Sevgili ‹SMMMO Ailesi,
ürkiye,
cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimiyle yeni bir
dönemece girdi.
Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimi, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›’n›n 27 Nisan’da
yapt›¤› uyar› ve ard›ndan
gelen erken seçim karar›…
Gerçekten bahar›n ilk
günlerini ülkemiz baﬂ
döndürücü bir atmosferde
geçirdi. Ankara’da
taktiklerin ve senaryolar›n
sürekli de¤iﬂti¤i bir
ortamda millet de sesini
meydanlarda yeniden
duyurdu. Cumhuriyet ve
demokrasi aﬂk›yla önce
Tando¤an Meydan›’na inen
milyonlar, Ça¤layan’da
adeta sel olup akt›.
‹SMMMO olarak biz de
gönülden Türkiye’nin
ayd›nl›k gelece¤ine sahip
ç›kanlar› destekledik ve
destekliyoruz.
Odam›z›n toplumun bütün
sorunlar›na duyarl›
oldu¤unu biliyorsunuz.
Özellikle de ekonomideki
geliﬂmeler ve bunlar›n
topluma yans›malar› bizi
yak›ndan ilgilendiriyor. Bu
yüzden bu ayki ‹SMMMO
Yaﬂam’›n kapak konusunu
‘iﬂsizlik’ olarak belirledik.
‹ﬂsizlik deyince önce
gençler akla geliyor ama
orta yaﬂ›n artan iﬂsizli¤i de
oldukça önemli. Zaten

T

Yay›na Haz›rlayanlar:
May›s-Haziran 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

istatistikler de bunu ortaya
koyuyor. Ailenin yükünü
s›rtlanm›ﬂ olan orta
yaﬂl›lar›n son 10 y›lda
iﬂsizler içindeki pay›n›n
yüzde 16’dan yüzde 27’ye
yükselmesi gözden
kaç›r›lmamas› gereken bir
geliﬂme. Biz bu konuya
dikkat çekiyoruz; takdir siz
de¤erli okurlar›m›z›n…
Biliyorsunuz, özellikle mart
ve nisan aylar› odam›z için
oldukça hareketli geçti.
Odam›z›n 17. kuruluﬂ
y›ldönümünde geleneksel
balomuzu, Ç›ra¤an
Saray›’nda kutlad›k. Nisan
ay›n›n son haftas›nda ise
meslek mensuplar›m›z›n
gözü kula¤› odam›z
taraf›ndan düzenlenen II.
Uluslararas› Muhasebe
Denetimi Sempozyumu ve
VIII. Türkiye Muhasebe
Denetimi
Sempozyumu’ndayd›.
Antalya’daki sempozyuma
kat›lan ve kat›lamay›p da
yüre¤i bizimle olan tüm
üyelerimize teﬂekkür
ediyoruz.
26 May›s’ta odam›z›n 18.
Ola¤an Mali Genel Kurul
toplant›s›n› yapt›k.
Yönetim olarak bize
duydu¤unuz güven her
türlü takdirin üzerindedir…
Bu üç önemli toplant›yla
ilgili haberleri de
dergimizde bulabilirsiniz…

DANIfiMA KURULU
Yahya Ar›kan, Yücel Akdemir,
‹smail Hakk› Baliç, Kenan Bu¤a,
Erol Demirel, Mehmet Eren, Hüseyin F›rat,
Coflkun Kolso, 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

Tabii ki dergimizin bu
say›s›nda da önemli
konuklar›m›z var.
Mesle¤imizin
duayenlerinden Eﬂref
Sumer’in meslek aﬂk›
karﬂ›s›nda sayg›yla
e¤ilece¤inize eminiz.
Gazetecilik mesle¤ine tutkun
isimlerden olan Dünya
Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Osman Arolat’›n
da de¤erlendirmelerine
kulak vermenizde yarar var.
Son dönemin baﬂar›l›
televizyoncular›ndan Kadir
Çöpdemir ile yar› ﬂaka yar›
ciddi sohbetimizi de keyifle
okuyaca¤›n›z› tahmin
ediyoruz.
‹SMMMO Yaﬂam,
gerçekten yaﬂam›n içinden
bir dergi… Gezi, moda,
aile, kariyer, kitap, sinema,
lezzet ve daha nice
konularla dolu
sayfalar›m›z… Umar›m
dergimizi okurken keyifli
dakikalar da geçirirsiniz…
Ülkemizin yar›nlar›na
iliﬂkin ümidimizi korurken,
keyifli bir yaz geçirmenizi
diliyoruz.
Sevgiyle ve ümitle kal›n
dostlar…

Yahya Ar›kan

Bas›ld›¤› Yer:
TOR OFSET SANAY‹ VE T‹CARET L‹M‹TED ﬁ‹RKET‹
‹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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Kapak

Orta
yafl›n
yeni
bunal›m›

‹fiS‹ZL‹K
Sosyal
patlaman›n
fitilini orta
yaﬂl›lar
ateﬂleyebilir…
35-54 yaﬂ
grubunu
oluﬂturan orta
yaﬂ kesimdeki
iﬂsizlik art›yor.
Bu grubun 1996
y›l›nda yüzde 16
olan toplam
iﬂsizler içindeki
pay›, geçen y›l
yüzde 27'ye
yükseldi.
Yeniden baﬂlama
ümidini de
yitiren orta
yaﬂl›lar için özel
kurtuluﬂ
reçeteleri
yaz›lmazsa yar›n
çok geç olabilir…
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‹SMMMO Yaﬂam’da...

Görkemli Genel Kurul

06 62. gün
Yaz gündemine oturan olaylar...

‹SMMMO'nun 18. Ola¤an Mali
Genel Kurulu, yo¤un kat›l›mla
gerçekleﬂtirildi. Baﬂkan Yahya
Ar›kan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda,
iﬂsizlik ve gelir da¤›l›m›na
iliﬂkin verilerin ekonomide ikili
yap›y› gözler önüne serdi¤ini
söyledi.

12 Zirvedekiler EfiREF SUMER
Muhasebecilik mesle¤ine aﬂ›k
oldu¤unu söyleyen duayen
YMM Eﬂref Sumer, meslekte
62’inci senesini yaﬂ›yor ve
hala çal›ﬂ›yor. Sumer, “Aya¤›m
yere bas›yor. ﬁu kafam da
daha bozulmam›ﬂ. Ben
çal›ﬂmak suretiyle hastal›¤›m›
bertaraf etmeye çal›ﬂ›yorum”
diyor.
22 Röportaj OSMAN AROLAT
Geçen eylül ay›nda geçirdi¤i
ani rahats›zl›¤›yla, kendisini
ve sevenlerini ﬂok eden
duayen gazeteci Osman
Arolat, eski günlerine h›zla
dönüyor. Yazarl›ktan
siyasetçili¤e, spordan
araﬂt›rmac›l›¤a kadar birçok
yönü olan Arolat, daha çok
ekonomideki yetkinli¤iyle
tan›n›yor. Dünya Gazetesi
Genel Yay›n Yönetmeni Osman
Arolat ile Türkiye’nin girdi¤i
son siyasi ve ekonomik
dönemeci konuﬂtuk.

30 Renkli Yaflam
MEHMET KEMAL GÖKGÜR
Yeminli Mali Müﬂavir Mehmet Kemal
Gökgür, Türkiye’nin ilk ve tek
Muhasebe Müzesi’nin kurucusu…
35 y›ll›k muhasebeci Gökgür’ün
müzesinde, tarihi muhasebe
defterlerinden, çeklere, yaz›
sand›klar›ndan, dosyalara kadar
çeﬂitli objeleri bulmak mümkün.
42 Sa¤l›k

Her kar›n a¤r›s› apandisit de¤il
FMF olarak da bilinen Ailevi Akdeniz Ateﬂi hastal›¤›, kal›tsal…
FMF’deki ﬂiddetli kar›n a¤r›s› genellikle apandisit veya safra kesesi
ile kar›ﬂt›r›ld›¤› için, Türkiye’de ço¤u FMF hastas›n›n apandisiti veya
safra kesesi boﬂu boﬂuna al›nm›ﬂ durumda. Hastal›kla ilgili
bilinçlenmeyi art›rmak için FMF hastalar› bir dernek bile kurdular…
36 Kariyer
38 Ailem
40 E¤itim
44 Evim evim
45 Dostlar›m›z
46 Moda
48 Lezzet

26

50 Gezi Roma ve Saros
56 Kültür sanat
58 Sinema
60 Kitap
62 Teknoyaflam
64 Mizah
66 Bulmaca

32
Dosya

2010, ‹stanbul y›l› olacak
Türkiye Avrupa’ya tam üyelik için en erken 1 Ocak
2014 tarihini koysa da, ‹stanbul’un 2010’da Avrupa’n›n
Kültür Baﬂkenti olaca¤› kesin. Kültür ve sanat›n kalbi
2010’a kadar ‹stanbul’da atacak. 2010’da y›ll›k 10
milyon turist hedefini koyan ‹stanbul’a yeni kimli¤inin
neler kazand›raca¤›n› ‹SMMMO Yaﬂam araﬂt›rd›.

‹SMMMO’dan Haberler

Yaflam›n Portresi

Kadir Çöpdemir: ‹yi
geyikçi çok okuyand›r
Yaz›l› bas›nda gazeteci olarak
iﬂe baﬂlad›, özel radyoculu¤un
ilklerinden oldu. Oyuncu, yazar,
usta “geyikçi” Kadir Çöpdemir,
iyi bir geyikçi olman›n
tüyolar›n› verirken; kendisini
ve yaﬂam›n› anlatt›.

62.gün

Milyonlar
Cumhuriyetin
y›lmaz
bekçileri
2007

ilkbahar›nda
meydanlar, Türkiye
tarihinin en büyük
mitinglerine ev sahipli¤i
yapt›. Önce 14 Nisan’da
Ankara Tando¤an’da
ço¤unlu¤u kad›n ve
gençlerden oluﬂan
yüzbinlerce yurttaﬂ,
“Cumhuriyet” mitinginde
buluﬂtu. AKP hükümetinin
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi
sürecindeki tutumuna tepki
gösteren ve Cumhuriyet
kazan›mlar›n›
koruyacaklar›n› hayk›ran
yurttaﬂlar›n bir bölümü
miting sonras› da An›tkabir’i
ziyaret etti. O gün sadece
An›tkabir’i ziyaret edenlerin
say›s› bile 400 bine ulaﬂt›.
Ankara’daki tarihi mitingin
bir benzeri de 15 gün sonra
‹stanbul Ça¤layan’da
yap›ld›. Tando¤an’daki
insan nehri ‹stanbul’da
adeta “ça¤layan”a dönüﬂtü.
‹zmir’de 13 May›s’ta
düzenlenen mitingde ise
Konak’taki insan seli adeta
denize taﬂt› Öyle ki baz›
yabanc› haber ajanslar› bile
mitinge 2 milyon
kiﬂinin
kat›ld›¤›n›
duyurdu.
Cumhuriyet
mitingleri,
kamuoyunda
yaratt›¤› yank› ve
geniﬂ kat›l›mla
Türkiye’nin
unutulmaz tarihi
olaylar› aras›nda
yer almaya hak kazand›.
‹SMMMO YAfiAM > May›s/Haziran 2007
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Cumhuriyet mitinglerine
‹SMMMO tam destek
verdi. Ça¤layan’da
yap›lan mitinge ‹SMMMO
ailesi 5 bin kifliyle kat›ld›.
‹SMMMO yönetiminin de
haz›r bulundu¤u
mitingde üyeler odan›n
haz›rlad›¤› pankartlar›
tafl›d›lar.

TSK’DEN SERT AÇIKLAMA

Herkes
sand›k bafl›na

A

nayasa Mahkemesi’nin,
Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçiminin birinci ve
ikinci turlar›nda
Meclis’te en az 367
milletvekilinin bulunmas›
gerekti¤i yönünde karar
almas› Türk siyasetinin
gidiﬂat›n› de¤iﬂtiren bir tak›m
sonuçlar do¤urdu. AKP
hükümeti kendi
Cumhurbaﬂkan› aday›
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah
Gül’ü Çankaya Köﬂkü’ne
gönderemezken, genel seçim
tarihi de erkene al›nd›. YSK,
erken seçimin 22 Temmuz’da
yap›lmas›n› kararlaﬂt›rd›. Baﬂ
döndürücü h›zla geliﬂen

olaylar bununla da s›n›rl›
kalmay›p Anavatan Partisi ve
Do¤ru Yol Partisi bir süredir
devam eden görüﬂmelerini
h›zland›rarak Demokrat Parti
çat›s› alt›nda birleﬂme;
Demokratik Sol Parti de
meydanlardan yükselen
“birleﬂin” ça¤r›lar› üzerine
Cumhuriyet Halk Partisi
listelerinden seçime girme
yönünde karar ald›.
Sand›ktan ç›kacak sonuç
sadece hükümetin ﬂeklini
yans›tmakla kalmay›p
Türkiye’nin 11.
Cumhurbaﬂkan›’n›n hangi
kimlikten olaca¤›n› belirleme
aç›s›ndan da önem taﬂ›yor.

Genelkurmay Baflkanl›¤› 27 Nisan’da
sert bir aç›klama yaparak,
Cumhurbaflkanl›¤› seçim sürecindeki
laiklik tart›flmalar›n›n TSK taraf›ndan
endifleyle izlendi¤ine dikkat çekmesi
tüm dünyada gözlerin bir anda
Türkiye’ye çevrilmesine neden oldu.
TSK aç›klamas›nda son dönemdeki
irticai faaliyetlerden de örnekler
verilerek, "Türk Silahl› Kuvvetleri bu
tart›flmalarda taraft›r ve laikli¤in kesin
savunucusudur. Ayr›ca, Türk Silahl›
Kuvvetleri yap›lmakta olan
tart›flmalar›n ve olumsuz yöndeki yorumlar›n kesin olarak
karfl›s›ndad›r, gerekti¤inde tavr›n› ve davran›fllar›n› aç›k ve net bir
flekilde ortaya koyacakt›r” denildi. Genelkurmay’›n aç›klamas›
üzerine ertesi gün hükümetin görüfllerini aç›klayan Adalet Bakan›
Cemil Çiçek uyar›lar›n Anayasa Mahkemesi'nin “367 milletvekili
karar›” sürecini etkilemeye yönelik oldu¤unu savunarak
"Genelkurmay Baflkan›, Baflbakan'a karfl› sorumludur" dedi. TBMM
Baflkan› Ar›nç ise "Laiklik konusunda TSK duyarl›l›¤›n› tekrar ifade
ediyor. Bu çok do¤ald›r'' aç›klamas›n› yapt›. Tart›flma zamanla
yat›flm›fl görünse de siyasetbilimciler, TSK’nin 27 Nisan aç›klamas›n›n
uzun süre Türkiye gündeminde yer alaca¤› görüflünde birlefliyorlar.

KUZEY IRAK’TA ÇÖZÜM BEKLEY‹fi‹
Irak’ta belirsizlik sürerken
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral
Yaflar Büyükan›t’›n 12 Nisan’da bas›n›
bilgilendirme toplant›s›nda Kuzey
Irak’a operasyon yap›lmas› gerekti¤ini
aç›klamas› gündeme bomba gibi
düfltü. Topu siyasetçilere atan
Büyükan›t, “TSK yasal zeminde görev
verildi¤inde bu operasyonu yapabilir”
dedi. Genelkurmay Baflkan›’n›n sözleri
Türkiye’nin iç politikas›ndaki
hareketlilik nedeniyle gündemde bir süre s›cakl›¤›n› korurken d›fl
bas›nda ise Büyükan›t’›n bu ç›k›fl› uzun süre tart›fl›ld›… Bu süreçte KDP
lideri Mesut Barzani’nin sözleri de dikkat çekiciydi: “Türkiye Kerkük’e
müdahale ederse biz de Diyarbak›r’a müdahale ederiz…” Barzani daha
sonra geri ad›m atsa da Kuzey Irak’taki yerel gruplardan devaml›
flekilde Türkiye’nin hassasiyetlerinin dikkate al›nmad›¤›na yönelik
iflaretler geliyor. Bu durum önümüzdeki günlerde de Kuzey Irak’›n
Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer alaca¤›n› gösteriyor.

MALATYA’DA VAHfiET
Malatya’da Hristiyanl›kla ilgili eserler yay›nlayan yay›nevine
düzenlenen sald›r›da 3 kiflinin bo¤az›n›n kesilerek öldürülmesi “Bize
ne oluyor” sorusunu yeniden gündemimize soktu. Hrant Dink
cinayetinde oldu¤u gibi bu olayda da faillerin 18-20’li yafllarda olmas›,
toplumdaki hoflgörünün azalmas›, “Benim gibi olmayan
düflman›md›r” anlay›fl›, gelece¤e yönelik umutsuzluklar› da
beraberinde getiriyor. Ülke ve din için cinayetleri ifllediklerini
söyleyen bu gençler asl›nda en büyük zarar› Türkiye’ye ve samimi
müslümanlara veriyor. Ancak maalesef onlar, bu durumu fark
edemeyecek kadar s›¤ bir anlay›flla toplumun karfl›s›nda duruyor.
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Görkemli
Genel Kurul
SMMMO’nun 18. Ola¤an Mali Genel Kurulu, 26 May›s’ta
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda yo¤un kat›l›mla
gerçekleﬂtirildi. Genel kurulun aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
Baﬂkan Yahya Ar›kan, iﬂsizlik ve gelir da¤›l›m›na iliﬂkin
verilerin ekonomide ikili yap›y› gözler önüne serdi¤ini
belirterek, “Bu ikili yap›da kazanan az›nl›k kesim ve
kaybeden büyük ço¤unluk söz konusu. 2000 y›l›nda en
zengin ile en yoksul aras›ndaki fark 13.3 kat iken, 2006’da
17’ye ç›kt›. En zengin
yüzde 10’luk kesimin
gelirden ald›¤› pay
yüzde 34.1’e
yükselirken, en yoksul
yüzde 2 al›yor.
Türkiye’nin yeni
aç›l›mlara, sosyal
programa acilen
ihtiyac› var” dedi.
Ar›kan, ﬂöyle devam
etti: “Ekonominin
yumuﬂak karn› haline
gelen cari iﬂlemler
aç›¤›, 2007’nin “risk
biriktirme y›l›”na
‹SMMMO Baflkan› Yahya Ar›kan
dönmesiyle alarm
vermeye baﬂlad›.
Türkiye ekonomisi üzerindeki en büyük ‘ﬂantaj’ budur.
Türkiye’nin ekonomik ve politik koﬂullar›na müdahale
olana¤›n› do¤urmaktad›r. Türkiye bu dönemde üretti¤inden
çok fazlas›n› tüketti¤inden sorunlar›n›n boyutlar›n›
kavramakta güçlük çekmektedir. Yap›lmas› gereken bugüne
kadar sa¤lanan kazan›mlar› koruyarak, kaybeden geniﬂ halk
kitlelerine iﬂ kap›lar›n› aralayacak, ulusal kaynaklar›
harekete geçirecek, yolsuzluk ve kay›td›ﬂ› ekonomisine son
verecek önlemlerin bir an önce al›nmas›d›r.”

‹

LA‹KL‹K VURGUSU
Genel kurulda, Cumhuriyet mitinglerine kat›l›mlar›
nedeniyle baz› üyeler taraf›ndan ‹SMMMO Yönetimine
eleﬂtiri getirildi. ‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan ve Oda
Sekreteri Yücel Akdemir eleﬂtirileri de yan›tlad›klar› kapan›ﬂ
konuﬂmalar›nda, özetle, “Ekonomideki olumsuz
göstergelerin aç›klanmas›ndan rahats›z olanlar var. Meslek
odalar›n›n bir görevi de budur. Biz Cumhuriyet’in temel
de¤erlerine ba¤l› oldu¤umuzu söylüyoruz. Laik
Cumhuriyet’ten taraf›z” mesaj›n› verdiler.
‹SMMMO YAﬁAM > May›s/Haziran 2007
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sempozyum

Enronlar olmas›n diye…
SMMMO taraf›ndan
düzenlenen II.
Uluslararas› Muhasebe
Denetimi Sempozyumu
ve VIII. Türkiye
Muhasebe Denetimi
Sempozyumu’na yo¤un ilgi
gösterildi. Sempozyumun
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
TÜRMOB Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
uluslararas› muhasebe
standartlar›na geçmek için
Maliye Bakanl›¤› ve Sermaye
Piyasas› Kurulu’nun üzerine
düﬂen yasal haz›rl›klar›n›n
bir an önce tamamlamas›
gerekti¤ini vurgulad›.
Yüzlerce meslek
mensubunun ilgiyle izledi¤i,
iﬂ dünyas›, finans kuruluﬂlar›
ve akademisyenlerden yo¤un
ilgi gören sempozyum, 25-29
Nisan tarihlerinde
Antalya’da Xanadu Otel’de
gerçekleﬂtirildi.
Ar›kan, Türk muhasebe

‹

LA‹KL‹KTEN
ÖDÜN VER‹LEMEZ
>>

II Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve
VIII. Türkiye Muhasabe Denetimi Sempozyumu’mun
27 Nisan akflam› düzenlenen Gala Yeme¤i Türkiye
tarihinde dönüm noktas› say›labilecek geliflmelere
paralel saatlerde gerçekleflti. Gala Yeme¤i’nin
aç›l›fl›nda konuklara hitaben k›sa bir konuflma yapan
Baflkan Ar›kan, laikli¤in vazgeçilemez bir de¤er
oldu¤unu vurgulayarak flu ifadeleri kulland›: "Bugün
hepimizin gözü kula¤› Ankara’da. Herkes devam eden
tart›flmalara dikkat kesilmifl durumda. Türkiye çok
önemli bir süreçten geçiyor. fiunu belirtmeliyim ki,
sizler, bizler var oldukça Türkiye laik kalacakt›r…"
‹SMMMO YAﬁAM > May›s/Haziran 2007
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standartlar› ve finansal
raporlamaya iliﬂkin
düzenlemelerin bir an önce
tamamlanmas› gerekti¤ini
söyledi.
Dünyada yaﬂanan 'Enron,
World Com, Tyco ve Vivendi'
gibi muhasebe skandallar›
nedeniyle finansal raporlama
ve denetime olan güvenin
azald›¤›n› belirten Ar›kan,
“Güven kayb› sermaye
piyasalar› aras›nda da yay›ld›
ve kayg›lar Türkiye'ye kadar
ulaﬂt›” dedi.
Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'nun

(BDDK) Türk muhasebe
standartlar› ve finansal
raporlamalara iliﬂkin
yönetmeli¤i ç›karmas›na
karﬂ›n, SPK ve Maliye'nin
konuya iliﬂkin
düzenlemeleri henüz
tamamlamad›¤›n› belirten
Ar›kan, bu düzenleme
sayesinde ticaret
sektörünün Avrupa
Birli¤i'ne (AB) uyumlu hale
gelece¤ini vurgulad›. Yahya
Ar›kan, TBMM'de kabul
edilen yeni Türk Ticaret
Kanunu'nun küçük ve orta
ölçekli iﬂletmelerin (KOB‹)

denetiminde ciddi
de¤iﬂiklikleri beraberinde
getirece¤ini kaydetti.
Ar›kan, bu kapsamda
haz›rlanan Finansal
Raporlama Standard›
tasla¤›n›n görüﬂe aç›ld›¤›n›
söyledi. Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu Baﬂkan›
Bülent Üstünel de, bu
tasla¤›n yak›n bir gelecekte
kamuoyuna sunulaca¤›n›
dile getirerek, yeni Türk
Ticaret Kanunu ile birlikte
300 bin Türk ﬂirketinin
ba¤›ms›z denetim yapt›rmak
zorunda kalaca¤›n› söyledi.

17’sinde idealist bir delikanl›
SMMMO’nun 17. kuruluﬂ
y›ldönümü 14 Nisan’da
coﬂkuyla kutland›.
Geleneksel olarak
gerçekleﬂtirilen ‹SMMMO
Balosu, bu y›l Ç›ra¤an
Saray›’nda gerçekleﬂtirildi.
CHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
ve TÜRMOB eski Baﬂkan›
Mustafa Özyürek, TÜRMOB
Baﬂkan› Mehmet Timur,
Türkiye Muhasebe Uzmanlar›
Derne¤i Baﬂkan› Masum
Türker, ‹stanbul Defterdar›
ﬁükrü Dilaver ve ‹stanbul Vali
Yard›mc›s› Hamza Duygun’un
da aralar›nda bulundu¤u çok
say›da konuk kat›ld›.
Cumhurbaﬂkan› Ahmet
Necdet Sezer’in kutlama
telgraf› gönderdi¤i balonun

gücümüzle mücadelemize
devam edece¤iz.”

‹

aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹SMMMO
Baﬂkan› Yahya Ar›kan,
“Odam›z› 17’sinde büyük
idealleri bulunan bir genç
haline getirdik” dedi.
Ankara’da Cumhuriyet
Mitingi oldu¤u günün
akﬂam›na denk gelen baloda,
Ar›kan’›n konuﬂmas›na da

bu miting damgas›n› vurdu:
“Laiklik sadece din ve
vicdan hürriyeti de¤il, bir
yaﬂam biçimi. Bu yaﬂam
biçiminden asla ödün
verilemez. Bizde tak›yye yok.
Att›¤›m›z her ad›m›n
arkas›nday›z. 17 y›l›n
heyecan›yla, büyüyen

‹SMMMO Kurulufl Balosu’nda odaya eme¤i geçenlere de teflekkür plaketi verildi. Türkiye’nin dört bir taraf›ndan gelen SMM Odalar›
baflkanlar›ndan plaketlerini alan isimler flöyle: Hüseyin Bekiro¤lu 2000-2006 Yönetim Kurulu Üyesi, Muammer Keskin 1998-2000 Yönetim
Kurulu Üyesi, Ahmet Uzuntepe 2004-2006 Disiplin Kurulu Üyesi, Aziz Gökdeniz 2000-2004 Disiplin Kurulu Üyesi, Ayflin Hangül 20002004 Disiplin Kurulu Üyesi, Hasan Çotuk 2000-2004 Disiplin Kurulu Üyesi, Sevim Ergen 2004-2006 Denetleme Kurulu Üyesi, ‹lhan Güven
2004-2006 Denetleme Kurulu Üyesi, Osman Çetiner 2000-2004 Denetleme Kurulu Üyesi, Alper Yüksel 2002-2004 Denetleme Kurulu
Üyesi, Coflkun Kolso 2000-2006 Disiplin Kurulu Üyesi, Hac› Reflit Küçük 1998-2004 Denetleme Kurulu Üyesi

LA‹K DURUﬁ
TÜRMOB Baﬂkan› Mehmet
Timur da konuﬂmas›nda
“Laik cumhuriyetin gerçek
bekçisiyiz” diyerek Ar›kan’›n
düﬂüncelerine kat›l›rken,
CHP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Mustafa Özyürek
ise ﬂöyle konuﬂtu:
“Buraya yüzbinlerin kat›ld›¤›
Ankara mitinginden geldim.
‹nsanlar bu mitinge gelerek
Atatürk ilkelerine sahip
ç›kmak istediler. Bu
TÜRMOB camias›n›n yabanc›
olmad›¤› bir duruﬂ.
Muhasebeciler laik
cumhuriyetten yana
taraft›rlar. Türkiye’yi ça¤d›ﬂ›
bir rejime sürüklemek isteyen
anlay›ﬂ›n karﬂ›s›nday›z.”
Türkiye’deki bütün SMM ve
YMM oda baﬂkanlar›n›n da
kat›ld›¤› ‹SMMMO Kuruluﬂ
Balosu’nda, konuﬂmac›lar
coﬂkuyla alk›ﬂland›.
ARAR, COﬁTURDU
Konuﬂmalar›n ard›ndan
s›rada e¤lence vard›. Gecenin
ilerleyen saatlerinde sahneye
ç›kan sanatç› Funda Arar,
davetlilere keyifli saatler
yaﬂatt›. Zaman zaman Arar’›n
söyledi¤i parçalara eﬂlik eden
davetliler, doyas›ya dans da
ettiler. Gecenin sonunda ise
‹SMMMO’nun 18’inci yaﬂ›n›
kutlama dile¤iyle ayr›ld›lar…

LUCA’ya ‘Çözüm Projesi’ ödülü
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve
Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i’nce
(TÜRMOB) üyelerine hizmet amac›yla gelifltirilen
Türkiye’nin ilk internet tabanl› merkezi muhasebe
sistemi LUCA, Oracle’nin "En Baflar›l› Çözüm
Projesi Ödülü"nü ald›.
Ankara’da düzenlenen ödül törenine, Oracle
Türkiye Genel Müdürü Atilla K›ral, TÜRMOB Genel
Baflkan› Mehmet Timur, ‹SMMMO Baflkan› Yahya
Ar›kan, Meteksan Sistem Biliflim Grubu Yönetim
Kurulu Baflkan› Alper Köstem, Oracle ve
TÜRMOB’un üst düzey yöneticileri kat›ld›.

Oracle Genel Müdürü K›ral, ödülü TÜRMOB Baflkan›
Timur’a takdim etti.
K›ral, LUCA’n›n Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m ülkeleri
bölgesinde ilk ve tek olan bir proje oldu¤unu
kaydetti. K›ral, projenin 2007 y›l›n›n ikinci
yar›s›nda hayata geçmesini beklediklerini söyledi.
Üyeler için gelifltirilen proje, Türkiye’nin ilk
internet tabanl› merkezi muhasebe sistemi oldu.
TÜRMOB Türkiye genelinde 78 odada örgütlü 72 bin
meslek mensubunun, de¤iflen muhasebe
standartlar›na uyum sa¤layabilmeleri için gerekli
ve uygun ortam› haz›rlam›fl oldu.

LUCA,
Oracle’nin "En
Baflar›l› Çözüm
Projesi
Ödülü"nü ald›.
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Muhasebecilik
mesle¤ine afl›k
oldu¤unu söyleyen
duayen YMM Eflref
Sumer, meslekte
62’inci senesini
yafl›yor ve hala
çal›fl›yor. Sumer,
“Aya¤›m yere
bas›yor. fiu kafam da
daha bozulmam›fl.
Ben çal›flmak
suretiyle hastal›¤›m›
bertaraf etmeye
çal›fl›yorum” diyor.

Eﬂref Sumer, 56 y›ll›k evli. Hayat›nda da en büyük
minnettarl›¤› eﬂi Muhlise Han›m’a duyuyor. Sohbetimiz
s›ras›nda eﬂi Muhlise Han›m’›n bir resmini bize gönderiyor.
‹SMMMO YAfiAM > May›s/Haziran 2007
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Cumhuriyetle
yafl›t bir duayen

zirvedekiler: eflref sumer
>> Gülflen Kandemir

Y

aﬂ› 85… Meslekte 62 seneyi geride
b›rakt›. “Halen muhasebenin
m’sindeyim. Ö¤renece¤im daha
çok ﬂey var” diyecek kadar da
iﬂine aﬂ›k. Eﬂref Sumer’e,
muhasebe mesle¤inin duayeni desek
yanl›ﬂ olmaz. O, bu mesle¤i, ‘katiplik’
oldu¤u günlerden beri yap›yor.
Zirvedekiler sayfalar›m›z›n konu¤u
olan Eﬂref Sumer ile sohbetimizi
Harbiye’deki bürosunda
gerçekleﬂtiriyoruz. Haftan›n bir günü
iﬂyerine gelen Sumer, di¤er zamanlarda
evindeki ofisinde çal›ﬂ›yor.
Eﬂref Sumer, e¤itim-ö¤retim hayat›na
Sar›yer ‹lkokulu’nda baﬂlam›ﬂ…
Sumer, 5. s›n›ftayken okulda Çocuk
Kalbi ad›yla bir gazete ç›kart›lmaya
karar verilir. Bu gazetenin daktiloyla
yaz›l›p Bo¤az Bölgesi’ndeki okullara
da¤›t›lmas› gerekmektedir. Okulda
daktiloda yaz› yazmay› bilen tek
ö¤rencinin Eﬂref Sumer oldu¤u
anlaﬂ›l›nca, bu görev ona
verilir.
ZORAK‹ GÖREV
BÜYÜK HASTALIK
O yaﬂtaki bir ö¤rencinin
daktiloyu nereden bildi¤ini
merak ederseniz, hemen
söyleyelim. Eﬂref Sumer’in
babas›; Darüﬂﬂafaka mezunu,
gümrükte muhasebe mesulü…
Merakl› bir çocuk olarak
babas›n›n bürosuna gittikçe
daktilo ö¤renen Sumer, gazeteyi
daktiloyla yazmak için
ö¤retmenlerinin iste¤i üzerine
zoraki girdi¤i Gazetecilik
Kolu’nda bir anda çevresinde
hiçbir arkadaﬂ› kalmay›nca o
y›llarda gazeteyi adeta tek baﬂ›na
ç›karm›ﬂ. Çocuk Kalbi gazetesini 7
say› ç›kard›ktan sonra, ﬂiddetli bir
k›ﬂ mevsiminde, Sumer kendi
deyimiyle ‘dehﬂetli’ bir
romatizmaya yakalanm›ﬂ.
Yakaland›¤› bu hastal›k onun
hayat›n› de¤iﬂtirmiﬂ. O y›l okulu
bitirme s›navlar›na bile giremeyen
Sumer, s›n›fta kalm›ﬂ. Babas›n›n
tayini ç›k›nca Antalya’ya gitmiﬂ ve
ilkokulu orada tamamlam›ﬂ. Gerisini
Sumer’den dinleyelim:
“Ortaokul ikinci s›n›ftayken bir gün
birisi sanki kalbime bir b›çak saplad›.

Kendimi kaybetmiﬂim. Beni hemen
hastaneye kald›rd›lar. Doktor demiﬂ ki,
‘Romatizma, kalbi esir etti.’ O günden
sonra dehﬂetli bir kalp hastal›¤›m
baﬂlad›. Bütün ömrümce bu kalp
hastal›¤›n› çektim. Arkadaﬂlar›mla
voleybol oynayamad›m ama onlar
oynarken hakemlik yapt›m. Bütün bu
a¤›r hastal›¤›ma ra¤men, kendi
kendimi motive ederek bu hastal›ktan
kurtulmaya çal›ﬂt›m. Düﬂünebiliyor
musunuz, 1935 senelerinde t›p ne
vaziyetteydi. ‹stanbul’da bir Kadir
Raﬂit Paﬂa vard›; çocuk doktoru. O beni
tedavi ediyordu. Bu hastal›¤a ra¤men
ben ortaokulu Antalya’da bitirdim.
Babam ‹stanbul’a tayin oldu ve
‹stanbul’a geldik. Gülhane T›p
Akademisi Baﬂkan› Süreyya Hidayet
Paﬂa, dedemin arkadaﬂ›yd›. Annem’e
dedi ki, ‘Bu çocu¤un eve getirece¤i bir
kilo ekme¤i yemeyeceksiniz. Bu çocu¤u
yormayacaks›n›z.’”

Sumer ailesi üç kuﬂak muhasebeye gönül vermiﬂ.
Eﬂref Sumer’in babas›, gümrükte muhasebeden
sorumluymuﬂ. O¤lu Haluk Sumer ise Marmara
Üniversitesi’nde iﬂletme profesörü.

DOKTORU ‹Z‹N VER‹NCE…
Doktorlar›n asla yorulmas›na izin
vermedi¤i Eﬂref Sumer, okumak
aﬂk›yla yanar tutuﬂur. Sar›yer’e en
yak›n okul o y›llarda Kabataﬂ Lisesi.
Doktorlar bu okula bile gitmesine
müsaade etmeyince Sumer ailesi,
Sar›yer’deki evlerini b›rakarak
Sultanahmet’e taﬂ›nm›ﬂ. Böylece
Kabataﬂ Lisesi’ne baﬂlayan Sumer,
okuldan birincilikle de mezun olmuﬂ.
Sumer asl›nda o y›llarda mühendis

‘Atatürk’ün resmini
çektim...’
Eﬂref Sumer, 85 yaﬂ›nda.
Cumhuriyetle yaﬂ›t bir insan olarak
kendisine Türkiye Cumhuriyeti’nin
bugünkü durumuna nas›l
gördü¤ünü soruyoruz. “Çok
üzüntülüyüm” diyerek sözlerine
baﬂlayan Sumer, gelecekle ilgili
endiﬂelerini ﬂöyle dile getiriyor:
“Ben Atatürk’ün dönemini
görmüﬂ, ‹smet Paﬂa’n›n
dönemini yaﬂam›ﬂ bir adam›m.
O dönemlerle mukayese
etti¤imde müspet ﬂeyler
ç›km›yor. Düﬂünebiliyor
musunuz, ikinci cihan harbi
patlam›ﬂ, periﬂanl›k içindeyiz.
Mekan› cennet olsun ‹smet Paﬂa
bizi savaﬂa sokmuyor. Biz
bunlar› heyecan›yla birlikte
yaﬂad›k. Ben Atatürk’ü
Antalya’da gördüm; hatta bir
resmini bile çektim ama resmi
iyi ç›kmam›ﬂ. Y›l 1933 ya da
1934’tü… Tek parti dönemi
için ﬂikayetler varsa da biz o
ﬂikayetleri o zamanlar
hissetmedik. ﬁimdi de tek
parti var. Birçok ﬂikayetimiz
de beraberinde geldi.
Baﬂörtülü han›m Çankaya’ya
ç›kmak istiyor. Bu
tart›ﬂmalar beni üzüyor...
Türkiye’nin dünyada böyle
tan›nmamas›› gerekir.
Avrupa‘ya böyle mesajlar
verilmemeli. Aksine Türkiye’nin
kazan›mlar›na, de¤erlerine sahip
ç›kmal› ve bunun onurunu
yaﬂamal›y›z.”
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zirvedekiler: eflref sumer
olmay› kafas›na koymuﬂ. Ama hastal›¤›
buna izin vermemiﬂ. O y›llarda
kendisini muayene eden Necmettin
Hakk› Bey, “Yüksekokula gidemezsin”
deyince Sumer’in dünyas› y›k›lm›ﬂ.
“Tam 4 y›l yüksekokula gidemedim”
diyen Sumer, o y›llar› ﬂöyle anlat›yor:
“Doktor Necmettin Hakk› Bey, her
cumartesi günü beni Beyo¤lu
Hastanesi’nde muayene ediyordu. Ben
kendisine okula gitmeme izin vermesi
için yalvar›yordum. O, ‘Olmaz!’ diyordu.
4 sene sonra 1944’te ‘Sultanahmet’te bir
okul varm›ﬂ. Oraya git’ dedi. Ben de o
zaman orada Yüksek Ekonomi ve
Ticaret Okulu oldu¤unu ö¤rendim.
Gittim ve kaydoldum. Ve muhasebenin
içine dald›m. O kadar ki, hocam›z
Osman Fikret Bey’in bir numaral›
talebesi oldum. Benim vermiﬂ oldu¤um
ödevler, bilahare onun kitab›nda
bas›ld›.”
GÖNÜLLÜ VERG‹ DANIfiMANLI⁄I
Yüksek Ticaret Okulu’nda ikinci s›n›fta
okurken Eﬂref Sumer, Ça¤alo¤lu’ndaki
‹smail Akgün Matbaas›’nda mesle¤e
baﬂlam›ﬂ. Sumer, “O zaman
muhasebecilik yok. Katiplik var” diyor.
1947 y›l›nda okulu bitiren Sumer, ayn›
ﬂirkette çal›ﬂmaya devam etmiﬂ.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1949 y›l›nda
ç›kan vergi kanunlar›n›n
haz›rlanmas›n›n da yak›n tan›klar›ndan
biri Sümer. Bu tan›kl›¤›n› bizimle
paylaﬂ›yor:
“1949’da Meclis’te görüﬂülmeye
baﬂlanan Vergi Kanunlar›’n› Profesör
Neumark ile Baﬂ Hesap Uzman› Ali
Alaybek haz›rl›yorlard›. Profesör
Neumark bizim matbaan›n
müelliflerindendi. Kanunlar
haz›rlan›rken ben onlara çömezlik

ettim. Onlardan çok ﬂeyler ö¤rendim.
Kanunlar yay›nland›ktan sonra her
gün 20 kiﬂi matbaaya bana dan›ﬂmaya
geliyordu.”
Türkiye’deki ilk ayl›k vergi
mecmuas›n› ç›kartanlardan biri kim
dersiniz?.. Tabii ki Eﬂref Sumer…
“Hesap uzman› a¤abeyim Selahattin
Dumlu’yu k›ﬂk›rtarak, Türkiye’de ilk
defa ayl›k vergi mecmuas› ç›kartt›m.
Tam 6 sene bu mecmuay› ç›kartt›m”
diyerek yay›nc›l›k maceras›n› özetliyor.
1969’DA KEND‹ BÜROSUNU AÇTI
Eﬂref Sumer, 1969 y›l› baﬂ›nda ise
ücretli çal›ﬂmay› b›rakm›ﬂ ve kendi
bürosunu açm›ﬂ. Muhasebeci, mali
müﬂavir olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ.
1972 y›l›na gelindi¤inde Prof. Mustafa
Aysan’›n “Denetim ﬂirketi kural›m”
teklifine evet demiﬂ. Kendi bürosunu
kapatan Sumer, Aysan ile birlikte Ar-‹ﬂ
Araﬂt›rma ve Muhasebe Uzmanl›¤›
A.ﬁ.’ni kurmuﬂ. O y›llar› Sumer ﬂöyle
hat›rl›yor:
“O s›ralarda bizim hiçbir meslek
kanunumuz yoktu. Kanunumuz yoksa
da, ‘yabanc› sermaye kullanm›ﬂ
firmalar›n bilançolar›n› denetleme iﬂini
biz de yapabiliriz’ diyerek Dünya
Bankas›’na baﬂvurduk. Aradan 15-20
gün geçti; ﬂirketimizin ﬁiﬂhane’deki
merkezine iki kiﬂi geldi. Bizi imtihan
ettiler. Denetimi nas›l yapars›n›z diye…
Onlar gittikten 2-3 gün sonra bir
tan›d›¤›m›z telefon etti. Amerikan
Elçili¤i bizim hakk›m›zda araﬂt›rma
yap›yormuﬂ. 1-1.5 ay sonra Dünya
Bankas›’ndan bir yaz› geldi. ‘Siz
yabanc› sermaye kullanan ﬂirketlerin
bilançosunu inceleyebilir, tasdik
edebilirsiniz. Raporunuzu kabul ederiz’
diyordu yaz›da. O s›rada Türk D›ﬂ

Üç kalp ameliyat› oldu
Hayat› boyunca Eﬂref Sumer’in peﬂini, kalp hastal›¤› b›rakmam›ﬂ. 1973’te ilk kalp
ameliyat›n› olan Sumer’in romatizman›n daraltt›¤› kalp kapakç›klar›n› geniﬂletmiﬂler. 1988
senesinde yine kalbi sinyal verince ‹ngiltere’de ameliyat olmuﬂ. Kalbinin iki kapakç›¤›n›,
çelik kapakla de¤iﬂtirmiﬂler. O tarihten bu yana da kalbinde iki çelik kapakla yaﬂ›yor ve
kendi deyimiyle hastal›¤› aﬂa¤› yukar› ortadan kalkm›ﬂ durumda. 2000 senesinde üçüncü
kalp ameliyat›n› geçiren Sumer, halen her iki ayda bir kontrole gidiyor. “Birinci derecede
kendimi tedavi ﬂeklim çal›ﬂmak” diyen Eﬂref Sumer konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürüyor:
“Bana diyorlar ki, bu kadar yaﬂa gelmiﬂsin git evinde otur. Ama aya¤›m yere bas›yor. ﬁu
kafam da daha bozulmam›ﬂ. Ben çal›ﬂmak suretiyle hastal›¤›m› bertaraf etmeye çal›ﬂ›yorum.
Evde yaz›hanem var. Harbiye’deki ofisimize haftada bir gün geliyorum. Buran›n imza
iﬂlerini hallediyorum. Evimde faks›m, bilgisayar›m ve 3 tane telefonum var.”
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Yahya Baflkan mesle¤imize
sahip ç›k›yor
Eﬂref Sumer, ö¤renmeye ve mesle¤ine aﬂ›k. Kendi
deyimiyle 2000 senesine kadar ‹SMMMO’nun hiçbir
toplant›s›n› kaç›rmaz ve eﬂi Muhlise Han›m ile birlikte
kat›l›rm›ﬂ. ‹lerleyen yaﬂ› ve sa¤l›¤› fazla seyahate izin
vermese de halen 20’nin üzerinde abone oldu¤u yay›n› özel
yap›m gözlükleriyle okuyor. ‹SMMMO’yu e¤itim
çal›ﬂmalar›na verdi¤i önem nedeniyle takdir eden Sumer,
“Bugün bizim mesle¤imizin memleketteki yegane
koruyucusunu ben Yahya Bey (Ar›kan) olarak görüyorum”
diyor. Sumer’in görüﬂleri ﬂöyle:
“Yahya Bey mesle¤imize o kadar sahip ç›k›yor ki…
Kendisiyle kaç defa kavga ettim. “Bu dergiyi bedava
da¤›tma, bir gün gelecek ç›karamayacaks›n dedim.
‘Ç›kartaca¤›m’ dedi bana. Mali Çözüm’ü bu kadar y›l
ç›kar›yor. ﬁimdi de ‹SMMMO Yaﬂam’› ç›kartmaya baﬂlad›.
‹SMMMO’da yap›lan çal›ﬂmalar› çok baﬂar›l› buluyorum ve
Yahya Bey ve ekibinin baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum.”

Eﬂref Sumer, ilkokulda ç›kard›¤› Çocuk Kalbi
gazetelerini bugün halen sakl›yor. Çünkü bu
gazeteleri ç›kar›rken yakaland›¤› romatizma ve
buna ba¤l› olarak geliﬂen kalp hastal›¤› onun
hayat›n›n ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmiﬂ.

Ticaret Bankas› bize baﬂvuruda bulundu
denetlemek için. AID teﬂkilat› ile banka
aras›nda, bankan›n kuruluﬂu s›ras›nda
orta vadeli kredilerin memleketimizde
yayg›nlaﬂt›r›lmas› için amac›yla (Cooley
Fonu ‹kraz Mukavelesi) imzalanm›ﬂt›.
Bu mukavele ﬂartlar›na göre tahsis
edilen fonun amac›na uygun kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› ve sonuç
uygunsa bilançonun tasdiki gerekiyordu.
Yönetim Kurulu bu görevi bana verdi.
Bir arkadaﬂ›mla beraber gittim bankaya.
1974-1978 y›llar›nda bilançolar›n›
inceledim, denetimlerini yapt›m.
Yazd›¤›m raporlar› Dünya Bankas›
kabul etti. Böylece Dünya Bankas›’na
rapor veren ilk Türk vatandaﬂ›y›m. Bu
benim için büyük onur.”
1976’da gerçekleﬂtirilen 12. Türkiye
Muhasebeciler Kongresi’nin genel
sekreteri seçilen Eﬂref Sumer, 1974 ve
1984 y›llar›nda da Almanya’daki
Milliyet Gazetesi’nin de denetimini
yapm›ﬂ. 1989 senesinde meslek
kanununun ç›kmas›ndan sonra da
yeminli mali müﬂavir olmuﬂ. Ancak biraz
zoraki… “Ben muhasebenin kurban›y›m.
Yeminli mali müﬂavirli¤e biraz so¤uk

bak›yorum” diyerek o günlerdeki
duygular›n› anlatan Sumer, meslek
kanunu ç›k›nca kendini serbest
muhasebeci, mali müﬂavir olarak
kaydettirmiﬂ. Bu arada 1994 y›l›nda
‹zmir’de kat›ld›¤› bir toplant›da yaﬂad›¤›
bir olay ise onu yeminli mali müﬂavirli¤e
götüren geliﬂmelerin fitilini ateﬂlemiﬂ.
Gerisini Sumer’den dinleyelim:
“‹zmir’deki bir toplant›da Sevgili Masum
Türker, ‘Abi sen bizi yetiﬂtirdin. ﬁimdi
sen muhasebecilik yap›yorsun, ben
yeminliyim. Bu benim onuruma
dokunuyor’ dedi. Yan›nda bir bey vard›,
“Nedir konu” diye sordu. Me¤er
TÜRMOB eski Baﬂkan› Mustafa
Özyürek’miﬂ. Masum Bey anlatt›; o da
dedi ki ‘Derhal yeminli mali müﬂavir
olacaks›n.’ ‹stanbul’a gelince baﬂvurdum.
Eksikleri tamamlay›p dosyam›
Ankara’ya gönderdiler. Ankara’dan
ruhsat›m geldi.”
GELMEYEN MÜHÜR…
Eﬂref Sumer’in Ankara’dan ruhsat›
gelmiﬂ ama bir türlü mührü gelmemiﬂ.
Bunun üstüne o¤lu Maliye Bakanl›¤›’na
telefon edip, mührün neden gelmedi¤ini
sormuﬂ. Ald›¤› yan›t hem o¤lunu hem
Sumer’i ﬂoke etmiﬂ. Çünkü yetkililer,
Sumer’in çal›ﬂma süresinin tutmad›¤›n›
söylüyorlarm›ﬂ. Sumer iﬂin peﬂini
b›rakmam›ﬂ tabii.. Mevzuat›
araﬂt›r›nca “Ruhsat› ve mührü

TÜRMOB verir” hükmünü görüp,
Maliye Bakanl›¤›’na dava açm›ﬂ.
Davay› da kazanm›ﬂ, Maliye
Bakanl›¤›’na ihtarname çekmiﬂ.
Ancak Maliye Bakanl›¤›
yetkililerinden “Mührü gönderemeyiz,
gelirseniz al›rs›n›z” yan›t›n› al›nca
mührü almaktan vazgeçmiﬂ. Ancak
›srarlara dayanamay›p en sonunda
gidip alm›ﬂ. 1995’te yeminli mali
müﬂavirlik mührünü alm›ﬂ ama bu kez
de Maliye Bakanl›¤› Sumer’in
ruhsat›n›n iptali için TÜRMOB
aleyhine dava açm›ﬂ. Kanun 12 y›l
serbest çal›ﬂanlara yeminli mali
müﬂavir olma hakk›n› vermesine
ra¤men, 19 y›l serbest çal›ﬂan Sumer’e
bu hakk›n verilmemesinin nedeni de
dava sürecinde ortaya ç›km›ﬂ. Me¤er
Sumer’in Maliye Bakanl›¤›’na
gönderdi¤i evraklardan ikisi
kaybolunca Sumer’in 11 y›l 10 ay
çal›ﬂt›¤› fikrine varm›ﬂ yetkililer…
Sumer kaybolan yaz›lar› mahkemeye
sununca sorun da çözülmüﬂ. Sumer
yaklaﬂ›k 9 senedir de yeminli mali
müﬂavir olarak çal›ﬂ›yor. KutlanSumer Yeminli Mali Müﬂavirlik’in
orta¤› ve yöneticisi olan Sumer,
haftada bir gün Harbiye’deki ofisine
gidiyor. Geri kalan günlerde de
evindeki ofisinde çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor. Son nefesine kadar da
çal›ﬂmak niyetinde…
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Orta yafl›n
yeni bunal›m›:
İşszlk
1996–2006 y›llar› aras›nda, toplam iflsiz say›s›ndaki
art›fl, yüzde 60 iken, 35–54 yafl aras›ndaki, yani orta
yafl olarak tabir edilen gruptaki iflsizlikte art›fl yüzde
170 ile ilk s›rada geliyor.
> > ‹lke Balkan

Yaﬂ otuz beﬂ, yolun yar›s› eder…
Dante gibi ortas›nday›z ömrün
Delikanl› ça¤›m›zdaki cevher
Yalvarmak yakarmak nafile bugün
Gözünün yaﬂ›na bakmadan gider.
nlü ﬂair Cahit S›tk›
Taranc›’n›n dizelerine
yans›tt›¤› 35 yaﬂ,
“ﬂakaklara ya¤an
kar”la birlikte yolun
sonuna h›zla gidiﬂin ve
iﬂlevsizli¤in simgesi
olarak alg›land› hep… T›ptaki
geliﬂmelere, yaﬂam süresinin
önemli ölçüde uzamas›na,
modern ça¤›n sosyolojik
alandaki de¤iﬂimlerine ve
yönetim teorilerindeki
de¤iﬂmelere karﬂ›n; bugün de
eleman ilanlar›na
bakt›¤›n›zda, “35 yaﬂ›n
alt›nda olmak” koﬂulunu
görebilirsiniz.

Ü
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35 yaﬂ asl›nda bir simge… Di¤er
bir deyiﬂle orta yaﬂ›n s›n›r
çizgisi… Psikiyatrist Prof. Dr.
Bengi Semerci, Cahit S›tk›
Taranc›’n›n sona do¤ru gidiﬂin
baﬂlang›c› olarak betimledi¤i
‘orta yaﬂ’›, 35-65 yaﬂ aras›
olarak kabul ediyor. Semerci,
“Orta yaﬂ kavram› ilginç bir
kavram. 21 yaﬂta ergenli¤in
bitti¤i, 65 yaﬂta yaﬂl›l›¤›n
baﬂlad›¤› belirtilir ama orta yaﬂ
için bu ﬂekilde bir tan›mlama
yoktur. Erikson insan›n sekiz
evresini tan›mlam›ﬂt›r. Bu
evrelere göre ergenlikten sonra
genç eriﬂkinlik dönemi baﬂlar.
Sonra üreticilik dönemi vard›r.
Ard›ndan yaﬂl›l›k
geldi¤ine göre orta yaﬂ
üreticilik dönemidir.
Bu tan›mlarla yaﬂ
belirlemeye
çal›ﬂ›rsak, 35-65
aras›na
ulaﬂabiliriz” diyor.

kapak

Yar›n çok geç olabilir...
Sosyal patlaman›n fitilini orta yafll›lar ateflleyebilir…
35-54 yafl grubunu oluflturan orta yafl kesimdeki iflsizlik
art›yor. Bu grubunun 1996 y›l›nda yüzde 16 olan toplam
iflsizler içindeki pay›, geçti¤imiz y›l yüzde 27'ye yükseldi.
Yeniden bafllama ümidini de yitiren orta yafll›lar için özel
kurtulufl reçeteleri yaz›lmazsa çok geç olabilir…
1 y›ldan fazla süredir iﬂ bulamayanlar (bin kiﬂi)

‹ﬂsiz olup, iﬂ bulma ümidi olmayanlar (bin kiﬂi)

35 YAfi VETOSU
Yaﬂam›nda yeni bir
baﬂlang›ç yapmak isteyenler
hala 35 yaﬂ vetosuyla
karﬂ›laﬂ›yor. Dolay›s›yla orta
yaﬂa gelmiﬂ insanlar›n
hayatlar›ndaki de¤iﬂimler

daha sanc›l› oluyor. Hele
bir de iﬂlerini
kaybetmiﬂlerse…Yolun
yar›s›na gelip de halen
vas›fs›z olarak çal›ﬂanlar,
özellikle de aile reisi olan
erkekler için baﬂlang›ç daha

zor. ‹ﬂsizli¤in kangren
haline geldi¤i ülkemizde
‹SMMMO Yaﬂam olarak
orta yaﬂ’›n iﬂsizli¤ini
inceledik. Toplumda derin
yaralar açan orta yaﬂ›n
içinde bulundu¤u bunal›m›
irdeledik…
Prof. Dr. Semerci’ye göre
35-65 yaﬂ aras›ndaki orta
yaﬂ grubu asl›nda üretecek
olan bir grup… Orta yaﬂ,
yeni baﬂlamak için geç,
bitirmek için çok erken olan
bir dönem. Bu grubun
özelli¤i yaratma, üretme ve
ürettiklerine ba¤lanma…
Bu yapabilecek konumda
olanlar için iﬂ bulmak
asl›nda sorun olmamal›…
Peki buna ra¤men neden
orta yaﬂ iﬂsizli¤i ülkemizde
önemli bir sosyal sorun
olarak ortaya ç›k›yor? Türk
özel sektörünün en büyük
çat› örgütü Türkiye Odalar
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35 yafl üstü ifli bilendir
Prof. Dr. Bengi Semerci

Psikiyatrist Prof. Dr. Bengi Semerci, orta yafl ve iflsizlik
konusunda flu aç›klamada bulundu:
>> Orta yafl grubunun özelli¤i yaratma, üretme ve
ürettiklerine ba¤lanmad›r. Bunu yapabilecek konumda
olanlar için ifl bulmak sorun olmamal›d›r. 35 yafl üstü
bir eleman ifli bilen, üretebilen demektir. ‹fli bilen ve
katk›s› olacak eleman arayanlar›n bunu düflünmesi
gerekir. Sorunun bir k›sm›, ülkemiz koflullar›nda
insanlar›n orta yaflta üretime geçememifl ve yeni bafllang›çlar beklemeleridir.
>> Erken emeklilik do¤ru ve uygun çal›flma koflullar›nda ruhsal aç›dan
sa¤l›kl› de¤ildir. Zaten erken emekli olanlar›n ço¤u yeniden ifl aramaktad›r.
Sorun ülkemizde çal›flma koflullar› ve beklentilerin düzenlenifli ile ilgilidir.
>> ‹flsiz kalma endifleleri nedeniyle orta yafl grubunun klini¤imize
baflvurular› olmakla beraber, bu s›k bir baflvuru nedeni de¤ildir. Hangi
kesimde kriz olursa baflvuruda öne o grup geçer. Psikiyatriste baflvuru
daha çok kad›nlardan olmakla birlikte, bu anlamda baflvuruda erkekler daha
fazlad›r. Öneriler kifliye, koflullar›na, e¤itimine, beklentilerine ve çevresel
desteklerine göre de¤iflir.
>> Ama temel olan kiflinin kendine güvenini yeniden kazanmas›d›r.
Ekonomik durumun daha istikrarl› oldu¤u, insanlar›n bir an önce emekli
olmak yerine, zaman› gelince emekli olup keyfini sürmek istedikleri
olanaklara ve e¤itime sahip olduklar›, yap›lan e¤itime uygun ifllerde
çal›flt›klar› ülkelerde bu sorun daha azd›r.

Panik atak, ülser, reflü
Ali R›za Tanaltay

Uzman Psikolog Ali R›za Tanaltay, özellikle 2001
krizinden sonra orta yafl grubunda iflsizli¤in artt›¤›n›,
bunun da ruhsal sorunlar› körükledi¤ini belirtiyor.
Tanaltay, iflsizli¤in orta yafl grubuna psikolojik etkileri
konusunda flu de¤erlendirmede bulunuyor:
>> 1950 ve 1960 kufla¤› statü kazand›¤›nda; arkadan
yurtd›fl› e¤itimler alm›fl, yabanc› dillerini birden ikiye
ç›kartm›fl bir nesil geldi. 50 kufla¤›n›n çal›flma alan›n› terk etti¤inde yeniden ifl
bulma olana¤› ortadan kalkt›. Ancak meslek sahibi olanlar kendi alanlar›nda
serbest çal›flma yolunu tuttular. Di¤erleri ise ya çok az kazanca çal›fl›r oldular
ya da genç yaflta emeklili¤i seçtiler.
>> Eleman arayan iflyerleri genç nesli tercih ederken daha uygun maafllarla
da çal›flt›rabilece¤i bir yafl bölümüne sesleniyor. 35 yafl üstü ifl arama
yolculu¤una ç›kt›¤›nda oldukça umutsuz bir aray›fl içerisinde oluyor.
>> ‹flsizlik endiflesi için oldu¤u gibi bunun tetikledi¤i birçok depresif durum
sebebiyle klini¤imize baflvuranlar›n say›s› oldukça fazla. Özellikle 2001
krizinden sonra bu yafl grubunda çok yüksek oranda bir iflsizlik ortaya ç›kt›. Bu
durum insanlar›n ruhsal sorunlar›n› körükledi. “Panik Atak” diye bilinen bir
rahats›zl›k türedi ve psikosomatik dedi¤imiz rahats›zl›klar artt›. Yani psikolojik
kökenli ama sonralar›nda bir fiziksel rahats›zl›¤›n bafllad›¤› mide ülseri, reflü
benzeri rahats›zl›klar.
>> Esnaf kesim, ifl kolunu kapat›p bir baflka ifl koluna yönelmek gibi yine de
bir ç›k›fl yolu buldu gibi görünüyor. Yak›n tarihte ise serbest mesleklerde de ifl
alanlar›n›n oldukça k›s›tlanaca¤› düflüncesindeyim.
>> ‹nsan bir ak›l ve gönül varl›¤›d›r. Ona akl›n› do¤ru çal›flt›rmas›
ö¤retildi¤inde ve hastal›kl› fikirlerden kurtar›ld›¤›nda her türlü sorununu
kendisi çözebilecektir. Bu yolda onlar› güçlendirmek ya da güçlerini
farkettirmek ise bize düfler….
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ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, bu sorunun
yan›t›n› ﬂöyle veriyor:
“Modernleﬂen ekonomi,
daha farkl› beceri setine
sahip çal›ﬂanlara ihtiyaç
duyuyor. Ama ne
gençlerimize, ne de mevcut
çal›ﬂanlara, bu yeni
becerileri kazand›racak bir
e¤itim reformu ve iﬂgücü
politikalar› alan›nda at›lm›ﬂ
bir ad›m görülmüyor. Di¤er
taraftan, iﬂsizlerin yaﬂ
da¤›l›m› da de¤iﬂmeye
baﬂlad›. Dün ile
k›yaslay›nca, bugün, iﬂsizlik
art›k daha çok, orta
yaﬂl›lar›n meselesi haline
gelmeye baﬂlad›. Sosyal
aç›dan, bu de¤iﬂimin büyük
etkileri olaca¤› ortada.”
Hisarc›kl›o¤lu’nun orta
yaﬂ›n iﬂsizli¤i konusunda
verdi¤i rakamlar da çarp›c›:
1996–2006 y›llar› aras›nda,
toplam iﬂsiz say›s›ndaki
art›ﬂ, yüzde 60 iken, 35–54
yaﬂ aras›ndaki, yani orta
yaﬂ tabir edilen gruptaki
iﬂsizlikte art›ﬂ yüzde 170 ile
ilk s›rada.
ARTIK ‹fiS‹ZLER
DAHA YAfiLI
‹ﬂsizlik, Türkiye
ekonomisinin birincil
sorunu olmaya devam
ederken, yaﬂ gruplar›
da¤›l›m›nda bugüne kadar
Türkiye’de ilk kez önemli
bir farkl›laﬂma yaﬂan›yor.
Türkiye Ekonomi
Politikalar› Araﬂt›rma
Vakf›’n›n (TEPAV), 19962006 dönemini kapsayan
araﬂt›rma sonuçlar›, geçmiﬂ
y›llar›n alg›lamalar›ndan
farkl› olarak,
“üretkenli¤inin zirvesinde”
olan orta yaﬂl› kesimdeki
iﬂsizlik art›ﬂ›n›n, genç
kesimdeki iﬂsizlik art›ﬂ›n›n
çok önüne geçti¤ini tüm
ç›plakl›¤›yla gözler önüne
seriyor.
Esen Ça¤lar, Ozan Acar,
Haki Pamuk taraf›ndan
TEPAV için haz›rlanan ve

Mart 2007’de aç›klanan
araﬂt›rmaya göre art›k
Türkiye’de iﬂsizler daha
yaﬂl›. Bu geliﬂmenin
kayna¤› ise 2001 ekonomik
krizine dayan›yor. TEPAV
araﬂt›rmas›nda, öncelikle ﬂu
tespite yer veriliyor: “2001
krizinden günümüze
Türkiye ekonomisinde iki
önemli yap› de¤iﬂikli¤i
birlikte yaﬂanm›ﬂ. Bir
yandan makroekonomik
ortam göreli olarak daha
istikrarl› hale gelirken, öte
yandan ekonomimizin
üretim yap›s›nda, küresel
ekonomiye entegrasyonun
ve teknolojik geliﬂmelerin
h›zlanmas›yla birlikte
önemli de¤iﬂiklikler
gözlemlenmektedir.”
Ekonomik ortamdaki ve
üretim yap›s›ndaki söz
konusu de¤iﬂikliklerin,
iﬂgücü piyasalar›na
yans›malar› konusunda ise,
“Türkiye’de son dönemde
iﬂsizlik artmakla kalmam›ﬂ;
ayn› zamanda iﬂsizlerin
yaﬂ›nda önemli bir art›ﬂ
yaﬂanm›ﬂt›r. ‹ﬂsizlikle ilgili
çok çarp›c› bir niteliksel
de¤iﬂikli¤in yaﬂand›¤›
görülmektedir. Orta yaﬂl›lar
aras›ndaki iﬂsizlik, di¤er
yaﬂ gruplar›na k›yasla daha
h›zl› artmaktad›r. Türk
ekonomisi, a¤›r sosyal
etkileri olabilecek böyle bir
e¤ilimle ilk defa
karﬂ›laﬂmaktad›r. ‹stikrarl›
büyüme döneminin baﬂ›nda
gençlerin iﬂsizli¤i ön
plandayken, dönemin
devam›nda orta yaﬂl›lar
aras›nda iﬂsizlik
yayg›nlaﬂmaktad›r”
deniyor.
YEN‹ ‹fiS‹ZLERDE
PATLAMA
TEPAV’›n Türkiye ‹statistik
Kurumu (TÜ‹K)
verilerinden yola ç›karak
haz›rlad›¤› araﬂt›rman›n
rakamsal sonuçlar› da
çarp›c›: Türkiye’de 19962006 aras› dönemde,
iﬂsizlerin say›s› yaklaﬂ›k bir

kapak
Kay›plar› telafi edecek paket gerek
Türk özel sektörünün en büyük çat› kuruluflu olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iflsizli¤in art›k daha
çok orta yafll›lar›n meselesi haline gelmeye bafllad›¤›n› düflünüyor. “Yeni
dönemde, üretim süreci aç›s›ndan ihtiyaç duyulan beceri seti de¤iflti¤inden,
iflsizlik artmaktad›r” diyen Hisarc›kl›o¤lu’nun saptamalar› flöyle:
“Problem, bu modernleflme sürecinin yönetilmesinde yat›yor. Bu durumda,
ekonomide artan rekabet ortam›n›n getirdi¤i verimlilik art›fl›, sosyal aç›dan
bir intibak maliyetini de beraberinde getirmektedir. Dolay›s›yla, geçifl
dönemi ne kadar uzat›l›rsa, yani kurumsal altyap› ne kadar yavafl infla
edilirse, sosyal maliyet de o kadar yüksek olmaktad›r.
Demek ki flimdi yapmam›z gereken, bir taraftan ekonomik program›n
kazan›mlar›n› korumak, di¤er taraftan, flirketler kesiminin rekabet gücünü
art›racak, mikro ekonomik tedbirler paketi oluflturmakt›r. Onun için sürecin
bafl›nda mutsuz olanlara, kay›plar›n› zamanla telafi edeceklerini gösteren
projeler tasarl›yor olmam›z laz›m. Aksi halde, reform sürecinden mutsuz olanlar
toplumda a¤›r basacakt›r. Bunun sonucunda ortaya ç›kacak siyasi popülizm,
reform sürecini yavafllatacak ve ülkemiz bir on y›l daha kaybedecektir.”

milyon kiﬂi artarak, 1,5
milyondan 2,4 milyona
ulaﬂm›ﬂ. ‹ﬂsizler aras›nda
35-54 yaﬂ grubunun hem
pay› hem de mutlak say›s›
artmakta. 1996-2006 aras›
dönemde, genel iﬂsizlik 1,63
kat artarken, göreli olarak
en büyük art›ﬂ 2,68 kat ile
35-54 yaﬂ grubunda
yaﬂanm›ﬂ durumda. Bir
baﬂka ifadeyle ise, 35-54
orta yaﬂ grubunun toplam
iﬂsizler içindeki pay›,
1996’daki yüzde 16
düzeyinden 2006’da yüzde
27’ye yükselmiﬂ durumda.
Daha genç yaﬂ gruplar›nda,
iﬂsizlik art›ﬂ› daha düﬂük
düzeyde. Bu çerçevede,
2005’ten 2006’ya 34 yaﬂ›n
alt›ndaki kesimde mutlak
iﬂsiz say›s› düﬂerken, 35 yaﬂ
ve üstünde artmas› dikkati
çekiyor.
Araﬂt›rman›n ortaya
koydu¤u bir di¤er olgu da,
35-54 yaﬂ grubundaki
iﬂsizlerin iﬂlerini
kaybetmeden önce
çal›ﬂt›klar› iktisadi faaliyet
koluna göre da¤›l›mlar›. Söz
konusu yaﬂ grubundaki
iﬂsizlerin yüzde 67’lik (440
bin kiﬂi) bir bölümü iﬂsiz
kalmadan önce inﬂaat ve
hizmetler sektöründe

Emeklilik giderek uzuyor
YILLAR

ERKEK KADIN

2005-2035 De¤iflmiyor De¤iflmiyor
2036-2037
61
59
2038-2039
62
60
2040-2041
63
61
2042-2043
64
62
2044-2045
65
63
2046-2047
65
64
2048
65
65

istihdam edilmiﬂler. ‹ﬂsiz
kalmadan önce imalat
sanayi sektöründe
çal›ﬂanlar›n oran› ise yüzde
20’ler (131 bin kiﬂi)
civar›nda. Köyden kente
göçün yo¤un bir ﬂekilde

yaﬂand›¤› Türkiye’de 35-54
yaﬂ grubundaki iﬂsizlerin
sadece yüzde 10’unu (65 bin
kiﬂi) daha önce tar›m
kesiminde istihdam
edilenler oluﬂturuyor.
E⁄‹T‹M DÜZEYLER‹
DÜfiÜK
E¤itim seviyesine göre
iﬂsizlerin da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda ise 35-54 yaﬂ
grubundaki iﬂsizlerin yüzde
69’unun (454 bin kiﬂi)
ilkokul veya alt› e¤itim
seviyesinde oldu¤u
görülüyor. ‹ﬂini
kaybetmeden önce tar›m
kesiminde çal›ﬂan ve bugün
iﬂsiz olanlar›n orta yaﬂ
grubundaki iﬂsizlerin yüzde

Yaﬂ gruplar›na göre iﬂsizlik (1996-2006 aras›)

Kaynak: TÜ‹K Hanehalk› ‹ﬂgücü Anketi

10’u (65 bin kiﬂi) oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, daha önce
sanayi veya hizmetler
kesiminde çal›ﬂan iﬂsizlerin
de ciddi bir bölümünün
ilkokul veya alt› e¤itim
seviyesinde olmas›na dikkat
çekiliyor. Araﬂt›rmada ﬂu
saptamaya yer veriliyor:
“Yaﬂ gruplar›n›n paylar›nda
kayda de¤er de¤iﬂiklikler
görülmesi, iﬂsizli¤in
arkas›ndaki nedenlerle
ekonominin üretim
yap›s›ndaki de¤iﬂimler
aras›nda önemli ba¤lant›lar
olabilece¤ine iﬂaret
etmektedir.”
TEPAV araﬂt›rmas›ndan
ç›kan benzer e¤ilimler,
küresel ekonomiye
entegrasyonunu h›zland›ran
ve üretiminin teknolojik
yap›s›n› de¤iﬂtiren baﬂka
ülkelerde de görülüyor.
Örnek olarak, 1990’larda
bilgi iletiﬂim teknolojileri
kullan›m›n›n h›zla artt›¤›
ABD ekonomisinde ayn›
dönemde iﬂsizli¤in
yap›s›nda önemli niteliksel
de¤iﬂimler yaﬂanm›ﬂ
durumda…
35-54 yaﬂ grubundaki orta
yaﬂ iﬂsizlerinin say›s›n›n,
1988-1996 aras› döneminde
ortalama 280 bin
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TEPAV: Sosyal patlama yaflanabilir
Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› ‘n›n (TEPAV), Türkiye'de orta yafll›
iflsiz say›s›ndaki art›fla dikkat çeken raporunu haz›rlayanlar aras›nda yer alan
Esen Ça¤lar, araflt›rmaya ifl bulma ümidini kaybetmifl olanlar›n dahil edilmedi¤ine
dikkat çekerek flu de¤erlendirmeyi yap›yor: “‹fl bulma ümidini kaybetmifl toplam
iflsiz say›s›, on y›l önce 50 bin iken, 2004'te 125 bin, 2005 y›l›nda da 237 bin,
2006'da ise 285 bine ç›kt›. Bunlar› da katarsak orta yafl grubunun pay› daha
artacakt›r. Sorun, bu kesimin tekrar ekonomiye nas›l kazand›r›laca¤›nda
yatmaktad›r. Yak›n geçmiflte benzer sorunla Güney Kore karfl›laflt›; 1 milyon orta
yafll› iflsiz vard›. Kore hükümeti, 1997'de bafllatt›¤› programla 10 bin kad›na
bilgisayar e¤itimi açt›, kursa kat›l›m patlamas› yafland›. Orta yafl kesim yeniden
istihdama döndürüldü. Ailelerine ekmek götüren bu kesimi, dünyadaki yeni
geliflmelere, e¤ilimlere adapte edilemedi¤i için iflsiz kald›. Yerlerini genç olanlara
kapt›rd›. Çözüm bulamazsak, siyasi etkisi büyür, sosyal patlamaya yol açar...”

Emekli olabilmek de zor
Avrupa Birli¤i’ne sunulan “‹stihdam Durum Raporu” da, 2001 krizinde en fazla
orta düzeyde meslek k›demine sahip olanlar iflsiz kald›¤› durum tespitini
yap›yor. ‹flverenler yüksek ücretli ve uzun süredir çal›flanlar› ç›kararak, düflük
ücretlileri tercih etmifl durumda.
Türkiye'deki istihdam›n profilini ç›karan Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan haz›rlanan
raporda “Çal›flma yaflamlar›n›n orta dönemlerinde olanlar (35-54 yafllar), iflsizler
aras›ndaki paylar›n›n h›zla artmas›ndan da görüldü¤ü gibi, krizden en a¤›r
biçimde etkilenenlerdir. Bu, titizlikle ele al›nmas› gereken yeni ve alarm veren
bir geliflmedir” deniliyor.
Raporda, “Türkiye nüfusunun 21. yüzy›l ortalar›nda 95 ile 98 milyon aras›nda bir
noktada istikrara kavuflaca¤›” öngörüsünde bulunulurken, 20 - 54 yafl
grubundaki insan say›s›n›n çarp›c› bir art›fl göstererek, yüzde 44'ten 2010 y›l›nda
yüzde 52 olmas›n›n beklendi¤i” tespiti de dikkat çekici. ‹stihdam Raporu’nda,
yine önümüzdeki döneme ›fl›k tutacak ilginç bir saptama da, Türkiye'nin
nüfusunun 21. yüzy›l ortalar›nda 95 ile 98 milyon aras›nda bir noktada istikrara
kavuflaca¤› öngörüsünde bulunulurken, 20 - 54 yafl grubundaki insan say›s›n›n
çarp›c› bir art›fl göstererek, yüzde 44'ten 2010 y›l›nda yüzde 52 olaca¤›
beklentisi. Sosyal güvenlik yasalar›nda yap›lan de¤iflikliklerle emeklilik yafl›n›n
kademeli olarak art›r›lmas› da, iflsizlik sorunu giderek artan orta yafl kesiminin,
emekli olabilme flanslar›n› büyük ölçüde zay›flat›yor.
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düzeyinden, 2006 y›l›nda
661 bin kiﬂiye yükselmiﬂ
olmas› kayg› verici bir
geliﬂme olarak gündemdeki
yerini al›yor. Bu geliﬂmenin
bir di¤er yüzü ise, daha
genç yaﬂ gruplar›ndaki
iﬂsizlerin aile deste¤i ile
yaﬂamlar›n› sürdürebilme
ihtimallerinin olmas›na
karﬂ›n, orta yaﬂ iﬂsizlerinin
ailelerinin geçiminden
baﬂl›ca sorumlu kiﬂiler
olmas›. Bu nedenle de, orta
yaﬂ kesimindeki iﬂsizlik
oran›n›n artmas›, kritik
siyasi ve sosyal yan etkileri
de dayat›yor. Bu kesimden
gelecek olan tepkilerin
siyasi sonuçlar›n›n ise
herhangi bir yap›sal uyum
program›n›n
sürdürebilirli¤ini
engelleyebilece¤i yorumu
yap›l›yor.
EN ÇOK A‹LE RE‹SLER‹
ETK‹LEN‹YOR
K›r›kkale Üniversitesi,
‹‹BF, Kamu Yönetimi
Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. ‹hsan Yüksel,
“‹ﬂsizli¤in Psiko-Sosyal
Sonuçlar›n›n ‹ncelenmesi”
baﬂl›kl› bir araﬂt›rma
yapm›ﬂ. Prof. Dr. ‹hsan
Yüksel’e göre, aile
reislerinin iﬂsiz olmas›
ailedeki tüm bireyleri
etkiliyor. Zaten
araﬂt›rmalar da 20-59 yaﬂ
grubundaki kiﬂilerin 20 yaﬂ
alt›nda ve 60 yaﬂ üzerinde
bulunan iﬂsiz grubundaki

kiﬂilere göre iﬂ kayb›ndan
daha çok etkilendi¤ini
ortaya koyuyor. Kad›nlar›n
ve yüksek ö¤retimli
olmayanlar›n iﬂsizlik
sürecinde daha fazla ac› ve
üzüntü yaﬂad›klar›
saptanm›ﬂ. Emek
piyasas›ndaki
konumlar›ndan ötürü
yüksek e¤itimli olmayan
kiﬂilerin üretimde daha
düﬂük becerili olmalar›,
ekonomik durgunluk
dönemlerinde daha fazla
güçlüklerle karﬂ›laﬂt›klar›
belirlenmiﬂ.
“‹ﬂsizli¤in bu düzeyde
olmas›n›n toplumsal ve
ekonomik aç›dan olumsuz
sonuçlar› olmakla birlikte,
yarataca¤› psiko-sosyal
sonuçlar› da olabilecektir”
diyen Prof. Dr. ‹hsan
Yüksel, iﬂsizli¤in erkeklerde
daha yo¤un yaﬂand›¤›n› ve
iﬂsiz olan erkeklerin büyük
bir ço¤unlu¤unun
depresyonlu oldu¤unu
belirtiyor. Prof. Yüksel
ﬂöyle devam ediyor:
“Geliﬂmiﬂ toplumlarda,
istihdam yaln›zca ekonomik
aç›dan de¤il, ayn› zamanda
toplumsal aç›dan da önemli
görülmekte. Toplumda,
bireyin çal›ﬂmak istek ve
yetene¤inde olup da iﬂsiz
kalmas›, insan yaﬂam›
üzerinde derin ekonomik,
sosyal ve moral etkiler
b›rakan bir olay. ‹stihdam,
ayn› zamanda insan›n var
olma koﬂullar›ndan biri.

kapak
‹ﬂsizlik sürecinde kayg›,
depresyon, umutsuzluk gibi
bir dizi psiko-sosyal
sonuçlarla
karﬂ›laﬂ›labilmekte. ‹ﬂsizlik
sürecinde yaﬂanan kayg›,
depresyon ve umutsuzluk
gibi psiko-sosyal sonuçlar›n
iﬂsizli¤in yap›s›ndan
kaynaklanan iki temel
faktöre ba¤l› oldu¤u
belirtilmekte. Birincisi,
iﬂsizlerin yaﬂam
standartlar›ndaki ani
düﬂmeden ötürü; ›st›rap
duymalar›, yeni istihdam
olanaklar›n›n bulunmamas›
durumunda aﬂ›r› finansal
güçlükler ve yoksulluklara
maruz kalmalar›. ‹kincisi
ise, iﬂsizlerin günlük yaﬂama
ve çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar› ve
iﬂe ba¤l› sosyal iliﬂkilerin
bozulmas› ve engellenmesi.”
ÖZEL PROJELER
ÜRETMEL‹
Peki orta yaﬂ›n içinde
bulundu¤u bunal›m› aﬂmas›
için neler yap›lmal›?…
TOBB Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’na göre orta
yaﬂ›n iﬂsizlik sürecini
durdurabilmek mümkün
de¤il. Problem,
modernleﬂme sürecinin
yönetilmesinde yat›yor.
Hisarc›kl›o¤lu bu tespitleri
yapt›ktan sonra ise ﬂöyle
konuﬂuyor:
“Yeni dönemde, üretim
süreci aç›s›ndan ihtiyaç
duyulan beceri seti
de¤iﬂti¤inden, iﬂsizlik
artmaktad›r. De¤iﬂim ve
dönüﬂüm kalk›nman›n
anahtar›d›r. Geri ad›m
atamay›z. Ama olumsuz
etkileri yokmuﬂ gibi de
yapamay›z. Ekonomide
yaﬂanan dönüﬂüm, k›sa
vadede tar›m kesimini,
küçük iﬂletmelerimizi, esnaf
ve sanatkârlar›m›z› olumsuz
etkilemektedir. Onun için
sürecin baﬂ›nda mutsuz
olanlara, kay›plar›n›
zamanla telafi edeceklerini
gösteren projeler tasarl›yor
olmam›z laz›m” diyor.

Nitelikli iflsizler de var
Uzmanlara göre daha önce flef, müdür, yönetici pozisyonlar›nda çal›fl›p iflsiz
kalan “nitelikli iflsizler”in belirli bir k›sm› ise, tercihlerinde seçici olduklar› için
iflsiz kalabiliyor. Boyden Global Yönetici Orta¤› Özlem Ergün, bu kitlenin
birikimlerine ba¤l› olarak ideal ifli beklediklerini belirtiyor. Özlem Ergün, “Genç
ve daha ucuza çal›flan h›rsl› yöneticiler bu kesimin yerini dolduruyor” diyor.
Üst düzey pozisyonlarda görev alm›fl olanlar, beklentilerine uygun ifl bulana
kadar ifle girmemeyi tercih edebiliyor ve genellikle dan›flmanl›¤› tercih
ediyorlar. ‹nsan kaynaklar› uzmanlar›n›n, nitelikli iflsizlere bir tavsiyesi de,
de¤iflimi anlay›p yeniden ifle girmeleri yönünde…

MESLEK‹ E⁄‹T‹M TEfiV‹K
ED‹LS‹N
TEPAV’›n Dünya
Bankas›’yla birlikte
haz›rlad›¤› rapora göre ise;
iﬂgücü piyasas›ndaki
dönüﬂüm Avrupa Birli¤i
müzakere süreci boyunca bir
“yarat›c› y›k›m” sürecine
dönüﬂerek devam edecek. Ve
bu durum bir yandan

sektörler aras› iﬂgücü
kaymalar›na neden olurken,
di¤er yandan orta yaﬂ
iﬂsizli¤ini ortaya
ç›karabilecek. ‹ﬂgücü
kaymas›n›n yaﬂanaca¤›
baﬂl›ca alanlar aras›nda yer
alan tar›m ve tekstil
sektörlerinde çal›ﬂan
nüfusun yaﬂ ortalamas›n
bak›ld›¤›nda orta yaﬂ

grubunun a¤r›l›kl› oldu¤u
gözlemlenecek. Bu nedenle,
Türkiye’de e¤itim
politikalar› belirlenirken
istihdam yap›s›ndaki söz
konusu k›r›lganl›klar göz
önünde bulundurularak
hareket edilmesi büyük
önem taﬂ›yor. Orta yaﬂl›lar
için iﬂ yaratabilmek ise,
öncelikle bu kesimin
becerilerinin yeni ekonomik
yap›n›n gereksinimleri
do¤rultusunda yenilenmesini
sa¤layacak bir e¤itim
politikas› ile gerçekleﬂebilir.
AB sürecinde Türkiye’de
yaﬂanacak iktisadi
dönüﬂümün yarat›c› bir
y›k›m süreci olaca¤›
bilinciyle; özellikle orta yaﬂ
iﬂsizli¤inin önünü almak için
mesleki e¤itim teﬂvik
edilmeli.
Bu çerçevede “ABD örne¤i”
veriliyor: “Örne¤in, ABD’nin
1990’l› y›llarda yaﬂad›¤› yeni
ekonomi ve teknoloji
a¤›rl›kl› h›zl› büyüme
dönemi Amerikan
toplumunda benzer
sorunlar›n yaﬂanmas›na
neden olmuﬂtur. Rekabet
gücü kaybolan sektörlerde
(demir-çelik, tekstil vb.)
iﬂgücüne olan talebin
azalmas›yla birlikte, imalat
sektöründe çal›ﬂan birçok
kiﬂi iﬂsiz kalm›ﬂt›r. Ancak
federal ve yerel e¤itim
programlar›yla iﬂsiz kalan
kesime bilgi teknolojisi
odakl› yeni beceriler
kazand›r›larak bu insanlar›n
tekrar iﬂ bulmalar› için yeni
politikalar geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu tip politikalar sadece
devlet eliyle de
yürütülmemiﬂtir. Bugün
meslek yüksek okulu gibi
faaliyet gösteren
“community college”lar ya
da akﬂam okullar› yeni
ekonominin ihtiyac› olan
becerilere yönelik birçok
program baﬂlatm›ﬂ ve
programlardan yararlanmak
üzere önemli say›da orta
yaﬂl› insan tekrar okula geri
dönmüﬂtür.”
May›s/Haziran 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM

21<

gündemin sesi: osman arolat
Geçen eylül ay›nda geçirdi¤i ani rahats›zl›¤›yla sevenlerini flok eden duayen
gazeteci Osman Arolat, eski günlerine h›zla dönüyor. Yazarl›ktan siyasetçili¤e,
spordan araflt›rmac›l›¤a kadar birçok yönü olan Arolat, daha çok ekonomideki
yetkinli¤iyle tan›n›yor. Dünya Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Osman Arolat ile
Türkiye’nin girdi¤i son siyasi ve ekonomik dönemeci konufltuk.

Hayat› sevdi, felci yendi
>> ‹lke Balkan

konomiyle bir nebze yak›nl›¤›
olanlar onun ad›n› mutlaka
duymuﬂtur… Dünya Gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni, köﬂe yazar›,
araﬂt›rmac›… Tabii ki Osman
Arolat’tan sözediyoruz… Ekonominin
nabz›n› tutan Dünya Gazetesi’nin uzun
y›llard›r baﬂ›nda olmas› nedeniyle,
Osman Arolat ismi daha çok ekonomist
yönüyle akla geliyor. Oysa Arolat’›n çok
yönlü bir kiﬂili¤i var. O, ayn› zamanda,
ﬂair, reji asistan›, oyun yazar›, sinema ve
tiyatro oyuncusu… Milli Tak›m’a
yükselebilecek seviyede atletizm yapm›ﬂ,
voleybol oynam›ﬂ bir isim… Türk siyasi
yaﬂam›na damgas›n› vuran 1968
kuﬂa¤›n›n ö¤renci liderlerinden. Türkiye
‹ﬂçi Partisi’nde bir dönem aktif siyaset de
yapan Arolat’›n siyasetten ekonomiye,
spordan sanata kadar birçok konuda
söyleyece¤i sözü var.
Osman Arolat, hayat› her alanda
üretmekle eﬂ de¤er gören bir yap›ya
sahip. Buna belki “yaﬂam› pahas›na” bile
diyebilmek mümkün. Eylül 2006’da,
sabah kalkt›¤›nda, ayn› gün onu felç
yapacak ilk belirtiye ra¤men, söz verdi¤i
Anadolu toplant›s›na konuﬂmac› olarak
gitmek üzere uça¤a binecek kadar...
Arolat, ‹SMMMO Yaﬂam ile yapt›¤›
söyleﬂisinde, ekonomiden siyasete
görüﬂlerini ve kendisini anlatt›:

E

Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri ve
beraberinde yaﬂanan tart›ﬂmalar›n genel
seçimlere etkisi sizce nas›l olur?
Osman Arolat: Art›k herkes kabul ediyor
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“Nezih Demirkent’ten çok fley ö¤rendim”
Osman Arolat, ifl hayat›n›n hemen tüm
kademelerinde yollar›n›n kesiflti¤i,
duayen usta gazeteci, Dünya Gazetesi
kurucusu rahmetli Nezih Demirkent’i
flöyle anlat›yor:
“1974 y›l›nda hapisten ç›kt›¤›mda,
Ayd›n Engin’le beraber, ‹sta ad›nda
bir haber ajans› kurduk. ‹sta’n›n
Babiali’de daha ziyade o dönemde
Cumhuriyet, Yeni Ortam, Milliyet gibi sol yay›nlarda
haber yapabilece¤ini düflünmüfltük. Fakat bu
gazetelere gitti¤imizde, bize abone olmad›lar.
Hürriyet’e Nezih Demirkent’e gitti¤imde, o s›ralar
kendisiyle hiçbir flekilde ba¤daflamayaca¤›m›
düflünüyordum. Nezih Bey, hemen abone olaca¤›n›
söyledi. Ben 12 bin lira ücret talep etmifltim, o 16
bin lira verdi. ‘Sen yanl›fl hesaplam›fls›nd›r,
becerebilirsen üç befl ay sonra devam ederiz,
beceremezsen keserim’ demiflti. Daha sonra Türk
Haberler Ajans›’nda Haber Müdürü’yken, beni
Milliyet’e ‹stihbarat fiefi olarak ça¤›rd›; Milliyet’e

ki, seçim sistemi yanl›ﬂ. AKP, bu yanl›ﬂ
sistemden yararlanarak 5 y›l kulland›.
Cumhurbaﬂkanl›¤›’nda oldu¤u gibi yeni
dönemde de tekrar kullanmaya çal›ﬂt›.
Bu, egemenli¤i elinde tutanlar›n
kendilerine göre geliﬂtirdikleri, halk›n
içinde olmad›¤› bir sistemdi. Genel
seçimlerde önemli olan AKP’nin de¤il,
muhalefetin tavr› olacakt›r. Yar›n›m›z›
muhalefetin tavr› tayin edecektir.
AKP’nin tavr›n› zaten biliyoruz.

gittim. Bir süre sonra Günefl’e Haber
Müdürü olarak ça¤›rd›; Günefl’e gittim.
Sabah’ta çal›flt›k. Günayd›n’a davet etti,
Günayd›n’a gittim. Günayd›n kapan›p
Bekir Kutmangil’e devredilince rahmetli
Abdullah Aksak’la beni Dünya’ya ça¤›rd›.
O günden sonra Dünya’da yaklafl›k 9 y›l
kadar birlikte çal›flt›k. Vefat›ndan sonra
Didem Demirkent, babas›n›n gazetesini
yürütmek istedi¤ini, benim de mutlaka en az›ndan
5 y›l çal›flma garantisi vermemi istedi. Ben de
verdim. 6. seneyi tamamlad›k. Nezih Demirkent
gerçekten tavr›ndan çok fley ö¤rendi¤im
mesle¤imizin önemli duayenlerinden biriydi. Tabii
muhabirlikten patronlu¤a gelen bir kifli olmas›ndan
dolay› ayr›ca sayg› duyulmas› gereken biriydi. Her
gün yaz›lar›n› gönderir, itiraz etti¤im bölüm olursa
mutlaka de¤ifltirir ve flaka yollu “Bu benim
sansürcübafl›m” diye tak›l›rd›. Ayn› zamanda dost,
arkadafl ve a¤abeydi. Ben kendisinden çok fley
ö¤rendim...”

Muhalefet kanad›nda e¤er CHP-DSP
ve ANAP-DYP birlikteliklerine, Genç
Parti de eklenebilirse, o zaman
parlamentoda MHP ve DTP ile
birlikte dörtlü hatta beﬂli bir yap›
oluﬂacakt›r. Bu durumda CHP-DSP
yüzde 25’ler civar›nda, 200-210
milletvekili ç›karacakt›r. ANAPDYP-GP birleﬂmesi yüzde 15-17’ler
civar›nda bir yere gelerek, 120-140
milletvekiliyle parlamentoda

“At›n ölümü
arpadan olsun”
>> Osman Arolat, geçen y›l›n 10 Eylül’ünde geçirdi¤i ani
hastal›kla, hepimize büyük bir flok yaflatt›. Osman
Arolat, Ad›yaman’da konuflmac› olarak kat›laca¤› bir
toplant› için havaalan›na gitmeye haz›rland›¤› günün
sabah› uyand›¤›nda, yüzünde bir çarp›lma oldu¤unu
fark etti ancak t›rafl›n› olarak Yeflilköy havaalan›na
gitmek üzere yola ç›kt›.
>> Devam›n› flöyle anlat›yor: “Yüzümdeki çarp›lmaya
‘nas›l olsa geçer’ diye bakt›m. Uça¤a bindi¤imde
tansiyonum 20’ye yükselmiflti. Uçaktan indirip,
havaalan›nda sa¤l›k kontrolünden geçirdiler ancak
ben bir sonraki uçakla Gaziantep’e uçtum. Bu, do¤ru
bir yöntem de¤ildi. Gaziantep uça¤›ndan indi¤imde,
do¤rudan hastaneye gittim ve sol taraf›ma gelen felç
nedeniyle uzun bir süre hareket edemez durumda
yaflad›m…”
>> Arolat’›n hastal›¤›n›n kayna¤› fleker. fiekerinin
yükselerek, tansiyonu uyarmas›yla beyinde bir
damar›n daralmas›; sol taraf›ndaki felcin nedeni.
Arolat’a Anadolu’da konuflmac› olarak kat›ld›¤›
konferanslar dahil yo¤un ifl temposunun hastal›¤›yla
iliflkisini sordu¤umuzda flu yan›t› veriyor:
>> Yo¤un tempodan kaynakland›¤›n› sanm›yorum.
fieker hastas› oldu¤umu biliyordum ama flekeri
kontrol etmiyordum. Diyabet doktorum Temel Y›lmaz
geriye dönük ölçüm yapt›; felç gelmeden önce son üç
ayda 300’ün üzerinde flekerle dolaflm›fl›m ve
ald›rmam›fl›m. Oysa normalinde 110 civar›nda olmas›
laz›m. Hastal›¤›m›n nedeni buydu…”
>> Arolat flimdi nas›l? Alt› ayd›r fizyoterapi görüyor,
h›zla toparlan›yor. Yürüyor, konufluyor, sol eli ve
aya¤› düzeliyor. Dünya gazetesindeki yaz›lar›na bir
ay ara verdikten sonra tekrar bafllad›. Önce
haftada iki gün yazd›, bugün art›k her gün yaz›yor.
Arolat, Anadolu seyahatleri ve henüz eskisi kadar
s›kl›kta olmasa da TV programlar›na da bafllam›fl
durumda. Örne¤in may›s ay› program›nda
Denizli’de bir toplant› yönetecek, Antalya’da bir
toplant›da ise konuflma yapacak. Sevenlerinin
endifleli sorular› karfl›s›nda ise “At›n ölümü
arpadan olsun, hayat devam ediyor. Yoksa ben ben
olma özelli¤ini kaybederim” diyor.

çiftçi/köylü a¤›rl›kl› bir model
oluﬂacakt›r. MHP, Orta Anadolu’ya
hakim yaklaﬂ›k 80 milletvekili
ç›karacakt›r. 30 civar›nda da
ba¤›ms›z milletvekilinin girece¤ini
varsayarsak, 120-130’luk bir yere
düﬂecektir AKP. Böylece rejim yerine
oturmaya baﬂlayacakt›r. E¤er bu
baﬂar›lamaz ve AKP yüzde 34’ler
civar›nda oy al›r da tekrar 300
civar›nda milletvekili say›s›na

ulaﬂ›rsa; bu çok ciddi olarak, hala
demokraside tart›ﬂmam›z gereken
birçok olay› tart›ﬂmaya devam etmemiz
sonucunu getirecektir.
Geçmiﬂ deneyimler de dikkate
al›nd›¤›nda, sizce böyle bir formülün
gerçekleﬂme imkan› var m›?
>> Bu ﬂans›m›z var. Çünkü düzenlenen
mitinglerde milyonlarca vatandaﬂ›n
kendi tavr›n› ortaya koydu¤u bir ülkede

yaﬂ›yoruz. Siyasi partiler üzerinde,
birliktelikleri aç›s›ndan bask›lar da
giderek artacakt›r. Tabii ki, Siyasi
Partiler Yasas›’n›n de¤iﬂmedi¤i, yüzde
10 baraj› ve birçok engelin oldu¤u,
tamamen parti liderlerinin kendi
milletvekillerini kendi tayin sistemiyle
meclise getirdi¤i modelin de¤iﬂmesi
gerekir. Aksi halde Türkiye,
demokrasisini bir yere oturtma ﬂans›na
sahip olmaz.
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Bu seçim döneminde yeni siyasi
oluﬂumlar ç›kar m›?
>> Bu denendi. D‹SK’in yönlendirdi¤i
10 Aral›k hareketi bir tav›r içine girdi.
Ankara’da bir baﬂka grup Haberal’›n
önderli¤inde bir oluﬂum denediler.
Mesut Y›lmaz, yeni bir hareketi
denemeye çal›ﬂt›. Bu hareketler, ﬂu
anda bu seçime yetiﬂecek olma
özelli¤ini kaybetti. Bu yüzden, bu
seçimlere var olan›n nas›l en iyi ﬂekilde
yap›labilece¤ine bakmakta yarar var. O
da, DSP’nin CHP ile iﬂbirli¤i, hatta
mümkünse SHP’nin de kat›lmas›n›
sa¤lamak, ANAP-DYP iﬂbirli¤inin
do¤ru yere oturmas› ve mümkünse
ideolojik olarak ayn› noktada duran
Genç Parti’yi de bu iﬂbirli¤ine
katabilmek olarak görüyorum.
MHP’yi tek baﬂ›na m› tutuyorsunuz?
>> MHP tek baﬂ›na kalacakt›r. Genç
Parti, belki MHP’yle de iﬂbirli¤ine
girebilir.
Yaﬂanan kritik seçim sürecinde, borsa,
döviz, para piyasalar›nda nas›l bir
geliﬂme öngörüyorsunuz?
>> Türkiye art›k Borsa’ya bakarak, borsa
hesaplar›yla piyasalar› de¤erlendirme
dönemini kaybetmiﬂtir. Çünkü Borsa’n›n
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“‹SMMMO de¤iflimi destekliyor”
Osman Arolat, sivil toplum kurulufllar› ve ‹SMMMO konusundaki de¤erlendirmelerini flöyle özetliyor:
“Masum Türker, Mustafa Özyürek ve Yahya Ar›kan’la iliflkilerimiz hep oldu. ‹SMMMO’yu ülkedeki belli
problemleri çözmeye çal›flan bir sivil toplum kuruluflu olarak görüyor; kendi alanlar›nda de¤iflime
yönelik çal›flmalar›n› önemli buluyorum. Sivil toplum kurulufllar›n›n temel özelli¤i, kendi alanlar›n›n
derin kaz›c›lar› olmalar›d›r. Hem tarihsel geliflime birikimi tutar, hem de farkl›laflmalarda onu en
derin flekilde incelerler. Bu çerçevede ‹SMMMO da, toplumun önemli bir unsurudur.”

yüzde 70’i yabanc›lar›n elinde.
Piyasalara art›k biraz daha reel alanda
bakmak zorunda oldu¤umuzu
düﬂünüyorum. Türkiye art›k kredi ve
nakit s›k›nt›s› çeken KOB‹’lerin
durumuyla biraz daha fazla ilgilenmek
durumunda. Çünkü esas olan, üretimin
dinami¤i olan küçük ve orta ölçekli
iﬂletmelere yani KOB‹’lere
bakmad›¤›n›z zaman yanl›ﬂ resim
görürsünüz.
Makro rakamlar, çok da kötü
görünmüyor…
>> Ekonomide birçok rakam çok iyi
görünüyor; Türkiye yabanc› sermaye
giriﬂini 19 milyar dolara yükseltmiﬂ
durumda; ancak s›f›rdan do¤rudan
yat›r›m olmad›¤› için istihdama ve
baﬂka alanlara olumlu yans›mad›¤›n›
görüyoruz. TÜ‹K rakamlar›na

bakt›¤›m›zda binde 9 civar›nda
iﬂsizli¤in azald›¤›n› görüyorsunuz.
Oysa iﬂ arayanlara dayal› bir model.
Yan› s›ra iﬂ aramaktan vazgeçmiﬂ
olanlar, az zamanl› çal›ﬂanlara-üç
ayda bir çal›ﬂsa da çal›ﬂ›yor
gözükenler- bakt›¤›n›zda, 2 milyon
olarak görünen iﬂsizlik, 5 milyona
ç›k›yor. Türkiye ekonomisi yirmi
çeyrektir büyüyor. Milli geliri 2 bin
dolarlardan 4 bin 500 dolarlara
yükseltti¤iniz halde, refah olarak
halka yans›mas› hemen hemen
görünmüyor. Rakamlar›n
görüntülerinin esas olmad›¤›,
rakamlar›n alt›nda nelerle
beslendi¤ine dikkat etmek gerekiyor.
Sadece iyiliklerden söz eden bir
ekonomi var, olumsuzluklar› hemen
hemen hiç görmüyor. Olumsuzluklar›
görmedi¤iniz zaman üretimi art›rma

gündemin sesi: osman arolat
ﬂans›na sahip olam›yor, istihdam›
rahatlatam›yorsunuz.
En büyük iki sorunumuz; iﬂsizlik ve cari
aç›k. ‹ki büyük sorunu da bu modelde
çözebilme ﬂans›m›z yok. Türkiye’de bir
kiﬂiye iﬂ yaratmak için tüm sektörlerde
ortalama olarak 129 bin dolar civar›nda
harcama yapman›z laz›m. Bu da, 5
milyonluk iﬂsizlik ordusunu ortadan
kald›rmak için, 5 y›ll›k bir planda 700800 milyar dolarl›k yat›r›m ihtiyac›
getiriyor. Türkiye’nin bunu kendi baﬂ›na
yapabilmesi mümkün de¤il.
Yapamayaca¤› için de iﬂsizlik sorununu
çözmesi mümkün de¤il. Bu sorun bir
süre sonra art›k sosyal patlamalara
sebep olabilecek bir yere gelebilir.
‹ﬂsizlik sorununun çözümü için model
öneriniz var m›?
>> Türkiye’nin eme¤i kalifiye hale
getirerek, AB’nin son mavi kart
sisteminden yararlanarak iﬂçi ihraç
etmesi laz›m. ‹ﬂçi ihraç edebilmek için
eme¤in kalifiye olarak, ‘her iﬂi iyi
yapar›m abi’ modelinden ‘ben bu iﬂi iyi
yapar›m’ modeline ihtiyac›m›z var. AB,
yaﬂlanan nüfusuna karﬂ›, Türkiye dahil
üçüncü ülkelerden iﬂçi alabilmek ve
iﬂçinin sadece kalifiye olmas›n› istiyor.
Sadece o iﬂi iyi yapmas›n› istiyor, dil
bilmesi bile önem taﬂ›m›yor. ‹ﬂçinin
kendisi ve ailesine oturma izni, mavi
kart veriyor. Türkiye’nin bunu
sa¤layabilmek için e¤itim sistemini çok
ciddi olarak gözden geçirmesi, organize
sanayi bölgeleri, teknik okullar›yla yeni
bir model geliﬂtirmesi zorunlu. Bunu
halledebilirse iﬂsizlik sorununu belli bir
oranda d›ﬂar›ya ihraç edebilir. Üretimin
artmas›, istihdam›n rahatlamas›yla e¤er
ithalat da fazla önemsemeden kendi
içindeki aramal› üretimini esas al›rsa,
cari aç›k aﬂa¤›ya çekilebilecektir.
Böylece iki temel sorun da belli oranda
çözülme imkan› bulacakt›r.
Biraz da sizden bahsedelim… Geçen
mart ay›nda ‘Yaﬂam›mda Bir Gezinti’
ad›yla ilk kitab›n›z yay›nland›. Çok
yönlü bir kiﬂili¤iniz var. Bugüne kadar
neden yazmad›n›z?
>> Yaﬂam›mda Bir Gezinti kitab›,
benim Dünya Gazetesi’nin Cumartesi
Pazar Eki’nde yazd›¤›m an›lardan bir
k›sm›n› kaps›yor. Bu an›lar›m› kitap
haline getirdi dostlar›m. Benim ilk ve
son kitab›m oldu. Ancak daha önce
Anadolu Kültürleri, çeﬂitli illere ait

kitaplar›n belli bölümlerini yazd›m.
1970 y›l›nda TRT’de ödül kazand›¤›m
Türkiye Gençlik Hareketleri
araﬂt›rmas›, Milliyet’ten ödül alan Kara
Topraklar Üzerinde Grev baﬂl›kl›
senaryom var. En son Z roman›n›
oyunlaﬂt›rd›m. Mümkün olursa bundan
sonra an› de¤il de, oyun yazma iste¤im
var. Ben hayata edebiyatç› olmak için
baﬂlad›m, gazeteci oldum. Ne yaz›k ki
gazetecilik sizi yazarl›ktan
uzaklaﬂt›r›yor. Gazeteci oldu¤unuz
zaman kelime haznesi daral›yor
insan›n. Günün hay huyu içinde
kendime ait bir kitab›m olmam›ﬂt›.
ﬁimdi iﬂleri biraz daha arkadaﬂlar›ma
delege edip, daha fazla yazabilir
duruma gelmek istiyorum. Ailemizde
babam, abim; çok ﬂair var. Y›llar
öncesinde çocuk ﬂiirleri yazm›ﬂ, Milliyet
yar›ﬂmas›nda birincilik ödülünü
alm›ﬂt›m. Bir dönem sinemac›l›k,
tiyatroculuk, atletizm yapt›m. Ben
yaﬂad›¤›m hayattan mutluyum,
yaﬂad›¤›m hayat› seviyorum
Kitab›n›zda, yaﬂam›n›zdan kesitler
içinde 68’li halinizi de anlat›yorsunuz.
68’de ö¤renci lideriydiniz, pek çok kez
yarg›land›n›z, komünizm
propagandas›ndan hüküm giydiniz. Ant
Dergisi’nin Yaz› ‹ﬂleri Müdürü’ydünüz.
Sizce o günden bugüne ne de¤iﬂti?
>> Önce babamdan ve daha sonra
materyalizmi ö¤renerek vard›¤›m yer
ﬂu: Bütün mesele üretimi art›rmak ve
onun daha adil bölüﬂümünü sa¤lamak.
Sosyalist oldu¤um yönünde iddialar
oldu¤u dönemde de, bugün de böyle.

Hayat çizgimde çok büyük bir
de¤iﬂiklik olmad›. O zaman iﬂçileri
kurtarmaya çal›ﬂ›yorduk, ﬂimdi
iﬂverenleri kurtarmaya çal›ﬂ›yoruz
görünüyor.
Çok yönlülük nas›l bir kiﬂili¤in
sonucu, zaman problemini nas›l
aﬂ›yorsunuz?
>> Bütün mesele zaman›n›z› iyi
planlamak…Yoksa, ‘Çok yüküm var’
diyerek birçok ﬂeyi
yapmayabilirsiniz. Yorgunum, bugün
yazmay›m ya da üç ay ara vereyim
diyebilirsiniz. Bunlar› dememeye
çal›ﬂ›yorum. Bu bir yetiﬂme tarz›.
Babam Türkiye ‹ﬂ Bankas› Muhasebe
Müdürü’ydü. Bilanço haz›rlarken, beﬂ
kuruﬂu tutturabilmek için gece
yar›lar›na kadar çal›ﬂt›¤›n›
hat›rl›yorum. Ben de hayata art›
de¤er katmaya çal›ﬂ›yorum.
Siz 1980’lerde belirginleﬂmeye
baﬂlayan ekonomi gazetecili¤inin
duayenleri aras›nda yer al›yorsunuz.
Dünden bugüne ekonomi
gazetecili¤indeki gidiﬂat› nas›l
görüyorsunuz?
>> 1980’lerden bu yana, ekonomi
gazetecili¤i gerçekten çok de¤iﬂti, çok
geliﬂti. Ekonomi gazetecili¤inde, belli
sektörlere göre uzmanlaﬂma baﬂlad›.
Bas›ndaki en önemli problem,
gazetecilerin dahil olduklar› büyük
medya gruplar›n›n temel
ç›karlar›ndan dolay›, grup içi
sansürlere u¤ramalar›. Bu da grup içi
gereksiz kavgalara girilmesi
sonucunu getirdi. Di¤er yandan,
dünyan›n en önemli gazetelerinden
daha özgür haber yapan
muhabirlerimiz oldu. Mesela,
Türkiye’de Tekel’in sat›ﬂ› s›ras›nda
dünyan›n en önemli gazetelerinden
Financial Times’ta, sat›ﬂa iliﬂkin
Türkiye’den gönderilmiﬂ bir bilgiyi
al›p yönlendirici haber yap›lmas›na
tan›k oldum. Türkiye’de bu tür
habercilik pek yap›lm›yor. Ancak,
holdinglerin kendi ç›karlar›, belli
alanlarda sansürlü haber yap›lmaya
baﬂland›. Bu, kötü bir ﬂey. Ayr›ca
belli kavgalar olmaya baﬂlad›.
Gruplar aras›ndaki kavgada
gazetecilerin taraf oldu¤unu
görüyoruz. O da kötü bir ﬂey. Yoksa
Türk bas›n› 80’lere göre çok geliﬂkin
bir bas›n.
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Türkiye Avrupa’ya
tam üyelik için en
erken 1 Ocak 2014
tarihini koysa da,
‹stanbul’un 2010’da
Avrupa’n›n Kültür
Baflkenti olaca¤›
kesin. Kültür ve
sanat›n kalbi 2010’a
kadar ‹stanbul’da
atacak. 2010’da
y›ll›k 10 milyon
turist hedefini
koyan ‹stanbul’a
yeni kimli¤inin
neler
kazand›raca¤›n›
‹SMMMO Yaflam
araflt›rd›.

> > G ü l fl e n K a n d e m i r
Leyla Y›ld›r›m

B

ütün kahr›na, çilesine
ra¤men vazgeçilmez bir
sevgili… Biraz uzak
kal›nca özlenen…
Kurtulmak istedikçe,
ruhunuzu saran… Nice ﬂiirler
yaz›ld› u¤runa, nice
romanlara konu oldu… Ve
nice ressamlar›n f›rçalar›nda
yeniden hayat buldu… Bu
sevgili, tahmin edece¤iniz
üzere ‹stanbul…
Kimi zaman ‘kentlerin
kraliçesi’, kimi zaman ‘dünya
baﬂkenti’ olarak an›ld›. Suyla
hayat bulan kimli¤i, gö¤e
yükselen minareleri,
kubbeleri, çan kuleleri,
darac›k sokaklar›, çarﬂ›lar›,
köprüleri, surlar› ile

yüzy›llar›n izlerini taﬂ›yan
‹stanbul, 24 saat canl› olan
yap›s› ile dünya kentlerinin
gözdesi… Hem Do¤ulu, hem
Bat›l› kimli¤i ona ayr› bir
gizem kat›yor.
‹stanbul, Avrupa ve Asya’y›
birbirine ba¤layan konumu,
binlerce y›ll›k kültürel
miras›yla di¤er dünya
metropolleri aras›nda
ayr›cal›¤›n› hemen gösteriyor.
Türkiye’nin kalbi olan
‹stanbul, sahip oldu¤u
kültürel miras kadar geliﬂen
kültür bilinciyle de yaln›z
‹stanbullular için de¤il,
dünyadaki tüm sanatseverler
için de adeta yeniden
keﬂfediliyor.
‹stanbul’un kültür kimli¤inin
yeniden keﬂfini art›racak
geliﬂmelerden biri ise 2010

‹stanbul'un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçildi¤i 13 Kas›m 2006, Pazartesi günü
Brüksel'de yap›lan AB Kültür Bakanlar›'ndan oluflan Bakanlar Konseyi toplant›s›ndan
sonra aç›kland›. Bu karar›n ard›ndan yap›lan bas›n toplant›s›nda Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'›n da aralar›nda bulundu¤u Türk taraf› çok mutluydu.
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Avrupa Kültür Baﬂkenti
(AKB) seçilmesi… Asl›nda
bu ‹stanbul aﬂ›klar›n›n ve
sanatseverlerin 2000 y›l›ndan
beri belle¤inde ﬂekillenmeye
baﬂlayan bir rüya… Bu rüya
geçen y›l kas›m ay›nda
gerçe¤e dönüﬂtü. ‹stanbul’da
son yüzy›lda belki de verilen
en güzel hediye olan bu
kararda, kamu ve sivil
toplum kuruluﬂlar›
dayan›ﬂmas›n›n bir zaferi…
RÜYA GERÇEK OLUYOR
Asl›nda ilk tohum, 2000
y›l›nda 13 sivil toplum
temsilcisi taraf›ndan
baﬂlat›lan çabayla at›ld›.
‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi, ‹stanbul Valili¤i,
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ile Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’n›n da
kat›l›m›yla güçlenen bu
giriﬂime, 2005 y›l› baﬂ›nda
Baﬂbakanl›k da bir genelge
yay›nlayarak destek oldu.
Genelge ile baﬂbakanl›k
bütün kamu kuruluﬂlar›n› ve
yerel yönetimleri bu
çal›ﬂmaya destek vermeye
ça¤›rd›. Bu genelgeyle yine
‹stanbul Kültür Sanat Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi Nuri
Çolako¤lu, bu projenin genel
koordinatörlü¤üne getirildi.
K›sa zamanda 40 kadar
kuruluﬂun temsil edildi¤i bir
dan›ﬂma kurulu ve 15 kiﬂilik
bir yürütme kurulu
oluﬂturan ‹stanbul 2010
Giriﬂim Grubu, toplumun

Avrupa’n›n kültür baflkenti olmak
‹stanbul’a neler kazand›racak?
çeﬂitli kesimlerinden toplanan
projeleri '‹stanbul: Dört
Element'in Kenti' konsepti
alt›nda birleﬂtirdi. Bu
konseptle Brüksel'e resmi
baﬂvuru yap›ld›. ‹stanbul'un
2010 y›l›nda Avrupa Kültür
Baﬂkenti olmas› için yap›lan
baﬂvuru ile ilgili AB'nin kesin
karar›, 13 Kas›m 2006,
Pazartesi günü Brüksel'de
yap›lan AB Kültür
Bakanlar›’ndan oluﬂan
Bakanlar Konseyi
toplant›s›ndan sonra
aç›kland›.
K‹EV ‹LE YARIﬁTI
AB d›ﬂ› ﬂehirler s›n›f›nda
Ukrayna'n›n baﬂkenti Kiev ile
yar›ﬂan ‹stanbul, art›k
Avrupa'n›n 2010 y›l›nda
kültür baﬂkenti… Avrupa
Kültür Baﬂkenti fikri ilk kez
1985 y›l›nda dönemin
Yunanistan Kültür Bakan›
Melina Mercouri taraf›ndan
ortaya at›ld›. Ayn› y›l Avrupa
Birli¤i Bakanlar Konseyi
projenin kapsam›n› belirledi
ve uygulamaya koydu.
1985'ten 2000 y›l›na kadar
Avrupa Birli¤i'ne üye olan
ülkelerin kentlerinden biri
Avrupa Kültür Baﬂkenti
olarak seçildi. 2000 y›l›na
gelindi¤inde, yeni biny›l
nedeniyle Avrupa Kültür
Baﬂkenti unvan› hem birden
fazla kente, hem de AB aday›
olan ülkelerin kentlerine
verilmeye baﬂland›.

> ‹stanbul'un ad›, 2006 y›l›ndan
bafllayarak dünya kültür sanat
gündeminin merkezine oturacak.

> ‹stanbullu sanatç›lar, yarat›c›lar,
uluslararas› alana aç›lacak.

> Tarihi boyunca farkl› kültürleri bir
arada yaflatan ‹stanbul, sahip
oldu¤u dünya kültür miras›n› tüm
zenginli¤iyle Avrupa’yla
paylaflacak.

> Uluslararas› projeler bir yandan
Avrupa ülkelerine Türk kültürünü
tan›tacak, öte yandan Avrupal› ve
Türk sanatç›lar aras›nda esin
paylafl›m›na olanak sa¤layacak.

> ‹stanbul, kültür varl›klar›m›z›n
korunaca¤› ve ça¤dafl müzecilik
anlay›fl›yla sergilenece¤i yeni
müzeler kazanacak.

> ‹stanbul, 2006 y›l›ndan bafllayarak,
Avrupa ve dünyan›n dört bir
yan›ndan pek çok kültür sanat
insan›n›n yan› s›ra pek çok seçkin
medya temsilcisini de misafir
edecek; bir dünya kültür baflkenti
olarak uluslararas› alanda ününü
perçinleyecek.

> Kat›l›mc› bir yaklafl›mla
oluflturulacak kentsel dönüflüm
projeleri bir yandan kentin
çehresini de¤ifltirecek, öte yandan
kentlinin yaflam kalitesini
yükseltecek.
> ‹stanbul yeni kültür mekanlar›na
kavuflacak, kentin kültür altyap›s›
güçlendirilecek.

‹stanbul’un 2010 Avrupa
Kültür Baﬂkenti seçilmesi
asl›nda bir son de¤il, yeni bir
baﬂlang›ç. ‹stanbul’un kendi
kültürünün köklerini
keﬂfetmesi ve kendi kimli¤ini
anlamas› için de bir f›rsat.
2010’da ‹stanbul’da
yap›lmas› gerekenlerin
gerçekleﬂtirilmesi için
önümüzde sadece 3 y›l var.
Peki bu süreçte neler
yap›lacak dersiniz? Öncelikle
t›pk› olimpiyatlarda oldu¤u
gibi ‹stanbul’un 2010 Avrupa
Kültür Baﬂkenti olmas›yla
ilgili bir kanun ç›kart›lmas›
planlan›yor. Projenin gelir
kaynaklar›n›n sa¤lam
temellerle oturtulmas› da

> ‹stanbullular farkl› sanat
disiplinleriyle kucaklaflacak,
‹stanbullu gençler sanatsal
yarat›c›l›kla daha yak›n bir iliflki
kurma olana¤› bulacak.
> ‹letiflimden organizasyona,
e¤itimden tasar›ma pek çok yeni
ifl sahalar› aç›lacak, Avrupa’yla
kültürel iliflkilerin geliflmesinin
yan› s›ra ekonomik iliflkiler de

ﬂart.. 2010 ‹stanbul
Projesi’nde sadece
organizasyon komitesinin
harcayaca¤› para 150 milyon
euroyu bulaca¤› hesaplan›yor.
Bunun d›ﬂ›nda ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi’nin,
yerel belediyelerin de bir
yat›r›mlar yapaca¤› kesin.
‹stanbul Vali Yard›mc›s› ve

geliflecek.

> ‹stanbul’un Avrupa Kültür
Baflkenti olarak en önemli
kazan›m›, yöneten ve
yönetilenlerin ‹stanbul için
birbirlerine dayanarak, güvenerek,
bilgi, birikim ve deneyimlerini
paylaflarak ortak refahlar› için el
ele çal›fl›p üretecekleri yepyeni bir
yönetiflim anlay›fl›na kavuflmalar›
olacak.
> Kentlilik bilinci geliflecek.
‹stanbullular kentlerinin sahip
oldu¤u de¤erleri keflfederken
böyle bir kentte yaflama flans›na
sahip olduklar› için gurur
duyacaklar.

AKB (Avrupa Kültür
Baﬂkenti) Yürütme Kurulu
Üyesi Cumhur Güven
Taﬂbaﬂ›, 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkentli¤iyle ilgili özel bir
yasa ç›kart›laca¤›n›
hat›rlat›yor. Taﬂbaﬂ›’n›n
verdi¤i bilgiye göre, ilgili
yasa tasar›s› halen
Baﬂbakanl›k’ta…
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Avrupa Kültür
Baflkenti
seçilen kentler
1985 Atina -Yunanistan
1986 Floransa -‹talya
1987 Amsterdam -Hollanda
1988 Berlin -Almanya
1989 Paris -Fransa
1990 Glasgow -‹skoçya
1991 Dublin -‹rlanda
1992 Madrid -‹spanya
1993 Anvers -Belçika
1994 Lizbon -Portekiz
1995 Lüksemburg
1996 Kopenhag -Danimarka
1997 Selanik -Yunanistan
1998 Stockholm -‹sveç
1999 Weimar -Almanya
2000 Avignon -Fransa,
Bergen -Norveç, Bologna ‹talya, Brüksel -Belçika,
Helsinki -Finlandiya,
Krakov -Polonya, Reykjavik
-‹zlanda, Prag -Çek
Cumhuriyeti, Santiago de
Compostela -‹spanya
2001 Porto -Portekiz,
Rotterdam -Holanda
2002 Bruges -Belçika,
Salamanca -‹spanya
2003 Graz -Avusturya
2004 Genova -‹talya,
Lille -Fransa
2005 Cork -‹rlanda
2006 Patras -Yunanistan
2007 Lüksemburg,
Sibiu -Romanya
2008 Liverpool -‹ngiltere,
Stavanger -Norveç
2009 Linz -Avusturya,
Vilnius -Litvanya
2010 Essen -Almanya,
Peç -Macaristan,
‹stanbul -Türkiye
2011 Turku -Finlandiya,
Tallinn -Estonya
2012 Guimarães -Portekiz,
Slovenya
2013 Fransa, Slovakya
2014 ‹sveç, Latvia
2015 Belçika, Çek Cumhuriyeti
2016 ‹spanya, Polonya
2017 Danimarka, K›br›s
2018 Hollanda, Malta
2019 ‹talya
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Bakanl›klar›n tasar› ile ilgili
görüﬂleri bekleniyor. ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi ve
‹stanbul Valili¤i’nin ay›rd›¤›
Birer milyon YTL’lik
kaynakla proje bu aﬂamaya
gelmiﬂ. Taﬂbaﬂ›, “Bu proje için
ciddi gelirler sa¤layacak bir
yasal düzenlemeye ihtiyac›m›z
var. Bu yasay› da yürürlü¤e
koyabilirsek, 2010 Kültür
Baﬂkenti Projesi'yle
‹stanbul'un ciddi anlamda
önünü açaca¤›z” diye
konuﬂuyor.
ÇOCUKLAR MÜZEYLE
TANIﬁACAK
Peki AKB kapsam›nda neler
yap›lacak?.. Bu sorunun
yan›t›n› da Cumhur Güven
Taﬂbaﬂ› ﬂöyle veriyor:
“‹stanbul Valili¤i ve
Büyükﬂehir Belediyesi olarak
restorasyon çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›k. Topkap› Saray›,
Ayasofya Müzesi, ‹stanbul
Üniversitesi'nin kulland›¤›
Patrona Halil Hamam›'n›
restore ediyoruz. Bunlar›n
d›ﬂ›nda 2010 için baﬂka
projelerimiz de var. Örne¤in
Çocuk Müze adl› bir projemiz
var. Kenar mahallelerde
oturan çocuklar›m›z› rehberler
eﬂli¤inde müzelere götürmeyi
ve oyun havas› içinde tarihi
ö¤retmeyi hedefliyoruz.
‹stanbul'da pilot bölgeler
seçerek ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n› da yan›m›za
alarak projeyi
gerçekleﬂtirece¤iz. Ne yaz›k ki
‹stanbul'da yaﬂay›p da henüz
‹stanbul'un merkezini
görmemiﬂ çocuklar›m›z var.
Yine kültürel anlamda bir t›r
projemiz var. Bu t›r projesiyle
de tiyatro, bale veya müzik
gruplar› kurarak, halka
ulaﬂmay› planl›yoruz. Esas
patlama 2010 y›l›nda olacak.
2010 y›l›nda da ‹stanbul'a
dünyan›n her yerinden
tiyatrolar gelecek, sanat
‹stanbul Vali Yard›mc›s› ve AKB (Avrupa
Kültür Baflkenti) Yürütme Kurulu Üyesi
Cumhur Güven Taflbafl›, 2010 Avrupa
Kültür Baflkentli¤iyle ilgili özel bir yasa
ç›kart›laca¤›n› söylüyor.

gösterileri yap›lacak. Bu,
‹stanbul için önemli bir
de¤iﬂim ve geliﬂim olacak.
2010, ‹stanbul'un kendini
bulmas› için büyük bir f›rsat.
AKB olan ‹stanbul, kültür
eserlerine ve dünya
miraslar›na daha iyi sahip
ç›kacak. Tarihine sahip
ç›kacak ve kendinden sonraki
nesillere iletecek. ‹kincisi
‹stanbul, alt yap›s›yla,
yollar›yla, çevre güzelli¤iyle
daha düzgün bir kent
kimli¤ine
bürünecek.
Altyap›
anlam›nda
‹stanbul
Valili¤i'nin ve
Büyükﬂehir
Belediyesi'nin
yürüttü¤ü
birtak›m
çal›ﬂmalar var.
Marmaray
Projesi ve kavﬂak
çal›ﬂmalar›
bunlardan
baz›lar›. Özellikle Marmaray,
2010 Kültür Baﬂkenti'ni ciddi
etkileyebilecek bir proje.
Bunlara ilaveten bir de 3.
Köprü Projesi var gündemde
olan. Özel idareler olarak da
okullar, hastaneler, kültür
merkezleri, kütüphaneler,
kongre merkezleri inﬂa
ediliyor.”
SANATLA
KUÇAKLAﬁACA⁄IZ
‹stanbul’un Avrupa Kültür
Baﬂkenti seçilmesinin

‹stanbul’a birçok katk›lar›
olaca¤› kesin. Öncelikle
‹stanbul’un 2006 y›l›ndan
baﬂlayarak dünya kültür
sanat gündeminin merkezine
oturmas› bekleniyor. Tarih
boyunca farkl› kültürleri bir
arada yaﬂatan ‹stanbul, sahip
oldu¤u dünya kültür miras›n›
tüm zenginlikleriyle
Avrupa’yla paylaﬂacak.
‹stanbul, kültür
varl›klar›m›z›n korunaca¤›,
yeni müzeler
kazanacak. Yeni
kültür
mekanlar›na
kavuﬂacak
‹stanbul’da bu
projeyle kentin
kültür altyap›s›
güçlendirilecek.
‹stanbullular
farkl›
sanatlarla
kucaklaﬂacak.
Gençler
sanatsal
becerilerini geliﬂtirme f›rsat›
bulacak. AKB Yürütme
Kurulu Üyesi Cumhur Güven
Taﬂbaﬂ›, Avrupa Kültür
Baﬂkentli¤i için ellerinde 80
proje oldu¤unu ve bunlar›
gerçekleﬂtirmeyi
planlad›klar›n› belirterek, bir
ça¤r›da da bulunuyor:
“Projeniz varsa getirin, yoksa
üretin. Dan›ﬂma kurulunu
zorlay›n. ‹stanbul yaramaz bir
çocuk; bu çocu¤u çok disipline
de edemezsiniz fazla serbest
de b›rakamazs›n›z.”
KENTSEL DÖNÜﬁÜM
VE KÜLTÜR
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti
Projesi’ni sanat ve kültürel
faaliyetlerden ibaret sanmak
da yanl›ﬂ. Elbette bu proje
kapmas›nda U2, REM, Red
Hot Chili Peppers gibi ünlü
isimlerin yer ald›¤› 40 gün 40
gece sürecek konserler
düzenlenecek ama bunlar
buzda¤›n›n görünen yüzü.
2010 y›l› Avrupa kültür
baﬂkentli¤ine haz›rlanmaya
yönelik yol haritas›nda büyük
kentsel dönüﬂüm projelerinin,
Sultanahmet, Beyo¤lu, Fener,
Zeyrek gibi semtlerde tarihi

dönüﬂüm projeleri de
gerçekleﬂtirilecek. Yeni müze
ve kültürel merkezler
kapsam›nda Santral ‹stanbul,
‹stanbul Müzesi, Hasanpaﬂa
Gazhanesi'nin dönüﬂümü,
Tersane-i Amire Projesi,
‹stanbul Arkeoloji Müzesi'nin
yeniden düzenlenmesi,
Osmanl› Bankas› Müzesi
etkinlikleri, Do¤al Tarih
Müzesi düﬂünülüyor. Kentsel
dönüﬂüm projeleri aras›nda,
Sultanahmet Rehabilitasyon
Projesi, Beyo¤lu
Rehabilitasyon Projesi, FenerBalat De¤erlendirme/Örnek
Proje, Kad›köy Tarihi
Pazar›n›n Yeniden
Canland›r›l›ﬂ›, Zeyrek
Evlerinin Restorasyonu,
Zeytinburnu Kültür Adas›,
Gayrimüslim Mezarl›klar›n›n
Restorasyonu yer al›yor.
10 M‹LYON TUR‹ST HEDEF‹
Türkiye’nin ve ‹stanbul’un,
dünyada tan›t›m eksikli¤i
oldu¤u bir gerçek. AKB
asl›nda bir turizm projesi
de¤il ama bu projenin
‹stanbul’un tan›t›m›na olumlu
katk›lar›n›n olmas›
bekleniyor. Bunun için de
zaten AKB Yürütme Kurulu
öncülü¤ünde, 2010 Kültür
Baﬂkenti Projesi’ni tan›tmak
için turizm fuarlar›na
kat›lmaya baﬂland›.
Hollanda’daki bir fuar›n
ard›ndan Londra ITB'de de
stand aç›ld›. EMITT-‹stanbul,
Uluslararas› Do¤u Akdeniz
Fuar›’nda da AKB yer ald›.
Zaten ‹stanbul’da da 2010 için
AKB’ye de güvenilerek iddial›
turist hedefleri konulmuﬂ
durumda. ‹stanbul, 2006
y›l›nda 5.5 milyona yak›n
turisti a¤›rlad›. 2007 y›l›nda
ise 6 milyondan fazla turist
çekmeyi planl›yor. Bu
rakam›n, 2010’da Avrupa
Kültür Baﬂkenti olan
‹stanbul’da 10 milyona
ulaﬂmas› hedefleniyor.
‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Turizm Atölyesi
Direktörü Tülin Ersöz,
“‹stanbul'u tan›tma
projelerimiz var. Özellikle
2010 y›l› için hedefler

koyarak, turizmi geliﬂtirmeyi
arzu ediyoruz. Yolumuza
devam ediyoruz, ‹stanbul'u
marka yapmay›
hedefliyoruz” diye
konuﬂuyor.
ALTYAPI HAZIRLANIYOR
‹stanbul’da 2006 y›l›
itibariyle Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’ndan ‘‹ﬂletme
Belgeli’ 54 bin 436 yatak
bulunuyor. Bu say›ya, 34 bin
305 olan belediye belgeli
yataklar eklendi¤inde, yatak
kapasitesi 89 bin 741’e
ulaﬂ›yor. Birkaç y›l içinde
inﬂaat› devam eden 22 bin 99
yatak ile birlikte ‹stanbul’un
yatak kapasitesi 111 bin
840’a ulaﬂmas› bekleniyor.
Yeme içme tesisleri olarak,
2006 y›l› sonu itibariyle
‘iﬂletme belgeli’ tesislerin
kapasitesi 85 bin 258. Bu
tesislere, inﬂaat› devam eden
6 bin 760 kiﬂilik kapasite
daha eklendi¤inde, birkaç y›l
içerisinde yeme-içme ve
e¤lence tesislerinin
kapasitesi 92 bin 18’e
ulaﬂacak. Bunlar da
‹stanbul’un 2010 y›l›nda
rahatl›kla 10 milyon turisti
a¤›rlayabilece¤ini gösteriyor.
TUR‹ZME ‹VME
KAZANDIRIR
Turistik Otelciler,
‹ﬂletmeciler ve Yat›r›mc›lar
Birli¤i (TUROB) Baﬂkan›
Timur Bay›nd›r, son 25 y›ld›r
uluslararas› turizm
fuarlar›nda, ‘‹stanbul
Destinasyonu’nu ve
Türkiye’yi dünyaya
tan›tmaya çal›ﬂt›klar›n›
belirtiyor.
2010 projesinin ‹stanbul
turizmine ivme
kazand›rmas›n› bekleyen
Bay›nd›r, ﬂöyle konuﬂuyor:
“‹stanbul’un en önemli
özelli¤i, dünyada ve
Türkiye’de bir benzeri
olmayan kültürel turizm
merkezlerinden biri olmas›.
‹stanbul, tektir ve birçok
özelli¤i ile dünyaya tan›t›l›p
pazarlanabilir. Çeﬂitli turizm
potansiyelini daha etkin
kullanabilir.”

Projelerinizi getirin, desteklensin
> ‹stanbul 2010'un misyonunu
oluflturan hedefler do¤rultusunda
oluflturulacak projeler için proje
de¤erlendirme kriterleri ve
baflvuru süreci belirlendi. Artistik
Kurul ve Proje De¤erlendirme Ekibi
oluflturuldu.

> PDE, Artistik Dan›flma
Komitesi’nden proje konusu ile
ilgili kiflileri de sürece katarak,
gelen projelerin ‹stanbul 2010
Proje de¤erlendirme kriterlerine
uygun olup olmad›¤›n›
de¤erlendirecek.

> Projeler 2010 ve 2010'a giden
süreçte uygulanabilecek bir
takvime sahip olmalar› flart›yla,
son baflvuru tarihleri s›n›rlamas›na
gidilmeden kabul edilecek.

> PDE daha sonra projeyi mali
aç›dan de¤erlendirilmesi için
Yönetim Kurulu taraf›ndan
oluflturulan Bütçe Birimi’ne
yollayacak. Bu süreci
tamamlayan projeler, tekrar
PDE'nin ola¤an toplant›s›na
sunulacak. Burada PDE
taraf›ndan kabul edilen proje
önerileri son olarak, Yönetim
Kurulu’nun onay›na sunulacak.

> ‹stanbul 2010 çerçevesinde farkl›
kültür ve sanat alanlar›ndaki
projeler, ‹stanbul 2010 Avrupa
Kültür Baflkenti Yönetim
Merkezi’ne teslim edilebilecek.
Gelen baflvurular önce teknik, daha
sonra proje de¤erlendirme
kriterleri çerçevesinde ele
al›nacak.
> Baflvuruda teknik de¤erlendirme
aflamas›n› geçen proje teklifleri,
daha sonra, kent, kültür ve sanat›n
farkl› alan ve disiplinlerinden
gelmifl uzmanlardan seçilmifl 15
kiflilik Proje De¤erlendirme
Ekibi’ne (PDE) aktar›lacak. Ekip,
gelen projeleri kendi üyeleri
aras›ndan seçece¤i en az üç
kifliden oluflan küçük gruplara
aktar›p onlar›n de¤erlendirmesine
sunacak.

> ‹stanbul 2010’a sunulacak
projelerin bütçesinin minimum
yüzde 30’unun projeyi sunan
taraf›ndan karfl›lanmas› gerekiyor.
Yüzde 70’in üstünde katk›
gerektiren ve ‹stanbul 2010’a çok
büyük katk› sa¤layacak projelere
daha büyük oranda katk› karar›
ancak PDE’nin ve Yönetim
Kurulu’nun üçte iki ço¤unlukla
alaca¤› bir kararla mümkün
olabilir.
> Ayr›nt›l› bilgi
www.istanbul2010.org
adresinden al›nabilir.

‹flte örnek projeler…
> Anneler, Tanr›çalar ve Sultanlar Sergisi: 10 bin y›ll›k Anadolu
tarihinde ç›k›lacak bir seyahatle, imparatoriçe Teodora’dan Artemis’e,
Meryem Ana’dan Venüs’e, Hürrem Sultan’dan Mihri Han›m’a kadar bu
topraklarda iz b›rakm›fl kad›nlar anlat›lacak.
> Topkap› Siber Müzesi: Rusya’daki ünlü Hermitage Müzesi’nde IBM’in
yapt›¤›na benzer flekilde Topkap› Saray› da bilgisayar ortam›na tafl›narak,
‘Siber Müze’ haline getirilecek.
> Zaman Kapsülünde ‹stanbul Tarihi: Süleymaniye’den
Ayasofya’ya, tarihi Bizans surlar›ndan Fener Patrikhanesi’ne kadar
‹stanbul’un çok kültürlülü¤ü, dil ve çok dinlili¤i sergilenecek.
> Arkeolojik Belgelerle Göçmenler: ‹stanbul’un, dünyan›n her
yerinden gördükleri bask›lar üzerine kaç›p gelenlere nas›l bir s›¤›nma
mekan› oldu¤u anlat›lacak.
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Yeminli Mali Müflavir
Mehmet Kemal
Gökgür, Türkiye’nin ilk
ve tek Muhasebe
Müzesi’nin kurucusu…
35 y›ll›k muhasebeci
Gökgür’ün müzesinde,
tarihi muhasebe
defterlerinden,
çeklere, yaz›
sand›klar›ndan,
dosyalara kadar
çeflitli muhasebe
objelerini bulmak
mümkün.

Muhasebenin tarihine ›fl›k tutuyor
> > Ayﬂegül Emir

M

ehmet Kemal
Gökgür, tarihi
eserlere ve belgelere
olan merak›n›
Muhasebe Müzesi
kurmaya kadar ilerleten
bir yeminli mali müﬂavir.
Merak›n› müzeye
dönüﬂtürmesinin arkas›nda
35 y›l›n› verdi¤i
muhasebecilik mesle¤ine
katk›da bulunmak yat›yor.
Göztepe’deki ofisinde
kurdu¤u Türkiye’nin ilk ve
tek Muhasebe Müzesi’yle
ö¤rencilere ve genç
muhasebecilere mesle¤in
geçmiﬂini anlatmay›
hedefliyor. O, kurdu¤u
müzeyle muhasebe
mesle¤inin Türkiye’deki
geliﬂimine ›ﬂ›k tutuyor.
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2005 y›l›nda, 115
metrekarelik apartman
dairesinde oluﬂturdu¤u
müzede neler yok ki...
Tarihi muhasebe defterleri,
çekler, yaz› sand›klar›,
envai çeﬂit kalemler,
sümen, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk
dosyas›, beﬂ dilde Osmanl›
faturas›, muhasebe çantas›,
masa, tarihi 1800’lere
dayanan ticari yaz›ﬂmalar...
2 BIN ESER
Hala belge ve eser
toplamaya devam eden
Gökgür’ün müzesinde 2
bine yak›n tarihi muhasebe
objesi var. “Evimde ve
yazl›¤›mda baﬂka bir sürü
belge var. Yer olmad›¤› için
torbalarda sakl›yorum”
diyen Gökgür’ün ileride

daha büyük bir mekanda
müze açma plan› da var.
1952 do¤umlu olan Mehmet
Kemal Gökgür,
muhasebecilik mesle¤ine
‹ktisadi ‹limler
Akademisi’nde okurken
Eminönü Mercan’da bir
muhasebecinin yan›nda
baﬂlam›ﬂ. Daha o günden
itibaren tarihe ve tarihi
eserlere ilgi göstermiﬂ.
Çeﬂitli ﬂirketlerin muhasebe
bölümlerinde görev yapan
Gökgür, Yeminli Mali
Müﬂavir oldu¤u 1998’den
itibaren serbest çal›ﬂ›yor. 15
y›l önce evrak ve muhasebe
objeleri toplamaya
baﬂlam›ﬂ.
Eski hanlar›, sahaflar›,
tüccarlar› y›llarca dolaﬂm›ﬂ.
U¤rak noktas› haline gelen
sahaflardan eski faturalar,

poliçeler, muhasebe
defterleri sat›n alm›ﬂ. Müze
oluﬂturacak kadar esere
sahip olunca da, fikrini
uygulamaya koymuﬂ.
Müzenin aç›l›ﬂ›na eski
Ekonomi Bakan› Masum
Türker’in kat›l›ﬂ›n›
heyecanla anlat›yor.
Gökgür’e müzenin
düzenlenmesinde, eﬂi
Necmiye Han›m’›n da bir
hayli katk›s› olmuﬂ.
SAYGI ‹FADELER‹
Gökgür, koleksiyonlar›
aras›nda bulunan el eme¤i,
göz nuru eski yevmiye ve
muhasebe defterleri, ticari
yaz›ﬂmalar› anlat›rken adeta
geçmiﬂe gidiyor. Toplad›¤›
eserler sayesinde Osmanl›
dönemindeki muhasebe
sistemleri hakk›nda bir hayli

yaflam›n portresi: mehmet kemal gökgür
>>Muhasebe tarihindeki ilkler<<
Yeminli Mali Müflavir Gökgür’ün toplad›¤› eserler aras›nda birçok ilginç
ve ilk muhasebe evraklar› da bulunuyor. Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve
Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk olan ve ilgi çeken objeler
flunlar:
>> Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilen ilk silgi
>> Cumhuriyet’in ilk ticari dosyas›
>> Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan kalma bordro
>> Osmanl› döneminde befl dilde yaz›lm›fl fatura
>> Gizli bölmeleri ve zulalar› bulunan yaz› sand›¤›
>> Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ç›kard›¤› pullar
>> ‹lk vergi cüzdan›
Cumhuriyetin ilk dosyas›

>> ‹lk muhasebe yay›nlar›
>> Ünlü muhasebe profesörlerinin kitaplar›

Eski fatura

>>Eskiyi bilin yenili¤e aç›k olun<<
Muhasebe Müzesi’ni baz› üniversitelerden ö¤rencilerin ve zaman zaman
sektör temsilcilerinin ziyaret etti¤ini anlatan Mehmet Kemal Gökgür,
genç muhasebecilere flu tavsiyelerde bulunuyor:
"Muhasebe kutsal bir meslek. Gençler bu mesle¤e tutkuyla ba¤lanmal›.
Tutku ve sevgiyle çal›flmalar› flart. Çünkü, muhasebecilik bir odada
saatler geçirerek, sab›rla emek harcayarak çal›flmay› gerektirir. Meslek
iyi aflama kaydediyor. Eskiden Yeminli Mali Müflavir yoktu. fiimdi bu
aflamalar da var. Gençlere sordu¤unuzda art›k hepsi YMM olmak istiyor.
Gençlere tavsiyem eskiyi bilip, yenili¤e aç›k olmalar› yönünde."

bilgi edinmiﬂ. “Osmanl› her
ﬂeyi çok iyi kay›t alt›na
alm›ﬂ” diyen Gökgür, eski
evraklarda gördü¤ü sayg›
ifadelerinden bahsetmeden
edemiyor:
“Ticari yaz›ﬂmalar›n hepsi
‘Efendim’ diye baﬂl›yor ve en
derin sayg› ifadeleriyle
bitiyor. Bugüne göre çok
fark var.” Eski eserlerde
Gökgür’ün ilgisini di¤er
çeken bir nokta ise ticaret
hayat›na az›nl›klar›n
hakimiyeti olmuﬂ.
Kemal Gökgür, mesle¤e ilk
baﬂlad›¤›nda bizzat
kendisinin de yetiﬂti¤i elle
defter tutma gelene¤inin
zamana karﬂ› yenilmesinden
mutsuz. Bilgisayarl›
muhasebeye hala çok
›s›namam›ﬂ. Bilgisayarl›
muhasebenin h›z› art›rd›¤›n›

düﬂünüyor ancak onun için
elle tutulan muhasebenin
yeri farkl›. Eski muhasebede
ayr› bir disiplin
bulundu¤unu anlatarak, eski
günleri yadediyor:
“Eski mesle¤in ustalar›n›n
u¤raﬂt›¤› disiplini görenler
aç›s›ndan bugün her ﬂey çok
farkl›. Onlar bu meslekle
ilgili çok yo¤un çaba
harcad›. Emek ve göz nuru
döktüler. Elle yap›lan ﬂey
çok daha fazla önem
arzeder.”
TOPLUMU DÜZENL‹YOR
Muhasebecili¤i y›llard›r
severek yapan Gökgür’e
göre, muhasebe mesle¤i
toplumun düzenli ve sayg›l›
olmas›nda etkili. Gökgür,
“Muhasebenin oldu¤u yerde
kimse kimsenin hakk›n›

yemez. Muhasebe topluma
önemli katk›s› olan bir
meslek. Matemati¤in oldu¤u
yerde insanlar birbirine daha
sayg›l›. Hesaba dayal›
iliﬂkilerin oldu¤u
toplumlarda yalan, sahtecilik
ve kurnazl›¤›n olmad›¤›n›
gördüm. Bu beni
muhasebeye daha fazla
ba¤lad›” diye konuﬂuyor.
Bu duygu ve düﬂünceler onu,
eski ustalar›n ve
meslektaﬂlar›n göz nuru
harcayarak meydana

Cumhuriyetin ilk silgisi

getirdi¤i evraklar› bir
koleksiyoner gibi toplamaya
yönlendirmiﬂ.
Yeni muhasebe meslek
yasas›n›n ç›kmas›yla
mesle¤in daha sayg›n hale
geldi¤ine de de¤inen Mehmet
Kemal Gökgür, muhasebenin
bugün geldi¤i noktayla ilgili
ﬂu de¤erlendirmeyi yap›yor:
“Ekonomi enstrümanlar›n›n
çok geliﬂmesi nedeniyle
muhasebe mesle¤i daha
önem kazand›. Hesab› iyi
olan firma karl› ç›kar.
Hesab›n› iyi tutmayan
ayakta durmakta zorlan›r.
Eskiden muhasebecilerin
silik ve sürekli patrondan
f›rça yiyen bir kiﬂili¤i vard›.
Meslek yasas›yla bu de¤iﬂti.
Sayg›n bir meslek grubuna
girdi. Müzede meslekteki
dönüﬂümü sergiliyoruz.”
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“‹yi geyikçi,
çok okuyand›r…”
Do¤du¤u yer Elaz›¤’a ait geleneksel sekiz köfleli kasketi ve
pek çok flapkas›yla hep gündemde. Yaz›l› bas›nda gazeteci
olarak bafllad›, özel radyoculu¤un ilklerinden oldu.
Televizyonla büyüdü. Dizi, film, reklam oyunculu¤u, kitap
yazarl›¤› derken ayn› zamanda geyik muhabbetinin
ustalar›ndan. Kadir Çöpdemir, iyi bir geyikçi olman›n
tüyolar›n› verirken; kendisini, yaflam› anlat›yor…
> > ‹lke Balkan

K

adir Çöpdemir deyince ilk akla
gelen simgelerden biri de, sekiz
köfleli kasketi. Elaz›¤’a ait
folklorik bu kasketi tafl›mas›n›n
nedeni, Elaz›¤ do¤umlu olmas›.
Bugün 41 yafl›ndaki Kadir Çöpdemir’in
hayat›nda orta ve lise y›llar›n› yaflad›¤›
Eskiflehir’in de ayr› bir önemi var.
‹stanbul Üniversitesi Bas›n Yay›n
Yüksek Okulu’ndan mezun olan
Çöpdemir, ifl hayat›na yaz›l› bas›nda
gazeteci olarak bafllad›. Haber
röportajlar›n› ve köfle yaz›lar›n› takip
eden okur kitlesi olufltu. Daha sonra,
seçimi radyoculuk-televizyonculuk
yönünde oldu. Türkiye’de özel
radyoculu¤un bafllamas›yla birlikte
radyo mecras›na geçti. Televizyonda
sokak röportajlar›yla popülarite
kazand›. Ekmek Teknesi dizisinin Kirli
tiplemesiyle popülaritesini art›rd›.
Nasrettin Hoca, Süperman
tiplemeleriyle ününü devam ettirdi.
Çöpdemir’in en son Amerikal›lar
Karadeniz’de filminin gösterimi halen
devam ediyor. NTV’de Beyaz’la
gerçeklefltirdikleri Biri Bana Anlats›n
program› ise, Türkiye’nin en çok
seyredilen programlar› aras›nda.
Çöpdemir, ayn› zamanda Türk Lokumu
kitab›n›n da yazar›. Ve fanatik
Fenerbahçeli. Bugün çocu¤undan
yafll›s›na hepimizin ilgi gösterdi¤i,
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severek izledi¤i Kadir Çöpdemir,
‹SMMMO Yaflam’a kendisini,
ekonomiyi, siyaseti; yaflam› anlatt›:
Mesle¤iniz gazetecilik ve uzun y›llar
yaz›l› bas›nda çal›ﬂt›n›z. Radyoculuk,
televizyonculuk, dizi, sinema ve
reklam oyunculu¤u gibi farkl› bir
alana kayman›z›n nedeni neydi?
Kadir Çöpdemir: Gazeteciydim
ancak radyo mecras› aç›larak özel
radyolar kuruldu. Teklif gelince,
flans›m› denemek istedim. Sonra
televizyonda ifller yapt›m. 2002
krizindeki genel ekonomik krizin
medyaya yans›mas›yla 1-1.5 y›l gibi
zorunlu bir iflsizlik durumuyla kalma
hadisesi oldu. Ve nesnel koflullar
uygun oldu¤u, sektör yürüdükçe
çal›flt›m. Bir flekilde piyasan›n içinde
bulundum yani.
As›l iﬂiniz hangisi?
>> Benim as›l iflimin radyo ve
televizyon programc›l›¤› oldu¤unu
çözdüm. Birkaç y›l önce hayat›ma
oyunculuk sayfas› da dahil oldu. Dizi
ve filmlerde oyunculuk kulvar›nda da
yürüyebilirim ancak, as›l ekmek
param› kazanaca¤›m, kendimi ifade
edece¤im alan radyo televizyon
programc›l›¤›. Dört y›ld›r NTV
bünyesinde çal›fl›yorum; en son sevgili
Beyaz›t kardeflimle ‘Biri Bana

yaflam›n portresi: kadir çöpdemir

“Beyaz ve Gaffur’la
ikili olamay›z…”

Dört ayda 16 kilo verdi
Kadir Çöpdemir, dört ayda 16 kilo vererek, 102 kilodan 86 kiloya nas›l düfltü¤ünü flöyle aç›klad›: "Dört ayda 16 kilo
vererek 86 kiloya düfltüm. Bana çok zay›fl›k da gitmez ancak 5-6 kilo daha vermem laz›m. Vücut, bir yerden sonra
mola verip yeni kilosuna al›flmak istiyor. Hakikaten kilo çok ciddi bir a¤›rl›k. Kilo verince enerjim artt›, rahatlad›m
Diyetisyenim Serap Orak’›n tüm söylediklerine riayet ederek ve sadece diyet yaparak kilo verdim. Sporla aram
seyirci olarak iyidir ancak iyi bir uygulay›c› de¤ilim. Kilo verirken kendimi kand›rmad›m. Diyetisyenimin
dediklerini harfiyen uygulad›m. Sebze ve meyve a¤›rl›kl› beslenerek, bol su içerek ve s›k ö¤ünlerde az yiyerek
vücuttan a¤›rl›klar› atmak mümkün."

Anlats›n’ program›n› yap›yoruz.
NTV’nin mühendisli¤ine kendimi
b›rakarak, NTV’de var olmaya, onlarla
beraber üretmeye devam edece¤im.
Biri Bana Anlats›n’dan sonra s›rada
nas›l bir proje var?
>> Bu, biraz da NTV kurmaylar›yla
oluflturaca¤›m›z bir konu. Benim
hayata karfl› hiçbir projem yok. 3 ay
sonra veya seneye flöyle bir fley
yapay›m fleklinde akl›mdan hiçbir fley
geçmedi. Projenin insan› buldu¤unu
düflünenlerdenim. Eyvallah, proje
yapan insanlar var ama bu benim için
de¤il. Proje beni buluyor. Reklam,
dizi, film, seslendirme neyse lay›k›yla
yapmaya çal›fl›yorum.

Kadir Çöpdemir, televizyonda uzun süre devam eden
Ekmek Teknesi dizisinde ve en son Amerikal›lar
Karadeniz’de 2 filminde birlikte rol ald›¤›, yak›n arkadafl›
Peker Aç›kal›n’›n, markalaflan çizgili pijamas› ve "Beni
be¤enmiyör müsün?" üslubuyla, Avrupa Yakas›’nda
Gaffur rolüyle yakalad›¤› ünü flöyle de¤erlendiriyor:
"Bence Peker Aç›kal›n Türk sinemas›n›n en güçlü
oyuncular›ndan birisidir. Beden dilini bu kadar iyi
kullanabilen çok az oyuncu var. Sinema tüyüyle do¤mufl
bir insand›r. Bu yüzden sadece komedi de¤il, drama da
oynayabilir ve her iflte baflar›l› olur. Niye bugün derseniz,
bu ifller nasip k›smet. Bazen siz iflinizi hep çok iyi
yap›yorsunuzdur ama nesnel koflullar sizi bir türlü
spotlar›n alt›na çekmiyordur. Çok de¤iflik sebepleri;
iliflkileriniz, tavr›n›zla da ilgili olabilir. Peker’i hayat
flimdi keflfetti."
Çöpdemir, "Beyaz veya Peker Aç›kal›n’la ikili
oluflturmay› düflünür müsünüz?" sorusuna ise flu
yan›t› veriyor: "Amerikal›lar Karadeniz’de 2
filminde tesadüfen bir araya geldik. Ekmek Teknesi
dizisine uygun, sevimli bir ikiliydik. Ancak bunu
baflka bir yere tafl›mak anlams›z olur. Biz
Beyaz›t’la da bir ikili de¤iliz. Sadece beraber
program yap›yoruz. ‹kili deyince Metin
Akp›nar-Zeki Alasya, zaman›nda Nokta ile
Virgül, U¤ur Böcekleri gibi yan yana ikili
olarak ifl üreten insanlar› alg›l›yorum. Bizim
Beyaz›t ve Peker’le böyle bir durumumuz
yok. Hepimiz ifl nedeniyle bir araya
geliyoruz. Dolay›s›yla, bunlardan ikili
ç›kmaz, verimli ifl ç›kar. Öyle de oluyor."

En son oynad›¤›n›z Amerikal›lar
Karadenizde 2 filmine yönelik
eleﬂtirileri neye ba¤l›yorsunuz?
>> Aç›k söylemem gerekirse ben de çok
parlak buldu¤umu söyleyemeyece¤im.
Metin Akp›nar, Peker Aç›kal›n gibi çok
güçlü kadrosu var. Ancak, ümit ve
hayal edilen ifl beyaz perdeye
yans›mam›flt›r. Sorunun temel nedeni,
bana göre senaryodan kaynaklan›yor.

ederken bir-s›f›r önde bafll›yor.
Dolay›s›yla siz baflkas›n›n sesi solu¤u
de¤il, kendi sesiniz ve solu¤unuz
oluyorsunuz. Do¤all›k ve
samimiyetiniz, kendi duruflunuz hemen
fark ediliyor. Çok çal›fl›r›m, ifl oldu¤u
zaman s›n›rs›z enerji oluflur ama geceler
gündüzler boyu çal›flt›m, düflündüm
diyemeyece¤im. Kendim oldukça
sevildim ve bu samimi hal baflar›
hanesine yaz›lan rakam haline geldi.

Siz, farkl› bir tipleme çiziyorsunuz. Bu
özgün tipleme nas›l yarat›ld›?
Baﬂar›n›n s›rr›, halktan biri olmak
m›yd›?
>> Benim öyle özel bir matematik
formülüm oldu¤unu söyleyemeyece¤im.
Kendi özelimde, insan kendini ifade

Karﬂ›m›zda gördü¤ümüz, biraz kirli,
ﬂiﬂman, çok k›sa, kal›n gözlüklü bir kiﬂi
görüntüsü çizmiyor. Fizi¤iniz,
giyiminiz, tarz›n›zla; tiplemenizde bir
abart› söz konusu mu?
>> Ekran›n bir büyüsü ve elektri¤i var.
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yaflam›n portresi: kadir çöpdemir
Elbette ki do¤al, samimi olaca¤›z ama
üzerine baflka bir t›k da konabilir.
Ekranda biraz daha ilgi çekici olsun
diye verilen görüntü, inan›n çok abart›l›
gibi gelmiyor bana. Yani bir tane yüz
var, ufak tefek haller
alabilir ilgi çekmek
ad›na. O da do¤al bir
fley gibi geliyor. Yoksa
ben hep oldu¤um gibi
oldu¤umu
düflünüyorum.
Reklamlarda oyuncu
olarak tercih
edilmenizin nedenini
neye ba¤l›yorsunuz?
>> Allah taraf›ndan
samimi elektri¤im
oldu¤unu
düflünüyorum. Güven
verici ve insanlar›n
hemen içine ald›¤› bir
elektrik. Do¤al, s›cak
ya da yak›n hissettikleri… Herhalde
reklamc›lar da bu elektri¤i fark
ediyorlar. Çok da iyi oluyor; hem ben
yapt›¤›m iflleri seviyorum, hem de benim
için de baflka bir kap› aralanm›fl oluyor.
Siz usta geyikçi olarak
tan›mlan›yorsunuz. Bir anlamda ço¤u
insan iyi geyik yapabilmenin peﬂinde. ‹yi
geyikçi olman›n ipuçlar› nedir?
>> Bu konu yanl›fl anlafl›l›yor. Geyik

“Allah
muhasebecilere
sab›r, kuvvet,
dirayet versin!”
Kadir Çöpdemir, ‹SMMMO üyelerine flu mesaj›
veriyor: "‹SMMMO’yu çok yak›ndan
tan›m›yorum. Rakamlarla u¤raflmak ve özellikle
baflkalar›n›n rakamlar›yla u¤raflmak hakikaten
zor fley. Nizam, intizam, iflin bürokrasisi,
k›rtasiyesi… Bu iflte olan herkese Allah sab›r,
kuvvet, dirayet versin. Mesela benim hayatta
asla yapamayaca¤›m bir fleydir. Çok zor bir
fley, mali müflavirlik ve muhasebecilik. Allah
bütün mali müflavir dostlar›m›za yard›m etsin.
Belki ekonomisi iyidir, iyi para kazan›yorlard›r
ama o rakamlar›n dünyas› bana korkunç
geliyor…"
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havanla su dövmek ya da kuru laf
bombard›man›nda bulunmak de¤il
bence. ‹yi bir geyi¤in de yolu bilmekten
geçiyor. Bildi¤in konuya form verir ve
nefle katarsan, renklilik içerirse lezzet
al›r karfl›daki. Yani birincisi çok
okumak laz›m, ikincisi okudu¤una
kendince anlam yüklemek ve de
kendince ifade etmeye çal›flmak laz›m.
Yani geyik muhabbeti basit bir ﬂey
de¤il. Peki sizce Türkiye’de iyi
geyikçiler kimler?
>> Tabii ki. Geyik, kuru laf de¤il.
Okuyacaks›n ki anlatabilesin. O
anlatt›¤›n› daha iyi anlatabilmek için de
daha çok okuyacaks›n. Bence Deniz
Gökçe, Asaf Savafl Akat, Ege Cansen,
Taner Berksoy hocalar yani bizim
Ekodiyalog ekibi, R›dvan Dilmen,
Y›lmaz Özdil, Ömer Özgüner gibi
isimlerin geyi¤ine doyum olmaz.
Geyik muhabbetinin apolitik oldu¤u
düﬂüncesine kat›l›yor musunuz?
>> Asla. Geyik muhabbeti afla¤›lay›c›
bir laf olarak kullan›l›yor. Ben
afla¤›lay›c› bulmuyorum. Tatl›, sevimli

de buluyorum. Geyik muhabbetinin
içinde politika, hayat, cinsellik gibi her
fley var. Siz yeter ki bilgiye,
görüflünüze, bak›fl›n›za dayal› olarak
donan›ml› olup laf edebilin. Yani,
bütün mevzu bu.
Elaz›¤ do¤umlusunuz ve Elaz›¤’a ait
kasketiniz çok ilgi çekti. Kasket
d›ﬂ›nda ilginizi çeken baﬂka
aksesuarlar da var m›?
>> Elaz›¤’a ait folklorik sekiz köfle
kasketler vard›r. Ben flapkaya çok
merakl›yd›m, hala da merakl›y›m ama
bir süredir takm›yorum. Bir dönem
olur bir fleye takar›m. fiapka d›fl›nda,
papyon, saat, tespih, gözlük
koleksiyonuna sahibim. Merakl›s› için
güzel olan bu aksesuarlar›n benim için
çok acaip bir anlam ifade etti¤ini
söyleyemem. ‹nsan bir fleylerden
hofllanmal›, biriktirmeli diye
düflünüyorum.
Yak›n oldu¤unuz bir siyasi parti var
m›?
>> Ben liberalim, siyaseten ve
ekonomik olarak liberalizme inanan
birisiyim. fiu an, benim hayata
bakt›¤›m yerden bütünüyle bakan bir
parti yok gibi gözüküyor. Zaman›nda
Cem Boyner’in yan›nda YDH’n›n
kurucu üyesiydim. O tam benim
gözüme gönlüme göre bir partiydi ama
maalesef olmad›.

“Hoca Fener’in
ruhuna uymuyor…”
Fenerbahçe flampiyon ama fanatik Fener Kadir
Çöpdemir yeterince mutlu de¤il. Çöpdemir, tak›m›n›n
durumu ve gelece¤iyle ilgili yorumunu flöyle aktar›yor:
"Geçen seneden sonra maalesef Fenerbahçe bu sene
de iyi de¤il. Tak›m›n ruhuna, genetik kodlar›na uygun
olmayan bir hoca, uygun olmayan futbolcular…
Futbolu da oyunu da ve en baflta hocas› çok kötü.
Teknik direktör bu saatten sonra de¤iflmez, inflallah
seneye. Bence bu adam hoca da de¤il. Fenerbahçe çok
büyük camia. Yurtd›fl›ndan veya memleketten, ama
tak›ma futbol ruhu verecek, filozofisini aktaracak,
hakikaten ‘bu fenerin futbolu’ dedirtecek, yarat›c›
birisi gelmeli. Bu bir riziko de¤il." Çöpdemir,
Fenerbahçe yönetiminde görev al›p almayaca¤›
konusundaki sorumuza ise flu yan›t› veriyor: "Ben iyi
bir taraftar›m, tribün insan›y›m. Bürokratik ifllerin
içinde olmak beni mutsuz ediyor. Fenerbahçe’de bana
asla görev verilmez de, ‘gel bak sana flöyle bir görev
düflündük’ deseler de ben uygun bulmuyorum."

“Yat›r›m yapacak
kadar para
kazanmad›m”
Kadir Çöpdemir, ününün karfl›l›¤›nda elde etti¤i
varl›¤›n› ve yat›r›m tercihlerini flöyle aç›kl›yor:
"Samimiyetle söylüyorum, çok büyük yat›r›m
yapacak kadar bir para kazanm›fl de¤ilim. Ama
kendime bir ev ald›m. Arabam var. Onun d›fl›nda
da, f›rsat buldu¤umda yurtiçinde, yurtd›fl›nda
gezmeyi seviyorum. Ölümlü hayat yar›n ne
olaca¤›n belli de¤il. Bir ev, bir araban ve bir iflin
varsa, kazanc›nla biraz sosyal hayata para
ay›rmak zorundas›n gibi geliyor. K›z arkadafl›mla
çok gezeriz yani.
‹nan›n hiç anlamam borsadan. Bence yat›r›m,
klasik bir Türk bak›fl›yla gayrimenkuldür. Niyeyse
öyle bak›yorum hayata; yani paran olursa ev al.
Hayatta baflka enstrümanlar da var. Örne¤in
borsa gibi, ama ticaret kafas› bende hiç
oluflmad›. Büyük bir heyecan, flevkle takip eder
oynarlar; kimisi iyi para kazan›r. Ben nedense flu
ka¤›t flöyle olmufl, böyle olmufl gibi fleylere
bakmaya bile s›k›l›r›m. Sadece entelektüel
merakla takip ederim geliflmeleri. Dövizde flunu
fark ettim. Her sene sonunda asl›nda kazanan
Türk Liras›. Alt beynimizde flu mesaj var: ‘Yaa
sen de yine dolara, euroya çevir paran›". ‹tiraf
edeyim ki, biz de elimize üç befl kurufl geçince
bir dolar, euro yap›yoruz yani."

‹çinde oldu¤umuz seçim y›l›nda yeni
oluﬂumlardan bahsediliyor. Yer almay›
düﬂünür müsünüz?
>> Ben art›k politikayla ilgilenmem.
YDH gibi bir hareketin de çok kolay
kurulup yürümeyece¤ini o süreçte
gördüm. Politika daha geleneksel
merkezli, farkl› bir kimyas› var. Öncü
ve statükoya karfl› durufl biraz daha
zor. Dolay›s›yla, bir dönemin YDH’s›
standard›nda bir parti yok.
Temmuz seçimlerinden nas›l bir sonuç
beklenebilir?
>> Konuflulanlar› bofl verin, neticede
kim gelirse gelsin Türkiye’de
yapaca¤› ifller belli; yine AB sözüne
eklemlenmeye çal›flacak, IMF’yle
birtak›m anlaflmalar yapacak,
Amerika unsurunu göz ard›
etmeyecek. Herkes ayn› fleyi yapmak
durumunda. Kalanlar politikan›n laf›,
sözü oluyor. Cumhurbaflkanl›¤›
konusunda da, kim gelirse gelsin
Türkiye’nin foto¤raf› aç›s›ndan bir
fley de¤iflece¤ine inanm›yorum.
Türkiye, global ekonomiye
eklemlenmeye çal›flan, sanayisi
ticaretiyle büyümek isteyen,
enflasyonu aut etmifl bir ülke. Bunun
önüne geçemez kimse.

Politikayla yak›ndan ilgilisiniz. Lise
y›llar›nda idealinizde hangi meslek
vard›?
>> Hukuk okumay› çok istiyordum.
Adaletin yerine bulmas›na u¤rafl›p,
adalet da¤›t›c› olmak çok güzel bir fleydi
gençlik y›llar›mda. Ama geçti art›k.
Art›k iflimizi gücümüzü bulduk, k›smet
buymufl.
ﬁimdi tüm Türkiye’nin tan›d›¤› ünlü bir
isimsiniz. Sizin alan›n›zda ünlü olman›n
zorluklar› var m›?
>> Tabii ki. Bizim alan›m›zda devaml›
risk alt›ndas›n›z. Bir iflletmeye girip
çal›fl›rs›n›z ve bir emeklilik süreniz
vard›r. ‹flinizi yapt›¤›n›z sürece emekli
olursunuz. Bizim mesle¤imizde sürekli

ilgi çekici olmak durumundas›n›z.
Dördüncü senede art›k ilgi
çekmiyorsan›z, sizi hiçbir müessese
istihdam etmek istemez. Dolay›s›yla
kendinizi tazelemek, yenilemek,
insanlarla do¤ru iletiflim.kurmak
zorundas›n›z. Medya kaygan bir
zemin, yani bazen sizin hayata
bak›fl›n›z, duruflunuz birileri
taraf›ndan yanl›fl alg›lanabilir.
Sizden rahats›z olabilirler ve sizinle
menfi yönde u¤raflabilirler. O zaman
baflka meslekten birçok insana
olmayan fleyler olur ve önünüz
kapan›r, aç›lacak kap›lar aç›lmaz
olur. Dolay›s›yla medyada çal›flmak,
bence sektörel bazda en zor ifllerden
birisi…
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kariyer

‘Y›ld›r’ ve
yerini koru
Mobbingciler yani duygusal
tacizciler, yetenekli, zeki ve
yarat›c› çal›ﬂanlar› tehdit ediyor.
Bir veya daha fazla kiﬂinin baﬂka
bir kiﬂiye karﬂ› amaçl› ve
sistematik olarak yapt›¤›
olumsuz davran›ﬂlar ﬂeklinde tan›mlanan mobbingin Türk iﬂyerlerinde san›ld›¤›ndan daha
yayg›n. Daha çok yöneticilerin yerlerini korumak için baﬂvurdu¤u 'mobbing', kurban›
yan›nda ﬂirkete, ekonomiye ve topluma da ciddi zararlar veriyor.
> > A y fl e g ü l E m i r

Pani¤e kap›lmay›n
ﬂikayet mekanizmas›n› baﬂlat›n
‹nsan kaynaklar› uzman› Elif Yücetürk, y›ld›rmaya maruz kalanlar›n öncelikle
yaﬂad›klar›n› do¤ru teﬂhis etmeleri gerekti¤ini belirterek, ﬂu tavsiyelerde bulunuyor:
"Çal›ﬂan yaﬂad›klar›n›n y›ld›rma oldu¤unu anlayabilirse en az›ndan 'neden ben'
sorusuna da cevap verebilir. Neden hedef seçildi, nas›l bir çat›ﬂma ortam›na çekiliyor?
Zorba bir kiﬂi mi, yoksa grup mu? Bunlar, sakin ve so¤ukkanl› olarak
de¤erlendirilmeli. 'Ben onlardan daha baﬂar›l›
oldu¤um ve onlara tehdit oluﬂturdu¤um için
hedef al›nd›m' kanaatine var›l›rsa, ezik ve
suçlu hissetmenin önüne geçilir. Pani¤e
kap›l›p gerilim içine girilirse, bir süre sonra
sald›rgan tav›r göstermeye baﬂlan›r ve 'zor
insan' suçlamalar›na maruz kal›n›r. Bu durum
ise, zorban›n ekme¤ine ya¤ sürer. Bu süreçte
hedef al›nan kiﬂi, eleﬂtiri almamak için iﬂini her
zamankinden daha dikkatli yapmak, herkesten
önce gelmek ve herkesten sonra gitmek
zorunda kalabilir. Yap›lan ithamlar›n,
haks›z eleﬂtirilerin, uygunsuz
görevler verilmesinin
yaz› ile
gerekçelendirilmesi
talep edilmeli. Herhangi
bir sonuç al›namayaca¤›
düﬂünülse bile ﬂikâyet
mekanizmas› baﬂlat›lmal›.
Yarg›ya baﬂvurmaktan da
çekinilmemeli."
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obbing yani duygusal taciz, çal›flanlar›n korkulu rüyas›
olmaya devam ediyor. Psikolojik bask› fleklinde kendini
gösteren mobbing, Türkiye'deki iflyerlerinde tahmin
edildi¤inden daha yayg›n olarak yaflan›yor. Son olarak
Jeoloji Mühendisleri Odas›'nda çal›flan bir kad›n›n
duygusal taciz nedeniyle mahkemeye baflvurmas› ve
mahkemeyi kazanmas›, mobbingi yeniden gündeme tafl›d›.
Peki, mobbing nedir? Mobbing, bir veya daha fazla kiflinin
baflka bir kifliye karfl› amaçl› ve sistematik olarak yapt›¤›
olumsuz davran›fllar fleklinde tan›mlan›yor. Bu eylem,
Türkçe’de 'y›ld›rma' kavram›yla da aç›klan›yor. Duygusal
taciz, iflyeri terörü, zorbal›k, psikolojik fliddet gibi kavramlarla
da ifade ediliyor. ‹zzet Baysal Üniversitesi'nden Elif Yücetürk,
iflyerlerinde yaflanan her olumsuz eylemin y›ld›rma olarak
kabul edilmemesi gerekti¤ini söylüyor. Bir eylemin mobbing
olarak tan›mlanabilmesi için ›srarl› tutum sergilenmesi
gerekiyor. Yani sistematik olmal›. Yücetürk'e göre,
yöneticisinden bir defa azar ifliten veya bir elefltiri alan kiflinin
hemen mobbing yaflad›¤›n› düflünmemesi gerekiyor.

M

F‹NANS VE MUHASEBEDE YAYGIN
Yücetürk, duygusal tacizin Türkiye'de çok yayg›n oldu¤unun
alt›n› çiziyor. Ancak insanlar bask›ya maruz kalmas›na
karfl›n iflini kaybetme korkusuyla olay› gizli tutuyor.
Yücetürk, bu konuda flu de¤erlendirmeyi yap›yor:
“Haks›zca birtak›m ithamlara ve eylemlere maruz
kald›¤›n› ispatlayamama korkusu da sessizli¤e itiyor.
Frans›z Ekonomi ve Sosyal Komitesi, ulusal ve
uluslararas› çal›flmalar›n sonuçlar›na dayanarak tipik bir
mobbing eylemine hedef olabilecek kiflinin özelli¤ini daha
çok kariyer döneminin sonundaki ya da henüz kariyerinin

Duygusal tacizcinin özellikleri
>> Antipatik kifliliklidir: Mobbingciler, genellikle kendi
itibarlar›n› yükseltmek ve ihtiraslar› u¤runa, kötü
niyetli ve hileli eylemlere baﬂvurmaktan
çekinmezler. Korku ve güvensizliklerini bir
baﬂkas›na çamur atarak yenmeye çal›ﬂ›rlar.
>> Vazgeçilmez oldu¤una inan›r: Mobbingciler,
örgüt hiyerarﬂisinde güç uygulama ayr›cal›¤›na
sahip olduklar›n› düﬂünürler. Gerilimden
beslenirler ve stresli bir örgütsel iklim, en arzu
ettikleri do¤al çevreyi sa¤lar.

>> Narsist kiflili¤e sahiptir: Mobbing yapanlar,
birine daha iyi çal›ﬂt›¤›, daha çok sevildi¤i için
içerleyebilir. Performanslar› kendilerinden daha
iyi ve daha üretken biriyle k›yaslanaca¤› için,
yetenekli olana karﬂ› psikolojik ﬂiddet
uygulamay› tek ç›kar yol olarak görürler.

>> Sadist kiflili¤e sahiptir: Sadist ruhlu
mobbingciler, yapt›klar› eziyetten haz duyarlar.
Özel ve toplumsal çevrelerinde d›ﬂland›klar› için
kurumsal kimliklerini kullanarak, astlar›na ve
bazen eﬂit statüdeki insanlara karﬂ› çok
sayg›s›z, kaba ve sald›rgan davran›rlar.

>> Düflmanl›k yapmaktan kendini alamaz: Ben
merkezci ve egoist insanlar olduklar› için
örgütsel etik de¤erleri hiçe sayar ve örgütsel
ç›karlar› göz ard› ederler.

>> Önyarg›l› ve duygusald›r: Duygusal taciz
uygulayanlar›n davran›ﬂlar›n›n rasyonel temeli
ve izah› yoktur. Ma¤durun ﬂiddete maruz
kalmas›; dinsel, sosyal veya etnik bir nedene
dayanabilece¤i gibi, gösterdi¤i yüksek bir
performans, elde etti¤i bir f›rsat, beklenmeyen
bir terfi veya ödül, mobbingcileri harekete
geçirmeye yeter.
>> Kötü kifliliklidir: Kötü kiﬂilikli mobbingciler için
kendilerinin d›ﬂ›ndaki herkes, ‘kendili¤inden
de¤ersiz’dir.

ba¤lamda muhasebe sektöründe de
benzer koflullar oluflmam›flsa y›ld›rma
eylemleri yaflan›yor."

bafl›ndaki kad›n olarak belirtiyor. Ama bu sonuca göre,
sadece kad›nlar›n y›ld›r›ld›¤› düflünülmemeli. Pek çok
erkek de, bu eylemlerle karfl›lafl›yor.”
KAMUDA YAYGIN
Mobbing yani duygusal taciz dünyan›n her yerinde, hemen
hemen her sektörde görülüyor. Ancak kamu sektöründe
özel sektöre göre daha yayg›n oldu¤u belirtiliyor. AB
ülkelerini kapsayan 2000 y›l›ndaki bir araflt›rmaya göre
tüm sektör çal›flanlar›n›n yüzde 9'u, mobbing türü
eylemlerden ac› çekmifl. Sektörler itibariyle kamu
yönetimi ilk s›rada geliyor. Kamu d›fl›nda mobbinge en
fazla sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda rastlan›yor. Elif
Yücetürk, özellikle hastane ve üniversitelerde y›ld›rma
eylemlerinin yo¤un görüldü¤üne iflaret ediyor. Mobbingin
yayg›nl›¤› aç›s›ndan ikinci s›rada sat›fl ve hizmetler,
üçüncü s›rada ise bankac›l›k ve finans sektörü geliyor.
Yücetürk, finans sektöründe çal›flanlar›n yüzde 10'unun
y›ld›rmayla karfl› karfl›ya kald›¤›n›n alt›n› çiziyor ve flöyle
devam ediyor: "Y›ld›rma eylemleri, baflar› ve verimlilik
denetimini etkili bir flekilde yapan iflyerlerinde daha az
görülüyor. Çünkü insan kayna¤›na gerçekten de¤er verilen
iflyerlerinde olumsuz davran›fllar bar›nam›yor. Bu nedenle
y›ld›rma olgusu, kurumsallaflmas›n› tamamlam›fl ve
baflar›yla yönetilen iflyerleri için tehlike oluflturam›yor. Bu

EKONOM‹YE ZARARI M‹LYON YTL
fiirketlerde sadece olumsuz davran›fllara
hedef olanlar de¤il, di¤er çal›flanlar da
y›ld›rma sürecinden etkileniyor. Bu
olumsuz eylemler, çal›flanlar›n
motivasyonunu azalt›yor ve ifl
verimlili¤ini düflürüyor. Elif Yücetürk,
y›ld›rma olgusunun ifl yaflam›n› çekilmez
hale getirmesinin çal›flanlar› ifl
ortam›ndan uzaklaflt›rd›¤›na dikkat çekiyor. ‹zin
kullan›m›nda art›fl oluyor, bir süre sonra ifle geç kalmalar ya
da iflten kaytarmalar bafll›yor.
Yetiflmifl bireylerin ayr›lmas› sonucu
kazan›lm›fl deneyimin yitirilmesi,
oluflan karmafla ve huzursuzluklar›n
firman›n imaj›na yans›mas› ve nitelikli
elemanlar›n flirketten uzaklaflmas›
mobbingcinin neden oldu¤u di¤er
sonuçlar aras›nda yer al›yor. Yücetürk,
mobbingin manevi etki yan›nda maddi
olumsuzluklar da getirdi¤ini belirtiyor.
Ekonomideki verimlilik, tüketici
tatmini, ifle devams›zl›k üzerinde
yaratt›¤› olumsuzlu¤un maliyeti
milyon YTL'leri buluyor. Almanya'da
yap›lan araflt›rmada, y›ld›rman›n
devlete maliyetinin y›lda 100 milyon
Euro oldu¤u tespit edilmifl. Yücetürk'e
göre, aylarca belki y›llarca süren
‹zzet Baysal Üniversitesi
y›ld›rma eylemlerinden etkilenen di¤er Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Elif Yücetürk
bir kesim ise toplum. Üretkenlik ve
yarat›c›l›¤›n kayb› topluma yans›yor.
Bireylerin bu süreç sonunda iflini kaybetmesi, aileyi gelirden
mahrum ediyor. Buna ba¤l› stres ve aile içi geçimsizlik
bafll›yor ve bu da boflanmalara neden oluyor.
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Bu neslin gölge babalar› var
A
Bu y›l 17 Haziran’da tüm çocuklar babalar›na
sevgilerini göstermek için birbirleriyle
yar›ﬂacak. Peki günümüzde baba–evlat
iliﬂkileri olmas› gerekti¤i gibi mi? Psikiyatr
Doç. Dr. Kemal Sayar, pek çok çocuk için
baban›n art›k eve onlar uyuduktan sonra
gelen bir gölge varl›k haline geldi¤ine
dikkat çekiyor. Sosyolog David
Blankenhorn’e göre de "babas›zl›k" bu
neslin en zararl› demografik e¤ilimi….
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dam yorgun arg›n eve
döndü¤ünde 5
yafl›ndaki çocu¤unu
kap›n›n önünde
beklerken buldu.
Çocuk babas›na, “Baba bir
saatte ne kadar para
kazan›yorsun” diye sordu...
Zaten yorgun gelen adam,
çocu¤a yan›t vermek
istemedi. Bunun üzerine
çocuk “Babac›m lütfen,
bilmek istiyorum” diye
üsteledi. Adam “‹llâ da
bilmek istiyorsan 15 YTL”
diye cevap verdi. Bunun
üzerine çocuk “Peki bana 5

YTL borç verir misin?” diye
sordu. Adam iyice
sinirlenip, “Benim senin
saçma oyuncaklar›na veya
benzeri fleylerine ay›racak
param yok. Hadi, derhal
odana git ve kap›n› kapat”
dedi. Aradan bir saat
geçtikten sonra adam biraz
daha sakinleflti ve çocu¤a
paray› neden istedi¤ini bile
sormad›¤›n› düflündü,
“Belki de gerçekten
laz›md›”... Yukar›
çocu¤unun odas›na ç›kt› ve
kap›y› açt›...Yata¤›nda olan
çocu¤a, “Uyuyor musun”

Aslan babalara
uygun hediye
seçenekleri
diye sordu. Çocuk “Hay›r”
diye cevap verdi... Baba “Al
bakal›m, istedi¤in 5 YTL.
Sana az önce çok sert
davrand›m, üzgünüm. Ama
uzun ve yorucu bir gün
geçirdim” dedi... Çocuk
sevinçle hayk›rd›,
“Teflekkürler babac›¤›m”...
Hemen yast›¤›n›n alt›ndan
di¤er burufluk paralar›
ç›kard›. Adam›n surat›na
bakt› ve yavaflça paralar›
sayd›. Bunu gören adam
iyice sinirlenerek, “Paran
oldu¤u halde neden benden
para istiyorsun?... Benim,
senin saçma çocuk
oyunlar›na ay›racak vaktim
yok” diye k›zd›... Çocuk
“Param vard› ama yeterince
yoktu” dedi ve yüzünde
mahcup bir gülücükle
paralar› babas›na uzatt›;
“‹flte 15 YTL... fiimdi bir
saatini alabilir miyim
babac›m?...”
BABA VE GÜVEN
DUYGUSU
Her y›l haziran ay›n›n
üçüncü pazar› babalar günü
olarak kutlan›yor. Bu özel
gün, bu y›l 17 Haziran’a
denk geliyor. Bu 17 Haziran
da çocuklar babalar›na
ilgilerini göstermek için
yar›flacaklar. Peki
günümüzde baba – evlat
iliflkileri olmas› gerekti¤i
gibi mi?
Psikiyatr Doç. Dr. Kemal
Sayar, modernleflmeyle
beraber ev ve ifl aras›nda
oluflan uçurumun, baban›n
evden kaybolmas›na sebep
oldu¤unu belirtiyor. Sayar
pek çok çocuk için baban›n
art›k eve onlar uyuduktan
sonra gelen bir gölge varl›k
haline geldi¤ine dikkat
çekiyor. Sosyolog David
Blankenhorn’e göre de

>> Baban›z› sevdi¤inizi ve sizin için de¤erli oldu¤unu
göstermenin en iyi yolu onunla birlikte vakit geçirmek.
Kentin kalabal›k ve kargaflas›ndan uzakta bir kahvalt›,
birlikte bal›k tutmak ya da kamp yapmak Babalar
Günü'nü hiç unutmayaca¤›n›z bir an›ya dönüfltürebilir.
Özellikle hediyelerin ortak bir yönünüzü yans›tmas›
birlikte vakit geçirmenizi destekleyecektir.
>> Böyle özel bir günde baban›za s›radan bir hediye
almamaya çal›fl›n. Baban›za fl›k bir saat, cep telefonu,
kamera, trafl
makinesi

gibi teknoloji ürünlerini hediye edebilirsiniz. Gömlek,
kravat, ayakkab›, cüzdan, kol dü¤mesi, çakmak gibi
hediyeler de onu sevindirebilir. Ancak dikkat edin
baban›za 35’inci gömle¤ini, 20’inci kravat›n› al›p, yine
kenara çekilmifl olmay›n!
>> Baban›z keyfine düflkünse evde televizyon
seyretmesi, gazete okumas› için tasarlanm›fl özel
koltuklardan hediye edebilirsiniz. S›rt k›sm› yatan, ayak
k›sm› aç›lan bu dinlenme koltuklar› onu sevindirecek.
>> Kitaplarla aras› iyiyse, ona sevdi¤i bir yazar›n kitab›n›
hediye edebilirsiniz. Ya da en sevdi¤i filmin VCD’si ya da
DVD’sini hediye ederek baban›z› flafl›rtabilirsiniz.
>> Bak›m›na düflkün babalar için de seçenek bol.
Baban›za saç bak›m›, yüz bak›m›, siyah noktalar›n
temizlenmesi, cildin nemlendirilmesi ya da bel ve göbek
bölgesini s›k›laflt›r›lmas›na yönelik kremlerden hediye
edebilirsiniz.
>> E¤er baban›z sigara içiyorsa ve de bir yandan hediye
al›rken di¤er yandan onu düflündü¤ünüzü anlatmak
isterseniz, baban›za sigara b›rakt›r›c› ürünleri de
alabilirsiniz.

“babas›zl›k” bu neslin en
zararl› demografik
e¤ilimi….
Sevgi dolu, ilgili bir baba,
erkek çocu¤unun hayattaki
baflar›s›n›, k›z çocu¤unun
ise kiflisel uyumunu
etkiliyor. Bir evlada sahip
olma duygusunu anneler
gibi bütün vücuduyla ve
ruhuyla yaflam›yor olsalar
da, erkekler için baba
olmak, kendi can›ndan bir
parçan›n yarat›ld›¤›n›
görmek ve onun bak›m›n›
üstlenmek hayata anlam
katan güzel bir duygu…
Anne ile iliflkileri sa¤lam,
ancak yaflam›nda baba
figürü olmayan erkek
çocuklarda cinsel sapmalar,
iradesizlik, toplumla bozuk
iliflki kurma, kimli¤ini
oluflturamama daha s›k
görülüyor. Erkek olsun, k›z
olsun, her iki cinste de,
kendine güven ve sosyal
ortamda kendini rahatça
ifade edebilme gücü, baba
ile kurulan güzel bir
iliflkide yat›yor.
Babas›z büyüyen
çocuklarda özellikle maddi
yoksunluklar da varsa suç
iflleme oran›, uyuflturucu ve
madde ba¤›ml›l›¤› da
görülüyor. Çocuk,
babas›n›n varl›¤›nda
yokluk yafl›yorsa bu
baban›n suçu… bu yüzden
babalar çocuklar›yla

arkadaflm›flças›na güzel bir
iliflki kurulmal›lar.
TÜKET‹M U⁄RUNA
ACILAR
DER‹NLEfiMES‹N
Anneler - babalar
gününün her y›l
pat›rt›l› kutlanmas›
flüphesiz en çok
annesi – babas›
olmayanlar› ya da
evlad›n› kaybetmifl
ebeveynleri
yaral›yor. Anne baba yoklu¤u
asl›nda öyle sars›c›
bir durum ki, kaç
yafl›nda olursa olsun
tüm evlatlar› derinden
etkiler. Altm›fl yafl›ndayken
bile… Yetifltirme yurtlar›n›n
so¤uk duvarlar› içerisinde
anne - babas›z olman›n
gözyafllar› içerisindeki
binlerce çocuk o günler de
kendisini daha kötü
hissediyor. Ayn› flekilde çok
istemesine ra¤men çocuk
sahibi olamayan yüz binlerce
çift için o günler daha da zor
geçiyor. K›saca “Anneler Babalar Günü
Madalyonu”nun di¤er
yüzünde büyük bir dram
yaflan›yor... Bu dram›
derinlefltirmemek için
Anneler - Babalar Günü gibi
bir tek günü ön plana ç›karan
kutlamalar›n daha gösteriflsiz
yap›lmas› önem tafl›yor…
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ÖSS ve OKS için geri say›m bafllad›. Adaylar›n son bir ayda ders
tekrar›na odaklanmas› öneriliyor. Çocuklar› ve gençleri s›navlara
haz›rlamada, ailelere ve ö¤retmenlere de görev düflüyor.

Son bir ay›
‘tekrarla’ geçirin

S›nav s›ras›nda
yap›lmas›
gerekenler

> > Ayﬂegül Emir

> S›navda, daha önce
deneme s›navlar›nda
izlenilen yöntemin d›fl›nda
farkl› bir tarz denenmemeli.

K

> En iyi bilinen testten
çözmeye bafllanmal›.
> Zor olarak kabul edilen
sorular karfl›s›nda
paniklememeli.
> ‹lk anda çözülemeyen
ama çözülmesi ümit edilen
sorular varsa, sorunun
yan›na bir iflaret konularak
bu sorular geçilmeli.
> ‹flaretleme yaparken
cevap seçene¤ine çok
dikkat edilmeli.
> S›nav an›nda sadece
okunan sorulara dikkat
verilmeli.
> Önceki sorulardan bofl
b›rak›lan ya da sonradan
gelecek sorular› düflünmek,
okunan soruya konsantre
olmay› engelleyebilir.

Uzmanlara göre, ÖSS ve OKS s›navlar›n›n bir gece öncesi ise ayr› bir öneme sahip. Heyecanl›
bekleyiflin sonuna gelindi¤inde, büyük gün öncesinde yap›lmas› gerekenler flöyle s›ralan›yor.

S›nav
gecesi
yorulmay›n

> S›navla ilgili hiçbir
fley yapmay›n.
> Özellikle, futbol ve
basketbol oynamak
gibi yorucu
faaliyetlerden kaç›n›n.
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> Moral bozacak
haberleri okumay›n.
> O günü dinlenerek
geçirin.
> S›nava götürülecek
belgeleri ve araç

gereçleri haz›rlay›n.
> Normal saatinde
yatarak, sabah
erken kalk›n ve s›nav
yerine bir saat önce
gidin.

imileri bir y›l, kimileri
iki-üç y›l boyunca
çal›ﬂt›. Hayatlar›n›n en
güzel dönemlerinden
birini, s›nav›
düﬂünerek ve yaﬂamlar›n›
ona uydurarak geçirdiler. Bir
yandan okula, bir yandan
dershaneye giderken, di¤er
yandan da anne babalar›n›n
ö¤ütlerine kulak verdiler.
Test kitaplar›, dershane
programlar›, deneme
s›navlar› hayatlar›n›n bir
parças› haline geldi.
Ö¤retim döneminin sonuna
yaklaﬂ›ld›¤› bugünlerde ise,
s›navlarda da nihayet son
aﬂamaya gelindi.
Ortaö¤retim ve lise son s›n›f
ö¤rencilerinin hayat›n›
belirleyecek olan Ö¤renci
Seçme S›nav› (ÖSS) ve
Ortaö¤retim Kurumlar›
Ö¤renci Seçme ve
Yerleﬂtirme S›nav›’nda
(OKS) geri say›m baﬂlad›.
ÖSS için büyük gün 17
Haziran, OKS için büyük
gün, 10 Haziran…
Yo¤un çal›ﬂmayla geçen bir
y›l›n ard›ndan, iki s›nava
say›l› günler kala ö¤renciler
nas›l ders çal›ﬂmal› ve
psikolojik olarak nelere
dikkat etmeli? Uzmanlara
göre, büyük s›navlara az bir

e¤itim

Bunlar›
almay›
unutmay›n
> S›nav kimlik kart›
> Nüfus cüzdan›
> En az iki adet koyu
siyah
ve yumuflak kurflun kal
em
> Yumuflak ve leke
b›rakmayan silgi
> Kalemt›rafl
> Saat ve her ihtimale
karfl› bir miktar para

zaman kala, ö¤rencilerin
kendilerini s›nava psikolojik
olarak haz›rlamas› gerekiyor.
Ders çal›ﬂma sistemini de,
‘tekrar’ üzerine odaklamalar›
öneriliyor.
‘TEKRAR’A ODAKLANIN
Rehber ö¤retmen ve psikolojik
dan›ﬂman Burcu Öztürk,
s›nava girecek ö¤rencilere,
ÖSS ve OKS’ye k›sa bir
zaman kalm›ﬂ olmas›na karﬂ›n
yeni konular› ö¤renmeye
devam etmelerini ve bir hafta
kal›ncaya kadar da çal›ﬂmay›
sürdürmelerini tavsiye ediyor.
Ancak, s›navlar›n son
haftas›na gelindi¤inde,
zamanlar›n› daha çok test
çözerek geçirmeleri gerekti¤i
uyar›s›nda bulunuyor. Son bir
ayda ö¤renilen bilgilerin
tekrar edilmesinin önemini
vurgulayan Öztürk, s›navlar›n
yaklaﬂt›¤› ﬂu günlerde
yap›lacak genel tekrarlar›n,
unutulmaya yüz tutmuﬂ
bilgilerin hat›rlanmas›n›
kolaylaﬂt›raca¤›n› aktar›yor.
Öztürk, “ÖSS'ye haz›rlanan
aday; iﬂine en fazla
yarayanlara, en k›sa sürede
sahip olmaya çal›ﬂmal›. Bu
nedenle bildi¤i, bildi¤inden
emin oldu¤u, genel tekrar
gerektirmeyecek ders veya
konularla zaman geçirmemeli.
Zorland›¤›, unuttu¤u ve

s›navda ona çok laz›m olacak
ders veya konular›n genel
tekrar›na a¤›rl›k vermeli.
‹ki büyük s›nava, ders
çal›ﬂma yan›nda psikolojik
olarak da haz›rlanmak
gerekiyor. ﬁu aralar,
s›navlara haz›rlanan adaylar,
yo¤un stresli günler geçiriyor.
S›nav yaklaﬂt›kça birçok
ö¤renci kazanamama
endiﬂesine kap›l›yor. Belirli
oranda stres, ö¤rencinin daha
çok çal›ﬂma ve baﬂar›l› olma
yolundaki inanc›n› art›rma
aç›s›ndan gerekli görülüyor.
Ama, stres artt›kça ö¤renme
düzeyi düﬂüyor.
SINAV STRES‹
Peki, bu durumdaki bir
ö¤renci ne yapmal›? Burcu
Öztürk’e göre, kayg›larla
baﬂa ç›kma yolunda en
önemli yard›mc›, ö¤rencinin
kendine duydu¤u güven.
Öztürk, “Konu s›nav
oldu¤unda, özgüven kap›s›n›
aralayacak esas unsur,
ö¤rencilerin programl› ve
bilinçli bir haz›rl›k süreci
geçirdi¤ine dair olan
inanc›d›r. Üniversiteye giden
yol, önce kendine güven ve
baﬂarmaya inanmaktan
geçiyor” de¤erlendirmesinde
bulunuyor.
Çocuklar› ve gençleri
s›navlara haz›rlamada,

ailelere ve ö¤retmenlere de
babalar›n s›nava girecek
görev düﬂüyor. Okulda ve
çocuklar›n›n olumsuz
s›navlarda baﬂar›ya ulaﬂmak davran›ﬂlar›na karﬂ› daha
bir ekip iﬂi olarak görülüyor. anlay›ﬂl› ve hoﬂgörülü
S›navlar yaklaﬂt›kça baz›
olmalar› gerekti¤ini
ö¤rencilerde ders çal›ﬂma
hat›rlat›yor. Öztürk,
konusunda b›kk›nl›k ortaya
yap›lmas› gerekenleri ﬂöyle
ç›kabiliyor. Uzmanlar, aile
s›ral›yor:
ve ö¤retmenlerin, ö¤renciden “Ö¤rencileri, rahatlatacak
potansiyelinin üstünde bir
konuﬂmalar yap›lmal› ve
beklentiye girmemesi
neﬂelenmeleri için
gerekti¤i üzerinde
çal›ﬂ›lmal›. Ebeveynler,
birleﬂiyorlar. Aﬂ›r›
çocuklar›na sevgilerinin
beklentilerin ö¤renci
s›nav baﬂar›s›yla ilgili
üzerinde
olmad›¤›n›,
bask›ya,
baﬂar›s›z da olsa
bask›n›n da
sevginin devam
çal›ﬂma
edece¤ini söz ve
isteksizli¤ine
davran›ﬂlar›yla
yol açaca¤›
hissettirmeliler.
uyar›s› da
S›nav salonu
dikkate
önceden
al›nmal›.
görülmeli.
Anne babalar›n,
S›nava giriﬂ
s›nava birkaç
belgelerinin ve
gün kala ve
s›navda gerekli
Rehber ö¤retmen ve psikolojik
s›nav günü OKS
olabilecek di¤er
dan›ﬂman Burcu Öztürk
veya ÖSS ile
eﬂyalar›n›n tam
ilgili konuﬂmaktan uzak
olup olmad›¤›, bir kez de
durmalar› gerekti¤i
anne babalar taraf›ndan
belirtiliyor. Çocuklar›n
kontrol edilmeli. S›nav
konuyu açmas› durumunda
sabah› çocuklar›n, vaktinde
da, s›nav›n çok rahat geçece¤i, uyand›r›l›p kahvalt› yapmas›
s›nava iyi haz›rland›¤› ve
sa¤lanmal›. Büyük
baﬂar›l› olaca¤›n›n söylenmesi
ﬂehirlerdeki ulaﬂ›m
öneriliyor. Bu ﬂekilde,
aksakl›klar› düﬂünülerek
ö¤rencilerin stresi
çocuklar›n s›nav salonuna
art›r›lmam›ﬂ olur. Burcu
zaman›nda ulaﬂmas›na
Öztürk, son dönemde anne
dikkat edilmeli.”
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sa¤l›kl› yaflam

Her kar›n a¤r›s› apandisit de¤il
FMF olarak da bilinen Ailevi Akdeniz Ateﬂi hastal›¤›, kal›tsal… FMF’deki ﬂiddetli kar›n a¤r›s› genellikle apandisit
veya safra kesesi ile kar›ﬂt›r›ld›¤› için, Türkiye’de ço¤u FMF hastas›n›n apandisiti veya safra kesesi boﬂu boﬂuna
al›nm›ﬂ durumda. Hastal›kla ilgili bilinçlenmeyi art›rmak için FMF hastalar› bir dernek bile kurdular…

Ailevi Akdeniz
Ateﬂi
> > Ailevi Akdeniz Atefli,
(Familial Mediterranean Fever
–FMF), s›kl›kla Akdeniz
çevresinde yaflayan halklarda
görülen, kal›tsal bir hastal›k.
Türk, Arap, Yahudi ve
Ermeniler’de yo¤un olarak
görülüyor.

> > Hastal›¤›n ortaya
ç›kmas› için anne ve baban›n
tafl›y›c› ya da hasta olmas›
gerekir.

> > Tekrarlayan atefl, kar›n
a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s› ve eklem
a¤r›s› ataklar› hastal›¤›n
belirtileridir.

> > Ataklar genellikle 12 ile
72 saat sürer. Hastal›¤›n
ataklar d›fl›nda hiçbir
belirtisi yoktur.

> > Kar›n a¤r›s› ve atefl,
apandisit ile kar›flt›r›labilir,
bu nedenle birçok FFM
hastas›n›n apandisti
al›nm›flt›r.
> > Hastal›k ›rsi oldu¤u için,
yüzde 100 tedavi edilmesi
mümkün de¤il. Hastal›¤›n
bilinen tek tedavisi doktor
kontrolü alt›nda yap›lan
kolflisin tedavisi. Kolfliflin
atefl, kar›n a¤r›s› gibi
ataklar›n s›kl›¤›n› ve fliddetini
azalt›r. E¤er kifli koliflin
tedavisi uygulamazsa, uzun
dönemde amiloidoz denen
hastal›¤a yol açar. Bunun
sonunda kalp yetmezli¤i,
böbrek yetmezli¤i, ishal,
bilinç kayb›, felç gibi sorunlar
ortaya ç›kar.
> > FMF teflhisi; kan
tahlilleri, kolflisin tedavisine
yan›t verilip verilmemesi ve
ailede olup olmamas›na
bak›larak konulabilir.
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> > Leyla Y›ld›r›m

en bilimi geliﬂse de,
ça¤›m›zda halen t›p
genetik hastal›klara çare
bulabilmiﬂ de¤il.. Bu
yüzden genlere dayal›
hastal›klar halen birçok
insan›n yaﬂam›n› karart›yor.
Bu hastal›kla yaﬂamay›
ö¤renenler biraz daha ﬂansl›…
Ailevi Akdeniz Ateﬂi hastal›¤›,
aileden geçen kal›tsal bir
hastal›k... Di¤er ad› ‘Familial
Mediterranean Fever) FMF
olan bu hastal›k, kal›tsal
oldu¤u için ömür boyu
sürüyor… Dolay›s›yla
hastalar›n yaﬂamlar› boyunca
doktor kontrolünde tedavi
görmeleri gerekiyor.
FMF hastalar›n›n kolﬂisin
tedavisi görmeleri ﬂart. E¤er
kolﬂisin tedavisine geç
baﬂlan›rsa, amiloidoz denilen
hastal›¤a yol aç›yor.
Amiloidozda, vücudun de¤iﬂik
organlar›nda amiloid denilen
bir madde birikiyor. Bunun
sonunda kalp yetmezli¤i,
böbrek yetmezli¤i, ishal, bilinç
kayb›, felç gibi sorunlar
ortaya ç›k›yor.
Hastal›k s›kl›kla Akdeniz
çevresinde yaﬂayan Türk,
Arap, Yahudi ve Ermeni’lerde
görüldü¤ü için Ailevi Akdeniz
Ateﬂi ad›n› alm›ﬂ. Bu
hastal›¤›n kans›zl›k olan
‘Akdeniz Anemisi’yle hiçbir
ba¤lant›s› yok. Tekrarlayan
ateﬂ, kar›n a¤r›s›, gö¤üs a¤r›s›,
eklem a¤r›s› hastal›¤›n en
önemli belirtileri. Kendini
ataklarla gösteren FMF
nöbetleri, genellikle 12 ile 72
saat aras›nda de¤iﬂiyor. Atak
s›ras›nda, kiﬂinin ilaçlar›n›
almak ve dinlenmek d›ﬂ›nda

G

‹ç hastal›klar› ve romatoloji uzmanlar› Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Huri Özdo¤an Prof. Dr.
Özgür Kasapçopur düzenlenen panelde FMF hastalar›na bilgi verdiler.

yapabilece¤i hiçbir ﬂey yok…
Düzensiz aral›klarla
tekrarlayan ataklar d›ﬂ›nda
hiçbir belirtisi olmayan FMF
hastal›¤›nda, e¤er kiﬂi kolﬂisin
ilaçlar›n› düzenli olarak al›rsa,
atak nöbetlerini hafif
atlatabilir. Ancak FMF’deki
ﬂiddetli kar›n a¤r›s› genellikle
apandisit veya safra kesesi ile
kar›ﬂt›r›ld›¤› için, ülkemizdeki
ço¤u FMF hastas›n›n
apandisiti veya safra kesesi
boﬂu boﬂuna al›nm›ﬂ
durumda. .
10 K‹ﬁ‹DEN B‹R‹ FMF
FMF hastal›¤› ülkemizde
yeterince tan›nmamas›na
ra¤men, her 100 kiﬂiden 10’u
FMF taﬂ›y›c›s›. Di¤er bir
de¤iﬂle, 7 ile 14 milyon

aras›nda kiﬂinin FMF
taﬂ›y›c›s› oldu¤u tahmin
edilirken, hasta olanlar›n
oran›n›n binde 1 oldu¤u
belirtiliyor.
Uzmanlara göre, FMF
hastal›¤›na neden olan,
70’den fazla mutasyon var.
Mutasyon, gendeki DNA
de¤iﬂikli¤i demek. Bir kiﬂinin
FMF hastas› olmas› için, 2
geninin de hasta olmas›
gerekir. E¤er kiﬂinin tek geni
hasta ise, FMF taﬂ›y›c›s›d›r.
Kal›tsal olan bu hastal›kta,
baban›n genleri daha bask›n.
E¤er anne FMF taﬂ›y›c›s›,
baba sa¤l›kl› ise çocuk
yaln›zca taﬂ›y›c› oluyor.
Baba FMF taﬂ›y›c›s›, anne
sa¤l›kl› ise çocu¤un taﬂ›y›c›
veya yüzde 50 hasta olmas›

"Çok top oynuyorsun, a¤r› için akﬂam› m› buldun"
‹SMMMO Üyesi, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir
Ceyhan Cerman’da FMF hastas›… Birçok firmada
muhasebe müdürlü¤ü yapt›ktan sonra, 2002 y›l›nda mali
müflavirlik ruhsat›n› alan Cerman, FMF hastal›¤›
konusunda toplumu bilinçlendirmek için arkadafllar›yla
birlikte 2006 y›l›nda Ailevi Akdeniz Atefli Derne¤i’ni
kurdu. Derne¤in amac›n›n toplumu bilinçlendirmek
oldu¤unu söyleyen Cerman, "Toplumu, FMF hastal›¤›
konusunda e¤itmek istiyoruz. FMF hastas› olan birçok
arkadafl›m›z›n apandisiti veya safra kesesi boflu bofluna
al›nm›flt›r. Her kar›n a¤r›s› veya atefl, apandisit de¤ildir.
Dernek olarak ‹stanbul’un ard›ndan önümüzdeki
günlerde Sivas, Kastamonu gibi birçok ilimizde paneller
düzenleyece¤iz" diye konufluyor. Çocuklu¤undan
itibaren FMF hastas› oldu¤unu anlatan Ceyhan Cerman,
hastal›kla tan›flma sürecini flöyle anlat›yor:

muhtemel. Anne ve baba
hasta ise, çocuk yüzde 100
FMF hastas› olur. Görüldü¤ü
üzere, anne ve baban›n
genleriyle ba¤l› olarak
çocu¤a geçen bu hastal›k,
yaﬂam boyu devam ediyor.
Hastal›kta erken tan› çok
önemli ve son 10 ile 15 y›ld›r,
atak nöbetleriyle s›k s›k
tekrarlayan kar›n a¤r›s› ve
ateﬂte, hastaya apandisit
veya safra kesesi gibi tan›lar
konulmadan önce, kan
testleri yap›larak, ailede
FMF hastal›¤› olup olmad›¤›
da incelenmekte. Kal›tsal
olan FMF hastal›¤›n›n asla
bulaﬂ›c› olmad›¤›n› da
hat›rlatal›m.
KES‹N TEDAV‹
MÜMKÜN DE⁄‹L
Geçen y›l ‹SMMMO Üyesi,
SMMM Ceyhan Cerman’›n
öncülü¤ünde Ailesel
Akdeniz Ateﬂi Araﬂt›rma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i
kuruldu. Dernek, ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi Prof. Dr. Cem’i
Demiro¤lu Oditoryumu’nda,
25 Mart tarihinde bir panel
düzenlendi. Bu panelde, ‹ç
Hastal›klar› ve Romatoloji
Uzman› Prof. Dr. Ahmet
Gül, ‹ç Hastal›klar› ve
Romatoloji Uzman› Prof.

"Küçükken çok s›k kar›n a¤r›s›, atefl ve eklem a¤r›lar›m
olurdu. Gün içinde arkadafllar›mla top oynad›ktan sonra,
akflam ayak bileklerim flifler, yürüyemez olur ve
yataklara düflerdim. Hatta geceleri misafirli¤e gitmek
isteyen ailem, benim yüzümden gidemedi¤i için "Çok top
oynuyorsun hasta oluyorsun, hasta olmak için akflam› m›
buldun" diye bana söylenirlerdi. ‹lerleyen y›llarda
ataklar›m çok fazla artt›. Haftada bir kar›n a¤r›s›, mide
bulant›s›, atefl ve gö¤üste a¤r› yafl›yordum. Bir hafta
iyiyken, di¤er hafta çok kötü olup yat›yordum. Bir
arkadafl›m, ‘Ermeni Hastanesi’ne gidelim’ dedi.
Hastaneye gitti¤im 1987 y›l›nda, FMF hastas› oldu¤umu
ö¤rendim. Teflhis konulduktan sonra, düzenli olarak
kolflisin ilaçlar›m› al›yorum ve ataklar neredeyse yok
oldu. FMF hastal›¤› toplumda gittikçe art›yor ancak
kimse hastal›¤› tan›m›yor."

Dr. Huri Özdo¤an, ‹ç
Hastal›klar› ve Romatoloji
Uzman› Prof. Dr. Özgür
Kasapçopur, FMF
hastalar›yla bir araya geldi.
FMF hastal›¤›n›n genler ile
ilgili oldu¤u için hayat boyu
devam etti¤ini anlatan Prof
Dr. Ahmet Gül, “FMF
tedavi edilebilir ancak
genlerle ilgili oldu¤u için
yüzde 100 ﬂifa diye bir ﬂey
yok. FMF hastalar› doktor
kontrolünde düzenli olarak
kolﬂisin tedavisi görmelidir.
Hastal›¤›n ucuz bir tedavisi
vard›r. Günde ortalama 3
kere al›nan kolﬂisin ilac›n›n
ayl›k maliyeti 15 YTL gibi

bir rakamd›r. Ancak ilaç
düzenli olarak kullan›lmaz
ise, amiloidoz denilen ve geri
dönüﬂü olmayan iltihaplar
baﬂlar. Burada önemli olan
konu, anne veya baba FMF
taﬂ›y›c›s› veya hastas› ise,
çocuklar›n›n FMF taﬂ›y›c›s›
veya hastas› olup olmad›¤›n›
erken teﬂhis etmelidir”
diyor.
FMF hastal›¤› konusunda
son y›llarda ciddi bir
fark›ndal›k oldu¤una dikkat
çeken ‹ç Hastal›klar› ve
Romatoloji Uzman› Prof. Dr.
Huri Özdo¤an, ise
konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürüyor:
“10 ile 15 y›l önce kimse bu
hastal›¤›n fark›nda de¤ildi.
Son y›llarda ise hastal›k
konusunda ciddi bir
bilinçlenme mevcut. Yo¤un
olarak Türk, Yahudi,
Ermeni, Araplarda görülen
FMF, son y›llarda ‹talya,
Yunanistan, Kuzey K›br›s
Rum Kesimi ve ‹spanya’da
da görülmeye baﬂlad›.
FMF’de erken tan› ve
kolﬂisin tedavisi çok
önemlidir. Kolﬂisin ilac›n›n
ciddi bir yan etkisi yoktur.
Baz› kiﬂilerde tedaviye
baﬂland›¤›nda ishal
yapabilir. Gebelik s›ras›nda
da kullan›lmas› gerekir. Baz›

Ailevi Akdeniz Atefli Araflt›rma ve
Dayan›flma Derne¤i Kurucu Üyesi ve
Sayman›, SMMM Ceyhan Cerman

hastalar›m›z kolﬂisin
ilac›n›n k›s›rl›¤a neden olup
olmad›¤›n› soruyor, e¤er
kolﬂisin ilac› düzenli
kullan›lmazsa, k›s›rl›k
ortaya ç›kabilir.”
ATAKLAR 3 GÜN
SÜREB‹L‹R
38 ile 40 derece ateﬂ ile
birlikte baﬂlayan FMF
ataklar›n›n 2 ile 3 gün
sürdü¤ünü anlatan ‹ç
Hastal›klar› ve Romatoloji
Uzman› Özgür
Kasapçopur’›n uyar›lar› ise
ﬂöyle: “Hastada, kar›n a¤r›s›,
ateﬂ, eklem a¤r›lar›,
yinelenen görüﬂ a¤›rlar›
oluyor. Ben çocuk
doktoruyum. Çocuklar;
bacaklar›nda ve aya¤›n›n
çevrelerinde k›zar›kl›klar ve
döküntüler ile geliyor. E¤er
çocuk veya yetiﬂkin birey
FMF hastas› ise, mutlaka ve
mutlaka kolﬂisin tedavisine
doktor kontrolünde devam
etmelidir ve asla günlük ilaç
al›m›n› aksatmamal›d›r.”
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evim evim
Yaz›n evlerin de de¤iflime ihtiyac›
var. ‹fle perdeleri de¤ifltirmekle
bafllayabilirsiniz. Rengarenk
çiçeklerle evinizi donat›p, bahçeye
rahat bir hamak atmak da yaz›n
evinizin havas›n› de¤ifltirebilir…

Çiçeklerinizi seyredin
bahçenizde serinleyin
> > Defne Do¤an

B
HAMAK KEYF‹ BAfiKADIR
> Bahçe düzenlemenin basit kurallar›ndan biri de ahenk ve uyum.
Bahçedeki her fley bitkiler, mobilyalar, duvarlar denge ve uyum içinde
olmal›d›r.
> Yaz›n keyfini bahçenizde ç›karmak için öncelikle hem rahat hem de fl›k bir
bahçe mobilya tak›m› edinmelisiniz. Ancak seçiminizi yaparken
unutmaman›z geren nokta, mobilyan›z›n, görünümü, rahatl›¤› ve hafifli¤i
kadar, malzemesinin de aç›k hava flartlar›na dayan›kl› olmas›.
> Ünlü mobilya markalar› 2007 bahçe mobilyalar› koleksiyonlar›nda
birbirinden fl›k tasar›mlar sunuyor. Has›r, ahflap, teak ve bambu mobilyalar
geçen y›l oldu¤u gibi yine gözde. Günefli çok fazla çekmeyip rahats›z
etmemelerinden dolay› tercih edilen bu malzemeler, fl›k, dekoratif ve oldukça
dayan›kl›. Ayr›ca kir göstermemeleri de avantajlar› aras›nda.
> Bahçe keyfi denince hama¤›n yeri bir baflka…. S›cak yaz günlerinde bir
a¤ac›n gölgesi alt›nda kurulmufl bir hamakta sallan›rken rüzgar›n
dokunufllar›n› hissetmek istiyorsan›z yapman›z gereken ilk fley sa¤lam ve
rahat bir hamak edinmek olmal›. Çeflitli firmalar›n tek - çift kiflilik, el örgüsü
ya da tafl›nabilir tarzda her zevke ve keseye yönelik hamaklar› bulunuyor.

u yaz güneﬂin bunalt›c›
etkisinden kaçarken
elbette evimize
s›¤›naca¤›z. Yaz için
evinizi haz›rlamaya
perdelerinizi de¤iﬂtirerek
baﬂlayabilirsiniz. Yaz aylar›
için en uygun olanlar, keten
perdeler… Mobilyalar›n›z›n
rengine uygun seçece¤iniz
çiçek desenli bir perde
evinizde farkl›l›k
yaratabilir.
E¤er evinizde ﬂömineniz
varsa nas›l olsa onu gelecek
k›ﬂa kadar
kullanmayacaks›n›z.
Yarat›c› fikirlerinizle
ﬂöminenize dekoratif bir
görünüm
kazand›rabilirsiniz. Örne¤in
içine dekoratif çak›l taﬂlar›
doldurabilir, önüne
yerleﬂtirece¤iniz mumlarla
güzel bir görüntü elde
edebilirsiniz.
Yaz mevsiminin güzelli¤ini
daha yak›ndan hissetmek
için evinizde saks› çiçekleri
bulundurabilirsiniz. Modern
bir görünüm oluﬂturmak
istiyorsan›z parlak olan
saks›lar› kullanabilirsiniz.
E¤er balkonunuz varsa oray›
da çiçek bahçesine
dönüﬂtürebilirsiniz. Sabah
kahvalt› edece¤iniz, beﬂ
çay›nda dostlar›n›zla sohbet
edece¤iniz balkonunuzu
rengarenk çiçeklerle
donatabilirsiniz. Hatta
birkaç küçük saks›ya nane
ekerek gerekti¤inde
yemekleriniz için de
kullanabilirsiniz.
BAHÇEDE HUZUR VAR
E¤er bir bahçeniz varsa
sevdiklerinizle daha keyifli
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vakitler geçirece¤iniz bir
ortam haz›rlayabilirsiniz.
Bahçe için en önemli
unsurlardan biri çimdir.
Bahçenize çim tohumu
ekebilece¤iniz gibi haz›r
rulo çim de
kullanabilirsiniz. Ama
unutmay›n rulo çimler
topra¤a monte edildikten
sonra bol bol sulanmal›d›r.
E¤er bol sulama
yap›lmazsa çim köklerinin
topra¤a ulaﬂmas› zor olur
ve bir süre sonra çimlerde
sararma ve kuruma baﬂlar.
Çim d›ﬂ›nda bahçe için en
önemli ayr›nt›lardan biri
de çiçektir. Mevsimlik
çiçekler dikerek
bahçenizde güzel bir
görüntü elde edebilirsiniz.
Bahçeniz için bitki
seçerken ana prensip bahçe
s›n›r›na do¤ru büyük
bitkiler, eve yaklaﬂt›kça da
daha küçük bitkilerin
seçilmesidir. Uzaktaki
bitkiler yak›ndaki süs
bitkileri için hem fon
oluﬂturur hem de
d›ﬂar›daki gürültüyü ya da
istenmeyen görüntüyü
keser...

dostlar›m›z

Tatile ç›kmadan
önce dikkat
>> Yolculu¤a ç›kmadan önce
veterinere gidin. Minik
dostunuzun afl›lar›n›n tam
oldu¤unu kontrol ettirin.
>> Evcil kedi ve köpeklerinizin
özellikle yaz aylar›nda rahat bir
yolculuk yapmalar› için tüylerini
kestirmeyi ihmal etmeyin.
>> Veterinerinizin telefon
numaras›n› ve minik
dostunuzun afl› kart›n›, sa¤l›k
raporlar›n› yan›n›za almay›
unutmay›n.
>> Yolculuklarda evcil
hayvanlar›n›z› tafl›mak için
veterinerin öngördü¤ü
ölçülerde tafl›ma kutular› ve
kafeslerle yolculu¤unuzu rahat
geçirebilirsiniz. Ayr›ca
kafeslerin yol boyunca oynay›p
vakit geçirebilece¤i bir
oyuncakta koyabilirsiniz.
>> Minik dostlar yolculuk
boyunca çok susayacaklar› için
mümkün oldu¤unca su içirmeye
çal›fl›n.
>> Güneflli havalarda
minik dostunuzu asla
araban›n içinde kilitli
b›rakmay›n. Hayvanlar
vücutlar›n›n ›s›lar›n›
insanlar kadar kolay
dengeleyemeyebiliyorlar.

Tatil dostlar›m›z›n da hakk›
> > Gülﬂen Kandemir

H

avalar ›s›nmaya
baﬂlad›¤›ndan beri
eminiz ki, birço¤unuzun
akl›ndan tatil planlar›
geçiyor. ﬁöyle masmavi
bir denizde serinlemek
kimbilir ne kadar güzel
olurdu!.. Bu hayaller güzel de
bütün bir y›l boyunca en
keyifli anlar› paylaﬂt›¤›n›z
dostunuzu nereye
b›rakaca¤›n›z› düﬂündünüz
mü?
Öncelikle ona bakacak bir
arkadaﬂ›n›z›n ya da
akraban›z›n kap›s›n›
çalaca¤›n›zdan eminiz. Onun
da dostunuza ay›racak zaman›
yoksa, hemen size ‹stanbul’da
köpe¤inizi emanet
edebilece¤iniz güvenilir
adresler oldu¤unun müjdesini
verelim. Ama yine de
‹stanbul’da köpe¤inizi
emanet edebilece¤iniz
merkezlerin say›s› iki
elin parmaklar›n›
aﬂm›yor.
Bunlardan biri Maltepe
Büyükbakkalköy’deki
Academy Dog
Kennels Köpek Oteli.
Türkiye’nin en
büyük bu köpek
otelinde, her
köpek ayr›
bir box'ta
kal›yor.
Box'lar›n

Tatile ç›karken gözünüz arkada kalmas›n…
Köpe¤inizi ‹stanbul’daki köpek pansiyonlar›na
emanet edebilirsiniz. Dostlar›n›zla tatile ç›kmak
isterseniz, özel turlara da kat›labilirsiniz…
zeminleri ›s› yal›t›ml›
tu¤lalarla kapl›. Köpe¤im
temiz hava als›n derseniz,
havuzda güneﬂlenip
yüzdürülmeleri de mümkün.
Bu 5 y›ld›zl› otel
konforundaki merkezde
beslenme de profesyonel
mamayla yap›l›yor.
ÖZEL TURLAR EMR‹N‹ZDE
Uygun bir yer bulamad›¤›n›z›
ve dostunuzla tatile ç›kmak
durumunda oldu¤unuzu
düﬂünelim. O zaman da
yapman›z gereken ilk ﬂey,
kalaca¤›n›z otele evcil
hayvan kabul edilip
edilmedi¤ini ö¤renmek. Bu
konuda da çok fazla ﬂans›n›z
olmad›¤›n› hemen söyleyelim.
Köpe¤iyle tatile ç›kmak
isteyince s›k›nt› yaﬂayan

‹zmirli turizmci Gürkan
Boztepe, evcil hayvanlar›yla
tatil yapmak isteyenler için
özel turlar haz›rlam›ﬂ.
Dalmaçyal› cinsi köpe¤ini
b›rak›p tatile ç›kmak
istemedi¤ini, ancak pek çok
tesisin de kabul etmedi¤ini
anlatan B.B Company
Turizm Seyahat ﬁirketi'nin
sahibi Boztepe, ‘‘Sonunda
benim gibi olanlar için özel
turlar düzenlemeye karar
verdim. Anlaﬂt›¤›m›z tesisler
evcil hayvan için ayr›ca para
talep etmedi. Köpek
sahibiyle ayn› odada
kalabilecek, restorana
girebilecek. Özel turlara yurt
içinden ve d›ﬂ›ndan çok
talep var. Köpe¤iyle tatil
yapmak isteyenler bize
dan›ﬂabilir’’ diye konuﬂuyor.

‹STANBUL’DA BAZI KÖPEK PANS‹YONLARI
Özel oteller

Telefonu

>> Academy Dog Kennels Köpek Oteli...........(0216) 311 69 99
>> ‹nano¤lu Köpek Tatil Merkezi ....................(0212) 683 16 04
>> International Kennels K-9 Academy........(0212) 857 80 16
>> Topaz Kennels ...............................................(0216)479 93 58
>> K9 Clup ............................................................(0216) 320 51 35
>> BB Company Seyehat Acentas› ..............(0232) 464 23 33
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moda

Nostaljik çizgilerde
yuvarlak kesimler
S›caklar geldi... Ve daha da s›cak günlerin eli kula¤›nda.
E¤er fl›kl›k yar›fl›nda geride kalmak istemiyorsan›z
önerilerimizi göz önünde bulundurun... > > D e f n e D o ¤ a n

Mayo seçimi
için ipuçlar›...
Mayo seçmek kad›nlar için
genellikle can s›k›c› bir ifltir.
Baz› kesimler vücudu
oldu¤undan farkl› gösterir. Bu
nedenle baz› noktalara dikkat
etmek gerekir.
> Orant›s›z bir vücut yap›n›z
varsa, tercihiniz tek parça
ve dikine derin kuplar› olan
mayolar olmal›.
> Göbekliyseniz, bu y›l çok
moda olmas›na ra¤men
kesinlikle üçgen bikiniden
kaç›n›n. Çünkü bu tip
bikiniler tüm dikkati kar›n
bölgesine
çeker.
> Gö¤üsleriniz
küçükse, son
y›llarda
yeniden moda
olan boyundan
ba¤lamal›
üçgen
bikinileri tercih
edebilirsiniz.
> E¤er çok
zay›fsan›z,
aç›k renk ve iri
desenli
mayolar›n kilolu;
fliflmansan›z, koyu renkli
mayolar›n zay›f
gösterece¤ini unutmay›n.
> Renk seçerken teninizin
koyulaflaca¤›n› da hesaba
kat›n.
> Mayonuzun çabuk kuruyan
özellikli olmas›na dikkat
edin. Mayo ile
günefllenece¤inizi
unutmay›n...
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az mevsimi her zaman
rahatl›¤› ça¤r›ﬂt›r›r.
‹nsanlar bu dönem
kendileri gibi görünme
iste¤ini daha fazla
d›ﬂar›ya yans›tarak giyimde
özgür bir tutum sergiler.
S›cak ne kadar bunalt›rsa
gardroptaki en hafif giysi de o
kadar k›ymete biner...
Yaz›n ça¤r›ﬂt›rd›¤› sadece
rahatl›kla s›n›rl›
de¤ildir. Biraz da neﬂe
vard›r yaz da. Güneﬂin
kendini daha fazla
gösterdi¤i bu dönemde
insanlar›n hayata daha
pozitif bak›ﬂlar›
k›yafetlerine de yans›r.
Herkes rengarenk
giysilerle boy gösterir
sokaklarda. Her yaz
dönemi elbette
modan›n ak›m›na göre
baz› renkler ön plana
ç›kar ama yaz için yine
de aslolan renk
cümbüﬂüdür...
Bu yaz aç›k ve neon
renkler gözde.. Beyaz,
mavi, sar› öne ç›kan
renkler aras›nda.
Özellikle mavinin tüm
tonlar› beyazla birlikte
kullan›l›yor. Ayr›ca
gökkuﬂa¤›n›n tüm
renkleri daha parlak
olarak karﬂ›m›za
ç›k›yor. Mavi daha
mavi, yeﬂil daha canl›,
sar› daha dikkat çekici...
Rengarenk da¤ ve k›r
çiçeklerinin kullan›ld›¤›
bask›l› modeller, hayata
farkl› bakman›n

alternatifleri olarak karﬂ›m›za
ç›kmaya devam ediyor.
Eteklerde dikkat çeken nokta;
etek boylar›n›n dizde veya
mini olmas›... Yaz döneminin
moda ak›m›n›n d›ﬂ›nda
kalmak istemiyorsan›z mini
veya dizde, triko veya saten
bask›l› veya düz birkaç
giysiniz olmal›. Ayr›ca mini
ﬂortlar da yaz aylar›n›n

gözdesi olacak.
1960’l› y›llar›n tarz› da bu
sezon yeniden hayat buluyor.
Nostaljik çizgilerde
haz›rlanan elbiseler yuvarlak
kesimleriyle dikkat çekiyor.
Ayr›ca bu yaz döneminde son
10 y›lda öne ç›km›ﬂ
trendlerden de esinleniliyor.
Çizgili elbiseler de yine
revaçta. Çizgilerde tek veya
çift renk kullan›m› tercih
ediliyor. Gömleklerde bu
dönem de f›rf›r ve dantel
süslemelerin a¤›rl›kl› oldu¤u
göze çarparken trikolarda
gümüﬂ ve alt›n p›r›lt›l›
iplikler kullan›l›yor.
Her sezon oldu¤u gibi jean bu
sezon da çok moda. Markalar
koleksiyonlar›nda jean
eteklere, pantolonlara yer
veriyor. Yal›n görüntüsüyle
sezona damgas›n› vuracak
beyaz jeanleri farkl›
renklerdeki tiﬂörtlerle
rahatl›kla biraraya
getirebilece¤iniz gibi beyaz
tiﬂörtlerle de
kombinleyebilirsiniz. Ayr›ca
kapriler bu sezon da hem
kad›n, hem erkek giyiminde
gözde.

TAKILARDA ABARTI...
Bu sezon aksesuar yelpazesi
çok geniﬂ. K›yafeti
tamamlayan aksesuarlar›n
seçimi en az k›yafetler kadar
önemli. Tak›larda ›ﬂ›lt› ve
abart› temas› ön planda. Her
zamankinden daha büyük ve
cesur görünümlü tak›lar
"olmazsa olmaz" aksesuarlar
aras›nda. Salk›m ﬂeklindeki
inci küpeler, iri kolyeler,

tahta bilezikler çiçeklerle süslü
gümüﬂ tasar›mlar...
Kad›nlar›n vazgeçilmezi
çantalar, bu sezon yine p›r›l
p›r›l. Özellikle beyaz çantalar
vazgeçilmezler aras›nda. Çift
sapl›, cepli ve dikdörtgen
ﬂeklindeki çantalar vitrinleri
süslüyor. Iﬂ›lt›l› çantalar›n
d›ﬂ›nda, örgü çantalar, çiçek
desenli ve retro desenlerinin
kullan›ld›¤› çantalar da dikkat
çekiyor.
Ayakkab›da öne ç›kanlar ise
düz tabanlar ve babetler. Dolgu
topuklu ayakkab›lar da çok
gözde. Ayakkab›lar bu yaz
klasik renklerin d›ﬂ›nda mavi,
yeﬂil, turuncu ve sar› gibi canl›
renklerde tasarlanm›ﬂ. Ayr›ca
romantik çiçek desenleri, pul ve
taﬂlarla süslü ayakkab›lar da
dikkat çekiyor. Bunun d›ﬂ›nda,

kad›nlar›n son iki sezondur
tercihleri aras›nda yer alan
sivri burunlu ayakkab›lar›n,
bu dönemde de egemenli¤ini
sürdürece¤i görünüyor.

ERKEKLER BEYAZ
G‹YECEK
Sadece kad›nlar de¤il, bu
yaz erkekler de beyaz
giyecek. Ayr›ca fildiﬂi, haki,
siyah ve grinin yan› s›ra
mavinin hemen her türünün
hakim oldu¤u k›yafetler
do¤al bir ﬂ›kl›k sa¤layacak.
Polo yaka klasik tiﬂörtler,
bermudalar yaz›n erkeklerin
vazgeçilmezleri aras›nda
olacak.
Tak›m elbise ve ceket
koleksiyonlar›nda da ayn›
canl›l›k gözleniyor. Renkli
gömlekler, tek dü¤meli

ceketler ve çizgili smokinler
vitrinlerde dikkat çekiyor.

PLAJLAR PARLAYACAK
S›cak yaz›n, mayolar› da s›cak
olacak. Modac›lar bu yaz da
karﬂ›m›za birbirinden farkl›
seçeneklerle ç›k›yorlar.
Plajlardaki ﬂ›kl›¤›n en önemli
unsuru olan mayolar›n
birbirinden farkl› model, desen
ve renkleri aras›ndan seçim
yapmak bir hayli zor.
Koleksiyonlarda renkli çiçekler,
etnik desenler, retro bask›lar
öne ç›k›yor. Zeytin, zümrüt
yeﬂili, baﬂta olmak üzere yeﬂilin
tonlar›, turkuaz, mor renkli
mayolar revaçta. Ayr›ca önceki
y›llarda oldu¤u gibi siyah –
beyaz kombinasyonlu mayolar
da gözde. "Uzay Ça¤›" trendi
etkilerini bu yaz plajlarda çok

s›k görece¤iz. Metalik ve alt›n
renkleriyle öne ç›kan bu
mayolar asimetrik kesimleriyle
dikkat çekiyor. Bu yaz daha
çok s›rt, gö¤üs, ve bel dekolteli
tek parça mayolar›n sezonu.
Kar›n bölgesini çok az ortaya
ç›karan tankiniler de revaçta.
Tankiniler tek parça mayo
giymek istemeyen ama bikini
giyecek kadar vücuduna
güvenmeyen kad›nlar›n gözdesi
olacak. Tankinilerinizi tak›m
olarak alabilece¤iniz gibi farkl›
alt ve üst parçalar›
kombinleyebilirsiniz.
Üçgen ve balenli bikini
modelleri de popülerli¤ini
sürdürüyor. Bikinilerde daha
çok tek renk ve klasik
kesimliler gözdeyken özellikle
ask›s›z, straples bikini üstleri
öne ç›k›yor.
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lezzet

Denize naz›r
‹stanbul keyfi
Barboros Hayrettin Pafla’n›n leventlerinin sefere ç›kmad›¤› zamanlarda dinlendi¤i köflke davetlisiniz.
1.500 y›ll›k tarihin izlerini tafl›yan BW Citadel Hotel, denize naz›r bahçesinde ve restoranlar›nda, dünya
lezzetlerini önünüze getiriyor. S›caktan bunald›¤›n›z bir anda Kaptan-› Derya Kokteyli ile serinleyebilirsiniz…
> > Leyla Y›ld›r›m

‹

Ah›rkap›’da denize naz›r ‹stanbul keyfini
yaflayabilece¤iniz BW Citadel Hotel’in bahçesi
ve restoran›, dostlar›n›zla aç›k havada sohbet
edebilece¤iniz bir mekan.
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stanbul’da her mevsim
bir baflka güzel… 5 bin
y›ll›k tarihiyle ile
destans› çekicili¤e sahip
bu kentte, yaz da ayr›
bir güzel. Bahçeler,
caddeler renk renk lalelerle,
menekflelerle bezendi¤inde,
aç›k havada yürüyüfllerin,
buluflmalar›n ve dost
sohbetlerinin tad›na
doyulmaz. Ah›rkap›’da
denize naz›r ‹stanbul
keyfini yaflayabilece¤iniz
BW Citadel Hotel’in bahçesi

ve restoran›, dostlar›n›zla
aç›k havada sohbet
edebilece¤iniz bir mekan.
Burada birbirinden lezzetli
yemeklerin tad›n›
ç›karabilir ve de¤iflik yaz
kokteylleri ile
serinleyebilirsiniz.
Doyumsuz manzaras›yla,
bir tarafta Marmara
Denizi’nde yüzen yunuslar›,
di¤er tarafta Ayasofya ve
Sultanahmet Camisi’ni
görürken, güneflin
do¤uflunu, bat›fl›n› ve
‹stanbul’un tüm renklerini
de seyredebilirsiniz.

K‹KALIK MESAFEDEolan BW Citadel
SULTANAHMET’E 55DA
inde
dakikal›k yürüyüfl mesafes

>> Sultanahmet Meydan›’na
çesi 100 kiflilik. Otelde
l ve tarih kokan otelin bah
Hotel, denize naz›r… ‹stanbu
Restaurant’›n
ine
fiöm
ile
or. Sur Restaurant
ayr›ca iki restoran bulunuy
or.
kapasitesi ise 300 kifliyi afl›y
hizmet veriyor. Deniz
gece yar›s› 24.00 aras›nda
>> Mekan her gün 09.00 ile
ak flart.
t›rm
yap
yon
mak için rezervas
taraf›ndaki masalarda otur
stler ile yerli ve yabanc› ifl
turi
l›
upa
Avr
olan
i
afir
mis
>> A¤›rl›kl› olarak otelin
parti gibi özel
anda; do¤um günü, dü¤ün,
adamlar›n›n tercih etti¤i mek
kutlamalar yap›l›yor.
YTL’dir. So¤uk meze,
içi ve hafta sonu brunch 18
>> Otelin bahçesinde hafta
bir yemek kifli bafl›
an
ek, tatl› ve içkiden olufl
s›cak meze, salata, ana yem
lar› geçerlidir.
kart
i
kred
Tüm
iflir.
de¤
›nda
ortalama 60 ile 80 YTL aras
ark› bulunuyor.
>> Restoran›n ve otelin otop
mutfa¤›n›n birbirinden
› içki mevcut. Türk, Osmanl›
>> Her türlü yerli ve yabanc
aralar›nda bulundu¤u
da
n›n
fa¤›
mut
ns›z
Fra
ve
lezzetli yemekleri ile ‹talyan
z.
sini
bilir
tada
ri
in lezzetle
uluslararas› mutfaktan seçk
nolu telefondan
oranlar›na 0212- 516 23 13
>> BW Citadel Hotel’e ve rest
z.
sini
bilir
t›ra
ulaflarak rezervasyon yap

LEVENTLER‹N KÖfiKÜ
Pembe bir köflkü and›ran
otelin tarihçesi, 1500’lü y›llara
kadar uzan›yor. Denizlerin
fatihi Barboros Hayrettin
Pafla’n›n, üst düzey
komutanlar› ve leventleri
(askerleri), seferde olmad›klar›
zaman bu köflkte yaflam›fllar.
Cumhuriyet Dönemi’nde
özelli¤ini yitiren bina, uzun
y›llar odun deposu olarak
kullan›lm›fl. 1992 y›l›nda ise
restore edilen bina, bugün 31
odal› S belgeli butik bir otel
olarak hizmet veriyor.
Otelin bahçe kap›s›ndan
içeriye girdi¤inizde, renk renk
çiçeklerle karfl›lan›yorsunuz.
Özellikle otelde konaklayan
Avrupal› turistler, yazarlar ve
sanatç›lar taraf›ndan, bahçede
sabah brunch› ile 5 çay› çok
popüler. Yaz aylar›nda
bahçede ve hemen bahçenin
yan›ndaki fiömine
Restaurant’ta yer bulman›z
neredeyse imkans›z. Deniz ve
tarih kokusunun, güleryüz ve
konukseverli¤in, huzur ve
dostlu¤un bulufltu¤u mekan›n,
tarihin kalbi Sultanahmet
Meydan›’na yürüme
mesafesindeki uzakl›¤› ise 5
dakika...
DÜNYA LEZZETLER‹
Citadel’de ister bahçede, ister
fiömine veya Sur
Restaurant’ta Türk ve
Osmanl› mutfa¤›n›n en güzel
örneklerini tadabilirsiniz.
‹talyan ve Frans›z a¤›rl›kl›

>> KAPTAN-I
DERYA KOKTEYL‹

>> ﬁÖM‹NE
KEBAP
> MALZEMELER
(5 kiflilik)
4 patl›can
400 gr kuzu eti
4 k›rm›z› biber
4 sivri biber
2 domates
1 difl sar›msak
Tuz, karabiber,
tarç›n ve yenibahar

> YAPILIfiI
Patl›canlar ateflte iyice közlenir. Kabuklar› soyulur ve küçük küçük do¤ran›r.
‹çine sar›msak, 2 adet k›rm›z› biber, 2 adet yeflil biber ince ince do¤ran›r.
Arzu edilen miktarda karabiber, tuz, tarç›n ve yenibahar eklenerek, ateflte
püre k›vam›na gelince kadar kar›flt›r›l›r. Di¤er kapta 30 gram margarin ile
400 gram kuzu eti iyice piflirilir. Ocaktan almadan önce içine ince
do¤ranm›fl 2 adet çekirdeksiz domates eklenir ve kar›flt›r›l›r. Di¤er tarafta,
2 adet k›rm›z› ve 2 adet yeflil biber, uzunlamas›na kesilerek, k›zart›l›r. Daha
sonra servis taba¤›n›n ortas›na konulan patl›can püresinin üzerine kuzu eti
konulur. Tabak, k›zart›lm›fl k›rm›z› ve yeflil biberlerle süslenerek, servis edilir.

> MALZEMELER
(1 kiflilik)
4 CC votka,
Portakal suyu,
Az miktarda granidin
(renklendirici)
Nar suyu,
Az viflne suyu
Bol miktarda buz

dünya mutfa¤›n›n çok özel
lezzetleri de burada
emrinizde… Citadel, 100
kiflilik bahçesi d›fl›nda, 250
kiflilik Sur Restaurant› ve 80
kiflilik fiömine Restaurant› ile
do¤um günleri, özel
kutlamalar, toplant›lar,
partiler ve dü¤ünlere ev
sahipli¤i yap›yor. Yerli ve
yabanc› ifladamlar›n›n tercih
etti¤i mekanda, Türk ve
Osmanl› mutfa¤›n›n
unutulmaya yüz tutan
lezzetleri, konuklar›n
be¤enisine sunuluyor.
Kar›fl›k Izgara, Biberli
Bonfile, fiömine Kebap
spesiyaller aras›nda… Zengin

> YAPILIfiI
Tüm malzemeler bir bardak içinde kar›flt›r›l›r.
Bol buz ile servis edilir. Afiyet olsun.

bir alakart mönü ile hizmet
veren Citadel, et ve sebze
yemeklerinin yan›nda, her
gün taze bal›k ve deniz
mahsullerinden oluflan
mönüyü de konuklar›n›n
be¤enisine sunuyor. Bu özel
mönülere özel içecekler de
efllik ediyor… Citadel’in
bahçesinde hafta içi ve hafta

sonu brunch 18 YTL…
So¤uk meze, s›cak meze,
salata, ana yemek, tatl› ve
içkiden oluflan bir yemek
için kiflibafl› ortalama 60 ile
80 YTL aras›nda bir ödeme
yapman›z olas›… Tarih ve
lezzet dolu bir ‹stanbul günü
geçirmek isteyenlere fliddetle
tavsiye edilir…
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gezi dünya

Dünyan›n baflkenti

B

ir ﬂehrin binlerce y›ll›k
tarihinin izlerini genelde
müzelerde bulur
insanlar… Oysa
dünyada bir ﬂehir var ki,
her meydan›, her soka¤› adeta
bir müze görünümünde…
‘Aç›k hava müzesi’ tan›m› bu
ﬂehre gerçekten çok güzel
yak›ﬂ›yor. Binlerce y›ll›k
tarihini cömertçe sergileyen
bu ﬂehir, Roma... Ebedi ﬂehir
olarak da adland›r›lan
Roma’ya ‘dünyan›n baﬂkenti’
diyenler de var.
Bu Roma’ya ilk geliﬂimiz.
Roma’da geçirecek üç tam
günümüz var. Buna karﬂ›n
binlerce y›ll›k tarihi
keﬂfetmek için bu sürenin k›sa
oldu¤unu düﬂündü¤ümüzde
biraz telaﬂa kap›l›yoruz. Telaﬂ›
bir kenara b›rakal›m en iyisi…
Siz de tak›l›n peﬂimize,
keﬂfedelim Roma’y›…
‹lk dura¤›m›z, Collesium…
Eski Roma’n›n kal›nt›lar›
aras›ndan geçerek
Collesium’da gitmeyi
seçiyoruz. Forum olarak
bilinen alan›n bir yan›nda
Venezia Meydan›, bir yanda
ise Collesium var. Eski Roma
kal›nt›lar› aras›ndaki taﬂl›
yoldan yürürken, “Kimbilir
bu yoldan kimler geçti?” diye
düﬂünmekten kendimizi
alam›yoruz.
‹ﬂte Collesium bütün
ihtiﬂam›yla karﬂ›m›zda
duruyor. 55 bin kiﬂilik bir
stadyum… 20 bin iﬂçinin tam
10 y›lda yapt›¤› Collesium,
y›llarca Roma zenginlerinin,
içinde biraz vahﬂet, biraz güç
bulunan e¤lencelerine sahne
olmuﬂ. Roma zenginleri
burada gladyatörleri
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e¤lenmek amac›yla
dövüﬂtürmüﬂler. Bir rivayete
göre bu dövüﬂlerde 2 binden
fazla gladyatör ölmüﬂ.
Collesium’un içinde yürüyerek
bir daire çizmek bile insan›
yoruyor. Bu yüzden ben
merdivenlerden birine oturup,
Gladyatör filmindeki
sahneleri hayal etmekle
yetiniyorum.
GÜNÜMÜZÜN
GLADYATÖRLER‹
Gladyatörler art›k çok
eskilerde kald› ama
Collesium’un d›ﬂ›ndaki
gladyatör k›yafeti giymiﬂ canl›
mankenlerle resim çektirerek,
eskileri hayal edebilirsiniz.
Collesium’da eski Roma’da
oturman›n da bir hiyerarﬂik
düzeni oldu¤unu anlat›yor
rehberimiz. Krallar zemine en
yak›n yere otururken,
tribünlerin en üst bölümünde
köleler ve kad›nlar
oturuyormuﬂ. Bir zamanlar
vahﬂetin hazza kar›ﬂt›¤›
Collesium, ﬂimdi dünyadaki
idamlar›n kald›r›lmas›n›
›ﬂ›klar›n› yakarak kutluyor.
Türkiye’de idam cezas›n›n
kald›r›ld›¤›nda da Collesium
bir gün ayd›nlat›lm›ﬂ.
Collesium gezimizi bitirince
ayaklar›m›z bizi Venezia
Meydan›’na götürüyor. Bir
anlamda eski Roma’dan yeni
Roma’ya yol al›yoruz. Venezia
Meydan›’nda Birleﬂik
‹talya’n›n ilk kral› Victor
Emmanuel’in saray› var.
1870’de yap›lan saray› d›ﬂtan
görmekle yetiniyoruz. Bu
meydan Roma için çok önemli
çünkü diktatör Mussolini’nin
karargah› da bu meydana

Ebedi ﬂehir olarak da adland›r›lan Roma,
adeta bir aç›k hava müzesini and›r›yor.
Collesium, Aﬂk Çeﬂmesi, ‹spanyol
Merdivenleri, Vatikan bu ﬂehrin
simgeleri olsa da Roma’da her
sokakta tarihe tan›kl›k
edebilirsiniz.

Aflk Çeflmesi

BUNLARI YAPMAYI UNUTMAYIN
Bacilia Di San Pietro Kilisesi

>> Collesium’a gidip gladyatörleri hat›rlay›n.
>> Eski Roma’n›n kal›nt›lar›n›n oldu¤u Forum’da yürüyüfl yap›n.
>> Aflk Çeflmesi’nde para atarak dilek dileyin.
>> Venezia Meydan›’nda Mussolini’nin nutuklar›n› düflünün.
>> ‹spanyol Merdivenleri’nde çiçekler aras›nda oturun.
>> Lüks markalar soka¤› Via Condotti Soka¤›’na girin.
>> Vatikan’a gidip Katolik’lerin merkezini ziyaret edin.
>> Michalengelo’nun Merhamet Heykeli’ni görün.
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gezi dünya
bak›yor. Rönesans›n ilk
yap›lar›ndan biri olarak kabul
edilen Palazzo Venezia
Saray›’n›n balkonlar›ndan
Mussolini halka kimbilir kaç
kez hitap etti?..

Merhamet Heykeli

AﬁKIN ÇEﬁMES‹
Roma’da görülmesi gereken
yerlerden biri de Aﬂk Çeﬂmesi
(Trevi Çeﬂmesi). Aﬂk Çeﬂmesi
ile ilgili uyar›lar daha
Türkiye’den baﬂl›yor. Buray›
daha önce gören dostlar,
“Aman Aﬂk Çeﬂmesi’ne para
atmadan gelmeyin” diye s›k›
s›k› tembih ediyorlar.
Aﬂk Çeﬂmesi’nin etraf› t›kl›m
t›kl›m. Genç, yaﬂl› turistler
güneﬂin cömert ›ﬂ›lt›s›ndan da
yararlanarak çeﬂmenin
etraf›n› sarm›ﬂ. Anlat›lanlara
göre, savaﬂa giden askerler
eskiden bu çeﬂmede atlar›na
su içirirlermiﬂ. Sonra nas›l
olmuﬂsa aﬂ›klar için kutsal bir
yer olmuﬂ. Mimar Nicola
Salvi’nin 17. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru yapt›rd›¤› bu
çeﬂme, ﬁarap Tanr›s› Baküs’e
adanm›ﬂ. Okyanusta atl›
arabalar›n› koﬂturan
savaﬂç›lar›n resmedildi¤i Aﬂk
Çeﬂmesi’nin önüne gelince,
arkan›z› dönerek baﬂ›n›z›n
üstünden bozuk para at›p
dilek dileyebilirsiniz.
Romal›lar da evlendikleri ilk
gün bu çeﬂmenin baﬂ›na
koﬂuyor. Çeﬂmenin etraf› o
kadar kalabal›k ki, bu
kalabal›¤› etraf›n›z› saran
seyyar sat›c›lar daha da
art›r›yor. Roma için yap›lan
en önemli uyar›, etraf›n›z›
saran bu seyyar sat›c› ve
dilencilerin, yankesici
olabilece¤i yönünde… Bu
yüzden bir elimiz
çantalar›m›zda, bir elimiz
foto¤raf makinesinde çeﬂme
manzaras›n›n tad›n›
ç›karmaya çal›ﬂ›yoruz.
MODA VE SANAT
Aﬂk Çeﬂmesi’nden sonra
hedefimiz; ‹spanyol
Merdivenleri… Buraya
yürüyerek gidiyoruz çünkü
arada çok fazla mesafe yok.
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‹spanyol Merdivenleri

Eskiden sanatç›lar›n
mekan› olan ‹spanyol
Merdivenleri’nde ﬂimdi
aﬂ›klar ve turistler
oturuyor. Etraf çiçeklerle
kapl› oldu¤u için manzara
da görülmeye de¤er.
Ç›kmay› gözümüz kesmese
de burada tam 137
merdivenin oldu¤unu
ö¤reniyoruz.
Aﬂk Çeﬂmesi ve ‹spanyol
Merdivenleri’nin bulundu¤u
bölgede Roma geceleri
oldukça hareketli oluyor.
Akﬂam üzeri baﬂlayan
müzi¤e bir de alkol eklenince
gençler adeta bu bölgede
kopuyor.
‹spanyol Merdivenleri’nin
ad›n›n nereden geldi¤ini
merak ediyoruz. Bilenler,
“Ad›n› karﬂ›s›ndaki
meydandan al›yor” diyorlar.

Meydan›n ad› Piazzara Di
Spagna yani ‹spanya
Meydan›.
‹talya demek ayn› zamanda
moda demek. ‹spanya
Meydan›’na gelince,
markalar›n Roma’daki
kalbine yani Via Condotti
soka¤›na gitmek üzere
ad›mlar›m›z›
s›klaﬂt›r›yoruz. Armani,
Bvlgari, Versace, Channel
ve di¤erleri bu sokakta…
Markalar aras›nda gezinti
yapmak istemeyenlere, Via
del Babuino’daki
antikac›lar› gezmelerini ya
da Via Margutta’daki
Romal› ressamlar›n›n hem
yaﬂad›klar› evleri hem de
yapt›klar› eserleri
görmelerini önerebiliriz.
Roma tarihten gelen bir güce
sahip. Ama günümüzde ona

Kilisesi’ni geziyoruz.
Dünyan›n en büyük kilisesini
gezmek de unutulmaz bir
duygu.

as›l gücünü katan ise Vatikan
Devleti’nin s›n›rlar› içinde
bulunmas›. Vatikan,
Katolik’lerin merkezi. Da
Vinci ﬁifresi, Melekler ve
ﬁeytanlar gibi son y›llarda
bestseller olan kitaplar›
okuduysan›z, buradaki
mekanlara kendinizi yabanc›
hissetmeyebilirsiniz.
Vatikan’a Pazar günü gelen
bir grup arkadaﬂ›m›z
neredeyse bir kilometreyi
bulan bir kuyrukla
karﬂ›laﬂm›ﬂ. O yüzden Pazar
ayininin olmad›¤› hafta
içindeki bir günü tercih
etmenizi tavsiye ediyoruz.
Pazar d›ﬂ›ndaki günlerde
Vatikan’da Papa’y› görme
ﬂans›n›z›n olmad›¤›n› da
hat›rlatal›m.
Vatikan’a geldi¤imizde ilk
olarak Bascilia Di San Pietro

M‹CHALENGELO ESERI
Kiliseye girdi¤imizde
Michalengelo’nun Merhamet
Heykeli’nin önünde
dakikalarca çak›l›p
kal›yoruz. Hz. Meryem’in Hz.
‹sa’y› çocuk figüründe
kuca¤›na ald›¤› bu heykel
gerçekten muhteﬂem.
Kilise’nin sa¤ taraf›ndan
kubbeye ç›karsan›z,
kubbenin tamamlanmad›¤›n›
göreceksiniz.
Michalengelo’nun kendi
tasarlad›¤› bu heykeli
yaparken, Papa’dan dayak
yedi¤i, bunun üzerine de iﬂi
yar›m b›rakt›¤› anlat›l›yor.
Kilise’nin muhaf›zlar›n›n
k›yafetleri de ilginç. Onlar›
da Michalengelo tasarlam›ﬂ.
Bu muhaf›zl›k o kadar
önemli ki, yüzy›llard›r
babadan o¤la geçiyor.
Vatikan’›n kendi güvenlik
teﬂkilat› var. Ayr›ca
Vatikan’›n meydan›n›
heykelden yap›lan
muhaf›zlar›n da manevi
olarak korudu¤una
inan›l›yor. Say›lar› tam›
tam›na 83.
Roma’ya geldi¤inizde bir tam
gününüzü Vatikan’a
ay›rman›z› tavsiye ediyoruz
çünkü buras› gerçekten
görülmeye de¤er. Biz de öyle
yap›p otelimize geri
dönüyoruz. Ertesi sabah
uça¤a yetiﬂme telaﬂ›m›z
oldu¤u için Roma’da son gece
iyi bir uyku çekiyoruz. Sonra
da ver elini ‹stanbul…

ROMA’DA NE YEN‹R?
>> ‹talyan yemekleri lezzetli ve sa¤l›kl›. Her bölgenin kendisine özgü

spesiyalleri oldu¤u için tipik restoranlar veya trattoria'lar›n tercih edilmesini
tavsiye ederiz.
>> Ana yemek menüleri genellikle antipasto (hors d'oœuvre) ile bafll›yor.

Çorba veya pasta denilen spagetti veya di¤er makarna çeflitleri ile devam
ediyor. Restoranlarda et veya bal›k, sebze, salata ve peynir, meyve veya
tatl›lar bulabilirsiniz.
>> ‹talyan flaraplar› ‹talyan peynirleri gibi meflhur. En ünlüleri; Chianti,

Frascati Valpolicella, Bardolino, Barolo, Barbera, Grignolino, Merlot ve baz›
Sicilya ve Sardunya flaraplar›.
>> ‹talya’da her bölgenin kendine ait spesiallerinin bulundu¤unu söylemifltik.

Roma’n›n sade domates soslu (salsa di pomodoro) veya sebzeli ya da deniz
ürünlü makarna (pasta) çeflitleri ünlü. Hayal edilebilecek her türlü bahçe
sebzesi ile haz›rlanan ve Toskana'n›n ödül alm›fl meflhur zeytinya¤lar› ile
zenginlefltirilen çorbalar ya da minestroni dikkate de¤er di¤er yiyecekler
aras›nda.
>> ‹talya demek, pizza demek. Roma’da da pizza yiyebilece¤iniz çok say›da

restorana rastlayabilirsiniz.
>> ‹talya'da çok genifl alanlarda zeytin bulunuyor. Dolay›s›yla zeytinya¤›

üretimi ve zeytinya¤lar› da enfes.
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Haftasonu turizm krall›¤›:

Saros Körfezi
B

Gelibolu’nun Büyük
Kemikli Burnu’ndan,
Enez’e kadar
uzanan 200
kilometrelik sahil
fleridi “yazl›kç›”
cenneti. Erikli ve
Enez’deki e¤lence
mekanlar› ise
haftasonlar›nda
stres atmak isteyen
‹stanbullulara
hitap ediyor.
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ir yer düﬂünün; hem
tarih, hem do¤al
güzellik, hem yeﬂillik,
hem mavinin her
çeﬂidi; hem kum, hem
deniz, hem göl, hem de nehir
bar›nd›rs›n. ‹stanbul'a
da yak›n, gitmesi
gelmesi kolay olsun.
Oldu olacak kentin
stresinden uzak, hep
özlemini çekti¤imiz
yüzme, dal›ﬂ, sörf,
yelken, trakking gibi
sporlar› yapmaya da
gayet uygun bir yer
hayal edelim!
Olamaz m› böyle bir
yer?
Olur...

Kuﬂkusuz Anadolu'da,
“gitmesek de görmesek de”
birbirinden güzel, cennet
parças› diyebilece¤imiz
beldeler var. Ancak bu özel
yer, ülkemizin en bat›s›nda,
Yunanistan’a s›n›r bir yerde
ve ‹stanbul’da yaﬂayanlara
özellikle önerilebilecek bir
mekân.

Mavisiyle, yeﬂiliyle, tarihiyle
bu özellikleri Saros Körfezi
taﬂ›yor.
YAZLIKÇILARIN MEKÂNI
Yerleﬂik nüfusu 50 bin
dolaylar›nda. Ancak yaz
aylar› geldi¤inde, özellikle de
ilk ve ortaö¤retim okullar›
tatile girdi¤inde bu rakam,
400 bin ile 600

manl›
Erikli Tuz Gölü, Os
flhur Saros’taki
›fl.
Gölleriyle de me
lam
rfl›
n tuz ihtiyac›n› ka
‹mparatorlu¤u’nu

Do¤al
dal›fl okulu
> Saros Körfezi,
Gelibolu'nun Büyük Kemikli
Burnu'ndan Enez'e kadar
uzanan 200 kilometrelik bir
flerit, yüzü Ege Denizi'ne
dönük...

bin dolaylar›na ç›k›yor. Nisan
baﬂ›ndan, ekim sonuna kadar;
yurtd›ﬂ›ndan gelenlerin
yan›nda, yaz aylar›n› Saros'da
geçirenlerin yüzde 65'ini
‹stanbullular oluﬂturuyor.
Erikli sahilleri, haftasonu
gidecekler için özellikle
öneriliyor, çünkü burada
pansiyonculuk geliﬂmiﬂ
durumda, konaklama sorunu
pek yok. Sadece
pansiyonlarda 3 bin yata¤›n
oldu¤u söyleniyor.
‹stanbul Üniversitesi'nin
dinlenme tesislerinin
bulundu¤u Enez ise yaz k›ﬂ
haftasonu e¤lencelerinin
mekân› konumunda.
Barakalardan kurulu “Çin
Mahallesi” kald›r›lm›ﬂ olsa da
“maalle”deki, “rak›lara meze
bal›klar›n kuyruk sallad›¤›”
gazinolardan yükselen canl›
müzik; insan›, vur patlas›n çal
oynas›n, kurtlar›n› dökmeye
davet ediyor.
Hiç de küçümsenmeyecek bir
turizm hareketine sahip

körfez, sporcular›n, gençlik
aktiviteleri düzenleyen
organizasyonlar›n ve
araﬂt›rmac› gruplar›n da ilgi
oda¤›. Kuﬂkusuz bölgede
bar›nmay› kolaylaﬂt›ran irili
ufakl› pansiyon, motel ve
kamp yerlerinin varl›¤› bunda
etken. Çad›r alanlar› ve birçok
bungalow bölgeye cazibeyi
art›r›yor. Ancak en çok da
körfezin dal›ﬂ sporuna
uygunlu¤u, ilgiyi körüklüyor.
Çünkü hangi amaçla gidilirse
gidilsin, gidenler burada dal›ﬂ
e¤itimi alma f›rsat› buluyor.
Koylara gidildi¤inde, çeﬂitli
gruplar›n dal›ﬂ e¤itimleri
yapt›klar›n› görebilirsiniz.
243 ÇEfi‹T CANLI DALIfi
Bu arada, Saros sular›nda 243
çeﬂit deniz canl›s›n›n
oldu¤unu söylersek, bu
bölgede dalman›n
cazibesinden insanlar›n neden
kurtulamad›¤›n› da anlatm›ﬂ
oluruz.
Dünyada kendi kendini

yenileyebilen üç körfezden
biri oldu¤u söylenen
Saros’da kontrolsüz geliﬂme
yaﬂanmamas› için oda ve
borsalar, sivil toplum
kuruluﬂlar›, belediyeler
çeﬂitli projeler geliﬂtiriyor.
Bu çal›ﬂmalar›n en somut
örne¤i; ‹psala-Enez s›n›r›nda
bulunan ve bir do¤a harikas›
olan Gala Gölü’nün Milli
Park olarak ilan edilmesi
oldu. Ancak gene de bu
bakir ve temiz körfeze acilen
sahip ç›k›lmas› gerekiyor.
Çünkü, Ergene havzas›ndan
Meriç Nehri’ne kar›ﬂan
kimyasal at›klar, canl›
türlerinin yok olmas›na
neden oluyor.
Ayr›ca yap›laﬂma h›zla
art›yor. Çarp›kl›¤a ve
çirkinli¤e tahammülü
olmayanlar›n duyarl›l›¤› ile
kendi kendini yenileme
özelli¤i sayesinde Saros’un
tarih boyunca direndi¤i gibi
bugün de direnece¤i
düﬂünülebilir.

> Saros’ta sahillerin s›rt›n›
çam, armut, akasya ve
zeytin a¤açlar›yla dolu
da¤lara dayamas› nedeniyle,
ast›m ve nefes darl›¤›
sorunu olanlara iyi geldi¤i
inanc› yayg›n.
> ‹stanbul’a yak›nl›¤›yla
dikkat çeken Saros’un her
koyu, dal›fl sporlar›na uygun.
Her koyda dal›fl yapanlara
rastlan›yor.
> Ulusal ve bölgesel ç›karlar
aç›s›ndan büyük önem
tafl›yan Saros’un korunmas›
konusunda yasal düzenleme
bekleniyor. Keflan,
Mecidiye, Çaml›ca, Enez ve
Gelibolu belediyelerinin
oluflturdu¤u "Saros
Platformu" ve bölgedeki
sivil toplum kurulufllar› bu
konuda çal›flmalar
yürütüyor.
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Saros Körfezi’nde k›fl›n 50 bin kifli, yaz›n ise 600 bin kifli yafl›yor...

> Trakya’n›n güneyi ile
Gelibolu Yar›madas›’n›n
aras›nda bulunan;
Cenevizliler, Venedikliler,
Finikeliler ve Bizansl›lar›n
yaflad›¤› birçok tarihi
yerleflim birimini bar›nd›ran
Saros, tarih ve do¤an›n içiçe
oldu¤u bir bölge. Eflsiz yeflili,
mavi denizi, envai çeflit
bal›¤› ve çeflit çeflit kufllar›
ile bir hazine.

kültür sanat

‹stanbul bu yaz müzi¤e doyacak

‹

stanbul baﬂta olmak üzere Türkiye
öyle bir konser ülkesi haline geldi ki,
yaz boyunca, her gün, birkaç
ﬂehirde, çeﬂitli festivaller ve
konserlerle ünlü gruplar,
müzikseverler ile buluﬂacak. Dans, müzik
ve e¤lence dolu yaz akﬂamlar›nda,
gökyüzünden müzi¤in efsane isimleri ve
notalar ya¤acak.
Her y›l, ülke genelinde coﬂku içinde 100'e
yak›n düzenlenen festivalin yan› s›ra,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Antalya gibi
ﬂehirlerimiz uluslararas› kültür ve sanat
etkinliklerine ev sahipli¤i yap›yor.
Özellikle dünya çap›ndaki efsane isimleri
a¤›rlayan ‹stanbul, sonuna kadar müzik
diyenlerin tercih etti¤i kentlerin baﬂ›nda
geliyor. Bugüne kadar Rolling Stones,
Roger Waters, Guns N' Roses, Metallica,
Megadeth, Massive
Attack, Morrissey,
Placebo, White Lion,
Pink Martini, Dream
Theater, The Cure,
50 Cent, Muse gibi
gruplar› a¤›rlayan
‹stanbul, yaz
sezonuna h›zl›
girdi.
Haziran ve
Temmuz aylar›nda
kentte; 35. Uluslararas› Müzik Festivali,
14. Uluslararas› Caz Festivali, Radar Live
Festivali, Efes Pilsen One Love 6
Festivali, Masstival Müzik Festivali, Türk
Rock Festivali, Dream Theater konseri,
Daft Punk konseri, Jose Carreras
konseri, Harbiye Aç›k Hava Konserleri
gibi birçok organizasyon gerçekleﬂecek.
Yaln›z bu yaz y›ld›zlar geçidi ﬂölenine
dönüﬂen Rumelihisar› konserleri iptal
edildi. ‹ptal nedenleri aras›nda;
organizatörlerle sanatç›lar aras›nda
yaﬂanan sorunlar ve maddi imkans›zl›klar
gösteriliyor.
Her ﬂeye ra¤men, y›l boyunca müzik
ﬂöleninin yaﬂanaca¤› ‹stanbul, dünya
kültür ve sanat haritas› içerisinde yer
alarak müzikseverleri bir araya
getirecek. Yurtd›ﬂ›ndan yüzlerce genç,
rock'tan pop’a, cazdan klasik müzi¤e
kadar ünlü gruplar› dinlemek için
‹stanbul'a gelecek.
Kendini genç hissedenler ço¤u kampl›
olarak gerçekleﬂen festivaller ve
konserler s›ras›nda, müzik dolu
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saatlerde, doyas›ya e¤lenecek. Dünya
müzi¤inin kalbi bu yaz, Asya ile
Avrupa'y› birleﬂtiren, 5 bin y›ll›k
tarihiyle imparatorluklara baﬂkentlik
yapan ‹stanbul'da atarken, dünyan›n
birçok ülkesindeki sanatç›lar› ve
sanatseverleri kucaklayacak.

>> Aç›l›ﬂ› Minik Serçe yapacak
‹stanbullular yaz akﬂamlar›nda 'aç›k
hava' konserleriyle coﬂacak. 9
Haziran'da Sezen Aksu konseriyle
baﬂlayacak olan Harbiye Aç›khava

Antony
Tiyatrosu konserleri, 1 Temmuz'a kadar
devam edecek. Organizasyon
kapsam›nda; 9-10 Haziran akﬂamlar› Sezen
Aksu, 11 Haziran'da Anadolu Ateﬂi, 15
Haziran'da Zuhal Olcay ve Bülent Ortaçgil,
16 Haziran'da Kenan Do¤ulu, 17 Haziran'da
Ajda Pekkan, 22 Haziran'da
Kardeﬂ Türküler ile BGST Dansç›lar›
Mezopotamya ve Trakya ﬂark›lar›, 23
Haziran'da Serdar Ortaç, 24 Haziran'da
Gülben Ergen, 25 Haziran'da Ferhat Göçer
ile dünyaca ünlü Alessandro Safina ve
Patrizio Buanne, 27 Haziran'da Gloria
Gaynor, 28 Haziran'da Paul Anka, 30
Haziran'da MFÖ ve 1 Temmuz'da K›raç ve
Funda Arar sahne alarak, ‹stanbullulara
müzik dolu geceler yaﬂatacak.

>> Müzi¤e doyacaks›n›z
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹KSV)
taraf›ndan, Borusan Holding
sponsorlu¤unda düzenlenecek, 35.

Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali,
2-30 Haziran tarihleri aras›nda
gerçekleﬂecek. 1000'i
aﬂk›n yerli ve yabanc› sanatç›y›
‹stanbul'da a¤›rlayacak olan festival,
sanatseverlere müzik dolu yaz
akﬂamlar› yaﬂatacak.
Festivali boyunca, 23 etkinlik
düzenlenecek. Festivale, Aya ‹rini
Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi, Esma
Sultan Yal›s› ve Bulgar Kilisesi ev
sahipli¤i yapacak. Türkiye'nin en geniﬂ
kapsaml› ve en eski etkinli¤i
olma özelli¤ini taﬂ›yan festivalde, opera
tarihinin son divas› olarak nitelenen
Angela Gheorghiu da sahne alacak.
Festivalin bilet fiyatlar›, 30 YTL-200 YTL
aras›nda de¤iﬂiyor. Ö¤renciler s›n›rl›
olsa da, tüm konserlerde 15 YTL'ye bilet
bulabilecekler.

>> Rock’›n kalbi atacak
Radar Live Festivali, yerli ve yabanc›
100'e yak›n grubun kat›l›m›yla, 29
Haziran ile 2 Temmuz tarihleri aras›nda,
Kilyos Solar Beach'te gerçekleﬂecek.
Rock müzik dünyas›n›n s›ra d›ﬂ›
isimlerinden olan Marilyn Manson'un
yan› s›ra, James, The Rapture, Peters,
Ellen Allien ile Aparat, Osunlade Yoruba
Soul Orchestra, Norman Jay, Joan As
Police Woman, Radioslave, SCSI 9 gibi
yabanc› gruplar ile askerlik dönüﬂü ilk
kez sahneye ç›kacak olan Duman,
Replikas, Gevende, Fuat, Rashit sahne
alacak. Tek günlük 65 YTL, kombine 30
YTL ve kombine+kamp 155 YTL olan
festivalin biletleri Biletix'te sat›ﬂa
sunuldu.

>> Caz severlerin festivali
14. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali,
3-17 Temmuz tarihleri aras›nda, Harbiye
Aç›khava Tiyatrosu, Esma Sultan Yal›s›,
Sepetçiler Kasr› ve Aya ‹rini'de
gerçekleﬂecek. ‹stanbul Kültür Sanat
Vakf› (‹KSV) taraf›ndan düzenlenen 14.
Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali'nin
program› bu y›l oldukça zengin.
Festivale, Robert Plant & The Strange
Sensation, Bryan Ferry, Antony and The
Johnsons, The Dears ile birlikte; Blonde
Redhead, Jose Gonzales ve Wynton
Marsalis Jazz At Lincoln Center
Orchestra gibi caz ustalar› kat›l›yor.

Tanr›’ya adanm›fl hal›lar
ak›p Sabanc› Müzesi (SSM), 19 Nisan-19 A¤ustos 2007
tarihleri aras›nda, 'Tanr›'ya Adanm›fl Hal›lar: Transilvanya
Kiliselerinde Anadolu Hal›lar›, 1500-1750' bafll›kl› sergiye ev
sahipli¤i yap›yor. Yünsa'n›n sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen
sergide, büyük ço¤unlu¤u Romanya ve Macaristan'daki kilise
ve müzelerden seçilen, 16. ve 18. yüzy›l aras› Bat› Anadolu
hal›lar›ndan 41 örnek yer al›yor. Türkiye'de çok az örne¤i bulunan
Transilvanya hal›lar›, sergiyle, dokunduklar› topraklara geçici bir
süre için geri dönüyor. Yüzy›llar boyunca cami ve mescitlerde yer
alan, üzerlerinde namaz k›l›n›p dua edilen hal›lar›n, baflka bir
inanca sahip ama ayn› Tanr›'ya inanan insanlar›n kutsal
mekanlar›nda korunmalar› ve saklanmalar› ilginç bir sentez
sunarken; sanat›n s›n›r, dil ve din tan›mayan evrenselli¤ine iflaret
ediyor. SSM'de, ayn› tarihler aras›nda, Da¤›stan'›n Kaytag
bölgesine özgü dokumalardan 47 örne¤in yer ald›¤› Da¤›stan
Dokuma Sanat›, Kaytag ‹fllemeleri bafll›kl› sergi de görülebilir.

S

Ergin Atl›han, fieyda Cesur ve Mehmet Y›lmaz'dan “TAVIR”
Ergin Atl›han, ﬁeyda Cesur ve Mehmet Y›lmaz'›n birlikte
kat›ld›¤› 'Tav›r' sergisi, 28 May›s ile 25 Haziran tarihleri
aras›nda Piramid Sanat Merkezi'nde, sanatseverler ile
buluﬂuyor. Sergide; Ergin Atl›han'›n caz temposunun içinde
hapsolmuﬂ kelimeleri ve bir cazc›n›n dokunakl› ritmini kad›n
figürlerine dönüﬂtürdü¤ü ka¤›t ve tuval çal›ﬂmalar› yer
alacak. ﬁeyda Cesur, kay›t bellek aktar›m› yaparak yoruma
aç›k hikayelerden oluﬂturdu¤u son dönem tuval
çal›ﬂmalar›ndan bir seriyi sergileyecek. Mehmet Y›lmaz ise
2004'den beri üzerinde çal›ﬂt›¤› C‹N.S.EL ﬁeyler serisinden,
özel yaﬂant›s›na dair görsel ve kavramsal notlar›ndan
oluﬂan ve binbir düﬂüncenin cirit att›¤› beyin, birbiriyle
yar›ﬂan spermler, bir varoluﬂa yatakl›k eden rahim, organlar
aras›nda yaﬂam s›v›s› taﬂ›yan damarlar, sözcükler ve ne
idü¤ü belirsiz ﬂeylerin bir araya geldi¤i ve C‹Nleﬂti¤i kar›ﬂ›k
teknikle yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›yla kat›lacakt›r.

>> Her yüz
kendini arar
Antik Hotel'in Antik Cisterna
Sergi Salonu, 2 Haziran ile 9
Temmuz 2007 tarihleri
aras›nda Nalan ﬁen ile ﬁefik
Kemal ﬁimﬂek'in " Yüzler"
adl› karma resim sergisine ev
sahipli¤i yapacak...
Antik Hotel'in, 1500 y›ll›k
Bizans Sarn›c› olan Antik
Cisterna Sergi Salonu'nda,
'Yüzler' sergisi ile sizleri
aynalarda kendilerini
göremeyen yüzler
karﬂ›layacak, kendilerinin
sizler için birer ayna olmas›n›
dileyecekler. Yerin 12 metre
alt›ndaki bu tarihi mekanda
'Yüzler' kendi tarihinizden de
bir ﬂeyler an›msatacak.
Antik Hotel-Antik Cisterna
Sergi Salonu , Sekbanbaﬂ› sok.
No:10 Beyaz›t
Tel : 0212 - 638 58 58

Andreas Gursky Foto¤raflar›

Ünlü Alman’›n objektifinden
‹stanbul Modern, 30 May›s-26 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda,
dünyaca ünlü Alman foto¤rafç› Andreas Gursky'nin yap›tlar›na
ev sahipli¤i yap›yor. Münih Haus der Kunst taraf›ndan
düzenlenen ve ‹stanbul Modern'in Süreli Sergiler Salonu'nda yer
alacak sergide sanatç›n›n 53 foto¤raf› sergilenecek. Andreas
Gursky'nin 23 y›ll›k kariyerini kapsaml› bir flekilde gözler önüne
seren bu retrospektif sergiyle, sanatç›, eserlerini dokuz y›ldan beri
ilk kez gezici bir sergiyle müze ortam›nda sergilemifl oluyor.
Andreas Gursky, dijital foto¤raf›n bütün teknik olanaklar›n›
kullanarak son derece büyük boyutlu yap›tlar üretiyor. Gursky
foto¤raflar›nda limanlar, havaalanlar›, fabrikalar, konserler,
oteller, ifl kuleleri, e¤lence mekânlar› gibi konular› ele al›yor.
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sinema

Dijital dünya kabusu
ZOR ÖLÜM 4

CEVAPSIZ
ARAMA
Orijinal ad›: One Missed Call: Final
Tür: Korku
Yönetmen: Manabu Asou
Senaryo: Miwako Daira, Jiro Shin
Oyuncular: Maki Horikita, Itsuji Itao,
Yun-seok Jang, Meisa Kuroki
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 109 dk.

Manabu Asou’nun
yönetmenli¤inde 2006
y›l› yap›m› olan One
Missed Call:FinalCevaps›z Arama filmi,
11 May›s’ta sinemalarda
gösterimde olacak.
Korku ve gerilimin bir
örne¤i olan Cevaps›z
Arama’da ölüm, mesaj
yoluyla yay›l›yor. Okul
arkadafllar› taraf›ndan
itilip kak›lan ve
onlardan ölümüne nefret
eden Asuka (Maki
Horikita), Kore'ye gemi
ile yap›lan okul gezisi
s›ras›nda intikam
plan›n› uygulamaya
koyar. Lanetli melodi
eflli¤inde gelen mesaj›
alanlar kendi ölüm an›n›
görürler. Korkunç
sondan kurtulmak,
mesaj› bir baflkas›na
iletmekle mümkün.
Kendi hayatlar›n›
kurtarmaya çal›flan
ö¤renciler aras›nda bir
ölüm kal›m ve mesaj›
birbirine iletme savafl›
bafllar…
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Orijinal ad›: Die Hard 4.0
Tür: Macera
Yönetmen: Len Wiseman,
Senaryo: Mark Bomback, Doug
Richardson
Oyuncular: Bruce Willis, Timothy
Olyphant, Maggie Q, Justin Long,
Jeffrey Wright, Mary Elizabeth
Winstead , Kevin Smith, Yancey Arias,
Yorgo Constantine
Yap›m y›l›: 2007
Süre: 119 dk.

M

avi Ay dizisindeki
David Addison rolüyle
büyük ün kazanan
Bruce Willis’in
baflrolde oynad›¤› Zor
Ölüm filminin dördüncü
versiyonu, 29 Haziran’da
vizyonda yerini alacak. Len

Wiseman’in
yönetmenli¤indeki baflar›l›
yap›m, dijital sistemlerin
dünyaya hakimiyetini ele
al›yor. Birleflik Devletler’in
hassas bilgisayar sistemlerine
yap›lan bir sald›r›, tüm ulusun
bilgisayar sistemini

çökertmeye bafllam›flt›r ve
tüm dünyaya yay›lmas›
beklemektedir. Bütün dijital
sistemler kontrolünü
kaybetmektedir, ama tüm bu
dijitalli¤e ra¤men bir analog
anahtar vard›r: John
McClane…

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAﬁLI⁄I
Orijinal ad›: Harry Potter and the Order of
the Phoenix
Tür: Macera/Aksiyon
Yönetmen: David Yates
Senaryo: Michael Goldenberg
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Helena Bonham Carter,
Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Michael
Gambon
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 113 dk.

Harry Potter ve
Zümrüdüanka Yoldafll›¤›,
13 Temmuz’dan itibaren
sinemalarda olacak. Beflinci
ö¤retim y›l› için
Hogwarts'a dönen Harry,
büyücü camias›n›n büyük
ço¤unlu¤unun kötü Lord
Voldemort'un döndü¤ü
haberine kulak
t›kad›klar›n› görür. Sihir
Bakan› Cornelius Fudge,
Hogwarts'un Müdürü

Albus Dumbledore'un
kendisinin konumunu
zay›flatarak, yerine
geçmek için Voldemort'un
döndü¤ü yalan›n›
söyledi¤ini düflünür.
Bakan, Dumbledore ve
Hogwarts ö¤rencilerinin
hareketlerinden haberdar
olabilmek için okula yeni
bir Karanl›k Sanatlara
Karfl› Savunma ö¤retmeni
atar.
Ama Profesör Dolores
Umbridge'in Bakanl›ktan
onayl› savunma büyüsü
dersi, tüm büyücü
camias›n› karanl›k güçlere
karfl› savunmas›z b›rak›r;
bu yüzden, arkadafllar›
Hermione ve Ron'un
teflviki üzerine, Harry
konuya el atar…

DVD-SEÇMELER

YARATIK
Orijinal ad›: The Host
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Joon-ho Bong
Senaryo: Chul-hyun Baek, Joon-ho Bong, Wonjun Ha
Oyuncular: Kang-ho Song, Hie-bong Byeon,
Hae-il Park, Du-na Bae, Ah-sung Ko
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 119 dk.

Türkiye’de 1 Haziran’da
gösterime girecek olan
Güney Kore yap›m› The
Host-Yarat›k filminin,
sinemaseverler taraf›ndan
ilgiyle karfl›lanmas›
bekleniyor. Seul’u ikiye
ay›ran Han nehrinde geçen
film, nehirdeki devasa
yarat›¤›n neden olabilece¤i
felaketin önüne geçilmesi
üzerine kurgulanm›fl. Han
nehrine Amerikan
ordusunun bir kaç sene önce
gizlice boflaltt›¤› kimyasal
at›klar, nehirde korkunç bir
yarat›¤›n üremesine neden
olmufltur. Nehir kenar›nda
piknik yapmak için
toplanm›fl flehir sakinleri,

>> YARINDAN SONRA

sular›n aras›ndan ans›z›n
yükselen devasa bir yarat›k
görürler. Bir kaç saniye
içinde ortal›¤› savafl alan›na
çeviren canavar, ard›nda
yüzlerce ölü b›rakarak
tekrar sulara gömülür.
Ancak yarat›k ile ilgili
korkunç gerçek ancak birkaç
gün sonra fark edilir.
Hükümet yarat›¤›n insanlara
korkunç bir virüs
bulaflt›rd›¤›ndan
flüphelenmektedir…

SHREK 3
Tür: Animasyon
Yönetmen: Chris Miller
Senaryo: Jeffrey Price, Peter
S. Seaman, Jon Zack
Oyuncular: Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz
Yap›m y›l›: 2006, Süre: 109 dk.

Geçen y›l gösterimde olan
Shrek 2’nin ilk befl gününde
128.9 milyon dolarl›k has›lat
elde etmesi, filmin devam›n›n
çekilece¤i sinyalini vermiflti.
Nitekim, Dream Works’ün
kurucular›ndan olan Jeffrey
Katzenberg, Cannes Film
Festivali’nde yapt›¤›
aç›klamada, Shrek 3 ve 4’ün
çekilece¤ini bildirmiflti. 8
Haziran’da vizyona girecek
Shrek 3’ün seslendirme
kadrosunda, Mike Myers
(Shrek), Eddie Murphy (Eflek),
Cameron Diaz (Prenses Fiona)

Son dönemin en çok satan DVD’leri aras›nda
yer alan The Day After Tomorrow- Yar›ndan
Sonra, tüm dünyan›n ilgi oda¤›na yerleflen
küresel ›s›nmay› konu al›yor. Dünya, do¤an›n
gazab›na u¤ramaktad›r. fiiddetli kas›rgalar
Los Angeles'› haritadan silmifl, Yeni Delhi
karlar alt›na gömülmüfl, New York ani iklim
de¤iflikli¤i ile dev dalgalar›n tehdidi alt›nda
kalm›flt›r. Bir iklim bilim uzman› olan Jack
Hall, dünyay›, küresel ›s›nman›n tetikledi¤i
bu felaketten kurtarmak için çözüm
aray›fl›ndad›r. Roland Emmerich, Yar›ndan Sonra filminde, dünyan›n bu kez
uzayl›lar taraf›ndan de¤il, bizzat do¤an›n kendisi taraf›ndan yok ediliflini
anlat›yor. Film, devasa do¤al felaketler, büyük paralar harcanarak ve bilgisayar
teknolojisinin de katk›s›yla nefes kesen gerçekçilikte sahnelere dönüfltürülmüfl.
Denis Quaid, Jake Gyllenhaal ve Ian Holm'un da kat›l›m›yla filmin kadrosu da en
az efektleri kadar dikkat çekiyor. Orijinal dili ‹ngilizce olan film, Türkçe
seslendirme veya Türkçe altyaz›l› olarak iki seçenekli DVD sat›l›yor.

>> 2001: B‹R
UZAY DESTANI
Sinema tarihinin en büyük bilim kurgu
yap›tlar›ndan birisi olarak kabul edilen, dahi
yönetmen Stanley Kubrick’in 2001: A Space
Odyssey-Bir Uzay Destan› filmi, günümüzün
en çok satan DVD’leri aras›nda. Kubrick’in
yap›mc›l›¤›n› ve Arthur C. Clarke ile
senaristli¤ini de üstlendi¤i film, 1968
y›l›nda 10.5 milyon dolara mal olmufltu. Keir
Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester,
Douglas Rain’in rol ald›klar› 2001:Bir Uzay
Destan›, al›fl›lageldik anlat›m yöntemlerinin d›fl›na ç›kmas›, zaman›na göre son
derece flafl›rt›c› olan görsel efektleri, uzun süresi ve gösterime girdi¤inden beri
tart›fl›lan sonu ile sinema tarihinde hakl› bir üne sahip. Süresi 141 dakika olan
ABD yap›m› film, ‹ngilizce dilinde, Türkçe altyaz›l› olarak sat›flta…

>> ÖRÜMCEK ADAM 2
gibi üç ünlü star bulunuyor.
Filmin konusuna gelince;
"Kral Harold hastalan›nca
taht için uygun bir varis
bulmak Shrek'e düfler. Aksi
takdirde tahta geçece¤i için
çok sevdi¤i batakl›ktan
ayr›lmak zorunda kalacakt›r.
Bu konuyla ilgili olarak Eflek
ile Çizmeli Kedi'yi
görevlendiren Shrek, taht için
en do¤ru varis olarak
gördü¤ü kifliyi gözüne
kestirir. Bu kifli, Fiona'n›n asi
ruhlu kuzeni Prens Artie'den
baflkas› de¤ildir…"

Spider Man-Örümcek Adam filminin dünyada
yaratt›¤› ilgi, k›sa bir süre sonra filmin
ikinci versiyonunun çekilmesine neden
olmufltu. Bill Pope’un yönetmenli¤indeki
Spider Man 2 de, birincisi gibi sinemalarda
gösterime girdi¤inde büyük has›lat geliri
elde etmiflti. Geçti¤imiz ay›n en çok satan
DVD’leri aras›nda yer alan Spider Man 2’de,
Peter Parker (Tobey Maguire), bir yandan
güçlerinin laneti ve nimeti ile u¤rafl›rken,
bir yandan da yeni zorluklarla mücadele
etmek ve süper kahraman Örümcek Adam
ile üniversite ö¤rencisi kimlikleri aras›ndaki dengeyi korumak zorundad›r.
Saklad›¤› s›r yüzünden ac› çeken Peter, en önem verdi¤i iliflkilerin flimdi gün
›fl›¤›na ç›kma tehlikesi içinde oldu¤unu fark eder ve sevdi¤i herkes onun
yüzünden fark›nda olmad›klar› bir tehlikenin içindedir. Çünkü güçlü, çok kollu
kötü yürekli Dr. Octopus (Ahtapot) yani k›saca Doc Ock’la karfl› karfl›yad›r.
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Donna Murphy,
Dylan Baker’›n rol ald›klar› Örümcek Adam 2, ‹ngilizce ve Türkçe seslendirme
veya her iki dilde altyaz›l› olarak, iki DVD olarak sat›fla sunulmufl.
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kitap
ﬁ‹‹R‹N
YER‹ ÖZEL

>>

Güzelleme*
Bak bunlar ellerin senin bunlar ayaklar›n
Bunlar o kadar güzel ki art›k o kadar olur
Bunlar da saçlar›n iﬂte akﬂamdan çözülü
Bak bu sensin çocu¤um enine boyuna
Bu da yatak oldu¤una göre alt›m›zdaki
Sabahlara kadar koynumda yatm›ﬂs›n
Bak bende yalan yok vallahi billahi
Sen o kadar güzelsin ki art›k o kadar olur
‹ﬂe bak sen in gözlerin de burda
Gözlerinin ucu da burda yaﬂamaya al›ﬂ›k
‹yi ki burda yoksa ben ne yapard›m
Bak çocu¤um kollar›n iﬂte ç›plak iﬂte
Bak gizlisi sakl›s› kalmad› günümüzün
Gözlerin sabah›n sekizinde bana aç›k
Ne günah iﬂlediysek yar› yar›ya
Sen as›l bunlara bak bunlar dudaklar›n
Bunlar›n konuﬂmas› olur öpülmesi olur
Seni usulca öpmüﬂtüm ilk öptü¤ümde
Vapurdayd›k vapur k›y›ya gidiyordu
Üç kulaç öteden ‹stanbul gidiyordu
Uzanm›ﬂ seni usulca öpmüﬂtüm
Hemen yan›m›zdan bal›klar gidiyordu.

Secret

R

honda Byrne’›n
dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de en çok
satan kitaplar
listelerinin bafl›na
oturan Secret kitab›, ad›n›
ald›¤› bir “S›r”r› anlat›yor.
Kitapta “Eflatun Galileo,
Beethoven, Edison,
Carnegie, Einstein ve di¤er
mucitler, bilim adamlar› ile
büyük düflünürler için
“S›rr› biliyorlard› ve flimdi
‘s›r’ dünyaya aç›klan›yor”
deniyor. Tarihteki en
önemli isimlerin, yüzy›llar
kadar eski olan S›r’lar›na
at›f yapan bu kitap, son
zamanlarda dünya

* Cumhuriyet dönemi fliirinin usta flairlerinden Cemal
Süreya’n›n bütün fliirlerini bir araya getiren Sevda
Sözleri kitab› Yap› Kredi Yay›nlar›’ndan ç›kt›.

10 K‹TAP

(Nisan 2006)*

>> Secret
>> ‹ﬂgal ve Direniﬂ
>> Safran Sar›
>> Siz Diyettesiniz
>> Eski Dünya Seyahatnamesi
>> Türklerin Tarihi
>> Kalp Çarpar Beyin Böler
>> Çekim Yasas›
>> ‹stanbullular
>> Derin Devlet (1950 - 2007)
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›ﬂt›r.
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kamuoyunun büyük ilgisini
çeken maddi ve manevi
aç›lardan varl›kl› olman›n
ipuçlar›n› anlat›yor. Bu
çerçevede, kitab›n içeri¤i flöyle
tan›mlan›yor:
“Ömrünüz boyunca hiç
s›k›nt›ya düflmeden bolluk,
bereket içinde ola¤anüstü bir
servete sahip olmak ister
misiniz? Ruh eflinizi bulmak ya
da huzurlu, mutlu bir evlilik
yaflamak ister misiniz?
Yaflam›n›zdaki herhangi bir
fley için bir cevap, bir rehber
ar›yorsan›z, sorununuzu sorun,
cevap alaca¤›n›za inan›n ve bu
kitab› rasgele aç›n. Aç›lan
sayfada arad›¤›n›z cevab› ve

Yazar: Rhonda Byrne
Çevirmen: Can Üstünuçar
Yay›nevi: Owo, Sayfa say›s›: 216

tavsiyeyi bulacaks›n›z.” Kitap,
yazar Byrne’a entelektüel bir
ekibin katk›lar›yla
haz›rlanm›fl olmas› aç›s›ndan
da ilgi çekiyor.

>> Eski Dünya Seyahatnamesi

Cemal SÜREYA

EN ÇOK SATAN

>>

Yazar: ‹lber Ortayl›, Yay›nevi:
Aflina Kitaplar, Sayfa say›s›: 196

Osmanl›’y› Yeniden
Keflfetmek 1 ve 2 kitaplar›yla
en çok satanlar listesinde
uzun süre kalan ünlü tarihçi
Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’n›n, son
eseri Eski Dünya
Seyahatnamesi de best seller
kitaplar aras›nda yerini ald›.
‹lber Ortayl›, okuyucular›n›
‹sfahan'dan Venedik'e,
Kudüs'ten K›r›m'a, Tokyo'dan
Yemen'e genifl bir co¤rafyada
seyahate ç›kar›yor. Onun

‹flgal ve Direnifl
Ceviz Kabu¤u televizyon
söyleflileriyle dikkatleri
çeken Hulki
Cevizyo¤lu’nun, ‹flgal ve
Direnifl kitab›nda, ilk kez
"Çuval" olay›n›n perde
arkas› aç›klan›yor.
Cevizo¤lu, belgeleriyle
ortaya koydu¤u bu olay,
Türkiye tarihine ›fl›k
tutacak nitelikte.
Cevizo¤lu’nun yan›tlar›n›
aç›klad›¤› di¤er tarihsel

ad›mlar›na efllik ederken,
eski dünya düzeninin ülke
ve flehirlerinin zamanlar›na
gidiyor ve geçmiflle yeniden
bulufluyoruz. Osmanl›
diyarlar›ndaki izlenimleri
ise, ‹mparatorluk
topraklar›na bizleri daha da
aflina k›l›yor. Ortayl›’n›n
kitab›, gözlemleri ve nesnel
tespitleriyle de bugünün
dünyas›n› daha do¤ru
anlama imkan› veriyor.

>>
sorular ise flöyle: "Atatürk
niçin darbe yapmad›? 1919'da
‘derin devlet’ var m›yd›?
Mustafa Kemal'in tarihin
ak›fl›n› de¤ifltirecek
ABD’lilerle görüflmesinin
perde arkas›, Vahdettin’in
‹ngilizlerle yapt›¤› gizli
anlaflma, Mustafa Kemal’in
annesi niçin kalp krizi geçirdi?
Gizli örgütler nas›l kuruldu?
Türkler Ermeni soyk›r›m›
yapt› m›?..."

Yazar: Hulki Cevizo¤lu, Yay›nevi:
Ceviz Kabu¤u, Sayfa say›s›: 331

Safran Sar›

ÇOCUKLARA ÖZEL

>>

Yazar: ‹nci Aral
Yay›nevi: Merkez Kitap
Sayfa say›s›: 316

‹nci Aral’dan, yazarl›¤›n›n
30. y›l›nda, Türkiye'nin
bugününü anlatan bir
roman; Safran Sar›. Genç
yaflta yükselmifl bir yat›r›m
uzman›; eski eser kaçakç›s›
bir kad›n; üniversite mezunu
bir telek›z. ‹nci Aral,
"Geleceksizlik" üzerine
kurdu¤u roman›nda üç
kiflinin kesiflen yollar›n›
anlat›yor. 2000´li y›llar›n
bafl›nda, yaflanmakta olan
toplumsal, ekonomik ve
kültürel çalkant›lardan
etkilenen insanlar,
savrulufllar›n› ve
belirsizleflmifl gelece¤i
sorguluyorlar. Safran Sar›;
para, güç ve baflar› peflinde

>> Bir P›r›lt›d›r
Yaflamak
Yazar: ‹pek Ongun
Yay›nevi: Epsilon Yay›nlar›
Sayfa say›s›: 310

koflarken kimliklerinden,
aflktan ve umutlar›ndan
uzaklaflan, say›lar› gitgide
artan otuzlu yafllar›nda bir
kesimin önce sevgiyi, sonra
gelece¤e olan inanc›n›, en
sonunda ruhunu
kaybediflinin serüvenini
anlat›yor.

Siz Diyettesiniz
Dünyaca ünlü Türk kalp
cerrah› Mehmet Öz’ün,
Michael F. Roizen ile
birlikte yazd›¤› Siz
Diyettesiniz, sa¤l›¤›n›
önemseyen hemen herkesin
okumas› gereken bir kitap.
Çünkü Prof. Öz ve Prof.
Roizen bu kitapta kolesterol
ve kalp hastal›klar›nda en
riskli bölge olan vücudun
bel bölgesindeki ya¤lar›
konu al›yorlar. ‹ki ünlü
doktor, ideal kilonuza
ulaflman›z için sadece iki
hafta içinde bel ölçünüzden
befl santim incelmenize
yard›mc› olacak plan ve
formüller veriyorlar.
Kitapta, son y›llar›n sa¤l›k
alan›ndaki en önemsenen
konusu diyet hakk›nda
“Diyetin ifle
yarayabilmesinin
–gerçekten ifle
yarayabilmesinin– tek yolu,
yemek yemeyi diyette
oldu¤unuzu bile asla

anlamayaca¤›n›z kadar
basit ve otomatik bir hale
getirmektir” deniliyor.
E¤lendirici yaz›m tarzlar›,
keskin zekâlar› ve mizah
duygular›n› kitaba yans›tan
Prof. Dr. Mehmet Öz ve
Prof. Dr. Michael Roizen’›
dinledi¤inizde, aynada yeni
bir “Siz” görebilirsiniz!

>>

Yazar: Mehmet Öz, Michael
F.Roizen, Yay›nevi: Koridor
Sayfa say›s›: 200

‹pek Ongun’un Bir
P›r›lt›d›r Yaﬂamak kitab›;
yaﬂam›n p›r›lt›s›n›
yakalamaya çal›ﬂan,
araﬂt›ran, soran, ö¤renen,
daha iyiyi, daha güzeli
amaçlayanlar için. ‹pek Ongun “Yaﬂamdaki
mutluluklar›n yan›p sönen p›r›lt›lardan
oluﬂtu¤unun bilincinde olan, bu p›r›lt›lar›n
hiçbirini kaç›rmadan, yaﬂam›n her kesitini binbir
renkle süsleyerek yaﬂamak isteyendir, ‘modern’ ve
‘seçkin’ genç. Siz de böyle olmak istemez misiniz?
Öyleyse el ele verelim ve hayat› bin bir renkle
yaﬂamak için elimizden ne geliyorsa yapal›m”
diyor. Epsilon Yay›nlar›’ndan ç›kan kitap,
yazar›n›n ça¤r›s›na “Var›m” diyenlere sesleniyor.

>> fieker Emmi
Yazar: ‹brahim Ünsal
Yay›nevi: Çilek Yay›nlar›
Sayfa say›s›: 103

Yazar, edebiyat
ö¤retmeni ‹brahim Ünsal,
Çilek Yay›nlar›’ndan
ç›kan kitab› ﬁeker
Emmi’de, tümü hayat›n
içinden, s›cak ve sevecen
12 öyküsünü bir araya
getiriyor. Öykülerin
kahramanlar›ndan baz›lar›; ﬁeker Emmi, Cimri
Sultan, Karaday›, Gelincik, Delice. 12+ yaﬂ
grubu için yaz›lan kitab› okurken; ﬁeker
Emmi’nin size ﬂeker getirece¤ini düﬂünecek,
Cimri Sultan’›n tasarruf ad›na kaloriferi
yakmad›¤› evde üﬂüyecek ve belki de Nihat
Y›ld›r›m gibi her imlaya maydanoz olacaks›n›z.
Bugüne kadar edebiyat›n ﬂiir türüne ayr›cal›k
tan›yarak ﬂiir yazan ‹brahim Ünsal, öyküyü
ihmal etmiﬂ olmas›ndan yak›narak, baﬂar›l› ilk
öykü kitab›n› yeni öykü kitaplar›n›n
izleyebilece¤i mesaj›n› veriyor okurlar›na…
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teknoyaflam
Son dönemde piyasaya
sunulan yeni teknolojik ürünler,
kablosuz özellikleriyle dikkat
çekiyor. Kablosuz teknoloji,
adeta hayat›m›z› yeniden ﬂekillendiriyor. Ayr›ca, sivilceleri
göstermeyen dijital foto¤raf makinesi, iPod uyumlu projeksiyon
makinesi, mouse yuvas› bulunan dizüstü bilgisayar son dönemde
piyasadaki ilginç ürünler aras›nda yer ald›.

Kablosuz özgürlük
> > A y fl e g ü l E m i r

eni teknolojik ürünler,
kablolar› ortadan
kald›r›yor. Bluetooth
(kabloyu ortadan
kald›ran radyo frekans
teknolojisi) teknolojisinin
kullan›ld›¤› kulakl›k, mouse,
bilgisayar ve iPod gibi
cihazlar, kablolar› yok
ediyor. Son dönemin gözde
icad› multimedya oynat›c›
iPod’a yönelik ç›kar›lan yeni
ürünler de dikkat çekiyor.
ViewSonic, iPod uyumlu
projeksiyon cihaz›n›
piyasaya sundu. Art›k iPod
ekran›ndaki görüntüler,
projeksiyon cihaz› sayesinde
dev boyutlarda
izlenebilecek. Jabra ise,
Bluetooth stereo
adaptörleriyle iPod’lara da
kablosuzluk fonksiyonunu
kazand›r›yor. Yaz›c›lar da,
son günlerde farkl›
özellikleriyle teknolojik
geliflime ayak uyduruyorlar.
Yeni dijital renkli
yaz›c›larda, verileri ve
fotolar› basmadan önce
izlemek ve gerekli
düzeltmeleri yapmak
mümkün.

Y

H E R fi E Y K A B L O S U Z

KABLOLARDAN KURTARAN KULAKLIK
Küçük ve hafif Bluetooth (kabloyu
ortadan kald›ran radyo frekans
teknolojisi) kulakl›kl›
mikrofonlar›ndan birisi olan
Samsung WEP410, 70 saate yak›n
pil dayanma ve 4 saate yak›n
konuflma süresine sahip. Yumuflak
ve esnek girifl a¤z› bulunan
Samsung WEP410 Bluetooth
kulakl›kl› mikrofon, kulak kanal› içerisine giriyor. Bu teknoloji ile
ses, do¤rudan kula¤›n içine yönlendiriliyor ve iyi kalitede ses
duyumu sa¤lan›yor. Cihaz›n üzerindeki mavi halka pil durumunun
yan› s›ra cihaz›n aktif oldu¤unu da gösteriyor. Eller serbestken,
iletiflimde konforun yaflayabilmesi amac›yla üretilen WEP180, 13
gram a¤›rl›¤›nda. 6 saate yak›n konuflma süresi sunan pilin
dayanma süresiyse yaklafl›k 110 saat.

KABLOSUZ
ve ERGONOM‹K
Logitech’in dizüstü bilgisayarlar
için gelifltirdi¤i kablosuz optik
faresi V320 ergonomik tasar›m› ile
uzun saatlerini bilgisayar karfl›s›nda
geçirenlere alternatif sunuyor. Yumuflak
kenarlar› ve ergononomisiyle eli yormayan Logitech V320,
Windows Vista uyumlu. Ürünü çal›fl›r duruma getirmek için
mikro al›c›y› dizüstü bilgisayara yerlefltirmek yeterli. Tafl›ma
kolayl›¤› için V320’in mikro al›c›s› farenin üzerindeki özel
yuvas›nda saklanabilir flekilde tasarlanm›fl.Tak›ld›¤›nda farenin
enerjisi otomatik olarak kapan›yor. Yaklafl›k 6 aya kadar pil
süresi bulunan Logitech V320, üzerindeki pil göstergesi
bataryan›n bitmek üzere oldu¤unu da haber veriyor. 2.5 GHz
dijital ba¤lant› sayesinde kesintisiz kablosuzluk sunuyor.

HER C‹HAZA BLUETOOTH
Jabra, piyasaya sundu¤u Bluetooth (kabloyu ortadan kald›ran radyo frekans teknolojisi) stereo
adaptörleri ile iPod, PC ve 3.5 mm jak uyumlu her türlü cihaza Bluetooth fonksiyonu kazand›r›yor.
Müzik severler, yeni Jabra adaptörlerle her türlü cihazla, her ortamda müzik dinleyebilecek.
iPod’lar için özel olarak tasarlanm›fl Jabra A125s ile, iPod kullan›c›lar› kablosuz müzik dinlemenin
keyfini yafl›yor. Jabra A120s ise, her türlü müzik çalara ve televizyon dahil, 3.5 mm jak uyumlu
cihazlara Bluetooth fonksiyonu kazand›r›yor. Jabra A320s ise, bilgisayarlara Bluetooth stereo
ba¤lant› sa¤l›yor. Jabra A320s, bilgisayar ya da laptopa Bluetooth stereo ba¤lant›s› yap›yor.

‘FARE’ B‹LG‹SAYARA KAÇTI
HP, Bluetooth ba¤lant›s›yla, kablosuz optik fareyi bilgisayarla birlefltiriyor. Bu
yeni tasar›mda, dizüstü bilgisayarlarda fareyle ifl bitti¤inde, fare ilgili yuvas›na
konulabiliyor. Fare bu yuvada kendi kendine flarj olup, tek flarjla 10 saat
çal›flabiliyor. Etkili menzili 10 metre olan fare, 500 dpi çözünürlü¤ü
ile de performansl› bir kullan›m sunuyor.
Fareyi, bir sunum yaparken
uzaktan kumanda cihaz›
olarak da kullanabilmek
mümkün. 10 metrelik
menziliyle fare, slaytlar›
ilerletmekte sunum
yapan kifliye kolayl›k
sa¤l›yor.
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FOTO⁄RAFDA
G Ü Z E L L E fi ‹ N

YAZICIDA ‹ZLE ve BASTIR

ÖNCE ‹ZLE SONRA ‘BAS’

S‹V‹LCEL‹ FOTO⁄RAFLARA SON
HP’nin piyasaya sundu¤u 7
megapiksellik yeni dijital
foto¤raf makinesi Photosmart
R837, makine üzerinde cilt
kusurlar›n› giderme ve beden
inceltme özelliklerine sahip.
HP Tasar›m Galerisi sayesinde
kullan›c›lar, çok say›da
çerçeve ve renk efekti ile filtre
aras›ndan istediklerini
çektikleri foto¤raflara
uygulayabiliyor. ‹nceltme
efektiyle foto¤raf› çekilen
kifliler, bu özelli¤i kullanarak
2 beden inceltilebiliyor. Yeni
efektler aras›nda öne ç›kan›
ise, ‘rötufl efekti’. Bu efekt ile
kullan›c›lar, foto¤raf›n›

çektikleri kiflinin yüzündeki
sivilce, ben gibi kusurlar›
makine üzerinde iflaretleyip
temizleyebiliyor. HP
Photosmart R837, 3x optik
zumu, LCD ekran› ve
kamera üzerinde yerleflik
foto¤raf iflleme özellikleriyle
dikkati çekiyor.

HEPS‹ B‹R ARADA YAZICILAR

iPOD UYUMLU PROJEKS‹YON
ViewSonic, iPod uyumlu
ürünlerine projeksiyon
cihaz›n› da ekledi. Art›k
iPod ekran›ndaki görüntüler,
projeksiyon cihaz› sayesinde
dev boyutlarda izlenebilecek.
iPod uyumlu projeksiyon
cihaz› ViewSonic PJ258D,
iPod tutkunlar›na bir
bilgisayara gereksinim
duymaks›z›n dev boyutlarda
video izleme heyecan›
yaflat›yor. PJ258D, herhangi
bir ba¤lant› kablosuna ya da
bilgisayara gerek
b›rakmadan iPod cihaz›n›n
ba¤lanabilece¤i bir tasar›ma
sahip. iPod, projeksiyon
cihaz›ndaki yuvaya

Canon’un yeni dijital renkli yaz›c›s› imagePress C1, resim
kalitesi ve esnek medya kullan›m› için tasarland›.
‹htiyaçlara göre birçok farkl› kullan›ma olanak tan›yan C1;
ön bask›dan talebe ba¤l› bask›lara, hatta çeflitli verilerin
bas›m›na kadar uzanan genifl bir yelpazedeki dijital bask›lar
için ideal. imagePress C1, dakikada 14 sayfa bask› h›z›, 256
ton, 1200 dpi gibi özelliklere ve kolay kullan›m için genifl,
okunakl›, dokunmatik LCD kontrol paneline sahip.
Otomatik ayarlama ve önizleme sistemleri, renklerdeki
kaliteyle iyi bir tak›m oluflturuyor. Çift yönlü otomatik
doküman besleyici ile dijital ifl ak›fllar›na bas›l› belgelerin de
eklenmesini sa¤layan C1, s›rttan z›mba, standart delme veya
farkl› z›mbalama seçeneklerini de kullan›c›lara sunuyor.

yerlefltirildi¤inde ba¤lant›
tamamlanm›fl oluyor.
Yuvaya yerlefltirilen iPod’un
ayn› anda flarja geçmesi de
sa¤lanarak, izleme s›ras›nda
kesinti yaflanmas›
engelleniyor. Projeksiyon
cihaz›na S-Video ve VGA
ç›k›fll› kaynaklar da
ba¤lanabiliyor.

Kodak, hepsi-bir-arada inkjet (mürekkep püskürtmeli)
yaz›c›lar üretiyor. Yeni Kodak yaz›c›larla, kal›c› ve yüksek
kaliteli doküman ve foto¤raflar basmak mümkün. Üç
yaz›c›dan oluflan yeni ürün ailesi, kaliteli bask›lar ve
kullan›m kolayl›¤›na sahip. Kodak EasyShare 5100, hepsibir-arada yaz›c›, bask›,
tarama ve fotokopi
özelliklerini bir arada
sunuyor. 5300 ise, ek
olarak 3 inç renkli
LCD ekran içeriyor.
Bu ekran, foto¤raflar›
do¤rudan yaz›c›
üzerinde görüntüleme
ve k›rpma imkan›
veriyor. Bellek kart›
yuvalar›, dijital
foto¤raflar› bir PC’ye ihtiyaç duymadan h›zla ve kolayca
basmak için bir alternatif sunuyor. 5500 de, ev ofis
kullan›c›lar› ve genifl aileler için ideal bir çözüm. Faks
özelli¤i, 2.4 inçlik renkli LCD ekran, otomatik belge
besleyici ve çift yönlü bask› aparat› bulunuyor.
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cilere
Çal›flanlardan yöneti
ANLAMLI MESAJLAR
>> Sabahlar› bana asla iﬂ vermeyip mutlaka ç›k›ﬂ
saatine kadar bekleyin. Acil iﬂler benim için her
zaman zihin aç›c›d›r.

>> Yapt›¤›m bir iﬂ hoﬂunuza giderse, lütfen onu bir
s›r gibi saklay›n. Maazallah bir duyulursa, terfi ya da
ödül al›r›m!

>> ‹ﬂ çok acilse, z›rt p›rt yan›ma gelip nas›l gitti¤ini
sorun. Korkunç faydal› oluyor. Daha iyisi,
arkamda dikilip bana nas›l yapaca¤›m›
söyleyip durun.

>> Yapt›¤›m iﬂi be¤enmedi¤inizde, herkeslere
anlat›n. Beceriksizin biri oldu¤umu
herkesin bilmesi elbette ki çok do¤al.

>> Kimselere nereye gitti¤inizi söylemeden
ortadan kaybolun. Birisi sizi arad›¤›nda
yan›t verebilmem için yarat›c›l›¤›m›
kullanma f›rsat› veriyor bana.
>> Bana birden fazla iﬂ verdi¤inizde
hangisinin öncelikli oldu¤unu söylemeyin.
Ben müneccimim.
>> ‹ﬂten ç›kmam› geciktirmek için elinizden geleni
yap›n. Bu ofisi seviyorum ve gerçekten gidecek
baﬂka bir yerim ve yapacak baﬂka bir iﬂim yok.
Yaﬂam›m tabii ki iﬂimden ibaret.

>> Bir iﬂin yap›lmas›yla ilgili özel bir
iste¤iniz varsa, son ana kadar bekleyin.
Yararl› bilgilerle yar›m akl›m›
buland›rmad›¤›n›z için size minnettar›m.
>> Birlikte oldu¤unuz insanlarla beni asla
tan›ﬂt›rmay›n. Benim bir ﬂey bilmeye
hakk›m yok. ﬁirket kast sisteminde ben son
halkay›m zaten. Daha sonra bu insanlara gönderme
yapt›¤›n›zda, üstün zekamla kim olduklar›n› ﬂ›p
diye ç›karaca¤›m› biliyorsunuz ya!
>> Y›ll›k de¤erlendirme ve sicil zaman› gelene kadar
bekleyip, nas›l çal›ﬂmam gerekti¤ini o zaman

aç›klay›n. Ortalama bir sicil ve düﬂük bir art›ﬂ bana
yeter de artar bile. Nas›lsa burada para için
çal›ﬂm›yorum.
>> Bana tüm küçük sorunlar›n›z› anlat›n. Baﬂka
kimsenin sorunu yok ve baﬂkalar›n›n daha kötü
durumda oldu¤unu bilmek rahatlat›c› bir ﬂey.
Kendi hesab›ma, bu kadar iyi bir yönetici
oldu¤unuz için ald›¤›n›z ikramiyeden ne çok vergi
ödemek zorunda kald›¤›n›z hakk›ndaki öyküyü
özellikle seviyorum.

KAR‹KATÜR
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AS‹T

Kimya dersinde ö¤
retmen,
elindeki metal pa
ray› gösterdi:
— ﬁimdi bu beﬂyüz
lü¤ü asite
bat›r›yorum. Ne de
rsiniz
eriyecek mi?
Nuri parmak kald
›r›p
cevaplad›:
— Erimez, ö¤retm
enim:
— Evet erimez, ne
den erimez?
— Eriyecek olsa as
ite
atmazd›n›z da on
dan...

ÇOCUK
SÜTÇÜNÜN...

Bir gün ö¤retmen s›n›fa
sormuﬂ:
“Biz hangi hayvanlar›n sütünü içiyoruz?”
Herkes keçi, koyun, inek demiﬂ. S›ra küçük Zeynep’e gelmiﬂ:
“Biz sütçünün sütünü içiyoruz ö¤retmenim” demiﬂ.

‹NTERNETTE
BUNLAR VAR!

IRAKLI ve TAM‹RC‹
Bush ve Powel bir barda oturuyorlarm›ﬂ. ‹çeri bir genç girmiﬂ ve bunlar›
görünce ﬂaﬂ›rm›ﬂ. “Hey siz ne yap›yorsunuz burada” diye sormuﬂ.
Bush da: “Üçüncü dünya savaﬂ›n› planl›yoruz” diye cevaplam›ﬂ.
ﬁaﬂ›ran genç ”Peki nas›l olacak?” diye sormuﬂ.
Bush: “10 milyon Irakl› ve bir araba tamircisini öldürece¤iz” demiﬂ.
Genç, “Araba tamircisini niye öldüreceksiniz?” diye ﬂaﬂk›nl›kla sormuﬂ.
Bush, Powel’a dönerek: “Ben sana demedim mi 10 milyon Irakl›y›
öldürürsek, kimse umursamaz diye.”

GÜLEL‹M E⁄LENEL‹M!

KOM‹K B‹LMECELER

rü gidelim
as›n diye, 3) Yü
okinleri buruﬂm lmak, 6) Su faturas›
kazans›n, 2) Sm
rt bu
1) ‹yi oynayan
n, 5) Yar›m ku
uar, 10)
r›n› dökmek içi
i¤i için, 9) Ferm
salça, 4) Kurtla
8) Uykusu geld na
bak›ﬂta aﬂka,
van›
kabar›r, 7) ‹lk
›, 12) Mermi ko
›n›n kaﬂ›nmas
ﬁarap, 11 ) S›rt

Cevaplar

1) Çok iyi göbek atan Kazana ne denir?
2) Penguenler niçin koltu¤a oturmazlar?
3) ‹ki domates yolda gidiyormufl birinin üzerinden
otomobil geçmifl, di¤eri ona ne demifl?
4) Bir elma diskoya gitmifl neden?
5) Bir elma yerken kurt bulmaktan daha kötü olan
nedir?
6) Damlaya damlaya ne olur?
7) ‹leri derecede miyop olanlar neye inanmazlar?
8) Lastik neden esner?
9) ‹ki k›rk ayak birleflince ne olur?
10) Kötü yola düflmüfl üzüme ne denir?
11) Kaplumba¤an›n en nefret etti¤i fley nedir?
12) Ar›lar hangi kovana bal yapamazlar?

KAYNANA OLMAK SANATTIR
Genç bir çocuk heyecanla annesine gelir;
aﬂ›k oldu¤unu, evlenmek istedi¤ini ve
evlenece¤i k›z› tan›ﬂt›rmak istedi¤ini
söyler. Ama sadece e¤lence olsun diye
eve 3 k›z getirece¤ini ve annesinin
evlenece¤i k›z› tahmin etmesini ister.
Ertesi gün 3 güzel k›zla eve gelir.
Otururlar, bir süre sohbet ederler.
Bir süre sonra çocuk heyecanla
annesine sorar; "Tahmin ettin
mi"diye. Anne duraksamadan
cevap verir:
"Ortadaki k›z›l saçl›."
O¤lan hayretle annesine sorar:
"‹nan›lmaz, nas›l bildin?"
Anne, cevap verir:
"Bir tek ondan hoﬂlanmad›m."

AÇLIK SINIRI
Amerika, ‹ngiltere ve Türkiye baﬂbakanlar› bir
araya gelmiﬂ ve toplant› sonunda bas›n›n
sorular›n› yan›tl›yorlarm›ﬂ. Gazeteci sormuﬂ:
— Ülkenizde dört kiﬂilik bir aile ne kadarl›k gelirle
rahat bir hayat sürebilir, siz onlara ne kadar
ödüyorsunuz?
— Amerika’da dört kiﬂilik bir aile 2 bin dolarla
rahat bir yaﬂam sürer, biz onlara 3 bin 500 dolar
ödüyoruz. Geri kalan bin 500 dolar› ne yaparlar
bilmiyoruz.
‹ngiltere baﬂbakan›:
— ‹ngiltere’de ayn› aile bin pound ile rahat yaﬂar,
biz onlara 2 bin veriyoruz. Bin pound nereye
gidiyor bilmiyoruz.
Türkiye baﬂbakan›:
— Türkiye’de ailenin açl›k s›n›r› 800 YTL’dir, biz
onlara 420 veriyoruz. Geriye kalan 380 YTL’yi
nereden buluyorlar biz de anlam›ﬂ de¤iliz.
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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. Etli, salçal› bir Macar yeme¤i – Sert ve fazla k›zarmayan bir
domates türü. 2. Beraberinde ya¤mur getirmeyen güçlü bir
f›rt›na – Hafif yel. 3. Maddenin üç halinden biri – Kuzulama
dönemine girmiﬂ ya da do¤urmuﬂ koyun – Bir nota. 4. Uyarma
özelli¤i olan, münebbih – Asya’da bir göl. 5. Olumsuzluk veren
bir önek – Çevrebilim. 6. Paris’teki ünlü kule – Yaﬂl›k, rutubet.
7. Antrakt – Hazreti ‹sa’n›n do¤du¤u gün – Fas’›n plaka
iﬂareti. 8. Hud Peygamber’i dinlemedikleri için Tanr›
taraf›ndan yokedilen kavim – Düﬂünce – Voleybol ve tenis
bölümü. 9. Ma¤azada ayn› tür eﬂya sat›lan bölüm – Kuzey
Afrika’da bir ülke. 10. Birine ya da bir yere korunmak için
b›rak›lan eﬂya ya da kimse – ‹stek, dilek.

Yukar›dan afla¤›ya
1. Diﬂileri baﬂka kuﬂlar›n yuvas›na yavrulayarak yavrular›n›n
bak›m iﬂini onlara gördüren, s›rt› gri, karn› kahverengi beyaz
çizgili, 35 cm boyunda, böcekçil bir kuﬂ – ‹sviçre’de bir ›rmak.
2. Dil Devrimi’nin ilk y›llar›nda belediye anlam›nda
kullan›lan sözcük – Fazilet. 3. Bir tür makarna – Evet ünlemi.
4. Bir bal›k yakalama arac› – Sergen – Bir iﬂ için gerekti¤inde
harcanmak üzere ayr›lan para. 5. Birbirine paralel görme
ekseni olmayan göz ya da kimse – "Yat›k …" (Ömer Kavur’un
bir filmi). 6. Miktar. 7. Seçenek – Küçük bir limon türü. 8.
Kas›k – Tamirat. 9. Vekillik – Baﬂl›ca içecek. 10. Arseni¤in
simgesi – Alkollü bir içki – Gizem. 11. Gazetecilikte bask›
say›s› – Otlak. 12. Operasyon.

Çözüm

1. Guguk-Aare. 2. Uray-Erdem. 3.
Lazanya-Ya. 4. A¤-Raf-Fon. 5. ﬁaﬂ›Emine. 6. Nicelik. 7. ﬁ›k-Lim. 8.
Ane-Onar›m. 9. Vekalet-Su. 10. AsRom-S›r. 11. Tiraj-Mera. 12.
Ameliyat.

Yukar›dan afla¤›ya

Soldan sa¤a
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1. Gulaﬂ-Kavata. 2. Ura¤an-Nesim.
3. Gaz-ﬁiﬂek-Re. 4. Uyar›c›-Aral. 5.
Na-Ekoloji. 6. Eyfel-Nem. 7. AraMilat-Ma. 8. Ad-Fikir-Set. 9. ReyonM›s›r. 10. Emanet-Murat.
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