Sevgili ‹SMMMO Ailesi,
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007 y›l›na veda etmeye
haz›rlan›yoruz… Ac›s›yla tatl›s›yla
bir y›l› daha geride b›rakmak
üzereyiz. ‹SMMMO Yaﬂam Dergisi de
bütün bir y›l sizlere kesintisiz ulaﬂt›.
Y›l›n son say›s› da elinizde… Yaﬂama
tan›kl›k eden dergimiz siz de¤erli oda
mensuplar› ve okurlar›m›z›n verdi¤i
destekle, ayn› ﬂevkle yoluna devam ediyor.
Dergimizin kapak konular›nda hep
toplumsal yaralara parmak bast›¤›m›z›
bilirsiniz. Bu kez de gündemimizde, bizi
biz olmaktan ç›karan bir yara var.
Hoﬂgörüsüzlük, ﬂiddet, nefret ve bütün bu
duygular›n toplumsal yans›malar›n›
sayfalar›m›za taﬂ›d›k. ‘Ne olursan ol
yine gel’ diyen Mevlana’y›,
‘Yarad›lan› hoﬂ gördük
Yaradan’dan ötürü’ diyen Yunus
Emre’yi yetiﬂtiren topraklar
sanki bu topraklar de¤il…
Mazeretleri bir kenara itip
hoﬂgörü iklimini tekrar bu
topraklarda yeﬂertmemiz
laz›m. Bu yüzden de
kapa¤›m›zdaki
uzmanlar›n önerilerine
kulak vermenizde yarar
görüyoruz.
Yap›lan her iﬂte
toplumsal fayday›
gözetmek son derece
önemli. Baz› ﬂirketler
ve sivil toplum
örgütleri de bunun
bilincinde. Bu say›da
toplumsal fayday›
gözetenlerin
projelerine yer
verdik. Ülkemizde
KSS (kurumsal
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sosyal sorumluluk) kavram› yayg›nlaﬂ›yor.
E¤itimden çevreye birçok alanda katk›
sa¤layan KSS projelerinde Türkiye’nin kat
etti¤i mesafeyi de dosya konumuz olarak
sizlere sunuyoruz.
Bu say›daki konuklar›m›z aras›nda kimler
yok ki… Kas›m ay›nda görevine baﬂlayan
Gelir ‹daresi Baﬂkan› Mehmet Akif
Ulusoy’u yeni görevinden dolay›
kutluyoruz. Türkiye’nin vergi gelirlerinin
sorumlulu¤unu omuzlar›nda taﬂ›yan
Ulusoy, ilk röportaj›n› ‹SMMMO Yaﬂam’a
verdi. Ulusoy, Gelir ‹daresi’nin hedeflerini
ilk olarak sizlerle paylaﬂ›yor.
Hocam›z ﬁükrü K›z›lot ise, Zirvedekiler
sayfalar›n›n konu¤u… Yaﬂama gülen bir
pencereden bakan ﬁükrü Hoca’n›n
hayat›n›n detaylar›ndaki baz› izlerin,
gençlere büyük bir özgüven aﬂ›layaca¤›na
da inan›yoruz.
Meslek mensuplar›m›z›n renkli dünyas›n›
da yine sayfalar›m›zda bulabileceksiniz.
Odam›z üyesi Selvi Yeﬂilyurt’u ‹SMMMO
bayra¤›n› da¤lar›n zirvelerine taﬂ›d›¤› için
alk›ﬂlarken, üç nesildir muhasebecilik
mesle¤ine gönül veren K›ravat ailesi
önünde de sayg›yla e¤iliyoruz.
Tiyatroya gönül veren bir isim de
dergimizin konuklar› aras›nda… Siz onu
Avrupa Yakas›’n›n Cem’i olarak
tan›yorsunuz. Tiyatrocu Levent Üzümcü,
gerçek oyuncu olabilmenin sat›r baﬂlar›n›
sizlerle paylaﬂ›yor.
Kültür-sanat, sa¤l›k, aile, kariyer ve gezi
sayfalar›m›z da dopdolu… Sizin de
yaﬂam›n›z›n güzelliklerle dolu olmas›n›
diliyoruz ve yeni y›lda tekrar görüﬂmek
üzere diyoruz.
Sevgiyle kal›n dostlar…

Yahya Ar›kan
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62.gün

‘Bilge adam’
aram›zdan
ayr›ld›
Futbolda
hakl› gurur
Türkiye, 21 Kas›m
akﬂam› futbolda elde
etti¤i baﬂar›yla ise hakl›
bir sevinç yaﬂad›. 13.
Avrupa Futbol
ﬁampiyonas› eleme
grubu son maç›nda,
Bosna - Hersek'i 1-0
yenen Türkiye (A) Milli
Futbol Tak›m›, finale
gitmeye hak kazand›. (A)
Milli Futbol Tak›m›,
Bosna-Hersek ile
‹stanbul'da yapt›¤› 13.
Avrupa ﬁampiyonas›
elemeleri (C) grubu 12. ve
son maç›ndan 1-0 galip
ayr›larak, 84 y›ll›k
tarihinde 3. kez Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinde
mücadele etmeye hak
kazand›.Türk Milli
Futbol Tak›m›, 1960
y›l›nda baﬂlayan Avrupa
ﬁampiyonas›
maceras›nda, daha önce
sadece 2 kez elemeleri
geçerek, finallerde
mücadele etmiﬂti.

Petrol ald›
baﬂ›n› gidiyor
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ayg›n kiﬂili¤i ve
matematiksel dehada
esprileriyle Türk
siyasetine zerafet ve
mizah katan, bilim
insan›, siyasetçi ve devlet
adam› Prof. Dr . Erdal
‹nönü, 81 yaﬂ›nda, tedavi
gördü¤ü Houston'daki DNC
Travel Hospital'da yaﬂam›n›
yitirdi. Erdal ‹nönü için ilk
tören TBMM'de düzenlendi.
Törenin ard›ndan ‹nönü'nün
naaﬂ› Meclis'ten Pembe
Köﬂk'e daha sonra da ayn›
gün kara yoluyla ‹stanbul'a
getirildi. ‹nönü'nün cenazesi
4 Kas›m Pazar günü
Teﬂvikiye Camiisi'nde
k›l›nan ö¤le namaz›n›n
ard›ndan Zincirlikuyu
Mezarl›¤›'nda topra¤a
verildi. Türkiye'nin 2.
Cumhurbaﬂkan› ‹smet ‹nönü
ile Mevhibe ‹nönü' nün o¤lu
olan Erdal ‹nönü, 12 Eylül
1980 harekât›n›n ard›ndan,
1983'te yeni partilerin
kurulmaya baﬂlamas›yla
Erdal ‹nönü de aktif siyasete
girdi. Sosyal Demokrasi
Partisi'nin (SODEP) kurucu
genel baﬂkan› olan Erdal
‹nönü, SODEP ile Halkç›
Parti'nin birleﬂmesiyle
kurulan Sosyaldemokrat
Halkç› Parti'nin (SHP) ilk
ola¤anüstü kurultay›nda bu
partinin genel baﬂkanl›¤›na
seçildi. Erdal ‹nönü, SHP

S

Bilim insan›, siyasetçi ve devlet adam› Prof. Dr. Erdal ‹nönü 81 yaﬂ›nda veda ederken
ard›nda Türk siyasetine zarafet getiren sayg›n bir kiﬂilik ve baﬂar›larla dolu bir
yaﬂam›n zengin miras›n› b›rakt›. Siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve
meslek örgütleri baﬂta Türkiye ‹nönü'nün ard›ndan yasa büründü.

Genel Baﬂkanl›¤› görevini
1993 y›l›na dek sürdürdü.
Erdal ‹nönü, 1986'da
yap›lan ara seçimlerde
‹zmir'den milletvekili
seçildi; 18. ve 19.
dönemlerde de TBMM'de
görev ald›. ‹nönü, 1991 genel
seçimlerinden sonra,
SHP'nin DYP ile kurdu¤u,
Süleyman Demirel 'in
baﬂbakanl›¤›ndaki koalisyon
hükümetinde devlet bakan›
ve baﬂbakan yard›mc›s›
olarak görev ald›. 8.
Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal
'›n ölümünün ard›ndan
Süleyman Demirel'in 16
May›s 1993'te 9.
cumhurbaﬂkan›
seçilmesinden sonra Tansu
Çiller 'in baﬂbakanl›¤›nda

A¤›r k›ﬂ mevsimi koﬂullar›nda özellikle ABD'de stoklar›n yeterli
olmayaca¤› endiﬂesiyle 100 dolara koﬂan petrol fiyatlar›; petrol
ihraç edenler d›ﬂ›nda neredeyse bütün ülkelerin kabusu oldu.
Kas›m ay›n›n sonlar›nda uluslararas› piyasalarda rekor üstüne
rekor k›rarak varili 99,29 dolar seviyesini gören petrolün 100
dolar olmas› bekleniyor. Petrol fiyatlar›n›n, her gün yeni rekorlar

DYP-SHP koalisyonu sürdü.
Bu arada Erdal ‹nönü genel
baﬂkanl›¤› b›rakma karar›n›
aç›klad› ve SHP'nin 11
Eylül 1993'teki 4.
kurultay›nda yeniden aday
olmad›. SHP'nin CHP ile
birleﬂmesinin ard›ndan, 27
Mart 1995 tarihinde
koalisyon hükümetinin
sosyal demokrat kanad›nda
de¤iﬂikli¤e gidildi ve Erdal
‹nönü D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
görevini üstlendi. ‹nönü,
1995 Mart'›nda baﬂlad›¤› bu
görevini ekim ay›na kadar
sürdürdü. Siyasetçiler, sivil
toplum örgütleri,
üniversiteler ve meslek
örgütleri baﬂta Türkiye
‹nönü'nün ard›ndan yasa
büründü.

k›rmas›nda, ham petrole olan güçlü talep ve dolardaki
güçsüzlü¤ün yan›s›ra ‹ran, Irak ve Nijerya ile ilgili kayg›lar da
önem taﬂ›yor. Yüksek petrol fiyatlar›na karﬂ›n dünyan›n iki büyük
petrol tüketicisi konumunda olan ABD ve Çin'den gelen yüksek
talep her gün art›yor. Baz› ekonomistlere göre, dolardaki zay›fl›¤a
karﬂ›n baz› yat›r›mc›lar petrolü yat›r›m arac› olarak kullan›yorlar.

Türkiye diken üstünde
on iki ayd›r ﬂehit
haberleriyle yasa bo¤ulan
Türkiye'de genç, yaﬂl›
herkesin gözü kula¤› Kuzey
Irak ve s›n›ra çevrili.
D›ﬂar›dan beslenen terör
faaliyetlerine karﬂ› harekete
geçen Türk Silahl›
Kuvvetleri, son olarak
Hakkari'nin Yüksekova,
ﬁemdinli ve Çukurca ilçeleri
da¤lar›nda yüzlerce
komandonun kat›l›m›yla
geniﬂ çapl› operasyon
düzenledi. PKK’l›
teröristlerin k›ﬂ mevsimini
geçirmek üzere bu bölgelere
gelece¤i yönünde istihbarat
al›nmas› üzerine baﬂlat›lan
operasyonlar hava destekli

S

Sel ma¤durlar›
hâlâ yard›m
bekliyor

olarak gerçekleﬂtiriliyor.
A¤›r makineli tüfekli
yüzlerce komando, sarp
kayal›klar›n hakim oldu¤u
da¤lara t›rman›yor.
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
olas› s›n›r ötesi operasyonu
için bölgeye sevkedilen
binlerce asker, bir yandan
harekat emrini beklerken,
bir yandan da PKK’l›
teröristlerle mücadelesini
sürdürüyor. Son olarak
teröristlerin k›ﬂ mevsimini
geçirmek üzere Hakkari’nin
Yüksekova, ﬁemdinli ve
Çukurca ilçeleri’ne
gelebilece¤i yönünde al›nan
istihbarat üzerine bu
ilçelerin da¤lar›nda

operasyonlar baﬂlat›ld›.
Operasyon bölgelerine ise
a¤›r silahl› ve tam teçhizatl›
yüzlerce komando
sevkedildi. Komandolar, zor
koﬂullara ra¤men da¤lar›
kar›ﬂ kar›ﬂ arayarak PKK’l›
teröristlerin izini sürüyor.
Teröristlerin saklanma
alanlar› olan vadilerdeki
ma¤aralar ise didik didik
aran›yor. Helikopterlerde
sürekli keﬂif uçuﬂlar›
yap›yor.
Bu arada, Kürt yetkililer
gazetecilerin terör örgütü
PKK’n›n Kandil’deki
mevzilerine gitmelerini ve
teröristlerle röportaj
yapmalar›n› yasaklad›.

Trakya'da sa¤anak ya¤›ﬂlar nedeniyle bir çok yerleﬂim
yeri sular alt›nda kald›. Edirne’nin Uzunköprü ‹lçesinde
iki mahallede 200 evi su bast›. Tekirda¤’da ya¤›ﬂlar
s›ras›nda evini su basan bir yurttaﬂ hayat›n› kaybetti,
evi kullan›lamaz hale gelen pek çok yurttaﬂ da yard›m
bekliyor. Tar›m ‹l Müdürlü¤ü'nün verilerine göre, ekili
arazisi tamamen sular alt›nda kalan yüzlerce çiftçinin
de zarar› çok büyük. Edirne'de de çok say›da ev ve
iﬂyerini su bast›. Yetkililer burada da maddi hasar›n çok
büyük oldu¤una dikkat çektiler.

DTP'YE
KAPATMA
DAVASI
Türkiye’de bulan›k siyasi gündeme
bomba gibi düﬂen bir haber de;
Demokratik Toplum Partisi’ne
(DTP) kapat›lma davas› aç›lmas›
oldu. Anayasa Mahkemesi, DTP’nin
kapat›lmas›na iliﬂkin davay›
görüﬂürken Ankara Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤› da DTP Genel Baﬂkan›
Nurettin Demirtaﬂ ile Selma Irmak
ve Mahmut Al›nak hakk›nda
soruﬂturma baﬂlatt›. Ankara
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, TCK’n›n
216. maddesinde düzenlenen
"halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik"
suçu kapsam›ndaki soruﬂturma
kapsam›nda söz konusu isimlerin
ifadelerine de baﬂvuruyor.
Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›nca, bir siyasi partinin
kapat›lmas› istemiyle Anayasa
Mahkemesine aç›lan davalarda,
"ceza davas›" prosedürü izleniyor.
‹ddianame, ön savunman›n
verilmesi için DTP’ye gönderilecek.
DTP’nin, yasal bir ayl›k süre içinde
ön savunmas›n› vermesi gerekiyor.
Ön savunman›n ard›ndan Yarg›tay
Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Abdurrahman Yalç›nkaya, esas
hakk›ndaki görüﬂünü sunacak. Bu
görüﬂ, DTP’ye gönderilecek...
Bütün bu sürecin ard›ndan, davaya
iliﬂkin bilgi, belgeleri toplayacak
raportör, esas hakk›ndaki
raporunu haz›rlayacak. Bu iﬂlemler
sürerken, gerek Yarg›tay
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› gerekse
daval› DTP ek delil veya yaz›l› ek
savunma verebilecek.
Üyeler belirlenen günde bir araya
gelerek kapatma istemini esastan
görüﬂmeye baﬂlayacaklar.
DTP hakk›ndaki kapatma
davas›n›, 11 kiﬂiden oluﬂan
Anayasa Mahkemesi Heyeti
karara ba¤layacak. As›l
üyelerden herhangi birinin
bulunmamas› veya emekliye
ayr›lmas› halinde 4 yedek
üyeden en k›demlileri heyete
kat›lacak.
Kapatma karar› için Anayasa
Mahkemesinin 11 as›l üyesinin en
az 7’sinin oyu gerekecek.
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM
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ismmmo haber

‹SMMMO reformun ad›n› koydu:
mekliden bebe¤e, çal›ﬂandan
yetim ayl›¤› alanlara kadar
toplumun neredeyse bütün
kesimlerini ilgilendiren
Sosyal Güvenlik
Reformu’yla planlanan
düzenlemeleri mercek alt›na alan
‹SMMMO’nun eleﬂtirileri
kamuoyunda da geniﬂ yank›
uyand›rd›.
“Sosyal Güvenlik-Hak
Kay›plar›n›n Ad› Reform”
baﬂl›kl› rapor alt›nda kamuoyunu
ayd›nlatan ‹SMMMO tasar›n›n
gazeteciler, cezaevi çal›ﬂanlar›,
sanatç›lar, uçuﬂ personeli ve
posta da¤›t›c›lar›, SSK ile Ba¤Kur emeklileri baﬂta pek çok
kesimin kazan›lm›ﬂ haklar›na
darbe indirdi¤ini aç›klad›.
‹SMMMO’nun raporuna göre,
emekli ayl›klar›n› kademeli
olarak düﬂüren Sosyal Güvenlik
Reformu, ayn›
zamanda bebe¤e
buza¤›n›nkinden az
süt paras› öngörüyor.
Rapora göre,
reformdan kazançl›
ç›kabilecek tek kesim
emekli ayl›¤›
ba¤lanmadan ﬂu
andaki verilere göre
1.450 YTL olarak hesaplanan
temsil tazminat› almaya
baﬂlayacak olan milletvekilleri.
TÜRMOB Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baﬂkan›
Yahya Ar›kan, “Maalesef sosyal
güvenlik reformu, tüm
sigortal›lar›n eﬂit hak ve
standartta sosyal güvenceye
kavuﬂturulmas› düﬂüncesinden
h›zla uzaklaﬂt›, 'yoklukta
eﬂitlik'te güvenceye
kavuﬂturulmas› öngörüldü. Tasar›
yeniden düzenlenmeli” dedi.

E

5 milyar dolar
yabanc›ya

‹SMMMO son 3.5
y›lda yap›lan kâr
transferleri
toplam›n›n geçmiﬂ
12 y›lda yap›lan›n
yüzde 60 üzerinde
oldu¤unu duyurdu.

SMMMO'nun
kamuoyunda geniﬂ
yank› uyand›ran bir
araﬂt›rmas›
da yabanc›
sermayenin kâr
transferleriyle
ilgili oldu. Buna
göre; yabanc›
yat›r›mc›lar›n
Türkiye'de
yapt›klar› kâr
transferleri toplam› 2003 y›l›ndan bu yana 5
milyar dolar› aﬂt›. “Türkiye'deki Yabanc›-Kâr
Transferleri” baﬂl›kl› rapora göre, 1990-2002
döneminde yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye'de
yapt›klar› kâr transferlerinin toplam› 3.1 milyar
dolar iken, 2003 y›l›ndan bu y›l›n ilk 8 ay›na kadar
geçen dönemde kâr transferi toplam› 5 milyar 150
milyon dolara ulaﬂt›. Buna göre, son 3.5 y›lda
yap›lan kâr transferleri toplam› geçmiﬂ 12 y›lda
yap›lan›n yüzde 60 daha üzerinde gerçekleﬂti. Kâr
transferi bu y›l›n ilk 8 ay› itibar›yla 1.2 milyar
dolarla rekor k›rd›. Raporda, bugün henüz küçük
boyutlarda görünen kâr transferlerinin,
yabanc›lar›n yeniden yap›lanma ve organizasyon
yat›r›mlar›n›n tamamlanmas›yla daha da artaca¤›,
bunlara yabanc›lar›n gayrimenkul alan›nda
yapt›klar› yat›r›mlar›n tamamlanmas›yla elde
edecekleri kira gelirlerinin transferleri
eklendi¤inde durumun Türkiye aç›s›ndan daha da
s›k›nt›l› bir noktaya gidece¤i vurguland›.

‹
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Hak gasp›

YIPRANMA PAYI
‹SMMMO'nun tespitlerine göre
tasar› e¤er yasalaﬂ›rsa, sosyal
kesimleri özetle ﬂöyle etkileyecek:

>> Emekli destek primi ödeyerek
çal›ﬂamayacak ve maaﬂlara milli has›la
büyümesinden düﬂen pay›n (refah pay›) sadece
yüzde 25’i yans›t›lacak.
>> Evlenen malul çocu¤a ayl›k
ba¤lanamayacak
>> Emekli maaﬂ› art›ﬂ›nda büyüme pay›na
t›rpan
>> Topluluk sigortas› kalk›yor gurbetçiye
emeklilik yok.
>> Sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan
kar›s›n›n do¤um yapmas› nedeniyle sigortal›
erke¤e do¤umdan sonraki 6 ay süresince her ay
58.50 YTL süt paras› veriliyor. Bu rakam Tar›m
Bakanl›¤›’n›n bir inek için (80-140 YTL aras›nda)
ödedi¤inden daha düﬂük.
>> ‹ﬂgöremezlik ödene¤i
düﬂüyor. Bugüne kadar
sigortal›n›n iﬂ kazas›, meslek
hastal›¤›, hastal›k ve sigortal›
kad›n›n do¤um yapmas›
halinde günlük kazanc›n›n
üçte ikisi olarak verilen tutar,
sigortal›lar aleyhine 'günlük
kazanc›n beﬂte üçü’ olarak
de¤iﬂtiriliyor.
>> Gazeteciler, hava yolu uçuﬂ personeli,
makinistleri, gardiyanlar, postac›lar, Devlet
Tiyatrosu sanatkârlar›, Cumhurbaﬂkanl›¤›
Senfoni Orkestras› üyelerinin yararland›¤›
“y›pranma pay›” (360 günlük hizmete 90
günlük hizmet süresi zam ile 25 y›l yerine
20 y›lda emekli olma hakk›) kald›r›l›yor.
>> TBMM üyeli¤i sona eren milletvekillerinden,
emeklilik için gerekli ﬂartlar› taﬂ›mad›¤› için
ayl›k ba¤lanamayanlara, sigortal› bir iﬂte
çal›ﬂmad›klar› veya ayl›k ba¤lanmad›¤›
takdirde 1.450,50 YTL 'temsil tazminat›'
ödenecek.
>> Ayl›k ba¤lama oran› düﬂüyor, tavan
uygulamas› getiriliyor.

Umuda 12,1 milyar YTL yat›rd›k Terör ve
ﬂiddeti
‹
k›n›yoruz

ﬂsizli¤in giderek artt›¤›
Türkiye'de halk ç›k›ﬂ›
ﬂans oyunlar›nda ararken
‹SMMMO’nun "Tayyare
Piyangosu’ndan
Perﬂembe Lotosu’na" baﬂl›kl›
raporu, umudun bilançosunu
ortaya ç›kard›. Buna göre,
2002 ile 2006
y›llar› aras›nda
devlet
denetimindeki
Milli Piyango
‹daresi (MP‹)
Spor Toto
Teﬂkilat› ve Türkiye Jokey
Kulübü taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen ﬂans
oyunlar›na halk 12.1 milyar
YTL yat›rd›.
Siyasi ve ekonomi
dünyas›nda gündem yaratan
çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z
sürdüren ‹SMMMO’nun söz

konusu raporu, neredeyse
bütün yaz›l› bas›n
organlar›nda geniﬂ yer
bulurken TV kanallar›n›n
haber bültenlerinde de ilk
s›ralarda yer ald›.
Araﬂt›rmada 18 Ekim'de
yaﬂam bulan ve her
perﬂembe
akﬂam› çekiliﬂi
yap›lacak Süper
Loto'yla halk›n
talih arad›¤›
oyun say›s›n›n
6'ya yükseldi¤i
saptamas› yer ald›.
Türkiye’de ilk talih oyunu
olarak an›lan "Tayyare
Piyangosu"ndan bugüne
güçlenerek gelen ﬂans
oyunlar›na ra¤betin gelir
da¤›l›m›ndaki bozukluk ve
iﬂsizlikle iliﬂkisine dikkat
çekildi.

‹

Galerimiz çocuk resimleriyle ﬂenlendi
‹SMMMO, kas›m ay›nda bir resim sergisine
ev sahipli¤i yapt›. Tülay Deniz Gümüﬂ'ün
imzas›n› taﬂ›yan onlarca eser,
sanatseverlerin be¤enisine sunuldu.
Gümüﬂ'ün ikinci sergisi, çocuk resimleri
a¤›rl›kl› olarak gerçekleﬂtirildi. 1979 Manisa
do¤umlu olan Gümüﬂ, ilk ve orta tahsilini
‹zmir'de tamamlad›. 2003
y›l›nda Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü Vahit
Novruzov Atölyesi'nden
birincilikle mezun oldu. Manisa
Celal Bayar Üniversitesi
hemﬂirelik mezunu da olan Gümüﬂ, ilk
sergisini 2006 y›l›nda Çanakkale
Devlet Sanatlar Galerisi'nde
'Çanakkale Savaﬂlar›' temas›yla açt›.
"Hedefim, daha çok sergi açmak ve
daha çok insana ulaﬂmak. Bunun
içinde çal›ﬂmalar›m devam edecek"
diyen Gümüﬂ, ‹SMMMO'daki sergisi
hakk›nda ﬂu bilgileri verdi:
"Son sergimde, çocuk oyunlar›ndan
esinlenerek yapt›¤›m çal›ﬂmalar mevcut.
Genellikle soyut mekanlarda figürler
kullan›yorum. Renkler benim için çok

önemli. Özellikle bu sergimde
renklerin önemi büyük çünkü
renkler çocuklar›n dünyas›n›
yans›t›r. Sergimi neden ‹SMMMO
galerisinde açt›¤›m› da sizlere
anlatay›m. Eﬂim mali müﬂavir.
Çal›ﬂmalar›m› bitirdi¤imde galeri
ar›yorduk. Eﬂim ‹SMMMO'nun bir
galerisi oldu¤unu söyleyince baﬂvurduk ve
olumlu yan›t ald›k. Asl›nda çok ﬂaﬂ›rd›m
‹SMMMO'da bir galerinin olmas›na... Ama
muhasebe ve sanat birbirini destekliyor,

SMMMO Yönetim
Kurulu; toplumun
yüre¤ini yakan ﬂehit
haberlerinin ard›ndan
bir aç›klama
yay›mlayarak, nereden
gelirse gelsin terör ve ﬂiddeti
k›nad›¤›n› bildirdi. Toplumu
sa¤duyuya davet eden
‹SMMMO’nun
aç›klamas›nda ﬂu vurgular
yap›ld›:
"Çocuklar›m›z› ﬂehit
verdi¤imiz terörü, nereden
gelirse gelsin, bir kez daha
nefretle ve ﬂiddetle
k›n›yoruz. ‹nsanlar›n
yaﬂam›n› hedef alan bu yolla
hiçbir yere var›lamayaca¤›n›
an›msat›rken ne gerekçeyle
olursa olsun teröre arka
ç›kanlar› lanetliyoruz.
ABD'nin Büyük Ortado¤u
Projesi kapsam›nda yeniden
yap›land›rmaya çal›ﬂt›¤›
bölgemizde, kan ve
gözyaﬂ›n›n dinmedi¤ini ve
toplumsal gerginli¤in çok
tehlikeli boyutlara ulaﬂt›¤›n›
görmekteyiz. Kimli¤i belli
karanl›k güçlerin sergiledi¤i
bu oyun; ‘Tam demokratik
ve insan haklar›n› temel
alan hukuk devleti'nden
oluﬂan ayd›nl›k Türkiye’
özlemini hedef almaktad›r.
Bu oyunu, devletin ilgili tüm
kurum ve kuruluﬂlar›n›n,
siyasal ve toplumsal
uzlaﬂmay› oluﬂturabilecek
sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›, paylaﬂ›m› ve
uzlaﬂ›s›yla bozmak
mümkündür. Ayd›nl›k
Türkiye'nin bekas› buna
ba¤l›d›r."

birbirleriyle örtüﬂüyor diye düﬂünüyorum.
Böylesine stresli bir meslekte sanat›n
varolmas› insanlar› biraz daha
rahatlat›yordur. Rakamlardan bunalan
meslek mensuplar› bu sergiye gelip
rahatlayabilirler. Ben bu
sergiyi burada açmama
olanak veren ‹SMMMO
Yönetim Kuruluna ve Oda
Baﬂkan›m›z Yahya
Ar›kan'a teﬂekkürlerimi
sunuyorum."
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zirvedekiler: ﬂükrü k›z›lot
Akademisyen, köﬂe yazar›, yay›nc›… Maliye camias›n›n bilgi kayna¤›, ﬁükrü Hoca’s›… ‹dealizmini
mesle¤ine ›ﬂ›k yapan Prof. Dr. ﬁükrü K›z›lot, neden vak›f üniversitelerine geçmedi¤ini, neden
holdinglere mali dan›ﬂman olmad›¤›n› ‹SMMMO Yaﬂam Dergisi’ne aç›klad›…

Verginin gülen yüzü
O
> > Gülﬂen Kandemir

ﬁükrü K›z›lot’un iki o¤lu, bir k›z› var. Büyük o¤lu Onur uluslararas›
vergi ile u¤raﬂ›yor; Londra’daki bürosunda 350 kiﬂi çal›ﬂ›yor. K›z›
Gökçe ise hukuk fakültesini bitirdi; ﬂimdi ‹ngiltere’de hukuk
mast›r› yap›yor. Küçük o¤lu Bulut ise 3 yaﬂ›nda. K›z›lot’un eﬂi
Zuhal han›m avukatl›k yap›yor, vergi hukukunda uzman.
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, vergi gibi so¤uk bir konuyu,
mizah ile ›s›t›p, halka sevdirdi.
Hürriyet Gazetesi’ndeki Mali
Yaklaﬂ›m köﬂesinden her gün
yüzbinlerce insana ulaﬂ›yor.
Yazd›¤› yaz›larla kimi zaman Maliye
Bakan›’n›n bile etik d›ﬂ› uygulamalar›n›
manﬂete taﬂ›rken, f›kralar›yla hayat›n
gülen yüzünü okurlar›na gösteriyor.
Okurlar›n›n ço¤u O’nun mali müﬂavir
oldu¤unu düﬂünüyor ama o camiada
‘ﬁükrü Hoca’ olarak biliniyor. Evet, Gazi
Üniversitesi Maliye Bölümü Baﬂkan› Prof.
Dr. ﬁükrü K›z›lot’tan bahsediyoruz.
Nüfus ka¤›d›nda yazan ad›yla; ﬁükrü
Aslan K›z›lot’tan….
K›z›lot, 1958 Çorum do¤umlu… ‹lkokulu
Çorum’da ‹nk›lap ‹lkokulu’nda okuyan
K›z›lot, ailesi Ankara’ya göç edince
e¤itim hayat›na Ankara’da devam eder.
Ankara Kurtuluﬂ
Lisesi mezunu
olan K›z›lot’un en
büyük hayali
ODTÜ’ye
girmektir. S›nav›
kazanan K›z›lot,
kay›t yapt›raca¤›
s›rada okula
devam
mecburiyeti
oldu¤unu
ö¤renince adeta
y›k›l›r. Çünkü
hayat ﬂartlar›
onun sadece okula
gitmesine olanak
vermez. Hem
çal›ﬂ›p, hem de okumas› gerekir. Bu
yüzden ODTÜ ‹ﬂletme’ye 1970’de kay›t
yapt›ramaz. Ama y›lmam›ﬂt›r, okula da
gidece¤i bir iﬂ aramaya baﬂlar.

‹LK HAYAL KIRIKLI⁄I
Bir tan›d›¤›, o zamanlar kamu kurumu
olan SEK’te iﬂe baﬂlayabilece¤i
ümidini verir K›z›lot’a:
“Bir arkadaﬂ›m dedi ki, “Kars
milletvekili Kemal Kaya’ya git; o SEK
Müdürü’nün yak›n›d›r. Zaten o da
Karsl›d›r. Ondan bir kart al, onunla iﬂe
baﬂlars›n.” O gece kabuslar görüp,
sabah da hemen milletvekiline gittim.
‘Ne istiyorsun?’ dedi. Konuyu
özetledim. ‘Efendim siz bana bir kart
verebilirseniz hem iﬂe girebilece¤im
hem de okuyabilece¤im’ dedim. Bana
ﬂöyle bir bakt›. ‘Sen Kars’›n
neresindensin?’ dedi. Ben de ‘Karsl›
de¤ilim, Çorumluyum’ dedim. ‘Ç›k
ﬂuradan Allah’›n Çorumlusu. Bir iﬂ
varsa ben neden Çorumluya vereyim”
dedi ve beni kovdu. A¤laya a¤laya
Meclis’in merdivenlerinden inerken ‘Ne
olurdu kart› yazsayd›, bütün rüyalar›m
gerçek olurdu” diye düﬂünüyordum.
Çok üzüldüm ama o yüzü hiç
unutmad›m.”
Hayat›n›n en büyük hayal
k›r›kl›klar›ndan birini yaﬂayan K›z›lot,
bugün ise geçmiﬂi düﬂündü¤ünde,
merhum Milletvekili Kemal Kaya’ya
minnettar oldu¤unu düﬂünüyor:
“Ya bana bir kart verseydi, ya ben
SEK’te iﬂe girseydim; en fazla müdür
olacakt›m. Oysa ben Maliye’ye girdim
ve bugün hayal edemedi¤im bir
noktaya geldim.”
MAL‹YE’YE ‹LK ADIM
Ve ﬁükrü K›z›lot, Maliye’nin
s›navlar›na girer. S›navda baﬂar›
gösteren K›z›lot, K›r›kkale Vergi
Dairesi’ne ‘memur’ olarak atan›r. Bu
arada, Ankara Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi’ni kazanan
K›z›lot bir taraftan da e¤itim hayat›n›

sürdürmeye çal›ﬂ›r ama iﬂten izin al›p
s›navlara girmesi bile kimi zaman sorun
olur. 18 ay K›r›kkale’de görev yapan
K›z›lot’un tayini Ankara K›z›lbey Vergi
Dairesi’ne ç›k›nca biraz nefes al›r. Hem
ailesi hem de okulu nihayetinde
Ankara’dad›r.
Vergi dairesinde çal›ﬂ›r, kitaplar›n› yazar
ama ﬁükrü K›z›lot’un as›l hayali
üniversitedir.
Akademisyen olup kariyer yapmak
hayallerini süsler. 1979’da Adana
‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisi’nde
akademik kariyerine baﬂlayan ﬁükrü
Hoca, bir y›l sonra da Ankara ‹ktisadi
Ticari ‹limler Akademisi’ne ba¤l› Maliye
Fakültesi’ne geçer. Bugün Gazi
Üniversitesi Maliye Bölümü olarak
devam eden bu fakülteye geldi¤inde
hocalar›yla çal›ﬂmaya baﬂlar. “O

bölümde oldu¤um y›llar boyunca
ö¤rencilik durumumdan kurtulamad›m”
diyen K›z›lot, mast›rdan profesörlü¤e
kadar olan bütün akademik kariyerini
burada yapm›ﬂ. Bugün Maliye
Bölümü’ndeki en k›demli profesör
konumunda. Gazi Üniversitesi Maliye ve
Hukuk Araﬂt›rmalar Merkezi
Müdürü.olan K›z›lot, ODTÜ ‹ﬂletme’de
part time olarak ‘Türk vergi sistemi’ dersi
veriyor. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’ndeyse
yar› dönem lisansüstü derslere giriyor.
K›z›lot’u panellerde s›k s›k oturum
baﬂkan› ve konuﬂmac› olarak da görmek
mümkün.
OKULUNA H‹ZMET ED‹YOR
Gazi Üniversitesi’nde emeklili¤e 10 y›l
önce hak kazanan K›z›lot’a neden bol
paral› bir vak›f üniversitesine

Mali Çözüm’ün
isim babas›
‹SMMMO’nun Mali Çözüm
dergisinin isim babas› da ﬁükrü
K›z›lot. Mali Çözüm’ün
ç›kart›lmas›na baﬂlang›çta destek
oldu¤unu söyleyen K›z›lot,
"Sistem oturdu. Daha sonda
‹SMMMO ekibi bu dergiyi daha
da ileriye götürdü" diyor. K›z›lot,
‹SMMMO’yu ﬂöyle
de¤erlendiriyor:
"‹SMMMO Mali Çözüm güzel bir
dergi. Ayl›k ve düzenli
yay›nlanmas› ideali ama bu zor
bir olay. ‹çerik olarak
be¤eniyorum. ‹SMMMO Yaﬂam
dergisi ise daha s›cak bir dergi.
Camian›n gülen yüzünü
gösteriyor. Mizampaj› da çok
profesyonel."
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM
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zirvedekiler: ﬂükrü k›z›lot

Sanmay›n ki, K›z›lot Hoca hayat›n› çal›ﬂarak geçiriyor. Eﬂi ile k›sa tatillere
ç›kmaktan büyük keyif al›yor. Di¤er keyif ald›¤› bir konu ise, al›ﬂveriﬂ
yapmak. K›z›lot, "Özellikle moday› ve trendleri yak›ndan takip etmeyi
severim. Eﬂime ﬂu k›yafeti al diye bazen ›srar bile ederim" diyor. K›z›lot
Hoca’n›n k›yafetteki en büyük tutkusu ise kravat. 1000’e yak›n kravat›
var. "Yurtd›ﬂ›na gitti¤imde özellikle kravat satan dükkanlara giderim.
Genellikle de kravats›z gezmem" diyor.

geçmedi¤ini soruyoruz. Yan›t› içindeki
idealizmin ›ﬂ›lt›lar›n› taﬂ›yor:
“Mezun oldu¤um okulda hocal›k
yapmam›n hazz›, okuluma hizmet
etmem gerekti¤i düﬂüncesi, okulumun
ad›n› duyurmak beni çok mutlu ediyor.
Gazi Üniversitesi’nin Maliye Bölümü,
Türkiye’nin en güçlü maliye bölümü.
Ona göre de kadroyu kuruyorum. En
önemlisi, yar›n b›rak›rsam da gözüm
arkada kalmayacak. Geride çok de¤erli
arkadaﬂlar var.”
Ola¤anüstü bir durum olmad›kça Gazi
Üniversitesi’ndeki görevini b›rakmak
istemedi¤ini söylüyor ama “Maalesef
üniversitelere siyaset girmiﬂ durumda”
cümlesini de sözlerine eklemeden
yapam›yor.
‘YMM OLMAK ‹STEMEM’
“Yaﬂam›m boyunca para kazanmak,
mali müﬂavir olmak beni
heyecanland›rmad›” diyen K›z›lot,
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürüyor:
“ﬁu anda benim yeminli mali müﬂavir
olma hakk›m var. Biliyorsunuz
profesörler herhangi bir s›nav olmadan
bu hakka sahipler. Ben b›rak›n›z
‹SMMMO YAﬁAM > Kas›m/Aral›k 2007
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mührümü, belgesini dahi almad›m.
Hayat›m›n hiçbir döneminde mali
dan›ﬂmanl›k yapmad›m. Ama beni
tan›mayan çok kiﬂi benim bir mali
müﬂavir oldu¤umu düﬂünür. ‹ki adam
boyu kitab› olan biri, kimbilir hangi
bankalar›n, hangi holdinglerin
dan›ﬂmanl›¤›n› yap›yordur, yönetim
kurulu üyesidir diye düﬂünür. B›rak›n
bunlar›, hayat›m boyunca hiçbir özel
sektör ﬂirketinde yönetim kurulu üyesi

K›z›lot’un bütün kitaplar›
Yaklaﬂ›m Yay›nlar›’ndan
yay›nlan›yor. Çünkü
kendisi de bu
yay›nevinin orta¤›.
Ortaklar› Ekrem Sar›su
ve Sezgin Özcan bütün
vakitlerini yay›nevine
ay›r›rken, ﬁükrü Hoca da
bu yay›nevini
kitaplar›yla adeta
besliyor. Ortak tutkular›
ise Fenerbahçe…

olmad›m. Bir kez PETK‹M’de 4 y›l
(1988-1992 aras›) yönetim kurulu
üyeli¤i yapt›m.
‹nsan›n sevdi¤i bir iﬂle u¤raﬂmas›
inan›lmaz bir zenginlik ve mutluluk.
Üniversitede ö¤retim üyeli¤i yapmak
gençlere bir ﬂeyler ö¤retebilmek çok
güzel bir duygu. Bunlar Türkiye’nin
yar›nlar›n› belirleyebilecek olan kiﬂiler.
Ayn› ﬂekilde kitap yazmak, makale
yazmak çok keyifli bir olay. Sizi
öldükten sonra yaﬂatabilen bir unsur.
Zaman›m› birilerinin emrinde çal›ﬂarak
de¤il, kendime ay›rarak kitap yazarak,
bilimsel çal›ﬂmalar yaparak
de¤erlendiriyorum. Belki de ortaokul,
lise ve üniversite y›llar›mda
koﬂullar›m›n zor olmas›n›n da bunda
etkisi vard›r. Lisedeyken inﬂaatlarda
amelelik yapard›m. O s›k›nt›l›
dönemlerden sonra sahip oldu¤unuz
imkanlar size ola¤anüstü bir servet gibi
geliyor.”
VERG‹Y‹ SEVD‹RD‹
ﬁükrü K›z›lot, ö¤retmek kadar yazmay›
da seviyor. 51 mesleki, 3 de f›kra kitab›
olmas›, yazmay› sevdi¤ini gösteriyor

ﬁükrü Hoca, s›k› bir Fenerbahçe
taraftar›. Maçlar› da hiç kaç›rm›yor.
Zaman zaman stada maçlar›
seyretmeye gitse de a¤›rl›kl› olarak
Yaklaﬂ›m Yay›nlar›’n›n üst kat›ndaki
büyük sinema perdesinde seyrediyor. 3
yaﬂ›ndaki o¤lu Bulut’u da biraz daha
büyüyünce oraya götürece¤ini ekleyip
onu a Fenerli yapmaya niyetli oldu¤unu
söylüyor. ﬁükrü Hoca Fenerbahçeli
ama Gençlerbirli¤i Asbaﬂkanl›¤›n› 4
y›ld›r yürütüyor. K›z›lot, "Türkiye’de
bütün futbol tak›mlar›n›n borcu var.
Gençlerbirli¤i’nde 44 trilyonlar› nakit
paras› var" diyor.

ama bunun as›l kan›t›; köﬂe yaz›lar›…
Haftal›k olarak yay›nlanan Ekonomik
Bülten Gazetesi’nde 1989’da vergi ile
ilgili yaz›lar›na baﬂlayan K›z›lot, 18
A¤ustos 1995’te Sabah’ta ilk köﬂe yaz›s›n›
yazd›. 12 Eylül 2002 tarihinde Hürriyet’e
transfer oldu. Uzmanl›k alan›nda yazsa
da K›z›lot günlük yaz› yazman›n zor
oldu¤unu kabul ediyor. Hele de vergi
konusunda… Hayata gülerek bakan
ﬁükrü K›z›lot, vergi ve f›kra iliﬂkisini
ﬂöyle anlat›yor:
“Vergi çok so¤uk bir konu. Hiç kimse
vergiyi okumak ve dinlemek istemiyor.
Ben vergi olay›n› sevdirmek ve vergiyi
tebessüm ettirmek istedim. Benim en
çok ilgi gören yaz›m; sekreterle iﬂ
seyehatine ç›kmak baﬂl›kl› yaz›m. E¤er
bir iﬂadam› sekreteriyle seyahate
ç›karsa, oteli, yol ve yemek paras›n›
deftere masraf yazabiliyor. Kar›s›yla
ç›karsa bunlar› yazam›yor. O nedenle
iﬂadamlar› iﬂ gezilerine eﬂleriyle
gitmeyi çok arzu ettikleri halde,
kanunda bulunla ilgili madde oldu¤u
için istemeyerek sekreterleriyle
gidiyorlar. Ola ki bir iﬂadam›n›
yurtiçinde yurtd›ﬂ›nda sekreteriyle

görürseniz sak›n ola akl›n›za yanl›ﬂ bir
ﬂey gelmesin. Kanuna karﬂ› gelmek
istemiyor. Aman bu yaz› ne ilgi
gördü.”
S‹YASET YAPMIYORUM
ﬁükrü Hoca, yeri geldi¤inde ac›
yazmaktan da kaç›nm›yor, duruﬂunu ﬂu
cümlelerle somutlaﬂt›r›yor:
“Beni yak›ndan izleyenler fark etmiﬂtir.
Günlük gazetelerdeki yaz›mda siyasetle
ilgili konulardan uzak duruyorum.
Bunun faydas›n› da görüyorum. Ancak
do¤ru bildiklerimi de yaz›yorum. Maliye
Bakan› Kemal Unak›tan bizim
üniversiteye geldi, konuﬂmac› oldu. Beni
5 dakika kürsüden övdü. Ancak bir gün
bakt›m bir kararnameye o¤lunun
pastörize ve likit yumurta ile ilgili
hadisesini eklemiﬂ; ona ayr›cal›k sa¤l›yor.
Gözümü k›rpmadan onu da yazd›m. Bu
konu gensoruya kadar gitti. Bu olaydan
birkaç ay sonra otururken bana dedi ki,
‘Ya hoca, ﬂu benim o¤lan› yazmasayd›n
kimse fark›nda de¤ildi. Dedim ki; ‘Say›n
Bakan›m siz bunu yapmasayd›n›z daha
iyi de¤il miydi? Böyle sistem ile ilgili
konularda yazabiliyorum.”

‘ﬁükrü K›z›lot babam’
dedi, kitaplar›n› satt›
ﬁükrü Hoca’n›n hayat›nda ve
kütüphanesinde yazd›¤› kitaplar
önemli bir yer tutuyor. Yak›nda
mesleki anlamda yazd›¤› 52’inci
kitab› okurlar›yla buluﬂacak. Son
kitab›n›n konusu, naylon fatura
ihtilaflar›…
ﬁükrü K›z›lot’un yazarl›k hikayesi
üniversite y›llar›na kadar uzan›yor.
Üniversite 3. s›n›ftayken ve
Ankara’da vergi dairesinde
çal›ﬂ›rken, muhasebecilerden gelen
‘ortalama kar hadleri’ ile ilgili
sorulara tek tek yan›t vermek yerine
bir not haz›rlar. Bu 5-6 sayfal›k
notlar› da muhasebecilere verir.
Notlar› o kadar ilgi görür ki, elden
ele dolaﬂmaya baﬂlar. Bunun üzerine
bunlar› bir kitap yapmak akl›na
gelir. ‘Muhasebecilerin de ‘Buna çok
ihtiyac›m›z var" sözlerinden güç
alan K›z›lot, kitab›n› borç harç
AjansTürk matbaas›na bast›r›r.
Bast›r›r bast›rmas›na ama kitab›n
pazarlamas›n› da kendisi
yapmal›d›r. Eline kitab›n› al›p
birkaç yay›nevine gider ama ciddiye
al›nmaz. Nihayetinde bir üniversite
ö¤rencisi vergi ile ilgili bir kitap
yazm›ﬂt›r. Ama ç›k›ﬂ yolunu yine
kendisi bulur:
"Kitab›m› yay›nevi kabul etmeyince
çok üzülmüﬂtüm. Bütün hayallerim
y›k›lm›ﬂt›. Kitapç›lar kitab›m›
emanet olarak bile alm›yordu.
Matbaaya borcum vard›. Son anda
akl›ma bir ﬂey geldi. Bir kitapç›ya
gittim ve dedim ki, "Ben ﬁükrü
K›z›lot’un o¤luyum. Babam böyle
bir kitap yazd›. Bu kitap çok
önemli" diye anlatt›m. Adam bakt›
"Bravo baban›za, iyi yapm›ﬂ dedi ve
kitab› ald›. Anlad›m ki, ben
yazamam ancak benim babam
yazar. ‹ﬂin ilginç taraf› babam okur
yazar bile de¤ildi."
‹lk kitab› k›sa zamanda tükenen
K›z›lot, uzun y›llar babas›n›n kitab›
diye kitaplar›n› pazarlar. Ancak
art›k yay›nevleri babas›yla
görüﬂmek isteyince durumu art›k
daha fazla idare edemez ve 4-5 y›l
sonra ﬁükrü K›z›lot’un kendisi
oldu¤unu aç›klar.
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM
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söyleﬂi: mehmet akif ulusoy
Gelir ‹daresi’nin yeni Baﬂkan›
Mehmet Akif Ulusoy, kay›t d›ﬂ›
ekonomiyle mücadelenin
yaln›zca Gelir ‹daresi’nin
omuzlar›na yüklenebilecek bir iﬂ
olmad›¤› görüﬂünde… Ulusoy,
"Tüm kesimlerin elini taﬂ›n
alt›na sokmas› laz›m" diyor

“Kay›t d›ﬂ› ile mücadele
için herkes elini taﬂ›n
alt›na
sokmal›”
T
> > Gülﬂen Demirel

ürkiye’de vergi
gelirlerinin
toplanmas›n›n
sorumlulu¤u
O’nun ve
ekibinin
omuzlar›nda… Maliye teﬂkilat›nda
yaklaﬂ›k çeyrek as›rd›r zaten bu göreve
ad›m ad›m kendini haz›rl›yor. Geçen ay
emekli olan Osman Ar›o¤lu'nun yerine
Gelir ‹daresi'nin yeni baﬂkan› olarak
atanan Mehmet Akif Ulusoy, ‹SMMMO
Yaﬂam’›n konu¤u…
Ulusoy, ‹stanbul’da bir y›la yak›n
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤› görevini yürüttü. Biraz da
kendisi için sürpriz olan bir zamanda
bir ay önce Ankara’ya gitti. Ulusoy, iﬂini
Ankara’ya taﬂ›d› ama evini henüz
taﬂ›mad›. Biz de ailesini ziyaret için
‹stanbul’a geldi¤i bir hafta sonunda
kendisiyle görüﬂtük. Yeni görevinden
sonra ilk röportaj›n› ‹SMMMO Yaﬂam’a
veren Ulusoy, özellikle kay›t d›ﬂ›
ekonomiyle mücadele konusunda
toplumun tüm kesimlerini iﬂbirli¤ine
‹SMMMO YAﬁAM > Kas›m/Aral›k 2007
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ça¤›r›yor. Gelir ‹daresi’nin
mükelleflerin banka hesaplar›na haciz
göndererek baﬂlatt›¤› tahsilat
seferberli¤inden 1 milyar YTL’yi aﬂk›n
gelir elde edece¤ini de sözlerine ekliyor.
Gelir ‹daresi Baﬂkan› Mehmet Akif
Ulusoy’la idarenin yeni hedeflerini
konuﬂtuk.

Mehmet Akif Ulusoy: Evet, vergi geliri
olarak 151 milyar YTL revize edildi
ama muhtemelen bu rakam› da
geçece¤iz. 152-153 milyar YTL’ye
yak›n bir gelir hedefine ulaﬂaca¤›m›z
umudunu taﬂ›yoruz. Bütçe Kanunu’nda
yer alan rakamlar› de¤il ama revize
hedefleri geçece¤iz.

Bütçede belirlenen vergi geliri hedefleri
revize edildi. Revize hedefler
tutturulabilecek mi?

Vergi gelirleriyle ilgili sorumluluk ve
yük sizin ve ekibinizin omuzlar›nda…
Gelir ‹daresi’nin yeni baﬂkan› olarak

Kimdir? M. Akif Ulusoy

Bu meslek için dikkat
ve h›z gerekiyor

neler hissediyorsunuz?
>> Bütün Türkiye’nin vergi gelirlerinin
sorumlulu¤unu üstlenmek de kolay bir iﬂ
de¤il. Hem merkezimizdeki hem
taﬂradaki ekip arkadaﬂlar›m›zla el birli¤i
ve gönül birli¤i içerisinde büyük bir
gayretin ve eforun içinde olaca¤›z.
Peki ekibinizi nas›l motive edeceksiniz?
>> Bunun tabii belirlenmiﬂ formülleri
yok. Ama iﬂimizden baﬂka bir ﬂey
düﬂünmememiz laz›m. Yasalar›n bize

yükledi¤i baz› görevler var. Bu
görevleri eksiksiz olarak yerine
getirmeye çal›ﬂmam›z gerekiyor.
Hukukun üstünlü¤ü prensibini her
ﬂeyin önünde tutmam›z gerekiyor.
Buna göre de arkadaﬂlar›m›
yönlendirmeye çal›ﬂ›yorum. Ak›ll›, adil
olmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Mükelleflerimize ve ortaklar›m›za karﬂ›
hem ciddi hem güleryüzlü olmam›z
gerekir. Arkadaﬂlar›m› da bu yönde
motive etmeye çal›ﬂ›yorum.

> > Mehmet Akif Ulusoy, 1961 y›l›nda Kütahya
Tavﬂanl›'da do¤du. 1978 y›l›nda Tavﬂanl› Atatürk
Lisesi'nden, 1982 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kendisinden önce
mezun olan arkadaﬂlar›na imrendi¤i için Maliye’ye
girdi¤ini belirtiyor. Hesap uzman yard›mc›l›¤›, hesap
uzman›, baﬂ hesap uzman› derken, 1995 y›l›nda
‹stanbul Beyo¤lu Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›’na atand›.
S›ras›yla, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Baﬂkan›
(1996-1997), ‹stanbul Defterdar Yard›mc›s› (19972003), ‹zmir Defterdar› (2003-2004) ve ‹stanbul
Defterdar› (2003-2005) görevinde bulundu. Bir y›l
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› da yapan Ulusoy,
2006-2007 döneminde Gelir ‹daresi Baﬂkan
Yard›mc›s› olarak atand›. Ayn› dönemde Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› da yürüttü.
Mehmet Akif Ulusoy, 30 Ekim 2007 tarihinde de Gelir
‹daresi Baﬂkanl›¤›'na vekaleten atand›. Evli ve 2
çocuk babas› olan Ulusoy, ‹ngilizce biliyor.
Boﬂ zamanlar›nda kitap okumay› ve film seyretmeyi
tercih eden Ulusoy’un Maliye’de kariyer yapmak
isteyen gençlere tavsiyesi ﬂöyle:
"Ülkemizin Maliye alan›nda en önemli denetim
birimlerinden biri olan bu mesle¤i seviyorum.
Gençlere de tavsiye ederim ama zahmetli bir
meslek. Çok çal›ﬂmak laz›m.
Dikkat ve h›z gerekli. Bilginin ve verinin tasnif edilip,
kullan›ma elveriﬂli hale getirilmesi çabas› bizim
mesle¤imiz…"
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM
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“Asgari geçim indirimi
do¤ru KDV tahsilat›nda
düﬂüﬂ yok”
Gelir ‹daresi bir taraftan gelir hedefini
düﬂünüyor. Peki özel gider indirimi
uygulamas›n›n kald›r›lmas›, asgari geçim
indiriminin gelmesi sizi s›k›nt›ya
sokmayacak m›?
>> Bizim kanaatimiz bu yönde de¤il. Özel
gider indirimi uygulamas›n›n kald›r›lmas›n›n
baz› hakl› gerekçeleri var. Ayr›ca bu sene
katma de¤er vergisinde ciddi anlamda bir
düﬂüﬂ yok. Ekim sonu itibariyle rakamlara
bakt›¤›m›zda dahilde ald›¤›m›z katma de¤er
vergisinin (brüt olarak) tahakkukunda yüzde
14.3, tahsilat›nda ise yüzde 13.8 art›ﬂ olmuﬂ,
geçen y›l›n ayn› dönemine göre… Tahakkuk
28 milyar 757 milyon YTL; tahsilat ise 23
milyar 819 milyon YTL gerçekleﬂmiﬂ.
Malumunuz KDV vergisinde baz› iadeler var.
‹hracatta ve vergi oran› düﬂürülen emtialarda
ortaya ç›k›yor. ‹hracat›m›z bu sene
beklenenin üzerinde art›ﬂ gerçekleﬂtirdi. 100
milyar dolar› geçmiﬂ durumday›z. ‹hracat
demek, bir taraftan da iade edilen verginin
artmas› demek. Ayr›ca baz› ürünlerde KDV
vergisi bu y›l ve geçen y›l düﬂürüldü. Sa¤l›k
ve baz› g›da ürünlerinde… Bunlardan dolay›
da iadeler ortaya ç›kabiliyor. Bu iadeler
yap›ld›ktan sonra da net art›ﬂ oran›m›z
tahakkukta yüzde 5.7, tahsilatta ise yüzde 2.3.
Brüt 13.8’e karﬂ›l›k, net 2.3 art›ﬂ var. Demek ki
iadelerde beklenin ötesinde, ihracat›n da
art›ﬂ›yla ciddi bir art›ﬂ meydana gelmiﬂ. 13.8
art›ﬂ reel bir art›ﬂ› ifade ediyor. Enflasyon art›
büyümeden daha yüksek bir art›ﬂ. Dolay›s›yla
katma de¤er vergisinde ciddi bir düﬂüﬂten
bahsetmek yanl›ﬂ olur. Özel gider indiriminin
kald›r›lmas›n›n etkisini burada göremiyoruz.
‹SMMMO YAﬁAM > Kas›m/Aral›k 2007
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Maliye’nin mükellefe bak›ﬂ› de¤iﬂti mi?
>> Mükelleflerimiz bu ülkenin de¤er
üreten insanlar›. Onlar de¤er üretmeli ki
biz de bunun üstünden vergi alabilelim.
Biz mükellef odakl› hareket etmeyi de
stratejik plan›m›z içine yerleﬂtirmiﬂ
durumday›z. Bu; mükellefin haklar›n›,
hukukunu gözetmek anlam›na geliyor.
Devletin hakk› ile mükellefin hakk›n›
beraber korumay› amaçlamal›y›z. Bu
ülkeye vergi ödeyen insanlar›n bunu
beklemek de haklar›d›r.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤› döneminizden bu yana
vergide Hollanda modeli üstünde
çal›ﬂt›¤›n›z› biliyoruz. Hangi aﬂamaya
geldi çal›ﬂmalar›n›z?
>> Asl›nda Hollanda modeli diye bir ﬂey
yok. Bas›n böyle bir isim koydu,
kamuoyu da kabullendi… Evet, Hollanda
ile temaslar›m›z oldu. ‹ki nokta öne ç›kt›.
Birincisi, Hollanda dünya sermayesinin
yo¤un ilgi gösterdi¤i bir ülke. Dolay›s›yla
uluslararas› vergilendirmede ciddi
mesafeler kaydetmiﬂ. Hollanda’n›n bu
tecrübesinden istifade etmemiz
gerekti¤ini düﬂündük. Burada transfer
fiyatlamas› konusu ön plana geçiyor.
Ayr›ca, Hollanda’da farkl› olan bir di¤er
nokta daha var. ‹leriye yönelik olarak
baz› ﬂartlar› yerine getiren mükelleflerle
oturup yaz›l› anlaﬂma imzal›yorlar. Bu
yaz›l› anlaﬂmalar›n konusu ise, ileriye
yönelik olarak 3 -5 y›l mükellefe sürpriz
yapmamak. Bunu Türkiye’ye adapte
edebilmek zaman alacak. K›sa vadeli bir
hedef de¤il fakat uzun vadede de neden
olmas›n?..
Türkiye’nin en büyük sorunlar›ndan biri
kay›t d›ﬂ›l›k. Türkiye sizce bu sorunu
nas›l aﬂacak?
>> Öncelikle toplumsal mutabakat›n
ortaya ç›kmas› laz›m. Ekonomideki

büyümenin devam etmesi için kay›t
d›ﬂ›l›¤›n mutlak surette kabul edilebilir
bir oran›n alt›na inmesi laz›m. Bir ülkenin
kay›t d›ﬂ› ile birlikte büyüme ﬂans› yok.
Evet kay›t d›ﬂ› kamuya zarar veriyor, gelir
azalt›yor ama daha büyük zarar›
mükelleflerimize veriyor; haks›z rekabet
yoluyla… Kay›t d›ﬂ› ekonomi demek,
haks›z rekabetin baﬂka ad›… Buna bir
çare bulmam›z laz›m ama sihirli de¤nek
kimsenin elinde yok. Gelir ‹daresi olarak
hedefimiz, kay›t d›ﬂ› oran›n› makul bir
sürede yüzde 10’un alt›na düﬂürmek…
Bunun nas›l gerçekleﬂtirilece¤i noktas›nda
da haz›r bir reçete yok ama olmazsa
olmaz ﬂartlardan biri toplumun tüm
kesimlerinin mutabakat halinde olmas› ve
birlikte hareket etmesi. Bu sadece Gelir
‹daresi’nin omuzlar›na yüklenebilecek
kadar da basit bir olay de¤il. Tüm
kesimlerin burada elini taﬂ›n alt›na sokas›
laz›m. Ayr›ca vergi oranlar›ndan ﬂikayet
edebiliyor. Maliye Bakanl›¤› olarak
"Yüksek vergiler var, enflasyon yüksek;
mükellefimiz ticari hayat›n› devam
ettirmek için vergi kaç›rmak zorunda"
diye bir söylemle karﬂ› karﬂ›ya
kal›yorduk. Son y›llarda enflasyon tek
haneli rakamlara indi. Bir tak›m
vergilerde de ciddi indirimler yap›ld›.
Art›k mükellefimizin az önce söyledi¤im
gibi bir gerekçesi kalmad›.
Mükelleflerimizin de kendini art›k buna
göre ayarlamas› laz›m.
Sizce Türk ekonomisindeki kay›t d›ﬂ›l›k
oran› nedir?
>> Bu konuda farkl› ﬂeyler söyleniyor. Bir
rakam da ben ifade etmeyi do¤ru
bulmuyorum. Söylenen ﬂeyler tahmine
dayan›yor. Ama Türkiye’de kay›t d›ﬂ›l›k
kabul edilebilir oran›n›n üstünde…
Önümüzdeki dönemde vergi
oranlar›ndaki indirim devam edecek mi?

söyleﬂi: mehmet akif ulusoy
“‹SMMMO bizim tamamlay›c› bir parçam›z”
>> Mehmet Akif Ulusoy, mesle¤inin önemli bir bölümünü ‹stanbul’da geçirmiﬂ. ‹stanbul’da görev
yapt›¤› y›llardan bugünlere gelene kadar da ‹SMMMO’nun çok büyük deste¤ini gördü¤ünü düﬂünüyor.
"Muhasebeci ve mali müﬂavirler bizim ayr›lmaz parçam›z" diyen Ulusoy’un görüﬂleri ﬂöyle:
"‹SMMMO, kanunla kurulmuﬂ bir meslek odas›. Bizim çok önemli iﬂ ortaklar›m›zdan biri. Ben her
vesileyle ﬂunu ifade etmeye çal›ﬂ›yorum. Muhasebeci ve mali müﬂavirlik camias› bizim ayr›lmaz ve
tamamlay›c› bir parçam›z. Bizim iliﬂkilerimizi, iﬂbirli¤imizi ve irtibat›m›z› sürekli olarak en üst
seviyede tutmam›z gerekti¤ine inan›yorum. Bu çerçevede ‹stanbul’da görev yapt›¤›m y›llardan
bugüne gelene kadar ‹SMMMO’nun her zaman çok büyük deste¤ini gördüm. Baﬂta ‹SMMMO Baﬂkan›
Yahya Ar›kan Bey olmak üzere, tüm camiaya teﬂekkür ediyorum."

Özellikle ÖTV’de bir indirim beklentisi
var?
>> ‹ndirim her ﬂeyden önce siyasi bir
karar, idari bir karar de¤il. Ancak yeterli
geliri do¤rudan gelirlerle temin
edebildi¤iniz noktada, dolayl› vergilerin
indirilmesi mümkün olabilir. Gelir
üzerinden ald›¤›m›z vergilerdeki kay›p ve
kaça¤›n azalmas› durumunda bunu
yapabiliriz. Geliﬂmelere göre tutum
tak›naca¤›z.
Gelir ‹daresi’nin arzusuyla bankalar,
vergi borcu nedeniyle mükelleflerin
hesaplar›na el koydu. Sonras›nda
gazeteler, Maliye’nin bankalar›

uyard›¤›n› yazd›. Bu uygulama odak
noktas›ndan ﬂaﬂt› m›? Konuyu bir de
sizin cephenizden dinlemek isteriz.
>> Tabii ki, alacakl› olarak ödenmeyen
vergileri takip etmek bizim görevimiz
ve yetkimiz. Takip iﬂleminde
gerekiyorsa mal varl›¤›na haciz iﬂlemi
uygulamak ﬂeklinde yapmam›z
mümkün. Kanun bize bunu emrediyor.
Bu haciz iﬂlemi duran varl›klar üzerine
olabilece¤i gibi dönen varl›klar yani
banka hesaplar› üzerine de olabilir. Bu
çerçevede 1.5 ay önce böyle bir çal›ﬂma
benden önce baﬂlat›lm›ﬂ. ‹ki noktada
aksakl›k ortaya ç›kt›. Aksakl›k esasen
bizden de¤il, bankadaki

uygulamalardan kaynaklanmaktayd›.
Biz bu iki noktadaki aksakl›¤›
düzeltmekle yetindik. Bu
aksakl›klardan birisini örnekle izah
etmeye çal›ﬂay›m. Herhangi bir
mükellefin bankas›nda 1000 lira paras›
var diyelim. 300 lira da borcu var. Biz
300 liral›k haciz bildirisi gönderdi¤imiz
zaman bankan›n yapmas› gereken o
300’ü ay›r›p kalan›n›n tasarrufuna
imkan sa¤lamas›. Bu uygulamada
aksakl›klar oldu¤unu gördük. Bankalar
Birli¤i vas›tas›yla ikaz etti¤imizde,
"Bizim gönderdi¤imiz haciz bildirisinin
üstünde kalan mevduatlar tamamen
mükellefin iradesi içinde harcanmal›"
dedik. ‹kinci aksakl›k noktas› da
ﬂuydu: Bir haciz bildirisini
gönderdi¤imiz zaman o anda banka
hesab›nda herhangi bir para varsa,
yetti¤i kadar›n› almam›z laz›m. Daha
sonraki günlerde gelecek paralara da
haciz uygulanmas› mümkün de¤il.
Burada da baz› yanl›ﬂ anlamalar vard›.
Bunu da ikaz ettik ve düzelttik.
Yaln›z biz bir ﬂey daha yapt›k,
yapmaya da devam edece¤iz. Evet
haciz bildirisini gönderdi¤imiz anda ne
varsa onu al›r›z. Sonraki günleri
alamay›z ama sonraki günlerde de
ilave haciz bildirileri göndermemize
mani hiçbir ﬂey yok. ‹kinci kez de haciz
gönderdik. Gerekirse de üçüncü,
dördüncü ve beﬂinci kez de
gönderece¤iz. Hukukun içerisinde yer
almam›z gerekiyor ama bir yandan da
alaca¤›m›z› takip etmemiz gerekiyor.
Hukuk bize haciz bildirisini
gönderdi¤imiz günden sonraki hesaba
gelen paralar› almam›za engel ama
yeni haciz bildirileri göndermemize
mani de¤il.
Peki bu uygulamadan ne kadarl›k gelir
elde edildi?
>> Tam kesin bir sonuç vermeyeyim
ama 1 milyar YTL’yi kesin geçece¤iz.
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Sokakta b›çak çekiyoruz, yol
verme tart›ﬂmas›n› iki kardeﬂin
Bo¤az’da can vermesiyle
sonland›r›yoruz, ﬂehitler için
gözyaﬂ› dökerken an›nda kan
isteyebiliyoruz… Kelimenin tam
manas›yla her an patlamaya
haz›r bomba gibiyiz. Asl›nda
çözüm yolu var; yeter ki
kendimizi karﬂ›dakinin yerine
koyarak düﬂünmeyi
ö¤renebilelim…

Asab›
bir
bozuk
toplumun portresi
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DEVLETE GÜVEN YOK, HER YERDEN
OTOR‹TE FIﬁKIRIYOR
Psikiyatrist Doç. Dr. Erol Göka’ya göre,
zay›flayan ve hantallaﬂan devletin
b›rakt›¤› boﬂlu¤u, her güç oda¤› kendi
tarz›nca doldurmaya çal›ﬂ›yor. Toplum
karﬂ›t› sosyopatik çeteler, kendi
baﬂlar›na adaleti temin iﬂinden gelir
sa¤lamaya çal›ﬂ›rlarken, toplumun en
yoksul kesimleri adaletin hiç de¤ilse
öbür dünyada gerçekleﬂece¤ini umarak
dinsel inançlara tutunuyor. Egemen
ekonomik çevreler ise, giriﬂim
ruhundan yay›lacak yard›m›n topluma
refah ve huzur getirece¤i inanc›n›,
özellikle ‘bir ks›m medya’ arac›l›¤›yla
yay›yor. Devletin otoritesi, sosyopatinin
Psikiyatrist Doç. Dr. Erol Göka
otoritesi, gelene¤in otoritesi ve paran›n
otoritesi, boﬂ bulduklar› yeri kapma
tarz›nda toplumun dokular›na da¤›l›yor. Toplum hayat›nda bu çoklu otorite
da¤›l›m›ndan kaynaklanan, ac›kl› manzaralar›n göründü¤ünü ifade eden Erol
Göka’ya göre t›pk› kald›r›mlar›na sahip ç›k(a)mayan belediyelerin yollar›ndan
zifos f›ﬂk›rmas› gibi, bas›lan yerden otoriteryanizm f›ﬂk›r›yor. Siyasal
kültürümüzde garabetler böylesine ortadayken sosyopatinin dizginlenmesi
konusunda ondan bir baﬂar› bekleyemeyece¤imizi ama son y›llara kadar
sosyopatiyi dizginlemekte oldukça baﬂar›l› olan bir kültürel gelene¤imiz
oldu¤unu aktaran Göka, ﬂunlar› söylüyor:
"Bu kültürel gelenek sayesinde örne¤in sosyopatlarla ayn› kiﬂilik özelli¤ini
gösterenler, dün mahallenin namusunu koruyan, kötülü¤e karﬂ› çevresine kol
kanat geren delikanl›-kabaday›lar olabilmiﬂlerdir. ﬁimdiyse, sa¤l›kl› bir siyasal
kültür oluﬂturamama derdimizin yan›na kültürel gelene¤imizdeki
modernleﬂmeyle gelen çözülmenin ve henüz
modern olamaman›n getirdi¤i sorunlar
eklenince, sosyopatinin serpilip geliﬂmesi için
bulunmaz bir ortam oluﬂtu. Her yerden
sosyopatlar f›ﬂk›r›yor: Televizyonlardan,
gazetelerden, dergilerden, partilerden,
sokaklardan, caddelerden, meydanlardan,
stadyumlardan ille de stadyumlardan, insanlar›n
toplu olarak bulundu¤u her yerden... Önceleri
televole simgesiyle anlatmaya çal›ﬂ›rd›k
sosyopatiyi, ﬂimdi bir simgeye lüzum kald› m› ki!
Her nereye, hangi kanala, hangi programa baksan›z
sosyopati kol geziyor. Televizyon h›zla
televoleleﬂiyor; özellikle pazar günleri olan futbol
programlar›, çoktan çocuklar için zararl› hale geldi!
Her yerde o adamlar, o kad›nlar. "Kabaday›l›k",
"delikanl›l›k", "mertlik", "ﬂeref" k›l›¤›nda bit
pazar›ndan ucuza sosyopati sat›l›yor. Bu kelimeleri her
duyuﬂumuzda midemiz bulan›yor. Kuﬂatma sürüyor. O
kadar ortal›ktalar ki, baz›lar› onlar›n tutumlar›n› tüm
Türklere mal etmekte beis görmüyor. E¤er böyle devam
ederse, say›lar› sessiz y›¤›nlar yan›nda okyanusta damla
misali kalsa da, sosyopatik çeteler bask›n ç›kacak,
toplum, kendisini hukuk tan›mayan bu insanlar›n insaf›na
terk edecek, yasal düzenlemeler sözde kalacakt›r."
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kuma f›rsat›
bulamad›ysan›z bile
duymuﬂsunuzdur;
Gezegenleri gezen
Küçük Prens’in son
dura¤› Dünya’d›r. Amac›
insan dostlar edinmektir…
Sadece bir ‘gül’e sahip
oldu¤u küçük gezegeninden
sonra, dünyadaki koca koca
trenler, koﬂuﬂturan
kalabal›k, sadece bir
bahçede ‘binlerce gül’ün bir
araya geldi¤i zenginlik
karﬂ›s›nda elbetteki Küçük
Prens ﬂaﬂk›na döner. O
ﬂaﬂk›nl›k ve ezilmiﬂlik
duygular› içinde Tilki’ye
rastlar. Tilki, Dünya’da
geçirebilece¤i zaman› az olan
Küçük Prens’e, insanlar›n
“birbirlerini tan›maya,
ba¤lar kurmaya pek vakit
ay›rmad›klar›n›, her ﬂeyi
haz›r al›rken dost satan bir
yer olmad›¤› için de bunu
art›k edinemediklerini” k›sa
sürede ö¤retecektir. Ancak
bir koﬂulu vard›r Tilki’nin;
Küçük Prens O’nu
“evcilleﬂtirmelidir.”

Öyle ya, insan, ancak
tan›yabildi¤i, zaman ay›rd›¤›
ﬂeylerle, canl›larla ba¤lar
kurabilir.... Karﬂ›dakiyle
iletiﬂimi olursa ve kendini
onun yerine koyarsa
anlayabilir ancak.
San›r›z ki, bu öyküyü
okuyan herkes, öncelikle
kendine ve yan› baﬂ›nda
akan yaﬂama ne kadar
yabanc›laﬂt›¤›n›
düﬂünebilir. Büyük
kentlerde h›zl›, mekanik
yaﬂam, a¤›r, süresi giderek
uzayan iﬂ koﬂullar›,
yoksulluk ile yoksunluk ve
belki de en önemlisi
“empati kültürü” yerine
“ötekileﬂtirici,
yabanc›laﬂt›r›c› ve
düﬂmanlaﬂt›r›c› tutumlara
hizmet eden politikalar
derin bir çözülmeyi de
beraberinde getiriyor.
TOPLUMSAL BA⁄LAR
Töre cinayetlerinin ve kimi
münferit ﬂiddet
olaylar›n›n aç›klanmas›na
kesinlikle yetmese de, bu
çözülme; Bo¤az’da iki
kardeﬂin bo¤ulmas›yla
sonuçlanan “sokaktaki
öfke”nin belki de en gizli
ve en temel nedenleri
aras›nda yer al›yor.
Yüzy›llarca dip dibe
yaﬂarken farkl›l›klar›
zenginlik olarak
de¤erlendirmeyi baﬂarm›ﬂ
kitleler, bugün etnik
köken ve farkl›l›klara
katlanamayacak hale
geldi. Uzmanlar, bu
alandaki linç
psikilojisinin de tek
aç›klamas› olmasa da
yine toplumsal ba¤lar›n
aﬂ›nmas›ndan söz
ediyorlar.
Hoﬂgörü ülkesi,
medeniyetler beﬂi¤i
olarak bilinen
Türkiye'nin zamanla
bir linç ülkesi haline
gelmesi sorunun ne
kadar derin oldu¤unu
gözler önüne seriyor.

kapak

Mevlana, Hac› Bektaﬂi
Veli, Yunus Emre'nin
“hoﬂgörü” tohumlar›n›
ekti¤i bu co¤rafyada art›k
etnik kökeni ya da inanc›
farkl› komﬂulara
tahammül edilemiyor.
Her f›rsatta “Hukuk
karﬂ›s›nda boynumuz
k›ldan ince” diyen
halk›m›z›n linç konusunda
karnesi çok kabar›k.
Kendi “adelet”lerini
uygulamak için harekete
geçen kimseler, kendince
gerekli gördü¤ü yerde yok
etme refleksini üretiyor.
Öyle ki hemen her gün
“sokakta b›çaklama”,
“töre cinayetleri”

haberleriyle uyan›yoruz.
‹SMMMO Yaﬂam olarak;
Bo¤az’da iki kardeﬂin
bo¤ulmas›yla sonuçlanan
“sokaktaki öfkeye” iﬂaret
ederken “Yüzy›llarca dip
dibe yaﬂam›ﬂ kitlelerin,
bugün etnik köken ve
di¤er farkl›l›klara
katlanamayacak hale
gelmesini; linç
psikolojisini” sorgulamaya
çal›ﬂt›k.
V‹CDAN VE ‹NSAN
Asl›nda ‘insan’ olmak kolay
de¤il. ‹nsan olarak do¤sak
bile henüz tam olarak insan
olamad›k. Bu düﬂünce;
Psikiyatrist Doç. Dr. Erol

Göka’ya ait.
Psikiyatrist Doç. Dr.
Erol Göka, insan
olmak için uzun bir
yol katedilmesi gerekti¤ine
inan›yor. Asl›nda, bu uzun
yolculu¤un sonunda
bireysel psikolojimizde,
h›rs ve menfaatten ayr›
olarak baﬂkalar›n› gözeten
bir yan›m›z geliﬂebilir.
Buna da psikoloji dilinde
“süper ego” ya da “vicdan”
deniyor.
Göka, süper egonun, yani
vicdan›n baﬂkalar›yla
yaﬂamay›, dayan›ﬂmay›,
ötekinin haklar›na
zorunluluk olarak bakmay›
ö¤renmiﬂ insan psikolojisi

ﬁ‹DDET‹N EN ÇOK YAﬁANDI⁄I YERLER
>> Kad›nlar evde
>> Çocuklar sokakta
>> Ve okulda
>> Gençler sokakta
>> Erkekler iﬂyerinde

Yüzde 42.7
Yüzde 28
Yüzde 25.8
Yüzde 26.5
Yüzde 31.7

ﬁiddeti uygulayanlar
>> Kad›nlara kocalar›
>> Çocuklara babalar›
>> Erkeklere tan›mad›klar› biri

Yüzde 62.9
Yüzde 45.4
Yüzde 31.6

veya onlar› bize ö¤reten
psikolojik katman
oldu¤una dikkat çekiyor.
Göka’ya göre, süper egonun
oluﬂumuna toplum
yaﬂam›n›n sonucu ortaya
ç›kan ve /veya göstergesi
olan aile, devlet, toplumsal
düzen ve ahlak sistemi ile
dini inanç ayn› anda
katk›da bulunuyor.
Bunlar›n katk›lar›n›n
eksikli¤i ise baﬂkalar›n›n
haklar›n› hiçe sayan, her
türlü zorbal›k, yolsuzluk ve
ahlaks›zl›¤› mubah gören
vicdans›z kiﬂilik profilinin
ortaya ç›kmas›na neden
oluyor.
Erol Göka, çözüm
konusunda ise ﬂunu
söylüyor: “Her ne kadar
genetik-biyolojik faktörler
sosyopatinin (psikopatiantisosyal kiﬂilik)
geliﬂmesinde önemli bir rol
oynasalar da insan›n varl›k
yap›s› gere¤i, yaﬂad›¤›
toplumun özellikleri de
onun bireysel psikolojisine
yans›r. E¤er bir toplumun
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sosyopatiyi entegre edebilme
yetene¤i etkili ve baﬂar›l›ysa,
bar›ﬂ ve huzur içinde
yaﬂayabilme ﬂans›
artacakt›r.
Sosyopatiyi entegre
etmenin
yollar›ndan birisi
kolayca risk alan
insanlar›n bu
yönlerini toplumsal
faydaya yönelik
olarak kullanmak,
onlardan cesur
kahramanlar
yaratmak.”

ekonomi ile e¤itimdeki
ilerlemeler demokrasi
kültürünün oluﬂmas›na katk›
sa¤layacakt›r”
diyor.
Suçun
yasalarca
cezaland›r›lan,
hukuka ayk›r›
eylem ve
davran›ﬂlardan
oluﬂtu¤unu
belirten
Verimli, bu
alandaki
çal›ﬂmalar›
anlat›rken,
Prof. Dr. Arif Verimli
HOﬁGÖRÜ E⁄‹T‹M‹
ruhsal
hastal›klara
Birçok insan›n
sahip kiﬂilerin
önemini bilmedi¤i
potansiyel
için sahip
suçlu gibi
olamad›¤› erdem
görülmesinin
olan “hoﬂgörü”,
gerçe¤i
asl›nda pek çok
yans›tmad›¤›n›
sorunun da kesin
ifade ediyor.
çözümü. Ak›ll›
Verimli, bunu
düﬂünmeyi ve
ﬂöyle aç›kl›yor:
karﬂ›m›zdaki
“Normal
yaﬂam biçimlerine
popülasyona
sayg› göstermeyi
k›yasla ruh
gerektiren
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
hastalar›n›n
“hoﬂgörü” e¤itimin
daha fazla suç
nihai sonuçlar›ndan
iﬂledi¤i kan›tlanamam›ﬂt›r.
biri. Yeditepe Üniversitesi
Ruh hastalar›n›n iﬂledi¤i
T›p Fakültesi Psikiyatri
suçlar›n oran›, normal
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
popülasyonun iﬂledi¤i suç
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif
oranlar›ndan
Verimli, suç ve linçin belki
farks›zd›r.Gerçekçi olan
de hiçbir zaman yok
yaklaﬂ›m ise; ruh
edilemeyece¤ini, ancak
hastalar›n›n tedavi edilerek,
özellikle ekonomi ile
bar›nd›r›labilece¤i merkez ve
e¤itimdeki ilerlemelerin
yatak say›s›n›n art›r›lmas›,
demokrasi kültürü
bir ruh sa¤l›¤› politikas›n›n
oluﬂmas›na katk›
yap›land›r›lmas› ve
sa¤layaca¤›n› belirtiyor.
sürdürülmesidir.”
Prof. Dr. Verimli, demokrasi
kültürünün oluﬂmas› için,
ﬁ‹DDET‹N ‹K‹ BOYUTU
tahammülsüzlük yerine
Yalnizca Türkiye’de
baﬂkalar›n›n varl›¤›na sayg›l›
de¤il, bütün dünyada
ve bir suçun cezas›n›n ancak
gençlerde suça ve ﬂiddete
ve ancak yasalar ve hukukla
e¤ilim art›yor. Geçmiﬂe
çözülece¤ine inanan kaliteli
oranla ABD’de okullarda
insanlar›n yetiﬂtirilmesi
ﬂiddet art›ﬂa geçti. Tüm
gerekti¤ini kaydediyor.
dünyada trafik suçlar›nda
Verimli, “Demokrasi
art›ﬂ var. Gençler aras›nda
kültürünün oturmas›
alkol kullan›m›nda art›ﬂ
hoﬂgörüyü yayg›nlaﬂt›r›r.
göze çarp›yor. Aile içi
Bunun için ruh sa¤l›¤›
kad›na ve çocuklara
politikas› ve özellikle
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yönelik ﬂiddetdeki art›ﬂ da
dikkat çekici oranda art›yor.
Psikiyatri uzman› Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, ﬂiddet
e¤iliminin biyolojik ve
psikolojik boyutlar›
oldu¤unu vurguluyor.
Tarhan, ﬂu uyar›y› yap›yor:
“Biyolojiyle ne ilgisi var diye
düﬂünürsek; insan beyninin
rasyonel edinimleri yöneten
bir taraf› oldu¤u kadar,
duygusal beyin alanlar› da
var. Bu duygusal beyin
alanlar›, duygular›
özdenetim becerisini
yönetiyor. Empati, bu
duygusal özdenetim
yetene¤inin bir sonucudur,
örne¤in. Beynin duygusal
taraf›ndaki sorun, çocu¤un
ahlaki erdemlerinin
geliﬂmemesine yol açar.
Empati yetene¤inin
geliﬂmemesi, örne¤in kiﬂiyi
“ben merkezci” yapabilir.
Bunun ileri safhalar› ise,
di¤er bir deyiﬂle sorunun
kronikleﬂmesi ise, kendi
ç›kar› için baﬂkas›na ac›
çektirmek, ﬂiddetten zevk
almak gibi hastal›klara
kadar gidebilir. ‹nsan do¤al
haline b›rak›l›rsa, bencil ve
sald›rgan olma, sadece kendi
ç›kar›n› düﬂünme
e¤ilimindedir.”
HOLLWOOD KÜLTÜRÜ
Tarhan’a göre suçluluk ve
piﬂmanl›k duygular›n›n
çocu¤a ö¤retilmesi gerekiyor.
Toplum ve aile bunu
otomatikman yap›yor. Özel
tekniklerle yap›lan beyin

görüntüleme yöntemi
çal›ﬂmalar›nda, baz›
çocuklar›n suçluluk ve
piﬂmanl›k ile ilgili beyin
alanlar›n›n geliﬂmedi¤i tespit
edilmiﬂ. Bilimsel bulgular,
aile içi e¤itimin önemini bu
ﬂekilde do¤ruluyor.
Tarhan ﬂu tespitini
vurguluyor: “Asl›nda ben bu
ﬂiddete e¤ilimin alt›nda,
biraz da Hollywood
kültürünü görüyorum. Zevke
düﬂkünlük, e¤lence ve
parasal hedeflerin
önemsendi¤i ve bir dünya
görüﬂü olarak sunuldu¤u
Hollywood kültürü. Bu
kültür, kendi ç›kar›n›
kutsallaﬂt›ran bir kültür.
Çocuklar kendi ç›kar›n›
ötekinin önüne geçiren bir
zihinsel ﬂartlanmayla
büyüyor. Ve bir müddet
sonra ben merkezci,
narsistik e¤ilimler ortaya
ç›k›yor. ‹leri derecede ben
merkezcilik, kendini tatmin
için bir süre sonra e¤lence,
sekse düﬂkünlük ve
yaln›zl›k olarak kendi
gösteriyor. Bu üç belirtinin
bir arada bulunmas›,
California Sendromu
olarak an›l›yor. Özellikle
90 sonras› kuﬂaklar, para,
cinsellik ve uyuﬂturucu ile
erken tan›ﬂt›lar…”
MEDYANIN ETK‹S‹

ﬁiddet ile medya ba¤lant›s›
da art›k kesinleﬂmiﬂ
durumda. ﬁiddet filmleri
h›zla yay›l›yor. Bu filmler
ﬂiddeti ola¤an olarak
sunduklar› için, daha
çocukken ﬂiddeti do¤al
kabul etmeye yöneliyor.
Dünyada 15-20 y›ld›r
ﬂiddet fimleri furyas› var.
Oysa medyan›n
sorumlulukla hareket
ederek, ﬂiddeti
onaylamad›¤›n›
hissettirmesi gerekiyor.
Tarhan medyan›n
sorumlulu¤una ﬂöyle dikkat
çekiyor:
Tarhan, “Medya pek tabii
ki haberini yapmal› ki,
halk da böyle olaylar›n
gerçekleﬂti¤ini ö¤renmeli.
Ama belki bu konu ile
ilgili daha kapsaml› haber
analizleri de haz›rlanmal›.
K›saca rayting için
sansasyonel haber
yapmak yerine, belki
daha istatistiksel, daha
araﬂt›rmac› olarak
haz›rlanabilir. Belki de bu
noktada en ciddi risk,
mafya dizileri ile
çocuklar›n ﬂiddetle
tan›ﬂmas›. Bir özdeﬂim
modeli olarak izledi¤i bu
dizilerin etkisinde kalan
çocuk, bencilli¤i,
ç›karc›l›¤›, zevkçili¤i

özümsüyor.”
Sorun öyle derin ki, bu
konuda yap›lan bütün
de¤erlendirmeleri de ayr›
ayr› dikkate almay› hak
ediyor. Linç psikolojisinin
beslendi¤i en önemli
kaynaklardan biri de
yoksulluk. Toplumbilim
uzman› Celal Beﬂiktepe,
yoksulluk ve
yabanc›laﬂmaya iliﬂkin
de¤erlendirmesinde; ﬂiddet
olgusunun “d›ﬂlanma”ya
paralel ele al›nmas›
gerekti¤ini belirtiyor.
Beﬂiktepe “Mutlak yoksul
olarak tan›mlanan
milyonlarca insan için gelir
da¤›l›m›ndaki bozukluk ya
da yoksulluk denen durumu
çoktan aﬂan bir tür
d›ﬂlanm›ﬂl›k söz konusudur”
diyor. Türkiye’de gelinen
noktada insanl›¤›n kazan›m›
olan de¤erlerin hedefte
oldu¤unu belirten Beﬂiktepe,
“Tek tipçi bir bak›ﬂ aç›s›,
her gün yeni d›ﬂlama ve yok
sayma mekanizmalar›
yaratmaktad›r. ‹nsanl›¤›n
büyük bölümünün insanl›k
d›ﬂ›na itildi¤i günümüzde,
yoksullu¤un yaln›zca bir
paylaﬂ›m sorunu olmad›¤›,
insanl›k sorunu haline
geldi¤i gözler önüne
serilmiﬂtir” diye sözlerini
noktal›yor.

HER ‹K‹ GENÇTEN B‹R‹ ﬁ‹DDETE
BAﬁVURUYOR
Türkiye’de suç ve ﬂiddetin yükseliﬂinin asl›nda pek de yeni bir geliﬂme de¤il.
Doç. Dr. Çi¤dem Ar›kan taraf›ndan, 2000 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rma, tam
da bugünler de kan›ksamaya baﬂlad›¤›m›z olaylara iﬂaret ediyor. Türk
gençli¤ini ‘‘k›n›ndan ç›kmak için tetikte bekleyen keskin bir k›l›ca’’ benzeten
Hacettepe Sosyal Hizmetler Akademisi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Çi¤dem
Ar›kan'›n araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›, "Perﬂembe’nin geliﬂi, Çarﬂamba’dan
bellidir" deyiﬂini hakl› ç›kar›r nitelikle bugünleri bize tarif ediyor:
>> Türkiye'de yaﬂayan 15-24 yaﬂ aras›ndaki gençlerde hoﬂgörü tam
anlam›yla bir s›z›. Yeni nesile göre ülkede ﬂiddet her türlü sevgi, hoﬂgörü
ve iyi niyetin önünde. Yeni nesil, Türkiye'de hoﬂgörünün yerini tamamen
ﬂiddete b›rakt›¤›n› düﬂünerek büyürken, ‘‘gere¤inde’’ kendilerinin de ayn›
ﬂekilde karﬂ›l›k vereceklerini dile getiriyorlar.
>> Çeﬂitli ekonomik gelir düzeylerinden 545 gencin yaklaﬂ›k üçte ikisi
(yüzde 64.5) gözlerini k›rpmadan ﬂiddete baﬂvurabileceklerini söylüyor.
>> Gençler ﬂiddetin gerekli oldu¤unu düﬂündükleri ortamlar› ise, yüzde 91.7
cana kas›t, yüzde 83.2 namus, yüzde 62.8 haks›zl›¤a u¤ramak olarak
s›ral›yor.
>> Gençlerin yüzde 44.8'i ﬂiddet uygulamay› ‘‘karﬂ› taraf›n söz dinlememesi
ve yanl›ﬂ davranmas›’’ halinde hakl› görürken, yüzde 41.6's› da herhangi bir
nedenle öfkelendirildiklerinde ﬂiddete baﬂvurabileceklerini aç›kl›yor.
Çi¤dem Ar›kan genç nüfustan ﬂiddet olgusunun sökülüp at›lmas› için tek
bir çözüm sunuyor, adalet duygusunun ve sa¤l›kl› iletiﬂimin geliﬂtirilmesi.
Ancak, bu çarenin hayata ne kadar geçirilebilece¤i baﬂka bir tart›ﬂma
konusu. Araﬂt›rmada ortaya ç›kan bir baﬂka bulgu, gençlerin en çok
iletiﬂim içinde olduklar› ö¤retim görevlilerine ve aile bireylerine
güvenmediklerini kan›tl›yor.
‘‘Gençlik, ﬁiddet ve Hoﬂgörü’’ araﬂt›rmas›nda gençlerin yüzde 52.7'si
toplumda ve kendi iç dünyalar›nda hoﬂgörünün, ancak aile, e¤itimciler, din
ve siyaset alanlar›n›n beraber çal›ﬂmas› ile yakalanabilece¤ini vurgulasalar
da, ﬂiddetin en çok bu kesimlerde yaﬂand›¤›n› düﬂünüyor. Tüm veriler
topland›¤›nda, ortaya ç›kan tabloda, genç neslin yüzde 84.9'unun Türkiye'yi
‘‘hoﬂgörüden uzak ﬂiddet dolu bir ülke’’ olarak tan›mlad›¤› görülüyor.
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gündemin sesi: nuri çolako¤lu

2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti
‹stanbul Yürütme Kurulu
Baﬂkanl›¤›n› Nuri Çolako¤lu
yürütüyor.
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Medya alan›nda baﬂar›l› operasyonlar›yla bilinen Nuri Çolako¤lu, baﬂar›s›n›n s›rr›n›, "do¤ru
insanlarla do¤ru koordinasyon" yapabilmesine ba¤l›yor. En son Kanal D Romanya’n›n
kuruluﬂunu gerçekleﬂtiren Çolako¤lu’na göre, Türkiye’de son y›llarda yükselen dincilik ve
milliyetçilik ile ayr›ca Kürt ayr›mc›l›¤› sorunlar›n›n temelinde gelir da¤›l›m› eﬂitsizli¤i yat›yor.

‘Dincilik ve milliyetçilik
giderek yükseliyor’
> > ‹lke Balkan

how Tv, C‹NE 5, NTV gibi
kanallar›n kurucusu... Son olarak
da Do¤an Yay›n Holding Yürütme
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› olarak,
geçti¤imiz y›l Kanal D
Romanya’n›n kuruluﬂunu gerçekleﬂtirdi.
TÜS‹AD üyesi... En son ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baﬂkenti projesinin
alt›nda da O’nun imzas› var. ﬁu s›ralar,
Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden
Çolako¤lu Holding’e ait TEB KOB‹ TV
operasyonunun da baﬂ›nda… Nuri
Çolako¤lu’ndan bahsediyoruz.
Çolako¤lu’nun amcas›na ait olan
Çolako¤lu Holding’te hiçbir hissesi
bulunmuyor. Çolako¤lu’nun gazetecili¤e
ilgisi, Robert Kolej y›llar›ndan baﬂl›yor.
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, nam-›
di¤er Mülkiye’nin Uluslararas› ‹liﬂkiler
bölümünde okudu¤u y›llarda ise Tiyatro

S

“Dün de bugün de ayn› fikirleri savunuyorum...”
>> Mülkiye’de okurken ve daha sonra Do¤u Perinçek’in Ayd›nl›k Dergisi’nde çal›ﬂt›¤› dönemlerde, Çin devriminin lideri
Mao’nun görüﬂlerini savunan Nuri Çolako¤lu, o dönemi ve bugünün süper gücü olma yolundaki Çin’i ﬂöyle anlat›yor:
"Asl›nda ﬂaﬂ›rt›c› gelecek ama o gün ne düﬂünüyorsam, bugün üç aﬂa¤› beﬂ yukar› ayn› ﬂeyi düﬂünüyorum. O gün
Türkiye’deki bütün sorunlar›n bölgeler ve sosyal katmanlar aras›ndaki gelir da¤›l›m›ndaki eﬂitsizlikten kaynakland›¤›n›
savunuyordum; bugün de ayn› görüﬂü savunuyorum. Bugün de dincili¤in veya Kürt ayr›l›kç›l›¤› veya aﬂ›r› milliyetçili¤in
kayna¤›nda bu sorunun oldu¤unu düﬂünüyorum. O sorunlar›n çözümü, o gün için, ba¤›r›p ça¤›r›p o dergileri
yay›nlamak, mitingler yapmakt›. Bugün farkl› yollar› var. Bir zamanlar servetimizi yükselen dalgadan nas›l koruruz diye
bir araya gelen iﬂadamlar›n›n kurdu¤u TÜS‹AD, bugün Türkiye’nin en ilerici kurumlardan biri halini alm›ﬂ durumda.
Çin’de de hayat de¤iﬂiyor. Mao, 1950 devriminde insanlar›n s›rtlar›na giyecek bir ﬂeyleri olsun diye üniformay› yaratt›;
herkese iki k›ﬂl›k yazl›k elbise, her ö¤ünde ikiﬂer avuç pirinç verildi. Dengeler belli bir yere getirildikten sonra, toplumun
refah›n›n artmas› için yabanc› sermayeye kap›lar›n› açmaya baﬂlad›lar."

kulübü’nde ödüller alacak kadar
tiyatrocu, Fikir Klübü, Ö¤renci Derne¤i
gibi platformlarda aktif bir siyasetçi
olmuﬂ. Üniversite’de Mao’nun
görüﬂlerini benimseyen Çolako¤lu, 12
Mart muht›ras›ndan sonra tutuklanarak
20 y›la mahkum olmuﬂ, iki y›l hapiste
yatt›ktan sonra afla ç›km›ﬂ.
Bugün medya alan›n›n en güçlü
isimlerinden biri olan Nuri Çolako¤lu,
‹SMMMO Yaﬂam Dergisi’yle yapt›¤›
görüﬂmede, dünden bugüne kendisini,
medyay› anlat›rken, siyasi konularda da
önemli saptamalarda bulundu…
O kadar çok ﬂapkan›z var ki, bazen
hayat zor gelmiyor mu?
Nuri Çolako¤lu: Kim ne derse desin
hayat zor diyorum.
Peki, bu kadar yo¤unlu¤a nas›l
yetiﬂebiliyorsunuz?
>> Çivi çiviyi söker. Bir iﬂten di¤erine
h›zl› geçebilmek için zaman› iyi
kullanmak laz›m. Zaman› iyi
kulland›¤›n›z zaman, insanlar›n
kapasitesinin 4-5 kat artabilece¤ini
düﬂünüyorum. ‹ﬂe, do¤ru insanlar
seçerek baﬂlamak gerekiyor. Birlikte
çal›ﬂt›¤›n›z insanlar›n kapasitesini,
kimin neyi nas›l yapt›¤›n› bilirseniz,
kimin nerde tekleyebilece¤ini önceden
kestirebilir ve ona göre tedbir al›rs›n›z.
Olmayacak adamlarla olmayacak iﬂleri
denerseniz, sürekli düz duvara
t›rmanmak gibi oluyor; ç›k›p ç›k›p
tekrar düﬂüyorsunuz.
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“‹SMMMO’nun
a¤›rl›¤› daha da artabilir”
>> Çolako¤lu, muhasebecilik mesle¤i ve çat›
örgütü ‹SMMMO konusunda ﬂu de¤erlendirmeyi
yapt›: "Türkiye’de eskiden muhasebeciler vard›,
vergi müfettiﬂleri vard›, ﬂimdi do¤ru yolu gösteren
mali müﬂavirler de var. Bu meslek dal› çok ciddi
bir iﬂ haline gelmeye baﬂlad›. Mesle¤in toplumda
giderek daha da sayg›nl›k ve a¤›rl›k kazanaca¤›n›
düﬂünüyorum. Düzenleyen bir kuruluﬂ olarak da
‹SMMMO’nun önemli bir a¤›rl›¤› olabilir
önümüzdeki dönemde."

“Baﬂbakan’›n
de¤iﬂti¤i ortada…”
>> Nuri Çolako¤lu, Türkiye’de ordu-hükümet
aras›ndaki gerginlikler ve Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an’›n de¤iﬂme söylemi konusunda ﬂu
de¤erlendirmeyi yap›yor:
"Ben do¤ma büyüme iyimserim. Bunlar›n
tümünün bir sarkac›n sallanmas› oldu¤unu
düﬂünüyorum. Sarkaç yavaﬂ yavaﬂ ortada bir
dengeye var›yor. Türkiye’de de dengeye
var›laca¤›n› düﬂünüyorum. Bir taraf›n di¤er
tarafa kal›c› üstünlük sa¤layaca¤›n›
düﬂünenler, hayal dünyas›nda yaﬂ›yorlar.
‹ran’da bile dincili¤in kal›plar› zorlan›yor. Bask›
ve ret ile hiçbir yere var›lamaz. Ne türban›n
yok olaca¤›n›, ne de Türkiye’nin çarﬂaflara
bürünece¤ini düﬂünüyorum. Bir arada
yaﬂaman›n çok da kötü bir ﬂey olmad›¤›
anlaﬂ›lacak, yavaﬂ yavaﬂ dengeler yerine
oturacakt›r.
Baﬂbakan’›n da de¤iﬂti¤i ortada. 10 sene önce
Tayyip Erdo¤an’›n ‹stanbul Belediye
Baﬂkanl›¤›’na adayl›¤› döneminde, Show TV ve
1998’de NTV’de bana vermiﬂ oldu¤u
mülakattan bugüne köprünün alt›ndan çok su
akt›¤›n› düﬂünüyorum."
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Sözünü etti¤iniz baﬂar›da liderlik
özelli¤inizin önem taﬂ›d›¤›n› söyleyebilir
miyiz?
>> ‹nsanlarla beraber bir iﬂ yapt›¤›m›z
zaman, onun keyfini hep beraber yaﬂ›yor
ve herkesi memnun eden sonuçlara
ulaﬂ›yoruz. Liderlik de herhalde hepsi
hepsi; insanlar› motive etmek, yap›lan iﬂi
baﬂar›l› k›lmaya çal›ﬂmakt›r. Bana göre
iﬂ idaresi konusunda en do¤ru söz Vehbi
Koç’a ait. Vehbi Koç "Ben iﬂ idare etmem,
adam idare ederim" demiﬂ. Herkesi
yetene¤ini en iyi ﬂekilde de¤erlendirecek
yerlere koyup, onlar›n önünü açmak, iﬂi
sonuçland›r›yor.
‹ﬂleri s›f›rdan al›p baﬂar›ya götürmekte
ustal›¤›n›zla tan›n›yorsunuz. Yeni bir iﬂe
baﬂlarken nas›l bir yol izliyorsunuz?
>> Türkiye’de herkes baﬂar›l› olan›
taklit ederek yol almaya çal›ﬂ›yor. Ben,
herkesin gitti¤i yolun tersine bir
yoldan gitmeyi yani hayat›
zorlaﬂt›rmay› seviyorum.
Sizin farkl› bir yönünüz de, patron bir
aileden gelmiﬂ olman›za karﬂ›n
profesyonelli¤i tercih etmeniz. Belki de en
az bilinen ﬂapkan›z, Çolako¤lu Holding’le
iliﬂkilerinizden bahseder misiniz?

>> Çolako¤lu Grubu, amcam ve amcam›n
o¤ullar›n›n. Babam da baﬂar›l› bir
iﬂadam›yd› ve bugün kardeﬂlerim de
baﬂar›l› iﬂadamlar›d›r. Bizde birlikte iﬂ
yapma biçimi yoktur; hepsinin kendi
çizgileri, baﬂar›lar› var. Ailem, iﬂadam›
olarak herhalde benim iﬂ hayat›na
at›lmam› çok isterdi. Amcam, çok genç
yaﬂlardayken beraber çal›ﬂmam›z› teklif
etti. Ailemi çok sevmekle ve hepsiyle çok
iyi iliﬂkilerim olmas›na ra¤men, ailemle
paral› pullu hiç iﬂ yapmad›m, yani
beraber çal›ﬂmad›m. Onlarla çok iyi
ahbapl›k ederiz, fakat benim dünyaya
bak›ﬂ›m daha farkl›. Onlar da çok
anlay›ﬂla karﬂ›larlar, onlara en ters
fikirleri savundu¤um dönemde bile
ahbapl›¤›m›z, arkadaﬂl›¤›m›z,
iliﬂkilerimiz çok iyi gitti.
Çolako¤lu Holding çat›s›ndaki Türkiye
Ekonomi Bankas› KOB‹ TV’nin bir
süredir baﬂ›ndas›n›z. Bu arada,
Holding’te hisseniz var m›?
>> Hiç yok. Zaman zaman kendilerine
profesyonel hizmet verdi¤im, baﬂka iﬂler
yapt›¤›m oldu; ancak genel olarak çok
sevdi¤im, tercih etti¤im bir ﬂey de¤il. TEB
KOB‹ TV, çok hoﬂ bir projeydi. Grubun
farkl› bir projesi, Türkiye’de yap›lmayan
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“‹stanbul 2010 projesinde
s›çrama noktas›nday›z…”
>> Nuri Çolako¤lu, ayn› zamanda 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti ‹stanbul
Yürütme Kurulu Baﬂkan›. "‹stanbul 2010’da s›çrama noktas›na geldik" diyen
Çolako¤lu, "‹stanbul’un Avrupa Kültür Baﬂkenti unvan›n› alabilmesi için belli
bir altyap›n›n oturtulmas› gerekiyor. Bu da, erken seçim nedeniyle
ertelenen, kaynak yaratacak yasan›n ç›kmas›na ba¤l›yd›. Yasa’n›n
ç›kmas›yla, önümüz aç›ld›" diyor. ‹zmir 2015 projesi hakk›nda ise Çolako¤lu
ﬂu bilgileri veriyor: "Oylama yapacak yabanc› kurumlara, ‹zmir’in yurtd›ﬂ›
sunumlar›n›n organizasyonunu yürütüyoruz. ‹zmir’in ﬂans› konusunda,
Inter-Fenerbahçe maç› gibi de düﬂünebiliriz. Inter ka¤›t üzerinde duruma
hakim gibi görünse de, insanlar, ‘Hep Milano’ya m› gidece¤iz baﬂka bir yere
gidelim’ diye düﬂünüyorlar. Kendi içimizde didiﬂmeyi, kavga dövüﬂü bir
tarafa b›rak›p, el ele tutuﬂur, ayn› yönde ayn› h›zda koﬂabilirsek, EXPO’yu
almamam›z için bir sebep yok. Topla oynayaca¤›m›za, birbirimizle kavga
etmeyi tercih edersek, gol yememiz de kaç›n›lmaz."

bir ﬂeyi yapma arzumla çak›ﬂ›nca, birlikte
iﬂ yapmaya baﬂlad›k.
Medya alan›nda kurucusu oldu¤unuz
kanallar aras›nda Show Tv, C‹NE 5, NTV
var. ﬁu anda da Romanya’da geçen y›l
yay›na geçen Kanal D’nin baﬂ›ndas›n›z.
Baﬂka yeni projeleriniz var m›?
>> ﬁu an Kanal D Romanya ile
u¤raﬂ›yorum. Hayat›m›n önemli bir k›sm›
Bükreﬂ’te geçiyor. ‹yi bir e¤lence kanal›
yapt›k ve önümüzdeki y›l ilk 3’ü
hedefliyoruz. Baﬂka ülkelerde de tekrar
edilebilecek baﬂar›l› ve iyi bir model
olarak Romanya ayakta duruyor.
Di¤er ülkeler hangileri olabilir?
>> Medya alan›nda dünyada çok ciddi
yat›r›m imkanlar› oldu¤u kan›s›nday›m,
para bulmak da problem de¤il. S›k›nt›m›z,
insan bulmak. Bu konuda Romanya’da
çok ciddi s›k›nt› yaﬂ›yoruz. Türkiye’de
medya alan›na giren yat›r›mc›lar da ayn›
s›k›nt›y› yaﬂ›yor. Türkiye’de
televizyonculu¤un 15 y›ll›k geçmiﬂi var;
ancak yönetici arad›¤›n›zda, dönüp
dolaﬂ›p 10-15 kiﬂi üzerinde duruyorsunuz.
Do¤an Grubu, Türkiye’de do¤al
büyümesini tamamlad›¤›n› m› düﬂünüyor?

>> Do¤an Grubu, belli bir büyüklü¤e
ulaﬂt› ve bundan sonra ataca¤›
ad›mlar›n alerji yarataca¤› bilincinde.
Bu yüzden de Rekabet Kurulu’ndan
karar ç›kmadan, Sabah’la ilgilenmedi¤i
aç›klamas›n› yapt›. Buna karﬂ›n DSmart ile digital platform
iﬂletmecili¤ine geçiyor, baﬂka ülkelerle
ilgileniyor. Romanya’da büyük
yat›r›ma giriyor. Rusya’da büyük bir
medya grubunu sat›n al›yor. Benzer bir
hamle olarak Almanya’n›n en büyük
özel tv kanal› olarak ProSiebenSat.1’i
sat›n almak için giriﬂimde bulundu.
Bütün bunlar, Do¤an Grubu’nun
büyüme yönünü gösteriyor. Do¤an
Grubu, küçük havuzdaki büyük bal›k
olmak yerine okyanustaki bal›k olmay›
tercih ediyor.
Yabanc› ﬂirketlerin Türk medya
gruplar›na ilgisini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
>> Medya, bütün dünyada global
medya olma yoluna gidiyor. Rupert
Murdoch, Avustralya üzerinden Çin’e,
Hindistan’a yay›n yap›yor. Yunanl› bir
medya grubu Türkiye’de ATV’yi sat›n
almak istiyor. Kanadal› bir grup,
Türkiye’de radyo kanal› al›yor. E¤lence

endüstrisi; sinema, kitap, dvd, tv,
radyo, müzik çok ciddi bir sektör
haline geliyor. Medya sektörü h›zla
büyümeye devam edecek,
bütünleﬂmeler artacak.
Son y›llarda Türkiye’nin s›n›r›nda
gerçekleﬂen olaylar, sizi ne kadar
kayg›land›r›yor?
>> Körfez savaﬂlar›ndan ‹ran-Irak
savaﬂ›na, Kafkaslar’daki Çeçen
ayaklanmas›ndan Yugoslavya’n›n
parçalanmas›na kadar dünyada ne
olduysa, hepsi Türkiye’nin s›n›r›nda
gerçekleﬂti. Ortado¤u anlaﬂmazl›¤›,
alt›m›zda kaynayan bir kazan gibi.
Süleyman Demirel’in söyledi¤i gibi
hakikaten kötü bir mahallede
oturuyoruz. Kötü mahallede oturuyor
olmam›za ra¤men, bu kadar az
etkileniyor olmam›z, bana sorarsan›z
bir mucize. Fakat, her gün herkesin
endiﬂesi, kayg›s› art›yor. Kayg›l›
insanlara ﬂunu söylüyorum; 20 y›l önce
ne konuﬂuyorduk, nerdeydik, nas›l
yaﬂ›yorduk. Bunlar büyüme sanc›lar›.
‹nsan ergenli¤e var›rken sesi de¤iﬂir,
kollar› bacaklar› k›sal›r, henüz
al›ﬂamadan biraz daha büyür. Türkiye,
böyle bir evrim sürecini yaﬂ›yor.
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dosya
Günümüzde ﬂirketler kurumsal sosyal
sorumluluk (KSS) projeleri yapmak için
yar›ﬂ›yor. Do¤ru yap›lan KSS, topluma katk›
sa¤lamas›n›n yan›nda, markan›n itibar›na
ve tercih edilirli¤ine do¤rudan etki ediyor.
Oysa bugünlerde Türkiye’de birbirinin
benzeri olan ve sonuca odaklanmayan
birçok KSS projesi de yok de¤il…

KSS projeleri
baﬂar›l› m›?
> > Gülﬂen Kandemir

ekabet kriterleri art›k
de¤iﬂti. Tüketiciler
art›k ürün kadar, o
ürünü üreten
firmalar›n de¤erlerini
de önemsiyor. Art›k
ﬂirketlerin de topluma karﬂ›
görevleri var; daha do¤rusu
olmal›… Firmalar bu anlay›ﬂ
farkl›l›klar›n› kurumsal
sosyal sorumluluk (KSS)
projeleri ile ortaya koyuyor.
KSS; markan›n itibar›,
bilinirli¤i ve tercih
edilirli¤ine do¤rudan etki
ediyor. Proje yürüten bir
ﬂirketin, sat›lan üründen elde
edilen gelirin belirli bir
k›sm›n›n projeye
aktar›laca¤›n› duyurmas›; o
ürünün tercih edilirli¤ini
art›r›yor. Ayr›ca
çal›ﬂanlar›n›n projede bizzat
yer almalar›n› sa¤lamas› ise
aidiyet duygusunun
artmas›na olumlu etki
ediyor. Özetle KSS hem
ﬂirkete, hem topluma

R
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kazand›r›yor.
ABD'de Cone/Ropper
taraf›ndan 2004'te yap›lan
sosyal sorumluluk
araﬂt›rmas›na göre,
tüketicilerin yüzde 78'i,
kendi önem verdikleri bir
konuyu sahiplenen kurumun
ürününü sat›n alacaklar›n›
söylüyor. Yüzde 66's› bu
amaca destek için her zaman
ald›klar› markay› ve ya
ürünü de¤iﬂtireceklerini
söylüyor. KSS projelerine
tüketicinin ilgisi her geçen
gün daha da art›yor. “Kalite
ve fiyat fark› yoksa, dünya
için iyi ﬂeyler yapt›¤›na
inand›¤›m ve sosyal
sorumluluk taﬂ›yan ﬂirketin
ürününü tercih ederim”
diyenlerin oran› son 3 y›lda
yüzde 55'ten 65'e yükseldi.
STK’LARIN ROLÜ
Bunun fark›na varan
ﬂirketler de KSS projeleri
geliﬂtirme yoluna gidiyor.
ﬁirketler kimi zaman
kendileri bu projeleri

geliﬂtirip uygularken, kimi
zaman da STK (sivil toplum
kuruluﬂlar›) ile iﬂbirli¤i
yap›yorlar. Ya da herhangi
bir STK’n›n yürüttü¤ü
uygun bir projeye destek
olma yolunu seçiyorlar.
Kendi vak›flar›n› kurup,
KSS projeleri uygulayan
ﬂirketlerinin say›s› da hiç az
de¤il. Daha çok holdingler,
kendi kurduklar› vak›flar›n
KSS projelerinin hayata
geçmesine katk› sa¤l›yor.
Koç Holding'in Vehbi Koç
Vakf›, Sabanc› Holding'in

Hac› Ömer Sabanc› Vakf›
(VAKSA), Do¤uﬂ Holding’in
Ayhan ﬁahenk Vakf›, Zorlu
Holding’in Hac› Mehmet
Zorlu Vakf›, bu amaca
hizmet eden vak›flardan
baz›lar›…
KSS’LER‹N KONULARI
Ancak ﬂu bir gerçek ki, KSS,
hay›rseverli¤in ötesinde bir
kavram. Bir ﬂirketin
kurumsal sosyal
sorumlulu¤unu yerine
getirmesi demek, tüm
paydaﬂlar›na -çal›ﬂanlar,

müﬂteriler, tedarikçiler,
ortaklar, bulundu¤u çevre,
yat›r›mc›lar - ve çevreye
karﬂ› tamamen sorumlu
olmas› ve tüm kararlar›nda
bu unsurlar› göz önünde
bulundurmas› anlam›na
geliyor.
Peki KSS projeleri daha çok
hangi alanlarda uygulan›yor?
Çevre, sa¤l›k, e¤itim, kültür
sanat baﬂl›ca KSS proje
konular› diyebiliriz. Son
zamanlarda küresel
›s›nman›n da KSS
kapsam›na al›nmaya

Fast food ﬂirketi obeziteye, karﬂ› kampanya düzenlerse!
Bir KSS projesinin, yapan ﬂirketin faaliyet konusuyla da özdeﬂleﬂmesi önemli. Yani bir sigara ﬂirketinin akçi¤en
kanseriyle mücadele kampanyas›n›, tüm paydaﬂlar›n inand›r›c› bulmas› mümkün de¤il. KurumsalSosyal.com'un yapt›¤›
bir anketin sonuçlar› da bunu ortaya koyuyor. KurumsalSosyal.com'un yapt›¤› ankette, kat›l›mc›lara, "Bir sigara
ﬂirketinin akci¤er kanserine, fast food ﬂirketinin obeziteye ya da bir silah üreticisi ﬂirketin silahlanmaya karﬂ› sosyal
sorumluluk kampanyas› yürütmesi karﬂ›s›nda tepkiniz ne olur?" sorusu soruldu. Ankete kat›lanlar›n yüzde 80.5’i
"‹nand›r›c› bulmam; Hatta antipati duyar›m" yan›t›n› verdi. Ankete kat›lanlar›n say›s›n›n 544 oldu¤unu da belirtelim.
Kat›l›mc›lar›n yüzde 15.3’ü "‹nand›r›c› bulur, desteklerim" derken, yüzde 4.2’si ise "Fark etmez" yan›t›n› verdi. K›sacas›,
proje yürütülen konunun, ﬂirketin faaliyet alan›yla iliﬂkili oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ oldu.

baﬂlad›¤›n› da söyleyebiliriz.
Bütün bu alanlarda
çocuklara ve kad›nlara
yönelik projelerin ön plana
ç›kt›¤› bir gerçek.
Türkiye’de özellikle e¤itim
ve sa¤l›k alan›ndaki KSS
projeleri oldukça yayg›n.
Bunun bir nedeni de 4 y›l
önce baﬂlat›lan “E¤itime %
100 Destek” kampanyas›n›n
etkileri… Zaten Milli E¤itim
Bakanl›¤› bu kampanyay›
baﬂlat›rken, Maliye
Bakanl›¤› da e¤itimle ilgili
kurumsal sosyal sorumluluk
projelerini yapt›¤› bir
düzenlemeyle destekledi. Bu
düzenlemeye göre, “e¤itime
yap›lan harcamalar›n
tamam› vergiden düﬂüldü.
Aralar›nda tan›nm›ﬂ
iﬂadamlar› ve sanatç›lar›n da
bulundu¤u hay›rseverler, bu
kampanya çerçevesinde 2
milyar YTL de¤erinde okul
ve derslik yapt›rd›. Milli
E¤itim Bakanl›¤› yetkileri,
“Bir y›lda yap›lan yard›m,
hükümetlerin 15 y›ld›r okul
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ve derslik yap›m› için
ay›rd›¤› bütçenin en az üç
kat›” diyerek kampanyan›n
boyutlar›n› ortaya koydular.
KAVRAM KARGAﬁASI
Kurumsal sosyal sorumluk
ile sponsorluk kavramlar›
da zaman zaman birbirine
kar›ﬂ›yor. Oysa ikisi çok
farkl›. Sponsorluk; bir
çal›ﬂmaya maddi kaynak
aktar›m›n› içeriyor
sadece… KSS ise bir
anlay›ﬂ› ve süreci ifade
ediyor. Türkiye’de KSS
bilincinin de
sponsorluklarla geliﬂti¤ini
söylemekte de yarar var.
Dünyada da ayn› süreçten
bahsetmek mümkün. IEG
Sponsorship Report'a göre,
2006 itibariyle dünya
genelindeki yaklaﬂ›k 36
milyar dolarl›k sponsorluk
harcamas›n›n yüzde 10'u
kurumsal sosyal
sorumluluk konusuna
ayr›lm›ﬂ durumda. Önceki
y›llarda daha çok “ba¤›ﬂ”
olarak alg›lanan
sponsorluk, kurum
kültürüne ve stratejisine
uygun kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetlerine
art›k dönüﬂüyor.
Arya Sponsorluk ve GFK
Türkiye'nin yapt›¤›
Kurumlararas› Sponsorluk
Araﬂt›rmas› 2006'n›n
sonuçlar›, büyük
kuruluﬂlar›n yüzde 82'sinin
kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde bulundu¤unu
gösteriyor.
Türk ﬂirketleri KSS’lere
ilgisini art›r›rken, nitelikli
KSS’lerin ön plana ç›kaca¤›
de¤erlendirme yöntemleri de
uygulanmaya baﬂland›. Bu
y›l Türkiye’de ﬂirketler,
uluslararas› bir KSS
de¤erlendirme yöntemi olan
Accountability çerçevesinde
de¤erlendirilecek.
Accountabilitiy, dünyan›n
önde gelen kurumsal sosyal
sorumluluk dan›ﬂmanl›k
ﬂirketi csrnetwork ve
ba¤›ms›z kurumsal sosyal
sorumluluk organizasyonu
Accountabilitiy taraf›ndan
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2004 y›l›nda geliﬂtirildi.
Halen bu yöntemle dünyan›n
önde gelen ﬂirketlerinin KSS
performans›
de¤erlendiriliyor.
Accountability, Türkiye’ye
SU CSR Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Dan›ﬂmanl›k
ﬂirketi’nin organizasyonuyla
uyarland›. SU CSR
Direktörü Ayﬂegül Hatay,
“Accountabilitiy, herhangi
bir ödüllendirme sistemini
de içinde bulundurmaz.
Kimin
iyi, ya da kimin kötü
oldu¤unu söylemek yerine
kurumlar›n rakiplerine
göre KSS performans›
aç›s›ndan daha iyi
olabilmeleri için neler
yapmas› gerekti¤ini
göstermeye çal›ﬂ›r. Bunu
teﬂvik etmek için de ilk 10
ﬂirkete, 14 Aral›k’ta
düzenleyece¤imiz gecede
“baﬂar› teﬂvik plaketleri”
verece¤iz. Yani henüz gece
gerçekleﬂmedi. Aç›kças›
hiçbir kuruma sen
baﬂar›l›s›n, birinci oldun, ya
da sen baﬂar›s›zs›n 30’uncu
oldun demek
de¤il amac›m›z” diyor.
“KSS; hay›rseverlik,
sponsorluk, ba¤›ﬂlar, kaynak
aktarmalar›n
d›ﬂ›nda bir süreç
yönetimidir” diyen Hatay,
KSS’nin bir PR (halkla
iliﬂkiler) faaliyete
olmad›¤›n›n da alt›n› çiziyor:
“Yönetim kurulu masas›nda

karar verilen PR
etkinliklerine çok büyük
kaynaklar sa¤lan›yor olsa
da, bunlar KSS kapsam›nda
de¤erlendirilmiyor. Bu
konuda ﬂirketlerin çok ciddi
yönlendirilmeye
gereksinimleri var. KSS ile
ilgili do¤ru uygulamalara
imza atan ﬂirketlerin de rol
model olmalar›n› istiyoruz.”

KAOS VAR MI?
Peki Türkiye’de KSS
konusunda bir kaos var m›?
Ne de olsa birçok ﬂirket
benzer alanda benzer
projeler geliﬂtiriyor. Anahtar
teslim KSS projeleri yapan
P3 Dan›ﬂmanl›k’›n kurucusu
Iﬂ›k Elpek, “Türkiye’de adeta
bir burs salg›n› var. Ayl›k 3050 YTL ise bir ö¤rencinin
hayata de¤iﬂir mi? Oysa TED
de e¤itim bursu veriyor.
Çocu¤un TED okullar›nda
yat›l› kal›yor ve okuyor.
Gerçek e¤itim bursu bence
budur. Bu tür burslar›n
çocu¤u tam olarak
yetiﬂtirmesi gerekiyor. Bu
yüzden de KSS projelerinin
bu yönde nitelikli olarak
geliﬂtirilmesi gerekiyor” diye
konuﬂuyor. Elpek
konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürüyor:
“Devletler küçüldü¤ü için
sosyal ve çevresel sorunlara
özel sektörün de çözüm
üretmesi gerekiyor. KSS
projelerinin ço¤u çözüm

dosya
AB’den Türkiye’ye KSS önerileri
"Yeni AB üyesi ve aday› ülkelerdeki KSS uygulamalar›" araﬂt›rmas›n› Mark
Line (‹ngiltere) ve Robern Braun’un (Macaristan) haz›rlad›. Raporda KSS
paydaﬂlar›na ﬂu önerilerde bulunuldu:
Devlete öneriler:
>> KSS konular›nda liderlik etmesi için özel bir devlet departman› oluﬂturun.
>> Ulusal KSS stratejileri oluﬂturun.
>> Kamu al›mlar›nda örnek olarak liderlik yap›n.
Sivil topluma öneriler:
>> Sosyal sorumlu davran›ﬂlar› art›rmak için e¤itimi destekleyin
>> ‹ﬂ birlikleri ve ﬂirketler aras›nda KSS uygulamalar›n›n paylaﬂ›lmas›n› sa¤lay›n.
>> Devlet ve sivil sektör aras›ndaki diyalogda güçlü bir ortak haline gelin.
‹ﬂ çevresine öneriler:
>> Raporlama sistemlerini geliﬂtirin.
>> Uluslararas› tan›nan standartlar› adapte edin
>> Mevcut KSS organizasyonlar›, birlikler ve kurumlar›yla ortakl›klar
oluﬂturarak ö¤renin ve büyüyün.

Türkiye KSS liginin en büyükleri

üretmeye yönelik de¤il
maalesef. Zaten sorun
do¤ru tarif edilmedi¤i için
çözüme de ulaﬂ›lam›yor. ‹yi
KSS’lerin geliﬂtirilmesinde
STK’larla iﬂbirli¤i önemli
rol oynuyor. Özel sektör

kuruluﬂu para yat›rmas› da
illa gerekiyor. Uzmanl›¤›n›
ve deneyimini ortaya
koyabilir. KSS’lerin sonuç
odakl› olmas› gerekiyor.
Zaten sonuç odakl› olmayan
projeler de kamuoyu
taraf›ndan reddediliyor.”

Koç Holding: 80’inci y›l›n› geride b›rakan Koç, "Mesleki-Teknik E¤itimi
Özendirme Program›" ile e¤itime destek veriyor. 2006-2007 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda baﬂlayan program, 7 y›l sürecek. 2000 ö¤renciye burs verilecek. Bu
ö¤renciler baﬂar› kriterlerini yerine getirdikleri takdirde, mezun olana kadar
burs almaya devam edecek.
Sabanc› Holding: VAKSA arac›l›¤›yla 24 bin ö¤renciye burs verdi.
Baﬂta Sabanc› Üniversitesi olmak üzere pek çok e¤itim kurumu, spor tesisi,
ö¤renci yurdu ve kültür merkezi inﬂa eden Holding’in, kamuya kazand›rd›¤›
tesislerin de¤eri 2004 y›l› rayiçlerine göre 1 milyar 194 milyon liraya ulaﬂt›.
Holding her y›l yaklaﬂ›k 1000 ö¤renciye maddi yard›mda bulunuyor.
Eczac›baﬂ› Holding: Kültür ve sanata destek deyince ilk alka gelen
kurumlardan biri Eczac›baﬂ› Holding, son olarak E¤itim Gönüllüleri Vakf› ile
birlikte yapt›¤› "Genç Mucitler" projesi gerçekleﬂtirdi. Genç Mucitler’
atölyesinde fen ve matematik e¤itimi alacak olan çocuklar, yarat›c›l›klar›n›
geliﬂtirme f›rsat› bulacaklar. Kurulacak atölyeler toplam 5 bine yak›n çocu¤a
ulaﬂ›lmas› hedefleniyor.
Ülker Grubu: Ülker, KSS ve sponsorluk çal›ﬂmalar›na son 10 y›lda 150
milyon dolar bütçe ay›rd›. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsam›nda
e¤itimden, kültüre, spordan, çevreye kadar pek çok alana yat›r›m yapan
Ülker, bu güne kadar 4 okul, bir ö¤renci yurdu yapt›rd›. 10 bin aileye çocuk
yetiﬂtirme e¤itimi veren Ülker, ö¤retmenlere yönelik e¤itim programlar› da
düzenliyor.
Türkiye Bankalar Birli¤i: Türkiye’deki bebeklere t›bbi müdahale
imkânlar›na katk›da bulunmak amac›yla baﬂlatt›¤› "Çok Yaﬂa Bebek"
kampanyas› çerçevesinde, ba¤›ﬂlanan cihazlarla yard›mda bulunulan il
say›s› 19’a, hastane say›s› ise 24’e ulaﬂt›. ‹lk y›l›ndan bu yana 1,5 milyon YTL
kaynak ayr›lan kampanya çerçevesinde 2003 y›l›ndan beri 6800 civar›nda
bebe¤in sa¤l›kl› yaﬂama kavuﬂturulmas›na katk›da bulundu.
Turkcell: Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD) ile birlikte
yürüttü¤ü "Ça¤daﬂ Türkiye’nin Ça¤daﬂ K›zlar›" projesi kapsam›nda 8 bin 300
k›z ö¤rencinin okul masraflar›n› karﬂ›l›yor. 2000 y›l›nda baﬂlayan proje
kapsam›nda 2 bin 700 ö¤renci liseden mezun olurken 250 k›z ö¤renci
üniversitede okuyor.
P›nar: Sa¤l›k misyonu çerçevesinde Sa¤l›k T›r›" turu düzenliyor. Bugüne
kadar 8 binin üzerinde tüketicisiyle buluﬂan P›nar Sa¤l›k T›r›, turunun
sonunda 10 il ve 40 noktada 50 bin kiﬂiye ulaﬂmay› hedefliyor.
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SMMM Selvi Yeﬂilyurt,
zirvelere aﬂ›k… Zaten
onu ço¤u dostlar›
‘da¤ keçisi’ lakab›yla
tan›yor. Yeﬂilyurt,
"Keﬂke hayat›m›n büyük bir k›sm›n› zirve ç›k›ﬂlar›nda geçirsem" diyor.
Ç›kt›¤› zirvelere de ‹SMMMO bayra¤›n› götürüyor.

‹SMMMO’yu zirveye taﬂ›yor
> > Leyla Y›ld›r›m

‹
> > ‹ﬂ’te ve da¤da çok disiplinliyim
>> ‹stanbul Teknik Üniversitesi Genel Muhasebe Bölümü’nden mezun
olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Bölümünü bitiren Yeﬂilyurt,
önümüzdeki günlerde denetim ile ilgili yüksek lisans yapmay› düﬂünüyor.
2002 y›l›ndan itibaren Pendik’te kendi bürosunda serbest olarak
çal›ﬂt›¤›n› anlatan Selvi Yeﬂilyurt, iﬂ hayat›nda çok disiplinli ve dikkatli
oldu¤unu söylüyor. ‹ﬂi ve tutkusu olan kaya t›rman›ﬂ›n›n en ufak bir
hatay› bile kabul etmedi¤ini kaydeden Selvi Yeﬂilyurt, ﬂöyle konuﬂuyor:
"‹ﬂimi çok seviyor ve ‹SMMMO üyesi olmaktan onur duyuyorum. Gerek
iﬂimde, gerek kaya t›rman›ﬂlar›mda her zaman dikkatli ve disiplinli olmam
gerekiyor. Da¤larda en ufak bir hata; sakatlanma, yaralanma veya ölüme
neden olabiliyor. ‹ﬂimiz, rakamlarla ilgili ve en ufak bir hatay› kabul etmiyor.
Hem iﬂimi, hem da¤c›l›¤› çok severek yap›yorum."
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yi t›rman›p, kayalar
aras›nda s›çrad›¤› için
da¤lardaki ad›, ‘Da¤
keçisi’… 8 y›ld›r
neredeyse her hafta sonu
do¤a yürüyüﬂü veya kampa
giderken, son 2.5 y›ld›r da¤
ve kaya t›rman›ﬂlar› onun
için bir tutku haline
dönüﬂmüﬂ. Da¤c›l›k, kaya
t›rman›ﬂ›, paraﬂütle atlama,
sualt›na dal›ﬂ gibi adrenalini
yüksek sporlar tercihi. Asi
ve ç›lg›n karakteriyle, her
konuda baﬂar›ya ulaﬂmak
için disiplinli çal›ﬂan Serbest
Muhasebeci, Mali Müﬂavir
Selvi Yeﬂilyurt’un en büyük
hedefi, da¤ ve kaya
t›rman›ﬂlar›nda yeni zirveler
yapmak. O’nun için zirve
demek; baﬂarmak, mutlu
olmak ve kendini baﬂka bir
‘Selvi’ olarak hissetmek
demek… Her ay bir da¤a
ç›k›p zirve yaparken,
‹SMMMO’nun ad›n› ç›kt›¤›
zirvelere taﬂ›may›
hedefliyor. Selvi Yeﬂilyurt,

“Baﬂkan›m›z çal›ﬂmalar›yla
‹SMMMO’nun ad›n› zirveye
yaz›yor. Ben de da¤ ve kaya
t›rman›ﬂlar›mda,
‹SMMMO’nun ad›n›
zirvelere taﬂ›yaca¤›m” diyor.
TIRMANIﬁ BA⁄IMLISI
Do¤a yürüyüﬂlerine, da¤ ve
kaya t›rman›ﬂlar›na tutku
derecesinde ba¤›ml›
oldu¤unu söyleyen Selvi
Yeﬂilyurt, “Keﬂke, hayat›m›n
büyük k›sm›n› zirve
ç›k›ﬂlar›nda geçirsem.
Ancak, kendi büromun
olmas› ve sorumluluklar›mdan
dolay› sadece hafta sonlar›
vakit ay›rabiliyorum” diye
konuﬂuyor. Yak›n zamanda
Ni¤de- Alada¤lar’da,
Demirkaz›k ve ‹toturumu
zirvelerine ç›kmay›
hedefledi¤ini kaydeden Selvi
Yeﬂilyurt, favorisinin
Antalya Olimpos’ta kaya
t›rman›ﬂ› yap›p, ard›ndan
denize girip, sonra tekrar
kaya t›rman›ﬂ› yapmak
oldu¤unu söylüyor.

renkli yaﬂam: selvi yeﬂilyurt
>> Da¤ günlü¤ünden notlar

Selvi Yeﬂilyurt’u ‘da¤ keçisi’
olarak bilenlerin say›s› az
de¤il. O’na bu ismi ‘manevi
babam’ dedi¤i, mali müﬂavir
ve AKUT Yerel ‹liﬂkiler
Birim Sorumlusu Atilla ‹ﬂler
takm›ﬂ. AKUT’taki baﬂar›l›
çal›ﬂmalar›yla tan›nan Atilla
‹ﬂler ile 2000 y›l›nda
AKUT’ta tan›ﬂan, AKUT ve
‹SMMMO’nun Do¤al Afet
Komitesi’nde beraber görev
yapan Selvi Yeﬂilyurt “Atilla
a¤abey ile 2000 y›l›nda ‹zmit
Serindere Yürüyüﬂüne
kat›ld›k. ‹yi t›rman›p, sa¤a
sola s›çrad›¤›m için bana
‘da¤ keçisi’ ad›n› takt›. Sonra
bu isim, benim da¤lardaki
ad›m oldu. Atilla a¤abey,
beni ‘keçi’ diye sever.
Tan›ﬂt›¤›m günden itibaren
Atilla a¤abey ve ailesi,
benim da¤lardaki manevi
ailemdir” diye bu güzel
dostlu¤u anlat›yor.
MAKARNA TORBALARI
Bir spor dal›n› yaparken
performans›n çok önemli
oldu¤unu vurgulayan Selvi

Yeﬂilyurt, sürekli spor
yapt›¤›n› ve s›rt›ndaki
çantaya koydu¤u 5 kiloya
yak›n makarna torbalar›yla
koﬂtu¤unu söylüyor.
Geçmiﬂte tekvando, kick
boks yapt›¤›n› ve sporla iç
içe yaﬂad›¤›n› anlatan Selvi
Yeﬂilyurt, “Geçimimi
sa¤layacak kadar her ay
düzenli bir paraya sahip
olsam, Türkiye’yi ve dünyay›
gezer, oradan oraya t›rman›r
ve birçok zirve yapard›m”
diye hayalini aç›kl›yor.
DO⁄A YÜRÜYÜﬁLER‹
Ailesi, arkadaﬂlar› ve
meslektaﬂlar›n› do¤a
yürüyüﬂlerine katmak için
gelecek yaz do¤a yürüyüﬂleri
düzenlenmeyi planlayan
Selvi Yeﬂilyurt, “Do¤a
yürüyüﬂüne kat›lmak, bir
bebe¤in ilk ad›m atmas›
gibidir. ‹lk ad›m› att›ktan
sonra, gerisi gelir. Sa¤l›kl› ve
sürdürülebilir bir yaﬂam
isteyen herkesin, erken
yaﬂlardan itibaren spor

Da¤c›n›n zirveye ç›karken yaﬂad›¤› duygular›n en iyi tan›¤› günlü¤ü… Selvi
Yeﬂilyurt, 15-16 Eylül tarihli Alada¤lar yürüyüﬂü günlü¤ünden baz› notlar›
‹SMMMO Yaﬂam okurlar›yla paylaﬂt›:
>> 15-16 Eylülde gidece¤imiz Alada¤lar faaliyeti için hafta içinden
heyecan›m baﬂlam›ﬂt›. 14 Eylül Cuma günü yola ç›kacakt›k ve sab›rs›zl›kla
beklemeye baﬂlad›m. Saat 22.05 civar› minibüsüm geldi ve sabaha karﬂ›
11.00’de Alada¤lar Kayak Merkezi’ne yani Demirkaz›k Köyü’ne
ulaﬂt›k.
>> Çantalar›m›z› araçlardan indirip traktöre
yerleﬂmemiz, 11.20’yi buldu. Saat 12.30’da Arpal›k
Kamp Alan›’na geldik. Çantalar›m›z› kurduktan
sonra serbest zaman baﬂlad› ve kimimiz uyudu,
kimimiz kayadan iple iniﬂ çal›ﬂt›, kimimiz yemek
yedi.
>> Akﬂam olup karanl›k bas›nca y›ld›zlar ç›kt›
meydana. Elimi uzatsam dokunabilecek gibi
yak›nlard›. Gözlerim büyük ay›y›, küçük ay›y› ve bir
ad› da Demirkaz›k olan Kutup Y›ld›z›n› arad› hemen.
Gökyüzünde ulaﬂamasak da ona, yeryüzünde
Alada¤lar’da bir Demirkaz›¤›m›z vard› ve yar›n ona
ulaﬂ›lacakt›k.
>> Gece yar›s› 02.03’de yürüyüﬂümüze
baﬂlad›k. Saat 05.00’de, gün ›ﬂ›rken
güneﬂin vurdu¤u Demirkaz›k’›n
zirvesi muhteﬂem görüntüsüyle
karanl›k içinden sanki bize
meydan okuyordu. Ço¤umuzun
gözü bu beyaz, parlak, çekici
zirvedeydi.
>> Y›ld›zbaﬂ›’n›n eteklerinde
bol çarﬂakl› bir rotadan
t›rmanmaya baﬂlad›k. Bir ad›m
at›p sonra ad›m att›¤›m yere
tekrar kaymak ne demekmiﬂ
yaﬂayarak görmüﬂ oldum. "Ah
dedim; ﬂimdi en zor kurumlar
beyannamesini yapard›m bu
çarﬂak yerine" diye dalga
geçip durdum kendimle…
>> Sabah 8.30’da Y›ld›zbaﬂ›
zirvesindeydik. Zirve demek,
zoru baﬂarmak demek.
Mutluluk demek. Bir yerde
insan›n kendisiyle
savaﬂ›n›n kazan›lmas›
demek. Ve ben bu savaﬂ›
kazand›m…

yapmas› laz›m. Bir yerden
baﬂlamak gerekir” diye
konuﬂuyor. Üyesi oldu¤u
Zirve Da¤c›l›k’taki
arkadaﬂlar›yla birlikte,
da¤c›l›k, teknik kurtarma, ip
e¤itimleri, ilkyard›m, aramakurtarma gibi birçok konuda
e¤itim ald›¤›n› kaydeden
Selvi Yeﬂilyurt, alm›ﬂ oldu¤u
e¤itimi, olas› bir kaza veya
afet durumunda kullanmaya

haz›r oldu¤unu söylüyor.
Do¤a yürüyüﬂleri ve
t›rman›ﬂlarda edinilen
arkadaﬂl›¤›n çok özel
oldu¤unu da ifade eden
Yeﬂilyurt, “Da¤da arkadaﬂl›k
farkl›d›r. Karﬂ›l›kl›
birbirimize hayatlar›m›z›
emanet ediyoruz.
Arkadaﬂl›klar, güven ve
dostluk gibi sa¤lam zeminler
üzerinde kuruluyor” diyor.
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meslek portresi: k›ravat ailesi

Üç kuﬂakt›r muhasebeciler
K›ravat Ailesi, üç kuﬂakt›r muhasebeci. Ailede, dede ﬁükrü
K›ravat, baba Yalç›n K›ravat ve torun Volkan K›ravat bu mesle¤i
yapan üç kuﬂa¤› temsil ediyor. 79 yaﬂ›ndaki ﬁükrü K›ravat ﬂu
anda emeklili¤ini yaﬂ›yor ama mesle¤ini çocuklar› ve torununun
devam ettirmesinden memnun.

ﬁükrü K›ravat'›n, kardeﬂi
Yusuf, iki k›z› Yasemin K›ravat
Boran ve Meral K›ravat Tetik
ve damad› da mali müﬂavir.
Di¤er o¤ul Ziya K›ravat da,
belgesi olmasa da aileye
destek veriyor. Nine ﬁerife
K›ravat da, geri plandaki
destekçileri olmuﬂ
‹SMMMO YAﬁAM > Kas›m/Aral›k 2007
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nlar muhasebeci bir
aile. Dededen toruna
üç kuﬂakt›r
muhasebecilik
yap›yorlar. Dede
ﬁükrü K›ravat, baba Yalç›n
K›ravat ve torun Volkan
K›ravat... Üç kuﬂa¤›n
muhasebeci oldu¤u K›ravat
Ailesi'nde, bir araya
gelince konuﬂulan ortak
konu her zaman defterler,
mizanlar, hesaplar. Asl›nda
ailede baﬂka muhasebeci ve
mali müﬂavirler de var.
ﬁükrü K›ravat'›n, kardeﬂi
Yusuf, iki k›z› Yasemin
K›ravat Boran ve Meral
K›ravat Tetik ve damad› da
mali müﬂavir. Di¤er o¤ul
Ziya K›ravat da, belgesi
olmasa da aileye destek
veriyor. Nine ﬁerife
K›ravat da, geri plandaki
destekçileri olmuﬂ.
AKT‹F S‹YASET YAPTI
79 yaﬂ›ndaki ﬁükrü
K›ravat'›n ‹stanbul Yüksek
Ekonomi ve Ticaret
Okulu'nda okurken ad›m
att›¤› meslek, y›llar sonra
K›ravat Ailesi'nin ortak
mesle¤i haline gelmiﬂ. 1952
y›l›nda ‹stanbul'da ç›rak
olarak bir muhasebecinin
yan›nda iﬂe baﬂlayan
K›ravat, bir süre sonra
kendi ofisini açar. Bu
meslekten geçinemedi¤i
için ek iﬂ olarak
ö¤retmenlik bile yapan
K›ravat, 1990 y›l›na kadar
aktif olarak mesle¤i
sürdürür.
Küçükken çocuk felci
geçirdi¤i için uzun y›llar
aya¤› aksayarak yürüyen
ve ﬂu anda tamamen
tekerlekli sandalyeye
mahkum olan ﬁükrü

O¤ul muhasebeci
Yalç›n K›ravat
ﬁükrü K›ravat'›n 51 yaﬂ›ndaki o¤lu Yalç›n
ise, ortaokul y›llar›ndan itibaren
babas›n›n ofisinde getir götür iﬂlerini
yaparak mesle¤e ad›m atar. K›br›s
Harekat›'nda askere gitmesi ve o
dönemin kar›ﬂ›k siyasi hayat› nedeniyle
üniversiteyi kazanmas›na karﬂ›n devam
edemez. Serbest muhasebeci olarak
mesle¤e devam eden Yalç›n K›ravat,
babalar›n›n meslek seçiminde
kendilerine çok kar›ﬂmad›¤›n› ancak
yard›m amac›yla gittikleri ofiste meslek
sahibi olduklar›n› anlat›yor. 1979'a kadar
babas›yla beraber çal›ﬂan ailenin ikinci
kuﬂak muhasebecisi, ayr›l›ﬂ hikayesini
"Zam istedim, babam vermedi. Ben de
ofisi de¤iﬂtirmeden kendi iﬂimi yapmaya
baﬂlad›m. Ayn› ofiste kendi müﬂterilerimi
ald›m" diye anlat›yor. ﬁu anda iki
k›zkardeli Yasemin ve Meral'la ayn› ofisi
kullan›yor. Yalç›n K›ravat, ayn› mesle¤e
sahip olmalar› nedeniyle birbirlerinden
faydaland›klar›n› ve destek olduklar›n›
söylüyor. K›ravat da, babas› gibi aktif bir
sosyal hayata sahip. TSD üyeli¤i yan›nda
uzun y›llar ‹SMMMO'da aktif görevler
üstlenmiﬂ. Halk oyunlar› ise, en büyük
hobilerinden biri.

K›ravat'›n muhasebe
mesle¤i d›ﬂ›nda zengin bir
sosyal yaﬂant›s› da olmuﬂ.
Türkiye Sakatlar
Derne¤i'nin (TSD)
kurucusu olan ﬁükrü
K›ravat, uzun y›llar aktif
siyasette de yer ald›. Çeﬂitli
partilere üye olan ve ilçe
baﬂkanl›klar› da yapan
K›ravat, siyasi partilerin
mali sorunlar›n› ve
muhasebe problemlerini
çözmede de büyük destek
vermiﬂ.
SABIRLI OLUN
ﬁükrü Kravat, eskiden
katiplik denilen
muhasebecili¤in pratik bir
meslek oldu¤unu, mesle¤in
ö¤retilemeyece¤ini, istekle
ö¤renilebilece¤ini söylüyor.
Önceden muhasebecili¤in
geçimi sa¤layacak derecede
de çok fazla kazanç

>>

getirmedi¤ini anlat›yor. Bu
nedenle mesle¤ini
b›rakmadan ek iﬂ olarak 10
y›l sözleﬂmeli olarak
matematik ö¤retmenli¤i
yapm›ﬂ. Ona göre,
muhasebe mesle¤ine ad›m
atabilmek için en az üç y›l
mesle¤in tozunu yutmak
gerekiyor. Ama ﬂunu da
eklemeden edemiyor: "Bir
muhasebeci 10 y›lda olmaz
ama 10 y›lda da ölmez."
Mesle¤i geçmiﬂle
karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda gün
geçtikçe daha sayg›n hale
geldi¤ini görmekten
mutluluk duyan ﬁükrü
K›ravat'a göre,
muhasebecili¤in kurallar›
en az üç y›l çal›ﬂmayla
ö¤renilebilir. Mesle¤e
girerek hemen muhasebeci
olmak isteyen gençlere
sab›rl› olmalar› önerisinde
bulunuyor.

<<

2 KURUﬁU 15 GÜN
ARADIK
Kendisinin mesle¤e ad›m
atma hikayesini "Ben memur
olamam, serbest çal›ﬂmam
laz›m diye düﬂündüm.
Fabrikada bir iﬂ f›rsat›
ç›kmas›na karﬂ›n kabul
etmedim" ﬂeklinde anlat›yor.
Geçmiﬂi özlemle anan ﬁükrü
K›ravat, eskiden daha zor
ﬂartlarda mesle¤in icra
edildi¤ini bugün her ﬂeyin
bilgisayarla
halledilebildi¤ini söylüyor.
Zaten o da, 1990'da
meslekten elini çekerken az
da olsa bilgisayarl›
muhasebe yapma ﬂans›n›
yakalam›ﬂ. Mesle¤in
geçmiﬂteki zorlu yaﬂam ve
çal›ﬂma koﬂullar›na,
inatç›l›¤› ve do¤ruculu¤uyla
gö¤üs germiﬂ. Geçmiﬂteki
mesle¤in zorluklar›ndan söz
eden K›ravat, mizan

Torun muhasebeci
Volkan K›ravat
Muhasebe mesle¤ine pek çok aile ferdini
kazand›ran K›ravat Ailesi'nde sekiz torun
bulunuyor. ﬁükrü K›ravat'›n ﬂu anda tek
torunu bu mesle¤i seçmiﬂ durumda.
28 yaﬂ›ndaki torun Mali Müﬂavir Volkan
K›ravat ise, lisedeyken babas›n›n ofisine
gide gele mesle¤e ad›m atm›ﬂ.
Üniversitede Çal›ﬂma Ekonomisi okumuﬂ.
O da getir götür iﬂleri yapm›ﬂ, uzun süre
babas› ona yapt›klar›n› izletmekle
yetinmiﬂ. Ama üniversitede muhasebeye
yak›n bir bölüm okumas› onu mesle¤e
iyice adapte etmiﬂ. Halas›n›n yan›nda da
staj yapm›ﬂ. Ailesinin serbest muhasebe
bürolar›nda iﬂi ö¤renince, o ailenin di¤er
üyelerinden farkl› karar vererek kurum
taraf›nda mesle¤i devam ettirmeye
yönelmiﬂ. Mali Müﬂavir olan Volkan
K›ravat, televizyon kanal› Kanal 1'de görev
yap›yor. 2001'den beri bu meslekte
oldu¤unu anlatan üçüncü kuﬂak
muhasebeci K›ravat, "Büroda y›llarca
çal›ﬂarak iﬂi gözlemledim. Ben de kurum
taraf›n› denemeye karar verdim. ﬁirket
muhasebesi farkl›. Ben iki taraf› da
yaﬂam›ﬂ oldum. Zorland›¤›m bir konu
oldu¤unda aile üyelerine dan›ﬂ›yorum.
Mesle¤imi seviyorum" diyor.

defterlerindeki 2 kuruﬂluk
eksi¤i bulmak için
kardeﬂiyle beraber 15 gün
defterleri tek tek
kar›ﬂt›rmak zorunda
kald›klar›n› anlat›yor.
Zaten o dönemler,
muhasebecilerin bir kanunu
bile yoktu. ﬁükrü K›ravat,
meslek yaﬂam›nda muhasebe
kanununun ç›kt›¤›n›
görememiﬂ. 1952'den mesle¤i
b›rakt›¤› tarihe kadar
yasan›n ç›k›ﬂ›n› bekledi¤ini
dile getiriyor.
40 y›la yak›n bir süreyi
muhasebeye veren y›llar›n
iflah olmaz 'muhalif'i ve
geçmiﬂin haﬂin adam›
K›ravat, ﬂu anda
emeklili¤ini yaﬂ›yor. Ama,
y›llar›n› verdi¤i mesle¤ini
çocuklar› ve torununun
devam ettirmesinden de son
derece memnun oldu¤unu
belirtiyor.
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Oyunculuk
maraton,
ﬂöhret geçici
hastal›k
Milyonlar› ekrana kilitleyen Avrupa
Yakas›’n›n Cem’i gençlere
oyunculu¤u bir maraton olarak
görmelerini tavsiye ediyor… ‹BB
ﬁehir Tiyatrosu oyuncusu olan
Levent Üzümcü son olarak da dört
arkadaﬂ›yla "yalans›z, yal›n ve
gerçek tiyatro’ anlay›ﬂ›yla ‹stanbul
Halk Tiyatrosu’nu kurdu.

yaﬂam›n portresi: levent üzümcü
“‹ﬂ d›ﬂ›nda eﬂim ve
iki o¤lumla beraberim”
Levent Üzümcü’nün hayat›nda oyunculu¤un
d›ﬂ›nda üç büyük güzellik var. Bunlar eﬂi Ebru
Han›m ve o¤ullar› Arda ile Batu… "Yo¤un iﬂ
temposunda, hem iﬂi hem evi dengelemeye
çal›ﬂ›yorum" diyen Üzümcü, ﬂöyle konuﬂuyor:
"O¤ullar›m, Arda ve Batu’ya daha fazla vakit
ay›r›p, olabildi¤ince güzel anlar yaﬂamak
istiyorum. ‹ﬂ d›ﬂ›ndaki tüm vaktimi, evde eﬂim ve 2
o¤lumla geçiririm. Eﬂim, evlilik, aile ve çocuk
terapisti ve çocuklar›m›z›n yetiﬂmesine büyük
emek veriyor. Benim için, ailem her ﬂeyden
önemlidir ve her zaman önce gelir."
Levent Üzümcü’nün hobileri aras›nda yemek yapmak
da var. Ancak, son dönemlerde çok yo¤un oldu¤u için
mutfakta fazla zaman geçiremedi¤inden yak›n›yor:
"B›rak›n herhangi bir hobiye zaman ay›rmay›, bazen
uyurken bile çal›ﬂ›yorum. Bar ve e¤lence mekan›
kültürüm çok zay›ft›r. Ama bunun nedeni evli olmam
de¤il, gece hayat›na ve soka¤a ilgimin az olmas›d›r."

> > Leyla Y›ld›r›m

event Üzümcü’yü Türkiye, ‘Avrupa
Yakas›’n›n Cem’i olarak tan›yor.
Ailenin uzun damad›… Üzümcü,
e¤itimli bir tiyatrocu ve oyuncu
yönetmeni. ‹yi senaryo ve inand›¤›
arkadaﬂlar›yla her türlü projenin içinde
olmaya s›cak bakan Üzümcü,
oyunculu¤u 100 metre koﬂusu yerine bir
maraton olarak görüyor. Mesle¤ini son
nefesine kadar sürdürmeyi istiyor.
Avrupa Yakas›’nda oynad›¤› sürece
gelen dizi tekliflerine s›cak bakmayan
Üzümcü, halk›n karﬂ›s›na ayn› anda
farkl› kanal ve farkl› karakterlerde
ç›k›ld›¤›nda, oynanan karaktere olan
ilginin azalaca¤›n› vurguluyor. Avrupa
Yakas› bittikten sonra, drama a¤›rl›kl›
bir diziye evet demeyi planlayan
Üzümcü, komedi d›ﬂ›nda drama
yetene¤inin de keﬂfedilmesini istiyor.
2007 y›l›nda, arkadaﬂlar›yla ‘yalans›z,
yal›n ve gerçek tiyatro’ anlay›ﬂ›yla
‹stanbul Halk Tiyatrosu’nu kuran
Üzümcü, mart ay›nda ilk oyunlar› olan
‘Can Tarlas›’n›n ard›ndan, Aral›k ay›nda
turneye ç›kacak olan Milena Markoviç’in
‘Yara ‹zleri’ oyununa çal›ﬂ›yor.
Üzümcü ile hedeflerini konuﬂtuk.

L

Tiyatroya ilginiz nas›l baﬂlad›?
Levent Üzümcü: 6 Temmuz 1972’de
‹zmir’de do¤dum. Annem Çeﬂme Il›ca,
babam Ayval›k’l›. Tam bir Ege

insan›y›m. Çocuklu¤um Karﬂ›yaka’da,
gençlik y›llar›m ‹zmir’in Hatay
semtinde geçti. Lise y›llar›mda, pek
parlak bir ö¤renci de¤ildim. S›ra
arkadaﬂ›m Savaﬂ Özdemir ile bir gün

Tozlu Çizmeler’de
Üste¤men R›fk›
Fatih Reﬂat Nuri Sahnesi’nde, ‘Tozlu Çizmeler’
oyunu s›ras›nda röportaj için bir araya
geldi¤iniz Levent Üzümcü, oyunda ‘Üste¤men
R›fk›’y› canland›r›yor. Üste¤men R›fk› karakterini
anlatan Üzümcü ﬂunlar› söylüyor: "Oyun;
I.Dünya Savaﬂ› ve ‹stanbul’un iﬂgalinin, Türk
insan› üzerindeki etkilerini anlat›yor. Yorgun,
yenik ve bekleyiﬂ içindeki Osmanl› subay› R›fk›
bey, iﬂgalci subaylara ve iﬂbirlikçilere karﬂ›
mücadele etmek için arkadaﬂlar›yla birlikte yola
ç›k›yor. Emperyalist güçlerin sindirdi¤i halk,
‹stanbul’da üretilen iﬂgalci politikalardan
habersiz, Anadolu’da büyümeye baﬂlayan
ba¤›ms›zl›k hareketine destek verecektir."

lisemizin kapal› duran tiyatrosunu
keﬂfettik. Tiyatronun ilk tozunu da,
oray› temizlerken yuttum. Tiyatro
oynamaya lise y›llar›mda baﬂlad›m.
Liseden sonra Savaﬂ Özdemir’le,
Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi
Konservatuar bölümünü kazan›p, yine
s›ra arkadaﬂ› olduk. Çok güzel an›lar›
paylaﬂt›¤›m Savaﬂ Bey, ﬂu an Adana
Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yap›yor.
‹lk rol ald›¤›n›z profesyonel oyun neydi?
>> Üniversite 3’üncü s›n›ftayken, bir
gençlik festivali kapsam›nda ‹stanbul’a
geldim. O y›l mezun olacak s›n›f›n
sergiledi¤i oyunda, küçük bir rolüm
vard›. Daha sonra uzun y›llar
çal›ﬂaca¤›m, ‹stanbul ﬁehir Tiyatrolar›
Kad›köy Haldun Taner Sahnesi’ndeki
ilk oyunumu oynad›m. Yine o gün
oyundan önce, kuliste sonradan aﬂ›k
olup evlenece¤im eﬂim Ebru han›m ile
tan›ﬂt›m. Üniversiteden mezun
olduktan sonra Bursa Devlet
Tiyatrosu’ndan teklif alarak, bir y›l
orada çal›ﬂt›m.1997 y›l›nda ise Ebru
Tuay ile evlenip, ‹stanbul’a yerleﬂtim.
1998 y›l› mart ay›nda askere gitti¤im
s›rada, üniversiteyi bitiren eﬂim; Do¤an
Cücelo¤lu’nun verdi¤i burs ile
Kaliforniya’ya yüksek lisans›n›
yapmaya gitti. Ben de askerli¤i bitirir
bitirmez, Kaliforniya’ya gittim. Orada
kald›¤› süre içinde hem ‹ngilizce
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yaﬂam›n portresi: levent üzümcü

En sevdikleri
>> Filmler
, Big Lebowski, Ran,
Once Upon a Time in America
ry Lyndon,
Bar
,
oon
Plat
Cat,
Black Cat White
Hababam S›n›f› (ilk
Seven, 12 Monkeys, Sideways,
ve O¤lum.
am
Bab
beﬂ film), Tosun Paﬂa,
>> Oyuncular
olson, Münir Özkul,
Vanessa Redgrave, Jack Nich
Hoffman, Al
Altan Erkekli, Phillip Seymour
Pacino.
>> Tiyatro oyunlar›
Glenn Ross (D.
Tiyatro Oyunlar›: Glenn Garry
Büchner),
Mammet), Danton’un Ölümü (G.
s› (D. Dukovski),
F›ç›
ut
Bar
Woyzeck (G. Büchner),
ki)
ovs
ﬁine (D. Duk
>> Yaﬂarlar, ﬂairler
ar Kemal, Samuel
Paul Auster, Naz›m Hikmet, Yaﬂ
toyevski,
Dos
re,
pea
kes
Beckett, William Sha
Edip Cansever,
el,
Yüc
Can
Ali,
ttin
aha
Tolstoy, Sab
luf, Tezer
Mao
n
Ami
Orhan Kemal, John Fowles,
athan
Mur
cht,
Bre
tolt
Ber
ell,
Özlü, George Orw
Mungan
>> ‹lgi alanlar›
a, Tarih
Dalmak, Yemek Kültürü, Co¤rafy
>> Dinledi¤i müzik
ing Stones, Tom
Radiohead, Muse, Metallica, Roll
lü¤ü, ‹lhan
Gün
inin
Ezg
,
one
Sim
Waits, Nina
man
Red
hua
Erﬂahin, Pink Floyd, Jos
>> Sevdi¤i ressamlar
man Rockwell
Van Gogh, William Turner, Nor
>> Yemekler
taze fasulye,
Tüm deniz ürünleri, enginar,
anl› yahni
so¤
,
›spanak, kuzu etli enginar
>> Mekanlar
ir, Ayval›k, Çeﬂme
Bo¤az Köprüsü, Ortaköy, ‹zm
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ö¤renip, hem de oyuncu yönetmenli¤i
konusunda Los Angeles Film Okulu’nda
e¤itim ald›m. Eﬂim ile e¤itimimizi
tamamlad›ktan sonra, 2001 y›l›
Temmuz ay›nda Türkiye’ye döndük.
‹yi ki dönmüﬂsünüz, k›sa bir süre sonra
da sizi Türkiye tan›d›.
>> Evet, Türkiye’ye döndükten sonra
ﬂehir tiyatrosunda çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Reklam seslendirme, dizi ve filmlerde rol
ald›m. Evdeki Yabanc›, Biz Size Aﬂ›k
Olduk, Serseri Aﬂ›klar derken, 2004
y›l›nda Avrupa Yakas› dizisi baﬂlad›.
Cem karakteriyle, herkes beni tan›maya
baﬂlad›. Çok keyif alarak oynad›¤›m
Avrupa Yakas›’n›n bana maddi ve
manevi çok büyük katk›lar› oldu.
Avrupa Yakas›’nda rol al›rken, baﬂka
projelerde de oldunuz san›r›m.
>> 2005 yap›m› ‘Beyza’n›n Kad›nlar›’ ve
2006 yap›m› ‘Kaçan F›rsatlar Limited’
filmlerinde rol ald›m. 2007 y›l›na
geldi¤imizde ise arkadaﬂlar›mla ‹stanbul
Halk Tiyatrosu’nu kurduk.
Oyuncu derken bir de patron olarak
tiyatroya girmiﬂsiniz. Tiyatronun,
hayat›n›zdaki yeri nedir?
>> Oyunculu¤u; 100 metre koﬂuﬂu olarak
de¤il, uzun soluklu bir maraton olarak
görüyorum. Bir kiﬂi, gerçekten tiyatro
yapmak istiyorsa, ölüm hariç önünde
duracak hiçbir ﬂey bilmiyorum. E¤er siz
tiyatroya her ﬂeyinizi verirseniz, o sizi
aldatmaz. Tiyatroyu 100 metre koﬂusu

olarak görürseniz, o an yakalad›¤›n›z
ﬂöhret, bir gün uçar gider. ﬁöhret kal›c›
olmayan geçici bir hastal›kt›r. Tiyatro
yapmay› düﬂünen gençlere tavsiyem,
oyunculu¤u maraton olarak
görmeleridir. Günümüzde, oyunculu¤u
maraton olarak görmeyen çok insan
var. Bu kiﬂiler, ne yaz›k ki, daha sonra
k›y›da köﬂede kal›yor. Tiyatro öyle bir
sevdad›r ki, oyunculuk bir hastal›kt›r ve
ömrünüzün sonuna kadar sizi terk
etmez. 90 yaﬂ›ndayken bile 90 yaﬂ›ndaki
bir aktörü canland›r›rs›n›z. Ben
ölünceye kadar mesle¤imi sürdürmeyi
istiyorum.
Mesle¤inizdeki hedeflerimiz nelerdir?
Bir projeyi kabul etmeden, nelere
dikkat edersiniz?
>> Keﬂke tiyatrodan, televizyon
dizilerinden kazand›¤›m›z paray›
kazansak ve hep tiyatro yapsak. Ama
ne yaz›k ki, bu mümkün de¤il. Tiyatro,
dizi, sinema, reklam gibi sektörün
çeﬂitli alanlar›nda mesle¤imi
yap›yorum. ‹BB ﬁehir Tiyatrolar›’ndaki
görevimin yan›nda, ‹stanbul Halk
Tiyatrosu ve Avrupa Yakas›’nda
oynuyorum. Ve, uygun bulmad›¤›m
hiçbir projenin içinde yer alm›yorum.
Mesela, bir TV dizisinde oynarken, ayn›
anda baﬂka bir TV dizisinde oynamam.
Halk›n karﬂ›s›na, ayn› anda farkl› kanal
ve farkl› karakterlerde ç›kt›¤›n›zda,
oynad›¤›n›z karaktere olan ilgi azal›r.
Avrupa Yakas› bittikten sonra, gelecek
iyi film ve iyi dizi tekliflerine haz›r›m.

Bu kez, drama a¤›rl›kl› bir projede yer
almay› düﬂünüyorum. Kesinlikle, iyi dizi
ve iyi filmlerde, inand›¤›m insanlarla
baﬂar›l› çal›ﬂmalara imza atmak
istiyorum.
‹yi film ve iyi dizi tekliflerine haz›r
oldu¤unuzu söyleyerek, ne demek
istiyorsunuz?
>> Türkiye’de iyi senaryo yaz›lm›yor.
Senaryo yazma kabiliyeti az. Baz›
senaryolar› okurken üzülüyorum. ‹yi
tiyatro yazarlar›m›z, iyi senaristlerimiz
yok. Tabii, baﬂar›l› senaryo yazarlar›m›z
var, ancak 3- 5 kiﬂi yeterli de¤il.
Anlat›lacak milyonlarca konu var ve
burada konular›n ele al›n›ﬂ› ile senaryo
bütünlü¤ü çok önemli. Ne yaz›k ki,
yap›lan iﬂlerin kalitesinin hep görüntüde
oldu¤unu düﬂünülüyor. Oysa yap›lan
iﬂlerin kalitesi, özdedir. Kanallar
yap›mc›lar›, yap›mc›lar yönetmenleri,
yönetmenler oyuncular› sömürüyor.
Sonuçta, kaliteli oyun ç›km›yor.
Ülkemizdeki çok ödüllü filmlere bak›n,
uluslararas› ses getirecek hiçbir ﬂey yok.
Sadece o y›l çekilen 10 film aras›ndan, en
iyisine ödül veriyoruz. Ben kötü bir oyun
içinde iyi bir oyuncu olmak yerine, iyi bir
oyunda iyi oyunculardan biri olmay›
tercih ederim. Muhakkak oyun yaz›m›na
önem verilerek, Türk edebiyat› ve
Türkçe’nin çok iyi kullan›ld›¤› oyunlar
yap›lmal›d›r.
Arkadaﬂlar›m›z ile ‘yalans›z, yal›n ve
gerçek tiyatro’ anlay›ﬂ›yla ‹stanbul Halk

Tiyatrosu’nu kurdunuz. Tiyatroda yeni
bir yaklaﬂ›m›n temsilcisi olmay› m›
hedefliyorsunuz?
>> 2007 y›l›nda Kemal Kocatürk,
Bahtiyar Engin, Y›ld›ray ﬁahinler ve
Dolunay Soysert ile beraber ‹stanbul
Halk Tiyatrosu’nu kurduk. Tiyatroyu
kurduk, çünkü söylenecek sözümüz vard›.
Otosansür yapmak zorunda kalmadan,
inand›¤›m›z her ﬂeyi özgürce
söyleyebilece¤imiz bir tiyatro kurduk. ‹lk
oyunumuz olan ‘Can Tarlas›’, gazetelerin
3 sayfalar›ndan yola ç›k›larak yaz›ld› ve
ülkemizde h›zla artan ﬂiddet olaylar›n›
sorguluyor. Asl›nda son y›llarda halk›m›z
komediye yöneldi. Biz ‹stanbul Halk
Tiyatrosu’nda, e¤lendirirken söylemek
istedi¤imiz sözü de söylüyoruz. ﬁu an,
Milena Markoviç’in yazd›¤› Y›ld›ray

‘Mali müﬂavirlerin iﬂi zor’
Kendi deyimiyle Levent Üzümcü, sosyal zekaya
sahip. "Rakamlar ve matematik ile aram hiçbir
zaman iyi olmad›" diyen Üzümcü, rakamlarla
u¤raﬂan muhasebecilerin iﬂinin zor oldu¤una
inan›yor. Üzümcü’nün görüﬂleri ﬂöyle:
"Rakamlarla aram iyi de¤il ama kimsenin çözemedi¤i
internet bulmacalar›n› rahatl›kla çözerim. Özellikle, su
doku’nda çok iyiyim. Mali müﬂavirlerin iﬂleri
rakamlarla… Rakamlarla u¤raﬂman›n zor oldu¤unu
düﬂünüyorum. Ancak, tiyatro oyunculu¤u da zor bir
meslek. Her mesle¤in kendine göre zorluklar› var,
önemli olan mesle¤i severek yapmak."

ﬁahinler’in Türkçeleﬂtirdi¤i ‘Yara
‹zleri’ oyununa haz›rlan›yoruz. 13 ile
14 Aral›k’ta ‹zmir’de, 15 Aral›kta
Bursa’da ilk turneye ç›kaca¤›z. Bu
arada, kesinlikle yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamas›
gereken bir konunun alt›n› çizmek
isterim: ‹BB ﬁehir Tiyatrolar›’n›n
oyuncusuyum ve kurumda çok baﬂar›l›
çal›ﬂmalara imza at›yoruz. Ancak,
bazen ﬂehir tiyatrosunda
söyleyemediklerimizi, özel tiyatroda
daha rahat söyleyebiliyoruz.
Sektörünüzün geliﬂimine yönelik,
hedefleriniz nelerdir?
>> Ben insanlar›n hak ettiklerine
kavuﬂmas›n› istiyorum. ‹ﬂini hakk›yla
yapan oyuncular›n, gerçekten hak
ettiklerini kazanabilecekleri bir sistem
kurmay› düﬂünüyorum. Türkiye’de, iyi
bir oyuncu olman›n, baﬂar›l› bir
oyuncu olman›n, temeli her zaman
paraya dayanm›yor. Ancak, para
insanlar›n yaﬂamas› için çok temel bir
ﬂey. ‹nsanlar›n haklar›n›n
sömürülmesine karﬂ›y›m. Ne yaz›k ki,
ülkemizde ‘insan hakk›na’ sayg› yok.
Dini olarak bak›l›nca, Türkiye’de çat›r
çat›r kul hakk› yeniliyor. Mutlak
süratle, oyunculu¤a emek vermiﬂ
olanlar›n, emeklerini sömürtmemesi
laz›m. Bu da örgütlenmeyle olur. Bu
örgütlenmeyi sa¤lamak ise gerçekten
zor. Herkes birbirini sömürüp, kimse
kimseye bir ﬂey vermeyip, Türk iﬂi
çal›ﬂmay› düﬂünüyor. Sonuçta, kaliteli
ve baﬂar›l› iﬂler ç›km›yor.
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Bedeninizin diline hakim olun!
> > Ayﬂegül Emir

zun zamand›r patronundan zam istemek için uygun
zaman› kollayan Ahmet, nihayet bir f›rsat bulur ve
konuﬂmaya baﬂlar. Ama görüﬂme hiç umdu¤u gibi
gitmez. Ne söyleyece¤i üzerine günlerdir çal›ﬂmas›na
karﬂ›n söylediklerinin etkisiz kald›¤›n› görür... ‹ﬂ
görüﬂmesine ça¤r›lan Seçil ise, kendisini sözlü olarak güzel
ifade etmesinin yan›nda dik duruﬂu, güven veren bak›ﬂlar›,
gülüﬂü ve el s›k›ﬂ›yla iﬂe kabul edilir.
Bu örnekler, günlük hayatta oldu¤u gibi iﬂ hayat›nda da beden
dilini do¤ru kullanman›n ne kadar önemli oldu¤unu
gösteriyor. Zaten uzmanlara
göre, iletiﬂimde sözcükler
yüzde 8, ses tonu yüzde 37,
beden dili ise yüzde 55 etkiye
sahip. Beden dili, iletiﬂimde
yüzde 55 gibi büyük bir
etkiye sahip olmas›na karﬂ›n,
birçok insan bu alana
>> Beden duruﬂu
gereken ilgiyi göstermekten
>> Jestler
uzak. ‹statistikler de,
>> Mimikler
insanlar›n neyi söyledi¤inin
de¤il, nas›l söyledi¤inin daha
>> Baﬂ›n kullan›m›
önemli oldu¤unu gösteriyor.
>> Oturmak için seçilen yer
Jestler, mimikler, el kol
>> Giyim
hareketleri, sözlerin etkisini
yok ediyor ya da daha da
>> Bak›m ve makyaj
vurguluyor.

U

Beden dilinin
unsurlar›

>> Göz temas›

>> Ayaklar›n kullan›m›
>> Oturma biçimi
>> Mesafe kullan›m›
>> Kullan›lan aksesuvarlar
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TUTARLI DAVRANIN
Brand Build Up Kurucusu
‹letiﬂim Dan›ﬂman› Ercan
Kaﬂ›kç›, baﬂkalar›yla
konuﬂurken sözlerin ve
davran›ﬂlar›n uyumlu ve

tutarl› olmas›n›n, sa¤l›kl› bir iletiﬂim oluﬂmas›ndaki yarar›na
dikkat çekiyor. Konuﬂurken gözlerini kaç›ran, ellerini
saklayan, omuzu çökmüﬂ insanlar›n özgüven ve güvene dayal›
sorunlar› oldu¤unu bilmek gerekiyor.
Kaﬂ›kç›; sert jestlerde bulunulmamas›, örne¤in elin
parmaklar›n›n tehdit eder gibi kullan›lmamas›, elin yumruk
yap›lmamas›n›n sa¤l›kl› bir iletiﬂim için gerekli oldu¤unu dile
getiriyor. Konuﬂurken karﬂ›dakinin gözüne abartmadan
bakmak, dinlerken de tüm bedenle dinlemek, karﬂ›dakinin
etkilenmesini sa¤lar. Sözü kesmemek, kaﬂlarla, yanaklar› ilgili
ﬂekilde konuﬂmaya dahil etmek de konuﬂman›n seyrine güç
katan beden dili unsurlar› aras›nda yer al›yor.
Ortam›n gere¤i ve role uygun davranman›n önemine de¤inen
Ercan Kaﬂ›kç›'ya göre, beden dilini iyi kullanmak; baﬂkalar›n›
etkilemede ve kendimizi iyi ifade etmede büyük avantajlar
sa¤l›yor. Kaﬂ›kc›, "‹ﬂ görüﬂmelerinde de beden dilini iyi
kullan›p, kendini iyi ifade eden kiﬂiler, rakiplerine göre
avantaj sa¤l›yor" diyor.
Di¤er taraftan kiﬂilerin rolü ne olursa olsun, birlikte çal›ﬂ›lan
insanlara belli s›n›rlarda yaklaﬂmak ve davranmak; yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmay›, gelecekte do¤acak aﬂ›r› samimiyetin yarataca¤›
sayg›s›zl›¤› da ortadan kald›r›yor. ‹nsanlar›n bedensel ve
sözsel s›n›rlar›na girildi¤inde, iliﬂkilerde tacizler ortaya

Bunlara dikkat edin
>> Konuﬂurken gözlerini kaç›ran, ellerini
saklayan, omuzu çökmüﬂ insanlar›n
özgüven ve güvene dayal› sorunlar› var
demektir.
>> Sert jestlerde bulunmamak laz›m.
Örne¤in elinin parmaklar›n› tehdit eder
gibi kullanmamak, eli yumruk yapmamak
sa¤l›kl› bir iletiﬂim için gerekli.

>> Konuﬂurken karﬂ›dakinin gözüne
abartmadan bakmak, dinlerken de tüm
bedenle dinlemek, karﬂ›dakinin
etkilenmesini sa¤lar.
>> Sözü kesmemek, kaﬂlarla, yanaklar›
ilgili ﬂekilde konuﬂmaya dahil etmek de
konuﬂman›n seyrine güç katan beden
dili unsurlar› aras›nda yer al›yor.

kariyer
Her meslekte gerekli
Beden dilini kullanma becerisi özellikle sosyal ortamlarda ve sözel iﬂlerde avantaj
sa¤l›yor. Tiyatrocular, emniyet görevlileri, politikac›lar, ﬂark›c›lar kadar
muhasebecilerin de beden dilini do¤ru kullanmaya ihtiyac› var. Çünkü en kar›ﬂ›k
hesap insanda yatar. Muhasebeci de mükellefini tan›mak zorunda. Bir müﬂteri
geliyor ama meslek eti¤ine uygun de¤il. Vergi kaç›ran, naylon fatura düzenleyen
karaktere sahip. Ercan Kaﬂ›kç›, her meslekte beden dilinin do¤ru kullan›lmaya
ihtiyaç duyuldu¤unun alt›n› çiziyor. Beden dilini do¤ru kullanamayanlara da e¤itim
almalar›n› öneriyor. Ama sadece e¤itim almakla kal›nmamas› gerekti¤ini, uygulama
ve tekrar›n ﬂart oldu¤unu vurguluyor.

Neyi söyledi¤iniz de¤il, nas›l söyledi¤iniz önemli. Mimikler ve jestler
sözlerin etkisini yok ediyor ya da daha da vurguluyor. Beden diline
hakim olan ya da beden dilini kullanmay› bilenler hem özel
hayatlar›nda, hem de iﬂ hayat›nda daha baﬂar›l› oluyor.
ç›kabiliyor. Kaﬂ›kç›'ya göre, en samimi olunan
insanlara bile, iﬂ hayat›nda 45 santimetreden daha
yak›n çal›ﬂmak, davranmak özel s›n›rlar›na girmek
anlam›na geliyor.
TÜRKLER D‹KKAT ETM‹YOR
Peki, Türkiye'de çal›ﬂanlar; beden dillerine ne kadar
dikkat ediyor, bu konuda ne gibi hatalar yap›yorlar?
‹letiﬂim uzman› Ercan Kaﬂ›kç›, bu sorulara ﬂu yan›t›
veriyor: "Çok dikkat ettiklerini düﬂünmüyorum.
Çünkü beden dilinin önemi yeterince iyi bilinmiyor.
Ayr›ca, dilini kontrol edemeyen insanlar›n beden
dilini kontrol etmesi de çok beklenemez. Di¤er
taraftan iﬂin duygusal boyutunda da dilimizi kontrol
edemiyoruz. Çünkü duygusal, heyecanl› bir milletiz.
Dilimiz de, kontrol edemedi¤imiz duygular›m›z›n
kurban›. Hem dil, hem de beden dili kullan›m›nda
yap›lmas› gereken en iyi ﬂey, ortam›n gerektirdi¤i
ﬂekilde konuﬂmak ya da davranmak yönünde."
KONTROL ﬁART
Beden dili, insan›n içinde bulundu¤u çeﬂitli duygusal durumlara
göre de de¤iﬂebiliyor. Kaﬂ›kç›’ya göre, stres durumunda ilk
yap›lmas› gereken ﬂey, tepki vermeden önce ona kadar say›p ve
abartmadan derin bir nefes almak. Kaﬂ›kç›, ﬂu tavsiyelerde
bulunuyor: "Kendinize ﬂu soruyu sorun; 'E¤er stres gösterisi
yaparsam elime ne geçer, sakin kal›rsam elime ne geçer'. Sonra
kendinizi, sizi strese sokan kiﬂiden daha ak›ll› olarak telkin edin.
'Ben bu kiﬂiden daha ak›ll›y›m, beni tuza¤a düﬂüremez'. Bunlar
rahatlat›r. Gülmeniz sonras›nda beyninize, ald›¤›n›z oksijenle
beraber pozitif mesajlar gider. Beyin, gülen bir yüz karﬂ›s›nda, dik
duran bir omuz karﬂ›s›nda ﬂunu sorar; 'Her ﬂey yolunda de¤ilse
gülmezdi ve böyle dik durmazd›'. ‹nsana olanlar de¤il, o insan›n
içinde olanlar önemli; içinizdeki sizi kontrol edebilirsiniz."
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ailem

Boﬂanmadan
önce bar›ﬂ›n
Çat›ﬂma devam etti¤i sürece; boﬂanma zor
ve sanc›l› geçiyor. Uzmanlara göre, iliﬂkinin
düzeltilmesi, eﬂler ve çocuklar›n boﬂanma
sonras› dönemdeki problemlerle baﬂa
ç›kabilmesini kolaylaﬂt›r›yor.
> > Defne Do¤an

utsal aile yap›s›n› ne
pahas›na olursa olsun
korumal› m›y›z; yoksa
art›k bir ﬂey
paylaﬂ›lamayan bu
iliﬂkiye nokta m› koymal›y›z?
Peki ya çocuklar? Bu ﬂekilde
sürdürmeye çal›ﬂarak
çocuklara daha m› çok zarar
veriyoruz, yoksa ayr›larak
m›? Zihinleri meﬂgul eden bu
ve benzeri say›s›z sorular…
Elbette boﬂanma, tüm aile
bireylerini etkileyen, ço¤u
zaman ac› bir olay. Eﬂler
aç›s›ndan özellikle ilk
travma çok y›prat›c›, ancak
bundan en fazla çocuklar›n
etkilendi¤i uzmanlarca
kabul gören bir
gerçek…

K

B‹RB‹R‹N‹Z‹
SUÇLAMAYIN
Uzmanlar, boﬂanmaya
karar veren çiftlere bu
zorlu maratonu nas›l
aﬂacaklar› konusunda
çeﬂitli önerilerde
bulunuyor. Boﬂanman›n,
birliktelikte s›k›nt›,
bezginlik duygular›n›n
daha fazla yo¤unlaﬂt›¤›
noktada t›pk› evlilik gibi
“do¤al bir durum” olarak
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de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
belirten uzmanlar›n ilk
önerisi ise; daha zorlu ve
sanc›s›z bir süreç
yaﬂanabilmesi için öncelikle
iliﬂkinin düzeltilmesi.
Çiftlerin durumu
kabullenerek anlaﬂarak,
sürekli birbirlerini
suçlamadan boﬂanmas›,
sonraki dönemin

atlat›lmas›nda da
belirleyici...
‹liﬂkinin düzeltilmesi
durumunda, boﬂanma
sonras› dönemde dengenin
yeniden kurulmas›n›n söz
konusu oldu¤unu belirten
Psikiyatri Uzman› Doç. Dr.
Kemal Sayar’a göre,
anlaﬂmal› boﬂanma
seçene¤inin tercih edilmesi;
gerek eﬂler gerek çocuklar
aç›s›ndan ayr›l›k durumuyla
baﬂa ç›k›lmas›n›
kolaylaﬂt›ran en önemli
etkenler aras›nda yer al›yor.
Psikiyatr Sayar, boﬂanma
sürecinin aile yap›s›n›n ve
yeni düzeninin yeni baﬂtan
ﬂekillendirilmesi olarak
alg›lanmas› gerekti¤ini
belirterek, “Bu nedenle
ayr›lmaya karar veren
çiftlerin avukata
gitmeden evvel, kendi
aralar›nda boﬂanma ve
sonras›ndaki sürecin ana
noktalar› konusunda

fikir birli¤ine varmalar› ve
bunu yaparken de a¤›r
suçlay›c› ve eleﬂtirel
tutumlardan kaç›nmalar›
gerekmektedir” diyor.
ÇOCUKLARA D‹KKAT
Psikiyatr Doç. Dr. Kemal
Sayar, boﬂanma sürecinin
eﬂler aç›s›ndan oldu¤undan
daha çok çocuklar için
y›prat›c› olabildi¤ini
belirterek; iki konuda
dikkatli olunmas›n› öneriyor:
“ Çocuk, kendini bir boﬂanma
nedeni olarak alg›lamamal›.

Boﬂanma
sonras›
dengeyi
kurun

Bunun için özen gösterilmeli.
Boﬂanma çocuk için
ebeveynlerinden birini
kaybetmesi anlam›na
gelmemeli ve bu ﬂekilde
düﬂünmesine yol aç›lmamal›.”
Çocuklar›n, ço¤u zaman
suçluluk duygusuna
kap›labildi¤ini anlatan Sayar,
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürüyor:
“S›kl›kla evden ayr›lan
ebeveynin onlar› yeterince
sevmedi¤i, istemedi¤i hissine
kap›labiliyorlar. Oysa bu
nokta tehlikeli. Çocu¤un
yaﬂ›na göre önerilen yaklaﬂ›m

taktiklerinden
yararlanarak,
ebeveynlerin
buna engel
olmas›,
sonras› dönem
için gerekli.
Ebeveynler bu
noktada uzmandan destek
alabilir, çocu¤un yaﬂ›na göre
do¤ru davran›ﬂlar
sergileyebilir. Önlem
al›nmas› sonraki dönemde
çocu¤un çok daha az
etkilenmesini
sa¤layacakt›r.”

Boﬂanma
sürecinde
çocuklar›n›za
özen gösterin
>> Çocu¤un kendini boﬂanma
nedeni olarak alg›lamamas› için
özen gösterin.
>> Boﬂanma nedeniyle
çocu¤unuzun sizi kaybedece¤i
duygusuna kap›lmamas›n›
sa¤lay›n.
>> Uzmana dan›ﬂarak, çocu¤un
yaﬂ›na göre önerilen yaklaﬂ›mlar›
deneyin.
>> Çocuklar› ﬂiddetli tart›ﬂmalara
tan›k etmeyin.
>> Çocuklar› bar›ﬂma arac› olarak
kullanmay›n.
>> Anneyi / babay› kötülemeyin,
karﬂ› taraf›n hatalar›n› göstererek
suçlamay›n.
>> Çocuklara iliﬂki hakk›nda
anlayabilece¤i ve
kald›rabilece¤inden fazla bilgi
vererek onlar› zorlamay›n.

Boﬂanma öncesi dönemde
yo¤un olarak hissedilen
"tatminsizlik, hoﬂnutsuzluk,
eﬂe ve iliﬂkiye yabanc›laﬂma"
duygular› mahkeme sürecinde
ise yerini "k›zg›nl›k, yetersizlik,
ac›/keder, ﬂok, boﬂluk hatta
bazen depresyon hali"ne
b›rak›r. Bu duygularla baﬂ
etmeye çal›ﬂ›rken ortaya
davran›ﬂ bozukluklar›n›n
ç›kmas› ola¤an karﬂ›lan›yor.
Ancak boﬂanma sonras›
dönemde dengenin yeniden
kurulmas› önemli. Bu
dönemde kiﬂiler daha iyimser,
kararl›, coﬂkulu, merakl›
olabiliyor. Bazen de
piﬂmanl›klar ön plana
ç›kabiliyor. Uzmanlara göre;
boﬂanma sonras› dönemde
dengenin yeniden kurulmas›
durumun kabullenilmesiyle
birlikte olabiliyor. Benlik
de¤erini yeniden yükseltecek
bütünlük hissi yaratacak
etkinliklere yönelinmesi,
kiﬂinin kendine yeniden
güveninin artmas› ve
ba¤›ms›zl›k duygusunun
tekrar yaﬂanmas› aç›s›ndan
yaﬂamsal önem taﬂ›yor.
Boﬂanman›n sona erdi¤i bu
dönemde; yeni yaﬂam
biçiminin ve çocuklar için
günlük bir rutinin
oturtulmas›yla yeni
arkadaﬂlarla görüﬂülmeye
baﬂlanabilir. Boﬂanman›n
psikolojik aç›dan da
tamamlanmas›yla birlikte, yeri
bir sevgi nesnesine yönelim
olabilir. Böylece, taraflar, yeni
arkadaﬂlarla rahat
olabilecekleri döneme
girmiﬂlerdir…
Boﬂand›ktan sonra; eski
eﬂlerin ayn› arkadaﬂ
gruplar›nda ya da sosyal
ortamda bulunmamas›,
mümkünse ayn› arkadaﬂ
gruplar›nda yer almamalar›
öneriliyor.
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e¤itim

Bir ‘t›k’la ödev haz›r!
H
Ödev yapmak,
internet sayesinde
art›k bir t›klama
kadar kolay.
Ansiklopedisiz bir
yaﬂam baﬂl›yor.
Kopyala-yap›ﬂt›r
jenerasyonu, haz›r
ödev indiriyor.
Uzmanlar bu
sitelerin ne kadar
yararl› oldu¤unu
tart›ﬂ›yor.

> > ‹lke Balkan

ayat›m›z›n iki önemli
kavram›; ödev ve
s›nav. Bu iki sözcük,
biraz da e¤itimli
olman›n bedeli... Bu
bedeli ödemek için, uykusuz
geceler boyu çal›ﬂanlar
ço¤unlukta san›r›z…
Zorunlu olsa da ödev
yapmay› çok sevdi¤imiz de
pek söylenemez. Bilgisayar
yaﬂam›m›za girmeden önce,
ödevimizi yapmak için
hemen hemen tek kaynak
olarak ansiklopedilere
baﬂvurur, kimi zaman da
ansiklopedideki bilgileri
aynen geçirerek, ödev
yapman›n huzuruyla
okulumuza giderdik.

En çok indirilen ödev örnekleri
> ‹stiklal Marﬂ› ve Aç›klamas›
> Cumhuriyet Bayram› ve ﬁiirler
> Mehmet Akif Ersoy’un Hayat› ve ﬁiirleri
> ‹stiklal Marﬂ›’n›n Anlam ve Önemi
> Cumhuriyet Bayram› ve Atatürk
> Yaban - Roman Özeti > Aç›lar ve üçgenler
> Cumhuriyet’in ilan› ve Atatürk ilkeleri
> Erozyon Nedir? > ‹stanbul’un Kurtuluﬂu
> Elektrik Devresi > Atatürk ‹lke ve ‹nkilaplar›
> Atomun yap›s› ve periyodik cetvel
> Atatürk ve Cumhuriyet Bayram›
> Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler
> Basit makineler > Kimyasal Ba¤lar
> Sefiller - Victor Hugo (Özet) > Genel Kapak > Sinekli Bakkal
> Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklemler
> Tam Say› Problemleri ve EBOB EKOK
> Kütle - Hacim - Özkütle
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ﬁimdi art›k her evin
raflar›nda bulunmas›
gereken ansiklopediler yavaﬂ
yavaﬂ tarihe kar›ﬂ›yor. Yani
ansiklopedisiz bir yaﬂam
baﬂl›yor. Evinizde
bilgisayar›n›z olmasa bile,
arkadaﬂ›n›z, aile fertleriniz
ya da internet cafelerden
yararlanarak tüm
ödevlerinizi internetten
yapabilirsiniz. Yani ödeviniz
size bir t›k kadar yak›n!
Üstelik, 24 saat aç›k...
Evet, okul öncesi, çocuk, ilk
gençlik, gençlik,
üniversiteliler gibi tüm
gruplara yönelik, uzmanlar
taraf›ndan haz›rlanan
yüzlerce e¤itim portal› var.
Tabii arzu ederseniz, Türkçe
d›ﬂ›ndan arama motorlar›yla
baﬂta ‹ngilizce, tüm dillerden
ödev portallar›na da
ulaﬂabilirsiniz. Üstelik
özellikle ailelerin içi rahat
olabilir, hemen hemen tüm
e¤itim portallar›ndan kumar,
ﬂiddet gibi içerikli sitelere
link verilmiyor. Örne¤in
Egitim.com yetkilileri, sahip
olduklar› güvenlik çemberi
konusunda "Her türlü
bilginin denetimsiz bir
ﬂekilde dolaﬂt›¤› uçsuz
bucaks›z internet
dünyas›nda, alt yaﬂ
gruplar›ndaki kullan›c›lar›n
e¤itsel içerik ararken
ulaﬂmalar› istenmeyen
türden sitelere gidiﬂi
egitim.com s›n›rlar› içinde
mümkün olamaz" diyor.
NASIL KULLANILIR?
Ödev sitelerini
kullanabilmek ise son derece
basit. Önce üye olmak
gerekiyor. Üyelik ücretsiz
ama sitenin verdi¤i
hizmetlerden ücretli olarak
yararlan›labilir. Bu arada,
baﬂvuru sahibinin bilgileri

gizlilik
prensibi çerçevesinde
üçüncü ﬂah›slarla
paylaﬂ›lm›yor. Bir y›ll›k
üyelik ortalama 20-30 YTL,
ömür boyu üyelik ise 50-80
YTL aras›nda
ücretlendiriliyor.
Örne¤in, ilkokul, lise, meslek
lisesi, üniversite, lisans,
yüksek lisans, doktora gibi
konularda 240 kategori ve
1.5 milyon kaynakla yedi
y›ld›r faaliyet gösteren
acilodev.com’un bir y›ll›k
üyelik bedeli 35 YTL, ömür
boyu üyelik ise 70 YTL
olarak ücretlendirilmiﬂ.
Ödemelerin, on-line üyelik
formunu doldurduktan sonra
banka havalesi veya verilen
banka hesap
numaralar›ndan kredi
kart›yla yap›lmas› da
mümkün.
Yani çok k›sa iﬂlemlerle önce
üyelik ve ödev arﬂivi
sistemine giriﬂ için kullan›c›
ad› ve ﬂifrenin
belirlenmesinden sonra, özel
sayfalara giriﬂ yap›p ödev
indirebilirsiniz.
Ödev yard›mc›s› siteler,
ö¤rencilerin ödevlerine
yard›mc› olabilecek
kaynaklar› bir arada sunan
online destek platformu
olarak tan›mlansa da, e¤itim
siteleri genellikle haz›r
ödevlerin kopyalanmas›
olarak kullan›l›yor. Ço¤u
zaman ansiklopedilerde
yap›ld›¤› gibi... Oysa, ödev
haz›rlaman›n iﬂlevine
ulaﬂ›lmas› için ödev konusu
için çeﬂitli kaynaklardan
araﬂt›rma yapmak ve
anlayarak
de¤erlendirebilmek önemli.

Baz› ödev
siteleri
www. egitim.com
www.pekiyi.com
www.odevsitesi.com
www.egitimportali.com
www.turkstudent.net
www.dersimiz.com
www.odev.net
www.acilodev.com
www.matematikciler.com
www.odevturk.com
www.kutuphanem.net
www.odevofis.com
www.odevci.com
www.egitimkulubu.sitemynet.com
www.ekimya.com
www.odevbul.net
www.onlinefizik.com

KOPYALAMAYA D‹KKAT!
‹ﬂte bu yüzden de, geçti¤imiz
aylarda Duke Üniversitesi
MBA program›ndan mezun
olanlar›n yüzde 10’unun
bitirme s›nav›nda kopya
çekti¤i ortaya ç›kanca,
dünyan›n en büyük arama
motoru Google, tüm
dünyada ö¤rencilere haz›r
ödev ve tez pazarlayan
sitelerin ilanlar›n› art›k
kabul etmeyece¤ini aç›klad›.
Tabii geliﬂme, sitelerin
varl›¤›n› de¤il, Google
reklamlar›n› etkiliyor.
Ayr›ca bu siteler, kopyalayap›ﬂt›r jenerasyonunu
tembelli¤e ve sahtecili¤e
itti¤i gerekçesiyle baz›
e¤itmenler taraf›ndan
eleﬂtiriye u¤ruyor. ABD’de
"Kopyala-yap›ﬂt›r"
yönteminin bir sahtekarl›k
m› yoksa postmodern

ö¤renme yöntemi mi oldu¤u
da tart›ﬂ›l›yor.
600 SAYFALIK TEZ
Dünya’da oldu¤u gibi
Türkiye’de de ödev siteleri
büyük bir h›zla geliﬂiyor.

Türkiye’de Odevbul.net,
odevturk.com,
odevrehberi.com,
gencbilim.com, odevci.com
gibi sitelerin binlerce
müﬂterisi var. Bu sitelerde
edebiyattan matemati¤e,

arkeolojiden mühendisli¤e,
iktisattan bas›n yay›na
kadar pek çok ders
kategorisinde ödev örnekleri
bulunuyor. Baz›lar›nda
kiﬂiye özel ödevler var.
Sitelerdeki belgeler, 2
sayfal›k ödevlerden 600
sayfal›k tezlere kadar
de¤iﬂiyor.
Hemen belirtelim,
yurtd›ﬂ›nda art›k baz›
okullar ödevleri oldu¤u gibi
kopyalayanlarla mücadele
etmek için de yeni yaz›l›mlar
geliﬂtiriliyor. Bir anlamda
kütüphane niteli¤indeki
ödev sitelerindeki bilgileri
derleyerek ö¤rencilerin
ödevlerini kendilerinin
haz›rlamalar›nda fayda var.
Çünkü ancak bu ﬂekilde,
kendinize yat›r›m yapabilir,
araﬂt›rma ve ö¤renme
tecrübesi elde edebilirsiniz…
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sa¤l›kl› yaﬂam
Kaza sonras› ölümlerin
yar›s›, ilk 1-2 dakika
içinde gerçekleﬂiyor.
Oysa yap›lan do¤ru
müdahaleler ölüm
oran›n› yüzde 20
azalt›yor. ‹lkyard›m
bilgisine sahip olmak
için 16 saatlik temel
e¤itim almak
gerekiyor.

Hayat kurtarmak için de e¤itim ﬂart
Temel ilkyard›m e¤itimi 16 saat

Medline Acil Yard›m
Akademisi Bilim Kurulu
Üyesi Dr. Ayhan Özﬂahin
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‹lkyard›mda basit önlemlerin hayat
kurtard›¤›n› anlatan Medline Acil
Yard›m Akademisi Bilim Kurulu
Üyesi Dr. Ayhan Özﬂahin,
"‹lkyard›m; sa¤l›¤› tehlikeye
düﬂüren herhangi bir olayda hiçbir
ilaç kullanmadan, yap›lacak
müdahaleler bütünüdür" diyor.
‹lkyard›m müdahalesinin ad›m
ad›m ilerleyen bir süreç oldu¤unu
belirten Özﬂahin, "Panik olmadan
sürecin tümüne hakim olunmas›
gerekir. E¤er müdahale yapan
kiﬂinin ilkyard›m e¤itimi ve becerisi
yok ise, yanl›ﬂ müdahale sakat
kalmas›na veya ölümüne neden
olabilir" uyar›s›n› yap›yor.
Özﬂahin, ﬂöyle konuﬂuyor:
"Kaza an›nda, ilk dakikalar çok
önemli. Yaral› ad›na de¤erli olan
bu dakikalar›n iyi de¤erlendirilmesi
hayat kurtar›r. Herkesin 16 saatten
oluﬂan temel ilkyard›m e¤itimi
almas› gerekir. Standart e¤itim ise
40 saattir."

> > Leyla Y›ld›r›m

lkyard›mda do¤ru
bildi¤imiz ‘yanl›ﬂlar’ o
kadar çok ki…
Bilgisizce yap›lan bir
müdahale, yaral›n›n
sakat kalmas›na veya
ölümüne neden olabiliyor.
Kanayan yaraya kül
dökmek, yan›¤a salça
sürmek, zehirlenmelerde
kusturmak gibi yap›lan
yanl›ﬂ müdahaleler,
hastaya tahmin
edilemeyecek kadar a¤›r
hasar verebilir.
Yap›lan araﬂt›rmalara
göre; kaza sonras›
ölümlerin yüzde 50’si, ilk
1- 2 dakika içinde
gerçekleﬂiyor. Bu oran,
ilk dakikalarda yap›lacak
do¤ru müdahalenin ne
kadar hayati önem
taﬂ›d›¤›n› ortaya koyuyor.
Zira do¤ru yap›lan bir
müdahale, ölüm oran›n›

‹

yüzde 20 oran›nda
azalt›yor.
AMBULANS YETERL‹
Toplum olarak, en büyük
yard›mseverli¤i bir kaza
an›nda gösteririz. Yaral›ya
dokunur, suni teneffüs
yapmaya çal›ﬂ›r,
bulundu¤u yerden
çekiﬂtirerek ç›kar›r ve
kendimizce iyi ﬂeyler
yapt›¤›m›z› düﬂünürüz.
E¤itimsiz olarak yap›lan
müdahalenin yaral› kiﬂiye
hayat boyu verebilece¤i
hasar› bir bilsek, de¤il
oras›n› buras›n›
çekiﬂtirmek, elimizi bile
sürmeyiz. Olas› bir kaza
s›ras›nda, olay yerindeki
bireylerin ilkyard›m bilgisi
yoksa yapacaklar› tek ﬂey;
hastan›n güvenli bir yerde
bulunmas›n› sa¤lamak ve
ambulans ça¤›rmak. Hatta
kaza s›ras›nda, herkes
panik içinde ‘ambulans

‹lkyard›mda do¤ru sand›¤›m›z yanl›ﬂlar
> Bo¤aza bir ﬂey kaçt›¤›nda, s›rta vurmak

pasl› çividen de¤il, topraktan geçiyor.
Bahçeyle u¤raﬂan kiﬂilerin eldiven giymesi
ﬂartt›r.

> Sara hastalar›na so¤an koklat›l›r, bu

yanl›ﬂt›r. Öksürerek ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.

> Kene vakas›nda, kenenin üzerine ya¤

yanl›ﬂt›r. Sara nöbeti s›ras›nda hastan›n
baﬂ›n› çarpmamas›na dikkat edilmelidir.

> Kula¤a veya buruna kaçan cisimler ise

dökme gibi yöntemler uygulanmamal›d›r.
Yaral› direk hastaneye kald›r›lmal›d›r.

> Vücudun herhangi bir yeri kesildi¤inde,
oksijenli su veya tenturdüyot kullanmak
yanl›ﬂt›r. Hücrelerin ölümüne sebep olur.

organd›r. Hastane de hortum ile midedeki
zehir al›n›r.

Kesinlikle, kontrol edilmesi gerekir. ‹nsan› 3
ile 5 dakika içinde öldürebilir.

ç›kar›lmaya çal›ﬂ›l›rken daha da içeriye
kaçabilir. O nedenle evde müdahale etmek
yerine, en yak›n sa¤l›k kuruluﬂuna
gidilmelidir.

> ﬁeftali çekirde¤inin içindeki s›v› çekirde¤i

> 2005 y›l›ndan itibaren tüm dünyada

> Kan ﬂekeri çok mühim bir konudur.

yemek sak›ncal›d›r. ‹çinde siyanür vard›r.
Çocuklar için tehlikelidir, yetiﬂkin bir birey 10
tane yer ise, ölümüne neden olur.

> Çamaﬂ›r suyu veya tuz ruhu
zehirlenmelerinde, kiﬂi kusturulmak yerine
acil hastaneye kald›r›lmal›d›r. E¤er
kusturulmaya çal›ﬂ›l›rsa hassas olan g›rtlak
2’nci kez tahrip olacakt›r. Mide sa¤lam bir

ça¤›r›n’ diye ba¤›r›r,
ancak kimsenin akl›na cep
telefonundan 112 acil
servisi aramak gelmez.
DO⁄RU B‹LG‹ ﬁART
Günlük yaﬂamda her an,
yaralanma, zehirlenme
gibi olaylarla
karﬂ›laﬂabiliriz. O nedenle
herkesin, genel bir
ilkyard›m bilgisi almas›
gerekiyor. Ancak, 70
milyon nüfuslu Türkiye’de,
sadece 100 bine yak›n

turnike yap›lmas› yasakland›. Turnike
s›ras›nda, ba¤lanan yerin alt›nda kalan organ
kaybediliyordu. ﬁu an kanayan yere,
olabildi¤ince steril bir bez ile tampon yap›p,
kol veya ayakta kalp seviyesinin üzerine
kald›r›p, atardamarlar›n üzerinde bask›
yap›lmas› uygulan›yor.

> Herkes tetenoz aﬂ›s› olmal›d›r. Tetenoz

kiﬂinin ilkyard›m e¤itimi
almas› gerçekten
düﬂündürücü…
Düﬂünün, çocu¤unuza
elektrik çarp›yor ve siz
elektri¤in ak›m›n› kesmeden
çocu¤unuza sar›l›yorsunuz…
Bu durumda hem siz hem de
çocu¤unuz ak›ma kap›larak
yaﬂam›n›z› yitirebilirsiniz.
Yine, ‘30 kere kalp mesaj›na
2 kere suni teneffüs’ kural›
ve pratik uygulamas›n›
bilmiyorsan›z, yanl›ﬂ kalp
masaj› ile yaﬂayan birinin

> Yan›klarda, diﬂ macunu, yo¤urt, salça,
yumurta ak› sürmek çok yanl›ﬂt›r. Bu iltihaba
neden olur. Yan›¤›n so¤uk suyun alt›nda
tutulmas›n›n ard›ndan, üzerine ›slak bir bez
örtülerek, en yak›n sa¤l›k kuruluﬂuna
gidilmesi gerekir.

> K›r›k, ç›k›k, burkulmalar, ayn› belirtileri
gösterir. Olay yeri ﬂiﬂer, a¤r›r ve hareket
edilemez. Her 3 durumda da, k›r›k bölgenin
sabitlenerek, hareket etmemesi sa¤lan›p, en
yak›n sa¤l›k kuruluﬂuna gidilmelidir.

> Suni solumun ve kalp masaj› yapmak için

ölümüne neden
olabilirsiniz.
K›sacas› ilk yard›m için de
e¤itim ﬂart… ‹stanbul’da
acil servislere günde 6- 7
bin kiﬂinin baﬂvurdu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, her an
baﬂ›m›za bir ﬂey gelmesi
kaç›n›lmaz. Belki de bu
yaz›y› okurken ‘zaman›m
yok’ diyebilirsiniz. Ancak,
acil bir durum karﬂ›s›nda,
‘Keﬂke’ ile baﬂlayan
cümleler kurmamak için
e¤itim almak ﬂart…

‹lkyard›m e¤itimi
veren kurumlar
> ‹lk yard›m: 112
> Zehir dan›ﬂma hatt›: 114
> Sa¤l›k Müdürlü¤ü:
0212 638 30 00

> K›z›lay: 0312 430 23 00
0212 258 61 61- 0216 336 05 66

> Akut: 0212 217 04 10
> Medline Acil Yard›m
Akademisi:
0212 269 84 44

> Art› E¤itim Merkezleri:
0216 474 91 57 - 58
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‹ﬂ art›k iﬂ yerinde
bitmiyor. Evimize
geldi¤imizde de zaman›m›z›n
ço¤unu çal›ﬂma odam›zda
geçiriyoruz. Bu yüzden
çal›ﬂma odalar›m›z›n
dekorasyonu art›k çok daha
önemli. Uzmanlar, oturuﬂ
biçiminden, ›ﬂ›kland›rmaya
kadar pek çok noktada, bu
mekanlara ayr› bir özen
gösterilmesi konusunda
›srarl›.

Odan›z
çal›ﬂ(ma)
diyor
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> > Defne Do¤an

nnelerimiz, zevkle
döﬂenmiﬂ salonlar›n
konuk kabulüne her
an haz›r, derli toplu,
temiz olmas›n›n
önemini anlatt›lar bizlere…
Çocu¤unuz misafir kabul
edildi¤i zamanlar d›ﬂ›nda
pek de u¤ramad›¤›m›z
salonlardaki eﬂyalar› merak
etmekle geçti. Zaten
ço¤umuzun bir çal›ﬂma
odas› bile olmad›.
Ço¤umuz art›k kendini
"koltuk alt›nda
dosyalarla" iﬂyerinden
d›ﬂar› at›yor. ‹ﬂ iﬂte
bitmiyor, evde de devam
ediyor. Bu h›zl› ve yo¤un
yaﬂam, çal›ﬂma
odalar›n›n önemini her
geçen gün biraz daha
artt›r›yor. Öyle ki oturuﬂ
ﬂeklinden ›ﬂ›kland›rmaya
kadar bu bölümdeki her
düzenleme hem fiziki
olarak hem ruhsal aç›dan
sa¤l›m›z› da
ilgilendiriyor.
Çal›ﬂma odas›n›n
dekorasyonunu

A

düﬂünürken, her ﬂeyden
önce oturuﬂa dikkat
edilmeli. Çünkü kötü
duruﬂ, zaman içerisinde
ruhsal ve fiziksel sorunlar›
da beraberinde getiriyor.
Çal›ﬂma odalar›nda ofis
için tasarlanan bir
sandalye ve bilgisayar
masas› ya da çal›ﬂma
masas› kullan›lmas› ﬂart.
Evde bulunan herhangi bir
masay› bu amaçla
kullanmak sa¤l›kl› de¤il.

evim evim
Çal›ﬂma
odas›nda
Feng-Shui

Sa¤l›kl› oturma için
ayarlanabilir sandalye
olmal› ve ayaklar›n›z›n
yere, düz olarak
basabilmesini
sa¤lamal›s›n›z. ‹nce klavye
olursa, elleriniz klavye
üzerinde çal›ﬂ›rken
kollar›n›z› yukar›ya do¤ru
kald›rmak zorunda
kalmazs›n›z. Ekran›n
ayarlanabilir olmas›, baﬂ›n
öne ya da arkaya do¤ru
e¤ilmemesi ve düz
görebilmek aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›yor.
IﬁIK DO⁄RUDAN GELMEL‹
Odada ›ﬂ›kland›rma da çok
önemli. Bu yönüyle
bak›ld›¤›nda, ›ﬂ›¤›n ekrana
do¤rudan gelmemesi ya da
masada gölge
oluﬂturmamas›, rahat
çal›ﬂman›n ilk koﬂullar›
aras›nda. Masada
çal›ﬂ›rken size gerekli
olabilecek ﬂeylerin listesini
ç›karman›z ve ona göre
daha kolay ulaﬂabilece¤iniz
bir yere koyman›z size
kolayl›k sa¤layacakt›r. Bu

arada çekmecelerin kolay
aç›lmas› da ço¤u zaman
ikinci plana at›lsa da rahat
bir çal›ﬂma odas›n›n
vazgeçilmezleri aras›nda
yer al›yor.
KEY‹FL‹ ÇALIﬁMA
Profesyonel anlamda evde
ofis ortam› yak›n geçmiﬂe
kadar belli meslek
gruplar›nca kullan›l›yordu.
Ancak bilgisayar›n yaﬂama
katt›¤› h›z, hem bu
mekanlar›n tercih
edilmesinde etkili oldu hem
de hemen bütün
mesleklerde çal›ﬂanlar›n
eve iﬂ götürmesinde.
Yayg›n hale gelen evde ofis
mekan› ya da çal›ﬂma
odalar›na; alan›n uygun
olmas› durumunda koltuk
yerleﬂtirilmesi çal›ﬂma
s›ras›nda dinlenmeyi
keyifli k›labiliyor. Bunun
yan› s›ra mekan›n sevilen
objelerle süslenmesi de
art›k yad›rganm›yor,
aksine bu k›sa aral›kl›
dinlenme anlar›n›n keyfini
artt›rabiliyor.

Gerek evlerde oluﬂturulan
ofislerde gerek evde çal›ﬂma
odas›n›n dekorasyonunda dikkat
edilmesi gereken önemli
noktalar var. Iﬂ›kland›rma
bunlar›n baﬂ›nda geliyor.
Bilimsel çal›ﬂmalarla da
desteklenen ve pek çok
ö¤retinin kabul etti¤i verilere
göre, ›ﬂ›¤›n yönü ruh sa¤l›¤›n›
önemli oranda etkiliyor. Yoga
gibi tutulan, insan› merkeze alan
ve yine Uzakdo¤u’dan
yaﬂam›m›za giren Feng-Shui
ö¤retisine göre, direk spot
›ﬂ›klar›n alt›nda oturulmamas›
gerekiyor. Çal›ﬂma odas›nda
dikkat edilmesi gereken noktalar
ﬂöyle:
> Enerji ak›ﬂ›n› önlemek için
koridor üzerinde canl› ya da
yapay bitkiler kullan›lmal›.
> Koridor yeterli derecede
ayd›nlat›l›p enerjinin yukar›
yönde hareket etmesi
sa¤lanmal›.
> Negatif enerjiyi bast›rmak için
5 çubuklu rüzgar çan› as›labilir.
> Çal›ﬂma masas› kap›
karﬂ›s›nda dik konumda
olmamal›. Çünkü dik hareket
eden enerji h›zl› ve kuvvetli
oldu¤unda, oturan kiﬂide negatif
etki yaratabilir.
> Odadaki sivri köﬂeler
mümkünse do¤al ya da yapay
bitkilerle bloke edilmeli.
> Tavan kiriﬂleri ya da direkt
spot ›ﬂ›klar alt›nda oturmamal›.
> Arkan›z duvara, yüzünüz
kap›ya do¤ru oturabilirsiniz,
kap›ya arkan›z dönük
oturmamal›s›n›z.
> Masan›n arkas›nda pencere
olmamal›, e¤er varsa kal›n perde
ya da jaluzi ile kapal›
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAfiAM

49<

dostlar›m›z

Kedi-köpek dostlu¤u
imkans›z de¤il
‹lk
karﬂ›laﬂma
tüyolar›
> Kedi ve köpekleri özellikle
yavruluk dönemlerinde bir
araya getirin.
> ‹lk karﬂ›laﬂmalar› için sakin
bir ortam haz›rlay›n.
> Kedi ve köpekleri bir araya
getirmeden önce onlar›n
kulland›klar› eﬂyalar›
birbirlerine koklat›n.
> Kedi ile köpe¤in ilk
karﬂ›laﬂmalar›nda k›zg›n sesler
ç›kar›p savunma pozisyonuna
geçmeleri normal. Panikleyip
hemen onlar› birbirinden
uzaklaﬂt›rmay›n.
> Yine de ilk günlerde kedi ve
köpekleri bir arada yaln›z
b›rakmay›n. Evde yaln›z
kalacaklar›nda onlar› bir
müddet ayr› ayr› odalarda
tutun.
> Evin ilk petine ilginizi
azaltmay›n. Hatta onu s›k s›k
ödüllendirin.
> ‹lk zamanlarda birbirini
kabullenmeyen petleri
azarlay›p cezaland›rmay›n.
> ‹lk birkaç gün petlerin
yemek ve su kaplar›n›
birbirinden uzak yerlere koyun.
> Özellikle yetiﬂkin kediler
stres alt›nda olduklar›nda
yemek yemedikleri için kedinin
yeme¤i köpe¤in ulaﬂamayaca¤›
bir yerde olmal›.
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Köpekler lider olmak
istiyor, kediler ise
liderli¤i kabul etmiyor.
Peki ayn› evde hem
kedi hem köpek
beslemek mümkün
mü? Özellikle yavru
iken bir araya getirilen kedi ve köpeklerin ayn› evi
paylaﬂmalar› daha kolay.
> > Gülﬂen Kandemir

edi yavrular›n› emziren
diﬂi bir köpek
gördünüz mü? Peki ya
kocaman bir köpe¤in
s›rt›nda uyuklayan
yaramaz bir kedi? Zaten bu
görüntüler genellikle haber
oluyor. Biz de keyifle bu
haberleri ya gazetede
okuyor, ya da televizyonda
izliyoruz. Ama birçok
hayvansever, hem kedileri
hem de köpekleri birlikte
beslemeyi düﬂünmüyor.
Bunun imkans›z oldu¤unu
düﬂünüyorlar ne de olsa…
Oysa hem kedi hem de köpek
beslemeniz, san›ld›¤› kadar
imkans›z de¤il. Uzmanlar
kedi ve köpek aras›ndaki
dostlu¤un sab›r ve do¤ru
davran›ﬂlarla sa¤lanabilece¤i
görüﬂünde.

K

BEDEN D‹LLER‹ FARKLI
Kedi ve köpe¤i birlikte
beslemek istiyorsan›z,
onlar› daha yavruluk
döneminde bir araya

getirmeniz gerekiyor. Kedi
ve köpek yavrular›n›n,
etraflar›n› tan›maya aç›k
oldu¤u ilk 12 haftada
baﬂka bir canl›y›
kabullenmeleri daha kolay.
Bu yüzden yavruluk
döneminde baﬂlayan kediköpek dostlu¤u sorunsuz
oluyor. Yetiﬂkin kedi veya

Kedi-köpek fark›
Bir köpe¤in düﬂünce tarz›
Birlikte yaﬂad›¤›m bu insanlar
beni besliyor, seviyor, s›cak
tutuyor ve bana çok iyi bak›yor.
Bunlar Tanr› m› ne?

Bir kedinin düﬂünce tarz›
Birlikte yaﬂad›¤›m bu insanlar
beni besliyor, seviyor, s›cak
tutuyor ve bana çok iyi bak›yor.
Ben Tanr› m›y›m ne?

köpeklerin yabanc› bir
canl›y› kabul etmeleri daha
zor; çünkü onlar›n
yavrular›na göre tehlike
duyular› daha geliﬂmiﬂ.
Yavru bir köpe¤in oyuna
davet hareketlerini,
yetiﬂkin bir kedi sald›r›
olarak alg›layabilir. Yaﬂam
alan›n› sahiplenen kediler,

evde kendisinden baﬂka bir
canl›n›n olmas›n› hoﬂ
karﬂ›lamaz. Beden dilleri
neredeyse birbirinin z›dd›
olan kedi ve köpekler
birbirlerini yanl›ﬂ
anlad›klar› için, ayn› mekan›
paylaﬂmalar› o kadar da
kolay de¤il.
‹LK KARﬁILAﬁMA
Kedi ve köpe¤i ayn› ortamda
yaﬂatmay› düﬂünen bir
hayvansevere, iki hayvan›n
ilk karﬂ›laﬂmas›nda büyük iﬂ
düﬂüyor. Karﬂ›laﬂma için
sakin bir ortam yarat›lmal›
öncelikle. Evin ilk sakini
köpekse, kedi ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda onun
ödüllendirilmesi gerekiyor.
Böylece köpek evin yeni

misafiri nedeniyle
ödüllendirildi¤ini
hissedecektir. Bu
karﬂ›laﬂmadan sonra da ev
sahibinin, kedi ve köpe¤i bir
süre dikkatle izlemesi; adeta
onlar› göz hapsine al›p
yaln›z b›rakmamas› gerekli.
Özellikle ilk günlerde evde
yaln›z kalmalar›
gerekiyorsa, mutlaka ayr›
odalarda ya da birbirleriyle
fiziksel olarak temasta
bulunamayacaklar›
mesafede b›rak›lmal›lar.
Ev sahibinin eve ikinci pet
ald›ktan sonra dikkat etmesi
gereken baﬂka bir noktaysa,
eve ilk ald›¤› hayvana
ilgisinin eskiye göre
azalmamas›. Özellikle kedi
köpeklerin birbirinin kabul

etme zamanlar›nda bu daha
da önem taﬂ›yor.
L‹DERL‹K SORUNU
Uzmanlara göre, köpekler
kedilerden daha k›skanç.
Kediler hâlâ iç güdülerine
göre yaﬂarken, köpekler
insana daha yak›n oldu¤u için
sahibini daha çok
sahipleniyor. Asl›nda köpekler
kedilere karﬂ› daima lider
olmak istiyor. Kediler ise
yarat›l›ﬂ olarak liderli¤i kabul
etmiyor. Ancak zaman içinde
kedi ve köpek aras›ndaki
liderlik sorunu aﬂ›labilir. Diﬂi
köpeklerin lider olma
dürtüleri çok fazla olmad›¤›
için bunlar›n kedi ile dostluk
kurmakta erkek köpeklere
göre daha baﬂar›l› olduklar›

gözlenmekte. Kedi ve köpek
aras›nda bir liderlik sorunu
yaﬂansa da bunu aﬂmak için
evin liderinin ve hakiminin
“siz” oldu¤unuzu da
dostlar›n›z›n anlamas›
gerekiyor. Tabii her cins kedi
ve köpe¤in ayn› evi
paylaﬂmas› da mümkün
de¤il. Baz› kedi ve köpek
›rklar› birbirini kesinlikle
kabul edemiyor. Rotweiler,
Boxer, Jack Russel,
Doberman, Bull Terrier ve
av köpeklerinin kedi ile ayn›
ortamda yaﬂamas› mümkün
de¤il. Kedilerin hareketleri,
bu ›rklar üzerinde sald›r› ve
avlanma dürtüsü
uyand›r›yor. ‹stisnalar olsa
da siz bu genel kural›
unutmay›n.
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Marks & Spencer

moda

2007-2008 k›ﬂ sezonu
için her ﬂey yeni
baﬂtan tasarland›;
eldivenler uzad›,
beller yükseldi, botlar
k›sald› ve bilek
Mudo h›rka
hizas›na indi… Bol
paçal› ve yüksek belli pantolonlar›n vitrinlere yerleﬂti¤i yeni sezonda;
gözde ayakkab›lar ise bilekte biten botlar ve yaz›n da aya¤›m›zdan
ç›karmad›¤›m›z babetler. Siyah, gri, sar› ve füme hakim renkler.
> > Defne Do¤an

itrinlere yerleﬂen 20072008 k›ﬂ koleksiyonlar›
ürünleri rahat bir k›ﬂ
sezonu geçirece¤imizi
müjdeliyor. Yüksek
belli pantolonlar› geri
getiren tasar›mlarda, uzun
eldivenler, rengarenk yün
kabanlar s›ms›cak bir k›ﬂ
vaat ediyor. Bu k›ﬂ için ön
plana ç›kan tasar›mlar,
neredeyse son 6 y›ld›r hakim
olan düﬂük belin
egemenli¤ine son veriyor.
Ayr›ca bacaklar› kavrayan
dar kotlar›n pabucunu dama
atarken rahatl›¤› ön planda
tutuyor.
Sezonun renkleri koyu tonlar
olmas› nedeniyle biraz
karamsar gibi
görünse de siyah,
gri ve füme dikkatli
kullan›ld›¤›nda
giyiminize gizem
katabilecek renkler.
Yine de koyu
renklerden
hoﬂlanmayanlar›n da
alternatifleri var.
K›ﬂ›n alternative

V

‹SMMMO YAﬁAM > Kas›m/Aral›k 2007

>52

Marks & Spencer

Daha rahat ve
s›cak bir k›ﬂ
renklerinde; fuﬂya, yeﬂil,
saks mavisi ve sar› tonlar› ön
plana ç›k›yor.

HAREKETL‹ CEKETLER
Diz hizas›nda düz renk yün ve
kaﬂmir maksi paltolar bu k›ﬂ›n
gözdeleri aras›nda. Kesimler
ise kollar hafif yarasa,

yakalarda bisiklet dikkat
çekiyor. Ceketleri süsleyen
askeri ayr›nt›lar› da
atlamamakta yarar var.
Kapüﬂonu, yakas›yla
hareketlendirilen k›ﬂl›k
ceketler de sportif görüntüyle
ﬂ›kl›¤› bir araya getiriyor.
Firmalar bu sezon da ﬂ›kl›¤›
ve rahatl›¤› ön planda tutan
koleksiyonlar sunuyor. ‹ﬂte
size markalar›n koleksiyon
ve yeni y›la yönelik
kampanyalar›ndan
örnekler:
> Mudo’nun koleksiyonlar›nda

Bagozza Milano

çeﬂit çeﬂit, renk renk uzun
h›rka ve kazaklar dikkat
çekiyor. Vitrinlerde özellikle
bayanlara yönelik yarasa
kollu, kolsuz yelek tarz› ve

manto yaka h›rkalar yer al›yor.
> Tosca Blu, genç k›z ve iﬂ

kad›nlar›na yönelik çanta a¤›rl›kl›
koleksiyonuna ayakkab›, eldiven,
kemer ve tak› ile zenginlik kat›yor.
Zarif trikolar› da ilk kez bu y›l
koleksiyonuna dahil eden firma;
siyah, çivit mavi ve begonvil
renklerinin kullan›ld›¤› triko
koleksiyonuyla dikkat çekiyor.
> K›ﬂ kumaﬂ› kadifenin s›ra d›ﬂ›

modellerle hayat buldu¤u Bagozza
Milano Koleksiyonu erkekler için
geniﬂ bir yelpaze sunuyor. Ofis stili
klasik kesimli ceketleri de sportif
tarzdan hoﬂlanan erkekler için de
rahat ve ﬂ›k alternatifleri bulmak
mümkün. Kadife ceketler, mor - gece
mavisi, lila, grinin pek çok tonu,
kahverengi gibi alternatif renklerle
dikkat çekiyor.

Tosca-Michelan

Ki¤›l›

Kal›n kemerler, minik el çantalar›

koleksiyonuyla fark yarat›yor. Topkap›
Saray›'ndaki Kutsal Emanetler, ‹znik
Çinileri, Osmanl› Mezarlar›'nda ve
Türbeleri'nde bulunan d›ﬂ süslemeler
incelenerek tasarlanan koleksiyonun
ana temas›, Osmanl› Motifleri.
Koleksiyonda zümrüt, yakut gibi do¤al
taﬂlar ve seramik de kullan›l›yor.
> Marks & Spencer manto ve

ayakkab›lar›n› atk›, bere ve
eldivenleriyle tamamlamak isteyen bay
ve bayanlara "3 Al 2 Öde
Kampanyas›"n› sunuyor. Modern ve
farkl› çizgileri 7'den 77'ye herkese
yaﬂatmay› hedefleyen kampanya, 31
Aral›k tarihine kadar sürecek.

al›ﬂveriﬂlerinde hem indirim hem de
hediye çeki imkân› sunuyor.
> Her 100 YTL’ lik al›ﬂveriﬂe 25 YTL’

lik hediye çeki kampanyas›na devam
eden Ki¤›l› tak›m elbiselerde 199 YTL,
ceketlerde 149 YTL, kabanlarda 149
YTL, pantolonlarda 49 YTL,
gömleklerde 49 YTL'den baﬂlayan
fiyatlarla yeni kolleksiyonlar›
müﬂterilerin be¤enisine
sunuluyor.

Tosca-Michelan

‹nci

> Sarar bu sezon kol dü¤mesi

Sarar

Bu sezonun modellerine eﬂlik eden aksesuvarlara
gelince; apartman topuklu bilekte biten ve ba¤c›kl›
botlar, kal›n kemerler ve ﬂapkalar önemli bir yer
ediniyor. Daha çok yaz›n vitrinlerde görmeye
al›ﬂt›¤›m›z babetler bu kez k›ﬂ tasar›mlar›nda da
karﬂ›m›za ç›k›yor. Burada da neon renkler hakim.
Yaz›n oldukça büyük olan çantalar ise bu k›ﬂ›n
koleksiyonlar›nda epey küçülüyor. Hatta pek çok
koleksiyonda minik el çantalar›n›n önemli birer
tamamlay›c› haline geldi¤ini söyleyebiliriz. Sezonun
tak›lar›n›n ortak özelli¤i, büyük olmalar›. Buna
karﬂ›l›k uzun deri eldivenler ile ﬂapkalar bu sezon
kad›nlara han›mefendi olduklar›n› hissettirecek
estetikle bütünleﬂiyor.

> Damat-Tween-ADV ve

D’S Damat, 2008
y›l›na girerken
y›lbaﬂ›
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Anadolu Yakas›’nda bal›k keyfi
"Bo¤aza bal›k yemeye
gidelim" diyenlere bir
de Anadolu Yakas›’n›
tavsiye ediyoruz. ‹ﬂte
Anadolu Yakas›’n›n
gözde bal›k mekanlar›

> > Leyla Y›ld›r›m

eniz, bo¤az, bal›k, rak›,
meze denilince akla;
Yeniköy, Bebek, Sar›yer
gibi Avrupa
Yakas›’ndaki
restoranlar gelir. Hatta,
‘Bo¤aza bal›k yeme¤e
gidelim’ cümlesi dilimize
yerleﬂmiﬂtir. Oysa,

D

Çengelköy’den Beykoz’a
kadar uzanan sahil ﬂeridi,
birbirinden farkl› lezzetler
sunan onlarca bal›k restoran›
ve bal›k meyhanesiyle, farkl›
bir atmosfer sunuyor. Bal›k
restoranlar› müdavimleri
bilir. Bo¤az manzaras›n›n en
güzel izlenece¤i yer Anadolu
Yakas›’d›r. Bo¤az›n güzelli¤i,

denizin, yosunun kokusu,
gündo¤umu ile günbat›m›
bir baﬂkad›r, Anadolu
Yakas›’nda… Daha huzurlu
ve nispeten daha yeﬂil olan
Anadolu Yakas›’ndaki bal›k
restoranlar›; çeﬂit çeﬂit
mezeler ve mevsim bal›¤›na
eﬂlik eden rak›, uçsuz
bucaks›z gökyüzü,

>> Çengelköy’de

>> Kandilli Bal›kç›s›’nda

>> “a’la turka deniz

kalamar ›zgara yiyin

‘okyanus lokumu’ tad›n

ürünleri çorbas›’ için

Çengelköy ‹skelesi’nin hemen yan›ndaki
Çengelköy ‹skele Restaurant, muhteﬂem bo¤az
manzaras›n›n yan› s›ra, lakerda, ahtapot
salatas›, karides, kalamar, karides güveç, deniz
mahsulleri güveç, jumbo karides yemekleriyle
öne ç›k›yor. Soya sosu, tereya¤, suland›r›lm›ﬂ
sar›msak ve niﬂasta kullan›larak haz›rlanan sos,
kalamar ›zgara ile ›zgara bal›¤a ayr› bir lezzet
kat›l›yor. Her gün 12.00 ile 24.00 saatleri
aras›nda hizmet veren mekanda, özel sosla
haz›rlanan ›zgara kalamar›n porsiyonu 18 YTL.

Üsküdar Kandilli’de tamam› ahﬂap dekor içinde deniz
eskileri ile süslü olan Kandilli Bal›k Meyhanesi, mis gibi
deniz kokan, bir denizci meyhanesi. Bal›k a¤›rl›kl›
zengin mezeleri tadabilece¤iniz mekanda, kalamar
a¤z›n›zda da¤›l›rken, karidesin mis gibi tereya¤›
kokusuna kar›ﬂan deniz kokusu sizi farkl› bir atmosfere
götürür. Yemek s›ras›nda, okyanus lokumu, bal›k krep,
›zgara bal›k köftesi yemeden dönmeyin. Mezeler 5 YTL,
Deniz ürünleri 10 YTL, Okyanus lokumu tanesi 3
YTL’dir. Eski ‹stanbul meyhane kültürünü
yaﬂayaca¤›n›z Kandilli Bal›kç›s›, sizleri bekliyor.

Anadolu Hisar›’nda, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nün hemen alt›nda, denize s›f›r konumdaki
ünlü ‹kiz Yal›’da hizmet veren Lacivert Restaurant,
manzaraya karﬂ› yeme¤inizi yiyebilece¤iniz eﬂsiz
mekanlardan biri. Kalamar, karides, ahtapot,
palamut, lüfer gibi mevsim bal›klar›n› tadabilece¤iniz
mekanda, a’la turka deniz ürünleri çorbas›n› mutlaka
için. Sa¤l›k ve lezzet taﬂ›yan Akdeniz mutfa¤› a¤›rl›kl›
olan mönüden, Portekiz usulü sar›msakl› domatesli
karidesi de yemenizi tavsiye ederiz. Mekana özgü,
a’la turka deniz ürünleri çorbas› 15 YTL.
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lezzet
ANADOLU YAKASININ

GÖZDE BALIK

RESTORANLARI
Çengelköy ‹skele Restaurant

0216 321 55 05
Kandilli Bal›kç› Meyhanesi

0216 308 02 60
Lacivert Restaurant

0216 413 42 24
Dal-Mare Restaurant

0216 422 57 62
Taç Restoran

0216 331 00 51
Villa Bosphorus Restaurant

0216 422 80 80
Fener Bal›k Restaurant

0216 536 00 92
Ay›ﬂ›¤› Bal›k Restaurant

0216 536 00 59
Çapari Restaurant
büyüleyici bo¤az manzaras›
ve mart›lar› ile dostlar›n›zla
geçirece¤iniz zaman›
unutulmaz k›lar. ‹stanbul’un
tüm güzelliklerini
hissederek, denizin her
tad›n› keﬂfedece¤iniz
Anadolu Yakas›; ihtiﬂam›yla
sizi büyüleyip uzak diyarlara
götürürken, kentin tüm

stresinden uzaklaﬂt›r›p,
sanki ‹stanbul manzaral› bir
sahil kasabas›nda tatilde
oldu¤unuz hissini verir. Zira,
aylardan bal›k ay›nday›z. Av
yasa¤›n›n sona ermesiyle,
bal›k restoranlar› çeﬂit çeﬂit
bal›klardan haz›rlanan farkl›
lezzetlerle, hareketli günler
yaﬂ›yor. Lüfer ve palamut

gibi mevsim bal›klar›n›n yan›
s›ra, levrek marine, bal›k
köftesi, ›zgara kalamar ve
lakerda yemenin tam zaman›.
Kentin en hareketli noktas›
olan Avrupa Yakas›’na bakan
muhteﬂem bo¤az manzaras›
ve farkl› lezzetleriyle,
Anadolu Yakas› bal›k
restoranlar› sizleri bekliyor:

>> Del-Mare’nin büyülü

>> Taç Restaurant’ta

atmosferinde bal›k

ziyafet zaman›

Bo¤az’›n en güzel yerlerinden biri olan Çengelköy’de
denize naz›r konumlanm›ﬂ Del-Mare Restaurant,
otantik ve tarihi yap›s›yla büyülü bir ortamda bal›k
keyfi sunuyor. 200 y›ll›k tarihiyle Bo¤az’›n k›y›s›nda
duran iki katl› tarihi binada Bo¤az’›n eﬂsiz manzaras›n›
seyrederken, kalamar ›zgara veya levrek bal›¤›
mant›s›n› mutlaka deneyin. Mekan›n spesiyaliteleri
aras›nda Midyeli ravioli, paella ve bal›k be¤endi
söylenebilir. Restoranda, Frans›z, ‹talyan, ‹spanyol ve
Yunan mutfaklar›na ait zengin mönülerde bulunuyor.
Kalamar ›zgara 10 YTL, Levrek bal›¤› mant›s› 7 YTL.

Anadolu Yakas›’n›n eﬂsiz bo¤az manzaras›n› gözler
önüne seren Taç Restoran, Kanl›ca’da denize s›f›r
konumuyla 40 y›ld›r hizmet veriyor. Mekan, yaz›n
ve k›ﬂ›n kullan›lan 2 ayr› bölümden oluﬂuyor. Bal›k
çeﬂitleri ve mezeler a¤›rl›kl› mönüde, börek, salata
çeﬂitleri, peynir tabaklar›, Osmanl› ve dünya
mutfaklar›ndan tatl›lar da yer al›yor. Levrek
be¤endi, karides mant›, bal›k kokoreç yemeden
dönmeyin. Bal›k kokoreç’in ve karides mant›n›n
porsiyonu 10 YTL. Mekana özgü haz›rlanan levrek
dolmay› da mutlaka tad›n.

0216 320 20 06
Kay›kç›lar Bal›k- Midye

0216 320 22 08
Eftalya Bal›k Restaurant

0216 422 28 51
Kordon Bal›k Restaurant

0216 321 04 75

>> Bo¤az manzaras›nda

deniz ürünleri güveci
Tarihi Çengelköy semtinde denize s›f›r bir mekan olan
Villa Bosphorus, mevsim bal›klar›yla farkl› lezzetleri
masan›za getiriyor. Bo¤az Köprüsü, Dolmabahçe Saray›,
Beylerbeyi Saray›, tarihi yal›lar, camiler ve ‹stanbul
siluetini izleyebilece¤iniz muhteﬂem bir manzaraya sahip
olan mekan, özellikle önündeki kumsal›, bal›kç› tekneleri
ve ördekleri ile gelenleri ﬂehir hayat›n›n stresinden
uzaklaﬂt›r›yor. Bal›klar her sabah ve her akﬂam
Çengelköy’deki bal›kç›lardan al›n›yor. Spesiyalistleri olan
soya soslu deniz ürünleri güveci ve yemek sonras›
sunulan s›cak helvay› yemeden dönmeyin.
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gezi dünya

Avrupa’n›n gizli kalm›ﬂ mücevheri

Do¤u Bloku y›k›l›nca adeta bir
elmas gibi parlad› Avrupa’n›n
ortas›nda… II. Dünya Savaﬂ›’ndan
yara almadan
ç›kmay› baﬂaran
Prag, ﬂimdi bir dünya
miras› olarak
milyonlarca turisti
kendine çekiyor.
> > Gülﬂen Kandemir

KAD‹FE DEVR‹MLE GELEN DEMOKRAS‹
Prag n tarihi 9. y zy la
dayan yor. 14. y zy l ortalar nda
Bohemian Kral ve Kutsal
Roma mparatoru IV.
Charles taraf ndan ehre
bir ok eser kazand r ld .
14’ nc y zy lda ehir,
imparator 4. Karl’ n
imar faaliyetleriyle
s radan bir ehir
olmaktan k p
metropol haline geldi.
Prag, 17’inci
y zy ldan itibaren
Avusturyal lar n
egemenli ine girdi.
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1918’de kurulan ek Cumhuriyeti’nin
ba kenti oldu. 1939’da ise
bombard man tehdidi zerine
Almanlara teslim edildi. 1945’te
Rus askerleri taraf ndan istila
edilen ehir, 1948’de yap lan
se imlerin ard ndan 40 y ll k
Kom nist iktidar na ad m
att . Halen Cumhurba kan
olan Vaclav Havel’in
d nyaya tan tt
Kadife
Devrimle 1989’da yeniden
demokrasiye ge ebildi.

ir ﬂehir ancak bu
kadar güzel
korunabilir…" Bu
düﬂünceye ilk kez
Büyük Petro’nun
(Nam›-› di¤er Deli Petro)
ﬂehri Saint Petesburg’da
kap›lm›ﬂt›m… ﬁimdi de
Prag’da kap›l›yorum. Saint
Petesburg, uzun y›llar
dünyaya kapal› bir ﬂehir
oldu¤u için korunabilmiﬂ.
Peki ya Prag?.. Düﬂünün ki
Prag;Almanya, Polonya,
Slovakya, Macaristan ve
Avusturya'yla s›n›r olan
Çek Cumhuriyeti’ne

B

baﬂkentlik yap›yor…
Gözünüzün önüne II.
Dünya Savaﬂ› y›llar›n›
getirin… Komﬂular› yerle
bir olurken bu ﬂehre bir
bomba bile isabet etmemiﬂ.
Daha do¤rusu ﬂehir ateﬂ
alt›nda kal›p da güzel
yap›lar›na zarar gelmesin
diye anahtar› Hitler’e
teslim edilmiﬂ. Bugün bir
dünya miras› haline gelen
ﬂehir için ‘‹yi ki de öyle
yap›lm›ﬂ’ diye düﬂünmeden
edemiyor insan…
Prag’a yolumuz, bahar›n
yüzünü yaza çevirdi¤i
günlerde düﬂüyor. Zaten
Prag’› gezilebilece¤iniz en

güzel mevsim bahar…
Havaalan›ndan ç›kar
ç›kmaz, ﬂehrin güzelli¤i
bizi çarpmaya baﬂl›yor…
ﬁehir merkezine
yaklaﬂt›kça yüzlerce y›l
öncesinde hissediyorsunuz
kendinizi… ﬁehirdeki
insanlar da o y›llar›n
k›yafetlerini giyse,
neredeyse ayk›r› hiçbir ﬂey
görmeyeceksiniz… Otele
eﬂyalar›m›z› yerleﬂtirip,
gecikmiﬂ bir ö¤len yeme¤i
yiyoruz. Daha Prag’a
gitmeden Çeklerin meﬂhur
‘siyah bira’s›n›n ününü
duyuyoruz. Garson bize
hangi ﬂarab› içece¤imizi

sorsa da turist oldu¤umuzu
belli edip ‘siyah bira’
diyoruz.
17 M‹LYON TUR‹ST
Yeme¤imizi yiyip,
biralar›m›z› içtikten sonra
bitmek üzere olan bir günü
kurtarmak telaﬂ›yla
at›yoruz kendimizi
sokaklara… Bu ﬂehirde
insan foto¤raf çekmeden
bir dakika bile duram›yor.
Her yap› o kadar güzel ki…
Bu yüzden de turistler,
ﬂehri adeta gözleri
objektife yap›ﬂm›ﬂ olarak
geziyor.
Turistler demiﬂken, Prag’da

her yer turist... Türkiye’ye
gelen toplam 20 milyon
turist için bayram
yap›l›rken; Prag’a, yani
Çek Cumhuriyeti’nin bir
tek ﬂehrine y›lda 17 milyon
turist geldi¤ini söylersek,
san›r›z ne demek
istedi¤imizi daha iyi
anlatabiliriz.
‹kinci gün, as›l gezi
günümüz… Bu ﬂehri
yürüyerek dolaﬂaca¤›m›z
için rahat bir k›yafet ve
ayakkab› giyip düﬂüyoruz
yollara… Tur otobüsümüz
bizi Cumhurbaﬂkanl›¤›
Saray›’n›n oldu¤u meydana
b›rak›yor. ﬁehrin en güzel
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gezi dünya
göründü¤ü bu bölgeden
yürüyerek Charles
Köprüsü’ne inebilece¤imiz
bir güzergah izleyece¤iz.
600 YILLIK KATEDRAL
Cumhurbaﬂkanl›¤›
Saray›’n›n etraf› oldukça
kalabal›k. Askerlerin nöbet
de¤iﬂimi törenini turistler
elleri objektifte bekliyorlar.
Bu sarayda halen
Cumhurbaﬂkan›’n›n bir
çal›ﬂma ofisi de bulunuyor.
Ama Cumhurbaﬂkan›
Vaclav Havel, sürekli
burada kalm›yor. Ayr›ca
baz› bakanl›klar›n ve
milletvekillerinin de
çal›ﬂma ofisi burada.
Saray’›n etraf›nda resimler
çektikten sonra, avlusundan
geçip, yap›m› 600 y›l süren
bir katedrali görmeye
gidiyoruz.
St. Vitus Katedrali 13441919 y›llar› aras›nda
yap›lm›ﬂ. Savaﬂlar ve
salg›nlar nedeniyle yap›m›
50 y›l duran katedral, tek
kelimeyle
muhteﬂem…‹spanya’daki
Sagra da Familia’dan(?)
daha görkemli diyebiliriz. 3
büyük ﬂapeli var. Ayr›ca
Kral 1. Vaslav’a ait bir lahit
de bulunuyor. Buraya 200
merdivenle ç›kabilirsiniz.
Yap›m› 600 y›l sürünce,
Katedral’in yap›m›nda iki
mimari tarz a¤›rl›k
kazanm›ﬂ. Aziz Vitus
Katedrali’nin ön cephesi
gotik, arka cephesi de
neogotik tarzda. Burada
bol bol resim çekip, yola
devam ediyoruz. Arnavut
kald›r›ml› bir yoldan
yürüyoruz. Sa¤da ve solda
hediyelik eﬂya dükkanlar›
ve ad›m baﬂ› müzeler var.
Maria Teresa kilisesini
geçtikten sonra sola
dönünce ‘alt›n soka¤›’n›
görüyoruz. Buras›, savaﬂ
ganimetlerinin topland›¤›
sokakm›ﬂ vakti
zaman›nda… Soka¤a giriﬂ
ücretli oldu¤u için baz›
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turistler giriﬂteki
turnikelerin ard›ndan
soka¤a bakmakla yetiniyor.
CHARLES KÖPRÜSÜ
Buray› da geride
b›rakt›ktan sonra
Cumhurbaﬂkanl›¤› Saray›’n›
Prag’›n merkezine ba¤layan

merdivenlere yöneliyoruz.
Merdivenlerin baﬂ›na
geldi¤imizde Prag’›n en
güzel göründü¤ü noktadan
resimler çekiyoruz. ﬁehrin
görünüﬂünü doyas›ya
seyrettikten sonra
merdivenlerden inmeye
baﬂl›yoruz. Burada

oturdu¤u yerde kafalar›n›
iyice e¤miﬂ dilencileri
görüyoruz. Prag’da
dilenciler, dilenerek ne
kadar alçald›klar›n›
bedenlerinin duruﬂuyla da
gösteriyorlar.
Merdivenleri indikten
sonra yaklaﬂ›k 20 dakikal›k
bir yürüyüﬂle Charles
Köprüsü’ne ulaﬂ›yoruz.
Charles Köprüsü de
‹mparator IV. Charles'›n
kente kazand›rd›¤›, ﬂehrin
en önemli simgesi…
13.Yüzy›l yap›m› olan
köprü, özellikle ilkbahar ve
yaz aylar›nda turistlerin ve
Çeklerin en çok gittikleri
yer… Güneﬂli bir günde
köprünün üstünde
hediyelik eﬂya satanlardan,
müzisyenlere, ressamlardan
kukla oynatanlara kadar
birçok renklilik
görebilirsiniz.
NEH‹R TURU
Asl›nda bu köprü ilk
zamanlar ﬂövalye
turnuvalar›
gerçekleﬂtirilmek için
yap›lm›ﬂ. Süsleme olarak
da o dönemlerde sadece
haç kullan›lm›ﬂ. Oysa
ﬂimdilerde köprünün
üstünde 75 heykel

BURALARI GÖRMEDEN GELMEY‹N
Charles Köprüsü üzerinde bulunan John Nepomuk heykelinin kutsal oldu¤una
inan›l›yor. Burada dilek tutup, haç ya da haleye dokunursan›z, dile¤inizin kabul olaca¤›
söyleniyor. Asl›nda John Nepomuk, ﬂüpheci bir kral olan Wenceslas IV döneminde
rahipmiﬂ. Bir gün, güzeller güzeli kraliçe bu rahibin yan›na günah ç›karmaya gelmiﬂ.
Kar›s›n›n kendini aldatt›¤›n› düﬂünen Kral, rahibi yan›na ça¤›rm›ﬂ ve kraliçenin ne
söyledi¤ini ö¤renmek istemiﬂ. Rahip Tanr› huzurunda verdi¤i sözü bozamayaca¤›n›
söyleyince sinirlenen kral onu Vitava Nehri’nden atm›ﬂ. Bunun üzerine rahibin at›ld›¤›
yerden bir ›ﬂ›k yükselmiﬂ. ‹ﬂte bu heykel , olay› hat›rlatmak için dikilmiﬂ.

görebiliyorsunuz.
Heykellerin kopya
oldu¤unu ve Katoliklerin
bask›s›yla 1.600-1.800’lü
y›llarda yap›ld›klar›n›
ö¤reniyoruz.
Charles Köprüsü, asl›nda
Vitava Nehri üzerindeki
onlarca köprüden sadece
biri. Ancak en ünlüsü
oldu¤u için biz nehri de
buradan seyrediyoruz.
Nehirde gezinen birçok tur
gemisi dikkatimizi çekiyor.
Köprünün hemen bitiminde
kukla ma¤azalar›ndan
birkaç kukla al›p, bohemia
kristali bulabilece¤imiz
dükkanlar› arayarak ﬂehri
dolaﬂmaya devam ediyoruz.
Burada ad›m baﬂ› kilise
görüyoruz ama bunlar›n
ço¤u müze olarak
kullan›l›yor. Çeklerin
büyük bölümü ateist. Bu
oran›n yüzde 65’e kadar
vard›¤› belirtiliyor.
Günün büyük bölümünü
ﬂehri gezerek geçirdikten
sonra 1-2 saatlik bir
dinlenme için otelimize
dönüyoruz. Akﬂamüzeri
nehirde tura ç›kaca¤›z.
Güneﬂin bat›ﬂ›n› yemekli
bir gemide nehir üstünde
yakal›yoruz. Yaklaﬂ›k 2
saatlik turda nehir

kenar›ndaki evlerin
Prag’daki zenginlere ait
oldu¤unu san›r›z söylemeye
gerek yok. Ancak havan›n
kararmas›na ra¤men bu
evlerin hiç birinde ›ﬂ›k
yanmad›¤›n› fark edip, “Bu
evlerde yaﬂanm›yor” hissine
kap›l›yoruz.Adeta bu
evlerde yaﬂanm›yor hissine
kap›l›yoruz. Rehberimizden
ö¤reniyoruz ki, Prag halk›
oldukça sosyal ve e¤lenmeyi
seviyor. Bu yüzden de
özellikle bahar ve yaz
aylar›nda evlerinde
durmuyorlar. Gerçekten
Prag, c›v›l c›v›l yaﬂayan bir
ﬂehir. Prag’› bir kez görmek
büyük bir ﬂans; bir daha
görmemek ise büyük bir
ﬂanss›zl›k...

>> 17’nci

Yüzy›l’da yap›lan
Loretan Meydan›
>> Çerninski Palace ad›yla
bilinen D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve
eski hükümet binalar›
>> Mozart’›n hayat›n› konu
alan filmin bir bölümünün
çekildi¤i Baﬂpiskoposluk
Saray›
>> 15’inci yüzy›l yap›m› Mala
Strana Kilisesi, Tyne Saray›
ve Orloj Saray›
>> Gecenin ilerleyen
saatlerinde ﬂehrin canl›
yüzünü görebilece¤iniz
Perlova Caddesi
>> Büyük Roma ‹mparatoru IV.
Charles taraf›ndan 17.
yüzy›lda yapt›r›lan Charles
Köprüsü’nü
>> Yap›m› 600 y›l süren Aziz
Vitus Katedrali
>> Halen bir bölümü
kullan›lan 3 kral ve 3 kraliçe
geçiren Cumhurbaﬂkanl›¤›
Saray›
>> Eski ﬂehir içinde yer alan
ve en eski Yahudi yerleﬂim

yeri olan Jasefov
>> Dünyadaki en eski Yahudi
Mezarl›¤›
>> Parizska ve Cervena
caddelerinin kesiﬂti¤i noktada
bulunan Stranova Sinagogu
>> Dünyadaki en büyük at heykeli
olma özelli¤ini de taﬂ›yan Zizkov
An›t›
>> Barok stilinde 1673 y›l›nda inﬂa
etilen Saint Nicholas Kilisesi.
>> Prag’da iç mekan› en güzel
olan Saint James Kilisesi
>> 1989 y›l›nda gerçekleﬂen
Kadife Devrimi’nde binlerce
insan›n topland›¤› 750 metre
uzunlu¤unda, 60 metre
geniﬂli¤indeki Wenceslas
Meydan›.
>> Wenceslas Meydan›n›n
bulundu¤u yokuﬂun en tepesindeki
Narodni Muzeum/Ulusal Muze.
>> Tam ortas›nda Meryem Ana ve
Bohemya'n›n 8 azizin heykelinin
bulundu¤u Hradancy
Namesti/Hradancy Meydan›
>> Erken barok mimarisi
binalar›ndan Toscana Saray›
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Beyaz bir k›ﬂ masal›

Y›l›n 6 ay›nda
üzerinden kar›n
kalkmad›¤› Erzurum,
adeta beyaz bir gelin
gibi. Erzurumlu için
kar bir külfet
de¤il, büyük
bir nimet
art›k. 2011
Universiad
oyunlar›n›n
yap›laca¤›
ﬂehir, dünyan›n
dikkatini üzerine
çekmiﬂ durumda…
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rzurum’a seyahat
imkan›m›z ç›k›p da bu
kenti gördü¤ümüzde,
"Do¤u’nun Paris’i"
yak›ﬂt›rmas›n›n hiç de
boﬂuna olmad›¤›n› gördük.
Erzurum, dünyan›n
ikinci büyük kayak
merkezine
sahip. Ve
Tortum gölü,
ça¤layan› ile
sanki "kar
ve deniz"
ülkesi gibi.
Meﬂhur
yaylalar›n› ve
bu arada peri
bacalar›n› da
unutmamal›. Türkiye’nin bu
dördüncü büyük ili,
bölge’nin kuyumculuk
merkezi durumunda. Çifte
Minareler, bölgenin de
simgesi say›l›yor. Dadaﬂ, oltu
taﬂ›, cag kebab›, bar, cirit
gibi di¤erleri aras›nda neler
yok ki?..
Erzurum’a gitmek, geçmiﬂte
oldu¤u gibi saatlerce süren
uzun ve zahmetli
yolculuklar› gerektirmiyor.
Önemli turizm yat›r›mlar›
nedeniyle her gün kalk›ﬂ

E

yapan uçaklarla Erzurum’a
1.5 saatte ulaﬂabilirsiniz.
ﬁehir merkezi, havaalan›yla
neredeyse iç içice gibi.
Üstelik dünya çap›nda olma
yolundaki kayak merkezi
Palandöken, ﬂehir merkezine
sadece 5 kilometre
uzakl›kta…
YOLUMUZ KISA…
‹stanbul Atatürk hava
liman›ndan k›sa
yolculu¤umuza ç›k›p da
Erzurum Havaalan›’na
indi¤imizde, karlarla
yükselen bu ﬂehre ayak
bas›yoruz. Türkiye’de en
ﬂiddetli iklimin hüküm
sürdü¤ü Erzurum’day›z,
ancak hayat tüm h›z›yla
devam ediyor. Y›l›n yaklaﬂ›k
220 gününde ortalama
s›cakl›¤›n 8 derecenin alt›nda
seyretti¤i Erzurum’da so¤uk
yak›c› ve rahats›z edici de¤il.
Düz bir ovada kurulu

hareketli ﬂehir merkezinden
geçerek, Palandöken da¤›
eteklerindeki otelimize
yerleﬂiyoruz. Dünyan›n en
ünlü kayak merkezlerinden
birinde gibiyiz. 5 y›ld›zl›
otelimiz, odalar›n›n konforu,
manzaras›, çevresiyle k›ﬂ
sporlar›n›n dünyaca bilinen
mekanlar›n› hiç mi hiç
aratm›yor. ‹stanbul’dan
uça¤a bindikten iki saat
kadar sonra arzu edenler,
hemen kayak yapmaya
baﬂl›yorlar.
Palandöken’in son y›llarda
kat etti¤i mesafeye
bak›ld›¤›nda, kayak sporlar›
aç›s›ndan Türkiye’nin en
büyük potansiyeline sahip,
y›l›n alt› ay› üstünden kar
kalkmayan Erzurum, çok
geçmeden dünya k›ﬂ sporlar›
merkezlerinden biri olacak.
Çünkü, 2011 Universiade K›ﬂ
Oyunlar›’n› alan Erzurum
Palandöken’deki y›ld›zl›

gezi türkiye

M‹LL‹
MÜCADELE’N‹N
ÇIKIﬁ NOKTASI

NEREDE KALINIR?
el le r
Er zu ru m ’d ak i ot
ce Erzurum
>> Polat Renaissan
deman Oteli
>> Palandöken De
eli
>> Tourin Palan Ot
>> Dilaver Oteli
>> Grand Hitit Oteli
>> Amiller Otel
>> Polat Otel
>> Esadaﬂ Oteli
>> Kral Otel

otellere özellikle yurtd›ﬂ›ndan
büyük bir ilgi söz konusu.
GEÇ KALMAYIN!
2011 Universiade K›ﬂ
Oyunlar›’yla kar,
Erzurumlular için tam
anlam›yla nimete dönüﬂmüﬂ
durumda. 2011 için
Erzurum'a milyonlarca
dolarl›k yeni yat›r›mlar

yap›l›rken, ﬂehir merkezinin
yan› baﬂ›ndaki
Palandöken’deki oteller,
bayram ve y›lbaﬂ› için yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›ndan gelen erken
rezervasyonlar nedeniyle
neredeyse dolmuﬂ durumda.
Türkiye’nin dünyadaki
temsilcisi olmaya haz›rlanan
Palandöken’e bayram veya
y›lbaﬂ›nda gitmeyi

0442 232 00 10
0442 316 24 14
0442 317 07 02
0442 235 00 68
0442 233 23 50
0442 234 92 24
0442 235 03 63
0442 233 54 25
0442 234 64 00

düﬂünürseniz, elinizi biraz
çabuk tutman›zda fayda
olabilir!
Erzurum’a seyahat etti¤imiz
arkadaﬂlar›m›z›n bir k›sm›
telesiyejle da¤ üzerinde
bulunan kayak noktalar›nda
kaymay› tercih ederken, biz
ö¤len yeme¤imizi ünlü cag
kebab›n› tatmak üzere,
otomobille birkaç dakika
mesafedeki ﬂehir merkezine
iniyoruz.
Kar’›n so¤u¤u,
Erzurumlulara hiç
yans›mam›ﬂ. Çarﬂ›’ya
indi¤inizde Erzurum’un
neden Dadaﬂ memleketi
oldu¤unu görüyor,
hissediyorsunuz. Dadaﬂl›k,
rastgele kazan›lm›ﬂ bir
unvan de¤il, müstesna
insanlarda görülen ruh
asaletini yans›t›yor. Tarihi
misyona sahip olan Dadaﬂ,
"kimi zaman acizin,
yoksulun kimsesizin hamisi,

Erzurum’un Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluﬂunda ayr› bir önemi
var. Bilindi¤i gibi, son
Osmanl› Mebusan
Meclisi’nde Misâk-› Milli
ad›yla kabul edilerek 17
ﬁubat 1920’de bütün
dünyaya ilân edilen
program›n esaslar› Erzurum
Kongresi’nde belirlendi.
Kongre, temsil etti¤i fikir
ve prensiplerle, sa¤lad›¤›
yetkiler bak›m›ndan Milli
Mücadele hareketinin tarihi
bir hareket ve ç›k›ﬂ noktas›
olarak kabul ediliyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ün
ifadesiyle; "Tarih ﬂüphesiz
bu kongreyi ender ve
büyük bir eser sayarak
ba¤r›na basacakt›r."
Üniversitesi Atatürk ad›n›
alan, ana caddesi
Cumhuriyet olan
Erzurum’da, eski Erzurum
evleri tipinde bir konak
olan Erzurum-Atatürk Evi,
1984 y›l›ndan bu yana
ziyarete aç›lm›ﬂ durumda.
Erzurum Atatürk Evi’ni
ziyaret ederek, mücadele
y›llar›na tan›kl›k
edebilirsiniz.
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kimi zaman eli ve sofras› aç›k
mert bir köyle, bir esnaf, yi¤it
bir kumandan, görevini
namus bilen bir memur,
kendisini ailesine adam›ﬂ
Erzurumlu bir ana veya
baba" olabiliyor.
DADAﬁ, BAR, C‹R‹T…
Dadaﬂ’›n yan› s›ra, halk dans›
Bar da, Erzurum’la
özdeﬂleﬂmiﬂ. Geçmiﬂi Orta
Asya’da Altay kavimlerine
kadar uzanan Bar, birliktelik
anlam›na geliyor. Söz Orta
Asya’dan aç›lm›ﬂken,
Erzurum’un di¤er bir simgesi
Cirit’ten bahsetmemek olmaz.
Cengiz Han zaman›nda
Anadolu’ya geldi¤i tahmin
edilen Cirit sporunu eski
canl›l›¤›yla yaﬂatan
Erzurum’da yer alan özel
sahalarda özellikle hafta
sonlar› heyecanl›
karﬂ›laﬂmalar yap›l›yor.
K›sacas› Erzurum’da
kendinizi Türkiye’nin baﬂka
ilinden gelmiﬂ gibi
hissetmiyorsunuz.
Erzurumlular, gitti¤iniz
lokantada, al›ﬂveriﬂ yapt›¤›n›z
dükkan, ma¤aza, markette,
bindi¤iniz takside, gezdi¤iniz
tarihi mekanlarda sizi
yabanc› gibi hissettirmiyorlar.
ﬁehrin konuksever s›cakl›¤›
dikkat çekiyor. Anadolu’nun
önde gelen üniversitelerinden
Atatürk Üniversitesi’nin
ö¤rencilerinin ﬂehre katt›¤›
dinamizm de, bu ﬂehri daha
bir güzelleﬂtiriyor.
Önce, ünü Türkiye çap›na
yay›lm›ﬂ Ca¤ Kebab› yemek
için Erzurum’un en büyük ve
renkli caddesi olan Atatürk
Caddesi’ndeki bir lokantaya
giriyoruz. Önümüze gelen
mönü Cag Kebab›’yla s›n›rl›
de¤il. Erzurum’lu ‹brahim.
Usta’ya yöresel yemekleri
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sorunca, saymaya baﬂl›yor:
"So¤uk k›ﬂ günlerinin herle
aﬂ› çorbas›, kesme çorbas›,
ayran aﬂ›, su böre¤i, tatar
böre¤i, ekﬂili dolma, çiriﬂ,
çeç pancar›, çortuti pancar›,
ﬂalgam dolmas›, çaﬂ›r,
borani…"
Cag Kebas›, odun ateﬂinde
yap›lan bir tür yat›k döner
olan etler, ﬂiﬂlere dizilerek
servis ediliyor. Erzurum
döneri de diyebilece¤imiz
Ca¤ Kebab› yörenin ünlü
lavaﬂ ekme¤ine sar›larak
yenildi¤inde de tad›na
doyum olmuyor.
MEDRESE’DE ÇAY KEYF‹
Keyifli bir ö¤len yeme¤inden
sonra, Cumhuriyet Caddesi
boyunca, ﬂehrin
merkezindeki tarihi eserleri
görüyorsunuz. Özellikle Lala
Mustafa Paﬂa Camii, Ulu
Camii ve ünlü Çifte Minareli
Medrese dikkati çekiyor.
Türkiye’nin ve belki de
dünyan›n en güzel
eserlerinden biri olan Çifte
Minareli Medrese’yi
gezmeden, burada k›tlama
ﬂekerle semaver çay›
içmeden Erzurum’u gördüm
diyebilmek mümkün de¤il.
Yüzünü Erzurum kalesine
dönen, giriﬂteki çift baﬂl›
kartal motifiyle dikkat çeken
Çifte Minareli Medrese, iki
katl› yap›s›yla hiç
bozulmadan günümüze
kalabilmiﬂ. Çifte Minareli
medresenin hemen
karﬂ›s›ndaki Erzurum
Kalesi’nden ise özellikle
Erzurum ovas› ve
Palandöken’i tüm haﬂmetiyle
seyredebilirsiniz.
Çifte Minareli Medresi’nin
bir odas›n›n geleneksel tüm
Erzurum yemeklerinin
sunuldu¤u yöresel bir

gezi türkiye

BUNLARI YAPAB‹L‹RS‹N‹Z
>> Palandöken'de
>> Ulaﬂ›mda
>> Çifte

restorana çevrildi¤ini de
belirtelim. Yer minderlerinde
oturarak, sinilerde sunulan
Erzurum lezzetlerinden
tadarak, ola¤anüstü
güzellikte bir nostalji
yaﬂayabilirsiniz. Benzer
nostaljiyi, restore edilen
Leblebici Yokuﬂu’ndaki
tarihi Erzurum Evleri’nde de
hissetmeniz mümkün.
OLTU’NUN CAZ‹BES‹
Otelimize dönmeden, tek
katl› taﬂ ma¤azalarda 80
kuyumcunun dizildi¤i
Kuyumcular Çarﬂ›s›’na
u¤ruyoruz. ﬁehrin ticari
nabz› burada at›yor.
Erzurum kalesinin
eteklerinde yer alan bu
büyük çarﬂ›da, Erzurum’un
ilçesi Oltu’dan ç›kar›lan
yumuﬂak taﬂ›n iﬂlenmesiyle
elde edilen bin bir çeﬂit
aksesuar› görebilmeniz
mümkün. Siyah oltu taﬂ›yla
iﬂlenen alt›n ve gümüﬂten
yap›l› tak›lar ise
orijinallikleriyle göz
kamaﬂt›r›yor. Oltu taﬂ›ndan
tespih, kolye, yüzük, küpe,
gerdanl›k, fincan tak›m›,
sigara a¤›zl›¤›, pipo, kol
dü¤mesi, rozet, kravat ve
yaka i¤neleri alman›z›
önerebiliriz. Oltu taﬂ›ndan
tespihlerin ünü ise Türkiye
d›ﬂ›nda pek çok ülkeye

kayabilir, zirveye ç›kabilirsiniz.

k›zak faytonlar› kullanabilirsiniz.

minareli Medrese’yi,Yakutiye Medresesi'ni,

Erzurum Kalesi’ni gezebilirsiniz.
>> Kuyumcular

Çarﬂ›s›’nda oltu taﬂ›ndan yap›lm›ﬂ

tak›lardan alabilirsiniz.
>> Atatürk
>> Tarihi
>> Il›ca

Evi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Erzincan Evleri’ne gidebilirsiniz.

ve Pasinler kapl›calar›na u¤rayabilirsiniz.

>> ‹spir'de
>> Tortum
>> Baﬂta

rafting yapabilirsiniz.
Gölü ve ça¤layan›n› görebilirsiniz.

Ca¤ kebab› olmak üzere yöresel

yemeklerden yiyebilirsiniz.
>> K›tlama
>> Civil

ﬂekerle semaverde demli çay içebilirsiniz.

peyniri alabilirsiniz.

yay›lm›ﬂ durumda. Oltu taﬂ›
tespihi elde çekildikçe
parlay›p daha da
güzelleﬂiyor.
‹yi bir keﬂiften sonra art›k
otelimize dönme vakti
diyoruz. Ve dönüﬂümüzü
taksi yerine k›zakl› faytonla
yapmak çok daha e¤lenceli
geliyor. Akﬂam ise,
doyumsuz bir kayak show
bizi bekliyor.
TORTU’DA RAFT‹NG
Erzurum’a son derece
modern altyap›s› ve
tesisleriyle sadece kayak
yapmaya ve 5-10 dakikal›k

mesafede ﬂehri gezmeye de
gidebilirsiniz. Ancak,
Erzurum’a gitmiﬂken, 100
kilometre kuzeydeki,
Tortum Gölü ve Tortum
Ça¤layan›’n› görmenizi de
önerebiliriz. Buras› rafting
ve kamping turizmiyle
meﬂhur. Yaklaﬂ›k 50 metre
yükseklikten dökülen
ça¤layan, büyüleyici bir
do¤a görüntüsü
oluﬂturuyor. Erzurum'un
‹spir ilçesi s›n›rlar›ndan
geçen, derin kanyonlar› ile
ilgi çeken bu bölge,
turistlerin ak›n›na u¤ruyor.
Ve Erzurum'un kuzeyinde

yer alan Dumlu ya da
güneydeki Palandöken
da¤lar› üzerinden özellikle
yabanc› turistler
taraf›ndan günü birlik
do¤a yürüyüﬂleri yap›l›yor.
K›sacas›, arazi büyüklü¤ü
olarak Türkiye’nin dördüncü
büyük ve en yüksek yerleﬂim
birimi olan Erzurum’u
sadece kayak de¤il, kültür,
inanç, termal, akarsu
sporlar›, do¤a yürüyüﬂleri
gibi geniﬂ alternatiflere sahip
olarak keﬂfetmenin
mutlulu¤uyla, sadece 1.5
saatte ‹stanbul’a
dönebilirsiniz…
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kültür sanat

Perde çocuklar için aç›l›yor
>> Porselenin
ça¤lar boyu
yolculu¤u
Yüzy›llard›r asaletin
sembolü olarak kabul
edilen, saraylar›n ve
devlet erkan›n›n
vazgeçilmez aksesuar›
olan porselen, Ferayi
Aygüler'in eﬂsiz
tasar›mlar› ile Bizim
Lösemili Çocuklara umut
olacak. Toprak Sanat
Galerisi’nde, 28 Aral›k
tarihine kadar gezilecek
olan ‘Ferayi Aygüler’den
Porselen Süsleme
Koleksiyonu Sergisi’nin
geliri Bizim Lösemili
Çocuklar Vakf›'na
ba¤›ﬂlanacak. Aygüler,
eserlerinde, porselenin
Neolitik Ça¤’da keﬂfi,
geçirdi¤i devrimleri ve
Türklerle tan›ﬂmas›ndan
günümüze kadar uzanan
‘porselen süsleme
sanat›’n›n izlerini
modern anlay›ﬂla
birleﬂtirerek, mücevher
kutular›na, vazolara,
aynalara ve tabaklara
yans›t›yor. Sergideki en
ilginç parçalardan biri,
sanatç›n›n minik eller ile
birlikte hayat verdi¤i
büyük bir vazo...
Seyrantepe Kemal Tan›r
‹lkö¤retim Okulu'nun 4
minik ö¤rencisi, lösemili
kardeﬂlerine katk›
sa¤lamak için 82
santimetre boyundaki
porselen vazoyu boyam›ﬂ.
Yard›msever minik
ellerin vazosu görülmeye
de¤er.
Toprak Sanat Galerisi:
0212 326 35 80
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ir varm›ﬂ bir yokmuﬂ…
Tiyatrolar, ‘kentte
tiyatro izlemeyen çocuk
kalmas›n’ diye
perdelerini açm›ﬂ… Son
y›llarda; kamu, yerel
yönetimler ve ﬂirketler,
düzenledikleri sosyal
sorumluluk projeleriyle, tüm
çocuklar›n tiyatro izlemesini
hedefliyor. 2010 Avrupa
Kültür baﬂkenti olacak
‹stanbul’da, ‘tiyatro
izlemeyen çocuk kalmas›n’
slogan›yla yola ç›kan ‹stanbul
2010 Giriﬂim Grubu ve Aral›k
Derne¤i, 2010 y›l›na kadar
kentteki 100 bin çocu¤a
tiyatro izletmeyi planl›yor.
‹stanbul Valili¤i, ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü ve ilgili
birimlerin koordinasyonunda
gerçekleﬂen proje
kapsam›nda, çeﬂitli
ilçelerdeki ilkö¤retim
okullar›ndaki çocuklar,
ücretsiz olarak tiyatro izleme
imkan›na sahip. Projeye
kat›lmak isteyen okullar,
0212 258 69 65 nolu
telefondan Aral›k Derne¤i’ne
ulaﬂarak, bilgi alabilir.
Belediyelerin de kültürel ve
sanatsal etkinliklere yönelik

B

çal›ﬂmalar› mevcut. Kad›köy
Belediyesi ad›na, her
cumartesi ve pazar günü,
Müjdat Gezen Çocuk
Tiyatrosu’nda oynayan ‘Aptal
Hamdi’ ve ‘Bir Bö¤ürtlen
Masal›’ ücretsiz olarak
izlenebilir. Di¤er taraftan,
ﬂirketler de sosyal sorumluluk
projeleri kapsam›nda, çeﬂitli
etkinlikler gerçekleﬂtiriyor.
Mesela, ET‹ Çocuk Tiyatrosu,
“Alice Harikalar Diyar›’nda“
oyunuyla 48 ilde 100 bin
çocu¤u bir araya getirecek
tiyatro yolculu¤una baﬂlad›.
ET‹’nin ücretsiz tiyatro bileti
için Terakki Vakf› Kültür
Merkezi 0212 351 00 44 nolu
telefondan bilgi al›nabilir.
Ücretsiz oyunlar›n yan› s›ra,

baﬂta ﬂehir tiyatrolar› olmak
üzere özel tiyatrolar›n
birbirinden güzel çocuk
oyunlar› bulunuyor. Her yeni
oyun, çocuklar kadar
büyükleri de cezbederek,
sezona damgas›n› vuruyor.
Tiyatrolar›n yan›nda,
‹stanbul Cevahir Al›ﬂveriﬂ ve
E¤lence Merkezi içinde
aç›lan kukla sahnesi de
büyük ilgi görmekte. Ahﬂap
Çerçeve Kukla Tiyatrosu
taraf›ndan Aral›k ay› içinde
oynanan, Romeo & Juliet
kukla oyununun kiﬂi baﬂ›
fiyat› 10 YTL. Kendine ve
çocu¤una bir sürpriz yap›p,
kukla tiyatrosu izlemek
isteyenler, 0212 252 88 35
nolu telefondan bilgi alabilir.

Osmanl› Saray›’ndan
bir öykü: Bayaz›t
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi (‹BB) ﬁehir
Tiyatrolar›, 2007-2008 tiyatro sezonunda,
yeni oyunlar ile tiyatroseverlerin karﬂ›s›na
ç›k›yor. Geçti¤imiz günlerde ‹BB ﬁehir
Tiyatrolar›nda gösterime giren ‘Bayaz›t’,
Osmanl› Saray›’ndan unutulmayacak bir
öyküyü günümüze taﬂ›yor. Osmanl› saray
dünyas›na; aﬂk, öç alma, çaresizlik ve iktidar
kavramlar›n harmanlan›ﬂ› olarak bakan
oyun, tarihsel gerçeklik ile Racine’in "do¤u"ya bak›ﬂ›n› içiçe sunuyor. "Bayaz›t", görkemli
oldu¤u kadar siyasal ve askeri olarak güçlü bir imparatorluk olan Osmanl› Devleti saray›ndan
bir öyküyü anlatmakta. 4. Murat Ba¤dat Seferi’ndeyken, Topkap› Saray›’nda olanlar› ele alan
oyun, Avrupa’dan gizemli düﬂsel bir dünya gibi görünen Osmanl› dünyas›na, görkemiyle
oldu¤u kadar saray insanlar›n›n iç dünyas›yla da yaklaﬂ›yor. Sezon boyunca izlenebilir.

>> Bankac›l›k tarihi ‘‹ﬂ Bankas› Müzesi’nde

>> Evin’de sanatseverlere sergi ﬂöleni

Türkiye ‹ﬂ Bankas›, kuruluﬂundan bugüne
kurumsal tarihinin tüm aﬂamalar›n› içeren on
binlerce belge, nesne, film ve foto¤raftan
oluﬂan koleksiyonuyla müzesini ziyarete açt›.
Bankan›n 83 y›ll›k geçmiﬂinin tüm kesitlerinin
yer ald›¤› müze, Cumhuriyet tarihi boyunca
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayat›nda üstlendi¤i önemli rolü, zengin bir
arﬂiv ›ﬂ›¤›nda gözler önüne seriyor. Müzede sergilenecek eserlerin
belirlenmesi için Türkiye’nin her noktas›ndan, 83 y›ldan bu yana biriken ve
muhafaza edilen belgeler, foto¤raflar, filmler ve objeler özenle toplanarak,
gereken onar›mlardan geçirildi. Müze, ‹ﬂ Bankas›’n›n Eminönü’ndeki
Yenicami ﬁubesi’nin tarihi binas›nda, Türk bankac›l›k tarihini görmek
isteyenlerin ziyaretine aç›k. www.isbank.com.tr

Evin Sanat Galerisi, 1996 y›l›ndan bu yana sanata ve sanatç›ya
olan deste¤ini sürdürerek, y›l boyunca resim ve heykel
sergilerine ev sahipli¤i yap›yor. 4 Aral›k 2007-3 Ocak 2008
tarihleri aras›nda Hakan
Gürsoyrak’›n resim sergisi, 8
–29 Ocak 2008 Emin Turan’›n
resim sergisi, 31 Ocak-16 ﬁubat
2008 15 sanatç›n›n karma resim sergisi, 19 ﬁubat-11
Mart 2008 Rahmi Aksungur heykel sergisi, 13 Mart-5
Nisan ‹rfan Okan resim sergisi, 8-26 Nisan 2008 Temür
Köran resim sergisi, 22 May›s-12 Haziran 2008
Setenay Alpsoy resim sergisi, 1-15 Temmuz 2008 Nuri
‹yem resim ödülü sergisi, sanatseverleri buluﬂturacak.

S›ra d›ﬂ› bir usta:

Cihat Burak

Modern Türk resminin s›rad›ﬂ› ustas›,
toplumsal ve kültürel tarihimizin eﬂsiz
yorumcusu Cihat Burak’›n yaﬂam›n› ve
sanat›n› yans›tan sergi, ‹stanbul
Modern Sanat Müzesi’nde.
Küratörlü¤ünü Levent Çal›ko¤lu’nun
üstlendi¤i "Cihat Burak Retrospektifi",
çok yönlü sanatç›n›n 50 y›ll›k sanatsal
üretimini bir araya getiriyor. Sergide
Cihat Burak’›n resim, seramik ve bask›
teknikleriyle gerçekleﬂtirdi¤i yaklaﬂ›k
220 yap›t› yer al›rken, sanatç›n›n farkl›
konu baﬂl›klar› alt›nda bir araya
getirilen çal›ﬂmalar› dönemsel bir ak›ﬂ
eﬂli¤inde sunuluyor. Sergide, Ara
Güler’in çekti¤i 23 Cihat Burak
foto¤raf› da yer al›yor. 12 Aral›k
2007’de ‹stanbul Modern Sanat Müzesi
Süreli Sergiler Salonu’nda aç›lan sergi,
23 Mart 2008’de kadar gezilebilir.

Abidin Dino - Bir Dünya
On dört y›l önce yaﬂama veda eden, çok yönlü bir kültür ve sanat insan›
Abidin Dino, tüm yönleriyle S. Ü. Sak›p Sabanc› Müzesi’ne (SSM) konuk
oluyor. 24 Kas›m 2007- 27 Ocak 2008 tarihleri aras›nda, çizgileriyle ve
yaz›lar›yla önemli izler b›rakan Dino’nun, baﬂta Türkiye ve Fransa olmak
üzere birçok ülkede geçen yaﬂam› ve 80 y›ll›k ömrü boyunca yapt›¤›
çal›ﬂmalar belgeleriyle birlikte sergileniyor. Toplanan yüzlerce yap›t›,
foto¤raflar› ve yaﬂam›n›n de¤iﬂik evrelerini yans›tan dokümanlar› içeren
sergi; bu de¤erli insan› geniﬂ bir çerçevede ele alarak, sanatsevelerin
görmesine imkan sa¤l›yor. Philips’in sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirilen ‘Abidin
Dino - Bir Dünya’ baﬂl›kl› sergide, karikatürist, illüstratör, dekoratör,
sinemac›, tiyatrocu ve yazar Abidin Dino’nun, zengin dünyas›, tüm yönleriyle
izlenebilir. Sergiye ad›n› veren "Bir Dünya", Dino’nun dünyas›n› oldu¤u
kadar; sanatç›n›n sözcüklerle, çizgilerle, renklerle ve biçimlerle tan›kl›k etti¤i
2. Dünya Savaﬂ›n›n ard›ndan, toplumsal de¤erlerin altüst oldu¤u ve yeni bir
düzenin kuruldu¤u 20. yüzy›l›n çalkant›l› dünyas›na kadar uzan›yor.
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sinema

Amerikan Rüyas›
AMER‹KAN
GANGSTER‹
Orijinal ad›: American Gangster
Tür: Polisiye/Macera
Yönetmen: Ridley Scott
Senaryo: Steven Zaillian
Oyuncular: Denzel Washington,
Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor,
Josh Brolin, Lymari Nadal, Ted
Levine, Roger Guenveur Smith, John Hawkes,
Yul Vazquez, Malcolm Goodwin
Süre: 156 dk.

B

aﬂrollerini Denzel
Washington ve Russell
Crowe'un paylaﬂt›¤›
American Gansgter,
kas›m ay›nda vizyona
girdi¤i Amerika’da en çok giﬂe
has›lat› elde eden film oldu.
Ridley Scott’un yönetti¤i film,
Amerikan Rüyas›’n› anlat›yor.
18 Ocak’ta Türk

sinemaseverlerle
buluﬂacak olan
filmin konusu,
ﬂehirdeki fakir
mahallesindeki
çete patronu
öldü¤ünde, kendi
imparatorlu¤unu
kuran Frank
Lucas’›n (Denzel
Washington) yönetti¤i
uyuﬂturucu trafi¤i üzerine
kurulu. Lucas, sadece bir suç
örgütü lideri de¤il, ayn›
zamanda sivil ve meﬂru bir
süper star haline gelir.
Sokaklarda dönen
uyuﬂturucu trafi¤ini ve
yeralt› ba¤lant›lar›n›
engelleyebilece¤ini düﬂünen
Richie Roberts (Rusell Crowe)
ile Frank Lucas’›n kaderleri
birbirleriyle kesiﬂir ve sadece
birisi zirveye ç›kar...

METRES

AUGUST RUSH
Orijinal ad›: August Rush
Tür: Romantik Müzikal
Yönetmen: Kirsten Sheridan
Senaryo: Nick Castle, James V. Hart
Oyuncular: Freddie
Highmore, Keri Russell,
Jonathan Rhys Meyers,
Robin Williams, Leon G.
Thomas III , Terrence
Howard, Jamia Simone
Nash, William Sadler,
Alex O'Loughlin,
Aaron Staton
Süre: 100 dk.

August
Rush, özellikle gitar
severler için müzikalitesi
yüksek bir film. 11 Ocak’ta
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Yönetmenli¤ini
ve senaristli¤ini
Catherine
Breillat’n›n
yapt›¤› Metres, 4
Ocak’ta vizyona
giriyor. 1800’ler
Fransa’s›nda geçen ve
Breillant’›n 19. yüzy›l
Frans›z yazarlar›ndan
Jules-Amedee Barbey
d’Aurevilly’nin
roman›ndan uyarlad›¤›
filmin baﬂar›s›, özellikle
sinema eleﬂtirmenlerinin
dikkatini çekiyor.

gösterime girecek filmde,
küçük oyuncu Freddie
Highmore (August Rush) ve
yard›mc› oyuncu rolüyle
Highmore’a eﬂlik eden Robin
Williams dikkati çekiyor.
Filmde, yetenekli ve

Orijinal ad›: Une Vieille
Maîtresse (An Old Mistress)
Tür: Drama
Yönetmen: Catherine Breillat
Senaryo: Catherine Breillat
Oyuncular: Asia Argento,
Fu'ad Ait Aattou, Roxane
Mesquida, Claude Sarraute,
Yolanda Moreau, Michael
Lonsdale, Anne Parillaud,
Jean-Philippe Tesse, Sarah
Pratt, Amira Casar
Süre: 104 dk.

1800'lerin sonlar›, 19.
yüzy›l›n arifesinde
Fransa aristokrat
s›n›f›ndan manzaralar,
sefahat alemlerine
düﬂkün genç bir adam ile

karizmatik ‹rlandal› gitarist
ile genç ve güzel çellist New
York'taki Washington
Square'de karﬂ›laﬂ›yor.
Büyülü anlar yaﬂayan ikili bir
süre birbirlerinden ayr›
düﬂtüklerinde, onlar› ufak bir

erdemli bir genç k›z›n
evlilik haz›rl›klar›
etraf›nda geliﬂen
entrikalar, s›rlar ve
yalanlar, filmi
sürükleyici k›l›yor.

çocuk bir araya getirir. Yetim
August Rush sokaklarda
kendi müzi¤ini yapmakta ve
sihirli bir güç taraf›ndan
korunmaktad›r. Ve küçük
August yetene¤ini giderek
herkese kan›tlayacakt›r.

SWEENEY TODD
Orijinal ad›: The Demon Barber of Fleet
Street (Sweeney Todd)
Tür: Müzikal, Gerilim
Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: John Logan
Oyuncular: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Alan
Rickman, Timothy Spall,
Sacha Baron Cohen, Jayne
Wisener, Jamie Campbell
Bower
Süre: 110 dk.

Hollywood'un en
yetenekli
yönetmenlerinden
biri kabul edilen Tim
Burton’un, vazgeçemedi¤i
baﬂrol oyuncusu Johnny
Depp ile çekti¤i ödüllü
filmi, 25 Ocak’ta vizyona
giriyor. Fantastik ve
gerilim ö¤elerini bir araya
getiren film, yönetmen
Burton'un "renkli, bir o

kadar da gotik" olarak
tan›mlanan iç dünyas›na
dair ipuçlar› veriyor.
Sweeney Todd zalimce
hapishaneye
gönderilmiﬂ ve
ailesi ma¤dur
olmuﬂ bir
berberdir.
Hapishaneden
ç›kt›ktan sonra
yaln›zca hak
etmedi¤i bir
cezay› çekti¤i
için de¤il, ayn›
zamanda kar›s›
ve k›z›n›n utanç verici
hallere düﬂmesinden
dolay› intikam› ac›
olacakt›r. Hapisten
ç›kt›ktan sonra Boston'a
yerleﬂir ve yeni bir berber
dükkan› açar. Tan›ﬂt›¤›
Mrs Lovett ile ilginç bir
ortakl›¤a ad›m
atacaklard›r.

CENNET

>> S‹L BAﬁTAN
Yönetmen: Michel Gondry
Oyuncular:Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah
Wood, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst
Michel Gondry yönetmenli¤indeki
2004 yap›m› Eternal Sunshine
(Sil Baﬂtan) filmi, son dönemin en çok
izlenen DVD’leri aras›nda. An›lardan
kopman›n zorlu¤unu anlatan film, aﬂk
iliﬂkisinin do¤as›n› düﬂündürüyor.
Film, iliﬂki an›nda insanlar›n nas›l da
iletiﬂimsiz kalabilece¤ini, asl›nda sadece
dile getirerek birçok sorunun çözülebilece¤ini de ö¤ütlüyor. Ve
karﬂ›m›zdakine zaten öyle bir insan oldu¤u için aﬂ›k oldu¤umuzu unutarak
iliﬂkileri bir iktidar çat›ﬂmas›na dönüﬂtürüp hayatlar›m›z› yok yere zehir
etti¤imizi anlat›yor.

>> SIRADIﬁI
Yönetmen: Mennan Yapo
Oyuncular: Sandra Bullock, Julian
McMahon, Shyann McClure, Courtney
Taylor Burness
Hollywood’da y›ld›z› parlayan Türk as›ll›
yönetmen Mennan Yapo’nun yönetti¤i
Premonition (S›rad›ﬂ›) filminin
baﬂrolünde Sandra Bullock oynuyor.
Linda Hanson’un (Sandra Bullock), güzel
bir evi, çok sevdi¤i bir eﬂi, iki sevimli
k›z›, k›sacas› harika bir hayat› vard›r.
Taa ki kocas›n›n bir trafik kazas›nda
öldü¤ü haberini ald›¤› kahredici güne kadar. Ertesi sabah Linda
uyand›¤›nda kocas› yaﬂamaktad›r. ‹lk baﬂlarda kazan›n bir kâbus oldu¤una
inan›r. Ama olay tekrarlanmaya baﬂlar; baz› sabahlar uyand›¤›nda Jim
hayatta, yan›ndad›r; baz› sabahlarda ise bir dul olarak uyan›r. Ve günler
Linda için s›rad›ﬂ› bir gerçekli¤e bürünür…

Orijinal ad›: Cennet
Tür: Duygusal, Dram
Yönetmen: Biray Dalk›ran
Senaryo: Burak Sesli
Oyuncular: Engin Altan
Düzyatan, Zeynep
Papuççuo¤lu, Fahriye
Evcen, ﬁendo¤an Öksüz,
Aytaç A¤›rlar, Mehmet
Birkiye
Süre: 104 dk.

Yeni y›l›n ilk
günlerinde
gösterimde olacak
Cennet, duygusal
dram türünün
etkileyici
örnekleri
aras›nda kabul
ediliyor. Engin
Atlan Düzyatan
ve Zeynep
Papuççuo¤lu’nun
baﬂrollerindeki
filmin yönetmeni,
Biray Dalk›ran.
Filmde, 29 yaﬂ›nda, d›ﬂa
kapal› Can, insanlar
taraf›ndan zeka gerili¤i
oldu¤u düﬂünülse de, büyük

DVD-SEÇMELER

>> ﬁREK 3
Yönetmen: Chris Miller
Oyuncular: Animasyon

hayal gücüne sahip.
7 yaﬂ›nda annesi
öldü¤ünde yaﬂad›¤›
travma sonucu
kimseyle iletiﬂime
giremedi¤i bir
çocukluk geçirmiﬂ, kendisine
ait bir cennet yaratm›ﬂt›r. Ve
bir gün cennetinde güzel bir
k›z›n da ona eﬂlik etti¤ini
fark eder…

Kas›m ay›n›n en çok izlenen DVD’leri
aras›nda yer alan ﬁrek filmlerinin üçüncü
versiyonu Shrek The Third-ﬁrek 3’te, bir
peri masal›n›n yeni bir hikayesi
anlat›l›yor. Kurba¤aya dönüﬂen zavall›
kay›npederinin beklenmedik ölümü
üzerine Shrek, kadim dostlar› Eﬂek ve
Çizmeli Kedi'yi de alarak taht›n yeni
varisini bulmak için yepyeni maceralara
yelken aç›yorlar. Türkçe / ‹ngilizce Dublaj, Türkçe altyaz›l› olarak DVD
marketlerde yerini alan ﬁrek 3, 2007 y›l›n›n en iyi komedi filmlerinden biri
olarak kabul ediliyor.
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kitap
ﬁ‹‹R‹N
YER‹ ÖZEL

>>

Kovulduk Ey Halk›m Unutma Bizi
ürkiye'nin en çok
okunan
gazetecilerinden Emin
Çölaﬂan’›n Hürriyet
gazetesinden
ç›kar›ld›ktan sonra
merakla beklenen kitab›
yay›mland›. “Kovulduk Ey
Halk›m Unutma Bizi”
ad›n› taﬂ›yan kitap,
yay›mland›¤›ndan bu yana
en çok satan kitaplar
aras›nda ilk s›rada.
Çölaﬂan, ünlü kitab›nda, 22
y›l emek verdi¤i Hürriyet
gazetesinde AKP iktidar›

Yazar: Adam Fawer
Çevirmen: ﬁirin Yener
Yay›nevi: A.P.R.I.L, Sayfa Say›s›: 472

People dergisi Adam Fawer’in, bilim, felsefe, entrika ve
maceradan oluﬂan baﬂyap›t› Olas›l›ks›z için ﬂu yorumu
yap›yor: "Hikayenin sonunda, bir yandan ﬂizofreninin
gerçek nedenlerini düﬂünürken, bir yandan da tek bir
hareketin bir insan›n›n hayat›n› ne kadar
de¤iﬂtirebilece¤ine ﬂaﬂ›r›yor olacaks›n›z." Bir sabah,
y›llard›r görmedi¤iniz bir arkadaﬂ›n›z› düﬂünerek
uyand›n›z. Bir saat sonra, onunla sokakta karﬂ›laﬂt›n›z.
Sizce bu sadece tesadüf mü, yoksa bunun çok daha farkl›
bir anlam› olabilir mi? ﬁans nedir gerçekten? ‹çinizde
bütün paran›z› k›rm›z›ya yat›rman›z gerekti¤ini söyleyen
bir his var. Bu his bir öngörü müdür? Yoksa daha fazlas›
m›? Yolda gidiyorsunuz. Kafan›z› çevirip yandaki küçük
parka bakt›n›z ve bir anda bu an› daha önce de yaﬂam›ﬂ
oldu¤unuzu hissettiniz. E¤er kontrolün kimde oldu¤unu
merak ediyorsan›z, "Olas›l›ks›z" tam size göre bir roman.

T

Bir Y›lbaﬂ› Gecesi
Niye geldin 47 senesi?
Sanki geçen y›ldan memnun muyduk?
Uzak düﬂtük bütün ahbaplardan,
Ne ›s›nd›k, Ne doyduk.
Çocu¤umun elindeki ekmek
Ben laf söyledikçe azald›,
Bu yüzden ﬂiirler ceplerimde
Her zaman yar›m kald›.

Hey sokaklar uçup giden sokaklar
Bir zaman ben de gezerdim.
Çars› pazar kalabal›k gördüm mü
Korsan gibi dal›p girerdim.
‹nan›lmaz geniﬂlikte çay›rlar
görmüﬂtüm
‹nan›lmaz mavilikte denizler.
K›zlar vard› diri, p›r›l p›r›l
Sudan yeni ç›km›ﬂ bal›¤a benzer.

Arkadaﬂlar›m da oldu zaman zaman,
Ço¤u hergele ç›kt›.
Öylesini gördüm ki bazen
Alt›n gibi çocuktu.
Boﬂ ver filan o¤lu filan
Y›lbaﬂ› gecelerinde tasalara boﬂ ver!
Bilmez misin rüzgar estikçe
Çiçeklerin kokusu uçar gider.
Bilmez misin a¤açlar salland›kça
Meyveler dökülür yere,
Gün olur yeniden bahar gelir
Dünyam›z yeﬂerir birden bire.
Hoﬂ geldin y›lbaﬂ› gecesi
Geçen y›llardan da memnunduk,
Gelecek günleri düﬂündük de
Hem ›s›nd›k, hem doyduk
Cahit Külebi
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Aytekin Gezici’nin Çölaﬂan
Nereye Koﬂuyor kitab› da
bulunuyor.

>> Olas›l›ks›z

Gün geçtikçe zay›flad› kar›m,
Gün geçtikçe iﬂimden so¤udum.
Öyle zamanlar oldu ki
Yaﬂad›¤›m› unuttum.

Öyle kad›nlar gördüm ki koy baﬂ›n›
gö¤süne
Yaz günlerini yaﬂa.
Hey hovardal›k günlerim benim
Geri gelmez bir daha.

>>

döneminde neler oldu¤unu,
nas›l kovuldu¤unu,
kovulma öncesinde ve
sonras›nda yaﬂad›klar›n›
anlat›yor. Türkiye’de bir
ilk olan kitapta, AKP
döneminde medyan›n
büyük bölümünde yaﬂanan
de¤iﬂiklik, baz› büyük
iﬂadam› patronlar›n ve
onlardan emir alanlar›n
hükümetten korkular› ele
al›n›yor. Çölaﬂan’›n bu
kitab›nda medya
gerçeklerinin içyüzünü,
perde arkas›n›
ö¤renebilirsiniz. Bu arada,
yine Kas›m ay›n›n en çok
satan kitaplar listesinde

Yazar: Emin Çölaﬂan
Yay›nevi: Bilgi
Sayfa Say›s›: 207

>> Sevdal›m Hayat
Yazar: Zülfü Livaneli
Yay›nevi: Remzi
Sayfa Say›s›: 432

Zülfü Livaneli’nin, çok
satan Mutluluk ve
Leyla’n›n Evi kitaplar›n›n
ard›ndan beklenen kitab›
Sevdal›m Hayat, tart›ﬂma
yaratacak bir ‘an›lar
denizi’ olarak
tan›mlan›yor. Bir
dönemin siyaset ve sanat

olaylar›na ›ﬂ›k tutacak,
her kuﬂaktan insanlar
aras›nda ilgi uyand›racak
an› ve de¤erlendirmeleri
kapsayan roman
tarz›ndaki kitapta, okuma
serüveni peﬂindeki bir
çocu¤un düﬂleri, hücrelere
kapat›lan ve sürgünlere
mahkûm edilen bir
ayd›n›n serüveni
anlat›l›yor.

GENÇL‹K K‹TAPLARI

>> Güneﬂe T›rmanan Çocuk
Yazar:Nur ‹çözü
Yay›nevi: Alt›n Kitaplar

Yazar Nur ‹çözü, "Dile¤im; tüm
insanlar›n ›ﬂ›l ›ﬂ›l bir yolda, sevgiye,
bar›ﬂa, mutlulu¤a yürümesi" diyerek
kitab›n› anlat›yor: "Düﬂler; kiﬂinin en
dokunulmaz, en tükenmez
zenginli¤idir. Çocukluk düﬂlerimiz
ise bu hazinenin en ›ﬂ›lt›l› bölümünü
oluﬂturur. Bir çocuk için güneﬂle dost
olmak bile çok kolayd›r düﬂlerde.
Düﬂlerini sevdikleriyle paylaﬂmak ise
bir baﬂka zenginlik katar kiﬂiye. Cengiz böyle bir çocuk iﬂte.
Tüm güzelliklerin yaﬂam›nda özel bir yeri var. Güneﬂ ise en
iyi dostu, arkadaﬂ›. Gün oluyor onu kimselerle paylaﬂam›yor,
dünyay› karanl›k bürüyor. Gün oluyor, kucak kucak gün
›ﬂ›¤›n› sevdiklerine sunuyor. Yaﬂam›n gizlerini keﬂfederken,
parlak gün ›ﬂ›¤› ona hep yol gösteriyor."

>> ‹haneti Gördüm

>> Replika 4Mükemmel K›zlar
Yazar: Marilyn Kaye
Yay›nevi: ‹thaki Yay›nlar›

Marilyn Kaye’in dünyaca ünlü
Replika serisinin dördüncü
kitab›nda yine müthiﬂ bir
macera ve düﬂmeyen tempo var.
Kitab›n karakteri Amy, nefes
nefese bir okuma deneyimi
yaﬂat›yor. Amy Candler, Ulusal Kompozisyon Yar›ﬂmas›
finalisti olarak New York'a gidiyor. Ama onun as›l
derdi baﬂar› ya da ödül de¤il, arkadaﬂlar› Tasha ve
Eric'le geçirece¤i keyifli günler. Unutulmaz bir geziye
dönüﬂecek olan bu tatil, pek çok sürprizle dolu. Her ﬂey,
lüks bir otel odas›ndan bembeyaz bir hastane ko¤uﬂuna
götürülmesiyle baﬂl›yor ama Amy'yi hastanede
karﬂ›laﬂt›¤› di¤er hastalar› ‘kendilerinden’ kurtarmak
için giriﬂece¤i k›yas›ya bir mücadele bekliyor.

>> Suskunlar

EN ÇOK SATAN

10 K‹TAP
(Kas›m 2007)*

Yazar: Erdal Sar›zeybek
Yay›nevi: Pozitif
Sayfa Say›s›: 300

>> Kovulduk Ey Halk›m

Emekli Albay Erdal Sar›zeybek, ‹haneti Gördüm
kitab›nda, PKK terör örgütünün 1980’lerden
günümüze kadar sarmaﬂ›k gibi nas›l boy att›¤›n› ve
ona bilmeden (!) de olsa yard›m eden siyasi, askeri
tüm yetkilileri mercek alt›na al›yor. Turgut Özal’dan
Tayyip Erdo¤an’a, askeri bürokrasiden di¤er
yetkililere bu sürece dahil herkes Sar›zeybek’in
kitab›ndan nasibini al›yor. Bir önceki kitab› "Ya
Gazi Paﬂa Duyarsa" ile tüm ﬂimﬂekleri üzerine çeken
ve yaz›lamayanlar› yazan Sar›zeybek bu kez ihaneti
sorguluyor. Türk
yak›n tarihi
an›lar›n› kaleme
alan Erdal
Sar›zeybek,
askerler, siyasiler,
üst düzey
bürokratlar›n
baﬂ›ndan
geçenleri genç
kuﬂaklara
aktarmas›yla,
gelecekteki
yaﬂanmas›
muhtemel
sorunlar›n önüne
geçilebilece¤inden
hareket ediyor.

Unutma Bizi
>> Veda
>> Sevdal›m Hayat
>> Demokrasimizle Yüzleﬂmek
>> ‹haneti Gördüm
>> Kumbara
>> Suskunlar
>> Olas›l›ks›z
>> Çölaﬂan Nereye Koﬂuyor
>> Secret
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›ﬂt›r.

Yazar: ‹hsan Oktay Anar
Yay›nevi: ‹letiﬂim
Sayfa Say›s›: 269

Yazar ‹hsan Oktar Anar’›n
Suskunlar kitab›,
sessizli¤in oldu¤u kadar,
seslerin ve sözlerin, yani
musikînin bir roman›.
Ba¤dasar, Kirkor, Davut,
Kal›n Musa, ‹brahim Dede
Efendi, Rafael, Ta¤ut,
Veysel Bey ve di¤erleri…
sessizli¤in evreninden

‹hsan Oktay Anar’›n düﬂ
dünyas›na girerek
suskunluklar›n›
bozuyorlar.
Suskunlar’da iﬂitti¤ini
gören, gördü¤ünü
dinleyen, dinledi¤ini
sessizli¤in büyüsüyle
s›rlayan ve tüm bunlar›n
görkemini hikâye
eden bir adam›n
alçakgönüllü dünyas›n›
bulabilirsiniz.
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teknoyaﬂam

Foto¤rafta ‘dijital’ gülümsüyoruz
‘CEP’TE

V‹DEO VE MÜZ‹K

YOUTUBE’DAN V‹DEO YÜKLÜYOR
LG, profesyonel görünüme sahip KU990’› kas›m
ay› sonunda Türkiye pazar›na sunacak.
KU990, sahip oldu¤u 3.0 inch dokunmatik ekran›
ve Mobile XD teknolojisi ile geniﬂ ekranda daha
canl› görüntü keyfi sunuyor. Telefon, saniyede 120
kareyi kaydetme kapasitesine sahip.Youtube’dan
da kolayca video yüklenebilen KU990,
digital kalemi sayesinde
kullan›c›ya kendi yaz›l› dosyalar›n›
yaratma ﬂans› sunuyor. Cep
telefonu,
görüntülü
konuﬂmay›
sa¤layan
3G
teknolojisine
de sahip.

KABLOSUZ MÜZ‹K CEPTE
Motorola, Motoslvr L9’u
Türk kullan›c›lar›n
be¤enisine
sunuyor.
Entegre
müzik çalar
ve FM radyo
gibi özelliklerle
zenginleﬂtirilmiﬂ,
s›ra d›ﬂ›
performansa ve
güçlü görüntüleme
özelliklerine sahip L9,
Motorola’n›n gürültülü
ortamlarda görüﬂme
yapmay› kolaylaﬂt›ran
CrystalTalk teknolojisini
de bar›nd›r›yor. L9’un
stereo Bluetooth
teknolojisine sahip
entegre müzik çalar›,
kullan›c›lar›n kablosuz
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müzi¤in keyfini hareket
halindeyken özgürce
ç›karmalar›na olanak
tan›yor. Kullan›c›lar,
seyahat esnas›nda bile
uçuﬂ modunda
kesintisiz olarak
müzik
dinleyebiliyor.
L9, ayr›ca, 8x
dijital
zoom’a
sahip 2.0
mega
piksel
kameras›, 4x zoom
video çekme ve tam
ekran yatay oynatma
özelli¤i ile
kullan›c›lara zengin
görsel e¤lence
deneyimi sunuyor.

Piyasaya ç›kan yeni nesil dijital foto¤raf makineleri,
gülümsemeyi alg›layarak deklanﬂörü harekete
geçirme, fotolar› ekranda yeniden boyutland›rma,
sars›nt› giderici sabit çekim, k›rm›z› göz giderme,
çekilen kiﬂiyi iki beden inceltme, çekilen foto¤raflar›
bilgisayara ihtiyaç duymadan izleme gibi özellikleriyle
dikkat çekiyor. ‹ﬂte; suya, ﬂoka ve donmaya dayan›kl›
yeni nesil foto¤raf makinelerinin özellikleri...
> > Ayﬂegül Emir

eliﬂen teknoloji,
foto¤raf makinelerini
yeniden
ﬂekillendiriyor.
Tamam› dijitalleﬂen
foto¤raf makinelerindeki
yeni özelliklerle adeta her
ﬂeyi yapmak mümkün hale
geliyor. Gülümsemeyi
alg›layarak deklanﬂörü
harekete geçirme, düﬂük
ayd›nlatmada iyi sonuç,
fotolar› ekranda yeniden
boyutland›rma, sars›nt›
giderici sabit çekim özelli¤i,
k›rm›z› göz giderme ve
rötuﬂ, çekilen kiﬂiyi iki
beden inceltme, çekilen
foto¤raflar› bilgisayara
ihtiyaç duymadan izleme
gibi fonksiyonlar piyasaya
yeni ç›kan dijital foto¤raf
makinelerindeki s›rad›ﬂ›

G

özelliklerden sadece birkaç›.
Özellikleri ve menülerindeki
fark›l›klarla dikkat çeken
yeni nesil foto¤raf
makineleri, fiziksel
farkl›l›klara da sahipler.
ﬁoka, suya ve donmaya
dayan›kl› makineleri; da¤
bisikleti yaparken, yüzerken
ve kayak kayarken
kullanmak mümkün. Daha
kaliteli fotolar için
çözünürlükleri giderek
yükseltilen dijital foto¤raf
makinelerinde çekilen
fotolar›n, evde bask›s› için
geliﬂtirilen ev stüdyolar› da
gün geçtikçe geliﬂiyor.
Ayr›ca, son dönemde
piyasaya ç›kan cep
telefonlar›, taﬂ›nabilir
müzik çalarlar, mouse’lar
yeni teknolojiden pay›na
düﬂeni al›yor.

FOTOLAR ‘AKILLANDI’

ÇEK, EKRANDA DÜZENLE
HP Photosmart R937 dijital foto¤raf makinesi,
3x optik zoom’u, 8 megapiksel çözünürlü¤ü,
ince ve ﬂ›k tasar›m› ile dikkati çekiyor.
R937’nin 9,14 cm geniﬂli¤indeki dokunmatik
LCD ekran› sayesinde, foto¤raflar do¤rudan
ekran üzerinde düzenlenebiliyor. Kullan›c›lar,
ekrandaki Microsoft Vista ile uyumlu
etiketleme özelli¤inden yararlanarak, yarat›c› çal›ﬂmalar yapabiliyor, foto¤raf paylaﬂ›m› için
e-posta adresleri ekleyebiliyor ve slayt haz›rlayabiliyorlar. Çekilen foto¤raflar bilgisayara
ihtiyaç duyulmadan izlenerek, kolayl›kla bas›labiliyor. HP Photosmart R937’de ayr›ca,
sars›nt› giderici sabit çekim özelli¤i ve foto¤raf› çekilen kiﬂiyi 2 bedene kadar inceltme,
k›rm›z› göz giderme ve rötuﬂ gibi seçenekler sunan HP Tasar›m Galerisi de yer al›yor.

EVDE FOTO BASKISI

DOKUNMAT‹K
EKRANDA
‘MÜZ‹K’

FOTO⁄RAFLARA ‘D‹J‹TAL’ ÇERÇEVE
Kodak EasyShare dijital
foto¤raf çerçeveleri, hem
evleri, hem de yaﬂam›
renklendiriyor. Wi-Fi
(kablosuz internet)
özelli¤ine, dahili stereo
hoparlörlere ve 128 MB’lik
dahili belle¤e sahip olan
ürünler, foto¤raf ve video
paylaﬂ›m›n› kolaylaﬂt›r›yor.
Çerçeveler, sevilen foto¤raf
ve videolar›n müzik eﬂli¤inde
canl› slayt gösterisi olarak
oynat›lmas›n› sa¤l›yor. 10 ve

8 inç’lik Wi-Fi ile 8 ve 7
inç’lik standart sürümler
halinde sunulan Kodak
çerçeveler, ‘tak-çal›ﬂt›r’
kolayl›¤›n›n yan› s›ra
sezgisel ve çok fonksiyonlu
uzaktan kumanda gibi
özellikler içeriyor. ‹ste¤e
ba¤l› olarak sunulan
de¤iﬂtirilebilir yüzeyler,
kullan›c›ya, dekoru
tamamlama ve özgün
tarz›n› gösterme imkan›
veriyor.

EVDEK‹ FOTO⁄RAF STÜDYOSU
HP, yeni Photosmart A826 Ev Foto¤raf
Merkezi ile evde foto¤raf bask›s› keyif haline
geliyor. 17,7 cm geniﬂli¤indeki renkli
dokunmatik ekran› ile A826 kullan›c›lara,
üzerinde çerçeve, metin ya da yarat›c›
grafikler bulunan foto¤raflar düzenleme,
tasarlama ve kiﬂiselleﬂtirme olana¤›
sunuyor. A826’n›n geniﬂ kapasiteli tepsisi
sayesinde kullan›c›lar, bir defada 100
foto¤raf basabiliyor; ayr›ca kenarl›ks›z
10x15 cm ve 13x18 cm boyutundaki
foto¤raflar›, tatil kartpostallar›n›,
vesikal›k foto¤raflar› ve manzaralar› ev
ortam›nda basabiliyorlar. A826’da ayr›ca
k›rm›z› göz giderme, foto¤raf geniﬂletme ve
foto¤raf› çekilen kiﬂiyi ya da nesneyi
inceltme özellikleri de bulunuyor. A826 ile
foto¤raflar›n› haf›za kart›ndan ya da ayr›ca
sat›lan HP Bluetooth Adaptör ile de kablosuz olarak
bas›l›p an›nda paylaﬂ›labiliyor.

Taﬂ›nabilir müzik çalar
Apple iPod, yeni çoklu
dokunmatik arayüz ve
yerleﬂik Wi-Fi kablosuz a¤
iletiﬂimi özelli¤ine sahip
iPod touch’› tan›tt›. Kas›m
ay› ortalar›nda Türkiye
pazar›na getirilmesi
planlanan iPod Touch;
kullan›c›lara, geniﬂ ekrana
sadece bir parmak
dokunuﬂuyla, sahip
olduklar› tüm müzik, video
ve daha fazlas›n› bulma
imkan› veriyor. Cihaz,
kullan›c›lara kablosuz
olarak bilgisayarlar›nda
gördükleri gibi
a¤ sayfalar›n›
görüntüleme
olana¤› sa¤l›yor.
3.5 inçlik geniﬂ
ekran›yla iPod
touch,
foto¤raflar› ve
albüm
grafiklerini
oldu¤u kadar
film ve TV
ﬂovlar›n› izlemek
için de ideal
olarak görülüyor.
iPod touch, yatay ya da
dikey konuma
döndürüldü¤ünde bunu
otomatik olarak hisseden
yerleﬂik bir ivme ölçere de
sahip.

GÜLÜMSEMEY‹ ALGILIYOR DEKLANﬁÖRE BASIYOR

ﬁOKA, SUYA VE DONMAYA DAYANIKLI

Sony’nin yeni Cybershot modeli T2,
‘Bulan›kl›¤a Karﬂ› ‹kili
Çözüm Teknolojisi’yle
düﬂük ayd›nlatmalarda
bile daha canl› sonuçlar
al›nmas›n› sa¤l›yor.Yüz
Tan›ma Teknolojisi sayesinde de; pozlama, flaﬂ ve di¤er ayarlar› otomatik olarak
ayarl›yor. T2 ayr›ca sahip oldu¤u ‘Gülümseme Deklanﬂörü’ ile, gülümsemeleri otomatik
olarak alg›l›yor ve deklanﬂörü harekete geçirerek bu an› foto¤rafl›yor. Yeni Sony Cybershot T2’nin; siyah, mavi, yeﬂil, pembe ve beyaz olmak üzere beﬂ farkl› renk seçene¤i
var. Yeni T2, 4GB’l›k dâhili belle¤e, 8.1 megapiksel çözünürlü¤e sahip. Cyber-shot T2’nin
sahip oldu¤u ‘Sharemark’ teknolojisi ile de saklanan foto¤raflar, PC’den uzaktayken bile
etiketlenip otomatik olarak yeniden boyutland›r›labiliyor.

Olympus’un ﬂoka, suya ve donmaya dayan›kl› yeni ürünü 790 SW raflardaki yerini ald›. Parlak
gümüﬂ, gece siyah›, güneﬂ turuncusu ve deniz mavisi olmak üzere dört ayr› renkte tüketicilerin
be¤enisine sunulan 790 SW, tasar›m› ve dayan›kl› yap›s›yla dikkat çekiyor. 1.5 metre
yükseklikten düﬂmeye, 3 metreye kadar su
bas›nc›na ve eksi 10 dereceye kadar
donmaya dayan›kl› 790 SW, her türlü aktif
yaﬂam tarz›na da uyum sa¤l›yor. ﬁoka, suya
ve donmaya karﬂ› dayan›kl› yap›s› sayesinde
da¤ bisikleti yaparken de, yüzerken de
kayak kayarken de kullan›labiliyor. Makine,
7.1 megapiksel çözünürlü¤e ve yüz tan›ma
teknolojisine de sahip. Foto¤raf makinesinde
aralar›nda Türkçe’nin de bulundu¤u 25 dil
seçene¤i var.
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NEL‹M!
GÜLEL‹M E⁄LE

ÇOCUK

SENDEN HIZLI
KOﬁSAM YETER

YAPMADI⁄I ﬁEY

Küçük k›z okuldan
gelir ve annesine:
- Annecim, bugün
okulda yapmad›¤›m
bir ﬂey yüzünden
cezaland›r›ld›m.
Annesi hayk›r›r:
- Ama bu nas›l olur?
Okula gelip
ö¤retmeninle bu
konu hakk›nda
konuﬂmal›y›m. Bu
arada, senin
yapmad›¤›n ﬂey
neydi?
Küçük k›z cevaplar:
Ev ödevim

HAKSIZLIK

Ö¤retmen, iki ö¤rencisine
k›zar ve elliﬂer kez
adlar›n› yazmalar›n›
söyler. Ö¤rencilerden biri
bu karara itiraz eder:
-Ö¤retmenim, bu
haks›zl›k olur.
-Neden haks›zl›k
olurmuﬂ?
-Onun ad› Ali,
benimki ise
Abdurrezzak.

Bir Amerikal› ile Japon safariye
ç›km›ﬂlar. Her ikisi de son
teknolojik silahlar› da
birbirlerine nazire yapmak için
yanlar›na alm›ﬂlar. Derken
uzakta bir aslan görünmüﬂ.
Amerikal› lazer tüfe¤ini
do¤rultmuﬂ ve aslana ateﬂ
etmiﬂ. Ama karavana. Hemen
Japon uydudan yönlendirmeli
tüfe¤ini do¤rultup ateﬂ etmiﬂ.
Fakat o da karavana. Aslan
bizimkileri farkedince
üzerlerine do¤ru gelmeye
baﬂlam›ﬂ. Amerikal› bir yudum
viski içip ac› sonu beklemeye
baﬂlam›ﬂ. Japon hemen
botlar›n› ç›kar›p spor
ayakkab›lar›n› giymeye
baﬂlam›ﬂ. Amerikal› sormuﬂ: Ne o, aslandan h›zl› m›
koﬂacaks›n? -Yoo, senden h›zl›
koﬂsam yeter.

TÜRKLER‹N ÜÇ ÖZELL‹⁄‹
Tanr› dünyay› yaratt›¤› zaman gelecekteki uluslar›n
temsilcilerini yan›na ça¤›rm›ﬂ her birine ikiﬂer erdem vermiﬂ!
>> ‹sviçrelilere, düzenlilik ve yasalara sayg›.
>> ‹ngilizlere, so¤ukkanl›l›k ve asalet.
>> Japonlara, çal›ﬂkanl›k ve sab›r.
>> ‹talyanlara, neﬂe ve romantizm.
>> Frans›zlara, ﬂarap ve güzel yemekler.
>> Türklere, zeka, dürüstlük ve Tayyip sevgisi...
Meleklerden biri bu da¤›t›mdan sonra Tanr›'ya sormuﬂ?
"Bütün uluslara ikiﬂer erdem verdiniz ama Türklere üç tane."
"Evet ama" demiﬂ Tanr›; "Sadece ikisini kullanabilecekler".
Böylece, bir Türk zeki ve Tayyipci oldu¤u zaman dürüst
olmayacakt›r...
Bir Türk dürüst ve Tayyipci oldu¤u zaman zeki olmayacakt›r...
Bir Türk hem zeki, hem de dürüst oldu¤u zaman Tayyipci
olmayacakt›r...

HEPS‹ BU KADAR MI?

ÇOCUK B‹LMECELER‹

4Yaz›, 3- Radyo,
1- Yelkenli, 27ap, 6- Patates,
Tavﬂan, 5- Sinc
10ac›, 9- Eldiven,
Kar, 8- Çam a¤
11- Soba, 12Kardan adam,
p,
levizyon, 14- To
Mektup, 13- Te
Ayak izi
15- Kömür, 16-

Cevaplar

1) Mavi tarla üstünde,
beyaz güvercin yürür.
2) El eker dil biçer.
3) Bir küçücük kutudur,
bütün dünya yurdudur.
4) Arﬂ›n ayakl›, burma b›y›kl›.
5) Daldan dala, k›rm›z› pala.
6) Yeralt›nda civcivli tavuk
7) ﬁekere benzer tad› yok, gökte
uçar kanad› yok.
8) K›ﬂtan kaçmaz, yapra¤›
uçmaz.
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9) Ne kan› var ne can›, beﬂ
tanedir parma¤›.
10) Duruﬂu ömür, gözleri kömür
so¤uk dondurur s›cak öldürür.
11) K›ﬂ›n yatar, yaz›n kalkar.
12) Ne a¤z› var, ne dili konuﬂur
insan gibi.
13) Biz onu görürüz o bizi
görmez, o konuﬂur dinleriz.
biz konuﬂuruz dinlemez.
14) D›ﬂ› var içi yok, dayak yer
suçu yok.
15) Çarﬂ›dan ald›m kapkara,
evde k›rm›z›laﬂt› maskara.
16) Ben giderim o kal›r.

Ayﬂe’ye teyzesi 1 YTL
harçl›k verir. Küçük k›z bir
ﬂey demeden paray› cebine
atar. Bunun üzerine
annesi söze kar›ﬂ›r.
- Ayﬂe, teyzene ne
söylemen gerekir?
Ayﬂe cevap
vermedi. Anne
bunun üzerine
yard›m etmek
istedi.
- Baban bana para
verdi¤i zaman ben ne
diyorum?
Birden gözleri parlayan
Ayﬂe:
- Hepsi bu kadar m›? diye
at›ld›.

‹NTERNETTE
BUNLAR VAR!

CANIM DÜNYAM

A‹LE KÜLTÜRÜ
>> Kaynana çaydanl›k gibidir, fokur fokur kaynar.
>> Gelin demlik gibidir, sinsi sinsi demlenir.
>> O¤lan bardak gibidir; bir gelin doldurur, bir de kaynana.
>> Görümce çay kaﬂ›¤› gibidir, arada bir gelir ortal›¤› kar›ﬂt›r›r.
>> Çocuk ﬂeker gibidir, ortal›¤› tatland›r›r.
>> Kay›npeder de çay taba¤› gibidir, okkal›ca oturur.

KURUSUN
ada en ak›ll› deliyi
de yapt›klar› araﬂt›rm
Doktorlar, t›marhane
e bulunan
çed
bah
i
delilerden bir
seçeceklermiﬂ. Bir gün
deli havuza
bir
er
Di¤
.
miﬂ
rey
üze
mak
doktorlar,
havuza düﬂmüﬂ, bo¤ul
ren
gö
nu
Bu
maya çal›ﬂm›ﬂ.
“S
düﬂen arkadaﬂ›n› kurtar
r ve eni en
liyi yanlar›na ça¤›rm›ﬂla
arkadaﬂ›n› kurtaran de
eki,
"P
i;
bir
ler. Doktorlardan
ak›ll› seçiyoruz” demiﬂ
in" demiﬂ.
ets
ür
ekk
teﬂ
a
san
› ça¤›r da
kurtard›¤›n arkadaﬂ›n
e yan›tlam›ﬂ.
Deli: "Gelemez ki!" diy
iﬂ?" diye sorunca
ezm
lem
ge
en
Doktor: "Ned
.
için onu ast›m!" demiﬂ
Deli: "Çünkü, kurumas›

EVL‹L‹K YEM‹N‹
>> Gelin Yemini: ‹ki yar›mdan bir tam olmaya
ad›m att›¤›m›z bugünde; kredi kartlar›n›
çökertip seni üzmeyece¤ime, s›k s›k a¤layarak
annemin evine gitmeyece¤ime, pahal› hediyeler
istemeyece¤ime, sürekli ﬂikayet etmeyece¤ime,
her gün sana mükellef sofralar haz›rlayaca¤›ma,
seni anlamaya çal›ﬂaca¤›ma, hayat›m boyunca seni sevece¤ime
söz veriyorum.
>> Damat Yemini: ‹ki yar›mdan bir tam olmaya ad›m att›¤›m›z
bugünde; futbol maçlar›n› seni s›kacak kadar izlemeyece¤ime,
televizyon kumandas›n› arada bir sana verece¤ime, fazla mesai
bahanesiyle arkadaﬂlara uymayaca¤›ma,
kay›nvalidemin ev ziyaretlerinden rahats›z
olmayaca¤›ma, özel gün ve haftalar›m›z› asla
unutmayaca¤›ma, arada s›rada da olsa sana
hediyeler alaca¤›ma, seni daima koruyup
kollayaca¤›ma söz veriyorum.
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAﬁAM

73<

bulmaca

Sudoku

Klasik bulmaca
> > Haz›rlayan: ‹lker Mumcuo¤lu

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

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soldan sa¤a
1. Kitab›n s›rt ka¤›d› ile mukavvas›n›n aras›nda isteka ile
bast›r›larak oluﬂturulmuﬂ hafif çukurluk – Yerdeki kar›n yüzünde
buz tutmuﬂ olan tabaka. 2. Georges Ferec’in bir roman›. 3.
Trabzon’daki tarihi manast›r – Jüpiter’in bir uydusu. 4. Yeterli
olmayan – A¤›r, korkulu, çok tehlikeli – Dogma, inak. 5. Miktar,
kat – Omurgal›lar›n kemik ya da k›k›rdak ile desteklenen, altl›
üstlü diﬂleri taﬂ›yan ve a¤z›n aç›l›p kapanmas›n› sa¤layan parça.
6. Yeﬂil abanoz – Bir tür ba¤›ms›zl›¤› olan büyük il. 7. Gondola
benzeyen bir kay›k – Bir say›. 8. Bir resmi, suland›r›lm›ﬂ renklerle
boyama ya da gölgeleme biçimi – Atardamarlar›n duvarlar›nda
oluﬂan anormal yang›sal durum. 9. Eski Yunan mitolojisinde,
zaferin kiﬂileﬂtirilmiﬂ biçimi – Hawaii çalg›s›. 10. Birim – Ham›z.

Yukar›dan aﬂa¤›ya
1. Tatl› konuﬂmalar› ile büyüklerin, özellikle padiﬂahlar›n güzel
zaman geçirmelerini sa¤lamakla görevli kimselere verilen unvan –
Ç›plak vücut resmi. 2. Kaﬂ›nd›r›c›, bulaﬂ›c› bir deri hastal›¤› –
Yapraklar›nda çok ac›, ›t›rl› bir madde bulunan, hekimlikte
kullan›lan bir bitki. 3. "Om mani padme …" (Hint felsefesi sözü) –
Kuﬂkulu. 4. Ayla, hale – Öyledir anlam›nda onay sözcü¤ü.
5. Akdeniz anemisi. 6. Bucak 7. Kiloamperin simgesi – Yemin
etme – A¤abey. 8. Baz› hastal›klarda yüzde, ellerde, ayaklarda
görülen iltihaps›z ﬂiﬂ – Nilüfer cinsinden bitkilerin ortak ad›. 9.
Akci¤erden duyulan patolojik ses – Geveze. 10. ‹nam, vedia –
Kabul etmeme. 11. Kurosava filmi – Oyuncunun yapt›¤›
hareketler. 12. Asl›nda, temelinde – Çelik çomak oyunu.

Yukar›dan aﬂa¤›ya

Soldan sa¤a
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1. Musahip-Nü. 2. Uyuz-Pelin. 3.
Hum-Meraki. 4. Ayevi-Evet. 5.
Talasemi. 6. Nahiye. 7. Ka-‹la-Aka.
8. Ödem-Lotus. 9. Ral-Çeneli. 10.
Emanet-Ret. 11. Ran-Rol. 12.
Esasen-Met.
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1. Muhat-Köreﬂe. 2. Uyuyan Adam.
3. Sumela-Elara. 4. Az-Vahim-Nas.
5. Misil-Çene. 6. ‹pe-Eyalet. 7.
Pereme-On. 8. Lavi-Aterom. 9.
Nike-Ukulele. 10. Ünite-Asit.

Çözüm

