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ilgi ve iletiflim
teknolojilerinin
‘yaflam’›n önünde
kofltu¤u bir ça¤...
Asl›nda bütün bu
teknolojiler insan›n hayat›na
daha fazla kalite
kazand›rmak için
tasarlan›yor ama, bazen
insan› ‘insan olman›n’
rotas›ndan ç›kard›¤›n› da göz
ard› etmeyelim. "fiimdi
baflkan durup dururken niye
bu sözleri sarfediyor?"
diyebilirsiniz. ‹SMMMO
Yaflam Dergisi’nin 12.
say›s›n›n kapak konusunun
odak noktas› asl›nda bu
fikirler… Bireyselli¤in
ön plana ç›kt›¤› yeni
dünyada, kad›n
erkek iliflkileri ve
toplumun
mihenk tafl›n›
oluflturan aile
kurumu da
de¤iflimden
pay›n›
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al›yor. Özellikle genç kuflak,
evlilik ve çocuk laf›n›
a¤›zlar›na alm›yor. Bunlar›n
sonuçlar›n› belki de bir-iki
kuflak sonra görece¤iz ama
uzmanlar de¤iflen iliflkilerin,
kad›n ve erkek rollerinin
toplumu nas›l etkileyece¤ini
de flimdiden öngörüyor.
Büyükflehirlerde yaflayan
gençlerin bir bölümünün
art›k hayallerinde ‘çekirdek
aile’ kurmak bile yok. Belki
iki kiflilik ba¤›ms›z iliflkilere,
bizim deyimimizle ‘atom
aile’lere al›flmak zorunday›z
kendimizi…
Dosya konumuzda
‹stanbul’da yaflayan herkesin
çilesi haline gelen bir soruna
parmak basmak istedik.
Tahmin edece¤iniz üzere bu
sorun, trafik…
Psikolojimizden, cebimize
kadar birçok aç›dan bizleri
etkileyen bu sorunun çözümü
için kamu ve yerel otoritenin
neler yapt›¤›n› ve yapmas›
gerekti¤ini de çal›flmam›zdan
ö¤renebilirsiniz.
Bu say›m›zda, ‘çok
yükseklerden gelen’ bir
konu¤umuz var… ‹smine
yabanc› de¤ilsiniz ama
t›rmanma tutkusunu da
birço¤unuzun bilmedi¤inden
eminim. ‹stanbul Vergi
Dairesi Baflkan› ve ‹stanbul
Defterdar› fiükrü Dilaver,
hem kay›t d›fl› ile hem de
do¤a ile mücadelesini
anlatt›…
Mesle¤ine kendini adam›fl iki
isim daha sayfalar›m›za renk
kat›yor. Köflesine s›¤mayan
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bir gazeteci, Hürriyet
Gazetesi Köfle Yazar› Gila
Benmayor ile tiyatro
sahnelerine s›¤mayan
Tiyatrocu Bennu
Y›ld›r›mlar’la yap›lan keyifli
söyleflileri de dergimizde
okuyabilirsiniz.
Üyelerimiz aras›ndaki
cevherleri de sizlerle daha
yak›ndan tan›flt›rmaya
devam ediyoruz.
‹SMMMO’nun belki de tek
atletizm hakemi üyesi
Bahriye Paçal›’n›n da
hikayesini de
be¤enece¤inizden eminiz.
E¤itim sayfalar›m›zda sanal
dünyan›n olanaklar›yla
kendinizi nas›l
gelifltirebilece¤inizi
bulacaks›n›z. Kariyer
sayfalar›m›zda ise ‘duygusal
zeka’n›z› nas›l
gelifltirece¤inizin ipuçlar›n›
ö¤renebilirsiniz. Lezzet
sayfalar›m›zda Meksika
mutfa¤›n› yak›ndan
tan›yabilirsiniz. Sa¤l›k’ta
‘vitaminler’le mesafenizi
koruman›z gerekti¤ine
dikkat çekiyoruz. Gezi
sayfalar›m›zda rotan›z›
fianl›urfa ve Fas’a
çevirmenizi öneriyoruz.
Kitaptan sinemaya,
modadan mizaha hayat›n›z›
renklendirecek sayfalar›m›z›
da lütfen göz ard› etmeyin…
Yaflam kaliteniz geliflirken
insani de¤erleri
unutmaman›z dile¤iyle…
Sevgiyle kal›n dostlar…
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‹SMMMO Yaflam’da...

Kapak

Çekirdek aile de
çözülüyor!
80’li y›llarla beraber, kad›nlar›n ifl hayat›nda kendini
göstermeye bafllamas›yla, klasik evlilikler de yavafl yavafl
çözülme bafllad›. Erkekler ‘aile reisi’ kavram›n› yitiriyorlar.
Evlilik oranlar› düflerken, boflanmalar art›yor. Gençler,
evlilik yerine birlikte yaflamay› tercih ediyorlar. Türkiye’de
gelenekselle modern hayat aras›nda s›k›flm›fl olarak
yaflanan iliflki ya da evlilikler toplumun temeli olan aile
yap›s›n› kökten de¤iflikli¤e u¤rat›yor…

06 62. gün
Gündemdeki olaylara k›sa bir bak›fl...
10 Zirvedekiler ﬁÜKRÜ D‹LAVER
‹stanbul Vergi
Dairesi Baflkan› ve
‹stanbul Defterdar›
fiükrü Dilaver, son
2 y›lda devletin, 20
milyon
metrekarelik yeni
arazisini ‹stanbul’da tespit ettiklerini
söylüyor. Dilaver, "Bu çal›flman›n sonucunda
da 4.5 milyar YTL’lik yeni arazi tespit etmifl
olduk. Baz› bölgelerde halen çal›flmalar›
bitiremedik, devam ediyoruz" diyor.
20 Gündemin Sesi G‹LA BENMAYOR
Hürriyet Gazetesi köfle yazar› Gila
Benmayor, d›fl haberler servisinde
çal›flt›¤› y›llarda kimi zaman
Ortado¤u’da bir türlü
gerçekleflmeyen bar›fl›n pefline
düfltü, kimi zaman ‹spanya’da
BASK’›n izini sürdü. Art›k
ço¤unlukla köfle yazar› olarak
an›lsa da O, böyle hissetmiyor.
Çünkü her gazetecinin koflturmas›
gerekti¤i kadar, bir muhabir gibi
sürekli araflt›r›yor.

24

Dosya

Trafik, ‹stanbul’un kaderi mi?

‹stanbul’da günde 10 milyon kifli yolculuk yap›yor. Her
‹stanbullu günde ortalama 48 dakikas›n› trafikte
geçiriyor. 1997’lerde bu 38 dakikayken, 48 dakikal›k
kayb›n ekonomik maliyeti 6 milyon YTL. Strese ba¤l›
hastal›klar da cabas›…

okurdan

‹SMMMO Yaﬂam Dergisi’ne öneri ve eleﬂtirileriniz için teﬂekkür ederiz. Bizimle
de¤erlendirmelerinin yan› s›ra çal›ﬂmalar›n› da paylaﬂan okurlar›m›za bundan sonraki
say›lar›m›zda yer verece¤iz. Bizlere yasamdergi@gmail.com adresinden ulaﬂabilirsiniz.
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Haberler
‹SMMMO’dan

Merhaba Yaflam Dergisi yetkilileri,

Cumhuriyet Kad›nlar›
Sergisi’ne büyük ilgi
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28 Renkli Yaﬂam
BAHR‹YE PAÇALI
O, ‹SMMMO’nun atletizm hakemi olan tek
üyesi… Hayat enerjisini hakemlik ve mali
müflavirlik mesle¤inden ald›¤›n› anlatan
Bahriye Paçal›, çevresinde “Mevzuat
Bahriye“ olarak biliniyor.

Derginizin ulaflmas›n›
heyecanla bekler olduk. Çok
dolu, çok özenle seçilmifl
e¤lenceli çal›flmalar›n›zdan
dolay› sizleri kutluyorum. Bir
önerim var. Derginiz
arac›l›¤›yla meslek
mensuplar›m›zla, -bizim için
uygun say›lan hazirantemmuz –a¤ustos- eylül
aylar›nda- çeflitli yurtiçi ve
yurtd›fl› seyahatler
düzenleyebiliriz. Bu
seyahatlere derginizde yer
verip, gidilen ülkedeki meslek
odalar›n› da dahil ederek hem
bilgimizi hem görgümüzü
artt›rabiliriz. Kas›m-Aral›k
say›n›zda Prag ve Erzurum’u
tan›tm›fls›n›z: Süper, bay›ld›k.
Keflke o resim karelerinde ben
de olsayd›m. Baflar›l›
çal›flmalar›n›z›n devam›n›
dilerim. Sevgilerimle…

Nilgün Kanatl›

***
Merhabalar… Herkes bir
baflkas›na yard›m etseydi,
herkesin ifli yap›lm›fl olurdu.
2008 y›l› paylafl›mlar›n y›l›
olsun. Mutluluk, baflar›,
sevinçler getirsin.

Bahanu Sar› / SMMM

***

30

Yaﬂam›n Portresi

“Keflke her mahallede bir tiyatro olsa...”
Yaprak Dökümü’nün fedakar Fikret’i… fiimdilerde
televizyon ekran›nda Fikret rolüyle be¤eni kazansa da
tiyatroseverler tam 4 y›ld›r onu zaten ayn› rolle fiehir
Tiyatrolar›’nda izliyor. Tiyatro oyuncusu Bennu
Y›ld›r›mlar, izleyicileri hayatlar›n› televizyon
karfl›s›nda geçirmemeleri konusunda da uyar›yor.

34 Kariyer
36 E¤itim
38 Sa¤l›k
40 Evim Evim
42 Dostlar›m›z
44 Moda
46 Lezzet

48 Gezi Fas ve fianl›urfa
56 Kültür Sanat
58 Sinema
60 Kitap
62 Teknoyaﬂam
64 Mizah
66 Bulmaca

Yaflam Dergisi için öncelikle
Odam›za çok teflekkür
ederim. Dergiyi gerçekten
dört gözle bekler olduk.
Ancak sayfalara bakt›¤›mda
akl›ma gelen eksiklikleri
sizlerle paylaflmak
istiyorum. Dergimizde

kariyer sayfalar› yap›l›yor
ancak, bugün gerek çal›flan
gerek ifl arayan pek çok
insan için kiflisel geliflim
programlar› çok önemli.
‹SMMMO Yaflam’da bu
konular daha fazla
ifllenemez mi acaba? Ayr›ca
bu derginin, Oda üyeleri
aras›nda, ayn› zamanda bir
haberleflme ve paylafl›m a¤›
gibi de¤erlendirilmesini
talep ediyorum. Bunun için
bizlere daha çok yer
verilmesi gerekti¤ini
düflünüyorum.

Ahmet Do¤an /SMMM

***
Öncelikle Odam›z yönetimi
ve Yaflam ekibine teflekkür
ediyorum. Yaflam’› be¤enerek
okuyoruz. Ancak Yaflam’›n
daha da tatmin eden bir
yay›n olmas› için mizah
sayfalar›n›n içeri¤inde
kalitenin artt›r›lmas›
gerekti¤ini düflünüyorum.
Mizah çok zengin bir
aland›r, zaten internette
bulabilece¤imiz f›kralar
yerine daha orijinal metinler
yer alamaz m›? Bu konuya
biraz kafa yorulmas›n› rica
ediyorum. Biz üyeler de
katk› sunabiliriz. Ayr›ca
mesleki alan›m›zla ilgili
esprilere daha çok yer
verilebilece¤ini
düflünüyorum. Eme¤i geçen
herkese teflekkürlerimi
sunuyorum.

Hatice Güneﬂ

Dergimizin Kas›m-Aral›k ay› say›s›nda ‘Gülelim E¤lenelim’ bafll›kl› mizah
sayfam›zda ‘Türklerin üç özelli¤i’ isimli adaptasyon bir f›kra yay›mlad›k. Söz
konusu f›krada Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’›n ad› kullan›lm›flt›r.
‹SMMMO Yaflam Dergisi olarak, okurlar›m›za aç›kça ifade ederiz ki; f›kra ilk
bak›flta her ne kadar amac›n› aflan bir yorum olarak
ÖZÜR
de¤erlendirilse de, bizler, sadece bu f›kraya mizah anlay›fl›yla
yer verdik. Bu yaklafl›m›m›zda, sadece Türkiye de¤il bütün
ve
dünyada özellikle iktidarda olan siyasilerin mizah sanat›na
AÇIKLAMA
malzeme olabildi¤i gerçe¤i etkili olmufltur. ‹SMMMO, her
dönemde bütün siyasi odaklara eflit mesafede olmufltur. Saydaml›k ilkesi
do¤rultusunda da toplumu denetleyen bir meslek odas›d›r. De¤erli üyelerimizin
gerek yay›n, gerek e¤itim hizmetlerimizden bildi¤i gibi ‹SMMMO siyaset de¤il,
ülke menfaatlerini her dönemde ön planda tutmufltur. Bu çerçevede, gelen
tepkilerden amac›n› aflt›¤›n› düflündü¤ümüz f›kra için üyelerimizden özür dileriz.
Kas›m/Aral›k 2007 < ‹SMMMO YAfiAM

5<

62.gün

Mortgage bu kez ‘iflten, evden’ ediyor
Türkiye için
risk ve f›rsat
bir arada
Türkiye’de söz konusu geliflmifl
ülkelerdeki gibi geliflmifl bir
mortgage piyasas› yok.
Mortgage (tut-sat) olarak
adland›r›lan konut finansman›
sistemi birçok ülkede uzun
y›llard›r uygulanmas›na karfl›n
Türkiye’de konuyla ilgili yasa
fiubat 2007’de Meclis’ten geçti.
Bu nedenle Türkiye’de do¤rudan
gayrimenkul piyasas›na yans›yan
bir etkiden söz edilemez. Ancak
ABD’nin ve geliflmifl ülke
ekonomilerinin durgunlu¤a
sürüklenmesinin Türkiye’yi
derinden etkilemesi kaç›n›lmaz
görünüyor. Yabanc› yat›r›mc›n›n
pozisyon de¤ifltirmesine neden
olabilecek bu geliflmeler, yüksek
cari aç›k nedeniyle, son 5-6
y›ld›r küresel konjoktür ve para
bollu¤undan oldukça pay almay›
baflaran Türkiye için de bu
anlamda riski büyütüyor. Bu
riske özel sektörün d›flar›ya olan
borçlar› ile finansal piyasalarda
yaratt›¤› çalkant›lar› da
eklemekte yarar var.
Ancak bu risk uyar›lar›na Türkiye
için "krizin f›rsata
dönüflebilece¤i" de konuflulan
tezler aras›nda. Bu bak›fl aç›s›na
göre, Türkiye gayrimenkul
piyasas› aç›s›ndan olumlu
geliflmeler yaflanmas›
bekleniyor. Dünya çap›nda
gayrimenkul yat›r›mc›lar›n› bir
araya getiren GRI Dünya Baflkan›
Henri Alster, piyasalarda
yaflanan mortgage krizi
nedeniyle yat›r›mlar›n Türkiye ve
Rusya’ya kayd›¤›n› söyledi.
Alster, gayrimenkul sektöründe
fiyatlar›n h›zla yükselmemesi
durumunda Türkiye’nin 2008’de
geçen y›la göre 2 kat› do¤rudan
yabanc› sermaye çekece¤ini
söyledi.
‹SMMMO YAﬁAM > Ocak/ﬁubat 2008
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elirleri ile kredi
geçmifllerine
bak›lmaks›z›n konut
kredisi kulland›r›lan
milyonlarca Amerikal›’n›n
geri ödeme güçlü¤üne
düflmesi, sadece ABD’nin
mortgage (tut-sat) sorunu
de¤il tüm dünya
piyasalar›n›n kabusu oldu.
May›s 2006’da dünya
piyasalar›n› sarsmaya
bafllayan kredi s›k›fl›kl›¤›n›n
birkaç ay içinde
atlat›labilece¤i
konufluluyordu. Ancak o
sars›nt›lar›n “para
piyasalar›n› pani¤e, küresel
ekonomileri de durgunlu¤a
sürükleyebilecek ekonomik
bunal›m›n ilk iflaretleri”
oldu¤u bilançolar
belirginleflince daha iyi
anlafl›ld›. Amerikan Merkez
Bankas›’n›n (FED)

G

neredeyse belirli aral›klarla
yapt›¤› faiz indirimleri ifle
yaramad›¤› gibi, her
indirime tepkinin, mali
piyasalarda bir deprem
sars›nt›s›na dönüfltü¤ü de
söylenebilir.
P‹YASAYA 1 TR‹LYON
DOLARLIK AﬁI
Krizin bilançosunu flöyle
özetlemek mümkün; “Krizin
etkileri 2007’de iyiden iyiye
kendini göstermeye bafllad›.
‹lk bat›fl haberi Haziran
2007’de ABD’nin 5. büyük
arac› kurumu dünyan›n en
büyük hedge fon yönetici ve
ABD’nin ikinci büyük
mortgage tahvilleri
ihracatç›s› konumunda olan
uluslararas› yat›r›m bankas›
Bear Stearns’den geldi.
Bear Stearns, mortgage
kredileri yat›r›m› yapan

yaklafl›k 3 milyar dolarl›k
fonunu kapatt›. Bu haberi,
Avustralyal› Basis Capital,
Absolute Capital, Alman
IKB Deutsche
Industriebank, American
Home Mortgage Investment
Corp, ABD'nin en büyük
mortgage kredisi veren
kuruluflu Countrywide
Financial yan› s›ra çok
say›da ABD’li finans
kuruluflunun daha
milyarlarca dolarl›k zarar
bilançosu izledi. BNP
Paribas ve ‹ngiltere’nin önde
gelen mortgage
flirketlerinden Northern
Rock’› da listeye eklemek
gerekir. Mortgage s›k›nt›s›
çok k›sa sürede Avrupa’ya
da yay›lm›flt›…” Toplam
zarar kimi tahminlere göre
264 milyar dolar, kimilerine
göre ise daha fazla. Geliflmifl
ülkelerin merkez
bankalar›n›n piyasalar›
yat›flt›rmak ve flirketlerin
zarar›n› azaltmak üzere
piyasalara flimdiden 1
trilyon dolar› aflk›n para
enjekte etti¤i biliniyor.
Mortgage krizinin etki alan›
geniflledikçe iflinden olan
binlerce insana da yenileri
eklendi. Henüz bu büyük
bunal›m›n kaç kifliyi iflsiz
b›rakaca¤› kesinleflmese de
rakam›n on binlerle ifade
edilece¤ine kesin gözüyle
bak›l›yor.

D›flar›da ekonomi, Türkiye’de türban gerilimi
lkeler ABD mortgage
piyasas› kaynakl›
krizden en az yarayla
ç›kmaya odaklan›rken,
Türkiye türban
tart›flmalar›yla gerilimli
günler yaflad›. Tart›flmalar›
ateflleyen Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n
"Medeniyetler ‹ttifak› Forum
Toplant›s›" için gitti¤i
‹spanya’da yapt›¤› konuflma
oldu. Erdo¤an "Simgelere,
sembollere yasak getirebilir
misiniz? Dünyan›n neresinde
böyle bir suç var? Biz
sorumlulu¤umuzun
fark›nday›z. Çok yak›nda
çözece¤iz" derken, sorunun
tek bir cümlelik de¤ifliklikle

Ü

halledilebilece¤ini söyledi.
Erdo¤an'›n aç›klamalar›
MHP'den de destek buldu.
Nitekim ilerleyen günlerde,
özetle, "Türkiye’de bir
türban meselesi oldu¤u
muhakkak, ancak
kad›nlar›n çok daha derin
sosyal ve ekonomik
sorunlar› var. Konu çok
yüzeysel tart›fl›l›yor. Ayr›ca
gündemin ilk maddesi
ekonomi olmal›; kriz dalgas›
ne aç›k ne kapal› dinler,
hepimizi sürükler" görüflüyle
uyar› yapan Türk
Sanayicileri ‹fladamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD) baflta
sivil toplum örgütleri
tart›flmaya kat›ld›. Kad›n
örgütleri bu konuda

kendilerine görüfl
sorulmad›¤›n› belirtirken,
yüksek yarg› organlar›
türban›n kamuda serbest
b›rak›lmas›n›n toplumsal
bar›fl› zedeleyece¤i ve
çat›flmalara yol açaca¤›
uyar›s›n› yapt›. Tart›flmalar
üniversitelerde de
yo¤unlafl›nca hemen her
kesimde "bölünme,
kutuplaflma" yafland›¤›, pek
çok kesim taraf›ndan her
platformda dile getirildi.
Kamudan hizmet alan ve
kamuda hizmet verenler ile
üniversitelerde türbana
yasak, Anayasa
de¤iflikli¤iyle yak›n
zamanda kalksa da tart›flma
uzun sürece¤e benziyor.

Eylem plan› Merkez’in
gölgesinde kald›
Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’ta
toplanmas›na k›sa bir süre kala Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an taraf›ndan aç›klanan hükümetin
eylem plan› gerek yurt d›fl›nda gerek yurt içinde
gündemi alt üst eden geliflmeler nedeniyle uzun
süre tart›fl›lmad›. Ancak Baflbakan Erdo¤an’›n
Merkez Bankas› ve di¤er bütün kamu
bankalar›n›n ‹stanbul’a tafl›naca¤›n› aç›klamas›
Türkiye’nin hala tart›flt›¤› gündem maddeleri
aras›nda yer al›yor. Özellikle Ankaral› sivil
toplum örgütlerini üzen ve art arda aç›klamalar
yapmaya iten bu karar, kimi çevrelerce
elefltirilirken kimilerince de ‹stanbul’un finans
merkezi oldu¤u gerekçesiyle destek buldu.
Ankaral› sivil toplum örgütleri ve çeflitli
platformlar›n temsilcileri Ankara’n›n
zay›flat›laca¤›n› s›k s›k dile getirdiler. Elefltiriler
sürse de hükümet bu konudaki kararl›l›¤›ndan
geri ad›m atmayaca¤›n› duyurdu. Eylem plan›,
ayr›ca, a¤›rl›kl› olarak enerji ve sosyal politikalar
üzerinde yo¤unlafl›yor. Baflbakan Erdo¤an,
ekonomik ve siyasi istikrar›n ard›ndan s›ran›n
sosyal istikrara geldi¤i, bu çerçevede istihdam,
e¤itim ve sa¤l›k gibi hayat kalitesi ve toplumsal
bar›fl› do¤rudan etkileyen sosyal ve ekonomik
politikalara öncelik verilece¤ini vurgulad›. Eylem
plan›na göre do¤rudan gelir deste¤i kald›r›larak,
ürün deste¤i sistemine geçilecek. Bu y›l nükleer
santral inflaat›na bafllanacak. SSK primlerinden
5 puan indirim bu y›l yap›lacak.

TÜRK‹YE TURU...
> Herkese sa¤l›k ve gelecek
yürüyüflleri
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
(SSGSS) yasa tasar›s›na karfl› bir araya gelen
D‹SK, KESK, TTB ve TMMOB'in de aralar›nda
bulundu¤u emek ve meslek örgütü üyeleri, yasan›n
geri çekilmesi amac›yla "Herkese sa¤l›k, güvenli
gelecek" slogan›yla ‹zmir ve ‹stanbul'dan
Ankara'ya yürüdü. Sosyal Güvenlik Reformu'nda
emeklilik prim gün say›s›n›n art›r›lmas›na, emekli
maafllar›n›n düflürülmesine ve sa¤l›kta katk› pay›
ödeme zorunlulu¤una karfl› ç›kan emek ve meslek
örgütleri, hükümetin mevcut haliyle yasay›
ç›kartmas› durumunda eylemlilik sürecinin
artaca¤› uyar›s›nda bulunuyor.

> Susurluk’un ad› Ergenekon
Ümraniye'de geçen y›l bir gecekonduda bulunan el
bombalar›yla ilgili yürütülen Ergenekon
soruflturmas›nda aralar›nda emekli Tu¤general Veli
Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, Susurluk
hükümlüsü Sami Hofltan, Türk Ortodoks
Patrikhanesi Bas›n Sözcüsü Sevgi Erenerol’un da
bulundu¤u onlarca kifli "Halk›, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ne karfl› silahl› isyana
tahrik etmek" suçundan tutukland›. Örgütün Hrant
Dink cinayeti, Malatya’daki yay›nevi bask›n› gibi
pek çok olay›n sorumlusu oldu¤u iddia ediliyor.

> Hrant için, adalet için…

> Diyarbak›r’da terör sivilleri vurdu, Türkiye a¤lad›
Türk Silahl› Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki
terör örgütü hedeflerine yönelik
operasyonlar› sürerken 3 Ocak'ta
Diyarbak›r'dan ac› bir haber geldi. Bir
dershanenin önüne park edilmifl bir
otomobile konulan bomba, askeri personeli
tafl›yan servis arac›n›n geçifli s›ras›nda
patlat›ld›. Sald›r›da 6's› ö¤renci 7 kifli
yaflam›n› yitirirken yaklafl›k 70 kifli de
yaraland›. Üniversite hayalleri kuran
gencecik yaflamlar› söndüren
Diyarbak›r'daki patlama, terörün hain
yüzünü gösterdi¤i, "alçak bir sald›r›"
olarak haf›zalarda yer ald›. Patlaman›n,
ö¤rencilerin da¤›lmas›ndan 5 dakika önce
meydana gelmesi daha büyük bir katliam›n
yaflanmas›n› önledi.

Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink,
katlediliflinin birinci y›ldönümünde yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda düzenlenen törenlerle an›ld›. En büyük
anma etkinli¤i ‹stanbul'da yap›ld›. Binlerce seveni
19 Ocak'ta saat 15.00'de Hrant Dink'in vuruldu¤u
yerde bir araya geldi. Agos Gazetesi önünde
düzenlenen, Türkçe ve Ermenice türküler çal›nd›¤›
anma töreninde Dink'in efli, Rakel Dink bir
konuflma yapt›. Hrant Dink'in kan›n›n suyla
sabunla temizlemeye çal›fl›ld›¤› kald›r›mda
bulufluldu¤unu söyleyen Rakel Dink, kald›r›m›n bu
flekilde temizlenmeyece¤ini ve
unutturulamayaca¤›n› vurgulad›.

> U¤ur Mumcu unutulmad›
Bombal› suikast sonucu 24
Ocak 1993’te yaflam›n›
yitiren Gazeteci-Yazar U¤ur
Mumcu, ölümünün 15.
y›l›nda "Adalet ve
Kalk›nma Haftas›'" ad›
alt›nda düzenlenen çeflitli etkinliklerle an›ld›.
Anma etkinliklerinde, U¤ur Mumcu suikasti
üzerindeki sis perdesinin hala tam olarak
aralanmad›¤›na dikkat çekildi. Geçmiflte birçok
olay› ayd›nlatan Mumcu'nun, Türkiye'nin
durumuyla ilgili yapt›¤› saptamalar›n hakl›l›¤›n›n
bugün daha iyi anlafl›ld›¤› vurguland›.
Ocak/ﬁubat 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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Maliye’den 1.5 milyar YTL’lik zeytin dal›

‹

SMMMO ’nun

hesaplamas›na göre,
Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan
kamu alacaklar›n›n
tahsiline iliflkin tasar›,
Hazine için en az 1.5
milyar YTL gelir
anlam›na gelirken
iflletmeler, vergi daireleri
ve yarg› için de büyük
bir rahatlama yaratacak.
‹SMMMO’nun söz
konusu yasa teklifine
iliflkin haz›rlad›¤›
"Borçlu ‹flletmelere
Zeytin Dal›" raporuna
göre, ihtilafl› vergi
dosyalar›na uzlaflma eli
uzatmak üzere
haz›rlanan tasar›da,
kamuoyunda farkl›
alg›lamalara yol açsa da;
mükellefin beyan etti¤i
ve ödemekle yükümlü
oldu¤u, vergi inceleme
elemanlar› taraf›ndan
sürdürülen incelemeler
ile takdir

komisyonlar›n›n
ifllemini bekleyen dosyalar
af kapsam›na girmiyor.
Bu yönüyle desteklenmesi
gereken tasar›n›n
yasalaflmas› durumunda 70
bin dosya kapanacak ve
kamunun ortalama 1.5
milyar YTL gelir sa¤lamas›
mümkün olabilecek. Söz
konusu uygulamadan 30
bini usulsüzlük (inceleme
ya da takdir komisyonunca
öngörülen matrah takdiri
sonucunda vergi
hesaplanmas›, hesaplanan
vergiye 1-3 kat aras› ceza
kesilmesi ifllemi), 40 bini
vergi ziyan› olmak üzere 10
binlerce dosya "uzlaflma
önerisi"nden
yararlanabilecek. Buna
göre, Maliye'nin bu
kapsamda 3.5 milyar

YTL'lik
ihtilafl› alaca¤›
bulunuyor. Maliye bu
tutar›n yüzde 40-50'sini
bile alabilse en az 1.5
milyar YTL'lik alaca¤›
tahsil etmesi olanakl›
görünüyor.
TASARI HEMEN ELE
ALINMALI
‹SMMMO Baflkan› Yahya
Ar›kan, Maliye'nin yarg›ya
intikal eden davalar›n
büyük bir k›sm›n›
kaybetti¤ine dikkat
çekerek, "Bu tasar› ne üç
ka¤›tç›y› ne de kaçakç›y›
affediyor. Burada söz
konusu olan sadece bir
ödeme kolayl›¤›, gecikme
zamm›ndan vazgeçmektir.
Bakanlar Kurulu zaman
kaybetmeden tasar›y› ele
almal›d›r" dedi.
2001 krizini takip eden

y›llarda bankalar›n ana
para ve masraflar›
ödemek üzere kredi kart›
borçlular›na büyük
kolayl›klar tan›d›¤›n›
an›msatan Ar›kan,
"Bankalar, Tüketici
Yasas› de¤iflip temerrüt
faizi de s›n›rlan›nca
tüketiciyle uzlaflmay›
tercih ettiler. Bu
konunun istatistiklerini
henüz ç›karmad›k ama
ben eminim ki uzlaflmay›
reddeden, kolayl›k
tan›mayan banka
alaca¤›n› tahsil
edememifltir. Önemli olan
vermeye haz›r kurum,
kifli varsa ona ulaflmak,
alaca¤› tahsil etmektir"
diye konufltu.
Ar›kan, büyümenin
yavafllad›¤› ve Türkiye
ekonomisinin küresel
likitide daralmas›ndan
olumsuz etkilendi¤i bir
ortamda, söz konusu
düzenlemenin hem
Hazine hem de binlerce
iflletmeye soluk
ald›raca¤›n› kaydetti.

>> ‹SMMMO: Hükümet hakl› ama yat›r›m yapan ayr› tutulmal›
‹SMMMO hükümetin leasing (finansal kiralama) ifllemlerinde
KDV’yi yükseltmesine gerekçe oluflturan hizmetler sektörünün
bu alandan çok büyük bir pay ald›¤›n› belirledi. ‹SMMMO’nun yine
kamuoyunda genifl yank› uyand›ran “Leasing Kavgas›” raporunda
yer alan veriler, sektörün tümüne vergi teflviki verilmesinin baz›
alanlarda haks›z rekabet ve suistimal yaratt›¤›n› ortaya ç›kard›.
Rapora göre, hizmetler sektörü leasingde çok büyük bir pay
al›yor ve bunun içinde cip ve helikopter kiralamak bile yer
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alabiliyor. ‹SMMMO Baflkan› Yahya Ar›kan, leasing sektöründe
2007 y›l›n›n ilk 9 ayl›k döneminde toplam 5,6 milyar dolarl›k
ifllemin 2.7 milyar dolar›n› hizmet sektörü, 2.5 milyar dolar›n›
imalat ve 346 milyon dolarl›k bölümünü de tar›m sektörünün
kulland›¤›n› aç›klad›. Ar›kan, verilere bak›ld›¤›nda yat›r›m
yap›lmas›n›n ayr› tutulmas› gerekti¤ini kaydetti. Ar›kan, yat›r›m
mallar› makine ve ekipmanda KDV’nin yüzde 8’e indirilmesinin
çözüm olaca¤›n› da vurgulad›.

7’den 70’e herkes 7.400 davay› konufltu

K

öklü bir geçmifle sahip
‹SMMMO, tarihine ve
üyelerin yan› s›ra
kamuoyunun da
beklentilerine uygun
olarak toplumsal görevini
yerine getirmeyi
sürdürüyor. “Finansal
kiralamada özellikle baz›
hizmet alanlar›nda
KDV’nin yükseltilmesi ve
ihtilafl› vergi alacaklar›na
ödeme kolayl›¤›” gibi
düzenlemeleri s›ras›nda
hükümetin giriflimlerini
destekleyen ‹SMMMO,
telafisi olmayan zararlar
do¤urabilecek
uygulamalara karfl› ise
sesini yükseltmeyi
sürdürüyor.
“Gelifligüzel, aceleye

getirilen uygulamalar”
konusunda uyarmak
amac›yla son 20 y›l›
kapsayan dönemde
özellefltirme
uygulamalar›n›n hukuki
bilançosunu ortaya ç›karan
‹SMMMO’nun “20 Y›lda 30
Milyar Dolarl›k
Özellefltirmeye 7.400 Dava”
bafll›kl› “Yarg› Gölgesinde
Özellefltirme ve Yak›n
Gelecekteki Takvim” raporu
Türkiye’de ulusal çaptaki
bütün gazeteler baflta
medyada büyük yank›
uyand›rd›. ‹SMMMO’nun
özetle, büyük k›sm› Ankara
aleyhine sonuçlanan
özellefltirme uygulamalar›na
toplam 7.400 dava aç›ld›¤›n›
duyurdu¤u ve 2008’deki

büyük ihalelere dikkat
çekti¤i raporu, gazete, radyo
ve TV’lerin ard›ndan
internette de, aylar sonra
ayn› ilgiyi görmeye devam
etti. Hürriyet Gazetesi Yazar›
Yalç›n Bayer’in raporu konu

etti¤i köfle yaz›s› özellikle
gençlerin takip etti¤i ve
Türkiye’de en çok ziyaret
edilen siteler aras›nda yer
alan “www.youtube.com”
da yer alarak milyonlarca
kifliye ulaflt›.

‘CUMHUR‹YET
KADINLARI’
SERG‹S‹NE
BÜYÜK ‹LG‹
Hülya Özdemir, Özlem Halilo¤lu,
Asl› Keskin, Jale Uçar, Nurcan
Üge, Ayflegül Sütütemiz, Aliye
O¤ufl, Aymenur Ünalm›fl ve
Birsen Sönmez’in içinde yer
ald›¤› "Cumhuriyet Kad›nlar›"
grubunun, Oda Genel
Merkezi’nde açt›klar›
"Cumhuriyet Kad›nlar› Resim
Sergisi" büyük ilgi gördü.
‹SMMMO’nun Ocak ay›nda ev
sahipli¤i yapt›¤› resim
sergisinin aç›l›fl›nda Grup
ad›na sorular›m›z› yan›tlayan
Hülya Özdemir, ‹SMEK’in
düzenledi¤i resim kurslar›nda
tan›flt›¤› ve baflar›l› olan
arkadafllar›yla yol ald›¤›n›
söyledi. "Neden Cumhuriyet
Kad›nlar›" sorusunu ise
"Atatürk ilke ve
devrimlerinin,
cumhuriyetimizin bask›
alt›nda oldu¤unu hissetti¤imiz

ve cumhuriyete önem
verdi¤imiz için grubumuzun
ismi bu oldu. Biz Cumhuriyet
Kad›nlar›n› ço¤altmak
inanc›nday›z" diye yan›tlad›.
Hülya Özdemir, çal›flmalar›n›
ve gruplar›n› flöyle anlatt›:
"6 y›l önce resim yapamaya
bafllad›m. Asl›nda sanat›n her
dal›na büyük bir ilgim var, hatta

tutkum var. Resim yapmak beni
rahatlat›yor, stresten
uzaklaflt›r›yor. Natürmort
çal›flmalar›na a¤›rl›k veriyorum.
Genellikle somut ö¤eler üstüne
çal›flmalar›m› sürdürüyorum.
‹SMEK’in düzenledi¤i resim
kurslar›nda tan›flt›¤›m ve
baflar›l› olan arkadafllar›mla bir
araya geldik. Profesyonelleflme

ihtiyac› duyduk ve ilk ad›m›
att›k. ‘Cumhuriyet Kad›nlar›’ ad›
alt›nda resim sergisi açmaya
karar verdik. Grubumuz 9
kad›ndan olufluyor. Hepimizin

daha önce kat›lm›fl oldu¤u
sergiler vard›. Ama karma
olarak açt›¤›m›z ilk sergimiz bu.
Bu serginin devam›n› getirmeyi
hedefliyoruz."
Ocak/ﬁubat 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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zirvedekiler: flükrü dilaver
‹stanbul Vergi Dairesi
Baflkan› ve ‹stanbul
Defterdar› fiükrü Dilaver, son
2 y›lda devletin,
20 milyon metrekarelik yeni
arazisini ‹stanbul’da tespit
ettiklerini söylüyor. Dilaver,
"Bu çal›flman›n sonucunda
da 4.5 milyar YTL’lik yeni
arazi tespit etmifl olduk. Baz›
bölgelerde halen çal›flmalar›
bitiremedik,
devam
ediyoruz"
diyor.

‘‹flgal edilmifl
Hazine arazilerinin
izini sürüyoruz’
K
> > Gülflen Kandemir

ay›t d›fl› ile mücadele etmek mi
zor, yoksa Afrika’n›n en yüksek
da¤› Klimanjaro’ya t›rmanmak
m›?.. Bu sorunun yan›t› flüphesiz
en iyi, ‹stanbul Vergi Dairesi
Baflkan› ve ‹stanbul Defterdar› fiükrü
Dilaver bilir… Bu iki deneyimi de
birlikte yaflam›fl belki de dünyadaki tek
isim… Dilaver’le, Klimanjaro
t›rman›fl›n› tamamlay›p, Türkiye’ye
döndü¤ü gün makam›nda görüflüyoruz.
Yorgun ama mutlu… 3 y›l önce by-pass
ameliyat› olmas›na ra¤men zirveye ilk
ç›kan O’ olmufl. fiimdiki hedefi 1.5
senelik antremandan sonra Everest’e
t›rmanmak.
Kocaeli Defterdarl›¤›’n›n ard›ndan 2 y›l
önce ‹stanbul Defterdarl›¤›’na atanan
fiükrü Dilaver, 2.5 ay önce de ‹stanbul
Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n› üstlendi.
Dilaver’in öncülü¤ünde yap›lan
çal›flmayla, devletin ‹stanbul’da 20
milyon metrekare iflgal edilmifl arazisi
bulundu… Bunun de¤eri 4 milyar
YTL’yi buluyor. 1 milyon mükellefin
bulundu¤u ‹stanbul’da, devletin
veznedar›, avukat› ve korumas›
Dilaver’le hedeflerini konufltuk.

Klimanjaro’ya t›rmand›n›z ama flimdi
görevinizin bafl›ndas›n›z… 2.5 y›ld›r
‹stanbul Defterdar›’s›n›z. Halk halen
defterdarlar›n, vergi toplad›¤›n›
düflünüyor. Önce görevinizin çerçevesini
çizer misiniz?
ﬁükrü Dilaver: Biliyorsunuz, 2005
y›l›nda yürürlü¤e giren yeni yasa
‹SMMMO YAfiAM > Ocak/fiubat 2008
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gere¤ince, Gelirler Genel Müdürlü¤ü,
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›’na dönüfltü.
Buna paralel olarak da 29 ilde Gelir
‹daresi Baflkanl›¤› kuruldu. Bunlardan
biri de ‹stanbul Vergi Dairesi
Baflkanl›¤›. Ben Kocaeli’nden
‹stanbul’da önce ‹stanbul Defterdar›
olarak atand›m ama 2.5 ay sonra da
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’na
da atad›lar. Burada amaç flu…
Uzmanlaflm›fl birer birim oluflturmak.
Herkes konusunda uzman olsun, az ve
öz konuyla u¤rafls›n. Eskiden
defterdar, Milli Emlak’a o kadar fazla
zaman ay›ram›yordu. Zaman›n›n
büyük bir k›sm› vergi ile geçiyordu.
Yap›lan düzenleme gere¤ince biz Milli
Emlak’la daha çok hafl›r neflir olmaya
bafllad›k. Milli Emlak’ta bugüne kadar
tespit etmedi¤imiz arazileri tespit
ettik. Tespit etti¤imiz arazilerde ecri
misil uygulamalar›n› daha s›klaflt›rd›k,
onlarda baflar›l› olduk. Uydudan
yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar
sayesinde bir sürü yer tespit ettik. Bu
tür art›lar›m›z oldu. Vergiciler de,
vergi d›fl›nda baflka bir iflle
u¤raflmad›klar› için, vergiye daha çok
konsantre oldular. Denetim, tahakkuk
tahsilat›n›n art›r›lmas› anlam›nda
çal›flmalar› oldu. Bunun yan›nda flöyle
bir s›k›nt›lar› da oldu. D›flar›ya karfl›
bunu anlatmakta zorlan›yoruz halen.
Mükelleflerimizin bir k›sm›, vergi
dairesi baflkanl›klar›n›n
defterdarl›klara ba¤l› oldu¤unu
biliyorlar. Oysa, iki birim de apayr›
çal›flan iki sistem. Defterdarl›k, ilde
Maliye Bakan›’n›n temsilcisi. Milli

fiükrü Dilaver, ‹stanbul Defterdar›
olsa da Kocaeli’nden kopamad›.
Dilaver ailesinin evi halen
Kocaeli’nde… fiükrü Dilaver,
‹stanbul’da misafirhanede
kal›yor.

‘‹SMMMO daima
daha ileri gidiyor’

Emlak, muhasebat, muhakemat
birimlerine bak›yor; vergi dairesi
baflkan› da bulundu¤u ilde Gelir ‹daresi
Baflkan›’n›n temsilcisi, vergi ile ilgili
ifllemleri yürütüyor.
Defterdarl›k olarak yeni Hazine
arazileri tespit etti¤inizi söylediniz. Bu
çal›flmalar›n detay›ndan bahsedebilir
misiniz?

>> Göreve bafllad›¤›mda yapt›¤›m›z
ilk toplant›da, bütün arazilerimize
vak›f olamad›¤›m›z fleklinde bir
sonuç ç›kt›. Bu konuda ne
yapabilece¤imizi araflt›rd›k.
Büyükflehir Belediyesi, Toplu Konut
‹daresi, ‹SK‹ gibi kurumlardan, cari
uydu foto¤raflar›n› ald›k. Ada-pafta,
parselleri bunlar›n üzerine iflledik.
Hazine arazilerini tespit etmeye

‹stanbul Vergi Da
iresi Baflkan› ve
‹stanbul Defterd
ar› fiükrü Dilaver’
e,
‹SMMMO’nun faa
liyetleriyle ilgili
de¤erlendirmesi
ni de soruyoruz.
Dilaver’in yan›t›
flöyle:
"‹SMMMO’nun Sa
y›n Baflkan› baflta
olmak üzere, yöne
timindeki isimleri
n
ço¤unu y›llard›r
tan›r›m. Birlikte
birçok
da çal›flma yapt›k.
‹SMMMO, bence
Türkiye’deki en
baflar›l› kurumlar
dan
biri. ‹nan›lmaz e¤
itim çal›flmalar›
var.
Ald›klar› mesafe,
korkunç. Eksikler
olmas›na ra¤men
, gidilen yol, hep
daha
ileri… Ben çal›flma
lar›ndan gayet
memnunum. Ç›ka
rd›klar› dergilerle
,
yapt›klar› e¤itim
çal›flmalar›yla,
televizyon progra
mlar›yla, halk›
ayd›nlat›lmas› içi
n yapt›klar›
çal›flmalarla bafla
r›l› bir kurum."
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zirvedekiler: flükrü dilaver

‘Everest’e t›rman›p, nokta koyaca¤›m’
Say›n Dilaver, Afrika’da yedi¤iniz
içti¤iniz sizin olsun, bize
gördüklerinizi anlat›r m›s›n›z?
>> Kocaeli Do¤a Sporlar› Derne¤i’nin
üyesiyim. A¤ustos Depremi’nin
y›ldönümünde, depremde
kaybettiklerimizi anmak için A¤r›
Da¤›’n›n zirvesine ç›km›flt›m. Bu
sene de küresel ›s›nmaya tepkimizi
koyabilmek için Afrika’n›n en yüksek
da¤› Klimanjaro’ya gitmeye karar
verdik. Klimanjaro küresel ›s›nmada
da simge olmufl bir da¤. Ama çok
zor bir da¤m›fl, gidince gördük. Da¤a
yaklafl›k 8 günde inip
ç›kabiliyorsunuz. Klimanjaro’nun
5.895 metre yüksekli¤i var. Bu
yükseklik, Ankara-‹stanbul hatt›nda
uçan bir uça¤›n irtifas›d›r ayn›
zamanda. Bu da¤›n zirvesine ç›kma
denemesinde bulunduk ve çok
flükür, baflar›l› da olduk. Buna
paralel olarak, Tanzanya ve Kenya’y›
da görme imkan›m›z oldu. Böylece
ülkemizin de¤erini de daha iyi
anlam›fl olduk. Baz› görevleri yapan
insanlar›n sosyal sorumluluklar› da
var. Bu sorumluluk da bence,
topluma iyi örnek olmak.
Bu gezide bir de flunu amaçlad›m.
Ben yaklafl›k 3 y›l önce by-pass
ameliyat› da geçirdim. Bu ameliyat›
geçiren insanlara da flu mesaj›
verelim istedik. ‘Klimanjaro’ya bile
t›rmanabilirsiniz, yeter ki kendinize
dikkat edin.’ Baflar›l› oldu¤umuza da
inan›yorum. “Bunu niye yapt›m”
diye sorarsan›z! ‹nsanlar özel
sektörde by-pass ameliyat›
olduklar›n› gizliyorlar. Yar›n bir gün
beni daha iyi yere getirmezler, geri
plana iterler diye düflünüyorlar. O
insanlara bir cesaret vermek
istedim.
T›rmanma tutkusu sizde ne zaman
bafllad›?
>> Benim bir spor geçmiflim var; eski
futbol hakemiyim. Dolay›s›yla spora
yatk›nl›k, bu ameliyat sonras›nda
beni böyle bir sürece itti. By-pass
ameliyat› geçirmifl insanlar›n her
gün belli bir miktar da yürümesi
gerekiyor. Biz onu t›rmanmaya
çevirdik.
Peki bir by-pass ameliyat› olan bir
kifli olarak, t›rman›rken hiç riskle
karfl›laflmad›n›z m›?
>> Tabii gözü kapal› böyle bir da¤a
ç›kmak gerçekten büyük bir cesaret
ve risk. Onu en aza nas›l indirebiliriz
diye düflündük. Benim ameliyat›m›
da Prof. Dr. Bingür Sönmez Hocam
yapm›flt›. Birgür Hoca’n›n
t›rman›fltan önce bana flöyle bir
‹SMMMO YAfiAM > Ocak/fiubat 2008
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ay›rmak gerekiyor. Onun için bütün
izinlerimizi de ayarlayaca¤›z.
Tahmin ediyoruz, bu 2010 y›l› olabilir
ancak. 2010 y›l›nda müsait olan bir
tarihte Everest’e t›rmanaca¤›z.
Niyetimiz o. Deneyece¤iz, 7 bin
metre seviyelerini geçeriz. 8. 865
metre yüksekli¤e ç›kmak oksijen
aç›s›ndan ciddi bir risk ama onu
doktorumuzla tekrar görüflmemiz
laz›m.
teklifi oldu: "‹stersen sana bir cihaz
veririm. Uydu telefonu arac›l›¤›yla
EKG’ni çekerim. Riskli bir durum
sözkonusu olursa seni uyar›p
afla¤›ya inmeni sa¤lar›m.’ Sa¤
olsun, hocam bizi hep destekledi, bir
sorun da olmad›. Güle güle gidip
geldik.
T›rman›fl ekibiniz kaç kifliydi?
>> 7 kiflilik ekibimiz var. Benimle
birlikte Kocaeli Emniyet Müdür
Yard›mc›s› bir arkadafl›m›z da var
ekipte. Geriye kalan
arkadafllar›m›z›n tamam› farkl›
branfllardaki doktorlar. Bunlar›n da
hepsi Kocaeli’ndeki devlet
hastanelerinde görev yap›yor. Bu
arkadafllar›mla, Kocaeli’nde
defterdarl›k yapt›¤›m y›llarda
tan›flt›m. O zamandan beri de sürekli
aktivitelerimiz oluyor. Zaman zaman
paintball oynuyoruz, da¤lara
yürüyüfllere gidiyoruz.
Hedefinizde flimdi nereye
t›rmanmak var?
>> Art›k bu ifli bir finiflle
tamamlamak istiyoruz. 1.5 y›l bir
haz›rl›ktan sonra Everest’e
ç›kaca¤›z. Everest’e yaklafl›k 1.5 ay

Son t›rman›fl›n›zda neler
yaflad›¤›n›z› biraz daha detayl›
‹SMMMO Yaflam okurlar›yla
paylaflabilir misiniz?
>> Bir da¤a t›rmanma, psikolojinizi
tamamen iyi ayarlaman›z gereken
bir süreç. Çünkü da¤da yaln›z
bafl›nas›n›z. Modern dünyan›n hiçbir
nimetine sahip de¤ilsiniz.
Üzerinizdeki elbise ve ayakkab›
d›fl›nda... Yukar›ya do¤ru
t›rmanmaya bafllad›kça insan
psikolojisi bozulmaya bafll›yor. Hele
son gün, tam 16 saat durmadan
yürüdük. Zaman zaman buzullar›
geçtik ve sabah›n dondurucu
so¤u¤unda zirveye vard›k. Çantam
donmufltu ve buzlar›n› aya¤›mla
k›rd›m. Eksi 35 dereceleri gördük
yukar›larda. Bu tür zorluklar›n›n
yan›nda güzel taraflar› da var.
Örne¤in ben zirveye ç›kt›¤›mda
a¤lad›m. ‹nan›lmaz da bir
duygusall›k bafll›yor insanda. Daha
sonra o gözyafllar›n›n da yüzümde
dondu¤unu gördüm. Ama da¤da
arkadafllar›n›zla yard›mlaflmay›
ö¤reniyorsunuz. Yaln›zca sizin
zirveye ç›kman›z yetmiyor. Bütün
arkadafllar›n›z›n oraya ç›kmas›
önemli. Bir tak›m çal›flmas›n›n da
olumlu yanlar›n› gördüm.
Zirvede ne kadar kald›n›z?
>> Zirvede ben yaklafl›k 1.5 saat
kald›m. Az daha da donuyordum
orada. Arkadafllara göre biraz daha
erken ç›kt›m. Onlar› beklemek
istedim. Beklerken üflümeye
bafllad›m. O nedenle arkadafllarla 1520 dakika kald›ktan sonra ilk geri
dönen de ben oldum.

çal›flt›k. Onlar› bir de yeni uydu
foto¤raflar›n› üst üste çak›flt›rarak
belirledik. Bizim arazilerimizin bazen
iflgal edildi¤ini de gördük. Uydu
foto¤raf›nda hiçbir fley yok. Aradan 6 ay
geçiyor. Baflka bir uydu foto¤raf›nda
bak›yoruz ki, a¤›r a¤›r temeller
yükselmeye bafllam›fl. Onlara hemen
gidip, nokta tespiti yapt›k. Bunun
yan›nda uydu foto¤raflar›nda bizim
olmas› gereken yerleri
iflaretlediklerimizi de, kimler iflgal
etmiflse onlardan ecri misilleri ald›k.
‹nan›n Ümraniye’den bir bavul dolusu
yeni tapu getirdik. Bu çal›flman›n
sonucunda da 4.5 milyar YTL’lik yeni
arazi tespit etmifl olduk. Bu yaklafl›k 20
milyon metrekareye denk geliyor. Son
rakamlar buna dahil de¤il. Baz›
bölgelerde halen çal›flmalar›
bitiremedik, devam ediyoruz.
Peki ‹stanbul’da ne kadar Hazine
arazisi var?
>> ‹stanbul’un yaklafl›k yüzde 42’si,
devletin. ‹stanbul’da 5 bin 220
kilometrekare civar›ndaki bir arazinin
yaklafl›k 2 bin 600 kilometrekaresi
devletin. Bu, çok ciddi bir rakam. Bu
rakam›n içinde de kullanabilir (yani
devletin satabilece¤i, kiralayabilece¤i)
arazi rakam› da 1000 kilometrekareye
denk geliyor.
Milli Emlak’a ba¤l› arazilerin sat›fl›ndan
ya da kiralanmas›ndan geçen y›l ne
kadarl›k kaynak elde ettiniz?
>> 2007 y›l›nda s›rf sat›fllar dolay›s›yla
160 milyon YTL elde ettik. Tabii
kiram›z var, ecri misilimiz var. Onlar›
alt alta toplamak laz›m. Tahmin
ediyorum, 2007’de s›rf Emlak’tan elde
etti¤imiz gelir 400 milyon YTL
civar›ndad›r.
Görevleriniz yaln›zca emlak ile s›n›rl›
de¤il tabii…
>> Tabii, muhasebat var. Devlet
harcamalar›na iliflkin ifllemleri
yürütüyoruz. Muhakemat Müdürlü¤ü
arac›l›¤›yla devletin avukatl›k
hizmetlerini yürütüyoruz. Tabii bir de
vergi var. Aslolan o. Devletin vergi
gelirlerinin yüzde 43’ünün topland›¤›
bir ilde, yüzde 43’lük rakam›n hesab›n›
veriyoruz.
2008 y›l›na iliflkin hedefleriniz neler?
>> 2008 y›l›na iliflkin hedefimiz flu…

‘Babam›n sözünü kula¤›ma küpe yapt›m’
fiükrü Dilaver, 1965 Trabzon do¤umlu. Babas›n›n yolunda yürüyor. ‘Babam da
muhasebeciydi, Maliye’de memurdu" diyen Dilaver, babas›n›n görevleri nedeniyle, ilkokula,
Artvin’in fiavflat ‹lçesi’nde bafllad›. Lise 1-2’yi Rize’de okudu. Rize Lisesi mezunu olan
Dilaver, Karadeniz Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme
Bölümü’nü bitirdi. 1987 y›l›nda mezun olan Dilaver, vatani görevini yapt›ktan sonra May›s
1989’da s›navlar› kazanarak ‘hesap uzman› yard›mc›s›’ olarak Maliye’ye ad›m att›. 1992’de
hesap uzman› olan Dilaver, ABD’de San Diego State University’de Amerikan Dil
Enstitüsü’ne gitti. Amerika’da bir y›l geçici görevle kalan Dilaver, 2000 y›l›nda Türkiye’ye
dönünce Bo¤aziçi Kurumlar Vergi Dairesi Baflkan› oldu. Bir y›l sonra da vergi denetiminden
sorumlu ‹stanbul Defterdar Yard›mc›s› görevini üstlenen Dilaver, Ocak 2004’a kadar bu
görevi sürdürdü. Dilaver’in sonraki kariyer dura¤› ise Kocaeli Defterdarl›¤›… Kocaeli Vergi
Dairesi Baflkanl›¤›’n› da kurup 4 ay bu görevi yürüten Dilaver, Kas›m 2005’te ‹stanbul
Defterdar› görevini üstlendi. 2.5 ayd›r da ‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n› yürütüyor.
Hesap uzman› olmak isteyen gençlere ‘Zor ama imkans›z de¤il’ uyar›s›n› yapan Dilaver, özel
sektörü tercih etmeyip, neden kamuda kald›¤›n› flöyle anlat›yor:
"Hesap uzmanl›¤›, bence Türkiye’de yap›labilecek en güzel ifllerden biri. Manevi tatmini
büyük. Diyelim ki, devletin verdi¤i ücretle çok zorland›n›z, o zaman özel sektöre
geçebilirsiniz. Yeminli mali müflavirlik ya da firmalara dan›flmanl›k yapabilirsiniz. Size, o
alt›n anahtar› verebilen bir meslek. Eflim serbest mimarl›k yap›yor. Çok flükür, parasal
anlamda bir s›k›nt›m›z olmad›. Rahmetli babam da maliyeci oldu¤u için, bana hep flunu
söyledi. ‘O¤lum devletten ayr›lma, devlete hizmet et.’ Biraz da bunu kula¤›ma küpe ettim.
‹stanbul Defterdarl›¤›, onurlu bir görev. Buralara ve kendine leke getirmeden hizmet
edebiliyorsan›z ne mutlu size?.. Biz de onun gayreti içindeyiz."

Tabii vergi gelirlerinin bütçede verilen
rakamlara uygun flekilde tahsil edilmesi
için gayret edece¤iz. Bu sene, tahsil
etti¤imiz rakam›n yüzde 13-14’ünden
fazlas›n› tahsil etmemiz gerekiyor.
Onun için mücadelemiz devam
ediyor. Kay›t d›fl› ile
mücadelemiz sürüyor.
D›flar›daki vatandafl
‘kay›t d›fl› ile
mücadele sadece
Maliye’nin görevi’
diye görüyor ama
bu do¤ru de¤il.
Kay›t d›fl› ile
herkesin mücadele
etmesi laz›m.
Bakanl›k olarak da
bizim buna yeni
düzenlemeler
getirmemiz laz›m.
Yeni Gelir Vergisi
Yasas› bu sene devreye
girecek. Ona iliflkin
çal›flmalar devam ediyor.
Vergi Usul Yasas›’nda baz›
de¤ifliklikler yap›lacak. Biz
yine burada KDV iadesi, mahsup
ifllemlerine yönelik, kod listelerde
(sak›ncal› mükellefler listesi) görülen
aksakl›klar› giderici önlemler almaya
çal›flaca¤›z. Hepsinin bafl›nda bir fley
söylüyoruz, as›l amac›m›z flu: ‘Vergi
hukuk demektir. Hukuktan ayr›lmadan
bunlar› çözmenin yolunu arayaca¤›z."
Vergi borcu olan mükelleflere banka

yoluyla haciz uygulamas› yap›ld›.
Burada bir yanl›fl uygulama olmad› m›?
>> Bizim amac›m›z mükellefimizin yok
olmas›, mükellefimizin zor duruma
düflmesi de¤il. Biz mükellefle orta¤›z.
Mükellef daha çok kazand›kça,
biz de baflar›l› oluyoruz. Ama
baz› mükellefler var ki,
orta¤›n› görmemeye
çal›fl›yorlar. Orta¤›na
hak etti¤i miktar›
vermemeye
çal›fl›yorlar. Sizin
borcunuz olup da
yat›r›m hesab›nda
300-500 bin YTL
paran›z varsa, devlete
halen borcunuzu
ödemiyorsan›z, vergi
dairesi sizi bir-iki kere
ça¤›r›r ve görüflür. Yine
mükellef ödemeye
yanaflm›yorsa
yapaca¤›n›z, cebri tahsilat
yolunu uygulamak. Biz de
onu yap›yoruz. Ne mükellefe
ceza vermek, ne de ‘mükellef yok
olsun’ diye bir niyetimiz var. Kötü
niyetli mükellefi de affedecek halimiz
yok. O konuda da yasalar ne diyorsa,
onun gere¤ini yerine getiririz.
‹stanbul’da 1 milyona yak›n mükellef
var. Bu kadar mükellefi takip etmek zor
de¤il mi?
>> Kay›t d›fl›yla hep birlikte mücadele
etmeliyiz. Kay›t d›fl› büyüdü¤ü müddetçe

bir ülkenin kendisi de kay›t d›fl›na
kayar. Böylece hepimiz bindi¤imiz dal›
keseriz. Al›flverifl yapt›¤›m›zda
hepimiz belgemizi alaca¤›z. Biri belge
mi vermiyor, ikaz edece¤iz. Olmad›,
Maliye’ye ihbar edece¤iz. Bizim
amac›m›z da hiçbir zaman ceza
kesmek olmamal›. Hukukun d›fl›na
ç›kmak olmamal›. Bizler de hukukun
içinde insanlarla uzlaflarak bu ifli
çözmenin yolunu arayaca¤›z.
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤›’n›n
Vatan Caddesi’ndeki binas› için yeni
planlar›n›z oldu¤unu duyduk…
>> Vatan Caddesi’ndeki binam›z›
y›kt›r›p, yeniden yapt›raca¤›z.
Denetmen arkadafllar›m›z›n fiziki
imkanlar›n› düzeltmeyi planl›yoruz.
Bir aksilik ç›kmazsa, iki-üç ay içinde
proje bitmifl olacak. TOK‹ ile
yapt›¤›m›z görüflmeler ayn› plan
do¤rultusunda giderse, 2 y›l içinde
Vatan Caddesi; Türkiye’nin örnek
vergi dairesi kompleksi haline gelmifl
olarak mükelleflerin hizmetine
aç›lacak. Mükelleflerin kafeteryalar›,
yararlanacaklar› bilgi ifllem odalar›,
memurlar›n yararlanacaklar› krefller,
kütüphaneler olacak. Mevcut
imkanlar içinde en iyisini yapman›n
mücadelesini veriyoruz. Tahmin
ediyorum, bu binan›n yaklafl›k 80
bin metrekarelik kapal› alan› olacak.
Ciddi bir rakam. ‹nflaat›n›, TOK‹
yapacak. Bunun karfl›l›¤›nda da
TOK‹ bizden arazi al›yor.
Ocak/fiubat 2008 < ‹SMMMO YAfiAM
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80’li y›llarla
beraber,
kad›nlar›n iﬂ
hayat›nda
kendini
göstermeye
baﬂlamas›yla,
klasik evlilikler de
yavaﬂ yavaﬂ
çözülme baﬂlad›.
Erkekler ‘aile
reisi’ kavram›n›
yitiriyorlar. Evlilik
oranlar›
düﬂerken,
boﬂanmalar
art›yor. Gençler,
evlilik yerine
birlikte yaﬂamay›
tercih ediyor.
Türkiye’de
gelenekselle
modern hayat
aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ
olarak yaﬂanan
iliﬂki ya da
evlilikler
toplumun temeli
olan aile yap›s›n›
kökten de¤iﬂikli¤e
u¤rat›yor…
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rb nslsn snwlr var
bnmklr ii diil snnklr
nass› btnlmlr btsn
grsrz kib.." Bu cümle,
f klavye kullan›rken
aniden q klavyeye geçmifl bir
bilgisayarda yaz›lmad›…
Do¤ru klavyeyle ve seslisessiz-ünlü-ünsüz tüm
Türkçe karakterleri hatas›z
veren bilgisayarda yaz›ld›…
Sadece, üniversitede okuyan
bir gencin arkadafl›na
gönderdi¤i gerçek bir telefon
mesaj metninden al›nd›.
Genç okuyucular›m›z, orta
ve yafll› kuflak için
anlafl›lmas› hayli zor ve
hatta imkans›z olan bu ve
benzeri mesajlar için "ne var
bunda" diyebilirler.
Bilgisayar ve internet
ça¤›n›n çocuklar› bu
yorumu yapmakta tamamen
hakl› da olabilirler. Dünden

bugüne "kad›n erkek
iliflkilerinde yaflanan
de¤iflimi" anlatan kapak
haberimizde, de¤iflimdeki
çarp›c›l›¤› vurgulamak
aç›s›ndan mesajlaflma
diliyle söze bafllad›k.
Örnek cümlemizi, genç
insanlar›n duygusal, flört
mesajlar›na da aynen
uyarlayabilirsiniz…
Cümlemizi Türkçe’ye
çevirmeyi de
unutmayal›m:
"Merhaba, nas›ls›n,
s›navlar var;
benimkiler iyi
de¤il, seninkiler
nas›l;

bütünlemeler bitsin
görüflürüz, kendine iyi
bak…"
De¤iflim kaç›n›lmaz, h›z› ise
ola¤anüstü. De¤iflen de¤er
yarg›lar›m›z; yaflam
biçimlerine, kurumlara,
topluma yans›yor. Kiflilerin
de¤er yarg›lar›yla h›zl› bir
de¤iflime u¤rayan önemli
olgulardan biri de evlilik…
Orta yafl›n› yeni geçmifl
insanlar, erkek çocuklar›
için eminiz ki, flöyle
düflünüyor: "O¤lumuz
büyüyecek, okulunu
bitirecek, askerli¤ini
yapacak, ifle girecek,

KARﬁI C‹NSLE
ARKADAﬁLIK
‹LKOKUL
ÇA⁄INA ‹ND‹
Bak›rköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi ErgenGenç-Eriﬂkin Klini¤i ﬁefi
Pskiyatr Doç. Dr. Kemal Sayar,
iki jenerasyon aras›nda kad›nerkek iliﬂkilerindeki de¤iﬂimin
temel nedenlerinden biri
olarak, bireylerin her
anlam›yla mükemmeli
aramalar› ve arzulamalar›n›
gösteriyor. Doç. Dr. Sayar, ﬂu
bilgileri veriyor: "Toplum
olarak giderek daha hataya ve
kusura tahammülsüz hale
geliyoruz. Elimizdeki cep
telefonunu ve bilgisayar›m›z›
bir üst modelini
buldu¤umuzda hissetti¤imiz
de¤iﬂtirme arzusunu
iliﬂkilerimizde de hisseder
hale geliyoruz. Etraf›m›zdaki
her ﬂey, bizi nas›l daha güzel
görünebilece¤imiz ya da
karizmatik bir etkiyi nas›l
yaratabilece¤imiz konusunda
aray›ﬂa itiyor. Bu nedenle hep
daha iyisini aramaya baﬂl›yor
ve iliﬂkilerimizi de ç›kmazlara
sürüklüyoruz."
Bugün ikili iliﬂkilerde k›z veya
erkek arkadaﬂa sahip olma
kavram›n›n küçük yaﬂlara
kadar indi¤ini belirten Doç. Dr.
Kemal Sayar, "Televizyonda
dönen kliplerin, yay›nlanan
çizgi film ve filmlerin de bu
alg›da önemli bir pay›
oldu¤unu unutmamak laz›m.
ﬁimdilerde bir "k›z arkadaﬂa erkek arkadaﬂa" sahip olma
kavram› ortaokul, hatta ilkokul
ça¤›na kadar inmiﬂ durumda.
Bu noktada ise aileleri en çok
rahats›z eden nokta ise, bu
arkadaﬂlar›n sadece duygusal
paylaﬂ›mlar boyutunda
kalmay›p, cinsellikle
kar›ﬂmas›ndan kaynaklan›yor"
diyor.
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17.YY’DAN
BUGÜNE
KADIN ERKEK
‹L‹ﬁK‹S‹!
Anonim olan aﬂa¤›daki yorum,
17’inci yüzy›ldan 21’inci yüzy›la
toplumda de¤iﬂen kad›n-erkek
iliﬂkileri gerçe¤ini mizahi bir
üslupla ﬂöyle tan›ml›yor:
>> 17. yy: Sizden yaﬂça
büyüklerle ayn› alanda
bulunmak ay›pt›r.
>> 18. yy: Sizden yaﬂça
büyüklerle ayn› alanda iken
oturmak ay›pt›r.
>> 19. yy: Sizden yaﬂça
büyüklerin yan›nda bacak
bacak üzerine atmak ay›pt›r.
>> 20. yy: Sizden yaﬂça
büyüklerin yan›nda küfür
etmek ay›pt›r.
>> 21. yy: Sizden yaﬂça
büyüklerin yan›nda karﬂ›
cinsle iliﬂki kurmak ay›pt›r.

‹L‹ﬁK‹LERDEK‹
DE⁄‹ﬁ‹M‹N
‹NTERNET-KISA
MESAJ D‹L‹!
Evt, ewt, ewet, eet ............(evet)
Hyr .......................................(hay›r)
Slm .....................................(selam)
Gidio ................................(gidiyor)
Gelio ................................(geliyor)
Yap›o ..............................(yap›yor)
Nap›osun ..........(ne yap›yorsun)
‹i .................................................(iyi)
U .....................................(you/sen)
Asl ...................(age-sex-location
........................./yaﬂ-seks- durum)
Nbr ...............................(ne haber)
Nrd .................................(nereden)
Bye ...............................(hoﬂçakal)
Kib ....................(kendine iyi bak)
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evlenecek ve baba
olacak"… Yüzlerce y›ll›k
ataerkil aile yap›s›n›n
etkileriyle, çocuklar, rotas›
belirlenmifl yolda
ilerlemeye çal›fl›yor. Daha
do¤rusu "çal›fl›rd›."
K›z çocuklar› ise malum,
erkek çocuklar tüfek,
tabanca, tank, k›l›çlarla
oynarken, onlar
bebekleriyle evcilik
oynard›. ‹leride kocas›n›n
efli, evinin kad›n›, anne
olaca¤› bilinciyle
yetiflirlerdi.
Koflulland›rmalar, tek eflin
geliriyle geçinmenin yeterli
olabilece¤i üzerineydi.
Do¤al olarak evliliklerde
görev paylafl›mlar› da buna
göre yap›l›rd›.
Sistem, uzun y›llar böyle
gitti. 80’li y›llarla
beraber, kad›nlar›n ifl

hayat›nda kendini
göstermeye bafllamas›yla,
klasik evliliklerde yavafl
yavafl çözülme bafllad›.
Erkeklerin "acaba ne
düflünürler" kayg›lar›yla,
ev ifllerinden ba¤›ms›z
tarzlar›nda, bafllang›çta
gizli gizli de olsa
de¤iflimler ortaya ç›kt›.
Süreç ilerledikçe, evde
gizli olarak kar›s›na
yard›mc› olmaya bafllayan
erkekler, evde konuklar›n
a¤›rlanmas›nda çay
servislerine bafllayarak,
aç›¤a ç›kmaktan
çekinmemeye bafllad›lar!..
Bugün, büyük kentlerde
erkekler art›k
bebeklerinin bak›m›n› da
üstleniyorlar.
Ama o mahalle
postac›lar›n›n getirdi¤i,
kap› altlar›na b›rakt›¤› aflk

mektuplar› yok art›k.
Internet’te k›sa,
bilmeyenler için hayli
kar›fl›k cümlelerle yap›lan
sohbetler var. Gençler
birbirlerini internet’te
buluyor. Her saniye en
kestirme yoldan
ulaflabilecekleri telefon
mesajlar› ellerinin alt›nda.
Flörtler oldukça k›sa
yaflanabiliyor, kimi
zamansa hiç yaflanm›yor.
Efller, birbirlerini kendileri
seçiyor, evlilik yerine
birlikte yaflamay› tercih
edebiliyorlar. Geleneklerde
yer alan "flört, söz, niflan,
nikah, dü¤ün"
aflamalar›ndan pek de söz
edilmiyor art›k. Evlilikler
daha çabuk bozuluyor,
boflanmalar art›yor. Çocuk
sahibi olmak çok da
öncelikli de¤il. K›sacas›,
kad›n-erkek iliflkileri veya
evlilik düzeni h›zla
de¤iflirken, gelecekteki
alaca¤› biçim de merak
ediliyor…
EKONOM‹K ÖZGÜRLÜK
Uzmanlara göre, kad›nerkek iliflkilerindeki
de¤iflimin temel nedeni,
kad›n›n ifl hayat›na
kat›lmas› yani ekonomik
özgürlü¤ünü kazanm›fl
olmas›… Bak›rköy Ruh ve
Sinir Hastal›klar› E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi
Ergen-Genç-Eriflkin
Klini¤i fiefi Pskiyatr Doç.
Dr. Kemal Sayar, konuyu
de¤erlendirirken ifl
hayat›nda kad›nlar›n
özellikle son 20 senedir,
e¤itim imkanlar›n›n da

iyileflmesine ba¤l› olarak ifl
hayat›nda daha fazla yer
almaya bafllad›¤›n›
vurguluyor ve flöyle devam
ediyor: "Bu de¤iflim, sadece
say›lar›n›n artmas›
yönünde de¤il, ayn›
zamanda daha üst
kademelerde görev
alabilmeleri yönünde de
kendini göstermeye bafllad›.
Yönetici, müdür gibi
kadrolarda da görev
alabilen kad›nlar sayesinde
de aile yap›lanmalar› ‘çift
gelirli -çift kariyerli’ bir
döngünün içine girmifl
oldu. Bu geliflme, psikolojik
anlamda kad›nlar›n
kendilerine güven
duygusunun geliflmesini
sa¤lad› ve sosyo-ekonomik
anlamda da ciddi
geliflmeler kat etmifl
oldular. Erkekler de
aralar›nda yeni bir
karfl›laflt›rma ve rekabet
ortam› olufltu¤u gibi, ayn›
zamanda hem evde hem de
iflyerinde çal›flan kad›n
kendini daha fazla stres
alt›nda hissetmeye bafllad›.
Tabii, bu durumda

erkeklerde evin tüm maddi
yükünü tafl›yan kifli
olmaktan kurtuldular
ancak ‘ailenin reisi’
kavram›n› da kaybetmifl
oldular.
Doç. Dr. Kemal Sayar’›n
belirtti¤i gibi, erkekler
"ailenin reisi" kavram›n›
yitiriyorlar…
Peki, bu iliflkilerin
gelecekte alaca¤› biçim ne
olabilir? Doç. Dr. Sayar bu
soruya flöyle yan›tl›yor:
"Bunu kestirmek elbette
mümkün de¤il, ancak
insanlar aras› iliflkiler
tarihte bir kere kurulup bir
daha de¤iflmeyen fleyler
de¤il elbette. Bu nedenle,
toplumsal de¤iflimlere ba¤l›
olarak kad›n erkek
iliflkilerinin de de¤iflmeye
devam edece¤ini
söyleyebiliriz. fiimdiki
koflullardan
öngörebildi¤imiz ise,
kad›nlar›n e¤itim seviyeleri
ve ekonomik
düzeylerindeki yükselmeler
kad›n ile erkek aras›ndaki
farklar› azaltmaya devam
edecek. Böylece "erkek

KADIN ERKE⁄E BENZEMEYE BAﬁLADI
Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi, Türkiye Sosyal
Psikiyatri Derne¤i Baﬂkan› Prof. O¤uz Berksun, günümüz kad›n-erkek
iliﬂkilerini ﬂöyle de¤erlendiriyor:
"Eski tan›mlarla bugünün iliﬂkileri yürümüyor. Kad›n - erkek rollerinde son 10-15
y›ld›r belirgin de¤iﬂiklikler var. Kad›nlar iﬂ hayat›na kat›l›nca toplumdan hak
talepleri artt›. Kad›n art›k kendisine biçilen genel geçer rolleri daha aç›k bir
ﬂekilde reddedebiliyor. Bu asl›nda kendini ifade etme, yeni bir modelin aray›ﬂ›. Bu,
erkek egemenli¤ine bir baﬂkald›r›d›r. Tesettürlü de olsa kad›n özgürlü¤ünü ilan
etti. Kad›nlar yeni bir kimlik ar›yor ancak bir yanl›ﬂa düﬂülüyor. Kad›nlar,
erkeklerde be¤enmedi¤imiz davran›ﬂlar› örnek al›yor. Daha erkeksi, lumpen,
sigara içen, klasik annelik rolünü reddederken annelik hislerini feda eden, benim
olmayan› kimseye yâr etmem diyen daha arabesk bir hale geliyor. Aldatma
konusunda da kad›nlar›n tepkileri erkeklere benzemeye baﬂlad›…"

flunu yapar", "kad›nsa
bunu" gibi kal›plaflm›fl
söylemleri kullanamaz hale
gelece¤iz."
‹L‹fiK‹LERDE ‘KAR‹ZMA’
ETK‹S‹ ARTIYOR
Uzmanlara göre, elimizdeki
cep telefonu ve
bilgisayar›m›z›n bir üst
modelini buldu¤umuzda
hissetti¤imiz de¤ifltirme
arzusu art›k iliflkilerde de
görülüyor. Ergen ve
gençlerin çevrelerindeki her

fley, onlar› nas›l daha güzel
görünebilebilecekleri ya da
karizmatik bir etkiyi nas›l
yaratabilecekleri
konusunda odaklanmaya
ve aray›fla itiyor. Bu
nedenle, günümüz
iliflkilerinde hep daha iyisi
aranarak, iliflkiler
ç›kmazlara sürükleniyor.
Doç. Dr. Sayar, bu konuya
flöyle bir boyut getiriyor:
"Asl›nda çocuklar›n kad›n erkek iliflkilerine dair
edindikleri ilk bilgi anneOcak/fiubat 2008 < ‹SMMMO YAfiAM
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‹DEAL Ç‹FTLER
B‹RB‹R‹N‹
TAMAMLIYOR
Cenevre Üniversitesi Sosyoloji
Profesörü Jean Kellerhals
taraf›ndan, Avrupa’da yap›lan
kad›n-erkek iliﬂkilerini analiz
eden en son araﬂt›rma
sonuçlar›na göre, kad›n-erkek
aras›nda beﬂ iliﬂki tipi var.
Araﬂt›rma, ﬂu çarp›c› sonuçlar›
ortaya koyuyor:
1) Ba¤›ms›z Çift /Çocuk yapmak
özgürlü¤ün sonu
Görülme oran›: Yüzde 29
Baﬂar› oran›: Yüzde 20
2) Paralel Hayat Yaﬂayan Çift
/Otorite erkekte, zevkler çok
farkl›
Görülme oran›: Yüzde 17
Baﬂar› oran›: Yüzde 40
3) Birbirini Tamamlayan Çift/
Kavga nedir bilmiyorlar
Görülme oran›: Yüzde 24
Baﬂar› oran›: Yüzde 100
4) Yap›ﬂ›k çift / ''Ben''
yok ''biz'' var
Görülme oran›: Yüzde 15
Baﬂar› oran›: Yüzde 60
5) Geleneksel çift/ Kad›n›n
görevi ev iﬂi ve çocuk
Görülme oran›: Yüzde 15-17
Baﬂar› oran›: Yüzde 80
‹SMMMO YAfiAM > Ocak/fiubat 2008
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babalar›n›n iliflkilerinden
do¤ru kazan›l›r. Birbirine
sayg›l›, anlay›fll› ve
tahammüllü iliflkilerin
bask›n oldu¤u ailelerde
yetiflen çocuklar, kad›n erkek iliflkilerine yönelik de
daha olumlu bak›fl
aç›lar›na sahip
olabiliyorlar. Tersi de
geçerli tabii. Ancak
televizyonda dönen
kliplerin, yay›nlanan çizgi
film ve filmlerin de bu
alg›da önemli bir pay›
oldu¤unu unutmamak
laz›m. fiimdilerde bir ‘k›z
arkadafla - erkek arkadafla’
sahip olma kavram›
ortaokul, hatta ilkokul
ça¤›na kadar inmifl
durumda. Bu noktada ise
aileleri en çok rahats›z
eden nokta, bu
arkadafll›klar›n sadece
duygusal paylafl›mlar
boyutunda kalmay›p,
cinsellikle kar›flmas›ndan
kaynaklan›yor."
Peki, bu durumda baflar›l›
iliflki ya da evlilik için neler
yapmal›, hangi tip iliflkiler
mutlu yürüyor? Avrupa’n›n
en kapsaml› kad›n erkek
iliflkisi araflt›rmas›
sonuçlar›na göre, kad›nerkek aras›nda befl iliflki
tipi var ve Avrupa’da en
çok "ba¤›ms›z iliflkiler"
yaflan›yor. Türkiye’de de
özellikle büyük kentlerden
bafllayan Avrupa tarz›
bireyselleflme göz önünde
tutulursa, gelecekteki iliflki
biçimlerimizin rotas›
konusunda, Cenevre
Üniversitesi Sosyoloji
Profesörü Jean Kellerhals
taraf›ndan yap›lan
araflt›rma sonuçlar›, bir ›fl›k
olabilir… Buna göre de,
Avrupa’da en s›k olarak
yüzde 29 oran›yla ba¤›ms›z
iliflki görülüyor, ancak
yüzde 20 oran›yla da en
baflar›s›z iliflki tipi
durumunda.
Ba¤›ms›z iliflkilerde çocuk
yapmak özgürlü¤ün sonu
olarak görülüyor. Bu iliflki

tipinde; kad›n ve erke¤in
arkadafl gruplar› farkl›.
Kendi gruplar› ile tatile
gidiyorlar. Birbirlerinden
farkl› olmalar› iliflkilerini
besliyor, gelifltiriyor,
iliflkideki amaç, birlikteli¤i
kendini gelifltirebilmek
üzere kullanmak. Bu tür
iliflki yaflayan çiftlerin
genellikle çocuklar› yok.
Çocu¤u, ba¤›ms›zl›¤›n sonu
olarak görüyorlar. Ne
dersiniz, bu kavramlar
Türkiye’deki büyük kent
iliflkileri için çok da
yabanc› görünmüyor!
Araflt›rmada, en baflar›l›
iliflki tipi ise yüzde 100
oran›yla birbirlerini
tamamlayan çiftlerde
görülüyor. Ancak yüzde 24
oran›yla sondan ikinci
s›rada yer al›yor. Bu iliflki
tipinde, kad›n ve erkek her
aç›dan birbirlerini
bütünlüyorlar. Kararlar›
birlikte al›yorlar. D›flar› ile
temaslar›, iliflkilerini
gelifltiriyor. Kad›n ve
erke¤in iliflkideki rolleri
farkl› da olsa, her fleyi
paylaflmaktan yanalar.
‹liflki çeflitleri aras›nda en
az kavgalar, bu tür
iliflkilerde görülüyor.
ROLLERDE KÖKLÜ
DE⁄‹fi‹M
Ankara Üniversitesi
Psikiyatri Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi, Türkiye
Sosyal Psikiyatri Derne¤i
Baflkan› Prof. O¤uz
Berksun, toplumda kad›n›n
irdelenmesi, kad›n - erkek
iliflkilerinin gözden
geçirilmesi gerekti¤inin
alt›n› çiziyor ve "Çünkü
eski tan›mlarla bugünün
iliflkileri yürümüyor. Kad›n
- erkek rollerinde son 10-15
y›ld›r belirgin de¤ifliklikler
var. Kad›n ifl hayat›na
kat›ld› ve toplumdan hak
talepleri artt›" diyor.
Prof. Dr. Berksun,
kad›nlar›n art›k kendilerine
erkek egemen dünyan›n
sundu¤u modelleri örnek

ald›¤›n› söylüyor. Yani
koca maço bir adamsa,
kad›n da maço davranmaya
bafll›yor. Buna ba¤l› olarak
da kad›nlar art›k aldat›lma
ve afla¤›lanmaya daha
fliddetli tepki veriyor ve
kendilerine biçilen genel
geçer rolleri daha aç›k bir
flekilde reddedebiliyorlar.
Prof. Dr. Berksun,
iliflkilerdeki de¤iflen roller
konusunda ise "Bir yanda
modern, di¤er yanda dinsel
bir kimlik peflinde gibi
görünüyor. Bu asl›nda
kendini ifade etme, yeni bir
modelin aray›fl›. Bence
bunlar›n hepsi erkek
egemenli¤ine bir
baflkald›r›d›r. Art›k
tesettürle de olsa kad›n
özgürlü¤ünü ilan etti.
Kad›nlar yeni bir kimlik
ar›yor. Burada bir yanl›fla
düflülüyor. Kad›nlar,
erkeklerde be¤enmedi¤imiz
davran›fllar› örnek al›yor.
Daha erkeksi, lumpen,
sigara içen, klasik annelik
rolünü reddederken annelik
hislerini feda eden, benim
olmayan› kimseye yâr
etmem diyen daha arabesk
bir hale geliyor…"
Kad›n – erkek iliflkilerini,
kad›nlar, erkekler,
uzmanlar pek çok kifli
çözümlemeye çal›fl›yor.
‹liflkiler, evlilikler, aile
kavram› analiz ediliyor.
Kad›n-erkek iliflkileri
yerinde durmuyor,
gelifliyor, kabuk
de¤ifltiriyor. Yeni formlara
giriyor. Ve görünen o ki
bugün ABD'de ve
Avrupa’daki evlilik ya da
iliflkilerde çamafl›r, yemek,
çocuk bak›m› efller ya da
partner’lar aras›nda nöbet
usülü gerçeklefltiriliyor.
Erkekler, iflyerlerinde
rahatl›kla, “Bugün benim
çamafl›r y›kama s›ram” ya
da “Yeme¤i bugün benim
yapmam gerekiyor”
diyebiliyor. Bunu kimse
acayip karfl›lam›yor. Ve
s›ra büyük kentlerden di¤er

kentlere h›zla
yay›l›yor. Bunun da
nedeni, kad›n›n e¤itim
düzeyinin art›fl›,
ekonomik özgürlü¤ünü
kazanmas›, do¤um
kontrol araçlar›n›n
geliflmesi, insan haklar›
kavram›n›n ortaya
konulmas›. Nitekim,
ABD ve Avrupa’dan
sonra Türk hukuk
sistemindeki
de¤iflikliklerle de
gündeme geliyor. Art›k
boflanmalarda, efller
aras›nda mal paylafl›m›
kabul ediliyor. Ve belki en
önemli geliflmelerden biri
olarak, art›k giderek
düflünce yap›lar› ve
davran›fl kal›plar›yla k›zerkek çocuk ayr›m›
kalm›yor…
EVL‹L‹K ORANLARI
DÜfiÜYOR
Di¤er yandan istatistiklere
bakt›¤›m›zda, en yüksek
boflanma oranlar›,
Türkiye’nin modern/geliflmifl
bölgeleri olan, s›ras›yla Ege
Bölgesi, ‹stanbul ve Bat›
Anadolu bölgesinde
görünüyor. Türkiye ‹statistik
Kurumu evlenme ve
boflanma istatistiklerine
göre, 2005 y›l›nda 641 bin
241 çift evlenirken, bu say›
2006’da 636 bin 121'e
gerilemifl durumda. Belli bir
y›l içinde her 1000 nüfus
bafl›na düflen evlenme
say›s›n› ifade eden kaba
evlenme h›z› ise, 2005 y›l›nda

binde 8,90 iken bu h›z 2006
y›l›nda binde 8,72'e
gerilemifl. 2006 y›l› verilerine
göre, ortalama ilk evlenme
yafl› da özellikle bat›
bölgelerinde yükselerek
erkekler için 26,1, kad›nlar
için 22,8 olarak gerçekleflmifl.
Bu arada, boflanmalar›n
yüzde 42,6's› evlili¤in ilk 5
y›l›nda yaflanm›fl. Evlili¤in 610. y›llar› aras›nda boflanma
oran› yüzde 21,8 olurken, 1115. y›llar aras›nda yüzde
13,5, 16. y›l sonras›nda ise
yüzde 22,1 olarak
belirleniyor. Ayr›ca 2005
y›l›nda boflanan çiftlerin

yüzde 36,2'sinde evlilik
süresi 10 y›ldan fazlayken
bu oran 2006 y›l›nda yüzde
35,6'ya gerilemifl durumda.
Bugün itibariyle her iki eflin
de kariyer sahibi olmas›
daha yayg›n bir durum
olarak görülüyor.
Uzmanlar, bu ailelerin
özelliklerini iki eflin de
ba¤›ms›z kariyer sahibi
olmas›n›n yan›nda efller için
önem tafl›yan yüksek
düzeyde sorumluluklar,
ekonomik kazan›m ve
sosyal itibar, ayn› zamanda
ifllerine zaman ve enerji
yat›r›m› olarak
gösteriyorlar. Bu aç›dan

bak›ld›¤›nda çal›flanlar için
kariyerlerinde baflar›l›
olmak, emek isteyen ve zor
bir süreç. Efllerin ikisinin
de çal›flt›¤› ikili kariyer
sahibi ailelerde bu
zorluklar daha da fliddetli
olarak hissediliyor. Bu
durumda, ifl-yaflam
dengesini kurman›n tek
çal›flan için bile zor oldu¤u
günümüzde, her biri
kariyer sahibi çiftlerin
zorluklarla nas›l bafl
edebildi¤i önemli bir sorun
olarak ç›k›yor. Çocuklar
ise, kal›plaflm›fl cinsiyet
rolleri yerine ev
sorumluluklar› ve
ekonomik aç›dan eflitlikçi
bir ortakl›k içinde
büyüyorlar. Günümüzde
Türkiye’de gelenekselle
modern hayat aras›nda
s›k›flm›fl olarak yaflanan
iliflki ya da evlilikler,
toplumun temeli olan aile
yap›s›n› kökten de¤iflikli¤e
u¤rat›yor…

YEN‹ NES‹L BAﬁARILI EVL‹L‹KLER ‹Ç‹N ÖNER‹LER
>> Aileye de¤er vermek: Aileye ba¤l›l›k ve verilen
kararlarda ailenin ç›karlar›na öncelik vermek
baﬂar›l› ailelerin özelliklerinden biri olarak
gösteriliyor. Birlikte zaman geçirip bir ﬂeyler
yapmak için f›rsatlar yaratmak eﬂler üzerindeki
stresi azaltmas› aç›s›ndan önem taﬂ›yor.
>> Efller aras›nda eflitlik ve ortakl›k: Evlilik
yaﬂam›nda eﬂitlik için çabalamak ve mümkün
oldu¤unca iﬂ bölümü yapmak baﬂar›l› eﬂlerin

kulland›¤› stratejiler aras›nda.
>> ‹flten anlam ç›karmak: Profesyonel
yaﬂamlar›ndan zevk alan ve amaçlar›
do¤rultusunda çal›ﬂan eﬂler, aile yaﬂamlar›na da
enerji ve coﬂku getiriyor. Yorgunluk ve
tükenmiﬂlikle baﬂa ç›kabilmede eﬂlere yard›mc›
oluyor.
>> ‹fl s›n›rlar›n› korumak: Baﬂar›l› aileler için iﬂ ve
özel yaﬂam aras›ndaki s›n›r çok önemli. ‹ﬂleri

üzerindeki kontrollerini kaybetmeden ve
kariyerlerinin aile yaﬂamlar›n› yönlendirmesine
izin vermeden iﬂ ve özel yaﬂamlar›n› ay›rabilen
aileler, zorluklarla daha kolay baﬂ edebiliyor.
>> Kararlarda inisiyatif kullanmak: ‹ﬂ ve aile yaﬂam›
aras›na s›n›r koyman›n bir yolu da, çeﬂitli
sorumluluklar› kontrol edebilme ve bunlarla ilgili
kararlarda ailenin konumunu ve etkilenece¤i
noktalar› göz önünde bulundurmak.
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‘‹SMMMO deyince akl›ma kay›t d›fl› ile mücadele geliyor’
‹SMMMO denince akl›na hemen "kay›t d›ﬂ›yla mücadeleyle ilgili bir etkinlik" gelen Gila Benmayor; bu konudaki görüﬂlerini ﬂöyle dile getirdi:
"Kay›t d›ﬂ› ekonominin üzerine en iyi giden kurum. Çünkü çabas› süreklilik arz ediyor. ‹SMMMO denince akl›ma gelen ﬂey; kay›t d›ﬂ›yla
mücadele toplant›s› oldu. San›r›m o zaman Maliye Bakan› kat›lm›ﬂt›, etkinliklerini izledim. Mücadelenin sistematik, devaml› olmas› çok önemli.
Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluﬂlar› çok önemli. ‹SMMMO’nun toplumsal konularda mücadelesindeki istikrar, takdire de¤er. ‹stikrar çok
önemlidi; devam›n› getiren, her zaman daha güçlü olur. Günübirlik politikalar de¤il, takip önemlidir."

Köflesine s›¤mayan gazeteci

Hürriyet Gazetesi köﬂe yazar› Gila Benmayor, d›ﬂ haberler servisinde çal›ﬂt›¤› y›llarda kimi zaman
Ortado¤u’da bir türlü gerçekleﬂmeyen bar›ﬂ›n peﬂine düﬂtü, kimi zaman ‹spanya’da BASK’›n izini
sürdü. Art›k ço¤unlukla köﬂe yazar› olarak an›lsa da, O, böyle hissetmiyor. Çünkü her
gazetecinin koﬂturmas› gerekti¤i kadar, bir muhabir gibi sürekli araﬂt›r›yor.
>> Defne Do an

G

ila, sevinç demekmifl… Hürriyet
Ekonomi sayfalar›na zenginlik
katan köfle yaz›lar›ndan tan›d›¤›m›z
Gila Benmayor’a milliyetçilik ve
dini motiflerin ön plana ç›kmas›yla
son y›llarda “Yabanc› m›s›n›z?” sorusu
daha fazla sorulur olmufl.
Ad› nedeniyle Türkçe’yi iyi konuflmas› da
flaflk›nl›kla karfl›lanabiliyormufl. Öyle ki
Gila Benmayor, internette bir forum
sayfas›nda kendisinden flöyle
bahsedildi¤ini anlat›yor:
“… Türkçe’yi çok güzel kullan›yor.
Türkiye’yi de bizlerden iyi tan›yor. Acaba
köflesini kendi mi yazm›yor?..”
Elbette kendisi yaz›yor! Takip edenler
bilirler; üstelik, her biri için ayr› bir
araflt›rma maceras› yaflad›ktan sonra
yaz›yor. Türkiye’nin yak›n gazetecilik
tarihinin yüz ak› döneminden kalma
al›flkanl›kla sürekli koflturma içinde
araflt›rarak, görerek yaz›yor. Nitekim
Ocak ay›nda yazd›¤› bir köflesinde
yoksullu¤u anlat›rken flöyle tamaml›yor
sözlerini; “… Duymak, bilmek yetmiyor,
gözle görmek gerek.”
Bakmay›n birkaç y›ld›r ço¤unlukla “köfle
yazar›” olarak an›ld›¤›na, asl›nda o öyle
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hissetmiyor. Çünkü sadece masa
bafl›ndan yorumlar›yla okura seslenen
bir gazeteci de¤il. ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat› mezunu Benmayor, yüksek
lisans›n› gazetecilik üzerine yapm›fl. Gila
Benmayor, Musevi olmak üzerine de
flunlar› söylüyor: “Hani bir söz var: Biri
sana Yahudi oldu¤unu hat›rlatmad›kça
sen hat›rlamazs›n. Ne okul ne mesleki
yaflam›mda herhangi bir sorun yaflad›m.
Acaba insanlar eskiden daha m› az
merakl›yd›lar. fiimdi biraz daha
farkl›lar; galiba. Milliyetçili¤in dozu
artt›, dini motifler de daha ön plana
ç›kt› san›r›m. ‹smimi söyleyene kadar
sorun yok, sonra sorular gelebiliyor…
Benim için önce Türkiye’de olmam
önemli. Topra¤›m önemli. Ben
buraday›m. Dedelerin 500 y›ld›r
buradaysa, sen bu topra¤›n insan›s›n.
Kendini bural› hissedersin. Yahudilik,
gençken hiç üzerinde düflünmedi¤im bir
fleydi. Türkiyeliyim çünkü ve böyle
hissediyorum.” Benmayor’un hakk›n›
verdi¤i için çok dolu ve uzun bir
gazetecilik geçmifli var. Hürriyet
Ekonomi’de yazmaya bafllamadan önce
“Ortado¤u’da bar›fl hayali kuranlar›n
habercisi” olan Benmayor, sorular›m›z›
yan›tlad›:

gündemin sesi: gila benmayor
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Ben yoruldum, Ortado¤u’ya
bar›fl gelmedi
Gazetecili¤e tesadüfen mi bafllad›n›z?
Nas›l oldu?
Gila Benmayor: Hay›r, kesinlikle tesadüf
de¤il. fiimdi gençlere bak›yorum, ne
istediklerini pek bilmiyorlar, emin
olam›yorlar. Ama ben gençken ne
istedi¤imi biliyordum. Daha çocukluktan
iki hayalim vard›; arkeoloji ve gazetecilik.
Ben çok okuyan, merakl› bir ailede
büyüdüm. Bizim ailede herkes çok okur.
Anneannem 50’sinden sonra elinde sözlükle
edebiyat› anlayacak kadar Türkçe’yi
ilerletti. Çok iyi hat›rlar›m, o zamanlar
Cumhuriyet Gazetesi ve Yaflar Kemal’i
sürekli okurdu. Asl›nda ö¤renimini Türkçe

yapmam›flt›, buna ra¤men gerçekten
müthiflti, o dönemde Cumhuriyet ve
Yaflar Kemal okuyup anlamak güç iflti.
Bu ortam›n, gazetecilik hayalimde çok
etkisi oldu¤unu söyleyebilirim. Ben de
çok okurum. Okumak, ö¤renmek ve
ö¤rendiklerini paylaflmak müthifl bir
fley ve buna en yak›n alan da
gazetecilik. ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
okudum. Ard›ndan planlad›¤›m gibi
yüksek lisans›m› gazetecilik üzerine
yapt›m.
Son y›l›mda Hürriyet’in d›fl haberler
servisinde çal›flmaya bafllad›m. O
zamanlar dil çok önemli ve yabanc›
dilin olunca d›fl haberlerde tercih
ediliyorsun. Burada uzun y›llar
çal›flt›m. Mutfakta çal›flt›m, editörlük
ve servis flefli¤i görevlerinde

Al›flverifl merkezleri beni bo¤uyor
Gila Benmayor’un Ada isminde bir k›z› var. Yak›n arkadaﬂ› Buket Uzuner’in etkileyici "Kumral Ada,
Mavi Tuna" roman›ndan da önce adada (K›nal›) do¤mas›ndan esinlenerek Ada ad›n› verdi¤ini
k›z›ndan söz ederken gözleri parl›yor Benmayor’un.
Benmayor’un Ada’s› 23 yaﬂ›nda. Kültürel çal›ﬂmalar bölümünde, sosyoloji, antropoloji,
edebiyat okuyan k›z› Ada’yla iliﬂkilerini sordu¤umuzda "Anneler ile k›zlar aras›nda iliﬂki
kolay olmuyor" diyen Benmayor, "Ama ﬂunu söylemeliyim, k›z›mla çok yumuﬂad›m,
gerçekten çok daha sert, taviz vermeyen bir insand›m" diyor.
Gila Benmayor k›z› Ada’y› "Kesinlikle ona fazla oyuncak almad›m, sonra gün geldi, hiçbir ﬂey
istememeye baﬂlad›. Hala çok azla, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakla yetiniyor. ﬁimdi benden bir ﬂey
istesin diye a¤z›na bak›yorum, istemiyor. Yeni yeni giyimine biraz düﬂkün olmaya baﬂlad›.
Ben onun hayat›n her koﬂuluna haz›rl›kl› olmas›n› sa¤lam›ﬂ oldum" diye anlat›yor.
Gila Benmayor’la Ada’y› konuﬂurken kendisinin bir özelli¤ini daha ö¤reniyoruz. Benmayor, fazla
tüketim düﬂman›. Otomobili yok, büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerine gitmiyor. Zorunlu olmad›kça eﬂya
almad›¤› gibi, günümüzün al›ﬂveriﬂ tap›naklar›nda be¤eniye sunulan ürünler O’nu bo¤uyor. "Kar›n
toklu¤una çal›ﬂanlar›n üretti¤i ürünler, vitrinlerde üst üste. Beni bo¤uyorlar, bo¤uluyorum,
al›ﬂveriﬂ merkezlerine gitmiyorum" diye özetliyor bu konudaki duygular›n›.
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bulundum. 1981’de bafllad›m ve uzun
y›llar sürdü.
>> Bu dönemde sizi etkileyen ne gibi
geliflmeler oldu? Ne gibi çal›flmalara
imza att›n›z?
Ortado¤u benim alan›m oldu. 1991
sonras› dönemde Ortado¤u’da bar›fl
süreciyle ilgilendim. Yazd›klar›m›z
herkese umut veriyordu, ben
umutlan›yordum. Her seferinde bar›fl
geldi, gelecekti… Hele Arafat’›n o
dönüflünde çok heyecanlanm›flt›m, her
yerde bayram havas› vard›. ‘Bu kez
tamam!” demifltim. Ama bar›fl gelmedi;
ben yoruldum. Orada körleflme var,
bar›fltan yana olan herkes sonraki
y›llarda bertaraf edildi. Oysa iki millet ve
tek bir yer var. Sorunlar›n› çözmek,

gündemin sesi: gila benmayor
uzlaflmak ve yan yana yaflamak zorunda
olduklar›n› bilmek durumundalar. ‹ki
halk yan yana yaflayacaklar, hiçbiri
oradan bir yere gitmeyecek ki.
Beni bu konu yordu, her seferinde
umutlan›yorsun ve insanlara umut
veriyorsun. Sonuç; düfl k›r›kl›¤›. Sonra
bana, ‹srail’e oraya buraya git
dediklerinde “gitmiyorum” dedim…
Yoruldum, Ortado¤u'ya bar›fl bir türlü
gelmedi. D›fl haberlerde iken ETA terörü
çok etkindi, BASK dosyas› haz›rlad›m.
‹spanya’ya gittim, taraflarla görüfltüm,
araflt›rd›m, sordum.
>> Ekonomiye geçifliniz nas›l oldu?
Asl›nda gazetecilikten kopmayaca¤›m bir
alan bakt›m. Okumay›, araflt›rmay›
sevdi¤im için yine bunu sürdürebilece¤im
bir alan olmas›na dikkat
ettim. Ekonomide olan
pek çok arkadafl›m gibi
ben de iflletme mezunu
de¤ilim. Türkiye çok
içine kapal› bir ülke ve
d›fl haberlerde
edindi¤im genifl
perspektifle birikimimi
burada
de¤erlendirebilece¤imi
düflündüm. Yurt d›fl›na
ç›kt›¤›nda Türkiye’deki içine kapal›l›¤›
fark ediyorsun, d›fl haberlerde iken
ekonomide oturandan daha genifl bir
bak›fl aç›s›yla görüyorsun. Ben bu bak›fl
aç›s›n› de¤erlendirmek, birikimimi
aktarmak istedim. fiimdi de ben kendimi
köfle yazar› olarak görmüyorum, gazeteci
olarak görüyorum. Yar› köfle yazarl›¤›
belki. Çünkü köflede yer alan her fley,
bilgiler, yorumlar gitti¤im yerlerden
aktar›mlar ayn› zamanda. Oturup masa
bafl›nda düflüncelerimi yazm›yorum.
>> Uzun y›llard›r bu meslekte, farkl›
alanlarda, konumlarda çal›flt›n›z.
Gazeteleri nas›l buluyorsunuz?
D›fl haberler deneyimimi anlatt›m.
Asl›nda bazen arflive indi¤imde “Bunlar›
ben mi yapt›m” diyorum. Haberi,
dosyay›, de¤erlendirmeleri hep bölgeden
aktarm›fl›m. O dönem gazetelere
bak›ld›¤›nda ‹SK‹ skandallar›n› ortaya
ç›karanlar, Afganistan’a gidenleri
görüyorsunuz. fiimdi daha magazinsel
hafif bir içerik var. Gazeteler içerik
aç›s›ndan çok zay›flad›. Bu biraz reklam
pastas›n›n büyümesi ve yaz›dan para
kazan›lmamas›yla ilgili. Biraz da Türk

medyas›nda çal›flanlar›n özlük haklar›n›n
gerilemesiyle ilgili. fiu anda kurumlara
bak›n, büyük k›sm›nda 212 Say›l› Yasa’ya
ba¤l› çal›flan muhabir pek az. Tarif
etti¤im dönemden hemen sonra baz›
kurumlar, muhabirlerini gazeteci hak,
görev ve sorumluluklar›n› içeren 212
Say›l› Yasa’ya ba¤l› olmaks›z›n
çal›flt›rmaya bafllad›. Ne oldu? Çal›flanlar
kendilerini gazeteci gibi hissetmemeye
bafllad›lar. Bu Türk bas›n›nda önemli bir
dönüm noktas›d›r. Bu noktadan sonra, öz
veriyle araflt›ranlar, risk göze alanlar,
gerçekten iyi gazeteciler tek tek elendi.
Oysa gazete haber demek; muhabir kolay
yetiflmiyor.
>> Ünlü ‹skenderiye Dörtlüsü roman›n›
okuyup etkilendi¤inizde atlay›p
‹skenderiye’ye
gitmiflsiniz. Nas›ld›?
20 y›l önceydi. O zaman
‹skenderiye Dörtlüsü
adl› 4 kitaptan oluflan
roman çok popülerdi.
Okudum, çok
etkilendim. Evet sonra
roman›n geçti¤i yerleri
görmek, yaflamak
istedim. Gittim, iz
sürdüm ve ad› geçen
eski, bütün yerleri buldum. Yaflad›m.
Kahveler, oteller… Çok heyecan
vericiydi, gazetecilik aç›s›ndan da.
>> Okudu¤unuz bir roman sizi etkiliyor ve
o etkilendi¤iniz romandaki olaylar›n
geçti¤i yerleri aray›p bulup görüp
yafl›yorsunuz. Bu merakl›, taviz vermeyen,
kafas›na koydu¤unu yapan kararl›
insanlar›n iflidir gibi geliyor. Ne dersiniz?
Gençtim, gençken pek ço¤umuz öyle de¤il
miyiz? Ben de deli doluydum, kafas›na
koydu¤unu yapan birisiydim. Ayn›s›n›
yine yapar›m mutlaka. Ama taviz dersen,
yafl ilerledikçe daha uzlaflmac› oluyorsun.
>> Bugünün gençleri hayallerinin
peflinden kofluyor mu?
Biz idealisttik, baflka ideallerimiz vard›.
Hiçbir zaman meflhur olay›m, çok para
kazanay›m gibi istekler ön planda de¤ildi
ya da yoktu. ‹flimizi severek yapard›k.
fiimdi bak›yorum, hemen bir fley olmak
istiyorlar. Hayat asl›nda üniversiteden
çok daha önemli. Bir iflte piflmek gerekir.
Çal›flma yaflam›na erken bafllanmal›.
Çünkü hayat›n içinde olmak, yaflamak
çok önemli.

‘Umutlu olmak istiyorum.
Türkiye dünyan›n en
flansl› ülkesi’
Gila Benmayor, Türkiye’de son y›llarda yaﬂanan
travman›n sokakta kendini ﬂiddet olaylar›n›n
t›rman›ﬂ›yla da gösterdi¤ini belirtiyor. Ancak
Benmayor’a göre, gerek sokak çocuklar›n›n hali
gerek ﬂiddet olaylar› asl›nda birer sonuç.
"Türkiye’nin yaﬂad›¤›, soka¤a yans›yan travmas›
çok katmanl›. Bir tek ekonomik meselelerle de
aç›klanamaz" diyen Gila Benmayor, ‹stanbul baﬂta
büyük ﬂehirlerdeki büyümeye dikkat çekiyor.
K›rsaldan gelenlerin kente uyum sa¤lamakta
güçlük çekti¤ine de¤inen Benmayor ﬂöyle diyor:
"Uyum sa¤lanamay›nca baﬂ örtüsü, ﬂiddet gibi
sorunlar ortaya ç›k›yor. Ama sorunlarda pek çok
etken var. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da 4.500
köy boﬂalt›ld›. Diyarbak›r’da iﬂsizlik, yoksulluk diz
boyu. Birkaç gün önce oradayd›m. Günde 2
dolardan az gelirle yaﬂam›n› sürdürmeye
çal›ﬂanlar var. Ç›plak ayakla gezen çocuklar var.
Türkiye’de gelir uçurumu çok derin. Problem çok
büyük. Toplumsal bir kayma oldu. Güneydo¤u’da
yaﬂad›klar›m›z, 10 y›ld›r süren ad› konsa da
konmasa da bir savaﬂ. Elbette bunlar›n sonuçlar›
topluma yans›yacak, kente göçün sonuçlar›
elbette ortaya ç›kacak."
Benmayor "Türkiye nereye gidiyor, umutlu
musunuz?" sorusuna ise ﬂu yan›t› veriyor:
"Karamsar›m. Bu sorunuza olumlu yan›t vermek
isterdim ama umutlu de¤ilim. Çünkü dünyada
ekonomik gidiﬂ iyi de¤il. Son 5-6 y›ld›r küresel
ekonomi iyiye gidiyordu. ﬁimdi tersine dönüﬂ var
gibi. Dünyada ekonomi iyi gitmiyorsa; Türkiye
bundan etkilenecek. Göreceli olarak, toplama
yans›masa da büyüyorduk. ﬁimdi tersine dönüﬂ
söz konusu. Asl›nda Türkiye dünyan›n en ﬂansl›
ülkelerinden biri. Müthiﬂ bir zenginli¤i var.
Dünyan›n hiçbir taraf›ndan bu tarihi kültürel
zenginlik yok. Bir tane daha Bat› ve Do¤u aya¤›
olan bir ülke yok. Türkiye de¤erlerini
de¤erlendirmeli."
Art›k yurt d›ﬂ›ndan ziyade Anadolu’yu gezmenin
kendisine heyecan verdi¤ini anlatan Benmayor;
Türkiye’nin en büyük talihsizli¤iniyse; kal›c›, uzun
vadeli stratejilerinin olmay›ﬂ›na ba¤l›yor.
Hükümetler de¤iﬂtikçe e¤itim dahil bütün
politikalar›n de¤iﬂti¤ine dikkat çeken Benmayor,
Türkiye’de benimsenmesi gereken modele iliﬂkin
ﬂu saptamalar›n› aktar›yor: "Türkiye’de binlerce
Türkiye var ve buna tan›kl›k etmeyi çok
seviyorum. Bir türlü bu pozitif yönlerimizi ortaya
koyam›yoruz, ama çok zengin ülkeyiz. K›sa vadeli
siyaset suçlu. Uzun vadeli politikalar planlamak
zorunday›z. ANAP gider, AKP gelir, AKP gider, CHP
gelir, partiler gelir geçer. Oysa ülkenin stratejileri
günü birlik de¤iﬂmez, de¤iﬂmemeli."
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23<

Trafik,
‹stanbul’un
kaderi mi?
‹stanbul’da günde 10 milyon kifli yolculuk
yap›yor. Her ‹stanbullu günde ortalama
48 dakikas›n› trafikte geçiriyor.
1997’lerde bu 38 dakikayken, 48 dakikal›k
kayb›n ekonomik maliyeti 6 milyon YTL.
Strese ba¤l› hastal›klar da cabas›…

dosya
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abah 7.30’da çalan
saatin sesini sonsuza
kadar susturmak
istiyor. Hele de ﬂu k›ﬂ
günlerinde… Ama ne
çare?.. Bu sesin ona verdi¤i
direktife uyarak, -sürünerek
de olsa- yata¤›ndan kalk›yor.
Önce kahvalt› yapmay›
düﬂünüyor ama sonra
beyninin ‘Acele et’ komutuna
uyarak aceleyle giyinip yola
ç›k›yor. Önce otobüsü
yakalamal›… Her zamanki
saatinde gidiyor dura¤a…
Ama ara durakta oldu¤u için
biliyor ki, ilk gelen otobüse
binebilmesi bir ﬂans. ‹lk
gelen otobüse kap›dan
sarkanlara ra¤men itiﬂ kak›ﬂ
binmeyi baﬂar›yor.
Ferahevler’den 4. Levent
Metro’suna 30 dakikada
geliyor otobüs… Derin bir
nefes al›p, hemen metroya
iniyor. ‹ﬂ saati oldu¤u için
kalabal›k olsa da yine de
metroyu kullanabildi¤i için
ﬂansl› hissediyor kendini…

Saltanat, metroda yaln›zca 5
dakika sürüyor, hemen
Mecidiyeköy istasyonuna
geliyor. ‘Allah›m ﬂu
metronun ‹stanbul’un her
yerine uzad›¤› günü ne
zaman görece¤im!’ diye
içinden geçirerek, ç›k›yor
istasyondan… Yolculuk,
‹stanbul’da hemen öyle biter
mi?... ‹ﬂyeri daha
ﬁirinevler’de….
Mecidiyeköy’den bir otobüse
daha binmesi gerek…
Otobüsün ana dura¤›ndan
bindi¤i için genellikle
oturabilse de, ayakta kald›¤›
da olmuyor de¤il. E-5 otoban
olmaktan çoktan ç›km›ﬂ.
Ad›m ad›m ilerliyor
araçlar… Hele bir de ya¤mur
ya¤d›¤› günler Mecidiyeköyﬁirinevler aras›na 1.5 saatten
önce gitmenin imkan› yok.
Asl›nda otobüste oturabildi¤i
zamanlar, uyumasa da
gözlerini yumarak yoldaki
kargaﬂay› görmemeye
çal›ﬂ›yor. Art›k sinirleri 5
y›ld›r gelip gitti¤i bu yola
dayanm›yor… Küçük bir

matbaada muhasebe eleman›
olarak çal›ﬂan Ahmet, 27
yaﬂ›nda ama ofise vard›¤›nda
kendini bir yaﬂ daha
yaﬂlanm›ﬂ hissediyor her
gün…
EN ÇOK ARAÇ
‹STANBUL’DA
Ahmet, trafik çilesini her
gün yaﬂayan
‹stanbullulardan yaln›zca
biri… ﬁüphesiz, ondan daha
kötü hikayesi olanlar da
var… Onlar› anlatmaya
kalksak, üstüne nice
m›sralar yaz›lan, ﬂark›lar
yap›lan ‹stanbul, hüngür
hüngür a¤lar…
Bir zamanlar taﬂ› topra¤›
alt›n olan ‹stanbul art›k
trafik demek, çile demek…
Yaz›n birazc›k trafik
rahatlasa da, okullar›n
aç›ld›¤› eylül ay›ndan
itibaren adeta çile
katmerleﬂiyor.
Resmi rakamlara göre 15
milyona yak›n nüfusu olan
‹stanbul’a her y›l 500 bin kiﬂi
göç ediyor. Artan nüfusa

ba¤l› olarak Türkiye’de araç
say›s›n›n en yüksek oldu¤u
il, ‹stanbul. Türkiye
genelinde trafi¤e kay›tl›
yaklaﬂ›k 13 milyon arac›n,
2.5 milyonu ‹stanbul’da.
Artan her araçla birlikte
‹stanbullu’nun çilesi de
art›yor. ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi taraf›ndan 100
bin hane halk› üzerinde
yap›lan anket, günde
yaklaﬂ›k 10 milyon kiﬂinin
yolculuk yapt›¤›n› ortaya
koydu. Yolculuklar›n yüzde
87'si karayoluyla
gerçekleﬂiyor. Karayolunu
kullananlar›n ise yaln›zca
yüzde 22'si toplu taﬂ›ma
araçlar›ndan yararlan›yor.
Kapasitesi s›n›rl› olan
dolmuﬂ, minibüs, taksi ve
özel araçlar karayolu
ulaﬂ›m›n›n yüzde 78'ini
oluﬂturuyor. Bu da trafik
s›k›ﬂ›kl›¤›na neden oluyor.
Bu anketin sonuçlar›n›
de¤erlendiren ‹stanbul
Teknik Üniversitesi'ne göre,
‹stanbul’da ortalama
yolculuk süresi 48 dakika.
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‹stanbul’un
rayl› sistem
yat›r›mlar›
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi bu
y›l 2 milyar YTL’lik ulafl›m yat›r›m›
yapacak. Halen 66 kilometre
civar›nda olan rayl› sistemin,
2009’a kadar yap›lacak yeni
yat›r›mlarla birlikte 126
kilometreyi bulmas› hedefleniyor.
Marmaray ile birlikte rayl›
sistemlerin uzunlu¤u 140
kilometreye ulaflacak. Rayl›
sistemle 2010’da günde 4 milyon,
2012’de 7 milyon yolcu tafl›nmas›
planlan›yor. ‹BB’nin yeni ulafl›m
yat›r›mlar›ndan baz›lar› flöyle:
> Hedef, bütün rayl› sistemleri
birbirine ba¤lamak. 2008’in
Cumhuriyet Bayram›’nda 4
Levent- Ayaza¤a hatt›nda
seferlere bafllanmas›
bekleniyor.
> Bak›rköy-KüçükçekmeceAvc›lar-Beylikdüzü Metro
Hatlar›n›n da ihalesi yap›l›yor.
> Anadolu Yakas›’ndaki Kad›köy
Kartal rayl› sisteminin inflaat›
devam ediyor. Bu hat da en
yak›n zamanda ihaleye ç›k›lacak
45 kilometrelik ÜsküdarAltunizade-Ümraniye-Dudullu
hatt› ile ba¤lanacak.
> Topkap›- Avc›lar Metrobus
Projesi tamamlanarak devreye
al›nd›. Bu sistem ikinci etapta
Mecidiyeköy’e ve üçüncü etapta
Göztepe’ye ulaflt›r›lacak.
> ‹stanbul’da ilk havaray projesine
2008 y›l›nda fiiflhane-Kulaks›zCemal Kamac› Spor Salonu
aras›nda bafllanacak. Toplam
300 milyon YTL’ye mal olmas›
planlanan projenin 2010 y›l›nda
tamamlanmas› öngörülüyor.
> 2004-2007 y›lllar› aras›nda
‹stanbul’a 130 kavflak yap›ld›.
Halen 42’sinin yap›m› da devam
ediyor. 22 kavflak ise ihale
aflamas›nda.
> ‹stanbul’da 33 noktada toplam
78 kilometre uzunlu¤unda tünel
yol planland›. Bunlardan
Dolmabahçe-Dolapdere,
Piyalepafla-Ka¤›thane tünelinin
yap›m çal›flmas› sürüyor. Tünel
yol tamamland›¤›nda yaklafl›k
400 bin araç yerin alt›na inecek.
‹lk tünel en geç y›l›n ilk
yar›s›nda hizmete al›nacak
‹SMMMO YAﬁAM > Ocak/ﬁubat 2008
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Bu çal›ﬂma, ‹stanbul'daki
yolculuk süresinin 10 y›lda 10
dakika art›ﬂ gösterdi¤ini
ortaya koyuyor. Bu sürenin
ekonomik maliyeti ise
düﬂünülenin çok üzerinde.
‹TÜ Ulaﬂt›rma Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Murat Ergün, “1997'den
2007'ye vard›¤›m›zda 10
dakikal›k bir art›ﬂ var. Bunu
normal vatandaﬂ da
gözleyebilir. Trafik problemi
belediyeye göre çözülmüﬂ
durumda hiçbir problemimiz
yok. Ama görünen o ki trafik
problemi her gün daha
artarak karﬂ›m›za ç›k›yor. 10
dakikadan 10 milyon
yolculu¤u çarpt›¤›n›z zaman
100 milyon dakika kayb›
oluyor. Bunu maliyet olarak
yans›t›yoruz. Yaklaﬂ›k 6
milyon YTL. Günlük bir

kayb› var sadece iﬂgücü
kayb› bu. Zaman›n maliyeti
diyoruz” aç›klamas›n›
yap›yor.
TRAF‹K HASTALIKLARI
‹stanbul’da yaﬂayanlar için
trafik ve stres hayatlar›n›n
olmazsa olmaz› gibi. Stres
birçok hastal›¤a davetiye
ç›kar›rken, s›k›ﬂ›k trafikte
de doru¤a ç›k›yor.
Araﬂt›rmalar, fiziksel ve
psikolojik sa¤l›k
problemlerinin yüzde 8085’inin bir ﬂekilde stres ile
ba¤lant›s›n›n oldu¤unu
göstermekte. Uzman
Psikolog Dr. Asl›han
Tokgöz Tozlu, s›k›ﬂ›k
trafikte stresin kontrol
alt›na al›nmas› gerekti¤ini
söylüyor. Bunun için, derin
nefes almak ve hareketli

müzik dinlemek ilk yap›lmas›
gerekenler. Tozlu, “Trafi¤i
olumsuz adland›rmaktansa,
daha nötr hale getirmeliyiz
yaﬂam›m›zda. Örne¤in;
‘Kahrolas› trafik’ yerine,
‘Trafik benim günlük
yaﬂant›m›n bir parças›, iﬂime
gidip gelebilmek için bu
trafi¤i yaﬂamal›y›m’ ﬂeklinde
düﬂünmek, daha yat›ﬂt›r›c›
olabilir” diye konuﬂuyor.
ÇARE RAYLI S‹STEM
Peki bu trafik sorununun
çözümü ne? Pek çok ulaﬂ›m
bilimcinin verdi¤i ortak yan›t
‘rayl› sistem.’ ‹stanbul di¤er
metropollerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda rayl›
taﬂ›mac›l›k aç›s›ndan oldukça
geride. Örne¤in New York'ta
ﬂehir içi ulaﬂ›mda rayl›
sistemlerin pay› yüzde 40,
Paris'te ise yüzde 35. Neyse ki
Marmaray projesinin
bitirilmesi ve bu hatta
ba¤lanacak di¤er rayl›
sistemlerin de iﬂler hale
gelmesiyle 2010'da rayl›
sistemlerin ‹stanbul
ulaﬂ›m›ndaki pay›n›n yüzde
27.7'ye yükselmesi
beklenmekte. Halen 66
kilometre civar›nda olan rayl›
sistemin, 2009’a kadar
yap›lacak yeni yat›r›mlarla
birlikte 126 kilometreyi
bulmas› hedefleniyor.
Katlan›labilir bir trafik için

Trafi¤in ilac›, derin nefes ve müzik
Uzman Psikolog Dr. Asl›han Tokgöz Tozlu, yo¤un
trafikte stresin kontrol alt›na al›nmas› için flunlar›n
yap›lmas›n› öneriyor.
> Sakinlefltiricilik aç›s›ndan klasik müzik dinlemek
önemli gibi görünse de, trafikte canl› ve e¤lenceli
müzik dinlenmesi daha do¤ru.
> Trafikte kald›¤›n›zda yavafl ve derin nefes alarak
gevflemeye çal›fl›n. Diyafram nefesi almaya çal›fl›n.
> ‹çinde bulundu¤umuz durum alg›lamas›n› de¤ifltirin.
Trafi¤i olumsuz adland›rmaktansa, daha nötr hale
getirmek gerekiyor. Örne¤in; ‘Kahrolas› trafik!’
yerine, ‘Trafik benim günlük yaflant›m›n bir parças›,
iflime gidip gelebilmek için bu trafi¤i yaflamal›y›m’
fleklinde düflünmek, daha yat›flt›r›c› olabilir.

> Dikkatinizi daha olumlu ve zevkli fleylere çevirin.
Örne¤in; radyoda zevkinize göre bir program
belirleyin.
> Arabada yan›n›zdakiler ile ilginç, dikkat çekici
konular üzerinde sohbet etmek de rahatlat›c›
olabilir.
> Stres an›nda a¤›z kurulu¤u yaflanabilece¤inden
araban›zda su bulundurmay› ihmal etmeyin.
> Otomatik vitesli araç kullanmak, manuel vitese göre
daha kolay ve stres an›nda rahatlat›c› bir etki
sa¤layabilir.
> Araç içindeki çocuklar da trafikten daha olumsuz
etkilenebilir. Anne-babalar su ve yiyece¤in yan›nda
çocuklar›n dikkatlerini oyuncak ile de da¤›tabilirler.

dosya
4 yeni arabal› vapur ve 5 vapur geliyor
‹stanbul’a deniz ulafl›m yat›r›mlar› da art›yor. ‹DO, 95 araçtan oluflan filosuyla
dünyada birinci s›raya yerleflmifl durumda. Deniz ulafl›m›na flu ana kadar 350
milyon dolara yat›r›m yap›ld›. 4 yeni arabal› vapur infla ettiren Büyükflehir,
Suhulet isimli gemiyi Aral›k ay› içinde Harem-Sirkeci hatt›nda iflletmeye al›yor.
Di¤erleri üçer ay aral›klarla hizmete girecek. Böylelikle 3 bin 500 arac›n tafl›nd›¤›
hatta kapasite 15 bin araca ç›kar›lacak. Modelini ‹stanbullular›n seçti¤i 5 yeni
vapur da 2008 Ekim ay›nda Bo¤aziçi’nde yüzecek. Ayr›ca Pendik Yalova hatt›nda
çal›flacak 2 yeni h›zl› feribot, flu an Hong Kong’da imalat aflamas›nda. Bunlar
2008’in ortalar›nda hizmete girecek, bu hatta çal›flacak feribot 4’e ç›kacak.

bunun en az 320 kilometreye
ç›kar›lmas› gerekiyor.
Metronun kilometresi 50
milyon dolara, hafif rayl›
sistemin de 15 milyon dolara
yap›ld›¤› düﬂünülürse,
‹stanbul’un 10-11 milyar
dolarl›k bir kayna¤a ihtiyac›
oldu¤u ortaya ç›k›yor.
ÜM‹T MARMARAY’DA
Zaten hükümet, ‹stanbul’un
trafik sorununun tek baﬂ›na
belediyenin kaynaklar›yla
çözülemeyece¤inin de
fark›nda. ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi yol
ba¤lant›lar›n› geliﬂtirip,
köprüler, kavﬂaklar yapsa da
bunlar›n kal›c› çözümü
getirmeyece¤i aﬂikar. Zaten
bu yüzden de Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤›’n›n kontrolünde
Marmaray Projesi baﬂlat›ld›.
Bu y›l›n sonunda
tamamlanacak olan
Marmaray, Do¤u-Bat›
yönünde, bir gidiﬂ bir geliﬂ
rayl› sistem. Gebze ile
Halkal› aras›nda yap›l›yor.
Sö¤ütlüçeﬂme ile Yedikule
aras›ndaki birinci etab›nda
13.5 kilometrelik bölüm yer
al›yor. Sistem, tamamen
yeralt›ndan ve denizalt›ndan
gidiyor. Do¤u-Bat› yönüne
ba¤l› olan di¤er rayl›
sistemler, örne¤in Anadolu
Yakas›’nda yüzeyden ve E-5
üzerinden giden Kad›köyKartal hatt› buna
ba¤lanacak. Yine
Üsküdar'dan Ümraniye
Dudullu'ya gidecek rayl›
sistemde buna ba¤lanacak.
Avrupa Yakas›’nda ise

Yenikap›-Taksim-LeventMaslak hatt›, Marmaray’a
entegre olacak. EsenlerHavaalan›’n›n da
Marmaray’la entegre hale
getirilmesi planlan›yor.
Böylece ‹stanbul kuzeyden
güneye ve do¤udan bat›ya bir
rayl› sistem a¤›yla örülmüﬂ
olacak. Bir anlamda
‹stanbul’un tarihi rüyas›
gerçekleﬂmiﬂ olacak.
CHP’L‹ VEK‹LLER‹N UYARISI
Dedi¤imiz gibi, ‹stanbul’un
trafi¤i s›k s›k meclis
gündemine de geliyor. Ocak
ay› içinde CHP
milletvekilleri, ‹stanbul'da
trafik nedeniyle yaﬂanan
sorunlar›n ve al›nacak
tedbirlerin tespit edilmesi
amac›yla Meclis Araﬂt›rmas›
aç›lmas›n› istediler. CHP
‹stanbul Milletvekili Çetin
Soysal ve 24 arkadaﬂ›
taraf›ndan TBMM
Baﬂkanl›¤›'na sunulan
araﬂt›rma önergesinde

‹stanbul'da son y›llarda
trafi¤in içinden ç›k›lmaz bir
hal ald›¤› ve ‹stanbul'da
yaﬂayan vatandaﬂlar için
ciddi bir s›k›nt› haline geldi¤i
belirtildi.
CHP’li vekillerin önergesinde
‹stanbul’da 45 dakikal›k
trafik t›kan›kl›¤›n›n
maliyetinin y›ll›k 2 milyon
dolar›n üzerinde oldu¤u
belirtiliyor. ‹stanbul'da
plans›z ve rantç› anlay›ﬂlar›n
kenti her geçen gün daha da
yo¤unlaﬂt›rd›¤› da ifade
ediliyor. Önergede,
‹stanbul'da yaﬂanan trafik
yo¤unlu¤unun nedeninin,
ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n
olumsuz görüﬂ bildirmelerine
ra¤men yap›lan plan tadiller
oldu¤u belirtilerek, “Bu plan
tadilleriyle ‹stanbul
katledilmektedir. Rant elde
etme politikalar› devam
etti¤i sürece ulaﬂ›m bir sorun
olacakt›r. Yeﬂil alanlar›
imara açan, ‹stanbul
genelinde çok katl› binalara
imar izni veren, kentin her
yerine devasa al›ﬂveriﬂ
merkezleri diken anlay›ﬂ,
trafikte yaﬂanan sorunlar›
çözemez. Çünkü trafikte
yaﬂanan sorunlar›n kayna¤›
bu anlay›ﬂ›n kendisidir.
Ayr›ca kentin olur olmaz her
yerine yap›lan kavﬂaklar,
trafi¤i azaltmak yerine
s›k›ﬂ›kl›k yaratmakta,
üstelik kentin siluetini
bozmaktad›r. Bu kavﬂaklar
için harcanan para, 2.1
katrilyonun üzerindedir. Bu
aç›kça kaynak israf›d›r”
deniliyor.

ﬁehir
merkezlerine
biletle girilsin
‹stanbul’un trafi¤i için yerel ve
kamu otoritesinin de¤iflik
kesimleri çözüm üretmeye
çal›fl›yor. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü Trafik Denetleme
fiubesi’nin, ilde trafik
yo¤unlu¤una ve kazalara neden
olan trafikle ilgili haz›rlad›¤›
raporda çözüm önerileri flöyle:
> Bo¤az köprülerinden geçiflte
sabah ve akflam saatlerinde
daha fazla ücret al›nabilir. Bu
hattaki toplu tafl›ma araçlar›
art›r›lmal›.
> Trafi¤in yo¤un oldu¤u
bölgelere de Singapur ve
Londra'da oldu¤u gibi biletle
girifl uygulamas› yap›labilir. Bu
semtlerdeki otopark ücretleri
de zamlanabilir.
> Yol kenar›nda bulunan ve
trafi¤i olumsuz yönde
etkileyen park yerlerinin
kald›r›larak, bunun yerine
genel ve katl› otoparklar
hizmete sunulmal›.
> Bo¤aza tüp geçit veya 3.
köprü yap›lmal›.
> Rayl› sistemlere öncelik
tan›narak, tek bafl›na yolculuk
olabildi¤ince önlenmeli.
> Raporda, flehir içinde bulunan
‹çerenköy, Haydarpafla ve
Halkal›’daki gümrükler,
fiirinevler’deki TIR park yerleri
ile ambarlar ve kamyon
garajlar›n›n da, TEM
Otoyolu’na ba¤lant›l› olacak
flekilde flehir d›fl›na ç›kar›lmal›.
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Mevzuat
Bahriye’nin
atletizm
sevdas›

O, ‹SMMMO’nun
atletizm hakemi olan
tek üyesi… Hayat
enerjisini hakemlik
ve mali müflavirlik
mesle¤inden ald›¤›n›
anlatan Bahriye
Paçal›, çevresinde
Mevzuat Bahriye
olarak biliniyor.
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> > ‹SMMMO ailesinde olmaktan gurur duyuyorum
Bahriye Paçal›, ‹SMMMO’da 2003 y›l›nda staj s›nav›n› kazanm›fl. 2005 y›l›nda girdi¤i
yeterlilik s›nav›nda, 3 bin 500 kifli aras›nda 7’de 7 yapm›fl. Bu baflar›s› nedeniyle
odadan plaket alman›n gururunu yaflad›¤›n› anlatan Bahriye Paçal›, 2006 y›l›
may›s ay›nda Zeytinburnu’nda flu an hizmet verdi¤i ofisini açm›fl. Meslekteki en
büyük hedefinin denetim konusunda uzmanlafl›p denetim firmas› kurmak
oldu¤unu kaydeden Bahriye Paçal›’n›n, önümüzdeki 5 y›l içerisindeki en büyük
hedefini ise ‹SMMMO yönetiminde görev almak olarak aç›kl›yor. Mesleki bilgi ve
birikimini gelecek nesillere aktarmak için ‹SMMMO yönetiminde olmay›
istedi¤ini ifade eden Bahriye Paçal›, "Baflkan›m›z Yahya Ar›kan, mesle¤imiz ve
meslektafllar›m›z için çok büyük bir özveri içinde bilgi birikimi ve tecrübesini
bizlere aktar›rken, her birimizle birebir ilgileniyor. Kendisini sonsuz hayranl›k
içinde izliyorum. Ben de bilgi birikimi ve tecrübemi gelecek nesillere
aktarmak istiyorum. ‹SMMMO ailesi içinde olmaktan gurur duyuyorum" diyor.

renkli yaflam: bahriye paçal›
Öyle bir hayat yaflad›m ki,
Cenneti de gördüm, cehennemi de
Öyle bir aflk yaflad›m ki,
Tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de
Baz›lar› seyrederken hayat› en önden,
Kendime bir sahne buldum oynad›m
Öyle bir rol vermifller ki,
Okudum okudum anlamad›m.
Kendi kendime konufltum bazen evimde,
Hem k›zd›m hem güldüm halime,
Sonra dedim ki "söz ver kendine"
Denizleri seviyorsan, dalgalar› da seveceksin,
Uçmay› seviyorsan, düflmeyi de bileceksin.
Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin
Korkarak yafl›yorsan, yaln›zca hayat›
seyredersin.
Öyle bir hayat yaflad›m ki, son yolculuklar›
erken tan›d›m
Öyle çok de¤erliymifl ki zaman,
Hep acele etmem bundan, anlad›m.
Nietzsche

> > Leyla Y›ld›r›m
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ülle, cirit atlama,
yüksek atlama gibi
atletizmin tüm
dallar›nda hakemlik
yapan SMMM Bahriye
Paçal›, ülkemizin mali
müflavir olan tek bayan
hakemi. Bahriye Paçal›, 2010
y›l›nda uluslararas› hakem
unvan›n› alarak, dünyada
Türkiye Atletizm
Federasyonu’nu en iyi flekilde
temsil etmeyi hedefliyor…
Mali müflavirlik ve
hakemli¤in vazgeçemeyece¤i
iki büyük aflk› oldu¤unu
kaydeden Bahriye Paçal›,
hakemlikteki baflar›s›n›n
mesle¤ine, meslekteki
baflar›s›n›n hakemli¤e
yans›d›¤›n› söylüyor. Hayat
enerjisini hakemlik ve mali
müflavirlik mesle¤inden
ald›¤›n› anlatan Bahriye
Paçal›, "Tek kelimeyle, her
ikisi de yaflam kayna¤›m. Her
ikisini de çok severek ve
ruhumu katarak yap›yorum.
Hayat›m›n
vazgeçilmezlerinden olan
hakemlik kadar, beni
heyecanland›ran baflka bir
fley yok. Mali müflavirlik ise
lise y›llar›mdan itibaren en
büyük tutkum. fiu an
denetim konusunda
uzmanlaflmak için
çal›fl›yorum. Önümüzdeki 5
y›l içerisinde, ‹SMMMO
yönetiminde görev almay›

hedefliyorum" diyor.
Bahriye Paçal›’n›n
atletizme ilgisine
geçmeden önce,
mesle¤e nas›l
at›ld›¤›na göz atal›m…
Ticaret Lisesi’nde
okurken çal›flmaya
bafllam›fl Paçal›…
Birkaç ay içerisinde
sat›fl ve pazarlama
yöneticili¤ine yükselmifl.
Daha sonra, 10 y›l kadar
sa¤l›k sektöründe üst düzey
yöneticilik yapm›fl. Uluda¤
Üniversitesi ‹flletme
Bölümü’nü kazanmas›na
ra¤men ifllerinin yo¤unlu¤u
nedeniyle okula devam
edememifl. Bu yüzden de
Aç›k Ö¤retim Fakültesi’ni
bitirmifl.
Mesle¤iyle ilgili kanun,
kanun hükmünde kararname
ve yönetmeliklerdeki
de¤ifliklikleri güncel olarak
takip edip, mesleki her
konuflmay› bir kanun
maddesine dayand›rd›¤› için
arkadafllar› ona ‘Mevzuat
Bahriye’ diyor. 18 y›ll›k ifl
hayat›nda daima planl›,
programl› ve çok disiplinli
çal›flt›¤›n› kaydeden Bahriye
Paçal›, bir ifle bafllamadan
önce, kurallar›n› okudu¤unu,
ifli nas›l baflaraca¤›n›
planlad›¤›n› ve plana
harfiyen uyarak baflar›ya
ulaflt›¤›n› anlat›yor. Paçal›,
"Çeflitli sektörler ve çeflitli
birimlerde çal›flt›¤›m için de,
flu an hem alayl› hem

mektepli bir mali müflavirim.
‹flin mutfa¤›ndan geldi¤im
için, gözümden hiçbir fley
kaçmaz" diye konuflmas›n›
sürdürüyor.
HER YARIfi B‹R HEYECAN
Mevzuat Bahriye’nin,
atletizm mevzuat›na ilgisi ise
hastane yöneticili¤i
y›llar›nda bafllam›fl. Bir
hastan›n hakem olan
refakatçisi ile tan›flm›fl ve
ondan ilk bilgileri alm›fl.
Ard›ndan da hakemlik
kurslar›na kat›lm›fl.
S›navlar› da baflar›yla
tamamlam›fl ve atletizm

müsabakalar›n›
yönetmeye bafllam›fl.
Bugüne kadar
hakemlik yapt›¤› tüm
yar›fllarda büyük bir
heyecan duydu¤unu
anlatan Bahriye Paçal›,
"Atletizim hakemli¤ini o
kadar çok seviyorum ki,
bunu sözcüklerle
anlatmam mümkün
de¤il" diyor. Paçal›,
konuflmas›n› flöyle
sürdürüyor:
"Yar›fllara, kar- çamur
demeden koflarak
kat›l›yorum. Yar›fl bafllad›¤›
an o kadar kilitleniyorum
ki, ‘dünya yand›’ deseler
umurumda bile de¤il" diyor.
Konsantrasyonumu yar›fla
verip, çok dikkatli kararlar
vermeye çal›fl›yorum.
Çünkü, atletizm, gülle,
çekiç gibi tüm dallardaki
sporcular›m›z; yar›flma
öncesi gecelerini
gündüzlerine katarak,
büyük emek vererek, yar›fla
haz›rlan›yorlar. Hiçbir
sporcumuza haks›zl›k edip,
hayallerini ve umutlar›n›
k›rmamak için Türkiye
Atletizm Federasyonu’na
ba¤l› hakemler olarak,
büyük bir dikkat ve titizlik
içinde, kurallar
çerçevesinde adil kararlar
veriyoruz. Ve, yar›fllarda
sporcular kadar, biz
hakemlerde büyük heyecan
duyuyoruz."
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“Keﬂke
her
mahallede
bir tiyatro
olsa...”
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yaﬂam›n portresi: bennu y›ld›r›mlar
Yaprak Dökümü’nün
fedakar Fikret’i…
fiimdilerde televizyon
ekran›nda Fikret rolüyle
be¤eni kazansa da
tiyatroseverler tam 4 y›ld›r
onu zaten ayn› rolle fiehir
Tiyatrolar›’nda izliyor.
Tiyatro oyuncusu Bennu
Y›ld›r›mlar, izleyicileri
hayatlar›n› televizyon
karfl›s›nda geçirmemeleri
konusunda da uyar›yor.
> > Leyla Y›ld›r›m
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Amcam iyi bir
muhasebeciydi
Bennu Y›ld›r›mlar’›n rakamlarla aras› iyi. "Matematik
bölümü mezunuyum ve matematik hayat›m›n her
alan›nda iflime yaram›flt›r" diyen Y›ld›r›mlar flöyle
konufluyor: "Asl›nda duygusal bir insan›m, fakat insan
sadece duygular›yla hareket etmemeli ve mant›kl›
olmal›. ‹flte tam bu noktada, hayat›m›n içine matematik
girer. Asl›na bakarsan›z, sahne de bir matematik iflidir.
Ne zaman ne yapacaks›n›z, kim neyi söyleyecek, her
fley matematiktir ve bunlar› do¤ru planlarsan›z
baflar›l› olursunuz. Mali müflavirler aç›s›ndan
bakt›¤›mda, rakamlar aras›nda olmak beyin olarak
yorucu bir ifl olabilir, ancak severek yap›lan her ifl,
baflar› demektir. Amcam, çok iyi bir muhasebeciydi.
Birlikte çal›flt›¤›m ve sevdi¤im muhasebeci
arkadafllar›m var."

ir oyuncu düflünün ki, hem
tiyatroda hem dizide yaklafl›k 4
y›ld›r ayn› rolü oynuyor. Zaman
zaman rollerle gerçek hayat
birbirine kar›fl›r m› bilinmez ama,
isimler birbirine kar›fl›yor. Çünkü
art›k onu milyonlar Fikret olarak
tan›yor. Reflat Nuri Güntekin’in
ölümsüz eseri Yaprak Dökümü’nün
Fikret’inden bahsediyoruz. Bennu
Y›ld›r›mlar, 4 y›ld›r ‹BB fiehir
Tiyatrolar›’nda baflar›yla sahneleyen
Yaprak Dökümü’nde Fikret rolünde
öylesine baflar› gösterdi ki, çarflamba
akflamlar› milyonlar› ekran bafl›na
ba¤layan Yaprak Dökümü dizisinde de
ayn› rolü oynuyor.
Önce bilmeyenler için Fikret’ten
bahsederek söyleflimize bafllayal›m.
Ailesi için hiçbir fedakarl›ktan
kaç›nmamas›na ra¤men gereken de¤eri
görmeyen Fikret, evlili¤inde de sürekli
d›r d›r eden kaynanas› yüzünden gün
yüzü göremiyor. Cevriye Han›m,
Fikret’e dünyay› zindan etmeye kararl›
ve ‘Nuh diyor Peygamber’ demiyor…
Fikret’i, zor günler bekliyor…
‘Fikret’ rolüyle, 7’den 70’e
gönüllerimizde taht kuran Bennu
Y›ld›r›mlar, bu ilgiden ve sevgiden
oldukça memnun. "‹flimi o kadar çok
seviyorum ki, yeniden dünyaya gelsem
yine tiyatro oyuncusu olurdum.
Tiyatro, insan hayat›na kat›lan bir

güzelliktir ve yaflama anlam katar.
Keflke, her mahallede bir tiyatro olsayd›.
Sanat›n güzellikleriyle yo¤rulan
toplumlar; birbirini anlamaya,
dinlemeye ve iletiflim kurmaya daha
fazla çaba gösterir" diyor…
Kad›köy Haldun Taner Sahnesi’nde,
oyun öncesi bir araya geldi¤imiz Bennu
Y›ld›r›mlar, ‹SMMMO Yaflam Dergisi
okuyucular›na hedeflerini anlatt›…
Bennu Han›m, tiyatroya ilginizi nas›l
keﬂfettiniz?
Bennu Y›ld›r›mlar: Lise y›llar›mda
tiyatroya olan yetene¤im ve ilgim
nedeniyle, 1988 y›l›nda belediye
konservatuar›na girdim. Buradaki bir
y›ll›k e¤itimin sonunda, 30 kiflilik s›n›fta,
s›n›f› geçen 6 ö¤renciden biriydim. O
s›ralarda, belediye konservatuar›,
‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’na ba¤land›. Ben de ayn›
y›llarda, üniversitede Eski Yunan Dili ve
Edebiyat› Bölümü’nü kazanm›flt›m.
‹kisini de devam ettirmeye çal›fl›rken,
her iki bölümde de zorunlu dersler
olmas› nedeniyle, Eski Yunan Dili ve
Edebiyat› bölümünü b›rak›p, tiyatro
e¤itiminde karar k›ld›m. Zaten Eski
Yunan Dili ve Edebiyat› bölümünü,
tiyatroya faydas› olur diye istemifltim.
Belediye konservatuar›nda e¤itim
gördü¤üm y›llarda, flehir tiyatrolar›nda
yevmiyeli olarak oynuyordum. Derken,
1990 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Ocak/ﬁubat 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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yaﬂam›n portresi: bennu y›ld›r›mlar
Konservatuar› Tiyatro Bölümü’nden
mezun oldum ve 90 ile 91 y›llar›
aras›nda Londra’ya giderek,
Westminster Adult Education
Institute'te drama kurslar›na kat›ld›m.
‹ngiltere’de kald›¤›m süre içinde, bol
bol oyun izleme f›rsat›m oldu. 1 y›l
sonra ‹stanbul’a döndü¤ümde, flehir
tiyatrolar›ndaki ifl hayat›ma yeniden
döndüm. 19 y›ld›r flehir tiyatrolar›
oyuncusuyum. ‹flimi çok severek
yap›yorum ve her oyun öncesinde ayn›
heyecan› yafl›yorum. Tiyatro,
televizyon ve ev üçgeninden oluflan
hayat›mda, elimden gelenin en iyisini,
severek ve ruhumu katarak yapmaya
çal›fl›yorum. Severek ve ruh kat›larak
yap›lan her ifl, baflar›y› getirir.
Her cümlenizde, iﬂinizi çok sevdi¤inizi
söylüyorsunuz. Tiyatronun,
hayat›n›zdaki yeri nedir?
>> Sevilmeyen bir ifl, yap›lmaz ve
yap›lsa da baflar›l› olunmaz. Tiyatro da
öyle. Büyük emek, özveri ve sürekli
çal›flma ister. Ald›¤›n›z rol ile özel bir
ba¤ kurars›n›z. O role büyük bir sayg›
duyup, ona de¤er kat›p, oynayaca¤›n›z
karaktere can verirsiniz. Kendinizden
ba¤›ms›z bir insan›, bütün yönleriyle
yans›t›rs›n›z. Di¤er yandan
oyunculukta; baz› mesleklerde oldu¤u
gibi ‘fiu an iflimi yapmak istemiyorum,
yar›n yapar›m’ deme flans›n›z da
yoktur. Oyun saati gelince, sahnedeki
yerinizi al›p, oyun arkadafllar›m›zla
ahenk içinde, rolünüzü en iyi flekilde
oynars›n›z. Ama ben oyunculu¤u o
kadar seviyorum ki; bütün
güçlüklerine ra¤men yeniden dünyaya
gelsem, yine tiyatrocu olurdum.
Dört y›l boyunca Fikret rolünü
oynuyorsunuz? Fikret’in hayat›n›zdaki
yeri nedir?
>> Ald›¤›m her rolü en iyi flekilde
oynamaya çal›fl›r›m. Yaprak Dökümü,
hepimizinden bir fleyler tafl›d›¤› için,
izlemekten büyük keyif ald›¤›m›z
klasik eserlerimizden biri. Bu nedenle,
hem tiyatro hem televizyonda yo¤un
ilgi görüyor. Tiyatroda, 450’nin
üzerinde oynad›k ve tüm oyunlarda
koltuklarda yer olmad›¤› için,
sandalyelerde oturulup izlendi.
Oyundaki rolüme gelince, ben Fikret
kadar fedakar de¤ilim. Fikret olmak
çok bir fley kazand›rm›yor. Kimseyi
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k›rm›yorum ancak, insan›n kendi
ayaklar›n›n üzerinde durarak, kendini
de düflünmesi gerekiyor. Fedakârl›k bir
yere kadar. Ancak toplumumuzda
Fikret’in yans›mas› çok fazla. Aile
yaflant›s› olarak, belli kurallar›m›z var.
Bu kurallardan çabuk s›yr›lam›yoruz.
Dizide ailesi için enerjisini en fazla
harcayan kifli Fikret; ama gerekli
karfl›l›¤› görmüyor. Aile kurumuna her
zaman sayg›l›y›z; ama ça¤ ile birlikte
geliflme de göstermeliyiz. Çok fazla
korumac› bir aile yap›m›z var ve bazen
saklanan problemler büyüdükçe
büyüyüp, ciddi sorunlar olarak
karfl›m›za ç›kabiliyor. Tabii ki, aile
yaflam›n›n belli kurallar› olmal›d›r.
Ancak, kendi ayaklar› üzerinde duran
ve kendi kararlar›n› veren bireyler
yetifltirmeliyiz. K›saca, her ailede o
ailenin yükünü çeken bir Fikret var ve
biz Fikret’lerin s›rt›na fazla yük
olmadan, gerekli de¤eri vermeliyiz.
Peki Türkiye’de oyunculuk sizce iyi
noktalara gidiyor mu?
>> Genel olarak oyunculuk kavram›n›n
halen ülkemizde oturdu¤una da
inanm›yorum. Tiyatro oyunculu¤u, basit
bir gözle her önüne gelenin yapabilece¤i
bir ifl olarak görülüyor. K›sa zamanda
flöhret olmak isteyen gençlerin zihninde,
‘Ne var, ben de yapar›m senin yapt›¤›n›’
fikri var. Asl›na bakarsan›z, 1980’lerden
sonra gençlerimizde düflünce yap›s›
h›zla de¤iflti. Basamaklar› atlayarak,
k›sa zamanda flöhret olmak istiyorlar.

‹stisnalar d›fl›nda, bu do¤an›n yap›s›na
ayk›r›. Her meslekte oldu¤u gibi tiyatro
oyunculu¤unda da, deneyim çok
önemlidir. Benim, tiyatro oyuncusu
olmak isteyen gençlere tavsiyem, e¤er
bu ifli gerçekten yapmay› istiyorlarsa,
mutlaka üniversitesini okumalar›d›r.
Asl›na bakarsan›z, tiyatro için yetenek
laz›md›r. Ama e¤itim olmadan, bu
yetene¤i do¤ru flekilde ortaya
ç›karamazs›n›z. Di¤er taraftan, hiç
yetene¤i olmayan bir genç ise, tiyatro
konusunda ›srarc› oldu¤unda hayal
k›r›kl›¤›na u¤rayabilir. K›saca,
yetene¤ini e¤itimle bütünlefltirip,
deneyimiyle pekifltiren bir oyuncu için,
tiyatro asla terk edilmeyecek bir
sevdad›r.
Önce Süper Baba dizisindeki ç›lg›n deli
dolu Elif rolü ile ﬂimdi de hem tiyatro
hem de televizyonda oynad›¤›n›z
‘Fikret’ rolüyle, 7’den 70’e herkesin
gönlünde taht kurdunuz. Bu ilgi ve
sevgiyi de¤erlendirir misiniz?
>> ‹nsanlar güler yüzle yaklafl›nca ve
konufltu¤unuzda gözlerinin içindeki
gülümsemeyi gördü¤ünüzde, baflka bir
enerjiyle doluyorsunuz. Ben, bu ilgiden
çok büyük keyif al›yorum ve
izleyicilerimle bir arada olmaktan
mutluluk duyuyorum. Zira bana gelen
tüm mailleri kendim yan›tlayarak,
hayranlar›m› oyunlar›ma davet
ediyorum. Hayat›n, sadece televizyon
bafl›nda geçmemesi gerekti¤ini
düflünenlerdenim. Ancak ekonomik
s›k›nt› çeken bir ülkede, insanlar
evlerine götürece¤i ekme¤i düflünürken,
tiyatroya ilgi gösterilmiyor diye
yad›rgamamak gerekir. Di¤er taraftan
tiyatro, insan hayat›na kat›lan bir
güzelliktir ve yaflama anlam katar.
Keflke, her mahallede bir tiyatro
olsayd›. Çünkü sanat›n güzellikleriyle
yo¤rulan toplumlar; birbirini anlamaya,
dinlemeye ve iletiflim kurmaya daha
fazla çaba gösterirler.
Tiyatronun ülkemizde gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz?
>> ‹nsano¤lu yaflad›¤› sürece, tiyatro
hep olacakt›r. 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti olan ‹stanbul’da, haz›rlanan
projeler kapsam›nda okullarda tiyatro
oynan›yor. Bu projeleri destekliyor ve
do¤ru çal›flmalar›n hayata geçirilmesi
gerekti¤ini düflünüyorum. Di¤er

BENNU
YILDIRIMLAR
Küçük k›z› Ada, oyuncu olmuﬂ bile!
Bennu Y›ld›r›mlar, ‹stanbul Devlet Tiyatrolar› oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli… 1999 y›l›nda k›zlar› Ada dünyaya
geldi. Tiyatrocu anne baban›n yan›nda flimdilerde tiyatrocu olmay› istiyor. Bennu Y›ld›r›mlar, henüz ilk oyunculuk
deneyimlerini kazanan k›z›n›n seçiminden flimdilik mutlu görünüyor:
"Ada, ‘anne ve babalar provaya gider, oyun oynarlar’ alg›s› içindeki bir ortam›nda büyüdü. Küçük yafllardan itibaren
provalara geldi¤i için, kostümler giyip, makyaj yap›p, ço¤u zaman prova s›ras›nda bize efllik etti. Ada’y›, 5.5 yafl›ndan
itibaren müzik ile tan›flt›rd›k. Bu yaflta piyano e¤itimine bafllad›. Daha sonra, keman ö¤renmeyi istedi¤i için, flu an yar›
zamanl› olarak hem normal okula hem de keman derslerine gidiyor. Birkaç y›l önce resim ö¤retmeni olmak isterken,
flimdi tiyatro oyuncusu olaca¤›n› söylüyor. Ayn› zamanda, ‹fl Sanat’ta da, Ifl›l Kasapo¤lu’nun yönetti¤i projede, hem
oyunculuk yap›p, hem flark›s›n› da söylüyor. Ada’ya, bu yaflta, sorarsan›z, o zaten çok iyi bir tiyatro oyuncusu…
Kendinin çok iyi bir oyuncu oldu¤unu söylüyor, arkadafl›m›z… Daha erken, bakal›m kim bilir daha hangi meslekleri
yapmak istedi¤ini söyleyecek ve büyüdü¤ünde hangi mesle¤i seçecek."

taraftan, kötü bir tiyatro oyununun
ise, çocuklarda kötü bir tiyatro imaj›
oluflturaca¤› tehlikesine de dikkat
çekmek isterim. Çocu¤a küçük yafltan
itibaren ne verirseniz, büyüyünce
onlar› sergiler. Küçük yafllardan
itibaren tiyatro veya opera izlemeyen
bireye, 18 yafl›nda opera izletirseniz,
operadan s›k›l›r. O nedenle, kültürel ve
sanatsal etkinlikler bir devlet
politikas› olarak, toplum genelinde
yürütülmelidir. Özetle, birbirini
anlayan, dinleyen ve iletiflim kuran bir
toplum olmay› istiyorsak, tiyatroya
gitme al›flkanl›¤› hobi olman›n ötesine
geçmelidir.
Mesle¤inizle ilgili hedefleriniz ve
projeleriniz nelerdir?
>> Bir oyuncunun beslenece¤i yerin,
tiyatro olaca¤›na inan›yorum. ‹yi bir
oyuncu; baflar›s›n›, tiyatro, dizi veya
sinema filminde, di¤er bir deyiflle her
yerde gösterir. Önemli olan, o

oyuncunun de¤erlendirilmesidir.
Önümüzdeki dönemlerde, iyi tiyatro, dizi
veya sinema projelerinde yer almay›
hedefliyorum.
Ayaklar› yere basan, tüm boyutlar›yla
insan olan karakterlerde oynamay›
istiyorum. 1998 y›l›ndan beri, iyi bir
senaryo gelmedi ve sinema filminde yer
almad›m. Beni etkileyen bir senaryo
olursa, sinema filminde oynamay›
düflünüyorum. Tiyatro, diziler, televizyon
ve benim buralarda üstlendi¤im
‘oyunculuk’ rolü…
Ben oyuncukla beslenip, hayat
buluyorum ve hayat›m boyunca tiyatro
oyuncusu olarak baflar›l› çal›flmalar
içinde yer alaca¤›m. Aral›k ay›nda,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi (‹BB)
fiehir Tiyatrolar›’nda, Çehov’un ‘Üç k›z
kardefl’ oyununu sergiledik. Ocak
ay›ndan itibaren Jean-Paul Sartre’nin
‘Sayg›l› Yosma’ oyununu oynuyoruz.
Bu arada, Yaprak Dökümü
dizisinin çekimleri de devam ediyor.

>> Ald›¤› ödüller
1994 Antalya Film Festivali Umut Veren Yeni Kad›n
Oyuncu Ödülü- A¤r›'ya Dönüfl filmi
1996 Bedia Muvahhit Ödülü - Bir At›n Öyküsü
oyunu ile
1998 ‹smet Küntay Ödülü - Huzur oyunu ile
2000 Sadri Al›fl›k Sinema Ödülü - Kaç Para Kaç ile
2006 Lions Tiyatro Ödülleri En ‹yi Kad›n Oyuncu
Ödülü - Sayg›l› Yosma

>> Televizyon projeleri
1988 Perili Köflk
1990 Gençler
1990 Gülen Ayva A¤layan Nar - TV dizisi
1993 Rifle King Kong Show
1994 Piranha Films - Channel 4
1994 Muhteflem Zango
1995 Kopgel Taksi
1995 Video Klip ve Çizgi Film Sunufllar›
1996 Sharpe'in ‹ntikam›
1997 Süper Baba
1998 Utanmaz Adam
1998 Kördü¤üm
1999 Ölümün El Yaz›s› (90 dakikal›k tv filmi)
2001 Tek Celse (13 bölümlük dizi)
2001 Üzgünüm Leyla (33 bölümlük dizi)
2001 Kim Gitsin Yar›flma Program›
2002 Bir Tatl› Huzur
2002 fiapkadan Babam Ç›kt›
2004 Aynalar (Gül)
2005 Maki (Iraz)
2006 Yaprak Dökümü ( Fikret)

>> Filmleri
1992 Adada Son Gece
1993 Hac› Yusuf Efendi
1994 A¤r›’ya Dönüfl(Muhsine)
1994 Gece,Melek ve Bizim Çocuklar
1998 Eski Foto¤raflar
1998 Kaç Para Kaç (Ayla karakteri)
2000 Hiç Yoktan Aflk (TV filmi) (Nurgül karakteri)
2006 Kabuslar Evi: Kaçan F›rsatlar Limited (TV filmi)
(Filiz)

>> Rol ald›¤› klip
1996 Mor ve Ötesi - Yaln›z fiark›
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kariyer

Zeka m›,
duygusal
zeka m›?
Duygular, iletiflim becerisi, anlay›fl, incelik, nezaket gibi yetenekleri tan›mlayan 'duygusal
zeka', baflar› için zekadan daha fazla etkiye sahip. Duygusal zeka uzman› Eray Beceren,
entelektüel zekan›n aksine, duygusal zekan›n gelifltirilebildi¤ini söylüyor.
> > A y fl e g ü l E m i r

Duygusal
zekan›z›
belirleyecek
sorular

on y›llarda yap›lan araflt›rmalar, IQ'nun yani zekan›n
hayattaki baflar›ya katk›s›n›n yüzde 10'dan fazla
olmad›¤›n› gösteriyor. Yüksek IQ, baflar›n›n, prestijin
veya mutlu bir yaflam›n garantisi olmad›¤› halde,
okullarda ve kültürde akademik yetkinlik hala ön planda
tutuluyor. Günlük hayatta ve ifl yaflam›nda büyük önem
tafl›yan sosyal ve duygusal becerilerin gelifltirilmesi ise ihmal
ediliyor."
Bu görüfller duygusal zeka (Emotional Quotient-EQ) uzman›
Eray Beceren'e ait. Son y›llarda, entelektüel zekaya (IQ) rakip
ç›kan duygusal zeka, insan›n kendisinin ve baflkalar›n›n
duygular›n› tan›mas›, kendini motive etmesi, içindeki ve
iliflkilerindeki duygular› iyi yönetme yetisi olarak
tan›mlan›yor. Beceren'e göre, duygusal ve sosyal kapasitesi
yüksek kifliler yani, duygular›n› iyi bilen, onlar› kontrol
edebilen, baflkalar›n›n duygular›n› anlayan ve bunlar›
ustal›kla idare edebilenler hayatlar›n›n gerek
özel, gerekse mesleki alanlar›nda daha
avantajl› bir konuma geçiyor. Duygusal ve
sosyal becerileri geliflmifl insanlar, hayatta
daha mutlu ve üretken oluyorlar. Duygular›n›
kontrol edemeyen kifliler ise, net düflünebilme
ve ifllerine konsantre olabilme yeteneklerini
engelleyen içsel bir mücadeleye giriyorlar.

S

>> Kendimi ne kadar iyi tan›yorum?
Baz› hallerde nas›l ve neden bu
flekilde hareket etti¤imi biliyor
muyum?
>> ‹radem güçlü mü, yoksa
duygular›m›n esiri mi oluyorum?
>> Kin, nefret, mutluluk, be¤eni gibi
duygularla nas›l bafledebilirim?
>> ‹letiflim kurma becerim nas›l?
>> Kendimi aç›k ve net olarak ifade
edebiliyor muyum? Baflka insanlar› iyi
dinleyebiliyor muyum?
>> Di¤er insanlar ile iyi anlaflabiliyor
muyum?
>> Baflkalar›n› motive edebiliyor
muyum? Baflkalar›yla çal›flmaktan
zevk al›yor muyum?
>> Baflkalar›na fikir verebilir miyim?
>> Yönetebilme kabiliyetim var m›?
>> Baflkalar› taraf›ndan seviliyor
muyum?
>> Baflkalar› benimle beraber
olmaktan keyif al›yorlar m›?
>> Aranan biri miyim?
>> Benden fikir istiyorlar m›?
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Duygusal zeka (Emotional Quotient-EQ)
uzman› Eray Beceren, verdi¤i seminerlerde,
duygusal ve sosyal kapasitesi yüksek kiflilerin
yani, duygular›n› iyi bilen, onlar› kontrol
edebilen, baflkalar›n›n duygular›n›
anlayanlar›n ve bunlar› ustal›kla idare
edebilenlerin hayatlta daha baflar›l› oldu¤unu
söylüyor.

ATILANLARIN ‹L‹ﬁK‹LER‹ KÖTÜ
Carnegie Teknoloji Enstitüsü'nde 10 bin kifliye
ait veriler analiz edilerek, baflar›n›n yüzde
15'inin yap›lan iflle ilgili bilgi ve beceri
gelifltirme çal›flmalar›na, yüzde 85'inin de
kiflilik faktörlerine ve insanlarla baflar›l› iliflkiler kurmaya
ba¤l› oldu¤u görülmüfl. Di¤er bir çal›flma da Harvard
Üniversitesi Meslekî Yönlendirme Bürosu taraf›ndan yap›lm›fl.
Bu araflt›rmada ifline son verilen binlerce kad›n ve erkek
araflt›rma kapsam›na al›nm›fl. Araflt›rma kapsam›na giren
bireyler aras›nda ifline son verilen her bir kifliye karfl›l›k,
insanlarla iyi iliflkiler kuramad›¤› için ifline son verilen iki kifli

Motivasyon ve empati gerekiyor
Duygusal zeka için belirleyici olan özellikler flöyle s›ralan›yor:
>> Kendini tan›mak: Kiflinin kendi duygular›n›, ihtiyaçlar›n›, hedeflerini
tan›mas›, tercihlerini yapabilmesi ve sahip oldu¤u flahsi gücünün ve
kaynaklar›n›n fark›nda olmas› anlam›na gelir.
>> Kendini yönetmek: Kiflinin sahip oldu¤u duygu ve düflüncelerini
kontrol ederek yönlendirmesi. Bu beceri ile duygular›m›z›n esiri
olmaktan kurtulup onlar› yönlendirebiliyoruz.
>> Motivasyon: ‹nsan›n kendini motive edebilmesi, daima baflarma
iste¤ine ve heyecan›na sahip olmas›.
>> Empati: Kiflinin baflka insanlar›n duygular›n›, ihtiyaçlar›n›,
kayg›lar›n› anlayabilmesi, kendini onlar›n yerine koyabilmesi.
>> Sosyal Yetkinlik: Sosyal Yetkinlik insanlar›n baflkalar›yla iliflki

kurabilmesi ve bu iliflkilerin uzun süre geçerlili¤ini koruyabilmesi
becerilerini kapsar.
>> ‹letiflim becerisi: Duygusal zeka için, iyi iletiflim kurabilme becerisi,
vazgeçilmez unsurlar›ndand›r.

Kendiyle bar›ﬂ›k ve memnun
>> Duygusal zekas› yüksek insanlar
mesleki anlamda baflka insanlar ile
iyi iletiflim kurabildiklerinden ve
yönetme becerisine sahip
olduklar›ndan genellikle çok baflar›l›
olurlar.
>> Günlük hayatta duygusal zeka
insanlar›n ifl arkadafllar› ve aile
bireyleri ile iyi anlaflabilmelerini

oldu¤u rapor edilmifl. Bütün bu veriler, duygusal zekan›n
günlük hayat yan›nda ifl hayat›ndaki önemini de gözler önüne
seriyor. Duygusal zeka uzman› Eray Beceren, EQ'nün yüzde
85'inin kiflileraras› iliflkilerle ilgili oldu¤unu söylüyor. Kiflisel
iliflkileri de çok büyük oranda duygusal zeka seviyesi
belirliyor. Beceren, entelektüel zekan›n aksine duygusal
zekan›n gelifltirilebildi¤ine dikkat çekiyor. Çal›flanlar›n
duygusal zekalar›ndan daha fazla yararlanmalar› için
yap›lmas› gereken en önemli fley, kiflilerin duygusal ve kiflisel
fark›ndal›klar›n› artt›rmak konusunda çaba harcamalar›.
Kiflisel ve duygusal fark›ndal›¤› yüksek olanlar, bu yönlerini
kontrol edebilme, sosyal fark›ndal›k ve iliflki yönetimi
konular›nda da daha baflar›l› oluyorlar.
HER MESLEKTE ÖNEML‹
Duygusal zekan›n kullan›lmas› ya da etkileri farkl› konum ve
ifl alanlar›na da ba¤l› olarak de¤ifliyor. Eray Beceren, bunun
belli mesleklerde önemli, di¤erlerinde ise önemsiz olmad›¤›n›n
alt›n› çiziyor. Duygusal zekan›n farkl› alanlar›, farkl›
mesleklerde farkl› önem tafl›yabiliyor. Örne¤in, insan

sa¤lad›¤› için, bu nitelikteki insanlar
sorunlar› daha çabuk çözümleme
kabiliyetine sahiptirler.
>> Duygusal zekal› insanlar, di¤er
insanlar› oldu¤u gibi kabul edip onlar›
dinleyip anlad›klar› için sevilirler ve
arkadafll›k iliflkileri daha güçlü olur.
>> Genellikle kendileri ile bar›fl›k ve
kolay memnun olurlar.

kaynaklar› yöneticileri için en önemli befl duygusal zeka alt
alan›, mutluluk, kendini gerçeklefltirme, iyimserlik, d›flavurum,
stresle bafla ç›kma fleklinde s›ralan›yor. Duygusal zeka
konusunda sihirli sözcük 'fark›ndal›k' olarak görülüyor.
Fark›ndal›¤› yüksek çal›flanlar bunu müflterileri, astlar›, üstleri
ve birlikte çal›flt›klar› ile iliflkilerinde etkin olarak
kullanabiliyorlar. Beceren, "‹yi iliflkiler tekrar çal›flmak
istemeyi, daha verimli çal›flmay› getirir. Bu özelliklere sahip
olan çal›flan, her kurumda daha çok de¤er ve ilgi görür,
baflar›l› olur" diyor.
Peki, duygusal zekaya önem verilen iflyerlerinde nas›l
özellikler bulunuyor. Duygusal zekayla olumlu bir çal›flma
ortam› yarat›l›yor. Duygusal zekas›n› iyi kullananlar, kendi
zay›f ve güçlü yanlar›n›n fark›nda oluyorlar. Eray Beceren,
duygusal zekas›n›n fark›nda olan çal›flanlarla ilgili, "Bu
fark›ndal›¤a sahip kifliler, kariyer hedeflerini kendilerine
uygun olarak belirlerler. Kiflisel geliflimleri için çok iyi bir plan
haz›rlarlar, içtenlikli geri bildirimlere aç›kt›rlar. Hedefleri
do¤rultusunda ilerlerken kendilerini motive edebilirler. Bu
durum onlar›n kendi kariyer çizgilerinde baflar› ile
ilerlemelerine katk› sa¤lar" de¤erlendirmesini yap›yor.
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e-Oxford mezunuyum
A
>> Leyla Y›ld›r›m

d›na, ister ‘online
yaﬂam’, ister ‘e-yaﬂam’
diyelim, hayat›m›z h›zl›
bir ﬂekilde sanal ortama
taﬂ›n›yor. Evimizi,
iﬂimizi, çocuklar›n okulunu,
al›ﬂveriﬂimizi veya yoldayken
f›r›ndaki yeme¤in piﬂmesini
bile cep telefonundan
yönetme dönemine do¤ru
girdik.
Birkaç y›l içerisinde tüm
iﬂlerimizi yönetmek, e-yaﬂam
ile birkaç tuﬂ uza¤›m›zda
olacak. E¤itim de ﬂüphesiz bu
dijital yaﬂam olanaklar›ndan
art›k yararlan›yor.
Bilgi ve iletiﬂim
teknolojilerindeki geliﬂmeye
paralel olarak; e-MBA, edershane, e-kolej, e-yabanc›
dil okullar›, dünyada giderek
yayg›nlaﬂ›yor. ‘‹stedi¤im
zaman- istedi¤im yerde’
slogan›yla, dünyan›n ünlü
üniversitelerinden online
e¤itim alarak,
mezun olmaman›z için art›k
bir neden yok. Bir zamanlar
ünlü türkücü ‹brahim
Tatl›ses’in, ‘Urfa’da Oxford
vard› da, okumad›k m›?’ sözü
de art›k tarih olacak... Çok
yak›nda, ‘e-Oxford, eHarvard, e-Princeton
mezunuyum’, sözlerini daha
s›k duyabiliriz.
ONLINE YAﬁAM
Gelece¤e damgas›n› vuracak
sanal e¤itime, ﬂu an özellikle
e-MBA yapmak isteyen
profesyonellerin yo¤un ilgisi
gözleniyor. Baﬂta
Amerika’daki üniversiteler
olmak üzere, ülkemizdeki ve
Avrupa’daki üniversiteler
tercih ediliyor. Ortalama 1.5
y›l verilen bir iﬂletme eMBA’y›, ülkemizde ortalama
6.5 bin YTL’yi bulurken,
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Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin imkanlar›n› kullanarak, dünyan›n
ünlü üniversitelerinden mezun olabilirsiniz. Yurtd›fl›nda e-MBA
yapmak için 15 ila 20 bin dolar› gözden ç›karmak gerekiyor...

yurtd›ﬂ›ndaki tercih edilen
üniversite ve al›nan e¤itime
göre 15 ile 20 bin dolar
aras›nda de¤iﬂiyor. E-e¤itim
ile her yaﬂtan ve her
kesimden insan, e¤itim için
baﬂka bir ﬂehre gitmeden,
online ortamda istedi¤i kurs
veya üniversiteden mezun
olma imkan›na kavuﬂuyor.

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Betül Çotuksöken

Türkiye’de ‹TÜ, ODTÜ,
Maltepe gibi birçok
üniversite online e¤itim
veriyor. Örne¤in, ODTÜ’de
1998 y›l›nda baﬂlayan IDEA
(Internet'e Dayal› Asenkron
E¤itim,http://idea.metu.edu.t
r) ile "Bilgi Teknolojileri
Sertifika Program›" veriliyor.
Program her y›l eylül ay›nda
okullar›n aç›lmas› ile
baﬂlayarak, akademik y›l
boyunca bilgisayar
mühendisli¤inin 9 temel
konusu internet üzerinden
veriliyor. Kursiyerlerin, 2
ayda bir ODTÜ’ye giderek,
yüz yüze derslere girip,
s›nava kat›lmalar› gerekiyor.
Gelecekte e-e¤itimin ön
planda olaca¤›n› anlatan
Maltepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürü
Betül Çotuksöken, "Sanal

e¤itimde, bireyin ö¤renme
iste¤i ön planda oluyor. Yani,
e-ö¤renim ile yaﬂam boyu
e¤itim gerçekleﬂiyor" diyor.
SIRADA ‘TIP’ VAR
Çotuksöken, iﬂletme,
psikoloji, ekonomi,
bankac›l›k, hukuk, iktisat,
bilgisayar mühendisli¤i gibi
bölümlerin yan› s›ra, t›p
e¤itimde de sanal e¤itim
yayg›nlaﬂaca¤›n› söylüyor.
Çotuksöken sözlerini ﬂöyle
sürdürüyor:
"T›pta da sanal e¤itimin
yayg›nlaﬂaca¤› bir gerçek.
Örne¤in X ülkede gerçekleﬂen
bir ameliyat, Y ülkedeki t›p
ö¤rencisi taraf›ndan
izlenebilecek. Son y›llarda
birçok üniversite, sanal
e¤itim konusunda altyap›
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.

e¤itim

Bir tek profesörle canl› iletiflim yok
> Online e¤itim; okula gidecek vakti olmayan veya yaflam›nda
de¤ifliklik yapmadan e¤itimine devam etmek isteyenler için
uygun. Online e¤itimde, ö¤renciler ders notlar› ve di¤er
kaynaklara internet arac›l›¤›yla ulafl›yor. Derslerin iflleniflinin
zenginlefltirilmesi, ö¤retmenler ile ö¤renciler aras›ndaki
iletiflimin artt›r›lmas› amac›yla bütün s›n›f›n ayn› anda kat›ld›¤›
‘chat’ s›n›f›, forum bölümü, video-konferans, iki tarafl› dosya
transferi ve e-mail gibi olanaklardan yararlan›labiliyor.
> Amerika’daki bir üniversitenin online e¤itim program›ndan al›nan
diploma ile ayn› okulun klasik program›ndan al›nan diploma aras›nda
hiçbir fark yok. Ayr›ca, Amerika’da master yapan pek çok ö¤renci,
normal derslerin d›fl›nda online derslere de kat›l›yor.
> Klasik e¤itim sisteminde bulunan, zamana karfl› ölçme ve
de¤erlendirme tekniklerinin tümü online e¤itimde de uygulan›yor.

Maltepe Üniversitesi olarak,
bu y›l iﬂletme bölümünde ilk
e-MBA mezunlar›m›z›
verece¤iz. E¤itimi internet
üzerinden verirken, s›nav›
üniversitemizde
gerçekleﬂtiriyoruz. Türklerin
yan› s›ra, Afrika, Almanya ve
Dubai’den de e-MBA
ö¤rencilerimiz var. 3 dönemi
kapsayan ve 1.5 y›l süren
e¤itimin bedeli 6.500 YTL’dir.
ﬁu an ‹ﬂletme Bölümü’nde
verdi¤imiz e-MBA,
önümüzdeki y›llarda di¤er
bölümlere de verilecek."
E-MESLEKLER YOLDA
Online e¤itimin geçmiﬂi,
asl›nda 1910 y›l›nda ilk
e¤itim filminin
yay›nlanmas›na kadar
uzan›yor. ‹lk örneklerinden
günümüze teknolojik aç›dan

sürekli geliﬂim gösteren
e-e¤itim sistemi üzerine
yap›lan araﬂt›rmalara göre;
klasik e¤itim alanlar ile
uzaktan e¤itim alanlar›n
baﬂar› yüzdeleri aras›nda
belirgin bir fark›n olmad›¤›
aç›klan›yor. Online e¤itimin
popülerli¤i artt›kça, e¤itim
kurumlar› da geliﬂen
teknolojiyi yak›ndan takip
ederek, e-e¤itim sürecine
geçiyor. Teknolojinin
sa¤lad›¤› olanaklar ile s›n›f
ortam›nda bulunmayan
ö¤rencilere, interaktif e¤itim
ve ö¤renim olana¤› sunuluyor.
E¤itim online olunca,
gelece¤in gözde meslekleri
aras›nda, e-avukat, e-emlakç›,
e-muhasebe e-psikolog,
e-yaz›l›mc› gibi yeni
meslekler de görülmeye
baﬂlayacak.

> Online e¤itimi, klasik e¤itimden ay›ran en büyük özellik; kiflinin o
e¤itimi almay› istiyor olmas›. "Kendi kendine ö¤renme" kurgusu
içinde ö¤renci, kendini disipline ederek, düzenli olarak sunulan
programlara kat›l›yor.
> Online e¤itimin en büyük dezavantaj› ise, klasik e¤itimde oldu¤u gibi
profesör ile ö¤renci aras›nda do¤rudan iletiflim olmamas›. Klasik
e¤itimde e¤itmenler, gözlemlerine dayanarak s›n›f›n durumuna göre
dersin içeri¤ini zenginlefltirme flans›na sahip.
> Yurtd›fl› e¤itim için www.usdla.org, www.e-degrees.com gibi
adreslerden yararlan›labilir.

Sanal ö¤rencinin olmazsa olmazlar›
Online e¤itim alanlar›n her an kullanabilecekleri bir bilgisayara ve asgari
bilgisayar kullanma becerisine sahip olmalar› gerekir. Gerekli asgari
teknik donan›msa flöyle:
> Windows 95/98/NT ya da MacOS 7.5.5
> 90 MHz Pentium ifllemci
> En az 32MB, tercihen 64MB RAM
> 56K Modem
> Ses kart› ve kolonlar
> Güvenilir bir internet ba¤lant›s› (ISP) ve e-mail adresi
> Browser (Explorer, Netscape Navigator)
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sa¤l›kl› yaﬂam
Vitamin ve mineral haplar, günümüz insan›n›n yaflam dopingi oldu. Yo¤un ifl temposu
olanlar, ö¤renciler ve yafll›lar daha çok kullan›yor. Uzmanlar vitamin haplar›n›n tek bafl›na
besinlerin yerini tutmayaca¤› uyar›s›n› yap›yor.

Hap’› yuttuk!

‹flte burada, ‘Acaba vitamin
ve mineral ilaçlar› m› alsam?’
sorusu gündeme geliyor.

> > Leyla Y›ld›r›m

etalik gri k›yafetli,
mavi-gri makyajl›
gelecek ça¤›n ailesi,
koyu gri masa
etraf›nda toplanm›fl
yemek yiyor. Beyaz çizgileri
olan gri tabaklar›n içinde,
renk renk irili ufakl›
kapsüller var. Kapsüllerden,
beyaz›, çorba; yeflili, salata;
kahverengi olan›, et yeme¤i;
turuncusu, tatl›; k›rm›z›s›
flarap; sar›s›ysa, kahveyi
oluflturuyor. Biran "-Olamaz!
Dolma, çi¤ köfte,
imambay›ld›, baklava, s›cak
çikolatay› hiçbir fleye
de¤iflmem’ dedi¤inizi duyar
gibi olsam da, asl›nda bilimkurgu filmleri gerçek olmaya
bafll›yor. Günün koflturmas›
içinde, vücudumuz için
gerekli olan vitaminleri,
tenceredeki yemekler yerine
kapsüllerden almaya
bafllad›k bile. Haplarla
beslendi¤imiz günümüzde,
"Hap’› da yuttuk" ayn›

M
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zamanda...
Hap’› yuttuk,
ne demek diye
düflünebilirsiniz.
Bunun hem gerçek, hem
mecazi anlam› var. Birincisi;

sa¤l›ks›z ve
dengesiz
beslenme
al›flkanl›¤› ile günlük
yaflam›n olumsuz
etkileri, vücudumuza
yeterince vitamin, mineral,
protein almam›z› engelliyor.

HAYAT DOP‹NG‹
Güçsüz, yorgun veya hafif
hasta oldu¤umuzda, yeniden
sa¤l›¤›m›za kavuflmak için
hemen vitamin haplar›na
sar›l›yoruz. Renkli, kimi
tatl›, kimi ac› olan
vitaminler, çekici
ambalajlar›nda, hayat›m›z›n

Kim hangi vitamini almal›?
> Hamile bayanlar: Folik asit ya da folat
> Menapoz öncesini ve menapozu yaflayan kad›nlar: D vitamini ve
kalsiyum

> Homosisteini yüksek olanlar (özellikle kalp-damar hastalar›): Folik
asit, B6 ve B12 vitaminleri

> Sigara içenler: C vitamini ve folik asit
> Alkol kullananlar: B1, B6 ve Riboflavin
> Vejetaryenler: B12, A, D ve B2 vitaminleri
> Yafll›lar: Genelde bir vitamin-mineral deste¤i, özellikle B vitaminleri

4 de¤ifliklik yap ömrünü 14 y›l uzat
1
Sigara içme.

2
Düzenli egzersiz yap.

3
Haftada yar›m kadeh ile 7 kadeh aras›nda flaraptan fazla içme.

4
Her gün 5 ö¤ün sebze-meyve ye.

Hangisi neye iyi geliyor?
> Üzüm çekirde¤i: Yap›s›nda antioksidan bulunuyor. Bu sayede cildi
koruyor, ba¤ dokusunu güçlendirdi¤i için cilde elastiki bir yap›
kazand›r›yor, damar sertli¤inden, ülsere kadar pek çok hastal›k
riskini azalt›yor. Özellikle sigara içenler taraf›ndan g›rtlak kanseri
riskine karfl› kullan›lmas› tavsiye ediliyor.

> Bal›k ya¤›: ‹çindeki Omega 3 ya¤› beyni besliyor. Metabolizmay›
h›zland›r›yor.

> Is›rgan otu özü: Romatizmal rahats›zl›klara iyi geliyor.
> Soya özü: Beyni besliyor. Zihin yorgunlu¤una, unutkanl›k
sorununa karfl› kullan›labilir. Haf›zay› güçlendiriyor.

> Enginar özü: Kolesterol ve karaci¤er rahats›zl›klar›na iyi geliyor.
Afl›r› alkol tüketiminin zararlar›n› azalt›yor.

vazgeçilmez dopingi oldular
bile… Hap’› yutman›n
mecazi anlam› ise; uzmanlar
vitamin haplar› ve besin
destek ürünlerinin faydal›
olup, olmad›¤› konusunda
henüz hemfikir de¤il.
Kopenhag Üniversitesi’ndeki
CochraneHepato-Biliary
Grubu taraf›ndan yap›lan ve
232 bin 606 kiflinin kat›ld›¤›
68 araflt›rmay› inceleyen
araflt›rmac›lar; A, E, C
vitamin haplar›yla beta
karotin ve selenyum
maddelerinin yaflam süresini
olumlu ya da olumsuz yönde
etkiledi¤ine dair bulguya
rastlamad›klar›n› aç›kl›yor.
Di¤er taraftan do¤ru olan bir
gerçek var ki; internete girip
"vitamin" diye yazd›¤›n›zda
karfl›n›za milyonlarca sayfa
ç›k›yor. Vitaminlerle ilgili
içerikte, "Beyin
fonksiyonlar›n› gelifltirir",
"Kanserden korumaya
yard›mc› olur" gibi ibareler
yer al›yor. Bu karmafla
karfl›s›nda insanlar neye

> Havuç özü: Cildi besliyor. Kanser riskini azaltt›¤› söyleniyor. A

inanaca¤›na flafl›rsa da, daha
uzun yaflamak, yafllanmay›
yavafllatmak ve ölümcül
hastal›klardan korunmak
için, çareyi vitamin ve
mineral haplar›nda ar›yor.
Kimi araflt›rmac›lar
vitaminlerin faydas›
olmad›¤›n› iddia ederken,
kimi araflt›rmac›lar da, bu
ürünlerin enginar, havuç,
üzüm çekirde¤i, ›s›rgan otu
gibi bitkilerin özünden
üretildi¤i için, vücudu
mineral, vitamin ve protein
olarak takviye etti¤ini
savunuyor.
200 M‹LYON DOLARLIK
PAZAR
Birbirine z›t iki ayr› görüfl
olsa da, kapsülden beslenme
dönemine girdik ve her geçen
gün daha fazla vitamin
destek haplar› yutuyoruz. ‹laç
pazar›n›n yüzde 6.1’ini
oluflturan vitamin haplar›

pazar›; ülkemizde y›lda 200
milyon dolar›, Japonya’da 2
milyar dolar›, Amerika’da
7.5 milyar dolar› buluyor. En
çok ilgiyi üzüm çekirde¤i
özü, bal›k ya¤› kapsülü ve
enginar özü görüyor. Birçok
kifli, hormonlu g›dalar
yerine, t›ptaki geliflmelerin
paralelinde, domates,
›spanak veya portakaldan
al›nacak vitaminin,
kapsülden al›naca¤›n›
düflünüyor. Ancak,
besinlerden s›rf vitamin ve
protein alm›yor, onlar›n lif
ve posalar›n› da al›yoruz.
Sa¤l›kl› beslenmek ad›na,
vücudumuzun bu lif ve
posalara da ihtiyac› var ve
bunu haplar ile temin etmek
mümkün de¤il. Zaten,
Harvard Üniversitesi
uzmanlar› da hastal›klar
veya yetersiz beslenme
durumunda vitamin ve
mineral haplar›n›n sadece

takviye olarak al›nmas›
konusunda uyar›yor.
Hamilelik, büyüme ve
geliflme dönemlerinde ve
baz› hastal›klar›n
tedavisinde takviye olarak
vitamin haplar›n›n al›nmas›
öneriliyor.
Ülkemizde ve dünyada,
fonksiyonel g›dalar, vitamin
ve mineral haplar›n›n
kullan›m›, gelir düzeyi
yüksek kesimlerde yayg›n.
Genellikle, yo¤un ifl temposu
olanlar, ö¤renciler ve yafll›lar
tercih ediyor. T›rnaklar›n
sa¤lam olmas›, zihnin
geliflmesi ve uçuk
oluflmamas› için bile vitamin
takviyesi almaya ihtiyaç
duyuluyor. Ancak ‘30 çeflit
vitamin bulunan flu
ürünümüzü yerseniz baflka
bir fley yemenize gerek
kalmaz’ türü reklamlar
gerçeklikten uzak. Vücudun
ihtiyac› olan vitamin ve
minerallerin, besinlerden
al›nmas› gerekiyor. Siz siz
olun bunu unutmay›n…
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evim evim

Hem
eviniz
hem
ruhunuz
›s›ns›n
> > Defne Do¤an

E

vimiz, sert ve so¤uk k›fl
günlerinde bizi daha da
çok "sarar"... Ev demek,
s›cakl›k demek… K›fl
günlerinde evlerinde
arad›¤› s›cakl›¤› bulmak
isteyenler için art›k hem
evlerini hem de ruhlar›n›
›s›tacak pekçok alternatif var.
Firmalar en etkili ›s›tma
yöntemini bulman›n yan› s›ra
evin dekorasyonunu
tamamlay›c› çözümler de
üretiyorlar. Art›k flömine ve
radyatör gibi ›s›tma
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Dekoratif ›s›tma sistemleri hofl görünümüyle
sadece evinizi de¤il ruhunuzu da ›s›t›yor.
Art›k flömine ve radyatör gibi ›s›tma
sistemleri farkl› tasar›m ve renkleriyle mekan
dekorasyonunu tamaml›yor.
sistemleri farkl› tasar›m ve
renkleriyle mekan
dekorasyonunu da
tamaml›yor.
Evimizde kulland›¤›m›z
eflyalar teknolojinin bafl
döndürücü h›z›yla

modernleflirken, dekoratif
unsurlar›n önemi de her
geçen gün art›yor. Is›tma
sistemlerinin belkemi¤i olan
radyatörler de son y›llarda
dekorasyon aç›s›ndan en çok
dikkat çeken elemanlardan.

Eski döküm radyatörler
yavafl yavafl tarihe kar›fl›rken,
onlar›n yerini alan
alüminyum ve panel dilimli
radyatörler de zaman
içerisinde farkl›laflt›. ‹nce
görünüfllü daha az yer tutan
panel radyatörlerle bafllayan
dekoratif ak›m, art›k dur
durak bilmiyor. ‹sterseniz
tablo görünümlü ya da heykel
fleklindeki bir radyatörle
evinizin dekorasyonunu
farkl›laflt›rabilirsiniz.
‹sterseniz de radyatörünüzü
portmanto olarak
kullanabilirsiniz.
ÜSTÜNE RES‹M BAS›N
Firmalar art›k her türlü
zevke ve evin dekorasyonuna
uygun çeflit çeflit radyatörler
sunuyorlar. 20 y›l› aflk›n bir
süredir tasarlad›¤›
radyatörlerle dikkat çeken
Is›tes, istedi¤iniz resmi
radyatörlerin üzerine bas›yor.
Ya da firmanin
katologlar›ndan yararlanarak
istedi¤iniz renkte ya da
desende radyatör tercih
edebiliyorsunuz.
Ayr›ca, radyatörlerinizi
vitray, ayna ya da istedi¤iniz

metallerle süslemeniz de
mümkün. Firmalar›n
katologlar›ndan
çocu¤unuzun odas› için
bal›kl› bir radyatör,
salonunuz için deniz
manzaras›, o¤lunuza eski
model bir otomobil
seçebilirsiniz. Güz
yapraklar› ya da grafik
desenler de seçeneklerinizin
aras›nda.
ROMANT‹K ATEfi
fiömineler uzun y›llar bir
dekorasyon ö¤esi olarak
kullan›ld›, ancak son y›llarda
tekrar ifllevsellik kazanarak
evlerimizde hem dekoratif
bir köfle yaratmaya, hem de
›s›tmaya bafllad›. fiömine,
hangi tarzda dekore edilmifl
olursa olsun, modern ya da
klasik, bir evin en "s›cak"
noktas› oldu¤u kesin.
Romantik atefliyle her
mekan› farkl›laflt›ran
flömineler art›k odunlunun
yan› s›ra do¤algazl›, likit
gazl› ve elektrikli de
olabiliyor. Önceleri sadece
yand›¤›nda yak›n çevresini
›s›tabilen flömineler
flimdilerde sadece
bulunduklar› oday› de¤il,

di¤er odalar› da ›s›tabilecek
flekilde tasarlan›yor.
Tavandan sarkan
modellerden plazma TV gibi
görünenlere; hatta gitar, pipo
fleklinde olanlara kadar
birçok model, evlerin ›s›nma
ihtiyac›n› karfl›lamakla
kalmay›p evlere s›rad›fl› bir
görünüm kazand›r›yor.
YERDEN ISITMA
Alternatif ›s›tma sistemleri de
son dönemlerde dikkat
çekiyor. Döflemenin içine
yerlefltirilen ›s›t›c› ve
kablolarla ›s›tma flekli olan
yerden ›s›tma, radyatör
d›fl›nda ›s›tma sistemi
isteyenlerin alternatifi oluyor.
Sistemin su ve elektrikli
olmak üzere iki flekli
bulunuyor. Yerden ›s›tman›n
en büyük avantajlar›ndan
biri de sistemin döflemenin
içine yerlefltirilmesi
sonras›nda estetik olmas› ve
yer kaplamamas›. Yüzde 25 40 oran›nda tasarruf sa¤layan
yerden ›s›tma sisteminin
maliyeti metrekare bafl›na 30
euro'dan bafll›yor. Sistemin
eski evlerdeki maliyeti yeni
yap›lanlara göre yüzde 25
daha fazla oluyor.

Is›tes'in yeni Nebula serisi
radyotörleri dekorasyonu bütünleyen
ve tamamlayan tasar›m› ve çeflit çeflit
desenleriyle tüm zevklere hitap
ediyor. Kullan›c› taraf›ndan seçilen
motifli süslemeler duvarlarda tablo
gibi yerini al›yor.
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dostlar›m›z

Bal›¤›n›z nas›l uzun yaflar?

Bal›k bak›m› kolay gibi görünse de
titizlik ve zaman isteyen bir u¤raﬂ…
"Bal›k alm›ﬂt›k ama öldü" dememek
için bu yaz›y› dikkatli okuyunuz…
> > G ü l fl e n K a n d e m i r

vini bir dostla
paylaﬂmak isteyenlerin
ilk akl›na gelen canl›,
genelde -nedensebal›klard›r… Belki de
bak›m› kolay oldu¤u
düﬂünüldü¤ü için… Bu
yan›lg›yla baﬂlan›ld›¤›nda,
sonuç da genelde hüsran
olur… Bu yüzden de
her yaﬂtan birçok
insan›n ‘Eve bal›k
alm›ﬂt›k ama öldü’
s›zlanmas›n› s›k s›k
duyar›z. Bu da
gösteriyor ki, hevesli ve
iyi niyetli olsak da
bal›klara bakmay›
bilmiyoruz. Bu
düﬂünceden hareketle,
bal›klarla kal›c›
dostluklar kurmak
isteyenler için bu
yaz›y› yazmaya karar
verdik.
Bal›klar gerçekten
do¤an›n cömertli¤inin

E
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bir simgesi gibi… Renkleri ve
ﬂekilleriyle o kadar çeﬂitlilik
gösterirler ki, bal›k bak›m›
gerçekten hem ilginç hem de
zevkli bir u¤raﬂ… Ama ayn›
oranda kolay oldu¤unu
söyleyemeyece¤iz.
‹lk defa bal›k sahibi
olacaksan›z, basit
akvaryumlarda yaﬂayan

bal›klardan baﬂlaman›zda
yarar var. Bak›m› en kolay
olan bal›k, k›rm›z› bal›kt›r.
Havuz bal›¤› olarak da
adland›r›lan k›rm›z› bal›klar,
tatl› suda yaﬂayabilirler ve
genelde su ›s›t›c›lar›na da
ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden
ilk kez bal›k alacaklar,
k›rm›z› bal›klar› tercih etmeli.
Daha popüler olsa da
tropik bal›klar›n
bak›m›n›n daha zor
oldu¤unu söylemeliyiz.
Tropik bal›klar›n su
›s›lar›n›n kontrol
alt›nda tutulmas›
gerekiyor. Tuzlu su
veya baﬂka deyiﬂle
deniz akvaryumlar›,
bak›m aç›s›ndan en
zor olanlar›. Bu
akvaryuma sahip
olmak istiyorsan›z
iyice düﬂünmeniz
gerekir.
Bal›klar› almadan
önce akvaryumu

evinizde veya ofisinizde
nereye koyaca¤›n›z› önceden
belirlemeniz gerekiyor. En
ufak akvaryumlar›n
a¤›rl›¤›n› bile ço¤u sehpa ve
masalar kald›ramayabilir.
Bu yüzden büyük akvaryum
seçerseniz, koyaca¤›n›z yerin
sa¤laml›¤› daha da önem
kazan›yor. Akvaryumu
yerleﬂtirece¤iniz yer, direkt
olarak güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan
uzak olmal›. Direkt güneﬂ
›ﬂ›n›na maruz kalan
akvaryumlarda su derecesini
sabit tutmak zor
oldu¤undan, zararl›
canl›lar›n üremesine neden
oluyor.
FAZLA BALIK KOYMAYIN
Akvaryum bak›m›nda en s›k
yap›lan hata, akvaryumun
içine fazla bal›k koymak.
Genel kural; her 4 litrelik
suda 2.5 cm'lik bir bal›k
olmas›… 45 litrelik bir
akvaryuma 80 tropik bal›k

Kendi
bal›¤›n›z›
seçin
> Lepistes
Do¤urgan bir bal›k olan lepistes
erkeklerinin renkleri göz al›c›d›r.
Ancak beyaz benek
hastal›klar›na yatk›n olduklar›n›
unutmay›n.
> Platy
Canl› do¤urganl›klar› olan
platyelerin k›rm›z› renkleri
a¤›rl›ktad›r. Dayan›kl› ve
bar›flc›ld›rlar. Bu yüzden
bak›mlar› kolayd›r.

koyabilirsiniz.
Bal›klar yerli üretim de¤ilse,
bilin ki genelde Singapur gibi
uzak ülkelerden geldikleri için
oldukça y›pran›rlar. Yolculuk
s›ras›nda anestezi ile
uyutulduklar› ve en az 2-3 kez
su ortamlar›n›n
de¤iﬂtirildiklerini bilmemiz,
ilk baﬂta yaﬂayaca¤›n›z
kay›plara karﬂ› sizi dirençli
k›lar. Tropikal bal›klardan
oluﬂan bir akvaryum
haz›rlayaca¤›n›z için hangi
bal›¤›n hangi bal›kla
yaﬂad›¤›n› bilmeniz de
gerekiyor. Lepites, Platy,
K›l›çkuyruk gibi türleri
akvaryumunuzda birlikte
bar›nd›rabilirsiniz.
DENGEL‹ BESLENME
Peki bal›klar› nas›l
besleyeceksiniz?.. Bal›klar›n›za
fazla yem vermemeye dikkat
etmelisiniz. Fazla verilen yem,
bal›klar taraf›ndan
tüketilmedi¤inde akvaryumun

dibinde birikip suyun
kalitesini bozar. Besleme az
miktarlarda günde birkaç
sefer yap›lmal›. Ço¤u
akvaryum bal›klar›, tan›nm›ﬂ
markalar›n üretti¤i bal›k
yemleriyle dengeli bir ﬂekilde
beslenebilir.
DETERJAN KULLANMAYIN
Akvaryumun temizli¤i de
çok önemli. Daha ilk anda
akvaryum al›rken, cam›nda
çizik ve pürüz olup
olmad›¤›na dikkat
etmelisiniz. Bunlar›n aras›na
kolayca parazit yerleﬂir ve
bal›klar›n hastalanmas›na
neden olur. Bal›k bak›m›nda
akvaryumun ve içinde
kullanaca¤›n›z dekorasyon
malzemelerinin
temizlenmesine dikkat
edilmeli… Akvaryumu ve
içindeki malzemeleri sak›n
ola deterjan gibi temizlik
maddeleriyle temizlemeye
kalkmay›n. Akvaryum

temizlerken sadece kaya tuzu
kullan›labilir.
Bal›klar çok hassas
olduklar›ndan en ufak bir
sebepten dolay›
hastalanabiliyorlar.
Sa¤l›kl› bir bal›k yüzmekte
zorlanmaz; hareketlidir,
sabit bir yerde durmadan
dengeli yüzer ve rahat
solunum yapar.
Hareketsizlik; yüzgeçlerde,
solungaçlarda ve pullarda
noktalar›n ve mantar›n
oluﬂmas›, yüzgeçlerin
vücuda "yap›ﬂm›ﬂ" gibi
olmas› veya aniden
de¤iﬂiveren (anormal)
hareketler… Bu durumlar
bal›¤›n›z›n hasta oldu¤una
iﬂaret eder.
Beyaz benekten gri salg›ya,
mantardan yüzgeç
çürümesine kadar onlarca
bal›k hastal›¤› var. Böyle bir
hastal›kla karﬂ›laﬂt›¤›n›zda
hekime baﬂvurman›z
gerekti¤ini unutmay›n…

> K›l›çkuyruk
Canl› do¤urganlar s›n›f›ndand›r.
Sert ama sald›rgan de¤iller…
Akvaryumdan z›plamalar›na
karfl› dikkatli olunmal›.
> Neon
Son derece göz al›c› görünümleri
vard›r. Akvaryumda grup halinde
dolaflt›klar› için müthifl
görüntüler verirler…
> Black Molly
Siyah rengi ile akvaryuma
canl›l›k verir. Canl› do¤urgan
s›n›f›ndand›r.
> Çöpçü
Dip bal›klar› olarak bilinen çöpçü
bal›klar›n birçok çeflitleri vard›r.
Di¤er bal›klarla uyumlu yaflarlar.
Zemindeki yem art›klar›n›n
temizlenmesine yard›m ettikleri
için bu ad› alm›fllard›r.
> Vatoz
Di¤er bal›klardan apayr›
yaflarlar. Akvaryum içinde kendi
bafllar›na dolafl›rlar. Kemiksi
sert derisi ilginç görünümlüdür.
Akvaryum içindeki malzemelerin
temizli¤ini yaparlar.
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moda

Atk›, eldiven
ve flapkas›z
ç›kmam abi!
Bu sezon ﬂapka, bere, atk› ve
eldivenler; renk, desen
kombinasyonu ve birbirinden farkl›
tasar›mlar›yla göz kamaﬂt›r›yor.
ﬁapkalar tüm çeﬂitleriyle bu y›l
modan›n baﬂ tac›. Eldivenler son
derece çarp›c›. Atk›lar, rengarenk.
Tercih
etti¤iniz atk›
kadar,
kullan›m
fleklinin de
çok önemli
oldu¤unu
hat›rlatal›m!
Uzun
boyluysan›z
orta
uzunlukta
ba¤lay›n. K›sa
boyluysan›z
atk›n›z› çok
uzun
b›rakmay›n.
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> > Defne Do¤an
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o¤uk havan›n, etkisini
daha da artt›rd›¤› ﬂu
günlerde ﬂapka, bere, atk›
ve eldivenler en çok
ihtiyaç duydu¤umuz
aksesuarlar... K›ﬂ aksesuarlar›
sadece so¤uktan korumuyor,
giysileri de estetik olarak
tamaml›yor. Bu sezon atk›,
ﬂapka, bere ve eldivenler; renk,
desen kombinasyonu ve
birbirinden farkl› tasar›mlar›yla
göz kamaﬂt›r›yor. Sizin için, bu
“fark yaratan” aksesuarlar›n,
bu k›ﬂ sezonunda ön plana
ç›kan yönlerini araﬂt›rd›k..
ﬁapka 2008'de alt›n ça¤›n›
yaﬂ›yor... Bu k›ﬂ ﬂapka
modas›nda her tarza
uyum sa¤layacak, hemen
her model ve renk
ﬂapkan›n
kullan›lmas› dikkat
çekiyor. Yani
kasketten fötre,
kovboy modelinden
deriye kadar
akl›n›za
gelebilecek her
tür modelle

karﬂ›laﬂ›yoruz.
1920’li, 30’lu y›llar›n
Avrupa’s›n› anlatan
filmlerden, kitaplardan,
resimlerden görmeye al›ﬂ›k
oldu¤umuz tüylü ve tüllü
ﬂapkalar sezonun dikkat çeken
trendlerinden. Bu dönem
ﬂapkalar sadece modelleri
de¤il, renkleriyle de farkl›
alternatifler sunuyor. Bu y›l
bej tonlar›, k›rm›z›, pastel
renkler popüler. ﬁapka
modas›nda bayra¤› önde
taﬂ›yan renkler olarak gri ve
siyah karﬂ›m›za ç›k›yor.
Ayr›ca ekoseli, çizgili, logolu,
çiçek desenli ﬂapkalar da çok
gözde.
Bereler de bu k›ﬂ vazgeçilmez
aksesuarlar›m›z aras›nda yer
ald›. Kocaman, yumuﬂac›k
yünlü bereler hem çok haval›
hem de fonksiyonel. Ne kadar
iri örgülü ve ne kadar büyük
ve yumuﬂaksa o kadar daha

haval› olan yünlü berenizi hem
kürklü deri kabanlarla, hem de
içine ince ve abiye ipeklilerle
kullanabilirsiniz. Bu k›ﬂ,
sadece kad›nlar›n de¤il, örgü
bere spor giyinmeyi seven
erkeklerin de gözdesi..

ATKILAR HERKES‹
SARIYOR
Atk›lar da bu sezon çok
revaçta. Geçen ilkbahar/yaz
sezonu kad›n giyiminde fular
ve ﬂal›n yayg›n olmas›, k›ﬂ
sezonunda kendisini atk›

modas› olarak gösterdi.
Boyunlara sar›lan maksi
atk›lar, büyük ilmikler,
sezonun en önemli
detaylar›ndan. Paltonuzun
üzerine canl› renkte bir atk›
bir anda farkl› bir hava
yaratabilir. Ama tamamen
farkl› durmak istiyorsan›z,
paltonuzun üzerine atk›n›z›n
rengine uyacak ﬂekilde bir
kemer takmakta fayda var.
Bu sezon atk› seçenekleri
s›n›rs›z.. Kad›nlar için çiçekli,
puantiyeli, çizgili, desenli
atk›lar, erkekler için ise
rengarenk çizgili ve kareli
atk›lar ön plana ç›k›yor.
Tercih etti¤iniz atk› kadar,
kullan›m ﬂeklinin de çok
önemli oldu¤unu hat›rlatal›m!
Uzun boyluysan›z orta
uzunlukta ba¤lay›n. K›sa
boyluysan›z atk›n›z› çok uzun
b›rakmay›n. Kiloluysan›z
atk›n›z›n çok kat kat
olmamas›na özen gösterin.

fiIKLI⁄IN ELLER‹
K›ﬂ modas›n›n anahtar
trendlerinden olan eldivenler
de di¤er aksesuarlar gibi

k›yafetinizin havas›n›
de¤iﬂtiren etki yarat›r. Bir çift
eldivenle bir anda kendinizi
farkl› ve ﬂ›k hissedebilirsiniz.
Geçen sene eldivenlerin
parmaks›z olan› modayken bu
k›ﬂ eldivenlerin parmaks›z›,
dirse¤e kadar uzun olan›,
bilekte biteni, deri, örgü ve
rugan olanlar› s›kça karﬂ›m›za
ç›k›yor.
Deri eldivenler, bu sezon
kendini gösteriyor. Uzun
eldivenleri sadece so¤uktan
korunmak için de¤il, kolsuz
elbiselerle ﬂ›k bir görüntü
elde etmek için de
kullanmal›s›n›z. Dirse¤e
kadar olan eldiven
modellerini büzerek
kullan›rsan›z, trende de
ayak uydurmuﬂ
oluyorsunuz. So¤ukta
ellerinizin kurumas›n› ve
çatlamas›n› istemiyorsan›z,
zaten bu zarif modellerden
birkaç tanesini tercih
etmelisiniz. Bu sezonun
moda eldiven renkleri ise
sar›, kahverengi, k›rm›z›,
yeﬂil, fuﬂya ve her zaman
oldu¤u gibi siyah...

fiapka seçiminin
incelikleri var
> fiapka al›rken size yak›flan›

bulmal›s›n›z. Zay›f ve uzun
boyluysan›z, asla yüksek tepeli ve
dar kenarl› flapkalar› tercih
etmemelisiniz. Kal›n bir tepesi olan
ve orta genifllikte bir kenar› olan
flapka sizin için daha uygun
olacakt›r.
> Zay›f ve k›sa boyluysan›z, kenarlar›
yukar› k›vr›k olan modelleri
kullanmal›s›n›z. Böylece boyunuz
oldu¤undan daha uzun
görünecektir.
> K›sa boylu ve kiloluysan›z, orta
genifllikte kenarl› ve arkadan öne
k›vr›lan modelleri tercih etmelisiniz.
> fiapka al›rken sadece boyunuz ya da
kilonuz de¤il, yüzünüzde gizlemeyi
istedi¤iniz bölgeler için de do¤ru
olan› seçmelisiniz.
> Genifl al›nl›ysan›z, öne do¤ru incelen
tepe, orta genifllikte ve az k›vr›ml›
kenarlar› olan modelleri tercih
etmelisiniz.
> E¤er kulaklar›n›z büyükse, büyük
tepeli, genifl kenarl› flapkalar tam
size göre...
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lezzet

Çek bir buçuk ac›l› Fajita...
> > Leyla Y›ld›r›m

‹

Meksika mutfa¤›nda lezzet,
ac› biber ve soslarla
geliyor. Kocaman
yuvarlak flapkalar› ve
k›vr›k b›y›klar›yla
hat›rlad›¤›m›z
Meksikal›lar,
mutfaklar›nda
harikalar
yarat›yor.
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nsan› yerinden z›platacak
kadar ac› biberleri,
soslar› ve baharatlar›yla
Türk damak tad›na en
yak›n mutfaklardan biri,
Meksika mutfa¤›... Ac›
soslarla piﬂirilmiﬂ barbunya
fasulyesi, tortilla, tacos ve
fajita en popüler
lezzetlerinden.
Gazianteplileri a¤latacak
kadar ac› biber ve domatesin
binbir türlü sosuyla sunulan
fajita, bir buçuk ac›l›
Adana kebab›n›
aratmaz. K›zg›n
demir tavalarda
k›zart›lan et,
tavuk veya
karidesin
yan›nda,
sebze
dilimleri,
›zgara so¤an,
Meksika
fasulyesi,
guacamole,
corncake ve
ekﬂi kremayla
servis edilen
fajita yeme¤i,
dürüm ﬂeklinde
tortillaya sar›larak

yenir. Fajita’n›n yan›nda,
limon, çilek, kavun veya
ahudududan haz›rlanan
margarita içilmesi de
adetten…
FARKLI B‹R DENEY‹M
Amerika baﬂta olmak üzere
dünya geneline h›zla yay›lan
Meksika restoranlar›
zincirine, son y›llarda
ülkemizde de yenileri
ekleniyor. Damak tad›m›za
uygun olan ve de¤iﬂik
lezzetleriyle merak
uyand›ran Meksika
restoranlar›, ‹stanbul’un
yan›nda Ankara, Antalya,
‹zmir gibi illerimizde de
aç›l›yor. Antalya’daki birçok
otelin içinde, Türk-Osmanl›,
‹talyan, Frans›z
mutfaklar›n›n yan› s›ra
Meksika mutfa¤› da
bulabilirsiniz.
Kocaman yuvarlak ﬂapkalar›
ve k›vr›k b›y›klar›yla
hat›rlad›¤›m›z Meksikal›lar,
yemeklerinin yan› s›ra, güler
yüz ve
misafirperverlikleriyle de
Türklere benziyor. Eﬂsiz
lezzetleri, karnavallar›, gün
bat›m› ezgilerinin çal›nd›¤›
muhteﬂem kumsallar› ve

‹stanbul’daki Meksika mutfa¤›n›n temsilcileri
>> El Torito
Dünyan›n önde gelen Meksika restoranlar› zinciri El Torito’nun,
Etiler, Niﬂantaﬂ› ve Sultanahmet’te 4 ﬂubesi var. Birkaç y›l
içerisinde, ‹stanbul’un yan› s›ra Ankara ve ‹zmir’de aç›lacak
restoranlarla ﬂube say›s› 20’ye ç›kacak. "Mi Casa Es Su Casa–
Benim Evim Senin Evin" felsefesini yans›tan El Torito’ta,
birbirinden lezzetli ve büyüleyici Meksika yemeklerini
tadabilirsiniz. Latin ezgileri eﬂli¤indeki zengin mönüde; avakado
salatas›, bol baharatl› burrito, enchilada, fajita, taquitos,
engruda, taco, soft taco, rolled grilled tacos, quesadilla
gibi lezzetler yer al›yor. Baharatl›, ac›l›, tavuklu, etli,
soyal›, Meksika fasulyeli, özel soslu combolar ile
salatalar› mutlaka deneyin. 350 kiﬂiyi a¤›rlayan
mekanda, fiyatlar kiﬂi baﬂ› 40 ile 50 YTL aras›nda
de¤iﬂiyor.
Telefon: Etiler (0212) 257 01 71 - Niﬂantaﬂ›
(0212) 259 95 44 - Laleli (0212) 516 92 56

>> Piçante

>> Me Gusta

Meksika mutfa¤›n›n eﬂsiz
lezzetlerini tadabilece¤iniz
Asmal› Mescit’teki Piçante
Restaurant’›n, 15 kiﬂilik
kapasitesi oldu¤u için k›ﬂ›n uzun
kuyruklar oluﬂuyor. Meksika’n›n
renkli yüzünü yans›tan mekanda;
içi ceviz, kaﬂar ve keçi peyniriyle
doldurulmuﬂ Piçante Güder’i
mutlaka tad›n. Et Payta’y› da
yemenizi tavsiye ederiz.
‹çeceklerden ise çilekli
margaritte muhteﬂem. Fiyatlar
kiﬂi baﬂ› 25 ile 30 YTL aras›nda
de¤iﬂiyor.
Telefon: (0212) 252 47 53

Taksim’de The Marmara Oteli’nin
yan› baﬂ›ndaki Kazanc› yokuﬂunda
yer alan Me Gusta, Meksika
mutfa¤›n›n yan› s›ra, dünya
mutfa¤›ndan da çeﬂitli lezzetleri
sunuyor. Mönüdeki, fajita, naçoz
pançoz ve bufola wings’i mutlaka
deneyin. Sizler için tatl›lardan
çikolatal› Tegusta’y› seçtik,
ba¤›ml›s› olacaks›n›z. Ahﬂap
a¤›rl›kl› olarak dekore edilen 2
katl› mekan, 180 kiﬂiyi
a¤›rlan›yor. Kiﬂi baﬂ› fiyatlar 15
ile 30 YTL aras›nda de¤iﬂiyor.
Telefon: (0212) 252 90 46

siestalar› ile Meksika, farkl›
bir deneyim yaﬂat›yor.
FASULYE VE B‹BER
BEREKET‹
Fasulye, biber ve m›s›r
üretiminin yo¤un oldu¤u
Meksika’da; pirinç,
balkaba¤›, k›ﬂ armudu ve
domates yemeklerde en çok
kullan›lan ürünler aras›nda...
Sar›dan yeﬂile, k›rm›z›dan
turuncuya, 3 milimden 20
santimetreye kadar 50’ye
yak›n biber türü bulunuyor
ve yemeklerde birden fazla
biber çeﬂidi kullan›l›yor.
Fasulye cenneti olarak da
adland›r›lan ülkede, baharl›
barbunya fasulyesi ve
Meksika usulü taze fasulye en
bilinenler aras›nda.
Meksika mutfa¤› denilince

akla, ‘tortilla’ geliyor.
Tortilla, Türklerin ekme¤i,
Çinlilerin pirinci gibi... M›s›r
veya bu¤day unundan
yap›lan küçük boyda, ince,
yuvarlak bir yufka olan
tortilla; ekmek yerine her
ö¤ünde yenirken, üstü çeﬂitli
malzemelerle süslenerek
taba¤›n›za, tacos, tamale,
flauto, buritto ya da
quesadilla olarak geliyor.
‹ki yan› okyanuslarla çevrili
olan ülkede, deniz ürünleri de
oldukça önemli bir yere
sahip. Kalamar tapas,
veracruz usulü bal›k, f›r›nda
istiridye, karides a la diabla,
tuna casserole ve istiridye
k›zartma ilk akla gelenlerden.
Unutmadan söyleyelim.
Meksika’n›n mercimekten
büyük k›rm›z› fasulyeye

kadar bütün taneli ürünlerin
kullan›ld›¤› birbirinden
zengin çorbalar›n›n da
lezzetine bak›lmal›. Zira,
Rusya’dan sonra dünyan›n en
çok çorba tüketilen ikinci
ülkesinin Meksika oldu¤unu
söylersek, bu konudaki
iddialar›n› da anlatm›ﬂ
oluruz. Meksika çorbas›,
istiridye çorbas›, karides
çorbas› ve çeﬂit çeﬂit biberden
yap›lan biber kremi çorbas›n›
tatmadan, “Meksika
yemekleri yedim” demeyin.
SOSLAR D‹YARI
Yeme¤in türüne ve yöresine
göre; mole, yukatan,
veracruz, guacamole, salsa
gibi birbirinden farkl› soslar
mevcut. Bu kar›ﬂ›k ve zengin
mutfakta, sar›msak ve

kimyon baﬂta olmak üzere
pek çok baharat ve ac›
biber kullan›l›yor. Hatta
yemekler gibi, soslar›n da
hikayeleri var. Mesela,
Mexico City’nin iki saat
güneyinde bulunan Puebla,
mole sosu ile ünlü.
Bu sosun hikayesine
gelince; yüzy›llar önce
Puebla’y› ziyaret eden kral
için verilecek ziyafette,
çok özel bir yemek
haz›rlanmak istenir.
Rahibeler, içinde çeﬂitli
otlardan ac›lara ve hatta
çikolataya kadar birçok
ﬂeyin bulundu¤u bir
kar›ﬂ›m haz›rlar ve bunu
birkaç gün boyunca
kaynat›r. Ortaya, tatl›ms›
koyu bir sos ç›kar. Bu sos,
krala ikram edilen
hindinin üzerine dökülür
ve kral yeme¤i çok
be¤enir. Böylece
günümüze kadar gelen
mole sosu, özellikle tavuk
yemeklerinde sunuluyor.
Evet ne duruyorsunuz,
birbirinden ac› biberler,
m›s›r ve fasulye üçlüsüyle
renklenen, ac›l› ve lezzetli
Meksika Mutfa¤›’na
davetlisiniz…
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gezi dünya

Renklerin ve güneflin ülkesi

Hollywood klasiklerinden Casablanca
filminin çekildi¤i Kazablanka flehri, baflkenti
Rabat, turistik bölgesi Marakefl'le gezginlere
çok fley vaat ediyor. Di¤er Afrika ve Arap
ülkelerinin aksine modern bir ülke olan
Fas'ta günefl ve renkler çok cömert.
> > A y fl e g ü l E m i r

2

. Dünya Savaﬂ›’n›n ilk
zamanlar›. Çek direniﬂ
örgütünün lideri Victor
Lazlow, Alman toplama
kamp›ndan kaçarak
Kazablanka’ya gelir. Amac›
yakalanmadan Lizbon’a,
oradan da Amerika’ya iltica
etmektir. Fakat bütün
umutlar›, ﬂans eseri
Kasablanka’n›n en meﬂhur
gece kulübünün sahibi olan
Rick’e ba¤lanm›ﬂt›r. Rick,
kaç›ﬂ için gerekli olan
pasaportlara sahip tek
kiﬂidir. Öte yandan Rick’in,
Victor’un yakalanmas› ya da
ölmesi için önemli bir nedeni
vard›r. Victor’un kar›s› Ilsa,
Rick’in bir zamanlar
kendisini terk etti¤ine
inand›¤› ve kalbinin
derinliklerine gömdü¤ü
büyük aﬂk›d›r...
Humphrey Bogard ve Ingrid
Bergman’›n baﬂrollerini
oynad›¤› Hollywood
klasikleri aras›nda yer alan
‘Casablanca’ filminin
‹SMMMO YAfiAM > Ocak/fiubat 2008
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sahnelerinin ço¤u, filme
ismini de veren Kuzey
Afrika ülkesi Fas’›n ticaret
merkezi Kazablanka’da
geçer.
Türk Hava Yollar› uça¤›yla
‹stanbul’dan Kazablanka’ya
hareket ederken, efsanevi
filmin sahneleri gözümde
canlan›yor. Uçak iniﬂe
haz›rland›¤›nda heyecan›m
doru¤a ç›karken, “Acaba
filmin sahnelerinin geçti¤i
mekanlar› görebilecek
miyim?” diye düﬂünmeden
edemiyorum. Ancak
Kazablanka Havaliman›’na
ayak basar basmaz filmin
etkisinden h›zl›ca
s›yr›l›yorum. Havaliman›n›
saran a¤›r kokuya al›ﬂmam
birkaç saatimi al›yor.
Valizlerimizi al›p bizi
otelimize götürecek otobüse
bindi¤imizde ﬂehirle ilgili ilk
alg›m›z›n pek olumlu
olmad›¤› kesin. Yak›c›
güneﬂin alt›nda tozlu
yollardan otobüsümüz
ilerlerken, çevrede
gördü¤ümüz insanlardan

Ö⁄LE YEME⁄‹NDE EVLER‹NE DÖNÜYORLAR
Kuzeybat› Afrika'da yer alan Fas'›n mutfa¤› çeﬂni bak›m›ndan çok zengin. Taze ve kuru
meyvelerin büyük bir özenle kullan›ld›¤› Fas Mutfa¤› ﬂekerle, tuzun kar›ﬂt›¤› nadir
lezzetlerden. Mutfak, genelde ete, bal›¤a ve sebzeye dayan›yor. Et olarak kuzu, koyun,
tavuk ve güvercin eti tüketiliyor. Bol miktarda baharat ve de¤iﬂik aroman›n kullan›ld›¤›
yemekler kuzeyden, ‹spanya, Frans›z ve hatta ‹talya'dan, güneyden ve do¤u ülkelerinden
etkilenmiﬂ. En büyük etkinin do¤udan geldi¤ine ﬂüphe yok. Hem Akdeniz, hem de Atlantik
Okyanusu'na 2 bin kilometre k›y›s› olan Fas'ta bal›k ve deniz ürünleri de çok de¤iﬂik
ﬂekillerde haz›rlanarak tüketiliyor. Tavada, ›zgarada, f›r›nda ve tencerede de¤iﬂik
tekniklerle piﬂirilen bal›k ve ve deniz ürünleriyle kuskus da yap›l›yor. Bal›kl› kuskus,
Kuzeybat› Afrika ülkelerinde yaln›zca Fas'ta yap›l›yor. Fas'ta en az 6-7 de¤iﬂik ﬂekilde
kuskus yap›l›yor.
Fas'ta çok çeﬂitli ve bol sebze yetiﬂiyor. Fasl›lar sebzeyi et, tavuk ve bal›k ile piﬂirdikleri
gibi yaln›zca soslu sebze olarak da tüketiyorlar. Tatl›lar, Fas'ta genelde çeﬂitli kuru
pastalardan oluﬂuyor. Kurabiye de denilebilecek bu tatl›lar iki çeﬂit. Çay ile yenen içi badem
ezmesi ile doldurulan 'Kaab elghzal' denen çeﬂitlerle, üzerine bal dökülerek daha tatl›
olarak haz›rlanan ve kahve ile yenen tatl›lardan oluﬂuyor. Badem, tüm Ma¤rib ülkelerinde
oldu¤u gibi, Fas'ta da tatl›lar›n en vazgeçilmez malzemesi. Fas Mutfa¤›'n›n en ünlü
yemeklerinden biri Pastilla. Bu baklava hamuru ile yap›lan bir nevi tatl› ve tuzlu börek.
Geleneksel olarak yaln›zca bayramlarda ve özel günlerde haz›rlan›yor. Bu özel tatl› börek,
çekilmiﬂ badem, kuru üzüm, tarç›n, bal, maydanoz ve güvercin veya tavuk eti ile yap›l›yor.
Fas'ta en önemli yemek, ö¤le yeme¤i. Fasl›lar günümüzde bile ö¤le yeme¤i yemek için
evlerine dönüyorlar. Fasl›lar›n en ünlü yemekleri aras›nda, "Pastilin, Ayval› Tavuk, Ayval›
ve Bamyal› Kuzu Tajin, Seksu Kuskus, Djej makalli, Kaab elghzal" bulunuyor.

gezi dünya
FAS’IN K‹ML‹K KARTI
Resmi ad›: Fas (Magrib) Krall›¤›
Baflkent: Rabat.
Yüzölçümü: 446.550 kilometre.
Nüfus: 30.645.305
Diller: Resmi dil Arapçad›r. Berberi lehçeleri

ve Frans›zca da konuflulmakta.
‹klim: K›y› bölgelerde s›cak Akdeniz iklimi, iç

kesimlerde s›cak ve kuru bir iklim hakim.
S›cakl›k ortalamalar› (Rabat): Ocak 12ºC, fiubat 14ºC, Mart 15ºC,

Nisan 17ºC, May›s 18ºC, Haziran 21ºC
Temmuz 22ºC, A¤ustos 23ºC,
Eylül 21ºC, Ekim 19ºC,
Kas›m 12ºC, Aral›k 14ºC
Saat fark›: Türkiye ile yaz›n 3, k›fl›n ise

2 saat fark var.
Para birimi: Fas Dirhemi (MAD)

Fas’›n ça¤daﬂ bir ülke
oldu¤unu ilk izlenim olarak
ediniyoruz. Di¤er Afrika ve
Arap ülkelerinin aksine
çevrede geleneksel
k›yafetleriyle dolaﬂan insan
say›s› çok az. Fas’›n ticaret
ﬂehri Kazablanka’n›n en iyi
ve beﬂ y›ld›zl› oteli Hyatt
Regency’de kal›yoruz. Otelde
güzelce dinlendikten sonra
ﬂehri gezmek için
ç›kt›¤›m›zda, Kazablanka’n›n
ruhunu daha iyi alg›l›yorum.
Evet, Humphrey Bogard ve
Ingrid Bergman’›n
ﬂehrindeydim. Binalar genel
olarak Avrupa mimarisini
and›ran tarzda yap›lm›ﬂ,
modern görünüﬂlü…
Caddeler geniﬂ ve düzenli. Bu
görüntü a¤açs›z ç›r›l ç›plak
bir çöl kenti beklentimi boﬂa
ç›kar›yor. Mümkün
oldu¤unca yeﬂillendirilmiﬂ bir
ﬂehir Kazablanka.
ESK‹ VE YEN‹ YAN YANA
Kazablanka, hemen tüm
büyük ﬂehirlere oldu¤u gibi
eski ve yeni ﬂehir olarak iki
bölgeye ayr›l›yor. Eski kent,
tamire muhtaç yap›lar›yla,
›ss›zl›¤›yla terkedilmiﬂ
izlenimi uyand›r›yor. Ama
gizemli havas› sizi geçmiﬂe
götürüyor. Tarihi çarﬂ›lar›
eski çizgilerini koruyor.
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Çanta, hal› gibi hediyelik
eﬂyan›n her türünün sat›ld›¤›
ma¤azalardaki pazarl›k
görüntüleri bildik türden. Siz
siz olun pazarl›k yapmadan
Fas’ta hediye sat›n almay›n.
Fas’ta kendi para birimi
dirhemin yan› s›ra euro ve
dolarla da al›ﬂveriﬂ
yapabiliyorsunuz. Üç
milyonluk Kazablanka,
ülkenin ticaret ve sanayi
baﬂkenti olarak oldukça
zengin. Görkemli parklar› ve
yeﬂil alanlar› var. Yeni
ﬂehirdeki villalar ve modern
apartmanlar, eskiyle yeni
aras›ndaki de¤iﬂimin canl›
örnekleri. Eski kent
Medina’y› ilgiyle izliyor,

Hassan II Camii

önceki kral Hassan’›n
Akdeniz k›y›s›nda yapt›rd›¤›
dev Hassan II Camii’nin
görkemine hayran oluyoruz.
Cami, 210 metrelik
minaresiyle dünyan›n en
uzun minareli camisi olma
özelli¤ine sahip. Bu camii
denizin kenar›na kurulmuﬂ
olmas›yla da dikkat çekiyor.
Geniﬂ avlusu ve gösteriﬂli
mimarisiyle Hassan II Camii,
bir yan›ndaki mavi
okyanusla ülkede görülmeye
de¤er yerler aras›nda. Cami
denizin kenar›ndaki
kayal›klar›n üzerine büyük
bir alana inﬂa edilmiﬂ,
de¤iﬂik el iﬂlemeleri ve
oymalar›yla süslenmiﬂ. ‹çeri

girilmesi yasak oldu¤undan
d›ﬂar›dan birkaç kare
foto¤raf çektikten sonra,
caminin denize bakan
duvarlar›na oturarak bu
görkemli yap›y› seyrettik.
FRANSIZ ETK‹S‹
Genel olarak Kazablanka
sokaklar›nda Frans›z etkisi
hissediliyor. Uzun y›llar
Frans›zlar›n yönetti¤i
ﬂehirde, Frans›zca ikinci dil.
Her dükkan›n tabelas›nda ya
Frans›zca ya da her iki dilde
yaz› görmek mümkün.
Kazablanka sokaklar›nda
dolaﬂan insanlar ço¤unlukla
modern giyimli. Beyaz ve
uzun entari ﬂeklindeki
geleneksel k›yafetli
Berberilerin say›s› çok fazla
de¤il. Rehberimiz, beyaz
entari giyenlerin Berberiler
oldu¤unu anlat›yor. Fas
halk›, Arap ve Berberilerden
oluﬂuyor. ‹ki ›rk›n kar›ﬂ›m›
da ço¤unlukta. Son y›llarda
Fas’›n di¤er Afrika ülkeleri
ile olan iliﬂkileri artm›ﬂ;
siyah Afrika nüfusu da Fas’a
yerleﬂmeye baﬂlam›ﬂ.
DÜZENL‹ ﬁEH‹R RABAT
Güzel ve yorucu geçen bir
günün ard›ndan Fas’›n
ticaret ﬂehri
Kazablanka’dan, baﬂkenti

FAS’TA ALIﬁVER‹ﬁ
BAﬁKADIR

Rabat’a hareket ediyoruz.
Rabat, Kazablanka’ya 90 km
uzakl›kta. K›y› boyunca
devam eden yolculuk
s›ras›nda çevreyi daha iyi
görme ﬂans› elde ediyoruz.
Kazablanka’n›n daha
düzensiz ve tozlu olan
ortam›ndan Rabat’›n düzenli
ortam›na geçiyoruz. Rabat,
her baﬂkent gibi politik ve
a¤›rbaﬂl› bir görünüm
sergiliyor. Binalar daha yeni
ve her yer daha düzenli.
Fas’›n tüm ﬂehirlerindeki
büyük meydanlar›na Kral V.
Muhammed ad› veriliyor.
Rabat’a ulaﬂt›¤›n›zda ilk
olarak Kral V. Muhammet
Meydan›’n› geziyoruz.
Meydan›n alt taraf›nda
Souklar (Geleneksel Çarﬂ›),
yukar› taraf›nda ise minaresi
uzaklardan dahi görülebilen
Es-Sunna (Büyük Camii) yer
al›yor. Görkemli Kraliyet
Saray›, Arkeoloji Müzesi,
Adalet Saray› ve Üniversite
di¤er gezilecek tarihi di¤er
tarihi yap›lardan. Sözkonusu
meydandan da bu yap›lar
sadece yürüme mesafesinde…
HASAN KULES‹
Bu Regreg Irma¤›’n›n denize
döküldü¤ü yerde bulunan
Rabat’ta, Udaya Kasba ve
Sale kentine bakan bir tepeye

inﬂa edilmiﬂ olan Kral V.
Muhammed An›tmezar›,
mutlaka görülmesi gereken
yap›lar›ndan biri. Yap›n›n
içindeki harika motifler ve
özellikle tavandaki ahﬂap
oymal› kubbe dikkat çekiyor.
Yap› tam olarak
tamamlanamam›ﬂ ama Hasan
Kulesi olarak bilinen
minaresi ve s›ralanm›ﬂ k›sa
sütunlar günümüze ulaﬂm›ﬂ.
Rabat’›n en güzel
manzaras›na sahip yerlerin
baﬂ›nda ise, Fas’›n en büyük
mimari miraslar›ndan, 12’inci
yüzy›lda inﬂa edilen Udaya
Kasba’s›n›n devasa surlar›n›
içine alan Kale kal›nt›lar›

geliyor. Bugün beyaz ve
mavi boyal› ﬂirin evlerinden
oluﬂan hoﬂ bir mahalleyi
and›ran Kasba, zaman›nda
Rabat’a ad›n› veren Ribat’›n
yerinde.
Rabat’ta geçirdi¤imiz güzel
günü, Bu Regreg
Irma¤›’n›n denize
döküldü¤ü yerde bulunan
tarihi bir kafede
noktal›yoruz. Fas’ta yayg›n
içilen yeﬂil çay ve bizim
tatl›lar› and›ran tadlarla
hem dinleniyor, hem de
dönüﬂte arkadaﬂlar›m›za
anlataca¤›m›z hat›ralar›
düﬂünüyoruz. Geri dönüﬂü
düﬂünmek bile istemiyoruz.

> Fas'›n hangi ﬂehrinde olursan›z
olun, her yerde al›ﬂveriﬂ kelimesi
ayn› anlama geliyor. Renkli, ›ﬂ›l
›ﬂ›l al›ﬂveriﬂ dünyas›nda kendinizi
geçmiﬂte hissedebilirsiniz. Fas'ta
al›ﬂveriﬂ sokaklarda yaﬂan›yor.
Sokak tezgahlar›nda, sokaklar›n
aralar›na kurulan atölyelerde,
küçük dükkanlarda...
> Fas'tan alabilece¤iniz ﬂeylerin
baﬂ›nda, k›yafet ve kumaﬂlar
geliyor. Uzun pelerinlerden
mutlaka almal›s›n›z. Fas
porselenleri, çanak çömlek, tak›,
gümüﬂ objeler, kilim dokuma
hal›lar, eﬂarp gibi birçok ürün
al›ﬂveriﬂ listenizde yer alabilir.
> Fas'›n her ﬂehrinde al›ﬂveriﬂ için
tarihi ve turistik çarﬂ›lar
bulunuyor. Buralardan pazarl›kla
uygun fiyatlara, el yap›m› güzel
hediyelikler sat›n alabilirsiniz.
> Ülkede, geleneksel çarﬂ›lar
d›ﬂ›nda, modern ﬂehir diye
adland›r›lan bölgelerde lüks
ma¤azalar› da bulmak mümkün.
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Bal›kl› Göl

‹nsanl›¤›n
do¤du¤u ﬂehir
ﬁanl›urfa’n›n tarihi
o kadar eski ki,
Adem ve Havva’ya
kadar uzand›¤›
söyleniyor.
Peygamberler ﬂehri
olarak an›lan
ﬁanl›urfa’da, hem
gözleriniz, hem de
mideniz bayram
edebilir…
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>> ‹lke Balkan

G

ünümüzden 11 bin y›l
öncesindeki bir yerleflim
birimini hayal etmek
bile ne kadar zor…
Arkeolojik çal›flmalar,
henüz günümüzden 11 bin y›l
öncesine kadar gidebildi¤i
için bu s›n›r› koyuyoruz ama
bu rivayetler Hz Adem ve efli
Hz. Havva’n›n hayatlar›n›n
bir döneminde sözünü
etti¤imiz bu bölgede
yerleflti¤ini söylüyor. Hz.
Adem ile Hz. Havva’n›n
yerleflerek ilk bu¤day›
ektikleri bu yer, Harran
Ovas›… Biz de bu yaz›m›zda

bugünkü Harran Ovas›’na
kurulan fianl›urfa flehrini
tan›taca¤›z sizlere… Ünlü
tarihçi Ebul Farac’a göre,
fianl›urfa; Nuh tufan›ndan
sonra kurulan ilk flehirlerden
biri… fianl›urfa, dünyada
Musevi, H›ristiyan ve
Müslümanlar taraf›ndan
kutsanan bir flehir.

Hristiyanl›k devlet dini
olarak ilk defa Urfa’da kabul
görmüfl. ‹sa Peygamber,
Urfa'y› kutsad›¤›na dair bir
mektubunu ve yüzünü sildi¤i
mendile ç›kan mucizevi,
portresini havarilerinden
Addai ile Urfa Kral› Abgar
Ukkama'ya göndermifl.
Bunun için H›ristiyanlar
Urfa'ya “Kutsanm›fl fiehir”
anlam›na gelen “The Blessed
City” diyorlar.
Musevi, H›ristiyan ve
Müslümanlar taraf›ndan
tan›nan Hz. ‹brahim (a.s.)
fianl›urfa'da do¤mufl. Hz.
‹brahim’in do¤du¤u ma¤ara,
atefle at›ld›¤› tepe ve düfltü¤ü

gezi türkiye
NEREDE KALINIR?
fianl›urfa’daki oteller
Edessa Oteli
Devlet Konuk Evi
Köran Oteli
Harran Bazda Oteli
Hotel Arte
Hotel El-Ruha
Asur Otel
Karban Oteli
Koran Otel
Güven Oteli
Günbay Oteli
11 Nisan Oteli
Bakay Oteli
‹pek Palas Oteli
Do¤u Otel
Hotel ‹stiklal

yerde oluflan Halil-ür
Rahman ve Ayn-Zeliha gölleri
bugün her üç dinin
mensuplar› taraf›ndan ziyaret
ediliyor.
fianl›urfa; tarihi, mimarisi,
konukseverli¤i gibi
özellikleriyle akl›m›zda yer
eden özgün bir flehir. Her
fleyden önce de peygamberler
flehri. Ve flehir merkezi ile iki
ilçe merkezi, kentsel sit alan›
olan bir müze flehir. Urfa tafl›
ile yap›lm›fl han, hamam,
konak ve evleri, geleneksel el
sanatlar›, mutfak zenginli¤i,
dünyaya ün salm›fl musiki
ustalar›, yaflanan ve yaflat›lan
otantik ve mistik yap›s›yla
kültür ve folklor flehri. Ayn›

zamanda, Atatürk Baraj›’yla
giderek zenginleflen tar›m ve
sanayi kenti…
11 B‹N YIL’DAN ÖTE
fianl›urfa, haritaya
bakt›¤›n›zda uzak gibi…
Oysa ‹stanbul Atatürk
Havaliman›’ndan kalkan bir
uçakla 1.5 saatte bu flehre
ulaflabiliyorsunuz.
fianl›urfa’ya ayak bast›ktan
hemen sonra insan›, tarihi,
yerleflimindeki farkl›
atmosferiyle bu flehre neden
Peygamberler fiehri
denildi¤ini anl›yorsunuz.
Neredeyse insanl›k tarihi
kadar eski bu topraklarda
geçmiflten kalan öylesine

çok izler var ki,
keflfedilmesi gereken…
fianl›urfa, Türkiye
s›n›rlar›nda en çok
arkeolojik kaz› yap›lan il
özelli¤ine sahip. Kültür ve
medeniyetin dünyaya
yay›ld›¤› bölge anlam›nda
“Bereketli Hilal” topraklar›
üzerinde. Son y›llarda
yap›lan arkeolojik kaz›larla
da Anadolu'nun ilk mimari
eserlerinin günümüzden 9
bin y›l önce fianl›urfa'da
ortaya ç›kt›¤› anlafl›lm›fl.
Ünlü seyyah Evliya Çelebi,
Urfa’y›, Nuh tufan›ndan
sonra kurulan en eski
flehirlerden biri olarak
tan›ml›yor.

0414 2159911
0414 2159377
0414 3131809
0414 4413590
0414 3147060
0414 2154411
0414 3131396
0414 3132860
0414 3131809
0414 2151700
0414 3135902
0414 2151089
0414 2158975
0414 2151546
0414 2151228
0414 2169295

HZ. ‹BRAH‹M fiEHR‹
fianl›urfa’ya Hazreti
‹brahim damgas›n› vurmufl.
Bu yüzden de Hazreti
‹brahim flehri olarak da
an›l›yor. Hz. ‹brahim’in
atefle at›lmas›yla oluflan
Bal›kl› Göl, fianl›urfa’n›n en
önemli simgelerinden. Hz.
Lût, Hz. ‹shâk , Hz. Ya’kûb,
Hz. Yûsuf, Hz. Eyyûb, Hz.
Elyesâ', Hz. fiu’ayb, Hz.
Mûsâ’n›n bölgede yaflamas›,
Hz. ‹sâ (a.s.)'n›n bu flehri
kutsamas› ve
peygamberlerin makamlar›,
bu tarihi flehre mistik bir
anlam kat›yor…
Havaalan›ndan ayr›l›p,
özgün fianl›urfa mimarisi
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korunarak yap›lan, Bal›kl›
Göl-Kale-Hasanpafla Camii
aras›nda yer alan Edessa
Oteli’ne geliyoruz. Görmeden
ayr›lman›z›n mümkün
olamayaca¤›, flehirle
özdeflleflen Bal›kl› Göl,
otelimize birkaç dakikal›k
yürüyüfl mesafesinde. Otelin
tarihi atmosferinden ç›k›p
Bal›kl› Göl’e yürüyoruz.
Çocuklar sar›yor etraf›m›z›
ve bir ç›rp›da mistik
hikayeyi anlat›veriyorlar.
Bal›kl› Göl’ün ihtiflam›n›
foto¤raflardan
anlayabilmeniz zor,
görmeniz gerek. fiehrin
merkezinde yer alan bu
bölge, sizi büyüleyebilir. Göl
çevresinde yürüyüflle tarihi
hazineleri keflfederken, göl
çevresinde dizili küçük,
al›ml› dükkanlardan Urfa ifli
tak›lara bakabilir, al›flverifl
yapabilirsiniz. Bu arada,
ola¤anüstü ›fl›kland›rmas›yla
Bal›kl› Göl ve çevresi
geceleri bir baflka büyülüyor.
SIRA GECELER‹
Mistik havas›yla biraz da
Arap flehirlerini an›msatan
fianl›urfa’daki akflam
program›m›zda ise, s›radan
bir e¤lence olmay›p çeflitli
anlamlarla yüklü “s›ra

Beﬂ bin y›ll›k cazibe merkezi Harran
ﬁanl›urfa’n›n en önemli çekim merkezlerinden Harran’› duymayan›m›z yok gibidir.
Harran’a gitmemiﬂ de olsan›z, dünyada baﬂka örne¤i olmayan konik evleri hemen
akl›n›za gelir. Bölge iklimine uyumlu, yaz›n serin, k›ﬂ›n s›cak olan bu evlerden baz›lar›
günümüzde restore edilerek turizm amaçl› olarak da kullan›l›yor. Harran evlerinin tu¤la
kubbe ile örtülmesinin en önemli nedenleri, bölgenin çöl olmas› nedeniyle a¤aç
malzemenin bulunmamas› ve Harran harabelerindeki tu¤la bollu¤undan kaynaklan›yor.
Beﬂ bin y›ll›k geçmiﬂi simgeleyen bu ﬂehir, çepeçevre surlar›, alt› ﬂehir kap›s›, iç kalesi,
Anadolu’nun en eski, en büyük, en zengin taﬂ süslemeli Ulu Camii, gözetleme kulesiyle
göz kamaﬂt›r›yor. ﬁanl›urfa’ya 44 kilometre uzakl›kta olan Harran, tarihte önemli bir
kültür merkezi olmas› ve ilk ‹slam üniversitesi olan bu topraklarda yetiﬂen bilgin ve
filozoflar›yla tan›n›yor. Hz. ‹brahim’in Filistin’e gitmeden önce bu ﬂehirde oturmas›
nedeniyle, tarihte Harran’›n ismi Hz. ‹brahim'in ﬂehri olarak da geçiyor.
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gecesi” var. S›ra gecesi
müzik ve çi¤ köfteyle özdefl.
S›ra gecelerinde, ustalar›
hüzünlü fianl›urfa
türkülerini söylerken, bir
taraftan da çi¤ köfte
yo¤ruluyor. Çi¤ köfteden
önce, Urfa’n›n geleneksel
yemeklerini al›yor, geceye
kat›ld›¤›n›z andan itibaren
türkülere efllik etmeye
bafll›yorsunuz. ‹lerleyen
saatlerde türkülerin
temposu h›zland›kça Urfa
oyunlar› için kalkma
zaman›. Yer minderlerine
ba¤dafl kurarak, önünüze
sinilerde sunulan urfa ifli
yemeklerin bitimi ve
program›n sonuna
gelindi¤inde ise Urfa’n›n
ünlü ac› kahvesi M›rra
ikram ediliyor. Tad›na
bak›yorsunuz asl›nda,
çünkü m›rra kulpsuz ayn›
fincandan, davetlilerin birer
yudum almas›yla içiliyor.
S›ra geceleri, Urfa’n›n
büyüleyici atmosferine ayr›
bir güzellik kat›yor.
Turistik olarak büyük
avlular›, genifl odalar›yla
tarihi Urfa konaklar›nda
düzenleniyor. Kap›dan
girdi¤iniz andan itibaren,
size hizmet verenler de
dahil her fley yerel,

gezi türkiye

Gül kokulu cennet: Halfeti
geleneksel…
Urfa’da s›ra geceleri
deyince akla gelen ilk isim
rahmetli Kazanc› Bedih.
O’nun
kendine özgü okudu¤u
gazeller, s›ra gecelerini
popülefltirmifl. Bedih’le
birlikte Urfal› çok say›da
kifli ve müzik grubu ‘s›ra
gecesi’ flemsiyesi alt›nda yer
al›nca, s›ra geceleri biraz da
e¤lence organizasyonu gibi
alg›lanmaya bafllanm›fl
durumda…
Oysa geçmiflten günümüze
gelen s›ra geceleri gelenek
sadece müzik ve
çi¤köfteden ibaret de¤il.
Urfal› folklor araflt›rmac›s›
Abuzer Akb›y›k, s›ra
gecesinin bugünkü
manas›yla
de¤erlendirilemeyece¤ini,
tarihte önemli fonksiyonlar
üstlendi¤ini belirtiyor.
Öylesine önemli kararlar ki,
Millî Mücadele döneminde
Urfa’daki direnifl karar› bir
s›ra gecesinde al›nm›fl. ‹flgal
kuvvetlerinin, Urfa’n›n ileri
gelenlerinin buluflmas›ndan
flüphelenmemesinin nedeni
ise, s›ra gecesinin her
seferinde farkl› bir evde
yap›lmas›. Abuzer Akb›y›k:
“Gecelerin, her seferinde
farkl› bir mekânda
yap›lmas› gelenektir.
Dolay›s›yla toplant›lar
farkl› yerlerde yap›l›nca çok
dikkat çekmemifl. Bir de
s›ray› bilmediklerinden, bu
gecelerde sadece insanlar›n
çi¤köfte yiyip müzikle
e¤lendiklerini sanm›fllar”
diyor.
Ve bu arada, 11 Nisan
1920’de Frans›zlar› kesin

ﬁanl›urfa’n›n önemli turizm potansiyeli taﬂ›yan ve gitmiﬂken mutlaka görmenizi önerece¤imiz ilçelerinden biri de Halfeti.
Ad›n› Birecik Baraj›’n›n yap›m›ndan sonra büründü¤ü farkl› görünümüyle duydu¤umuz Halfeti, baﬂta bölgeye has siyah gülü,
tarihi yap›lar›, görkemli konaklar›, tekne gezileriyle son derece etkileyici. Halfeti’ye ilk kez geliyorsan›z ve birkaç saatli¤ine
u¤ram›ﬂsan›z, geziniz uzayabilir. F›rat göl havzas›ndaki tekne lokantalarda sadece F›rat’ta olan 15 kiloluk ﬂabut bal›¤›ndan
yiyebilir, çok çeﬂitli kebaplar›n yan› s›ra yöresel baharatlarla terbiye edilen etin Halfeti usulü piﬂirimiyle unutulmaz bir
tan›ﬂabilirsiniz. Derler Halfetililer, çi¤köftenin F›rat k›y›s›nda yenmesiyle lezzetinin iki kat artt›¤›n› söylüyor.
yenilgiye u¤ratan
Urfal›lar’›n, bu zaferlerinin
an›s› olarak TBMM’nin
karar›yla 1984 y›l›nda
“fianl›” ünvan›n› ald›¤›
bilgisini de verelim.
OLA⁄ANÜSTÜ MUTFAK
fianl›urfa mutfa¤› deyince
hemen akl›m›za, Türk
yeme¤i olarak dünyada da
kabul gören Urfa kebab› ve
Çi¤ Köfte gelir. Bunlar›n
d›fl›nda, “K›yma kebab›,
patatesli kebap, hafl hafl
kebab›, kemeli kebap, tike
kebab›, kazan kebab›, tepsi
kebab›, kemeli tas kebab›,
balcanl› kebap, so¤anl›
kebap, müftehi tas kebab›,
frenkli (domatesli) kebap,
ci¤er kebab›’n› da Urfa’da
tadabilirsiniz. “Kemeli,
bostana, zeytun bostanas›,
koruk salatas›, pencer” gibi
cac›klardan alabilirsiniz.
“Peynirli kaday›f, katmer,
dafl ekme¤i, afl›r afl›, pal›za,
fakir fl›ll›¤›, fl›ll›k, haside,
küncülü ak›t, kuymak,
zingil, zerde, kad› beyni,
pendirli helva, un
bulamac›, pal›za” tatl›
çeflitleri aras›nda seçim ise
size kalm›fl!
Urfa’n›n her noktas›na
yay›lm›fl kebapç›larda bir
tabureye çöküp kebap yemek
son derece keyifli. Küçüklü

büyüklü bu restoranlarda,
sabah kahvalt›s› olarak ci¤er
ve so¤an›n servis edilmesi de
de Urfa’ya ilk gidenlere
ilginç geliyor.
Bir flehrin bir yaz›ya
s›¤amayacak zenginlikleri
olursa, çarfl›lar› da çoktur.
Osmanl› döneminden kalma
ifl hanlar› ve çarfl›lar, eski
ticaret merkezi Gümrük
Han› etraf›nda yo¤unluk

BUNLARI
YAPMADAN
DÖNMEY‹N!
> Bal›kl›göl ve çevresindeki tarihi eserleri
görün.
> Gümrük Han'da ac› kahve (m›rra),
nargile, çay için.
> Harran'› gezin.
> Halfeti’yi görün.
> Restore edilmiﬂ bir Urfa kona¤›nda
kal›n.
> S›ra gecesine kat›l›n.
> Sokak kebapç›lar›n›n taburelerine
oturarak kebap yiyin.
> Geleneksel yemekleri ve ﬂ›ll›k tatl›s›n›
tad›n.
> ‹sot k›rm›z› biberi almay› unutmay›n.
> Atatürk Baraj›’n› gezin.
> Hanlar›ndan al›ﬂveriﬂ yap›n.

gösteriyor. En büyükleri;
Gümrük, Hac› Kamil,
Barutçu, Mencek, fiaban,
Kumluhayat, Fesad›, Samsat
Kap›s›,Millet, Bican A¤a ve
Topçu Hanlar›..
Gümrük Han›’na bitiflik yer
alan Kazaz Han’da, Urfa
yöresi mahalli kad›n ve
erkek giysileri sat›l›yor.
Yine Gümrük Han›'na bitiflik
olan Sipahi Pazar›’nda hal›,
kilim, kürk ve keçe türünden
otantik eflyalar alabilirsiniz.
Mençek Han›’n›n bat›s›ndaki
K›nac› Pazar›’nda kuyumcu
dükkanlar›n› bulabilir,
Çad›rc› Pazar›’nda bak›r el
sanatlar›ndan hediyelikler
seçebilirsiniz.
fiunu da belirtmeliyiz ki,
GAP Projesi ve Atatürk
Baraj›’n›n yap›m›yla birlikte
fianl›urfa, mistik yap›s›n›n
yan› s›ra modern, geliflmifl
bir flehir havas›n› yans›t›yor.
Bunu gece veya gündüz
caddelerinde gezerken çok
net görüyorsunuz. Özellikle
de akflamlar›, tarihi yap›lar›n
›fl›kland›rmalar›n›n yan› s›ra
ma¤aza reyonlar› her yeri
rengarenk ayd›nlat›yor; otel,
al›flverifl merkezleri yap›m›
h›zla devam ediyor. Urfa’da
kendinizi Arap tarz›n› da
yans›tan mistik bir yap› ve
modern bir flehir kar›fl›m›nda
mutlu hissedebiliyorsunuz….
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27 Mart’ta tiyatroya
davetlisiniz
27 Mart, Dünya Tiyatrolar Günü… Bu özel
günde flehir tiyatrolar› ve devlet tiyatrolar›
baz› oyunlar›n› ücretsiz sahneleyecek…
Amaç, genifl halk kitlelerini tiyatro ile
buluflturmak… Henüz hangi oyunlar›n
ücretsiz olaca¤› belirlenmedi ama Mart ay›
bafl›nda, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
fiehir Tiyatrosu’nu ve ‹stanbul Devlet
Tiyatrosu Müdürlü¤ü’nü aray›p, oyunlar
hakk›nda bilgi edinebilirsiniz.
>> ‹BB fiehir Tiyatrolar›: (0212) 240 77 20
>> ‹stanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlü¤ü: (0212) 292 39 00

Namussuzum ki Namusluyum

N

okta Tiyatrosu’nun
sahneye koydu¤u,
"Namussuzum ki
Namusluyum" adl›
oyun, Profilo Al›flverifl
Merkezi’nde, her çarflamba
saat 20.30 ve her pazar
18.30’da izleyiciyle
bulufluyor. Dev oyuncu
kadrosuyla tiyatro severlerin
büyük ilgisini gören oyunda;

y›llard›r tiyatro yapmayan
usta oyuncu Erol Günayd›n,
tekerlekli sandalyeyle de
olsa uzun süredir ayr›
kald›¤› izleyicileriyle
kucaklaflman›n
mutlulu¤uyla, sahnede
heyecan buluyor. Baflar›l›
tiyatro oyuncusu Sümer
Tilmaç, 10 y›l aradan sonra,
yeniden sahnedeki yerini

Notre Dame’›n Kamburu
Ahflap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, yetiflkinler için 29 fiubat
tarihinde ‘Notre Dame’nin Kamburu’ oyununu oynuyor.
Masa kuklac›l›¤› tekni¤inin kullan›ld›¤› oyun; bir kad›n ve
üç adam aras›ndaki
trajedi sözlerden
daha çok, kuklalar›n
hareketlerini
sergiliyor. Ifl›k
tekni¤inin detayl›
olarak uyguland›¤›
oyunu, saat: 20.30’da
Beyo¤lu’ndaki K›r›m
Kilisesi’nde
izleyebilirsiniz.
Biletler oyun günü
kiliseden ya da oyun
gününden önce
Çukurcuma'daki
atölyeden al›nabilir.
Telefon: (0212) 252 88 35
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al›yor. Havuç karakteriyle
haf›zlar›m›zda yer edinen
Furkan K›z›lay, yapt›¤›
flovuyla oyuna renk kat›yor.
Oyun Kas›mpaflal› Ali
Nazik’in bafl›ndan geçenleri
anlat›yor. Kas›mpafla'da
yoksul bir evde; ikinci
kar›s›, k›z›, kardefli ve
o¤luyla yaflamakta olan ve
bir mesle¤i olmayan Ali

Nazik, küçük üçka¤›tlar
yaparak ailesini
geçindirmeye çal›fl›r.
Daima büyük bir vurgun
peflinde olan Ali Nazik'in
akl›na bir plan gelir. Ve
kurdu¤u bu plan›
gerçeklefltirirken ifller onun
beklemedi¤i yönde
geliflmeye bafllar.
Telefon: (0532) 460 19 48

Do¤uyu Tüketmek
Osmanl› Bankas› Müzesi (OBM), 2 Mart tarihine kadar,
küratörlü¤ünü Prof. Dr. Edhem Eldem’in üstlendi¤i ‘Do¤uyu
Tüketmek’ sergisine ev
sahipli¤i yap›yor. Sergi, 19.
yüzy›l›n sonundan itibaren
bat›n›n tüketim
kültüründe, tüketicinin
hayal gücüne ve arzular›na
cevap verecek flekilde
geliflen do¤u imaj›n› ve bu
imaj›n yay›lmas›na imkan
veren araçlar› konu ediyor.
Serginin belkemi¤i, bat›n›n
gözünde do¤uyu tasvir
etmekte kullan›lan
‘Egzotizm, etno¤rafya,
erotizm ve tarih’in yer
ald›¤› dört ana unsurdan
olufluyor. Bu dört unsur,
kitlesel tüketime hitap
eden afifller, turizm rehberleri, popüler kitaplar, çizgi
romanlar ve sanayi ürünleri gibi gündelik eflyalar aras›ndan
seçilen obje ve belgelerle yans›t›l›yor.

Müzede konser var!
Görsel sanatlar ile müzi¤i buluflturan
‘Gece Vardiyas›’, 23 fiubat tarihine kadar
‹stanbul Modern Sanat Müzesi’nde,
sanatseverlere yepyeni bir keyfin
kap›lar›n› aral›yor. Gece Vardiyas›
konserleri, sanatseverleri cumartesi
günleri saat 21.00'de, müze gezmeye davet
ediyor. Müzenin gezilmesinin ard›ndan,
saat 22.00'de bafllayan konserde; klasik
müzik, caz, DJ performanslar› ve dans
gösterileri yap›l›yor. ‹stanbul Modern’de

etkinlikler durmak bilmiyor. 13 fiubat- 27 Nisan tarihleri
aras›nda "Sessiz Direnifl-Rus Foto¤raf›nda Resimsellik" sergisi;
9 Nisan- 16 Haziran tarihleri aras›nda "Tasar›m fiehirleri"
sergisi; 27 Haziran-5 Ekim tarihleri aras›nda "Karagöz" sergisi,
bu y›lki etkinliklerden sadece birkaç›…

66 Kad›n
66 Yap›t

>> Zekai Ormanc›’n›n
40. y›l sergisi
‹fl Sanat Kibele Galerisi, modern Türk soyut
gelene¤inin önde gelen isimlerinden Zekai
Ormanc›’n›n, 40 y›ll›k sanat çal›flmalar›ndan bir
kesiti
sanatseverlerle
buluflturuyor. 19
fiubat ile 29
Mart tarihleri
aras›nda
gerçekleflecek
olan sergide,
Zekai
Ormanc›’n›n
60’a yak›n eseri
yer alacak.
1968’den
bugüne varan
süreçte tutarl› bir çizgi izleyen Ormanc›'n›n
renkli soyut kompozisyonlar›, sanat
yaflam›m›z›n vazgeçilmez bir parças›… Bunlar›
bu özel sergide görebilirsiniz. (0212) 316 15 80

>> Çi¤dem Yapanar’dan güç deneyimi
Kendi kendini yetifltirerek heykel dünyas›nda özel bir yer edinen
Çi¤dem Yapanar, iki y›ll›k çal›flmas›n›n ürünlerini Kare Sanat
Galerisi’nde düzenledi¤i kiflisel sergi ile gün ›fl›¤›na ç›kar›yor. 04
fiubat ile 24 fiubat tarihleri aras›nda gezilecek olan sergide sanatç›;
ince insan bedenlerinde, kendilerinden beklenmeyecek bir kararl›l›¤›
ve karfl› koyma gücünü yans›tmay› baflar›yor. Sergi, heykel
sanat›n›n eskimeyen temas› "insan" üzerine kurulu olmas›na karfl›n,
sanatç›n›n malzemeyi kullanmadaki yetkinli¤i, kavray›fl› ve figürlere
kazand›rd›¤› anlam sayesinde teman›n ola¤anlaflma riskini geçersiz
k›l›yor. Sanatç›n›n eserlerinde, figürün devinimsel yap›s›n›n elastiki
bir metalle dengelendi¤i bir dizi çal›flma dikkat çekiyor.

Çekirdek Sanat Atölyesi "8
Mart Dünya Kad›nlar
Günü"nü, kad›n
sanatç›lar›n›n kat›ld›¤› "66
Kad›n 66 Yap›t" adl› sergi ile
kutluyor. Bütün dünyada,
kad›nlar›n üzerindeki
bask›lara karfl›, kad›nlar›n
toplumsal hayattaki
özgürlükleri için kabul
edilen bir günde
gerçekleflecek olan sergi;
kad›ns› bir duyarl›¤a dikkat
çekiyor. 5 ile 20 Mart
tarihleri aras›ndaki sergiyi
kaç›rmay›n…Ayr›nt›l› bilgi
www.cekirdeksanat.com
adresinden ve ya (0212) 244
5197 nolu telefondan
edinilebilir.

Einstein'› anlamak
‹stanbul Maslak'taki Do¤ufl Power Center'da aç›lan ‘Einstein
Sergisi’, 2 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilir. Einstein'›
daha iyi tan›ma f›rsat› sunan sergi; ‘Einstein'›n Devrimi,
Yaflam› ve Ça¤›, Ifl›k, Zaman, Enerji, Yerçekimi, Savafl ve
Bar›fl, Dünya Vatandafl›, Einstein'›n Miras›’ bafll›klar›
alt›nda 9 bölümden olufluyor. Günümüzün önde gelen
fizikçilerinin Einstein'›n miras› hakk›ndaki yorumlar›n›
içeren video gösterimi, Einstein'›n ›fl›k, zaman, enerji ve
yerçekimi hakk›ndaki kuramlar›n› aç›klayan etkileflimli
objeler ve Einstein'›n genel görelilik kuram›, el yazmalar›n›
ve birleflik kuram› ararken yapt›¤› son hesaplamalar› içeren
bloknot da sergi kapsam›nda yer al›yor. Sergi; dehan›n
flahs›n›, bilimini ve dünyas›n› bir araya getirerek, izleyicilere
ça¤›m›z›n en büyük zihinlerinden birini anlamak için efli
benzeri olmayan bir f›rsat sunuyor. Telefon: (0212) 366 51 51
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sinema
EL ORFANATO
Orijinal ad›: The Orphanage
Tür: Korku, gerilim
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Senaryo: Sergio G. Sánchez
Oyuncular: Belén Rueda, Fernando
Cayo, Geraldine Chaplin, Montserrat
Carulla, Mabel Rivera, Andrés
Gertrúdix, Roger Príncep, Alejandro
Campos, Carla G. Alicia, Edgar Vivar
Süre: 110 dk.

Juan Antonio
Bayona’n›n
‹spanya
yap›m› korku
gerilim filmi
"The
Orphanage"
Amerika’da
ald›¤› olumlu
elefltirilerle
gündeme gelmiflti.
Geraldine Chaplin ve
Belen Rueda gibi ünlü
oyuncular›n rol ald›¤› El
Orfanato, Senarist
Sergio G. Sanchez’in
kaleminden bir
yetimhanedeki
parapsikolojik öyküyü
anlat›yor. 7 Mart’ta
Türkiye’de gösterime
girecek olan filmde,
Laura’n›n (Belen Rueda)
o¤lu Simon’la
yaflad›klar› olaylar
silsilesi yer al›yor:
"Kendisinin bir
zamanlar yetiflti¤i
yetimhaneye geri dönen
Laura, yetimhaneyi
sat›n alarak onu
onarmak ve restore
etmek ister. Küçük o¤lu
Simon ile yetimhanede
yaflamaya bafllayan
Laura için ilk baflta her
fley yolundad›r. Simon
günlerini kendisinin
yaratt›¤› bir hayali
arkadaflla geçirmektedir.
Ancak Laura k›sa
zaman sonra bu hayali
arkadafl›n Simon'un
kurgusundan çok daha
fazlas› oldu¤unu
keflfeder…"
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‹hanetin
ac›s›
UÇURTMA
AVCISI
Orijinal ad›: Kite Runner
Tür: Dram
Yönetmen: Marc Forster
Senaryo: David Benioff
Oyuncular: Wali Razaqi, Saïd Taghmaoui,
Shaun Toub, Nasser Memarzia
Süre: 122 dk.

A

fganistan’da gösterimi
yasaklanan Uçurtma
Avc›s› filmi, ABD’de
vizyona girdikten
sonra çok satanlar
listesine girdi. Film, Taliban

ÖLDÜREN S‹S
Orijinal ad›: Stephen King’s The Mist
Tür: Dram, korku, bilimkurgu, macera
Yönetmen: Frank Darabont
Senaryo: Frank Darabont
Oyuncular: Thomas Jane, Andre Braugher,
Laurie Holden, Amin Joseph, Frances
Sternhagen, Alexa Davalos, Sam Witwer,
Jeff DeMunn, Gregg Brazzel, Marcia Gay
Harden
Süre: 127 dk.

rejimi öncesi ve sonras›nda
Kabil’deki iki çocu¤un
yaflad›klar›n› ve
çocuklardan birinin Taliban
rejimi geldikten sonra
ABD’ye kaç›fl›n› anlat›yor.
21 Mart’ta sinemalarda
gösterime girecek olan
filmin konusu flöyle:
"Kaliforniya'da yaflayan
Amir, ülkeye Taliban
rejiminin gelmesinden sonra
Amerika'ya göç eden Kabilli
zengin bir tüccar ailenin

o¤ludur. Kabil'de geçen
çocukluk y›llar› s›ras›nda
evin hizmetçisinin o¤lu
Hassan ile çok sa¤lam
dostluk ba¤lar› kurmufltur.
Ancak bir uçurtma yar›fl›
s›ras›nda Hassan'›n bafl›na
gelen olayda ona yard›m
edebilece¤i halde s›rt›n›
dönerek, en sevdi¤i
arkadafl›na ihanet etmifltir.
Aradan geçen uzun y›llar
boyunca bu ihaneti hiç
akl›ndan ç›kmaz…"

Türkiye’de "Sis" ad›yla
yay›mlanan Stephen King’in
ünlü roman›n›n beyazperde
uyarlamas› olan Öldüren Sis,
29 fiubat’ta vizyona giriyor.
Frank Darabont’un yap›mc›,
yönetmen ve senaristli¤ini
yapt›¤› ve Oscar ödüllü
oyuncu Marcia Gay
Harden’in rol ald›¤› film,
korku ve macera sevenlere
hitap ediyor: "fiiddetli bir
f›rt›nan›n ard›ndan, oyuncu
David Drayton küçük bir
kasabaya s›¤›n›r. David ve

kasaba halk› bir süre sonra
do¤al olmayan bir sisle
kuflat›lacakt›r. Olmas›
gerekti¤inden daha yo¤un
ve nemli olan sis can almaya
bafllar. Sisin içinde
yarat›klar›n oldu¤unu
düflünen kasaba halk›,
askeri deneylerin yap›ld›¤›
alandan flüphelenir. Drayton
ve sald›r›dan kurtulanlar bir
süpermarkete s›¤›n›rlar.
‹kinci bir sald›r›dan önce ne
yapacaklar›na karar vermek
zorundad›rlar…"

JUNO

DVD-SEÇMELER

Orijinal ad›: Juno
Tür: Komedi, dram
Yönetmen: Jason Raize
Senaryo: Diablo Cody
Oyuncular: Ellen Page, Michael Cera,
Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia
Thirlby, J.K. Simmons, Allison Janney, Rainn
Wilson, Lucas MacFadden, Cameron Bright
Süre: 90 dk..

ABD’de gösterime girdi¤i
hafta en çok izlenen film
olan Juno, Türkiye’de 21
Mart’ta gösterimde olacak.
Geçti¤imiz y›l
"RomaCinemaFest"
büyük ödülünü
alan Jason Raize'›n
yönetmenli¤indeki
film, Oscar’a da
aday gösteriliyor.
Baflrolünde Ellen Page'in yer
ald›¤› Juno, istemedi¤i halde

>> HAYBEDEN GERÇEKÜSTÜ AfiK

hamile kalan bir lise
ö¤rencisinin do¤uraca¤›
bebek için aile bulma çabas›
sonucunda s›ra d›fl› çözümünü
konu ediniyor. Lianne Halfon
ve John
Malkovich’nin
yap›mc›l›¤›n›
gerçeklefltirdi¤i
komedi-dram
tarz›ndaki
Juno’nun Türkiye’de ilgiyle
karfl›lanmas› bekleniyor.

RECEP ‹VED‹K
Tür: Komedi
Yönetmen: To¤an Gökbakar
Senaryo: fiahan Gökbakar, Serkan Altuni¤ne
Oyuncular: fiahan Gökbakar, Hakan Bilgin,
Fatma Toptafl, Tulu¤ Çizgen, Nedim Do¤an,
Vural Buldu, Hakan Ak›n, ‹smail Hakk›, Volkan
CanFaruk Aksoy, Mehmet Soyarslan, Ayfle
Germen
Süre: 100 dk.

Ünlü komedyen fiahan
Gökbakar’›n canland›rd›¤›
hayali bir karakter olan Recep
‹vedik’in merakla beklenen
filmi 22 fiubat’tan itibaren
sinemalarda. ‹lk kez Tv8’deki
“Dikkat fiahan Ç›kabilir”
program›nda ortaya ç›kan
Recep ‹vedik karakteri,
Pencere Önünde Bira ‹çen
Adam olarak tan›nd›. Üst kat
komflusu olan
Halime ile
yaflad›klar›n›
konu alan
olaylarla
gündeme gelen
Recep ‹vedik,
"Agresifim,
kompleksliyim,
ekfli sözlük

yazar›y›m ama perdelerimi
kald›rd›¤›mda kedi gibi bir
insan›m" deyifliyle büyük ilgi
yaratt›. Filmin konusu flöyle:
"Önemli bir ifladam›n›n
cüzdan›n› bulan Recep ‹vedik,
ifladam›na Antalya’da
cüzdan›n› teslim eder.
‹fladam›n›n tüm ›srarlar›na
karfl›n ifladam›ndan para ve
otelinde kalmas› teklifini
kabul etmez. Çocukluk
arkadafl› Sibel’in
tur otobüsünden
indi¤ini fark
etmesiyle
birlikte ise, tek
amac› kendisini
tan›mayan
Sibel’e kendini
be¤endirmek
olur…"

Yönetmen: Y›lmaz Erdo¤an
Oyuncular: Y›lmaz Erdo¤an, Demet Akba¤
Y›lmaz Erdo¤an’›n yönetip ayn› zamanda
Demet Akba¤’la baflrollerini paylaflt›¤›
Haybeden Gerçeküstü Aflk oyunu, son
dönemin en çok izlenen DVD’leri aras›nda.
Tam üç sezon kapal› gifle oynayan ve yurtiçi
ile yurtd›fl›nda ç›kt›¤› turnelerde büyük ilgi
gören Haybeden Gerçeküstü Aflk, "aflk"a ve
"iliflkilere" dair her fleyi "haybeden" bir
muhabbeti sahneye yans›t›yor. Y›lmaz
Erdo¤an'›n askerlik döneminde takma isimle
Aktüel dergisine yazd›¤› yaz›lar› toplad›¤›
"Haybeden Gerçeküstü Konuflmalar" isimli kitab›ndan ortaya ç›kan oyun, iki
kifli aras›ndaki diyaloglar›n zaman içinde kad›n ve erkek aras›ndaki sohbete
dönüflmesi ve iliflkinin bir dönemini anlatan konuflmalardan olufluyor…

>> ÖLÜMCÜL DENEY: ‹NSANLI⁄IN SONU
Yönetmen: Russell Mulcahy
Oyuncular: Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter,
Iain Glen, Matthew Marsden, Mike Epps
Ayn› adl› oyundan uyarlanan 100 milyon
dolarl›k Ölümcül Deney Üçlemesi’nin en
hareketli ve en korkunç filmi olarak kabul
edilen Ölümcül Deney: ‹nsanl›¤›n Sonu’nda
(Resident Evil 3: Extinction) Umbrella fiirketi
taraf›ndan haz›rlanan deneysel T-Virüsü,
dünyaya yay›lm›fl ve insanlar› ete susam›fl
zombilere çevirmifltir. Filmin bafl kahraman›
Alice (Milla Jovovich), Albert Wesker ve Dr.
Isaacs taraf›ndan kontrol edilen The Umbrella
flirketini yok etmek ve hayatta kalan insanlar› korumak için kendini sorumlu
hisseder. Di¤er yandan hayatta kalan Carlos Olivera, L.J ,Claire Redfield ve
hemflire Betty Nevada Çölü’nden Alaska’ya uzanan yolculuklar›nda zombilere,
katil kargalara ve T virüsünün yaratt›¤› di¤er fleytani varl›klara karfl› bir ölüm
kal›m mücadelesi vermek zorunda kal›rlar…

>> MUTLULUK
Yönetmen: Abdullah O¤uz
Oyuncular: Özgü Namal, Murat Han, Talat Bulut
Zülfü Livaneli'nin Mutluluk ad› roman›ndan
uyarlanan film, bu dönemin en çok ilgi
gören DVD’leri aras›nda yer al›yor.
Yönetmenli¤ini Abdullah O¤uz’un yapt›¤› ve
bir yol filmi niteli¤indeki Mutluluk’un
konusu flöyle: "Meryem (Özgü Namal)
bayg›n olarak bir göl kenar›nda bulunur.
Ailesi, k›zlar›n›n bir namussuzluk yapt›¤›n›
düflünerek töre gere¤i öldürülmesini
kararlaflt›r›r. Öldürme görevi ise yak›n akraba Cemal'e verilir. Ç›kt›klar›
ölüm yolculu¤unda, Meryem ve Cemal'in yollar› Profesör ‹rfan Kurudal
(Talat Bulut) ile kesiflir ve bu karfl›laflma üçünün de kaderlerini
de¤ifltirecek mutlulu¤a do¤ru bir yolculu¤un bafllang›c› olur...
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>>Karadut

Karadutum, catal karam, cingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Agac isem dalimsin salkim sacak
Petek isem balimsin a gulum
Gunahimsin, vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan, disi mercan
Yoluna bir can koydugum
Gokte ararken yerde buldugum
Karadutum, catal karam, cingenem
Daha nem olacaktin bir tanem
Gulen ayvam, aglayan narimsin
Kadinim, kisragim, karimsin.
Sigara paketlerine resmini cizdigim
Korpe fidanlara adini yazdigim
Karam, karam
Kasi karam, gozu karam, bahti karam
Sila kokar, arzu tuter
Ilgit ilgit buram buram.
Ben beyzade, kisizade,
Her turlu dertten topyek^un^ azade
Hani su ekmegi elden suyu golden.
Durup dururken yorulan
Kibrit copu gibi kirilan
Yalniz sanat cikmazlarinda basini kasiyan
Artik otlar gostermelik atlar gibi bedava
yasayan
Sen benim mihnet icinde yanmis
kavrulmusum

Portobello Cad›s›

T

üm zamanlar›n en çok
okunan yazarlar›ndan
Paulo Coelho’nun yeni
kitab› Portebello
Cad›s›’nda onu çok iyi
tan›yan ya da hiç
tan›mayan yak›nlar›n›n
a¤z›ndan, Athena ad›ndaki
gizemli bir kad›n›n, öyküsü
anlat›l›yor. Coelho bu
roman›nda, kim
oldu¤umuzdan emin
olmasak da, kendimize
karfl› her zaman içten olma
cesaretini nas›l ediniriz

Elif fiafak’›n en çok satan
listelerine oturan yeni roman›
Siyah Süt’ün önsözünde "Bu
kitap okunur okunmaz
unutulmak
Yazar: Elif fiafak için yaz›ld›.
Yay›nevi: Do¤an
Suya yaz›
Kitapç›l›k
Sayfa Say›s›: 308 yazar gibi…"
deniyor. Siyah
Süt kad›nl›¤›n, kad›nlar›n
hayat›n›n kasvetli ve karanl›k
ama son tahlilde geçici bir
dönemiyle ilgili otobiyografik
bir roman. Kitapta, birdenbire

Karam, karam
Kasi karam, gozu karam, bahti karam
Sensiz bana canim dunya haram olsun

Bedri Rahmi Eyübo¤lu

10 K‹TAP
(Ocak 2008)*
>> Portobello Cad›s›
>> Siyah Süt
>> Yaflama Yerleflmek
>> S›rça Tuzak
>> Veda
>> Olas›l›ks›z
>> Hayalinizi Yorgan›n›za
Göre Uzat›n
>> Ye Dua Et Sev
>> Sevdal›m Hayat
>> Tanr› Yenilgisi
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›flt›r.
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sorusunun yan›t›n› ar›yor.
Kitapta insanlar bir
gerçeklik yarat›yorlar,
sonra da kendi yaratt›klar›
gerçekli¤in kurban›
oluyorlar. Athena buna
baflkald›rarak, büyük bir
bedel ödüyor. Kitapta,
coflkuyla taflan gerçek
benli¤ini bast›rmas›
halinde, kahraman›m›z›n,
k›rg›n ve mutsuz biri
olaca¤› ve çok daha büyük
bir bedel ödeyece¤i de
vurgulan›yor.

Yazar: Paulo Coelho
Yay›nevi: Can Yay›nlar›
Sayfa Say›s›: 261

>> Siyah Süt

Netmis, neylemis, nolmusum
Comert irmaklar gibi gurul gurul
Bahtin karismis bahtima cok sukur.
Yunmus, yikanmis adam olmusum

EN ÇOK SATAN

>>

>> Sar›kam›fl’tan Sibirya’ya Nargin
Yazar: Selçuk K›z›lda¤
Yay›nevi: Gerekli Kitap
Sayfa Say›s›: 272

Selçuk K›z›lda¤’›n tarihi
roman› Sar›kam›fl’tan
Sibirya’ya Nargin’de,
yaflanan gerçek kesitler bir
anlat› efsanesine
dönüflüyor:
"Film sahneleri gibi
insan›n gözü önüne gelen
Osmanl›’n›n tarihsel
y›k›l›fl süreci, binlerce
Türk askerinin de a¤›r
iflkenceler alt›nda
ölümüyle sonuçlanm›flt›r.

Tarihten silinmekte olan
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
do¤al olarak
tutsaklar›na da sahip
ç›kamam›flt›r. 1912’den
1920’ye dek cepheye
giden her 13 kifliden
ancak birisi sa¤
dönebilmifltir. Bugün
üstünde yaflanan
topraklar›n varl›¤›, o
gün yurdu için bütün
var›n› yo¤unu, mal›n›,
can›n› ortaya koyan
insanlar›m›z›n tarihsel
özverisine borçludur…"

gelen ve geldi¤i gibi h›zla
dalgalar halinde çekile
çekile giden bir ruh hali
inceleniyor. Selim
‹leri’nin yorumuyla;
Siyah Süt, cesur,
flafl›rt›c›, t›ls›ml› bir
roman. Bunca kötülü¤ün
ortas›nda, bize umut
veriyor. Dayanabilmek,
direnebilmek ve sonra
hayata, bir mucize gibi,
yeniden bafllayabilmek
için…

ÇOCUK ve GENÇL‹K K‹TAPLARI

>> Klasik Müzik
Masallar›-Mozart

>> Ah fiu Uzayl›lar
Yazar: Canan Tan
Yay›nevi: Alt›n Çocuk
Kitaplar›

Ah fiu Uzayl›lar;
orman kamp›nda
tatil yaparken,
gümüfl renkli
yarat›klarla ve
uzayl›larla
karfl›lafl›p onlar›n
gezegeninde
yolculuk yapan
arkadafl grubu fiirinler’in,
heyecan dolu serüvenlerini ve
türlü türlü acayipliklerini
anlat›yor. Her sat›r›nda merak ve
heyecan var. Otostop yerine
ufostop yaparken bafllayan
ilginçlikler, farkl› boyutlara
tafl›yor küçük kahramanlar›m›z›.
Örne¤in; yemek yerine geçen
tabletler, ayakta uyunan
uykular, uzay danslar›. Ve
gezegen içindeki savafllar…

Yazar: Kolektif
Yay›nevi: Do¤an Egmont Yay›nc›l›k

Do¤an Egmont Yay›nlar› taraf›ndan
yay›mlanan Klasik Müzik Masallar›
dizisiyle, çocuklar, klasik müzik
dünyas›na ad›m at›yor; resimli
masallarla Vivaldi, Bach, Mozart ve
Beethoven
gibi müzik
virtüözleri
tan›ma
f›rsat›
buluyorlar.
Kitaba efllik
eden
CD'deki
müzikleri dinlerken ise ünlü
bestecilerin eserlerini
keflfedebilirsiniz. Kolektif olarak
yay›nlanan Bay Majör'le sihirli
müzik yolculu¤una ç›kman›z›
öneriyoruz.

>> Yaflama Yerleflmek
Prof. Dr. Üstün Dökmen,
Küçük fieyler dizisinin yeni
kitab›nda kaliteli yaflaman›n
vazgeçilmez koflulu olan
"Yaflama Yerleflmek"i
anlat›yor: "Baz›lar›m›z
bazen -ve san›r›m çok
az›m›z da her zaman- dört
elle
Yazar: Üstün Dökmen
yap›fl›r›z
Yay›nevi: Remzi
yaflama.
Kitabevi
Fark
Sayfa Say›s›: 208
ederek,
hissederek, ân› yaflayarak
yaflar›z; baz›lar›m›z ise âdeta
parmak ucuyla tutar yaflam›.
Bir sandalyeye, koltu¤a veya
bir sedire, kendimizi
b›rakarak, yay›larak
yerleflmek de mümkündür,
e¤reti bir flekilde oturmak
da..." Üstün Dökmen’e göre,
bir at, üstüne tam

>> Gizemli
Buzullar
K›tas›

yerleflmeyen süvariyi
nas›l üstünden atarsa,
yaflam da kendine tam
yerleflmeyenleri, bir
anlamda yeterince uyum
sa¤layamayanlar›
üstünden atar, devre d›fl›
b›rak›r…

Yazar: Gülten Day›o¤lu
Yay›nevi: Alt›n Çocuk Kitaplar›

Ünlü yazar Gülten Day›o¤lu’nun yeni kitab›
Gizemli Buzullar K›tas›’nda bu kez yolculuk,
Antartika ve Patagonya’ya. Gülten Day›o¤lu,
kitab›n önsüzünde "Gezi tutkunu dostlar›m,
sizlere gezi tutkunu dememi yad›rgamay›n.
E¤er öyle olmasa elinizdeki kitab› okumaya
giriflir miydiniz? Antartika’y› gezerken,
birçok kez kamç› yemifl gibi sars›ld›m.
Gördüklerim, duyduklar›m bazen
gökkufla¤›n›n ›fl›lt›l› renkleriyle, bazen de
kas›rga sertli¤iyle varl›¤›m› kuflatt›. fiimdi,
sizlere, bu göz kamaflt›r›c› geziyi en
bafl›ndan; ac›, tatl›, gülünç, flafl›rt›c› ve yer
yer ürkütücü yönleriyle anlatmaya
bafll›yorum." Siz de kitab› okurken, her iki
ilginç bölgeyi kendiniz gezmifl, görmüfl gibi
hissedebilirsiniz.

>> Köflelerde Kalem Dalafl›
Gazeteci yazar Sinan
Sayrugaç taraf›ndan
kaleme al›nan "Köflelerde
Kalem Dalafl›" adl›
kitapta medyan›n yak›n
tarihine ›fl›k tutuluyor.
Söz konusu kitap, köfle
yazarlar› aras›ndaki fikir
tart›flmalar›ndan çok,
kiflisel kavgalara yer
verildi¤ini ortaya
koyuyor. Sayrugaç
kitab›nda, yaflanan
tart›flmalar s›ras›nda,
zaman zaman
seviyesizli¤in ve argonun
ne kadar ön plana
ç›kt›¤›n› da gözler önüne
seriyor. Kitapta, 1997 ile
2007 aras›ndaki
dönemde Türkiye’de en
çok okunan ünlü
yazarlar›n köfle yaz›lar›

tek tek inceleniyor.
Böylece, okura medyay›
yak›n tarihin iliflkiler
a¤›nda anlama f›rsat›
veriliyor.
Yazar: Sinan Sayrugaç
Yay›nevi: Truva
Sayfa Say›s›: 192
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Sinema
keyfi
cep’te
> > A y fl e g ü l E m i r

on dönemde piyasaya
ç›kan teknolojik
cihazlar, günlük
hayattaki bütün
e¤lenceleri cep
telefonlar›na ekliyor.
General Mobile'in piyasaya
sundu¤u son cep telefonu
beyaz perdeyi cep’e tafl›yor.
G777 cep telefonu, çift SIM
kart› desteklemesinin
yan›nda standart olarak
gelen video gözlükleri
sayesinde cep telefonunda
sinema keyfi yaflat›yor.
Video ç›k›fl›na tak›lan

S

Video ç›k›fl›na
tak›lan gözlükler,
sanki 3 metre
mesafeden
sinema ekran›na
bak›yormufl hissi
uyand›r›yor. Son
bir ayda
piyasaya ç›kan
teknolojik
harikalara siz de
göz at›n.

gözlükler, sanki 3 metre
mesafeden sinema ekran›na
bak›yormufl hissi
uyand›r›yor. Cep
bilgisayar›, kablosuz
notebook yükselticisi, elmas
ve bluetooth kulakl›klar,
oyunseverlere yönelik
mouse, son dönemde
piyasaya ç›kan yeni ürünler
aras›nda. Teknoloji tüm
h›z›yla ilerlerken, yeni
cihazlar insanlar›n yaflam›n›
de¤ifltirip kolaylaflt›rmaya
devam ediyor. ‹flte, son bir
ayda piyasaya ç›kan
teknolojik harikalar...

KABLOSUZ HAYAT

KABLOSUZ NOTEBOOK YÜKSELT‹C‹S‹
Bilgisayar aksesuvarlar› markas› Logitech, notebook’lar› PC gibi kullanmay›
sa¤layacak klayveli notebook yükseltici stand› Alto’nun kablosuz olan› Alto
Cordless’› pazara sundu. Logitech Alto Cordless, notebook ekran›n› göz hizas›na
göre ayarlay›p kullan›c›lar› dar notebook klavyelerinin yaﬂad›¤› zorluklardan
kurtar›yor. Logitech Alto Cordless’›n kurulumu 30 saniyeden k›sa sürüyor. Bu iﬂlem
bir notebook PC’sini stand›n üzerine yerleﬂtirip USB kablosuna takmak kadar basit.
Alto siyah yüzeyiyle, turuncu arkadan ayd›nlatmal› ikonlara sahip parlak siyah
paneliyle ﬂ›k bir notebook deneyimi sunuyor. Klavyede ayr›ca tek-dokunuﬂla medya
ve ses kontrolü bulunuyor, di¤er h›zl› eriﬂim tuﬂlar›yla favori uygulamalara,
dosyalara ve web sayfalar›na da ulaﬂmay› olanakl› k›l›yor.
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> CEP’TEN S‹NEMA ‹ZLEY‹N
Gençcell, piyasaya sundu¤u General Mobile G777’›n
kutusuyla beraber gelen video gözlükleri ile istenilen her
yerde sinema izleme keyfi yaflat›yor. G777, 2GB haf›zas› ile
istenilen filmin telefona indirilmesine olanak sa¤l›yor.
Standart aksesuvar olarak kutusunda yer alan video
gözlükleri ile beyaz perdeyi de cebe tafl›yor. Güvenlik
konusunda da etkili çözümleri bulunan ürün, telefon
çal›nd›¤›nda
baflkas›n›n
kullanmas›na
izin vermiyor.
Mobil izleyici
özelli¤i
taraf›ndan
sa¤lanan bu
özellik, telefon
çal›n›p baflka kart
tak›ld›¤›nda;
önceden belirlenmifl
bir numaraya mesaj
göndererek
durumu,
ürünün sahibine
bildirerek, telefonu
kilitliyor.

ELMAS BLUETOOTH KULAKLIK
Motorola, özel yap›m lüks cep telefonu
tasar›mc›s› Alexander Amosu ile birlikte üretti¤i
alt›n ve elmas bluetooth kulakl›¤› Diamond
Motopure H12’yi kullan›c›lar›n be¤enisine
sunuyor. Lüks tüketim beklentilerini
karﬂ›lamaya yönelik s›n›rl› say›da
üretilen Diamond Motopure H12’yi, 18
ayar alt›n ve toplam 3,47 karatl›k 180
elmas süslüyor. Özel sipariﬂle sat›n
al›nabilen kulakl›k, 18 ayar beyaz veya
sar› alt›n›n yan› s›ra beyaz, pembe
veya siyah elmas seçenekleri ile
sunuluyor. Kulakl›k arka plan
gürültüsünü ortadan kald›rarak
temiz ve net bir konuﬂma yapmaya
olanak tan›yan CrystalTalk teknolojisini ilk
kullanan kulakl›k olarak da dikkat çekiyor. Cihaz
sadece 100 adet üretildi.

OYUNCU MOUSE

> CEP B‹LG‹SAYARI
Casper, PDA üreticisi HTC'nin cep
bilgisayar› HTC Gene P3400’ü Türkiye’de
kullan›c›lar›n be¤enisine sundu. HTC cep
bilgisayar› gençleri hedefliyor. HTC Gene
P3400’le ifllerinizi kesintisiz sürdürebilecek,
nerede olursan›z olun e¤lenceye vakit ay›rabileceksiniz.
Windows Mobile 5.0 iflletim sistemi üzerinde çal›flan 126 gram
a¤›rl›¤›ndaki Gene P3400, 2.8 inç boyutundaki fl›k dokunmatik
TFT-LCD ekran› ile keyifli ve rahat kullan›m olana¤› tan›yor.

> BLU-RAY ‘D‹ZÜSTÜ’NDE
Daha fazla veriyi saklama kapasitesi bulunan Blu-ray disk
sürücü entegrasyonlu dizüstü bilgisayar›n› piyasaya süren Sony,
FZ Serisi ile HD kalitesini yaflamak isteyenlere çözümler sunuyor.
Sony, Vaio dizüstü bilgisayar serileri ile yüksek çözünürlük (HD)
dünyas›n›n kap›lar›n› aç›yor. Vaio’lar sahip
olduklar› Blu-ray disk combo sürücü veya
Blu-ray disk sürücü teknolojileri ile
kullan›c›lar›n HD kalitesini en üst
seviyede yaflamalar›na olanak
tan›yor. Vaio FZ21Z, Blu-ray
diske yazabilirken ayn› zamanda
di¤er formatlar› da sorunsuzca
okuyabiliyor.

‘ALTIN’DAN
KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK
Kablosuz iletiﬂim ve mobil
müzik aksesuvarlar› firmas›
Jabra, alt›n kaplama,
paslanmaz çelik versiyonlar›yla
ilgi çeken JX10 Cara’y› piyasaya
sundu. Evde, iﬂte, sokakta,
araba kullan›rken kablosuz
iletiﬂim kurman›n rahatl›¤›n›
sa¤layan Jabra Bluetooh
kulakl›klar, 39 Euro’dan
baﬂlayan fiyatlarla sat›l›yor.
Jensen Design’›n baﬂ
tasar›mc›s› Timothy Jacob
Jensen taraf›ndan özel olarak
haz›rlanan kulakl›klar, s›n›rl›
say›da üretildi. 24 ayar alt›n
kaplama ve paslanmaz çelik
olmak üzere iki versiyonu
bulunan Jabra JX10 Cara, 14
gram›n alt›ndaki a¤›rl›¤› ile
dünyan›n en hafif kulakl›klar›
aras›nda da yer al›yor. Jabra
JX10 Cara, ﬂ›k ve kullan›ﬂl›
tasar›m›, 6 saatlik konuﬂma,
200 saatlik bekleme süresi ile
bütün gün kesintisiz olarak
konuﬂma rahatl›¤› sa¤l›yor.

OYUNSEVERLER ‹Ç‹N MOUSE
Logitech oyunculara özel
mouse’u G9 Laser‘in,
kiflisellefltirme özelliklerini
en üst düzeye tafl›yarak her
parças›n› de¤ifltirme
imkan› sunuyor.
Oyuncular, kablolu G9
mouse ile de¤ifltirilebilir
tutufl flekli, 200’den 3 bin
200’e kadar uzanan yüksek
dpi tam-h›z USB lazer
izleme, onboard haf›za
profilleme sistemi,

ayarlanabilir a¤›rl›k ve
rengi de¤ifltirilebilir LED
›fl›klar›yla oyunlar›n
keyfini ç›karacaklar.
Oyunculara kendileri için
en uygun seçene¤i
bulmalar›na yard›mc›
olmak için, Logitech G9
mouse birçok
ayarlanabilir özelli¤e
sahip. Oyuncular›n
kendilerini daha rahat
hissetmeleri için G9 mouse
ayarlanabilir a¤›rl›k ve
a¤›rl›k da¤›l›m› gibi
özellikleri bulunuyor.
Yenilikçi a¤›rl›k ayarlama
sistemi, mouse’un kendi
a¤›rl›¤›na maksimum 28
gram’a kadar farkl›
a¤›rl›klar ekleyerek
oyuncular›n yüzlerce
a¤›rl›k ayar›ndan birini
seçmelerini mümkün
k›l›yor.

FOTO⁄RAF VE PROJEKTÖR

PROJEKTÖRLER RENKLEND‹
Acer, ev e¤lence
cihaz› ve projektör
kullan›m kolayl›¤›
sunan iki yeni
tüketici
projektörünü pazara
sundu. Acer X1260
ve X1160 modelleri
Acer’›n DLP
projektörleri için
yenilikçi, kifliye özel
renk zenginlefltirme
teknolojisi Acer ColorBoost’la donat›ld›. ColorBoost canl›
ve gerçe¤e yak›n pastel görüntü veren renk performans›
sa¤l›yor. Bünyesinde yeni alt› renkli çark tasar›m›n›, güçlü
görüntü iflleme algoritmas›n› ve ileri Lamp Illumination
teknolojisini birlefltiren Acer ColorBoost, parlak renkler ve
yüksek kontrast oran› ile tamamen yeni bir renk
performans seviyesi sunuyor. Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamak
amac›yla Acer projektör portföyünü, Empowering
Teknolojisi ile donat›yor.
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ÇOCUK
‹MZA

Ahmet, karnesini arkas›na
saklayarak babas›na yaklaflt›:
Baba, sana iki haberim var;
biri iyi, biri kötü.
Babas›: Önce iyi haberi söyle
bakal›m.
Ahmet: Karnemde hiç zay›f›m
yok.
Babas›: Aferin. Peki kötü
haber ne?
Ahmet: Biraz önce
söylediklerim yaland›.

SERG‹
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1) Bak›nca görünürsün, kaç›nca
silinirsin.
2) Ç›t der, atefl ç›kar.
3) Afla¤› iner t›k›r t›k›r, yukar›
ç›kar fl›p›r fl›p›r.
4) A¤z› vard›r konuflmaz, yata¤›
vard›r fakat hiç uyumaz.
5) Kula¤›n› büktükçe a¤z›
sulan›r.
6) Ben varmadan o var›r, her
fleyden çok o yol al›r.
7) Daldan dala, k›rm›z› pala.
8) Ne a¤z› var ne dili, konuflur
insan gibi.

9) El eker, dil biçer.
10) En son hangi difller ç›kar?
11) Her gün yeniden do¤ar,
dünyaya haber yayar.
12) Dört aya¤› var, can› yok.
Aya¤›n› kessen kan› yok.
13) ‹stanbul’da bir tane,
‹zmir’de iki tane. Sivrihisar’da
pek çok, dünyada hiç yok.
14) Bir küçücük f›ç›c›k, içi dolu
turflucuk.

Cevaplar

KARNE

B‹LMECE B‹LMECE

it, 3- Kova,
1-Ayna, 2- Kibr
sluk, 6-Ifl›k,
4- Akarsu, 5-Mu , 9-Yaz›,
ktup
7-Sincap, 8-Me
r, 11-Gazete,
10-Takma diflle
harfi, 14-Limon
12-Masa, 13-”‹”

— Babac›m, karanl›kta yaz› yazabilir misin?
— San›r›m. Ne yazmam› istersin?
— Karneme ad›n› yaz›p imza atar m›s›n!

Dün,
bugün...
Peki
ya
yar›n?

‹NTERNETTE
BUNLAR VAR!
MASAL K‹TABI
Adam›n biri kitapç›ya
gider ve tezgahtara:
"Evin reisi erkektir
adl› kitap var m›?"
diye sorar.
Tezgahtar cevap verir:
"Maalesef beyefendi
masal kitab›
satm›yoruz."

AfiK
antada
K›zla delikanl› lok
ler
ek
m
buluflurlar. Ye
r
ele
hv
ka
yenmifl,
içiliyor.
Delikanl›: Seni
.
seviyorum Makbule
...
K›z:
Delikanl›: Sen?
K›z: Ben seni

ti.
sevmiyorum Haya
Delikanl›: ‹yice
.
düflünsen diyorum
dim.
yle
sö
fa
de
ç
Ka
K›z:
!
y›r
Hay›r, hay›r, ha
! Hesap
Delikanl›: Garson
un.
ols
r›
ay
r›
Ay
lütfen.
.
am
K›z: Tamam, tam
um.
or
viy
se
Ben de seni

KONSANTRE
S A L A K L A R :))

:)) ‹flte benim
k›z›m!

‹lk yeme¤e ç›k›fl›m›zda cep
telefonu çald›. Elini çantas›na
att›.
Kurcalad›, kurcalad›. Telefon
uzun uzun çalmaya devam
ediyordu. Bir türlü bulamad›.
Sonra o güzel cümle döküldü
dudaklar›ndan: "Evde mi
b›rakt›m acaba?" Onun
tam arad›¤›m k›z oldu¤una
karar verdim.

:)) Nereye?

Sabah sabah
durakta dolmufl
bekledi¤imi
gören ve pek
muhabbetimiz
olmamas›na
ra¤men beni
arabas›na alan
yan
komflumuza bir teflekkür
ediyorum. Yolda
yan›m›zdan h›zl›ca geçen
arabaya "Nereye gidiyosun
ulan p...?" diye
ba¤›rmas›n› k›n›yorum. Ama
üstüne al›n›p "flehir
merkezine abi" diye cevap
veren kendime de büyük bir
alk›fl istiyorum...

:)) Anneler
kutsald›r

Bir alk›fl da birbirlerine ana
avrat küfür eden iki kiflinin
aras›na girip
ikisine de birer tokat atan
ve "Analar kutsald›r,
analara küfür etmeyin,
o..çocuklar›!!" diyen
Karadenizli a¤›r abi
hemflehrime lütfen.

:)) 6. His

"6. His filmini izledin mi?"
dedim. "Hay›r ama çok
övdüler" dedi. "Bende
filmin
CD'si var, istersen vereyim
izle, ben de çok be¤endim"
dedim. "fiimdi
izlersem bir fley anlamam,
ilk 5 tanesini izlemem
laz›m önce" dedi. Sustum.
Gülmedim
bile. Art›k görüflmüyoruz.

:)) Danger

Önümüzde ilerleyen tankerin
üzerindeki 'Danger' yaz›s›n›
görüp de "Allah'›n ak›ll›s›,
tanker yazaca¤›na danger
yazm›fl" diyen ve arkas›ndan
kahkahalarla gülen teyzemi
nerelere gömsem acaba?

YO
SENAR

K›yamet koptuktan
sonraki flafl bafll›klar

Sabah:Biz Öldük!

Para:K›yametten kâr yapman›n 100 yolu

Anadolu Ajans›:K›yamet koptu (A.A)

Star Gazetesi:fiok! Kand›r›ld›k,
fieytan asl›nda iyiymifl!

Zaman:Biz demifltik, böyle olaca¤›
belliydi!
Dünya Gazetesi:‹MKB'de endeks bir
daha yükselmeyecek.
Hafta Sonu:Ayhan Ifl›k ile Hülya Avflar
gizlice bulufltular.
Erkekçe:(Ç›k›yor olsayd›) Ay›n hurisi
Fanatik Gazetesi:Bu maç›n galibi
yok!
Cumhuriyet:Sonunda Ata'm›za
kavufltuk.
Bilim Teknik:Evren
hakk›nda bütün
bilmediklerimiz...
Oyun Dergisi:Game
Over
Elle:Yarg› gününde an›nda
10 kilo verin!

Aktüel:Mahfler günü yan›n›zda olmas›
gereken 2 fley: Sevaplar ve Is›ya dayan›kl›
elbise
Auto Show:S›rat köprüsünde
saniyede 100 km’ye ulaflan son model
arabalar
Arena U ur Dündar:Cennete
rüflvetle kaçak giren günahkarlarin tüyler
ürperten dosyas›
Hürriyet Ertu rul
Özkök:‹yimserli¤i elden b›rakmayal›m,
hiç olmazsa cehennemde ›s›nmak için
yak›t paras› yok!
Radikal:Yeni dosyay›
aç›yoruz: Yeflil itiraf ediyor.
Asl›nda k›yametten Susurluk
çetesi sorumlu.
Baflbakanl›k Bas›n ve
Halkla ‹liflkiler Dairesi
Ocak/fiubat 2008 < ‹SMMMO YAfiAM

65<

bulmaca

Sudoku

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

> > Haz›rlayan: ‹lker Mumcuo¤lu
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Soldan sa¤a
1. Bal›k yumurtas›yla yap›lan bir tür meze - fiifal› otlarla tedavi
etme biçimi. 2. Yeni olgunlaflmaya bafllayan meyve - Edirne'nin bir
ilçesi. 3. Radyan'›n k›sa yaz›l›fl› - Mekanik enerjiyi elektrik
enerjisine dönüfltüren alet. 4. Naz›m Hikmet'in, “Sen mutlulu¤un
resmini yapabilir misin …” diye sordu¤u ressam›n önad› Tanr›'n›n sevgi ve ilgisinden mahrumiyet, karg›fl. 5. Haydut,
harami - Gösterifl. 6. Gemici, iflçi gibi kimselerin e¤lenmek için
gittikleri içkili, dansl› yer - Tugayla kolordu aras›nda yer alan
askeri birlik. 7. Yaln›z iki genifl yüzü testere ile düzeltilmifl tahta Cüzi, k›smi - Lityumun simgesi. 8. K›rm›z› - “… fiükür”
(Galatasarayl› ünlü golcü) - Zehir. 9. Koyun ve keçi sürüsü Ahmak, sersem. 10. ‹yiden iyiye, iyice - M›s›r'›n plaka iflareti.

Yukar›dan afla¤›ya
1. Tarla, ba¤, bahçe gibi yerlerden toplanan üründen arta kalanlar
- Ördek. 2. Gemi mürettebat›n›n anlaflamamas›, aralar›nda kavga
etmeleri. 3. Kökten, köktenci - Bir ba¤laç. 4. Arseni¤in simgesi Tat alma organ› - Osmanl› padiflahlar›n›n adlar›n›n sonuna
getirilen unvan. 5. Bankaya para yat›ran kimse - Denizlerde
yaflayan memeli bir hayvan. 6. Közlenmifl patl›can, sarm›sakl›
yo¤urt ve k›yma ile yap›lan bir çeflit yemek. 7. Birleflmifl Milletler'i
simgeleyen harfler - Bir yar›fl kay›¤›. 8. Cüzzaml› kimse. 9. E¤ilim
- Kenarlara paralel olarak yap›lan süs. 10. Sermayesi paylara
bölünmüfl olan ve her orta¤›n sorumlulu¤u sermayedeki pay›yla
s›n›rl› bulunan ortakl›k - Tavlada üç say›s›. 11. Kuzu sesi Topra¤›, külü kar›flt›rma. 12. Serbest b›rakma - ‹yilik, ihsan.

Çözüm
1. Tarafl-Badi. 2. Alababula. 3.
Radikal-Ve. 4. As-Dil-Han. 5. MudiOtari. 6. Alinazik. 7. Un-Kano. 8.
Alaten. 9. Temayül-Su. 10. AnonimSe. 11. Me-Efleleme. 12. Azat-Nimet.

Yukar›dan afla¤›ya

Soldan sa¤a
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1. Tarama-Otama. 2. Alasulu-Enez.
3. Rad-Dinamo. 4. Abidin-Lanet. 5.
fiaki-Alayifl. 6. Baloz-Tümen. 7. BulTikel-Li. 8. Al-Hakan-Sem. 9.
Davar-Seme. 10. Enikonu-Et.
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‹STANBUL SERBEST
MUHASEBEC‹
MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI
‹K‹ AYLIK YAYINI

Dosya:

OCAK-fiUBAT’08 YIL: 3 SAYI: 12

Trafik,‹stanbul’un kaderi mi?

