Sevgili
‹SMMMO
Ailesi,

M

uhasebenin so¤uk
yüzünü s›ms›cak bir
paylafl›m platformuna
tafl›yan ‹SMMMO
Yaflam’›n yeni bir
say›s›nda daha beraberiz.
Dergimiz yine dopdolu...
Dergimizin içeri¤inden
sizlere bahsetmeye
bafllamadan önce, önemli bir
gündem maddemizi sizlerle
paylaflmak istiyorum.
Çal›flma yaflam›m›z›
düzenleyen 3568 Say›l›
meslek yasam›zda de¤ifliklik
haz›rl›¤› sürmekte.
De¤ifliklik tasar›s›n›n
haz›rl›k sürecinde
büyük ve güçlü
camiam›zdan
katk›
al›nmamas›
üzüntü verici.
Mesle¤imizi
gelifltirmekten
uzak,

örgütlenmemizi hedef alan her
türlü giriflimin karfl›s›nda
duraca¤›m›z› belirtmek
isterim.
Sevgili Dostlar,
‹stanbul’un gerçek sahibi kim?
Bu flehrin keyfini hep birlikte
paylaflmasak da s›k›nt›s›n›
hep birlikte paylafl›yoruz.
Trafikte hepimiz eflitiz… Bu
gerçe¤e ra¤men ‹stanbul ve
Öteki ‹stanbul diye bir gerçek
var. Kimi zaman otomobilde
geçerken flöylesine bir göz
att›¤›m›z Öteki ‹stanbul,
bazen mendil satan bir
çocu¤un yakaran gözlerinde,
kimi zaman bebe¤iyle elini
açan bir kad›n›n avuçlar›nda
yüzümüze çarp›yor. ‹SMMMO
Yaflam Dergisi projektörlerini
bazen göz ucuyla bakt›¤›m›z
varofllara yani Öteki
‹stanbul’a çevirdi bu kez.
Varofllar›n e¤itimden siyasete
kadar olan tüm dinamiklerini
araflt›rd›k bu say›m›zdaki
kapak haberimizde…
Varofllar›n dinamiklerini
kavrayamazsak san›r›m
bundan sonra Türkiye’yi
anlamakta da zorluk
çekebiliriz.
Dosyam›z, organik yaflam…
G›dadan giyime kadar insan›n
tüm ihtiyaçlar›nda safl›¤›
yeniden keflfediliflinin
hikayesini bu sayfalar›m›zda
okuyabilirsiniz.
Yaflam dergimizde yine
yaflam›n içinden konuklar›m›z
var. Vergi deyince hepimizin
sayg›yla önünde e¤ildi¤i,
hocalar›n hocas› Prof. Dr.
Veysi Sevi¤, Zirvedekiler
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‹smail Hakk› Baliç, Kenan Bu¤a,
Erol Demirel, Mehmet Eren,
Hüseyin F›rat, Mehmet Aziz Gökdeniz,
Tayyar Güler, Asl› Hanife Gültekin,
Mustafa Gürses, Atiye Göreke,
Hasan Ild›r, Hüseyin Kaleli, Necati Kalkan,
Turgay Kanarya, Osman Kavrak, ‹lhan
K›rcao¤lu, fienol Kokal, Habib Kullukcu,
Hac› Reflit Küçük, Kaz›m Mermer,
Erol Öngen, Leyla Özbay, Arif Özdemir,
Mehmet ‹hsan Yalç›n, Serpil Zorbozan

sayfalar›m›z›n konu¤u…
Veysi Hoca, aç›k kalplilikle
hem yaflam›n› hem de vergi
politikalar›yla ilgili
görüfllerini paylaflt›
bizimle…
Yaflam›m›za keyif katan, bizi
güldürürken düflündüren
Avrupa Yakas› dizisinin
Makbule’si, tiyatrocu Hasibe
Eren ile söyleflimizi de
sayfalar›m›zda
okuyabilirsiniz.
Mesle¤ine afl›k bir gazeteci
olan Fortune Dergisi Genel
Yay›n Yönetmeni Sabuncu
da genç yafl›nda elde etti¤i
baflar›lar›n ard›ndaki
çal›flma azmini sizlerle
paylafl›yor.
Mesleki yaflam›yla
hobilerini dengeleyen
üyelerimizi de
sayfalar›m›za tafl›may›
sürdürüyoruz. Bu ayki
konuklar›m›z, 35 y›l önce
judoya bafllayan amca Ali
Köseo¤lu ile ye¤en Bahri
Köseo¤lu… Köseo¤lu
hocalar, bugüne kadar 5
bine yak›n gence gönüllü
olarak judo ö¤retti.
Gezi sayfalar›m›zda sizi
Güney Afrika ile Gaziantep’e
götürüyoruz. Kariyer
sayfalar›m›z› okuyarak
liderlik becerilerinizi
gelifltirecek ipuçlar›n›
bulabilirsiniz. Yaflam’›n›z›n
da güzelliklerle dolu olmas›
dile¤iyle…
Sevgiyle kal›n dostlar…
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Kapak

Öteki ‹stanbul
‹stanbul’da gerçek ‹stanbullular›n nüfusu
ancak 3.5 milyonu buluyor. ‹stanbul’un
yüzde 60’› Hazine arazisi üzerinde
kurulmufl kaçak yap›larda yafl›yor. fiehrin
kenar mahalleleri olarak bilinen varofllarda
yaflayanlar ‹stanbul’un öteki yüzünü
oluflturuyor. ‹SMMMO Yaflam dergisi
varofllar›n de¤iflen dinamiklerini araflt›rd›…

VAROfi NE DEMEK? NELER OLUYOR? AKADEM‹SYENLER‹N AÇIKLAMALARI, VAROfiLARDA YAfiAYANLARIN BEKLENT‹LER‹...
‹SMMMO YAﬁAM > Mart/Nisan 2008
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‹SMMMO Yaflam’da...
06 62. gün
Gündem h›zl› de¤ifliyor
10 Zirvedekiler
VEYS‹ SEV‹⁄
Milyonlar›n vergi ile ilgili
sorular›n› yaklafl›k 30 y›ld›r
yan›tlayan Prof. Dr. Veysi
Sevi¤, vergiyi devlet s›rr›
olmaktan ç›kard›. Marmara
Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Veysi Sevi¤,
hocalar›n hocas› olarak da
biliniyor.

08

‹SMMMO’dan Haberler

Meslek yasas›, mesle¤i icra edenlerle haz›rlanmal›
TÜRMOB Genel Baflkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baflkan› Yahya Ar›kan,
meslek yasas›n›n de¤ifliklik haz›rl›¤›nda TÜRMOB ile 78 muhasebeci
mali müflavir odas›n›n d›fllanmas› kabul edilemez oldu¤unu söyledi.
Ar›kan, siyaset gölgesinde s›nav, tasar›n›n angaryalara çözüm
getirmemesi, öngörülen nispi temsil sisteminin sak›ncalar› ve
Anayasa’ya ayk›r› maddelere aç›kl›k getirdi.

20 Röportaj
MURAT SABUNCU
Türkiye'de yedi ay önce yay›n
hayat›na bafllayan ayl›k
ekonomi dergisi Fortune’un
kurucu genel yay›n
yönetmenli¤ini yap›yor.
Milliyet’te kendini gösteren 39
yafl›ndaki Murat Sabuncu,
günlük gazetede çal›flmay›
özlese de dergicilikteki
detayc›l›¤› seviyor.

30 Renkli Yaﬂam
HAS‹BE EREN
Avrupa Yakas›’n›n Makbule’si diye hemen ilk
karfl›laflt›¤›n›zda size espri yapmas›n›
beklemeyin. Dostlar›n›n yan›nda mübala¤a
sanat›n›n tüm inceliklerini kullanan Hasibe
Eren, “Ancak, tan›mad›¤›m bir toplulu¤a
girdi¤imde, komik olmam›n beklendi¤ini
hissedersem, aniden çok ciddi olurum” diyor.

Liderli¤inizi egzersizlerle geliﬂtirin
34
Kariyer

24

‹fl veya statü de¤il, bir karakter
özelli¤i… Karizma ve vizyon, bu
karakterin olmazsa olmaz iki
özelli¤i… Liderlik uzman› Niyazi
Alt›lar, "Liderlik ö¤renilebilir ve
egzersizlerle gelifltirilebilir" diyor.

Dosya

Ne kadar
ekoseksüelsiniz?
Organik pamuktan üretilmifl
tekstil ürünlerini giyiyorsunuz.
Yedikleriniz de yüzde 100
organik… Kesin; siz
ekoseksüelsiniz!

28

36 E¤itim

Çocu¤unuz
oymakbaﬂ› olsun

Yaz tatili için geri say›m sürerken, aileler
çocuklar› için yaz okullar›n› da araflt›rmaya
bafllad›. Yaz okullar›nda; yüzmeden tenise,
futboldan tiyatroya kadar onlarca e¤itim
alternatifi var.

Yaﬂam›n Portresi

Ali ve Bahri Köseo¤lu

Köseo¤lu ailesi meslek olarak
muhasebeyi, sporda da judoyu
tercih ediyor. Ali ve Bahri
Köseo¤lu, amca-ye¤en ailenin bu
gelene¤ini bozmuyor. Ali ve Bahri
Hoca, bugüne kadar 5 bine yak›n
ö¤renciye gönüllü olarak judo
ö¤retti.

38 Sa¤l›k
40 Evim evim
42 Dostlar›m›z
44 Moda
46 Lezzet
48 Gezi
Güney Afrika
52 Gezi
Gaziantep
56 Kültür sanat
58 Sinema
60 Kitap
62 Teknoyaﬂam
64 Mizah
66 Bulmaca

Gaziantep

62.gün

AKP’ye kapatma davas›nda süreç iﬂliyor
A
nayasa Mahkemesi,
Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Abdurrahman
Yalç›nkaya 'n›n AKP'nin
"laikli¤e ayk›r› fiillerin oda¤›
haline geldi¤i" gerekçesiyle
kapat›lmas› istemiyle açt›¤›
davan›n iddianamesini kabul
etti. Böylece AKP hakk›ndaki
kapatma davas› süreci
resmen baﬂlam›ﬂ oldu.
Mahkeme Baﬂkan› Haﬂim
K›l›ç ile üyeler Sacit Adal›,
Necmi Özgüldür ve Serruh
Kaleli 'nin muhalefetine
karﬂ›n, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül'e de yarg› yolu
aç›ld›.
Karar›n ard›ndan, iddianame
Parti'ye gönderildi. AKP'nin
ek süre talebinde bulunma
hakk› var. Ancak son karar›
yine Anayasa Mahkemesi
verecek. Ön savunman›n
Anayasa Mahkemesi’ne
verilmesinin ard›ndan
Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Abdurrahman
Yalç›nkaya, esas hakk›ndaki
görüﬂünü bildirecek. Ön
savunman›n Anayasa
Mahkemesine verilmesinin
ard›ndan Yarg›tay
Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Abdurrahman Yalç›nkaya,
esas hakk›ndaki görüﬂünü
bildirecek.
Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›n›n esas
hakk›ndaki görüﬂü AKP'ye
gönderilecek. Daha sonra
belirlenecek bir tarihte
Yalç›nkaya sözlü aç›klama;
AKP yetkilileri de sözlü
savunma yapacak.
EK DEL‹L SUNMA HAKKI
Bütün bu sürecin ard›ndan,
davaya iliﬂkin bilgi, belgeleri
toplayacak raportör, esas
hakk›ndaki raporunu
haz›rlayacak. Bu iﬂlemler
sürerken, gerek Yarg›tay
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›,
‹SMMMO YAfiAM > Mart/Nisan 2008
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gerekse daval› AKP ek delil
veya yaz›l› ek savunma
verebilecek. Raporun,
Anayasa Mahkemesi’nin 11
üyesine da¤›t›lmas›n›n
ard›ndan, Anayasa
Mahkemesi Baﬂkan› Haﬂim
K›l›ç bir toplant› günü
belirleyecek. Üyeler,
belirlenen günde bir araya
gelerek, kapatma istemini
esastan görüﬂmeye
baﬂlayacaklar.

EN AZ 7 OY GEREKL‹
AKP hakk›ndaki kapatma
davas›n›, 11 kiﬂiden oluﬂan
Anayasa Mahkemesi Heyeti
karara ba¤layacak. As›l
üyelerden herhangi birinin
bulunmamas› veya

emekliye ayr›lmas› halinde
4 yedek üyeden en
k›demlileri heyete
kat›lacak.
Anayasa'ya göre bir siyasi
partinin kapat›lmas›na
karar verilebilmesi için
nitelikli ço¤unlu¤un oyu
aranacak. Buna göre,
kapatma karar› için
Anayasa Mahkemesi’nin 11
as›l üyesinin en az 7'sinin
oyu gerekecek. Anayasa
Mahkemesi, Anayasa'n›n
69. maddesine göre, temelli
kapatma yerine, dava
konusu fiillerin a¤›rl›¤›na
göre Devlet yard›m›ndan
k›smen veya tamamen
yoksun b›rakma karar› da
verebilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin
AKP ile ilgili iddianameyi
kabul etmesinin ard›ndan
AKP, karﬂ› atak
haz›rl›klar›na baﬂlad›. AKP,
anayasa de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin
takvimi netleﬂtirmeye
çal›ﬂ›yor.
AKP Grup Baﬂkanvekili
Nihat Ergün, son yapt›¤›
aç›klamada, anayasan›n
siyasi partilerin
kapat›lmas›n› düzenleyen 68
ve 69. maddesinde de¤iﬂiklik
yap›lmas›n›n zorunlu
oldu¤unu belirterek,
amaçlar›n›n TBMM'den
bunun mutabakatla geçmesi,
mutabakat sa¤lanamamas›
durumunda halkoylamas›n›n
bir seçenek oldu¤unu söyledi.

‹lhan Selçuk’a bask›na büyük tepki

Gözalt›na
al›nmas›n›n
ard›ndan
Cumhuriyet
Gazetesi ad›na
aç›klama yapan
Genel Yay›n
Yönetmeni
‹brahim Y›ld›z,
Selçuk'un
sa¤l›¤›ndan
endifleli
olduklar›n›
bildirirken ‹lhan
Selçuk savc›l›k
sorgusundan
sonra serbest
b›rak›ld›.

Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda, Cumhuriyet
Gazetesi imtiyaz sahibi ‹lhan Selçuk'un sabaha do¤ru
evine bask›n yap›larak gözalt›na al›nmas› büyük tepki
gördü. Selçuk’un yan› s›ra ‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u
Perinçek, eski ‹stanbul Üniversitesi Rektörü Kemal
Alemdaro¤lu'nun al›nd›¤› gözalt›lar Türkiye'nin
gündeminden hala düflmedi.
Gözalt›na al›nmas›n›n ard›ndan Cumhuriyet Gazetesi ad›na
aç›klama yapan Genel Yay›n Yönetmeni ‹brahim Y›ld›z,
Selçuk'un sa¤l›¤›ndan endifleli olduklar›n› bildirirken,
Selçuk savc›l›k sorgusundan sonra serbest b›rak›ld›.
TÜRMOB Genel Baflkan Yard›mc›s› ve ‹SMMMO Baflkan›
Yahya Ar›kan da Cumhuriyet'e geçmifl olsun ziyaretinde
83 yafl›ndaki Selçuk'un ne gerekçeyle olursa olsun sabaha
do¤ru bask›n yap›larak evinden al›nmas›n› elefltirdi.
‹brahim Y›ld›z'la Cumhuriyet'te ziyaretleri kabul eden
Selçuk aradan yaklafl›k 10 gün geçmeden hastaneye
kald›r›ld›. Dergimizin yay›na haz›rland›¤› s›rada, Selçuk'un
kritik süreci atlatt›¤› aç›kland›.
Bu arada Selçuk'un gözalt›na al›nd›¤› gün al›nan,
aralar›nda Perinçek'in de bulundu¤u 4 kifli tutukland›. Eski
‹stanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaro¤lu ise
serbest b›rak›ld›.Kimi çevrelerce AKP'ye kapatma davas›
aç›lmas›n›n misillemesi olarak yorumlanan Ergenekon
kapmas›ndaki göz alt› ve tutuklamalara protestolar
günlerce devam etti. Soruflturmayla ilgili iddianamenin
aylard›r haz›rlanmamas›na tepki gösterilirken resmi
kaynaklar yak›nda aç›klanabilece¤inin sinyallerini
vermifllerdi.

Çal›ﬂan sosyal güvenlik için meydanda

M

eclis'te görüﬂmeleri
devam eden ve burada
gerilimlere neden olan
sosyal güvenlik
sistemine iliﬂkin yasal
düzenlemeler, Türkiye'de
hemen her gün meydanlar›n
eylemlere ev sahipli¤i
yapmas›na neden oldu.
Sosyal Güvenlik Yasa
Tasar›s›’n› protesto eden
çal›ﬂanlar kimi protesto
gösterilerinde polisin
müdahalesiyle karﬂ›laﬂt›.
Eylemcilerle polis aras›nda
yaﬂanan arbedede baz›
eylemciler yaraland›. ‹ﬂ
b›rakma ve protesto
eylemlerinin ard›ndan sosyal
güvenlik konusunda sendika
ve konfederasyonlarla

masaya oturmak zorunda
kalan hükümet, prim gün
say›s›nda geri ad›m atarken
emeklilik konusunda 65 yaﬂ
s›n›r›nda ›srar edince Emek
Platformu k›sa bir süre ara

verdi¤i eylemlere yeniden
baﬂlad›. Son olarak 6
Nisan'da Emek
Platformu'nca düzenlenen
protesto mitingine Türk-‹ﬂ ve
Hak-‹ﬂ örgüt karar›yla

kat›lmad›.
Bu arada gazeteciler de yasa
tasar›s›yla y›pranma hakk›
pay›n›n kald›r›lmas›
giriﬂimini oturma
eylemleriyle protesto ettiler.

Fenerbahçe destan yazd›
Futbolda Avrupa fiampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe,
Chelsea karfl›s›nda 13'ncü dakikada kendi kalesine
att›¤› golle yenik duruma düfltü¤ü maçta Kaz›m ve
Deivid'in att›¤› gollerle karfl›l›k vererek güçlü
rakibine fiampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini tatt›rd›.
Fenerbahçe'nin Chelsea maç›nda elde etti¤i zafer,
baflta ‹ngiliz bas›n›nda olmak üzere, dünyada

büyük yank› buldu. Yabanc› gazeteler, "Chelsea'nin
ümitleri dramatik bir gecede son buldu", "Chelsea,
bafla¤r›s› ile yurda dönüyor", "Türklerin tutkusu
Chelsea'yi hipnotize etti", "Fenerbahçe, Sevilla
maç›nda oldu¤u gibi uçurum kenar›nda kendini
toparlad›" gibi yorumlar yapt›.
‹ngiliz bulvar gazetelerinden Daily Express,
Fenerbahçe'nin Chelsea'yi ''flaflk›na
çevirdi¤ine'' dair bir bafll›kla haberi
okurlar›na duyururken, bu sonuçla
Chelsea'nin fiampiyonlar Ligi
umudunun ''hassas bir dengeye
oturdu¤unu'' yazd›. The Daily
Telegraph gazetesi de
Fenerbahçe'nin, Chelsea'yi serseme
çevirdi¤ini yazd›. Chelsea'nin, flimdi
yar› finale ulaflmak gibi zor bir hedefi
bulundu¤u, Avram Grant'›n üzerinde
büyük bir bask› bindi¤i de kaydedildi.
The Guardian'›n haberinde de
Deivid'in ataklar›n›n Chelsea'yi evine
bafl a¤r›s›yla gönderdi¤i belirtilirken,
''Chelsea'nin kendisinden baflka
suçlayaca¤› hiçbir fley yok'' denildi.
The Independent gazetesi de Avram
Grant'›n, ''ihtiflaml› bir sonuca
ulaflmak konusunda gördü¤ü tatl›
rüyan›n Kaz›m taraf›ndan yerle-bir
edildi¤i''ni yazd›. The Times gazetesi
de Chelsea'nin, Fenerbahçe'den ac›
bir ders ald›¤›n› belirten bir bafll›kla
haberi yay›mlad›.
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>> ‹SMMMO verileri 26 gazetede manflet
Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri
çerçevesinde imza att›¤› toplumsal
raporlarla ad›ndan söz ettiren ‹SMMMO
"Türkiye De¤erini Katl›yor"
araflt›rmas›yla ulusal çapta yay›mlanan
26 gazetenin manfletlerine kaynakl›k etti.
Araflt›rmada, yabanc› yat›r›mc›n›n
Türkiye’ye yöneliminin nedenleri
irdelenirken emlak fiyatlar›ndaki art›fl,
bankac›l›k ve enerji yat›r›mlar› masaya
yat›r›ld›. Araflt›rmaya göre, Türkiye
ekonomisi daha önceki küresel krizlerde
a¤›r yara al›rken son iki dalgalanmadan
(May›s-Haziran 2005 ve bugün içinde
bulundu¤umuz dalgalanma) di¤er ülke
ekonomileri gibi derin yarayla ç›kmad›.
Bu geliflmede Türkiye’de makro
göstergelerdeki k›smi düzelmeler yan›
s›ra yabanc›lar›n daha önceki krizlerdeki
gibi apar topar Türkiye’yi terk
etmemesinin önemli bir rolü var. Bu
dönemden sonra da en büyük yat›r›mlar›
çekecek sektörler olan gayrimenkul ve
enerjide yat›r›m kuyru¤u uzuyor.
Araflt›rmaya göre, yabanc›lar›n Türkiye
ekonomisine ilgisinin s›rr›; varl›klar›n
de¤erini katlamas›nda. Öne ç›kan
bafll›klar flöyle;

>> Özellikle enerjide yat›r›mc› kuyru¤a
girdi, liste incelendi¤inde milyar dolarl›k
projeler bekliyor.
>> Tafl› topra¤› alt›n denilen ‹stanbul’un
her metrekaresi art›k alt›ndan da de¤erli.
2001 krizinden sonraki dönemde alt›n
fiyatlar› 3.5 kat, enflasyon 3 kat artt› ama
‹stanbul’un birçok semtinde konut
fiyatlar› 7 ila 20 kat aras›nda de¤er
kazand›.
>> Son 4 y›lda 22 milyar dolarl›k
özellefltirme yapan Türkiye, 2004’te
yüzde 67’si için 1.3 milyar dolar verilen
Tüprafl’›n 2 y›l sonra yüzde 51’ini 4.1
milyar dolara satt›.
>> Bankalarda da durum farkl› de¤il.
Nitekim, bankalar›n› kurtarmak için
aç›lan geri al›m ihalelerinde ceplerindeki
parayla bankalar›n› kurtaranlar, aradan
geçen 5 y›lda hisselerini piyasa de¤erinin
de üzerinde satmay› baflard›.
>> Özellefltirme ve özel sektör
ortakl›klar›na ak›n eden yabanc›lar›n
‹stanbul’a konufllanmas› milyarlarca
dolarl›k yeni ofis inflaatlar›n› beraberinde
getirdi. Ofis kiralar›nda dolar baz›nda son
3 y›lda yüzde 120’ye varan art›fllar
yafland›.

>> Vergideki de¤ifliklik yat›r›m› etkiliyor
‹SMMMO bilimsel
YATIRIM KARARINDA ANA FAKTÖR EKONOM‹K
çal›flmalar›na bir
yenisini daha ekledi.
‹SMMMO için Türkiye’de
yerli ve yabanc›
sermayenin yat›r›m
kararlar›n› etkileyen
faktörler ile bu
faktörlerin önem
s›ras›n›n belirlenmesi
amac›yla ‹stanbul
VERG‹SEL FAKTÖRLERDE ‹ND‹R‹MLER CEZBED‹YOR
Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Nagihan
Oktayer, Nazan Susam
ile Dr. Murat Çak
taraf›ndan haz›rlanan
rapor aç›kland›.
Çal›flmada ‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n en
faktörlerden hemen sonra yat›r›m
büyük 500 firma ve ikinci büyük 500
kararlar›nda belirleyici. Yat›r›mc›lar›n çok
kuruluflu da içeren, her biri kendi
büyük bir k›sm› genel vergi indirimlerini
sektörünü önemli ölçüde temsil
bu konuda birinci s›radaki etken olarak
yetene¤ine haiz 840 yerli ve yabanc›
de¤erlendirirken vergi muafiyetleri, Türk
flirket temsilcisi ile yat›r›m kararlar›n›
vergi sisteminin yap›s› ve vergi rekabeti
etkileyen faktörler üzerine görüflüldü.
için uygulanan politikalar indirimleri takip
Buna göre, vergi yap›s›ndaki de¤iflim,
eden faktörler.
ekonomik, sektörel ve pazar pay› ile ilgili
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Meslek yasas›,
mesle¤i icra
edenlerle
haz›rlanmal›
3568

Say›l› Serbest
Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik ve Yeminli
Müflavirlik Kanunu’nda
de¤ifliklik haz›rl›¤› sürerken,
TÜRMOB Genel Baflkan
Yard›mc›s› ve ‹SMMMO
Baflkan› Yahya Ar›kan,
düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda tasar›daki
yanl›fl ve eksiklere dikkat
çekti.
Ar›kan; Yücel Akdemir,
‹hsan Yalç›n, Hüseyin F›rat
ve Kaz›m Mermer’den
oluflan ‹SMMMO Yönetim
Kurulu ile düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, meslek
yasas›n›n de¤ifliklik
haz›rl›¤›nda TÜRMOB ile 78
muhasebeci mali müflavir
odas›n›n d›fllanmas›n›n
kabul edilemez oldu¤unu
vurgulad›.
‹stanbul’da düzenlenen
toplant›yla efl zamanl›
olarak, Ankara’da TÜRMOB
Yönetimi ve Türkiye
genelinde 78 Oda Baflkanlar›
da tasar›yla ilgili
de¤erlendirmelerini
aktard›klar› kamuoyu
bilgilendirme toplant›s›
yapt›lar. Ar›kan, tasar›yla
ilgili çekinceleri

bulundu¤unu ifade ederken
elefltirilerini özetle flöyle
s›ralad›:
>> Meslek mensuplar›n›n
ilgili oldu¤u mevzuat, 92
yasadan olufluyor. Vergi
yasalar› baflta, söz konusu
mevzuat›n sürekli
de¤iflmesi meslek
mensubunun yükünü
artt›r›yor. Farkl›
kurumlarla muhatap
olarak ifllerini yürüten
meslek mensuplar› SSK,
Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤›,
Maliye, Defterdarl›k
aras›nda mekik dokuyorlar.
Yetki karmaflas›,
angaryalar, tahsilat, haks›z
rekabet, mesle¤e d›flardan
girifller gibi mesleki
sorunlar›n çözülmesi etkin
ve verimli çal›flman›n
önünü açacakt›r.
>> 3568 Say›l› Serbest
Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali
Müflavirlik ve Yeminli
Müflavirlik Kanunu’nun
günümüz koflullar›n›n
gerisine düfltü¤ü aç›kt›r.
Ancak, Maliye
Bakanl›¤›’nca haz›rlanan
ve Meclis Plan, Bütçe
Komisyonu’nda ele
al›nmak üzere bekleyen

TÜRMOB Genel Baflkan
Yard›mc›s› ve ‹SMMMO
Baflkan› Yahya Ar›kan,
meslek yasas›n›n de¤ifliklik
haz›rl›¤›nda TÜRMOB ile 78
muhasebeci mali müflavir
odas›n›n d›fllanmas›n›n
kabul edilemez oldu¤unu
söyledi. Ar›kan, siyaset
gölgesinde s›nav, tasar›n›n
angaryalara çözüm
getirmemesi, öngörülen
nispi temsil sisteminin
sak›ncalar› ve Anayasa’ya
ayk›r› maddelere aç›kl›k
getirdi.

‘O ZAMAN MECLISTEKI 4 PARTI BAKANL›KLAR› PAYLAflS›N‘
Hükümet tarif etti¤i kesimi, nispi temsille Oda
yönetimine sokman›n formülünü yasa hükmü haline
getiriyor. Hangi meslek grubunda olursa olsun, üyeler,
yönetimleri seçerken yay›nlar ile e¤itim faaliyetleri
baflta olmak üzere kurulufllar›n mesle¤e katk›s›n›
dikkate al›rlar.
Meslek mensubunun de¤erlendirmesi, her zaman
d›flar›dan bakan güç odaklar›n›n de¤erlendirmesinden
daha sa¤l›kl› olmufltur. Gerek siyasi parti, gerekse
sendika ya da meslek kuruluflu olsun, sivil toplum
örgütlerine müdahalenin faturas›n› Türkiye yak›n

de¤ifliklik tasar›s›, meslek
sorunlar›n› çözmeyi gündemine
almam›flt›r.
S‹YASET GÖLGES‹NDE SINAV
>> Haz›rlanan tasar›yla
s›navlar›n bir bölümü Maliye
Bakanl›¤›'n›n gözetimine
al›n›yor. Mesle¤e girecek

tarihinde de ödemifltir.
Söz konusu tasar›yla muhasebe camias›na, hiçbir meslek
odas›ndan bulunmayan "nispi temsil sistemi" getirilmesi
hedeflenmektedir. Bu düzenleme, en basit anlat›mla
meslek mensubunun, örne¤in, 7.000 oy verece¤i bir aday
yerine 2.000 oy alacak bir aday›n yönetici olmas›
sonucunu do¤uracakt›r.
Maliye Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› tasar›daki anlay›fla göre,
AKP hükümetinin meclisteki di¤er üç parti ile bakanl›klar›
paylaflmas› gerekiyor. Bu yönleriyle tasar›n›n demokratik
iflleyifli, adil kat›l›m ilkesini gözetti¤i düflünülemez.”

serbest muhasebeci mali
müflavirler ve yeminli mali
müflavirlerin s›nav›
TÜRMOB taraf›ndan
gerçeklefltirilirken, yap›lan
yeni düzenlemeyle yeminli
mali müflavirlerin s›nav›
Bakanl›k gözetimine
al›n›yor ve bu yolla meslek

örgütü etkisiz hale getirilip
adeta Maliye Bakanl›¤›'na
ba¤l› bir daire baflkanl›¤›na
dönüfltürülmeye çal›fl›l›yor.
>> Tasar›n›n 5. maddesinde
"Yeminli Mali Müflavirlik
S›nav›’n›n Maliye Bakanl›¤›
gözetimine" verilmesi
öngörülüyor. Bu maddede

kullan›lan ‘gözetim’
sözcü¤ü s›nav
komisyonunun üyelerinin
de Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan seçilece¤i
dikkate al›nd›¤›nda
objektiflik konusunda
kuflku uyan›yor.
Bu düzenleme Anayasa’n›n
135. maddesi ve
demokrasinin gerekleriyle
ba¤daflm›yor. Kamu
kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›n›n
üyelerinin yükselmeleri,
mesle¤in gerektirdi¤i
nitelikler uyar›nca ve
objektif kriterler
gözetilerek düzenlenmeli.
Bakanl›¤a tan›nan bu
yetkinin vesayet yetkisi
s›n›rlar› d›fl›nda oldu¤u
aç›kt›r.

ANAYASA’YA AYKIRI MADDELER

GÜNDEM SINAV DE⁄‹L, E⁄‹T‹M OLMALI

"Her odan›n üyelerinin 25’te 1’i oran›nda temsilci ile ayn› oranda yedek temsilci
seçer, bu oran›n yar›s›ndan az olanlar nazara al›nmaz, fazla olanlar ise tüme
tamamlan›r" maddesi de¤ifltiriliyor. Buna göre, her odan›n üye say›s›na ba¤l›
olmaks›z›n seçece¤i 5 temsilciye ek olarak üyelerin yüzde 1’i oran›nda temsilci
seçebilece¤i hükme ba¤lan›yor. Birlik Genel Kurulu’na kat›lacak delegelerin
seçilmelerindeki k›stas de¤ifltiriliyor. Getirilen düzenleme, adil bir kat›l›m
ilkesine dayal›, serbest, eflit ve genel oy esas›na da ayk›r›l›k oluflturuyor. Oysa
bu ilkeler demokratik seçimin en önemli niteli¤ini oluflturuyor. Nitekim,
Anayasa’n›n 2., 5., ve 135. maddelerine ayk›r› düflen bu düzenleme, daha önce
Anayasa Mahkemesi’nin ald›¤› iki karara da ters düflüyor.

Yeni TTK ve Basel II uygulamalar›n›n getirdi¤i yeni ifl alanlar›yla ilgili olarak tüm
meslek mensuplar›n›n bu iflleri yapabilmeleri için "serbest muhasebeci" tan›m›n›n
kald›r›lmas› gerekiyor. Ancak Maliye Bakanl›¤›’n›n getirdi¤i tasar›, bir taraftan
al›nmas› gereken e¤itim aç›s›ndan meslek mensuplar› aras›nda haks›zl›k yarat›rken
di¤er taraftan getirilen s›nav olgusu ile s›nav baflar›s›zl›¤›ndan kaynaklanan yeni
ma¤durlar yarat›yor. Y›llard›r bu mesle¤i yapan, ruhsat sahibi meslek mensuplar›
haks›z koflullarda s›nav yar›fl›na sokulmamal›. Bunun yerine, tahsil derecesine göre
e¤itim çözüm olur. Bunun için Odalar ve ba¤l› olduklar› TÜRMOB gerekli
sorumluluklar› üstlenmeye haz›rlar. Meslek kurulufllar›, e¤itimi alan meslektafllar›n
mali müflavir yap›lmas›nda yükümlülüklerini yerine getirecekler.
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zirvedekiler: veysi sevi¤
Milyonlar›n vergi ile ilgili sorular›n› yaklafl›k 30 y›ld›r
yan›tlayan Prof. Dr. Veysi Sevi¤, vergiyi devlet s›rr›
olmaktan ç›kard›. Marmara Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Veysi Sevi¤, hocalar›n hocas› olarak da biliniyor.

Hocalar›n hocas›
H
> > Gülflen Kandemir

Prof. Dr. Veysi Sevi¤, ‹SMMMO’nun çeflitli etkinliklerine
kat›larak, görüfllerini dile getirme f›rsat› buluyor.

ocalar›n hocas› olarak bilinen
Veysi Sevi¤, Türkiye’de vergi
denilince geniﬂ kitlelerin tan›d›¤›
ender isimlerden… Türkiye’de
vergiyi gazete sayfalar›na taﬂ›yan
ilk uzman olan Sevi¤, yaklaﬂ›k 20 y›ld›r
sürekli kalemini vergi için iﬂletiyor.
Marmara Üniversitesi ‹‹BF Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Veysi Sevi¤, devletin
kay›t d›ﬂ› ile mücadelede baﬂar›ya

ulaﬂmaﬂ› için YMM ve SMM’lere
gerekli itibar› vermesi gerekti¤ini
söylüyor. Türkiye’de vergiyi do¤ru
ödememenin baﬂar› say›ld›¤›n› belirten
Sevi¤, “Türk halk› vergiye karﬂ›
direniyor. Bu direnci k›rabilecek ve
onlara makul bir vergi ödetebilecek
devlet yaklaﬂ›m› yok. Bu yaklaﬂ›m›
sa¤layacak kurumlara da gerekli itibar
sa¤lanm›yor. Özellikle de mali müﬂavir
ve yeminli mali müﬂavirlere” diye
konuﬂuyor.

YARGIÇ OLMAK ‹ST‹YORDU
Veysi Sevi¤, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden 1964 y›l›nda
mezun oldu. Üniversitedeyken yarg›ç
olmay› istiyordu. Bir tesadüf sonucu
Maliye Bakanl›¤›’n›n hesap uzman›
yard›mc›s› s›nav›na girdi. Bu s›nav›
kazanarak Maliye’ye ad›m att›.
Ard›ndan da hesap uzman› oldu.
Hesap uzmanl›¤› y›llar›nda yurtd›ﬂ›
görevlerde bulundu Sevi¤. ‹ngiltere’de
‹ç Gelirler ‹daresi’nde 1975-1980
y›llar›nda çal›ﬂan Sevi¤, 1985 y›l›nda
ise OECD’de Mali ‹ﬂler Dairesi’nde
görev ald›. Türkiye’den 700 aday
aras›ndan seçilerek gitti¤i OECD’deki
görevinin Sevi¤’e büyük katk›lar› oldu.
Türkiye’ye döndü¤ünde ise Katma
De¤er Vergisi’nin yürürlü¤e giriﬂiyle
ilgili kurulan komisyonda baﬂkanl›k
yapt›. KDV’nin halen yürürlükte olan
ilk 11 tebli¤i Sevi¤’in komisyon
baﬂkanl›¤› s›ras›nda yaz›ld›.
Veysi Sevi¤’in son olarak hesap uzman›
olarak çal›ﬂt›¤› Maliye Bakanl›¤› ile
yolu 1986’da ayr›ld›. Bunun nedenini
Sevi¤’den dinleyelim:
“Anadolu Üniversitesi’ne ö¤retim
görevlisi olarak geçtim. Maliye
Bakanl›¤› ile tamamen ba¤lant›m›
kopard›m. Maliye Bakanl›¤› ile uzun
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‘SMM ve YMM’ler ba¤›ms›z olmal›’
Devletin meslek mensuplar›na gerekli itibar› göstermedi¤ini düflünen
Veysi Hoca, 3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik ve Yeminli Müflavirlik
Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik tasar›s›
ile ilgili haz›rl›klar› ‘rezalet’ olarak
nitelendiriyor. Sevi¤, flu
de¤erlendirmeleri yap›yor:
"‹SMMMO’nun kurslar›nda bu yaflta
görev al›yorum. Ben katk› sa¤l›yorum.
Odan›n ilk kuruflundan beri her türlü
vermifl oldu¤u görevi yerine getiriyorum.
Bu mesle¤in ilerlemesini istiyorum.
Sayg›n bir meslek. Kay›t d›fl›l›k
konusunda baflar›y› sa¤layacak olan
bu odalard›r. Mali müflavir, yeminli
mali müflavir
ba¤›ms›z bir
organ
olmal›."
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zirvedekiler: veysi sevi¤
süre çal›ﬂ›yorsunuz. Bir tak›m iﬂleri de
yap›yorsunuz. Yurtd›ﬂ›na gidip
geliyorsunuz. Bunlar› olumlu
karﬂ›layanlar da var, olumsuz
karﬂ›layanlar da var. Bürokratik bir
s›k›nt› baﬂlay›nca ya kamu ya özel
kesimde yer al›yorsunuz. Ben ikisini de
tercih etmedim, üniversiteye geçtim.”
Anadolu Üniversitesi’nde iki y›l hocal›k
yapan Sevi¤’in akademide ikinci dura¤›
‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi oldu. Marmara Üniversitesi’nde
de ‘vergi hukuku’, ‘ticaret hukuku’ ve
‘iﬂletme hukuku’ gibi dersler vermeye
baﬂlayan Veysi Hoca hukukçu kiﬂili¤iyle
maliye bilgisini birleﬂtirdi.
‹K‹NC‹ DÖNÜfi
Asl›nda Maliye ile ba¤lar›n› kopar›rken
geri dönmeyi düﬂünmeden Veysi Sevi¤,
ikinci bir kez Ankara’ya dönmek zorunda
kald›. Ama bu sefer Baﬂbakanl›k ve
cumhurbaﬂkanl›¤› baﬂdan›ﬂmanl›¤›
görevlerini üstlendi. “O dönem de vergi
kanunlar›n›n yeniden yaz›lmas›
konusunda görevler üstlendim” diyen
Sevi¤, siyasetle nas›l yol ayr›m›na
geldi¤ini ise ﬂöyle anlat›yor:
“Siz netice itibariyle siyasi liderlerin
istediklerini yapmak durumundas›n›z.
Baz› ﬂeylerde itiraz edip do¤ruyu
söylerseniz hem siz üzülüyorsunuz, hem
de bulundu¤unuz görevde kalman›z
zorlaﬂ›yor. O zaman da ayr›lmak zorunda
kal›yorsunuz. Ben hep kendim
ayr›lm›ﬂ›md›r.”
Ankara ile ba¤›n› ikinci kez koparan
Veysi Hoca yine üniversiteye döndü.
Ancak bu kez Brüksel’de vergi hukuku ve

Avrupa Birli¤i’nde Ticaret Hukuku
dersleri verdi. Ayn› y›llarda
Uluslararas› Odalar Birli¤i Vergi
Komisyonu’na üye seçildi. Yal›m
Erez’in baﬂkanl›¤› döneminde
TOBB’un aday göstermesiyle baﬂlayan
bu görevi halen sürdüren Veysi Sevi¤,
“Bu görevi üstlenmemde S›rr› Y›rcal›
ve Rahmi Koç’un etkisi olmuﬂtur.
Halen de bu komisyonun en k›demli
üyesiyim” diyor.
YAZARLIKTA 30 YILA DO⁄RU
Veysi Sevi¤, vergi konusunu geniﬂ
kitlelere ilk tan›tan isim. 1979
y›l›ndan itibaren günlük gazetelerde

‘Türkiye borçlu olmas›n›n bedelini ödeyecek’
Hocalar›n hocas› Veysi Sevi¤, gerek
bürokrasideki gerekse özel sektördeki
birçok ünlü ismin de hocas›. Ö¤rencileri
aras›nda halen birçok banka genel
müdürü var. Veysi Sevi¤ de 10 y›l kadar
Denizbank’›n yönetim kurulu baflkanl›¤›n›
yapt›. Ama makam arac› olmayan bir
yönetim kurulu baflkan›yd›. Kendi
deyimiyle bir A-4 ka¤›d›yla ald›¤›
bankadaki bu görevi Denizbank
yabanc›lara sat›lana kadar sürdürdü.
Sevi¤’e "Denizbank’›n sat›lmas›na
üzüldünüz mü?" diye soruyoruz. Sevi¤,
‘Denizbank’›n sat›lmas›na üzülmedim ama
genel olarak ben bankalar›n yabanc›lara
sat›lmas›na karfl›y›m. Türkiye’ye karfl›
‹SMMMO YAﬁAM > Mart/Nisan 2008
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yabanc›lar›n bir meraklar› var. Bu
insanlar iyi para kazan›yorlar ve
Türkiye’de kurumlara talip oluyorlar.
Finans sektörü de iyi kazan›yor.
Üzülüyorsunuz ama realite bu."
Ak Parti’ye kapatma davas› aç›lmas›n›n
yabanc› sermayeyi ürkütüp ürkütmeyece¤i
sorumuza ise Sevi¤ flu yan›t› veriyor:
"Davan›n yabanc› sermayeyi kaç›rtacak
olan bir taraf› yok. Türkiye’de yabanc›y›
kaç›rtacak üç tane sorun var. Biri cari
ifllemler aç›¤›, devlet bütçesi aç›¤› ve
sosyal güvenlik aç›¤›. Bunlar›
kapatamad›¤› müddetçe Türkiye’nin iki
yakas› bir araya gelmez. Bu bedeli Türkiye
ödeyecek."

yaz›lar yazmaya baﬂlad›. Sevi¤’e yaz›
yazma teklifini ilk olarak 1979 y›l›nda
Hürriyet Gazetesi Genel Yay›n
yönetmeni olan Nezih Demirkent
yapm›ﬂ. Bu teklife ‘evet’ diyen Sevi¤,
Nezih Demirkent, Dünya Gazetesi’ni
kurunca yaz›lar›na orada devam etmiﬂ.
Daha ki ﬁubat ay›na kadar... Hem de her
gün… ‹ki ay önce Dünya Gazetesi
Anadolu Yakas›’nda Kavac›k’a taﬂ›n›nca
Sevi¤ de kendisine gelen bir baﬂka teklifi
kabul etti ﬁimdi haftada dört gün art›k
Referans Gazetesi’nde yaz›lar›n›
sürdürüyor. “Vergi olay›n› bas›nda
günlük yaz› haline ilk getiren benim”
diyor Sevi¤.
VERG‹ DÜNYASI’NI ÇIKARDI
Yay›n hayat›na yazar olarak giren Sevi¤,
1981 y›l›nda hesap uzman›yken Vergi
Dünyas› dergisini ç›karmaya baﬂlad›.
Vergiyi ilk defa dergi haline getirip
aktaran bir yay›n olarak hat›rlanan
Vergi Dünyas›’n›n yaz› iﬂleri müdürü
olarak uzun y›llar görev yapt› Sevi¤. Bu
derginin önemini Sevi¤ ﬂöyle aç›kl›yor:
“Bu derginin ç›kmas›na öncülük eden
dernek baﬂkan› Sezai Onaran’d›r. S›k›
yönetim döneminde o derginin
ç›kmas›nda büyük katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Vergi konusu ilk defa bir ayl›k dergide
yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. ﬁunu da
söyleyeyim. O tarihe kadar vergi
konusunda herhangi bir yay›nda yaz›
yazmak adeta suç say›l›yordu. Vergi
devletin Maliye’sinin gizli iﬂidir. Siz onu
d›ﬂar›ya aç›klayamazs›n›z deniyordu. ‹lk

‘Hayat›ma eﬂim yön verir’
Veysi Sevi¤, röportaj›m›zda efli Sema Sevi¤’i ‘hayat›ma
yön veren insand›r’ diyerek an›yor. Bugünlerde eflinin
rahats›zl›¤› nedeniyle üzgün olan Sevi¤, Sema Han›m’›
"Olaylar› iyi tahlil edebilen bir hayat arkadafl›. Biz çok
genç yaflta evlendi¤imiz için birbirimizle bütünlefltik.
Benim çal›flma hayat›m›n gerisinde o var. Ailemin bütün
sorumlulu¤u onun omuzlar›ndad›r. Benim ailemde k›z
çocu¤u yok. Eflim, ailemizin k›z›d›r. Bütün ailemizin s›rr›
sorumlulu¤u eflimin üzerindedir. Bu benim için büyük bir
flans" diyerek anlat›yor.
Sema-Veysi Sevi¤ çiftinin üç çocu¤u var. En büyük o¤ullar›
Volkan serbest çal›fl›yor. K›z› Sevda bankada çal›fl›rken,
küçük o¤lu Orçun ise Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde ‹ngilizce
iktisat okuyor. Sevi¤’in Uluda¤ Üniversitesi’nde okuyan bir
de k›z torunu var. Ailesinin ihtiyac› d›fl›ndaki gelirlerle
e¤itim bursu verdiklerini belirten Sevi¤, "Yetifltirdi¤iniz
insanlar›n topluma faydal› olmas› size mutluluk veriyor.
Bizim ailece paraya düflkünlü¤ümüz yoktur. Biz fazla
param›zla çocuk okuturuz" diye konufluyor.

defa Türkiye’de bütün müﬂavirlere,
muhasebecilere vergi konusunu dergide
okunur hale getiren Vergi Dünyas›’d›r.”
Yaklaﬂ›k 4 y›ld›r bu derginin yaz› iﬂleri
müdürlü¤ünü yapan Sevi¤, bu yay›n›n
halen ç›k›yor olmas›n› memnuniyetle
anlat›yor. Zaman zaman da Vergi
Dünyas›’na yaz›lar gönderiyor.
VERG‹Y‹ BAS‹TLEfiT‹RD‹
Veysi Sevi¤, yaklaﬂ›k 30 y›ld›r, günlük
yaz›lar yaz›yor. Bunun o kadar kolay
olmad›¤›n› bildi¤imizden Veysi Hoca’n›n
günlük program›n› merak ediyoruz.
Ö¤rendi¤imize göre Veysi Hoca güne saat
05.00’de baﬂl›yor. Güne 07.00’ye kadar iki
saatlik çal›ﬂma ile devam eden Sevi¤, saat
08.15 gibi evinden ç›k›yor. Sabah
haz›rl›¤›na baﬂlad›¤› yaz›y› gün içinde
biraz daha geliﬂtirip akﬂam 1- 1.30 saatte
kaleme al›yor. Güncel olaylara
odakland›¤›n› vurgulayan Veysi Sevi¤,
yaz› yazman›n kendisi için bir yenilenme
oldu¤unu söylüyor. Veysi Hoca,
yaz›lar›ndaki misyonunu ﬂöyle aç›kl›yor:
“Vergiyi benim anlamam önemli de¤il.
Ufak bir iﬂyeri olan birinin, vatandaﬂ›n
anlamas› laz›m. Vergiyi basitleﬂtirerek
anlatmak laz›m. Ben ne akademik, ne de
teknik yazar›m; bu yaz›y› birisi okudu¤u
zaman anlas›n diye bir misyon edinmeye
çal›ﬂt›m. Amac›ma ulaﬂm›ﬂ gibiyim.
Yaln›z benim bir taraf›m var; profesyonel
de¤ilim. Ben gazetede yaz› yazmaya
baﬂlad›¤›m vakit, bu piyasada kimse
yoktu. Bir dergi ç›kard›¤›m›z vakit, dergi
yoktu. Say›n ﬁükrü K›z›lot benden sonra

baﬂlad› mesela. Çok da gurur duyuyorum.
Çünkü yazd›¤› bir kitab›n› bana ithaf
etmiﬂtir. Biz o kap›y› açmasayd›k, bugün
vergi konular› hala devlet s›rr› olacakt›”
‘VERG‹DE BAfiARISIZIZ’
Peki vergi ile bu kadar haﬂ›r-neﬂir olan
Prof. Dr. Veysi Sevi¤, Türkiye’nin mevcut
vergi politikalar›n› baﬂar›l› buluyor mu?
Bu konuda Veysi Hoca hiç iç aç›c› ﬂeyler
söylemiyor:
“Türkiye, vergi gelirlerinin
toplanmas›nda baﬂar›l› de¤il. Dünya
Bankas› yak›n zamanda bir rapor
yay›nlad›. Bu rapora göre, dünyada geçen
sene en çok vergi de¤iﬂikli¤i yapan üç
ülke var; Macaristan, Türkiye ve
Bulgaristan. Yapt›¤› de¤iﬂikliklere
ra¤men vergi gelirlerini art›ramayan tek
ülkeyse, Türkiye. Demek ki iyi bir iﬂ
yapam›yoruz. Sistem nerede t›kan›yor
derseniz?.. Türkiye’de vergiyi do¤ru
ödememek baﬂar› say›l›yor. Bunu do¤ru
ödetecek sistemlere de gerekli kolayl›k
sa¤lanm›yor. Türk halk› vergiye karﬂ›
direniyor. Bu direnci k›rabilecek ve
onlara makul bir vergi ödetebilecek

devlet yaklaﬂ›m› yok. Bu yaklaﬂ›m›
sa¤layacak kurumlara da gerekli itibar
sa¤lanm›yor. Özellikle de mali
müﬂavirlere, yeminli mali
müﬂavirlere…
Devlet onlar› bakanl›¤›n bir memuru
olarak görüyor. Ne oluyor, vatandaﬂ
devlete karﬂ› kendi iﬂini kendisi
görmeye çal›ﬂ›yor. Evini kiraya
veriyor, beyan etmiyor. Ticari
kazanç sahibi arada bir mali
müﬂavirleri de iﬂletmeye çal›ﬂ›yor.
Devlet konuya önem veriyoruz.
Kay›t d›ﬂ› ile mücadelenin laf›n›
ediyoruz ama bir çantaya 1 milyon
dolar› koyup soka¤a ç›kt›¤›n›zda
kimse sormuyor.
Geçen sene ayda 30 bin lira faiz geliri
alan tek kuruﬂ vergi vermedi
Türkiye’de. Onu takip etmiyorsun,
bakkal›n fiﬂ kesip kesmedi¤ine
bak›yorsun. Türkiye’de bir çarp›kl›k
var. Bunu çözebilmesi için önce
devletin meslek mensuplar›na de¤er
vermesi laz›m. Arkas›ndan piyasada
olan para hareketini izleyebilir hale
gelmesi laz›m.”
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‹stanbul'da gerçek ‹stanbullular›n nüfusu ancak 3.5 milyonu buluyor. ‹stanbul'un
yüzde 60'› Hazine arazisi üzerinde kurulmuﬂ kaçak yap›larda yaﬂ›yor. ﬁehrin kenar
mahalleleri olarak bilinen varoﬂlarda yaﬂayanlar ‹stanbul'un öteki yüzünü
oluﬂturuyor. ‹SMMMO Yaﬂam dergisi varoﬂlar›n de¤iﬂen dinamiklerini araﬂt›rd›…

kapak
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lkokulda s›n›f›n en
baflar›l› ö¤rencisiydi.
Feride, ö¤retmeni
Mithat'›n gözde
ö¤rencilerindendi…
Ö¤retmeninin kendi
çocuklu¤una iliflkin anlatt›¤›
hikayeleri can kula¤›yla
dinlerdi. “Biz Gümüflhane'de
okula gitmek için yaz-k›fl
demeden günde 10
kilometrelik yolu gidip
gelirdik. Merkebin bile zor
geçti¤i sarp kayal›klar›n
kenar›ndan el ele tutuflarak
yürürdük arkadafllar›m›zla.
Korkmayal›m diye
kayal›klardan geçerken hiç
afla¤›ya bakmazd›k.
Okulumuzda kalorifer yoktu,
soba yakard›k. Soban›n
odununu da her gün okula
giderken biz götürürdük.
Okulunuzun k›ymetini bilin.
Anneleriniz babalar›n›z sizi
okutmak için emek harc›yor,
okuyun da bir meslek sahibi
olun.” Ö¤retmeninin
ö¤ütlerine ra¤men, 40 kiflilik
s›n›flar›nda ortaokula devam
eden arkadafllar›n›n say›s›
topu topu 10'u bulmad›…
Ortaokula giden
arkadafllar›ndan yaln›zca 3'ü
k›zd›. Zaten onlar›n oralarda
k›zlar ilkokulu bitirdikten
sonra ya kuran kursuna ya da
biçki-dikifl kursuna giderdi.
Yafl 15'i bulur bulmaz

k›smetleri ç›kard› k›zlar›n…
Feride, en yak›n arkadafl›
Ayfle'nin ortaokula devam
etmemesine çok üzüldü. En
az kendisi kadar çal›flkan
biricik arkadafl›n› hac› babas›
'Biz k›zlar› okutmay›z' diye
ortaokula bile
göndermemiflti.
GÖKDELEN MANZARALI
KONDULAR…
Feride, ortaokula gitti,
liseyi bitirdi, en sonunda
hayallerini süsleyen
üniversiteyi de kazand›.
Genellikle ailelerin 'O¤lum
aç›k ö¤retimi kazand›'
böbürlenmelerini bile
gölgede b›rakarak, dört
y›ll›k ‹stanbul
Üniversitesi'ni kazand›.
Mahallesinde liseyi zar zor
bitiren k›zlar vard› ama
üniversiteyi bitirirse belki
de hem mahallesinde, hem
de sülalesinde bir ilki
baflaracakt› Feride. Nihayet
o günleri de gördü…
Üniversiteyi bitirdi, meslek
sahibi oldu. Bir zamanlar
'akflam ezan› okununca
sokakta kalmayan' k›zlara
inat, flimdi hem Türkiye'yi,
hem dünyay› dolafl›yor.
Üniversiteyi bitireli 10 y›l
oldu ama halen dönüp
dolafl›p do¤du¤u eve
geliyor.
Bu k›sa hikayenin kahraman›
olan k›z ‹stanbul'un çamurlu

yollar›, suyu olmayan bir
semtinde do¤du. Annesinin
s›rt›nda su tafl›d›¤› günleri
unutmuyor. Art›k yol, su,
elektrik problemleri yok.
‹stanbul'un Manhatt›n'›
olarak bilinen Maslak'taki
gökdelen manzaral› evlerine 5
y›l önce do¤algaz da geldi.
Feride'nin kendi çap›nda
kaderi de¤iflse de, halen
mahallesinin kaderi
de¤iflmedi. Bir zamanlar köy
olarak an›lan oturdu¤u semt
flimdilerde mahalle olarak
an›lsa da, nüfusu 10 kat artsa
da, nihayetinde son y›llar›n
moda deyimiyle oturdu¤u
semt halen bir 'varofl'…
ÇEL‹fiK‹LER fiEHR‹
Asl›nda ‹stanbul'da bütün
varofllar›n yap›s› afla¤› yukar›
ayn›… Evlerin ço¤u hazine
arazisi üzerine kurulmufl.
Zaman içinde baz› evler arsa
tapusuna sahip olsa da,

evlerin müstakil tapusu yok.
Nihayetinde varofllardaki
yap›lar›n, di¤er bir deyiflle de
‹stanbul'daki yap›lar›n
yar›s›ndan fazlas› kaçak.
Varofl dedi¤imiz yerlerde bir
zamanlar gecekondular
hakimdi ama kaçak
gecekondular flimdilerde
kaçak apartmanlara
dönüfltü; yollar asfaltland›,
elektrik, su gibi altyap›
hizmetleri buralara da ulaflt›
ama varofllar halen tam bir
çeliflkiler yuma¤›… Darac›k
sokaklar, bozuk yollar,
s›vas›z gecekondular, boyas›z
apartmanlar, 5-6 katl› kaçak
apartmanlar, sobal› ve dam›
akan evler, kaloriferli
daireler, t›kl›m t›kl›m otobüs
ve minibüsler, son model
otomobiller, muhafazakarlar,
modernler , hali vakti
yerinde olanlar, açl›k
çekenler, asgari ücretliler,
esnaflar, iflçiler, memurlar…
Evet bütün bunlar› varofllar
art›k birlikte bar›nd›r›yor.
Öteki ‹stanbul diye
adland›rd›¤›m›z varofllar› bu
çeliflkilerden kurtarmak için
ciddi bir dönüflüme ihtiyaç
var. Kentsel dönüflüm
projeleri flimdilerde
varofllar›n kurtar›c›
reçeteleri olarak görülse de,
bu projeler fiziksel oldu¤u
kadar varofllarda zihinsel
dönüflümü de sa¤lar m›
bilinmez.
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GERÇEK ‹STANBULLU K‹M?
‹stanbul'a 1950'li y›llarda
bafllayan göç, 60 y›ld›r
artarak devam etti. Yata¤›n›,
yorgan›n› kapan milyonlar
'tafl› topra¤› alt›n' diyerek
solu¤u ‹stanbul'da ald›. Hala
Anadolu ‹stanbul'a ak›yor.
Bu göç dalgas›n› hiçbir fley
durduram›yor. Gittikçe
‹stanbul'un gerçek yerlileri
azal›yor. Yap›lan tahminlere
göre, 12 milyonu aflan kentte
'Eski ‹stanbullular›n nüfusu
ancak 3.5 milyonu buluyor.
13 milyonluk ‹stanbul'da
Sivasl›lar 317 bin,
Kastamonulular 222 bin,
Karsl›lar 214 bin,
Giresunlular›n say›s› 210 bini

buluyor. Bu rakamlar bize
ayn› zamanda flunu da
söylüyor. ‹stanbul'da asl›nda
onlarca küçük flehir var.
Kars'ta 105 bin kifli yaflarken,
Karsl›lar'›n ‹stanbul nüfusu
214 bin; Sinop'ta 30 bin kifli
yaflarken Sinoplular›n ‹stanbul
nüfusu 135 bin… K›sacas›
‹stanbul'daki varofllar›, asl›nda
bu son yar›m as›rd›r süren bu
göç dalgas› yaratt›. Göçe
maruz kalan ‹stanbul, sürekli
geniflledi, komflu illerin
s›n›rlar›na dayand›. Yeflil
alanlar bir bir yok oldu ve
‹stanbul beton denizine döndü.
fiehrin dört bir yan›n›
gecekondular istila etti. Bu
gecekondular ise bir süre

sonra hiçbir planlamaya ve
mühendislik hesab›na
dayanmayan çarp›k yap›lara
yerini b›rakt›. ‹stanbul
nüfusunun yüzde 65'ini
gecekondu veya
gecekondudan bozma
apartmanlar oluflturuyor.
fiimdi ayd›nlar, kentle hiçbir
sosyal ve kültürel ba¤›
bulunmayan varofllar›n
potansiyel tehlike olup
olmad›¤›n› tart›fl›yor.
‹stanbul s›n›rlar› içinde
ancak ‹stanbul'dan 'ba¤›ms›z'
gibi duran varofllarda yaflam
nas›l? ‹SMMMO Yaflam
dergisi olarak Öteki
‹stanbul'daki yaflam›
araflt›rd›k.

NE KADAR YOKSULLAR?
‹stanbul'da varofllar› da
s›n›fland›rmak gerek. Halen
do¤algaz›n olmad›¤›, yollar›n
çamurlu oldu¤u varofllar da
var elbet. Ancak evinde
bilgisayar›, her ferdinde cep
telefonu olan
Mahmutpafla'dan de¤il,
al›flverifl merkezlerindeki
ma¤azalardan giyinen
insanlar›n yaflad›¤› varofllar
da var. Ama nihayetinde
ortak nokta onlar›n
‹stanbul'un öteki yüzünü
yans›tmas›. Bu yaz›n›n
amac›, yoksul edebiyat›
yapmak de¤il zaten varofllar
san›ld›¤› kadar yoksul da
de¤il. Esenyurt, Esenler,

EN BÜYÜK HAYAL‹M‹Z B‹R EV ALMAK
MEHMET ÖZYURT, 35 yafl›nda. Bir konfeksiyonda kesim bölümü sorumlusu olarak
çal›ﬂ›yor. Ortaokul mezunu olan Özyurt, Ferahevler'de do¤du büyüdü, ﬂimdi
Ayaza¤a'da yaﬂ›yor. Eﬂi Emine Özyurt ile çal›ﬂt›¤› konfeksiyonda tan›ﬂ›p 1998
y›l›nda evlendi. ﬁimdi 6 yaﬂ›nda Bedirhan isimlerinde bir o¤ullar› ve 9
yaﬂ›nda da Aleyna isimli bir k›zlar› var. Mehmet Özyurt'un hayattaki en
önemli piﬂmanl›klar›ndan birisi okuyamamas›. Babas›n›n kendini kahvede
çal›ﬂt›rmak için okutmad›¤›n› söyleyen Özyurt, "Ben çocuklar›m› mutlaka
okutmak istiyorum. Art›k iﬂçi bile lise mezunu oldu. Okumayana ekmek yok"
diyor. Ayl›k 1.500 YTL kazand›¤›n› belirten Özyurt, ﬂu anda eﬂinin babas›n›n
evinde oturduklar› için kira vermediklerini vurguluyor. Özyurt ailesinin en
büyük hayali bir ev sahibi olmak. Emine Özyurt, "Biz kira vermiyoruz ama
kira verenlerin s›k›nt›s› çok. Maaﬂlar›n›n yar›s› eve gidiyor. Bu yüzden de en
k›sa zamanda ev sahibi olmak için çal›ﬂ›yoruz. Bu yüzden çocuklar›n›
büyüttükten sonra bir ay önce bir fabrikada ben de çal›ﬂmaya baﬂlad›m"
diyor. Varoﬂlarda yaﬂaman›n iyi yönleri de oldu¤unu söyleyen Özyurt çifti
"Burada dayan›ﬂma var. Güven içinde yaﬂ›yoruz. Mahallede birinin s›k›nt›s›
oldu¤unda herkes birbirine yard›m eder" diyor.

‹SMMMO YAﬁAM > Mart/Nisan 2008

>16

Halkal›, ‹kitelli, Kaptanpafla,
Ka¤›thane, Gültepe,
Çeliktepe, ‹zzetpafla, Sanayi
Mahallesi, Ayaza¤a,
Ferahevler, Armutlu,
Karanfilköy… E¤er bu
semtleri ‹stanbul'un öteki
yar›s› olarak görme
konusunda hemfikirsek,
san›r›z ne demek istedi¤imiz
daha da iyi anlafl›lacakt›r.
Evet plans›z bir yap›laflma
var ama ‹stanbul'da
varofllar›n ço¤una her türlü
altyap› hizmeti gitmifl
durumda. Buralar›n hepsinde
gecekondular tek tük kald›;
ço¤unlukla, apartmanlara
dönüfltü. fiunu da kabul
etmeliyiz ki, yine de
yoksulluk varofllarda
bar›n›yor ve kol geziyor.
Ancak san›ld›¤› kadar da
insanlar sefil durumda de¤il.
GECEKONDU ZENG‹NLER‹
Peki bu kan›ya nas›l vard›k?
Bu sorunun yan›t›n› bulmak
için bundan 20-30 y›l
öncesine gitmek yeterli.
Bundan 20-30 y›l önce
‹stanbul'a gelip dikifl
tutturan bir iflçi art›k
varofllarda bir apartman
sahibi… fiehir merkezine
yak›n bir yerde arsa alan ya
da bir hazine arazisi tutan bir
kifli önce bir gecekondu yapt›,
kendisi bar›nmak için. Bu
gecekondu arsas›nda bugün
en az 4-5 katl›, 8-10 daireli
bir apartman oldu¤unu
düflünelim. Apartman› kat

karfl›l›¤› bir müteahhide
yapt›rsa dahi, kendine ait 2
ila 4 dairesi olmas› zor de¤il.
Gecekondu zenginleri en az
iki kira geliri al›yor. Erken
ifle bafllaman›n avantaj›yla
kar›-koca çal›fl›p iflçi
emeklisi olduklar›n›
düflünürsek evlerine iki de
emekli maafl› giriyor.
Nihayetinde, kar› koca
çal›flan bir memur ailesinin
geliri kadar gelire sahip
olduklar›n› söyleyebiliriz.
Gecekondu zenginlerinin en
az 3 çocu¤u vard›r. 3 çocuk
demek; -biri okusa bile- ikisi
mutlaka küçük yafllardan
itibaren çal›flt›klar›ndan
onlar›n da evlenmemifllerse
maafllar› eve girer ve bu da 3
bin YTL'lik bir ayl›k gelire
tekabül eder. Bu ideal tablo
içinde belki de '3 bin YTL'
çok para m› diye
düflünebilirsiniz ama kira
gideri ve lüks giderler

olmazsa gecekondu
zenginlerinin, açl›k ve
yoksulluk s›n›r›n›n çok
üstünde yaflad›¤›n› rahatl›kla
söyleyebiliriz.
B‹R‹KT‹RME KÜLTÜRÜ
Öteki ‹stanbul'da asl›nda ilk
kuflakta harcama de¤il,
biriktirme kültürü hakim.
Ço¤u ilkokul-ortaokul
mezunu, iflçi emeklisi olan
insanlar harcamay› çok fazla
tercih etmezler. Belki de
‹stanbul'a ilk gelinen
y›llarda yaflanan s›k›nt›lar›n
bilinçalt›ndaki
birikimlerinden olacak,
'tencerede piflirip, kapa¤›nda
yenildi¤i' hat›rland›¤›nda ilk
kuflak hep iktisat yapar.
Onlar için e¤lence demek;
bo¤azda bal›k yemek,
sinemaya gitmek de¤il,
akflamlar› komflulara çay
içmeye gitmek ve televizyon
seyretmektir. Biraz da

dayan›flma kültürünün
etkisiyle olacak dü¤ünler de
hiç kaç›r›lmaz. Onlar için
tatil demek memlekete
gitmektir; Antalya'ya gitmek
de¤il. Zaten memlekette de
herkesin ikinci bir evi vard›r
ve oraya gidildi¤inde de az
da olsa ba¤ bahçeden mahsul
al›n›r ve onlar k›fl için
haz›rlan›r. Varofllarda 20-30
y›ld›r yaflayanlar asl›nda
fakirleflmediler, göreceli de
olsa zenginlefltiler.
‹stanbul'un merkezinde
yaflayan bir memur ailesine
göre mal varl›klar›n›n daha
da artt›¤› kesin.
HARCAMA KUfiA⁄I
Varofllar›n 30 y›ll›k
sakinlerinin kazand›klar›n›
kendileri yemeye
k›yamasalar da flimdilerde
çocuklar› yiyor. Anneler
babalar kredi kart›ndan köfle
bucak kaçarken, tüketim
toplumunun da verdi¤i
cesaretle çocuklar› rahat
yafl›yor. Ço¤u yüksekö¤retim
görmeseler de, ‹stanbul'un
tüm al›flverifl merkezleri ve
al›flverifl caddelerinin tüm
nimetlerinden
yararlan›yorlar. Varofllarda
yetiflen ikinci kuflak;
ebeveynlerinin gitmedi¤i
tatillere gidiyor, altlar›na
s›f›r arabalar çekiyorlar,
ulafl›labilir markalardan
giyiniyorlar, kendi
çaplar›nda moday› takip
ediyorlar, barlara gidip

B‹Z KANAATKARDIK, GENÇLER HARCAMAYI SEV‹YOR
AL‹ SARIKAYA, 58 yafl›nda. 1974 y›l›nda ‹stanbul'a geldi;
fabrikada çal›ﬂmaya baﬂlad›. Son iﬂyeri olan balata
fabrikas›nda 21 y›l çal›ﬂt›ktan sonra 1996'da emekli
oldu. Birikimleriyle Esenler'de tapulu bir arazi al›p 3
katl› ev yapt›rd›. ‹ki k›z›, bir o¤lu olan Ali Sar›kaya'n›n
eﬂi çal›ﬂm›yor. Lise mezunu o¤lu bir fabrikada
çal›ﬂ›rken, k›zlar›ndan biri evli, biri bekar… Emekli
olan Sar›kaya, memleketi Sinop'a yazlar› tatile
gidiyor. ‹kincil mülklerini Sinop'ta edinmeye
çal›ﬂ›yor. Bunun nedenini, "‹stanbul'un trafi¤inden
kalabal›¤›ndan art›k s›k›ld›m. Memleket özlemi

yaﬂ›yorum. Asl›nda Sinop'a gidip yerleﬂmek
istiyorum ama beni buraya çocuklar ba¤l›yor. Onlar
‹stanbul'da do¤up büyüdüler, onlar› peﬂimizden
oraya sürükleyemiyoruz" diye anlat›yor.
Ali Sar›kaya, emekli maaﬂ› ve iki daireden ald›¤› kira
ile geçimini sa¤l›yor. At›ﬂalan›'nda oturuyor.
1980'lerden sonra geliﬂen At›ﬂalan›'n›n birçok varoﬂa
göre daha düzenli oldu¤unu söyleyen Sar›kaya yine
de yokluklara dikkat çekiyor: "Burada altyap› sorunu
yok ama çok fazla da bir geliﬂme yok. Okullar daha
da kalabal›k. Kaliteli ö¤retmenler buralar›n

okullar›na gelmiyor. Mahallemize özel hastane aç›ld›
ama iki-üç doktordan baﬂka doktor yok. K›sacas›
buralarda paran olsa bile hizmet alam›yorsun."
‹stanbul'a yeni gelenler için hayat›n çok zor
oldu¤unu vurgulayan Sar›kaya, "O¤lum lise mezunu,
bir fabrikada asgari ücretle çal›ﬂ›yor. ﬁimdiki gençler
lükse heves ediyor. Bizim zaman›m›zda cep telefonu,
buzdolab› yoktu. Bir aba bir soba hesab›,
kanaatkard›k. ﬁimdiki gençler ise harcamaktan
birikim yapam›yor. Art›k onlar için ev sahibi olmak
da hayal" diye konuﬂuyor.
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‹STANBUL’UN YÜZDE 60’I DÖNÜfiECEK
‹stanbul'a göçü durdurmak pek
mümkün görünmüyor. Gayri resmi
rakamlara göre nüfusu 15 ila 20
milyon aras›nda oldu¤u tahmin
edilen bu metropol art›k güvensiz ve
zor yaﬂanan bir kent. ‹stanbul
yaﬂanan göçlerle komﬂu illerin
s›n›rlar›na dayand›. Art›k geniﬂlemesi
mümkün görünmüyor. ﬁehir içinde
konut ve sanayi alanlar› üretilecek
arsa da kalmad›. Bu yüzden ‹stanbul
yeniden yapmak yerine de¤iﬂtirmeyi
dönüﬂtürmeyi tercih ediyor. Özellikle
ﬂehir merkezlerine yak›n rant›
yüksek gecekondu bölgeleri di¤er bir
deyiﬂle varoﬂlar gözde kentsel
dönüﬂüm alanlar› oldu. Kimine göre
yeni rant alanlar› yarat›l›rken, kimine
göre ise bu kentsel dönüﬂüm
olmazsa olmaz. Zaten Baﬂbakanl›¤a
ba¤l› TOK‹ (Toplu Konut ‹daresi

e¤leniyorlar, konserlere
gidiyorlar, bilgisayara, cep
telefonuna sahip oluyorlar.
Evlenseler bile
ebeveynlerinin korumac›
kollar›n› üzerlerinde
hissediyorlar.
Varofllardakilerin ço¤unun
kredi kart› zengini oldu¤unu,
dolay›s›yla da bu kartlar
nedeniyle borçlar›n›n da
yüklü oldu¤unu da
söyleyelim.
‹STANBUL'UN
VAZGEÇ‹LMEZL‹⁄‹
‹stanbul varofllar›n›n zengin
yüzünü anlatt›k, biraz da
fakir yüzünü anlatal›m.
Bundan 5 y›l önce ‹stanbul'a
köyünden göçen bir aile için
‹stanbul'a yaflam art›k hiç de
kolay de¤il. Kar› koca
çal›flsalar bile mesailerle
birlikte evlerine girecek
para, bin ila bin 500 YTL
aras›nda de¤iflir. Bugün
varofllarda bile orta halli
do¤algazl› bir evin kiras›n›n
500 YTL'yi buldu¤u
düflünülürse, yaflam›n ne
kadar zor oldu¤u
anlafl›labilir.
Son y›llarda ‹stanbul'da
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Baﬂkanl›¤›) 2011 y›l›n›n sonuna kadar
‹stanbul'un yüzde 60'›nda kentsel
dönüﬂümü gerçekleﬂtirmeyi
hedefliyor. ‹stanbul'da kentsel
dönüﬂüm projelerinden biri de ﬁiﬂli
‹lçesi'ne ba¤l› Kuﬂtepe'de
gerçekleﬂtiriliyor. Daha çok Roman
vatandaﬂlar›n yaﬂad›¤› Kuﬂtepe'de
kentsel dönüﬂüm projesinin altyap›s›
yaklaﬂ›k 1.5 y›ld›r haz›rlan›yor.
TOK‹'nin de destekledi¤i proje
kapsam›nda, 12 bin 123 metrekarelik
toplam alanda dönüﬂüm projesi
uygulanacak. Buradaki 173 hak
sahibine yap›lan konutlardan
verilecek ya da haklar›n›n karﬂ›l›¤›
olan paralar ödenecek. ﬁiﬂli
Belediyesi Kentsel Dönüﬂüm Projesi
Baﬂkan Dan›ﬂman› Kadri Veziro¤lu,
Büyükﬂehir belediyesine baﬂvurulan
imar de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂirse,

flehrin merkezinde artan
kiralar nedeniyle, merkezi
semtlerden kenar semtlere
bir göç oldu¤u gözlenmekte.
Özellikle memur aileleri için
art›k evi yoksa kirada flehir
merkezinde oturmak hayal.
Bu iç göçe ba¤l› artan göç
varofllarda da kiralar›
yükseltmifl durumda.
M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄E KAYIfi
Varofllar›n Türk siyaseti
üzerinde de etkisi büyük.
Y›llard›r sa¤ partilerin ço¤u
varofllar› ve varofllardaki

Kuﬂtepe'ye 12 katl› 6 blo¤un
yap›laca¤› belirtiliyor. Haziran'da
inﬂaata baﬂlan›p, y›l sonunda
inﬂaatlar›n bitirilebilece¤ini söyleyen
Veziro¤lu, konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürüyor:
"Kentsel dönüﬂüm bölgesindeki
vatandaﬂlar›m›z sa¤l›ks›z koﬂullarda
yaﬂ›yor. Roman vatandaﬂlar›m›z›n
ço¤u 3-4 metrekarelik teneke
kulübelerde yaﬂ›yorlar. Buralarda 10
kiﬂi bir arada oturuyor. Her türlü
hastal›k var. Suça e¤ilim bu ortamda
fazla. Biz bu insanlar› do¤ru dürüst
apartman yaﬂam›na davet ediyoruz.
E¤er bu davete cevap vermezlerse,
haklar› olan bedeller ödenecek. Bu
bölgeden ne Büyükﬂehir Belediyesi,
ne de ﬁiﬂli Belediyesi bir metrekare
yer istemiyor. Bizim rant elde etme
gibi bir amac›m›z yok."

zenginleflme hayalini oy'a
çevirmeyi bildiler. Özellikle
1970'li y›llardan sonra
kanunsuz zenginleflmenin
önünü açan siyasetçiler, Öteki
‹stanbul'da daha çok dini
unsurlar› kulland›lar. Halen
kimi zaman kömür, kimi
zaman bulgur da¤›t›larak
özellikle belediyeler yoluyla
siyasi partiler varofllarla
ba¤lant› kuruyor. AKP'nin de
gerek yerel seçimlerde gerek
genel seçimlerde varofllardaki
baflar›s› aç›k. Bak›rköy,
Kad›köy gibi daha yüksek

sosyo-kültürel statüdeki
insanlar›n yaflad›¤› ilçelerde
CHP belediye baflkanlar›n›n
olmas› dikkat çekici. Bu bir
anlamda varofllara, sol
partilerin politikalar›yla
yeterince ulaflamad›¤›n› da
ortaya koyuyor.
Sabanc› Üniversitesi Sanat
ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ayfle
Öncü, varofllarda yetiflen
gençlerin Türk siyaseti
üzerinde daha da etkin
olaca¤›na inan›yor. Özellikle
okula gönderilmeyen ve

Varoﬂ ne
demek?
küçük yafllardan itibaren
çal›flt›r›lan varofl gençli¤inin
nas›l bir siyasi tablo içinde yer
alaca¤›n› flöyle anlat›yor:
“Bu gençlerde, ileriye yönelik
bir beklenti, umut yok. Yoksul
mahallelerde yaflayanlar
kendilerini Bo¤az'daki
Sabanc›'yla karfl›laflt›rm›yor.
Onlar, kendilerinden önce
kente göç etmifl ve birikim
yapm›fl olanlara bak›yor.
Kendisi için böyle bir birikim
ve s›çrama yapman›n art›k
mümkün olmad›¤›n›,
‹stanbul'da t›rmanman›n

kap›lar›n›n kapand›¤›n›, alt
orta s›n›f›n bile yoksulluk
s›n›r›n›n alt›na düfltü¤ünü
görüyor. Böyle bir tablo uzun
vadede çok derin yaralar›n,
mutsuzluklar›n, ezikliklerin
ortaya ç›kmakta oldu¤unun
sinyalini veriyor. Bu tablonun
Türkiye'de uzun vadede daha
faflizan siyasi yönelimlere yol
açmas›, afl›r› milliyetçi
ak›mlara dönüflmesi ve bütün
sistemi etkisi alt›na almas› çok
muhtemel. Dinin de faflizan
bir boyutu oldu¤u
düflünülürse, bugün MHP ile

birtak›m din tabanl› siyasi
partilerin dibindeki yüzer
gezer oyun ne tarafa gidece¤i
hiç belli de¤il. Bu afl›r›
ak›mlara mani olmak için
asker daha kuvvetlenebilir
ve Türkiye giderek daha
otoriter bir toplum olabilir.
Faflizm, daima iktisadi kriz
dönemlerinde, büyük
kitlelerin mutsuz olduklar›
süreçlerde yaflan›r zaten.
Türkiye'de böyle bir e¤ilim
söz konusu.”

Varofl sözcü¤ü, 1980'lerin
sonunda bas›nda
kullan›lmaya baflland›.
Varoflun, "kale duvar›
d›fl›nda kalanlar" anlam›nda
Macarcadan geldi¤ini
söyleyenler de var,
Türkçedeki "var›fl"
sözcü¤ünden Macarcaya
geçti¤ini söyleyenler de. Her
iki durumda da varofl, flehre
sonradan gelenleri,
merkezdeki koruma
sisteminin d›fl›nda kalanlar›
ifade ediyor.

ORTA SINIF, VAROfiLARDAN KAÇIYOR MU?
Peki orta s›n›f, varoﬂlardan korkuyor mu? Bu soruya
uzmanlar›n yan›t› 'evet'. Sabanc› Üniversitesi Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ayﬂe Öncü'nün yan›t›
'evet'. Orta s›n›f varoﬂlar› her an patlamaya haz›r mekanlar
olarak görüyor. Büyük ya¤malar, gasplar, insan kaç›rmalar
olaca¤›ndan, suçun ve ﬂiddetin artaca¤›ndan korkuyor.
Önümüzdeki 10-15 sene içinde, ‹stanbul'da da varl›kl› insanlar
giderek daha görünmez mekânlara gidecek. Yaﬂanan de¤iﬂimi
Öncü ﬂöyle aç›kl›yor: "Farkl›l›klar 1980 sonras›nda keskinleﬂti.
1990'l› y›llarda da mekânda ayr›ﬂmalar oldu. ‹stanbul'da orta
s›n›f yaﬂam› klasik olarak apartman yaﬂam›d›r. Modernitenin
göstergesi apartmand›r. Orta s›n›f aras›ndaki fark da denize

yak›nl›k uzakl›kt›r, manzaral› ev,
manzaras›z evdir. Ama ﬂimdi
Osmanl›'dan beri ilk kez orta
s›n›f ‹stanbul'da kent d›ﬂ›na
Prof. Dr. Aysel Öncü
göç ediyor. ﬁehir d›ﬂ›nda çok
büyük siteler yap›l›yor. 1950'li
y›llar›ndan beri orta s›n›f kentin içinde, fakir s›n›flar kentin
merkezinin d›ﬂ›ndayken, ﬂimdi tam tersi bir örgüye
gidiliyor. Fakirler daha içeride kal›yor. Bu süreç, birbirini
görmeyen, tan›mayan, anlamayan kesimlerin oluﬂmas›na
yol aç›yor ki, küresel kent denen de budur. Kesin
yar›lmalar›n oldu¤u kentlerdir bunlar."
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39 yaﬂ›nda, Fortune Dergisi’nin baﬂ›nda

Kupon sayarak baﬂlad›, ﬂimdi genel yay›n yönetmeni

gündemin sesi: murat sabuncu

‘Gazeteler yüzeysel habercilik yap›yor’
Murat Sabuncu, Türkiye’de yedi ay önce yay›n hayat›na baﬂlayan ayl›k
ekonomi dergisi Fortune’un kurucu genel yay›n yönetmenli¤ini yap›yor.
Milliyet’te kendini gösteren 39 yaﬂ›ndaki Sabuncu, günlük gazetede çal›ﬂmay›
özlese de dergicilikteki detayc›l›¤› seviyor.
>> Ayflegül Emir

E

konomi gazetecili¤inin genç ve
baﬂar›l› isimlerinden biri. Genç
yaﬂ›na karﬂ›n önemli görevlerde
bulundu. Milliyet’in ekonomi
müdürlü¤ünden, dergi genel
yay›n yönetmenli¤ine kadar önemli
üst düzey görevleri hakk›n› vererek
yapt›. Yapt›¤› ve yapt›rd›¤›
haberlerle ad›ndan s›kça söz ettirdi.
Kupon sayarak s›f›rdan baﬂlad›¤›
gazetecilikte zirveye ç›kt›. Bu isim,
Türkiye’de yay›n hayat›na yaklaﬂ›k
yedi ay önce baﬂlayan ayl›k ekonomi
dergisi Fortune’un Kurucu Genel
Yay›n Yönetmeni Murat Sabuncu.
39 yaﬂ›ndaki Sabuncu, gazetecili¤e
17 yaﬂ›ndayken Hürriyet’te kupon
sayarak baﬂlam›ﬂ. ‹stanbul
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden
mezun olan Sabuncu, mesle¤in
alayl›lar›ndan. Üniversitedeyken
amatör iﬂlerle sürdürdü¤ü
gazetecilik iste¤ini hiç içinden
atamam›ﬂ. Mesle¤e en alttan
baﬂlayarak, en üst düzeye kadar
yükselen Sabuncu, ‹ntermedya
Ekonomi, Para Dergisi, Milliyet
Gazetesi, Yeni Yüzy›l, Tempo
Dergisi gibi gazete ve
dergilerde muhabir,

editör, ekonomi müdürlü¤ü ve genel
yay›n yönetmenli¤i görevlerinde
bulundu. Ama onun iﬂ hayat›nda 10
y›l çal›ﬂt›¤› Milliyet’in yeri ayr›.
Sabuncu, Milliyet için "Bu meslekte
en mutlu oldu¤um, en çok ﬂey
ö¤rendi¤im gazete. Benim için yuva
oldu. Bana çok katk›s› var" diyor.
Günlük, haftal›k yay›nc›l›k, ekonomi
ve aktüel habercili¤i gibi alanlar›n
hepsinde deneyimi bulunan
Sabuncu, haftal›k ve ayl›k
yay›nc›l›ktaki detayc›l›ktan hoﬂlansa
da, günlük gazetecili¤i özledi¤ini
itiraf ediyor:
“Günlük gazeteyi
özlemedim dersem yalan
söylerim. Dünya o kadar
h›zland› ki, bir ay
beklerken karn›ma a¤r›lar
giriyor. Günlük gazetenin
ayr› bir telaﬂ› ve heyecan›
var. Bir daha günlük
gazetede çal›ﬂma
f›rsat›m
olursa

haftal›ktaki derinli¤i günlü¤e de
katmak isterim. Çünkü günlük
gazetelerde haberler hep yüzeysel
geçiliyor.”
Habere asla ideolojisini
kar›ﬂt›rmad›¤›n› da vurgulayan
Sabuncu’nun habercilik ilkesinin
olmazsa olmazlar›ndan biri, adalet
ve adil yönetim. Murat Sabuncu’yla,
kariyerini, Türkiye’deki ekonomi
gazetecili¤ini, dergicili¤e bak›ﬂ›n› ve
medyay› konuﬂtuk.
Fortune Dergisi Genel Yay›n
Yönetmeni olmadan önce Milliyet,
Tempo ve
Gazeteport'ta görev
yapt›n›z. Bu
mecralar aras›nda
hayat›n›zda en
unutulmaz yere
sahip olan hangisi?
Murat Sabuncu:
Milliyet yuvam
oldu. Burada,
muhabirlik,
editörlük, ekonomi
servisi müdürlü¤ü
yapt›m. Ekonomi
ile ilgili ekler
ç›kartt›k.
Orada uzun
bir süreci
yaﬂad›m.
Hakikaten bu
meslekte en mutlu
oldu¤um, en çok
ö¤rendi¤im yer oldu. Benim
için çok yuva oldu. Ad› hâlâ
geçtikçe tüylerim diken diken olur.
Ufuk Güldemir, Do¤an Heper gibi
isimlerle çal›ﬂt›m. Hepsinden çok ﬂey
ö¤rendim ve bana çok katk›s› oldu.
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‹SMMMO kay›t d›fl›yla mücadeleyi akla getiriyor
Türkiye'de muhasebecilik mesle¤i ve ‹SMMMO'yu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
>> ‹SMMMO’nun ad› bana verdi¤i pratik, herkesin anlayabilece¤i bilgileri ça¤r›ﬂt›r›yor. Herkesin
anlayaca¤› ﬂekilde bilgi üretiyorlar. Muhasebecilik, veri mesle¤i denince hemen akla kar›ﬂ›k girift
konular geliyor. ‹SMMMO, bunu anlaﬂ›labilir gündemle, söylemle herkese anlatt›. ‹SMMMO
deyince ayr›ca akla kay›t d›ﬂ›yla mücadele gücü ve tarz› geliyor. O yüzden de bu odan›n her
zaman duruﬂunu, ç›k›ﬂ›n› ve Yahya Ar›kan baﬂkanl›¤›ndaki gidiﬂini hep takip ettim. Kurumla ilgili
akl›ma hep anlaﬂ›labilir veri tan›mlamas› ve kay›t d›ﬂ›yla mücadele geliyor.

‹stanbul Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü’nden mezun olan Sabuncu,
mesle¤in alayl›lar›ndan. Üniversitedeyken
amatör iﬂlerle sürdürdü¤ü gazetecilik
iste¤ini hiç içinden atamam›ﬂ. Mesle¤e en
alttan baﬂlayarak, en üst düzeye kadar
yükselen Sabuncu, ‹ntermedya Ekonomi,
Para Dergisi, Milliyet Gazetesi, Yeni
Yüzy›l, Tempo Dergisi gibi gazete ve
dergilerde muhabir, editör, ekonomi
müdürlü¤ü ve genel yay›n yönetmenli¤i
görevlerinde bulundu.
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Y‹NE AYNI KARARI VER‹RD‹M
Uzun y›llar ekonomi habercili¤i
yapt›ktan sonra aktüel haber dergisi
Tempo'da çal›flt›n›z. Tempo'da görev
yapt›¤›n›z süreci ve ayr›lma hikayenizi
sizden dinleyebilir miyiz?
>> Tempo’da farkl› bir habercilik tarz›n›
denedik. Ben oraya gitti¤imde haftal›k
dergiler genelde kapaklar›na bir kad›n
resmi koyarak ç›k›yorlard›. Bunu
de¤iﬂtirerek, haber neyse onun kapak
olmas› gerekti¤i yolunda yay›n tarz›n›
baﬂlatt›k. Yine Milliyet’ten, Do¤an
Dergi Grubu’na geçmiﬂ olan Mehmet
Y›lmaz, karar›m›z› ciddi destekledi. Bu
süreçte eski baﬂbakan Bülent Ecevit’in
foto¤raf›n›n bas›lmas›ndan, ﬂu anda
tart›ﬂ›lan Ergenekon’un kahramanlar›na
kadar pek çok haberi kapak yapt›k.
Dergi kapaklar›n› hep bu haberlerden
seçtik. ‹yi sat›ﬂ rakamlar› yakalad›k.
Özel bir say›m›zda 250 bin satt›k.
Çal›ﬂma arkadaﬂlar›mla beraber
dergicilikte farkl› bir duruﬂ
olabilece¤ini düﬂünüp ona göre hareket
ettik. Tempo’da 110 hafta çal›ﬂt›m. Bu
say›lar›n 70 tanesinde en önemli
gazetelerin manﬂetlerinde defalarca yer
ald›k. Bende çok eme¤i olan Mehmet
Y›lmaz benim insan kaynaklar›
politikas›yla ilgili verdi¤im karara
kat›lmad›. Bunun üstüne sevgi ve
sayg›yla ayr›ld›k. Do¤al bir sonuç oldu.
Hâlâ görüﬂüyoruz, konuﬂuyoruz,
sevgimiz, sayg›m›z devam ediyor.
Herkesin hayatta bir düﬂüncesi var, ben
kendi karar›m›n do¤ru oldu¤unu
düﬂünüyorum. Yine, ayn› karar›
verirdim.
Günlük gazeteyle, haftal›k yay›nc›l›k
aras›ndaki farkl›l›klar› anlatabilir
misiniz?
>> Günlük gazeteyi özlemedim dersem
yalan söylerim. Dünya o kadar h›zland›
ki, bir ay beklerken karn›ma a¤r›lar
giriyor. Günlük gazetenin ayr› bir telaﬂ›

gündemin sesi: murat sabuncu
var, özlüyorum ama haftal›k ve ayl›k
dergilerde haber derin bir detayc›l›kla
iﬂleniyor. Hayata farkl› bak›ﬂlar› var. Bir
daha günlük gazetede çal›ﬂma f›rsat›m
olursa haftal›ktaki derinli¤i günlü¤e de
katmak isterim. Çünkü günlük
gazetelerde haberler hep yüzeysel
geçiliyor. Televizyon ve internet
haberlerinden de tatmin olmuyorum.
Haberler için haftal›k ve ayl›k dergilerin
yorumlar›n› bekliyorum. Haftal›k ve
ayl›k dergilerin günceli yakalamas›,
günlük gazetelerin de daha detayl›
habercilik yapmas› gerekiyor.
Fortune'da hedefiniz nedir? Dergiyi
hedefledi¤i yere getirdi¤inizi düflünüyor
musunuz?
>> Fortune’da, gazetecileri masa
baﬂ›ndan kald›r›p hayat›n içine girmeleri
için çal›ﬂ›yorum. Masa baﬂ›nda yap›lan,
internetten sorular›n gönderilip
cevaplar›n›n geldi¤i habercilik tarz›na
karﬂ›y›m. Haber için insanlar›n içinde
olmak gerekiyor. Her haberle ilgili kiﬂi
ve konular› giderek görmeye çal›ﬂ›yoruz.
Pek çok kaynaktan haber al›p yazmaya
çal›ﬂ›yoruz. Sayfa sponsorlu¤uyla iﬂimiz
yok. Bir sayfan›n baﬂ›nda sponsorun yer
almas› o haberin inand›r›c›l›¤›n› vurur.
Fortune dergisinde, 2007 y›l› ekiminde
14 bin 500 tirajla baﬂlad›k. Tiraj›m›z, bu
ocak ay›nda 17 bin 500’e ç›kt›. ‹lk üç ay
birinciydik. Ocak’ta ikinciydik. ﬁubat ve
marttaki sonuçlar henüz belli de¤il.
Türkiye'de ekonomi dergicili¤inin
gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
>> Ekonomi dergileri daha derin olmaya
çal›ﬂmal›. Daha gelece¤e yönelik, do¤ru
analizde haberlerle yorumlar yaparlarsa
dergicili¤in gelece¤i parlak olur.
Fortune’da bunun için elimizden geleni
yap›yoruz. Dünyada ‘kaliteli tiraj’ diye
bir tan›mlama var. Bu tan›mlama az
satanlar›n tesellisi de¤il. Kaliteli tiraj;
do¤ru hedefe, do¤ru noktaya giden
tirajd›r. Ekonomi dergileri olarak
özellikle kaliteli tiraj›n peﬂinde
olmal›y›z. Dergiyi okuyan 15 bin kiﬂi,
zaten bu ülkenin yönetimindeki karar
verici kiﬂiler.
Türkiye'de ekonomi gazetecili¤inin
geliflimini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ekonominin geliflimiyle, ekonomi
gazetecili¤inin geliflimi orant›l› m›?
>> Türkiye’de ekonomi gazetecili¤inin
tek ç›kar yolu var, o da uzmanlaﬂmak.

Bütün muhabirlerin uzmanl›k alan›
olmal›, sürekli okumal›lar, kendilerini
geliﬂtirmeliler. Tabii ki, gazeteciler iyi
para da kazanmal›lar. Bir gazeteci
kendini geliﬂtirmek için çok okumak ve
gezmek zorunda. Dünyadaki ve
Türkiye’deki trendlerin fark›nda olmal›.
Bir iki y›lda bir konusuyla ilgili özel
kurslara gitmeliler. Yaz okullar›na
kat›lmal›lar. Bu söylediklerim gelecek
y›llarda olacak. Günlük gazetelerde, ﬂu
anda detayl› habercilik yok. Bu nedenle
dergilerin vizyonu gazetelerle
uyuﬂmuyor. Ekonomi dergileri de,
analitik habercili¤e ihtiyaç duyuyor.
Günlük gazeteler tabii ki, halk›
ilgilendiren konulardaki haberlere de
a¤›rl›k vermeli. Sendikalar, g›dadan
tar›ma kadar herkesi ilgilendiren
konularda habercilik de olmal›. ‹ﬂ
dünyas›, politika da olmal›. Ama bir ev
kad›n› ve ö¤renciye de hitap
edilebilmeli.
Türk medyas›n›n içinde bulundu¤u
genel durumu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Ç›k›fl nerede
sizce?
>> Türk medyas› bence kötü gitmiyor,
öyle bir yelpaze var ki herkes kendi
ideolojisine, zevkine göre gazete,
televizyon, haber sitesi bulabilir. Yeter
ki seçmeyi bilsin. Ben magazin okumak
istemiyorum, haber bulam›yorum,

Gazetecilik okullar›
kapat›ls›n!
Her iki tarzdaki habercili¤i yapm›ﬂ biri
olarak ekonomiyle, aktüel habercili¤i nas›l
karﬂ›laﬂt›r›rs›n›z?
>> Ekonomi, spor, siyaset habercili¤inin
hepsini yapt›m. Ekonomi hepsinin temelinde
var. Ben gazetecilik okullar›n›n kapat›lmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Gazetecilik art›k
öyle noktaya geldi ki, uzman olman›z
gerekiyor. Gazetecilik ancak yüksek lisans
program› olabilir. Uzmanl›¤› olmayan, her
ﬂeyden azar azar bilgi edinen gençlerin
gazeteci olarak bu ça¤da çal›ﬂmas› zor.
Aktüel haber diye tabir edilen siyasette,
magazinde, polis, adliye temelinde birebir
ekonomi ve sosyolojiye dokunan noktalar
var. Temelinde ekonomi olan ﬂeyler de
hayata dokunuyor bir ﬂekilde. Gazetecilikte
uzmanl›¤a inan›yorum.

asl›nda belgesel izlemek istiyorum
diyenlerin seçenekleri çok fazla.
Yelpaze çok geniﬂledi. Art›k okuyucu ve
izleyicilerin yak›nma hakk› kalmad›.
Okuyucular›n her ﬂeyi bilme ﬂans› var.
Türk medyas›n›n durumu gayet
baﬂar›l›, dünyaya aç›l›yor.
Çal›flma ve baflar›l› olma
prensiplerinize gelirsek... Baflar›l›
olmak için neler yap›yorsunuz?
>> Elimden geldi¤ince gezmeye,
görmeye çal›ﬂ›yorum. Haber
kaynaklar›n› çok ziyaret ederim.
Kendimi sürekli e¤itiyorum, kurslara
gidiyorum. 34 yaﬂ›nda medya üzerine
yüksek lisans yapt›m. ﬁimdi de doktora
program›na kat›lmay› planl›yorum.
Çal›ﬂmay› seviyorum, hayat›mda e¤itim
ve üretimde durmak diye bir kelime
yok.
Adalet benim için çok önemli. Herkese
karﬂ› adaletli olmak ve adaletli
yaklaﬂmak laz›m. Bugüne kadar can›n›
yakt›¤›m ya da yanl›ﬂ yapt›¤›m biri
olmad›. Yanl›ﬂl›kla yapm›ﬂ oldu¤um bir
iki ﬂey oldu. Haberde de çal›ﬂanlarda
da adalete önem veriyorum. Akﬂamlar›,
o kadar rahat uyuyorum ki.
Türk medyas›nda baflar›l› olmada temel
etkenler neler?
>> Türk medyas›nda baﬂar›l› olmada;
tan›d›k eﬂ, dost olmas› ﬂart de¤il.
Benim tan›d›¤›m olmad› hiç,
kimseyle de ekstra iliﬂki kurmad›m.
Sadece çal›ﬂarak yapt›m. ‹yi çal›ﬂ›p,
iyi niyetli olursan›z, kimsenin dostu
olman›za gerek yok. Ben, ideolojimi
asla iﬂime kar›ﬂt›rmam. Herkesin
kalbinde inand›¤› bir siyasi görüﬂ
var. Gazetecilik hassas bir iﬂ, biz
kamu görevlisiyiz adeta, halk için bir
iﬂ yap›yoruz. Halk için iﬂ yapmak da
son derece hassas olmay›
gerektiriyor.
Bofl zamanlar›n›z› nas›l
de¤erlendirirsiniz, hobilerinizi yapmaya
vaktiniz kal›yor mu?
>> ‹stanbul’un Bebek semtine
hastay›m. Bebek’te bal›k tutmak,
kafelerde kitap okumak ve o semtte
vakit geçirmek beni rahatlat›yor.
Kitaplar›m› alarak Bebek Kahve’de
saatlerce okuyorum.
Zaman zaman denizle de ilgili ﬂeyler
yap›yorum. Birkaç arkadaﬂ›mla beraber
yelken yapt›¤›m›z da oluyor.
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Hibrid arabaya biniyorsunuz… Evinizi
güneﬂ enerjisiyle ›s›t›yorsunuz. Organik
pamuktan üretilmiﬂ tekstil ürünlerini
giyiyorsunuz. Yedikleriniz de yüzde
100 organik… Evleneceksiniz;
gelinli¤iniz kenevirden, yüzükleriniz
ikinci el, mönüler ve çiçekler organik.
Kesin; siz ekoseksüelsiniz!

Ne kadar
ekoseksüelsiniz?
ﬂ›l›r?
Organik ürün nas›l anla
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> Topra¤›n canl› tabakas›n›
koruyor.

> Alerjik cilt hastal›klar›n›
engelliyor.

> Çevre kirlili¤ini önlüyor.

> Hasta olanlar›n
yaflam kalitesini
yükseltiyor.

> Kanser, kalp hastal›klar› ve
alerji gibi hastal›klara karfl›
koruyucu etki sa¤l›yor.

> Hastal›klar sonucunda
oluflabilecek
komplikasyonlar› önlüyor.

> Damarlar›n yafllanmas›n›
önlüyor.

geciktiriyor.
> Toksinlerin boflalt›lmas›n›
sa¤l›yor.
> Hücre sa¤l›¤›n› koruyor.

> Antiaging görevini
üstleniyor; yafllanmay›

> Kan›n temizlenmesine
yard›mc› oluyor.

> > ‹lke Balkan

B

ugünün genç kuﬂaklar›
bilemeseler de, yaﬂayan
eski kuﬂaklar, “bir
zamanlar yiyeceklerin
tad›n›n bir baﬂka
oldu¤unu” y›llard›r söyleye
gelir. Etin tad›, domatesin
kokusu, patl›can›n ac›s›,
elman›n lezzeti… Gerçi
eskiden “ekolojik” diye bir
kavram da yoktu ama her ﬂey
do¤ald›; hormonsuz, ilaçs›z,
katk› maddesiz…
Y›llar geçtikçe, kimyasal
ilaçlar ve suni gübre
kullan›lan ürünlerin baﬂta
kanser olmak üzere pek çok
yaﬂamsal hastal›¤a neden
oldu¤u netleﬂince, sa¤l›kl›
yaﬂaman›n di¤er ad› do¤al
yaﬂam oldu.
Bugün art›k market
raflar›nda, ürünlerin
içeriklerine bak›yor, do¤al
olanlar›n› tercih ediyoruz.
K›sacas›, do¤ay› önemsiyor,
giderek yüzümüzü do¤al
hayata dönüyoruz…
Art›k 21. yüzy›lda dünya
kaynaklar›n›n bilinçsizce
kullan›m› ve kirletilmesi
nedeniyle, çevre konusu
dünyan›n birinci öncelikli
sorunlar› aras›nda geliyor.
Biliyoruz ki, dünyada var
olmam›z ve neslimizin
devam›, h›zla bozulmakta
olan ekolojik dengenin tekrar
ele al›n›p çevre sorunlar›n›n
çözümlenmesi ile mümkün
olabilir. Ve karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤umuz sera etkisi
karﬂ›s›nda, çevreye karﬂ›
duyarl›l›¤›m›z önem
kazan›yor.

HER ﬁEY‹N ORGAN‹⁄‹ VAR
Bir yandan çevre
kirlenirken, di¤er yandan
yaﬂam kalitemiz bozuluyor.
‹ﬂte tüm bu nedenler, art›k
bizi eski y›llara, do¤al
ürünlere yöneltiyor. Market
raflar› yavaﬂ yavaﬂ organik
ürünlerle doluyor. Sadece
market raflar› m›; art›k
güzellik ürünlerinden
boyalara, tekstil
ürünlerinden mobilyaya
akl›n›za gelen tüm ürünler
yeniden organik olarak
üretilebiliyor. Belki çok da
fark›nda olmadan h›zla uzun
yaﬂam efsaneleriyle dolu eski
günlere dönüyoruz.
Tümüyle do¤al
hammaddelerle yap›lan,
ekolojik dengeyi koruyan ve
yenilenebilir enerji ile elde
edilen organik ürünler, h›zla
hayat›m›z›n her alan›nda yer
al›yor.
Ekolojik Tar›m
Organizasyonu Derne¤i
Baﬂkan› Prof. Dr. Ahmet
Alt›ndiﬂli, organik hayata
dönüﬂ felsefesinin özünü
“do¤aya ve tar›ma
uygulanan kurallar›n
ayn›s›n› yaﬂama da

yans›tmak” olarak belirtiyor.
Prof. Alt›ndiﬂli, bir
hipermarketin raflar›nda
görebilece¤iniz masa,
sandalye, mobilya, iç giyim,
d›ﬂ giyim, diﬂ macunu, diﬂ
f›rças›, kesme çiçek, parfüm,
lavabo taﬂ›, deterjan gibi
binlerce ürünün organik
olarak üretildi¤ini
hat›rlat›yor ve “‹ﬂte bu
ürünleri hayat›n›za
sokarsan›z organik yaﬂam
felsefesini hayat›n›za
uygulam›ﬂ olursunuz” diyor.
KAVRAMLAR DE⁄‹ﬁ‹YOR
Yaﬂam›m›zla ilgili tehditler
baﬂlay›nca organik ürünleri
hayat›m›za öylesine h›zla
sokmaya baﬂlad›k ki, art›k
Türkiye’nin dünya organik

üretiminde h›zla
markalaﬂmas› gündeme
gelmeye baﬂlad›. Uzmanlar,
12 binden fazla türle
biyolojik çeﬂitlilik alan›nda
önemli bir yerde olan
Türkiye topraklar›n›n
organik tar›m aç›s›ndan bir
dünya markas› olma
potansiyeli taﬂ›d›¤›na dikkat
çekiyorlar.
Bu çerçevede, f›nd›k, kay›s›,
üzüm, incir, kurutulmuﬂ
domates ve pamuk gibi
organik ürünlerin ihracat›n›
yapan Türkiye, 1986’da
baﬂlatt›¤› organik pamuk
üretimi ile dünya piyasas›n›n
yüzde 54’ünü elinde tutuyor.
Kurutulmuﬂ domateste
dünya birincisi olan
Türkiye’nin öncelikle kuru
incir, kuru üzüm, susam, nar
ve nar suyunda
markalaﬂabilece¤i
tart›ﬂ›l›yor…
Tar›mda bilinçsizce
kullan›lan ilaçlar,
gübreler topraklar›
verimsiz hale getiriyor,
sanayide suyun
bilinçsizce kullan›m› ve
tüm sanayi at›klar› su
kaynaklar›n› ve topra¤›
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kirletiyor. Bu yüzden de
organik ve ekolojik yaﬂam
biçimi, dünyan›n
kirletilmesini azalt›rken,
hem ekolojik dengenin
tekrar kurulmas›na yard›mc›
oluyor hem de insan
sa¤l›¤›n›n ve yaﬂam
kalitesinin geliﬂtirilmesinde
önemli rol oynuyor.
Yaﬂam biçimlerimizdeki
de¤iﬂiklikle, dünyan›n
gelece¤ine sahip ç›kmak

“Organik
tekstil ürünleri
yayg›nlaﬂ›yor”
Marmara Üniversitesi Teknik E¤itim
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Mehmet
Akal›n, organik yaflamda tekstil
ürünlerinin önemini flöyle aç›kl›yor:
"‹nsanl›¤›n g›dadan sonra en
önemli ihtiyac› tekstil ürünleridir.
Bu ürünlerin hammaddeden mamul
hale gelene kadar geçirdikleri
süreç hem insan sa¤l›¤›n›, hem de
ekolojik denge ve çevreyi çok
yak›ndan ilgilendiriyor. Son y›llarda
tekstilde pamuk ve yünün yan›nda
insan sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük
faydalar sa¤layan do¤al
hammaddelerin kullan›m› özellikle
organik ve do¤al yaflam tarz›n›
benimseyenler taraf›ndan önem
kazanmaya bafllam›fl durumda.
Do¤al hammaddeler olan pamuk,
yün, angora, kaflmir, keten, manila,
sisal, ipek ve bunun gibi liflerin
kullan›m› özellikle do¤al yaflam
biçimini benimseyenler taraf›ndan
artacak. Tabii ki bunlar›n yan›nda
sentetik liflerin kullan›m› da
art›yor. Bu hammaddelerin
üretiminde de önemli olan çevreye
zararlar›n›n azalt›lmas›. Bu
konularda da bilimsel çal›flmalar
yap›larak, sevindirici sonuçlar
al›n›yor. Yan› s›ra, do¤al
hammaddelerden elde edilen suni
liflerin tekstilde kullan›m› her
geçen gün art›yor."
‹SMMMO YAfiAM > Mart/Nisan 2008
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istiyoruz ancak, hepimiz
biliyoruz ki, do¤al olan
ürünler pahal›! Bu yüzden
de istesek de sat›n
alabilmemiz mümkün
olamayabiliyor.
Prof. Dr. Alt›ndiﬂli, organik
ürünlerin direkt iç pazara
üretilmiﬂ ürünler olmad›¤›
için maliyetlerinin bir
miktar yüksek oldu¤unu
belirtiyor. Organik
ürünlerin pahal› olmas›n›n
bir di¤er nedeni ise,
konvansiyonel ürünlere göre
stok maliyetlerinin yüksek
olmas›. Ancak, art›k içinde
bulundu¤umuz dönemde
organik ürünler
kullan›m›n›n kendisini
dayatmaya baﬂlamas›yla
birlikte fiyatlar›n›n da
ucuzlamas› yönünde
çal›ﬂmalar yap›ld›¤›
müjdesini de
verebiliriz.
EKOLOJ‹K
DÜ⁄ÜNLER!
Organik ürünler, hayat›m›za
öylesine h›zla giriyor ki,

“Yaﬂam felsefesinin özü do¤ad›r”
Ekolojik Tar›m Organizasyonu Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Ahmet
Alt›ndiflli, organik hayata dönüfl felsefesini flöyle aç›kl›yor: "Bu
felsefenin özü, do¤aya ve tar›ma uygulad›¤›m›z kurallar›n ayn›s›n›
yaflam›m›zda da kullanmak üzerinedir. Felsefenin özü, tüketti¤imiz her
fleyin do¤al yollarla üretilmifl olmas› ve bünyesinde sentetik, kimyasal
kirlili¤i bar›nd›rmamas›d›r. Organik üretim sadece besin maddeleriyle
s›n›rl› de¤il. Örne¤in; masa, sandalye, mobilya, iç giyim, özellikle
bebeklere yönelik iç giyim, difl macunu, difl f›rças›, kesme çiçek,
parfüm, lavabo tafl›n›n kendisi, deterjan gibi binlerce ürün organik
olarak üretiliyor. Ve bu ürünleri hayat›n›za dahil edip birlikte
yaflarsan›z organik yaflam felsefesini hayat›n›za uygulam›fl olursunuz.
Di¤er yandan Türkiye’de organik tar›m 1984 y›l›nda bafllad›,
yurtd›fl›ndan bafllayan ürün portföyünün geliflimi, müflteri ne istediyse
üretilmesi fleklinde geliflti. Yani iç pazardan henüz tam olarak talep
alamad›¤›m›z için her mal›n organik karfl›l›¤› söz konusu de¤il. fiu anda
sertifikal› 185 organik ürün var. Ancak giderek bu say›n›n artaca¤›n› ve
catering servislerinin de daha yayg›nlaflaca¤›n› söyleyebiliriz."

art›k dü¤ünler bile ekolojik
yap›l›yor… Dünyada trendi
yayg›nlaﬂan, Türkiye’de de yavaﬂ da olsa- ad›mlar›
at›lmaya baﬂlanan ekolojik
dü¤ünlerde, gelinlikler
kenevirden, yüzükler ikinci
el, mönüler ve çiçekler
organik. Yeﬂil ‹zdivaç
Sektörü oluﬂuyor, di¤er
alanlarda oldu¤u gibi…
Dü¤ünler, büyük
organizasyonlar. Yap›lan
hesaplamalara göre bir tören,
ortalama 14.5 ton
karbondioksit sal›n›m›na
neden oluyor. Türkiye'de
sadece 2006 y›l›nda 636 bin
çiftin evlendi¤ini göz önünde
bulundurursak, dü¤ün
törenlerinin çevreye verdi¤i
zarar›n boyutlar› hakk›nda
fikir sahibi olabilmemiz
mümkün. Dü¤ün
organizasyonlar›n› daha
anlaml› k›lmak fikrinden yola
ç›kan 'ekodü¤ün'
organizasyon ﬂirketleri, ABD
ve Avrupa'da çevreyle bar›ﬂ›k
dü¤ünlere yöneliyor…
Ekolojik dü¤ünler, küçük bir
örnek... Akl›n›za gelen her
ﬂeyde yaﬂam biçimlerimiz
organi¤e do¤ru dönüﬂüm
geçiriyor. ‹nsanlar art›k
hibrid arabalara biniyor,
evlerini güneﬂ enerjisiyle
›s›t›yorlar. Yedikleri gibi
giydiklerinin de organik

dosya
Organik reklamlar art›yor!

olmas›na çal›ﬂanlar,
ekoseksüel ad›n› al›yor…
ORGAN‹K TEKST‹L
Organik yaﬂama geçiﬂte,
tekstil ürünlerinin önemli bir
a¤›rl›¤› var. Organik
tekstilde, terletmeyen,
bakteri üretimini önleyen
özel iplikler için pamuk
de¤il, a¤aç lifleri
kullan›l›yor. Bu ürünler,
batm›yor, kaﬂ›nd›rm›yor,
terletmiyor… Dünya
tekstilde h›zla
organik ürünlere
yöneliyor çünkü
art›k kimse
rahats›z giysilerle
dolaﬂmak
istemiyor. Çünkü
hayat zor ve rahat
olmak önemli!
Selçuk
Üniversitesi
Mesleki E¤itim Fakültesi
Giyim Endüstrisi ve Giyim
Sanatlar› Ö¤retim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Nurgül K›l›nç,
organik tekstilin, pamuk gibi
bitkilerin tarlaya ekilme
aﬂamas›ndan ürünün
kullan›ma haz›r halde sat›ﬂa
sunulmas›na kadar her
aﬂamas›nda, tümüyle organik
ﬂekilde üretildi¤ini söylüyor.
Yrd Doç. K›l›nç’a göre,
organik pamuk üretiminde,
pamu¤un yetiﬂti¤i tarlaya
kimyasal gübre at›lm›yor,
elde edilen iplik ya da bu
iplikten dokunan giyside hiç
bir ﬂekilde kimyasal boya
maddesi kullan›lm›yor. Ve
iﬂte bu nedenle de özellikle
tekstilin merkezi konumunda
olan GAP Bölgesi’nde
organik üretim tesisleri

giderek art›yor. Bu nedenle
de, Türkiye’nin g›dada
oldu¤u gibi organik tekstilkonfeksiyonda da
markalaﬂma ﬂans› var…
ORGAN‹K ‹Ç ÇAMAﬁIRI
Organik üretim,
konfeksiyonun tüm çeﬂitlerini
kaps›yor. Belki marjinal bir
örnek vermek gerekirse,
hat›rlars›n›z, iç giyim
markas› La Senza'y›
Türkiye'ye getiren Park
Bravo, sat›ﬂlar›n en
yo¤un oldu¤u y›lbaﬂ›
öncesi “Herkes La
Senza giyecek”
slogan›yla,
ürünlerinin
hijyenik,
antibakteriyel ve
organik oluﬂuna
vurgu yapm›ﬂt›. Ve
Türkiye'deki 15 La Senza
ma¤azas›ndaki çamaﬂ›rlar
yok satm›ﬂ, kasalar›n önünde
kuyruk oluﬂmuﬂtu.
Bir di¤er örnek… So¤uk k›ﬂ
gecelerinde bir türlü
›s›namayanlardan veya
deliksiz bir uykuya hasret
kalanlardansan›z, organik
pamuktan yap›lm›ﬂ bir

> X ürünlerinde kullan›lan meyve
sular›, Kosta Rika, Guatemala ve
Honduras'taki ya¤mur
ormanlar›nda yaflayan yerliler
taraf›ndan üretiliyor.
> Organik kuflburnu özü ve E
vitamini içeren canland›r›c›
Krem, cilde yumuflakl›k ve
pürüzsüzlük kazand›r›yor.
> Çevre kirlili¤inin en büyük
nedeni do¤an›n yok edemedi¤i
sentetik pedler. ‹ngiliz kad›nlar,
sentetik pedleri de¤il, organik
olanlar› kullan›yor.
> Aktif maddelerin maximum
nüfuzunu sa¤layan
"Elektrophor" yöntemli

yatak size özledi¤iniz uykuyu
getirebiliyor.
Piyasada do¤all›k trendinden
nasibini alm›ﬂ birçok ürün
bulunuyor. ‹sterseniz
organik, isterseniz aloe
vera'l› bir yatak tercih
edebilirsiniz. Tabii NASA
destekli uzay teknolojisinin
sundu¤u yataklar ve
yast›klar da var. Antistress
bir yatakta uyuyarak güne
stressiz baﬂlayabilirsiniz.
Do¤all›k deyince, kaz tüyü
yast›k ve yorganlar› da
unutmamak gerekiyor.
Ve tabii ki organik jean’ler.
Yüzde 100 organik
denim kumaﬂ, ﬂu
s›ralarda jean'lerde
aranan en
gözde
özellikler
aras›nda yer
al›yor.
Marmara
Üniversitesi
Teknik E¤itim
Fakültesi Dekan›
Prof. Mehmet Akal›n,
tekstilde do¤al
hammaddelerden elde edilen
suni (rejenere) liflerin
tekstilde kullan›m›n›n her
geçen gün artt›¤›na dikkat
çekiyor. Örnek olarak da
anti mikrobik özelli¤inin
yan›nda sa¤l›k aç›s›ndan

uygulanan "Organik Botox", cilt
yafllanmas›n› önlemek ve
korumak isteyen, neflter ve
i¤neden kaç›nanlar›n tercih
etti¤i yöntem.
> X firmas› taraf›ndan üretilen
kiflisel bak›m ürünleri saf
zeytinya¤›n›; saç, flampuan,
losyon, el ve vücut kremi olarak
organik ürünleri tercih edenlere
sunuyor.
> Esansiyel ya¤lar›n anti-aging
özellikleriyle uzmanlaflm›fl
organik cilt bak›m serisi
ürünleri, Avrupa Organik Kontrol
Merkezi sertifikas› Ecocert'e
sahip...

birçok özelliklere sahip olan
ve yenilenebilir kaynaktan
elde edilen soya lifi tekstil
ürünlerini vererek, ﬂöyle
konuﬂuyor: “Bu tür tekstil
ürünleri soya fasulyesinden
elde ediliyor. Soya fasulyesi
daha çok ya¤› sütü ve soya
g›dalar› için organik olarak
üretilebilen tar›msal bir
ürün. Sanayiye faydas›n›n
yan›nda tar›ma da alternatif
olabilecek bir ürün. Yine
soya lifi gibi protein esasl›
olan sütten, m›s›rdan ve yer
f›st›¤›ndan elde edilen
liflerde tekstil de hammadde
olarak kullan›l›yor. Bu
ürünler, özellikle tar›msal
ürün olmalar›, yenilenebilir
kaynaktan elde edilmeleri ve
giyene sa¤l›k ve rahatl›k
aç›s›ndan avantajlar
sa¤lamalar› aç›lar›ndan
önemli tekstil hammaddeleri
durumundad›r. Do¤al
protein esasl› suni lif
hammaddelerinin yan›nda
yine do¤al selüloz esasl› suni
lif olan bambu lifinden elde
edilen tekstil ürünlerinin de
sa¤l›k aç›s›ndan birçok
avantajlar›n›n yan›nda
k›smen de olsa anti
bakteriyel özelli¤e sahip
olmalar› bu hammaddelerin
önemini her geçen gün
art›r›yor.”
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renkli yaflam: ali ve bahri köseo¤lu

5 bin kifliye gönüllü judo
ö¤reten muhasebeciler
Köseo¤lu ailesi meslek olarak muhasebeyi,
sporda da judoyu tercih ediyor. Ali ve Bahri
Köseo¤lu, amca-ye¤en ailenin bu gelene¤ini
bozmuyor. Ali ve Bahri Hoca, bugüne kadar 5
bine yak›n ö¤renciye gönüllü olarak judo ö¤retti.

> > Leyla Y›ld›r›m

O

nlar; Judo’da
hocalar›n hocas›, Baﬂ
Antrenör, Milli hakem
ve baba mesle¤inden
muhasebeci… 35 y›l
önce judoya baﬂlayan amca
Ali Köseo¤lu ile ye¤en Bahri
Köseo¤lu, bugüne kadar 5
bine yak›n gence gönüllü
olarak judo ö¤retirken, her
y›l Milli Tak›m’a verdikleri
onlarca genç ile ülkemize
uluslararas› ﬂampiyonluklar
kazand›rd›lar. Milli Tak›m’a
daha çok sporcu vermeyi
hedeflediklerini anlatan Ali
ve Bahri Hoca,
ö¤rencilerinin uluslararas›
derece ald›¤›nda duyduklar›
heyecan› ve gururu bize
anlat›rken gözleri parl›yor.
Artvin Arhavili olan
Köseo¤lu ailesi, 1971
y›l›nda Ali ve Bahri Bey’in
tahsili için ‹stanbul’a
gelmiﬂ. Ali Köseo¤lu’nun
a¤abeyi, Bahri
Köseo¤lu’nun babas› olan
Rasih Köseo¤lu, banka

müdürlü¤ünden ayr›l›p
‹stanbul’a yerleﬂince,
muhasebe bürosu açm›ﬂ.
Okul ç›k›ﬂ› muhasebe
bürosunda çal›ﬂan amcaye¤en, gençli¤in verdi¤i
heyecan ile hafta sonlar›n›
de¤erlendirmek için 35 y›l
önce judo kursuna
baﬂlam›ﬂlar. O gün bu
gündür judo yapan ve 1982
y›l›ndan beri Tekel Spor
Kulübü’nde haftada 5 gün
gönüllü judo e¤itimi veren
Ali ve Bahri Hoca, ayn›
zamanda Türkiye’nin
judoda 2. kuﬂak hocalar›n
hocas› unvan›na sahipler.
Biri baba, di¤eri kardeﬂ
mesle¤inden muhasebeci
olan Ali ve Bahri
Köseo¤lu’nun, di¤er
kardeﬂleri, ye¤enleri ve
çocuklar› da, aile mesle¤i
olan muhasebecili¤i
sürdürüyor. Çocuklar ve

> > Judocular desteklenmeli
>> Judoda hocalar›n hocas› Ali Köseo¤lu, 35 y›ld›r judo yap›yor. 20 y›ld›r, Tekel
Spor Kulübü’nün yönetim kurulu üyesi. Tekel’in 2003 y›l›nda özelleﬂtirme
kapsam›na al›nmas›ndan sonra, kulüp k›sa bir s›k›nt› yaﬂam›ﬂ olsa da, Ali ve
Bahri hocalar›n azmi, Sigara Sanayi A.ﬁ. Genel Müdürü Ahmet Eray Atay ve
Kulüp Baﬂkan› Dr. Aysun Köktener’in deste¤iyle, son 2 y›ld›r eski günlerine
dönerek, uluslararas› baﬂar›lar elde ediyor.
>> Bahri Köseo¤lu, judo hocal›¤› ve hakemli¤in yan› s›ra, 24 y›ld›r halk oyunlar›
derneklerinde oyunculuk ve yöneticilik yap›yor. Çocuklar›n›n okullar›nda, okul aile
birli¤inde görev al›p, okul spor kulübü baﬂkanl›¤› yapan Bahri bey, mezunu oldu¤u
Kartal Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi ile ilgili derneklerde de görevler
üstlenmiﬂ. Bahri Köseo¤lu ayn› zamanda, Muhasebeciler Derne¤i Pendik ﬁubesi
Baﬂkan Yard›mc›s›.
>> Bahri Köseo¤lu, judonun da desteklenmesini istiyor. 2002 y›l›nda 57 kiloda
dünya ﬂampiyonu olan sporcusu Burçin Alyagut’un medya taraf›ndan
bilinmeyip, ilgilenilmemesine üzülüyor.

>> Judo özgüven
kazand›r›r
>> Judo’nun kelime anlam›; JU yumuﬂak;
DO yol demektir.
>> Judo, hasm›n a¤›rl›¤›ndan
yararlanarak, onu etkisiz hale getirme
sanat›d›r.
>> Judo, çekingen olan çocu¤a özgüven
kazand›r›r, yaramaz çocu¤u usland›r›r.
>> Judo’da amaç, vücudu ve zekay›
geliﬂtirmektir.
>> Judo’nun amac›, kavga ya da rakibin
can›n› yakmak de¤il, ak›l ve teknik
yoluyla onu yere y›kmakt›r.
ye¤enler, üniversitede
iﬂletme okumay›, sporda da
judoyu tercih ediyor.
JUDO’YU SEVD‹RD‹LER
Baba mesle¤inden
muhasebeci olan ‹SMMMO
üyesi Ali ve Bahri Hocalar,
akrabalar›na ve yak›n
çevrelerine de, muhasebeyi ve
judoyu sevdirmiﬂ… Ali ve
Bahri Bey’in çocuklar› küçük
yaﬂlardan itibaren Judo’nun
içinde büyümüﬂ. Köseo¤lu
ailesinin kütü¤üne
bak›ld›¤›nda, mesle¤i
muhasebe, sporu judo olarak
gözüküyor. Ali Köseo¤lu, ﬂu
an Cevizli Tekel Sigara
Fabrikas› Müdür Yard›mc›s›
olarak iﬂ hayat›n›
sürdürürken, Bahri Köseo¤lu
ise, babas›n›n kurdu¤u
muhasebe ofisinde ye¤enleri
ve a¤abeyiyle çal›ﬂ›yor.
Banka müdürü olan

babas›n›n iﬂ disiplininin
aileye geçti¤ini anlatan Bahri
Köseo¤lu, “Bizde çal›ﬂma
saatleri, sabah 08.30 ile
akﬂam 17.00 aras›ndad›r ve
asla geç saatlere kadar
sarkmaz. ‹ﬂ saatlerinde
verimli ve disiplinli çal›ﬂ›l›r,
herkes iﬂini ve
sorumlulu¤unu bilir.
Geçmiﬂten gelen bir gelenek
olarak, büro saat 17.00 oldu
mu kapan›r ve 18.00’de judo
baﬂlar. Judo hayat›m›z›n
vazgeçilmez bir parças›d›r”
diyor.
‘JUDODAN EMEKL‹ OLMAYIZ’
Gelelim amca Ali
Köseo¤lu’nun iﬂ hikayesine…
Ali Köseo¤lu, 1978 y›l›nda
Tekel Ambalaj Fabrikas›
muhasebe bölümünde iﬂe
baﬂlam›ﬂ. Tekel Spor Kulübü,
aç›l›nca, amca Ali Bey boﬂ
durur mu, kulüpteki boks,

güreﬂ, voleybol branﬂlar›n›n
yan›na 1982’de judoyu
ekletmiﬂ. O gün bugündür,
amca ile ye¤en, Tekel Spor
Kulübü’ndeki judo derslerini
hiç aksatmadan sürdürmüﬂ
ve bugüne kadar, 5 bine
yak›n gence gönüllü judo
e¤itimi vermiﬂ. Judo
camias›na yüzlerce hoca,
Milli Tak›m’a onlarca sporcu
yetiﬂtirmiﬂler. Dile kolay,
judoda 35’nci y›l›
doldurmuﬂlar. Ali Köseo¤lu,
“Bu gidiﬂle muhasebecilikten
emekli olaca¤›z ama judodan
asla...” diyor.
Ali Bey’den sonra sözü Bahri
Köseo¤lu al›yor. Judo’daki
ilk amaçlar›n›n çocuklar›
sokaktan kurtarmak
oldu¤unu vurgulayan
Köseo¤lu, Judo s›ras›nda da,
çocuklara sürekli okulda
baﬂar›l› olmalar› gerekti¤ini
aﬂ›lad›klar›n› belirtiyor.

Köseo¤lu ﬂöyle konuﬂuyor:
“Biz judo ile büyüklerine
sayg›l›, derdini anlatmay›
bilen, okulda teﬂekkürtakdir alan gençler
yetiﬂtirmeyi hedefledik ve
bunda da çok baﬂar›l›
olduk.”
ﬁu an, 14 yaﬂ›ndaki k›z›n›n
ve 12 yaﬂ›ndaki o¤lunun
judoyla içiçe büyüdü¤ünü
söyleyen Bahri Bey,
kahverengi kuﬂak sahibi olan
o¤lunun, küçük yaﬂ
gruplar›na judo dersi
vermeye baﬂlad›¤›n› da
sözlerine ekliyor.
‘‹fi STRES‹N‹ YEND‹K’
Köseo¤lu ailesi için judo,
meslekteki baﬂar›lar›n›n da
bir s›rr›… Hesap, kitap, vergi
iﬂleriyle u¤raﬂman›n ciddi
anlamda yorucu oldu¤unu
anlatan Bahri Köseo¤lu,
muhasebe ile judo iliﬂkisini
ﬂöyle anlat›yor:
“Gün içinde rakamlarla
u¤raﬂmaktan iyice
yoruluyoruz. ‹ﬂ ç›k›ﬂ› spora
gidip üzerimizdeki
yorgunlu¤u ve stresi
at›yoruz. E¤er, zihni çok
farkl› konular ile meﬂgul
ederseniz, beyin farkl›
yönlerde çal›ﬂt›¤› için
bunal›ma girmeye vakit
bulamaz. Ben, sürekli
beynimi ﬂaﬂ›rtt›¤›m için,
strese ve bunal›ma girmeye
vakti olmuyor. Ancak tek
bir iﬂi düﬂünüyor olsayd›m,
muhasebenin yo¤unlu¤u
alt›nda, strese girerdim.”
‹SMMMO YAfiAM > Mart/Nisan 2008

29<

‹SMMMO YAﬁAM > Mart/Nisan 2008

>30

yaﬂam›n portresi: hasibe eren
Avrupa Yakas›’n›n Makbule’si diye hemen ilk karfl›laflt›¤›n›zda size espri
yapmas›n› beklemeyin. Dostlar›n›n yan›nda mübala¤a sanat›n›n tüm inceliklerini
kullanan Hasibe Eren, “Ancak, tan›mad›¤›m bir toplulu¤a girdi¤imde, komik
olmam›n beklendi¤ini hissedersem, aniden çok ciddi olurum” diyor.

“Çocuk oyunu yaz›p
sahnelemek istiyorum”

> > Leyla Y›ld›r›m

O

Avrupa Yakas›’n›n Makbule’si ve
nam-› di¤er S›d›ka.... Kendimizden
bir fleyler buldu¤umuz, izlerken
gülmekten k›r›ld›¤›m›z, ailemizin
dizisi Avrupa Yakas›’n›n
Makbule’si...
Oynad›¤› karakterlerle gündeme
damgas›n› vuran, yetenekli, do¤al ve
sempatik tiyatro oyuncusu Hasibe Eren;
iflini çok severek yapt›¤›n›, yeni
karakterler yaratmaktan mutlu
oldu¤unu söylüyor. Okumaktan,
sanattan, seyahat etmekten büyük keyif
alan Eren, ekip çal›flmas›n›n önemine
inan›yor.
Hasibe Eren, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’nda ÇocukGenç E¤itim Birimi’nde e¤itmen olarak
görev yap›yor. Eren’in hayallerinden
biri de gelecekte iyi bir çocuk oyunu
yaz›p, yönetmek… Hasibe Eren, özellikle
çocuklarla bir arada olmaktan ve onlara
koçluk yapmaktan büyük mutluluk
duydu¤unu anlat›yor.
Herkesin, hayat›n› bir ucundan
yakalamas› gerekti¤ini vurgulayan
Hasibe Eren, “Hayat› bir ucundan
yakalamada, sanat›n her dal› yol
gösterici olabilir. Her zaman
çevremdekilere, tek düze
yaflamamalar›n›, sevdikleri bir konuyla
ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Mesela,
iyi bir okuyucu olabilirler veya dikifl
dikmek, foto¤raf çekmek, ebru yapmak
gibi konulara yönelebilirler. Çünkü;
hayat çok h›zl› geçiyor ve herkesin
kendisi için bir fleyler yapmas›

gerekiyor” diyor...
Harbiye Muhsin Ertu¤rul
Tiyatrosu’nda, bir araya geldi¤imiz
Hasibe Eren, ‹SMMMO Yaflam
Dergisi’ne hedeflerini ve projelerini
anlatt›.

Tiyatroya ilginizi nas›l keﬂfettiniz?
Hasibe Eren: 1975 y›l›nda Almanya’da
do¤dum. Birçok iflçi ailesi gibi, 1984’te
Türkiye’ye döndük. Çocuklu¤umdan
itibaren tiyatroya çok büyük ilgim
vard›. Oynama güdüsü çok geliflkin bir
çocuktum. Aziz Nesin’in hikayelerini
okuyup, ortaokul
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y›llar›mda s›n›fta dramatize ederdim.
Lise y›llar›mda, bir tiyatro toplulu¤u
kurmak istedim, ancak baflar›l›
olamad›m. Tiyatro konusunda, ailemden
de destek alam›yordum. Annem biraz
destekliyor olsa da, babam sanat ile
geçinilemeyece¤ine inand›¤› için, baflka
bir alanda e¤itim görmemi istiyordu.
Lisedeyken, tiyatro konusunda çok
karamsard›m. Tiyatroyla ilgili her fley
elimde kald›¤› için, hiçbir zaman
sahnede olmay› baflaramayaca¤›m›
düflünürdüm. Önce, ‹stanbul
Üniversitesi Piyasa Araflt›rmalar› ve
Reklamc›l›k Bölümü’nü bitirdim. Aileme
bir meslek sahibi oldu¤umu ispat
ettikten sonra, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi
Tiyatro Elefltirmenli¤i ve Dramaturji
Bölümü’ne girdim. Bu s›rada, ‹stanbul
Üniversitesi Ö¤renci Kültür Merkezi
Tiyatro Toplulu¤u’nda, 10 y›la yak›n
süre amatör tiyatro çal›flmalar›nda
bulundum. Hiç profesyonel oyunculuk
yapmay› düflünmüyordum. Tesadüfi
olarak kendimi profesyonel tiyatro ve
televizyon hayat›n›n içinde buldum ve
bugünlere geldik.
Reyting rekorlar› k›ran ve her bölümü
defalarca izlenen Avrupa Yakas›’nda
Makbule rolünü oynuyorsunuz. Sizce
Avrupa Yakas›’n›n bu kadar
sevilmesinin nedeni ne?
>> Avrupa Yakas›’ndan sonra,
mizahla ilgili daha detayl›
düflünmeye bafllad›m. Ekip
çal›flmas›na olan inanc›m artt›.
Avrupa Yakas›’nda, çok iyi bir ekip
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çal›flmas› ve iyi yaz›lm›fl bir senaryo ile
baflar›l› bir çal›flma sergileniyor. Yazar
ile oyuncu aras›nda, ne mutlu ki çok
güçlü bir iliflki var. Karakterler,
kurgulad›¤› hikaye, olay örgüsünü
birbirine sarmal ba¤lay›fl›, hepsinde
çok baflar›l› Gülse. Bu da, bence
izlenme oran›n› artt›r›yor. Biliyorsunuz
dizilerin süresi uzad›. 90 dakika,
izleyiciyi ekran karfl›s›nda tutmak hiç
de kolay de¤il. Biz bunu, daha zor bir
alanda komedide baflar›yoruz. Ancak,
flöyle bir gerçekte var ki, halk›m›z iyi
mizah› izlemeyi seviyor. Gün boyunca
dram›n tam göbe¤inde yaflad›ktan
sonra, güldürerek s›k›nt›lar›ndan
uzaklaflt›ran komedi, herkesi mutlu
ediyor.

e¤lenmeyi, gezmeyi seven bir yap›m var.
‹yi yaz›lm›fl bir roman› okumaktan veya
söyleyecek sözü olan iyi çekilmifl bir
filmi izlemekten keyif al›r›m. Yeni yerler
görmekten, gezmekten müthifl zevk
al›yorum. Türkiye’de de, dünyada da
görmek istedi¤im o kadar çok yer var
ki… Baflka neler var, acaba beni
tan›mlayan... ‹nsanlar bizim gündelik
hayat›m›zda, oynad›¤›m›z karakterler
gibi davrand›¤›m›z› ve giyindi¤imizi
san›yorlar genelde. Hemen ona aç›kl›k
getireyim. Abart›l› bir üslupta konuflan,
rüküfl giyinen biri de¤ilim, sade
giyinirim. Birçok seyircimiz, kostümsüz
halimi gördü¤ünde çok flafl›rd›.
Ekrandakinden daha uzun boylu ve
zay›f oldu¤umu söylerler genelde.

Çevremizde çok Makbuleler var m›?
>> Makbule, severek oynad›¤›m bir
karakter. Gün gün kendini gelifltiren,
senaryoyla her gün biraz daha yol alan,
gözlem ve eklemelerle gelifltirmeye
çal›flt›¤›m bir rol. Hepimizin
çevresinde, tan›d›¤›m›z bir Makbule
abla mutlaka vard›r. fiöyle etrafa
bakt›¤›n›zda, tek amac› evlenmek olan,
çocuklar›na ve efline hangi yemekleri
piflirece¤ine dair hayaller kuran,
dantelde bir numara, gömlek
kolalamada rekortmen ablalar
görürsünüz.

Özel hayat›n›zda da s›k s›k espriler
yapar m›s›n›z? Komik misiniz yani…
>> Girdi¤im bir ortama, nefle ve pozitif
bir bak›fl aç›s› tafl›maya çal›fl›r›m.
Özellikle, aile içindeysek zaten s›n›rl›
sürelerde birbirimizle olabildi¤imiz için
herkesi neflelendirmeye çal›fl›r›m, mutlu
olal›m isterim. Birimizin bafl›na gelmifl
herhangi bir an› aktar›l›yorsa mesela,
özellikle mübala¤a sanat›n›n tüm
inceliklerini kullan›r›m. Yak›n
arkadafllar›mla da, çok e¤leniriz
birlikteyken. Ancak, tan›mad›¤›m bir
toplulu¤a girdi¤imde, komik olmam›n
beklendi¤ini hissedersem, aniden çok
ciddi olurum.

Makbule karakterinin yarat›lmas›nda
yazan kadar oynayan›n da katk›s›n›n
oldu¤unu biliyoruz. ‹nsanlar›
gülmekten k›r›p geçiren karakterler
yarat›yorsunuz. Daha önce S›d›ka
rolünde de bunu gördük. Gerçekte
Hasibe Eren kimdir?
>> Öncelikle çok teflekkür ederim. Ama
insan›n kendini bir ç›rp›da anlatmas› o
kadar zor ki... Okumay› severim. Yeni
fleyler ö¤renmeyi, kendimi gelifltirmeyi
severim. Asl›nda tembel biri
say›labilirim. Tembellik yapmamak
için sürekli mücadele ediyorum
kendimle. Tembel taraf›m “Bunu yar›n
yapabilirsin” der, içimdeki “tembellikle
mücadele timi de” ‘hadi hadi’lere
bafllar. Çal›flkan biri olmaya
çal›fl›yorum yani. Bilime inan›r›m, her
fleyin bilimsel bir aç›klamas› oldu¤unu
düflünüyorum. Bat›l inançlar›m yoktur.
Sonra önyarg›lar›m yoktur, dostluk ve
arkadafll›¤a önem veririm. ‹flimi çok
severek yap›yorum. Gülmeyi,
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ﬁehir tiyatrolar›nda çocuk-genç e¤itmeni
oldu¤unuzu biliyoruz. Buradaki
çal›ﬂmalar›n›z hakk›nda bilgi verir
misiniz?

>> 1996 y›l›ndan itibaren, ‹stanbul
fiehir Tiyatrosu Çocuk-Genç E¤itim
Birimi’nde çal›fl›yorum. Oyunculu¤a
hevesi ve yetene¤i olan çocuklara,
e¤itim vererek, tiyatroyu sevdirmeye
çal›fl›yoruz. Çocuklar› küçük yaflta bir
s›navla al›p, tiyatronun tüm dallar›n›
içeren 2 y›ll›k ücretsiz bir e¤itim
program› uyguluyoruz. Bir çocu¤un
tiyatro e¤itimi ald›¤› s›rada, kendine
güveninde, kendini ifade ediflinde ya da
di¤er sanat dallar›na bak›fl aç›s›nda
olumlu yönde geliflmeler oluyorsa,
verdi¤imiz tiyatro e¤itimi baflar›l›
olmufl demektir. ‹lla, profesyonel
oyuncu olmas›na gerek yok. Y›llar
içinde birçok mezun verdik. Hepsini
kardeflim, çocu¤um gibi çok seviyorum.
Bana emek verenleri, ben nas›l
unutmuyorsam, onlar›n da bizleri her
zaman hat›rlayacaklar›n› bilmek beni
çok mutlu ediyor. Y›llard›r E¤itim
Birimi’nde e¤itmenlik yap›yordum;
kamera arkas› bilgim de oldu¤u için bir
süre önce iki alan› birlefltirdim.
Televizyon ve sinema için çocuklara ve
gençlere koçluk da yap›yorum. E¤er,
çocuklarla iliflkiniz çok iyi olursa, sizi
sorgusuz sualsiz dünyalar›na kabul
ediyorlar. ‹flte o dünyaya girdi¤inizde,
hele de do¤al yetene¤i olan bir çocuksa,
çok ciddi performanslar elde
ediyorsunuz. Ancak, tiyatro ve diziyi flu
s›ralar zor dengede tutuyorum. O
nedenle, koçlu¤a ara verdim. Dan›flan
eski ö¤rencilerimize teknik destek
veriyorum. Bir dizi veya sinema filmi
teklifi alan eski ö¤rencilerimize, dikkat
edece¤i konular hakk›nda bilgi
veriyorum, tecrübelerimi aktar›yorum.
Tiyatro oyuncusu olmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?
>> Tiyatro oyunculu¤unda; yetenek flart
ama, bence zeka da vazgeçilmez. Nice
oyuncular gördüm, do¤ufltan çok
yetenekli, ancak zeki olmad›klar› için
kendilerini yönlendiremiyorlar.
Tiyatroda baflar›l› olabilmek için, önce
yetenek, sonra zeka ve çal›flkanl›k çok
önemlidir. Olaylara farkl› aç›dan genifl
bir vizyon ile bakarken, çok çal›flmak
laz›md›r. Hangi meslekte olunursa
olunsun, sürdürülebilir bir baflar› için
sürekli kiflinin kendisini yetifltiriyor,
gelifltiriyor olmas› gerekir. Ancak son
dönemlerde, televizyondaki baz›
programlar, yar›flmalar, insanlara

yapmak durumunda kal›yoruz.
e¤itim almadan da meflhur olunabilir,
köfle dönülebilir izlenimi veriyor. Emek
vermeden de, her fleyin elde edilebilece¤i Tiyatro mu, dizi mi, sinema m›, yoksa
kan›s› yayg›n. Tesadüfi olarak birkaç
hepsi mi?..
gence aç›lm›fl olan kap›lar, birçok gence
>> Tiyatro sevdal›s› bir oyuncuyum.
yanl›fl örnek oluyor. Her fleyin bafl›
Tiyatroyu çok seviyorum ve hayat›m
e¤itim ve tecrübe. Mesela, birçok kifli
boyunca yapmak istiyorum. Sinema, daha
yan›ma gelip, ‘Ben çok yetenekliyim,
çok yer almay› fliddetle arzu etti¤im bir
Avrupa Yakas›’nda bana uygun bir rol
alan. Televizyonda da, flansl› oldu¤umu
olamaz m›’ diye soruyor. Bu durum da,
düflünüyorum. Diziler, mutsuz olma
beni gerçekten çok üzüyor. Herkesin
ihtimalinizin çok yüksek oldu¤u yerlerdir.
kendine bir hedef çizip, o hedefe
Genelde, tip oynamak zorunda
ulaflmak için çok çal›flmas› gerekti¤ini
b›rak›l›rs›n›z. Elinizde, bir karakter
düflünüyorum. Ayr›ca, insanlar›n baflka
yaratabilmek için çok az veri vard›r. Ama
ilgi alanlar› olup, bu alanlarda da
dedi¤im gibi birbirine az-çok benzer
kendilerini yetifltirmeleri önemli. Sadece rollerle de olsa, iyi projelerde yer ald›¤›m
oyunculuktan para kazanmak
için televizyonda da çok mutsuz olmad›m.
amaçlan›rsa, insan çok mutsuz olabilir.
Örne¤in, iflsiz kal›nd›¤›nda, çeviri
Mesle¤inizle ilgili
yaparak veya
hedeflerinizi biraz daha
drama dersleri
açabilir misiniz?
verilerek,
>> ‹fl hayat›ma, öyle çok
yaflam›n
agresif bakm›yorum.
ama
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Evet, 2 y›l içinde flunu
mlarla aras› iyi
ka
ra
da
l›n
e
as
Eren, muhaseb
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Babam›n laflar›
tamamlayaca¤›m diye
“Matematik ile puan ald›m. Tabi logoritma,
iyi
›
kula¤›ma küpe
bir iddiam yok. Benim
s›nav›ndan çok k oldu ama mant›k sorular›n
k
ço
re
olmufltur tabi.
intergali unutal› Zeka oyunlar›n› da, çok seve
hayal etti¤im,
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çözmeyi severim ye gelince çok anlad›¤›m bi
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n çok mem
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konu de¤il. Birli eci bir a¤abeyimiz var,
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Cumhuriyet
yapmak. Sevdi¤im ifli,
defterimi o tu
Gazetesi’ne
sevdi¤im bir ekiple
röportajlar
yap›yor olmak bana mutluluk verir.
yapm›fl, uzun süre özel kurulufllarda
Sevdi¤im ifli yapay›m, mutlu bir hayat
drama dersleri vermifltim. Özetle;
süreyim ve çevreme faydal› olay›m, bütün
insanlar›n çal›flkan olmas›, farkl›
iste¤im bu. Çünkü oyunculuk, mutsuz
alanlarda kendilerini yetifltirmesi
olundu¤unda yap›labilecek bir ifl de¤il.
gerekti¤ine inan›yorum. Tiyatro
‹yi bir oyuncuyu, ola¤anüstü bir karakter
sevdal›s› bir oyuncu olarak, sadece
yaratmak kadar mutlu edecek bir fley
tiyatro yap›p, geçinmeyi isterdim. Ancak yoktur. fiu s›ralar, ‹stanbul Büyükflehir
bugünkü flartlarda, kimse tiyatro
Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’nda, Aziz
yaparak geçinemiyor. Hepimiz, dizi
Nesin’in ‘Yaflar Ne Yaflar Ne Yaflamaz’ adl›

iyi
Matematikle aram

Makbule Eren
>> Oyunlar› ve karakterleri
2006 Avrupa Yakas›- Makbule
2004 Anlat ‹stanbul- Birsu
2004 Ya¤mur Zaman›- Turna
2003 Oyuncak Fabrikas›
2002 Can›m Kocac›¤›m- Müflküle
2002 Aflk Meydan Savafl›- ‹clal
2001 fiafl› Felek Ç›kmaz›- Nurflim
1997 S›d›ka- S›d›ka Saka

oyununu oynuyoruz. Televizyonda
Avrupa Yakas› dizisi devam ediyor. Bir
de, yaz›n çekece¤im bir sinema filmi
var. Yönetmen Bahad›r Karatafl’la
çal›flaca¤›z. Yine e¤itimsiz
say›labilecek, kasabal›, çocuklu bir
kad›n› canland›raca¤›m. Ama
yönetmenim, oyuncu olarak kayg›lar›m›
paylafl›yor. Stilize bir üslup
kullanmayacak oluflum, beni rahat
ettiriyor. Bundan sonra da inand›¤›m,
içinde olmay› isteyebilece¤im
projelerde yine görev alaca¤›m. Rollerin
büyük ya da küçük olmas›n› dert
etmiyorum. Gelecekte, bir çocuk oyunu
yazarak, sahnelemeyi çok istiyorum.
Tiyatronun gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz?
>> Tiyatro, insanl›k tarihi kadar eski
bir sanat dal› ve insan varoldukça,
tiyatro da de¤er görmeye devam
edecek. Ben; iyi bir oyunun, her zaman
seyirci bulaca¤›na inan›yorum. Ancak,
oldu¤u yerde saplan›p kalm›fl, birçok
tiyatro var. Geliflen düflüncelere ve
de¤iflen ak›mlara adapte olarak, yeni ve
cesur oyunlar yap›lmal›. Kendini tekrar
etmekte olan çok tiyatro toplulu¤u da
var. Elbette onlar›n da, seyircisi var,
ama yeni nefeslere, yeni bilgilere
ihtiyaç var.
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kariyer
‹fl veya statü de¤il, bir karakter özelli¤i… Karizma ve vizyon, bu karakterin olmazsa olmaz iki
unsuru… Liderlik uzman› Niyazi Alt›lar, "Liderlik ö¤renilebilir ve egzersizlerle gelifltirilebilir" diyor.

Liderin özellikleri
>> Güven

>> ‹lham vermek

>> Aç›k iletiflim

>> Motive etmek

>> ‹nançl›l›k, kararl›l›k, tutarl›l›k

>> ‹yi bir dinleyici olmak

>> Adalet duygusu

>> Mütevaz› olmak

>> Vizyon sahibi olmak

>> Geliflim odakl› olmak

>> Beklentileri vizyonla

>> Sinerjik tak›m kurmak

bütünlefltirmek
>> Yenilikçi olmak
>> ‹nsanlara duyarl› olmak
>> Örnek teflkil etmek
>> Tutku ve fedakarl›k

>> Duyarl› olmak
>> H›zl›, etkin karar vermek
>> Zaman› etkin kullanmak
>> Esnek olabilmek
>> Bilgi sahibi olmak

Liderli¤inizi
egzersizlerle
gelifltirin
> > A y fl e g ü l E m i r

V

izyon sahibi, adalet duygusu olan, iletiflimi güçlü,
yenilikçi, motive eden, tutarl›… Bunlar bir liderde
olmas› gereken özelliklerden sadece birkaç›. Günümüzde
lider ve liderlik çokca söz edilen, herkesin bir flekilde
üzerinde durdu¤u bir kavram haline geldi.
Siyasi liderler yan›nda ekonomi ve ifl hayat›ndaki liderlik de
baflar›n›n önemli flartlar› aras›nda görülüyor. Liderlik, di¤er
insanlar› da katarak fikirleri gerçe¤e dönüfltürme yetene¤i
olarak tan›mlan›yor. Liderli¤i, insanlar› zihinsel, fiziksel ve
duygusal olarak etkileyebilme sanat› olarak da tarif edenler
de yok de¤il. Lider; bireyleri ortak hedeflere yönelten,
hedefleri benimseten, bireyler aras› köprüyü oluflturan,
da¤›n›k güç ve bilgiyi bir araya toplay›p sinerji yaratan kifli
olarak görülüyor.
Liderlik uzman› Niyaz› Alt›lar, liderli¤in, bir ifl veya statü
de¤il, bir karakter özelli¤i oldu¤unu vurguluyor. Karizma ve
vizyon, bu karakterde olmas› gereken iki özellik. Karizma,
insanlar› etkileyebilme yetene¤i, vizyon ise ileriye dönük
ç›kar›mlar yapabilme yetene¤i olarak tan›mlan›yor. Alt›lar, bu
iki özelli¤in bir insanda yüksek düzeyde bir araya gelmesi
durumunda o insanda liderlik özelli¤inin güçlü olaca¤›n›
belirtiyor.

L‹DERL‹K Ö⁄REN‹LEB‹L‹R
Peki, lider do¤ulur mu, lider olunur mu? Niyazi Alt›lar, bu
soruyu flöyle yan›tl›yor: "Liderlik baz› insanlar taraf›ndan
alg›lanmayacak flekilde gizemli bir fley de¤il. Birtak›m flansl›
insanlar›n liderlik flifresini çözebildi¤i de do¤ru de¤il. Liderlik
ö¤renilebilir ve egzersizlerle gelifltirilebilir."
Günümüzde liderlik; baflar›, aidiyet, onaylanma, kendine
güven ve kendi yaflam›n› kontrol etme gibi temel
gereksinimleri karfl›l›yor. Kifliler yetiflme süreçlerinde
birtak›m flekillendirici etkenlerle, koflullar ve olaylar
taraf›ndan bir lider haline getiriliyor. Bu nedenle liderlik bir
genetik meselesi de¤il, bir seçim olarak görülüyor. Alt›lar'a
göre, liderlik, her ne kadar belirli kiflisel nitelikler
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‹yi lider olman›n
önündeki engeller
>> Liderlik becerilerinde eksiklik.
>> Karar vermede güçlük çekme
>> Riskten kaç›nma
>> En kötü olas›l›klara yo¤unlaflma
>> De¤iflimleri alg›lamada,
kavramada ve uyum göstermekte
yavafl kalma
>> F›rsatlar› görmek yerine
engellerden tedirgin olma
>> ‹natç› ve uzlaflmas›z olma
>> Entellektüel kibirlilik, herfleyi
bilme sendromu

gerektiriyorsa da, sab›rla yürünen bir yol, derinlefltirilmifl bir
yaflam faaliyeti, bedeli ödenmifl bir süreçten olufluyor.
Bir yönetici ya da çal›flan liderlik özelliklerini nas›l
gelifltirebilir? Niyazi Alt›lar, tüm olumsuzluklara karfl›n bir
yönetici ya da çal›flan›n liderlik özelliklerini rahatl›kla
gelifltirebilece¤inin alt›n› çiziyor. Ama bunun için 'istek'
olmas› flart. Liderlik özelliklerini gelifltirmek için yap›lmas›
gerekenler ise flöyle s›ralan›yor: "Baflarmak için net bir hedef
belirleyin, baflar›s›zl›klar›n›zdan ders ç›kar›n, baflar› için
kendinizi programlay›n, baflar›ya yönelik inanç ve özgüven
gelifltirin, olumlu düflünmenin önemini kavray›n, yarat›c›l›¤›n
gücünü keflfedin, baflar› yolunda stresle bafla ç›k›n, do¤ru
iletiflimi kurun, kendi kendinizi motive etmeyi bilin, do¤ru
yerde ve do¤ru zamanda olun, h›zl› karar verin."
KADIN L‹DERLER ARTIYOR
Toplumdaki ve ifl hayat›ndaki konumu h›zla yükselen
kad›nlar da, yeni liderler aras›na giriyor. Kad›n çal›flan say›s›
her geçen gün art›yor. Liderlik uzman› Alt›lar, de¤iflen
yönetim anlay›fl›n›n gerekleri olan; iletiflim, ekip çal›flmas›,
sürece odaklanma, etkili dinleme, empati, koçluk, tart›flma
becerileri, stres, de¤iflim ve farkl›l›klar›n yönetiminde
kad›nlar›n daha baflar›l› oldu¤unu belirtiyor. Kad›n
yöneticiler; iflbirlikçi, destekleyici, anlay›fll›, uzlaflmac›,
kat›l›mc› olmalar›n›n yan› s›ra gücü paylafl›labilen unsur
olarak görüyor. Bu özellikleriyle gelecek yüzy›lda aranan
liderlere uygun yap› sergiliyorlar.
Gelece¤in liderinin, 'erkek' gibi mücadeleci ve sonuç odakl›,
'kad›n' gibi paylaflmac›, gelifltirici, güven ve iflbirli¤i odakl›
olmak zorunda bulundu¤unu ifade eden Alt›lar, flu tespitte
bulunuyor: "Amac› her fleyi kontrol etmek olan, emir
komutaya dayal›, hiyerarflik yap› içinde kat› kurallar
uygulayan, çal›flanlar›n otomatik maafl art›fllar› ile yetindi¤i,
liderin rolünün emir vermek ve her fleyi bilmek oldu¤u,
bilginin kontrol alt›nda tutuldu¤u geleneksel yönetim anlay›fl›
yerini kad›nlar›n liderli¤indeki yeni insanc›l yönetim
anlay›fl›na b›rak›yor."

>> Baflkalar›n›n fikir ve önerilerine

Sizi lider
yapacak bir
koç bulun

ilgisizlik ve kuflku duyma
>> Teknik uzmanl›k ve becerilerin

yönetsel becerileri örtmesi
>> Sosyal iliflki ve haberleflme

becerilerinde yetersizlik
>> Kendi vizyonu ve sorunlar› ile

ilgili ba¤›ms›z yap›l› yaln›z karakter
olma
>> ‹nsanlar› daha çok dinleyin ve
empati kurun.
>> Sürece ve kontrole kilitlenip

kalmay›n.
>> Sadece hedefe odaklanmak

>> ‹nsanlara mesafeli durma
>> ‹yi bir dinleyici olmama
>> Tak›m oyununa ve tak›m

kaptanl›¤›na yatk›n olmama.

yerine, niyetiniz konusunda
kafan›z aç›k olsun.

>> Kendi sorunlar›na ve

>> Sadece hedeflere ulaflmak
yerine, çal›flman›zda de¤er
yarat›n.

>> ‹nsanlar›n geliflmesine katk›da

>> Risk almaktan korkmay›n.

>> Yeni fikirlere kapal›, tutucu ve

önceliklerine afl›r› ba¤›ml› olma.
bulunamama.
>> Kötümser olma

>> Uzun zamand›r bekleyen

yaln›zl›k e¤iliminde olma.

sorunlara taze yaklafl›mlar
getirin.

>> Vizyonsuzluk, esin ve coflku

>> S›radan ve güvenli görevleri
kabul etmek yerine, çal›flmaya
meydan okuyun.

>> Afl›r› savunmac› ve mazeretçi ve

>> ‹nsanlara mesafeli durmay›n,
duygusal yak›nl›k gelifltirin.

>> Belirledikleri istikametten asla

>> Sezgilerinizi güçlendirin ve
onlara güvenin.

>> Önceden düflünüp tafl›nmak

>> Liderli¤inizi gelifltirmenize

yard›m edebilecek bir yönder,
model veya bir koç bulun.

kayna¤› olamama.
baflkalar›n› suçlay›c› bir tutum
içinde olma.
sap›lmamas› gerekti¤ine inanma.
yerine hemen harekete geçmeyi
tercih etme.
>> Belirli bir sosyal grup, firma

veya milletlere karfl› önyarg›l› olma.
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“Tanr›ya ve vatan›ma karfl› vazifelerimi yerine
getirece¤ime, izcilik türesine uyaca¤›ma,
baflkalar›na her zaman yard›mda bulunaca¤›ma,
kendimi, bedence sa¤lam, fikirce uyan›k ve ahlakça
dürüst tutmak için elimden geleni yapaca¤›ma,
flerefim üzerine and içerim.” ‹zci And›

Çocu¤unuz oymakbafl› olsun!
O
Yaz tatili için geri
say›m sürerken,
aileler çocuklar›
için yaz okullar›n›
da araflt›rmaya
bafllad›. Yaz
okullar›nda;
yüzmeden tenise,
futboldan tiyatroya
kadar onlarca
e¤itim alternatifi
var. ‹zci kamplar›
ise çocuklara do¤a
ile bafla ç›kman›n
yollar›n› ö¤retiyor.
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> > Leyla Y›ld›r›m

kullar›n kapanmas›
yaklaflt›kça, aileleri tatl›
bir telafl sar›yor. Tatil
programlar› ve gezilecek
yerler belirleniyor.
Çocu¤unun, e¤lenerek
ö¤renmesini ve kendi ayaklar›
üzerinde durmas›n› isteyen
aileler, yaz okullar›na yo¤un
ilgi gösteriyor. Teorik e¤itimin
yan›nda, e¤lendirirerek
ö¤retmeyi hedefleyen yaz
okullar›; yüzme, golf, binicilik,

tenis, ilk yard›m, futbol,
dans, tiyatro, ‹ngilizce gibi
kurslar›n yan› s›ra, izci
kamplar› ile do¤ayla bafla
ç›kman›n yollar›n› ö¤retiyor.
Yaz okullar›, çocuklar›n
kendine olan güvenlerini
artt›r›rken, hayat› yaflayarak
ö¤renmelerine imkan
sa¤l›yor. Özellikle de izci
kamplar›nda… Okula
giderken annesinin yard›m›
olmadan önlü¤ünü giyip,
ayakkab›s›n› ba¤lamayan
çocuklar; izci kamp›nda

‹zci kamplar› ücretsiz
> Türkiye ‹zcilik Federasyonu www.tif.org.tr sitesinden 2008 y›l›
boyunca izciler ve liderler için düzenlenen kurslar hakk›nda bilgi
edinebilirsiniz. ‹stanbul 0216 344 92 14, Ankara: 0312 441 59 00
> ‹zcilik kamplar› ücretsiz ancak e¤itimlerde ücret al›n›yor. Mesela,
Liderlik Temel Kursu 30 YTL, Müzik, oyunlar ve ilkyard›m 50 YTL, K›fl
kampç›l›¤› liderlik e¤itimi 50 YTL gibi...

gündüzleri çad›r kurup,
yemek yaparken, geceleri atefl
yak›p ›s›n›yor.
‹zci kamp›n›n en küçük
birimi olan Oba, 7 ile 8
kifliden olufluyor. Ekip
ruhuyla hareket eden
Oba’larda, grubun her bir
üyesi ald›¤› sorumlulu¤u
zaman›nda yerine getiriyor.
Parolas›: “Daima Haz›r”,
Slogan›: “Her gün bir iyilik
yap” olan izcilikte; çocuklara
ve gençlere, sa¤lam
karakterli, iyi insan, iyi
yurttafl olmas› ile macerac›,
yarat›c› ve çözüm üreten
al›flkanl›klar kazanmas› için
do¤ada e¤itim veriliyor. Bir
oba veya birkaç oban›n
birleflti¤i oyma¤a kat›lan tüm
çocuklar; izcilik and› ve
türesine uyarak, birbirinin
kardefli oldu¤unu benimsiyor
ve hedefe ulaflmak için ekip

e¤itim

Yüzmeden
basketbola
yaz okullar›
> Galatasaray Basketbol
fiubesi’ndeki yaz okulunda;
yüzme, basketbol, ‹ngilizce
gibi dersler veriliyor. Ücreti
900 YTL.
Tel: (0212) 574 29 16
> Coliseum’daki yaz okulunda;
tenis, basketbol, yüzme,
resim, seramik gibi dersler
veriliyor. Ücreti 1.100 YTL.
Tel: (0216) 538 38 38

‹zcilik yaflayarak ö¤retilir

‹zcili¤in yaflayarak, ö¤renme oldu¤unu söyleyen Türkiye ‹zcilik
Federasyonu Baflkan› Hasan Subafl›, “‹zcilik yaparak ve yaflayarak
ö¤reten bir e¤itim sistemidir. Bu sistem içinde izci; yaparak,
yaflayarak ö¤renir, karfl›laflaca¤› problemlere daima haz›r oldu¤undan, kolayca çözüm bulur” diyor. ‹zcili¤in
faydalar›n› Subafl› flöyle anlat›yor: “‹zcinin parolas› “Daima haz›r” d›r. E¤er izcileri izlerseniz, birçok büyü¤ün
yapmaya cesaret edemedikleri fleyleri, çocuk denebilecek yaflta yapt›klar›n› görürsünüz. ‹zciler; t›rman›r,
ma¤aralara girer, gece ormanlarda korkusuzca gezer, uçar, yüzer, her zaman herkese yard›m eder. ‹zci
sosyal bir insand›r, her fleyin bir fleyini, bir fleyin her fleyini ö¤renmeye çal›fl›r. O, Tanr›ya ve vatan›na karfl›,
baflkalar›na karfl› ve kendine karfl› vazifelerini yerine getirmeye çal›fl›r. O, kendi ülkesinin de¤erlerini tafl›yan
nitelikte insan olarak yetiflmeye çal›fl›r. O, vatan›na, milletine faydal›, güzel ahlakl› olmaya çal›fl›r” diyor.

ruhuyla disiplin içinde
çal›fl›yor.
5 M‹LYON ‹ZC‹M‹Z VAR
Dünyada, ilk izcilik 1907
y›l›nda ‹ngiltere’de
kurulurken, Türkiye’de 1910
y›l›nda bafllam›fl.
Türkiye’de Milli E¤itim’e
ba¤l› 50 bine yak›n, Türkiye
‹zcilik Federasyonu’na üye 15
bin, ülke genelindeyse 7’den

70’e yaklafl›k 5 milyona yak›n
izci mevcut. Dünyada ise
150’den fazla ülkede, 60
milyonun üzerindeki çocuk ve
genç, izci kardeflli¤i etraf›nda
toplan›yor.
‹zci kamplar›; Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤l› okullar,
Türkiye ‹zcilik Federasyonu,
yerel yönetimler ve özel e¤itim
kurumlar› taraf›ndan
düzenleniyor. Peki izcilik

kamplar›nda nas›l bir e¤itim
veriliyor? ‹lk teorik e¤itim,
izcilik e¤itimi alan
ö¤retmenler taraf›ndan
veriliyor. E¤itimin ard›ndan,
s›ra kamp yapmaya geliyor
ve ilk olarak e¤itim amaçl›
hafta sonu kamplar›
düzenleniyor. Hafta sonu
kamp›nda, ilk gün çad›r
kurup yerleflmekle geçerken,
ikinci gün, dü¤üm atma, izci
marfllar›, atefl çeflitleri,
balta-b›çak kullan›m›, hava
yön tahminleri gibi bilgiler
ö¤retiliyor. Bir hafta ve daha
uzun süreli kamplarda ise;
do¤adaki tüm zorluklara
karfl›, ekip ruhuyla hareket
ediliyor. Yaz›n gelmesiyle,
‹stanbul, Isparta, Kütahya,
Çanakkale, Bilecek, Yalova
gibi birçok ilde yüzlerce
kiflinin kat›ld›¤› izci
kamplar› düzenleniyor.

> TSYD’deki yaz okulunda;
yüzme, basketbol, tenis gibi
dersler veriliyor. Tam gün
950 YTL, yar›m gün 500
YTL.
Tel: (0212) 325 78 71
> Darüflflafaka’da alternatif
çok. Basketbol, yüzme,
tenis, jimnastik, futbol, masa
tenisi gibi dersler veriliyor.
Tam gün 875 YTL, yar›m
gün 500 YTL
Tel: (0212) 286 26 76
> ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi (‹BB) yaz okullar›,
birçok branflta e¤itim
veriyor. 2 ay tam gün 500
YTL, 1 ay 250 YTL. Ayn›
zamanda belediyenin spor
tesislerinde; futbol,
basketbol, voleybol, gürefl,
atletizm, karate, bedminton,
tekvando, kick-box
jimnastik, kung-fu, aikido,
judo, step, aerobik, tenis,
yüzme, masa tenisi, vücut
gelifltirme ve boks gibi 20
branflta kurs var. Branfl›na
göre ayl›k kurs fiyatlar› 50
YTL ile 90 YTL aras›nda
de¤ifliyor.
Tel: (0212) 453 30 00
> ‹BB ile ilçe belediyelerinin
düzenledi¤i ve genelde
ücretsiz olan izcilik kamplar›
bulunuyor.
> Enka Sadi Gülçelik
Tesisleri’ndeki yaz okulunda;
basketbol, tenis, yüzme,
voleybol, futbol gibi dersler
veriliyor. Tam gün 970 YTL,
yar›m gün 500 YTL.
Tel: (0212) 276 50 84
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Sa¤l›k için
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K›fl aylar›ndan ç›k›p, bahar aylar›na girdi¤imiz flu
dönemde artan s›cakl›klar, vücudun
ihtiyaç duydu¤u su miktar›n› da
art›r›yor. Güne bir bardak su
içerek bafllay›n… Kendinizi
zinde hissetmek için günde
en az 2-2.5 litre su içmeyi
ihmal etmeyin…

sa¤l›kl› yaflam

> > A y fl e g ü l E m i r

S

on y›llarda diyet
listelerinin bafl
köflesinde yer alan
suyun, sa¤l›kl› bir
yaflamdaki önemi
giderek daha çok dikkate
al›n›yor. K›fl aylar›ndan ç›k›p,
bahar aylar›na girilen flu
dönemde de insanlar›n almas›
gereken su ihtiyac›nda art›fl
yaflan›yor. En so¤uk günlerde
oldu¤u gibi, yaz›n çok s›cak,
rutubetli günlerinde de
vücudun normal s›cakl›¤›n›
korumak için suya olan
ihtiyac› art›yor. Uzmanlar,
s›cakl›k art›fl›n›n bafllad›¤› flu
günlerde s›v› tüketiminin
artt›r›lmas›na özen
gösterilmesini öneriyor.
‹nsan›n yaflam›n› devam
ettirmesi için en az oksijen
kadar önemli olan suyun,
vücutta pek çok görevi de
bulunuyor. ‹nsanlar›n
kendilerini zinde hissetmeleri
için günde 2-2.5 litre su
içmeleri öneriliyor.
Uzmanlar›n di¤er önerilerine
gelince…
>>Sabah kalkt›¤›n›zda bir
bardak su için
>>Her tuvalet sonras›
kaybedilen s›v›y› yerine
koymak için bir bardak su
içmeyi ihmal etmeyin
>>Egzersiz yaparken ve
özellikle s›cak havalarda
çal›fl›rken su tüketimini
artt›r›n
>>Özellikle hava ve deniz
yolculuklar›nda su
tüketimini ço¤alt›n

>>Suyu her zaman görünür
bir yerde bulundurun
>>Susama hissi beklemeden
su tüketmeye özen
gösterin…
GÜNDE 2 L‹TRE
SU TÜKET‹N
Peki, günde bir kiflinin ne
kadar su tüketmesi gerekiyor?
Diyetisyen Sevinç Akdur,
vücut s›v› dengesini
koruyabilmek için kiflinin s›v›
kayb› fazla de¤ilse ya da
vücudunda suyu atmayla
ilgili bir rahats›zl›¤› yoksa
günde 1.5-2 litre su
tüketmesini öneriyor.
‹nsanlar su gereksinimlerini
genelde; içecekler, besinler ve
metabolizma olmak üzere üç
kaynaktan sa¤l›yor. Besin
içerisinde bulunan besin
ö¤elerinin yak›lmas›
sonucunda su olufluyor.
Diyette proteine göre
karbonhidrat ve ya¤›n yüksek
olmas› metabolik suyu
artt›r›yor. Yedi¤imiz besinler

ve içecekler yoluyla da
vücudumuza su sa¤lan›yor.
Sevinç Akdur’a göre,
vücudun en büyük yüzdesini
oluflturan suyun sadece
yüzde 7 oran›nda azalmas›
durumunda bile bay›lma ya
da ani ölümlerin olmas›,
suyun önemini çok iyi
anlat›yor.
Güne su içerek bafllaman›n
gece boyunca susuz kalm›fl
vücudun su ihtiyac›n›n
giderilmesi ve sindirim
sisteminin sa¤l›¤› için
önerilebilece¤ini ifade
ediyor.
KILO KONTROLÜ
Su içmenin sa¤l›k yan›nda
kiloyla ba¤lant›s›n› da
de¤erlendiren Akdur,
“Sa¤l›kl› metabolizma için
su gerekir. Metabolizman›n
düzenli çal›flmas› kilo
kontrolünde en önemli
etkenlerden birisi” diyor.
Akdur, yeterince su
tüketilmemesi durumunda
sindirimden, solunum
sistemine kadar de¤iflik
sorunlar yaflanabilece¤inin
alt›n› çiziyor. Kab›zl›k, bafl
a¤r›s›, idrar yollar›
enfeksiyonlar›, dikkat
eksikli¤i, kuru öksürük gibi
sa¤l›k sorunlar› yeterince su
içmeyenlerin karfl›laflaca¤›
bafll›ca sorunlar…
Diyetisyen Akdur, sözlerini
flöyle sürdürüyor: “Su
ihtiyac›n›, en iyi su karfl›lar.
Di¤er içecekler su yerine
önerilmez. Yeterli su
tüketimi, sa¤l›kl›
beslenmeyle sa¤lanmal›. Su
içme, bir kilo verme yöntemi
olarak kullan›lmamal›.”

Su içmek
fazla yeme¤i
önlüyor
>> Su içmek, eklemlerin
kayganlaflmas›n› sa¤lar.

>> ‹drarla zararl› maddelerin
at›lmas›n› sa¤lar.

>> Besinlerin sindirimine yard›m
eder.

>> Hücre ve kas dokular›n›
güçlendirir.

>> Cildi gerginlefltirir, parlakl›k
kazand›r›r.

>> Toksinlerin vücuttan at›lmas›na
yard›mc› olur.

>> Bol su tüketimi kab›zl›¤› önler.
>> Gerekti¤inden fazla yemek
yemeyi engeller.

>> Kaslar› güçlendirir, yorgunlu¤u
azalt›r.

Susuz
kalman›n
tehlikeleri
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sindirim sistemi bozukluklar›
Zihinsel performansta bozulma
Bafl a¤r›s› ve bafl dönmesi
Deride kuruma
Yorgunluk, halsizlik
‹fltahs›zl›k
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Evinizin fal›

Enerjik
Koçlar
kocaman
yast›klar›,
lüks düflkünü Bo¤alar antikalar›, merakl› ‹kizler
elektronik ürünleri, gösteriflli Aslanlar aynalar›,
düzenli Baflaklar bol rafl› dolaplar›, dahi
Kovalar sürrealist mobilyalar› seviyorlar.
> > Defne Do¤an

E
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vinizi burcunuza göre
döﬂeyece¤iniz akl›n›za
gelir miydi? Hayat›m›z›
her yönüyle etkileyen
burçlar›m›z art›k
evlerimize de girdi.
Burcunuz, nas›l bir
aksesuvar alaca¤›n›zdan,
loﬂ ›ﬂ›k sevip sevmedi¤inize
kadar pek çok ﬂeyi
etkiliyor. Temelde
dekorasyon zevki kiﬂiye
göre farkl›l›k gösterse de,
ayn› burca sahip olanlar
ortak zevkleri paylaﬂ›yor.
Örne¤in; gösteriﬂ merakl›s›
Aslanlar ihtiﬂaml›
koltuklar›, geçmiﬂe ba¤l›
O¤laklar klasik eﬂyalar›
severken, Akrepler k›rm›z›
renkten vazgeçemiyor. Çok
gezen Yaylar seyahatten
getirdikleri ›v›r z›v›rlar›n›
koyabilecekleri dolaplar
al›rken, geveze ‹kizler
karﬂ›l›kl› oturup
konuﬂabilecekleri ikili
berjerleri baﬂ tac› ediyorlar.

BO⁄A'YA ANT‹KA fiART Yerleﬂik düzeni ve aile
hayat›n› çok seven Bo¤a burçlar›, bu
özelliklerini ortaya ç›karan yumuﬂak
renkli mobilyalar› tercih ediyorlar. Toprak
tonlar›, gülkurusu, pembe, krem veya
uçuk mavi tonlar›n hakim oldu¤u
mobilyalar onlar›n idealini yans›t›yor.
Antika ve lüks onlar›n en
vazgeçemedikleri aras›nda yer al›yor.
Bak›r, pirinç ve bronz a¤›rl›kl› eﬂyalar,
çeﬂitli türdeki ﬂömineler de, bo¤a
burcunun güzelliklere ve lükse olan
düﬂkünlü¤ünün bir belirtisi olarak ortaya
ç›k›yor. Paralar›n› taze çiçek almaya da
yat›rabiliyorlar. Çiçek ve yaprak
desenlerinden de çok hoﬂlan›yorlar.

KOÇ CANLI RENK SEVER Ateﬂ grubundan olan
Koç burçlar› enerjik ve h›rsl› olduklar›
için, kendileri gibi canl› olan renkleri
tercih ediyorlar. Mobilyada k›rm›z›
siyah ve beyaz›n uyumuna bay›l›yorlar.
Evleri de kendilerini yans›tan Koçlar,
hareketli yap›lar› sayesinde evlerini
kendileri döﬂemekten hoﬂlan›yorlar. Bir
yerleri s›k s›k y›k›p yeniden
yapt›klar›ndan enerjilerinin bitti¤i yerde
rahatlayabilecekleri kocaman yast›klara
ve koltuklara ihtiyaç duyuyorlar.
Koçlar, ortam›n s›cakl›¤›na da çok önem
verdiklerinden ﬂömine evlerinde
bulunmas› gerekenler aras›nda yer
al›yor.

‹K‹ZLER ELEKTRON‹⁄E DÜfiKÜN Nerede ve ne
yapaca¤› belli olmayan "dengesiz"
‹kizler burcu insanlar› kendilerini en iyi
gri ve kar›ﬂ›k renkli döﬂemeler
aras›nda ifade etmeyi seviyorlar.
Kumaﬂlardaki tercihleri genellikle
çizgili ve kareli desenlerden, renk
tercihleri aç›k sar›n›n tonlar›, yeﬂiller
ve mavilerden yana. Sohbeti sevdikleri
ve biraz geveze olduklar› için ikili
berjer tak›mlara bay›l›yorlar.
Elektronik ürünlere fazlas›yla düﬂkün
olan ‹kizler modern eﬂyalara ve
elektronik cihazlara evlerinde geniﬂ
bir yer ay›r›yorlar. Gösteriﬂi de çok
sevdiklerinden, dev ekranl›

televizyonlar ve büyük müzik
setlerinden vazgeçemiyorlar.
YENGEÇ GÖSTER‹ ‹STEMEZ Evini ve ailesini her
ﬂeyin önünde tutan evcimen Yengeçler,
evlerini gösteri arac› olarak de¤il,
kabu¤una çekilebilecekleri bir mekan
haline getirmek için dekore etmeyi
tercih ediyorlar. Beyaz, sar›, gümüﬂ
renkli mobilyalarla kendilerini rahat
hissedebiliyorlar. Duvarlardan birini,
illaki aile resimlerinden oluﬂan bir galeri
yapmak için ay›r›yorlar. Aksesuarlarda
ilk tercihleri gümüﬂ olan Yengeçler, cam
bardaklardan da vazgeçemiyorlar.
Rahatlar›na düﬂkün olduklar› için hamak
ve hamakta okuyaca¤› kitaplar›n›
koyacaklar› mütevaz› bir kitapl›¤a
ihtiyaç duyuyorlar. Ayr›ca çok
misafirperver olduklar› için evlerindeki
bir oday› titizce misafirleri için
döﬂemeyi de ihmal etmiyorlar.
ASLAN LÜKS ARAR Gösteriﬂ düﬂkünü Aslan
burçlar› lükse müthiﬂ merakl› oluyorlar.
Yengecin tam tersine, evlerini tam bir
müze gibi dekore ederek gösteriﬂe
aç›yorlar. Pahal› zevklere sahip olan
Aslanlar lüks kumaﬂlar, deri koltuklar,
abart›l› mobilyalar ve alt›n aksesuvarlar
olmadan yapam›yorlar. En çok turuncu,
mor, k›rm›z› ve sar›n›n tonlar›ndan
hoﬂlan›yorlar. Aynalar› çok sevdikleri

için, kendilerini seyredecekleri büyük ve
yald›zl› bir ayna koymay› ihmal
etmiyorlar. Aksesuvar tercihleri de
alt›ndan yap›lm›ﬂ biblolar, mumlar ve
saten yast›klardan yana.
BAfiAK DÜZEN ‹STER Düzen tertip denilince
akla ilk gelen gelen Baﬂak burçlar›,
her ﬂeyin düzenli ve yerli yerinde
oldu¤u bir yer arzuluyorlar. Bol rafl›
dolaplar ve sand›klar en olmazsa
olmazlar›. Ayr›nt›ya fazla önem
verdikleri için detayl› eﬂyalar› çok
seviyorlar. Aç›k mavi, krem, bej, beyaz
ya da orta tonlardaki gri renklerden
oluﬂan döﬂemeler, düﬂük ayarl› alt›n
ve gümüﬂ aksesuarlar› tercih
ediyorlar. Eski parçalar, hafif ahﬂap ve
cam objelerden de çok hoﬂlan›yorlar.
Titiz olduklar›ndan evlerinde bozuk ya
da k›r›k en ufak ﬂey bulundurmuyorlar.
Tüm ciltli kitaplar›n› ve hobilerini
organize edebilecekleri kitapl›klar
seçiyorlar.
TERAZ‹ “ESTET‹K” D‹YOR Sanata yetenekli
Terazi burçlar› do¤uﬂtan dekoratörler ve
evlerini döﬂerken pahal›l›¤a de¤il zevkli
bir görünüme önem veriyorlar. Alçak ve
rahat koltuklardan asla vazgeçemiyorlar.
‹niﬂli ç›k›ﬂl› yap›lar› nedeniyle evde huzur
arad›klar›ndan bej, somon kahverengiye
a¤›rl›k veriyorlar. Renk

kombinasyonunda çok ustalar. Ortam›
loﬂ ›ﬂ›k ve mumlarla tamaml›yorlar.
AKREP VE RAHATLIK Keyfine düﬂkün Akrep
burçlar› için rahatl›k birinci s›rada yer
al›yor. O sebeple geniﬂ koltuklar ve
büyük mobilyalar› tercih ediyorlar.
Cinselli¤i güçlü burç olan Akrep
burçlar›n›n tercihi hep k›rm›z›dan yana.
K›rm›z› ve k›rm›z›n›n tüm tonlar›ndan
oluﬂan döﬂemeler akrep burcu insan›n›
cezbediyor. Koyu renkli perdeler, büyük
sand›klar, loﬂ abajurlar onlara en uygun
aksesuarlar. Demirden ve çelikten
yap›lm›ﬂ aksesuarlarla, koyu renkli
perdeler, büyük sand›klar ve loﬂ

abajurlarla k›rm›z›y› tamamlamay› tercih
ediyorlar. Kadife gibi ﬂehvet uyand›ran
kumaﬂlar› seviyorlar. Evlerinin içinde gizli
odalar ve gizli bölmeler olmas›ndan çok
hoﬂlan›yorlar. Duvar süsleri ve resimlere
de geniﬂ yer veriyorlar.
YAY DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ SEV‹YOR Özgürlü¤e düﬂkün
olan Yay burçlar› her alanda oldu¤u gibi
dekorasyonda da farkl› olmay› seviyorlar.
Can› tez olan Yaylar, evlerini dekore
ederken uzun süreli projelere ilgi
duymuyorlar. Renkleri ve aksesuarlar›
kar›ﬂt›racak geniﬂ bir alana ihtiyaç
duyuyorlar. Morumsu renkler ve
menekﬂe renginden döﬂenmiﬂ
mobilyalardan etkileniyorlar. Mat
metallerden oluﬂan aksesuarlardan
hoﬂlan›yorlar. Sürekli seyahat ettikleri
için, seyahatte ald›klar› ›v›r z›v›rlar›
koyacaklar› dolaplara mutlaka yer
ay›r›yorlar. Çok s›k gezmelerine ra¤men
evlerini de haritalar ve uzak ülkeleri
an›msatan posterlerle süslemeyi ihmal
etmiyorlar.
O⁄LAK GEÇM‹fiE BA⁄LI Geçmiﬂe s›k› s›k›ya
ba¤l› olan O¤lak burçlar› kolçakl› düzgün
koltuklar› ve sa¤lam meﬂe masalar› olan
klasik modelleri tercih ediyorlar.
Antikaya özel bir ilgi duyduklar› için
evlerini antika eﬂyalarla dolduruyorlar.
Koyu kurﬂuni, nefti ve koyu kahverengi

döﬂemeli mobilyalar› seven O¤laklar›n
aksesuar tercihleri de klasik objelerden
yana. Klasik saatler onlar için ideal.
KOVA’NIN UZAY ÜSSÜ EV‹ Dahi Kova burçlar›
bunu evlerine de yans›tmay›
baﬂar›yorlar. Evlerini uzay üssü gibi
tasarl›yorlar. Ultra modern ve
elektronik eﬂyalarla kapl› mekânlar
tam onlara göre. Gece mavisi, gümüﬂ
ve metalik renklerden çok
etkileniyorlar. Uzay görünümlü
aksesuarlar onlar›n bilime ve bilim
kurguya olan ilgilerini gösteriyor.
Sürrealist mobilya ve biblolar süse
düﬂkünlüklerini, elektronik ayg›tlar ise
rahata olan düﬂkünlüklerini gösteriyor.
Bu burcun mensuplar› s›k s›k eﬂya
de¤iﬂtiriyor ve evlerini yeniliyorlar.
Bazen tek bir rengin farkl› tonlar›yla
da tüm evlerini döﬂeyebiliyorlar.
DUYGUSAL BALIK Duygusal ve romantik Bal›k
burçlar›, evlerini de hislerine göre dekor
ediyorlar. Su yeﬂili, aç›k mavi tonlardaki
döﬂemeleri tercih ediyorlar. Kendisini
daha huzurlu ve daha mutlu
hissetmelerini sa¤layacak romantik
posterler, deniz temal› objeler ve eﬂyalar
kullan›yorlar. Hem geleneksel, hem
radikal olmay› baﬂararak uçuk parçalar›
bir araya getirip evleri için uyumlu bir
ﬂeyler yapmay› seviyorlar.
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dostlar›m›z

Oyun saati
Kediler ve köpekler için oyun oynamak, beslenmek
kadar önemli… Köpe¤inizi yürüyüfle ç›karsan›z da
oyun oynamay› ihmal etmeyin. Kedinize günde en
az 15 dakika oyun zaman› ay›r›n.
> > G ü l fl e n K a n d e m i r

‹

flten geldiniz,
yorgunsunuz… Ama
küçük yumurcak
koltu¤un üstüne atlad›,
çoraplar›n› çekifltirmeye
bafllad›… Karn› aç olsa,
aya¤›n›za bafl›n› sürter. Ama
siz çorap çekifltirme
hareketinin de anlam›n›
biliyorsunuz…
Anlamazl›ktan gelseniz de
nafile sizin kedicik oyun
istiyor… Hem kediler hem de
köpekler için oyun oynamak,
yemek yemek kadar önemli
bir ihtiyaç… Kedilerden
bafllayal›m anlatmaya…
Yavru kediler oyun
oynayarak enerjilerini
harcarlar. Böylece daha az
y›k›c›, y›prat›c› olurlar. Oyun
oynayarak sizle iliflkileri
geliflti¤i gibi kaslar›na hakim
olmay› da ö¤renirler. Oyun
kedinizin korku ve endifleleri
azalt›r; neyi ›s›r›p
›s›rmayaca¤› ve
t›rmalamayaca¤› konusunda
yard›mc› olur. Evinize zarar
vermesini önler. Ayr›ca sesli
oyuncaklar korku ve
pani¤ini azaltarak gürültülü
yerlere al›flmas›n› sa¤lar.
OYUN RAHATLATIR
Sanmay›n ki kediler biraz
büyüyünce oyun
istemezler… ‹ster yavru
olsun, isterse yetiflkin hemen
hemen tüm kediler oyuncu
bir ruha sahiptir. Kedinizle
en az günde 15 dakika
oynamal›s›n›z. Yetiflkin bir
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kedi için oyun ve
oyuncaklar›n önemi daha
farkl›… Oyun saatleri;
kedinizle aran›zdaki
iliflkinin güçlenmesini
sa¤lar, kilolu ve sürekli
oturan kediler için egzersiz
imkan› verir, sizin ve di¤er
aile bireylerinin gerilimini
azalt›r, agresifli¤i engeller,
depresyondaki kediler için
terapi ifllevi görür,
travmatik olaylardaki
reaksiyonlar› önler, yanl›fl ve
ans›z›n t›rmalamalara son
verir, rahatl›k ve güven
sa¤lar.
E¤er birden fazla say›da
kediniz varsa oyuncak
hemen hemen zorunlu bir
ihtiyaç… Çünkü kedileriniz
ancak oyuncakla oynayarak
rahatlayabilirler. Aksi
durumda birbirlerinin
üzerine atlayarak oynamaya
bafllad›klar›nda birbirlerine
istemeden de olsa zarar
verebilirler.
OYUNCAK SEÇ‹M‹
Peki kedinize ne oyuncak
almal›s›n›z?.. Evet bir yün
yuma¤› ilk akla gelen
alternatif gibi görünebilir
ama size daha yarat›c›
önerilerimiz var. Kediler
bal›k oltas› fleklindeki
oyuncaktan çok hofllan›rlar,
bu oyuncak sizin fazla
yorulman›z› da engeller…
Öyle çok pahal› oyuncaklar
alman›za gerek yok.
Kendiniz de oyuncak
haz›rlayabilirsiniz. Kedi
nanesi emdirilmifl bir ka¤›d›

buruflturup bir topun içine
yerlefltirirseniz, kedinizin
bununla oynamaktan zevk
alaca¤›n› göreceksiniz.
Oyuncak fareler de iyi bir
seçim olabilir.
Kediler ev içinde
bulabildikleri pek çok eflyay›
oyun arac› olarak
kullanabilir. Örne¤in
kurdele, boncuk, plastik
bantlar, difl iplikleri ve
yünler gibi. Ancak bu
malzemelerin birço¤u oyun
için e¤lenceli görünseler bile
kolayca yutulabilece¤inden
dolay› büyük tehlike
yaratabileceklerinden oyun
arac› olarak
kullan›lmamal›d›r. Ayr›ca
kap› tokmaklar›na as›lan
boncuklu süs eflyalar› ve
pofletler bo¤ulma gibi olas›
tehlikelere neden
olabilece¤inden dikkat
edilmeli.
KÖPEK VE OYUN
‹ster yavru ister yetiflkin
olsun köpekler de oyundan
çok hofllan›r. Özellikle y›rt›c›
hayvan türleri, baflka
hayvanlar›n sald›r›s›na
u¤ramaktan korkmad›klar›
için oyun lüksüne sahiptirler.
Bir aslan› oyun oynarken
görmek mümkün ama bir
ceylan› asla...
Evet oyun köpekler için de
bir ihtiyaç… Oyundan
yoksun kalmak davran›fl
bozukluklar›na yol açabilir,
avlanma, savaflma hatta
çiftleflme yetene¤ini olumsuz
yönde etkileyebilir.

Köpe¤iniz
için oyuncak
seçimi
>>Oyuncak seçimini köpe¤inizin
davran›fllar›n› gözlemleyerek
yapmal›s›n›z.

>>Köpe¤iniz parçalayarak ve
y›rtarak oynamay› seviyorsa
tercihiniz sert kauçuk
oyuncaklar olmal›. Kauçuk top
veya kemikler gibi dayan›kl›
malzemeden üretilmifl bir
oyuncak seçebilirsiniz.

Her yafl ve boyuttaki
köpekler birbirleriyle,
insanlarla ve objelerle
oynamaktan hofllan›rlar.
Köpe¤in düflünsel ve fiziksel
aktiviteleri k›s›tlan›rsa,
enerjisini zarar verici ve
kabul edilemez
davran›fllarda bulunarak
boflalt›r. ‹htiyaç duyulan
egzersiz, köpe¤in ›rk›na,
yafl›na ve sa¤l›k durumuna
ba¤l›d›r, ancak bütün evcil
köpeklerin her gün
kay›fllar›ndan serbest
b›rak›larak bir süre özgürce
koflmalar›na izin verilmeli.
Köpe¤inize birkaç oyuncak
al›rsan›z, yoklu¤unuzda dahi
akl›n› ve duyular›n› kendi
kendine uyarma flans›
olacakt›r.
ELMA EN ‹Y‹ OYUNCAK
D›flar›ya ç›kamad›¤› kötü
mevsimlerde de köpe¤in
e¤lenme ve egzersiz yapma
ihtiyac› vard›r. Zorunlu

yürüyüfllerin yan› s›ra ev
içinde de köpe¤inizin
oynamas› gerekir.
Kediler de oldu¤u gibi
köpeklere de uygun oyuncak
seçiminde dikkatli olmal›s›n›z.
Seçece¤iniz oyuncaklar
köpe¤in yutabilece¤i kadar
küçük, onu yaralayacak kadar
sivri veya keskin olmamal›.
‹deal oyuncak; kemik, top ya
da çubuk biçiminde sert ve
sa¤lam lastikten yap›lm›fl
olanlar…
Köpe¤in, çocuklar›n lastik
toplar›yla oynamas›na izin
vermemelisiniz, çünkü köpek
sonunda mutlaka topu ›s›r›r
ve bir parça kopar›p yutar.
Bu da ba¤›rsaklar›nda
sorunlara yol açar. Elma,
aç›k havada köpe¤iniz için
en iyi oyuncak… Hem iyi bir
oyun malzemesi hem de
köpe¤inizin difllerini de
temizledi¤i için sa¤l›kl› bir
oyuncak olarak
düflünebilirsiniz.

>>Köpe¤iniz bir oyunca¤› ›s›r›p
b›rak›yor ve parçalam›yorsa,
sesli veya sessiz lateks
oyuncaklar› ve pelufl oyuncaklar›
tercih edebilirsiniz.

>>Köpe¤inizin ilgisini çeken
oyuncaklar› seçti¤iniz takdirde
oyun oynama ve dolay›s› ile
enerjisini harcama süresi artar.

>>Dostunuzla geçirecek vaktiniz
varsa, tut-getir komutlar›n›
ö¤retebilece¤iniz frizbi, top veya
sopa fleklinde oyuncaklar
seçerek birlikte aktif enerji
harcamas›n› ve bu s›rada
ö¤renmesini de sa¤layabilirsiniz.

>>Özellikle henüz yavru olan
köpe¤inizin bo¤ulma tehlikesi
yaflamamas› için yutamayaca¤›
büyüklükte bir oyuncak almaya
dikkat etmelisiniz.

>>Kaybolan bir oyuncak veya
parças› eksik bir oyuncak tespit
ederseniz köpe¤inizi gözlem
alt›nda tutun. Durgunluk,
ifltahs›zl›k veya kusma gibi
normalin d›fl›nda geliflen bir
durum söz konusuysa, vakit
geçirmeden veteriner
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dostlar›m›z

Oyun saati
Kediler ve köpekler için oyun oynamak, beslenmek
kadar önemli… Köpe¤inizi yürüyüfle ç›karsan›z da
oyun oynamay› ihmal etmeyin. Kedinize günde en
az 15 dakika oyun zaman› ay›r›n.
> > G ü l fl e n K a n d e m i r

‹

flten geldiniz,
yorgunsunuz… Ama
küçük yumurcak
koltu¤un üstüne atlad›,
çoraplar›n› çekifltirmeye
bafllad›… Karn› aç olsa,
aya¤›n›za bafl›n› sürter. Ama
siz çorap çekifltirme
hareketinin de anlam›n›
biliyorsunuz…
Anlamazl›ktan gelseniz de
nafile sizin kedicik oyun
istiyor… Hem kediler hem de
köpekler için oyun oynamak,
yemek yemek kadar önemli
bir ihtiyaç… Kedilerden
bafllayal›m anlatmaya…
Yavru kediler oyun
oynayarak enerjilerini
harcarlar. Böylece daha az
y›k›c›, y›prat›c› olurlar. Oyun
oynayarak sizle iliflkileri
geliflti¤i gibi kaslar›na hakim
olmay› da ö¤renirler. Oyun
kedinizin korku ve endifleleri
azalt›r; neyi ›s›r›p
›s›rmayaca¤› ve
t›rmalamayaca¤› konusunda
yard›mc› olur. Evinize zarar
vermesini önler. Ayr›ca sesli
oyuncaklar korku ve
pani¤ini azaltarak gürültülü
yerlere al›flmas›n› sa¤lar.
OYUN RAHATLATIR
Sanmay›n ki kediler biraz
büyüyünce oyun
istemezler… ‹ster yavru
olsun, isterse yetiflkin hemen
hemen tüm kediler oyuncu
bir ruha sahiptir. Kedinizle
en az günde 15 dakika
oynamal›s›n›z. Yetiflkin bir
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kedi için oyun ve
oyuncaklar›n önemi daha
farkl›… Oyun saatleri;
kedinizle aran›zdaki
iliflkinin güçlenmesini
sa¤lar, kilolu ve sürekli
oturan kediler için egzersiz
imkan› verir, sizin ve di¤er
aile bireylerinin gerilimini
azalt›r, agresifli¤i engeller,
depresyondaki kediler için
terapi ifllevi görür,
travmatik olaylardaki
reaksiyonlar› önler, yanl›fl ve
ans›z›n t›rmalamalara son
verir, rahatl›k ve güven
sa¤lar.
E¤er birden fazla say›da
kediniz varsa oyuncak
hemen hemen zorunlu bir
ihtiyaç… Çünkü kedileriniz
ancak oyuncakla oynayarak
rahatlayabilirler. Aksi
durumda birbirlerinin
üzerine atlayarak oynamaya
bafllad›klar›nda birbirlerine
istemeden de olsa zarar
verebilirler.
OYUNCAK SEÇ‹M‹
Peki kedinize ne oyuncak
almal›s›n›z?.. Evet bir yün
yuma¤› ilk akla gelen
alternatif gibi görünebilir
ama size daha yarat›c›
önerilerimiz var. Kediler
bal›k oltas› fleklindeki
oyuncaktan çok hofllan›rlar,
bu oyuncak sizin fazla
yorulman›z› da engeller…
Öyle çok pahal› oyuncaklar
alman›za gerek yok.
Kendiniz de oyuncak
haz›rlayabilirsiniz. Kedi
nanesi emdirilmifl bir ka¤›d›

buruflturup bir topun içine
yerlefltirirseniz, kedinizin
bununla oynamaktan zevk
alaca¤›n› göreceksiniz.
Oyuncak fareler de iyi bir
seçim olabilir.
Kediler ev içinde
bulabildikleri pek çok eflyay›
oyun arac› olarak
kullanabilir. Örne¤in
kurdele, boncuk, plastik
bantlar, difl iplikleri ve
yünler gibi. Ancak bu
malzemelerin birço¤u oyun
için e¤lenceli görünseler bile
kolayca yutulabilece¤inden
dolay› büyük tehlike
yaratabileceklerinden oyun
arac› olarak
kullan›lmamal›d›r. Ayr›ca
kap› tokmaklar›na as›lan
boncuklu süs eflyalar› ve
pofletler bo¤ulma gibi olas›
tehlikelere neden
olabilece¤inden dikkat
edilmeli.
KÖPEK VE OYUN
‹ster yavru ister yetiflkin
olsun köpekler de oyundan
çok hofllan›r. Özellikle y›rt›c›
hayvan türleri, baflka
hayvanlar›n sald›r›s›na
u¤ramaktan korkmad›klar›
için oyun lüksüne sahiptirler.
Bir aslan› oyun oynarken
görmek mümkün ama bir
ceylan› asla...
Evet oyun köpekler için de
bir ihtiyaç… Oyundan
yoksun kalmak davran›fl
bozukluklar›na yol açabilir,
avlanma, savaflma hatta
çiftleflme yetene¤ini olumsuz
yönde etkileyebilir.

Köpe¤iniz
için oyuncak
seçimi
>>Oyuncak seçimini köpe¤inizin
davran›fllar›n› gözlemleyerek
yapmal›s›n›z.

>>Köpe¤iniz parçalayarak ve
y›rtarak oynamay› seviyorsa
tercihiniz sert kauçuk
oyuncaklar olmal›. Kauçuk top
veya kemikler gibi dayan›kl›
malzemeden üretilmifl bir
oyuncak seçebilirsiniz.

Her yafl ve boyuttaki
köpekler birbirleriyle,
insanlarla ve objelerle
oynamaktan hofllan›rlar.
Köpe¤in düflünsel ve fiziksel
aktiviteleri k›s›tlan›rsa,
enerjisini zarar verici ve
kabul edilemez
davran›fllarda bulunarak
boflalt›r. ‹htiyaç duyulan
egzersiz, köpe¤in ›rk›na,
yafl›na ve sa¤l›k durumuna
ba¤l›d›r, ancak bütün evcil
köpeklerin her gün
kay›fllar›ndan serbest
b›rak›larak bir süre özgürce
koflmalar›na izin verilmeli.
Köpe¤inize birkaç oyuncak
al›rsan›z, yoklu¤unuzda dahi
akl›n› ve duyular›n› kendi
kendine uyarma flans›
olacakt›r.
ELMA EN ‹Y‹ OYUNCAK
D›flar›ya ç›kamad›¤› kötü
mevsimlerde de köpe¤in
e¤lenme ve egzersiz yapma
ihtiyac› vard›r. Zorunlu

yürüyüfllerin yan› s›ra ev
içinde de köpe¤inizin
oynamas› gerekir.
Kediler de oldu¤u gibi
köpeklere de uygun oyuncak
seçiminde dikkatli olmal›s›n›z.
Seçece¤iniz oyuncaklar
köpe¤in yutabilece¤i kadar
küçük, onu yaralayacak kadar
sivri veya keskin olmamal›.
‹deal oyuncak; kemik, top ya
da çubuk biçiminde sert ve
sa¤lam lastikten yap›lm›fl
olanlar…
Köpe¤in, çocuklar›n lastik
toplar›yla oynamas›na izin
vermemelisiniz, çünkü köpek
sonunda mutlaka topu ›s›r›r
ve bir parça kopar›p yutar.
Bu da ba¤›rsaklar›nda
sorunlara yol açar. Elma,
aç›k havada köpe¤iniz için
en iyi oyuncak… Hem iyi bir
oyun malzemesi hem de
köpe¤inizin difllerini de
temizledi¤i için sa¤l›kl› bir
oyuncak olarak
düflünebilirsiniz.

>>Köpe¤iniz bir oyunca¤› ›s›r›p
b›rak›yor ve parçalam›yorsa,
sesli veya sessiz lateks
oyuncaklar› ve pelufl oyuncaklar›
tercih edebilirsiniz.

>>Köpe¤inizin ilgisini çeken
oyuncaklar› seçti¤iniz takdirde
oyun oynama ve dolay›s› ile
enerjisini harcama süresi artar.

>>Dostunuzla geçirecek vaktiniz
varsa, tut-getir komutlar›n›
ö¤retebilece¤iniz frizbi, top veya
sopa fleklinde oyuncaklar
seçerek birlikte aktif enerji
harcamas›n› ve bu s›rada
ö¤renmesini de sa¤layabilirsiniz.

>>Özellikle henüz yavru olan
köpe¤inizin bo¤ulma tehlikesi
yaflamamas› için yutamayaca¤›
büyüklükte bir oyuncak almaya
dikkat etmelisiniz.

>>Kaybolan bir oyuncak veya
parças› eksik bir oyuncak tespit
ederseniz köpe¤inizi gözlem
alt›nda tutun. Durgunluk,
ifltahs›zl›k veya kusma gibi
normalin d›fl›nda geliflen bir
durum söz konusuysa, vakit
geçirmeden veteriner
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moda

K›rm›z›
ve p›r›lt›l›
Yuvarlak hatlar, pilot ve kemik çerçeveler yine
vazgeçilmezler aras›nda… Tafll› ve p›r›lt›l› modellerle
iddian›z› ortaya koyabilirsiniz. Bu y›l k›rm›z› gözlükler
revaçta… ‹flte 2008 ilkbahar-yaz gözlük modas›…
> > Defne Do¤an

S

›cak yaz günleri gittikçe
yaklaﬂ›yor. Araﬂt›rmalara
göre, yer kürede en s›cak
ve bol güneﬂli günler bizi
bekliyor. Bu demektir ki,
ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n
olumsuz etkileri bu y›l da
kendini iyiden iyiye
hissettirecek.
Metebolizmam›zla birlikte
elbise dolab›m›z› da s›cak
günlere haz›rlamaya baﬂlad›k.
K›sa kollu elbiseler, t-shirtler,
ﬂortlar dolab›m›zdaki raflar›n
ön s›ralar›na yerleﬂmeye
baﬂlad› bile.
Bunalt›c› s›caklar›n
vazgeçilmez aksesuvar›, belki
de kurtar›c›s› güneﬂ gözlükleri
de yavaﬂ yavaﬂ çantalardan
ç›kmaya baﬂlad›.
Güneﬂ gözlü¤ü için kurtar›c›
demek abart› say›lmaz
asl›nda. Çünkü bir yandan
güneﬂin zararl› etkilerinden
gözlerimizi korurken, ayn›
zamanda gözlerimizdeki
uykusuzlu¤u, yorgunlu¤u
gizleyebiliyor.
KIRMIZI GÖZLÜKLER
REVAÇTA
Son y›llarda giysinin ya da
imaj›n tamamlay›c›s› olarak
düﬂünülse de güneﬂ gözlü¤ü,
asl›nda gizemin eski ad›…
1950'lilerde gözlüklerin
çerçevesi ve cam›nda siyah
hakimdi, 1960'l› y›llarda
kelebek ﬂeklindeydi gözlükler,
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1970 ve 80’lerde ise yüzleri
kapl›yordu.
1990'l› y›llar›n baﬂ›nda daha
çok metal a¤›rl›kl› ve küçük
caml› olan gözlükler moda
oldu. Bu y›l›n modas›na ise
büyük çerçeveler a¤›rl›¤›n›
koymuﬂ durumda.
GÖZLÜKLER IfiIL IfiIL
Yuvarlak hatlar, pilot ve
kemik çerçeveler yine
vazgeçilmezler aras›nda
yerini koruyor. Bu y›l ayr›ca
taﬂl› ve p›r›lt›l›, yani iddial›
modeller de ünlü markalar›n

Gözlük seçerken bunlara dikkat edin
> Ultraviyole ›fl›nlar›n› kesti¤ine dair sertifikas› olmayan gözlükleri seçmemeye

özen göstermek gerekiyor. Bunun için sat›n alaca¤›n›z günefl gözlü¤ünü ›fl›¤a
karfl› tutun. Ard›ndan gözlü¤ü afla¤›-yukar› oynat›n. Böyle yapt›¤›n›zda cam›nda
dalgalanmalar oluyorsa gözlük cam› kalitesiz demektir.
> Günefl gözlü¤ü seçerken gösterdi¤iniz titizli¤i, kullan›rken de göstermeniz
gerekiyor. Çünkü günefl gözlü¤ünüzün kaplamas› çizilirse, UV ›fl›nlar›
gözlü¤ünüzün cam›ndan süzülerek gözünüze zarar verebilir. Bu yüzden günefl
gözlü¤ünüzü çantan›zda tafl›rken mutlaka kutusunun içine yerlefltirin.
> Günefl gözlüklerinin cam renginin duman ve kahverengi olmas› gerekiyor.
Amber ve turuncu renkte günefl gözlü¤ü camlar›, trafik ›fl›klar›n›n renklerini
alg›lamakta zorluk çekilmesine neden oluyor. Trafikte araç kullan›rken
kesinlikle bu renkte günefl gözlü¤ü tak›lmamal›d›r. Yine
mavi renkli camlar›n, günefl
›fl›nlar›n›n daha çok göze
yans›mas›na neden oldu¤u için
bu cam renkli gözlüklerde tercih
edilmemelidir.

Gözlük aksesuvar
de¤il ihtiyaç
Gözlükteki dünya markalar›n› Türkiye’ye
ulaflt›ran Merve Optik, Ferre, Dolce
Gabbana, Polaroid, Roberto Cavalli,
Cerutti gibi dünya markalar›n›n Türkiye
temsilcili¤ini yap›yor. Frans›z Osse ve
Amerikan Mustang’in tüm dünya
da¤›t›m haklar›n› elinde bulunduran
Merve Optik Genel Müdürü Ali Demirel,
bundan 15-20 y›l önce yaln›zca
aksesuvar olarak kullan›lan günefl
gözlü¤ünün art›k ihtiyaca dönüfltü¤ünü
vurguluyor. Türkiye’de sat›lan
gözlüklerin yüzde 75’inin günefl, yüzde
25’sinin optik oldu¤unu söyleyen
Demirel, konuflmas›n› flöyle sürdürüyor:
"Günefl gözlü¤ü 15-20 sene önce çok
fazla ihtiyaçtan de¤il, aksesuvar olarak
görülen bir üründü. Fakat günefl
›fl›nlar›n›n etkisinin artmas› ve küresel
›s›nman›n etkilerinin ortaya ç›kmas›yla
birlikte günefl gözlü¤ü ihtiyaç oldu.
‹nsanlar art›k arabalar›n› bile günefl
gözlüksüz kullanam›yor."

koleksiyonlar›nda a¤›rl›kl›
olarak yer al›yor. Çerçeve
kenarlar›nda ve gözlük
saplar›nda yo¤un olarak
kullan›lan taﬂ iﬂlemeler
kadar, gözlük camlar›nda da
parlak taﬂlar›n kullan›ld›¤›
dikkatlerden kaçm›yor.
Özellikle Swarovski taﬂl›
çerçeve ve camlar bu yaz
büyük ilgi görece¤e benziyor.
Bu y›l ayr›ca kemik gözlükler
de revaçta olacak, ancak
metal çerçevelerin klasik
ﬂ›kl›¤› da öne ç›kacak. Tabii
k›rm›z›y› da unutmamak

gerek. Ayr›ca y›l›n rengi
olarak k›rm›z›n›n öne ç›kt›¤›
gözlük modas›nda herkes bir
k›rm›z› güneﬂ gözlü¤üne
sahip olmak isteyecek gibi
görünüyor. K›sacas› 2008
y›l›n›n güneﬂ gözlü¤ü
modas›nda çok renklilik ön
planda. Pembe, mavi ve fuﬂya
renkleri de dikkat çekiyor.
ERKEKLERE HAF‹F GÖZLÜK
Gözlükler deyince yaln›zca
kad›nlar anlaﬂ›l›r ama son
y›llarda erkekler için de
gözlük vazgeçilmez bir

aksesuar. Erkek
gözlüklerinde model
çeﬂitlili¤inden çok
fonksiyonellik de ön plana
ç›k›yor. 2008 erkek güneﬂ
gözlü¤ü koleksiyonlar›nda
klasik çizgiler tercih
edilmiﬂ. ﬁ›k detaylar›n
kullan›lmas›yla da
gözlükler modern bir
havaya büründürülmüﬂ.
Saplarda kullan›lan ahﬂap
malzeme yüzde
hissedilmeyecek ﬂekilde bir
rahatl›k sunuyor.
Amerika’n›n efsanevi spor

otomobili Mustang’in
gözlükleri 2008 ‹lkbaharYaz Güneﬂ Koleksiyonu’nda
yer alan ahﬂap sapl› gözlük
modelleri, hafiflik
aray›ﬂ›nda olanlar için
tasarlanm›ﬂ. Saplar› gül
a¤ac›ndan yap›lan Mustang
modellerinde gözlükler
›s›dan ve nemden
etkilenmiyor. Burunluk ve
kulak arkas› bölümü yüzde
100 silikon destekli gözlük
modeller, terleme ve kayma
yapmama özelli¤iyle dikkat
çekiyor.
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Vejetaryen restoranlar
A
> > Leyla Y›ld›r›m

Et yemeyenlerin
ve sa¤l›kl›
beslenme
ad›na
sofralar›ndan eti
uzaklaflt›ranlar›n art›k u¤rak yeri, vejetaryen
restoranlar… Mutfaktaki
al›flkanl›klar› bozan vejetaryen
restoranlarda sebzeler, salata;
meyveler, s›cak yemek olarak
servis ediliyor.

ram›zda vejetaryenlerin
yani k›rm›z› et
yemeyenlerin say›s›, hiç
de az de¤il. Neredeyse,
her 100 kiﬂiden 5’i,
‘k›rm›z› et’ tüketmiyor. ‘Et
yeme¤i’ gördü¤ü zaman,
midesinin buland›¤›n›
söyleyen vejetaryenler, k›rm›z›
eti tamamiyle hayatlar›ndan
ç›karm›ﬂ durumdalar…
K›rm›z› etin d›ﬂ›nda, yumurta,
süt gibi di¤er hayvansal
ürünleri tüketmeyen
vejetaryenler de mevcut.
Sadece bal›k yiyen ama
k›rm›z›-beyaz et yemeyen;
yumurta yemeyen ama süt
içen; süt içmeyen ama
yumurta yiyen veya kesinlikle
hiçbir hayvansal ürün
almayan vejetaryenlerle de
karﬂ›laﬂmak olas›…
SICAK YEMEK, MEYVE
Yaln›zca vejetaryenler de¤il,
sa¤l›kl› beslenme ad›na birçok
insan, eti hayat›ndan son
y›llarda ç›kar›yor. Bu durum
da, vejetaryen restoranlar›na
olan talebi artt›r›yor. Birçok
restoran tam anlam›yla
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vejetaryen mutfa¤› olarak
hizmet vermese de,
mönüsünde sebze a¤›rl›kl›
yemekleri bulunduruyor.
Zira, vejetaryen mutfa¤›,
kendine has özelliklere
sahip. En temel özelli¤i,
sebze ve meyveler az
piﬂirilirken, çok az ya¤
kullan›l›yor. Böylelikle, besin
de¤erlerinin kaybolmas›
önleniyor. Tamamen
al›ﬂkanl›klar› bozan
vejetaryen mutfa¤›nda,
sebzeler, salata; meyveler,
s›cak yemek olabiliyor. Kuru
incir, kuru kay›s›, badem,
f›nd›k gibi yemiﬂler,
yemeklerde ve salatalarda
s›kça görülüyor. Son y›llarda
‹stanbul’da da vejetaryen
restoranlar›n say›s› h›zla
art›yor. Bunlardan en ünlü
üçü ile ilgili bilgi vermek
istiyoruz öncelikle:

>> ZENCEF‹L RESTAURANT Baharat ve
otlardan ilham alarak,
mevsimin sebze yemeklerini
haz›rl›yor. Tamamen
zeytinya¤› kullan›rken,
ekme¤ini kendisi piﬂiriyor.
Mantarl› kabak, sebzeli

>> KARALAHANA SARMASI
> MALZEMELER
(6 kiflilik)
600 gram hafllanm›fl
karalahana
1 su barda¤› pirinç
4 so¤an
1 çay barda¤› m›s›rözü ya¤›
1 çorba kafl›¤› dolmal›k
f›st›k
1 çorba kafl›¤› kuflüzümü
yar›m demet nane,
dereotu, maydanoz
yar›m limonun suyu
s›cak su
tuz, tarç›n ve yenibahar

> HAZIRLANIfiI
Pirinci y›kay›p süzün. So¤anlar› soyup k›y›n.
M›s›r ya¤›n› tencerede ›s›t›p so¤an› kavurun.
Pirinci ekleyip fleffaflaflana kadar kavurmaya
devam edin. Dolmal›k f›st›klar› ilave edin. Yeteri
miktarda tuz, tarç›n ve yenibahar ve kuflüzümü
ekleyin. Harc›n üzerine çok az su ekleyip k›s›k
ateflte pirinçler hafif yumuflayana kadar piflirin.
Ocaktan al›p ›l›t›n. Nane, dereotu ve maydanozu
temizleyip k›y›n. Pirinçli harca ekleyip
harmanlay›n. Lahana yapraklar›n›n içine pirinçli
harc› paylaflt›r›p sar›n. Sarmalar› tencereye
dizin. Üzerlerine çok az ya¤, limon suyu ve su
ekleyip k›s›k ateflte piflirin. Il›k servis yap›n.

lazanya, sebzeli pilav, sebzeli
tavuk, ebe gümeci, paz›l› köfte,
bahar pilav›n› mutlaka deneyin.
Fiyatlar›, 9.5 YTL ile 11.50 YTL
aras›nda…

>> PARS‹FAL VEJETARYEN RESTAURANT Sadece
vejetaryen yemekleri yapan
mekan›n, çok zengin mönüsü
bulunuyor. 12 y›ld›r yapt›¤›
birbirinden lezzetli yemekler
ile ‘vejetaryen=lezzetsizlik’
alg›lamas›n› ortadan
kald›r›yor. Yurtd›ﬂ›ndan gelen
yabanc› vejetaryenlerin yo¤un
olarak tercih etti¤i mekanda,
parsifal ›zgara, Hellim peyniri,
kestane mantar›, sebze köftesi,
mantar köftesi, soya k›ymal›
içli köfte ve birbirinden
lezzetli salatalar› yemenizi
tavsiye ederiz. Fiyatlar,
9 YTL ile 14 YTL aras›nda
de¤iﬂiyor.
>> SAF RESTAURANT Yiyecekler, en saf
halleriyle, çi¤ veya
kurutulmuﬂ olarak sunuluyor.
Çi¤ besin mutfa¤›na sahip
olan mekanda, dünya
mutfa¤›ndan suﬂiler, beyaz
lazanya, pizza, üçlü tako,
cheese cake ve tahinli
dondurma yiyebilirsiniz.
Fiyatlar, 20 YTL ile 24 YTL
aras›nda de¤iﬂiyor.

vejetaryen olarak
‘ANEM‹- KANSIZLIK’
do¤muyor. Bireyler,
GÖRÜLÜYOR
genellikle ergenlik
Kendilerinin ‘etik
ça¤lar›nda, vejetaryen
beslendi¤ini’ savunan
olmaya karar veriyor. Bu
vejetaryen; hayvan haklar›,
tamamen kiﬂinin tercihiyle
kurban edilmeye direniﬂ,
ilgili bir durum. Psikolojik
kan gibi konular› gündeme
veya dinsel sebeplerden
getirerek, ‘et’e karﬂ› bir
dolay› et yemeyen
tav›r sergiliyor.
vejetaryenlerde, ne yaz›k
Vejetaryenler ile
ki, yeterli protein
olmayanlar aras›nda,
alamad›klar› için kans›zl›k
bitmek tükenmek bilmeyen
görülüyor" diyor. Yeﬂim
bir ‘hayvanlar›n kesilip
Celik, vejetaryenlere
yenilmesi’ tart›ﬂmas›
sa¤l›kl› beslenme için
yüzy›llard›r devam edip
ﬂunlar› tavsiye
gidiyor.
ediyor:
Vejetaryen
"Uzmanlar
restoranlarla
olarak,
ilgili bilgi
vejetaryenlere;
verirken, sa¤l›k
nohut, soya,
aç›s›ndan da
mercimek gibi
uyar› yapmadan
yüksek protein
edemiyoruz.
içeren kuru
Vejetaryen
baklagiller
olanlarda,
yemelerini ve
yo¤un olarak
vitamin haplar›
anemi
Memorial Hastanesi Beslenme
kullanmalar›n›
(kans›zl›k)
ve Diyet Uzman› Yeflim Çelik
tavsiye
görüldü¤ünü
ediyoruz. Kuru incir, kuru
ifade eden ‹stanbul
erik gibi besin de¤eri yüksek
Memorial Hastanesi
g›dalar› da yemeliler çünkü,
Beslenme ve Diyet Uzman›
vücut enerjisinin yüzde
Yeﬂim Çelik, "Hiç kimse,

Vejetaryen
restaurantlar
>> Parsifal Vejetaryen Restaurant
(0212) 245 25 88
>> Saf Restaurant:
(0212) 282 79 46 – 257 00 67
>> Zencefil Cafe (0212) 243 82 34
>> Nuhun Ambar› (0212) 292 92 72

Türkiye’deki
vejetaryen e-gruplar
http://groups.yahoo.com/group/
vejetaryen/
http://groups.yahoo.com/group/
vejetaryen_istanbul/

15’ini protein, yüzde 5560’›n› karbonhidrat, yüzde
25- 30’unu ya¤dan
almal›d›r. Bu nedenle de,
vejetaryenlerin yüksek
protein içeren baklagilleri
tüketmeleri gerekir. Bu
arada, vejetaryen olanlar
ile sa¤l›kl› beslenmek için
k›rm›z› et tüketimini
azaltanlar› da
kar›ﬂt›rmamak gerekir.
Vejetaryenler, kesinlikle et
yemezler. Sa¤l›kl›
beslenmeyi isteyenler ise
tükettikleri k›rm›z› et
oran›n› azalt›rlar. "
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Yoksul zenginlerin ülkesi

Tafl› topra¤› alt›n Güney Afrika, vahfli do¤as›
ve bozulmam›fl güzellikleriyle insan›
büyülüyor. Madalyonun öteki yüzünde ise,
yoksulluk, güvenlik sorunu ve A‹DS var.
> > Burak Gülderen

G

üney Afrika... Açl›¤›n
yoksullu¤un k›tas›, vahfli
do¤an›n ana karas›...
Yaklafl›k 10 saat süren
uçak yolculu¤umuz
s›ras›nda kafam›zda Güney
Afrika ile ilgili bu düflünceler
vard›. Ülkeye ayak
bast›¤›m›zda ise belleklerdeki
foto¤raf aniden de¤ifliyor.
Böyle bir güzellik karfl›s›nda
“Afrika ile ilgili
ö¤rendiklerimiz acaba yanl›fl
m›?” diye düflünmeye
bafll›yoruz.
Uzun yolculu¤un
yorgunlu¤unu ilk olarak
surat›m›za vuran ›l›k rüzgar
al›yor. Beyaz›yla, zencisiyle,

Hintlisiyle yaklafl›k 45 milyon
kiflinin yaflad›¤› bu ülkede, her
an bir sürprizle karfl›laflmaya
haz›r olun. A¤açlar›n
aras›nda yürürken karfl›n›za
birden ayaklar› üstüne
dikilmifl bir sincap
beliriveriyor elindeki cevizle.
Ya da aniden bir maymun
z›pl›yor elinizdeki yiyece¤i
kapmak için. Sokaklar›n›
yaln›zca kedi ve köpeklerle
paylaflan bizler bu durumu
bafllang›çta yad›rgasak da
birkaç saat sonra
al›fl›veriyoruz sincaplar›n
burun oynat›fl›na,
maymunlar›n çevikli¤ine…
Tabii arada papa¤an seslerini
de unutmamak laz›m.
Karfl›n›za ç›k›veren bir
papa¤an rengarenk tüyleriyle
bir anda hat›rlat›yor size
dünyan›n neresinde
oldu¤unuzu. Fok ve
yunuslar›n dans›n› görünce,
Kara K›ta’n›n yokluk ve
sefaletle ilgili görüntülerini
beyniniz unutuveriyor.
ZAMANI UNUTUN
Dahas› da var… Hint ve Atlas
Okyanusu’nun birleflti¤i yerde
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GÜNEY AFR‹KA CUMHUR‹YET‹’N‹N KÜNYES‹
Baflkent: Pretoria
Yüzölçümü: 1 milyon 219 bin 912 kilometre.
Nüfus: 44 milyon 187 bin 637 (2006 verileri)
‹klim: Ço¤unlukla yar› çöl iklimi, do¤u k›y›s›nda

subtropikal iklim görülüyor.
Do¤al afetler: Uzun süreli kurakl›klar
S›n›r komflular›: Botsvana 1840 km, Lesotho 909 km,

Mozambik 491 km, Namibya 855 km,
Zimbabve 225 km, Svaziland 430 km
Konuflulan resmi diller: Afrikanca, ‹ngilizce, Ndebele, Pedi,

Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Wenda,
Xhosa, Zulu
Din: H›ristiyan yüzde 68, Müslüman yüzde 2,

Hindu yüzde 1.5, Yerel inançlar yüzde 28
Nüfusun etnik da¤›l›m›: Zenci yüzde 75.2, beyaz yüzde 13.6,

Hintli yüzde 2.6

yüzmek, dünyan›n son
noktas› Ümit Burnu’na
gitmek, dillere destan Masa
Da¤›’nda Afrika’y› solumak
ya da vahfli do¤an›n en taze
dokusu safariye tan›k olmak
san›r›m Güney Afrika’ya
gitmek için yeterli olur… Bu
ülkede gerçekten zaman
kavram›n› m› yitiriyorsunuz,
yoksa buras› gerçekten
zaman›n durdu¤u yer mi?
Hayat›n› yüksek katl› beton
evlerin aras›na s›k›flt›ran
metropol insanlar› için,
Güney Afrika evleri ise farkl›
bir kare. Bahçe içinde tek
katl› evler Güney Afrika’n›n
özgün mimarisi… Ama
Johannesburg ya da
Capetown’daki evlerin
flatafatl› görüntüsü sizi
yan›ltmas›n; nüfusun
yaklafl›k yüzde 45’i
yoksulluktan teneke
bar›naklarda yaflamlar›n›
sürdürmek zorunda…
MANDELA VE ÖZGÜRLÜK
Dünyan›n en büyük alt›n ve
elmas yataklar›na sahip
oldu¤u için Güney Afrika’n›n
geçmifli ne yaz›k ki ac›larla
dolu. Y›llarca ‹ngiliz ve
Hollandal›lar›n sömürgesi
alt›nda, ›rkç›l›¤› fliddetli
boyutta yaflayan Güney
Afrika’da özgürlük fitilini
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Nelson Mandela ateflledi.
Irkç›l›¤› kald›r›lmas› ve
siyahlara tan›nan özgür
yaflam hakk›, ülkede
geliflimin temellerini att›.
Beyazlar ve zenciler ele ele
verip kardeflçe yaflamaya
henüz tam anlam›yla
bafllamasalar da iki ›rk›n flu
anki ortak hedefi; 2010
y›l›nda Dünya Kupas›’nda
ülkelerini en iyi flekilde
tan›tabilmek. Afrika k›tas›n›n
en zengin ülkesi unvan›n›
elinde bulunduran Güney
Afrika’da afl›lmas› gereken
birçok sorun var. S›k s›k
kesilen elektrikler, enerji
aç›¤›n› gözler önüne seriyor. 9
eyalete bölünmüfl ülkede

stadlardan, otellere kadar
her türlü yat›r›m›n karar›
verilmifl… Bu önemli altyap›
ve üst yap› projeleri
dünyan›n dört bir yan›ndan
yat›r›mc›y› bekliyor.
Mobilya, jeneratör, dayan›kl›
ev aletleri ve g›da sektörleri
de yat›r›mlara kap›s›n›
aç›yor.
1 DÖNÜM, 200 DOLAR
Türklerin vizesiz gitti¤i
Güney Afrika’da, yabanc›lar
istedi¤i yerden ev alabiliyor.
Ülkenin en verimli
topraklar›nda 1 dönüm tarla,
200 dolardan bafll›yor.
Güney Afrika’n›n
çekicili¤ine birçok Türk

flimdiden kap›lm›fl durumda.
Türk Sanat Müzi¤i sanatç›s›
Yüksel Uzel de emeklilik
y›llar›n› Johannesburg'da
geçirmeye karar vermifl.
Yaflam flartlar›n›n,
Türkiye'ye göre oldukça
ucuz oldu¤u ülkede barda¤›n
bofl taraf›na da bakmak
laz›m. Resmi rakamlara göre
her 7 kifliden biri AIDS
hastal›¤›na yol açan HIV
virüsü tafl›yor. Hükümet
yapt›rd›¤› özel hastanelerde
AIDS’lileri karantina alt›na
almak için mücadele veriyor.
Ülkede, AIDS’le ilgili
rivayetler de kula¤›m›za
geldi. Avrupal› beyazlar›n
siyah ›rk› yok etmek için

T‹MSAH ET‹N‹
NASIL ALIRSINIZ?
> Vahﬂi do¤an›n güzelliklerini

cömertçe sergilendi¤i Güney
Afrika’da, yemek kültürü oldukça
farkl›, yumuﬂak tavuk budunu
and›ran timsah eti, ülkenin en
gözde yemekleri aras›nda. Kuzu
budu ve soslarda a¤›r ateﬂte
piﬂirilmiﬂ et yemekleri, küp
ﬂeklinde kesilen devekuﬂu eti
kebab›, önünüze gelecek
muhtemel mönüden birkaç örnek.
Geleneksel Afrika yemekleri üç
ayakl› demir potada çok a¤›r ateﬂte

HIV virüsünü gelifltirerek,
ülkeye yayd›¤›n› söyleyen de
var, virüslerin maymunlardan
bulaflt›¤›n› da...
GÜVENL‹K SORUNU
Ülkenin di¤er önemli
sorunlar›ndan biri de
güvenlik… Ülkede özel
güvenlik flirketleri 10
milyar dolarl›k dev bir
sektör oluflturmufl durumda.
‹rili ufakl› 4 bin 500
flirketin bulundu¤u
güvenlik sektöründe 500 bin
çal›flan bulunuyor. Bir
dönem siyahilerin
al›nmad›¤› Johanesburg
flehir merkezine art›k
geceleri beyazlar giremiyor.
Özellikle zengin beyazlar›n
evlerinin duvarlar› dikenli
tel ve yüksek voltaj geçen
elektrik telleri ile çevrilmifl
durumda.
Güvenlik flirketiyle
anlaflmayan bir ev için
soygun kaç›n›lmaz gibi
görünüyor. Geçen y›l direk
uçufllara bafllayan Türk

Hava Yollar›n›n da
Johannesburg’daki ofisleri
iki kez soyulmufl,
bilgisayarlar masalar ve
paralar ya¤ma edilmifl.
TÜRK‹YE’DEN FAK‹R
48 milyon nüfusu bulunan
Güney Afrika'n›n kifli bafl›na
milli geliri, 5 bin 300 dolar.
1994'e kadar ›rkç›-faflist
Apartheid rejiminin hüküm

sürdü¤ü ülkede, son dönemde
demokrasi kültürü h›zla
ilerliyor. Ancak ekonomi daha
çok beyazlar›n elinde.
240.2 milyar dolar milli gelire
sahip Güney Afrika’da geçen
y›lki büyüme oran› yüzde 5,
enflasyon ise yüzde 5.5.
Elektrik kesintileri nedeniyle
bu y›l büyümede düflüfl,
enflasyonda ise yükselifl
bekleniyor.

piﬂiriliyor ve
bunlara ‘potjie’ deniyor. Oxtail
amos, s›¤›r›n kuyruk bölümünün
so¤an, fasulye, k›rm›z› ﬂarap ve
domateste piﬂirilmesinden elde
ediliyor. Keçi eti de patates, havuç,
kurutulmuﬂ meyveyle piﬂirilip
tarç›n, sar›msak, zencefil ile
tatland›r›l›yor. Deniz mahsulleri
yemek içinse adresiniz Cape Town
olmal›.
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Tatlar›n bulufltu¤u kent

F›st›¤›, baklavas›, kebab›yla an›lan Gaziantep’te tüm tatlar bulufluyor. Güneydo¤u’nun Paris’i
olarak bilinen Gaziantep’i Evliya Çelebi, “Bu kenti anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. Buras› dünyan›n
gözbebe¤idir” demifl. Zeugma’y› ba¤r›nda bar›nd›ran Gaziantep’i görmemek olmaz…
> > ‹lke Balkan

Evliya Çelebi’den: “Bu kenti
anlatmaya ne dil ne kalem yeter…”
”Ay›ntap kenti, yüksek bir düzlükte ve yer yer bay›rlar üzerinde kuruldu¤undan suyu
ve havas› da güzeldir. Birçok görkemli hanlar› iki tane imareti Aflevi - var: Gelene,
gidene aylar y›llar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. Tümüyle 40 Tekkesi olup
hepsinin en görkemlisi ve en çok donanm›fl›, yiyece¤i bol ve hofl yap›l›fl› Mevlevi
Tekkesidir. Geceleri, tüm sokaklar kandillerle ayd›nlat›ld›¤›ndan bekçiler guruplar
halinde rahatl›kla sokaklarda kol gezerek görevlerini yaparlar. Ço¤unlukla halk›
havrani kürkü, çuha ferace, elvan bo¤as›, kavukla külah üstüne beyaz sar›k sararlar.
Yörede kafir hiç yoktur. Güzel kad›nlar› pek çoktur. Hepsi de sar› çizme giyer,
bafllar›na sivri gümüfl taç tak›n›r, beyaz çarflafa bürünürler. Nazik, arl›, edepli,
çarfl›ya ç›kmalar› ay›p say›lan
hatunlar› vard›r. Üzüm flerbeti içen,
tatl› dilli, garip, dost, bilgili,
anlay›fll›, hal›m selim insanlar› vard›r.
Kahvelerinde hofl söyleflileri ile
insanlar› kendilerine çekerler, hatta
özendirirler. Kenti çevreleyen ba¤lar
tümüyle ba¤d›r. Halk› da çok
sa¤l›kl›d›r, kentlerinin yeme- içme
d›fl›ndaki yönlerini de överler.
Buran›n alemi bezeyen k›rk çeflit
üzümü, binlerce tulum pekmezi,
bademli ve flam f›st›kl› tatl›-köftürsucu¤u, pestili vard›r ki Arab'a
Acem'e Hindistan'a kadar gönderilir.
“r” sesiyle “k” sesini do¤ru ç›karamazlar. Yöre limon, turunç, nar, incir, dut, fleftali,
zerdali, kay›s›, beyaz ekmek ve yo¤urduyla dünyaca ün kazanm›flt›r. Cennet ba¤lar›na
örnek öyle bahçeleri vard›r ki, yalanc› ve ölümlü dünyaya özgü “‹remler” say›l›rlar.
K›sacas› bu kenti anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. Buras› “fiehr-i Anteb-› Cihan”
“Dünyan›n Gözbebe¤i Kentir”dir.”
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öze bir soruyla bafllasak
ve “f›st›k, baklava,
kebap” desek akl›n›za
hangi il gelir? Soruya
yan›t verdi¤inizden
eminiz, yine de bir tüyo daha
verip Zeugma’y›
ekledi¤imizde, yan›t kesin
gelecektir: Gaziantep…
Soru son derece basitti;
çünkü f›st›k, baklava ve
kebaba, kendi ad›n› vermifl
bir flehir Gaziantep. Zeugma,
di¤er ad›yla Belk›s ise dünya
mimari literatürüne girmifl,
uluslararas› üne sahip antik
flehir. Peki, Gaziantep’i
tan›mak için bu simgeler
yeter mi? Yetmedi¤ini
düflünerek, Gaziantep’i
anlamak için seyahate ç›kma
karar› al›yoruz. Bu iyi bir
karar; gezecek görecek çok
yerimiz var; üstelik ünlü
mutfa¤›na ait zengin çeflitleri
yerinde tadarak…
‹stanbul’dan her gün iki kez
kalkan uçaklarla, sabah
saatini tercih ederek
Gaziantep yolculu¤una
ç›k›yoruz. Karayolu

yolculu¤unu da tercih
edebilirdik. Bizim tercihimiz;
karayolunu, Gaziantep’i
yak›nda bat› ve do¤u ulafl›m
a¤›n›n merkezi yapacak,
otoyol çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›n› beklemek
yönünde. Ancak, Gaziantep’e
birbirine son derece yak›n
çevre illeri görerek özel
arac›n›zla gitmenizi
önerebiliriz. Bu arada,
demiryoluyla da Gaziantep’e
keyifli bir yolculuk
yapabilirsiniz. Haydarpafla
gar›ndan trenle Gaziantep’e
ulaflman›z mümkün…
MODERN VE GÜÇLÜ
Gaziantep’in modern
havaalan›na indi¤imizde,
yo¤un inflaat çal›flmalar›
gözümüze çarp›yor.
Gaziantepliler, ikinci pist
çal›flmalar›n›n büyük oranda
tamamland›¤›n› ve
havaalan›n›n daha da
geniflleyece¤i müjdesini
bizlere veriyorlar. Yaklafl›k
20 kilometre mesafedeki k›sa
yolculu¤un ard›ndan flehir
merkezine ulafl›yoruz.
Eskilerin ‘Güneydo¤u’nun
Paris’i’ dedikleri
Gaziantep’teyiz. 5 y›ld›zl›
otelimiz flehir merkezinde.
Otelimizi seçmekte bir
miktar zorland›¤›m›z› da
belirtelim. Birbirinden güzel
y›ld›zl› oteller d›fl›nda butik
otelleriyle de göz dolduruyor
bu flehir…
Gaziantep, hayli geliflmifl,
köklü üniversitesinin de

gezi türkiye
NEREDE KALINIR?
Gaziantep’teki oteller
Grand Hotel
Tu¤can Otel
Ravanda Oteli
Royal Gaziantep Otel
Hotel Tilmen
Otel Ay›ntap
Hotel Kaleli
Nil Otel
Hotel Sevcan
Yesemek Hoteli
An›t Otel
Hotel Katan
Otel Veliç
Anadolu Evleri
Belk›s Han

325 65 65
230 43 23
230 57 57
220 20 81
230 57 57
215 06 01
230 96 90
220 94 52
220 66 86
220 88 88
250 96 56
230 69 69
221 22 12
220 95 25
231 10 84

Gaziantep’in telefon kodu 0342’dir.

etkisiyle modern, ça¤dafl
görünümlü bir kent.
Türkiye’nin alt›nc› büyük
ilinde oldu¤umuzu hemen
hissedebiliyoruz. Tar›m› bir
yana sanayisiyle güçlü,
Türkiye ihracat›n›n yüzde
dokuzunu gerçeklefltiren bu
kentin organize sanayi
bölgelerinde fabrikalar
kesintisiz üretim yap›yor.
Gaziantep, Güneydo¤u
Anadolu Projesi’nin merkezi
ve dünyaya aç›lan kap›s›…
Giriflimci yap›lar›yla öne
ç›kan Gaziantepliler;

kurduklar› fabrika ve
atölyelerle, Türkiye ve
dünyada baz› dallarda söz
sahibi…
OSMANLI’DAN
CUMHUR‹YET’E
Gaziantep’in ad›, as›rlardan
beri bütün yaz›l›
kaynaklarda Ay›ntab olarak
geçiyor. Osmanl› döneminde
Halep’in ilçesi olan ve
Cumhuriyet’in ilan›yla il
olan Gaziantep’te,
san›ld›¤›n›n aksine hemen
hemen hiç Arapça

konuflulmamas› dikkat
çekiyor. Bu arada,
Gaziantep’e Ay›ntab
denilmesinin nedeninin
suyunun tatl›l›¤›,
p›narlar›n›n bollu¤undan
geldi¤ini de belirtelim. Ünlü
seyyah Evliya Çelebi,
Gaziantep için “Bu kenti
anlatmaya, ne dil ne de
kalem yeter. Buras› “fiehr-i
Anteb-› Cihan” “Dünyan›n
Gözbebe¤i Kentir”dir”
diyor.
Gaziantep tarihinin
devreleri Paleolitik,

Kalkolitik, Neolitik
dönemler, Tunç Ça¤›,
Hitit, Med, Asur, Pers,
‹skender, Selökidler, Roma
ve Bizans, ‹slam ve Türk
devirleri olarak
s›ralanabilir. Kentte bu
dönemlerin izlerini
görebiliyorsunuz. fiehre,
Gazi unvan›n›n verilme
nedeni ise, Antep halk›n›n
1 Nisan 1920’den 7 fiubat
1921’e kadar Frans›z
kuvvetlerine karfl›
gösterdi¤i büyük
direniflten kaynaklan›yor.
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gezi türkiye
TUR SEÇENEKLER‹
> Dülükbaba Turu: ‹l merkezine 4 km.
uzakl›kta bulunan Dülükbaba orman içi
dinlenme yerinde, do¤a yürüyüflü yapabilir,
kamp kurabilirsiniz.
> Yesemek Turu: ‹slahiye ‹lçesi’ne 24 km.
uzakl›kta bulunan ve dünyan›n ilk Aç›khava
Heykel atölyesi olarak bilinen Yesemek'e
günübirlik gezi yapabilirsiniz.
> Birecik Turu: F›rat nehrinin k›y›s›nda
bulunan fianl›urfa'n›n Birecik ilçesine nesilleri
tükenmekte olan ve ço¤almak için koruma
alt›na al›nan Kelaynak kufllar›n› görmek için
gidebilirsiniz. F›rat kenar›nda yüzebilir,
Birecik'te bulunan geleneksel restoranlarda
yemek yiyebilirsiniz.
> Rumkale Turu: Gaziantep'in Yavuzeli
‹lçesi’nin Kasaba köyünde bulunan ve F›rat
nehri ile Merziman çay›n›n birleflti¤i yerde
görkemli duruflu ile insanlar› büyüleyen
Rumkale'yi gezmek, F›rat ve Merziman çay›
k›y›s›nda do¤ayla iç içe su ça¤›lt›lar› aras›nda
dinlenmek için günübirlik tura kat›labilirsiniz.
> GAP Turu: Dünyan›n en büyük, sulama ve
elektrik üretimine yönelik projelerinden biri
olan GAP'a gezme, görme, teknik bilgi alma
ve dinlenme amaçl› günübirlik veya
konaklamal› olarak tura ç›kabilirsiniz.
> Belk›s Turu: Gaziantep'e 60 km.
uzakl›ktaki, Nizip s›n›rlar› içerisinde bulunan,
tarihte kendi ad›na para bast›ran
Zeugma(Belk›s) flehri harabelerini günübirlik
gezebilir, F›rat kenar›nda yeflillikler aras›nda
piknik de yapabilirsiniz.
> fianl›urfa Turu: Peygamberler fiehri
fianl›urfa'ya günübirlik veya konaklamal› tura
kat›labilir, özel olarak da gidebilirsiniz.
> Hatay-Harbiye Turu: Hatay’› günlük
veya konaklamal› olarak görebilirsiniz.
> Sofda¤› Yaylas› Turu: Do¤ayla baflbafla,
gürültüsüz, kufl sesleri ve su ça¤›lt›lar›
aras›nda do¤a yürüyüflü, kamp ve piknik
yapabilece¤iniz Sofda¤› Yaylas›’na ç›kabilirsiniz.
> H›z›r Yaylas› Turu: Amanos da¤lar›n›n
tepesinde olan H›z›r Yaylas›’nda, do¤a
yürüyüflü yapabilir, kamp kurabilirsiniz.
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Türkiye Büyük Millet
Meclisi, kendi gücüyle
iflgale 10 ay dayanan ve
düflmana geçit vermeyen
Antep'e 6 fiubat 1921’de
Gazilik unvan› verdi.
SEDEF, GÜMÜfi,
YEMEN‹…
Yaz›m›za, ünlü “f›st›k,
baklava kebap”la bafllad›k.
Gaziantep’te akl›n›zda
kalacak, unutamayaca¤›n›z
çok fazla fley var. ‹çti¤iniz
kahvenin lezzeti, cafe’lerde
gençlerin s›cak ortam›,
bak›r iflçili¤inin Urfa’dan
farkl› kaynaks›z ve
lehimsiz olmas›, ehl-i
keyfler, sedef kakmac›l›¤›,
yemenicide geçirdi¤iniz
anlar ve doyumsuz
sohbetleri kolay
unutamayaca¤›n›z›
söyleyebiliriz. Kebap kadar
lezzetli yuvarlama, ekflili
ufak köfteleri, pirpirim
afl›n›, dö¤meli alaca
çorbay›, firik pilav›n›n
dama¤›n›zda b›rakt›¤›
lezzetleri… Ve pasajlar›,
villa tarz› evleriyle de öne
ç›kan modern Ordu
Caddesi’ni...
Gaziantep’te, bak›r
ifllemecili¤i son derece
geliflmifl. Turistik eflya
olarak büyük ilgiyle
karfl›lanan bak›r iflleme
ürünlerine örnek olarak,
sahan (yemek taba¤›), tas,
tarak kab›, (sabun, tarak ve
kese koymaya yarayan
kap), pafla mangal›
(salonlarda süs eflyas›
olarak kullan›l›yor), ibrik
(içine su konulan kap), sini
(tepsi), cezve, vazo ve
semaveri sayabiliriz.
Kentin di¤er geliflmifl el
sanatlar› olarak sedefçilik,
gümüfl ifllemecili¤i,
yemenicilik dikkati
çekiyor. Gaziantep’te
yaklafl›k 50 adet sedef
atölyesinde birbirinden
çarp›c› turistik eflyalar
yap›l›yor. Bu arada, flehrin
Ortado¤u’ya yapt›¤› sedef

Zeugma ve Çingene K›z›
Uluslararas› üne sahip Belk›s/Zeugma, Gaziantep'in Nizip ilçesinin 10 kilometre
do¤usunda , F›rat Nehri kenar›nda ayn› ad› tafl›yan köyde yaklafl›k 20 bin
dönümlük bir arazi üzerinde yer al›yor. Zeugma’n›n simgesi ise Çingene k›z›
olarak adland›r›lan muhteflem mozaik. Bafll›¤› ve k›sa aln› nedeniyle ilk
bulundu¤unda Çingene k›z› denilen bu mozai¤in, daha sonra Büyük ‹skender veya
toprak ana Gaia olabilece¤i düflünülmüfl. Ama sonra bafl›n›n yan›ndaki asma
filizleri nedeniyle Dionysos'un müridesi Menad oldu¤u anlafl›lm›fl. Zeugma’n›n
simgesi olan 2-3.yüzy›lda yap›lm›fl olan mozai¤in gözleri 360 derece etraf›na
bakmas›yla büyük ilgi çekiyor.
Zeugma, geçit ve köprü anlam›na geliyor. Helenistik dönemde “F›rat Seleukeia”s›
ad›yla an›lm›fl Zeugma, F›rat Nehri üzerinde bir iskelesi bulunan ve Antakya'dan
Çin'e uzanan ‹pek Yolu'nun geçmesi nedeniyle önemli bir ticaret potansiyeline
sahip antik bir flehir. Roma döneminde biraz da Lejyon merkezi olman›n verdi¤i
canl›l›kla oldukça zenginleflmifl. fiimdiki haliyle flehir, yaklafl›k 4-5 metre
kal›nl›kta toprak dolgu alt›nda ve bütün alan› Antep f›st›¤› a¤açlar›yla kapl›.
Toprak üzerinde ise sadece birkaç yap› izi ile birkaç mimari parça izlenebiliyor.
Halen Zeugma’y› kurtarma kaz›lar›na devam ediliyor ve kaz› alanlar›ndan
ç›kart›lan mozaikler ve di¤er tarihi eserler su alt›nda kalmaktan kurtar›larak
Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne tafl›nm›fl durumda.

iflleme ürünlerinden önemli
bir döviz kazanc› oldu¤unu
da ifade edelim.
ZENG‹N GÜMÜfi ‹fiÇ‹L‹⁄‹
Gümüfl ifllemecili¤i
konusunda ise, yörenin ünlü
antik flehirleri Belk›s, Dülük,
Karkam›fl’tan ç›kar›lan
gümüfller yörede çok eskiden
bu yana gümüfl iflçili¤i ve
kullan›m›n›n yayg›n
oldu¤unun bir göstergesi.
Gaziantepliler, 20. yüzy›l›n
ilk yar›s›na kadar her
Gaziantep’li kad›nda 12 çeflit
gümüfl tak› bulundu¤unu
anlat›yorlar. Bugün, çok
say›da gümüfl iflleme
atölyesinde yap›lan gümüfl
iflçili¤i de Gaziantep için
önemli bir döviz girdisi...

Gaziantep’te yemenicilikten
bahsederken, bunun
bildi¤imiz yazma de¤il,
aya¤a giyilen bir çeflit
ayakkab› oldu¤unu
belirtelim hemen. Üstü
k›rm›z› ya da siyah deriden,
taban› ise köseleden dikilen,
topuksuz ve son derece
sa¤l›kl› bu farkl›
ayakkab›larla ‹stanbul’a
dönmenizi tavsiye edebiliriz.
Bu arada, beyaz kumafl
üzerine beyaz, sar›, krem
rengi ipliklerle susma ve
ajurlarla süslenerek ifllenen
antep ifllerini, kuyumculuk
ürünlerini ve topraktan
yap›lan hediyelik küpleri de
kentin merkezindeki
çarfl›larda bulabilirsiniz.
Gaziantep camileri ve

mimari özellikleriyle de göz
dolduruyor. Özellikle
Ömeriye, Boyac›, fiirvani,
fieyh Fethullah gibi sanatsal
de¤erleriyle güçlü camilerini
gezmenizi öneriyoruz.
Ömeriye, Gaziantep’in en
eski camisi. 607 hicri y›l›nda
tamir geçirdi¤i kay›tlar›
bulunan Ömeriye Cami, halk

aras›nda anlat›lan rivayete
göre, her y›l biraz daha yere
bat›yor. Tamamen batt›¤›
zaman k›yamet kopaca¤›na
inan›l›yor.
Camileriyle zengin
Gaziantep’te; ayr›ca Ali
Nacar Cami, ‹hsanbey Cami,
Hac› Nas›r Cami, Handaniye
Cami, Kurtulufl Cami, Ahmet
Çelebi Cami, Alaybey Cami,
fiirvani Cami, Tahtani Cami,
Alaüddevle Cami, Tekke
Cami’yi ziyaret edebilirsiniz.
Gaziantep flehir merkezinde
ünlü Gaziantep Kalesi’ni de
görebilirsiniz. Türkiye’nin en
güzel kalelerinden biri
olarak bilinen Gaziantep
Kalesi, kalkolitik dönemden
beri tüm görkemiyle ayakta
duruyor…
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Starlar›n ‹stanbul geçiti
üzik dünyas›n›n
y›ld›zlar›, ‹stanbul’a
geliyor. Bu y›l Nisan
ile Temmuz aylar›
aras›nda, dünyaca
ünlü flark›c›lar ve müzik
gruplar›, ‹stanbul’da konser
verecek. Müzi¤in starlar›,
Asya ve Avrupa’y› birlefltiren
‹stanbul’dan dünyaya
seslenecek. Müzi¤in kalbi
‹stanbul’da atarken,
‹stanbullular muhteflem
konserlerde coflacak. Tarihi
kesinleflen konserler
aras›nda; 3- 5 Nisan’da
Apocalyptica Türkiye

M
> ‹smail Acar’›n Lale’si
Y›ld›z Saray›’n›n Büyük Mabeyn
Salonu, 40 y›l aradan sonra,
kap›lar›n› usta ressam ‹smail
Acar’›n ‘Lale Sergisi’ için aç›yor.
Uluslararas› ‹stanbul Lale Festivali
kapsam›nda yer alan sergide,
toplam 50’den fazla ‘Lale’ ve
‘‹stanbul’ temal› eser yer alacak.
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda birçok sergi
gerçekleﬂtiren ‹smail Acar’›n
eserleri, 13 Nisan- 13 May›s
tarihleri aras›nda Büyük Mabeyn
Salonu’nda sanatseverleri
a¤›rlayacak. Sergi; Toprak Sanat
Galerisi ve ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi iﬂbirli¤iyle düzenleniyor.
Telefon: (0212) 326 35 80

Turnesi, 5 Nisan’da Alan
Parsons, 15 Nisan’da
Agnostik Front, 24 May›s’da
Chris De Burgh, 20 May›s’da
Kylie Minogue, 15
Haziran’da Mark Knopfler,
15 Haziran’da Dire Straits,
4- 5- 6 Temmuz’da Masstival
2008, 13 Temmuz’da Judas
Priest, 19 Temmuz’da
RATM‹, 20 Temmuz’da Bon
Jovi, 23 Temmuz’da Bjork,
27 Temmuz’da Metallica, 29
Temmuz’da Lenny Kravitz’›
sayabiliriz. Konser biletleri
Biletix ile konseri
düzenleyen ilgili kurulufltan

al›nabilir. Bu y›l yerli ve
yabanc› flark›c›lar›n
konserlerinin yan› s›ra, y›l
boyunca müzik festivalleri,
tiyatro festivalleri, konserler
ve resitaller de devam
edecek. ‹stanbul Resitalleri
kapsam›nda, Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda,
20 Mart’ta Peter Jablonski,
10 Nisan’da Teo Gheorghiu,
28 May›s’da Arjantinli
piyanist Ingrid Fliter, 7
Haziran’da Lukas
Vondracek’i dinlemeyi
kaç›rmaman›z› tavsiye
ederiz.

> Tasar›m Kentleri
‹stanbul Modern ile Londra
Tasar›m Müzesi iﬂbirli¤iyle
gerçekleﬂen "Tasar›m Kentleri"
sergisi, 23 Nisan ile 29 Haziran
tarihleri aras›nda, ‹stanbul
Modern’de izleyiciyle buluﬂacak.
Küratörlü¤ünü Londra Tasar›m
Müzesi Müdürü Deyan Sudjic’in
üstlendi¤i sergi; ça¤daﬂ tasar›m›n
serüvenini, uluslararas› anlamda 7
kilit kente ve bu kentlerin
tasar›m›n geliﬂimindeki belirleyici
konumlar›na odakl›yor. Sergide;
tekstil- modadan endüstriyel
ürünlere, mobilya tasar›m›ndan
grafik tasar›ma kadar uzanan son
derece geniﬂ bir yap›t seçkisine
yer veriliyor. Ayr›ca, Charles ve
Ray Eames’in sandalyeleri gibi
tasar›m klasiklerinin yan› s›ra,
dönemlerini en çarp›c› biçimde
gözler önüne seren William
Morris, Christopher Dresser,
Adolf Loos, Marcel Breuer, Le
Corbusier, Eileen Gray, Achille
Castiglioni, Issey Miyake ve Ron
Arad gibi dünyan›n en önemli
tasar›mc›lar›n›n çal›ﬂmalar› da
yer al›yor.
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Klasik müzi¤in y›ld›zlar› tarihle kucaklafl›yor

36. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali, klasik müzi¤in y›ld›zlar›n›, 6 ile 30 Haziran
tarihleri aras›nda, ‹stanbul’un tarihi mekanlar›nda buluflturuyor. Aya ‹rini Müzesi,
Arkeoloji Müzesi, Topkap› Saray› ve Bulgar Kilisesi, Haziran ay› boyunca, klasik müzik
dünyas›n›n en seçkin sanatç›lar›n›, ödüllü genç solistlerini, yerli ve yabanc› birçok
orkestray›, ‹stanbullu müzikseverlerle biraraya getiriyor. Festival'in bu y›lki ilklerinden
biri, Festival konserlerine paralel olarak, sanatç›larla yap›lan söylefliler, genç bestecilere
yönelik atölye çal›flmalar› ve okullara gerçeklefltirilecek ziyaretler olacak. Festival
program› hakk›nda, ‹KSV’nin web sitesinden bilgi edinebilirsiniz. Telefon: (0212) 334 07 77

>> Leyla Gediz ‘Kusursuz an’

Dünya tiyatro topluluklar› ‹stanbul’da
16. Uluslararas› ‹stanbul
Tiyatro Festivali, iki y›ll›k
bir aradan sonra, 15 May›s
ile 4 Haziran tarihleri
aras›nda, tiyatroseverleri
dünyan›n dört bir yan›ndan
gelen sayg›n oyuncu ve
tiyatro topluluklar›yla
buluflturacak. Festival aç›l›fl›,
15 May›s tarihinde Aya ‹rini
Müzesi'nde gerçekleflecek.
Festival izleyicileri, 16
May›s'tan itibaren çeflitli
temalara odaklanan, 60'dan
fazla gösteriyi izleme f›rsat›
bulacak. Bu temalardan
baz›lar›, "‹nsan Haklar›",
"Müzikli Tiyatro" ve "Klasikler" olacak. Bu y›lki yeniliklerin
aras›nda ayr›ca, genç rejisörler ve koreograflar›n
oluflturduklar› "Kesiflmeler-Buluflmalar" adl› bir bölüm de var.
Festival, bu y›l da konferans ve atölye çal›flmalar›na yer
vermeye devam edecek. Festival program› hakk›nda, ‹KSV’nin
web sitesinden bilgi edinebilirsiniz. Telefon: (0212) 334 07 77

Louvre Müzesi ‘‹slam
Eserleri’ Koleksiyonu

Sabanc›
Üniversitesi Sak›p
Sabanc› Müzesi
(SSM), Paris’teki
Louvre Müzesi’nin
‹slam eserleri
koleksiyonundaki
Osmanl›, ‹ranSafevi ve Hint-Baburi sanat›n›n örneklerini içeren 250’ye
yak›n esere ev sahipli¤i yap›yor. "Louvre
Koleksiyonlar›ndan Baflyap›tlarla ‹slam Sanat›n›n Üç
Baflkenti: ‹stanbul, Isfahan, Delhi" bafll›kl› sergi, 19 fiubat
ile 25 May›s tarihleri aras›nda görülebilir. Osmanl›, Safevi
ve Baburi imparatorluklar›n›n zengin ve görkemli
ça¤lar›n› gözler önüne seren sergi, ayn› dönemde ve
co¤rafyada hüküm süren 3 imparatorlu¤un sanat›n›, genifl
bir iliflkiler ve etkileflimler yelpazesinde ele al›yor.

Leyla Gediz, iki y›l aradan sonra, bütünüyle yeni
çal›flmalar›ndan oluflan son kiflisel sergisini,
Galerist ev sahipli¤inde, 5 Nisan ile 3 May›s
tarihleri aras›nda, ‹stanbullu sanatseverlerin
ilgisine sunuyor. Her zaman, çal›flmalar›n› bir konu
bütünlü¤ü içinde derleyen sanatç›, bu sergisinde
de bizleri "Kusursuz An" düflüncesi ile bafl bafla b›rak›yor. Leyla Gediz, sergiyle
ilgili, "‹çten içe yan›t›n› bildi¤imiz bir sorudur bu. Ancak o çok iyi bildi¤imiz
hissi, söze dökmekte zorlan›r›z. Çünkü "Kusursuz An" içerisinde hem olas›l›¤›,
hem de olanaks›zl›¤› bar›nd›r›r" diyor. Gediz sergisinde, tam da bu ikilemi
çizgiye ve resme dökme gayretini gösteriyor. Telefon: (0212) 244 82 30

>> Nuri ‹yem Resim Ödülü - 2008
Türk resim sanat›na
katk›da bulunacak her
yafltan resim sevdal›s›,
‘Nuri ‹yem Resim
Ödülü 2008’
yar›flmas›na davet
ediliyor. Bu y›l, 3’ncüsü
gerçekleflecek olan
Türk resim sanat›n›n
büyük ustas› ‘Nuri ‹yem Resim Ödülü 2008’ yar›flmas›na kat›lmak için
eserlerinizi, 6 - 8 Haziran tarihleri aras›nda, Evin Sanat Galerisi’ne teslim
etmeniz gerekiyor. Yar›flman›n flartlar›yla ilgili, www.evin-art.com adresinden
bilgi edinebilirsiniz. Seçici kurul taraf›ndan ödüle lay›k görülen sanatç›ya,
10.000 Yeni Türk Liras› para ödülünün yan›s›ra "Nuri ‹yem Resim Ödülü"nü
simgeleyen, Prof. Rahmi Aksungur taraf›ndan özel olarak üretilen bronz
"Heykel" verilecek. Ayr›ca, iki sanatç› "Seçici Kurul Özel Ödülü"olarak,
2.500’er Yeni Türk Liras› ile ödüllendirilecek. "Nuri ‹yem Resim Ödülü" alan
eser ve Seçici Kurul taraf›ndan sergilenmeye de¤er bulunan eserler, Evin Sanat
Galerisi’nde düzenlenecek ödül töreninin ard›ndan, 1 – 15 Temmuz 2008
tarihleri aras›nda Evin Sanat Galerisi’nde sergilenecek ve haz›rlanacak kapsaml›
sergi katalo¤unda bir araya getirilecek. Telefon : (0212) 265 81 58

>> P›nar Yolaçan’dan “Meryem”
P›nar Yolaçan'›n ''Meryem-Maria'' adl› foto¤raf
sergisi, 20 Mart ile 4 May›s tarihleri aras›nda,
Yap› Kredi Kaz›m Taflkent Sanat Galerisi'nde
sanatseverleri buluflturuyor. Kad›n bedeni,
sömürgecilik ve ölüm meselelerini ustal›kla
birbirine ba¤layan sanatç›, foto¤raflar›nda
rönesans dönemindeki köle ticaretine de¤iniyor.
Beyaz ve varl›kl› kad›nlar›n portrelerinin
yap›ld›¤› rönesans döneminde, sömürgecilik ve
köle ticaretinin de yayg›n olarak yap›ld›¤›n›n
alt›n› çizen P›nar Yolaçan, foto¤raflar›nda o
döneme at›fta bulunarak Afrika kökenli
Brezilyal› kad›nlar›n portrelerine çarp›c› bir
üslupla yer veriyor. Sanatç›, bir y›l içinde
üretti¤i 22 büyük boy foto¤rafta, 27 ile 90
yafllar› aras›nda Afrika kökenli Brezilyal›
kad›nlar›n plasenta ve ci¤er gibi malzemelerden
yap›lm›fl k›yafetler giydi¤i portreleri
sanatseverlerle paylafl›yor. Tel: (0212) 252 47 00
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sinema

Okul taksidi
u¤runa...
TEHL‹KEL‹
KUMAR: 21
LÜTFEN
BAfiA SARIN
Orijinal ad›: Be Kind Rewind
Tür: Komedi
Yönetmen: Michel Gondry
Senaryo: Michel Gondry
Oyuncular:Jack Black, Mia Farrow ,
Danny Glover, Mos Def ,
Melonie Diaz , Matt Walsh, Marcus
Carl Franklin, Arjay Smith, Paul
Dinello, Amir Ali Said
Süre: 100 dk.

Sil Bafltan (Eternal
Sunshine of the
Spotless Mind) ile 21.
yüzy›l›n en baflar›l›
filmlerinden birine
imza atan Michel
Gondry, yeni filmi "Be
Kind Rewind’›n ayn›
zamanda senaristi. 25
Nisan’dan itibaren
Türk sinemaseverlerle
buluflacak olan Be Kind
Rewind’›n baflrollerini
Jack Black ve efsanevi
oyuncu Mia Farrow
paylafl›yor. Filmde;
manyetik güçlere sahip
olan ancak fark›nda
olmayan Jerry (Jack
Black), her gün video
kaset kiralad›¤›
dükkana son gidiflinde,
yar›dan fazla video
kasetinin silindi¤ini
görür. Batma noktas›na
gelen dükkan sahibiyle
birlikte silinen filmleri
çekmeye karar verirler.
Ve sürpriz olaylar
birbirini takip eder…
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Orijinal ad›: 21
Tür: Aksiyon-Macera
Yönetmen: Robert
Luketic
Senaryo: Peter
Steinfield, Allan Loeb
Oyuncular: Jim
Sturgess, Kevin Spacey,
Kate Bosworth , Aaron Yoo ,Liza Lapira ,
Jacob Pitts , Laurence Fishburne , Jack
McGee , Josh Gad , Sam Golzari
Süre: 123 dk.

B

en Mezrich'in çok
satan belgesel roman›
"Bringing Down the
House: The Inside
Story of Six M.I.T.
Students Who Took Vegas
for Millions'tan uyarlanan

21 filmi, 24 Nisan’dan
itibaren Türkiye’de vizyona
giriyor. 2008 yap›m› olan
filmde alt› ö¤rencinin
yaflad›¤› ilginç olaylar konu
ediliyor: M.I.T'de okuyan
Ben Campbell (Jim
Sturgess), okul taksitini
ödeyebilmek için paraya
ihtiyaç duyar ve bunun
yolunu da kumarda bulur.
Alt› arkadafl› ile birlikte kart
sayma iflinde uzmanlaflan
Ben, Vegas yolunu tutar. Bu

AfiKIN
‹NG‹L‹ZCES‹
Orijinal ad›: Broken English
Tür: Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Zoe R. Cassavetes
Senaryo: Zoe R. Cassavetes
Oyuncular: Parker Posey, Drea de Matteo,
Tim Guinee , Gena Rowlands, Peter
Bogdanovich , Roy Thinnes , Michael Panes ,
Justin Theroux , Philip Pavel, Melvil
Poupaud
Süre: 97 dk.

Zoe R. Cassavetes’in
yönetmenli¤ini ve
senaristli¤ini yapt›¤› Broken
English’te, otuzlu
yafllar›ndaki Nora Wilder’›n
(Parker Posey)
Manhattan'daki yaln›zl›¤›
anlat›l›yor. 9 May›s’ta
vizyona girecek olan filmin
konusu flöyle: "Etraf›ndaki
herkes ya evli ya çocuk

sahibidir ya da hepsinin
birer sevgilisi vard›r. Birçok
flört felaketinden sonra
Julien gibi bafltan ç›kar›c›
bir Frans›z'› karfl›s›nda
bulur. Julien'i kaybetmemek
ad›na kendini dizginleyen
Nora, hayat›n›n büyük bir
de¤iflime tutuldu¤unu
görecektir…"

alt› ö¤renci için her fley
güzel bafllayacakt›r, ancak
bir sonraki ad›mlar› onlar
için oldukça tehlikelidir…

DVD-SEÇMELER

>> SIR

AfiKIN DANSI
Orijinal ad›: Aflk›n Dans›
Tür: Drama, Yönetmen: Kürflat K›zbaz
Senaryo: Kürflat K›zbaz
Oyuncular: Sinan Tuzcu , Burak Sergen ,
Özcan Deniz, Selçuk Yöntem, Müflfik
Kenter, Turan Özdemir
Süre: 80 dk.

Tüm dünyada milyonlar›
etkisi alt›na alan,
düflünceleriyle insanl›¤a yön
veren Mevlana, Kürflat
K›zbaz'›n yorumuyla
sinemaya uyarland›. Bir
dramatik belgesel olan
filmde Sinan Tuzcu, Burak

‹LK CUMARTES‹
Orijinal ad›: First Sunday
Tür: Drama , Yönetmen: David E. Talbert
Senaryo: David E. Talbert
Oyuncular: Ice Cube, Katt Williams, Tracy
Morgan, Loretta Devine, Michael Beach,
Keith David, Regina Hall, Malinda Williams ,
Chi McBride, Clifton Powell,
Süre: 96 dk.

Yönetmenli¤ini ve
senaristli¤ini David E.
Talbert’in yapt›¤› film,
May›s’tan itibaren vizyona
giriyor. Durell ve LeeJohn çok

Sergen, Özcan Deniz ile
Müflfik Kenter baflrolleri
paylafl›yor. Film müzikleri
Ömer Faruk Tekbilek ve
Sezen Aksu'nun imzas›n›
tafl›yor. Çekimleri alt› farkl›
ülkede gerçeklefltirilen filmin
ana konusu; evrensel bar›fl,
kardefllik ve aflk
düflünceleriyle tüm dünyada
genifl kitleler taraf›ndan
sevilen ve sayg› duyulan
büyük felsefi düflünür
Mevlana Celaleddin-i
Rumi'nin hayat› ve ö¤retisi.
Film Aflk›n Dans› ismiyle 25
Nisan’da gösterime girecek.

Orijinal Ad›: The Secret
Oyuncular: Sophie Angelle, John Assaraf
Yap›mc›: Rhonda Byrne, Yap›m Y›l›: 2006
Geçti¤imiz y›l tüm dünyada bestseller
olarak sat›fl rekorlar› k›ran kitab› The
Secret filminin DVD’si de büyük ilgi
çekiyor. Son aylar›n en çok izlenen The
Secret DVD’si, Türkçe dublajl› olmakla
birlikte, istenilirse Türkçe altyaz›l› olarak
orjinal haliyle de izlenebiliyor. "The
Secret" filminde; para, sa¤l›k, insan
iliflkileri, mutluluk gibi konular dahil olmak
üzere yaflaman›z›n her alan›nda "S›r"r›
nas›l kullanaca¤›n›z› ö¤renebilirsiniz. "S›r" modern ça¤ ö¤retmenlerinin,
bilgiyi sa¤l›¤a, zenginli¤e ve mutlulu¤a ulaflmak için kullanm›fl olan erkek ve
kad›nlar›n yaflad›klar› bilgece deneyimleri de içeriyor.

>> SON ULT‹MATOM
Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles
Yönetmen: Julia Stiles, Yap›m Y›l›: 2007
Matt Damon'un iyi e¤itimli suikastçi Jason
Bourne rolüne geri döndü¤ü "The Bourne
Ultimatum"un çekimleri Fas'›n Tanca
kentinde yap›ld›. Robert Ludlum'un ayn› adl›
casusluk-gerilim kitaplar› serisinden
sinemaya aktar›lan "Bourne" serisinin daha
önceki iki filmi dünya çap›nda büyük ilgi
görmüfl, toplam gifle has›lat› 500 milyon
dolar› aflm›flt›. Bu dönemin en çok izlenen
DVD’leri aras›nda yer alan casusluk-gerilim
serisinin yeni bölümünde Jason Bourne (Matt
Damon), yeni bir gelecek bulabilmek için kendi geçmiflindeki izleri yakalamaya
çal›fl›r. Gerçek Jason Bourne'i bulma çabas›na devam ederken Moskova'dan
Paris, Londra, Tanca (Fas) ve New York'a uzanan genifl bir alanda seyahat
etmek; sürekli manevralarla her an ensesinde olan yüzlerce polisi, federal
ajanlar› ve Interpol ajanlar›n› saf d›fl› etmek zorundad›r…

>> KEFARET
iyi birer dosttur ve kendi
çaplar›nda küçük suçlara
kar›flm›fllard›r. Ancak
kendilerinden borç ald›klar›
17 bin dolar› bir hafta içinde
ödemeleri istendi¤i vakit ne
yapacaklar›n› flafl›r›rlar.
Üstüne üstlük Durrel o¤lunu
kaybetmifltir. Her fleyin üst
üste geldi¤i bu zor dönemde
tek çözüm bir soygun gibi
gözükmektedir. Ancak iki
kafadar›n soyaca¤› yer
muhitlerindeki kilise olunca
ifller bir anda kar›fl›r…

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvov
Yönetmen: Joe Wright, Yap›m Y›l›: 2007
"En ‹yi Film", "En ‹yi Yard›mc› Oyuncu", "En ‹yi
Senaryo Uyarlamas›" ve "En ‹yi Müzik" dahil
toplam 7 dalda Oscar aday›. "En ‹yi Film" ve "En
‹yi Müzik" dal›nda Alt›n Küre ödülü… "Aflk ve
Gurur" filminin yönetmeni Joe Wright’t›n, Ian
MvEvan’n›n çok satan roman›ndan uyarlad›¤›
Kefaret, bu dönemin en çok satan DVD’leri
aras›nda yer al›yor. Keira Knightley ve James
McAvov "Aflk ve Gurur" filminin yönetmeni Joe Wright’›n ola¤anüstü olarak
nitelendirilen yap›m›nda bir araya geliyor. Bir dizi korkunç yanl›fl anlafl›lmalar
sonucu, Robbie Turner (James McAvoy) ifllemedi¤i bir suçun kurban› olur. Bu
iftira, Robbie ve Cecilia’n›n (Keira Knightley) aras›ndaki yeni yeni filizlenmeye
bafllayan aflk›n seyrini ve hayatlar›n›n ak›fl›n› dramatik bir flekilde de¤ifltirecektir.
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USAL
23 N‹SAN UL
VE
EGEMENL‹K
AMI
ÇOCUK BAYR
N
KUTLU OLSU

fi ‹ ‹ R ‹ N
YER‹ ÖZEL

>>Çocuklar›n dile¤i
Çocuklar flark› söylerken
Kanatlan›r gökyüzüne
Melek olur.
Çocuklar flark› söylerken
Sar› saçl›, mavi gözlü
Bebek olur.
Çocuklar flark› söylerken
Bulut olur,
Gökkufla¤› olur
Deniz olur.
Çocuklar flark› söylerken
23 Nisanlarda
P›r›l p›r›l saydam kanatl›
Kelebek olur.
Çocuklar flark› söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yaln›zca
Bir dilek olur.
Teflekkürler Atatürk
Teflekkürler Atatürk

M.Macit Tafl

>>Atatürk çocuk olmufl
Çocuk Bayram›'nda
Gelmifl kat›lm›fl aram›za,
Atatürk çocuk olmufl bak›n:
Sallan›yor sal›ncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramlar›n en güzelini."
"Dilerim, yurdumun çocuklar›,
Tüm çocuklar› dünyan›n
Gülüp oynas›nlar bugünkü gibi;
Ac›da, sevinçte kardefl olsunlar...
Ç›nlas›n yeryüzünde bar›fl türküleri".

Aziz Sivasl›o¤lu

EN ÇOK SATAN

10 K‹TAP

Dirilifl
2005

'te yay›mlanan ve
büyük yank›
uyand›ran fiu Ç›lg›n Türkler
adl› roman› onlarca ödüle
de¤er görülen Turgut
Özakman’›n yeni kitab›
Dirilifl de, en çok okunan
kitaplar aras›nda birincilik
yerini ald›. Özakman, yeni
kitab›nda bu kez Çanakkale
Savafl›’n›n destan›n›
anlat›yor. Turgut Özakman,
Çanakkale ile ilgili
dünyadaki bütün kitaplar›,
internet sitelerini tarayarak
y›llarca üzerinde çal›flt›ktan
sonra, ucuz kahramanl›k
hikâyelerine, hamaset

Yazar: Turgut Özakman
Yay›nevi: Bilgi Yay›nevi
Sayfa Say›s›: 688

>>

edebiyat›na, flovence
anlat›ma yer vermeden
kaleme ald›¤› yeni kitab›nda,
ola¤anüstü bir zaferi kaleme
al›yor. Özakman, kitab›yla
ilgili olarak "Çanakkale
sadece Çanakkale'de olup
biten bir olay de¤il. Bunun
evveliyat› önemli. O tarihteki
fikir ak›mlar›, kad›n hareketi
var; bunlar çok önemli. ‹ki
sene evvel Balkan Savafl›
yap›lm›fl, 600 y›ll›k bir
imparatorlu¤un dev iki
ordusu, birkaç y›l evvel
kurulmufl dört küçük
ülkenin ordusundan dayak
yiyor, bozguna u¤ruyor.

Bulgar ordusu ‹stanbul'un
efli¤ine, Çatalca'ya kadar
geliyor. Bu ordudan
Çanakkale ordusu nas›l
ç›k›yor? ‹flte kitap bu
dirilifli anlat›yor" diyor.

>> Operasyon Ergenekon
Da¤l›ca Bask›n›’n›n perde
arkas›n› araflt›ran Gazeteci
fiamil Tayyar, Türkiye’yi
sarsacak özellikteki gizli
belgeleri Operasyon
Ergenekon: Gizli Belgelerde
Karanl›k ‹liflkiler kitab›nda
yay›nl›yor. Da¤l›ca
Bask›n›’nda görevli
komutan›n cebinden ç›kan el
çizimi mevzi planlar›,
Cumhuriyet Gazetesi’ne
at›lan bombalar hakk›nda
Makine Kimya Enstitüsü

taraf›ndan haz›rlanan tetkik
raporlar›, Ergenekon
üyelerinin kendi aralar›nda
yapt›klar› telefon görüflmeleri,
Baflbakan Erdo¤an’a emekli
bir albay taraf›ndan
gönderilen gizli mektup ve
kuvvet komutanlar›n›n
haz›rlad›¤› darbe planlar› ve
gizli kalm›fl pek çok sorunun
yan›t›n› bu kitapta
okuyabilirsiniz.

>> Allah’›n K›zlar›

Yazar: Nedim Gürsel
Yay›nevi: Do¤an Kitapç›l›k
Sayfa Say›s›: 288

Yazar: fiamil Tayyar, Yay›nevi:
Timafl Bas›n Sayfa Say›s›: 340

(Nisan 2008)*
>> Dirilifl
>> Tarihin ‹zinde
>> Var ve Yok Ne?
>> Allah’›n K›zlar›
>> Operasyon Ergenekon
>> AKP Gerçe¤i ve Laik Darbe
Fiyaskosu
>> Korku Kültürü
>> Limit Sizsiniz!
>> Yaflama Yerleflmek
>> AKP Çoktan Kapat›lmal›yd›
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›flt›r.
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Kitaplar› neredeyse
dünyan›n bütün dillerine
çevrilmifl usta edebiyatç›
Nedim Gürsel, 10 y›l aradan
sonra önemli bir romanla
dönüfl yapt›. Gürsel’in yeni
kitab› Allah’›n K›zlar›’n›n,
2008'in en çok konuflulan
roman› olaca¤› yorumlar›
yap›l›yor. Hz.
Muhammed’in hayat› ile
Kuran’dan yola ç›karak

‹slam’da inanç ve fliddeti
sorgulayan roman, ayn›
zamanda çoksesli bir destan
olarak nitelendiriliyor.
Allah’› kendisine
"flahdamar›ndan daha yak›n"
hisseden hayal dünyas›
zengin bir çocuk ile Harbi
Umumi’de Peygamber’in
Medine’yi savunmufl
dedesinin hem ac›kl› hem
mutlu öyküsü…

>> AKP Gerçe¤i ve
Laik Darbe Fiyaskosu
Yazar: Osman Ulagay
Yay›nevi: Do¤an Kitap
Sayfa Say›s›: 140

Milliyet Gazetesi yazar›
Osman Ulagay, kitab›nda,
toplumu korkular›yla
yüzleflmeye, sosyolojik
süreçleri kendi karmafl›k
yap›lar› içinde anlamaya ve
alternatif siyaset üretimi
için Türkiye’nin de¤iflim ve
dönüflüm sürecini nesnel
bir temelde tart›flmaya
davet ediyor. Ulagay,
Türkiye’nin AKP’yi
aflabilmesi için, laikli¤i
savunan kesimlerin
demokrasi içinde yeni bir
bak›fl ve söylem
gelifltirmelerine duyulan
ihtiyac› da vurguluyor.
Prof. Dr. Fuat Keyman,
kitapla ilgili yapt›¤›
yorumunda “AKP Gerçe¤i
ve Laik Darbe Fiyaskosu,

gelece¤in tarihçilerinin
2007 y›l›n›
anlayabilmelerine yard›mc›
olacak önemli bir referans
olarak görülebilir” diyor.

>> Korku Kültürü
Korku Kültürü,
Do¤an
Cücelo¤lu’nun, ‘M›fl
Gibi’ Yaflamlar adl›
kitab›n›n devam›
niteli¤inde. Bir
toplumda ‘korku
kültürü’ egemense,
orada ne ‘gerçe¤e
koflulsuz sayg›’
vard›r ne de ‘can’
önemsenir. Her fleyde
oldu¤u gibi bilimsel
düflünce de geliflemez
ve hayatlar ancak
‘m›fl gibi’
yaflan›r.Do¤an
Cücelo¤lu, o¤lu
Timur ve ö¤retmen
Arif’le bir Türkiye
yolculu¤una ç›kt›. Bu
yolculukta, "Niçin
‘m›fl gibi’ yafl›yor ve
bunu sürdürüyoruz?"
sorusuna yan›t arad›
ve ‘m›fl gibi’li¤e
neden olan durumlar›
irdeledi. Cücelo¤lu

flimdi okurlar›na
soruyor: Bizimle
yolculu¤a var m›s›n›z?
Cücelo¤lu’nun kitab›,
korku kültüründen
kurtulmak, ayd›nl›¤a
bir ad›m atmak
isteyenler için…

Yazar: Do¤an Cücelo¤lu
Yay›nevi: Remzi Kitabevi
Sayfa Say›s›: 328

ÇOCUK ve GENÇL‹K K‹TAPLARI

>> Vanilya Kokulu
Mektuplar

>> G›lgam›fl
Destan›

Yazar: Sevim Ak
Yay›nevi: Can Yay›nlar›

Yazar: Bilgin Adal›
Yay›nevi: Yap› Kredi
Yay›nlar›

Roman›m›z›n kahraman› K›ym›k'›n
annesiyle babas› ayr›l›rlar, K›ym›k'› bir
süre için anneannesinin yan›na
b›rak›rlar. Hayal gücü çok güçlü,
flafl›rt›c›, de¤iflik bir çocuktur. 'K›ym›k
Dedektiflik ve Keflif Bürosu'nu kurar. Bir
gün evde otururken sevimli postac› Bay
Güleryüz, kaç y›l önce ölen dedesine gönderilmifl, hem de tam otuz
y›l önce Paris'ten postalanm›fl bir mektup getirir. Anneannesi,
odas›nda uyumaktad›r. K›ym›k merakla açar mektubu. 'Aaaa! Krala
Bak' diye bafllar mektup. Bir masald›r bu; daha sonra baflka kiflilere
de vanilya kokulu mektuplar gelecek, her birinden birer masal
ç›kacakt›r. Ancak bu beklenmeyen mektuplar› kimin gönderdi¤i
anlafl›lmaz. K›ym›k, bir dedektif olarak bu iflin pefline düfler.

Gelmifl geçmifl en
büyük kahramanlardan
biri G›lgam›fl... ‹yi bir
hükümdar, güçlü bir savaflç› ve en önemlisi bilge
bir kiflilik... Ölüme karfl› ç›kmak için büyük
çabalar harcam›fl, bilginin peflinden koflmufl,
onurlu bir yaflam sürmüfl ve gelecek kuflaklara
b›rakt›¤› mirasla ölümsüzleflen, tanr›lar›n kölesi
olmay› reddeden ilk kahraman... Günümüzden
yaklafl›k 6.000 y›l önce yaz›lm›fl, bilinen en eski
yaz›nsal metin G›lgam›fl Destan›. Ölümsüzlük,
bilgelik, kardefllik ve kahramanl›k üstüne bir
destan… Bilgin Adal› gençler için yeniden yazd›.
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Yol sormak
tarihe kar›fl›yor

Cep telefonu kullan›c›lar› art›k yollar›n› ‘cep’ten
bulacak. Yeni piyasaya sunulan cep telefonlar›nda
bulunan navigasyon ve GPS özellikleri, hem yaya,
hem de otomobille istenilen yere en k›sa sürede
ulafl›lmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca son dönemde
piyasaya ç›kan ‘müzik telefonlar’ art›r›lm›fl müzik
depolama kapasiteleriyle dikkat çekiyor. Monitor ve kulakl›klardaki yenilikler de teknoloji
severlerin ilgisini çekiyor. ‹flte, son dönemde piyasaya ç›kan yeni teknolojik ürünler.
> > A y fl e g ü l E m i r

S

on aylarda piyasaya
sunulan cep
telefonlar›, ak›ll›
olmalar› yan›nda
hem otomobille, hem
de yaya olarak yol
bulmay› sa¤layan
navigasyon özellikleriyle
dikkat çekiyor. GPS
destekli cep telefonlar›
gitmek istenilen yere en
k›sa rotay› belirleyip
harita üzerinde gösteriyor.
Böylece yol sormak art›k
tarihe kar›fl›yor.
Ak›ll› cepler, yol bulmada
sesli ve görsel olarak ad›m
ad›m rehberlik yap›yor.
‹sveçli cep telefonu
üreticisi Nokia’n›n 6210
Navigator modeliyle, hem
yayalar, hem de
sürücülere günlük
yaflamlar›nda navigasyon
kolayl›¤› sa¤l›yor. Cep
telefonundan e-posta’lar›n
okunmas›n› sa¤layan
Blackberry de, GPS
özelli¤ini yeni modellerine
ekledi. Ayr›ca, göz al›c›
tasar›mlar›yla dikkatleri
çeken yeni model cep
telefonlar›nda, MP3
müzik ve radyo dinleme
özellikleri öne ç›k›yor.
Yeni nesil monitörler de
görüntü kaliteleriyle ilgi
çekerken, dijital foto¤raf
makineleri de artan
megapiksel ve yeni
özellikleriyle teknoloji
tutkunlar›n›n gözdesi
oluyor.
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YOLU

‘CEP’LER

GÖSTERECEK

> KULLANICILARA REHBERL‹K YAPACAK
Nokia, entegre pusula içeren GPS destekli ilk mobil cihaz›
olan Nokia 6210 Navigator’› tan›tt›. Nokia 6210 Navigator ile
hem yayalar, hem de sürücüler, günlük
yaflamlar›nda navigasyon kolayl›¤›ndan
yararlanabilecek. Yeni duyurulan Nokia Maps
2.0 ile birlikte sunulan Nokia 6210 Navigator,
sesli ve görsel olarak kullan›c›lara rehberlik
edecek. Yönlendirmedeki de¤ifliklikleri ölçen
‘accelerometer’ (ivmeölçer) ile birlefltirilen
dahili pusula, yürüyerek gezerken haritay›
takip etmeyi kolaylaflt›r›yor. Cihaz
çevrildi¤inde, harita yönünü otomatik olarak
koruyor. Entegre Nokia Maps 2.0 uygulamas›,
arzu edilen yere en k›sa rotay› belirleyerek,
harita üzerinde gösteriyor. Cihazdan bir iki
düzenlemeyle araba kullan›rken de yararlanmak
mümkün olacak. Kullan›c› yanl›fl bir yöne girdi¤inde, cihaz
yeni rotay› otomatik olarak belirleyebiliyor.

> HEM e-POSTA HEM NAV‹GATOR
Research in Motion (RIM) firmas›n›n pazara sundu¤u son
BlackBerry Pearl ak›ll› telefon serisi de yol bulmay›
kolaylaflt›ran GPS özelli¤ine sahip. Pearl, gökkufla¤›
renklerinde pazara sunuldu. Pembeden titanyuma, maviden
günbat›m› k›rm›z›s›na, ametist morundan siyaha kadar; bir
gökkufla¤› oluflturabilecek say›da renk seçene¤i var.
BlackBerry'nin yaz›l›mc› çözüm ortaklar›, BlackBerry
platformuna artan talep do¤rultusunda, tüketicilerin
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
gelifltirdikleri etkin
uygulamalar›n say›s›n› da
art›rd›lar. Yeni
Blackberry, GPS’in yan›
s›ra kablosuz internet
(Wi-Fi) özelli¤i ve
genifl multimedya
seçeneklerini
üzerinde bar›nd›r›yor.

> YÜKSEK HAFIZALI
MÜZ‹K TELEFONU
Sony Ericsson’›n Walkman
telefonu W960, Türkiye’de
pazara giren yeni cep
telefonlar› aras›nda. W960,
8 GB’l›k haf›zaya,
dokunmatik ekrana ve
kablosuz a¤lara ba¤lanma
yetene¤ine sahip. 3.2
megapiksel çözünürlüklü
dahili kameras› olan
Walkman telefon W960,
ayn› zamanda Symbian 9.1
iflletim sistemini içeriyor.
3G ( h›zl› veri transferi ve
görüntülü görüflme olana¤›
), Uçufl Modu, Opera web
taray›c›s›, TrackID (müzik
tan›ma), Mega Bass, Auto
Focus ve el yaz›s›n› dijital
metne çevirme gibi çeflitli
özelliklere de sahip. W960,
dijital müzik çalarlar›n
rahatl›¤›n› cep telefonuna
getiriyor.

TEKNOLOJ‹K MON‹TORLER

LCD PC KABLOLARI ORTADAN KALDIRIYOR
Woon markas›yla piyasaya sunulan LCD masaüstü
bilgisayarlar (PC), tüm al›flkanl›klar› de¤ifltirecek. Tüm
özelliklerin monitör alt›nda yer alan küçük bir platformda
birlefltirildi¤i Woon LCD PC’ler ile kablo karmaflas› ortadan
kalk›yor. ‹çerisinde normal PC’lere uygulanan tüm bileflenlerin
kullan›ld›¤› Woon LCD PC’leri kullan›c›lar›n kendisi de
kolayl›kla güncelleyebiliyor. Woon LCD PC’ler, iste¤e göre
belirlenen konfigrasyon alternatifleriyle profesyonel bir ifl
bilgisayar› ya da evdeki çok fonksiyonlu bir bilgisayar olarak
kullan›labiliyor. Woon, estetik tasar›m ve niteliklere de sahip.

KULAKLIK

> MÜZ‹K
PARMA⁄INIZIN
UCUNDA
Kayarak aç›lan kapa¤›, kolay
kullan›m sa¤layan tasar›m› ve
SIM kart› takmasan›z da sizi
müzi¤inizi dinlemekten
mahrum etmeyen BenQ T33,
müzik severlerin gözdesi olmay›
hedefliyor. BenQ taraf›ndan
müzik severler
için tasarlanan
BenQ T33,
SIM kart
telefona
tak›lmadan da
müzik ve FM
Radyo
dinlemeye
imkan
sa¤l›yor.
Ayr›ca müzik
moduna ve
kullan›c›n›n
kendi istekleri
do¤rultusunda
seçece¤i müzik
tarz›na göre
farkl› ayarlar içeren menüsüne
BenQ T33’ün hemen yan›nda
bulunan Müzik Butonu ile
kolayca ulafl›labiliyor. Cep
telefonu, MP3, AAC ve AAC+
müzik dosyalar›n› destekliyor.
BenQ T33 ayn› zamanda
kullan›c›lar›n e¤lenmeye
ay›rd›¤› vakitlerini Karaoke
özelli¤i ile doldurmaya aday.

OYUNSEVERLERE MON‹TOR
BenQ X Serisi monitörler, yeni tasar›mlar›,
gelifltirilmifl özellikleriyle oyun severlere
yeni deneyimler sunacak. Ben Q
monitörler, yüzde 92 Renk Gamut
özelli¤iyle renklerin bilgisayar ekran›nda
gerçekçi görünmesini sa¤l›yor. BenQ X
Serisi monitörler; özel MPRT (Motion
Picture Response Time-Hareketli Görüntü
Tepki Süresi) teknolojisi sayesinde, h›zl› monitörle oyun oynama, daha gerçekçi
renkler ve daha fazla performans keyfini yaflatacak. BenQ, X900, X900W,
X2000W ve X2200W modelleriyle birlikte kullan›c›lara ileri seviye oyun özellikleri,
geliflmifl görüntü performans› ve oyunculara özel farkl› bir tasar›m sunuyor.

GÖRÜNTÜDE KAL‹TE

YIPRANMIfi FOTOLARI YEN‹L‹YOR

AKILLI SES
KONTROLÜ
Bluetooth kulakl›k ve
mobil müzik aksesuvarlar›
üreticisi Jabra, yeni ürünü
Jabra BT8040’› piyasaya
sundu. Keskin hatlar›,
küçüklü¤ü ve e-SCO
teknoloji ile sa¤lanan ses
kalitesi sayesinde yeni
nesil Bluetooth kulakl›k
olarak gösterilen Jabra
BT8040, ak›ll› ses kontrolü
özelli¤ine sahip. DSP
teknolojisi ve ‘ak›ll› ses
kontrolü’ özelli¤i
sayesinde, sesi ayn›
seviyede sabit olarak
tutan Jabra BT8040, rahat
görüflme yap›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla da d›fl
sesleri engelliyor. e-SCO
teknolojisi sayesinde ise,
kulakl›kla telefon
aras›ndaki ses iletiflimini
maksimum berrakl›¤a
kavuflturuyor.

HP’nin yeni ürünü HP Scanjet G2710 foto¤raf taray›c›,
baflta foto¤raflar olmak üzere tüm belgelerin görüntü
kalitesini art›r›yor. HP’nin özel teknolojisi sayesinde,
taranan görüntülerdeki izler ve çizikler
düzeltilebiliyor; solmufl renkler
canland›r›labiliyor. Taray›c›,
kullan›c›lar›n evlerinde bile
profesyonel kalitede foto¤raflar
taramas›n› sa¤larken, HP Real Life
teknolojileriyle de foto¤raflar›n odak,
kontrast ve renk keskinli¤i gibi
özelliklerini gelifltirilebiliyor. HP
Scanjet G2710’un üç tufllu ön paneli,
çok say›da foto¤raf ya da belgenin kolayca taranmas›n›,
ço¤alt›lmas›n›, PDF dosyas›na dönüfltürülmesini ve e-posta
ile gönderilmesini sa¤l›yor. Üç boyutlu cisimler ise, özel HP
CCD teknolojisiyle taranabiliyor.

ÇÖZÜNÜRLÜ⁄Ü 10 MEGAP‹KSEL
Sony’nin yeni Cyber-shot W serisi modelleri; W170, W150,
W130, W120 ve W110, fl›k tasar›mlar› ve yüksek
performans sa¤layan üstün teknolojik özellikleriyle dikkat
çekiyor. Serinin en üst modeli olan 10,1 megapiksel
çözünürlü¤e sahip yeni Cyber-shot W170’in gün ›fl›¤›
alt›ndaki çekimlerde bile s›ra
d›fl› çözünürlük (230.000
nokta) ve kontrast
sunan ekstra büyük
ve parlak 2,7 inç’lik
LCD ekran›
bulunuyor. Carl Zeiss
genifl aç› lense sahip olan
W170, 28mm’lik minimum
odak uzunlu¤u sayesinde,
genifl aç›lar için uzaklaflt›rma
sa¤layarak genifl manzaralar
ve grup foto¤raflar›
çekilmesini olanakl› k›l›yor.
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B‹LMECE B‹LMECE
çeflme içilir.
10- Elsiz ayaks›z kap›
açar.
11- Eve bitiflik odada
yemek pifler orada.
12- Her gün yeniden do¤ar
dünyaya haber yayar.
13- ‹nsan ne yiyince
üzülür?
14- Çar›¤› att›m bacaya
takt›m.

Cevaplar

1- Bir a¤ac› oymufllar içine
dünyay› koymufllar.
2- Ç›n ç›n eder, haber
sorar.
3- Uzun yoldan kufl gelir,
ne söylese hofl gelir.
4- Yar›m kafl›k duvara
yap›fl›k.
5- Yedi delikli tokmak
bunu bilmeyen ahmak
6- Difli var, a¤z› yok
7- K›fltan korkmaz,
yapra¤›n› uçurmaz.
8- Yaz›n giyinir, k›fl›n
soyunur.
9- Üstü çay›r biçilir, alt›

Telefon, 31-Televizyon, 2- Bafl, 6-Tarak,
k, 5Mektup, 4-Kula
, 9-Koyun, 107-Çam, 8-A¤aç
13tfak, 12-Gazete,
Anahtar, 11-Mu
i
Kaz›k, 14-Teraz

A⁄AÇ SERG‹S‹

‹NTERNETTE
BUNLAR
VAR!
ÜNLÜLER
VE SOYADLAR
Hande mi yener
funda m› arar
hay›r seray sever
bu üçüne önce nejat ifller
sonra da ahmet çakar
bu geyik adam› celal bayar,
bu geyi¤e dayanamayan ferhat göçer
y›llar sonra bunlar tarih olur
o tarihi de gönül yazar, mehmet okur
bütün bu söylediklerime de ancak kadir inan›r
YARADILIfi
Bir gün bir adam kar›s›na
sordu:
"Ayn› zamanda nas›l hem bu
kadar salak,
hem de bu kadar güzel
olabildi¤ini anlam›yorum."
Kar›s› yan›tlad›; " Allah beni
sen çekici bul" diye çok
güzel yaratt›;
"Allah beni seni çekici
bulay›m" diye çok salak
yaratt›!
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KEL‹MELER
Kocas› kar›s›na kad›nlar›n
bir günde kaç kelime
kulland›¤›na dair bir makale
okuyordu...
'Erkeklerin 15 bin kelimesine
karfl›l›k 30 bin kelime.'
Kar›s› yan›tlad›: 'Sebebi
erkeklere her fleyi
tekrar etmek zorunda
olmam›zd›r.'
Kocas› kar›s›na döndü ve
sordu: 'Efendim?'

ÇOCUK

fi‹MD‹ ANLAfiILDI

GER‹ ZEKALI

Okula yeni gelen ö¤retmen ilk dersinde
ö¤rencilere ilginç bir ça¤r›da bulunmufl:
- Kendini geri zekal› hisseden varsa aya¤a
kalks›n...
S›n›fta ç›t yok. Nihayet biri
kalkm›fl:
- Sen kendini geri zekal› m›
hissediyorsun?
- Hay›r, demifl çocuk. Ama sizin
tek bafl›na ayakta kalman›za
gönlüm raz› olmad›...

SENAR

YO

KOLTUK

Çocuk, annesine bir gün sormufl.
- Anneci¤im bafl›ndaki saçlar›n neden
beyazl›yor senin?
Annesi:
- Yavrum, sen beni hep üzdü¤ünde saç›m›n
bir teli beyazl›yor elbette
sebepsiz de¤il.
Çocuk, annesinin duyaca¤›
tonda bafllam›fl cevab›
yorumlamaya…
- H››, flimdi anlafl›ld›.
Anneannemin saçlar› neden
bembeyaz olmufl.

SINAVLARDA
V E R ‹ L M ‹ fi
SÜPER CEVAPLAR

> Ç›lg›n felsefe hocas› 100 puanl›k tek soruyu
yan›ndaki sandalyeyi göstererek sorar:
- Bana bu sandalyenin var olmad›¤›n›
kan›tlay›n!

adet soru da bulamaz. Beyninin
derinliklerinden, dönemin ilk dersine
girdi¤ini hat›rlar. Bu derste duydu¤u
cümleden de yeterli doneyi al›r.

100 puan alan tek ö¤rencinin cevab› ise
sadece fludur:

Soru 1:‹lk Milli E¤itim bakan›m›z kimdir?

- Hangi sandalye?

Soru 2:Hasan Ali Yücel kimdir?

> ‹lkokul 3. s›n›f

‹fllem tamamlanm›flt›r...
S›nav sonucu:100 (yaflanm›flt›r...)

Soru:Ormanlar›n faydalar›n› say›n›z.
Cevap:Ormanlar›n faydalar› saymakla
bitmez.
Sonuç:Tam not

Cevap:Hasan Ali Yücel
Cevap:‹lk Milli E¤itim bakan›m›zd›r.

Soru: Ahmet Haflim’in en ünlü eserlerinin
topland›¤› eserin ad› nedir?
Cevap:Best of Ahmet Haflim.

> Seviye: Üniversite
Soru:E¤itim Felsefesi
S›nav: Bütünleme
S›nav flu sorudan ibarettir:
- Bildi¤iniz iki soruyu yaz›p cevaplay›n›z.
> Yaln›z bir sorun vard›r, derse hiç devam
etmemifl ö¤renci dersin içeri¤ini hiç
bilmez. Dolay›s›yla kendine sorabilece¤i iki

Soru:Deprem s›ras›nda ortaya ç›kan
enerjiye ______ ______ denir.
Cevap: "Helal olsun" cevab›n› veren
ö¤renci efsane olmay› baflard›.
Soru:Afla¤›daki konulara k›sa ve etkili bir
de de¤inen bir yaz› yaz›n.
1. Din
2. Cinsellik

‹K‹NC‹ L‹SAN
Fare bir peynir kokusu duyup kafas›n› d›flar› uzatm›fl.
Fakat bunun kedinin bir tuza¤› olabilece¤ini düflünüp
ç›kmam›fl. Biraz sonra "miyaaaav" diye bir ses
duymufl. Ertesi gün de peynir kokusunu alm›fl, gene ayn›
kayg›yla d›flar› ç›kmam›fl. Biraz bekledikten sonra bir ses,
"miyaaaav" demifl. Sonraki gün farenin deli¤ini gene
peynir kokusu doldurmufl. Fare
biraz beklemifl bu kez "hav hav"
sesi duymufl. Fare sevinç içinde
kedinin ortalarda olmad›¤›n›
düflünerek d›flar› ç›km›fl. Ç›kmas›yla
pençe yemesi bir olmufl. Tuza¤a
düflen fare yerde bayg›n yatarken
anne kedi yavrusuna seslenmifl:
"Bak yavrum, sana
dememiflmiydim ikinci lisan gibisi
yok diye..."
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bulmaca

Sudoku

Klasik bulmaca
Sudoku
nas›l
oynan›r?
Sudokuda
toplam
9x9=81
kareye
1’den 9’a
kadar
rakamlar
yerlefltirilir.
Rakamlar
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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4
5
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7
8
9
10

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

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

Yukar›dan afla¤›ya

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

Çözüm

