Sevgili
‹SMMMO
Ailesi,

M

ay›s ay›nda iki
heyecan› birden
yaflad›k. 3568 say›l›
meslek yasam›z›n
Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde
görüflüldü¤ü günlerde,
odam›z genel kurulunu
gerçeklefltirdik. Genel
kurulumuz, rekor düzeydeki
kat›l›m baflta her yönüyle
mesle¤e siyaset
bulaflt›rmaya çal›flanlara
karfl› mesle¤e sahip
ç›kanlar›n mücadele
platformuna dönüfltü.
Mesle¤ine sahip ç›kan ve
ç›kmaya devam etme
kararl›¤›ndaki
bizler, tek
yumruk, tek
yürek olduk…
Yeni dönemde
de
yönetimimize
güven
duydu¤unuz

için sizlere teflekkür
ediyorum. Meslek yasam›zla
ilgili süreç devam ediyor.
‹yiyi ve do¤ruyu arama
ad›na mücadelemiz de
devam edecek.
Bizim mücadelemiz devam
ederken do¤an›n kurallar›
ifllemeye devam ediyor.
Evet, do¤a yeniden uyand›.
Günefl bütün s›cakl›¤›yla
yüzünü gösteriyor. Siyasi
geliflmelerle bunalan
Türkiye’de yaflam sevincine,
yeni umutlara her
zamankinden daha çok
ihtiyac›m›z var. Hayat›n
elimizden kaç›p giden
güzelliklerini vurgulamak
için bu say›da kapa¤›m›z›
‘günefl’e ay›rd›k. Yaflam
enerjimiz güneflin kimi
zaman küresel ›s›nma ile
kabusa dönen ›fl›nlar›ndan
nas›l korunman›z
gerekti¤ini de, güneflin
insan›n ruhsal ve fiziksel
sa¤l›m›z üzerindeki
etkilerini de bu
çal›flmam›zda bulabilirsiniz.
Barda¤›n dolu taraf›nda
güzel bir yaz var ama bofl
taraf›ndaki sorunlar da
hiçbir zaman bitmiyor.
Dosya konumuz, dünyada
gittikçe alarm veren g›da
s›k›nt›s›… ‹nsanlar›n halen
açl›ktan öldü¤ü dünyada,
g›da savafllar›n›n da
önümüzdeki dönemde
ç›kabilece¤ini akl›n›zdan
ç›karmay›n sevgili dostlar…
Dergimiz konu ve
konuklar›yla yine yaflama
dair bilgilerle dolu…
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‹stanbul YMM Odas›
Baflkan› Sezai Onaral,
‘zirvedekiler’
sayfalar›m›z›n konu¤u… 44
y›ll›k hayat›n›n önemli bir
bölümünü sivil toplum
mücadelesiyle geçiren
Onaral üstadtan hepimizin
alaca¤› dersler var. Lütfen
mesajlar›n›n sat›r aralar›n›
iyi okuyun…
Ba¤›ms›zl›k medyada öyle
önem kazand› ki, ANKA
Ajans› ba¤›ms›zl›k
bayra¤›yla dimdik
karfl›m›zda duruyor. ANKA
Yönetim Kurulu Baflkan›
Veli Özdemir, medyada
ba¤›ms›z olman›n
zorluklar›n› ve keyfini
dergimize anlatt›.
Müzik dünyas›nda da
kendi çizgisiyle be¤eni
toplayan sanatç› Soner
Olgun da misafirlerimiz
aras›nda. Olgun’un da
müdavimleri aras›nda nas›l
ba¤›ml›l›k yaratt›¤›n› da
mesle¤i geçmiflini ve
performans›n› okuyunca
anlayabilirsiniz. Gezi
sayfalar›m›zda KKTC ve
Mufl’un bilinmezlerini
keflfedebilir, sa¤l›k
sayfalar›m›zda dans›n
sa¤l›¤›m›z üzerindeki
mucizevi etkilerini
okuyabilirsiniz..
Hayat›n›z› ›fl›lt›l› bir
flekilde sevdiklerinizle
beraber geçirmenizi
dilerim.
Sevgiyle kal›n dostlar…

Yahya Ar›kan

Bas›ld›¤› Yer:
TOR OFSET SANAY‹ VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹
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tor@torofset.com.tr
Yay›n Türü: ‹SMMMO Yaflam; yaflam, kültür ve güncel haber
dergisidir. Yerel süreli yay›nd›r. ‹ki ayda bir yay›mlan›r,
23.000 adet bas›l›r ve ‹SMMMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
Dergimizde yer alan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
Yönetim Yeri ve Yaz›flma Adresi
Kurtulufl Caddesi, No: 152, fiiflli - ‹STANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00, Faks: (0212) 343 47 80
e-posta: basin@ismmmo.org.tr
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Kapak

Güneﬂle
bar›ﬂ›k yaz

Hava, su ve bir de güneﬂ… Dünyada
yaﬂam›n kayna¤› olan bu üçlüde ‘güneﬂ’in
çok özel bir yeri bulunuyor. Yaﬂam, sa¤l›k
ve psikoloji üzerinde önemli etkileri olan
bu y›ld›z, kendini en fazla yaz aylar›nda
gösteriyor. 5 milyar y›l ömrü kald›¤›
belirtilen güneﬂin k›ymetini bilmezsek,
bizler için bir canavara da dönüﬂebilir…

GÜNEﬁ‹N ÖMRÜ KAÇ YIL? IﬁINLAR ‹NSAN SA⁄LI⁄INI ETK‹L‹YOR MU? GÜNEﬁ IﬁINIYLA TEDAV‹ ve GÜNEﬁTEN KORUNMANIN YOLLARI...
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‹SMMMO Yaﬂam’da...
06 62. gün
Gündem h›zl› de¤iﬂiyor
10 Zirvedekiler
SEZA‹ ONARAL
‹stanbul YMM Odas› Baﬂkan›
Sezai Onaral, "Odam›z›n iki
prensibi var. Politika yok,
bölgecilik yok. Asl›nda
odam›zda 5 tane grup var.
Bunlar 50 senedir kavga
ediyorlar. Ama yine de
dengeyi sa¤lay›p, adil
davran›yoruz" diyor.

08

‹SMMMO seçimini yapt›
‹stanbullu serbest muhasebeci ve mali müﬂavirler 10-11 May›s
2008’de gerçekleﬂtirilen Ola¤an Genel Kurul’da tek yumruk oldu.
Rekor kat›l›mla gerçekleﬂtirilen Genel Kurul’da yap›lan seçimi yüzde
80 oy oran›yla Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat
Muhasebeciler Birli¤i kazand›.

20 Gündemin sesi
VEL‹ ÖZDEM‹R
U¤ur Mumcu, Yahya Demirel’in
sunta yolsuzlu¤u’nu orada
ç›kard›… Özal’›n hayali ihracat
yolsuzlu¤unun ortaya ç›kar›ld›¤›
adres de ayn›yd›… ANKA Ankara
Haber Ajans› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Veli Özdemir, medyada
ba¤›ms›z olman›n zorluklar›n›
ve keyfini anlatt›.

30 Renkli Yaﬂam
MURAT KESK‹N
‹SMMMO Üyesi Murat Keskin,
türkülerle büyümüﬂ. ﬁimdi
hem çal›yor, hem söylüyor.
Türkü söylemeyi seven
Keskin, "Saz, bir e¤lence
arac›ndan ziyade bir kültür
arac›d›r" diyor.

28 Söyleﬂi
MOR‹S GABBAY
Moris Gabbay, muhasebecilik
tarihimize deneyimleriyle ›ﬂ›k
tutuyor. 1986 y›l›nda emekli olan
Gabbay ile muhasebe tarihimizi
konuﬂtuk.

32

Yaﬂam›n Portresi

Soner Olgun
Sanatç› Soner Olgun,
gazetecilikten müzisyenli¤e
geçmiﬂ bir isim.
Olgun, ﬂimdi de
ald›¤› dramaturji
e¤itiminin
hakk›n› vermeye
haz›rlan›yor.
Olgun, Letafet
isimli iki perdelik
bir tiyatro oyunu
yazd›.
Olgun’un oyunu
ekimde
sahnelenecek.

‹SMMMO’dan Haberler

36 Kariyer

‹kinci bahara
haz›r m›s›n›z?

24

Uzmanlar, çal›ﬂanlara emekliliklerini önceden
planlamalar› ve emeklili¤e kendilerini
haz›rlamalar› tavsiyesinde bulunuyor.
Emeklilik konusunda merak edilen ne varsa...

Dosya

G›da savaﬂlar› kap›da

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

62.gün

Hükümet-yarg› gerilimi doru¤a ç›kt›
Kapatma davas›nda süreç iﬂliyor E
Krize yol açan kapatma davas›na iliﬂkin yorumlar sürerken süreç
iﬂliyor. AKP esas hakk›ndaki savunmas›n› 15 gün içinde vermeyi
planl›yor. Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya’n›n
kapatma davas›na iliﬂkin esas hakk›ndaki mütaalas› AKP çevrelerince
çeﬂitli platformlarda ve istiﬂare toplant›s›nda de¤erlendirildi.
Toplant›da, savc›n›n mütaalay› partinin savunmas›nda yer alan
tekzipleri dikkate almadan kendi görüﬂlerine dayanarak haz›rlad›¤›
ifade edildi. Ayr›ca, mütaalada yeni bir belge ya da iddia sunulmad›¤›na
dikkat çekildi. Parti hukukçular›, kapatma davas›na iliﬂkin sürecin elit
bürokrat ve millet aras›nda mücadeleye dönüﬂtü¤ü de¤erlendirmesini
yapt›. Milletvekillerine partinin A-B ve C planlar› oldu¤u belirtilerek
sa¤duyu ça¤r›s› yap›ld›.
‹lk savunmas› için ek süre istemeyen AKP esas hakk›ndaki savunmas›n› ise
dergimizin yay›na haz›rland›¤› günlerde Anayasa Mahkemesi’ne sunmay›
hedefliyordu.
‹kinci savunman›n da cevap niteli¤i taﬂ›yaca¤›, de¤erlendirmelerin hukuki
temele dayanaca¤›, siyaseten
yasaklanmas› istenen 71 kiﬂinin
savunmalar›n›n ayr› ayr› yer
alaca¤› belirtiliyor.
Davaya konu olan konuﬂmalar›n
nerede hangi temele dayanarak
yap›ld›¤› da baz› ses ve görüntü
kasetleri ile birlikte dosyada yer
alacak. Savunmada savc›n›n
iddianamede yer verdi¤i delilleri
nas›l ve kimlerden toplad›¤› da
aç›klanacak. Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi kararlar›, Venedik
kriterleri hat›rlat›larak AKP’nin bu
süreçte odak oluﬂturacak bir
eylem yapmad›¤› olaylar›n ifade
özgürlü¤ü kapsam›nda
de¤erlendirilmesi gerekti¤i
örneklerle anlat›lacak.

Türban
düzenlemesi
yarg›ya
tak›ld›
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ürkiye’nin gündemini
aylarca meﬂgul eden
hükümetin üniversitelerde
türban yasa¤›n› engelleme
giriﬂimi Anayasa
Mahkemesi’nden geçmedi.
Anayasa Mahkemesi, türban›n
üniversitelerde serbest
b›rak›lmas›na iliﬂkin Anayasa
de¤iﬂikli¤ini iptal etti ve
yürürlü¤ünü durdurdu. Davay›
11 kiﬂiden oluﬂan Anayasa

konomik durgunlu¤a
giren Türkiye, hükümet
ve yarg› çat›ﬂmas›yla
gerildi. Yarg›tay
Baﬂkanlar Kurulu’nun sert
bir bildiri ile AKP
hükümetine tepki
göstermesi ve “Anayasa
Mahkemesi’ni etkilemeye
çal›ﬂma hevesinin sonucu
etkilemeyece¤i” mesaj›n›
vermesi, hükümet
üyelerinin sert ç›k›ﬂlar›na
neden oldu. Yarg›tay
Baﬂkanlar Kurulu bir
bildiri yay›nlayarak, yeni
anayasa ve yarg› reformu
haz›rl›klar› ile kapatma
davas›na karﬂ› giriﬂimleri
nedeniyle AKP’ye sert ç›kt›.

Yarg›tay Baﬂkan›
Hasan Gerçeker

Mahkemesi heyeti karara
ba¤lad›. Yüksek mahkemenin
yaz›l› aç›klamas›nda, iptal
karar›n›n kaç üyenin oyuyla
al›nd›¤›na yer verilmese de
s›zan bilgiler, 2’ye karﬂ› 9
üyenin oyuyla karar›n
al›nd›¤› yönünde.
Anayasa'n›n 149'uncu
maddesinin 1'inci f›kras›
Anayasa de¤iﬂikliklerinin
iptaline karar verilebilmesi
için 5'te 3 oyçoklu¤u

AKP’den “siyasi kuruluﬂ”,
hükümetten “yürütme erki”
olarak bahsedilen,
“yandaﬂlar›” ifadesi
kullan›lan bildiride, “›srarl›
bir biçimde ve sistemli
olarak yarg› erkinin
ba¤›ms›zl›¤›n›n
hazmedilemedi¤i,
tarafs›zl›¤› sa¤lama ad› ve
aldatmas›yla yürütmeye
yandaﬂ, onu koruyup
kollayan ve onun
taraf›ndan denetlenen bir
yarg›n›n oluﬂturulmas›n›
amaçland›¤›n› belgelemeye
yetti¤i” ifade edildi.
Bildiride, “Hedeflenen
budur, ancak asla
unutulmamal›d›r ki,
insanl›k tarihi böylesi
güdümlü yarg› ile varl›¤›n›
sürdürebilen, bireyini
güvenli ve mutlu edebilen
ve uygarl›k yar›ﬂ›nda
baﬂar›l› olabilen hiçbir
millet ve devlete tan›kl›k
etmemiﬂtir” denildi.
Bu bildirinin üzerine Adalet
Bakan› Mehmet Ali
ﬁahin’in “Dam üstünde
saksa¤an gibi oldu” yorumu
ve Hükümet Sözcüsü Cemil
Çiçek’in bildirinin hukuki
meﬂruiyetini sorgulayan
karﬂ› ç›k›ﬂ› son dönemde
Türkiye’de yo¤unlaﬂan
gerilimin patlama
noktas›na dönüﬂtü.

aranaca¤›n› öngörüyor. Bu
da en az 7 üyenin iptal
yönünde oy kullanmas›n›
gerektiriyor.
AKP hükümetinin
üniversitelerde türban
yasa¤›n› kald›ran Anayasa
de¤iﬂikli¤inin “iptali veya
yok hükmünde kabul
edilmesi ve yürürlü¤ünün
durdurulmas›” istemiyle
CHP ve DSP Anayasa
Mahkemesi’nde dava açm›ﬂt›.

Çin yara sararken ‹stanbul için deprem uyar›s›

Çin’in güneybat›s›nda meydana gelen 7, 8 büyüklü¤ündeki depremin on binlerce insan›n
ölümüne, binlerce insan›n evsiz kalmas›na yol açt›¤› günlerde Prof. Dr. Naci Görür, ‹stanbul
için deprem uyar›s› yapt›. Görür, Marmara’n›n taban›ndaki faylardan ç›kan gaz ve sular›n
fay›n canl› oldu¤unu gösterdi¤ini belirterek "1999 Gölcük depremi Marmara Bölgesi’ni
topun a¤z›na getirdi. ﬁimdi Marmara’n›n alt›ndaki fay çat›rd›yor" sözleriyle uyard›. ‹TÜ
Maden Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde

"Beklenen Marmara Depremi" konulu konferansta yapt›¤› uyar› yo¤un siyasi ve ekonomik
gündemde hak etti¤i ilgiyi görmese de ‹stanbul’un depreme ne kadar haz›rl›kl› oldu¤u hala
soru iﬂaretinden ibaret. Nitekim, Marmara’daki fay› incelemek için 1 ay boyunca her gün
Nautile adl› denizalt›yla bin metreden fazla derinli¤e inerek araﬂt›rma yapt›klar›n› anlatan
Görür, vatandaﬂlar›n kime inanaca¤›n› ﬂaﬂ›rd›¤›n›, ‹stanbul Valisi Muammer Güler’in bile
"Herkes bir ﬂey söylüyor biz hangisine inanal›m" dedi¤ini de sözlerine ekledi.

Birileri herkesi dinliyor!

H

em AKP hem CHP’nin
soruﬂturma önergesi
vermesine konu olan
CHP Genel Sekreteri
Önder Sav’›n dinlenmesi
skandal›, Türkiye gündemine
bomba gibi düﬂtü. Sav’›n hem
Türk Telekom hem Turkcell
belgeleriyle telefonunu aç›k
unuttu¤u yönündeki ihmal
tart›ﬂmalar› parti içinde
süredursun, bu skandal
Türkiye’de binlerce belki de
milyonlarca insan›n
dinlendi¤i gerçe¤ini
an›msatt›. Yak›n tarihte de
pek çok kez gündeme gelen

"telekulak" olaylar›
Türkiye’nin kan›ksad›¤› bir
durum haline geldi. Son
olarak Yarg›tay, "Tüm
yurttaﬂlar›n ﬂüpheli olarak
de¤erlendirilemeyece¤ini ve
dinlenemeyece¤ini" karara
ba¤lasa da bu sorunun önüne
geçilemedi¤i bir gerçek.
Önder Sav’›n Vakit Gazetesi
taraf›ndan dinlendi¤inin
ortaya ç›kmas›yla Türkiye’de
t›rmanan siyasi gerilim pek
çok uluslararas› otoritenin ise
gündemine giremedi.
Buna karﬂ›l›k bu skandalla
Türkiye bir gerçe¤i daha
an›msad›; Dinleniyoruz.

Ölümle burun buruna
Tuzla Tersaneleri, iﬂçi ölümleri nedeniyle gündemden
düﬂmüyor. ‹ﬂ hacmi son 5 y›lda yüzde 360 büyüyen
Tuzla'da tersanelerde çal›ﬂanlar için ölüm haberleri;
sadece bir demeç konusu, bir anl›k üzüntü ya da
yaz›dan ibaret de¤il. Onlar yaﬂad›klar›, çal›ﬂt›klar› her
an ölümle burun buruna... Ölümlerin nedenleri
konusunda pek çok yorum yap›ld›, çok ﬂey yaz›ld›,
çizildi. Baﬂl›calar›n› s›ralamak gerekirse, iﬂverenin kar
h›rs›, çok uzun çal›ﬂma saatleri, özetle kay›t d›ﬂ› ve
belki de kimi zaman iﬂçilerin de iﬂ k›yafetleri
konusunda özenli davranmamas›... ﬁimdilik Tuzla'da
denetimin artt›r›lmas›, çal›ﬂma süresinin baz› yerlerde
7.5 saate düﬂürülmesi ise buradaki iﬂçiler ad›na
sevindirici geliﬂmeler.

Baﬂta 5 binlerle ifade edilen
kiﬂi say›s›n›n tart›ﬂma
derinleﬂtikçe büyümesi
Türkiye’de "dinleme
hastal›¤›"n›n ne kadar kronik
oldu¤unu bir kez daha gözler
önüne seriyor. CHP içinde
farkl› görüﬂlerin
dinlendirilmesine ve kimi
çevrelerce Sav’›n telefonunu
aç›k unuttu¤u gerekçesiyle
eleﬂtirilmesine karﬂ›n
skandal›n faturas›n›n uzun
vadede kime ç›kaca¤› henüz
belli de¤il. Ancak dinlemeye
karﬂ› kesin önlemlerin
Ankara’n›n gündeminde
oldu¤u da söylenemez.

Türkiye
Kyoto’ya
imza atacak
Türkiye, küresel ›s›nmaya yol
açan sera gazlar›n›n sal›m›n›n
azalt›lmas›n› öngören Kyoto
Protokolü’nü imzalayacak.
Hükümet Sözcüsü Cemil
Çiçek’in protokolle ilgili
düzenlemenin en k›sa sürede
Meclis’e gönderilece¤ini
söylemesinin ard›ndan
çal›ﬂmalar baﬂlad›.
Sera gaz› sorunlar›n›n
azalt›lmas› ve
s›n›rland›r›lmas›n› hukuki
aç›dan ba¤lay›c› hale getiren
protokol, 1997’de imzaland›,
yürürlük tarihi ise 2005.
Küresel ›s›nmaya karﬂ›
mücadelede önemli bir yer
tutan Kyoto’ya 176 ülke taraf.
‹lk 5 y›ll›k uygulama dönemi
sona ermek üzere olan
protokole Türkiye, çeﬂitli
nedenlerle imza atmam›ﬂt›.
Çiçek’in aç›klamas›na göre,
yeni dönemle ilgili haz›rl›klar
baﬂlad›¤›nda Türkiye’nin
çekinceleri olacaksa ya da
kendine has ﬂartlar› gündeme
getirecekse bunu benimseyip,
bu sürece daha aktif kat›lmas›
gerekecek. Onun için de bu
protokolün onaylanmas› AKP
hükümetince benimsendi.
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ismmmo haber

‹SMMMO seçimini yapt›
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n
(‹SMMMO) 19. Ola¤an Genel Kurulu, bu y›l çok özel bir güne,
Anneler Günü’ne denk geldi. Baﬂkan Yahya Ar›kan, bu
vesileyle kat›l›mc›lara gül da¤›tt›. Aç›l›ﬂta, dünya ve Türkiye
ekonomisini de¤erlendiren Ar›kan’›n Ankara’ya “meslek
sorunlar›na meslek mensuplar›yla birlikte çözüm aranmas›”
mesaj›n› verdi¤i konuﬂmas› s›k s›k alk›ﬂlarla kesildi.

‹stanbullu serbest muhasebeci ve mali müﬂavirler 10-11 May›s 2008’de
gerçekleﬂtirilen Ola¤an Genel Kurul’da tek yumruk oldu. Rekor kat›l›mla
gerçekleﬂtirilen Genel Kurul’da yap›lan seçimi yüzde 80 oy oran›yla
Yahya Ar›kan’›n önderlik etti¤i Ça¤daﬂ Demokrat Muhasebeciler Birli¤i
kazand›. Seçimde, toplam 10 bin 539 oy kullan›ld›. 2006 seçimlerinde 6
bin 876 oy alan Ça¤daﬂ Grup, bu seçimde 8 bin 374 oy ald›. Ar›kan’a
karﬂ› seçimlere kat›lan Meslekte Birlik Grubu’nun aday› Abdulaziz Ural’a
verilen oy 2 bin 240’tan 2 bin 165’e düﬂtü.
2006 seçimlerinde yüzde 74 oy oran›yla seçilen ‹SMMMO’nun
mevcut yönetimi, bu seçimde yüzde 80 oranla yeniden seçilmiﬂ

oldu. Son seçimde yüzde 24 oy olan Meslekte Birlik Grubu’nun oyu
yüzde 20’de kald›.
Meslekte Birlik Grubu’nun bu hafta sonu seçimli genel kurullar›
yap›lan ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Samsun, Antalya, Hatay baﬂta
toplam 20 Odada yönetimlere girmesini sa¤layan 3568 Say›l›
muhasebecilik meslek yasas›n› de¤iﬂtiren 5760 say›l› yasa
Cumhurbaﬂkan› Gül taraf›ndan veto edilmiﬂti.
‹SMMMO’nun Lütfi K›rdar’da gerçekleﬂtirilen 19. Genel Kurulu’nda yeni
yönetim ﬂu isimlerden oluﬂtu: "Yahya Ar›kan, Mehmet ‹hsan Yalç›n,
Turgay Kanarya, Kaz›m Mermer, Tayyar Güler."

>> G ü l fl e n K a n d e m i r

44

sene, 4 ay, 4 gün… Bu süre,
yeminli mali müflavirlerin
çok yak›ndan tan›d›¤› bir
ismin memuriyet hayat›n›n
süresini anlat›yor. Üst düzey
devlet memuru olarak Hesap
Uzmanlar› Kurulu’nda 44 sene, 4 ay, 4
gün çal›flan Sezai Onaral, 2 y›l önce
emekli oldu. ‹stanbul Yeminli Mali
Müflavirler Odas›’n›n 18 y›ll›k baflkan›
Onaral, emekli olmas›na karfl›n,
‹stanbul YMM Odas›’ndaki görevini
sürdürüyor. Kendini ‘apolitik baflkan’
olarak tan›mlayan Onaral,
“Politikac›lar gelir gider. Meslek
odalar›nda politika bizi hiçbir yere
götürmez. Odam›z›n iki prensibi var;
politika yok, bölgecilik yok. Asl›nda
odam›zda 5 tane grup var. Bunlar 50
senedir kavga ediyorlar. Ama yine de
dengeyi sa¤lay›p, adil davran›yoruz”
diyor.

Apolitik baflkan
‹stanbul YMM Odas› Baflkan› Sezai Onaral, "Odam›z›n iki
prensibi var. Politika yok, bölgecilik yok. Asl›nda odam›zda
5 tane grup var. Bunlar 50 senedir kavga ediyorlar. Ama
yine de dengeyi sa¤lay›p, adil davran›yoruz" diyor.
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TÜCCAR BABANIN O⁄LU
Sezai Onaral, Alaflehirli tüccar bir
baban›n o¤lu… 1941 y›l›nda Manisa
Alaflehir'de do¤an Onaral, 1958'de
Manisa Lisesi'ni bitirdi. Ailedeki tek
devlet memuru olan Onaral, 1962'de
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nden mezun oldu. Parlak bir
ö¤renci olan Onaral, dönem
arkadafllar›yla birlikte önce Teftifl
Kurulu s›nav›na girmeyi planlam›fl.
Ancak can arkadafl› Oktay
fiat›ro¤lu’nu ikna edemeyince biraz da
zoraki olarak Hesap Uzmanlar› Kurulu
s›nav›na girmifl ve kazanm›fl. ‘K›smet
böyleymifl’ diyor geriye dönüp
bakt›¤›nda… 2 sene öncesine yani
emekli olana kadar sad›k bir Hesap
Uzmanlar› Kurulu üyesi olan Onaral,
“1962’dan 2 sene öncesine kadar, 44
sene 4 ay 4 gün Hesap Uzmanlar›
Kurulu’nda kald›m” diyor. ‘Neden bu
kadar kald›n›z?’ deyince de flu yan›t›
veriyor:
“‹lk 8-10 sene kurulda birçok fleyi
anlayam›yorsunuz. Bu e¤itim dönemi…
Ama kalan 34 sene içinde ne kadar
olay varsa hepsine maydanoz olduk.”
SOSYAL MEMUR
Onaral, mesle¤inde ›srar›yla da genç
kuflaklara örnek olmay› istemifl.
Kendisine ‘Sen yetenekli, baflar›l›
adams›n, niye burada oturuyorsun’

zirvedekiler: sezai onaral

‘Yasam›z uzlaflmayla yap›lmal›’
‹stanbul YMM Odas› Baflkan› Sezai Onaral ile sohbetimizin bir
bölümünü de 3568 Say›l› meslek yasas›n›n de¤ifltirilmesi
oluflturuyor. Onaral, yeni bir meslek yasas›na ihtiyaç oldu¤unu
anlatarak de¤erlendirmelerine bafll›yor ve flöyle devam ediyor:
"Bir gece yar›s› yap›lan kanunla bu mesle¤i sürdürmek
mümkün de¤il. Ancak gerçekten meslek yasas› yapmak çok
zor. Daha önce yap›lan yasa taslaklar›n›n hangisinin iyi
oldu¤una karar verebilmek için bir denemeden geçmek
gerekiyordu. 18 sene az bir zaman de¤il. Bizim meslek
yasam›z›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda bende bir fikir
var. Yasam›z uzlaflmayla yap›lmal›. Bu tasla¤›n birçok
bölümleri olumlu… Ama seçimle ilgili bölümleri tamamen

diyenlere, “Ben size niye d›flar›
gitti¤inizi sormuyorum da siz bana bunu
soruyorsunuz” diye yan›t vermifl. Ayr›ca
Onaral, Hesap Uzmanlar› Kurulu’nu
kuran Adnan Barlas, Ahmet Bayrak,
Nusret Kesler gibi üstadlarla çal›flman›n
keyfine de varm›fl. “Beni çok sevdiler.
Bunlar›n ekibiyle yaflad›m ve çok fleyler

biraz farkl› düflüncelerle yap›lm›fl. Ona da sayg›l›y›m. ‘SMM
odalar›nda farkl› gruplar devreye girsin’ deniliyor. Ona da
sayg›l›y›m. Bizim sistem zaten bütün gruplar›n temsiline dayan›r.
Buna karfl› ç›kmak mümkün de¤il. Ama bunun bir uzlaflma içinde
yap›ld›ktan sonra TBMM’de de¤ifltirilmek istenmesi, kusura
bakmay›n ama Maliye Bakanl›¤›’na yak›flmad›. Özelefltiri de
yapal›m. Biz de politik ortama göre yasa yapmaya kalkt›k. Oysa
bu mesle¤in yasas›n›n rahat bir ortamda, tart›fl›larak yap›lmas›na
ihtiyaç var. Bunun içinde seçim sistemi de dahil… Ama o bir
tanesi… Mesle¤in benim bildi¤im 8-10 tane daha sorunlar›
varken, bunlar› göz ard› ederek bir fley yapt›¤›n›z zaman
‘yak›flm›yor’ demek zorunda kal›yoruz."

ö¤rendim. Bir de bana abi-kardefl
muamelesi yapt›lar” diyerek bu
üstadlar› an›yor. Onaral, memuriyette
›srar etmesinin nedenini Onaral, flöyle
anlat›yor:
“Ailemde benden baflka memur olan
yoktu. 44 sene kimseden destek
almadan yaflad›m. Üst düzey devlet

memuriyetinin nas›l olmas› gerekti¤ini
benden sonraki kuflaklara gösterme
idealiyle 44 sene görevimi yürüttüm.
Bu bir tercihtir. Hiçbir zaman baht›
kara devlet memuru olmad›m. Sosyal
bir memur oldum. ‹stanbul Grubu’na
63 senesinde ad›m›m› att›¤›m zaman
bakt›m ki, tam bana göre bir yer.
May s/Haziran 2008 <

SMMMO YA AM

11<

zirvedekiler: sezai onaral

‘Hangi tak›m› tuttu¤umu kimse bilmez’
Sezai Onaral, sohbetimiz boyunca apolitik bir baflkan oldu¤unu vurguluyor. Hatta
bunu öylesine ileri götürüyor ki, "Benim hangi tak›m› tuttu¤umu bilen yoktur" diyor.
Biz de "Aç›klay›n lütfen, hangi tak›m› tuttu¤unuzu ö¤renelim" diyoruz. Onaral yine
kendine yak›fl›r bir üslupla bu esprimize karfl›l›k veriyor:
"Süleyman Demirel örne¤ini bilirsiniz. Rahmetli Turgut Özal, Fenerbahçeli oldu¤unu
söyleyinceye kadar Süleyman Demirel Befliktafll› oldu¤unu söylemedi. Birisi de bana
bunu söyletmek istiyorsa, kendi tak›m›n› deflifre etsin ondan sonra söyleyeyim. Bence
Demirel’in tutumu do¤ru. Deflifre ederseniz di¤er tak›mlar› karfl›n›z› al›yorsunuz.
Yüzde 3-5 oyunuz düfler. Ben her Anadolu çocu¤u gibi do¤ufltan Fenerbahçeliyim.
Galatasay Kulübü üyesiyim. Han›m ve k›z›m da Befliktafl’a hayran. Futbol
Federasyonu’nun da 10 y›l denetim kurulunday›m. Ben Milli Tak›ml›y›m."

Babam yafl›mdaki adamlar... Hepsi
birbiriyle kanl› b›çakl›… Espriler...
Baflka türlü bir dünya beni
etkileyemezdi. Alternatifi, Koç’un
müdürlerinden birisi olmakt›. Çok para
sahibi oldular ama 60 yafl›nda emekli
olup gittiler. Ben olmad›m, biz hala
burada oturuyoruz.”
ANKARA’YI SEVMED‹
‹stanbul Grubu’nda geçirdi¤i y›llar›
halen gözleri parlayarak anlatan Sezai
Onaral, 2 Ekim 1965'de Hesap
Uzmanl›¤›'na atanm›fl. Hesap
Uzmanlar› Kurulu’na 22 Temmuz
1972’de baflkan yard›mc›s› olan Sezai
Onaral, Ankara’da yaflamaya bafllam›fl.
O y›llarda ‘kurulun en genç baflkan
yard›mc›s›’ unvan›n› da alan Onaral,
özel sektöre gitmeyi hiç düflünmemifl.
Bunun nedenini flu cümlelerle aç›kl›yor:
“Bürokrasiyi gördüm, tüylerim diken
diken oldu. En yak›n arkadafllar›m›n
bile ‘bürokraside nas›l ifl yap›lmamas›
konusunda’ yetenekli olduklar›n›
gördüm. fiok oldum. Ben asl›nda en son
memur kalacak adam›m. Bu arada
teklif almad›¤›m ne holding, ne flirket
kald›. Sezai Onaral olarak nas›l bir
hesap uzman› olunmas› gerekti¤ini
yaflayarak gösterdim.
Bürokrasi cang›l… Vergi, inceleme
konusundaki hedefleri baflarabilmek
için misyona sahip ç›kacak ekipler
laz›md›. O ekipler de süratle
kurullardan ayr›ld›klar› için,
yetifltirdi¤imiz adamlar› kaybettik. Koç,
Sabanc›, Anadolu Endüstri Holding’in
bütün baflar›s›n›n alt›nda bizim
arkadafllar›n pay› var. Onlar›n hakk›
ödenmez. Yüksek sesle söylüyorum.
Sadece Sezai Onaral m› kalmal›yd› bu
SMMMO YA AM > May s/Haziran 2008
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kurulda? Benim kufla¤›mdan ikinci bir
adam yok. Bu kurullar halen Maliye
Bakanl›¤›’n›n bir numaral› sorunudur.”
KASTELL‹’N‹N BORÇLARI
Onaral, 1976'da Bafl Hesap Uzman›
oldu. ‹stanbul’da yine unutulmaz
görevlerde bulundu. Detafle olarak
‹stanbul 3 No'lu Menkul K›ymetler
Kurulu Baflkanl›¤›, ‹stanbul 9 No'lu
Tasfiye Kurulu Baflkanl›¤› ve
Tasarruflar› Koruma Fonu Baflkan
Yard›mc›l›¤› yapt›¤› görevlerden
baz›lar›… Burada ‹stanbul 9 No’lu
Tasfiye Kurulu Baflkanl›¤› görevi
üzerinde biraz durmak gerekiyor.
Onaral’la röportaj yapt›¤›m›z gün, bu
kuruldaki an›lar›, ac› bir haberle
tazelendi. Banker Kastelli olarak
bilinen Cevher Özden intihar etmiflti o
gün. Özden ile borçlular› aras›nda
y›llarca köprü olan Onaral’›n o gün
telefonlar› susmad›. Banker Kastelli’nin
borçlar› için Haziran 1982'de tasfiye
bafllad›¤›nda, tasfiye masas›n›n bafl›nda
bulundu¤unu söyleyen Onaral, “150 bin
kifli tasfiyeye baflvurmufltu. 4-5 y›l
tasfiye sürdü. Herkese de paras› ödendi.
Özden’in vefat›na üzüldüm. Bana karfl›
derin bir sayg›s› vard›. En son
kendisiyle bir ay önce telefonda
konuflmufltuk” diyor.
UZLAfiMACI BAfiKAN
Onaral’›n tasfiye kurulundaki
görevinden sonra hayat›nda ‹stanbul
YMM Odas›’n›n 1990’da kurulmas›yla
yeni bir sayfa aç›ld›. ‹stanbul YMM
Odas›, Banker Kastelli’nin 4.
Vak›fhan’daki dükkanlar›ndan birinde
kurulmufl. Tasfiye kurulu baflkanl›¤›
yapt›¤› dönemde kendisini ziyarete

gelip, oda kurma fikrini açan bir grup
hesap uzman›na Onaral, “Oturacak
yeriniz yoksa, buray› kullan›n,
kendinize de bir baflkan seçin” demifl.
Onlar da ‘Baflkan sensin’ demifller.
‹stanbul YMM Odas›’n›n geçiçi baflkan›
olan Onaral, 3 ay sonra genel kurul
yap›ld›¤›nda tekrar baflkan olmak için
bir tek kural koymufl. ‘Yönetimdekilerin
hepsi hesap uzman› olursa, ben istifa
ederim” demifl. ‹lk genel kurullar›n› 520
kifliyle yapan ‹stanbul YMM Odas›’nda
tek listeyle seçime gidilmifl. Bugün 1800
üyesi olan ‹stanbul YMM’de halen tek
liste ile seçime gidiliyor. Asl›nda 5 grup
oldu¤unu söyleyen Onaral, bu gruplar

‘‹SMMMO kardefl
kuruluflumuz’
‹stanbul YMM Odas› Baflkan›
Sezai Onaral 13 aradan sonra
aradan sonra sessizli¤ini
‹SMMMO Yaflam dergisi için
bozdu. Onaral, Vergi
Dünyas›’n› ç›karan kiflilerden
oldu¤u için yay›nc›l›¤a önem
veriyor. Yaflam dergisi için "Bu
dergi ile muhasebeciler ‘bizim
hesap kitap d›fl›nda bir
dünyam›z var’ diyor. Resmi
hüviyetimiz d›fl›nda okunabilir
derginiz var. Derginizi
be¤eniyorum"
de¤erlendirmesini yap›yor.
Onaral de¤erlendirmelerini
flöyle sürdürüyor:
"‹stanbul SMM Odas› bizim
kardefl odam›z. Onlarla hep iyi
iliflkiler içinde olduk. Bizim
gibi odalarda yönetici olmak
kolay de¤il. Burada çizgiyi
do¤ru sürdürmek laz›m. Yahya
Bey ve ekibi de bunu uzun
süredir sürdürüyorlar."
SMM ve YMM odalar›n›n ilk
y›llarda ortak toplant›lar
yapt›¤›n› hat›rlatan Sezai
Onaral, "‹ki meslek beraber
oldu¤u zaman da¤lar› devirir"
diyor. Onaral iki meslek grubu
aras›nda iyi bir iflbirli¤inin
tesis edilebilmesi için görevin
liderlere düfltü¤ünü belirtiyor.

aras›nda uzlaflmac› bir baflkan
olmas›yla da dikkat çekiyor.
Kendini ‘apolitik baflkan’ olarak
tan›mlayan Onaral’›n görüflleri flöyle:
“Politikac›lar gelir gider? Masum
Türker, Mustafa Özyürek gelir gider…
Meslek odalar›nda politika bizi hiçbir
yere götürmez. Bir gün A partisi, yar›n
B partisi iktidarda olur. Siz kontripiye
de kal›rs›n›z. Mesle¤in daha alaca¤› çok
yol var. Bu konuda da odam›z›n iki
prensibi var. Politika yok, bölgecilik
yok. Asl›nda odam›zda 5 grup var.
Bunlar 50 senedir kavga ediyorlar. Ama
yine de dengeyi sa¤lay›p, adil
davran›yoruz.”

KAVGA ‹STEM‹YORUZ
Sezai Onaral 1992-1994 y›llar›
aras›nda ‹stanbul Defterdarl›¤›
yapt›. Esas hayali bürokrasi olan
Onaral’a, o y›llarda Gelirler
‹daresi’nden ‘Ya defterdar ol, ya
oda baflkan›’ denmifl. O da cevab›n›
“Beni siz tayin ettiniz, ama
seçmenler de beni seçti. Ne
yapay›m?” olarak vermifl.
Nihayetinde defterdarl›k görevi 2
y›l sürmüfl ama oda baflkanl›¤›
devam ediyor. Hem de 18 y›ld›r…
Bunun s›rr›n› Onaral, “‹stanbul
YMM Odas›’n›n felsefesinde
klikçilik, bölgecilik, ayr›mc›l›k

yoktur. Politika yoktur. O yüzden
bugüne kadar buraday›z” diyerek
aç›kl›yor. Onaral sözlerini flöyle
sonland›r›yor:
“Biz burada kavga ç›kartmamak
için özel gayret sarfederiz.
YMM’lerin hiçbiri s›radan insanlar
de¤il. Onlar istikrar ve güven
istiyorlar. Kavga ile bir yere
gelinemeyece¤ini ö¤rendim. 80’li
ve 90’l› y›llarda kavgalar›n
daniskas›n› yapt›m. ‘Bu
Maliyecilerin kavga etmeden
yaflayabilecekleri bir ortam olabilir
mi?’ diye düflünüyordum. Bu odada
k›smet oldu.”
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Hava, su ve bir de güneﬂ… Dünyada yaﬂam›n kayna¤› olan bu üçlüde
‘güneﬂ’in çok özel bir yeri bulunuyor. Yaﬂam, sa¤l›k ve psikoloji
üzerinde önemli etkileri olan bu y›ld›z, kendini en fazla yaz aylar›nda
gösteriyor. 5 milyar y›l ömrü kald›¤› belirtilen güneﬂin k›ymetini
bilmezsek, bizler için bir canavara da dönüﬂebilir…

kapak

Güneﬂ
topla
benim
için...
>> A y ﬂ e g ü l E m i r

Seher yeli ç›k da¤lara
Güneﬂ topla benim için
Haber ilet dört diyara can›m
Güneﬂ topla benim için
Umutlar›n aras›ndan
Kirpiklerin karas›ndan
Döﬂte b›çak yaras›ndan can›m
Güneﬂ topla benim için

Ü

nlü sanatç› Zülfü
Livaneli’nin ‘Güneﬂ
Topla Benim ‹çin’
isimli türküsünün
sözleri, güneﬂe özlemi
ve bar›ﬂ› anlat›yor. Yaﬂam›n
kayna¤› olan güneﬂ,
yüzy›llard›r bunun gibi
birçok türkü ve ﬂiire esin
kayna¤› oldu. Hava, su ve
bir de güneﬂ... Yaﬂam›n

kayna¤› olan bu üçlüde
güneﬂ, önemli bir yere
sahip. Dünyan›n
kuruluﬂundan beri yayd›¤›
›ﬂ›nlar›yla hayat›m›z›
yönlendiren güneﬂ,
mevsimlerin de belirleyicisi.
Son y›llarda hava kirlili¤i
nedeniyle baz› tabakalar›na
zarar verilse de bir y›ld›z
olan güneﬂ, ›ﬂ›nlar›n›
yeryüzüne yüzy›llard›r

cömertçe sunuyor. Yaz
aylar›na girdi¤imiz ﬂu
dönemde, insanlar güneﬂin
›ﬂ›nlar›ndan yararlan›rken,
güneﬂin tad›n› da doya
doya ç›kar›yor.
Güneﬂin, ayn› zamanda
psikoloji ve insan sa¤l›¤›
üzerinde de önemli etkileri
bulunuyor. Güneﬂ
›ﬂ›nlar›n›n etkisiyle deride
sa¤l›kl› kemikleﬂme için

gerekli olan D vitamini elde
ediliyor. Sedef hastal›¤›,
ergenlik sivilceleri gibi baz›
hastal›klarda da iyileﬂtirici
etkileri biliniyor. Yine
ultraviyole (mor ötesi)
›ﬂ›nlar›n›n psikolojik aç›dan
olumlu etkiler sa¤lad›¤› da
bilinen gerçekler aras›nda.

YANAN GAZ
KÜTLES‹
Güneﬂ, güneﬂ sisteminin
merkezinde yer alan y›ld›zd›r.
Güneﬂ’e bak›ld›¤›nda kat› bir
maddeymiﬂ gibi görünür ama
asl›nda yanan bir gaz kütlesidir.
Güneﬂ evreni dolduran milyarlarca
y›ld›zdan biri. Güneﬂ bize çok yak›n
(150 milyon kilometre) oldu¤u için
çok büyük ve parlak görünür.
Dünyadan bak›nca güneﬂ sabitmiﬂ
gibi görünür ama o da kendi
ekseni etraf›nda döner. Dönüﬂ
yönü dünyan›nkine göre terstir.
Güneﬂin çap› dünya çap›n›n 109
kat› (1.5 milyon km), hacmi 1.3
milyon kat› ve a¤›rl›¤› 333 bin kat›
kadard›r. Güneﬂin yo¤unlu¤u ise,
dünyan›n yo¤unlu¤unun dörtte biri
kadar. Güneﬂ kendi ekseni
etraf›nda saatte 70 bin kilometre
h›zla döner. Bir turunu ise 25
günde tamamlar. Güneﬂ yüzde 70
hidrojen, yüzde 20 helyum ve
yüzde 5’ de di¤er elementlerden
oluﬂur. Güneﬂin yüzey s›cakl›¤› 5
bin 500 derece ve çekirde¤inin
s›cakl›¤›ysa 15,6 milyon derecedir.
Güneﬂten ç›kan enerjinin 2
milyonda birlik k›sm› yeryüzüne
ulaﬂ›r. Güneﬂin üç günde yaym›ﬂ
oldu¤u enerji, dünyadaki tüm
petrol, a¤aç, do¤algaz gibi yak›ta
eﬂde¤erdir. Güneﬂ ›ﬂ›nlar› 8.44
dakikada yeryüzüne ulaﬂ›r. Güneﬂ,
dünyaya en yak›n y›ld›zd›r. Çekim
kuvveti dünya yer çekiminin 28
kat›d›r. Güneﬂ, dünyan›n en az 1
milyon kat›d›r. Güneﬂ enerjisini
yüzeyindeki hidrojen atomlar›n›n
helyum atomlar›na dönüﬂmesi
sonucu bir patlama olur, bu
patlamalardan günde milyonlarca
olur bu ﬂekilde güneﬂ enerjisi
meydana gelir.
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Güneﬂli ve aç›k havan›n
ruh hali üzerindeki etkisi
çok büyük. Güneﬂli havada
insanlar kendilerini mutlu
ve daha enerjik
hissederken, gri bir
gökyüzünde depresyona
girebiliyorlar. Zaten
uzmanlar k›ﬂ›n depresyona
daha fazla rastland›¤›n›
söylüyor. Yap›lan
araﬂt›rmalar da güneﬂin az
oldu¤u ülkelerde intihar
oranlar›n›n daha yüksek
oldu¤unu gösteriyor. Güneﬂ
fakiri olan ve baz›
bölgelerinde dokuz ay k›ﬂ
yaﬂanan Finlandiya'da
intihar oran› dünyan›n en
yüksek oran›...
Güneﬂe yüzünü dönen
herkes daha bir iyimser.
Güneﬂin kendini en fazla
gösterdi¤i yaz aylar›
geldi¤inde insanlar
neﬂeleniyor, do¤a gibi
kabuklar›n› k›rarak güneﬂe
kendisin haz›rl›yor. Art›k
daha uzun saatler d›ﬂar›da
harcanmaya baﬂlan›yor.
Dostluklar pekiﬂtirilirken,
gezmelerin, tozmalar›n
say›s› art›yor. Tatil, deniz,
güneﬂ, kum üçlüsünde de
güneﬂin yeri tart›ﬂ›lmaz.
GÜNEﬁ IﬁINIYLA TEDAV‹
Do¤aya ve yaﬂama katk›s›
nedeniyle 'güneﬂ ana'
olarak da adland›r›lan
güneﬂin sa¤l›¤a katk›lar›
en önemli iﬂlevleri aras›nda
yer al›yor. 'Güneﬂ girmeyen
eve, doktor girer' atasözü
günlük yaﬂamda en s›k
kullan›lan sözler aras›nda.
Ac›badem Hastanesi'nden
Cilt Hastal›klar› Uzman›
Dr. Gökhan Okan, güneﬂin
zararl› etkilerinin yan› s›ra
k›sa süreli ve uygun
saatlerde bulunmak
kayd›yla yararl› etkilere
sahip oldu¤unu belirterek,
ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n
antiseptik ve
antimikrobiyel özellik
taﬂ›d›¤›na dikkat çekiyor.
Okan, “Güneﬂ, ba¤›ﬂ›kl›k
sistemini güçlendirip,

mikroplara karﬂ›
savaﬂmada etkili. Baz› cilt
hastal›klar› güneﬂ ›ﬂ›nlar›
sayesinde tedavi
edilebiliyor. D vitamini
salg›lanmas› güneﬂ ›ﬂ›nlar›
yard›m›yla gerçekleﬂiyor”
diyor.
Mevsim de¤iﬂikli¤ine ba¤l›

geliﬂen depresyon, güneﬂ
›ﬂ›nlar›n›n tedavi amaçl›
kullan›ld›¤› bir di¤er klinik
durum. Okan, mevsimsel
depresyonun sonbahar
sonu, k›ﬂ baﬂlar›nda
görülüp, yaz baﬂlar›nda
ortadan kalkan bir
depresyon çeﬂidi oldu¤unu

‹Ç‹NDEK‹ SICAKLIK 12 M‹LYON DERECE
Güneﬂ, güneﬂ sistemindeki en büyük gök cismi. Çok s›cak ve yanmakta olan
baz› gazlardan oluﬂuyor. Bu nedenle, yüzeyinde her saniyede milyonlarca
atom bombas› patlamas›na eﬂit güçte patlamalar olur. Bu patlamalarda boyu
dünyan›n büyüklü¤ünün 40-50 kat› olan alevler f›ﬂk›r›r. Ateﬂten bir topa
benzeyen güneﬂ, yüzeyinden çok büyük bir ›s› ve ›ﬂ›k yayar. E¤er, güneﬂ
olmasayd›, her zaman gece olurdu ve her yer buzla kapl› olurdu. En önemlisi
dünyada yaﬂam yani biz olamazd›k. Güneﬂin d›ﬂ yüzeyindeki s›cakl›k 6
milyon derece, içindeki s›cakl›k ise 12 milyon derece.

kapak

ELEKTR‹K 'GÜNEﬁ'TEN GELECEK
Alternatif enerji kayna¤› olan güneﬂten Türkiye'de
konutlarda su ›s›tma yan›nda elektrik ihtiyac›n›
karﬂ›lamada da yararlan›lmaya baﬂland›. ﬁu ana kadar
50 konutta uygulanmaya baﬂlanan güneﬂ enerjisinden
elektrik elde etmede büyük potansiyel bulundu¤u ve
gelecekte kullan›m›n›n katlanaca¤› belirtiliyor. Geçen
y›l Türkiye’de, 800 bin konutta 1.7 milyon metrekare
güneﬂ kollektörü kullan›ld›. Bu y›l ise, güneﬂ kollektörü
kullanacak konut say›s›n›n 900 bine ç›kmas›
bekleniyor. Ekogüneﬂ Kurucusu Senem Gencer,
Türkiye'de güneﬂten elektrik elde edilmesi

uygulamalar›n›n yeni yeni uygulanmaya baﬂlad›¤›n›
belirterek, güneﬂ fakiri olan Almanya'n›n bile bu
konuda Türkiye'yi geride b›rakt›¤›n› söylüyor.
Bugüne kadar 50 konuta güneﬂ enerjisiyle elektrik
verilmeye baﬂlanm›ﬂ. Özellikle ﬂehir ﬂebekesinden
uzak yerlerde güneﬂ ve rüzgar enerjisinden elektrik
elde etmek avantajl› bir sistem olarak görülüyor.
Güneﬂ enerjisinden bir konutta elektrik elde etmenin
montaj dahil toplam maliyeti 10 bin Euro. Rüzgar
tribünü ve güneﬂ kollektörünün beraber kullan›ld›¤›
baz› uygulamalarda ise, bu maliyet düﬂüyor. Senem

Gencer, güneﬂ enerjisiyle su ›s›tmay› pek çok kiﬂinin
yapt›¤›n› ancak elektrikte birkaç firman›n
bulundu¤unun alt›n› çizerek, "Maliyeti nedeniyle henüz
yayg›nlaﬂmad›. Ancak gelecek dört beﬂ y›l içinde ikiye
katlanacak. Maliyetleri önemli ölçüde azalacak. Ama
Almanya gibi güneﬂ fakiri bir ülkede bile devlet
teﬂvi¤iyle güneﬂten önemli ölçüde elektrik elde
ediliyor" diyor. Güneﬂ enerjisi konusunda Türkiye’de
kullan›lmayan daha fazla potansiyel bulunuyor.
Devletin bu alana teﬂvik vermesiyle güneﬂ enerjisi
kollektörü kullan›m oran›n›n artaca¤› vurgulan›yor.
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ZAMANI
BEL‹RLEMEDE
KULLANILDI
Medeniyetlerin güneﬂle bir di¤er
iliﬂkisi de zaman kavram›yla ilgili.
‹nsano¤lu önce, yere bir de¤nek
saplay›p gölgesini gözlemleyerek
günlük zaman› ölçmeyi ak›l etmiﬂ.
Sümer ve Çin medeniyetleri ay›n
hareketlerini gözlemlerken, y›l› üç
mevsime bölen M›s›rl›lar güneﬂ
takvimini yaratt›. Aztekler gibi
‹braniler de, birbirlerinden
kilometrelerce uzakta güneﬂ ve ay
takvimlerini bir arada uygulamay›
seçti. Romal›lar ise, Sezar'›n emriyle
bir y›l› 365 gün olarak belirledi.
Güneﬂle ilgili bilimsel yaklaﬂ›mlar ise
M.S. 6'nc› yüzy›lda baﬂl›yor.
Pitagor'dan Aristo'ya, Kopernik'ten
Galile'ye, Kepler'den Newton'a
birçok bilim insan›, güneﬂin yerini,
yap›s›n›, dokusunu araﬂt›rd›.

GÜNEﬁ
TANRILARI
Dünyan›n 330 kat› büyüklükte ve
dünyadan 26 ›ﬂ›k y›l› uzakl›kta
olan güneﬂe yüzy›llar boyunca
tap›n›ld›¤› da kaynaklarda yer
al›yor. ‹nsano¤lunun güneﬂe
tap›nmas› M.Ö. 5000 y›l›nda
baﬂl›yor. Güneﬂ Tanr›lar› çeﬂitli
medeniyetlere farkl› isimlerle
an›ld›lar. M›s›r’da Güneﬂ Tanr›s› Ra,
Hint Yar›madas›'nda Mitra ve
Surya, Japon Tanr›ças› Amaterasu,
Maya uygarl›¤›nda Kiniﬂ Ahau,
Çin’de ﬁihe, Aztek uygarl›¤›nda
Huitzilipotçli, Antik Yunan
Mitolojisi'nde ise Helios olarak
isimlendirildi. Bazen evrenin
yarat›c›s›, bazen do¤urgan bir
Tanr›ça, kimi kez yak›ﬂ›kl› bir
erkek figürü olarak resmedildi.
Ejderha ya da dev y›lan gibi
mitolojik, ya da keçi ve at gibi
gerçek birçok hayvan›n da güneﬂi
simgeledi¤ine inan›l›yor.
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aktararak, ﬂu bilgileri
veriyor: “Ekvatordan uzak,
yüksek rak›ml› yerlerde
daha s›k rastlan›r.
Hastal›¤›n nedeni tam
bilinememekle birlikte
biyolojik saatimizin gün
›ﬂ›¤›n›n azalmas›na uyum
sa¤lamada güçlük çekmesi
sonucunda ortaya ç›kt›¤›
kabul ediliyor. Hastal›¤›n
yaz aylar›nda düzelme
göstermesi, ›ﬂ›k tedavisinin
hastal›¤›n tedavisinde
kullan›m›na neden oldu.
Tedavi amac› ile zarars›z
›ﬂ›nlar kullan›l›yor.”
Yaﬂam›n kayna¤› olan ateﬂ
topundan oluﬂan güneﬂten
iyi korunmama durumunda
ise çeﬂitli hastal›klara da
neden olabiliyor. Güneﬂ,
görünen ve görünmeyen
›ﬂ›nlar üretiyor. Ultraviyole
A ve Ultraviyole B ›ﬂ›nlar›,
görünmeyen ›ﬂ›nlar ve
güneﬂin neden oldu¤u
zararl› etkilerden sorumlu
tutuluyorlar. Ultraviyole B
›ﬂ›n› derinin yüzey
tabakas›na, A ise derin
tabakas›na eriﬂiyor. Güneﬂ
›ﬂ›nlar›n›n k›sa süreli ve
uzun süreli olan yan
etkileri de var. Güneﬂ
yan›klar›, k›sa süreli ve
yo¤un güneﬂe maruz kalma

sonras›nda geliﬂiyor ve aç›k
tenli kiﬂilerde çillenmeye
neden oluyor. Uzman Dr.
Gökhan Okan, ultraviyole
›ﬂ›nlar›n›n cilt hücrelerine
uzun süreli temas›n›n
k›r›ﬂ›kl›klar, k›lcal damar
geniﬂlemeleri, cilt lekeleri
ve cilt kanseri oluﬂumuna

yol açt›¤›n› dile getirerek,
cilt kanseri s›kl›¤›n›n di¤er
kanserlere göre çok daha
h›zl› ﬂekilde artt›¤›na
dikkat çekiyor. Yüz, boyun,
kulak, ön kol, gö¤üs, s›rt,
bacak ve eller cilt
kanserinin en s›k
görüldü¤ü bölgeler.
5 M‹LYAR YIL ÖMRÜ VAR
Yeryüzünde yaﬂam›n güneﬂ
›ﬂ›nlar›na ba¤l› olmas›,
güneﬂin insanlar için
gerekli olan enerjiyi daha
ne kadar sürdürebilece¤i
endiﬂelerini de akla
getiriyor. Gökbilimci Zeki
Sayan’a göre, güneﬂin ﬂu
andaki enerji durumunda
önümüzdeki 5 milyar y›lda
önemli bir de¤iﬂiklik
olmayacak. Ayn› ﬂekilde ›s›
ve ›ﬂ›k vermeye devam
edecek. Daha sonra
genleﬂmeye baﬂlayacak,
s›cakl›¤› bugünküne göre
yüzde 20 artacak dev bir
k›z›l y›ld›za dönüﬂecek.
Sayan, “O zaman
yeryüzündeki s›cakl›k
dayan›lmaz bir yüksekli¤e

ulaﬂacak. Okyanuslar
kaynay›p buharlaﬂacak ve
gezegenimiz bizim
bildi¤imiz türden bir
hayat›n var oldu¤u bir yer
olmaktan ç›kacak. Ancak 5
milyar y›l hayli uzun bir
zaman süresi olarak
görülüyor” diyor.
OZON ‹NCELD‹
IﬁINLARA D‹KKAT
Temel hayat kayna¤› olan
güneﬂ, ozon tabakas›n›n
incelmesiyle birlikte art›k
insanlar için bir tehlike
unsuru haline gelmeye de
baﬂlad›. Ozon tabakas›n›n
incelmesiyle birlikte,
yeryüzüne ulaﬂan
ultraviyole radyasyonu
miktar›nda büyük bir art›ﬂ
yaﬂan›yor. Eskiden,
yeryüzüne sadece A ve B
ultraviyole radyasyonu
ulaﬂ›rken art›k C
ultraviyole radyasyonu da
ulaﬂmaya baﬂlad›. A
ultraviyole radyasyonu
cildin erken yaﬂlanmas› ve
k›r›ﬂmas›na neden olurken,
B ve C ultraviyole

radyasyonlar› ise deri
kanseri riskini art›r›yor. Bu
yüzden de sadece deniz ya
da havuz kenar›nda
güneﬂlenirken de¤il, günün
her saatinde güneﬂten
korunulmas› büyük bir
önem taﬂ›yor.
International Hospital
‹stanbul Kalp Hastal›klar›
Uzman› Uzm. Dr. Iﬂ›k
Erdo¤an, cilt yan›klar›, cilt
kanserleri, katarakt, s›cak
bunal›m› (s›cak
yorgunlu¤u, s›cak
bitkinli¤i) ve s›cak
çarpmas›n›n önemli
hastal›klar oldu¤una
dikkat çekiyor.
Güneﬂe ve ultraviyole
›ﬂ›nlar›na ba¤l› cilt
yan›klar› s›k olarak
görülüyor. Beyaz tenli ve
cildi ince kiﬂilerde, esmer
ve kal›n ciltli kiﬂilere göre
güneﬂin zararlar› daha
fazla. Erdo¤an, bunun
d›ﬂ›nda ultraviyole
›ﬂ›nlar›na ba¤l› olarak cilt
kanseri ve katarakt gibi
ciddi hastal›klar›n da
geliﬂebildi¤ini belirtiyor.

GÜNEﬁTEN 'KORUYUCU' TAVS‹YELER
> Yaz aylar›nda saat 10:00-16:00 saatleri aras›nda mümkün oldu¤unca
güneﬂten korunmal›.
> Uygun giysiler tercih etmeli, geniﬂ kenarl› ﬂapkalar kullanmal›, gözleri
katarakt riskine karﬂ› korumak için uygun filtreli kaliteli güneﬂ gözlükleri
kullanmaya özen gösterilmeli.
> S›k› dokunmuﬂ, kal›n, koyu renkli giysiler daha koruyucudur. Ayr›ca
giysilerle korunma koruyucu ürünlerle korunmadan daha pratik ve daha
ekonomiktir.
> Polyester-pamuk kar›ﬂ›m› giysiler sadece pamuk olanlara göre daha
koruyucu özellikte. Korunmada en önemli faktör güneﬂten uzak durma
ve giysi faktörü ve son olarak da koruyucu ürün kullan›m›.
> Güneﬂ koruyucular› güneﬂe ç›kmadan yar›m saat önce sürülmeli. 2 saatte
bir tekrarlamal›, terleme ve denize girip ç›kt›ktan yeniden sürülmeli.
> Koruyucular›n yüzde yüz koruyucu olmad›¤› bilinmeli ve güneﬂ alt›nda
kal›ﬂ süresi hiçbir zaman gere¤inden fazla uzat›lmamal›.
> Ömür boyu maruz kal›nan UV (Ultraviole) ›ﬂ›nlar›n›n yüzde 80’ine 18
yaﬂ›na kadar olan dönemde maruz kal›nd›¤› düﬂünülürse çocuklar›n
korunmas›n›n ne kadar önemli oldu¤u da ortaya ç›k›yor.
> Özellikle yaﬂl›lar ile kalp ve tansiyon hastalar›, çocuklar, hamileler, aﬂ›r›
kilolu kiﬂiler, kanser hastalar› ile kemoterapi görenlerin güneﬂten
korunma yöntemleri konusunda çok dikkatli olmalar› gerekiyor.
> Çocuklarda koruyucu kullan›m› önemli. Bebek derisi hassas oldu¤undan 6
aydan önce koruyucu kullan›lmas› önerilmiyor. 6 aydan sonraki dönemde
de mutlaka giysi, ﬂapka, gözlük faktörünün göz önünde bulundurulmas›
koruyucu olarak da çinko oksit gibi fiziksel koruyucular tercih edilmeli.
> Cildi ya¤l› olanlar losyon veya jel, kuru olanlarda ise krem formlar› tercih
etmeli.
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‘Ankaral› ve ANKA’l› gazeteci
olman›n sorumlulu¤u a¤›r’
>> Defne Do an

B

orçlar› vard›, çal›ﬂanlar›na maaﬂ
ödemekte güçlük çekiyordu, acaba
ba¤›ms›z, özgün haber iddias›n›
sürdüren ANKA’y› bir sermayedar
m› alacakt›? ANKA haber ajans›,
y›llard›r gündemde. Bu y›l 37. kuruluﬂ
y›ldönümünü kutluyor. ANKA
çal›ﬂanlar› için kuruluﬂunda U¤ur
Mumcu gibi tarafs›z gazetecili¤in
sembolü haline gelmiﬂ isimlerin oldu¤u
bir ajans›n 37 y›l› geride b›rakmas› çok
önemli... Veli Özdemir, ANKA’ya bu
zorlu döneminde patron olup herhangi

bir holdinge, sermayedara sat›ﬂ›n›
engelledi, deyim yerindeyse çekti
çevirdi… ‹ﬂlerin yoluna girdi¤ini
çal›ﬂanlar›n maaﬂ›n› düzenli
alabilmelerinden anl›yoruz.
ANKA Ankara Haber Ajans› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Veli Özdemir ile
gazetecilikte iﬂ ve özel hayat dengesi,
Ankara’da gazeteci olman›n farkl›l›klar›
ve mesleki hedefleri üzerine konuﬂtuk.
ANKA’l› bir gazeteci olmakla Ankaral›
bir gazeteci olmak kavramlar›na sizin
bak›ﬂ›n›z nas›l?
Veli Özdemir: ANKA Ankara’n›n

Bölgesel bir ajans olmak istiyoruz
ANKA’daki hedeflerinizi nas›l özetlersiniz?
>> 1972’den bu yana varl›¤›n› sürdüren ba¤›ms›z çal›ﬂan ANKA, medya yelpazesinde Cumhuriyet gazetesine de
haber verir, Zaman gazetesine de servis yapar. Bunlar›n tam ortas›nda yer alan Hürriyet’e de. Art› iki yay›n›m›z
var, ekonomi dergileri ‹ngilizce, Türkçe. Ba¤›ms›z bilgi üreten, ba¤›ms›z bir yap›. Amac›m; Türkiye’nin stratejik
konumuna uygun bir bölge ajans› oluﬂturmak. Türkiye’nin ulusal, bölgesel ve uluslararas› ç›karlar› aç›s›ndan da
bunu son derece önemsiyorum. Bu çerçevede ilk iﬂimiz Rusya’n›n en büyük ajans› olan 11 dilde, 40 ülkeye yay›n
yapan Novosti ile anlaﬂmak oldu. Art› Avrupa’da, merkezi Brüksel olan AB Haber ajans›yla görüntülü yay›nc›l›k.
Bunu Ortado¤u ve Balkanlar olarak biraz da Avrasya bölgesine do¤ru kayd›rmak çabas›nday›z. Türkiye içinde
de, daha kaliteli, daha nitelikli habercilik yapmak. Sadece yaz›l› de¤il, foto¤raf ve görüntü. Bunun için yat›r›m
yap›yoruz. Bu y›l›n sonunda san›r›m tamamlar›z, bu yat›r›m› da. Yerel medyay› da destekliyoruz. Çünkü bilginin
yerelleﬂmesi, yerel bilgilerin genel yap› içinde servisini en az›ndan ﬂeffafl›k, demokrasi ve çok seslilik aç›s›ndan
önemsiyoruz. Türkiye’de yeni geliﬂen internet gazetecili¤i alan›nda da çok yay›n bir abone a¤›na sahibiz. Bu
alan›n da geliﬂmesi için abonelik ücretlerimizi sembolik denecek rakamlara indirdik. ‹nternet üzerinden TV
yay›nc›l›¤› yapan CTV ile haber iliﬂkisi içindeyiz ve habercilikte ekran yay›nc›l›¤› yap›yoruz. Böylece CTV
üzerinden farkl› kesimlere de haberlerimizi ulaﬂt›r›yoruz. Özetlemek gerekirse hedefimiz, Türkiye içinde güçlü
yayg›n bir a¤ oluﬂturmak, teknolojik tüm geliﬂimleri göz önünde tutarak bölgesinde etkin bir ajans olmak.

k›salt›lm›ﬂ›d›r. Biz Ankara Haber
Ajans›’y›z. K›salt›lm›ﬂ› ANKA. Ajans
olarak ilk hizmeti de Ankara habercili¤i
ile baﬂlam›ﬂ. ANKA 1972’de kurulmuﬂ.
15 Mart’ta…Yani 12 Mart
muht›ras›ndan bir y›l sonra... O süreci
yaﬂayanlar, o siyasi iklimi iyi bilir.
ﬁimdi gerçi Hat›rla Sevgili dizisiyle bir
popüler kültür ürünü olsa da ﬂimdiki
kuﬂaklarda az buçuk o dönemi alg›l›yor.
12 Mart’la baﬂlayan siyasi süreci
anlatmaya gerek var m› bilmiyorum
ama o dönem müthiﬂ bir ayd›n k›y›m›
var; gazeteciler, yazarlar tutuklan›yor;
iﬂsiz b›rak›l›yor; takibatlar,
soruﬂturmalar... Ordu’da bile yaﬂan›yor
bu. 12 Mart sonras› oluﬂan bu rejime
karﬂ›, k›y›ma, haks›zl›¤a, takibatlara
u¤rayan gazetecilerin o rejime bir
tepkisidir, o rejime bir meydan
okumas›d›r, bir ç›k›ﬂ yolu aramas›d›r
ANKA’n›n kurulmas›. ANKA’y›
do¤uran 12 Mart rejiminin siyasi
iklimidir. ANKA’y› Altan Öymen ve
Örsan Öymen kuruyor. Ve Sevgi
Soysal… Sonra iﬂinden at›lan,
cezaevinden ç›kan, gazetesi kapat›lan
veya iﬂ verilmeyen kim varsa bu yap›
içinde yerini al›yor. Önce tek merkezli
Ankara’dan yay›n yap›yor. Birçok
gazetenin Ankara temsilcili¤inin
olmamas› da ANKA’n›n sektördeki
etkisini ve önemini bir anda art›r›yor.
Kuruluﬂ felsefesi ve ilkesi; objektif,
ba¤›ms›z ve özgür habercilik... Bu ilke o
zaman konulmuﬂ. O günden bu yana da

gündemin sesi: veli özdemir
U¤ur Mumcu, Yahya Demirel’in
sunta yolsuzlu¤unu orada
ç›kard›… Özal’›n hayali ihracat
yolsuzlu¤unun ortaya
ç›kar›ld›¤› adres de ayn›yd›…
ANKA Ankara Haber Ajans›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Veli Özdemir, medyada
ba¤›ms›z olman›n zorluklar›n›
ve keyfini anlatt›.
Türkiye’de yaﬂanan tüm siyasal süreçlerde,
darbe, ara rejim, a¤›r iktidar bunal›mlar›
veya yönetim krizlerinde ANKA bu
ilkesinden hiçbir ﬂekilde ödün vermeden
habercilik çizgisini sürdürüyor. Bu ayn›
zamanda ANKA’ya sektör içinde
rakiplerinin karﬂ›s›nda niteliksel bir
rekabet avantaj› da yarat›yor. ANKA
sadece bu anlay›ﬂ›yla üretti¤i bilgi ve
haberden para kazan›yor 37 y›ld›r. ﬁimdi
önümde bir resim var. Bu haftaki Ayd›nl›k
Dergisi’nde yay›nlanm›ﬂ. Farkl› bir konuda
kullanm›ﬂlar ama bu ANKA’n›n ilk
kadrosunun foto¤raf›. Masada oturan
yasakl› oldu¤u zaman Rusya’dan
Türkiye’ye gelmiﬂ olan Zekeriya Sertel.
Havaalan›ndan sonra ilk geldi¤i adres,
ANKA. Zekeriya Bey’in ard›nda Aziz
Nesin, bu iki isim ANKA’n›n kadrosunda
de¤il ama ANKA’n›n hep yan›nda…
Arkada ise Altan Öymen, U¤ur Mumcu,
Murat Demiray, ‹smet Solak, Ahmet Tan,
Zekayi Durmuﬂ, Koray Düzgören, Teoman
Erol, Süleyman Coﬂkun ve Mehmet
Aç›ktan. ‹ﬂte bu foto¤raf›n içinde yer
alanlar o dönem ANKA’n›n ilk kadrosu. Ve
burada ad›n› sayamayaca¤›m birçok isim.
Bu isimler o dönem Ankara’dan 12 Mart
rejiminin a¤›r bask›s›na ra¤men gazetecilik
yap›yor. Ve muhalif tabii ki... Çünkü do¤ru
ve gerçek özü itibariyle muhaliftir. Sizin
muhalif olmak için özel bir ﬂey yapman›za
gerek yok, sadece do¤ru ve gerçe¤i
yazman›z yeterli. O dönem ANKA’da bir
masa var; yolsuzluk masas›. U¤ur Mumcu
koymuﬂ masan›n ad›n›. Yahya Demirel’in
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Ev almad›m
resim ald›m
Özel hayat› çeﬂitlendirme anlam›nda Ankara
ile ‹stanbul’u nas›l k›yaslars›n›z?
>> Tabii ki Ankara’daki sosyal hayat ile
‹stanbul’daki yaﬂam tarz› çok farkl›. Hem iﬂ
yo¤unlu¤u, hem hayata bak›ﬂ hem de sosyal
yaﬂant› olarak. En az›ndan ‹stanbul’da deniz
var. ‹çinden bo¤az geçen bir kent ‹stanbul.
Ankara’da ise siyaset var…
Benim gazetecilik d›ﬂ›nda ama gazetecili¤i de
besleyen ilgi alanlar›m var. Mesela tiyatro,
edebiyat, klasik müzik ve resim sanat› gibi.
Uzun süre tiyatro yazd›m, ilgilendim ve
izledim. Yönetmen olmay› reji yapmay› çok
isterdim ama olmad›. Art› Cumhurbaﬂkanl›¤›
Senfoni Orkestras›’n›n –bak›n burada da
siyaset var cumhurbaﬂkanl›¤›- konserlerini
hiç kaç›rmad›m. Ve sinema tabii ki...
Mesle¤imin baﬂlar›nda cep harçl›klar›yla
edebiyat dergileri ç›kartt›k. ﬁimdi cep harçl›¤›
ile dergi ç›kartmak mümkün de¤il. ‹yi bir
resim koleksiyonu oluﬂturdum, diyebilirim ki
ev almad›m, resim ald›m. Bir kurumdan
ayr›ld›¤›mda ald›¤›m tüm k›dem tazminat›n›
götürüp resme yat›rd›m. Bu yo¤unlu¤un
aras›na beﬂ kitap s›¤d›rabilmiﬂ olmay› da
kendi aç›mdan büyük bir mutluluk say›yorum.
Art› çocuklar›m var. O¤lum Haluk F›rat dansta
Jimnastik Federasyonu’nun düzenledi¤i
yar›ﬂmada Türkiye ikincisi oldu. Keman
çal›yor, ﬂimdi bateri kurslar› al›yor ve çok iyi
bir noktada. K›z›m Asya küçük ama o da dans
kursuna gidiyor ve ondan da çok umutluyum.
Hobi derseniz iﬂte benim için bunlar. Burada
eﬂim Nesrin’i sevgiyle minnetle anmak
isterim. En az benim kadar bu mesle¤e,
benim çal›ﬂmalar›ma muazzam bir özveriyle
duyarl›l›k ve anlay›ﬂ gösteriyor…
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meﬂhur sunta yolsuzlu¤u ANKA’n›n
ortaya ç›kartt›¤› bir haberdir o dönem. O
dönemi yolsuzlu¤unun da sembolü oldu.
12 Eylül sonras› da Turgut Özal
döneminde yine hayali ihracat,
ANKA’n›n ortaya ç›kard›¤› yolsuzluktur.
ﬁimdi 1972’de kurulan ANKA bu
mant›k, bu kadro ile kurulmuﬂ ve
kiﬂili¤ini de kimli¤ini de ruhunu da bu
anlay›ﬂ ve kadrodan alm›ﬂ. Bu çizgi iki
nokta aras›ndaki düz bir çizgi gibi hiç
e¤rilmeden, bükülmeden yoluna hep
devam etti. ﬁimdi de biz, yani daha genç
bir ekip olarak ayn› mant›kta
yürütüyoruz. ANKA bir anlamda
Türkiye’de gerçek ba¤›ms›z medyan›n
tek adresi, tek ismidir.
Ankara’da gazetecilik mesleki aç›dan ne
gibi zorluklar ve s›n›rlar getiriyor ya da
ufuklar aç›yor?
>> Yukar›daki sorunuzda Ankaral›
gazeteci olmay› ANKA’y› anlatmaktan
f›rsat bulup açamad›m. Gazetecinin
kimli¤i ve kiﬂili¤i ﬂüphesiz ki bir ölçüde
çal›ﬂt›¤› ülkeye, co¤rafyaya, bölgeye veya
kente göre de ﬂekillenir. ‹stanbul’daki
iliﬂki ve haber trafi¤i bir ‹stanbullu
gazeteci tipi yarat›r. Ankara’daki haber
trafi¤i ve yo¤unlu¤u da Ankaral›
gazeteci tipi yarat›r. Türkiye Ankara’dan
yönetiliyor, siyasetin ve rejimin kalbi

Ankara. Dolay›s›yla iliﬂkileriniz bak›ﬂ
aç›n›z ve yazd›¤›n›z olaylar› da bu kent
belirliyor. Yani en genel anlam›yla
siyaset. 1981’in baﬂ›nda 12 Eylül darbesi
ile baﬂlad›m gazetecili¤e bu kentte. ‹lk
tan›d›¤›m s›k›yönetim komutan›,
darbeyi gerçekleﬂtiren Kenan Evren,
darbenin oluﬂturdu¤u bürokrasi, ve
yasakl› siyasetçiler Süleyman Demirel
ve Bülent Ecevit. Ard›ndan Alpaslan
Türkeﬂ ve Necmettin Erbakan. Ve
birçok siyasetçi, bürokrat… Bunlar› da
mahkeme koridoru veya salonlar›ndan
tan›yorsunuz. Bu isimlerin hal, hareket,
aç›klama ve sosyal yaﬂant›lar›n›,
faaliyetlerini izlemek sizi Ankara
gazetecisi yapar. Çünkü bunlar›
tan›mak ayn› zamanda Türkiye’de
rejimin sistemin nas›l iﬂledi¤ini
bilmektir. Bugün yaﬂanan olaylara
bakt›¤›n›zda, geldi¤imiz nokta ve
gidece¤imiz yer bir Ankaral› gazeteci
için ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Her ﬂey haber olur
mu, Ankara’da diye sorabilirsiniz.
Olmaz, ama Ankara’daki hiçbir bilgi
haber olmasa da zayii olmaz. Mutlaka
bir gün, gün ›ﬂ›¤›na ç›kar. ‹ﬂte tipik bir
Ankara gazetecisi olan Cüneyt
Arcayürek’in çal›ﬂmalar›. Yine Ankara
kökenli Hasan Cemal’in kitaplar›. Emin
Karakuﬂ’un ‘‹ﬂte Ankara’s›. Bunlar›n
birço¤u o zaman haber olmayan
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bilgilerdi. Ama zaman içinde geliﬂmelerin
seyriyle o bilgiler ete kemi¤e bürünüyor
ve farkl› boyutlar kazanabiliyor.
Ankara’da gazetecilik yapman›n
zorluklar› ﬂüphesiz ki var. Ama bu zorluk
‹stanbul’da ne kadarsa, Hakkari’de ne
kadarsa Ankara’da da o kadard›r.
Sorunuzun yan›t›n› tamamlayay›m;
Ankara’da gazetecilik yapman›n ﬂüphesiz
ki müthiﬂ avantajlar› var. Önce sistemin
nas›l çal›ﬂt›¤›n›, rejimin nas›l iﬂledi¤ini ve
yönetildi¤ini görüyorsunuz, tan›k
oluyorsunuz. Bu önemli bir tecrübe. Bir
anlamda Ankara’da iyi gazetecilik
yapmak sistemin genetik ﬂifrelerini
çözmek gibidir. ‹ﬂte bak›n bugün birkaç›
hariç, genel yay›n yönetmenleri veya
yazarlar›n hemen hepsi Ankara’n›n
gazetecilik rahleyi tedrisinden geçmiﬂtir.
Burada yetiﬂmiﬂlerdir. Ertu¤rul Özkök iyi
bir Ankara gazetecisidir, y›llard›r
Hürriyeti yönetir. Sedat Ergin, Serdar
Turgut, Derya Sazak, Hasan Cemal,
Oktay Ekﬂi, Zafer Mutlu, ‹smet Berkan,
Altan Öymen, Atilla Güner, Çetin Altan,
Can Dündar, U¤ur Dündar, Mehmet Ali
Birand, Ali K›rca, Mustafa Karaalio¤lu,
Murat Birsel gibi mesleklerinin önemli
bir k›sm›n› ya da tümünü Ankara’da
yaﬂam›ﬂlard›r. Daha çok isim var. Genel
yay›n yönetmeni olacak gazeteciler de
Ankara temsilcili¤i yaparlar bir süre,
Ertu¤rul Özkök, Hasan Cemal, Sedat
Ergin, ‹smet Berkan, Vatan’dan Tayfun
Devecio¤lu, Sabah’tan Ergun Babahan
gibi...
ANKA geçmiﬂinizi özetlerken
ANKA’daki ikinci döneminizi biraz
anlat›r m›s›n›z?
>> ANKA’ya 1 Nisan 1987’de baﬂlad›m. 1
Nisan 1992’de ayr›ld›m. Yani tam beﬂ y›l
sürdü. Gazetecili¤e 1981’in baﬂ›nda
baﬂlad›m. Askerlik dönüﬂü de ANKA
girdi yaﬂam›ma. Ama ﬂimdi bakt›¤›mda
ben ANKA’n›n de¤il, ANKA asl›nda
benim yaﬂam›ma girmiﬂ. Ki ayr›ld›ktan
15 y›l sonra yine buraday›m. ANKA’ya
baﬂlad›¤›m y›llarda yasakl› lider Demirel
ve Ecevit’i izledim. Öncesinde de
izlemiﬂtim. Habercili¤in d›ﬂ›nda bu iki
liderden gazetecilik, bilgi, yaﬂam
deneyimi anlam›nda çok ﬂey ö¤rendim.
Son derece ö¤retici olmuﬂtur. Demirel ve
Ecevit’i izlemek. 1989 y›l›nda yönetim
kurulunun karar› ve çal›ﬂanlar›n onay› ile
–ki bizde bu bir gelenektir- önce
istihbarat ﬂefi sonra da yaz› iﬂleri müdürü
oldum. Yani yöneticiler son derece
demokratik biçimde göreve gelir ve gider

‘Gazetecilik müthiﬂ bir diyalektiktir’
Çok çal›ﬂt›¤›n›z› biliyoruz. Özel hayat ile iﬂ
hayat› dengesini nas›l kuruyorsunuz?
>> Çok klasik bir tan›m gibi gelebilir ama bana
göre, gazetecilik bir iﬂ de¤il; bir yaﬂam tarz›...
Meslek olma unvan›n› da buradan al›r.
Gazetecilik müthiﬂ bir diyalektiktir. Bir gazeteci
için "her sabah dünya yeniden kurulur, her
sabah taze bir baﬂlang›çt›r." Bu, gazetecilik
mesle¤inin diyalekti¤ini ifade etmek için en
önemli söz bence. Ve siz gazeteci olarak
sokaktaki insana göre, yar›n› bugünden yaﬂayan
insans›n›zd›r. Bu müthiﬂ bir tempo, beyin h›z›
gerektiriyor. Çünkü yaz›yorsunuz ve bu tarihe
mal oluyor. Ve tarih sizin bu yazd›klar›n›z
üzerine ﬂekilleniyor.

ANKA’da. Genç yaﬂta yönetici gazeteci
olarak masaya oturdum, oturuﬂ o
oturuﬂ. Yaz› iﬂleri müdürü olmamda
U¤ur Mumcu, Uluç Gürkan ve Varl›k
Özmenek’in büyük katk›s› oldu. Art›
rahmetli Kuvvet Baﬂar›r’›n. Tabii ki
ajans›n sahibi ve genel müdürü
rahmetli Müﬂerref Hekimo¤lu’nun.
Y›llar sonra yine ANKA’day›m. ﬁimdi o
dönem öngördü¤üm yap›y› bugün h›zla
geliﬂen sektöre karﬂ›n zorda olsa
baﬂarmaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü art›k bu
iﬂe inanm›ﬂ bir kadromuz var.
Ankara’da Nuri Sefa, Zafer Gedik,
Naki Bak›r, ‹stanbul’da Necmi Çelik.
Hem iyi gazeteciler hem de sektördeki
geliﬂmeleri iyi biliyorlar ve öngörüleri
son derece yüksek. 1990’larda yani
hedefledi¤imiz o yap›y› ﬂimdi inﬂa
ediyoruz.
ANKA’n›n sahiplik duygusu ve ortakl›k
yap›s› hakk›nda biraz bilgi verir
misiniz?
>> ANKA’ya sahiplik do¤rusu çok a¤›r
bir duygu ve sorumluluk. Size yukar›da

Olay, haber konusu gece de oluyor, sabah›n
köründe de olabiliyor veya herkes kan
uykudayken de… Siz buna "Benim mesai
saatlerim içinde de¤il" veya "O saatte ben
görevli de¤ilim" diye kay›ts›z kalamazs›n›z.
S›radan bir sohbet, küçük bir diyalog veya küçük
bir gözlem sizin habercilik sezginizi ve
refleksinizi hemen harekete geçiyor. Bu
gazetecili¤in asl›nda kendi içinde oluﬂturdu¤u
bir matematiktir.
Özel yaﬂama gelince… Bütün bunlar›n aras›nda
tabii ki bir de iﬂ d›ﬂ›ndaki hayat var. Ve özel
yaﬂam›n›z›n da bir matemati¤i olmal›. Ve bu iki
matematik de çeliﬂmemeli. Evlenirken eﬂime
ﬂunu söylemedim tabii ki: "Gazeteciyim, 24 saat
bu iﬂi yapar ve yaﬂar›m. Bana meslekle ailem
aras›nda bir tercihte bulunmam› isteme çünkü
mesle¤i tercih ederim." Ama mesle¤e duydu¤um
sorumluluk, tutku ve mesle¤in yukarda
anlatt›¤›m iç matemati¤ini eﬂime iyi anlatt›¤›m›
düﬂünüyorum; hatta zaman zaman olaylar› da
birlikte yaﬂayarak gözlemde bulunmas›n›
sa¤lad›m. Asla iﬂ ile aile yaﬂant›m› birbirine
kar›ﬂt›rmad›m. Mesela eﬂimi gazeteci çevresi
tan›maz; keza ben de onun iﬂ yaﬂam›na iﬂ
çevresine girmem. Dolay›s›yla ikimiz de iﬂimizi
kenarda tutarak ayr› bir yaﬂam alan› oluﬂturduk.
Ve o yaﬂam alan›n›n içini doldurmaya çal›ﬂt›k
üretti¤imiz renk tonlar›yla…

bir foto¤raf karesi anlatt›m. O san›r›m
bu sorumluluk duygusunun ne kadar
a¤›r oldu¤unu ifade eder. Bunun yan›
s›ra çok kadri k›ymeti bilinmese de
ajanslar›n sektör içindeki iﬂlevleri
büyüktür. Çok stratejik kurumlard›r
ajanslar. Geçti¤iniz bir haberle her ﬂey
olabilir. Mesela 1980’li y›llar›n sonunda
Bulgaristan’tan Türkiye’ye göç bir haber
ajans›n›n haberiyle baﬂlad›. Veya
Çavuﬂesku’nun devrilmesi, Temaﬂvar
katliam› yine uluslararas› ajanslar›n
haberiyle baﬂlad›. Yukardaki foto¤rafa
dönersek, geçmiﬂi çok önemli
ANKA’n›n. Müthiﬂ bir miras devrald›m
diye düﬂünüyorum. Art› son derece sayg›
de¤er bu insanlar›n miras›n› zengin
baban›n bonkör sorumsuz çocuklar› gibi
harcamak yerine, bu miras› daha
zenginleﬂtirmek ve ileri götürmek için
çabal›yoruz. Ve bizden sonrakilerine de
miras b›rakmak için. Bu çerçevede
ANKA’y› s›radan bir ﬂirket gibi
görmekten çok önemli bir misyon
üstlenmiﬂ kurum olarak görüyorum. Bu
sorumlulu¤umuzu daha da art›yor.
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G›da
savaﬂlar›
kap›da
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dosya
Uganda’da insanlar fare yeme noktas›na geldi. M›s›r, Endonezya, Bangladeﬂ, Fildiﬂi
Sahilleri, ﬁili, Etiyopya ve Filipinler'de g›da ürünlerine yap›lan yüksek zamlar nedeniyle
halk sokaklara döküldü. Ölümle sonuçlanan çat›ﬂmalar yaﬂand›…. M›s›r'da 20 y›ld›r tek
bir ismin eklenmedi¤i g›da karnesi sistemine 15 milyon yeni kiﬂi eklendi. Birleﬂmiﬂ
Milletler’in g›da krizinden etkilenmesi olas› ülkeler listesinde Türkiye de var.

Türkiye, BM'nin g›da krizi listesinde
Birleﬂmiﬂ Milletler'in dünyay› etkileyen g›da krizinden etkilenmesi
olas› ülkeler listesinde Türkiye de var. Listenin baﬂ›nda baﬂta Afrika
ve Asya ülkeleri olmak üzere, Irak, Filistin, Çin ve baz› Güney
Amerika ülkeleri bulunuyor. Türkiye en az riskli ülkeler aras›nda yer
almas›na ra¤men özellikle k›rsal kesimde yaﬂayanlar, çiftçiler ve
ﬂehirlerde yaﬂayan fakir halk›n g›da k›tl›¤›ndan en çok zarar
görebilecekler aras›nda oldu¤u belirtiliyor. Türkiye ise krizin etkisini
en aza indirebilmek için GAP kozunu devreye sokmaya haz›rlan›yor.
Devlet Bakan› Mehmet ﬁimﬂek, "Dünyada büyük bir g›da krizi var.
Türkiye'nin bu g›da krizine karﬂ›l›k en önemli stratejisi GAP gibi
bölgesel kalk›nma projelerinin h›zland›r›lmas›d›r" diyerek Türkiye'nin
tar›m potansiyelini en üst seviyelere ç›karma yolunda ad›mlar
ataca¤›n›n iﬂaretini veriyor.

>> D e f n e D o ¤ a n

Tar›m için arazi av›
14.8 milyar hektar toprak bulunan dünyan›n sadece 1.4 milyar
hektarl›k bölümü tar›ma uygun. Tar›m alan› bak›m›ndan fakir olan
ülkeler son g›da krizinden ders alarak piyasalardaki az miktarda g›da
için savaﬂmak yerine art›k do¤rudan üretici olmay› tercih ediyor.
Suudi Arabistan'dan Çin'e, Libya'dan Sudan'a kadar çok say›da ülke
kendi s›n›rlar› d›ﬂ›nda tar›m ve hayvanc›l›k yapma aray›ﬂ›na girdi. Çin
dünya üzerindeki toplam çiftçi say›s›n›n yüzde 40'›n› bar›nd›r›rken
tar›ma uygun arazinin oran› yüzde 9. Çin bu çerçevede Bat›
Sibirya'da tar›m alan› kiralamak için Rusya ile görüﬂmelere baﬂlad›.
Afrika ve G. Amerikal› ülkelerle de temaslar sürüyor. Eski Sovyetler
Birli¤i'nin tah›l ihtiyac›n›n yüzde 40'›n› karﬂ›layan Ukrayna ise 200
bin hektar topra¤›n› bu¤day yetiﬂtirmek üzere Libya'ya kiralad›.
Dünya üzerinde tar›ma uygun alan miktar›n›n giderek azalmas› ve bu
nedenle de¤erlenmesi yat›r›mc›lar› da harekete geçirdi. Baﬂta
Morgan Stanley gibi Wall Street'in büyük bankalar› olmak üzere çok
say›da finans kuruluﬂu ve hedge fon büyük miktarda tar›m arazisi
almaya baﬂlad›. Uzmanlar petrol ve alt›n›n yan› s›ra art›k tar›m
arazilerinin de yak›n gelecekte yat›r›mc›lar›na büyük kâr vaat eden
varl›klar haline gelece¤ine dikkat çekiyor.

B

ugünlerde dünya
bar›ﬂ›n› en ciddi
ﬂekilde tehdit eden
sorunlar listesinin
baﬂ›nda “g›da krizi”
gösteriliyor. Nitekim
geçti¤imiz günlerde g›da
fiyatlar›ndaki astronomik
art›ﬂlar dünyan›n dört bir
yan›nda kitleleri soka¤a
döktü. Onlarca insan ekmek
kavgalar›nda yaﬂam›n›
yitirdi. Fiyatlar›n daha da
artmas›yla dünyan›n pek çok
ülkesinde isyanlar›n ve g›da
savaﬂlar›n›n do¤mas›ndan
endiﬂe ediliyor. Art›k IMF ve
Dünya Bankas› yetkilileri
dahi Bangladeﬂ, M›s›r,
Sudan, Etiyopya, Güney
Amerika’daki artan
yoksullu¤un daha da ciddi
boyuta ulaﬂaca¤›n› ve bunun
sosyal sorunlara neden
olabilece¤ini belirtiyorlar.
Peki g›da krizi ne kadar
sürecek? Boyutlar› ne
olacak? Dünya bar›ﬂ›n›
tehdit eden bu olaya hangi
faktörler sebebiyet veriyor?
‹SMMMO Yaﬂam

okuyucular› için tüm
yönleriyle g›da krizini
araﬂt›rd›k...
YOKSULLU⁄UN YAKITI
G›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n
birçok nedeni var. Halen
azgeliﬂmiﬂ ülkelerde kontrol
alt›na al›namayan nüfus
art›ﬂ›, verimin giderek
düﬂmesi, dünyada tar›m
ürünleri için gereken
yat›r›mlar›n yap›lmamas›,
yeryüzünde besinlerin
da¤›l›m›ndaki yetersizlikler
de ciddi fiyat art›ﬂlar›na yol
aç›yor... Artan petrol
fiyatlar›n›n etkisiyle
önümüzdeki y›llarda
biyoyak›tlar›n tah›l (bu¤day,
m›s›r) piyasas› üzerinde
etkisinin daha da artmas›
bekleniyor. Özellikle yoksul
ülkelerde tar›m ürünlerinin
biyoyak›ta dönüﬂtürülmesi
nedeniyle g›da fiyatlar›ndaki
art›ﬂ›n dizginlemeyece¤i,
yoksullar›n daha da zor
durumda kalaca¤› tahmin
ediliyor.
Dünyada yeterince g›da
stoku bulunuyor. Ancak
zenginli¤ine zenginlik
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Ugandal› fare
yeme noktas›nda
G›da krizi, dünyan›n farkl›
bölgelerinde farkl› ﬂekillerde
etkisini gösteriyor. Haiti'de g›da
krizi nedeniyle baﬂbakan senato
taraf›ndan görevden al›nd›. M›s›r,
Endonezya, Bangladeﬂ, Fildiﬂi
Sahilleri, ﬁili, Etiyopya ve
Filipinler'de g›da maddelerine
yap›lan yüksek zamlar sonras›nda
ölümle sonuçlanan ayaklanmalar,
protestolar ve ya¤ma olaylar›
yaﬂand›. ‹ﬂte g›da krizi nedeniyle
dünyan›n dört bir yan›nda
yaﬂanan çarp›c› olaylardan
baz›lar›:
> Küresel g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ
ve geçen y›l etkili olan ﬂiddetli
ya¤›ﬂlar›n yol açt›¤› g›da
s›k›nt›s› nedeniyle Uganda'da
28 kiﬂi ölürken ülkede insanlar
fare yeme noktas›na geldi. G›da
krizinin en fazla etkisini
gösterdi¤i Karamoja bölgesinde
insanlar kar›nlar›n› doyurmak
için fare avlamaya baﬂlad›.
> El Salvador’da insanlar bir sene
öncesinin yar›s› kadar g›da
tüketiyorlar.
> Afganlar 2006’da gelirlerinin
onda birini g›daya harcarken
ﬂimdi bu yüzde 50’ye ç›kt›.
> G›da krizinden en olumsuz
etkilenen ülkelerin baﬂ›nda
M›s›r geliyor. M›s›r'da 20 y›ld›r
tek bir ismin eklenmedi¤i g›da
karnesi sistemine 15 milyon
yeni kiﬂi eklendi.
> G›da fiyatlar›n›n rekor oranda
artt›¤› Hindistan'da, halk›n her
sabah çeﬂit çeﬂit yiyecek
götürüp günahlar›n›n aff› ve
dileklerinin gerçekleﬂmesi için
dualar etti¤i tap›naklar›n önü
art›k eskisi gibi dolu de¤il.
Tanr›lara yap›lan adaklar gözle
görünür bir ﬂekilde azald›.
> Afrika ve Asya’n›n fakir
bölgelerinde artan g›da
fiyatlar›, günde 2 dolarla
geçinenlerin sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar›ndan
vazgeçmelerine, bir dolardan
azla geçinenlerin sebze ve et
tüketmeyi tamamen
kesmelerine, 50 sentten azla
geçinenlerin de do¤rudan
açl›kla karﬂ› karﬂ›ya kalmalar›na
neden oluyor.
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katmak isteyen ülkeler ile
spekülatörler de ellerindeki
stoklar› pazara sürmeyerek
fahiﬂ fiyatlar›n ortaya
ç›kmas›na neden oluyor...
KR‹Z 2015’E KADAR
SÜRECEK
Bugünkü dünya sermayesine
yön veren kuruluﬂlardan
Dünya Bankas› da gelecek
için endiﬂeli... Dünya
Bankas›, g›da krizinin uzun
y›llar etkisini hissettirece¤i
uyar›s›nda bulunuyor. May›s
ay›nda düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda tüm ülkelerin
g›da üretim politikalar›n›
de¤iﬂtirmelerini isteyen
Dünya Bankas› Baﬂkan›
Robert B. Zoellick'e göre
kalk›nmakta olan
ülkelerdeki artan talep gibi
faktörler nedeniyle g›da
fiyatlar› en az 2015 y›l›na
kadar yüksek olmay›
sürdürecek. G›da
fiyatlar›ndaki art›ﬂ›, Çin ve
Hindistan’daki tüketimin
artmas›, dünyan›n baz›
yerlerindeki kurakl›k ve
enerji fiyatlar›ndaki art›ﬂ
gibi faktörlere ba¤layan

Zoellick'e göre 2009-2010
döneminde fiyatlar›n
frenlenebilmesi için g›da
arz›nda bir art›ﬂ olmal›.
G›da krizini çözebilmek için
geçti¤imiz günlerde ekip
kuran BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun da ''Bugün bu
krizle baﬂ edemezsek bu kriz
yar›n baﬂka krizlerin
do¤mas›na yol açabilir''
diyerek yaklaﬂan tehlikeye
dikkat çekiyor. BM, ''Bu
kriz, durup dururken ortaya
ç›kmad›, kriz y›llard›r süren
ihmal ve etkisiz kalk›nma
politikalar› sonucu oluﬂtu,
yeni bir baﬂlang›ca
ihtiyac›m›z var'' diyerek
herkesin elini taﬂ›n alt›na
koymas›n› istiyor.
IMF Baﬂkan› Dominique
Strauss-Kahn da dünya
genelinde artan g›da fiyatlar›
konusunda çok ciddi bir
safhaya girildi¤ini belirterek,
yüz binlerce insan›n açl›ktan
ölebilece¤ine dikkat çekiyor.
Önlem al›nmazsa savaﬂlar
ç›kabilece¤i uyar›s›nda
bulunan Kahn, ﬂu
saptamalarda bulunuyor:
“Çok say›da ülke insan›

açl›kla ilgili korkunç
sonuçlarla karﬂ› karﬂ›ya
kalabilir. E¤er çözüm
üretemezsek g›da sorunu
gelece¤e yönelik patlak
verecek çok say›da yeni
çat›ﬂman›n nedeni olacak. Bu
konu yaln›zca ekonomik veya
insan› bir sorun de¤il ayn›
zamanda demokrasiye
yönelik bir tehdit olarak da
karﬂ›m›za ç›k›yor.”
KURAKLI⁄IN PENÇES‹NDE
Peki Türkiye’de tablo nas›l?...
Son y›llarda kurakl›¤›n etkisi
alt›nda kalan Türkiye de g›da
krizinden kaynaklanacak
sorunlardan etkilenecek
ülkeler aras›nda bulunuyor.
2000-2008 y›llar› aras›nda
ülkemizde ﬂeker pancar›,
tütün, bu¤day, patates, m›s›r
ve k›rm›z› et üretimi çok
ciddi bir ﬂekilde düﬂtü.
Örne¤in 2000 y›l›nda 18
milyon ton olan ﬂeker pancar›
üretimi, aradan geçen sekiz
y›lda artmas› gerekirken 12
milyon tona geriledi. Bu¤day
üretimi, 200 bin tondan 80
bin tona, patates 5 milyon
tondan 4 milyon tona düﬂtü.
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Öyle ki Türkiye Ziraat
Odalar› Birli¤i (TZOB) Genel
Baﬂkan› ﬁemsi Bayraktar,
Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi'nde önemli ölçüde
tar›msal kurakl›k oldu¤unu
belirterek, bölgenin afet
bölgesi olarak ilan edilmesi
gerekti¤ini söylüyor.
Tar›m sektörünün 2008’e
küçülerek ve daralarak
girdi¤ine dikkat çeken
Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i
(TZD) Genel Baﬂkan› ‹brahim
Yetkin de “Bu y›l ülkemizde
ve dünyada ciddi bir süreç
yaﬂan›yor. G›da savaﬂlar›,
g›daya iliﬂkin ayaklanmalar›n
öne ç›kt›¤› bu dönemde
dünyada zengin ülkeler ile az
geliﬂmiﬂ ülkelerin aras›ndaki
çarp›kl›k su yüzüne ç›kt›.
Bunun temel nedenlerinin
enerji ve g›da üretimine
iliﬂkin olumsuzluklardan
kaynakland›¤›n› görüyoruz”
diyor. Ülkede tar›ma ayr›lan
kaynaklar›n yeterli düzeyde
olmad›¤›na dikkat çeken
Yetkin, söz konusu durumun
Türkiye’nin dünyada tar›m›
destekleyen ülkelerle rekabet
etme ﬂans›n› azaltt›¤›n›

Stratejik ürün: Bu¤day

Patates çözüm olabilir mi?

Ekme¤in, yoksullar›n temel besin maddesi olmas›
nedeniyle bu¤day, stratejik bir ürün say›l›yor. Dünyada
ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Avustralya, Kanada, AB
ülkeleri, Arjantin, Pakistan, Kazakistan ve Türkiye en
önemli bu¤day üreticisi ülkeler... Bu¤day fiyatlar› bu
y›l›n ilk 5 ay›nda ABD’de yüzde 109, Fransa’da yüzde
151, Rusya’da yüzde 204 ve Arjantin’de yüzde 230
oranlar›nda artt›. Türkiye’de de bu¤day›n kg. fiyat›
0.60 YTL’ye ç›karken, yeni dönemde bu¤dayda ciddi
s›k›nt›lar›n yaﬂanmas› ve fiyatlar›n 0.70 YTL’ye kadar
yükselmesi bekleniyor. Küresel ölçekte meydana gelen
su k›tl›¤› ve kurakl›¤›n olumsuz etkisiyle bitkisel enerji
isteminde meydana gelen art›ﬂ bu¤day fiyatlar›ndaki
art›ﬂ e¤ilimini daha da yukar›ya taﬂ›yacak. Baﬂta gübre
ve yak›t gibi girdilerin fiyatlar›nda meydana gelen
art›ﬂlar, do¤al olarak ekmek fiyatlar›n›n da yak›nda
artmas›na neden olacak.

Tar›m ürünlerinin biyoyak›t üretiminde kullan›lmas›yla
patlayan küresel g›da krizine çözüm olarak her iklim
ﬂart›nda yetiﬂen ve besleyici bir ürün olan patates
gösteriliyor. BM G›da ve Tar›m Organizasyonu (FAO) da
'gizli hazine' olarak nitelendirdi¤i patatesi, gelece¤in
g›da maddesi ve k›tl›kla baﬂa ç›kabilecek tek ürün olarak
görüyor. Bu nedenle patatesin önemine dikkat çekmek
amac›yla 2008'i Uluslararas› Patates Y›l› ilan etti.
Patates, Avrupa, Hindistan, Çin ve Japonya'da ﬂimdiden
temel g›da maddelerinden biri haline geldi. Peru, patates
tüketimini teﬂvik etmek için baz› g›da ürünleri ithalat›n›
k›s›tlad›. Çin, üretimi art›rmak için çiftçiye destek
vermeyi düﬂünürken, Hindistan üretim alan›n›
geniﬂletmeyi planl›yor. Patates, her yükseklikte ve iklim
ﬂart›nda yetiﬂtirilebilen ve fazla su gerektirmeyen bir
bitki. 50 günde olgunlaﬂ›rken hektar baﬂ›na bu¤day veya
pirince göre 2 ile 4 kat daha fazla mahsul al›nabiliyor.

belirtiyor. Yetkin, Türkiye’nin
ithal etmek zorunda kald›¤›
ürünlerin say›s›n› azaltarak,
ihracat› artt›ran ve iç pazar›
dengeleyen bir model
oluﬂturmas› gerekti¤ini
söylüyor.
ASTRONOM‹K F‹YAT
UYARISI
Tar›mdaki istihdam giderek
azal›yor. Son 3 y›lda 1
milyondan fazla insan tar›m
sektörünü terk etti. “Çiftçi
üretmek istiyor ama
üretemiyor” diyen Yetkin’in
dikkat çekti¤i di¤er bir konu
ise ﬂöyle:
“‹stihdam azal›yor, valizini
alan geçici tar›m iﬂçisi olarak
belirli tar›m bölgelerine ya da
büyük kentlerin varoﬂlar›na
gidiyor. Cinayet, boﬂanma,
sosyal patlamalar burada
aranacak. Boﬂa ç›kan bir
nüfus var, iﬂsizlik yer
de¤iﬂtiriyor. Bunun için tar›m

politikalar›n›n yeni dünya
düzenine uygun ﬂekilde
masaya yat›r›lmas› gerek”
Yetkin, önlem al›nmazsa
Ramazan ay›n›n da
yaklaﬂmas›yla baﬂta
baklagiller olmak üzere tar›m
ürünü fiyatlar›n›n
“astronomik” düzeye ç›kaca¤›
uyar›s›nda bulunuyor.
‘‹THALAT GEÇ‹C‹
PANSUMAN’
G›da krizine karﬂ› bakliyat
baﬂta bütün alanlarda
hükümetin “stokçulara karﬂ›,
ithalat de¤il, üretim kozunu
kullanmas›” gerekti¤i uyar›s›
yap›l›yor.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Fethi Coﬂkuntuncel,
bakliyat›n Türk beslenme
kültüründe geçmiﬂten
günümüze var oldu¤unu,
buna karﬂ›n üretimin
ilerlemek yerine her y›l
geriye giderek, d›ﬂa ba¤›ml›

hale geldi¤ini belirtiyor.
Coﬂkuntuncel, stokçulara
karﬂ› ithalat silah›n›n fayda
etmedi¤ini, üretime
yönlendirme çok olmas›
halinde piyasada oluﬂacak
arz fazlas›n›n fiyatlar›
kendili¤inden aﬂa¤›ya
çekece¤ini savunarak,
ﬂunlar› kaydediyor:
“Türkiye'nin yaﬂad›¤›
s›k›nt›lar› di¤er ülkeler de
yaﬂ›yor. Fransa'da bile g›da
fiyatlar› yüzde 20 artm›ﬂ.
Bu nedenle ithalat hiçbir
zaman çözüm olmaz.
Çözüm, çiftçiye ucuz girdi
temin etmekten geçiyor.
Çünkü, bir yanda kurakl›k,
verimsizleﬂen toprak, öte
yandan ithalat üreticiyi
üretimden uzaklaﬂt›r›yor.”
Coﬂkuntuncel, ithalat›n
geçici pansuman oldu¤unu,
hiçbir zaman köklü çözüm
getiremeyece¤ini de sözlerine
ekliyor.
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söylefli: moris gabbay

‘Nizam, en
zorland›¤›m
iflti’

Moris Gabbay,
muhasebecilik
tarihimize
deneyimleriyle ›fl›k tutuyor.
1986 y›l›nda emekli
olan Gabbay ile
muhasebe
tarihimizi
konufltuk.

> > Emekli oldu
ama mesle¤i
peflini b›rakmad›
>> Moris Gabbay, Naz›m Hikmet Kültür
ve Sanat Vakf›’n›n kurucular›ndan…
1995 y›l›nda kurulan vak›fla birlikte
emekli oldu¤u mesle¤ine bir nebze de
olsa geri dönmüfl. Gabbay, vak›ftaki
görevini flöyle anlat›yor:
"Vak›f kurulurken, Ayd›n (Aybay) Bey
yan›ma geldi: "Seni seçece¤iz,
muhasebe ifllerine bakacaks›n" dedi. Y›l
1995’ti. Ben, "Ayd›n Bey, meslekten
ayr›lal› çok oldu, 1966’dan bu yana kaç
y›l geçti? Yasalar çok de¤iflti" dedim.
Ben BM’ye geçti¤im zaman, babam›n
firmas›n› bile baflka bir firmaya
b›rakm›flt›m. 1986’da emekli olunca da
kapatt›m. Ayd›n Bey’e "Art›k istemem"
dedim. Ayd›n Bey, "Hesap uzman›m›z
var!" deyince "O zaman olur!" dedim. O
günden beri de gelen evraklar›n günlük
ifllemlerini haz›rlay›p, bu uzmanlara
yolluyorum. Ayr›nt› ve hesaplar› bunlar
yap›yorlar. Para s›k›nt›s› muhasebeyi
zorlaflt›r›r her zaman."
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>> H a s a n S . K e s e r o ¤ l u

M

uhasebecilerin ‘katip’
oldu¤u y›llarda, döviz
hesab›n›n karfl›l›¤› da
"meflkukati
ecnebiye"ydi. Bu
tan›m› bizzat kullanm›fl olan
muhasebecilerin say›s›,
günümüzde parmakla
gösterilecek kadar az…
‹SMMMO Yaflam okurlar›n›
cumhuriyetle yafl›t bir
muhasebeciyle tan›flt›rmak
istiyoruz. Ad›, Moris
Gabbay…

‹stanbul’da Cumhuriyet’in
ilan›ndan bir y›l önce do¤an
Gabbay, bugünkü ad› St.
Michel olan Jan Darc
Koleji’ni bitirdi. Robert
Koleji’nde ‹ktisat (business
administration) bölümüne iki
y›l devam eden Gabbay,
1940’l› y›llardan sonra
babas›n›n ithalat ve
komisyonculuk ifllerini
yürüttü. Moris Gabbay, 1966
y›l›ndan itibaren Birleflmifl
Milletler G›da ve Tar›m
Teflkilat›’nda görev ald›.
Çeflitli ülkelerde 20 y›l görev

yapt›ktan sonra emekli oldu.
Nâz›m Hikmet Kültür ve
Sanat Vakf›’n›n
kurucular›ndan olan
Gabbay, 1995’ten beri
vak›fta, yönetim kurulu üyesi
ve mali sekreter olarak
görevini sürdürüyor. Gabbay
ile muhasebe tarihinde
nostaljik bir geziye ç›kt›k.
Muhasebe ile ne zaman
tan›flt›n›z?
Moris Gabbay: Benim
zaman›mda Frans›z
okullar›nda, 6’›nc› s›n›fta
‘basit muhasebe’ dersleri
veriliyordu. Ön kay›t olarak
giren ve ç›kan para, fatura ve
mal numaras› alt alta
yaz›larak ifllenirdi. 7’inci
s›n›fta üst muhasebe dersleri;
yani yevmiye (journal) ve
defteri kebir (büyük defter)
ö¤retiliyordu.
Okurken yaz›n bazen
babam›n flirketine giderdim.
Eski defterleri kar›flt›r›rken,
büyük eski defterlerin

> > Çok s›k›
kontrol
alt›ndayd›k
>> Moris Gabbay: Size bir an›m› anlatay›m… Bir gün babam›n yan›na gittim,
faturalar gelmiflti. Babam, "Topla flunlar›" dedi. Yanl›fl toplam›fl›m, babam
beni iflyerinden kovdu. "Sen böyle yanl›fl toplarsan beni hapse t›karlar"
dedi. Çok daha s›k› bir kontrol alt›ndayd›k.

Nâz›m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf›’n›n kurucular›ndan Moris Gabbay’›n
penceresinden ‹stanbul’a bak›p, “Bir vapur geçer Bo¤az’a do¤ru, Naz›m
usulcac›k okflar vapuru, yanar elleri yanar elleri...” dizeleri dökülür dilinizden.
Do¤um günlerinde Gabbay’› yaln›z b›rakmayan dostlar›, her y›l da Naz›m’a da
Bo¤az’a bak›p, selam yollarlar...

terimlerine dikkat ederdim.
"Meflkukati ecnebiye", döviz
hesab›n›n o dönemdeki
karfl›l›¤›yd›. Bunlar 1930
Türkiye’sindeki durumu
yans›tmakla birlikte ben
bunlar› 1940’larda gördüm.
1930 Türk Paras›n› Koruma
Yasas› nedeniyle zorunlu
olarak, döviz hesab› Türk
Liras›’na devrediliyordu. Bu
devirler Merkez Bankas›’na
yap›l›yordu.1942’den sonra bu
ifli s›k› takip bafllad›. Babam›n
flirketinde iki katip vard›;
birisi beni e¤itirdi.
Kâtip bugünkü anlam›yla
muhasebeci miydi?
Moris Gabbay: O zamanlar
büromuzun bulundu¤u han›n
kahvecisi bir Ermeni’ydi. Çay
ya da kahve istenince birine
‘Muhasebeci Bey’, birine de
‘Kâtip Efendi’ diye seslenirdi.
Katip, muhasebecinin yan›nda
çal›flan kifliydi. Muhasebeci;
okul görmüfl kifliydi. 1942
y›l›ndan sonra "kâtip" ile
"muhasebeci" kavramlar›

ciddi bir biçimde ayr›ld›.
Bana göre, kâtiplerin ço¤u
ortaokulu bitirmiflti.
Ortaokulu bitirdikten sonra
bir kâtip ya da
muhasebecinin yan›nda ifle
bafllarlar, orada ifli ö¤renirler.
Kâtipler gelen evraklardaki
hesaplar› yevmiye defteri ile
defteri kebire geçirirdi. Ama
genellikle usûl, Türk Ticaret
Kanunu, maliye, yasalar
hakk›nda bilgisi yoktu.
1950’li y›llara dönerek,
katiplerin ve muhasebecilerin
nas›l çal›flt›klar›n› anlat›r
m›s›n›z?
Moris Gabbay: Örne¤in, o
y›llarda; toptanc›, herhangi
bir mal›, büyük bir firma
ithalatç›dan al›rd›.
Perakendeci de toptanc›dan
al›rd›. 1950’li y›llarda, gelir
vergisi kanunu ç›kana kadar,
toptanc›lar ve küçük
iflletmeciler kazanç vergisi
vermek mecburiyetinde
de¤ildi. O zaman gayrisafi
tahsilat diye fiks bir limit

Bu kontrollere ra¤men suistimal yok muydu?
>> O zamanlar tellaliye makbuzu vard›. Bu, çok kâr vermemek için kullan›l›rd›.
Ne kadar tellaldan da makbuzu verirlerse onun üzerinden tellala yüzde 5-7
aras›nda komisyon verilirdi. fiimdi buna ‘naylon fatura’ diyorlar. Bir sürü mal
sat›l›rd›. Tellala da yüzde 1’lik tellal faturas› kesmesini isterdik. Ben bu duruma
flaflar kal›rd›m. Tellal dedi¤imiz arac›yd›. Gelir mal al›r, baflkalar›na satar; fatura
kesilirse fatura üzerinden, kesilmezse kar üzerinden belirli bir komisyon al›rd›.
Tellallar bazen bu komisyonlar› fliflirirlerdi. Kazanç beyannamesi verenlerin
faturalar›n›n kay›t alt›nda olma zorunlulu¤u vard›. Herkesin vard› ama kazanç
beyannamesi verenlerin her fleyi kay›t alt›nda olmak zorundayd›. 1950’de
kazanç vergisi bitti. O zamana göre söyleyeyim ama, vergi kaç›rma; havaya
göre kâtiplerin ve muhasebecilerin ustal›¤› idi. Milli Koruma Kanunu ile birlikte
fatura alma zorunlulu¤u geldi. "Kimden ald›n, nas›l ald›n, perakendeciden
toptanc›ya fatura verme mecburiyeti" ç›kt›.
O y›llarda muhasebe mesle¤inin zorluklar›ndan bahseder misiniz?
>> Benim için en zor fley, "nizam" denilen olayd›. Alacakl›lar ve borçlularla
bunlar toplan›r, hesaplan›rd›. Bu iki hesap birbirini tutmak durumundayd›.
Benim günlerimi al›rd›. Çünkü 40 sayfa, çift sat›r kontrol edilecek. Ben çok
s›k›l›rd›m. "Bankada bir arkadafl bulsam, makinesi olan bir yere gitsem, flunlar›
bir dakikada ç›karsam" diye düflünürdüm. Bunun yan›nda ben öyle katipler
tan›d›m ki; hesap makineleri geldikten sonra bile defterleri el ile tutar ve gelir
gideri toplard›. "Ya, al flurdan bir facet makine de yap!" denildi¤inde, "Yok"
derlerdi; "Bu benim egzersizim, makineye itimad›m yok!"
Savafltan sonra muhasebe kolaylaflt›, hiç olmazsa büyük flirketler makine
kullanmaya bafllad›. Bugün muhasebe tamamen, bilgisayarlarla yap›l›yor.
Kontrolü daha kolay... Eskiden "Gel flunu kontrol edelim" dendi¤inde defteri
açar, tek tek toplamalar› kontrol ederdik; flimdi bunu bilgisayar yap›yor.
vard›, onu verirlerdi.
Bankac›lar, sigortac›lar ve
fabrikalar ise her sene Mart
ay›nda kazanç beyannamesi
verirlerdi. Di¤erleri sabit bir
vergi verirken, bu büyük
iflletmeler kazanca göre bir
vergi verirlerdi.
Kâtip, o y›llarda toptanc›n›n
yan›nda, toptanc›n›n
anlayabilece¤i flekilde defter
tutard›. Orada bilanço falan
aramay›n. Katip, yol vergisi
verir, belediye vergisi verir,
kâr göstermez. Patrona "fiu
kadar kâr›m›z var" der. Bir
muhasebe mecburiyeti

yoktu. 1950’de Gelir
Vergisi Kanunu ç›k›nca,
herkes, belirli bir limitten
sonra bilanço, belirli bir
limitten az olunca da
iflletme defteri tutmaya
bafllad›.
Biz de 1950’den sonra gelir
beyannameleri vermeye
bafllad›k ama hiçbir zaman
hiçbir Maliye uzman›
kap›m›za gelmedi. Bu
flafl›lacak bir fley! Çünkü
muhasebecimize "Aman
dikkat edin çocuklar,
bafl›m›za bir bela gelmesin!"
derdik.
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renkli yaﬂam: murat keskin

Türkülerle
nefes al›yor

‹SMMMO Üyesi Murat
Keskin, türkülerle
büyümüﬂ. ﬁimdi hem
çal›yor, hem
söylüyor. Türkü
söylemeyi seven
Keskin, "Saz, bir
e¤lence arac›ndan
ziyade bir kültür
arac›d›r" diyor.

T

> > ‘Türküler popülizmden uzakt›r’
Murat Keskin’e türkülerin kendisi için anlam›n› soruyoruz.
Sözleri de türkü gibi…
>> Türküler, hayatt›r; hayat›n kendisidir.
>> Bazen öyle türküler yaz›lm›ﬂt›r ki; bu ülkenin ozanlar›
taraf›ndan içinde bir ömür bulursunuz. Bazen de hayatlar öyle
boﬂa yaﬂan›r ki özetlemeye çal›ﬂsan›z bir türkü bile
ç›karamazs›n›z.
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>> Türküler popülizmden uzakt›r. Sadece günü de¤il, dünü ve
yar›n›n›z› da anlat›r. Bir toplumun devlet yap›s›n›, ekonomik
yap›s›n›, ac›lar›n›, sevinçlerini, aﬂklar›n›, hicivlerini
bulabilirsiniz türkülerde. Buna sadece türkülerde de¤il; di¤er
bütün ülkelerin Halk ezgilerinde rastlamak mümkündür.
>> Sadece çal›n›p söylenilen bir e¤lence arac› de¤ildir
türküler. O toplumun edebiyat›d›r.

ürküler hayatt›r;
hayat›n kendisidir”
diye baﬂl›yor
sözlerine… Bu
yüzdendir ki, hayata
gözlerini açt›¤› andan
itibaren türkülerle büyüyüp,
türkülerle yürümesini do¤al
karﬂ›l›yor Murat Keskin…
Türkülere sevgisi ve sayg›s›
büyük… ‹lgisi dinlemekle
s›n›rl› de¤il… Halk tabiriyle;
hem çal›yor, hem söylüyor…
‹SMMMO Üyesi Murat
Keskin, nefes almak
istedi¤inde türkülere
s›¤›n›yor.
Anadolu’daki birçok evde
oldu¤u gibi, Keskin’in
büyüdü¤ü evde de saz
duvarda as›l›ym›ﬂ. Ancak
Keskin’in gerçek anlamda
saz ile tan›ﬂmas›, ilkokul
beﬂinci s›n›fta babas›n›n
ald›¤› cura ile olmuﬂ.
Devam›n› Keskin’den
dinleyelim: “Lise y›llar›nda,
a¤abeyimin saz›n› ondan
gizli çalarak devam ettim.
Saz çalmak; -bir saz
sanatç›s› ya da ba¤lama
virtüözü gibi icra
etmektense- bu kültürü
yaﬂamak, anlamaya çal›ﬂmak
daha çok etkilemiﬂti beni.
Çünkü saz› di¤er
enstrümanlardan ay›ran
özellik sadece bir çalg›
arac›ndan ziyade bir kültür
arac› olmas›yd›.”
BABASI CURA HED‹YE ETT‹
Keskin’in ilgisi üniversite
y›llar›nda amatör olarak
devam etmiﬂ. Akademik
olarak e¤itimini alamasa da
abisi ve kardeﬂinin kendisine
yard›mc› oldu¤unu

> > Sanatsal etkinlikler art›r›ls›n
>> ‹SMMMO Üyesi Murat Keskin,
Oda’n›n sürekli e¤itim çal›ﬂmalar›ndan
memnun. Keskin, oda üyelerini iﬂ
stresinden uzaklaﬂt›racak faaliyetlere
daha çok önem verilmesi gerekti¤ini
belirtiyor. Keskin; "Çal›ﬂmalar
nedeniyle baﬂta Oda baﬂkan›m›z Say›n
Yahya Ar›kan olmak üzere, eme¤i
geçenlere teﬂekkür ediyorum. Odam›z
merkez binas›nda, dönem dönem
sanatsal etkinlikler (resim sergisi gibi)
düzenlenmekte. Bunun tiyatro, sanat
müzi¤i, halk müzi¤i ile daha da geniﬂ
tutulmas›n›n meslektaﬂlar›m›z› bir an
olsun iﬂ stresinden uzaklaﬂt›raca¤›n›
düﬂünüyorum."
anlatmadan da edemiyor. Bir
dönem Sevcan Orhan-Ümit
Y›lmaz yönetiminde Telden
Dile Müzik Merkezi’nde
e¤itim gören Keskin, ﬂimdi
ba¤lama ile olan
birlikteli¤ini ﬂöyle anlat›yor:
“ﬁu an da f›rsat buldukça
çalmaya çal›ﬂ›yorum. Çünkü
bizim mesle¤imizin
yo¤unlu¤unu düﬂünürseniz,
sanata zaman ay›rmak; hele
bir enstrüman› icra etmek
için u¤raﬂmak çok zor.
Yo¤un iﬂ gününden sonra her
akﬂam çalmaya çal›ﬂmak,
egzersiz yapmak ve bunu
f›rsat buldukça tekrar
ettirebilmek emek ve sab›r
gerektiriyor. Çalmaya
çal›ﬂan kiﬂiden ziyade ayn›
ortam› paylaﬂt›¤›n›z aile
bireylerinin de sabr›n›
zorluyor. Bu konuda eﬂime
ve aileme anlay›ﬂlar›ndan
dolay› teﬂekkür ediyorum.”
Peki Murat Keskin müzikle
hiç profesyonel olarak
u¤raﬂmay› düﬂünmedi mi?
“Bu düﬂüncede olmak için
biraz yetenekli olmak ve çok
çal›ﬂmak gerekiyor” diyen
Keskin, sözlerini ﬂöyle
sürdürüyor:
“Bu iﬂi bu ülkede yapan çok
baﬂar›l› insanlar var. Onlar›n
yaratt›¤› de¤erlere sahip
ç›kmak, anlamak bence
yeterli geliyor. Ben
mesle¤imi seviyor; baﬂar›l›
olmak için çal›ﬂ›yorum.
Sadece yaﬂad›¤›m toplumun

kültürünü tan›mak,
insanlarla paylaﬂmak
amac›yla saz çal›yorum.
Bunu profesyonel alanda
yapmak gibi bir iste¤im
olmad›.”
ﬁELPE TEKN‹⁄‹YLE
ÇALIYOR
Keskin türkülerle nefes
al›yor… Daha çok hangi
yöreleri çal›p söyledi¤ini
merak ediyoruz. Keskin bu
konuda da ﬂu bilgileri
veriyor:
“Çocuklu¤umun ezgilerinin
geçti¤i yörelerin türkülerini
söylüyorum. Tunceli, Elaz›¤,
Sivas, Malatya v.b. Zaten bu
kültürü tan›maya çal›ﬂt›¤›n›z
zaman, K›rﬂehir’de Neﬂet
Ertaﬂ oluyorsunuz, Sivas da
Pir Sultan Abdal, Aﬂ›k
Veysel; Bolu’da Köro¤lu…
Toroslar’da Karacao¤lan,
Maraﬂ’ta Aﬂ›k
Mahsuni ﬁerif,
Karadeniz’de Kaz›m

Koyuncu, Ege’de Özay
Gönlüm… K›sacas› Anadolu
oluyorsunuz. ﬁelpe
tekni¤iyle de çalmay›
seviyorum. ﬁelpe; tezenesiz,
m›zraps›z saz çalma
tekni¤idir. Adeta tenin telle
buluﬂmas›d›r. Daha çok Orta
Asya’da, Anadolu’da eski bir
çalma tekni¤i olan ﬂelpe,
günümüzde Aﬂ›k Nesimi
Çimen, Fethiyeli Ramazan
Güngör, Hasret Gültekin,
Arif Sa¤, Erol Parlak, Erdal
Erzincan gibi ustalar
taraf›ndan tekrar gündeme
getirildi.”
‘MESLE⁄‹M‹ SEV‹YORUM’
Murat Keskin, 1974
do¤umlu… Tuncelili olan
Keskin, babas›n›n ö¤retmen
olmas› nedeniyle ilkokulu
Elaz›¤’da, ortaokul ve liseyi
‹stanbul’da okudu. 1990
y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat

Fakültesi, Çal›ﬂma
Ekonomisi ve Endüstri
‹liﬂkileri Bölümü’nü
kazanan Keskin, 1994
y›l›nda mezun oldu. Mezun
olur olmaz çal›ﬂmaya
baﬂlayan Keskin, stajyerlik
döneminden sonra
‹SMMMO’dan SMMM
ruhsat›m› ald›. Bir süre
çal›ﬂt›ktan sonra 2000
y›l›nda kendi ofisini açan
Keskin, halen ﬁiﬂli’deki
ofisinde çal›ﬂmalar›n›
yürütüyor. Keskin,
mesle¤iyle ilgili hedeflerini
ﬂöyle aç›kl›yor:
“Mesle¤imde baﬂar›l› olmak
istiyorum. Amac›m, sürekli
e¤itim ve çal›ﬂmalarla
mesle¤i uluslararas› kalite ve
norm standartlar›nda
yapabilmek. Mesle¤imiz
ülkemizde s›k s›k de¤iﬂen
vergi kanunlar› ve
uygulamalar› nedeniyle
oldukça yo¤un. Bunun yan›
s›ra uluslararas› muhasebe
normlar›na uyum
sa¤lanmaya çal›ﬂ›ld›¤› ve
TTK’un ç›kaca¤› beklendi¤i
bu dönemde günlerimiz
yo¤un geçiyor. Üzerinizdeki
yorgunlu¤u atman›n en güzel
yolu, sadece saz de¤il
herhangi bir müzik
enstrüman›yla ilgilenmek…
Bu biraz da olsa bizi
s›k›nt›lar›m›zdan
uzaklaﬂt›r›yor. Bütün
meslektaﬂlar›ma da bunu
tavsiye ediyorum.”
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Avukatl›¤a niyet, müzi¤e k›smet
Soner Olgun, ‹zmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu… Liseden sonra
Ankara Hukuk Fakültesi’ne girmiﬂ ama son s›n›fta okulu b›rakm›ﬂ.
‘Ailemin gaz›yla girdim. Rahmetli babam davavekiliydi’ diyerek, neden
hukuka ad›m att›¤›n› anlat›yor. Olgun sözlerini ﬂöyle sürdürüyor: "Benim
gençli¤imde avukat Petroçelli vard›. Bütün meseleleri çözüyordu.
Jürinin karﬂ›s›nda çok zekice savunmalar yap›yordu. Ben de gerçek
hayat› öyle zannettim. ‹lk defa girdi¤im mahkemede gerçekleri gördüm
ve so¤umaya baﬂlad›m." Asl›nda Olgun son s›n›fa kadar gelmiﬂ ama o iﬂi
yapmayaca¤›na karar vermiﬂ. 1980’de güzel sanatlar akademisine giren
Olgun, 1984’te mezun olmuﬂ. Ama Olgun’un müzi¤e baﬂlamas› daha da
eski. ‘Müzik benim hayat›mda hep vard›’ diyen Olgun, 1990’lara
gelinceye kadar müzi¤i bir meslek olarak hiç düﬂünmemiﬂ. Gitar ve
ba¤lama çalarak müzi¤e baﬂlayan Olgun, yat›l› okul günlerinden itibaren
konser vermeye baﬂlam›ﬂ. Müzikle yak›nl›¤›n›n aile kültürüyle baﬂlad›¤›n›
vurgulayan Olgun, sözlerini ﬂöyle sürdürüyor:
" Ailem Fethiyeli… Yörük kültürünün bir sonucu olarak, bizim orada her
evde bir cura, ba¤lama vard›r. Benim ailemde de vard›. A¤abeylerim
çalard›. Ama ailede böyle bir meslek alg›s› yoktu. Ya ö¤retmen olursun,
ya ormanc›. Ya doktor olursun, ya mühendis… Biz o terbiye ile
büyütülmüﬂüz. Benim anac›¤›m halen ne iﬂ yapt›¤›m konusunda ikna
olmad›. Halen bir meslek sahibi oldu¤um konusunda ikna oldu¤unu
sanm›yorum."

‘Moda olmad›¤›m›z için,
demode olmad›k’
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yaﬂam›n portresi: soner olgun
Sanatç› Soner Olgun,
gazetecilikten
müzisyenli¤e geçmiﬂ bir
isim. Olgun, ﬂimdi de
ald›¤› dramaturji
e¤itiminin hakk›n›
vermeye haz›rlan›yor.
Olgun, Letafet isimli iki
perdelik bir tiyatro
oyunu yazd›. Olgun’un
oyunu ekimde
sahnelenecek.

>> Gülﬂen Kandemir

T

televizyonla iliﬂkilerini çok s›k› bir hale
am 11 y›ld›r sahne performans›n›
getirdiler. Ayr›ca ekonomide bir
aral›ks›z ayn› mekanda
olumsuz gidiﬂat var. Bariz bir ﬂekilde
sürdürüyor. 4 saatten az sürede
hiçbir sektörden ﬂikayet etmeyen hiçbir
sahneden inmiyor. Sahnede 9
yak›n›m yok. Üçüncüsü de bizim
saat bile kald›¤› oldu.
sektörün kendi sorunu… Ço¤unlukla
Repertuvar›nda 5 binden fazla eser
programlar›n hepsi birbirine benziyor.
var. Repertuvar s›k›nt›s› olmad›¤›
Herkes günün popüler ﬂark›lar›n›
gibi, tür s›k›nt›s› da yok. Halk müzi¤i
söylemeye dayal› bir program yap›yor.
de söylüyor, sanat müzi¤i de… S›ra
Ben ise popüler ﬂark› söylememek gibi
d›ﬂ› bir sanatç› olan Soner Olgun, 13
bir özellikten dolay› farkl› oldum.
y›l sürdürdü¤ü gazetecilik
Dinleyici birçok yerde benzer ﬂeyleri
mesle¤inden kendini 1992’de emekli
dinliyor. Burada kendi ad›ma bir tek
etti. O günden beri de hayat›n›
olumlu ﬂey söyleyebilirim; moda
müzikten kazan›yor. Hem çal›p, hem
olmad›¤›m›z için –çok ﬂükür- demode
söyleyen Olgun, asl›nda tiyatro
de olmad›k.
e¤itimi alm›ﬂ bir sanatç›. Halen
hayat›n›n oda¤›nda müzik olsa da, ilk
Program›n›zda popüler parça
kez kendisinin yazd›¤› bir oyunun bu
söylemeseniz de popüler müzi¤i takip
yaz sahnelenecek olmas›n›n
eder misiniz?
heyecan›n› yaﬂ›yor. Letafet ad›n›
>> Popüler çal›ﬂmalar› da çok ciddi
taﬂ›yan oyunu Tiyatro Cef,
takip ederim. Her
Caddebostan Kültür
hafta yeni bir
Merkezi’nde ekim
ﬂeyler ö¤renirim.
ay›ndan itibaren
Benim 5 binin
oynayacak. Kimine
üzerinde bir
göre bir fenomen
repertuvar›m
olan olan Soner
oldu¤unu tahmin
Olgun’u daha
ediyorum. Tabii
yak›ndan tan›maya
bunu saymak çok
ne dersiniz!
ulu’nun ard›ndan
zor bir ﬂey.
Kur
el
Gen
O
MM
‹SM
Soner Olgun,
MMO
Aç›kças›
ekte sahneye ç›kt›. ‹SM
üyelerin kat›ld›¤› yem
nu
ve s›cak insanlar oldu¤u
Bir sanatç›n›n 15
repertuvar ve tür
bu
üyelerinin çok keyifli
sanki
le bir enerjileri var ki,
y›ld›r ayn› mekanda
s›k›nt›m yok.
ler
vurgulayan Olgun, "Öy
ﬂey
bir
e
e’d
kiy
s›y›verse, Tür
ç›kmas› çok rastlan›r
enerji Türkiye’ye yan
Mesle¤imin
or.
diy
i"
gib
cek
iﬂe
de¤
bir durum de¤il.
sahne icras›
Patika’da sizin
oldu¤unu
ortakl›¤›n›z var m›?
ö¤rendi¤im gün, bu iﬂi yapmas› gereken
Soner Olgun: Hay›r, Ortaköy’deki
insan›n gereken bütün türlerde çal›p
Patika’n›n 11 y›ll›k iﬂçisiyim.
söylemesi becerebilmek zorunlulu¤u
Patika’da cuma ve cumartesi günleri
oldu¤unu hissettim. Çok abuk subuk
standart olarak ç›k›yorum. Orada
pop ﬂark›lar› haricinde her ﬂeyi
tiyatro terbiyesinde çal›ﬂ›yoruz.
söylüyorum. Ayr›ca ben uzun program
Cuma-cumartesi günü perdemizi
yap›yorum.
aç›yoruz. Ekstradan da talepler
oldu¤unda da de¤erlendiriyoruz.
Bir program›n›z ne kadar sürüyor?
>> Benim standard›m 4-5 saat.
11 y›ld›r Patika’ya sizi dinlemeye
Konserler bile 2 saati aﬂ›nca haber
gelenler de var m›?
konusu edilir. Müthiﬂ bir iﬂ gibi… Ben
>> Daha öncesinden de dinlemeye
daha 2 saatte sahneden indi¤imi hiç
gelenler var. 1992’yi baﬂlang›ç kabul
hat›rlam›yorum. Sanki ay›p olacakm›ﬂ
edersek, 16 y›ld›r dinlemeye gelenler
gibi geliyor bana. Ama art›k sektörde
var beni. Onlara minnettar›m.
bir sorun oldu¤u belli. Art›k
çal›ﬂabilenler sadece cumartesi günü
Siz eskiden çarﬂamba-perﬂembe
çal›ﬂ›yor. Birçok insan art›k sahne
performans› da yapm›yor. Zaten bunun
günleri de Patika’da sahneye
için de çok donan›ml› olman›z
ç›km›yor muydunuz?
gerekiyor. Sonuç olarak bu dönem, çok
>> Eskiden öyleydi. ‹nsanlar art›k

‹SMMMO’nun
Türkiye’yi de¤iﬂtirecek
enerjisi var

Soner Olgun
>> Albümleri

1992 ‹lk albümü Letafet’i 1992 y›l›nda ç›kard›.
1994 Ekim 1994’te ikinci albümü, ‘Her ﬂey De¤iﬂmeli’yi
müzikseverlere sundu.
1999 1999 y›l›nda ‘‹yi Bayramlar’ad›yla üçüncü
albümünü ç›kard›.
2004 Haziran 2004’te ise ‘‹yi Bayraklar Türkiye’yi
sevenleriyle buluﬂturdu.
2008 Olgun, 2008’in sonunda beﬂinci albümünü
ç›karmay› planl›yor.
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yaﬂam›n portresi: soner olgun
s›radan ﬂark›lar›n, fast food ﬂark›lar›n
tüketildi¤i bir dönem. Bu dönemde
insanlara sizin a¤›r ve oturakl› bir
türküyü dinletebilmeniz zorlaﬂ›yor.
Türk insan› günde 4-5 saat art›k
televizyon izliyor. Siz televizyon
yoluyla da dinleyiciye ulaﬂan bir
sanatç› de¤ilsiniz. Neden?
>> Televizyona benim sadece, çok
nadir dostlar›m›n talebi üzerine
–biraz da zorla- gidiyorum. Ben
tan›nm›ﬂ olmay› bir özellik olarak
görmüyorum. Ben bu iﬂlere doktor
gözüyle bakt›m. Televizyondan ve
fazla popüler iﬂlerden kaç›nd›m. Hep
kendi baﬂ›ma, bir yol yürümeyi tercih
ettim. En iyi iletiﬂimin, beni
be¤enenlerin birbirine tavsiye etmesi
oldu¤una inand›m. Aç›kças› hiç
namerde de muhtaç olmad›m.
Televizyonlarda abuk subuk
programlara kat›lma ihtiyac› da
duymad›m. Bir gün televizyonda
a¤›rl›kl› olarak gözükürsem, bilin ki,
kendi televizyon program›m›
yap›yorumdur…
Var m› böyle bir plan?
>> Televizyonda da bir ﬂeyler olabilir.
Bu teklifler de geliyor. Do¤ru dürüst
bir sponsor iliﬂkisi olursa
düﬂünüyorum. Bunun de nedeni ﬂu…
Asl›nda benim bir görevim daha var.
"Bak›n böyle bir duruﬂla, efendi gibi

Mahmure’yi yazd›, popüler oldu
Soner Olgun, profesyonel olarak müzikle u¤raﬂmadan önce gazetecilik yapm›ﬂ bir isim. Hukuk fakültesinde okurken
gazetecili¤e ad›m atan Olgun, 18 yaﬂ›nda ajansta çal›ﬂarak baﬂlam›ﬂ mesle¤e. Daha sonra ‹zmir Milliyet’te çocuk
kültür sanat eklerinde çal›ﬂm›ﬂ. 1984’te okulu bitirip ‹stanbul’a gelince, kendi deyimiyle tiyatroculu¤un da yaﬂam›n›
idame ettirmek için kolay bir meslek olmad›¤›n› görünce, yönünü yine Ça¤alo¤lu’na çevirmiﬂ. Mesle¤e kendisinin
Nuri Çolako¤lu’nun soktu¤unu söyleyen Olgun ‘Ard›ndan da iﬂler rast gitti" diyor. 1990’l› y›llar›n baﬂ›na kadar da
mesle¤i sürdürmüﬂ. Muhabirlikten, genel yay›n yönetmenli¤ine kadar her kademede görev alm›ﬂ. En son Güneﬂ
Yay›nlar›’ndan kendisini emekli etmiﬂ.
Gazetecili¤i b›rak›nca Olgun’un önünde yeni bir hayat baﬂlam›ﬂ. Nükhet Duru’nun teklifi üzerine profesyonel müzik
yaﬂam›na baﬂlayan Olgun, hikayenin devam›n› ﬂöyle anlat›yor:
"Nükhet ile bir albüm yapt›k. O albüm bana ﬂansl› geldi. Benim yazd›¤›m birkaç ﬂark› çok gereksiz bir ﬂekilde
popüler oldu. Hiç beklemiyordum. Bu parça Mahmure’ydi. Ben onu popüler olsun diye yazmam›ﬂt›m. Turgut
Özakman’›n Resimli Osmanl› Tarihi adl› oyunundaki oyun kiﬂili¤i’dir Mahmure. Nükhet’in a¤z›ndan bütün Türkiye
Mahmure’yi söylemeye baﬂlad›¤›nda ben ‘Allah Allah’ diye bakt›m. O zaman böyle televizyon yoktu. Bir oyun
ﬂark›s›d›r asl›nda. Turgut Özakman zaten benim hocamd›r."

de bu iﬂler olur. Bunlar için de çok
fazla mesle¤inizden feragat etmek
zorunda kalmazs›n›z" diye bizden
sonraki kuﬂaklara model olmak
istiyorum.
Peki biz bugüne kadar dizi ya da
sinemalarda hiç rol ald›n›z m›?
>> Hay›r… Size çok daha komik bir ﬂey
söyleyeyim. Asl›nda ben dramaturgum.
Mezun oldu¤um okul, güzel sanatlar
fakültesi, tiyatro, dramaturji bölümü.
Bu iﬂlere girmenin akademi
potansiyelini en fazla taﬂ›yan
insanlardan biriyim. Henüz böyle bir
ﬂeye girmedim. Öyle dizide falan
oynayaca¤›m› düﬂünmüyorum ama bu
iﬂlere çok yak›n›m. Hatta size sürpriz
bir haber de verebilirim. Asl›nda
bugün yepyeni bir ﬂeye baﬂl›yorum. Bir
oyun yazd›m. As›l mesle¤imin gere¤i
olan bir iﬂ yapt›m. Yazd›¤›m oyunun
provalar›na çok ciddi bir tiyatro
a¤ustos ay›nda provalara baﬂl›yor.
Ekim ay›ndan itibaren de iki perdelik,
azc›k müzikli bir oyun sahnelenecek.
‹lk kez mi oyun yaz›yorsunuz?
>> Bu ba¤lamda ilk kez… Ben asl›nda
gençli¤imde radyo tiyatrosu ve
televizyona iﬂler yazd›m.
Yeni oyununuz hakk›nda biraz da
ayr›nt›l› bilgi verir misiniz?
>> Oyunun ad›, Letafet. Konusu, tam
bir mali müﬂavir muhasebeci temas›.
"Bütün kazand›klar›n olsa olsa
kaybettiklerinin toplam› kadard›r." Bu
ç›lg›n kapitalist sisteme karﬂ›, biraz
delice, benim kendi üslubumla dalga
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geçen bir taraf› var. Müziklerini de ben
yapt›m. Oyunu tiyatro Cef oynayacak.
Ad› belki yeni gelebilir bu tiyatronun
ama, geçen senelere kadar üç y›l üst
üste Azizname’yi oynam›ﬂ bir ekibin
oluﬂturdu¤u bir kadro. Tiyatro Cef,
Anadolu Yakas›’nda Caddebostan
Kültür Merkezi’nin salonlar›ndan
birinde oynayacak. Kastta kimler
oldu¤unu da anlatay›m. Kurtlar Vadisi
izleyenler hat›rlayacak. Kurtlar
Vadisi’nde Yalç›n Bulut karakterini
oynayan, çok de¤erli bir devlet
tiyatrosu oyuncusu Hüseyin Avni
Danyal ekipte var. Zeynep Gülmez,
Erkan Bektaﬂ… Üçü de önemli
oyuncular. Oyunu ﬁakir Gürzumar
yönetecek. Asl›nda tiyatro ciddi
ekonomik iﬂ de¤il ama tiyatrodan daha
zenginleﬂtiren hiçbir sanat yok. Bana
çok söylendi. "Oturup oyun
yazaca¤›na, bir dizi yazsan daha çok

‘ﬁikayet etmeyen bir tek
insan bile yok’

kazan›rs›n" dendi. Aç›kças› bir oyunu
yazmak bir roman yazmak gibi bir ﬂey
geliyor bana.
Peki müzik çal›ﬂmalar›na dönersek
tekrar… Yeni bir albüm haz›rl›¤›n›z
var m›?
>> Var… Telaﬂ etmiyoruz. Biz 4-5 y›lda
bir albüm ç›kart›yoruz. Yeni albümün
s›ras› geldi diye hissediyoruz. Oyun
ray›na girdi art›k. Yak›nda albüm
çal›ﬂmas›na baﬂlayaca¤›z. Bizde albüm
haz›rlanmas› çok uzun sürmez.
Baﬂkalar›ndan beste toplam›yoruz.
Kendi ﬂark›lar›m›z› yaz›yoruz ya da
türküleri söylüyoruz. Onun için de
haz›rl›¤›m›z kafam›zda tamamland›.
Gerçekleﬂtirmesi de çok k›sa sürede
olabiliyor. 10-20 günde iﬂimizi bitirip,
stüdyodan ç›k›yoruz. Teknik haz›rl›kla
maksimum bir ay. 2008’in soruna
do¤ru ya da 2009’da yeni bir albüm

ç›kart›r›z diye düﬂünüyorum.
Türkiye ad›na endiﬂeli misiniz?
>> Ekonomik ve siyasal olarak yular›
kapt›rm›ﬂ bütün ülkeler ad›na
endiﬂeliyim. Amerika ve ﬂurekas›ndan
bu yular›n nas›l geri al›naca¤›
konusunda ciddi kayg›lar›m var. Dünya
çok kötü gitmekte. Düﬂünün
sokaklar›m›z otomobil, insanlar›m›z cep
telefonu hakimiyetinde… Bu ç›ld›rm›ﬂ
kapitalizm dünyay› öyle bir noktaya
getiriyor ki, dünyadaki sera gaz›
sal›n›m›n›n hat safhaya geldi¤i bir
yerde, Amerika ile birlikte Kyoto
Anlaﬂmas›’n› imzalamayan 3-5 ülkeden
biri Türkiye. Buna karﬂ›n sigara yasa¤›
uygulayaca¤›m diyen ilk 10 ülkeden biri
de Türkiye… ‘Ne oldu, bizim ekonomi
halloldu mu, asayiﬂ tamam m›, kapkaç,
h›rs›zl›k, sokakta yaﬂayan insanlar,
insanlar›n gelecek kayg›s› halloldu da

Soner Olgun Türkiye’d
e ekonomik ve siyasi
aç›dan
iﬂlerin hiç iyi gitmedi¤
ini
mutlu olacak hiçbir ﬂey düﬂünüyor. "Türkiye’de
yok. Hiçbir ﬂekilde vat
andaﬂ
huzurlu de¤il" diyen
Olg
" Sosyal devlet olmam un’un görüﬂleri ﬂöyle:
›ﬂ devlet, yolda bir sür
gariban… ‹stanbul’da
ü aç
yaﬂ
görürsünüz. Etraf›mda ›yorsan›z bin tane örne¤ini
ﬂikayet etmeyen bir
tane insan
yok. Art›k iﬂadamlar
› bile ﬂikayet ediyor.
Niye?
‘Al›ﬂveriﬂ yok.’ Akl›m
alm›yor, Türkiye bir
ülkede nas›l
bu¤day, pirinç s›k›nt
›s› olur. O zaman bir
i bizimle
dalga geçiyor."

s›ra ci¤erlerimizi
korumaya m› geldi?" Madem böyle bir
niyetiniz var da neden sigara
üretimini yasaklam›yorsunuz. Tekel,
devletin de¤il miydi? Y›llarca milleti
sigaraya al›ﬂt›r›p da ﬂimdi neden
yasakl›yorsunuz. O kadar
duyarl›ysan›z Kyoto’yu gidip
imzalay›n. Nükleer santral
meselelerini tekrar tart›ﬂal›m. Hepsini
boﬂ verin… Önce beni insanca yaﬂama
standard›na getir ki halk›m›, oturup
sigaray› da konuﬂal›m. Yanl›ﬂ
anlamay›n, sigaray› yaln›zca bir ölçü
diye al›yorum. Tabii ki sigara
içilmesin.
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‘fiikayet etmeyen bir tek
insan bile yok’

kazan›rs›n" dendi. Aç›kças› bir oyunu
yazmak bir roman yazmak gibi bir fley
geliyor bana.
Peki müzik çal›flmalar›na dönersek
tekrar… Yeni bir albüm haz›rl›¤›n›z
var m›?
>> Var… Telafl etmiyoruz. Biz 4-5 y›lda
bir albüm ç›kart›yoruz. Yeni albümün
s›ras› geldi diye hissediyoruz. Oyun
ray›na girdi art›k. Yak›nda albüm
çal›flmas›na bafllayaca¤›z. Bizde albüm
haz›rlanmas› çok uzun sürmez.
Baflkalar›ndan beste toplam›yoruz.
Kendi flark›lar›m›z› yaz›yoruz ya da
türküleri söylüyoruz. Onun için de
haz›rl›¤›m›z kafam›zda tamamland›.
Gerçeklefltirmesi de çok k›sa sürede
olabiliyor. 10-20 günde iflimizi bitirip,
stüdyodan ç›k›yoruz. Teknik haz›rl›kla
maksimum bir ay. 2008’in soruna
do¤ru ya da 2009’da yeni bir albüm

ç›kart›r›z diye düflünüyorum.
Türkiye ad›na endifleli misiniz?
>> Ekonomik ve siyasal olarak yular›
kapt›rm›fl bütün ülkeler ad›na
endifleliyim. Amerika ve flurekas›ndan
bu yular›n nas›l geri al›naca¤›
konusunda ciddi kayg›lar›m var. Dünya
çok kötü gitmekte. Düflünün
sokaklar›m›z otomobil, insanlar›m›z cep
telefonu hakimiyetinde… Bu ç›ld›rm›fl
kapitalizm dünyay› öyle bir noktaya
getiriyor ki, dünyadaki sera gaz›
sal›n›m›n›n hat safhaya geldi¤i bir
yerde, Amerika ile birlikte Kyoto
Anlaflmas›’n› imzalamayan 3-5 ülkeden
biri Türkiye. Buna karfl›n sigara yasa¤›
uygulayaca¤›m diyen ilk 10 ülkeden biri
de Türkiye… ‘Ne oldu, bizim ekonomi
halloldu mu, asayifl tamam m›, kapkaç,
h›rs›zl›k, sokakta yaflayan insanlar,
insanlar›n gelecek kayg›s› halloldu da

Soner Olgun Türkiye’d
e ekonomik ve siyasi
aç›dan
ifllerin hiç iyi gitmedi¤
ini
mutlu olacak hiçbir fley düflünüyor. "Türkiye’de
yok. Hiçbir flekilde vat
andafl
huzurlu de¤il" diyen
Olg
" Sosyal devlet olmam un’un görüflleri flöyle:
›fl devlet, yolda bir sür
gariban… ‹stanbul’da
ü aç
yafl›yorsan›z bin tan
e örne¤ini
görürsünüz. Etraf›md
a flikayet etmeyen bir
tane insan
yok. Art›k ifladamlar
› bile flikayet ediyor.
Niye?
‘Al›flverifl yok.’ Akl›m
alm›yor, Türkiye bir
ülkede nas›l
bu¤day, pirinç s›k›nt
›s› olur. O zaman bir
i bizimle
dalga geçiyor."

s›ra ci¤erlerimizi
korumaya m› geldi?" Madem böyle bir
niyetiniz var da neden sigara
üretimini yasaklam›yorsunuz. Tekel,
devletin de¤il miydi? Y›llarca milleti
sigaraya al›flt›r›p da flimdi neden
yasakl›yorsunuz. O kadar
duyarl›ysan›z Kyoto’yu gidip
imzalay›n. Nükleer santral
meselelerini tekrar tart›flal›m. Hepsini
bofl verin… Önce beni insanca yaflama
standard›na getir ki halk›m›, oturup
sigaray› da konuflal›m. Yanl›fl
anlamay›n, sigaray› yaln›zca bir ölçü
diye al›yorum. Tabii ki sigara
içilmesin.
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kariyer
Emeklilik kimilerine göre ikinci ifl
kurma deneyimi, kimilerine göre
kendilerine ve hobilerine zaman
ay›rma f›rsat›… Uzmanlar, çal›flanlara
emekliliklerini önceden planlamalar›
ve emeklili¤e kendilerini haz›rlamalar›
tavsiyesinde bulunuyor.

‹kinci bahara haz›r m›s›n›z?
>> A y fl e g ü l E m i r

E

mekli olunca, bu flehirden kurtulup Güney'e
tafl›naca¤›m”, “Emekli olduktan sonra kendi iflimi kurup
art›k kendime çal›flaca¤›m”, “Günlük kofluflturmadan
uzak bahçemde meyve sebze yetifltirece¤im, hobilerime
zaman ay›raca¤›m...”
Çal›flanlar›n ya da orta yaflta olanlar›n ço¤u emeklili¤e dair
planlar› bu ve benzeri cümlelerle s›k s›k dile getiriyor. ‹kinci
bahara do¤ru yelken açanlar, bir yandan emeklili¤ini
gözlerken, di¤er yandan al›flt›klar› ifl hayat›ndan nas›l
kopacaklar›n› düflünmeden edemiyor. Asl›nda emeklilik
Türkiye'de, üzerinde çok düflünülen ve planlar yap›lan bir
konu de¤il. Ama son günlerde kad›nlar›n 60,
erkeklerin 65 yafl›nda emekli olmas›n›
öngören Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›,
emeklili¤i ülke gündemine
oturttu. Emeklili¤i ve
sigortal›l›¤› önemsemeyen pek
çok kifli gelecek telafl›yla
emeklilik planlar› yapmaya
bafllad›.
Üzerine bu kadar kavga
verilen ve k›ymeti daha iyi
anlafl›lan emeklilik hakk›,
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Mali dan›flmanl›k flirketi kurulabilir
Her sektörde çal›flma insanlar› yorup y›pratsa da baz› sektörler di¤erlerine
göre daha zorlu oluyor. Bu nedenle emeklili¤i farkl› sektörlere göre de
de¤erlendirmek gerekiyor. Ayflen Ar›duru'ya göre, mali ifller alan›nda
y›llarca çal›flan ve deneyim kazananlar emekli olduktan sonra bu alanda ifl
kurabilir. Ar›duru, "Muhasebe, finansal konularda dan›flmanl›k hizmeti
veren bir flirket kurulabilir. Her iflte sektörel birikimler, deneyimler ve
çevre önemli. Baflka bir sektörde de mutlaka boflluklar ve f›rsatlar
görülebilir. Bunun üzerine fikir üreterek ifller kurulabilir" diyor

Yafllanm›fl ve
ifle yaramaz
de¤ilsiniz
>> Uzmanlar emeklili¤i stres ve

depresyon nedenleri aras›nda
say›yor. ‹nsanlar emeklilik sonras›
bunal›ma düflmesin diye baz› ülkeler
çal›flanlara, emeklili¤e haz›rl›k
seminerleri bile düzenliyor.
Çal›fl›yorsan›z ve yak›nda emekli
olacaksan›z, daha iflten ayr›lmadan
haz›rl›klara bafllay›n. Emekli olan
insanlar yafllanm›fl ve ifle yaramaz
hissedebiliyor. Uzmanlar, emekli
olanlara öncelikle yafll›l›k
duygusunu silip atmalar›n› öneriyor.
Sa¤l›kl›, huzurlu, keyifli ve üretken
bir emekli olmak kiflilerin elinde.

pek çok insan›n yafll›l›¤›n› nas›l geçirece¤ini de belirleyen
önemli bir konu. Peki, insanlar emekliliklerini ne kadar
düflünüyor ve emeklilik sonras›na nas›l haz›rlan›yor?
Fortune Dan›flmanl›k'tan Ayflen Ar›duru, eskiden çal›flanlar›n
emekliliklerini çok planlamad›¤›n› ama art›k bu konuda bir
bilinçlenme görüldü¤ünü söylüyor ve ekliyor: “‹nsanlar;
bireysel emeklilik planlar›, hayat sigortas› ve tasarruflarla
insanlar›n geleceklerini garanti alt›na almaya çal›fl›yor.
Ayr›ca emeklili¤e yak›n dönemlerde gayrimenkul al›m› da
art›yor.”
Ar›duru, günlük rutinler, kariyer hevesi derken zaman›n çok
h›zl› geçti¤ini ve çal›flanlar›n bir k›sm›n›n belli bir
profesyonel ifl deneyimi sonras›nda kendi ifllerini kurma
planlar› yapt›¤›n› da belirtiyor. Ar›duru, emeklili¤i planlama
ve emeklilik sonras›na haz›rlanmada, “Sa¤l›k konusunda
gelece¤i en iyi flekilde planlamak gerekiyor. Ayr›ca kiflisel
a¤›n gelifltirilmesi, çevreye yat›r›m yap›lmas› önemli bir
nokta. Sektörel bilgilerin, etkili çevrenin ve iliflkiler a¤›n›n,
emeklilik sonras›nda dan›flmanl›k veya yeni kurulan bir iflte
mutlaka katk›s› olur” önerisinde bulunuyor.
PS‹KOLOJ‹K DE⁄‹fi‹M
Diyelim ki, y›llar y›l› özlemi çekilen gün geldi ve emekli
oldunuz… Peki emeklili¤in ilk günlerini nas›l geçirmelisiniz?
Emeklilik dan›flman› Ayflen Ar›duru’nun bu konuda da

diyecekleri var. Her zaman üretme ve yaratman›n iyi bir fikir
oldu¤unun alt›n› çizen Ar›duru, “Yaflam ve ifl deneyimi, sahip
olunan yetkinlikler bir araya geldi¤inde, emekli olduktan
sonra da zaman faydal› flekilde de¤erlendirilebilir.
Emeklilikten sonra e¤er çal›fl›lm›yorsa insan›n psikolojisi
de¤iflir ve yaflaman›n anlam› kalmaz. Bunu ilk etapta
atlatmak çok kolay de¤il. Mutlaka bir fleylerle meflgul olmak
gerekiyor. Hem maddi, hem de manevi tatmini sürekli canl›
tutmak laz›m” diyor.
HOB‹LERE ZAMAN AYIRIN
‹nsanlar›n ölene kadar çal›flmas› zorunlu de¤il elbette…
Emekli olduktan sonra da mutlaka bir ifl yapmak gerekmiyor.
Ayflen Ar›duru, yo¤un çal›flma günlerinden sonra insanlar›n
dinlenmeleri gerekti¤ine inan›yor. Ar›duru’ya göre, hayat›n
daha fazla fark›na var›lmal› ve keyif ve zevkle yaflanmal›…
Bilgi birikimleri ve edinilmifl deneyimler do¤rultusunda
emeklilerin baz› sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerde
bulunmalar› mümkün. Hobilerine zaman ay›rabilecekleri gibi
deneyimlerini aktarabilecekleri kitap yazma gibi konulara da
girebilirler.
Emeklili¤ine az bir zaman kalanlar›n emekli olduktan sonra
neler yapmas› gerekti¤ine karar vermesi de gerekiyor.
K›sacas›, emeklili¤e her fleyde oldu¤u gibi haz›rl›ks›z
yakalanmamak gerekiyor.
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Hem çal›fl, hem gez
Üniversite ve
yüksek lisans
ö¤rencileri, Work &
Travel program›na
kat›larak
Amerika'da dört ay
boyunca hem
çal›fl›p para
kazan›yor, hem de
‹ngilizcelerini
gelifltiriyorlar. 15
Haziran’a kadar
baflvurular›n devam
etti¤i programa bu
y›l, 10 bin Türk
ö¤rencinin
kat›lmas›
bekleniyor.
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>> A y fl e g ü l E m i r

Y

az tatillerini geçirirken,
hem çal›fl›yorlar, hem
‹ngilizcelerini
gelifltiriyorlar, hem de
yeni kültürleri tan›y›p,
yeni arkadafll›klar
kuruyorlar. ABD'de
kültürlerini gelifltirmeleri
yan›nda resepsiyonistlik,
cankurtaranl›k, garsonluk
gibi sezonluk ifllerde de
çal›flarak harçl›klar›n›
ç›kar›yorlar. Üniversite ve
master ö¤rencileri ABD'nin
düzenledi¤i bir kültürel
de¤iflim program› olan Work
& Travel'a (Çal›fl ve Seyahat
et) kat›larak, ‹ngilizcelerini
gelifltirip, yeni kültürleri
ö¤reniyorlar. Work & Travel
program›, 1969 y›l›ndan beri
Amerika Birleflik Devletleri
(ABD) taraf›ndan verilen
yetkiyle, dünyan›n en büyük
ö¤renci de¤iflim programlar›
organizatörü CIEE
taraf›ndan düzenleniyor. Bu
program›n, Türkiye'de de
2000 y›l›ndan beri, her geçen

y›l daha çok ö¤rencinin
kat›l›m›yla popülerli¤i artan
bir kültürel de¤iflim
program› haline geldi. Geçen
y›l 8 bin 500 ö¤rencinin
yararland›¤› Work &
Travel'a bu y›l 10 bin kiflinin
kat›lmas› bekleniyor.
MASTIRLI fiOFÖRLER
Advis Akademik
Dan›flmanl›k'tan Remzi
Kalafat, Work & Travel'a
orta seviyede ‹ngilizce bilen
ve not ortalamas› 2’nin

üzerinde olan üniversite ve
master ö¤rencilerinin
kat›labildi¤ini söylüyor.
Program›n sadece
Amerika'ya özel oldu¤unu ve
ö¤rencilerin bu ülkede,
foto¤rafç›l›k, garsonluk,
cankurtaranl›k,
resepsiyonistlik gibi sezonluk
ifllerde çal›flabildiklerini
aktar›yor. Work & Travel
programlar›na kat›lan Türk
ö¤renciler daha çok
foto¤rafç›l›k, Alaska bal›k
iflleri, fast food restaurantlar›,

e¤itim

Kimler Work
& Travel’a
kat›labilir?
> 18-26 yafl aras›nda olmak
gerekiyor.
> Üniversitelerin haz›rl›k,
birinci, ikinci ve üçüncü
s›n›flar›nda veya yüksek
lisans birinci s›n›f›nda
ö¤renci olma flart› aran›yor.
> En az orta derecede ‹ngilizce
bilmek gerekiyor.
> Not ortalamas›n›n 2.00 ve
üzerinde olmas› flart…

En popüler do¤u k›y›s›
e¤lence parklar›,
süpermarketler, floförlük,
tatil merkezleri gibi yerler ve
ifllerde çal›flmay› tercih
ediyor.
Kalafat, ö¤rencilerin CIEE
temsilcisi olmayan firmalarla
Work & Travel program›na
kat›lmalar›n› tavsiye
etmiyor. Üniversite ve
master ö¤rencilerinin
gidecekleri flehir hakk›nda
müflteri temsilcilerinden
detayl› bilgi almalar›,
ABD'ye gitmeden
önce iflverenleriyle
telefonla
görüflmelerini
öneriyor. Bu
programa kay›tlar
15 Haziran'a kadar
devam ediyor.
Ö¤rencilerin istedikleri
tarzda ifl bulabilmeleri için
en k›sa sürede kay›t
yapt›rmalar› gerekiyor.
‹fi DENEY‹M‹
KAZANIYORLAR
Work & Travel kültürel
de¤iflim program›n›n

> Work&Travel program›nda en fazla ifl pozisyonuna sahip, en fazla ö¤renci gönderilen
bölge ABD'nin do¤u k›y›s›. Atlantik okyanusu ve sahil fleridi turistik bir yer. Bu nedenle
sezonluk ifl pozisyonlar› fazla. Ayr›ca, ikinci ifl yapmak isteyen ö¤renciler için oldukça
avantajl›. Do¤u k›y›s›nda ö¤renciler çal›fl›rken, tatil yapma imkan› da buluyor. Work &
Travel kat›l›mc›lar›, a¤›rl›kl› olarak Virginia, New Jersey, Maryland, ve Carolina gibi
turistik bölgelerde çal›fl›yorlar. Seyahat k›sm›nda ise Boston, New York, Washington
veya Miami gibi popüler flehirleri görme f›rsat› yakalan›yor.

ö¤rencilere hem
e¤itimleri, hem
de kiflisel
geliflimleri
aç›s›ndan çeflitli
yararlar›
bulunuyor. Remzi Kalafat,
Work & Travel'›n
yararlar›n›, flu flekilde
s›ral›yor: "Ö¤renciler, ilk kez
bir vize alarak, belki ilk kez
uça¤a binerek ilk yurtd›fl›

deneyimini yafl›yorlar.
Çal›flman›n ve para
kazanman›n ne oldu¤unu
anlay›p, Amerikan ifl
kültürünü yak›ndan tan›ma
f›rsat› buluyorlar. Böylece ifl
deneyimi kazanm›fl
oluyorlar. Elde edilen

gelirle, programa kat›lmak
için yap›lan harcamalar geri
kazan›labiliyor. Hatta 10
bin dolara kadar birikim
elde edebilme flans›
yakalan›yor. Günlük hayat
içinde ‹ngilizce pratik
yapma imkan› elde ediliyor.
Ö¤renciler, ‹ngilizcelerini
gelifltirebiliyor. Bu program
kiflisel geliflime de büyük
oranda katk›da bulunuyor.
Kat›l›mc›lar, belki de ilk
kez ailesinden ve
sevdiklerinden bu kadar
uzun süre uzak kalarak,
özgüvenlerini
gelifltirebiliyor. Amerika'da
tan›yacaklar›, farkl›
kültürlerden arkadafllar
sayesinde vizyonlar›
geniflliyor. Ayr›ca Work &
Travel, popüler flehir ve
turistik yerleri görme
imkan› da sa¤l›yor."
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Dans, mutluluk
ve sa¤l›k…
a¤›rsak sisteminin
çal›ﬂmas›n› sa¤lar,
yüksek tansiyon riskini
azalt›r, uykusuzluk
sorununun çözümüne
katk› sa¤lar… Bunlar bir ilaç
reklam›n›n faydalar›n›
anlatan cümleler de¤il. Bunlar
dans›n sa¤l›kta kullan›lan
mucizelerinden sadece
birkaç›… Evet, son y›llarda
dansla terapi gittikçe
yayg›nlaﬂ›yor. ‹nsanlar›n hem
fiziksel hem de ruhsal
sa¤l›klar›na kavuﬂmalar› ve
bunu sürdürebilmenin
anahtarlar›ndan biri de dans
oldu.
Dans›n sa¤l›kta nas›l
kullan›ld›¤›na geçmeden önce
ça¤›m›z›n hastal›klar›
konusunda biraz daha teﬂhiste
bulunal›m isterseniz... Bu
ça¤da asl›nda daha kaliteli bir
yaﬂam için mücadele ediyoruz
ama öncelikli ihtiyac›m›z›n
sa¤l›kl› bir beden ve zihin
oldu¤unu unutuyoruz. Kimi
zaman iﬂ hayat›n›n esiri olup,
hem hayat›m›zdan hem de
kendi bedenimizden
uzaklaﬂ›yoruz.
Diyetisyenlerden doktorlara
kadar bütün uzmanlar
egzersizin ne kadar önemli
oldu¤u konusunda bizi uyarsa
da ça¤›m›z›n hastal›¤›,
hareketsizlik…

B

Dans E¤itmeni Lale Roche

Sa¤l›¤›n›z için do¤ru nefes al›n, do¤ru
hareket edin. Son y›llarda dans›n sa¤l›ktaki
olumlu etkileri
de keﬂfedildi.
Oryantal
danstan da
yararlan›larak
oluﬂturulan
sa¤l›k dans›n›n;
hem bedensel,
hem de zihinsel
sa¤l›¤›m›za
olumlu
etkileri var.

SORUN, HAREKETS‹ZL‹K
Kimi zaman ev han›mlar›
bile evde yapt›klar› iﬂlerin
bir egzersiz oldu¤unu
düﬂünse bile, bunlar onlar›
sa¤l›kl› yaﬂama götürecek
hareketler de¤il. Spor
salonlar›na yaz›lanlar bile
düzenli hareketten bir
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müddet sonra uzaklaﬂ›yor. Bu
bir anlamda kendimizden
uzaklaﬂmak demek… Asl›nda
do¤uda yüzy›llar önce bu
hareketsizlik sorunu yenilmiﬂ.
Hem de dansla… Bat› ise
dans›n sa¤l›ktaki gücünü ve
etkilerini yeni keﬂfediyor.
Türkiye’de bu keﬂiften pay›n›
al›yor.
Türkiye’de dansla terapi ya da
sa¤l›k dans›na ilgi günden
güne art›yor. Türkiye’de sa¤l›k
dans›n› ö¤retenlerden biri de
Lale Roche… Uzun y›llar
Fransa’da dans e¤itmenli¤i
yapan, son olarak da Monaco
Kraliyet Ailesi’nin baz›
üyelerine oryantal dans
ö¤reten Roche, sa¤l›k
dans›n›n
yayg›nlaﬂmas›
için çaba
harc›yor.
Roche, bu
konudaki en
büyük ç›k›ﬂ›n›
ise, 24 Haziran’da
yap›lacak ‘Sa¤l›kl›
Yaﬂamay› Keﬂfedin,
Genç Kal›n’
kongresinde yapmaya
haz›rlan›yor. Özgen
Do¤an, Hasan ‹nsel ve
Mehmet Öz gibi ünlü
doktorlar›n konuﬂmac› olarak
kat›laca¤› kongrede Roche,
‘sa¤l›k dans›’n› anlatacak ve
bir performans sergileyecek.
Öte yandan Roche’un
çal›ﬂmalar›, ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi Fiziksel T›p ve
Rehabilitasyon Anabilim dal›
Ö¤retim Üyesi ve Genç
Yaﬂam Derne¤i Baﬂkan› Prof.
Dr. Fikret Tüzün taraf›ndan
da destekleniyor.

sa¤l›kl› yaﬂam

Bat› yeni keﬂfetti

>> Roche’un verdi¤i bilgiye göre, dans›n sa¤l›ktaki etkilerini kan›tlayan bilimsel çal›ﬂmalar 2001 y›l›na uzan›yor. Newyork Kolombiya Üniversite’nden Prof. Dr. Michael Gerson, insan bedeninde biri
baﬂ›m›zda olan, di¤eri kar›n bölgemizde iki beyin keﬂfetmiﬂ. Baﬂ›m›zda olan beyne ‘zihinsel beyin’
denirken, kar›n bölgemizde olan beyne ise ‘duygusal beyin’ deniyor. Neurogeastroenterology bilim dal›n›n da kurucusu olan Gerson’un çal›ﬂmalar›yla ö¤reniyoruz ki; ana rahminde bulundu¤umuz
s›rada göbek kordonuyla besleniyoruz. Do¤duktan sonra da bu merkezi güçlü bir enerji kayna¤›
olarak almaya devam ediyoruz. Kar›n bölgemiz etkin duruma geldi¤inde, kendimizi daha güçlü ve
canl› hissediyoruz. Çünkü bizi hastal›klara karﬂ› koruyan ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerimizin de yüzde 75-80’i
kar›n bölgemizde bulunuyor. Roche’un uygulad›¤› sa¤l›k dans›n›n özü
de bu kar›n bölgesini etkin duruma getirmeye dayan›yor.
Bunu oryantal dans› kullanarak etkin hale getiren Roche,
uygulad›¤› tekni¤in faydalar›n› ﬂöyle anlat›yor:
"‹ki beyin birbiri ile uyumlu ﬂekilde çal›ﬂmazsa; kendimizi da¤›n›k, konsantrasyon eksikli¤i çeken, düﬂüncelerimizi gerçe¤e dönüﬂtürme enerjisi bulamayan, hayat›n
bize sunduklar›n› sürekli hayal k›r›kl›¤› olarak alg›layan, öfke dolu bir insan oluruz. Bunlar bizi zay›flatan faktörlerdir. Oysa iki beyin birbiri ile uyumlu ﬂekilde çal›ﬂ›rsa, genellikle enerji dolu, amaçlar› do¤rultusunda emin ad›mlarla yürüyen, düzenli, dengeli,
kararl›, kiﬂisel güce ve dayan›kl›l›¤a sahip bir insan oluruz."
‹nsanda bulundu¤u varsay›lan iki beynin uyumunu sa¤lamak için yap›lan sa¤l›k
dans›nda öncelikli olan do¤ru solunum… Yap›lan çal›ﬂmalarda öncelikle do¤ru
soluk almak ö¤retiliyor. Roche, "Metobolizman›n sa¤l›kl› çal›ﬂabilmesi için yeterli oksijenin vücuda ulaﬂmas›na ve diyafram›m›z› do¤ru kullanmaya kendimizi al›ﬂt›rmal›y›z" diyor. Ço¤umuzun nefes almak için akci¤erlerimizin üçte birini kulland›¤›n› belirten Roche, "Yetersiz oksijen zihinsel dengesizli¤e, konsantrasyon bozuklu¤una ve duygu kontrolünün kayb›na yol açar" bilgisini veriyor.
AKICI HAREKETLER
Do¤ru nefesle birlikte ak›c› bedensel hareketler, bedenimizin gevﬂemesine
de katk› sa¤l›yor. Sa¤l›k dans›n› bir tür ‘keyif sporu’ olarak da tan›mlayan
Roche, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürüyor: "Kiﬂinin do¤ru bölge ve kaslar›n›
keyifle çal›ﬂt›rmas›, mutlu olmas›n› sa¤l›yor. Yaﬂam kalitesini yükseltiyor.
Sa¤l›k dans› yaparken, mutluluk hissi veren endorfin hormonunun salg›lanmas›n› art›r›yor. Bu hormonun artmas› ayn› zamanda a¤r› hissini de azalt›yor. Sa¤l›k dans› yapan birçok kiﬂinin bel, boyun, omuz a¤r›lar› azal›yor,
migren a¤r›lar› etkisini yitiriyor. Özellikle kar›n bölgesinde uygulanan iç kaçlar›n daire hareketleri ile ba¤›rsak bölgesi çal›ﬂmakta ve o bölgede var olan
sorunlar›m›z›n çözülmesine yard›mc› olunmakta."
Lale Roche çal›ﬂmalar›nda suyun gücünden de yararlan›yor. Spa&Wellness merkezlerinde sa¤l›k dans›n›n aç›l›mlar› olan, aqua dance, dance & meditation ve Gyl
dance çal›ﬂmalar› da yap›yor.

Sa¤l›k dans›n›n faydalar›
Bütün yaz boyunca Antalya Belek’teki Ela Quality Otel’de ders
veren Lale Roche, dans›n faydalar›n› ﬂöyle anlat›yor:
> Vücudun maksimum oksijen tüketmesine yard›mc› oluyor.
> Endorfin salg›s› art›yor. Mutluluk hissinin yan› s›ra a¤r›lar da azal›yor
> Zihinsel performans art›yor. Daha pozitif düﬂünme baﬂl›yor.
> Gereksiz korku ve endiﬂelerden uzaklaﬂ›l›yor.
> Sa¤l›k dans› egzersizleri kiﬂiyi kendi bedenine odaklayarak, yitirdi¤i öz
güveni yeniden kazanmas›n› sa¤l›yor.
> Cinsel performans art›yor.
> Uykusuzluk sorununun çözümüne yard›mc› oluyor.
> Yüksek tansiyon riskini azalt›yor, fazla ya¤lar›n yak›lmas›n›
h›zland›r›yor.
> Kar›n bölgesinde uygulanan dairesel hareketler, ba¤›rsak sisteminin
daha sa¤l›kl› çal›ﬂmas›na katk› sa¤l›yor.
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evim evim

Duvarlar›n›z
konuﬂsun
Bu yaz kontrast renklerle evinizin çekicili¤ini
art›rabilirsiniz. Ancak renk kombinasyonu
yaparken k›rm›z›, turuncu, sar› gibi s›cak renklerin
alan› daraltt›¤›n›, so¤uk renklerin ise mekan›
oldu¤undan daha büyük gösterdi¤ini unutmay›n.

Y

az mevsimi pek
ço¤umuz için de¤iﬂim
demektir. Bahar
aylar›nda uyanmaya
baﬂlayan do¤a, yaz›n
tüm hünerlerini cömertçe
sergiler. Yeﬂil daha yeﬂildir,
mavi daha mavi... ‹ﬂte,
do¤ada baﬂlayan bu de¤iﬂim
evlere de yans›r. Çünkü,
evlere sihirli dokunuﬂlar
yapmak için en uygun
zamand›r yaz. Güneﬂin
bunalt›c› s›ca¤›ndan
kaçarken s›¤›naca¤›n›z;
dostlar›n›zla,
arkadaﬂlar›n›zla güzel
vakitler geçirece¤iniz
evinizde farkl›l›klar
yaratmak istiyorsan›z önce
duvarlardan baﬂlamal›s›n›z.
Evinizde do¤an›n
içindeymiﬂcesine kendinizi
huzur dolu hissetmeniz,
duvarlar›n›zdaki canl›
renklere dalarak enerji
depolaman›z ve fizyolojik
olarak rahatlaman›z
mümkün. Üstelik "Ah ﬂu
duvarlar›n bir dili olsa da
konuﬂsa!" gibi iç çekmeler
de bitiyor.
Gelelim evinizin
modas›na… Bu yaz
kontrast renklerle evinizin
çekicili¤ini art›rabilirsiniz.
Örne¤in duvar›n›z› ikiye
bölerek siyahla sar› veya
pembeyi, beyazla k›rm›z›
veya moru buluﬂturarak
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yaﬂad›¤›n›z mekan›n
havas›n› de¤iﬂtirebilirsiniz.
Ancak renk kombinasyonu
yaparken k›rm›z›, turuncu,
sar› gibi s›cak renklerin
alan› daraltt›¤›n›, so¤uk
renklerin ise mekan›
oldu¤undan daha büyük
gösterdi¤ini unutmay›n.
SALONA BEYAZ
MUTFA TURUNU
Kullan›m amac›na göre her
yaﬂam alan›n›n duvar rengi
farkl› olabilir. Renkler insan

psikolojisini do¤rudan
etkiliyor. Bu nedenle banyo,
salon, oturma ve yatak
odas› gibi evlerin dinlenme
alanlar›na sade, gözü
yormayan ve sakinleﬂtirici
etkisi olan beyaz, mavi veya
aç›k tonlar› tercih
edebilirsiniz. Mutfak,
yemek ve çocuk odas› gibi
hareketli ortamlara da
canl›l›k ve neﬂe veren
turuncu, sar› gibi s›cak
renkler kullanman›z daha
uygun. Çocuk odas›nda

EN ÇOK SATEN TERC‹H ED‹L‹YOR
Badana, duvar›n hava almas›na olanak veren özelli¤i nedeniyle daha sa¤l›kl›
bir yöntemdir. Ancak badana az tercih edilmektedir. Çünkü badana kireçle
yap›l›r. Kireç, dayan›ks›zd›r ve zamanla dökülür. Geçirgen özelli¤i olan
badanay› günümüzde sadece ast›m, nefes darl›¤› gibi solunum yolu
rahats›zl›klar› olanlar tercih etmektedir. Badana d›ﬂ›ndaki boya çeﬂitleri ﬂöyle:
>> Plastik boya: Mat boyad›r. Mat boya duvar›n kusurlar›n› göstermez
ancak silinemez.
>> Saten boya: Yar› matt›r. Silinebilir. En çok tercih edilen boyad›r.
>> Ya¤l› boya: Çok parlak oldu¤u için duvarlar›n kusurlar›n› gösterir. Bu
nedenle çok fazla tercih edilmez. Silinebilir. En dayan›kl› boyad›r. Ahﬂap kap›
ve pencereler ile balkon ve kap› demirleri için kullan›l›r.

BOYA YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Pek çok kiﬂi için evinin duvarlar›n›
boyamak, yorucu oldu¤u kadar
ayn› zamanda keyifli bir u¤raﬂ.
E¤er evinizin duvarlar›n› kendiniz
boyayacaksan›z, baz› püf noktalar›
göz önünde bulundurman›zda
yarar var. 40 y›ll›k boya ustas›
Müslüm Topdemir evinizi boyarken
dikkat etmeniz gerekenleri ﬂöyle
s›ral›yor:
>> Seçilecek boya markas›
mümkünse daha önce kullan›lanla
ayn› olmal›.
>> Al›nan boya malzemesinin
kullanma talimat›na uyulmal›.
>> Boya yap›lacak duvar›n geniﬂli¤i
ile yüksekli¤inin çarp›m› duvar›n
alan›n› verir. Al›nacak boya miktar›
bu yöntemle belirlenmeli.
>> Boyalar iyice kar›ﬂt›r›lmal›. Boya,
etikette belirtilen inceltme oran›
kadar inceltilmeli.
>> Çok s›cak veya çok so¤uk, ya¤›ﬂl›

s›cak renkler d›ﬂ›nda aç›k
yeﬂil de tercih edilebilir.
Aç›k yeﬂil, çocu¤un geliﬂme
sürecinde olumlu etki
yarat›yor. Ancak bebek
odalar›n›n, çocuk
odalar›ndan ayr› tutulmas›
gerekiyor. Bebek odalar› için
onlar›n sa¤l›kl› uyumalar›n›
sa¤layan so¤uk renkler
seçilmeli. Ayr›ca kontrast
renkler de bebeklerin
derinlik alg›s›n› geliﬂtirmek
için kullan›labilir.
SO⁄UK RENKLER
VE HUZUR
Yap›lan deneyler s›cak
renklere bakanlarda
tansiyon, nab›z, terleme ve
solunumda art›ﬂ oldu¤unu
so¤uk renklere bak›ld›¤›nda
ise aksine tüm bu fizyolojik
fonksiyonlarda azalma
oldu¤unu gösteriyor.
S›cak renklerden k›rm›z›,
adrenalin salg›lanmas›na
teﬂvik ederek enerji veriyor,
böylece uyan›k olmay›
sa¤l›yor. Turuncu, uyar›c›,
neﬂeyi teﬂvik edici özelli¤i ile
sindirim sistemi ve

metabolizmaya destek
oluyor. Sar›, güneﬂin
s›cakl›¤›n› ve par›lt›s›n›
bulundu¤unuz ortama
getirerek neﬂe veriyor.
Pozitif bir hava yaratmas›
nedeniyle sinirsel
bozukluklara iyi gelerek
ferahl›k veriyor.
So¤uk renklerden yeﬂil,
do¤ayla bütünleﬂmeyi
sa¤layarak dinlendirici ve
rahatlat›c› bir etki
yarat›yor. Böylece kalp ve
gö¤üs sorunlar›n› azalt›yor.
Mavi, sakinleﬂtirerek

veya rüzgarl› havada boya
yap›lmamal›.
>> Uygulamadan önce duvardaki
eski boya ve ka¤›t kal›nt›lar›
temizlenmeli, z›mpara yap›lmal›.
Çatlak ve delikler macunla
kapat›lmal›. Sonra da tüm alana
astar uygulanmal›.
>> Duvarlar›n kesiﬂim alanlar›na
parmak rulo ya da küçük f›rça ile
kestirme yap›lmal›. Kestirmeden
sonra tüm yüzey ayn› yönde büyük
rulo ile boyanmal›.
>> Bir önceki renk, uygulama
yap›lan renge yak›nsa 2, farkl›ysa 3
kat boya yap›lmal›.
Artan boyan›n tekrar
kullanabilmesi için boyaya yüzeyini
örtecek kadar kendi incelticisinden
eklenmeli ve hava ile temas eden
boya, bozularak kokaca¤›ndan,
kar›ﬂt›rmadan a¤z› kapat›larak
serin bir yerde saklanmal›.

uykuya dalmay›
kolaylaﬂt›r›yor. Mor,
dinginleﬂtirici ve huzur
verici olmas› nedeniyle
uykusuzlu¤a iyi geliyor. Her
mevsim moda olmaktan
ödün vermeyen beyaz ise
ferahlat›c› ve ortam›
ayd›nlat›c› özellik taﬂ›yor.
Yap›lan araﬂt›rmalar
mavinin en çok sevilen renk
oldu¤unu gösteriyor. Adeta
ilaç vazifesi gören mavinin
sakinleﬂtirici özelli¤i, favori
olmas›n› sa¤l›yor. Maviyi,
k›rm›z› ve yeﬂil izliyor.
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Tüy yumaklar›ndan
dostunuzu kurtar›n
Kedilerin yuttuklar› tüyler kimi zaman midelerinde birbirine dolan›p top
ﬂeklini almakta. Kediler zaman zaman kusarak bu yumaklar› d›ﬂar› atarlar.
Hatta bunun için ot yerler. E¤er kediler bu tüyleri d›ﬂar› atamazlarsa,
rahats›zlanabilirler hatta t›kanabilirler. Yumaklar besinlerin mideden
ba¤›rsaklara geçiﬂine engel oldu¤u gibi s›k kusmalar›na da neden olur.
K›sacas›, tüy yumaklar›n›n oluﬂumunu engellemek için kedinizin tüylerini
s›kl›kla f›rçalamal›s›n›z. Ayr›ca laksatif ve lubricant (kayganlast›r›c› )
maddeler de kullanabilirsiniz. Bu ürünler macun ﬂeklinde haz›rlanm›ﬂt›r;
kediniz bunlar› mama gibi yiyebilir ya da ayaklar›na uygulan›rsa yalayarak
da alabilir. Ayr›ca bir tüyo daha verelim: Kedinin mamas›na haftada bir çay
kaﬂ›¤› zeytinya¤› kar›ﬂt›rmak, tüylerin sa¤l›kl› olmas›na yard›mc› olur.
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dostlar›m›z

Tüy kadar hafif bir dert!
>> G ü l ﬂ e n K a n d e m i r

vini bir canl› ile
paylaﬂmay› birçok insan
istiyor ama bunu
gerçekleﬂtiremiyor. Söz
konusu kedi ve köpek
olunca ilk akla gelen engelse,
dostlar›m›z›n tüyleri… "Ben o
tüylerle nas›l baﬂa ç›kar›m"
yak›nmas›n› birçok kiﬂiden
duyman›z olas›… Gerçekten
tüylerle baﬂa ç›kmak bu
kadar zor mu?.. Zor de¤il ama
sorunla nas›l baﬂa
ç›kaca¤›n›z› da bilmeniz
gerekiyor.
Kedilerin tüy sorunlar›ndan
baﬂlayal›m. Kediler asl›nda
zamanlar›n›n büyük bir
k›sm›n› tüylerini temizlemek
için harcarlar. Kedilerin
dilleriyle yapt›klar›
temizlenme onlar›n tüylerine
parlakl›k ve canl› görünüﬂ
verir. Ayr›ca tozlardan da
ar›nd›r›r. Dillerindeki özel
salg›yla kediler deri
dokular›n›, dökülen tüyleri
gayet kolay temizlerler. Bu,
temizlikten de öte, derideki
kan dolaﬂ›m›n›n da
uyar›lmas›na katk› sa¤lar.
Kedinizin bir hastal›¤› yoksa,
tüyleri de zaten güzel
görünür. Sa¤l›kl› deri ve tüy,
sa¤l›kl› bir vücudu ve iyi
beslenmeyi yans›t›r kediler
için. Dostunuzun zaten bir
hastal›¤› varsa, bunu
tüylerini yalamayarak yani
temizleme iﬂlemini
yapmayarak da size gösterme
yolunu seçer. Bunu da gözden
kaç›rmaman›z› öneriyoruz.

E

‹lkbahar ve sonbaharda
dostlar›m›z›n tüyleriyle
baﬂ› dertte. Tüy dökme
zamanlar›nda
dostlar›m›z› cinslerine
uygun olarak
f›rçalarsan›z, hem
tüylerden hem de sa¤l›k
problemlerinden
kurtarabilirsiniz.

YARDIM ED‹N
Kediler, zamanlar›n›n büyük
bir bölümünü tüylerini
temizleyerek geçirseler de, bu
tüylerin bak›m›nda
dostlar›m›za yard›m etmemiz
ﬂart. Kedilerin tüy bak›m›,
onlar›n tüy tiplerine göre
farkl›l›k gösterir. Tüy

tiplerini üç grupta toplamak
mümkün. K›sa tüylüler, yar›
uzun tüylüler ve uzun
tüylüler. Tüy bak›m› öyle
sand›¤›n›z kadar da komplike
bir iﬂ de¤il. Bak›m için; f›rça,
tarak ve bir parça da kadife
yeterli… F›rça k›sa k›ll›, tarak
ise tahta sapl›, metal diﬂli
olmal›… Uzun tüylüler için
kal›n diﬂli tarak kullan›l›r.
Kedilerin tüyleri; yatt›klar›
yönün aksine f›rçalanmal›.
Baﬂ etraf›ndaki tüyler ise öne
do¤ru f›rçalanarak yüz
etraf›nda çerçeve oluﬂturmal›.
Kedinizin kuyru¤unu
f›rçalarken de özen
göstermelisiniz.

FIRÇALAYIN, PARLATIN
K›sa tüylü bir dostunuz varsa,
bak›m› gayet basit. Tüylerini
haftada bir-iki kez
f›rçalaman›z ve bir kadife ile
parlatman›z yeterli. Yar› uzun
tüylü kedilerde genellikle
haftada 1-2 kez f›rçalan›p,
kadife ile parlat›lmal›. Uzun
tüylü kedilerin düzenli tüy
bak›m›n›n yap›lmas› da hem
görünüﬂleri hem de sa¤l›klar›
için gerekli. Böylesi kedilerin
tüy bak›mlar› özellikle
ilkbahar ve
sonbaharda her
gün itina ile
yap›lmal›.
Böylece tüy
dökme s›ras›nda
kedinin
yalan›rken
dökülen tüyleri
yutmas› ve midesinde tüy
yuma¤›n›n oluﬂmas›n›
önleyebilirsiniz.
‹K‹ KEZ TÜY DE⁄‹ﬁ‹M‹
Düzenli tüy bak›m›,
köpe¤inizin sa¤l›¤› için de
önemli… Köpekler genellikle,
y›lda en az iki kez tüy
de¤iﬂtirirler. Bahçede
yaﬂayanlarda bu ço¤unlukla
ilkbahar ve sonbaharda

görülmekle birlikte, evde
yaﬂayan köpeklerde tüy
dökülme bütün bir y›la
yay›labilir. E¤er bir
beslenme bozuklu¤u,
hastal›k veya lokal bir
aç›lma yoksa bu durum, tüy
de¤iﬂtirme olarak
adland›r›l›yor. Sizin
yapman›z gereken;
dostunuzu, her gün hatta
yo¤un tüy de¤iﬂtirme
zamanlar›nda sabah akﬂam
olmak üzere günde iki defa
f›rçalamak. Bu iﬂlem için en
uygun olan›n›n tel f›rçalar
veya eldiven gibi ele
geçirilebilen çeﬂitli tipteki
plastik f›rçalar oldu¤unu da
söyleyelim. Yavru köpe¤inizi
f›rçalamaya ne kadar erken
al›ﬂt›r›rsan›z ileride o da siz
de o kadar rahat edersiniz.
Çünkü f›rçalama genel
bak›m için beslenme kadar
önemli bir iﬂlem…
F›rçalama yaparken
köpe¤iniz üzerinde gerekli
olan günlük kontrolleri de
uygulam›ﬂ olursunuz. Bu
bilhassa deri problemlerine
yatk›n olan ›rklarda sorunu
erken tespit etmek
bak›m›ndan önemli
görülüyor. F›rçalama
yaparken bilhassa ele
geçirilebilen f›rça
tipleriyle ayn›
zamanda deriye
masaj yap›p kan
dolaﬂ›m›n› da
uyarm›ﬂ olursunuz.
Gerek kediler gerekse
köpeklerde, ilkbahar ve
sonbaharda dostunuzun
tüyleri evinizde de büyük bir
problem oluﬂturabilir.
Düzenli tüy bak›m›n›n bir
faydas› da evde uçuﬂan
tüylerin azalmas›. Döﬂeme ve
hal›larda yine de tüy
kal›yorsa, lastik bir eldivenle
hafifçe silinerek bu tüylerin
temizlenebildi¤ini de
hat›rlatal›m.
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moda

Sandalette
gladyatör
modas›
>> O y a T o p d e m i r

Geçen yaz baﬂlayan
sandalet modas› bu
yaz da birbirinden
farkl› ve çarp›c›
modellerle devam
ediyor. Yeni
sandaletler oldukça
estetik. Özellikle
gladyatör tipi
sandaletlerle
kad›nlar, kendilerini
Yunan tanr›çalar›
gibi asil
hissedecek.
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B

u yaz ayaklar
sandaletlerle
özgürlü¤ünü ilan
edecek. “‹stedi¤im gibi
bir model
bulam›yorum”, “Ald›¤›m
ayakkab› k›yafetlerime
uymuyor!” gibi dertlere son.
Her zevke göre rengarenk ve
ﬂ›k sandalet modelleri,
birçok ünlü firman›n
vitrinlerinde bayram havas›
estiriyor. Yepyeni ve
birbirinden ›ﬂ›lt›l› modeller
özellikle kad›nlar›n gözlerini
kamaﬂt›rmakla kalmayacak,
seçim yapmalar›n› da
zorlaﬂt›racak.
Gündelik yaﬂam›n›zda ve
hatta plajlarda uzun veya
k›sa, koton veya ﬂifon, her
türlü elbisenizin alt›na
kullanabilece¤iniz
sandaletler, e¤lenceli
desenler, yal›n-renkli çizgiler
veya egzotik dizaynlar
içeriyor. ‹ﬂte 2008 yaz›n›n
trendleri...
Geçen yaz baﬂlayan
gladyatör sandalet modas›
2008 yaz›nda da gözde.
Özellikle uzun gladyatör
modellerini tercih eden
kad›nlar bu yaz
sokaklarda boy
gösterecek. Gladyatör
tipi sandaletlerle
kad›nlar, kendilerini
Yunan tanr›çalar›
gibi asil hissedecek.
Örgü sandaletler, bu
yaz favoriler aras›nda.

Bilekten ba¤lamal› veya
çizme ﬂeklindeki örgü
sandaletlerle hem evde hem
de ofiste zarafetinize zarafet
katabilirsiniz.
DER‹ VE SÜET
TASARIMLAR
Vazgeçilemeyen deri sandalet
modelleri, özellikle klasik
giyim tercih edenler için bu
yaz da yerini koruyor.
Kahverengi ve siyah tonlar

aksesuarlarla bütünleﬂerek
deri tasar›mlarda kendini
gösteriyor. Bu yaz vitrinlere
göz k›rpan süet tasar›mlar
ise kad›nlara farkl›
alternatifler sunuyor.
Geçen y›l moda renkler mor
ve k›rm›z› iken bu yaz,
ayakkab› sektörüne yön
veren ‹talya ve giyimde
moday› belirleyen Fransa,
yeﬂil ve sar› renkleri öne
ç›kard›. Sandaletlerde ise bu
yaz tercih edilen renkler,
güneﬂ sar›s›, turkuaz ve
mavi.
Rengarenk rugan babetler
ise bu yaz da rahatl›¤›ndan
ödün vermeyen kad›nlar›n
tercihi olmaya devam
ederken, geçen y›llara göre
daha k›sa ve kal›n dolgu
topuklu ayakkab›lar da
vitrinlerde boy gösteriyor.

Ayak tipinize göre sandalet seçin
Ayakkab› firmalar› tasar›mlar›n› ayak sa¤l›¤›, dayan›kl›l›k,
sa¤laml›k ve ﬂ›kl›k gibi ilkeleri benimseyerek yap›yor. Bu yaz›n
gözdesi sandaletler, "ortopedik terlik" vazifesi görerek ayaklara
egzersiz bile yap›yor. Ancak seçimi dikkatli yapmak gerekiyor.
Gladyatör sandaletleri ayak numaras› büyük ve ayaklar› kemikli ya
da tarakl› olan kad›nlar›n tercih etmemesi gerekiyor. Çünkü
gladyatör sandaletler bu tip ayaklarda hem hoﬂ durmuyor, hem de
ayaklara egzersiz yapmak yerine zarar
veriyor. Ayr›ca sandalet
kullan›rken çok s›cak havalarda
ayaklarda tahribat› önlemek için
krem sürülmesi de gerekiyor.

Çantalarda
hippili¤e dönüﬂ

Bu sezon çantalarda parlak renklerden oluﬂan, payetli, y›lan desenli,
rugan, has›r, üzeri iﬂlemeli kumaﬂ modeller ﬂ›k aksesuvarlarla
bütünleﬂirken seçim yapmak oldukça zorlaﬂ›yor. Has›r çantalar
sokaklara kumsallar›n ferahl›¤›n› getirirken ekose modeller omuzlar›
süslüyor. Yumuﬂak metal renkler, gri ve gök mavisi tonlar›n
kullan›ld›¤› sade ve kad›ns› çantalar›n yan› s›ra boncuklar, canl›
renkler, retro ve ﬂal desenlerinin birlikte kullan›ld›¤› modeller
1970'lerin hippi dönemini an›msat›yor. Büyük çantalar, geçen sezon
oldu¤u gibi yine baﬂrolde yer
al›yor. Modac›lar›n sar›, yeﬂil ve
beyaz tonlar› bu yaz çantalarda
öne ç›karmalar›na ra¤men her
renk k›yafetle kullan›labilen
k›rm›z› tonlardaki büyük ve geniﬂ
X-large modeller de kad›nlar›
büyülemeye devam ediyor.
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Çiçek Restaurant

lezzet

Kendin piﬂir kendin ye!
Y
‹stanbul'un "içinde" ama ayn› zamanda
"d›ﬂ›nda" olan kendin piﬂir kendin ye
restoranlar› ve
k›r lokantalar›
ﬂehrin
keﬂmekeﬂinden
uzaklaﬂarak
keyifli bir gün
geçirmek
isteyenler için
ideal. E¤er sizin
de hafta sonu
için böyle bir
plan›n›z varsa ve nereye gidece¤inizi
bilmiyorsan›z, iﬂte size birkaç alternatif...
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az s›caklar› geldi, piknik
mevsimi baﬂlad›. Hafta
sonu planlar› büyük bir
heyecanla yap›l›yor. E¤er
siz de ﬂehrin
gürültüsünden,
kirinden,
keﬂmekeﬂinden
uzak; do¤ayla baﬂ
baﬂa kalarak,
arkadaﬂlar›n›zla
dostlar›n›zla
birlikte keyifli
vakitler geçirmek
istiyorsan›z ve de
nereye gidece¤iniz
konusunda hala
karars›zsan›z, sizin
için yapt›¤›m›z
araﬂt›rmaya göz
atman›zda fayda
var... Sizin için
‹stanbul'un "içinde" ama ayn›
zamanda "d›ﬂ›nda" olan
kendin piﬂir kendin ye
tarz›nda hizmet veren

mekanlar› araﬂt›rd›k..
Kendin piﬂir kendin ye
restoranlar› ‹stanbul'un hem
Anadolu yakas›n›n hem de
Avrupa yakas›n›n özellikle
kuzey kesimlerinde
yo¤unlaﬂm›ﬂ durumda.
Kendin piﬂir kendin ye
yönteminin piknikte mangal
yapmaktan fark›, mangal›n,
etin ve mezelerin mekan
taraf›ndan veriliyor olmas›...
Kendin piﬂir-kendin ye
restoranlar›nda kiﬂi baﬂ›
ücret en az 30 YTL’den
baﬂl›yor. Bir porsiyon et, 4
çeﬂit meze, 1 salata ve bir
kadeh yerli içki bu fiyata
dahil… ‹ﬂte sizi ‹stanbul’un
iki yakas›ndaki kendin piﬂir
kendin ye restoranlar›ndan
birkaç alternatif…
ANADOLU YAKASI
‹stanbullular›n ﬂehrin
karmaﬂa ve gürültüsünden

Kilyos Domani Restaurant

Çiçek Restaurant

AVRUPA YAKASI
>> DOMAN‹ RESTAURANT Kilyos'ta da orman yolu boyunca çok say›da
kendin piﬂir kendin ye k›r lokantalar› göze çarp›yor. Aileniz
ve dostlar›n›zla keyifli bir gün geçirmek istiyorsan›z Domani
Restaurant'ta "kendin piﬂir kendin ye" et-mangal keyfini
yaﬂayabilir, kuzu tand›r, kiremitte canl› alabal›k ve közde
b›ld›rc›n›n enfes tad›n› tadabilirsiniz. Tesiste çocuklar›n
keyifli vakitler geçirebilmesi için oyun alanlar›, lang›rt
masas› da bulunuyor. Tel: (0212) 202 60 14

Nehir Restaurant

>> HUZUR RESTAURANT Tüm gününüzü ﬂehrin keﬂmekeﬂinden uzak
geçirmek istiyorsan›z, yine Kilyos'ta bulunan Huzur
Restaurant'ta köy kahvalt›s› ile güne baﬂlayabilirsiniz.
Burada iste¤e göre kendin piﬂir kendin ye, ya da ›zgara
çeﬂitleri ile midenize ziyafet çekebilirsiniz. Tertemiz orman
havas› ile ci¤erleriniz bayram edecek, c›v›l c›v›l kuﬂ sesleri,
yemyeﬂil do¤as› ile her duyunuza hitap eden bir gün
geçireceksiniz. Çocuklar için oyun parklar› da olan tesiste
hafta sonlar› at gezileri imkan› da sunuluyor. Tel: (0212) 202 52 89)
uzaklaﬂabilece¤i, do¤ayla
baﬂ baﬂa kalabilece¤i en
güzel mekanlar› çevresinde
toplayan Riva Deresi, son
y›llarda kurulan yeni
dinlenme ve e¤lenme
yerleriyle gittikçe
popülerleﬂiyor. ﬁehrin
merkezi noktalar›na uzakl›¤›
dakikalarla ölçülebilecek bu
güzel dereyi ve mekanlar›n›
mutlaka görmelisiniz.
>> Ç‹ÇEK RESTAURANT Çiçek
Restaurant, Riva Deresi'nin
yan› baﬂ›nda do¤ayla iç içe
bir mekan. Kendin piﬂir
kendin ye tarz›nda hizmet
veren bu mekanda
dostlar›n›zla beraber kent
yaﬂam›n›n stresinden uzak,
çiçeklerin, evcil
hayvanlar›n aras›nda ve
üstelik kay›kla gezinti
yapabilece¤iniz bir derenin
k›y›s›nda eﬂsiz bir gün
geçirebilirsiniz. Tel: (0216) 433 31 20

>> YANSI TUR‹ST‹K TES‹SLER‹ Ömerli’de
bulunan ve 2000 y›l›ndan
beri faaliyette olan Yans›
Turistik Tesisleri de kendine
has do¤al güzellikleri, yeﬂilin
her tonunu içine
çekebilece¤iniz, temiz havas›
ve 50 dönüm geniﬂ alan› ile
do¤al, sakin bir dinlence ve
kendin piﬂir kendin ye
imkan› sunuyor. Etler, tesis
çiftli¤inde bulunan

Kilyos Domani Restaurant

hayvanlardan temin
ediliyor. Yeﬂille
kucaklaﬂm›ﬂken "Daha fazla
kalay›m" diyenler için
tesislerde otel bölümü de
bulunuyor. Tel: (0216) 435 72 74
Kilyos Huzur Restaurant

>> NEH‹R RESTAURANT ‹stanbul'a en
yak›n tatil merkezlerinden
biri olan A¤va, Göksu ve
Yeﬂilçay nehirlerinin
aras›nda, Karadeniz'e
k›y›s› olan bir huzur yeri.
Kendin piﬂir kendin ye
anlay›ﬂ›n› klasi¤in
d›ﬂ›na ç›karmak
istiyorsan›z A¤va’ya
gitmenizi ve burada
bal›k yemenizi
öneririz… A¤va'da
genel e¤ilim; önce
avlanmak, sonra yemek!
Bunun için yine nehir
kenar›ndaki 'Kendin
piﬂir, kendin ye'
mekânlar›ndan birini
seçebilirsiniz. A¤va Yeni
Mahalle’de bulunan
Nehir Restaurant’a
giderseniz, yeme¤inizi
yerken bir yandan da
nehirde yüzen ördek ve
bal›klara ekmek atmay›
unutmay›n! Tel: (0216) 721 85 33)
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gezi dünya

Maraﬂ Bölgesi

Gazimagosa caddeleri

Vuni Saray›

Lala Mustafa Paﬂa Camii

KKTC’N‹N L‹DER‹
> K›br›s’taki direniﬂ harekat›n› baﬂlatan Dr. Faz›l
Küçük’ün muayenehanesi bugün müze olarak
korunuyor... Haftada bir ücretsiz muayene yapt›¤›
bu yerde, direniﬂ planlanm›ﬂ. Kap›y› Küçük’ün
sa¤l›¤›nda da birlikte oldu¤u can dostlar›ndan
biri aç›yor. Sararm›ﬂ resimler, tozlu raflara el
sürmeden bak›yoruz. 15 Ocak 1984’te ölen Dr.
Faz›l Küçük’ün çal›ﬂma masas›nda b›rakt›¤› son
Bafra sigaras› bile yerinde duruyor.
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Salamis Harabeleri

Girne

Kumardan fazlas› var!

St. Barnabas Manast›r›

Yavru Vatan’›n ad›n› biliyoruz ama kendisini
tan›m›yoruz. Pasaportsuz girilebilen KKTC’de
deniz, güneﬂ, kum ve kumardan daha fazlas›n›
bulabilirsiniz. 7000 y›ll›k geçmiﬂi olan Ada’y›
tan›d›kça, kültür ve tarih adas› oldu¤una karar
vermememiz olas› de¤il.
>> G ü l ﬂ e n K a n d e m i r

Y

Salamis Harabeleri

avru Vatan’› yani
KKTC’yi y›lda 100 bin
turist ziyaret ediyor.
Ancak Türkiye’de
‘KKTC ve turizm’
denilince akla, kumar turizmi
geliyor. Türkiye’de
kumarhaneler 1998 y›l›nda
kapan›nca, kumar turizminin
Ada’n›n kuzeyine kayd›¤›
kesin… Ancak KKTC’yi
sadece kumar turizmi ile
eﬂde¤er tutmak san›r›z,
buran›n do¤al ve kültürel
zenginliklerine en büyük
haks›zl›k olur…
KKTC’ye gitmek asl›nda
Türkiye’nin herhangi bir iline
gitmek kadar kolay. Yavru
Vatan’a gitmek için vize yok.
Oysa birçok insan KKTC’ye
yurtd›ﬂ› oldu¤u için vize
uyguland›¤›n› düﬂünüyor.
Evet, KKTC’ye pasaportsuz
nüfus ka¤›d›n›z› göstererek
de girebilirsiniz. Bu bilgiler
benim için sürpriz de¤il;

çünkü bu KKTC’ye ikinci
gidiﬂim. Evet pasaport
gerekmedi¤ini biliyorum;
ama do¤rusu bu gezide
KKTC hakk›nda ne kadar
çok ﬂey bilmedi¤imi fark
etti¤imi de itiraf etmeliyim.
1990’l› y›llar›n sonunda
Girne’ye yapt›¤›m ilk
ziyaretteki izlenimim beni
ikinci kez gitmek için motive
edecek nitelikte de¤ildi.
Nihayetinde Girne’de
geliﬂmekte olan bir Akdeniz
ilçesi görüntüsündeydi.
Aradan geçen en az 15 y›lda
turizm ad›na burada önemli
geliﬂmeler olmuﬂ…
Girne’den Güzelyurt’a,
Gazimagosa’dan Lefkoﬂe’ye
KKTC’nin dört bir taraf›n›
gezdi¤imiz bu gezide bunu
daha iyi anlad›m.
‹stanbul Atatürk
Havaliman›’ndan
Lefkoﬂe’deki Ercan
Havaliman›’na inmemiz için
1.5 saat yetti de artt› bile…
Nisan’›n ilk günlerinde ayak
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gezi dünya
bast›¤›m›z Ercan
Havaliman›’nda, güzel bir
güneﬂ, ›l›k bir ada havas› bize
‘merhaba’ diyor. Ada’daki ilk
dura¤›m›z, Magosa… Resmi
ad›yla Gazimagosa.
Lefkoﬂe’den, Gazimagosa’ya
ulaﬂmam›z için 1 saatlik bir
yolculuk yeterli… Bu
yolculuk sürerken, KKTC’nin
en önemli tarihi ‘1974 Bar›ﬂ
Harekat›’ olsa da adan›n
tarihi 10 bin y›l öncesine
gidiyor. Zengin bak›r
yataklar› Ada’y›, as›rlar boyu
de¤erli k›lm›ﬂ. M›s›rl›lar,
Persler, Asurlular, Ada’da
hakimiyet kurmuﬂ
uygarl›klardan sadece
birkaç›… 1 A¤ustos 1571’de
ll. Selim zaman›nda, Osmanl›
hakimiyetine girmiﬂ. Ada’n›n
Osmanl› taraf›ndan ‹ngiliz
sömürgesine verilmesi ise
1923’te olmuﬂ. Zaten Ada’n›n
bundan sonraki olan
hikayesini birçok insan
biliyor.
SALAM‹S HARABELER‹
Gazimagosa’ya vard›¤›m›zda,
Salamis Harabeleri ilk
dura¤›m›z… Truva
kahramanlar›ndan ve
Salamis Adas› Kral›
Telamon'un o¤lu Tefkros,
ﬂehrin kurucusu olarak
biliniyor. Birçok uygarl›¤a ev
sahipli¤i yapan ﬂehir, de
Roma villalar›, Bizans su
sarn›c›, Agoza ve Zeus
Tap›na¤› gibi birçok yap›n›n
kal›nt›lar›n› halen görmek
mümkün. Ö¤len yeme¤ini
harabelere komﬂu olan
Salamis Bay Oteli’nde
yiyiyoruz. Akdeniz mutfa¤›na
has zeytinya¤l›larla midemiz
bayram ediyor. Yemekten
sonra Gazi Magosa’n›n
gerçek dokusunu keﬂfetme
zaman›… Özellikle 13.
yüzy›lda Lüzinyanlar
döneminde Do¤u Akdeniz’in
önemli bir ticaret liman›
haline gelen Magosa, Osmanl›
döneminde de bu özelli¤ini
sürdürmüﬂ. Magosa
Liman›’n› en güzel, kaleden
görünebilece¤ini düﬂünerek,
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Gazi Magosa Liman›

St. Barnaba Manast›r›

Vuni Saray›’n› gezerken bizi bir
sürpriz bekliyor. Dünyadaki orkide
çeﬂitlerinden 30’u yaln›zca
K›br›s’ta yetiﬂiyor. Özellikle Almanlar bu orkideler açt›¤› için
onlara görmeye geliyor. Vuni Saray›’nda da ‘dev orkide’leri
görünce seviniyoruz. K›br›s’taki son günümüzü baﬂkent
Lefkoﬂe’ye ay›rmaya kararl›y›z. Turizm cenneti Girne’den
yönümüzü Lefkoﬂe’ye çeviriyoruz. Lefkoﬂe’de KKTC’nin
yak›n tarihinin izlerini aramaya kararl›y›z. ‹nönü
Meydan›’ndan Girne Caddesi’ne do¤ru yürüyoruz. Önce
Mevlevi Müzesi’ne u¤rayaca¤›z. Mevlevilik yasaklanana
kadar KKTC’ye yayg›n bir tarikatm›ﬂ. Müzeyi gezdikten
sonra da Atatürk Meydan›’na yöneliyoruz. Venedik Sütunu’nun bulundu¤u bu meydan›n etraf› ‹ngiliz koloni tarz› yap›larla çevrilmiﬂ
durumda. KKTC’deki ilk Osmanl› yap›s› olan Büyük Han sonraki dura¤›m›z. Hem KKTC’ye özgü hellim peyniri ald›ktan sonra 2000
y›l›nda restore edilen ve bugün ço¤u dernek olar STK’lar›n bulundu¤u Büyük Han’da bir yorgunluk kahvesi içiyoruz. Ö¤len
yeme¤inde K›br›s’›n meﬂhur yeme¤i ﬁeftali Kebab› yiyoruz. Bir rivayete göre ﬁef Ali’nin kebab› zamanla ﬁeftali Kebab› olmuﬂ. Bu
geziyi yapt›¤›m›z zaman KKTC’de deniz mevsimi aç›lmam›ﬂt›. E¤er denize girmek niyetiyle gelseydik, Girne’yi ya da yeni geliﬂen
turizm bölgesi Bafra’y› tercih edebilirdik. Ancak anlad›k ki, KKTC bir kumar ve e¤lence adas› de¤il, kültür ve tarih adas›…

Dev orkide

kale surlar›na ç›k›yoruz. Tek
tük gemiler görüp, bu
liman›n yo¤un oldu¤u as›rlar›
hayal etmeye çal›ﬂ›yoruz.
Limana yani denize s›rt›m›z›
verip bu kez yönümüzü
yukar› çeviriyoruz. Liman›n
liman oldu¤u zamanlarda,
depo olarak kullan›lan
bölmeler ﬂimdi turistik eﬂya
ma¤azas› olmuﬂ. Bu
ma¤azalar›n s›ral› oldu¤u
caddede 50 metre yürüdükten
sonda Lala Mustafa Paﬂa
Camii’ni bütün ihtiﬂam›yla
görüyoruz. Camii olarak
kullan›lsa da, katedral olarak
yap›lm›ﬂ.
NAMIK KEMAL’E SELAM
Camii’de foto¤raf çekip
ayr›ld›ktan sonra yine
yukar›ya yani Vatan ve
Hürriyet ﬁairi Nam›k
Kemal’›n kald›¤› zindana
do¤ru yürüyoruz. Alt katta
zindan, üst katta Nam›k
Kemal ad›na yap›lan müze
var ama kapand›¤› için
müzeyi gezemiyoruz. Ancak

zindan›n cam›ndan içeriyi
görebiliyoruz. Nam›k
Kemal’›n zindandaki saman
yata¤› halen duruyor.
Magosa’n›n ‘gazi’li¤inin
nereden geldi¤ini de
anlatal›m hemen…
Magosa’daki surlar, K›br›s
Türklerini Rum sald›r›lar›na
karﬂ› korumuﬂ 1970’lerdeki
çat›ﬂmalar s›ras›nda. Bu
yüzden de ﬂehir ‘gazi’
unvan›n› alm›ﬂ. Magosa
liman ﬂehri özelli¤ini yitirse
de bugün bir üniversite ﬂehri
olmuﬂ. Do¤u Akdeniz
Üniversitesi’nin ö¤rencileri
ﬂehre ayr› bir canl›l›k kat›yor.
Nam›k Kemal müzesinden
ayr›l›rken, istikametimizi
Girne olarak belirliyoruz
ama yine de Maraﬂ
Bölgesi’ni görmeden
Magosa’dan ayr›lmak
istemiyoruz. Bu yüzden
otobüsümüzün içinde de
olsa Maraﬂ’› tellerin
ard›ndan görüyoruz.
Türkler ve Rumlar›n
birlikte bar›ﬂ içinde

yaﬂad›¤› y›llarda Maraﬂ, 5
y›ld›zl› otelleri ve lüks
villalar›yla bir turizm
bölgesiymiﬂ. Harekat
baﬂlamadan 1-2 y›l önce
yap›lan birçok yap›, bugün
hayalet ﬂehrin binalar›
olmuﬂ. Rumlar, Maraﬂ’›
halen istiyor. Bu yüzden
pazarl›k masas›nda olan bu
bölge yeniden bir turizm
cenneti olabilir mi, bunu
zaman gösterecek. Yasak
bölgedeki evlerin yan›ndan
geçerken, bizim ‘kaynana
dili’ dedi¤imiz dikenli
bitkinin neredeyse baz›
evlerin boyunca uzad›¤›n›
görüyoruz. Adeta bir kafes
içine alm›ﬂ bu ars›z bitki
evleri…
BELLAPA‹S’TE KAHVE
Üniversite ﬂehri
Gazimagosa’dan turizm
ﬂehri Girne’ye yol al›yoruz.
Otelimize giderken, 74’deki
harekat s›ras›nda Türk
askerlerinin Ada’ya ç›kt›¤›
yer olan Ç›kartma Plaj›’n›

Girne liman›

ve Karao¤lano¤lu
ﬁehitli¤i’ni görüyoruz. Yol
yorgunu oldu¤umuz için
Girne’nin tepelerinde
Belllapais Manast›r›’n›
ertesi gün gezece¤iz. Ertesi
gün kahvalt›dan hemen
sonra Beylerbeyi Köyü’nde
bulunan Bellapais
Manast›r›’na gitmek üzere
yola ç›k›yoruz. Otobüsümüz
köye do¤ru t›rman›rken,
lüks villalara göz at›yoruz.
Manast›r›n manzaras›
bütün Girne’ye hakim.
1192’de K›br›s’a gelen
Lüzinyanlar taraf›ndan inﬂa
edilmiﬂ Katolik manast›r›,
gotik tarzda… Lüzinyan
krallar›n›n taç giyme
törenlerinin yap›ld›¤› bu
manast›r, gece de çok güzel
ayd›nlat›l›yor. Manast›r›n
yan›ndaki çay bahçesinde
kahvelerimizi yudumlarken,
eﬂsiz manzaras›n› seyre
dalarak Girne’nin tertemiz
havas›n› içimize çekiyoruz.
Tarihi Girne Kalesi, Girne
Çarﬂ›’s› derken yeni
dura¤›m›z, Güzelyurt…
GÜZEL B‹R YURT
Girne-Güzelyurt aras› 70
kilometre… Ad› üstünde
güzel bir ﬂehre gidiyoruz.
Narenciye bahçeleriyle
kapl› verimli topraklar›yla
Güzelyurt, adan›n pazarl›k

konular›ndan biri… ﬁimdi
birçok Rum köyüne Türkler
yerleﬂse de, Güzelyurt’un
Annan Plan›’nda Rumlara
geri veriliyor olmas› son
y›llarda buraya yap›lacak
yat›r›mlar›n b›çak gibi
kesilmesine neden olmuﬂ.
Güzelyurt’tta Do¤a ve
Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret
ediyoruz. Birçok arkeolojik
eserle birlikte. Ada’ya özel,
hayvan türleri de müzede
bulunuyor. A¤z›nda kuﬂ
olan bir tilki, 6 bacakl›, 2
baﬂl› kuzu müzenin ilginç
görüntülerinden… Buradan
ç›k›p, St. Mamas Kilisesi’ne
geçiyoruz. Orijinal kilise
Bizansl›lar taraf›ndan inﬂa
edilmiﬂ ancak birçok kez
tamir geçirmiﬂ. Son olarak
da Osmanl›lar döneminde
bir kubbe eklenmiﬂ. Halen
ibadete aç›k olan kiliseyi
Rum kesiminden de çok
ziyaretçisi var.
Güzelyurt’tan sonra adeta
bir Osmanl› kasabas›
görünümünde olan yemyeﬂil
Lefke’ye hareket ediyoruz.
Yemﬂeﬂil bu ﬂehir
Ada’da 12 antik ﬂehir
krall›¤› kurulmuﬂ. Adan›n
üçüncü büyük krall›¤› ise
Soli Antik Krall›¤›… ﬁehrin
ad› Yunanl› düﬂünür,
Solomon’dan geliyor.
Yunan-Roma dönemine ait

birçok eserin ve eﬂiz bir
mozaik zeminin bulundu¤u
Soli’de ilk kaz›lar 19291930 y›llar› aras›nda
‹sveçliler taraf›ndan
yap›lm›ﬂ. 1974’ten sonra
kaz›lar yeniden baﬂlam›ﬂ.
Asl›nda ﬂehirdeki birçok
eser yurtd›ﬂ›na kaç›r›lm›ﬂ
ama iki y›l önce tesadüfen
çökme sonucu bir mezar
bulunmuﬂ. ﬁehirden
ç›kar›lan bir Afrodit
heykelinin de halen Güney
K›br›s’ta sergilendi¤ini
belirtelim. Halen birçok
eseri toprak alt›nda olan
Soli’yi görülmesi gereken
bir antik ﬂehir olarak not
edebilirsiniz.
Soli’yi gezerken karﬂ›
tepelerde bir saray kal›nt›s›
zar zor seçilebiliyor. Vuni

Saray›’n›n hikayesini ise dik
da¤lara 20 dakikal›k bir
seyahatle t›rmanarak
dinliyoruz. Deniz
seviyesinden 260 metre
yükseklikteki Vuni Saray›,
Soli’nin savaﬂ halinde
oldu¤u Marion
ﬂehirlerinden biri
taraf›ndan yap›lm›ﬂ. Soli’yi
stratejik olarak en iyi
görebilecek tepeye 2.500 y›l
önce yap›lan 137 odal› bu
saray›n bugün tek tük
kal›nt›lar› kalm›ﬂ. Saray›n
içinde bir de Athena
Tap›na¤› bulunuyor. Do¤u
mimarisiyle yap›lan tek
Pers eseri olan bu saraydan
ç›kar›lan 18 bin eserden 12
bininin de ‹sveç’te oldu¤unu
da içimiz ac›yarak söylemek
zorunday›z.

BUNLARI B‹L‹YOR MUSUNUZ?
> Ada’n›n kuzeyine y›lda 100 bin turist gelirken güney k›sm›na 2.5
milyon turist geldi¤ini,

> Rumlar›n otobüslerle ve kendi rehberleriyle Kuzey taraf›na günü
birlik gelip, bir bardak çay bile içmeden geri döndüklerini,

> KKTC’nin bir uçundan bir ucuna gitmenin 225 kilometre oldu¤unu,
> Türkler ve Rumlar›n 3.500 ortak kelimesinin oldu¤unu,
> Rum taraf›n›n 2004’te Avrupa Birli¤i’ne üye oldu¤unu, KKTC’nin
ise halen uluslar aras› arenada tan›nmad›¤›n›,

> KKTC’nin yatak kapasitesinin 14 bin oldu¤unu,
> K›br›s’›n 9 bin 500 kilometrekarelik yüzölçümüyle Akdeniz’in
üçüncü büyük adas› oldu¤unu.
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Tarihi zengin yoksul kent

>> B u r a k G ü l d e r e n

H

Gelin-kaynana
çekiﬂmesinin
yeme¤i
Do¤u Anadolu co¤rafyas›n›n
di¤er kentlerinde oldu¤u gibi
et a¤›rl›kl› yöresel yemek
zinciri Muﬂ’ta egemen. Ya¤s›z
et ve bulgurla yap›lan Muﬂ
Köftesi ya da di¤er ad›yla
hafta dire¤i, hasut dolmas›
yemeden Muﬂ’tan
ayr›lmamal›s›n›z. Di¤er bir
ad› da het olan, hasut
dolmas› ilginç rivayetiyle de
dikkat çekiyor. Rivayete
göre, gelin kay›nvalidenin
yapt›¤› dolmalarda en çok
gelinin dolmalar›
be¤enilirmiﬂ. Bu durumu
k›skanan kay›nvalide, bir gün
gelinin yapt›¤› dolman›n
içine sumak katm›ﬂ. Bu sefer
sumakl› dolma yine be¤enilmiﬂ
ve o gün bugündür bu yeme¤e "
hasut dolmas›" denmiﬂ.
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avada bulut yok, bu
ne dumand›r, mahlede
ölüm yok bu ne
ﬂivand›r” hepimizin
aﬂina oldu¤u
melodilerden biridir. Kimi
zaman kederlendi¤imizde,
kimi zaman
gülümsedi¤imizde farkl› bir
uzant›yla devam ederiz
melodimize: “Buras›
Muﬂ’tur, yolu yokuﬂtur,
giden gelmiyor acep ne
iﬂtir.” Huﬂ mu yoksa, Muﬂ
mu oldu¤u uzun y›llard›r
tart›ﬂ›lsa da, türkünün
hayat›m›zdaki
vazgeçilmezli¤i yerini
koruyor. Belki de uzun
y›llard›r kula¤›m›za çalan
ezgi, Muﬂ’u bizim için
bilinir k›lan. Belki de bu
yüzden ilk kez Muﬂ’a
gitmemize ra¤men, kent
sokaklar›n› kendimize aﬂina
hissediyoruz. ‹stanbul’da
bahar yorgunlu¤unun esir
ald›¤› bir günde, bir buçuk
saatlik uçak yolculu¤un
ard›ndan kentle
buluﬂuyoruz. Güneydo¤u
Toroslar’›n esintisi çarp›yor
ilk olarak yüzümüze.
Pastoral bir manzara
ç›k›yor karﬂ›m›za. Yeﬂillik,
otlayan koyunlar…

Do¤u Anadolu’nun türkü tad›ndaki kenti bir
yandan tarihsel güzellikleriyle ön plana ç›karken,
öte yandan laleleriyle göz kamaﬂt›r›yor. Türklerin
Anadolu’ya geçiﬂ noktas› kimli¤ini bar›nd›ran
Muﬂ, zamana meydan okuyor.
MALAZG‹RT VE MUﬁ
26 A¤ustos 1071 Malazgirt
Meydan Savaﬂ›, tarih
s›navlar›nda en çok
karﬂ›m›za ç›kan sorular›n
baﬂ›nda geliyor. “Savaﬂ
sonras›, Bizans ‹mparatoru
Romen Diyojen’i yenen
Selçuklu hükümdar›
Alparslan, Anadolu
kap›lar›n› Türklere açt›”
cümlesi belleklerimizde
yerini koruyor. ﬁehir turuna
baﬂlamadan önce, ad›n› s›kça
duydu¤umuz Malazgirt’in
yak›n›nda olmak ayr›ca
heyecan veriyor bize…
Türkler’in Anadolu’ya
geçiﬂinde tarihsel misyon
üstlenmiﬂ kentin tarihsel
dokusunda baﬂl›yoruz, kent
turumuza. Geçmiﬂe bir
köprü uzan›yor sanki Muﬂ’la.
Kimi zaman Urartu, kimi
zaman Sasani, ço¤u zaman
da Osmanl› izlerinden
atlayarak yolumuza devam

ediyoruz. Yemen’e gidip
dönmeyenlerin hüznü sinen
sokaklarda yolumuzda
ilerlerken, Y›ld›zl› Han
ç›k›yor karﬂ›m›za.
ZAMANA D‹RENEN
ANITLAR
Tarihe daha fazla
direnemeyip bir bölümü
y›k›lan Y›ld›zl› Han’›n
ard›ndan bu kez yollar›m›z
Alaaddin Bey Hamam›’yla
kesiﬂiyor. 18’inci yüzy›lda
kenti yöneten valinin ad›n›
taﬂ›yan hamam, günümüzde
kullan›lmaya devam ediyor.
Do¤al afetlere yenik düﬂen
di¤er iki hamam›n yani
Güllü ve Dere hamamlar›n›n
ise sadece ad› yaﬂ›yor
günümüzde.
Muﬂ’u ‘bir köprü kenti’
diyerek betimleyenler haks›z
say›lmaz. Kentin 10
kilometre d›ﬂ›nda Muﬂ-Varto
yolu üzerinde Murat Irma¤›

gezi türkiye

15 günlük Lale Devri
Köprüsü, Malazgirt
giriﬂindeki Hatun Köprüsü,
Selçuklu mimarisinin
gelece¤e uzant›s› gibi
duruyor. 143 metre
uzunlu¤unda, 4.77 metre
geniﬂli¤inde olan Murat
Irma¤› Köprüsü’nün
yüksekli¤i 18 metreyi
buluyor. 12 gözlü bu köprü
de, Hatun Köprüsü de halen
günümüzde kullan›l›yor. Bu
iki köprü, yollar›
birleﬂtirmeye gelecekte de
devam edecek gibi gözüküyor.
FAK‹RL‹K D‹ZBOYU
Bunlar Muﬂ’un tarihsel ve
kültürel zenginlikleri… Peki
günümüz foto¤raf›nda Muﬂ’ta
neler var?… Asl›nda geçmiﬂin
zenginli¤ine tezat, Muﬂ’ta
bugün fakirlik var.
Cumhuriyet’in ilan›ndan
sonra 1924’de il olan Muﬂ’un
yüzölçümü 8 bin 196
kilometrekare…. 5 ilçesi, 22
beldesi ve 188 mezras› olan
Muﬂ’un merkez nüfusu 67 bin
927, genel nüfusu ise 453 bin
654.
2003’te Devlet Planlama
Teﬂkilat› taraf›ndan yap›lan
araﬂt›rmaya göre Muﬂ’un
sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik
aç›s›ndan 81 il içerisinde en
sonda yer almas› do¤rusu
talihsizli¤inin en basit

göstergesi… Muﬂ halen kiﬂi
baﬂ›na düﬂen milli gelir
aç›s›ndan da en sonlarda
olan ilimiz…
Muﬂ halk›n›n yüzde 84.5’i
tar›mla u¤raﬂ›yor. Biraz da
hayvanc›l›k var.
Bölgeye göre önemli ovalar
ve akarsulara sahip olan
Muﬂ da tar›m aç›s›ndan
büyük bir potansiyel
bulunuyor. Bu potansiyeli
de¤erlendirmek amac›yla
ümitler, Murat Nehri
üzerinde yap›m› planlanan
ve ilin en büyük yat›r›m›
olan Alparslan-I ve
Alparslan-II Barajlar›’n›n
yap›m›na ba¤lanm›ﬂ. Muﬂ
genelinde tar›m ve
hayvanc›l›k a¤›rl›kl› olarak

Bir devre ad›n› veren, güzelli¤iyle göz kamaﬂt›ran laleler,
hiç ﬂüphesiz Muﬂ için ayr› bir önem taﬂ›yor. Nisan sonunda
açmaya baﬂlayan lalelerin anavatan› olan Muﬂ’ta, bu nedenle
ilkbahar daha göz kamaﬂt›r›c› geçiyor. Sadece 15 gün süren bu
güzelli¤in tad›n› ç›karabilmek için, ilkyaz›n Muﬂ’u kaç›rmamak
gerekiyor. Tar›m arazilerini geniﬂletebilmek için, lale
alanlar›n›n k›s›tlanmas› sonucu, bu güzellikler geniﬂ sergi
olana¤› bulam›yorlar kendilerine. Lalelerin korunmas›na ve
geliﬂtirilmesine son y›llarda daha fazla önem veren kentte,
her y›l 29-30 May›s günlerinde Lale Festivali düzenleniyor.
geleneksel yöntemlerle
yap›ld›¤›ndan Anadolu’nun
birçok bölgesinde oldu¤u
gibi istenilen verim elde
edilemiyor.
GÖÇLE KÜÇÜLÜYOR
Geçmiﬂte ba¤c›l›¤›n ve ceviz
yetiﬂtiricili¤inin yayg›n
olarak yap›ld›¤› Muﬂ’ ta,
bugün aromas› hoﬂ olan Muﬂ
üzümü ve ceviz yetiﬂtiricili¤i
bitme noktas›nda… Ba¤c›l›k
ve meyvecili¤in teﬂvik
edilerek yeniden
yayg›nlaﬂt›r›lmas› yönünde
çal›ﬂmalar devam ediyor.
Bütün bunlar›n sonucunu da
tahmin etmek zor olmasa
gerek… Türkiye’de göç veren
iller aras›nda Muﬂ ilk s›rada
yer al›yor. Tek
ﬂampiyonlu¤u, yoksulluk da
diyebiliriz. Muﬂ’lu
fakirlikten kurtulmak için
hem tar›m, hem de sanayinin
geliﬂimine umut ba¤l›yor.

Sanayi ve Ticaret Bakan›
Zafer Ça¤layan’›n da Muﬂ’lu
olmas›n›n etkisiyle son
y›llarda Muﬂ’a en az›ndan
iﬂadamlar› gözlerini
çevirmiﬂ durumda. May›s
ay› içinde Bakan Ça¤layan
beraberindeki 150 kadar
iﬂadam›yla Muﬂ’u ziyaret
etti. Umar›z, Muﬂ’u
kurtaracak çözüm yollar›
zaman kaybetmeden
bulunur…
Muﬂ, 1.650 kilometrekare
ile Türkiye'nin üçüncü
büyük ovas›. Ancak, bu
ovan›n sadece yüzde 40'u
sulanabiliyor. Üzüm,
ayçiçe¤i, ceviz, ters lale
gibi ürünler baﬂta olmak
üzere tar›mda,
hayvanc›l›kta projeler
gerçekleﬂtirmek mümkün.
Muﬂ, do¤al ve tarihi
zenginlikleriyle makus
talihini yenebilir. Yenmeli
de…
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‹stanbul, klasik müzi¤e doyacak
stanbul'un ve Türkiye'nin
kültür ve sanat yaﬂam›n›n
simgeleri haline gelen
‹stanbul Festivallerinin en
eskisi olan 36. Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali,
yurtd›ﬂ›ndan ve yurtiçinden
seçkin sanatç›lar› ve nitelikli
yap›tlar› haziran ay› boyunca
‹stanbullu sanatseverlerle
buluﬂturuyor. Festival,
konserlerini Aya ‹rini,
Arkeoloji Müzesi, Topkap›
Saray›, Bulgar Kilisesi gibi
‹stanbul'un farkl› tarihsel
mekânlar›na taﬂ›yarak
ülkemizde kültür miras›

‹

bilincinin geliﬂmesine de
katk›da bulunuyor. Bu y›l
Festivalin yeni mekânlar›
aras›nda geçti¤imiz y›l
‹stanbul'a kazand›r›lan
Süreyya Operas› da var.
Klasik müzik sevgisi ve
be¤enisinin ülkemizde
yerleﬂmesinde son derece
önemli bir rol oynayan
festivalin bu y›lki
program›nda, konserlerle
paralel olarak
gerçekleﬂtirilecek olan konser
öncesi sanatç›larla söyleﬂiler
ve festival konu¤u
topluluklar›n okullara

yapaca¤› ziyaretler de var.
Ayr›ca, Rengim Gökmen
yönetiminde Do¤uﬂ Çocuk
Senfoni Orkestras›'n›n
verece¤i “Symfollies” adl›
konser minik müzikseverler
için kaç›r›lmayacak bir
deneyim olacak.
Günümüzün en gözde
mezzosopranolar›ndan
Angelika Kirchschlager,
Camerata Bern ile birlikte
Müzik Festivali'nin konu¤u...
Sanat dünyas›nda k›sa
sürede y›ld›z› parlayan,
Viyana Operas›'n›n büyük
y›ld›z› Angelika

Kirchschlager en berrak, en
cömert notalara, en
mükemmel vibrato ve
diksiyona sahip sanatç›
olarak nitelendiriliyor.
Mozart, Respighi, Schubert,
Veress'in yap›tlar›n›n
seslendirilece¤i bu konserde
Kirchschlager “güç ve
iktidar” için de¤il, “aﬂk ve
zevk” için söyleyecek.
Konser 25 Haziran
Çarﬂamba günü saat
20.00'de Aya ‹rini'de.
Festivalin ayr›nt›l›
program›n› www.iksv.org.tr
adresinden ö¤renebilirsiniz.

Dev ayakkab›
istilas›

> Beynimize gizemli yolculuk
Do¤an›n en geliﬂmiﬂ tasar›m›n› konu alan, yenilikçi ve interaktif bir sergi olan
"Beyin: Gizemli Yolculuk", The Partners taraf›ndan Rahmi M. Koç Müzesi’nde
sergilenmek üzere Türkiye’ye getirildi. Sergi, 30 Haziran’a dek Rahmi M. Koç
Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluﬂacak. "Beynimiz; ‹nsan Beynine Genel Bak›ﬂ",
"Düﬂünen Beyin; Beynin ‹ﬂlevleri" ve "Beyin ve Vücut; Hareket Kontrolü ve Yön
Duygusu" ﬂeklinde 3 ana bölümden oluﬂan interaktif sergi, tüm bölümleri
destekleyen ve beynin iﬂleyiﬂini anlamaya yard›mc› olan e¤itici ve e¤lendirici
"Vücut Saatinizi ‹nceleyin", "Sol ve Sa¤ Yar›mkürelerden Hangisiyle
‹ﬂitiyorsunuz?", "Müzik ve Meditasyon", "Hangi Gözünüz Daha Bask›n", "Ak›l
Oyunlar›", "K›sa Dönem Haf›zan›z› Test Edin", Ters Scooter", "‹mkans›z
Merdiven", "Eller Beyni Aldat›r" ve "Duygular›n›z› Test Edin" gibi baﬂl›klardan
oluﬂan 42 aktiviteyle ziyaretçilerine ilginç dakikalar yaﬂat›yor. Ayr›ca "Beyin:
Gizemli Yolculuk" sergisi boyunca konuyla ilgili çeﬂitli seminer ve paneller
ziyaretçilerin ufkunu daha da geniﬂletecek. Tel: 0212 369 66 00, Hasköy
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Türkiye’nin önemli sanatç› ve tasar›mc›lar› taraf›ndan
tasarlanan dev ayakkab› heykellerinden oluﬂan Shoe-Art
‹stanbul 2008, 1 Eylül – 31 Ekim tarihleri aras›nda
‹stanbul sokaklar›nda sergilenecek. Sergi kapsam›nda,
150’ye yak›n dev ayakkab› heykelinin sergilenmesi
planlan›yor. Shoe-Art ‹stanbul 2008 aç›k hava
sergisinde, Türkiye’nin önde gelen sanatç›lar›, önemli
tasar›mc›lar› ve ünlü isimleri, dev ayakkab› heykellerine
kendi renk ve bak›ﬂ aç›lar› ile hayat verecek. Shoe-Art
‹stanbul 2008 sergisi sonunda düzenlenecek
müzayededen elde edilecek gelir, TEMA ve Türk Kalp
Vakf›’na do¤rudan ba¤›ﬂlanacak.

>> Kad›n gözüyle hayattan kareler

Güzeli aray›ﬂ bitmez
5 il ve 7 farkl› müzeden
“Farkl› kültürlerde Güzeli
Aray›ﬂ” konseptiyle bir araya
getirilen toplam 700 eser, Türk
‹slam Eserleri Müzesi'nde
sergilenmeye baﬂland›. HSBC
Bank ve Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü
Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi
iﬂbirli¤iyle “Farkl› Kültürlerde
Güzeli Aray›ﬂ” konseptiyle
düzenlenen sergi, Anadolu
topraklar›ndaki birbirinden de¤erli tarihi eserleri bir araya
getiriyor. 16 May›s – 17 A¤ustos tarihleri aras›nda Türk ve
‹slam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek tüm eserlerin ortak
özelli¤i “Güzeli Aray›ﬂ” serüveninin simgeleri olmalar›.
Haz›rl›k aﬂamas›n›n yaklaﬂ›k 2 y›l sürdü¤ü sergide taﬂ,
mermer, toprak, bronz, alt›n, gümüﬂ, de¤erli taﬂlar,
elyazmas›, cam, ahﬂap, kumaﬂ, deri, sedef, hal›, kilim, çini,
seramikler yer al›yor. 700’e yak›n seçme eser, müzenin 4000
metrekare kapal› salonlar›nda izleyiciye sunuluyor.

Çoruh vadisinde bir yaz akademisi

Bayburt Baks› Müzesi
Halk Sanatlar›
Araﬂt›rma Uygulama
Merkezi canlan›yor.
Merkezde yaz
aylar›ndan baﬂlayarak
kültürel turlar ve
sanat çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂecek.
Temmuz ve A¤ustos’a
programlanan yaz
akademileri
çerçevesinde Hüsamettin Koçan, Beril An›lanmert, Mürteza Fidan
gibi sanatç›lar›n yönetece¤i kuramsal ve uygulamal› sanat
atölyeleri yer alacak. Resim ve seramik alanlar›nda düzenlenecek
yaz akademisi 8 ayr› dönemden oluﬂacak, her bir dönem 5-7 gün
sürecek. Yaz akademileri bünyesindeki sanat çal›ﬂmalar›na
bölgesel turlar ve sosyal aktiviteler de eﬂlik edecek. Akademiye
kat›lanlar rehber eﬂli¤inde yöredeki yaylalar›, ma¤ara, kale, cami
ve çarﬂ› gibi tarihi yerleri görme olana¤› bulacaklar. Do¤ay› ve
do¤a sporlar›n› sevenler ise Çoruh Nehri’nde rafting, yaylada
piknik, trekking gibi aktivitelerden yararlanabilecekler.

Anadolu Hayat Emeklilik taraf›ndan bu y›l ikincisi düzenlenen "Kad›n Gözüyle
Hayattan Kareler 2008 Foto¤raf Yar›ﬂmas›"n›n kazananlar› belli oldu. Bin 96
eser aras›ndan birincili¤e ‹stanbul’dan Kifayet Ataç, ikincili¤e Çanakkale’den
Hande Mandac›, üçüncülü¤e ise
Ayd›n’dan Fatma Yakan’›n
foto¤raflar› lay›k görüldü. ‹lki geçen
y›l düzenlenen ve amatörprofesyonel kad›n foto¤rafç›lar›n
kat›ld›¤› "Kad›n Gözüyle Hayattan
Kareler 2008" Foto¤raf
Yar›ﬂmas›’n›n kazananlar›, 2 May›s
tarihinde belirlendi. Güler Ertan, ‹sa
Çelik, ‹zzet Keribar, ‹brahim Zaman
ve Betül Ç›¤›r’dan oluﬂan jüri
yar›ﬂmaya kat›lan 284 kat›l›mc›ya
ait bin 96 adet foto¤raf›
de¤erlendirerek, ilk üçü ve
sergilemeye de¤er bulunan 39
foto¤raf› belirledi.
Foto¤raf sanat›n›n de¤erli
isimlerinden oluﬂan jüri üyelerinin belirledi¤i toplam 42 eser, özel bir
hat›ra kitab›nda toplanaca¤› gibi Anadolu Hayat Emeklilik’in 11-29 Haziran
tarihleri aras›nda ‹stanbul Tepe Nautilus Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nde
düzenleyece¤i sergide foto¤raf severlerle buluﬂacak.

>> Türkiye Latin Festivali
Bu y›l ikincisi düzenlenecek olan Turkey Latin Fest, ‹stanbul’da yüzlerce
dansseveri 20-22 Haziran tarihlerinde biraraya getirecek. Dünyan›n her
köﬂesinden gelen salsa ateﬂiyle s›cak Haziran gecelerini daha da ›s›tacak
olan 2. Turkey Latin Fest’in ilki yine ‹stanbul’da gerçekleﬂmiﬂti. ‹lki gibi
yine Istanbul Arena @
Refresh the Venue’de
düzenlenecek olan 2.
Turkey Latin Fest,
dünyan›n en önde
gelen uluslararas›
dans festivallerinden
biri olacak.
Latin dans›n›n
Türkiye’deki en önemli
temsilcilerinden biri
olan Mundo Latino’nun
organizatörlü¤ünde
gerçekleﬂen Turkey
Latin Fest, dünyaca
ünlü salsa
organizatörü Paul
Young’› da kadrosunda
bar›nd›r›yor. Festivalin
kat›l›mc›lar›, dans
atölyelerinde salsan›n
inceliklerini
ö¤renirken dünyaca ünlü salsa y›ld›zlar›n›n gösterileriyle coﬂacak,
dünyaca ünlü dj.lerin enerjik müzikleriyle sabah›n ilk ›ﬂ›klar›na kadar
dans edecekler.
Ayr›nt›l› bilgi için: www.turkeylatinfest.com
May s/Haziran 2008 <

SMMMO YA AM

57<
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MEET DAVE
Orijinal ad›: Meet Dave
Tür: Komedi
Yönetmen: Brian Robbins
Senaryo: Rob Greenberg - Bill
Corbett
Oyuncular:Elizabeth Banks, Eddie
Murphy, Gabrielle Union, Scott Caan,
Marc Blucas, Ed Helms

Çift karakterli
filmlerde izlemeye
al›flt›¤›m›z Eddie
Murphy klasiklerine
biri daha ekleniyor. 11
Temmuz'da gösterime
girecek olan Meet
Dave'in konusu flöyle:
Birtak›m küçük
uzayl›lar yapt›klar›
garip uzay arac› ile
dünyaya inerler. Uzay
arac› neden mi gariptir?
‹nsan fleklindeki bu
uzay arac›
komutanlar›n›n (Eddie
Murphy) t›pat›p
ayn›s›n›n kendi
vücutlar›na göre
binlerce kez
büyütülmüfl
halidir...Uzayl›lar kendi
gezegenlerini
kurtarman›n
peflindedirler fakat
kulland›klar› gemi
dünya üzerinde
kendine daha ilginç bir
misyon bulmufltur. O
da, güzeller güzeli bir
dünyal›n›n (Elizabeth
Banks) kalbini
kazanmak...
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Ya kahramanlar
olmasayd›?
YEfi‹L DEV 2
Orijinal ad›: The Incredible Hulk
Tür: Bilimkurgu - Aksiyon
Yönetmen: Louis Leterrier
Senaryo: Edward Norton, Jack Kirby, Stan Lee
Oyuncular:Edward Norton, Liv Tyler, Tim
Roth, William Hurt

‹

lk filmini
2003
y›l›nda
izledi¤imiz
Yeflil Dev
Hulk aradan 5
y›l geçtikten
sonra 13
Haziran'dan itibaren tekrar
karfl›m›za ç›k›yor. ‹lk filmde
Hulk karakterini Eric Bana
oynam›flt›. Performans›
be¤enilmemifl olacak ki son

filmde Hulk karakterini
onun yerine Hollywood'un
gözde oyuncular›ndan
Edward Norton'a vermifller.
Filmde bilim adam› Bruce
Banner'› (Edward Norton)
bu yeni maceras›nda gölgeler
aras›nda yaflarken buluruz.
Bir türlü bast›ramad›¤›
öfkesinin panzehirini
bulabilmek için dünyam›z›n
her yerini taramaktad›r.
Ancak ondaki ola¤anüstü
güçlerden yararlanman›n
hayalini kuran savafl
yanl›lar›, ne onun ne de
can›ndan çok sevdi¤i tek
kad›n olan Betty Ross'un
(Liv Tyler) peflini
b›rakmazlar. Uygar dünyaya
geri dönen zeki
doktorumuzun peflinde

OLAY
Orijinal ad›: The Happening
Tür: Bilimkurgu - Dram
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Senaryo: M. Night Shyamalan
Oyuncular:Mark Wahlberg, Zooey Deschanel

Hem izleyiciler, hem
elefltirmenlerin övgüsünü
toplayan "‹flaretler",
"Ölümsüz", "6. His"
filmlerinin yönetmeni M.
Night Shyamalan, "Olay"
isimli kendisi yaz›p
yönetti¤i dram-bilimkurgu

kabus gibi bir düflman olan
Abomination vard›r. Saf
adrenalin ve sald›rganl›k
yüklü olan bu canavar›n
güçleri Hulk'un güçleriyle
eflde¤erdedir. New York'u
bafltanbafla y›k›ma
u¤ratacak felaketten
kurtarmak isteyen Bruce
Banner, kendi içindeki
kahramana/canavara bir
kez daha baflvurmak
zorundad›r. 13 Haziran
2008 gününde bir bilim
adam› kendisine çok ciddi
ac› verecek son tercihini
yapacak. Ya Bruce Banner
kimli¤iyle bar›flç›l bir
yaflam› kabul edecek ya da
sonsuza kadar bir canavara,
Incredible Hulk'a
dönüflecek...

filmiyle yeniden
sinemaseverlerin karfl›s›na
ç›k›yor. 13 Haziran'da
gösterime girecek olan
film, insanl›¤› tehdit eden
do¤al afetten kaçan bir
ailenin trajedisini konu
al›yor. Philadelphia'da
geçen filmde paranoid
gerilim hissi hakim. 57
milyon dolar bütçeli filmin
baflrollerinde bir biyoloji
ö¤retmenini oynayacak
olan Mark Whalberg, John
Leguizamo ve Zooey
Deschanel var.

DVD-SEÇMELER

HIZLI YARIfiÇI
Orijinal ad›: Speed Racer
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Andy Wachowski - Larry
Wachowski
Senaryo: Larry Wachowski, Tatsuo Yoshida
Oyuncular:Susan Sarandon, Matthew Fox,
Emile Hirsch, Christina Ricci

“Matrix” üçlemesinin yazaryönetmen-yap›mc›lar› Larry
ve Andy Wachowski ile
yap›mc› Joel Silver “H›zl›
Yar›flç›”da tekrar bir araya
geldi.
Pistte f›rt›na gibi giden, yar›fl
öncesinde, s›ras›nda ve
sonras›nda toz att›ran Speed
Racer (Emile Hirsch)
direksiyon bafl›nda do¤al bir
yetenektir. Yar›fl arabalar›n›n
içinde do¤an Speed,
sald›rgan,
içgüdüleriyle hareket
eden, en önemlisi de
korkusuz biridir.
Onun tek gerçek
rakibi idol olarak
gördü¤ü a¤abeyinin
an›s›d›r. Speed
efsanevi bir yar›flç› olan
a¤abeyi Rex Racer’›n bir
yar›fl s›ras›nda ölümünün
ard›ndan kalan bofllu¤u
doldurmak istemektedir.
Speed kendisine Royalton
Industries’den gelen cömert
ve cazip teklifi geri çevirince,
flirketin hasta ruhlu sahibini
(Roger Allam)

>> CUMHURBAfiKANI ÖTEK‹ TÜRK‹YE'DE

öfkelendirmekle kalmaz,
korkunç bir s›rr› da ö¤renir:
Büyük yar›fllardan
baz›lar›nda, kazançlar›n›
artt›rmak için en iyi
yar›flç›lar› avuçlar›na
alan nüfuzlu ifl
adamlar› taraf›ndan
flike yap›lmaktad›r.
E¤er Speed, Royalton
ad›na
yar›flmayacaksa,
Royalton, Speed'in
kulland›¤› Mach 5’in bir
daha finifl çizgisi görememesi
için ne gerekirse yapacakt›r.
Speed için aile mesle¤ini ve
sevdi¤i bu sporu
kurtarman›n tek yolu
Royalton’› kendi oyununda
yenmektir... H›zl› Yar›flç›, 20
Haziran'dan itibaren
gösterimde olacak.

Geçen k›fl vizyonda kalan Cumhurbaflkan›
Öteki Türkiye'de, Zeki Alasya imzas›n›
tafl›yan bir komedi filmi...
Bir gün siyasetin yüksek temposundan
yorulan ve k›sa bir süreli¤ine de olsa
soluk almak amac›yla gizlice firar eden
Cumhurbaflkan› halk›n aras›na kar›fl›r.
First lady ve Cumhurbaflkan›’ndan oluflan
bu ‘VIP’ (!) firar ekibine Ankara
s›n›rlar›ndan ç›kmak üzereyken
beklenmedik bir baflka firari daha kat›l›r;
hayat kad›n› Buse...
Ankara s›n›rlar›nda bafllayan tuhafl›klar
silsilesi Cumhurbaflkan› ve eflinin zorunlu
olarak konaklayacaklar› küçük bir bal›kç› köyündeyse bambaflka bir
atmosfere dönüflür. Ve Cumhurbaflkan› art›k öteki Türkiye'de
konuktur…

>> AfiK TAR‹F‹
Oscar ödüllü Catherine Zeta Jones ve
Aaron Eckhart romantik komedi Aflk
Tarifi'nde bafl rolleri paylafl›yorlar.
Shine'›n ünlü yönetmeni Scot Hicks'in
bak›fl›ndan ekrana yans›yan Aflk Tarifi,
ünlü bir restoran›n mutfa¤›nda haz›rlanan
yemeklerin, karakterlerin hayat›na
giderek nas›l lezzet katt›¤›n› esprili bir
yönle anlat›yor.
Filmde, olaylar k›saca flöyle gelifliyor: Bafl
aflç› Kate Armstrong (Cather›ne ZetaJones) hayat›n›, Manhattan’daki restoran›
yönetti¤i gibi yönetmektedir.
Çevresindeki herkesi hem etkileyen hem
ürküten hata kabul etmez bir yo¤unlukla... Kate’in mükemmeliyetçi
mizac›, ekibine kat›lan, nefleli ve vurdumduymaz yeni aflç› yard›mc›s› Nick
Palmer (Aaron Eckhart) taraf›ndan s›nan›r...

>> GECEN‹N ‹K‹ YÜZÜ
Gecenin ‹ki Yüzü, kaç›n›lmaz gelece¤ine
karfl› koymas› gerekti¤ini fark etti¤i için
geçmiflini saklamay› seçen bir adam›n
duygusal suç hikayesi... Yönetmenli¤ini
James Gray’in yapt›¤› filmde Joaquin
Phoenix, Eva Mendes, Mark Wahlberg ve
Robert Duvall baflrolleri paylafl›yor. New
York’a yay›lan yeni bir uyuflturucu türü
1988’de büyük bir suç dalgas›na neden
olur. Polis çaresizdir. Bir Rus gece
kulübünde müdürlük yapan Bobby, suç
dünyas›ndan uzak durmaya, dönen kirli ifllere kar›flmamaya çal›fl›r. Ahlâk
d›fl› hayat tarz›na ra¤men k›z arkadafl› Amanda’ya tutkuyla ba¤l›d›r.
Bobby’nin özenle saklad›¤› birde s›rr› vard›r: A¤abeyi Joseph, polis yüzbafl›s›
olarak görev yapmaktad›r.
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USAL
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EGEMENL‹K
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ÇOCUK BAYR
N
KUTLU OLSU

fi ‹ ‹ R ‹ N
YER‹ ÖZEL

>>Günlerden öyle bir gün
Günlerden öyle bir gündü;
Üstüne tarih düfltü¤üm
Gözümün önüne geldi birden
Balk›yan güzel yüzün
Ve yüre¤im yand› söndü,
Ter bast› avuçlar›m›
Bir ifllek kovan u¤ultusu
Kaplad› kulaklar›m›
Uzand›m usulca cigarama;
Yavan ömrüme kat›k
Ben o gün öldüm gülüm,
Bir daha ölmem art›k...

>>Sis

Özenle boyad›m ipli¤ini sevginin
Gidip de bulamaman›n incinmifl rengine
Sisi gümüfl bir rüzgârla tepelerden
e¤irdim
Dokudum yaln›zl›¤›n bu serin kumafl›n›
Sesime ayr›l›klardan bir gömlek diktim
Ölümü tastamam ezberledim de geldim
Dilimde bu buruk türkü tad›yla
Bilmem ki buradan nereye giderim
Sonunda kendime bir top yang›n edindim
Solu¤umla besledim duda¤›m›n ucunda
Ömrümün külüydü savrulan hep ard›mda
Örterek yavafl yavafl b›rakt›¤›m izleri
Yanm›fl bir günün sürüklenen
kanatlar›yla
Kofltum, durmadan kofltum o küçük
yang›n›mla
Ad›m›n çaresiz k›y›lar›nda kendi gö¤ümü
bulmaya...

Metin
Alt›ok

EN ÇOK SATAN

10 K‹TAP

(May›s 2008)*

>> Allah ile Aldatmak
>> Siz Kimi Kand›r›yorsunuz?
>> Kad›ndan Kentler
>> Uçurtma Avc›s›
>> Olas›l›ks›z
>> A¤r›'n›n Derinli¤i
>> Atatürk'ü Yeniden Düflünmek
>> Empati
>> Dirilifl
>> Türbülans Ça¤›
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›flt›r.
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Allah ile Aldatmak
P

rof. Dr. Yaflar Nuri Öztürk,
dikkat çeken bir çal›flmaya
daha imza att›. Öztürk,
“Allah ile Aldatmak” adl›
kitab›nda Kur'an, “Allah ile
aldat›lmay›n!” ihtar›nda
bulunmas›na ra¤men Türk
halk›n›n, dinine olan derin
sayg›s› yüzünden Allah ile
aldat›ld›¤›na vurgu yap›yor.
Öztürk kitab›nda, laikli¤e
sald›r›n›n emperyalizmin
Haçl› kurmaylar› taraf›ndan
haz›rland›¤›n›, Müslümanlar›n
ise bu iflin tafleronlu¤unu
yapt›¤›n› belirtiyor. Kitab›n
tan›t›m kapa¤›nda flu ifadeler

>>

Yazar: Yaflar Nuri Öztürk
Yay›nevi: Yeni Boyut Yay›nevi
Sayfa Say›s›: 398

dikkat çekiyor: “Allah ile
aldatma zulmünün en a¤›rlar›
kad›n ve kad›n haklar›
konusunda ifllenmektedir.
Türkiye'de bugün kad›n,
özellikle örtünme meselesinin
istismar› arac›l›¤›yla, Allah ile
aldatan zümrelerin temel
sömürü arac› olarak öne
ç›kar›lmaktad›r. Türkiye'de
sosyal devleti çöküflün efli¤ine
getiren sebeplerin bafl›nda
Allah ile aldatanlar›n yaratt›¤›
'sadaka kültürü' ve bu

kültürün yaratt›¤› 'sömürü
merhametçili¤i'
gelmektedir.”

>> Siz Kimi Kand›r›yorsunuz
Yazar: Soner Yalç›n, Yay›nevi:
Do¤an Kitap Sayfa Say›s›: 80

"Efendi", "Bay Pipo" gibi pek
çok ilgi çeken incelemeye imza
atan Soner Yalç›n bu kez de
"Siz Kimi Kand›r›yorsunuz"
adl› çal›flmas›yla gündemde.
Soner Yalç›n son kitab›nda
geçmiflte yaflananlar ile bugün
yaflananlar aras›ndaki flafl›rt›c›
benzerliklere dikkat çekiyor.
30 May›s 1876 askeri
darbesiyle tahttan indirilen
Abdülaziz'in bafl›na gelenler

ile Cumhuriyet döneminde
a¤›r ekonomik kararlar alan
hükümetlerin bafl›na gelenler
benzerdi. Yalç›n, geçmiflte
tarikatlar›n, ülkenin
sosyoekonomik ve siyasi
hayat›nda önemli bir rol
oynad›¤›n›, bugün de hala
ayn› durumun devam etti¤ini
belirtiyor. Kitapta iktidar
partisi AKP'nin önde gelen
kurmaylar›n›n efllerinin nas›l
örtündüklerinin öyküleri de
yer al›yor.

>> Kad›ndan Kentler
Murathan Mungan’›n yeni
kitab› "Kad›ndan Kentler"
16 kentte geçen 16
hikâyeden olufluyor. Kad›n
kimli¤inin ve kentlerin,
Türkiye’nin dönüflümünde
önemli iki gösterge
oldu¤unu kentlerin h›zl›
geliflti¤ini belirten yazar,
kad›n kimli¤inin Türkiye’de
bir politika nesnesi
oldu¤unu ifade ediyor.
Kitapta ‹zmir, Adana,

Yazar: Murathan Mungan
Yay›nevi: Metis Yay›nc›l›k
Sayfa Say›s›: 296

Trabzon, Bursa, Amasya,
Ankara, Samsun, Sinop,
Afyon/Denizli, K›rflehir,
Diyarbak›r, Erzurum,
Kayseri, Gümüflhane, Mersin,
‹stanbul gibi kentlerde geçen
16 öykü yer al›yor. Bu on alt›
kentte bir biçimde karfl›
karfl›ya gelen kad›nlar, bu
karfl›laflmadan yaflamlar› için
gereken bir fleyi ö¤renip
yollar›na ve öykülerine
devam ediyorlar.

ÇOCUK ve GENÇL‹K K‹TAPLARI

>> fiiir Gözlü Çocuk

>> Charlie'nin Çikolata Fabrikas›

Yazar: Cihan Demirci
Yay›nevi: ‹karus Yay›nlar›

Yazar: Roald Dahl
Yay›nevi: Can Yay›nlar›

Cihan Demirci hem yazar, hem
çizer olarak 30 y›la yak›n bir
süredir mizah›m›za ve
edebiyat›m›za katk›da
bulunuyor. Bugüne dek
yay›nlam›fl 33 kitab› bulunan yazar son y›llarda
mizah kitaplar›n›n ötesinde, arka arkaya
yay›nlad›¤› çocuk kitaplar›yla çocuk yaz›n›nda da
varl›¤›n› hissettiriyor. Cihan Demirci, "fiiir Gözlü
Çocuk" adl› "çocukça fliirler kitab›"nda bizleri
çocuksu bir fliir yolculu¤una ç›kar›yor. 1985’te
yay›nlad›¤› ilk kitab› da bir fliir kitab› olan, yaz›n
maceras›na çocuk yaflta fliirle bafllayan Demirci'nin
bu üçüncü fliir kitab›. Kitaptaki 73 fliiri Cihan
Demirci’nin 73 ayr› çizimi süslüyor.

Norveç as›ll› yazar Roald Dahl (1916-1990),
büyükler için oldu¤u kadar çocuklar için de
birbirinden güzel pek çok kitap yazm›fl.
Charlie’nin Çikolata Fabrikas›, onun en
sevilen çocuk kitaplar›ndan biri. Charlie,
annesi, babas›, iki ninesi, iki de dedesiyle
birlikte büyük bir kentin bitiminde küçük bir
tahta barakada yaflamaktad›r. Charlie
çikolataya bay›l›r, ama alacak paras› yoktur. Biriktirilen parayla,
do¤um günlerinde, y›lda bir kez bir küçük çikolata girer evlerine.
Bu büyük kentte, Charlie’lerin evinden bile görülen kocaman bir
çikolata fabrikas› vard›r; dünyan›n en ünlü çikolatalar›n› üretir...
Bu kitab›n devam› say›labilecek güzel bir kitap daha k›sa bir süre
sonra yay›nlanacak: Charlie’nin Büyük Cam Asansörü. O kitapta
da Charlie’nin baflka bir serüveni anlat›lacak.

>> Uzun Yaflama Diyeti

>> Tutkal

Bugün biz geçmiflte
oldu¤undan daha uzun
yafl›yoruz ve gelecekte
daha çok say›da insan›n
100 yafl›ndan daha fazla
yaflayaca¤› bekleniyor.
Ancak insanlar›n ço¤u,
ömürlerinin son
y›llar›nda kaç›n›lmaz bir
flekilde yafll›l›ktan
kaynaklanan hastal›klar
nedeniyle ac›
çekece¤inden korkuyor.
Oysa dünyada insanlar›n
bir bafl a¤r›s› bile
çekmeden 100 y›l ve daha
fazla yaflad›klar› yerler
bulunuyor. Dünyadaki en
uzun yaflanan yerleflim
noktalar›ndaki beslenme
al›flkanl›klar› ve yaflam
tarzlar› 's›rlar›n›'
inceleyen kitap, 100 y›l
ve daha fazla bir zaman
boyunca zinde ve sa¤l›kl›
kalan insanlar›n
büyüleyici öyküleri,
onlar›n ne yapt›klar› ve
ne yediklerinin

Tutkal, Edinburgh’un
gecekondu ›slah
çal›flmalar›
kapsam›nda yer alan
bir kenar
mahallesinde yetiflen
dört arkadafl›n
öyküsünü anlat›yor...
Onlar› 30’lu yafllar›na
dek bir arada tutan
sadakatin,
deneyimlerin ve
s›rlar›n öyküsü... Bir
yanda 70’li y›llardan
yeni yüzy›la, punk’tan
techno’ya, h›zdan
uyuflmaya evrilen
yaflamlar, di¤er yanda
a¤›r bir s›n›f, kültür,
çevre ve aile bask›s›
alt›nda verilen
hayatta kalma
mücadelesi. Bu dört
arkadafl› birbirine
ba¤layan; kentsel
dönüflüm projesi ile
okulun flekillendirdi¤i
arkadafll›ktan ziyade,
bunlardan s›yr›l›p

ayr›nt›lar›, sizin kendi
beslenme
al›flkanl›klar›n›z ve
yaflam tarz›n›zda bunlar›
uygulayabilmeniz için
ipuçlar›,
lezzetli, otantik yerel
yemek tariflerini içeriyor.

Yazar: Sally Beare
Yay›nevi: Pegasus Yay›nc›l›k
Sayfa Say›s›: 307

Yazar: Irvine Welsh
Yay›nevi: Say Yay›nlar›
Sayfa Say›s›: 576

kurtulma arzusu;
birbirlerine karfl›,
"arkadafllar›n› kolla,
kad›nlara el kald›rma
ve en önemlisi asla
kimseyi ispiyonlama"
ilkesine dayanan sokak
ahlak›n›n, tutkal misali
kaynaflt›rd›¤›
sadakatleridir...
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Ayd›nl›kta LCD, loﬂ ortamda plazma

>> A y ﬂ e g ü l E m i r

eni geliﬂen teknoloji
sonucunda ortaya
ç›kan düz ekran
teknolojili (LCD)
televizyonlar,
televizyon izleme
al›ﬂkanl›klar›n›
de¤iﬂtiriyor. H›zl› bir
ﬂekilde tüplü eski tarz
televizyonlar›n yerini alan
LCD ve plazma
televizyonlara gösterilen
talep her
geçen gün art›yor. Özellikle
futbol maçlar›n›n ve
ﬂampiyonalar›n oldu¤u
dönemlerde sat›ﬂlar›
zirveye ulaﬂan bu yeni
teknoloji TV'ler, bu s›ralar
da gözde. S›v› kristal ekran
anlam›na gelen LCD'ler,
daha geniﬂ boyutlarda daha
kaliteli görüntü sa¤l›yor.
Birkaç y›l öncesinde
fiyatlar› oldukça yüksek
olan LCD ve plazmalar son
dönemde sat›n al›nabilir
seviyeye inmeye baﬂlad›.
Televizyon üreticileri de
son dönemde yeni
modellerini piyasaya
ç›kard›. Yeni TV alacaklar
ile eskisini de¤iﬂtirmek
isteyenlere iyi bir alternatif
olan düz ekranlar›n en
önemli özelli¤i az yer
kaplamas›. Di¤er tercih
edilme nedenleri ise ses ve
görüntü kalitesinin
tüplülere göre yüksek
olmas›. Bir süredir LCD mi,
daha iyi plazma m›
tart›ﬂmalar› da devam
ediyor.
Üreticiler, plazma ve
LCD'nin her ikisinin
kullanal›m yerinin farkl› ve
birbirine alternatif
olmad›¤›n› ifade ediyor.
Ayd›nl›k ortamda TV
izlemeyi tercih edenler için
LCD, loﬂ ortamlar için de
plazma tavsiye ediliyor.

Y
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Özellikle spor turnuvalar› öncesinde bütün ilgilerin çevrildi¤i LCD ve plazma
televizyonlar, bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de TV izleme al›ﬂkanl›klar›n›
de¤iﬂtiriyor. Son dönemde özellikle Avrupa Futbol ﬁampiyonas› ve Olimpiyatlar
nedeniyle TV üreticileri yeni modellerini piyasaya sunuyor. Ayr›ca cep telefonu,
foto¤raf makinesi ve di¤er teknolojik cihazlardaki yenilikler de kullan›c›lar›
bekliyor. ‹ﬂte, piyasaya ç›kan son teknolojik harikalar.
LCD ve PLAZMA

> TV ‹ZLEMEY‹ KEYFE ÇEV‹R‹YOR
Sony yeni Bravia W4000 ve E4000 LCD TV serilerini
piyasaya sundu. Sony'nin “s›n›r sensin” tasar›m konsepti ile
geliﬂtirdi¤i yeni BRAVIA W4000 LCD TV Serisi, sahip
oldu¤u Bravia engine iﬂlemci, resim çerçevesi modu, AVCHD Tuner ve 24p True Cinema özelli¤i ile gelece¤in
teknolojisini bugüne taﬂ›yor. 1080p Full HD görüntü kalitesi
sunan yeni seri, iyi bir görsel ve iﬂitsel deneyim yaﬂat›yor.
Yeni E4000 ise, zarif ve ﬂ›k tasar›m› ile yaﬂam alanlar›na
farkl›l›k katarken, sahip oldu¤u üstün teknolojiyle güzel bir
televizyon izleme deneyimi sunuyor. Her iki model de, zarif ve ﬂ›k tasar›m› ile yaﬂam alanlar›na
farkl›l›k katarken, tam HD görüntü kalitesi ile de televizyon izleme keyfini zirveye ç›kar›yor.
YÜKSEK NETL‹K
Euro 2008 futbol ﬂampiyonas› heyecan›n›n giderek t›rmand›¤› bugünlerde Tekofaks Panasonic,
kupa karﬂ›laﬂmalar›n›n coﬂkusunu evlere taﬂ›yacak.
Panasonic'in Olimpiyat Oyunlar›'n›n heyecan›n› aktarmak
için geliﬂtirdi¤i ve HD kameralarda kullan›lan teknolojiye
sahip Viera serisi, 1.000.000:1 dinamik/30.000:1 statik
kontrast özelli¤iyle koyu tonlar›, h›zl›-hareketli görüntüleri
bile yüksek netlikle ekrana getiriyor. Viera serisi, darbe,
çarpma, çizilme gibi d›ﬂ etkenlere karﬂ› dayan›kl›.
Performans ve kullan›m kolayl›¤›n›n yan› s›ra estetik aç›dan
da tamamen yenilenen Panasonic Viera serisi plazma ve
LCD televizyonlar, 42”ve 46” ekran boyutlar›nda sat›ﬂa
sunuluyor.

SON TEKNOLOJ‹ ‘CEP’TE

Ç‹FT S‹M KARTLA GÖRÜNTÜLÜ KONUﬁMA

SÜPER ‹NCE CEP
BenQ'nun, süper ince cep telefonu T60 kullan›c›larla buluﬂuyor.
Ekstra geniﬂ ekranl›, süper incelikteki cep telefonu BenQ T60, ﬂ›k
çizgisi ve ak›ll› fonksiyonlar› ile dikkat çekiyor. Sadece 8.9 mm
ebatlar›na sahip olan T60, ince cep telefonlar›nda çok nadir
görülen 2,2 inç büyüklü¤ündeki ekran›, 3.2 megapiksel kameras›
ve yüksek kalitede multimedya oynat›c›s› ile ilgi çekiyor. BenQ
T60, görselli¤i yan›nda cep ve çantada da kolayca taﬂ›nabiliyor. ‹stenmeyen ça¤r›lar›
engelleyebilen, kullan›ﬂl› ve yerleﬂik bir kara liste fonksiyonuna sahip olan T60'›n, önceden
belirlenen bir saatte kay›t yapma özelli¤i olan entegre FM radyosu da bulunuyor. Telefonun 24 mp
kapasiteli dahili belle¤i ve mikro SD kart yuvas› da var.

CEP’TE KLAVYE
Ak›ll› cihaz üreticisi HTC, Touch ailesinin görüntülü konuﬂma yapmaya
ve cep telefonundan video izlemeye olanak tan›yan 3.5 G kablosuz
ba¤lant› seçene¤i ve kayarak aç›lan klavyesi ile dikkat çeken yeni üyesi
Touch Dual'i Türkiye'de pazara sundu. HTC Touch'tan esinlenerek
tasarlanan ve ince tasar›m›n›n yan› s›ra 3G/HSDPA ba¤lant› olana¤› ile
de dikkat çeken cihaz, kayarak aç›lan klavyesi ile kullan›c›lara çok daha
kolay mesajlaﬂma olana¤› sunuyor. Windows Mobile iﬂletim sistemi
üzerinde çal›ﬂan HTC Touch Dual'in özellikleri aras›nda 2 megapiksel kamera, video konferans
için ikinci kamera, 2.6 inç dokunmatik ekran, 256 MB flaﬂ haf›za ve 128 MB RAM, ç›kar›labilir
haf›za, Bluetooth ve 360 dakikaya kadar konuﬂma imkan› tan›yan 1120 pil dikkat çekiyor.

ÇEK ve ‹ZLE

> SAN‹YEDE
3,5 FOTO ÇEK‹YOR
Canon, EOS 450 D-SLR ürününü pazara sundu. Bu makine,
13 özel fonksiyonuyla foto¤rafa gönül verenlere stillerine göre
özelleﬂtirme f›rsat› tan›yor. EOS 450D SLR foto¤raf makinesi,
12.2 megapiksellik çözünürlü¤ü, EOS Entegre Temizleme
Sistemi, Canl› Ön ‹zleme modlu 3.0 inç LCD ekran› ve yeni 9
noktal› odaklanma
sistemiyle kullan›c›lara iyi
görüntü kalitesi sunuyor.
EOS 450D, 475 gramdan
daha hafif kompakt bir
gövde ve kullan›c›n›n
ellerine tam oturan
ergonomik tasar›m›yla
dikkat çekiyor. Geniﬂ ve
parlak vizörü görüntü
kompozisyonunu daha net
ve daha konforlu hale
getirirken, EOS 450D'ye
özel olarak tasarlanan 12.2
megapiksel sensör,
Canon'un yüksek
hassasiyeti, düﬂük
kumlanma teknolojisini
kullanarak en az noktayla
derece detayl› görüntüler
oluﬂturuyor.

General Mobile,
görüntülü görüﬂmeyi
sa¤layacak olan 3G
teknolojisini çift sim
kart teknolojisiyle
buluﬂturuyor. Yeni
ürünü DST3G Cool ayr›ca
FM radyoya, iki hatta
bluetooth kullan›m›na
olanak sa¤l›yor.
Ergonomik tasar›m› ile
dikkat çeken cep
telefonu, hem 3G ile
görüntülü konuﬂmay›,
hem de h›zl› internet
ba¤lant›s›n› destekliyor.
MP3, MPEG4, 3GP
oynat›c›ya, stereo
speaker'a, 2 adet
de¤iﬂtirilebilir menü
görüntüsüne, arka plan
olarak hareketli flash uygulamas›na sahip olan DST3G Cool'un, 2GB'l›k
haf›za kart› da var. DST3G Cool'un, menüsündeki profiller bölümünden
yap›lacak ayarlama ile SIM1 için toplant› moduna geçilirken, SIM2 için
d›ﬂar›da modu ile ça¤r›lar iletilebiliyor.

PC ve KULAKLIK

TABLET PC
Bilgisayar üreticisi Casper, Nirvana 12.1''
Tablet PC modellerini piyasaya sundu.
Nirvana 12.1'' Tablet PC, küçük boyutlardaki
teknolojinin sa¤lad›¤› dizüstü bilgisayar
rahatl›¤›n› siyah ve beyaz renklerle bir arada sunuyor. Daha
önce cep telefonlar›nda kullan›lan dokunmatik ekran özelli¤ini
dizüstü bilgisayara taﬂ›yan Casper Nirvana 12.1'' Tablet PC'de
ayr›ca, güvenli¤i maksimuma ç›karan parmak izi okuma özelli¤i
bulunuyor. Bilgisayar, küçüklü¤ü yan›nda kolay taﬂ›nabilme
özelli¤ine ve dokunmatik ekrana sahip. 180 derece dönebilen
dokunmatik ekran› sayesinde bilgisayarda bilgiler daha rahat
sunulabilecek. Bu da kullan›c›lar›n verimini art›racak.

GÜRÜLTÜDEN KURTARIYOR
Kablo ba¤lant›s›n› ortadan
kald›rarak cihazlar› birbirine
ba¤layan k›sa mesafe frekans sistemi
olan bluetooth teknolojisinin
kullan›ld›¤› kulakl›klarda Sennheiser
FLX 70, farkl› tasar›m›yla Bluetooth kulakl›k kullan›c›lar›na
yenilik sunuyor. Sennheiser FLX 70 özgürlü¤ün keyfini
yaﬂat›p ve mobil yaﬂamla ba¤lant›y› kopartm›yor. Sennheiser
FLX 70'in özel kapal› kulakl›k dizayn› sayesinde tren ya da
otobüs yolculuklar›nda gürültüden uzak görüﬂme
yap›labiliyor. Rahats›z edici ortam seslerini yüzde 70'e
oran›nda engelleyen FLX 70, sade 10 gram a¤›rl›¤› da sahip.
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‹LG‹NÇ SOKAKLAR

‹NTERNETTE
BUNLAR VAR!
AMER‹KA VE TEMEL
Temel Amerika'ya gelir, uçaktan iner,
pasaporttan geçerken görevli durdurur ve
Temel'e soru sorar:
- What is your name
sir?
- Temel
- Surname?
- Kaya
- Sex?
Temel gayet sakin
cevaplar
- 3 times a week
Memur flafl›r›r ve olay›
toparlamaya çal›fl›r...
- Sir you understood
me wrong. I mean male or female?
Temel yine hiç beklemeden cevaplar:
- Doesn't matter!

B‹LMECELER
1- Yeralt›nda k›rm›z› pancar
2- Yerin alt›nda k›rm›z› minare
3- Zilim var, kap›m yok
4- Yaz›n giyinir, k›fl›n soyunur
5- K›fltan korkmaz, yapra¤›n›
uçurmaz
6- Hangi köy k›lavuz istemez
7- K›fl›n yatar, yaz›n kalkar
8- Piflirirsen afl
olur, piflirmezsen
kufl olur
9- Güneflte sahibini
izler
10- El eker, dil biçer
11- Yer alt›nda
civcivli tavuk
12- Da¤dan gelir,
tafltan gelir, bir
kükremifl aslan gelir

Cevaplar

1- Turp,
2- Havuç,
3- Telefon
m,
4- A¤aç, 5- Ça
y
6- Görünen kö
7- Soba,
8- Yumurta,
9- Gölge,
10- Yaz›,
11- Patates,
12- Sel
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SÜTANNE

ÇADIR
Kar› koca birlikte tatile ç›karlar. Gittikleri yerde
kamp kurarlar.Tatillerinin ikinci gününün akflam›
güzel bir yemek yiyip uykuya dalarlar. Birkaç saat
sonra kad›n uyan›r ve kocas›n› da uyand›r›r. Adam
uyku sersemidir; güzel bir rüyadan uyand›r›ld›¤› için
de biraz k›zg›nd›r: “Ne oldu? Ne istiyorsun?” diye
sorar.
“Yukar›ya bak ve bana ne gördü¤ünü söyle.”
Adam gökyüzüne bakar ve cevap verir:
“Bunun için mi uyand›rd›n beni? Bakt›m iflte. Bir sürü y›ld›z görüyorum, ›fl›l ›fl›l parlayan
milyonlarca y›ld›z.”
Kar›s› tekrar sorar. “Peki, bu sana neyi gösteriyor?”
Art›k iyice uykusu kaçan adam biraz düflünür ve cevap verir: “Teolojik olarak Allah’›n
kudretini ve kendi acizli¤imizi görüyorum. Felsefi olarak, evrenin sonsuzlu¤unu ve onun
karfl›s›ndaki önemsizli¤imizi
görüyorum.Astronomik olarak
galaksilerin, y›ld›zlar›n,
gezegenlerin varl›¤›n› görüyorum.
Y›ld›zlar›n konumuna bakarak
saatin 3 oldu¤unu görüyorum.
Meteorolojik olarak da bugün
havan›n çok güzel olaca¤›n›
görüyorum.”
Niye sordun bunu bana?
Sana neyi gösteriyor?
“Necati, çad›r›m›z› çalm›fllar!!!”

‹LG‹NÇ B‹LG‹LER
1. Suudi Arabistan'da bir
kad›n kocas›na kahve
yapmazsa bu boflanma
nedenidir.
2. Bir köpekbal›¤› 100
milyon damla deniz suyu
içindeki bir damla kan›
hissedebilir.
3. Bir fare bir deveye oranla
daha uzun süre susuzlu¤a
dayanabilir.
4. ‹nsan midesi 2 haftada bir
iç zar›n› yenilemek
zorundad›r, aksi halde
kendi kendini sindirir.
5. ‹ harfinin üzerindeki
noktaya ‹ngilizler
“Dedikodu” derler.
6. Bir bardak taze
flampanyan›n içine bir
kuru üzüm atarsan›z
üzüm asansör gibi
barda¤›n alt›ndan üstüne

YAfiLI ADAM
Bir gün Ali annesinden 500
kurufl ister. Annesi, “500
kuruflu ne yapacaks›n?” diye
sorar. Ali, “Bir yafll› adama
verece¤im” der. Annesi
“Nerede bu yafll› adam” der.
Ali de flu cevab› verir: “Köflede dondurma satan adam.”

UYDUNUZ?
BUNLARI B‹L‹YOR M

üstünden alt›na sürekli
dolafl›r.
7. E¤er a¤z›m›za att›¤›m›z
bir fleye tükürü¤ümüz
de¤mese onun tad›n›
anlayamay›z.
8. Erkek Peygamber Devesi,
diflinin kokusunu 7 mil
öteden duyabilir.
9. George Washington,
evinin bahçesinde
marihuana yetifltirirdi.
10. Zürafa kula¤›n› 53
santim uzunlu¤undaki dili
ile temizler.
11. Lübnan'da difli bir
hayvanla cinsel
iliflkiye
girmek
serbesttir
ama erkek
hayvanla
yasakt›r.

Adam evlenir, 10 y›l geçer çocu¤u olmaz. Yurtd›fl›na göreve
gider. Han›m›ndan gelen mektupta hamile oldu¤u yaz›l›d›r.
Yurda döndü¤ünde ise efli do¤urmufltur ama çocuk
zencidir.Kar›s›na sorar;
“- Ne sizin sülalede, ne de bizi sülalede zenci de¤il, esmer bile
yok. Bu ifl nas›l oldu?”
Efli: “- Çocu¤u do¤urduktan sonra sütüm gelmedi mecburen bir
sütannesi tuttuk, onun sütünü emdi. Sütanne zenciydi herhalde
bu yüzden böyle oldu” dedi.
Adam ikna olmufla benzer ama içinde yine de ufak kuflku vard›r
ve “Bunu bilse bilse annem bilir” düflüncesiyle annesine sorar.
Anne “- Olmaz olur mu o¤lum, tabii ki olur” der. “Seni
do¤urdu¤umda benim de sütüm gelmemiflti ve inek sütüyle
beslemifltim. Bak boynuzlar›n ç›kmaya bafllam›fl bile!”

12. Mc Donalds'›n kar›n›n
yüzde 40'› çocuk menüsü
sat›fl›ndan gelir.
13. Her insan›n dilinin izi de
parmak izi gibi farkl›d›r.
14. Tarihi film Ben Hur'da
çekim ekibinin
farketmedi¤i k›rm›z› bir
otomobil görünür.
15. Einstein 9 yafl›na kadar
düzgün konuflamam›flt›r.
Ailesi onun özürlü
oldu¤unu düflünmüfltür.
16. Her gün do¤an
çocuklar›n ortalama 12'si
yanl›fl anne babaya
verilmektedir.
17. Ka¤›t para
san›ld›¤› gibi
ka¤›ttan de¤il
pamuktan
yap›l›r. 1950'den
önce kenevir,

a¤aç kabu¤u ve marijuana
yapra¤› kullan›larak
yap›l›rd›.
18. Çikolatan›n köpekleri
öldürdü¤ü do¤rudur.
Onlar›n kalbine ve sinir
sistemine zarar verir.
Yar›m kilo kadar çikolata
küçük bir köpe¤i
öldürebilir.
19. Birçok ruj çeflidi bal›k
pulu içerir.
20. Katil balinalar köpek
bal›klar›n›n midesine
alttan torpil gibi vurarak
onlar› öldürür.
21. Donald Duck çizgi
f›lmleri Finlandiya'da
yasaklanm›flt›r. Nedeni
kahramanlar›n don
giymemesidir.
22. Ketçap 1830'lu y›llarda
ilaç olarak sat›l›rd›.
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bulmaca

Sudoku

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.

Klasik bulmaca
1

2

3

4

5

6

>> H a z › r l a y a n : ‹ l k e r M u m c u o ¤ l u

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soldan sa¤a
1. Tereya¤l› küçük bisküvi - Özensiz, gelifligüzel yap›lm›fl, zevksiz,
sakil. 2. Öldürücü hastal›k salg›n›, k›ran - Temizlik, temiz olma. 3.
Türlü metallerden yap›lm›fl, kopmaya karfl› bir direnç gösteren ince
uzun nesne - Borudan kol almakta kullan›lan ba¤lant› parças› Mesafeli. 4. H›ristiyan - Almanca (k›sa) - ‹lave. 5. Zay›f, ince, uzun
boylu kimse - Eski Yunan devrinde, lir eflli¤inde fliirlerini söyleyen
sanatç›lara verilen ad. 6. “… … kiflini lafa bak›lmaz / fiahs›n
görünür retbe-i akl› eserinde” (Ziya Pafla). 7. “… Koçibey” (ünlü
rallici) - “… Menderes (as›lan Türk Baflbakan›). 8. Akla ve gerçe¤e
ayk›r› saçma - Kal›t›m, soyaçekim. 9. Serbest, bafl›bofl - Hükümler,
yarg›lar. 10. Okyanuslar›n çok derin yeri - Dokuma tezgah›nda
tara¤› tutan parça - Çok eski tarih sözü.

Yukar›dan afla¤›ya
1. Küçük kareli kumafl. 2. Ölecek kadar - Bir kan grubu. 3. Fiziksel
etkili medyumlar›n gerçeklefltirdi¤i öne sürülen olaylardan biri
olan, nesnelerin dokunulmaks›z›n hareket edifli, uzadevim. 4.
Köpek - A¤›r yük kald›rmaya yarayan araç - Arseni¤in simgesi. 5.
‹zmir'in bir ilçesi - Hud Peygamber'i dinlemedikleri için Tanr›
taraf›ndan yokedilen kavim. 6. Öbür yan - Güzel rastlant›. 7.
Arjantin'in plaka iflareti - Din inanc›. 8. Tahttan indirme Merhamete, vicdana ya da mant›¤a dayanan adalet. 9. Hastal›kl›
davran›fllar› ortaya ç›karan, kiflinin bilincini az çok flartland›ran,
genellikle çocukluk döneminde kazan›lm›fl düflüncelerin bütünü,
kompeks - Helyumun simgesi. 10. Antrakt - Budunsal, kavmi. 11.
Belediyeyle ilgili - Sergen. 12. Küçük yay›k - Devletle ilgili olan.

Yukar›dan afla¤›ya

Soldan sa¤a
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1. Pötikare. 2. Ölesiye-Ab. 3.
Telekinezi. 4. ‹t-Vinç-As. 5. Tire-Ad.
6. Öte-‹sabet. 7. Ra-Akide. 8. Hal‹nsaf. 9. Karmafla-He. 10. AraEtnik. 11. Beledi-Raf. 12. At›kResmi

SMMMO YA AM > May s/Haziran 2008

1. Pötibör-Kaba. 2. Ölet-Taharet. 3.
Tel-Te-Aral›. 4. ‹sevi-Alm-Ek. 5.
Kikirik-Aed. 6. Ayinesi ifltir. 7.
Renç-Adnan. 8. Abes-‹rs. 9. AzadeAhkam. 10. Abis-Tefe-Fi.

Çözüm

‹STANBUL SERBEST
MUHASEBEC‹
MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI
‹K‹ AYLIK YAYINI

MAYIS-HAZ‹RAN’08 YIL: 3 SAYI: 14

GÜNEfi TOPLA
BEN‹M ‹Ç‹N...

Dosya:

Dünya için yeni tehdit: Açl›k

