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Freegan olma zaman› geldi

Sevgili ‹SMMMO Ailesi,
ünya yüzy›l›n ekonomik kriziyle
sars›l›yor. 2001 y›l›nda büyük
bedeller ödeyen Türkiye’nin bu
ekonomik krizden en az oranda
etkilenmesi en büyük
dile¤imiz… “Bu krizden Türkiye
etkilenmeyecek” demek elbette ki,
geçerli ve kabul edilebilir bir
yaklaﬂ›m de¤il. Sorumluluk sahibi
olanlar›n gerekli önlemleri almas›n›
bekledi¤imizi ifade etmek isterim.
Dergimizi yay›na haz›rlad›¤›m›z son
günlerde, TÜRMOB’un 18. Ola¤an
Genel Kurulu da yüksek bir kat›l›mla
gerçekleﬂti. Ça¤daﬂ Muhasebeciler
Grubu’nun aday› olarak büyük bir
ço¤unlu¤un deste¤iyle TÜRMOB
Baﬂkanl›¤›’na aday olan Say›n
Masum Türker, yeni genel
baﬂkan›m›z oldu. Geçmiﬂte de
TÜRMOB’a çal›ﬂmalar›yla büyük
katk›da bulunan eski Devlet Bakan›
Masum Türker’in mesle¤imizin
geliﬂimi ad›na önemli çaliﬂmalara
imza ataca¤›na inan›yor, kendisini bir
kez de sizlerin arac›l›¤›yla
kutluyorum.
Evet, bütün çabam›z, daha ayd›nl›k
geleceklere birlikte yürüyebilmek
için… Daha kaliteli ve do¤a ile
bar›ﬂ›k bir yaﬂam için de çaba
harc›yoruz. Herkesin çevrecilik
sözünü a¤z›ndan düﬂürmedi¤i
bugünlerde, gerçek çevrecili¤in nas›l
olmas› gerekti¤ini anlatt› uzmanlar.
‘Yeﬂil yaﬂamlar’ kapa¤›m›z›n sizlere
de faydal› olaca¤›n› umuyoruz.
Dosyam›zda ise ‘israf’ konusunu
iﬂledik. Türkiye’nin milli gelirinin
dörtte birinin her y›l nas›l israf
edildi¤ini bilmek, içinizi ac›tacak…
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‹SMMMO Yaﬂam, 16’›nc› say›s›nda
birbirinden de¤erli konuklar›n› da
sizlerle buluﬂturuyor. Marmara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla
Pur Hocam›z, yapt›klar›n› ve yapmak
istediklerini dergimize anlatt›.
Ekonomi gazetecili¤inin deneyimli
isimlerinden Cumhuriyet Gazetesi
Ekonomi ﬁefi Hasan Eriﬂ’in ekonomik
krizin solu¤unu ensemizde
hissetti¤imiz bir dönemde tespitleri de
bizler için önemli… Genç kuﬂa¤›n
baﬂar›l› oyuncular›ndan Ceyda
Düvenci ile yap›lan sohbeti de keyifle
okuyaca¤›n›za eminim.
Yaﬂam›n renklerini dergimizin tüm
sayfalar›na yans›tmaya çal›ﬂt›k.
‹SMMMO Üyesi, Mali Müﬂavir
Hayrettin Y›ld›z’›n 33 y›ll›k atletizm
aﬂk›n›, Marmara Üniversitesi Atatürk
E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Dr.
Gary Chambers’›n dünyaya örnek
olmuﬂ ‹rlanda ekonomik modeliyle
ilgili makalesini de ilgiyle
okuyaca¤›n›z› tahmin ediyorum.
Do¤u ve Güneydo¤u illerimizi de adeta
bir ‘memleket mektubu’ olarak gezi
sayfalar›m›zda sizlere okumay›
sürdürüyoruz. Varl›klar› ve
yokluklar›yla kaleme ald›¤›m›z bu
illerden, bu kez Ad›yaman’a konuk
oluyoruz. Bundan sonra sizlerden de
gelen talep üzerine, bölge oda
baﬂkanlar›m›z›n de¤erlendirmelerine
de yer verece¤imizi vurgulamak
isterim. ‹ﬂte yaﬂam art›s›yla eksisiyle
sayfalar›m›zda… Hem okuyun, hem
yaﬂay›n…
Sevgiyle kal›n dostlar….
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‹SMMMO Yaﬂam’da...
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Ülke gündemine oturan olaylar...
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Yeﬂil yaﬂam

‹SMMMO’dan Haberler

Odalar› dijital ça¤a
taﬂ›yan rüya gerçekleﬂiyor
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odalar›n›n veri taban›n› TÜRMOB ve
TESMER
altyap›s› ile
buluﬂturan
‹SMOS,
üyelere,
çal›ﬂana,
stajyere çok
ﬂey kazand›racak. ‹SMMMO Baﬂkan›
Yahya Ar›kan, mesle¤in geliﬂiminde
en önemli anahtar›n e¤itim ve dijital
ça¤›n yakalanmas› oldu¤unu dile
getirerek ‹SMOS’un bu bilincin de
ürünü oldu¤unu kaydetti.
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‹sraf ekonomisi
mercek alt›nda
Türkiye her y›l milli gelirinin dörtte birini israf
ediyor. E¤er sadece geçen y›l yap›lan israf
önlenebilseydi, 171 bin okul veya 11 bin 263
hastane yap›labilir ya da 68 milyon kiﬂiye y›ll›k 3
bin 147 YTL sürekli vatandaﬂl›k geliri
verilebilirdi... Bu rakamlardan sonra lüks tüketim
ve israfa karﬂ› olan freeganizm ak›m›na
kat›lmaktan baﬂka çare yok…

Sözde de¤il
özde çevrecilik

‘Yeﬂil’ ve ‘çevreci’
olma çabas› günden
güne art›yor.
Çevreci olmak yeni
dönemde bir prestij
unsuru haline gelirken,
üreticiler de ne kadar
çevreci olduklar›n› gösterme
yar›ﬂ›ndalar. Uzmanlar, her moda ﬂey
gibi çevrecili¤in de kolayca tüketildi¤i ve
biraz lafta kald›¤› uyar›s›nda bulunuyor.
Samimi çevreciler, basit önlemlerle günlük
hayatlar›nda fark yaratabilir.
YEﬁ‹L YAﬁAMIN ‹PUÇLARI >> EKO ET‹KETLER >> ÇEVRE HAREKATI >> ‹LG‹NÇ ÇEVREC‹ ÜRÜNLER
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30 Yaﬂam›n portresi
CEYDA DÜVENC‹

E¤itim idealisti

Ekonomicilerin Hasan Abi’si

Ünlü olma derdi yok

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla
Pur, ömrünü verdi¤i üniversitesine, son
görevini yapmak için 2 y›l önce rektör oldu.
Pur, "Dördüncü y›l› bitirdi¤imde,
zannediyorum sözverdi¤im her ﬂeyi yapm›ﬂ
olaca¤›m" diyor. Pur, Seçim Kanunu ve
Siyasi Partiler Kanunu de¤iﬂirse, tekrar
siyaseti düﬂünebilece¤ini de söylüyor.

O, ekonomi gazeteçilerinin Hasan Abi’si…
Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü ve
Ekonomi Gazetecileri Derne¤i Onur
Kurulu Baﬂkan› Hasan Eriﬂ, iﬂ ve medya
dünyas›nda aç›ksözlülü¤ü ve yap›c›
eleﬂtirileriyle tan›n›yor.

Oyuncu Ceyda Düvenci, Binbir Gece
dizisinin Bennu’su olarak milyonlar›n evine
konuk oluyor. "Bana kalsa Binbir Gece’de 5
y›l daha devam ederim" diyen Düvenci, yeni
bir tiyatro oyununa baﬂlayacak olman›n da
heyecan›n› yaﬂ›yor.

34 Kariyer

28 Renkli yaﬂam

Güzel ve etkili konuﬂma becerisi; kariyer
basamaklar›n› ç›kmak için olmazsa
olmaz… Bu beceriyi geliﬂtirmek için bir
yöneticinin 10 ila 14 saat aras› özel ders
almas› yeterli görülüyor.

HAYRETT‹N YILDIZ
33 y›ld›r koﬂuyor, 50’ye yak›n
madalya ve kupa kazand›.
‹SMMMO Yaﬂam Dergisi’nde yer alan haber, araﬂt›rma ve görüﬂleri
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‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek
kültür sanat etkinliklerinden
seçmeleri ‹SMMMO
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62.gün
ABD'nin 850 milyar dolarl›k “kurtarma
paketi” bile piyasalar› rahatlatmaya
yetmedi. Avrupa devletleri gittikçe düﬂen
borsa ve ekonomik krizle mücadele
etmek için kamu paralar› ile bankalar›
kurtarmaya çal›ﬂ›rken; kriz, finans
sektörünü de aﬂt›.

Dünyada
ekonomik
deprem

K

üresel krizin öncü
sars›nt›lar› uzun
süredir hissediliyordu.
Yüz binlerce
Amerikal›'n›n riskli
borçlanmalarla edindikleri
evlerinin taksitlerini
ödeyememeleri ile harekete
geçen kriz, geçti¤imiz
haftalarda pek çok dev
finans kuruluﬂunun sonu
oldu. ABD'de baﬂlayarak
tüm dünya piyasalar›n›
etkisi alt›na alan kriz,
dünyan›n en güçlü finans
kuruluﬂlar›n›, banka ve
sigorta sektörünün küresel
devlerini sarsarken,

ABD'nin 850 milyar
dolarl›k “kurtarma paketi”
bile piyasalar›
rahatlatmaya yetmedi.
Avrupa devletleri gittikçe
düﬂen borsa ve ekonomik
krizle mücadele etmek için
kamu paralar› ile
bankalar› kurtarmaya
çal›ﬂ›rken; kriz, finans
sektörünü de aﬂt›. Reel

sektörde hissedilmeye
baﬂlanan krizin etkisiyle
tüketimin düﬂmesi üretimi
de azaltt›. Dev otomotiv
firmalar› art arda geçici
olarak fabrikalar›n›
kapatt›¤›n› duyurdu. Pek
çok firma da önümüzdeki
dönemde iﬂçi ç›kartaca¤›n›
aç›klad›. Türkiye'de
borsan›n de¤er kaybetmesi

ve dolar›n yükselmesi
olarak etkisini gösteren
küresel kriz, Türk
tüketicisinin de al›ﬂveriﬂten
yavaﬂ yavaﬂ elini
çekmesine neden oldu.
ﬁimdi dünyan›n dört bir
yan›nda oldu¤u gibi
Türkiye'de de milyonlarca
insan “Acaba iﬂsiz kal›r
m›y›m?” endiﬂesini taﬂ›yor.

Türkiye’yi yasa
bo¤an sald›r›
Türkiye, Ekim ay›n›n ilk yar›s›nda
Hakkari'den gelen ac› haberlerle
sars›ld›. ﬁemdinli ‹lçesi Aktütün
Jandarma S›n›r Karakolu
yak›nlar›nda bulunun stratejik bölge
Bayraktepe’ye Kuzey Irak'tan gelen
300 kiﬂilik terörist grubun gündüz
vakti sald›r›s›nda 17 asker ﬂehit
oldu, 21 asker yaraland›. Bu haberi
baﬂka sald›r›lar da izledi.
Türkiye'nin dört bir yan›ndan
kalkan cenazelerde gözyaﬂlar› sel
oldu. Aktütün Karakolu'na daha
önce yap›lan terör sald›r›lar›nda da
29 ﬂehidin verilmiﬂ olmas›, istihbarat
zaaf› tart›ﬂmalar›n› da beraberinde
getirdi. Genelkurmay Baﬂkanl›¤›
karakolun yerinin de¤iﬂtirilece¤ini
‹SMMMO YAﬁAM > Eylül/Ekim 2008
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aç›klad›. Sald›r›n›n ard›ndan
s›n›rötesi operasyon tart›ﬂmalar›
yeniden gündeme gelirken Irak’›n
kuzeyindeki terör örgütü
kamplar›na Türk Hava Kuvvetlerine
mensup savaﬂ uçaklar›nca hava

operasyonu yap›ld›. Türkiye Irak'a
da "protesto notas›" verdi. Tüm
geliﬂmeler, Kuzey Irak'ta bar›nan
terör unsurlar›n›n ülke gündeminde
uzun süre yer almaya devam
edece¤ini gösteriyor.

Milyonlarca
Euro’luk ba¤›ﬂ
skandal›

DÜELLO, HALKI EKRANA K‹L‹TLED‹
Meclis tarihinde bir ilk
yaﬂanarak iki siyasetçi
TBMM çat›s› alt›nda canl›
yay›nda kozlar›n› paylaﬂt›.
AKP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Dengir Mir
Mehmet F›rat ve CHP Grup
Baﬂkanvekili Kemal
K›l›çdaro¤lu aras›nda
gerçekleﬂen TBMM'deki
tart›ﬂma U¤ur Dündar’›n
"hakemli¤inde" yap›ld›. 20
televizyon kanal›n›n canl›
yay›nlad›¤› tart›ﬂma
yurttaﬂlar› da ekrana
kilitledi. K›l›çdaro¤lu
tart›ﬂma program›nda AKP
Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
F›rat’›n yönetim kurulu
üyesi ve orta¤› oldu¤u
dönemde Menas ﬂirketinin
hayali ihracat yapt›¤›n›n
Dan›ﬂtay karar›yla
kesinleﬂti¤ine iliﬂkin belgeleri
aç›klad›. K›l›çdaro¤lu’nun ortaya

Cumhuriyet tarihinin en
geniﬂ kapsaml›
yarg›lamalar› aras›nda

koydu¤u 2000 y›l› tarihli
belgeye yan›t vermeyen F›rat,
2006’da savc›l›k taraf›ndan
benzer bir iddia nedeniyle
takipsizlik karar› verilen bir
belgeyi sundu. K›l›çdaro¤lu’nun

suçlamalar›n› yan›tlamakta
zorlanan F›rat, bu konuyu baﬂka
bir programda tart›ﬂmay› önerdi.
K›l›çdaro¤lu ile F›rat aras›ndaki
tart›ﬂman›n uzun süre devam
edece¤i görünüyor.

Ergenekon davas› baﬂlad›
Son y›llar›n en çok tart›ﬂ›lan
soruﬂturmas› olan
Ergenekon'da dava süreci
baﬂlad›. Yarg›lama Silivri
Cezaevi'nin içinde yer alan
duruﬂma salonunda
yap›l›yor. Aralar›nda emekli
orgeneraller, iﬂadamlar›,
bilim insanlar›, gazeteci ve
yazarlar›n da bulundu¤u
46's› tutuklu 86 san›¤›n
yarg›lanaca¤› davan›n nihai
hükme ba¤lanmas›n›n uzun
y›llar alaca¤› tahmin
ediliyor. Soruﬂturman›n art
arda yap›lan operasyonlarla
sürekli geniﬂledi¤i dikkate
al›n›rsa pekçok san›¤›n
yaﬂlar› itibariyle davan›n
sonucunu göremeyece¤i
belirtiliyor. 2455 sayfal›k
iddianamesi ve 441 klasörlük
delil dosyas›yla Cumhuriyet
tarihinin en geniﬂ kapsaml›
yarg›lamalar› aras›nda olan
Ergenekon davas›n›n, neler
getirece¤i merakla
bekleniyor.

Yoksul insanlara yard›m
etmek amac›yla kurulan
Almanya'daki Deniz Feneri
Derne¤i'nin yöneticilerinin
yarg›land›¤› dava
Türkiye'nin gözü kula¤›n›n
bu ülkeye çevrilmesine neden
oldu.
Almanya'n›n en
büyük ba¤›ﬂ
skandal›
davas›ndaki
karara göre
doland›r›c›l›k
suçlamas›yla
san›klar Mehmet
Gürhan'a 5 y›l 10
ay, Mehmet Taﬂkan'a 2 y›l 9
ay, Firdevsi Ermiﬂ ise 1 y›l 10
ay hapis cezas› verildi. 5 y›l
boyunca 20 binden fazla
ba¤›ﬂ sahibinin güvenlerinin
zedelendi¤ini belirten Alman
hakim, Almanya Deniz
Feneri'nin toplam 41 milyon
euro ba¤›ﬂ toplad›¤›n›
söyledi. Türkiye'ye giden
toplam miktar›n 17 milyon
euro oldu¤unu kaydeden
Alman hakim bunun 8
milyonunun Türkiye Deniz
Feneri'ne gitti¤i, geri kalan
k›sm›n çeﬂitli yerlerde
kullan›ld›¤›n› ifade etti.
RTÜK Baﬂkan› Zahit
Akman'›n derne¤in
kuryeli¤ini yapt›¤›, paralar›n
Kanal 7 televizyonuna
aktar›ld›¤› iddia edilirken;
Alman makamlar›n "as›l
suçlular›n Türkiye'de oldu¤u"
ﬂeklindeki aç›klamalar›
dikkat çekti. Ba¤›ﬂ
skandal›n›n Türkiye'deki
uzant›lar›n› tespit etmek
amac›yla Ankara Baﬂsavc›l›¤›
soruﬂturma baﬂlat›rken, bu
kapsamda Almanya'da
görülen davan›n dosyas› da
istendi.
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Odalar dijital ça¤a haz›r
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya Ar›kan, oda iﬂleyiﬂinde üyeler,
stajyerler ve kursiyerler ile ilgili iﬂlemleri h›zland›r›rken
evrak takibini kolaylaﬂt›ran yaz›l›m altyap›s› ‹SMOS’u
‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen bir toplant›yla onlarca
muhasebe, mali müﬂavir odas› baﬂkan›na ‘‹SMOS’u tan›tt›.
Baﬂkan Yahya Ar›kan, uluslararas› standartlara göre

ﬂekillenen, ekonomide gücüne güç katarken, mensuplar› da
her geçen gün biraz daha donan›ml› hale gelen muhasebe
mesle¤inin çok önemli geliﬂmelere gebe oldu¤una dikkat
çekti. Ar›kan, mesle¤in geliﬂiminde en önemli anahtar›n
e¤itim ve dijital ça¤›n yakalanmas› oldu¤unu dile getirerek
‹SMOS’un bu bilincin de ürünü oldu¤unu kaydetti.

‹

SMMMO dijital ça¤›n
olanaklar›n› meslek
mensuplar›, çal›ﬂanlar›,
stajyerleri ve Odayla
muhatap olan bütün
kesimlerin hizmetine
sunuyor. Ocak 2008’den bu
yana yo¤unlaﬂt›r›lan
çal›ﬂmalarla kurumsal
iﬂleyiﬂi bilgisayar ortam›na
taﬂ›yan ‹SMMMO, her türlü
iﬂlemi, tek bir numara
üzerinden ve büyük bir
h›zla yapabilece¤i, entegre
yaz›l›m sistemi ‘‹SMOS’la
büyük bir at›l›ma imza
at›yor. ‹SMOS, Oda
iﬂleyiﬂinde üyeler, stajyerler
ve kursiyerler ile ilgili
iﬂlemleri h›zland›r›rken
evrak takibini
kolaylaﬂt›r›yor. Sadece T.C
kimlik numaras› ile istenen
her türlü bilgiye h›zla
eriﬂmek ‹SMOS ile mümkün
oluyor.
Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odalar›n›n veri
taban›n› TÜRMOB ve
TESMER altyap›s› ile
buluﬂturan ‹SMOS, üyelere,
çal›ﬂana, stajyere çok ﬂey
kazand›racak. ‹ﬂte bu
at›l›m›n sa¤layaca¤›
faydalardan birkaç›:
> Hizmet kalitesi
yükseliyor: Oda hizmetleri
en üst düzey kalitede
gerçekleﬂtirilecek. Üyelerin
ve stajyerlerin ihtiyaçlar›n›
dikkate alarak elektronik
‹SMMMO YAﬁAM > Eylül/Ekim 2008
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‹SMMMO araﬂt›rmalar›yla
kendinden söz ettiriyor

M
altyap›s› ve iﬂleyiﬂini
kuran ‹SMOS’ da iﬂlem
süresini k›salt›yor.
> Bilgiye eriﬂim art›k çok
kolay: Tekrar, tekrar
yap›lan iﬂ ve iﬂlemler
tarihe kar›ﬂ›yor.Art›k
Oda’da standardizasyon
var; ‹ﬂlemler eksiksiz,
h›zl›.
> Yaz›l›mlar ayn› çat›
alt›nda: Oda iﬂleyiﬂini
düzenleyen ‹SMOS, pek
çok yaz›l›m› ayn› çat›
alt›nda topluyor.
Performans ve verimlili¤i
artt›rarak hizmet
kalitesini yükselten
‹SMOS; günümüzün en
güncel ve yayg›n
teknolojisiyle geliﬂtirildi.
Bunun sonucunda;
> Her türlü veri al›ﬂveriﬂine uygun
altyap› sa¤l›yor. Örne¤in
elektronik ortamda TÜRMOB’tan
ruhsat, kaﬂe bilgilerinin,
TESMER’den s›nav sonuçlar›n›n
aktar›lmas› ve baﬂvuru listelerinin
gönderilmesi gibi.
> Çeﬂitli bankalar ile otomasyon
desteklenmekte, günlük iﬂlemler
tek tuﬂla muhasebe-cari hesap
sistemine aktar›labilmektedir.
> Üye ve stajyerlerin internet
üzerinden bilgilerini görmesi ve
sanal POS entegrasyonu ile üyenin
borcunu ödemesi sa¤lanabiliyor.
> Üyeler ve stajyerler ile ilgili tüm
iﬂlemler Oda içerisindeki
iﬂlemlerin takibi ve Türkiye
genelindeki Odalar›n veri taban›yla
entegrasyon sa¤lan›yor.

esleki sorunlar, kendi
alan›na iliﬂkin
politika önerileri yan›
s›ra toplumsal
konulara da ilgisini
sürdüren ‹SMMMO, son
olarak dizi ekonomisine
dönük araﬂt›rmas›yla
medyada büyük ilgi gördü.
Söz konusu araﬂt›rmaya
göre bölüm baﬂ›na
maliyetleri 100 ila 300 bin
YTL aras›nda de¤iﬂen
televizyon dizileri, reklam
ve sponsorluk gelirleriyle
birlikte yaklaﬂ›k 1 milyar
YTL'lik bir ekonomi ortaya
ç›kard›.
‹SMMMO Baﬂkan› Yahya
Ar›kan’›n "Dizilerde
kazançlar›yla da üst
s›ralarda yer alan
sanatç›lar› vergi listelerinde
de üst s›ralarda görmek
istediklerini" belirtti¤i "Dizi
Ekonomisi" raporundaki
bulgular ﬂöyle:
> 11 ulusal kanalda bu sezon
20'si yeni 63 yerli dizi
yay›nlan›rken, reyting
rekorlar› k›ran diziler
yap›mc›lar›na da kanallara
da kazand›r›yor.
Yerli dizilerde son 3 y›ld›r
adeta bir patlama
yaﬂand›¤›na dikkat çekilen
araﬂt›rmaya göre, yerli
diziler, yap›mc›s›ndan
yönetmenine, oyuncusundan
senaristine kadar ekran
önünde ve arkas›nda
yaklaﬂ›k 150 bin kiﬂiye
istihdam olana¤› sa¤l›yor.
> Bir dizinin bölüm çekimi
maliyeti 100 ile 300 bin YTL
aras›nda de¤iﬂiyor. Buna
dizilerin bölüm baﬂ›na en az
300 bin YTL olan reklam
gelirleri ve 10 ila 70 bin YTL
aras›nda de¤iﬂen ana

sponsorluk gelirleri de
eklendi¤inde, y›ll›k en az 1
milyar YTL'lik bir dizi film
ekonomisi ortaya ç›k›yor.
> Bir dizide ekran önünde
ortalama 20 ila 30 oyuncu
görev al›rken, kamera
arkas›nda bunun iki-üç kat›
bir teknik ekip bulunuyor.
Stüdyoda görev alanlarla
birlikte bir dizide görev
alanlar›n say›s› ortalama 60 ila
100 kiﬂi aras›nda de¤iﬂiyor.
Bir dizinin yap›m›nda

servisçiden çayc›ya,
malzemeciden kuaföre kadar
onlarca farkl› mesle¤e
mensup çal›ﬂan görev al›yor.
Televizyon dizilerinin bölüm
baﬂ›na maliyeti, 60 bin
YTL'den baﬂlay›p 500 bin
YTL'ye kadar ç›kabiliyor.
Ancak genel olarak sektör
temsilcileri dizilerin bölüm
baﬂ›na maliyetinin 100 ila
300 bin YTL aras›nda
de¤iﬂti¤i görüﬂünde
birleﬂiyorlar.

O Y U N C U Ü C R ET L ER ‹
Bir dizide maliyetin yüzde 20'sini, baﬂrol oyuncusunun ya da oyuncular›n›n
ald›¤› ücretler oluﬂturuyor. Bu da demek oluyor ki, baﬂrol oyuncular› bölüm
baﬂ›na 10 ila 30 bin YTL aras›nda ücret al›yor.
> Türkiye'de en çok kazanan dizi

oyuncusu unvan›n› elinde bulunduran
Kurtlar Vadisi'nde "Polat Alemdar'
rolünü oynayan Necati ﬁaﬂmaz'›n bölüm
baﬂ›na 75 bin YTL ald›¤› söyleniyor.
Dizilerde önemli rolleri genellikle tiyatro
ve sinemadan gelen oyuncular oynuyor.
> Sektörün figüran dahil her
kademedeki oyuncu ihtiyac›n› a¤›rl›kl›
olarak cast (oyuncu) ajanslar›
karﬂ›l›yor. 1990'l› y›llar›n baﬂ›nda
say›lar› 5'i bulan cast ajanslar›n›n
say›s› bugün 100'ü geçiyor. Ancak

bunlar›n 20'si dizi sektöründe etkin
olabiliyor.
> Cast ajanslar›na kay›tl› oyuncu say›s›n›n
50 bini buldu¤u tahmin ediliyor.
Avukattan ev han›m›na, mühendisten
ö¤retmene kadar farkl› mesleklerden
kiﬂiler reklam, sinema ve dizilerde rol
al›yor. Profesyonel olarak oyunculuk
mesle¤ini yapanlar genellikle menajerlik
sistemiyle çal›ﬂ›yor. Amatör olarak
oyunculuk yapan insanlar›n kazançlar›
profesyonel oyuncularla k›yasland›¤›nda
düﬂük kal›yor.
Eylül/Ekim 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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zirvedekiler: necla pur

E¤itim idealisti, siyaset aﬂ›¤›!
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, ömrünü verdi¤i üniversitesine, son görevini yapmak
için 2 y›l önce rektör oldu. Gece yatt›¤› yeri unutacak kadar çok çal›ﬂan Pur, "Dördüncü y›l› bitirdi¤imde,
zannediyorum söz verdi¤im her ﬂeyi yapm›ﬂ olaca¤›m" diyor. Pur, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler
Kanunu de¤iﬂirse, tekrar siyaseti düﬂünebilece¤ini de söylüyor.
> > Gülﬂen Kandemir

A

kademik hayatta tam 41’inci
y›l›n› kutluyor… Ö¤rencilik
y›llar›n› sayarsan›z 45 y›l… Yar›m
as›r demek… Ayn› üniversitede
çal›ﬂ›rken, 2 y›l önce “Okuluma
son görevimi yerine getireyim” diyerek,
rektör oldu… Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, siyasette
yakalayamad›¤› ‘halka hizmet’ ﬂans›n›,
yuvas› gibi gördü¤ü Marmara
Üniversitesi’nde e¤itime hizmet vermek
için yakalad›. Pur, “Üniversitemin
giderek baﬂar›, prestij ve kurumsal
kimli¤inin yitirildi¤i bir süreci yaﬂad›m.
Bu nedenle kurumuma, son görevimi
yerine getirmek istedim ve rektör
seçimlerine girdim” diyor. 2 y›l önce
rektörlük seçimlerinde, seçim
bildirgesinde “‹mzam› at›yorum” dedi¤i
her icraat› ad›m ad›m gerçekleﬂtirmeye
çal›ﬂan Necla Hoca, mesai saatleri
d›ﬂ›na taﬂan çal›ﬂmalar›n› ‹SMMMO
Yaﬂam’a anlatt›.
Necla Pur, Bursal› bir ailenin dört
k›z›ndan en büyü¤ü… 23 Kas›m 1943

do¤umlu olan Pur’un çocukluk ve
gençli¤i Bursa’da geçmiﬂ. Bursa
Koleji mezun olan Pur, ‹stanbul
‹ktisadi ve Ticari Bilimler
Akademisi’ne girmiﬂ. Babas› Zihni
Düvenli dahil ailesinin birçok ferdi
bu okuldan mezun olmuﬂ. “Babam›n
kauçuk fabrikas› vard›. Babam erkek
çocu¤u olmad›¤› ve kendi iﬂini benim
devam ettirmem için beni bu okula
girmeyi zorlad› galiba” diyerek niçin
bu okula girdi¤ini aç›kl›yor Pur.
PARAYI SEVMED‹
Necla Pur mezun olunca hocalar›
çal›ﬂkan bir ö¤renciyi ellerinden
kaç›rmak istememiﬂ ve üniversite
kalmas› yönünde telkinde
bulunmuﬂlar. “‹ktisat alan›nda bir
özel kuruluﬂta çal›ﬂmaktansa, bilim
kad›n› olmay› istedim” diye
akademik kariyer yapma karar›n›
anlat›yor.
Asl›nda Pur’un e¤itim yapt›¤› 1960’l›
y›llar› düﬂünürsek, okuyan k›z
ö¤rencilerinin bile parmakla
gösterildi¤ini belirtmekte yarar var.

Özellikte ‹ktisadi Ticari Bilimler
Akademisi’ne o y›llarda tüccar
çocuklar› geliyormuﬂ. Bir sanayicinin
k›z› olmas›na ra¤men Pur, paray›
sevmemiﬂ. Bu yüzden de pratikte para
ile u¤raﬂmak yerine, iﬂin teorisinde
kalmay› tercih etmiﬂ.1967 y›l›nda
‹ktisat Kürsüsü’nde ‘asistan’ olarak
akademik yaﬂama kat›lm›ﬂ. 1974’te
doktor, 1978’te ‘doçent’ unvanlar›n›
alm›ﬂ. 1977 y›l›nda doçentlik
çal›ﬂmalar› için ‹ngiltere-Norwich
University of East Anglia’da
bulundu¤unu da ekleyelim.
UÇUK-KAÇIK ÇALIﬁMALAR (!)
1988 y›l›nda Marmara Üniversitesi,
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹ktisat Bölümü’ne profesör olarak
atanm›ﬂ Necla Hoca. Doçentlik tezini
‘kad›n iﬂgücü’ konusunda yapan Necla
Pur, profesör olduktan sonra da iktisat
tarihi alan›nda çal›ﬂm›ﬂ. Cumhuriyet
dönemi iktisat tarihi konusunda
çal›ﬂmalar›n› yürüten Necla Hoca,
kad›n›n ekonomideki rolü konusundan
da hiç kopmam›ﬂ. 16 y›l önce

Necla Hoca’n›n Türkiye için üzüntüleri!
Ekonomik krizin çanlar›n›n
dünyada aylard›r çald›¤›n›
söyleyen Prof. Dr. Necla Pur,
"Umar›m Türkiye bu krizi az
hasarla atlat›r" temennisinde
bulunuyor. Türkiye için
üzüntülerinden baz›lar›n›
Necla Hoca ﬂöyle anlat›yor:
>> Türk silahl› kuvvetlerine
yönelik y›prat›lma hareketleri
beni çok üzüyor. Belki bir

tak›m talihsizlikler olabilir
ama bunlar›n abart›lmamas›
laz›m.
>> Tarikat ve cemaatlerin
geliﬂimi yan›nda cumhuriyeti
numaraland›ranlar›n
Türkiye’nin bölünmez
bütünlü¤ünü tehdit etti¤ini
düﬂünüyorum.
>> Türkiye’de birtak›m
kavramlar›n içi boﬂalt›l›yor.

Milliyetçilik asl›nda çok güzel
bir kavram. Atatürk
milliyetçili¤i varken,
milliyetçilik baﬂka yöne
sap›yor.
>> Din demek, vicdan
demektir. Tanr› ile kiﬂi
aras›ndad›r. ‹nsanlar›n
"Dindar›m, Müslüman’›m"
demekten korkar hale gelmesi
beni çok üzüyor. Bunlar bizim

zaman›m›zda olan ﬂeyler
de¤ildi.
>> Demokrasi benim en
sevdi¤im, insan haklar›
tapt›¤›m bir kavramd›.
Demokrasi ve insan haklar›
kelimelerinin geçti¤i her yerin
alt›nda bir sorun ç›k›yor. Bu
kavramlar vas›tas›yla ülkenin
bölünmesinin gündeme
gelmesi beni çok üzüyor.
Eylül/Ekim 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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zirvedekiler: necla pur

Yeniden siyasete girerim ama...
Akademik çal›ﬂmalar›yla kad›n› politik yaﬂama özendiren çal›ﬂmalar yapan
Necla Pur, bu konuda kendisi de örnek olmak istemiﬂ. 1997’de ö¤retim
üyelerinin siyaset yapmas›na izin veren yasal düzenleme olunca, hemen
CHP’ye üye kayd›n› yapt›rm›ﬂ. “Siyaset eﬂittir; halka hizmet” diye düﬂünen
Pur, 1999’da Altan Öymen’in listesinden CHP Parti Meclisi’ne girmiﬂ. 2 y›la
yak›n aktif olarak çal›ﬂan Pur, Anadolu’yu bu kez siyasetçi kimli¤iyle
gezmiﬂ. “Bu seçim kanunu ve partiler kanunu ile Türkiye’de siyaset
yapman›n benim için imkans›z oldu¤unu gördüm” diyerek siyasetteki hayal
k›r›kl›¤›n› anlat›yor Pur:
“Keﬂke Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu de¤iﬂse… Yine siyaset
yapar›m. Siyaset çok güzeldi. Siyaset benim için halka sar›lmak, onun
derdini dinleyebilmek ve onu milletin meclisinde anlatabilmek… Ama ﬂimdi
Meclis’e giden arkadaﬂlar›m konu mankeni gibi orada oturuyorlar.”

‘Ben kedi ve köpeksiz yaﬂayamam’
Bütün canl›lar› çok seviyor Necla
Pur. “Bir a¤ac›n yapra¤›n› bile
kopartamam. Denizi, a¤ac›,
çice¤i, böce¤i, insan›, kediyi,
köpe¤i, çocu¤u severim. Ben
insanlar›n hepsinin gönlünün çok
geniﬂ oldu¤unu düﬂünürüm”
diyerek hayat felsefesini özetliyor.
Necla Hoca köpekleri
çocuklu¤undan beri sevmesine
ra¤men hayat›na, doçent olunca
bir köpek girmiﬂ. Bu köpe¤i de
ona eﬂi Perviz Pur hediye etmiﬂ.
Geçmiﬂte büyük köpekleri olan
Necla Hoca’n›n evinde ﬂimdi Pag
cinsi, Marko ad›nda küçük cins
bir köpe¤i var. Kad›köy Hayvan
Dostlar› Platformu’nun
baﬂkanl›¤›n› yapan Necla
Hoca’n›n kendi deyimiyle tam
1.500 köpe¤i var.

Türk kahvesi ve antika sevgisi
Prof. Dr. Necla Pur’a bir gün bit pazar›nda ya da antikac›da rastlarsan›z
ﬂaﬂ›rmay›n. Pur, 1967’den beri Moda’da yaﬂ›yor. Rektör olmadan önce bol bol
Kad›köy’ün eskicilerini ziyaret eden ve Sal›pazar›’n› gezen Necla Hoca, art›k bu
keyiflerine pek zaman ay›ram›yor. "Loﬂ antikac›larda tek tek objelere bakmak,
toz toprak içindeki bir objeyi al›p, onu temizlemek ve onun karﬂ›s›nda kahvemi
içmeyi çok severim" diyor. S›ras› gelmiﬂken, Necla Hoca’n›n Türk kahvesine
düﬂkünlü¤ünün de alt›n› çizelim… Türk kültüründe kahvenin yerinin önemli
oldu¤unu söyleyen Pur, "Ben belediye baﬂkan› olsam, Türk kahvesi vermeyen
restoranlara ruhsat vermem" diyerek tutkusunu anlat›yor.
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Türkiye’nin ilk kad›n iﬂgücü merkezini
kuran Pur, orada yapt›¤› çal›ﬂmalar›n›
ﬂöyle özetliyor: “Türkiye’nin ilk iﬂgücü
merkezini biz kurduk; bir daha da
kurulmad› zaten. Bu merkezde,
kad›nlar›n iﬂ dünyas›nda karﬂ›laﬂt›¤›
sorunlar, kad›nlar›n çal›ﬂma
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi,
istihdamdan-evden kaynaklanan
sorunlar, çocuk bak›m›, kad›n eme¤i,
kad›n›n ekonomi d›ﬂ›nda kalmas› gibi
konular benim ilgi alan›m oldu.
Türkiye, nüfusunun yar›s›n› istihdam
d›ﬂ›nda b›rakmas› gücüne sahip de¤il.
Bu merkezi kurup, arkadaﬂlar›mla
birlikte çok güzel projeler yürüttük.
1990’l› y›llar›n baﬂ›nda kad›nlar›n
okuma-yazma seferberli¤ini ilk biz
baﬂlatt›k. Benim bir projem olarak
kad›n›n politik yaﬂama haz›rlanmas›
için binlerce kad›n› e¤ittik. Bunlar o
dönem için uçuk çal›ﬂmalard›. Kad›n›n
kendi ayaklar› üzerinde durabilmesi ve
para kazanabilmesi için çeﬂitli e¤itim
çal›ﬂmalar› yapt›m. 14 y›l Kad›köy’ün
varoﬂlar›nda bizzat Kad›köy
Belediyesi’yle bu projeyi yürüttüm.”
MARMARA’DA B‹R ÖMÜR
Necla Pur, dolu dolu bir akademik
hayat yaﬂam›ﬂ. 41 kere maﬂallah
denilecek tam 41 y›l… Marmara
Üniversitesi’nin en eski ö¤retim
üyelerinden biri olan Pur, rektörlü¤e
neden talip oldu¤unu anlat›yor:
“Üniversitemin giderek baﬂar›, prestij
ve kurumsal kimli¤inin yitirilme
sürecini yaﬂad›m. Bu nedenle
kurumuma son bir görevimi yerine
getirmek istedim. Bunun çok zor
oldu¤unu biliyordum ama ö¤rencili¤im
dahil 45 y›l yani bir ömür bu
üniversitede geçiren biri olarak da bu
göreve talip olmamdan normal bir ﬂey
yoktu.”
Marmara Üniversitesi Rektörü Necla
Pur, iki y›l önce seçilirken bir seçim
bildirgesi haz›rlam›ﬂt›. Bu bildirgeye de
‘‹mzam› at›yorum’ diye yazm›ﬂt›. Hayal
mahsulü, ütopya fikirleri de¤il, gerçekçi
hedeflerini bu bildirgeye yazd›¤›n›
söyleyen Pur, geçen 2 y›ll›k dönemini
‹SMMMO Yaﬂam’a de¤erlendiriyor:
“Hedeflerimden biri, mevcut
kampüsleri ilgi alanlar› çerçevesinde
bir araya toplamakt›. Bunda çok
zorlan›yorum. Gönül istiyor ki, sa¤l›k
bilimleri, fen bilimleri ve sosyal
bilimleri ayr› birer kampüs olabilsin…
Bunlar ö¤retim üyeleriyle birlikte 15-16

bin kiﬂilik kampüs olurdu...
Gerçekleﬂtiremeyece¤im diye
düﬂündü¤üm sadece bu var; bunun
d›ﬂ›nda ‘imzam› at›yorum’ dedi¤im her
ﬂeyi Allah’a ﬂükür iki y›l içinde
gerçekleﬂtirdim. Ayr›ca Baﬂ›büyük’teki
hastanenin bitme sorunu var. Bu,
hastanenin 1990’l› y›llarda yap›m›na
baﬂlanm›ﬂ ve çok büyük yat›r›m istiyor.
O hastanenin bitmesi iﬂini rektörlük
dönemim içinde ‘tamamlayaca¤›m’ diye
düﬂünüyorum. Aﬂa¤› yukar› 80 milyon
YTL’ye ihtiyac›m›z var. Sadece bina
olarak… Bu, ‹stanbul için de bir
deprem hastanesi olarak kullan›lacak.
Bunun için ‹stanbul Valili¤i ‹l Özel
‹daresi ve Say›n baﬂbakan baﬂta olmak
üzere ilgili bakanl›klardan da büyük
destek ald›k. Müteahhitlerle
sorunlar›m›z var.
Yuvam›z›, kreﬂimizi bitirdim. Ancak
ebeveynlerin yar›m günlük e¤itimi olan
çocuklar›n› b›rakabilecekleri etüd
merkezleri kurmak istiyordum.
Göztepe’deki etüd merkezimiz gelecek
y›l bitecek ama ben bunu bütün
kampüslere yayg›nlaﬂt›rmay›
düﬂünüyorum. Dördüncü y›l›
bitirdi¤imde zanneniyorum söyledi¤im
her ﬂeyi yapm›ﬂ olaca¤›m.”
55 B‹N Ö⁄RENC‹
Marmara Üniversitesi’nin 55 bin
ö¤rencisi var. Her y›l 10 bin yeni kay›t
yap›yor ve bu kadar da ö¤renci mezun
ediyor. Marmara Üniversitesi’nin 3 bine
yak›n ö¤retim eleman›, 2 bine yak›n
idari personeli bulunuyor. Geçen y›lki
bütçesi ise 198 milyon YTL. Üniversite,
bir k›sm› kampus olan ‹stanbul’un 10
ayr› ilçesindeki, 14 yerleﬂkeye da¤›lm›ﬂ
durumda. “Bunlar›n kontrolü ve
izlenmesi zor” diyen Pur, iki k›taya
yerleﬂen, adeta seferi bir üniversite
olduklar›n›n alt›n› çiziyor.

Türban konusunda da Marmara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla
Pur, çok net bir duruﬂ sergiliyor. Pur,
“Türkiye’nin demokratik sosyal bir
hukuk devleti oldu¤una inan›yorum.
Benim de üniversitenin e¤itimiö¤retimiyle ilgili olarak hukukun
kurallar›ndan ayr›lmam söz konusu
de¤il. Anayasam›z ö¤rencilerin baﬂlar›
aç›k üniversiteye girmeleri gerekti¤ini
ortaya koydu. Ben de bu konuda
sonuna kadar hukukun kurallar›n›
uygulayaca¤›m›n bilinmesini isterim”
diye konuﬂuyor.
TATILI UNUTTUM
Necla Pur, rektör olal› yani iki y›ld›r
tatili unutmuﬂ neredeyse… “Çal›ﬂ›rken
de dinleniyorum. Baﬂar› mesai saatleri
d›ﬂ›ndad›r. Hakikaten çok çal›ﬂ›yoruz
ama yap›lan ﬂeyler ortaya ç›kt›kça
daha çok çal›ﬂmak istiyoruz. Tabii
insan›n gönül yaﬂ› ile biyolojik yaﬂ›
tutmay›nca da, bazen yorgunluktan
geceleyin yatt›¤›m yeri de
bilemiyorum ama olsun… Ben bir
idealimi gerçekleﬂtiriyorum.”

‹SMMMO, mezunlar›m›z› kucakl›yor
Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necla
Pur, ‹SMMMO’yu
demokratik bir kitle
örgütü olarak görüyor
ve çok destekledi¤inin
alt›n› çiziyor.
“‹SMMMO’nun
yönetimini çok
be¤eniyorum” diyen
Pur’un
de¤erlendirmeleri ﬂöyle:

“Baﬂkan Yahya
Ar›kan’› be¤eniyorum.
Gerek dik duruﬂu,
gerek laik cumhuriyetçi
yaklaﬂ›m›, gerekse
kiﬂili¤i ve ne istedi¤ini
bilir tavr›yla, bir sivil
toplum örgütünün baﬂ›
olarak, çok yak›ﬂ›yor o
makama. Onun hocas›
olarak, onu daha üst
makamlarda görmek

istiyorum.
‹SMMMO iyi bir meslek
örgütü ve çok ciddi
çal›ﬂmalar› var.
Gerek fakülte, gerekse
yüksek okul
mezunlar›m›z›
kucaklayan bir kuruluﬂ.
25 bin üyesiyle de geniﬂ
kitlelere peﬂinden
sürükleyecek bir sivil
toplum örgütü…”
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‘Yeﬂil’ ve
‘çevreci’ olma
çabas› günden
güne art›yor.
Çevreci olmak
yeni dönemde
bir prestij
unsuru haline
gelirken,
üreticiler de
ne kadar
çevreci
olduklar›n›
gösterme
yar›ﬂ›ndalar.
Uzmanlar, her
moda ﬂey gibi
çevrecili¤in de
kolayca
tüketildi¤i ve
biraz lafta
kald›¤›
uyar›s›nda
bulunuyor.
Samimi
çevreciler,
basit
önlemlerle
günlük
hayat›nda fark
yaratabilir.

kapak

Sözde de¤il
özde çevrecilik
>> Ayﬂegül Emir

O

rganik g›dalar,
yak›t tasarruflu
hibrid
otomobiller, az
enerji tüketen
ampuller, çevre
programlar›, sentetik
elbiseler, çevreye duyarl›
cep telefonu, daha az
enerji ve su tüketen ev
aletleri ve hatta ekolojik
turizm….
Bunlar gibi çevreye duyarl›
ürün ve hizmetler, son
dönemde günlük hayat›n her
alan›nda göze çarp›yor.
Art›k neredeyse her alandaki
ürün ve hizmetlerin çevreye
duyarl› olanlar› makbul.
Daha az enerji tüketen, daha
az karbondioksit salan, daha
az havay› kirleten, daha az
toksit madde yayan her türlü
yeni ürün ve hizmet moda
haline gelmiﬂ durumda.
Günlük yaﬂamda çevreci
ürünler tüketmek bir prestij
unsuru haline gelirken,

toplu taﬂ›may› tercih ederek
veya evden ç›karken ›ﬂ›klar›
kapatarak yeﬂil hayata
ad›m atmak mümkün.
Herkesin ‘ne kadar çevreci’
oldu¤u tart›ﬂ›lsa da, son
günlerde insanlar›n
ellerinden geldi¤i kadar
çevreci görünmeye
çal›ﬂt›¤› bir gerçek.

üreticiler de daha çevreci
olduklar›n› gösterme
yar›ﬂ›ndalar.
Yüzy›llard›r do¤a hoyratça
kullan›ld›ktan sonra geliﬂmiﬂ
ülkelerde baﬂlayan çevreye
duyarl› yaﬂam konseptinin
son günlerde Türkiye’ye de
yans›d›¤› görülüyor. Adeta
her söze ‘çevre’ ile
baﬂlan›yor, ‘çevre’ ile
bitiriliyor.
Evet çevrecilik, do¤a ile
bar›ﬂ›k bir yaﬂam, art›k
moda… Basit uygulamalarla
her birey çevreye katk›da
bulunabiliyor. Ulaﬂ›mda

SÖZDE ÇEVREC‹L‹K
Herkes çevreden ve do¤ay›
korumaktan bahsederken,
hala neden istenilen yere
var›lam›yor? ‘Çevreci
profesör’ olarak tan›nan ‹TÜ
Maden Fakültesi Yeralt›
‹ﬂletmecili¤i Bölümü
Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof.
Dr. Orhan Kural’a göre,
Türkiye’de ço¤u insan
söylediklerini uygulam›yor
ve ço¤unun çevrecili¤i lafta
kal›yor.
Kural, son y›llardaki olumlu
geliﬂmelere karﬂ›n
Türkiye’de çevre konusunda
iyimser de¤il:
Eylül/Ekim 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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YEﬁ‹L YAﬁAMIN ‹PUÇLARI
> Yeniden kullan›n: Bir insan günde bir ya da iki
plastik torba tüketiyor ve bunlar› yaln›zca bir kez
kullan›yor. Al›ﬂveriﬂ yaparken, file kullan›n ya da
yeniden kullanabilece¤iniz bir torba tercih edin.
> Fiﬂleri çekin: TV, DVD oynat›c›s›, müzik seti ve
bilgisayarlar› kullanmad›¤›n›z zamanlarda
kapat›n. Böylece y›lda binlerce kilo
karbondioksitin çevreye yay›lmas› önlenmiﬂ olur.
Baz› cihazlar kapal› olsalar da elektrik
sarfederler, bu nedenle fiﬂlerinin çekilmesi
gerekir.
> Iﬂ›klar› söndürün: Odadan ç›kmadan önce ›ﬂ›klar›
söndürün. Böylece hem elektrik tasarrufu yap›l›r,
hem de çöp da¤lar› oluﬂturan ampullerin
kullan›m› azalm›ﬂ olur.
> Aç›k havada kurutun: Çamaﬂ›rlar› kurutma
makinesi yerine d›ﬂar›ya asarak rüzgar ve güneﬂ
yard›m›yla kurutun.
> Organik ürünleri kullan›n: Evlerde kullan›lan
temizlik malzemeleri ve cilt bak›m ürünleri
kimyasal ve toksin içerir. Bunlar da hem insanlar›,
hem de çevre sa¤l›¤›n› tehdit eder. Temizlik
yaparken yeﬂil ürünleri deneyin ve mutlaka
etiketlerin üzerini okuyun.

> ﬁiﬂeleri yeniden doldurun: Yaln›zca bir kez
kullan›lan milyonlarca plastik su ﬂiﬂesi çöp da¤›
yarat›yor. Bu ﬂiﬂeleri atmay›n ve yeniden
kullan›n. Ya da cam gibi daha güvenli bir
malzemeden yap›lan su ﬂiﬂelerini sürekli
kullanmay› seçin.
> Is›y› azalt›n: Bulundu¤unuz ortamdaki ›s›y›
mümkün olan en düﬂük seviyesinde tutun ve ›s›y›
art›rmadan önce üzerinize daha kal›n bir ﬂeyler
giymeyi deneyin. Gece boyunca da ›s›y› en düﬂük
seviyesinde tutun.
> At›k üretmeyin: At›k miktar›n›z› azalt›n; uzun
süre kullanabilece¤iniz uzun ömürlü ürünler al›n.
Her y›l at›klar›n›z› yüzde 10 azaltsan›z y›lda
yaklaﬂ›k 600 kilo kadar karbondioksit sal›m›n›
önlemiﬂ olursunuz.

> Sat›n al›rken düﬂünün: Al›ﬂveriﬂ yaparken daha
bilinçli olun, bir ﬂeyi sat›n almadan önce ekolojik
etkinizi bir düﬂünün ve bunu hafifletmeye çal›ﬂ›n. ﬁu
sorular› sorun: Buna gerçekten ihtiyac›m var m›? Bu
ürün nereden geliyor? Hangi malzemelerden
yap›lm›ﬂ? Bu ürün yeniden kullan›labilir veya
dönüﬂtürülebilir mi?
> Yerel olan› al›n: Yerel, organik ve mümkün
oldu¤unca çevre dostu üretimle yetiﬂtirilmiﬂ g›dalar›
sat›n al›n. Böylece ba¤›ms›z yerel üreticileri
desteklemiﬂ, yerel ekonomiyi güçlendirmiﬂ ve temiz
sa¤l›kl› ürünler alm›ﬂ olursunuz.
> At›klar›n›z› do¤ru yönetin: Mukavvalar, ﬂiﬂeler ve
tenekeler ﬂeklinde at›klar›n›z› ay›r›n. Pek çok kuruluﬂ
bu dönüﬂümlü malzemeleri baz› hay›r iﬂlerinde ve
sosyal projelerde kullanmak üzere topluyor.

“Çevrecilik hep dillerinde.
Kaç kiﬂi pilini ayr› çöpe
at›yor, kaç kiﬂi yanl›ﬂlarla
mücadele ediyor, kaç kiﬂi
a¤aç kesildi¤inde baﬂ›nda
bekliyor. Maalesef çevre için
hareket eden insan say›s› çok
az. Ço¤u insan›n çevrecili¤i
lafta kal›yor. Gerçek
çevrecilik lafla de¤il,
davran›ﬂlarda ve günlük
hayatta uygulanarak
yap›labilir.”
Çevrenin korumas›na her
insan›n günlük hayat›nda
alaca¤› basit önlemlerle
katk›da bulunmas› mümkün.
Kural, bunun için de
elektronik at›klardan
baﬂlanabilece¤ini belirtiyor
ve ﬂu görüﬂleri dile getiriyor:
“Elektronik at›klar çöpe
at›lmas›n diye mücadele
edilmesi laz›m.
Kullan›lmayan ya¤lar,
lavabo yerine bunu toplayan
firmalara verilebilir.
Bunlardan biyodizel
yap›yorlar. Plastikler, pet
ﬂiﬂeler, ka¤›tlar, gazeteler
ayr› çöplerde toplanabilir.
Çöplerde geri dönüﬂümü
sa¤lamak ﬂart. Plastik
torbalar çevreye çok zararl›.
‹SMMMO YAﬁAM > Eylül/Ekim 2008
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Bizden daha fakir ülkeler
bile plastik torbay›
yasaklay›p bez torbaya
döndü. Art›k mümkün
oldu¤unca az plastik torba
kullan›lmas› için çal›ﬂ›lmal›.
Türkiye’de de bu hareketin
baﬂlamas› gerekiyor.”
Çevrecili¤in lafta
olmayaca¤›n›, insanlar›n
söylediklerini hayatlar›na
yans›tmalar› gerekti¤ini
vurgulayan Kural,
üreticileri de çevreye duyarl›
olmalar› konusunda
uyar›yor.
PAZARLAMA ARACI OLDU
Uzmanlara göre, evde,
iﬂyerinde, sokakta, gündelik
yaﬂam›n her alan›nda 80
binin üzerinde kimyasal
madde kullan›l›yor.
Ekmekten diﬂ macununa,
ka¤›ttan deterjana kadar,
zararl› maddeler içeren ve
çevreye zarar veren ürünleri
tüketmek zorunda kal›yoruz.
Ancak do¤aya ve insan
sa¤l›¤›na zararl› ürünler
konusunda tüketiciler h›zla
bilinçlenmeye baﬂlarken,
üreticiler de rotalar›n› yeﬂile
çeviriyor. Baﬂta yenilenebilir

ELEKTR‹K ‘GÜNEﬁTEN’ GELECEK

enerji olmak üzere, de¤iﬂik
sektörlerdeki ﬂirketler enerji
tasarrufu sa¤layan, çevreyi
daha az kirleten projelere
kaynak ay›r›yor. Daha az
enerji ve su tüketen ev
aletleri, elektrikli
otomobiller yak›n gelecekte
hayat›n bir parças› olacak.
Pazarlama Dan›ﬂman›
Güventürk Görgülü, ﬂirket
yöneticilerinin de tüketicinin
bu alandaki duyarl›l›¤›na
ba¤l› üretim yapt›klar›n›
belirterek, sat›n alma
aﬂamas›nda çevreyle ilgili
sorular›n daha s›k gündeme
geldi¤ini söylüyor.
EKO ET‹KETLER
Ürünlerin çevreci oldu¤unu
göstermek için de ‘eko etiket’

Do¤algaz, petrol ve suyun azalmas›, elektrik üretiminde yeni ve do¤al
kaynaklara yönelmeyi getirdi. Güneﬂ ve rüzgar, en önemli iki do¤al
kaynak… 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’in kurucusu Senem
Gencer, Türkiye'de güneﬂten elektrik elde edilmesi uygulamalar›n›n yeni
oldu¤unu belirterek, ﬂu bilgileri veriyor: "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. Maliyeti nedeniyle henüz yayg›nlaﬂmad›. Ancak gelecek
dört beﬂ y›l içinde ikiye katlanacak. Maliyetleri önemli ölçüde azalacak."

gibi uygulamalara
baﬂvuruluyor. Görgülü, eko
etiketin, g›da ve ilaç d›ﬂ›
ürünleri kapsayan gönüllü
bir uygulama oldu¤unu ve
a¤›rl›kl› turizm hizmetleri,
tekstil ve ayakkab›, ev
tekstili, temizlik ürünleri, ev
aletleri, elektronik eﬂyalar,
ka¤›t ürünleri, inﬂaat
malzemeleri gibi ürün
gruplar›n› hedefledi¤ini
anlat›yor. Türkiye dahil tüm
Avrupa ülkelerinde eko

etiket alan 3 bin 200
civar›nda ürün bulunuyor.
Artan ilgiye ba¤l› olarak
çevre art›k bir pazarlama
arac› olarak da
kullan›l›yor. Görgülü, her
moda ﬂey gibi çevrecili¤in
de h›zl› tüketildi¤ine,
bunun da ürün ve
hizmetler için ciddi bir
güvenilirlik sorunu
yaratt›¤›na dikkat çekiyor.
Peki, bir ürünün gerçekten
‘yeﬂil’ olup olmad›¤›,
Eylül/Ekim 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM
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‹LG‹NÇ ÇEVREC‹ ÜRÜNLER
> Cep telefonu üreticisi Samsung, çevre dostu cep telefonlar› Samsung E200
Eco, W510 ve F268’i tan›tt›. Bu telefonlar›n d›ﬂ kasalar›n›n tamam› m›s›r
gibi bitkilerden ç›kar›lan do¤al maddeler içeren biyo plastikle üretildi.
> MP3 oynat›c›s› iPod da çevreci ürünler aras›na kat›ld›. iPod’un Nano modeli,
arseniksiz cam ve civa ve PVC kullan›lmayan gövdesiyle çevreci ürünler
aras›nda yerini ald›. Ürünün büyük ölçüde de geri dönüﬂümü sa¤lan›yor.
> Yeni tekstil ürünleri de art›k çevre dostu. M›s›r ya da bambudan üretilen
giysiler moda olmaya baﬂl›yor.
> Az su tüketen klozetler aile bütçeleri yan›nda çevreye de katk› sa¤l›yor.
Birçok üretici 3.5 litre su ile tam fonksiyon kat› temizlik yapan klozetler
üretiyor. Bu klozeti kullanan 4 kiﬂilik bir aile, y›lda 55 bin litre, yani 55 ton
su tasarruf edebiliyor.
> Otomotiv ﬂirketleri de daha az yak›t harcayan ve petrol yerine elektrikle
çal›ﬂan hibrid otomobil üretmeye özen gösteriyor. Toyota’n›n yeni Plug in
Hybrid otomobili, k›sa mesafeler için elektrikli bir otomobil olarak
kullan›l›rken s›f›r emisyon ve sessiz bir yolculuk sa¤l›yor.
> Web kamera markas› Lili’nin yeni modeli de her alanda çevrecili¤in
olabilece¤ini gösteriyor. Lili webcam’leri tamamen geri dönüﬂtürülebilen
maddelerden yap›lm›ﬂ. Lili’ler ‘çevre dostu’ parolas›yla piyasaya sürülüyor.
> Çevre dostu ﬂömine ise, do¤aya zarars›z biyo yak›t kullan›yor. Alman Conmoto
firmas›n›n Travelmate ﬂöminesi elde taﬂ›n›p her yere konulabiliyor. Biyoyak›t
kullanan gizli bir bölmesi var ve kolayca aç›l›p kapanabiliyor.

iddialar›n güvenilir olup
olmad›¤› nas›l anlaﬂ›l›r? Baz›
ﬂirketler, ürünlerini ‘yeﬂil’
göstererek tüketiciyi
yan›ltmaya da çal›ﬂ›yor.
Araﬂt›rmalara göre,
ﬂirketlerin yalan ya da
yan›lt›c› iddialar› alt› ana
baﬂl›k alt›nda toplan›yor.
Bunlar ﬂöyle s›ralan›yor:
> Bütüncül bir çevre analizi
yerine tek bir özelli¤e
vurgu yapmak.
> Kan›t olmamas›.

> Yanl›ﬂ anlamalara yol

açabilecek ﬂekilde
belirsizlik.
> Konu d›ﬂ› ve yersiz
iddialarda bulunmak.
> Yalan söylemek.
> ‹ki farkl› sorundan daha az
önemli olan›n›
vurgulayarak tüketicinin
dikkatini as›l sorundan
uzaklaﬂt›rmak.
Görgülü’ye göre, yeﬂil
ürünlerle ilgili önümüzdeki
günlerde ortal›k biraz
kar›ﬂacak. Ancak burada
çevrenin korunmas›, özellikle
de karbon sal›m›n›n
düﬂürülmesi ve su
kaynaklar›n›n korunmas›
aç›s›ndan tüketici güveninin
kaybedilmemesi hayati önem
taﬂ›yor.
ÇEVRE HAREKATI
Greenpeace Genel Direktörü
Uygar Özesmi de, Türkiye’de
çevre duyarl›l›¤›n›n henüz
günlük yaﬂama girememiﬂ
olmas›ndan ﬂikayet ediyor.
Yavaﬂ bir bilinçlenmenin
görüldü¤ünü ancak bunun

kapak
AZALT,
YEN‹DEN
KULLAN

henüz fark yaratacak noktaya
gelmedi¤ini aktar›yor. Özesmi,
ﬂu görüﬂleri dile getiriyor:
“Bugün Avrupa’da herkes
g›dalar›n organik olmas›na,
konutlar›n› oksikten ar›tmaya,
az tüketmeye çal›ﬂ›rken,
Türkiye’de maalesef böyle bir
durum yok. Türkiye’de pek
çok karar›n arkas›nda çevreci
de¤il, ekonomik de¤erler
yat›yor. Bu tabiî ki de¤er
sistemlerinin art›k de¤iﬂerek
insanlar›n do¤ayla dost bir
yaﬂam biçimi benimsemesi
için bir dönüﬂüm
gerçekleﬂtirmiyor.”
Her ﬂeye ra¤men Türkiye’de
çevre harekat›n›n
baﬂlamas›n›n zor olmad›¤›n›

da ifade eden Özesmi,
yap›lmas› gerekenleri ise ﬂöyle
s›ral›yor:
“Siyasi irade oluﬂturularak
insanlar›n örgütlenmesi,
örgütlenen insanlara
yard›m edilmesi ve
beraber hareket
etmek için
kararl›l›k
gerekiyor.
Yeﬂil
reklamlar ve
yaﬂam tarzlar›n›n
hepsi gelecekte
bunlar›n olaca¤›n›n
iﬂaretleri. Çevrecilik
biraz günümüzde

moda gibi görülüyor. Ama bu
moda olamaz, çevreye duyarl›
do¤aya dost varoluﬂ biçimleri
bir gereklilik olacak. Bunu
gerçekleﬂtirmedi¤imiz
takdirde bir sistem
ya da varoluﬂ dahi
kalmayacak.
‹nsano¤lu evrendeki
güzelli¤i yok etme
hakk›na sahip de¤il.”

Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i
(DHKD) Proje Müdürü Sema
Atay’a göre insanlar›n günlük
yaﬂamlar›nda dikkat edecekleri
ve bir al›ﬂkanl›k haline
getirecekleri çok basit tedbirler
var. Bunlar›; ‘azaltal›m, yeniden
kullanal›m, daha az tüketip,
daha çok üretelim, tamir
ettirelim’ ilkeleriyle kategorize
etmek mümkün. Atay,
hükümetin çevre konusundaki
tutumunu da eleﬂtiriyor:
"Hükümetin tutumu ve do¤a
korumaya yanl›ﬂ bak›ﬂ› nedeniyle
son 5-6 y›ld›r, önceki y›llarla
k›yaslanamayacak bir çevre ve
yeﬂil karﬂ›t› yasal ya da illegal
eylem ve uygulamalarla karﬂ›
karﬂ›yay›z. Maden Kanunu ve
Turizm Teﬂvik Kanunu’nda
yap›lan de¤iﬂiklikler, su ve di¤er
do¤al kaynaklar›n sat›ﬂ›, çimento
fabrikalar›, termik santraller,
imar yasalar›nda yap›lan
de¤iﬂikliklerin hepsi çevre
karﬂ›t›. Baﬂbakan› çevre ve yeﬂil
karﬂ›t› olarak görüyoruz. Son
y›llarda hiç olmad›¤› kadar çok
çevre ve yeﬂil tahribat›yla karﬂ›
karﬂ›yay›z."
Akay, çevre konusunda günlük
yaﬂamda al›nabilecek basit
önlemleri ise ﬂöyle s›ral›yor:
"Günlük hayatta do¤ru tüketim
al›ﬂkanl›¤›n›n edinilmesi
gerekiyor. Bunlar aras›nda, daha
az çöp yaratmak, geri dönüﬂüm
ve yeniden kullan›ma özen baﬂta
geliyor. Kimyasal kullan›m›n›n da
azalt›lmas› gerekiyor. Al›ﬂveriﬂ
yaparken ürünlerin içerdi¤i
maddelerin do¤aya daha az
zarar verenleri tercih edilmeli.
Mümkün oldu¤unca az torba ve
ambalaj tüketilmeli. Elektrik
harcamalar› mümkün olan en az
seviyeye indirilmeli. Binalardaki
yal›t›ma da önem vererek, k›ﬂ›n
›s›nmak, yaz›n da serinlemek için
harcanan elektrik enerjisinden
yüzde 50 tasarruf edilebilir."
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O, ekonomi gazetecilerinin dan›ﬂt›¤›, duayen bir isim… Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi ﬁefi ve
Ekonomi Gazetecileri Derne¤i Onur Kurulu Baﬂkan› Hasan Eriﬂ, iﬂ ve medya dünyas›nda aç›k
sözlülü¤ü ve yap›c› eleﬂtirileriyle tan›n›yor. Deneyimli gazeteci Eriﬂ, hem kendi yaﬂam›, hem de
Türkiye’ye ad›m ad›m yaklaﬂan ekonomik krizle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Ekonomicilerin ‘Hasan Abi’si
K
>> Defne Do¤an

endisine uzun uzun anlat›lan bir
konuyu, üç, bilemediniz beﬂ
kelimelik bir cümleyle, kimi
zaman bir espiriyle yan›tlayarak
özetleyiverir. En gergin ortamda
bile, sesini hiç yükseltmeden karﬂ› taraf›
ikna etti¤i de çok görülmüﬂtür, olay›
tatl›ya ba¤larken karﬂ› taraf›n
öngöremeyece¤i k›vrakl›kla üstünlük
sa¤lad›¤› da. Ayn› zamanda çok iyi bir
dinleyici de… ‹ﬂ dünyas› ve medya
sektöründe, deneyimi, aç›k sözlülü¤ü,
yap›c› eleﬂtirileriyle yak›ndan tan›nan
Hasan Eriﬂ’le konuﬂurken, bu
becerilerinde, daha ilkokulda,
geleneksel halk hikayelerini derleyen,
masalc›, Türk folklörü araﬂt›rmac›s› ve
yazar Eflatun Cem Güney’den ders
alm›ﬂ olmas›n›n büyük katk›s› oldu¤unu
ö¤reniyoruz.
Hasan Eriﬂ, bu konuda “‹lkokulu
okudu¤um y›llarda ilkö¤retimde sadece
bir ö¤retmen olurdu. Biz ise Eflatun
Cem Güney’den Türkçe dersleri
al›yorduk. Bu çok büyük bir ﬂanst› …”
diyor. Tabii, yans›malar› ile yaﬂand›¤›
y›llar› takip eden uzun bir döneme
damgas›n› vuran “fikir kulüpleri”nde,
ö¤rencilik y›llar›nda baﬂlayan
örgütlenme çal›ﬂmalar›n›n pay›n› da
unutmamak laz›m. Her yönüyle Türkiye
tarihine damgas›n› vuran, dönemin
ö¤renci fikir kulüplerinin önderleri
aras›nda olan Hasan Eriﬂ, Cumhuriyet
Gazetesi Ekonomi Servisi ﬁefi görevini
sürdürüyor. Eriﬂ’in Türkiye’de
ekonominin de geliﬂimine denk düﬂen,
gazetecilik yaﬂam› kadar lise ve
üniversite y›llar› da renkli.

Nerede do¤dunuz? ‹stanbul’da m›
büyüdünüz?

Hasan Eriﬂ: Atatürk Orman Çiftli¤i’nde,
bahçe içinde bir lojmanda do¤dum.

‹SMMMO örnek al›nmal›

Hala duruyor, f›rsat bulunca gider
bakar›m. Babam ziraatçiydi. 5-6
yaﬂlar›ndayken ‹stanbul’a geldik.
Fatih’te büyüdüm, bugünkü ad› Fatih
‹lkö¤retim olan Taﬂ Mektep’te okudum…
Sonra Pertevniyal’e devam ettim. 1960’l›
y›llar›n ilk yar›s›…

Akﬂam Gazetesi'nde iken ‹SMMMO Baﬂkan›
Yahya Ar›kan'la ortak çal›ﬂmalar yapt›klar›n›
anlatan Hasan Eriﬂ, ‹SMMMO'yu son iki y›lda faal
buldu¤unu kaydediyor. Kamuoyuna dönük
çal›ﬂmalar yan› s›ra kendi taban› üzerindeki
çal›ﬂmalar›n›n örnek al›nmas› gerekti¤ini ifade
eden Eriﬂ, bunun gerekçesini ﬂöyle aç›kl›yor:
"Ö¤rencili¤imdeki ‹FK’n›n baﬂar›s›n› aktarmaya
çal›ﬂ›rken de belirttim; bir ö¤rencinin her ﬂeyini
düﬂünüyorduk. Baﬂar›m›z›n s›rr› buydu. ﬁimdi
‹SMMMO da üyeleri aras›nda hiç ayr›m
yapmaks›z›n her ihtiyaçlar›n› düﬂünüyor,
yetiﬂmeye çal›ﬂ›yor. Kurslar›, di¤er e¤itim
faaliyetleri, yay›nlar›yla, mesleki ihtiyaçlar›
karﬂ›l›yor. Taban›n ortak paydas›n› göz ard›
edip kurumu, kurumun faaliyetlerini
siyasallaﬂt›rmak, 'Oda bizim elimizde'
yaklaﬂ›m›yla ayr›m yapmak bir kitle örgütü için
en büyük tehlike... Sendikalar için de bu
geçerlidir; iﬂçinin hangi kesimden oldu¤unun
bir önemi olmamal›..."

Siz lisedeyken Türkiye’nin yak›n tarihinde
önemli yeri olan ö¤renci hareketleri,
toplumun di¤er kesimlerinde yüksek sese
eﬂlik ediyordu. Nas›l bir hava vard›?

>> Hiç unutmuyorum, 28 Nisan 1960.
Türkçe yaz›l›m›z var. Ö¤retmenimiz
Saime Han›m s›n›fta, yaz›l›day›z.
Okulun önünden, Beyaz›t’tan taﬂ›p gelen
‹stanbul Üniversitesi’nin ö¤rencileri
geçiyor. Saime Han›m, bir taraftan
“tamam, hadi devam” diyor, bir taraftan
da gözlerinin içi gülüyor, o gözlerdeki
umut ›ﬂ›¤›n› hiç unutmuyorum.
Menderes’e karﬂ› patlayan direniﬂin ilk
günüydü…
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Sonradan hiç unutamad›¤›m ikinci göz,
Menderes’inkilerdi. Okula giderken
yap›m halindeki Fevzi Paﬂa
Caddesi’ndeki 28 dura¤›ndan
geçiyordum. Her zamanki durak
kalabal›¤›, sessiz ve ifadesiz bir ﬂekilde,
çamura saplanm›ﬂ siyah bir otomobili
itenlere bak›yordu. Araban›n kap›s›na
yaklaﬂt›m. ‹çerden biri elini bana
sallay›p gülümsedi. Göz göze geldik,
Menderes’ti. O gözlerde yaln›zl›k vard›,
umar ar›yordu. Belki de tam o s›rada
amir k›l›kl› bir sivilin arabay› itmeye
çal›ﬂanlardan birini kolundan çekerek,
“Boﬂver, b›rak bunlar itsin” demesi
bende bu izlenimi b›rakt›. Anlaﬂ›lan
yak›n çevresine bile a¤›r gelmeye
baﬂlam›ﬂ, yaln›zlaﬂm›ﬂt› ve bunu
hissediyordu.
Üniversite?

>> 27 May›s'› izleyen günler sürekli
miting ve gösterilerle geçti. Bunlardan
birinde ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Binas›n›n kap›s›ndaki mermer
bloklar›n›n birinde bir k›r›k ve yan›nda
bir yaz› gördüm; “Bu kurﬂun izidir.
Sak›n Silme. 28 Nisan 1960.” Hemen
üstündekinde de bir baﬂkas›; “27 May›s
1960. Yaﬂas›n Hürriyet.” Bugün bunlar
yok. O görüntüler; yani ana kap›, yaz›,
merkez binan›n koridorlar›, II. Anfi,

Kemal Türkler'den çok ﬂey ö¤rendim
Hasan Eriﬂ’e göre, ekmek
mücadelesi ile demokrasi iç içe
düﬂünülmesi gereken konular ve
her birinin geliﬂimi di¤erinin de
geliﬂmesine ba¤l›. Bugün çal›ﬂan
kesim için de pastay› büyütmenin
yolunun demokrasiden geçti¤ini
belirten Eriﬂ, güçlü sendikac›l›k,
ciddi bir örgüt için disiplinin
önemine de¤inirken çal›ﬂan›n
temel ç›karlar do¤rultusunda
birli¤inin zorunlulu¤una iﬂaret
ediyor. Bu anlamda örgütlerde
siyasetten çok temel ç›karlar› ön
planda tutman›n baﬂar›n›n
anahtarlar›ndan biri oldu¤unu
belirtiyor.
Genel Baﬂkanl›¤›n› Kemal
Türkler’in yapt›¤› dönemde
çal›ﬂt›¤› T. Maden-‹ﬂ Sendikas›'na
iliﬂkin an›lar›n› paylaﬂ›rken gözleri
parl›yor Hasan Eriﬂ’in: "Maden-‹ﬂ
örgütlü mücadeleydi, güçlüydü,

imza att› m›, arkas›nda dururdu...
Türkler’den ald›¤›m en önemli
derslerden birini paylaﬂay›m:
Sendikac›l›kta en önemli
unsurlardan biri, iyi sözleﬂmeyi
grevsiz, uzlaﬂmayla imzalamakt›r.
Ere¤li’de görüﬂmeler t›kand›. Grev
karar› ç›kmak üzere. Dönemin
Çal›ﬂma Bakan› Bahir Ersoy,
sendikay› ça¤›rd›, rapor istedi.
Türkler’in görüﬂmelere müdahil
olmas› enderdir, bir uzman›n
yetki alan›na o dahil, kimse
girmezdi. Türkler, Bakan’la
görüﬂme öncesi benden rapor
istedi. Ere¤li’de talebimiz, asl›nda
iﬂ tarifesini de¤iﬂtiren, bozan bir
talepti. Raporu yazd›m götürdüm,
8 sayfa. Türkler, ‘“Bu çok uzun,
k›salt, özetle durumu” dedi.
K›saltt›m, 3 sayfaya indirdim.
Götürdüm. ‘Evlad›m sen beni
anlamad›n, bu da uzun, otur,

dediklerimi aynen yaz’ dedi: Saat
ücretine 10 lira istedik. 9.5
verdiler. 50 kuruﬂu vermediler.
Onu da istiyoruz… Koskoca
bakana 13 kelime. Çok bozuldum…
Görüﬂmeye ikimiz gittik, MESS
uzmanlar› 4-5 klasörle gelmiﬂ,
Ere¤liciler orada, oda t›kl›m,
t›kl›m.. Bakan, çay, kahve söyledi.
Sonra 'ne vard›' diye sordu.
Türkler, cebinden k›sac›k raporu
ç›kard›. Bakan bir göz att›,
MESS’cilere döndü, ‘50 kuruﬂ için
niye beni u¤raﬂt›r›yorsunuz.
Verdim gitti’ dedi.
‹stedi¤imizi alm›ﬂt›k. Ç›k›ﬂta
Türkler, bana döndü, hayat›m›n
dersini verdi; ‘Bak evlad›m, bakan,
makan diye insanlar› gözünde
büyütme. Bütün gün gelen, giden
kafalar› ﬂiﬂiyor. Bakkal hesab›
yapmazsan derdini
anlatamazs›n..."

Atatürk heykeli.. Bunlar daha
sonralar› yaﬂam›m›n önemli parçalar›
oldular. 27 May›s havas›n›n bizdeki
yans›malar›ndan biri de ﬂu: Hepimiz
vatan› kurtaracak bürokratlar olmay›
planlad›k. Giriﬂimci olmay› düﬂünmek,
para kazanmay› planlamak ay›p
ﬂeylerdi. O kafa ile ‹ktisat’a girdim.
O dönemde üniversitedeki fikir
kulüplerini anlat›r m›s›n›z?

>> Önceleri ortama talebe cemiyetleri
hakimdi. Devlet bütçesinden tahsis
al›rlard›. 27 May›s sonras› süreçte
ayd›nlar ile cuntalar iç içeydi. 27
May›sç›l›k da güçlüydü ama
“Karadenizlilik, Do¤ululuk” gibi
hemﬂehrilik ya da k›z kavgalar› da
yap›l›rd›. Zamanla önce Ankara’da,
sonra di¤er yerlerde sosyalizme
sempatizan fikir kulüpleri do¤du. Ben
o zamanlar Faruk Teksöz, Burhan
ﬁenatalar, ‹smail Sezgin gibi
arkadaﬂlarla Alp Kuran’›n
baﬂkanl›¤›ndaki Türkiye Milli Gençlik
Teﬂkilat› bünyesinde kurdu¤umuz
Tar›m Komisyonu’nda çal›ﬂ›yordum.
‹lk cemiyet seçimlerine sosyalistler,
sosyal demokratlar 3 farkl› gurupla
haz›rland›lar. Görüﬂmeler yapt›k.
Alpay Biber’in formülü ile temel karar
organ› olarak yaklaﬂ›k 40 kiﬂilik bir
“nüve” oluﬂturarak birli¤i sa¤lad›k.
‹ktisatl›lar Fikir Kulübü’nü (‹FK),
kurucular› Mahir Kaynak, ‹lter Turan,
Nazif Kuyucuklu, Tunca Toskay'dan
27 May›s Devrim Derne¤i’nde yap›lan
kongre ile devrald›k. Önce genel
sekreterlik, sonra baﬂkanl›k yapt›m.
Nüve yolumuzu açt›, güç kazand›rd›.
Pür iktisat tart›ﬂma guruplar›ndan
yayl› sazlar dörtlüsüne kadar
neredeyse bütün ‹ktisat ö¤rencileri
‹FK’ya ba¤l› bir birimde çal›ﬂ›r oldu.
Cemiyet ve temsilcilik seçimlerinin
tamam›n› yüzde 90’›n üzerinde oyla
kazand›k.
12 Eylül, yaﬂam›n›zda neleri de¤iﬂtirdi?

>> 12 Eylül'ün nedenlerinden biri de
iﬂçi hareketleriydi. O s›rada çal›ﬂt›¤›m
Maden-‹ﬂ uzun süre kayyum
yönetiminde kald›. Çok san›kl› bir
davada ben de vard›m. Hatta daha
sonralar› bas›na geçti¤imde uzun süre
imza kullanamad›m, haberlerim
isimsiz ç›kt›...
Gazetecili¤e ne zaman, nas›l baﬂlad›n›z?

>> Bas›na geçmeden önce, 'mecburen'
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iﬂ hayat›na at›ld›m. Libya'ya melamin
ihracat› yap›yor, iyi de para
kazan›yorduk. Sonra bal›k iﬂine girdim,
ortaklarla. Lüfer ak›n› olmuﬂtu o y›l.
‹stanbul'da çok say›da buzhaneyi bal›kla
doldurduk. Ama ak›n bir türlü bitmedi,
buzhanedeki bal›klara s›ra gelmedi. Bir
k›sm› buzhanede telef olunca biz
melaminde kazand›¤›m›z› bal›kta
bat›rd›k.
Necati Do¤ru arkadaﬂ›md›, Güneﬂ’teydi.
Bir gün, “Kafan bozulursa atla gel”
demiﬂti. 1983 y›l›yd›, Güneﬂ’te baﬂlad›m.
Arada kat›ld›¤›m yaz› iﬂleri
toplant›lar›nda Güneri Civao¤lu’nun
yönetim tarz›ndan çok ﬂey ö¤rendim…
Daha sonraki y›llarda aralar›nda T‹P,
TKP, T‹SP’in ortak yay›n› Gökkuﬂa¤›,
yeniden Güneﬂ, Barometre, Nezih
Demirkent’in Spot, Akﬂam’›n da
aralar›nda oldu¤u pek çok yay›nda
çal›ﬂt›m…
Küresel ekonomik kriz nereye gider? Herkes
“Böyle kriz görmedik” yorumlar› yap›yor.

>> Bugünkü kriz ﬂaﬂ›rt›c› de¤il.
Kapitalizm do¤as› gere¤i belli devrelerde
kriz üretir. 29'larda da krizin temelinde
yer alan faktörlerden biri emlak
piyasas›ndaki aﬂ›r› ﬂiﬂmeydi. Ortada
güçlü bir alternatif olmadan durum,
kapitalizmin çöküﬂü olarak tan›mlamak
yanl›ﬂ. Bu kriz de, bence yeni sistem
ç›karmayacak, devletin rolünü
düzenleyici olarak pekiﬂtirecek ve bir
baﬂka krizi erteleyecek. Ama bu krizler,

sosyalist aray›ﬂlar›, denemeleri de
gündeme getiriyor. Çünkü sisteme ﬂarj
edilen 2 trilyon dolar›n üstündeki para,
eninde sonunda çal›ﬂanlara fatura
edilecek. Burada ﬂunu da belirtmeliyim;
Yeni sol hareket, üzerinden çeyrek
yüzy›l geçen 12 Eylül koﬂullar›n› hala
mazeret gibi öne sürmekten vazgeçmeli.
Dönemi tan›mlamal›, gerçekçi çözüm
üretmeli, kitlesel talepleri formüle
etmeli. Çal›ﬂanlar aç›s›ndan kolektif
mülkiyeti savunan bir solu, ﬂu dönemde
hiç gerçekçi bulmuyorum ama anlar›m.
S›n›fsal temelden kopuk ve s›rf
devletçilik için devletçili¤i savunmay›

anlam›yorum ve bu anlay›ﬂ ‘sol’un en
büyük engeli.
Ekonomi gazetecili¤i nereden nereye
geldi? Türk medyas›ndaki geliﬂimi nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

>> Gazeteler, TV’ler elbette ticari
kuruluﬂlar. Elbette reklama da
ihtiyaçlar› var. Ancak kamu yarar›na
habercilikten ciddi sapma var. Reklam
ve halkla iliﬂkiler bugün habere s›zm›ﬂ
durumda. Sapman›n baﬂlad›¤› bir di¤er
nokta da bankac›, özelleﬂtirme ihaleleri
peﬂindeki iﬂadamlar›n›n gazetecilik
yapmas›. ‹ﬂ öyle bir noktaya geldi ki,
tek bir gazete alarak TV programlar›n›n
tümüne bile ayr›nt›lar›yla
ulaﬂam›yorsun. Bazen okur bile
anlam›yor, biz iﬂin içinde oldu¤umuz
için fark edebiliyoruz; gazete, ayn›
hükümetin bir bakan›n› yerip di¤erini
göklere ç›karabiliyor. Bütün bunlar iﬂ
takibi vs...
Bunun önüne geçilebilir mi? Ne gibi
önlemler al›nmal›?

>> Öncelikle demokrasinin geliﬂmesi
zorunlu. Gazete hem düﬂüncesini
yaymak isteyen hem de okur için ucuz
olmal›. Da¤›t›m›n özgür, ucuz ve
kullan›labilir k›l›nmas› gerekir. Kamu
deste¤i, teﬂvikleri de gerekebilir ve
yap›lmal›d›r da. Devlet tam da böyle
olgularda önemli; kamu yans›z olarak
bu kanallar› açmal›. Oysa bu konu,
Türkiye'nin tart›ﬂma konusu bile de¤il.
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Türkiye her y›l
milli gelirinin
dörtte birini israf
ediyor. E¤er
sadece geçen y›l
yap›lan israf
önlenebilseydi, 171
bin okul veya 11
bin 263 hastane
yap›labilir ya da
68 milyon kiﬂiye
y›ll›k 3 bin 147 YTL
sürekli vatandaﬂl›k
geliri verilebilirdi...
Bu rakamlardan
sonra lüks tüketim
ve israfa karﬂ›
olan freeganizm
ak›m›na
kat›lmaktan baﬂka
çare yok…
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Freegan
olman›n zaman›
gelmedi mi?

‹SRA F
KARﬁITI AKIM

Free (özgür) ve vegan (aﬂ›r›
vejetaryen) kelimeleri
birleﬂtirilerek oluﬂturulan ak›ma
yani freeganizme mensup
kiﬂilere freegan deniyor.
Freeganlar lüks tüketime ve
israfa karﬂ›. Çöplerde bulduklar›
yiyecekleri tüketen, çevreye
zararl› maddeleri toplayarak
de¤erlendiren freeganlar›n
say›lar› her geçen gün art›yor.
Dünyan›n en büyük ﬂehirlerindeki
çöp kutular›na "Gerekti¤i kadar
tüket!" gibi sloganlar yazan
freeganlar, do¤aya zararl›
maddeleri toplayarak imha
ediyor ya da bu maddelerden
sanat eserleri meydana
getiriyor.
Üstelik, san›lan›n aksine, çöp
kutular›ndan beslenen freeganlar
yoksul de¤il, oldukça da varl›kl›
kiﬂiler. ‹lk kez Amerika'da ortaya
ç›kan ve ‹ngiltere'ye yay›lan bu
ak›m›n takipçileri yoksullu¤un
kader kurbanlar› de¤il,
kapitalizm karﬂ›t› aktivistler.
Birbirinden çok farkl› hayatlar
yaﬂayan freeganlar›n baz›lar›n›n
düzenli iﬂleri var, baz›lar› yar›
zamanl› çal›ﬂ›yor. Baz›lar› ise
gönüllü iﬂsizlik olarak
adland›r›lan çal›ﬂmamay› tercih
ediyor. Sadece kendileri de¤il,
çocuklar›n› da çöplükten
bulduklar› yiyeceklerle
besliyorlar. Freeganlar ekolojik
dengeyi bozan taﬂ›tlarla seyahat
etmiyor. Kaykay, bisiklet gibi
çevre dostu araçlar onlar›n da
dostu. Sebze ya¤› ile çal›ﬂan
arabalar ise alternatif tercihleri.

dosya
> > Defne Do¤an

azetelerde,
televizyonlarda çok
s›k rastlan›lan
haberlerdendir
yard›m kuyruklar›nda
yaﬂanan izdihamlar...
Yard›m malzemesi
farkl›d›r; kimi zaman
yiyecektir, kimi zaman
giyecek... Ama kuyrukta
yaﬂananlar hep ayn›d›r.
Birbirini ezen insanlar,
kavgalar... Türkiye'nin bir
yan›n›n foto¤raf›d›r bu.
Halbuki ayn› Türkiye
geçen y›l 214 milyar
YTL'sini çeﬂitli
savurganl›klarla çöpe att›...
‹sraf ça¤›m›z›n en y›k›c›
hastal›klar›ndan. Kamudan
özel sektöre, üreticiden
tüketiciye kadar pekçok
kesim fark›nda olarak ya
da olmayarak israf yap›yor.
‹SMMMO Yaﬂam Dergisi
Türkiye'nin kan›n› emen
israf›n boyutlar›n›
araﬂt›rd›.
Türkiye'nin 2007'de milli
gelirinin 856 milyar YTL
oldu¤unu ve bunun 214
milyar YTL'sinin israf
edildi¤ini belirten Türkiye
‹sraf› Önleme Vakf›
(T‹SVA) Baﬂkan› Aziz
Akgül, “Bu kayna¤›n israf
edilmemesi halinde 171 bin
okul veya 11 bin 263
hastane yap›labilir ya da
68 milyon kiﬂiye y›ll›k 3
bin 147 YTL sürekli
vatandaﬂl›k geliri
verilebilirdi” diyor. Akgül,
israf edilen kayna¤›n
sanayiye aktar›lmas›
halinde ise 276 bin
ihracatç› KOB‹'ye y›ll›k
150 bin YTL kaynak
oluﬂturabilmenin mümkün
oldu¤una dikkat çekiyor.

G

6 M‹LYON EKMEK ÇÖPE
‹sraf sofrada baﬂl›yor.
Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yap›lan 'Ekmek
‹sraf› ve Tüketici
Al›ﬂkanl›klar›' adl›
araﬂt›rmada çarp›c›
sonuçlar var. Araﬂt›rmaya
göre, Türkiye'de günlük

EV‹N‹ZDE YAPAB‹LECE⁄‹N‹Z ÇOK ﬁEY VAR
Geçim zorluklar› nedeniyle özel ihtiyaçlar›n›zdan k›s›yor olabilirsiniz fakat
bunun yeterli olmad›¤›n› düﬂünüyorsan›z evinizde yapabilece¤iniz tasarruf
yöntemlerini de göz önünde bulundurmal›s›n›z.
Ayd›nlatma: Sadece ayd›nlatmada dikkat edilecek birkaç küçük ayr›nt›yla
bile önemli oranlarda elektrik tasarrufu yap›labiliyor. Örne¤in akkor
flamanl› 100 watt l›k (W) normal bir ampulle bir ailenin ayl›k tüketimi 100
kilovat saate (kWh) ulaﬂ›rken, ayn› ›ﬂ›k ak›ﬂ›n› veren kompakt fluoresan
ampul kullan›ld›¤›nda ayl›k tüketim 20 kWh’ya kadar düﬂüyor. Türkiye’de
tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde ayd›nlatman›n pay›n›n yüzde 25
civar›nda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bu, Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120
milyon kWh’l›k bir tasarruf anlam›na geliyor.

Elektrikli ev aletlerinde enerji tasarrufu yöntemleri ﬂöyle:
Buzdolab›: Buzdolaplar›n›n verimli kullan›lmas›nda öncelikle düzenli olarak
bak›m yapt›rmak gerekiyor. Ayr›ca, buzdolab›n›n etraf›n›n toz ve hava
sirkülasyonunu etkileyici di¤er maddelerden ve ›s› kaynaklar›ndan uzak
tutulmas› gerekiyor.
Klimalar: ‹htiyaçtan çok büyük bir klima enerji kayb›na sebep oluyor. Evin
güneﬂ alan k›s›mlar›n›n a¤açlarla gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve
duvar tenteleri pasif so¤utma yöntemlerinin uygulanmas› da kliman›n
so¤utma yükünü azalt›yor, dolay›s›yla daha az enerji kayb›na sebep oluyor.
Ocak ve F›r›nlar: E¤er evde birkaç tane f›r›n varsa daima küçük olan›n
tercih edilmesi gerekiyor. Çok gerekli de¤ilse ön ›s›tma yap›lmamas›,
yap›lsa bile bu sürenin 10 dakikay› geçmemesi gerekiyor.
Çamaﬂ›r Makineleri: Yüksek s›cakl›kta y›kamak yerine ›l›k suyla y›kamak,
durulaman›n ise so¤uk su ile yap›lmas› gerekiyor. Ayr›ca, y›kama
programlar› tam kapasite çal›ﬂt›r›lmal›. E¤er mümkünse çamaﬂ›rlar d›ﬂar›da
güneﬂ ve rüzgardan yararlanarak kurutulmal›.
Bulaﬂ›k Makineleri: Bulaﬂ›k makinesi yerleﬂtirilirken çevresinde en az 5 cm
boﬂluk b›rak›larak, ›s›nmadan dolay› oluﬂan s›cak havan›n kolayca da¤›lmas›
sa¤lanmal›. Yaz aylar›nda ›s› ve nemi azaltmak için sabah ve akﬂam
saatlerinde y›kama yap›lmal›.
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ekmek üretimi 123 milyon
adet iken, tüketimiyse 116.9
milyon adet. Yani
Türkiye'de bir günde israf
edilen ekmek adedi, 6.1
milyon. Üretilen ekme¤in
yüzde 5'ine denk gelen bu
israf›n y›ll›k 450 bin ton
civar›nda bu¤daya karﬂ›l›k
geliyor. TMO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve Genel
Müdürü ‹smail Kemalo¤lu,
ekmek israf›ndan
kaynaklanan ekonomik
kayb›n 900 milyon YTL
civar›nda oldu¤unu
söylüyor.
HASTALIKTA, SA⁄LIKTA…
Sa¤l›¤›m›zda da
hastal›¤›m›zda da israf,
maalesef hep yan› baﬂ›m›zda
duruyor. Türkiye’nin y›ll›k
ilaç tüketimi yaklaﬂ›k 12
milyar YTL… Buna karﬂ›n
Türkiye'de her y›l 500
milyon dolarl›k ilaç çöpe
gidiyor.
En fazla ilaç israf›
antibiyotiklerde yaﬂan›yor.
Antibiyotiklerin yüzde 44’ü
çöpe gidiyor. Geliﬂmiﬂ pek
çok ülkede, ilaçlar kutuyla
de¤il, hastan›n kullanaca¤›
miktarda “taneyle”
reçetelendiriliyor. Ancak
Türkiye'de tedavisi bir hafta
sürecek bir hasta, kutuyla 20
günlük ya da bir ayl›k ilaç
alabiliyor. Hastan›n
kullanmad›¤› ilaç böylece
çöpe gidiyor.

EN BÜYÜK ‹SRAF SUDA: MUSLUK BOﬁA AKMASIN!
Türkiye'de israf edilen suyun mali boyutunun yaklaﬂ›k 2.7
milyar YTL oldu¤u tahmin ediliyor. Evde al›nacak birkaç
önlemle su israf› azalt›labilir. Suyunuzu boﬂa ak›tmak
istemiyorsan›z ﬂunlara dikkat etmelisiniz:
> Her gün sebzeleri elde y›kamak yerine, su dolu bir kapta
y›karsan›z çok daha az su tüketirsiniz. 4 kiﬂilik bir aile bu
yöntemle y›lda ortalama 18 ton su kurtarabilir.
> Bulaﬂ›klar›n›z› elde de¤il makinede y›kamak sudan
tasarruf sa¤l›yor. 4 kiﬂilik bir ailenin günlük bulaﬂ›¤›n›
elde y›karsan›z, ortalama 84-126 litre su harcars›n›z.
Oysa bulaﬂ›k makinesi ayn› bulaﬂ›¤› sadece 12 litre suyla
y›kar. Bu da bir y›lda ortalama 26-40 ton suyu
kurtarman›z demektir.
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> Diﬂ f›rçalarken ya da t›raﬂ olurken kullanmad›¤›m›z halde
aç›k b›rakt›¤›m›z su gideri, y›lda kiﬂi baﬂ› ortalama 12 ton.
4 kiﬂilik bir ailede bu rakam ortalama 48 tona denk geliyor.

> Gereksiz yere sifon çekmemenizi de öneriyoruz. Tuvaleti
çöp olarak kullanmay›n. Dört kiﬂilik bir ailenin her bir ferdi,
günde bir kez sifonu amac› d›ﬂ›nda çekerse y›lda 16 ton su
harcam›ﬂ olur. Sifona plastik bir ﬂiﬂe yerleﬂtirin. 1.5 litrelik
bir pet ﬂiﬂeyi suyla doldurarak sifonunuzun içine yerleﬂtirin.
Sadece bu basit bir önlemle bile y›lda 2 ton su
kurtarabilirsiniz.
> Her saniye bir damla damlayan musluk y›lda 1 ton su harcar.
Su kaçaklar›n› engelleyin. Evinizdeki ya da apartman›n›zdaki
su borular›n› yenileriyle de¤iﬂtirin ya da tamir ettirin.

TARIMDA ‹SRAF
Türkiye'de tar›m alan›nda
da inan›lmaz boyutta bir
israf yaﬂan›yor. Geçti¤imiz
temmuz ay›nda bu konuda
bir rapor haz›rlayan Türkiye
Ziraat Odalar› Birli¤i'nin
(TZOB) Genel Baﬂkan›
ﬁemsi Bayraktar, tar›mda
israf ve verimsizli¤in ortaya
koydu¤u toplam kayb›n çok
önemli bir büyüklü¤e
ulaﬂt›¤›n› belirterek,
“Tar›mdaki tüm israf ve
verimsizli¤in ülkemize
maliyeti 65 milyar YTL'ye
yaklaﬂmaktad›r” diyor.
Bayraktar, hayvan
hastal›klar›n›n kontrol

dosya

alt›na al›namamas›ndan
dolay› meydana gelen
ekonomik kayb›n da süt ve
et üretiminin yüzde 25'ine
eﬂde¤er oldu¤unu
belirtiyor. Bu ürünlerle
ilgili kayb›n de¤erinin ise
yaklaﬂ›k 2.7 milyar YTL'ye
ulaﬂt›¤›n› sözlerine ekliyor.
Türkiye'de 24 milyon
civar›ndaki konuttan yüzde
90'n›nda yeterli ›s› yal›t›m›
yok. Bina yal›t›m›na önem
verilmemesi nedeniyle
ortaya ç›kan enerji aç›¤›n›n
maliyetinin y›lda yaklaﬂ›k
7 milyar dolar oldu¤u
hesaplan›yor. Uzmanlar, ›s›
yal›t›m› ile bina

maliyetinin sadece yüzde 3
ile 5'i kadar harcama
yaparak, do¤algaz ve
elektrik faturalar›nda her
y›l yüzde 60'a varan

oranlarda tasarruf
sa¤laman›n mümkün
oldu¤unu belirtiyor.”
67 M‹LYAR
DOLARLIK KAYIP
Elektrik ‹ﬂleri Etüt
‹daresi'nin (E‹E) verdi¤i
bilgiye göre ise Türkiye,
enerjiyi OECD ülkeleri
ortalamas›na göre 2 kat,
Japonya'ya göre 4 kat daha
verimsiz tüketiyor. Makine
Mühendisleri Odas›’n›n
(MMO) düzenledi¤i Enerji
Verimlili¤i Kongresi’ndeki
verilere göre 2006 y›l›nda
enerji ithalat› için 28 milyar
dolar harcama yapan

Türkiye'nin sanayide yüzde
20, ulaﬂ›mda yüzde 15,
binalarda yüzde 30’u aﬂan
bir tasarruf potansiyeli
bulunuyor. Her y›l 67
milyar dolar›n enerji
verimsizli¤i nedeniyle çöpe
at›ld›¤›na dikkat çeken
uzmanlar, ﬂu
de¤erlendirmeyi yap›yor:
“Sanayide y›ll›k enerji
israf›m›z 5 milyon ton
eﬂde¤er petrol olarak
gerçekleﬂmektedir. Binalar,
ulaﬂ›m ve elektrik
sektöründeki kay›plarla
birlikte enerji israf›
korkunç rakamlara
ulaﬂmaktad›r.”
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Ultra maraton koﬂmak istiyor
Mali Müﬂavir
Hayrettin Y›ld›z, 33
y›ld›r koﬂuyor. 50’ye
yak›n madalya ve
kupa kazanm›ﬂ.
"Nefes al›p verdikçe
spora devam
edece¤im" diyen
Y›ld›z’›n hedefinde
300 kilometrelik ultra
maraton koﬂmak var.

> > Atletizmin yaﬂ› yok
>> Hayrettin Y›ld›z, atletizme Türkiye’de ilgi gösterilmedi¤ini
düﬂünüyor. "Baﬂlad›¤›m›z dönemlerdeki imkans›zl›klara ra¤men,
atletizme daha fazla ilgi gösteriliyordu" diyen Y›ld›z, bu sporun
geliﬂmesi için neler yap›lmas› gerekti¤ini ﬂöyle anlat›yor:
"Atletizmin geliﬂmesi için iﬂe ilkö¤retim okullar›nda baﬂlanmal›. Ama
maalesef spor dersi, seçmeli ders olma yolunda. Böyle giderse biz
ancak devﬂirme sporcularla Olimpiyatlarda kendimizi avuturuz. Oysa,
atletizm her yaﬂta sa¤l›kl› insanlar›n kolayca yapabilece¤i bir spor.
Sporun yaﬂ› yok. ﬁu an tan›d›¤›m 85 yaﬂ›ndaki insanlar bile maraton
(42,195 metre) koﬂuyor. Benim ﬂu an bünyesinde koﬂtu¤um ‹stanbul
Masterleri Atletizm Kulübü’nde 40-50 yaﬂlar›ndan sonra baﬂlayan ve
çok iyi derece koﬂan insanlar var. Bu sporu yapmak isteyenler, ilk
baﬂlarda haftada en az 3 gün 30-35 dakika h›zl› tempolu yürüyüﬂlerle
baﬂlayabilir. Daha sonra arkas› gelir."
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> > Gülﬂen Kandemir

Y

›l 1975… Belki
Türkiye’nin yokluk
y›llar› de¤il ama varl›k
y›llar› oldu¤u da
söylenemez. O y›llarda
Anadolu’da birçok köyün,
yolu, elektri¤i yok. Evlere
henüz su gelmemiﬂ. O
y›llarda üniversite okuyanlar
parmakla gösteriliyor. Yine o
y›llarda Anadolu’da birçok
köyde okul olmad›¤› için,
ö¤renciler okula gitmek için
kilometrelerce yol yürümek
zorunda… ‹SMMMO Üyesi,
Mali Müﬂavir Hayrettin
Y›ld›z da ilkokulu

Sar›kam›ﬂ’ta günde en az 8
kilometre yol yürüyerek
okumuﬂ. Bu azimli yürüyüﬂ
Y›ld›z’› muhasebe mesle¤ine
taﬂ›mas›n›n yan›nda önemli
bir hobi de kazand›rm›ﬂ.
Sporlar›n anas› olarak kabul
edilen atletizm sporuna
merak sarm›ﬂ Y›ld›z. 33
y›ld›r da atletizm sporunu
hayat›n›n bir parças› yapm›ﬂ.
50 MADALYA VE KUPA
Hayrettin Y›ld›z’a atletizm
tutkusu, ortaokul ve lise
y›llar›nda birincilikler
kazand›rm›ﬂ. Ancak 1981
y›ll›nda geçirmiﬂ oldu¤u bir
spor sakatl›¤› yüzünden Milli
Tak›m kamp›ndan dönmüﬂ.

renkli yaﬂam: hayrettin y›ld›z

33 y›l boyunca 50’ye yak›n
madalya ve kupa kazanm›ﬂ
Y›ld›z. ‹lkokul y›llar›nda
okula yürüyerek gitmesinin
yan› s›ra Y›ld›z’› atletizme
›s›nd›ran iki unsur daha
olmuﬂ. Y›ld›z, "Oturdu¤umuz
mahallede, o y›llarda
Türkiye'nin en iyi atleti olan
Mehmet Yurdadön’ün olmas›
ve do¤udaki imkans›zl›klar
atletizme baﬂlamama sebep
olmuﬂtur" diyor. "Koﬂmak
hayat felsefem benim" diyen
Y›ld›z, ﬂöyle konuﬂuyor:
"Koﬂmad›¤›m gün kendimde
bir eksiklik hissederim.
Haftada 90-100 km aras›nda
mesafe koﬂar›m. Bu bendeki
negatif enerjiyi al›r. Ayr›ca,
atletler yar›ﬂlarda
adrenalinin en üst noktas›n›
yaﬂar."
Halen yar›ﬂlara kat›lan
Hayrettin Y›ld›z, hedeflerini
ﬂöyle aç›kl›yor:
"Ekim ay›nda Avrasya
Maratonu’nu koﬂaca¤›z.
2008-2009 y›l›nda Türkiye
ve Avrupa'da 7-8 tane yar›
maraton koﬂabiliriz.
Mesle¤imizin iﬂ
yo¤unlu¤undan f›rsat
bulursam, ultra maraton
koﬂmak istiyorum. (Ultra
maraton, zorlu parkurlarda
50 ila 300 kilometre

aras›nda de¤iﬂen koﬂudur.)
Nefes al›p verdi¤im sürece
spora devam edece¤im. Ben
sporsuz yapamam."
24 YILDIR SEKTÖRDE
Hayrettin Y›ld›z, 1963
y›l›nda Kars’›n Sar›kam›ﬂ
ilçesinde do¤du. ‹lkokul ve
liseyi Sar›kam›ﬂ'ta okudu.
Anadolu Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi mezunu olan
Y›ld›z, muhasebe mesle¤ine
1984 y›l›nda üniversiteye
devam ederken muhasebe
bürosunda çal›ﬂarak baﬂlad›.
Staj ve s›navlar› bitirdikten
sonra ‘mali müﬂavirlik’
belgesini alana kadar
de¤iﬂik muhasebe
bürolar›nda çal›ﬂt›. 2001
y›l›nda kendi bürosunu
Üsküdar’da açt›.
"Kurumsallaﬂmak ve
uluslararas› düzeyde bu
mesle¤i yapmak istiyorum"
diyen Y›ld›z, ‹SMMMO’nun
çal›ﬂmalar›n› ﬂöyle
de¤erlendiriyor:
"Odan›n çal›ﬂmalar›n›
be¤eniyorum. Bu mesle¤in
söz sahibi olmas›nda çok
büyük bir katk›s› oldu¤una
inan›yorum. Eme¤i geçen
herkese teﬂekkür
ediyorum.Yay›nlar çok
güzel; faydalan›yorum."
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yaﬂam›n portresi: ceyda düvenci
Oyuncu Ceyda Düvenci, Binbir Gece dizisinin Bennu’su olarak milyonlar›n evine konuk
oluyor. "Bana kalsa Binbir Gece’de 5 y›l daha devam ederim" diyen Düvenci, yeni bir
tiyatro oyununa baﬂlayacak olman›n da heyecan›n› yaﬂ›yor.

“Ünlü olmak gibi
bir derdim yok”
> > Ya¤mur Demir

C

eyda Düvenci, son y›llar›n reyting
rekortmeni Binbir Gece dizisinin,
umutsuz aﬂ›¤›… Binbir Gece’nin
Bennu’su, tam üç sezondur bu
diziyle cam ekrandan evlerimize
konuk oluyor. Düvenci’nin y›ld›z› Binbir
Gece’de daha bir parlad› ama o 13 y›ld›r,
oyuncu olarak karﬂ›m›zda…
Ceyda Düvenci, sahnenin tozunu ilk
olarak 1990’lar›n ortalar›nda yuttu.
Oyunculu¤a, Kandemir Konduk’un
yönetti¤i ve Show TV’de yay›nlanan
Palavra Aﬂ›klar dizisiyle 1995 y›l›nda
baﬂlad›. Ceyda Düvenci ad›n› Türkiye’de
geniﬂ kitleler Star TV’nin güzellik
yar›ﬂmas›nda 3. seçilince ö¤rendi.
Düvenci, hayat›ndaki bu geliﬂmeyi f›rsata
çevirmeyi bildi, Beklenenin aksine
manken ve fotomodel olarak de¤il,
oyunculukta kendini geliﬂtirerek, hem
sinema hem de televizyon dünyas›nda
birçok projede yer ald›. Genç kuﬂa¤›n
aranan oyuncular›ndan olan Ceyda
Düvenci, Akgün Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan Yard›mc›s› Engin Akgün ile
a¤ustos ay›nda dünya evine girdi.
Düvenci, aynen Binbir Gece dizisindeki
rolünde oldu¤u gibi anne olmay› istiyor.
Oyuncu Ceyda Düvenci ile dizi
çal›ﬂmalar›n› ve yeni projelerini konuﬂtuk.

Sohbetimize Binbir Gece dizisinden
baﬂlayal›m Ceyda Han›m. Tam üç sezondur
bu dizide oynuyorsunuz. Bu kadar uzun bir
süre ayn› rolü oynamak s›k›c› de¤il mi?

Ceyda Düvenci: Ben daha önce “Böyle
mi Olacakt›” dizisinde 100 bölüm
oynam›ﬂt›m. O yüzden biraz deneyimim

var. Ama Binbir Gece çok baﬂka oldu.
Bana kalsa beﬂ y›l daha devam
edebilirim. O kadar mutluyum ki bu
sette. Hiçbir ﬂikayetim yok.
Peki bu diziye baﬂlad›¤›n›zda bu kadar
uzun soluklu olabilece¤ini tahmin ediyor
muydunuz?

>> Senaryo elimize ilk geldi¤inde
devam edecek bir iﬂ oldu¤unu tahmin
ediyorduk. Reyting konusunda dizi
tahminlerimizin daha üstüne ç›kt›.
Üçüncü sezon olmas›na ra¤men
yüksek reytingler almay›
sürdürüyoruz.
Ünlülerin setlerde çok kaprisli oldu¤u
söylenir… Siz de kaprisli misiniz?

>> Yapt›¤›m›z iﬂ, ad› üzerinde bir dizi.
Bu bizim iﬂimiz ve sorumlulu¤unu
biliyoruz. Kaprisle, egoyla iﬂimizi
çekilmez duruma getirmenin bir
anlam› yok. Genelde bu iﬂte böyle bir
sorun var. Bu anlamda bizim sette
herkesin iﬂinin ehli oldu¤u için yüksek
egolar›n çat›ﬂmas› gibi bir durum söz
konusu de¤il. Hiç s›k›lmadan ve iﬂin
tad›na vararak yap›yoruz. Herkes
kendi iﬂini çok iyi yapt›¤› için
herhangi bir problem yaﬂanm›yor.
Bizim sette ego yok. Set ekibiyle çok
güzel ve mutlu bir ﬂekilde çal›ﬂ›yoruz.
Bütün ekiple iliﬂkimiz çok arkadaﬂça
yürüyor.
Göz önünde olan insanlar olarak egonuzu
bast›rmay› nas›l baﬂar›yorsunuz?

>> Ben her ﬂeye oyunculuk diye
bak›yorum. Bu iﬂi para kazanmak için
de¤il mesle¤im oldu¤u için yap›yorum.

‹ktisat mezunu oyuncu
Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977 do¤umlu… Kad›k
öy
Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra
Marmara Üniversitesi ‹ktisat Bölümü'nü bitird
i.
Oyunculu¤a, 1995 y›l›nda Kandemir Kondu
k'un
Palavra Aﬂklar adl› TV dizisiyle oyunculu¤a
baﬂlad›. 1997 y›l›nda Star TV'nin düzenledi¤i
güzellik yar›ﬂmas›nda Türkiye 3. güzeli seçild
i. Bu
baﬂar›s›na ra¤men hiç mankenlik ve fotom
odellik
yapmad›, oyunculuk kariyerini sürdürdü. Tatl›
Kaç›klar, Affet Bizi Hocam, Böyle mi Olaca
kt›,
Dikkat Bebek Var, Zalim, Sil Baﬂtan, Maki gibi
TV
dizilerinde rol ald›. Halen Kanal D'de
yay›nlanmakta olan Binbir Gece dizisinde Bennu
karakterini canland›r›yor.

Elbette, bunun geri dönüﬂlerinden
biri para kazanmakt›r, biri de
tan›nmakt›r. Egoyla u¤raﬂmak
yerine, gerçekten oyuncu olarak
do¤ru ad›mlarla gitmenin daha
do¤ru oldu¤unun fark›nday›m.
Ünlü olman›n çok önemli bir ﬂey
olmad›¤›n›n fark›nday›m. Bunlar›
anlarsan›z o zaman ego diye bir ﬂey
kalm›yor.
Gündeminizde televizyon, sinema ya da
tiyatroda yeni bir proje var m›?

>> BKM’de yeni bir oyuna
baﬂlayaca¤›m. Günümüzdeki siyasal
ve politik yap›ya çok do¤ru
göndermeler yapaca¤›n›
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yaﬂam›n portresi: ceyda düvenci
“Do¤al bir insan›m”
Ceyda Düvenci’ye "ﬁöhreti taﬂ›mak zor mu? Sizin
hayat›n›z› nas›l etkiliyor?" diye soruyoruz. Yan›t›
ﬂöyle:
"Ben ünlü olmak için bu camiaya girmedim. Bu
yüzden de ﬂöhretin olumsuz bir taraf›n›
yaﬂam›yorum. Do¤al bir insan›m, günlük hayatta
makyaj bile yapmam, abart›l› giyinmem, s›radan bir
insan›md›r. Bunu gören insanlar da bana ona göre
davran›yor. "‹nsanlar beni yolda tan›rlar, bak›ml›
görünmeliyim, yoksa hayal k›r›kl›¤›na u¤rarlar" gibi
endiﬂem yok. Çünkü ben bu iﬂi inand›¤›m iﬂi
yap›yorum."

buldum, çok güzeller… Bunu da
gerçekleﬂtirmeyi isterim.
Dizide anne olmaya haz›rlan›yorsunuz.
Yak›n zamanda evlendiniz… Gerçek
hayatta da anne olmay› istiyor musunuz?

>> Kesinlikle çocuk sahibi olmak
istiyorum. ‹nﬂallah seneye anne
olaca¤›m. Her kad›n›n anne olma
özlemi çekti¤ini düﬂünüyorum.
‹ktisat fakültesi mezunusunuz ama 18
yaﬂ›n›zda oyuncu olmak üzere yolunuzu
çizdiniz. Nas›l oyuncu oldunuz?

“Rol arkadaﬂ›mdan
çok ﬂey ö¤reniyorum”
›z
isindeki rol arkadaﬂ›n
Binbir Gece’deki diz
Siz
or…
al›y
yer
nda
Tardu Flordun da oyu
oldunuz…
herhalde iyi bir ikili
geliﬂen ﬂeyler. Zeki
fen
adü
tes
en
>> Tamam
gibi otuz y›l birlikte
r
›na
Akp
Alasya - Metin
yok (Gülüyor). Tardu
miz
olal›m gibi bir niyeti
ük bir ﬂans. Onu
büy
ile oynamak benim için
olarak görüyorum.
m
ü¤ü
büy
rak
ola
oyuncu
de ondan bir ﬂeyler
Karﬂ›l›kl› sahnelerimiz
yor.
olu
ifli
ö¤renmek çok key
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düﬂündü¤üm bir oyun. Sinan
Tuzcu'nun yazd›¤› ve
prodüktörlü¤ünü üstlendi¤i oyunun
ad›; Zarf. Tardu Flordun, Dolunay
Soysert, Erkan Can, Beste Bereket rol
al›yor. Oyunu, Arif Akkaya yönetiyor.
Ben alayl› bir oyuncuyum ve 13 y›ld›r
bu iﬂi yap›yorum. Bu isimlerle tiyatro
sahnesinde yer almak bana büyük bir
gurur, keyif ve onur veriyor.
Ayr›ca bir de çocuklar için masal
kaseti haz›rlamay› istiyorum ama
henüz bu projemi gerçekleﬂtiremedim.
Orhan Veli’nin masal uyarlamalar›n›

>> Marmara Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’ni kazand›¤›m y›ld›. O y›l
gazetede ‘Yeni yüzler aran›yor’ diye
bir ilan gördüm, baﬂvurdum.
Kandemir Konduk’un Kanal 6’da
yay›nlanan dizisiyle oyunculu¤a
baﬂlad›m. Küçük kanallardaki
dizilerde rol almaktan b›km›ﬂt›m.
‘Büyük bir kanala nas›l transfer
olabilirim’ diye düﬂündüm ve güzellik
yar›ﬂmas›na kat›lman›n iyi olaca¤›n›
düﬂündüm. Zaten yar›ﬂmada üçüncü
olduktan sonra da Star TV’de Sabah
ﬁekerleri program›n› sunmaya
baﬂlad›m. O y›llarda sabah ﬂekeri
olmak, sokaktaki insan›n seni
tan›mas› anlam›na geliyordu. Üç beﬂ
ay sonra da Star’daki Köstebek
dizisine transfer oldum.
Alayl› bir oyuncu olman›za ra¤men
kendinizi nas›l geliﬂtirdiniz?

>> Benim inan›lmaz bir gözlem
kabiliyetim vard›r. Yürürken, bir yere
giderken, yemek yerken k›sacas› her
zaman insanlar› gözlemlerim. Bana
anlat›lan karaktere çok çabuk
bürünebiliyorum. Bunun yan› s›ra
diksiyon dersleri ald›m. Haldun
Dormen’le bire bir çal›ﬂmalar›m oldu.

Babam konservatuar mezunudur. Ondan
ders ald›m. Senaryo çal›ﬂmalar›
yap›yorum. Kendimi geliﬂtirmek için bol
bol film izlerim. Oyuncular›, sahneleri
kar›ﬂt›rmal› olarak izler, ben olsam ne
yapar›m derim.
Peki sizin gibi oyuncu olmak isteyen
gençlere neler tavsiye edersiniz?

>> Oyuncu olmak isteyenlerin ne
yapmalar› gerekti¤i aﬂa¤› yukar›
belli… Bir defa çok kitap okumal›lar
ve sanatsal faaliyetleri takip etmeliler.
Gerekirse tiyatrolar›n sahne arkas›n›
ve prova çal›ﬂmalar›n› izlemeli ve
incelemeliler. O havay› genç
oyuncular›n koklamalar›nda yarar var.
Diksiyon dersi alabilir, vücut dilini
kullanmay› ö¤renebilirler… En
önemlisi de sanatç› gibi yaﬂamaya
çal›ﬂabilirler…
Siz özel hayat›n›zla da s›kça magazin
bas›n›na konu oluyorsunuz. Evlili¤iniz de
sürpriz olarak karﬂ›land›…

>> Asl›nda Engin, alt› senedir tan›d›¤›m
bir insand›, çok iyi bir arkadaﬂ›md›.
Gerçekten hayat›m›n önemli
dönemlerinde dertleﬂti¤im, ak›l ald›¤›m
bir arkadaﬂ›md›. Onun 6 y›l önce istedi¤i
bir ﬂeymiﬂ ve do¤ru zaman› beklemiﬂ.
Ben uzun zaman yaln›z kalmay›
planlarken bir anda evlendi¤im için
bana bile sürpriz oldu. Çok tan›d›¤›m,
bildi¤im, sevdi¤im bir adama bir anda
çok güzel bir duygu de¤iﬂimi yaﬂad›m.
Tan›d›kça eﬂimi daha çok seviyorum,
daha çok aﬂ›k oluyorum. ‹ﬂime çok
olumlu bakan, iﬂ arkadaﬂlar›m› seven,
onlarla güzel diyalog kuran biri. Hayatta
herkes inﬂallah bunu yaﬂar. Huzur, sevgi

ve anlay›ﬂ… Bunlar›n hepsini
bar›nd›r›yor evlili¤im.
Dizideki rolünüzde, son derece sab›rl›,
anlay›ﬂl› bir eﬂ portresi çiziyorsunuz. Özel
hayat›n›zda nas›l birisiniz?

>> Zor bir insan›md›r. Sinirliyimdir.
Vard›r benimde sevgi görmek isteyip
ars›zlaﬂt›¤›m anlar. Engin, bunlar›
kabul edip benimle evlendi. Benim
için dürüstlük önemli. Güvenmem
laz›m karﬂ›mdaki insana. Bu genel
anlamda da böyle.
Çal›ﬂan bayanlar için iﬂ-özel yaﬂam
dengesini kurmak zordur. Siz bu dengeyi
nas›l sa¤l›yorsunuz?

>> Evimde yeme¤imi de, temizli¤imi
de yap›yorum. Eﬂimle de

ilgileniyorum. Evet kabul ediyorum,
bunun için ekstra bir enerji laz›m.
Ben sistemimi ona göre
kuruyorum.
Peki bu ekstra enerjiyi nas›l
sa¤l›yorsunuz? ‹ﬂ d›ﬂ›nda neler
yaparsan›z?

>> Spor yap›yorum. Kitap okumak
beni çok dinlendiriyor. Kedilerimle
oynamay› seviyorum. Evde bahçede
keyif yap›yorum. Güneﬂin alt›nda
yar›m saat gözümü kapat›p
meditasyon yap›yorum. Eﬂimle
sohbet etmek keyfimi yerine
getiriyor. Eﬂimden önce anneme
anlat›rd›m, ﬂimdi hayatta iki dert
orta¤›m oldu.

Sinemaya
da ad›m att›
Ceyda Düvenci, sinemaya
Ömer Varg›’n›n Her ﬂey Çok
Güzel olacak filmiyle ad›m
att›. Bunu Ziya Özhan’›n
Abdülhamit Düﬂerken’› izledi.
Ümit Elçi’nin yönetti¤i Hoﬂ
geldin Hayat’ta canland›rd›¤›
milletvekili eﬂi rolüyle 42.
Alt›n Portakal Film
Festivali’nde En ‹yi Kad›n
Oyuncu dal›nda ödüle aday
gösterildi.
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kariyer

Güzel
konuﬂmak
sanatt›r

Güzel ve etkili konuﬂma becerisi; kariyer basamaklar›n› ç›kman›n olmazsa olmazlar›… Bu
beceriyi geliﬂtirmek için bir yöneticinin 10 ila 14 saat aras› özel ders almas› yeterli görülüyor.

Etkili konuﬂman›n alt›n kurallar›
Kiﬂisel geliﬂim uzman›, Amerikal›
yazar Dale Carnegie, Etkili
Konuﬂman›n Çabuk ve Kolay Yolu
adl› kitab›nda güzel konuﬂman›n
ipuçlar›n› ﬂöyle s›ral›yor:
>> Erken baﬂlay›n Bir
konuﬂmaya haz›rlanmak için ne
kadar çok zaman›n›z olursa,
kendinizden o kadar emin
olursunuz.
>> Dinleyicilerinizi tan›y›n
Kime konuﬂaca¤›n›z hakk›nda
bulabildi¤iniz kadar bilgi edinin.
>> Orjinal olmak konusunda
endiﬂelenmeyin Heyecanl› ve
kalpten gelen bir konuﬂma yapar
ve söylediklerinize inan›rsan›z,
seçti¤iniz konu hakk›nda konuﬂan
ilk ya da 15'inci kiﬂi olman›z fark
etmez.
>> Basit olun K›sa ve öz bilgi
parçac›klar›, dinleyicilerin
söylenenleri daha kolay
alg›lamalar›n› sa¤lar.
>> Onlara bir f›rsat sunun
Dinleyicilerinizin sorunlar›na
çözüm bulun; onlar›n düﬂünce ve
eylem biçimlerini zorlayacak bir
iddia öne sürün.
>> Dinleyiciyi konuﬂman›n
içine al›n Diyalog hissini
yaratmak için dinleyicinizle
etkileﬂimde bulunun. Onlara soru
sorun.
>> Bir diyalog yarat›n
Yapt›¤›n›z iﬂi "bir konuﬂma
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yazmak" ﬂeklinde düﬂünmeyin.
Bunu, sizinle dinleyiciniz aras›nda
bir diyalog yaratmak olarak
de¤erlendirin.
>> Kendinizi dinleyin
Konuﬂman›z›n kula¤a nas›l
geldi¤i, nas›l okundu¤undan daha
önemlidir. Konuﬂman›z› göze
de¤il, kula¤a hitap edecek biçimde
oluﬂturun.
>> Prova, prova, prova!
Konuﬂman›z› mümkün oldu¤unca
s›k prova edin; sürekli tekrarlay›n.
Böylece, mükemmel bir sunum
yapabilirsiniz.
>> E¤lenin Süreci e¤lenceli
k›larsan›z, bu durum konuﬂman›za
da yans›r ve süper bir sunum
yapm›ﬂ olursunuz.

D

üﬂünün ki, ﬂirket içi bir toplant› yap›yorsunuz. Yeni
yöneticiniz aya¤a kalk›yor ve baﬂl›yor konuﬂmaya…
Öylesine çekingen ki, konuﬂurken k›zar›yor,
bozar›yor, sa¤l›kl› cümleler kuram›yor. Bir cümleye
baﬂl›yor, baﬂ› ile sonu aras›nda hiçbir ba¤lant› yok..
Asl›na bakarsan›z, bu yazd›¤›m›z yönetici tipi zaten bir
hayal ürünü… Böyle bir kiﬂinin kariyer basamaklar›n›
ç›karak, yönetici olmas› da mümkün de¤il.
‹nsano¤luna verilen en de¤erli yeteneklerden biri olan
konuﬂma, güzel ve etkili olarak kullan›labildi¤inde birçok
kap›y› açar. Elbette ki, yetenekler insanlara eﬂit olarak
da¤›t›lmam›ﬂ ancak dileyenler bu yeteneklerini
geliﬂtirebilir. Ünlü ‹rlandal› yazar, Bernard Show, güzel
konuﬂmay› paten ö¤renmeye benzetmiﬂ. Shaw’a göre,
defalarca budala durumuna düﬂtükten sonra aya¤a kalk›p
tekrar denemek, bu yolda baﬂar› kazanman›n s›rr›…
EN AZ 10 SAAT E⁄‹T‹M GEREKL‹
Ancak konuﬂma becerilerini geliﬂtirmek için kiﬂinin
kendinin yapabilecekleri oldu¤u gibi, bu konuda da bir
uzmana dan›ﬂmakta yarar var. Türkiye’de güzel konuﬂma
e¤itimini ilk olarak veren ilk özel kurum, Devlet tiyatrosu
sanatç›lar› Can Gürzap ve Arsen Gürzap’›n sahibi oldu¤u
Dialog Anlat›m ve ‹letiﬂim
Merkezi. Kamuoyunda daha
Tiyatro Sanatç›s›
çok spikerlik ve oyunculuk
Cevdet Ar›c›lar,
e¤itimiyle bilinse de, Dialog,
“Konuﬂman›n
son y›llarda her sektörden
altyap›s›n›,
kariyer basamaklar›n› ç›kmak
sunum becerileri
isteyen yöneticilerin ve
ya da konuﬂma
yönetici adaylar›n›n u¤rak
tekniklerini
yerlerinden biri… Dialog’da
ö¤retiyoruz”
kiﬂiye özel konuﬂma e¤itiminin
diyor.
süresi 10 ila 14 saat aras›nda
de¤iﬂiyor. Kat›l›mc›n›n
ihtiyaçlar›na ve taleplerini
göre bir ders program›
oluﬂturuluyor ama temel hedef;
kiﬂinin sesini, nefesini
geliﬂtirmek, hitabet becerisini
güçlendirmek, topluluk önünde

ve bire bir konuﬂmalarda heyecan›n› kontrol alt›na
almay›; dilini ve bedenini etkin bir ﬂekilde kullanmay›
ö¤renmesini sa¤lamak… Bir saatlik e¤itimin fiyat› KDV
hariç 250 YTL iken, e¤er e¤itimi Can Gürzap’tan
al›yorsan›z, saat baﬂ›na KDV hariç 700 YTL ödemeniz
gerekiyor.
E⁄‹T‹M‹N ‹ÇER‹⁄‹
Türkiye’de güzel ve etkili konuﬂma e¤itimlerini genellikle
TRT’den yetiﬂmiﬂ tecrübeli spikerler ve tiyatro oyuncular›
veriyor. Dialog’da uzun y›llar e¤itmenlik yapan Tiyatro
Sanatç›s› Cevdet Ar›c›lar, art›k kendisi kiﬂilere ve
ﬂirketlere özel e¤itimler veriyor. Bu alanda 15 y›ll›k
tecrübesi olan Ar›c›lar, CEO, üst düzey yönetici, orta
kademe yöneticisi dahil ﬂirketlerdeki her kademe
yöneticilerine bireysel ve kurumsal e¤itimler veriyor. 10’ar
kiﬂilik gruplar halinde ﬂirketlere seminer verdiklerini
belirten Ar›c›lar, "Önce, konuﬂman›n altyap›s› olarak
bilinen ses-nefes, artikülasyon (konuﬂma organlar›n›n
kullan›lmas›), diksiyon-fonetik çal›ﬂmalar› yap›yoruz.
E¤itimin ikinci aﬂamas›nda ise sunum becerileri ya da
konuﬂma teknikleriyle ilgili çal›ﬂmaya geçiyoruz. Bunlar›n
toplam› en az, 2 günlük bir çal›ﬂma… Ama istenirse bu
çal›ﬂma 4 günden bir haftaya kadar da yay›labiliyor. Ne
istendi¤i ve ne kadar istendi¤i önemli" diye konuﬂuyor.

Sahne sizin, ç›k›n ve oynay›n!
‹ﬂ dünyas›n›n her aﬂamas›nda
karﬂ›m›za sunumlar ç›k›yor. Kimi
zaman bir ürününüzü tan›tmak için
müﬂteriye sunum yaparken, kimi
zaman da yüzlerce kiﬂinin karﬂ›s›nda
belirli bir konuda konuﬂman›z
gerekebilir. Önemli bir konferansta
konuﬂma yapacaksan›z, mutlaka
günlerce önceden ne giyece¤inizi
düﬂünmeye baﬂlars›n›z. Bunun
kadar, belki de daha fazla özen
gösterilmesi gereken konuysa, nas›l
bir konuﬂma yapaca¤›n›z… Tiyatro
sanatç›s› Cevdet Ar›c›lar, bu tür
performans geliﬂtirici özel e¤itimler
verdiklerini de belirtiyor. Ar›c›lar’›n
bu konuda de¤erlendirmeleri ﬂöyle:
"Diyelim ki, X ﬂirketinin yöneticisi,
önümüzdeki bir konferansta, çok
önemli bir sunum yapacak. Bu
konuda bizden yard›m istedi¤inde

öncelikle, kendi performans›na
bak›yoruz. Çünkü sadece haz›rlanan
metnin özellikleri önemli de¤il. Çok
ciddi bir ses probleminiz varsa ve
oray› aﬂamazsan›z haz›rlanan
metnin hiçbir anlam› olmaz. Böylesi
problemleri aﬂt›ktan sonra metin
çal›ﬂmas›na geçiyoruz. Cümleleri,
içeri¤i, yeniden düzenleniyor. Metnin
olmazsa olmaz içeri¤i kal›yor ancak
k›saltmalar ya da renklendirmek için
eklemeler yap›l›yor. Metine yeni bir
derinlik kazand›r›l›yor. Metin
dinlenebilir ve izlenebilir hale
getiriliyor. Art›k yaﬂayan bir metne
dönüﬂüyor. Dünyadaki en temel
sunumlara bakt›¤›m›zda powerpoint
kullan›lm›yor. Aslolan insand›r.
Sahne sizin!. Ç›k›n ve rolünüzü
oynay›n. Ama önce rolünüze
çal›ﬂ›n."
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Gençlere alternatif e¤itimler

K›sa yoldan hayata
at›lmak mümkün…
Özellikle üniversiteyi
kazanamayan
gençler, meslek
edindirme kurslar›
ile kendilerini
gelece¤e
haz›rl›yorlar.

‹SMMMO YAﬁAM > Eylül/Ekim 2008

>36

> > Gülﬂen Kandemir

A¤ustos 2008 tarihi,
binlerce genç için bir
milad oldu. Bu y›l
ÖSS s›nav›na, 1
milyon 478 bin 881
üniversiteli olmak isteyen
aday girdi. Ancak bunlar›n
yaklaﬂ›k 750 bini aç›k
ö¤retim dahil üniversiteli
olabildi. Bu da demek oluyor
ki, s›nava giren iki
ö¤renciden ancak biri
herhangi bir yüksekö¤retim

15

kurumuna yerleﬂtirildi.
Peki ya geri kalanlar ne
olacak? Birkaç y›l üst üste
s›nava girip de istedi¤i
bölümü kazanamayanlar…
Asl›na bakarsan›z,
üniversiteye girememek
dünyan›n sonu de¤il.
‹steyenler kendini hayata
ya da hayallerindeki baz›
mesleklere haz›rlayabilir.
Bu alanda ÖSS’yi
kazanamayanlara alternatif
birçok meslek edindirme
kurslar› var. Sadece kurslar

de¤il, sertifika programlar›,
kiﬂisel geliﬂtirme
programlar› da gençlere
yeni bir gelece¤in kap›s›n›
aral›yor. Turizmcilikten
bilgisayara, senaryo
yazarl›¤›ndan grafikerli¤e
kadar onlarca alanda e¤itim
veren bu alternatif e¤itim
kurumlar›, mezuniyet
sonras›nda gençlerin iﬂe
yerleﬂtirilmelerini de
sa¤l›yor. ‹ﬂte gençleri yeni
bir gelece¤e taﬂ›yacak
alternatifler…

e¤itim
‹ﬂte gençlere yeni bir hayat›n kap›s›n› açacak kurslar…
>> Akademi ‹stanbul
Akademi ‹stanbul’un e¤itim yelpazesi
oldukça geniﬂ. ‹letiﬂim, yabanc› diller,
müzik, sanat, bale &dans okulunun yan›
s›ra yar› zamanl› e¤itimler de bulunuyor.
Bu bölümlerden mezun olanlar
oyunculuktan yönetmenli¤e, ›ﬂ›ktan
dekora, tiyatrocu oyunculu¤undan
gazetecili¤e kadar birçok mesle¤i icra
edebiliyorlar. Genellikle 2 ve 3 y›ll›k
e¤itimler veriliyor. Tiyatro bölümünün
e¤itim süresi üç y›l. Program›n ücreti 7
bin 500 YTL.
‹letiﬂim okulu bünyesindeki turizm ve
seyahat acenteli¤i program›ndan mezun
olanlar ise turizm sektörünün birçok
alan›nda iﬂ bulabiliyor. Sertifika alarak
mezun olanlar, ön büro, servis, otelcilik
gibi alanlar›nda çal›ﬂabiliyor. ‹ki y›ll›k
e¤itimin ücreti de 7 bin 500 YTL.
Telefon: (0212) 251 74 84

program›n›n 400 ila 500 saat süren ücreti
5 bin ila 8 bin YTL aras›nda de¤iﬂiyor. 36
aya kadar da vade yap›labiliyor.
Telefon: (0212) 444 33 30

>> Deulcom
‹ngilizce ve Almanca e¤itimiyle ön plana
ç›kan Deulcom’da birçok sertifika
program› bulunuyor. ‹nsan kaynaklar›
uzmanl›¤›, hosteslik, profesyonel tur
operatörlü¤ü, halkla iliﬂkiler, reklam, üst
düzey yönetici asistanl›¤›n›n yan› s›ra
ticketing, CRS, IATA gibi turizm
sektörüyle ba¤lant›l› olanlar dikkat
çekiyor. IATA - UFTAA paket programl›
kurs süresi yedi ay, fiyatlar 5 bin YTL.
Deulcom’un Biliﬂim Akademisi’nde grafik,
3 D tasar›m›, web tasar›m›, donan›m ve
sistem ile ofis programlar› ö¤renmek
mümkün.
Telefon: (0212) 292 10 90

>> Akademi Neo

>> ‹FSAK

Moda tasar›m›ndan, haber spikerli¤ine
kadar birçok alanda e¤itim veren
Akademi Neo’da, grafik-tasar›m,
sinema-televizyon, halkla iliﬂkiler, insan
kaynaklar›, pazarlama, reklam ve
gazetecilik alan›nda iki y›ll›k uzmanl›k
programlar› oluﬂturdu. Sabah 10.30,
akﬂam 17.30, hafta içi beﬂ gün dersler
devam ediyor. Uygulamal› bir e¤itim
veriliyor. Mezunlar›n› iﬂe yerleﬂtirme
sözü veriyor. Ücreti 7 bin YTL. Baﬂak
E¤itim Kültür Vakf›’n›n her ö¤renciye
1.600 YTL burs veriyor. Kalan bölüme
12 taksit yap›l›yor.
Telefon: (0212) 244 77 64

‹stanbul Foto¤raf ve Sinema Amatörleri
Derne¤i (‹FSAK), temel foto¤rafç›l›k
e¤itimi veriyor. 7 hafta süren bir programa
kat›lanlar 13 ders görüyor. E¤itimlerin
ücreti 200 YTL. Temel e¤itimin üzerine
al›nacak farkl› alanlar için e¤itim süreleri
4-6 hafta aras›nda de¤iﬂiyor. Fiyatlar› ise
ortalama 150 YTL.
Telefon: (0212) 292 42 01

>> Bilge Adam
Bilgi ça¤›nda, Türkiye’nin her y›l en az 70
bin uzman yetiﬂtirmesi gerekiyor.
Üniversitelerin ilgili bölümleri bu konuda
yetersiz kal›nca devreye özel e¤itim
kurumlar› giriyor. Türkiye’de biliﬂim
uzman› yetiﬂtirmek denilince akla ilk
gelen kurumlardan biri Bilge Adam.
Sistem ve a¤, web ve grafik, yaz›l›m ve
veritaban› ve 3D görselleﬂtirme ve
animasyon teknolojileri konular›nda
kariyer programlar› var. ‹ngilizce, MS
Office, iﬂ çözümleri (muhasebe) ve teknik
çizim (AutoCAD) alanlar›nda ise kariyer
destek e¤itimleri veriyor. Microsoft
sertifika e¤itimlerinin yan› s›ra Cisco, Intel
ve Adobe gibi dünya devlerinin de Yetkili
Teknik E¤itim Merkezi ve HP, Autodesk,
Apple, LOGO, WebSense, EC- Council,
Symantec ve CompTIA’n›n da
ülkemizdeki tek Yetkili Teknik E¤itim
Merkezi. Örne¤in web grafik tasar›m

>> Mimtek
Mimar Mühendis ve Teknikerler Kiﬂisel
E¤itim Platformu olan Mimtek, 1997
y›l›ndan beri faaliyetini sürdürüyor.
AutoCAD, 3D S. Max, Photoshop,
Xsteel, Solidworks, Inventor,
grafikerlik, web tasar›m, web yaz›l›m›
gibi bilgisayar dünyas›n›n ihtiyaç
duydu¤u programlara yönelik kurslar
düzenliyor. 84 saatlik grafikerlik
kursunun ücreti 720 YTL iken, 30
saatlik photoshop kursunun ücreti, 330
YTL. Bu program hafta içi 1.5 ayda
tamamlan›yor. Toplam kurs ücreti, 720
YTL.
Telefon: (0216) 492 64 76

>> Plato Film Okulu
Yönetmen Sinan Çetin’in ﬂirketi Plato
Film’in sahibi oldu¤u okulda, sinema
teknikleri ve k›sa film atölyesi, sinema,
dizi, reklam oyunculuk atölyesi ve
oyunculuk atölyesinde kamera önü
oyunculu¤una yönelik 120 saatlik bir
ders program› uygulan›yor. "Senaryo
atölyesi"ndeyse karakterlerin
oluﬂturulmas›ndan kurguya geniﬂ bir
e¤itim veriliyor. Üç ay süren hafta sonu
kursunun ücreti 2 bin YTL.
Telefon: (0212) 292 63 84

>> Sen-Der
Senaryo Yazarlar› Derne¤i (Sen-Der)
senarist aç›¤›n› kapatmak için kurslar
düzenliyor. De¤iﬂik mesleklerden birçok
insan›n ilgi gösterdi¤i Sen-Der
kurslar›nda senaryo yaz›m tarzlar›,
senaryo grameri, dramatizasyon,
özdeﬂleﬂme, kameraya göre yazmak,
görsel yaz›m teknikleri, karakter
oluﬂturma, mizansen tasar›m› gibi
e¤itimler veriliyor. E¤itimler ö¤elerin
tek tek mercek alt›na al›nd›¤› e¤itim 812 hafta sürüyor. 8 haftal›k e¤itim için
640, 12 haftal›k e¤itim içinse 960 YTL
ödemek gerekiyor.
Telefon: (0212) 244 21 22

>> ﬁampiyon
ﬁampiyon, bilgisayarl› muhasebe ile
ad›n› duyursa da, bilgisayar
iﬂletmenli¤i, bilgisayar programc›l›¤›,
görsel iletiﬂim tasar›mlar› ve teknik
e¤itimler (web tasar›m›, grafik tasar›m
v.b.), üst düzey yönetici sekreterli¤i gibi
e¤itimler veriyor. ﬁampiyon’un önemli
özelliklerinden biri, iﬂ bulma garantili
e¤itim veriyor olmas›. Kurs süreleri alt›
ay, ücret ise ayl›k 150 YTL.
Telefon: (0212) 336 11 50
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sa¤l›kl› yaﬂam
Bu sporun kilo
verdirme vaadi yok.
Uygulayanlar› bel ve
boyun a¤r›lar›ndan
kurtar›yor, duruﬂ
bozukluklar›n›
gideriyor. Son
y›llar›n yeni
egzersiz ç›lg›nl›¤›
Pilates’e, Türkiye’de
giderek ilgi art›yor.

Pilates’in
vaatleri
> Duruﬂ bozukluklar›n›
giderir.
> Bel ve boyun a¤r›lar›n› yok
eder.
> Kar›n kaslar›n›, omurgan›n
etraf›n› saran ve duruﬂta çok
önemli rolü
olan kaslar› kuvvetlendirir.
> Beden, zihin
koordinasyonunu güçlendirir.
> Vücut s›k›l›¤›n› art›r›r.
> Dayan›kl›l›k ve kuvvet
kazand›r›r.

> Eklem hareketlili¤ini ve
aç›kl›¤›n› art›r›r.
> Vücut dengesini art›r›r.
> Konsantrasyonu sa¤lar.
> Stresten uzaklaﬂma,
rahatlama ve zindelik sa¤lar.
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Esne ve forma gir
> > Ayﬂegül Emir

ar›n ve s›rt bölgesini eﬂit
oranda güçlendirip,
vücudun üst k›sm›nda
sa¤lam bir iskelet
oluﬂturuyor, duruﬂ
bozuklu¤unu gideriyor, bel ve
boyun a¤r›lar›n› yok ediyor,
vücut s›k›l›¤›n› art›r›yor.
Bunlar, Türkiye’de son
y›llarda adeta ç›lg›nl›k haline
gelen Pilates sporunun
yararlar›ndan sadece
birkaç›…

K

Alman Joseph Hubertus
Pilates’in geliﬂtirdi¤i bu
egzersiz, son üç y›lda
Türkiye’de her spor
salonunun vazgeçilmezi
haline geldi. Özel Pilates
salonlar› da h›zla
yayg›nlaﬂ›yor.
Pilates’e göre vücut merkezi,
derindeki kaslarla bel
kemi¤ine en yak›n kaslardan
oluﬂuyor. Klasik egzersizlerde
zay›f kaslar zay›flama, güçlü
kaslar güçlenme e¤iliminde.
Bu da dengesiz adale
yap›s›na, kronik bel a¤r›s› ve
sakatl›klara yol açabiliyor.
Oysa Pilates’te kas yap›s› bir
bütün haline getiriliyor.

SADECE ESNEM‹YORUZ
Pilates e¤itmeni Arif Durgeç,
bu sporu her yaﬂtaki insan›n
yapabilece¤ini, Pilates
hareketlerinin her yaﬂa göre
uyarlanabilece¤ini söylüyor.
Özel durumu olan örne¤in
do¤um yapm›ﬂ bir kiﬂinin üç
aydan önce egzersiz yapmas›
tavsiye edilmiyor.
Durgeç, bu metodu daha iyi
anlayabilmek için anatomi
ve fizyoloji bilgilerinin
geliﬂtirilmesi
gerekti¤ine de¤iniyor.
Durgeç, "Pilates e¤itmeninin
anlat›m› çok önemli. Sade,
anlaﬂ›l›r ama içinde çok

Pilates
evde de
yap›labiliyor
fazla bilgi bar›nd›ran
kelimelerle hareketleri
anlatmal›. Yapt›¤› hareketin
bir amac› olmal› ve onu da
ö¤rencisine anlayaca¤›
biçimde anlatmal›" diyor.
Pilates’in sadece esnetme
hareketlerinden ibaret
olmad›¤›n› vurgulayan
Durgeç, dersin s›ralamas›n›n
›s›nma, kuvvet, esneklik ve
hareketlilik ﬂeklinde
oldu¤unu aktar›yor.

Pilates yapmak için spor salonuna gitmeye vakti ya da
paras› olmayanlar, bu hareketleri sat›n alacaklar› bir
DVD’yle evde de yapabiliyor. ‹nternetten indirerek ya
da kitaplar edinerek temel Pilates hareketlerini
uygulamak mümkün. Ama burada insanlar›n kendilerini
zorlayacak hareketlerden kaç›nmas› gerekiyor.
Pilates’in do¤ru uygulan›rsa yararl› olaca¤›n›
unutmamak gerekiyor. Uzmanlara göre, her 10 kiﬂiden

Durgeç, "Pilates’teki hiçbir
hareket do¤ru anlat›ld›¤› ve
yap›ld›¤› takdirde sakatl›¤a
yol açmaz. Uzman
doktorlar›n test ve
araﬂt›rmalar› do¤rultusunda
Pilates’in hareketleri
sakatl›¤a izin vermeyecek
ﬂekilde yenilendi" bilgisini
veriyor.
Ancak Pilates’in günde bir
saat, haftada ise üç kez
yap›lmas› öneriliyor. Durgeç,
iste¤e göre her gün
yap›labilece¤ini belirtiyor.
Pilates, aletli ve aletsiz olmak
üzere iki ﬂekilde yapmak
mümkün. Aletsiz matwork,
yerde bir minder üzerinde
yap›l›yor, ufak toplarla ya
da büyük toplarla,
foam roller denilen

8’i, yaﬂam›n›n bir döneminde, iskelet ve kas sistemi
sorununun etkisi alt›nda kal›yor. Omurgan›n düzgün
kullan›lmad›¤›, vücut dengesinin bozuk oldu¤u oturuﬂ
ﬂekilleri, duruﬂ bozukluklar›, yanl›ﬂ oturuﬂ
pozisyonlar›nda uzun süre kal›nmas› ve tekrarlanan
hareketler; kaslarda gerilme, yorgunluk ve stres
giderek a¤r›l› kas spazmlar›na yol aç›yor. Sonucunda
kiﬂilerde s›rt ve boyun a¤r›s› ﬂikayetleri ortaya ç›k›yor.

silindir ﬂeklindeki
s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ köpükle
yap›labiliyor.
Durgeç, Pilates’ten iyi sonuç
alabilmek için iyi bir
e¤itmen gözetiminde
yap›lmas›n› öneriyor.
VÜCUDU SIKILAﬁTIRIYOR
Peki, Pilatesle kilo verilebilir
mi? Arif Durgeç, bu soruyu
"Pilates kalp at›m h›z›n›
fazla yükselten bir egzersiz
de¤il. Bu nedenle ya¤
yak›m›n› tetiklemez ama
vücut s›k›l›¤›n› art›r›r"
ﬂeklinde yan›tl›yor. Joseph
Pilates, geliﬂtirdi¤i tekni¤i,
"10 seansta vücudunuzdaki
de¤iﬂikli¤i hissedeceksiniz,
20 seansta de¤iﬂikli¤in
fark›na varacaks›n›z, 30 ve
daha sonras›nda yeni bir
vücuda sahip olacaks›n›z"
ﬂeklinde özetlemiﬂ.

Plates’in
alt› prensibi
1) Konsantrasyon

> Pilates yaparken
hareketlere yo¤unlaﬂmak,
bedenin uyum içinde nas›l
çal›ﬂt›¤›na ve hangi kaslar›
kullan›l›p, hangilerinin
kullan›lmad›¤›na dikkat
etmek gerekiyor.

2) Kontrol

> Pilates metodunda kontrol
için bedenin iyi dinlenmesi ve
hareketlerin gösterildi¤i
ﬂekilde uygulanmas›, olas›
sakatl›klar›n önlenmesi
gerekir.

1) Merkezleme

> Pilates metodunda do¤ru
hareket göbek, bel ve kalça
çevresidir. ‹ç organlar› ve
omurgay› yerinde tutan kas
sistemlerini içerir.
Merkezleme esnemeyi ve
uzamay› sa¤lar.

4) Ak›c› hareket

> Hareket acele edilmeden
her noktadan tek tek geçerek
ama ayn› zamanda hiç
duraksamayarak yap›lmal›d›r.

5) Kesinlik

> Hareket belirsizce de¤il,
tam yap›lmal›d›r. Hareketler
birbiri ile koordineli olmal›d›r.

6) Nefes

> Nefes al›p verme panik
olmadan, s›rt›n arkas›na ve
alt›na derin nefes al›p bütün
nefesi tamamen d›ﬂar›
üflemek yoluyla olmal›d›r.
Böylece yap›lan nefes verme
hareketinde kan›m›z›
tamamen temizlemiﬂ oluruz.
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dostlar›m›z

Minyatür
köpekler

Küçük olduklar›na
bakmay›n;
gerekti¤inde
sahiplerini
koruyorlar. ﬁehir
yaﬂam›nda daha
çok tercih edilen küçük köpeklerin boylar›
küçük ama sevgileri büyük…

> > Gülﬂen Kandemir

ayat›nda bir köpe¤e yer
açmay› isteyen birçok
insan›n elini kolunu,
apartman yaﬂam›
ba¤l›yor. Bu yüzden de
birçok insan art›k küçük cins
köpekleri beslemeyi tercih
ediyor. Minyatür köpek olarak
bilinen küçük köpeklerden en
bilinenleri; Pinscher,
Yorkshire Terrier, Chihuahua,
Pekingese, Jack Russel Terrier
cinsleri…
Küçük köpekler, ev yaﬂam›na
kolay adapte olabiliyor.
Üstelik küçük
olduklar›na da
bakmay›n.
Gerekti¤inde
koruyuculu¤unuzu
da yap›yor, bekçiniz
olabiliyorlar.
Uzmanlar, s›k seyahat
etme zorunlulu¤u
olanlar›n da tercihini küçük
dostlar›m›zdan yana
kulland›klar›n› söylüyor.
Uçaklarda 5 kiloya kadar olan
köpeklerini yolcular yanlar›na
alabiliyorlar.
‹ﬂte birçok insan›n hayat›n›n
vazgeçilmezi olan küçük
köpekler ve özellikleri…

H

>> AFFENP‹NSCHER
Affenpinscher… Maymun
Pinscher, Maymun Pinçh›r olarak
da bilinmekte. Siyah; gri; gümüﬂ;
siyah ve bronz renklerine olan bu
köpekler ortalama ömrü 12-14 y›l…
Bu sevimli köpeklerin ortalama
kilolar› 3-4 kilogram olanlar›n
boylar› ise 23-29 santimetre
aras›nda de¤iﬂiyor. Apartman
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yaﬂam›na uygun olmas›na
ra¤men, d›ﬂar›da oynamaktan da
hoﬂlan›r. Ama kesinlikle ev
d›ﬂ›nda yaﬂam›n› sürdüremez.
Asl›nda özünde terrier olan bu
köpekler, hareketli, merakl›
oldu¤u kadar da cesur ve
inatç›d›r. ‹yi bir kucak köpe¤i
olduklar› için özellikle bayanlar
tercih ediyorlar.

>> BRÜKSEL GR‹FFONU
Duygulu, canl›, merakl›, zeki ama
içe kapan›k… Bekçi veya koruma
köpe¤i de olabilir ama bunun
için tüylerinin k›rp›lmas›nda
fayda var. 1800’lerde
Yorkshire, affenpinscher,
minyatür schnauzer
ve pug cinsi
köpeklerin
çiftleﬂtirilmesiyle
elde edilen bu cins
k›z›l, k›rm›z›ms›
kahverengi, siyah ve
sar›ms› kahverengi ya
da siyah olabiliyor.
Ortalama 12-15 y›l aras› ömrü
olan Brüksel Griffonu’nun kilosu
4-5 kilogram, boyu ise 18-20
santimetre aras›nda de¤iﬂiyor.

>> CH‹HUAHUA
So¤uktan nefret etti¤ini
söyleyerek Chihuahua’y›
anlatmaya baﬂlayal›m. Serin
havalarda bir kazak giydirilmesi
ﬂart. Apartman hayat› için de
uygun olan bu köpekler, en çok
tercih edilen küçük
köpeklerden… Bu ﬂirin küçük
köpekleri kucakta taﬂ›mak çok
kolay olsa da düzenli olarak
yürütülürse çok daha sa¤l›kl› ve
zinde olur. ‹natç› ve k›skanacak
kadar ailesine ba¤l›d›r.
Sahiplerinin yüzlerini
yalamaktan hoﬂlan›r. Ad›n›

Meksika'n›n ayn› adl› eyaletinden
alan Chihuahua’lar, 2-3- kilo
a¤›rl›¤›nda, 23 santimetre
boyundad›rlar. 18 y›la kadar
yaﬂayabilirler.

>> Ç‹N CRESTE KÖPE⁄‹
Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere
ç›k›ﬂ yeri Çin. 1200’lü y›llara
kadar giden bir kökeni var.
Muhtelif renklerde olan bu cinsin
kilosu 2 ila 5 kilo aras›nda, boyu
ise 28-33 santimetre aras›nda
de¤iﬂiyor. Evde bar›nmas›
gereken, iyi huylu, canl›, neﬂeli ve
zeki bir köpek… S›cak bir ortama
ihtiyaç duyan, insana eﬂlik eden
bir köpektir. Gürültücü ya da
sald›rgan de¤ildir. Zarif ve son
derece oyuncudur.

>> NORFOLK TERR‹ER
En küçük terrierlerden biri…
Aktif, cesur, duygulu, dengeli
olan bu küçük dostlar›m›z, sinirli
ve h›rç›n de¤ildir. Orjinalinde,
tilki, su samuru, tavﬂan gibi dar
yuvalarda yaﬂayan hayvanlar›
avlayan Norfolk Terrieri’in ç›k›ﬂ
yeri ‹ngiltere. 13-15 y›l yaﬂayan
bu köpekler, erke¤i de diﬂisi de
ortalama 5 kilo… Bütün gölgeli

k›z›l, bu¤day rengi; siyah ve
sar›ms› kahverengi ve gri
renklerinde olabilirler.

>> PEK‹NGESE
Sahibine karﬂ› son derece duygulu
olan Pekingese’ler, kuﬂkucu,
itaatkar, ç›lg›nl›k derecesinde cesur
bir ›rkt›r… Küçük ama kemikli bir
yap›s› olan bu köpekleri yürürken
yuvarlan›yor san›rs›n›z. ‹yi bir
apartman ve kucak köpe¤i

oldu¤undan çok tercih ediliyor. Ev
içinde çok hareket etmezler ve
bahçesiz bir evde de yapabilirler.
Zaten yürüyüﬂ yapmaktan pek
hoﬂlanmazlar. Pekingese, kötü
ruhlar› kovan efsanevi Foo
Köpe¤inin günümüzdeki devam›
olarak görülür.

>> POMERANYALI
Canl›, neﬂeli, gururlu ve
itaatkar… Yabanc›lara havlama
Raincoat Style

K›ﬂ›n giydirin
Küçük köpeklerin so¤ukla aras›
hoﬂ de¤il. Asl›nda ço¤unu d›ﬂar›
uzun yürüyüﬂlere ç›karmaya da
gerek yok ama e¤er özellikle
k›ﬂ›n küçük dostlar›n›z› d›ﬂar›ya
ç›kart›yorsunuz onlar›
korumas›n› da bilmeniz
gerekiyor. Son y›llarda
köpe¤inizin yazl›k ve k›ﬂl›k k›yafetlerinden, ihtiyac› olan her türlü aksesuar›na
kadar her ﬂeyi sat›n alabilece¤iniz butikler aç›l›yor. ‹stanbul Niﬂantaﬂ›’nda
aç›lan Türkiye’nin ilk evcil hayvan buti¤i Ginger’s’da k›ﬂl›k polarlar 42 ila 72
YTL aras›nda sat›l›yor. Yazl›k tiﬂörtler 34 ila 48 YTL aras›nda sat›l›yor.

e¤ilimi olan Pomeranyal›,
önceleri bir çoban köpe¤iydi.
Rönesans döneminde ‘lüks
köpek’ olarak kabul edildi. Bu
köpek o kadar küçüktür ki, üç
yavrusu bir insan›n avucuna
s›¤abilir. Prusya’n›n Pomeranya
bölgesinde geliﬂtirilen bu
köpekler, 1 ila 3 kilo olabilir.
Boylar› 28 santimetreye kadar
uzayabilir. Ortalama ömürleri 1216 y›l…

>> YORKSH‹RE
Yorkshire, küçük köpeklerin
belki de en popüleri… Yorkshire
Terrierleri siyah do¤arlar;
olgunlaﬂ›nca yetiﬂkin renklerini
yani sar›ms› kahverengi ve mavi
renkleri al›rlar.
Dünyan›n her yerinde
görebilece¤iniz bu köpekler,
bütün terrierler gibi canl›, cesur,
inatç›, efendisine karﬂ› duygulu,
yabanc›lara karﬂ› kuﬂkucudur.
Baﬂka hayvanlarla pek
anlaﬂamaz. ‹ngiltere ç›k›ﬂl› olan
bu dostlar›m›z›n ortalama ömrü
14-16 y›l. Erkekleri de diﬂileri de
3-4 kilo olan bu cinslerin boylar›
ise 20 ila 23 santimetre aras›nda
de¤iﬂiyor.
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moda

K›ﬂl›klara sar›lman›n zaman› geldi
Bu sezona metalik renkler, grinin her tonu,
turuncu tonuna yak›n k›rm›z› ve florasan
renkler hakim. Yüksek bel modas› geçen
sezon oldu¤u gibi bu sezon da sürüyor.
Dantel iﬂlemeli etekler, elbiseler, kabanlar
dikkat çeken detaylar aras›nda...
> > Defne Do¤an

H

avlar›n so¤umas›yla
birlikte art›k
gard›roplar› sonbahar
k›ﬂ sezonuna
haz›rlaman›n zaman›
geldi... ‹SMMMO Yaﬂam
Dergisi olarak yeni sezonun
trendlerini sizin için inceledik.
Al›ﬂveriﬂe ç›kmadan önce sizin
için haz›rlad›¤›m›z
araﬂt›rmaya göz atman›zda
fayda var.
Bu sezon, 1970’lerin hippi
gençli¤iyle tan›nan ‹spanyol
paça benzeri geniﬂ pantolonlar
yeniden gündemde olacak. Dar
paça e¤ilimi tamamen yok
olmasa da bu geniﬂ paçalar›n
geri gelece¤ini söylemek
mümkün. Bol paçal›
pantolonlarla kombine edilmiﬂ
dar ceketler, 3 parçadan
oluﬂan ve bel hatt›n› ortaya
ç›karan tak›m elbiseler ile
uzun elbiseler 1970’lerin stilini
tan›ml›yor. Yüksek bel modas›
geçen sezon oldu¤u gibi bu
sezon da sürüyor. Paçalara
do¤ru giderek bollaﬂan yüksek
bel pantolonlar; k›r›ﬂ›k üstler,
dar bluzlar ve gömleklerle
tamamlan›yor.

DANTEL VE FIRFIR
Bu k›ﬂ silüetler daral›yor, diﬂi
hatlar ön plana ç›k›yor. Dantel
iﬂlemeli etekler, elbiseler,
kabanlar dikkat çeken
detaylar aras›nda. Dantel
elbiselerin içine saten bluzlar
giyebilirsiniz. Yeni sezonda
mini veya dizde, triko veya
saten, bask›l› veya düz birkaç
elbise mutlaka edinmelisiniz.
Özellikle bele oturan ve sonra
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bollaﬂan elbiseler dikkat
çekiyor.
F›rf›r ve fiyonk detay› da
sonbahar-k›ﬂ sezonunda hem
elbiselerde hem de bluzlarda
karﬂ›m›za ç›kan romantik bir
ayr›nt›. Gömlek, tunik, elbise
ve bluzlarda bu sezon bolca
f›rf›r göze çarpacak. Bu detay
özellikle gömleklerin yaka ve
manﬂetlerinde kullan›l›yor.
Saten yine popüler
kumaﬂlardan biri. Saten
bluzlar›, kad›ns› kalem
eteklerle birlikte giyebilirsiniz.
Özellikle beyaz saten bluzlar
göze çarpacak. Opak çorap ve
taytlar bu sezonda da
kullan›l›yor.

Çantalar renklendi
> Bu sezon küçük el çantalar›n›n her

renk ve desende olanlar›ndan
bulabilirsiniz. Özellikle timsah ve
y›lan derisi malzeme öne ç›k›yor.
Büyük boy çanta sevenlere parlak
dokulu, renkli ve rugan olanlar›
tavsiye ediyoruz. Ayr›ca zincir sapl›
çantalar sezonun yenilerinden.

Mokasenler
geri döndü
> Ayakkab›lar mokasen küt burunlu.

Ayakkab›lar›n üzerini büyük broﬂlar
ve kristaller süslüyor. Gizli platform
tabanl›, yüksek topuklu ayakkab›lar
2008/09 sonbahar-k›ﬂ sezonunun
olmazsa olmazlar›ndan. Retro yar›m
botlar da dikkat çekiyor. Bilekte
biten botlarda dekoratif ö¤eler öne
ç›k›yor. Derinin iki tonu bir arada
kullan›lm›ﬂ ya da kürklü modeller
tasarlanm›ﬂ. Püsküllü botlar,
z›mbal› ayakkab›lar da dikkat
çekiyor.

Büyük tokal›
kemerler
> Kemerler, sonbahar sezonunun öne

ç›kan aksesuarlar›ndan. Büyük
tokal›, kal›n deri kemerler, sezonun
favori parçalar›ndan. Triko
h›rkalarla, mini bol elbiselerle,
hatta paltolarla kullanabilece¤iniz
kal›n kemerlerin farkl› desen ve
renk seçenekleri var. Baz›
markalar›n koleksiyonlar›nda, gö¤üs
alt›na tak›lan korsaj kemerler yer
al›yor.

Kolyeler
yeniden gözde
> Bu sezon k›yafetinizde dikkat çekici

kolyeler mutlaka olmal›. Hemen
hemen bütün markalar›n
koleksiyonunda büyük ve üst üste
tak›lan kolyeler, büyük bileklikler
var. Minimal çizgide bir trikoyu ya
da düz bir elbiseyi
hareketlendirmenin en ﬂ›k yolu olan
bu kolyeler, sezonun olmazsa
olmazlar›.
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PVC zemin
kaplamalar›

Do¤al ve aç›k
renkli seramik

H›zl› döﬂenebilen, kolay
temizlenebilen PVC (plastik)
zeminlere olan talep de gün
geçtikçe art›yor. ‹lk kez 1940’l›
y›llarda üretilen PVC ürünleri
okul, üniversite, fitness salonu,
ﬂirket, ofis, ma¤aza, hastane,
süper market gibi
sirkülasyonun yüksek oldu¤u
alanlarda en fazla tercih edilen
zemin kaplama
malzemelerinden biri olurken,
konutlarda da bu kaplamaya
gösterilen ilgi art›yor.
Antiseptik özellikleriyle ön
plana ç›kan PVC malzemede ek
yerin bulunmamas›, toz
birikiminin önlenmesini
sa¤l›yor. Bu özellikleri, PVC’nin
hijyenin büyük önem taﬂ›d›¤›
yerlerin zemini için de ideal
kaplama malzemesi konumuna
gelmesini sa¤l›yor.

Kullan›m alan› banyo, tuvalet,
mutfak gibi ›slak mekanlardan,
salonlara kadar uzanan zemin
ve duvar kaplama malzemesi
seramikte yeni trend, do¤adan
esinlenilen motif ve do¤al taﬂ
desenlerine kayarken, canl›
renkler yerini krem, bej gibi
aç›k ve s›cak renklere
b›rak›yor. Ebatlar›n büyümesi,
kumaﬂ, deri, ahﬂap, bambu,
has›r ve duvar ka¤›d›
görünümlü ürünlerin h›zla
yayg›nlaﬂmas›, seramik
ürünlerinin kullan›m alan›n›n da
geniﬂlemesini sa¤l›yor.
Uzakdo¤u kültürünün
esintilerini yans›tan Japon
kimono desenlerini iç
mekanlara taﬂ›yan seramiklerin
yan› s›ra art›k, ›ﬂ›kl›, taﬂ ve
çimento görünümlü yer
karolar› da üretiliyor.
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Etnik hal›lar
Konut zeminlerindeki
hakimiyetini parkelere de
kapt›rsa da hal›lar hala
dekorasyonun en önemli
unsurlar› aras›nda yer al›yor.
Canl› renkleri ve modaya
uygun desenleriyle modern
hal›lar zemin dekorasyonu için
iyi bir çözüm sunuyor. Hal›
kullanarak zeminde haval› bir
etki yaratmak ﬂu günlerde
moda. De¤iﬂik hal›
çeﬂitlerinden etnik hal›lar,
zemine çeﬂitli baharatlar
serpmiﬂ etkisi yarat›yor. Etnik
hal›lar, do¤al boyalar ve cesur
desenlerden oluﬂuyor. Evlerde,
oda dekorunun büyüklü¤ü ve
l›
izlenimi tamam›yla hal›ya ba¤
un
uyg
en
in
zem
r
olabiliyor. E¤e
hal› ile kaplan›rsa odaya çok
estetik bir görüntü
sa¤layabilir. Her odan›n
ihtiyac›na göre odadaki hal›n›n
rengini seçmek çok önemli.

Kendinden
›ﬂ›kl› zeminler
Banyolarda duvar ve zeminler,
derz dolgular›n aralar›na
uyum sa¤layan özel LED (yar›
iletken) ayd›nlatma sistemi
ile art›k kendinden ›ﬂ›kl›
olacak. Derz alanlar›ndaki LED
›ﬂ›klara ait kablo ve ba¤lant›
elemanlar› görüntü kirlili¤i
yapmadan derz aral›¤›
kayboluyor. LED ›ﬂ›klar›n 50
bin saat ›ﬂ›k ömrü bulunuyor.
Bu da günde sekiz saat ve 17
y›la yak›n kullan›m sa¤l›yor.
LED ›ﬂ›k sistemi, her y›l bak›m
gerektirmedi¤i gibi ampul
de¤iﬂimine de gerek kalm›yor.
Herkesin rahatl›kla
döﬂeyebilece¤i LED sistemi ile
evlerde modern ayd›nlatma
köﬂeleri oluﬂturululabiliyor.
Sistem basit bir anahtar ve
hareket dedektörü sayesinde
aç›l›p kapat›labiliyor.

evim evim

En trendy zeminler
> > Ayﬂegül Emir

Evlerin zeminleri de
art›k modaya
uyuyor. Zeminlerin
yeni hakimi, laminat
parke…Sessiz parke,
kendinden ›ﬂ›kl›
seramik, etnik
hal›lar, çevreci
parkeler son
dönemin yeni nesil
zemin kaplamalar›…

Döﬂemelik
kilimler
Hal› ve kilimcili¤in zengin
örneklerine rastlanan
Anadolu giriﬂimcileri,
genelde hal›n›n gölgesinde
kalan ve evlerde kullan›m›
azalan kilimi farkl› amaçlar
do¤rultusunda kullanmak
üzere çal›ﬂmalar baﬂlatt›lar.
Kilim de hal› gibi evlerdeki
zeminleri örtmek için tercih
ediliyor. Farkl› kilim
desenleri farkl›
dekorasyonlarla uyum
sa¤l›yor.

al›dan parkeye,
tu¤ladan serami¤e,
PVC'den do¤altaﬂa
kadar uzanan zemin
kaplama çeﬂitleri,
yeni trendlerle evlere
giriyor. Konutlarda
yüzeyleri örten ve
insanlar›n vakitlerinin
ço¤unu üzerinde
geçirdikleri klasik zemin
kaplamalar›n›n yerini,
daha teknolojik ve do¤al
olanlar› almaya baﬂl›yor.
En eski zemin kaplamas›
hal›, yerini h›zla parkeye
b›rak›yor. 1990’l› y›llar›n
popüler yer döﬂemesi masif
parkenin kolay çizilmesi
nedeniyle canlanan
duvardan duvara hal›
pazar› son y›llarda liderli¤i
laminat parkeye b›rakm›ﬂ
durumda. Maliyetinin
ucuz olmas› nedeniyle
parke sektörünün yüzde
80’i ahﬂap görünümlü
laminata kaym›ﬂ
durumda.Lamine ve masif
parke, gerçek ahﬂab›n
dilimlenmesiyle yap›l›rken,
laminat, lamine'nin
fotokopisi olarak
görülüyor.

H

SESS‹Z PARKE
Parke Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i
(PARS‹AD) Baﬂkan›
Sebahattin ﬁensoy, laminat
parkenin son dönemde çok
popüler hale geldi¤ini
belirterek, Türkiye'de
sadece laminatta 50 milyon
metrekarelik alana ve 500
milyon dolarl›k pazar
büyüklü¤üne ulaﬂ›ld›¤›n›
söylüyor.
ﬁensoy, laminat parkenin
de¤iﬂim ömrünün ortalama
alt› y›l oldu¤unu, lamine ve
masifte ise bu sürenin
uzad›¤›n› dile getiriyor.
Türkiye'de konutlara

ayakkab›yla girme
al›ﬂkanl›¤›n›n olmamas› da
parkelerin ömrünü uzat›yor.
Konutlar›n yeni gözdesi
olan laminat parkelerin;
seramik görünümlü, anti
bakteriyel, antistatik, klik
sistemli gibi 12 farl› türü
bulunuyor. 1970’li y›llarda
geliﬂtirilip 1980’lerin
ortas›nda piyasaya sunulan
laminat parke ile 1990
y›l›nda tan›ﬂan Türk
tüketicisi bu parkelere
2000'li y›llarda bekledi¤i
ilgiyi göstermeye baﬂlam›ﬂ.
Parke sektöründe, çevre ve
do¤al kaynaklar› korumaya

yönelik giriﬂimlerin
artmas› yeni malzemeleri
de gündeme getiriyor.
Mantar parke ise, bu
konuda ilk akla gelen
parke türü. Meﬂe a¤ac›n›n
kabu¤undan elde edilen
mantar parke, yenilenebilir
olmas› nedeniyle çevre
dostu bir ürün olarak
kabul ediliyor. Son
dönemde piyasaya sunulan
sessiz parke de, laminat
parkedeki rahats›z edici
sesi ortadan kald›r›yor.
Sesi yüzde 80 azaltan
parke, üzerinde yürürken
ç›kar›lan sesi emiyor.
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Do¤a ve lezzetin buluﬂmas›
Çatalca Terkos’da bulunan Durusu Park Otel’de hem göl, hem orman manzaras›yla
ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Burada lezzet sevdal›lar› için de özel alternatifler var. Trikos
Restaurant’ta Durusu kavurma ve kaday›f dolmas›n›n tad›na bakabilirsiniz.
> > Ayﬂegül Emir

‹steyene su bisikleti isteyene jogging
>> Durusu Park Otel Sat›ﬂ ve Pazarlama Müdürü ‹kbal Tunca, otelin 1995 y›l›nda
kuruldu¤unu anlat›yor ve otelle ilgili ﬂu bilgileri veriyor:
"Hedef kitlemiz gruplar ve tek baﬂ›na gelenler. Dört tane de¤iﬂik boyutlarda
toplant› salonlar›m›z var. Y›l›n 12 ay› yaklaﬂ›k olarak ayn› doluluk oranlar›na
sahibiz. Çocuklar için mini park›m›z, mini hayvanat bahçemiz var. Hafta sonu
Cuma-Cumartesi yar›m pansiyon çift kiﬂilik oda fiyat›m›z 260-280 YTL, tek
kiﬂilik oda fiyat› ise 190-205 YTL. Hafta içi yani Pazar-Perﬂembe fiyatlar›m›z
ise çift kiﬂilik oda için 190-210 YTL aras›nda. Tek kiﬂilik odan›n fiyat› da 140155 YTL."
>> Odalarda da bahçe, göl ve orman olmak üzere üç manzara seçene¤i sunuluyor.
>> Otelde, bir kapal› yüzme havuzu, çocuk bölümü, sauna, masaj, jakuzi, fitness
merkezi, jimnastik salonu, bahçe, çocuklar için oyun alan›, mini kulüp,
televizyon odas›, gece kulübü bulunuyor. ‹kbal Tunca, otelde zengin spor
aktivitesi seçenekleri de sunduklar›n› dile getirerek, yap›labilecek sporlar›,
"Tenis, masa tenisi, bilardo, binicilik, voleybol, basketbol, jogging, bisiklet,
mini futbol, kano, su bisikleti" diye s›ral›yor.
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‹

stanbul, art›k insanlar›
yoruyor… ﬁehrin
sakinleri, her f›rsatta
metropolün
karmaﬂas›ndan kaç›p,
kafa dinlemek istiyor. Hele
cumadan yap›lan hafta sonu
kaçamaklar›n›n tad› bir
baﬂka…
Hem do¤ayla iç içe olup,
hem de Türk ve dünya
mutfaklar›n›n en güzel
örneklerinin tad›na bakmak
isteyenlerin
alternatiflerinden biri de
Durusu Park Otel… ‹stanbul

Çatalca Terkos’da bulunan
otel, göl kenar›ndaki
konumuyla dikkat çekiyor.
140 dönüm arazi üzerine
kurulmuﬂ, göl, bahçe ve
orman manzaralar›n›n
bulundu¤u 75 odadan oluﬂan
iki katl› ve bahçe içindeki
Durusu Park Otel, ayn› anda
184 kiﬂiyi a¤›rlayabiliyor.
Otelin en önemli özelli¤i,
do¤ayla iç içe adeta sakl› bir
cennet olmas› ve ‹stanbul’a
çok yak›n mesafede
bulunmas›…
LEZZET DURA⁄I
Durusu Park’ta lezzet
düﬂkünleri için de de¤iﬂik

mekan
>> DURUSU KAVURMA
> MALZEMELER
Kuzu eti, so¤an, yeﬂilbiber, domates, mantar, çiçek
ya¤›, defne yapra¤›, soya sosu, karabiber, k›rm›z› toz
biber, pul biber, kekik ve tuz.

> HAZIRLANIﬁI
Kuzu eti tencereye koyulur ve suyunu çekinceye kadar
piﬂirilir. Bir baﬂka tencerede so¤an ve yeﬂil biber, çiçek ya¤›
ile pembeleﬂinceye kadar kavrulur. Üzerine domates ilave
edilir. Domatesler eriyince di¤er tencerede piﬂmekte olan
etin üzerine ilave edilerek birlikte k›s›k ateﬂte bir süre
piﬂirilir. Sonra soya sosu, karabiber, k›rm›z› biber, pul biber,
kekik ve tuzu ilave edilerek k›s›k ateﬂte bir süre daha
piﬂirildikten sonra s›cak servis yap›l›r.

>> DURUSU
KADAYIF DOLMASI
> MALZEMELER
Kaday›f, ceviz veya
f›st›k, yumurta, süt,
ﬂeker, ya¤,
Hindistan cevizi.

alternatifler mevcut. Trikos
Restaurant, Ard›ç Bar ve
ﬁarap Evi olmak üzere üç
mekan› bulunan otelin, en
çok ra¤bet gören yemekleri
ise Durusu kavurma ve
kaday›f dolmas›...
Trikos Restaurant’ta
dinlendirici müzik eﬂli¤inde
Türk ve dünya mutfaklar›n›n
zengin lezzetlerini
tadabilirsiniz. 150 kiﬂilik
kapasiteye sahip restoranda
en çok ra¤bet gören
yemekler Durusu kavurma,
soslu dana antrikot ve
kaday›f sarmas›. Trikos’ta
zeytinya¤l›, meze ve zengin
tatl› çeﬂitleri de bulunuyor.
Otel’deki Ard›ç Bar, 24 saat

> HAZIRLANIﬁI
Kaday›ftan az bir parça al›narak ince olacak ﬂekilde aç›l›yor ve içine ceviz veya f›st›k konarak
yaprak sarmas› gibi sar›l›yor. Kasede yumurtalar ç›rp›l›p süt ilave ediliyor. Bu s›rada
kar›ﬂt›r›lmaya devam ediliyor. Sonra sar›lm›ﬂ olan kaday›flar ç›rp›lm›ﬂ yumurtayla ›slat›l›p,
k›zm›ﬂ ya¤da k›zart›l›yor. K›zaran sarmalar, so¤uk ﬂerbete at›l›yor. ﬁerbeti çekince tatl› servis
taba¤›na al›n›yor ve Hindistan cevizi ise süsleniyor.

hizmete aç›k. Alkollü,
alkolsüz, s›cak, so¤uk
içecekler, hamburger, so¤uk
sandviçler servisi yap›yor.
DO⁄AYLA ‹Ç ‹ÇE
Durusu’nun lezzetlerini belki
siz keﬂfedebilirsiniz ama,
do¤al güzelli¤ini önce
atalar›m›z keﬂfetmiﬂ.
Çatalca, zaten var
oldu¤undan beri do¤a
tutkunu yerleﬂimcilerin
seçimi olmuﬂ. Fatih Sultan
Mehmet’in gözde yeri, babas›
II. Murat’›n avlan›p, kuﬂ
yakalad›¤›, at yetiﬂtirdi¤i
yer. Durusu Park Otel ve
çevresini tarihte padiﬂahlar
da tercih ediyormuﬂ. Araziye

ad›n› veren Deli Yunus’un
kim oldu¤u bilinmiyor
ancak buran›n Avrupa’dan,
Asya’ya uzanan ‹pek
Yolu’nun konaklama
yerlerinden biri oldu¤u
söyleniyor. Bu görüﬂü
destekleyen birçok kan›t›n
yan› s›ra arazinin 300 metre
kadar bat›s›nda, Mimar
Sinan’›n eseri olarak bilinen
köprüden geri kalanlar›
görmek mümkün. Ormanla
çevrili arazi, inan›lmaz
çeﬂitlilikte bitki örtüsüne
sahip. Rengarenk yabani
çiçekler, ﬂifal› otlar, meyve
a¤açlar› göz alabildi¤ine
sarmalam›ﬂ Durusu Park›.
Topra¤›n yüzünün sürekli

de¤iﬂti¤i Durusu Park’ta,
her mevsim ve her vadinin
bir baﬂka rengi var. Hangi
yöne dönerseniz dönün yeﬂil,
hiç kaybolmuyor ya da
ans›z›n maviye dönüyor.
Tarihe ﬂahitlik etmiﬂ bilge
a¤açlar, yüzlerce tür canl›y›
bar›nd›ran, onlara besin ve
korunak sa¤layan do¤al
yap›, sonsuza kadar koruma
alt›ndaym›ﬂ hissi veriyor.
K›rlarda, vadilerde,
dizlerinize kadar yükselen
yüzlerce yabani çiçek var.
Florya, ispinoz, sesini
unuttu¤umuz bülbül, k›p›r
k›p›r burada; c›rc›r, ateﬂ
böce¤i ve kelebekler… Daha
baﬂka ne olsun…
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gezi dünya

Gurbetçilerin ikinci
vatan› olan
Almanya’n›n en ilgi
çeken ve canl› ﬂehri,
Berlin. Farkl› kültürleri
koynunda bar›nd›ran
Berlin’de birçok müze bulunuyor. 3.5 milyon
nüfusu olan ﬂehirde az›nl›klar aras›nda
Türkler birinci s›rada yer al›yor.
> > Ayﬂegül Emir

B

erlin'de bir inﬂaatta
ustabaﬂ› olarak çal›ﬂan
Mehmet, üç kuﬂakt›r
Almanya'da bulunan
ailesiyle birlikte
yaﬂamaktad›r. Ö¤le
paydoslar›nda sefertas›yla
kocas›na yemek getiren
Dilber'e, dayan›lmaz bir ilgi
duyan Alman Mühendis
Thomas, genç kad›n›n gizlice
foto¤raflar›n› çeker. Geliﬂen
olaylar sonunda Berlin
sokaklar›nda Alman
Thomas'la Türk Dilber el ele
yürümeye baﬂlarlar…
Hülya Avﬂar, Cem Özer ve
Armin Block’›n baﬂrollerini
oynad›¤› Berlin in Berlin
filmi, Almanya’n›n baﬂkenti
Berlin’de yaﬂayan bir Türk
ailenin törelerine ba¤l›l›¤›n›
anlat›r.
Uçaktan inip Berlin Tegel
Havaliman›’na vard›¤›mda,
birkaç kez izledi¤im bu
filmin sahnelerini
hat›rlad›m. ﬁehir merkezine
gitmek için hareket ederken
havaliman›ndaki yo¤un
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Türkçe konuﬂmalardan
baﬂka bir ülkede oldu¤umun
ay›rd›na varmakta bir hayli
zorland›m.
Berlin, Türk gurbetçilerin
yo¤un yaﬂad›¤› Avrupa
ﬂehirlerinden biri. Kültür
sanat ﬂehri olarak tan›n›yor.
Türk nüfusu o kadar yo¤un
ki, Küçük ‹stanbul denilen
bir bölgesi bile var.
BERL‹N DUVARI
Berlin, 750 y›ll›k tarihi
içinde geliﬂtirdi¤i kültürlerle,
ﬂehri ikiye bölen duvar›yla
isminden hep söz ettirdi. ﬁu
anda duvar y›k›lm›ﬂ
durumda ancak fiziksel
olmasa da zihinlerdeki
varl›¤›n› korudu¤unu ilk
bak›ﬂta hissediyorum.
ﬁehirde hep Do¤u ve Bat›
Berlin k›yaslamas› yapma
gere¤i hissediyoruz.
Geliﬂmiﬂlik, düﬂünce ve di¤er
aç›lardan iki bölge
aras›ndaki fark› net olarak
görebilmek mümkün.
Rehberimiz, Berlinliler’in de
kendilerini Do¤ulu ve Bat›l›
olarak devaml› ay›rmaya

SPOR VE FEST‹VAL ﬁEHR‹
Büyük etkinlikler, festivaller ve spor olaylar›n› kapsayan
program Berlin'i y›l boyunca heyecan verici hale getiriyor:
Berlin Uluslararas› Film Festivali'nden (Internationale
Filmfestspiele) Kültürler Karnaval›'na (Karnaval der
Kulturen), Berlin Maratonu'ndan (Berlin Marathon), Brandenburg
Kap›s›'ndaki (Brandenburger Tor) muhteﬂem yeni y›l
kutlamalalar›na kadar çeﬂitli kültürel ve sanatsal etkinlik
ﬂehirde yer al›yor.

3.5 M‹LYON
AZINLIK VAR
Eski so¤uk savaﬂ dönemine
ait bu tarz pek çok eseri
bar›nd›ran Berlin,
Almanya’n›n en canl› ve en
kültürel ﬂehirlerinden biri.
Almanya’n›n farkl› kültürel
yüzlerini bar›nd›r›yor ve
birçok müzesi bulunuyor. 3.5
milyon nüfusu olan ﬂehirde
az›nl›klar aras›nda Türkler
birinci s›rada yer al›yor.
ﬁehirde dolaﬂ›rken duydu¤unuz
Türkçe konuﬂmalar, ‘burada
ne kadar çok Türk varm›ﬂ’
diye düﬂündürtüyor. Kreuzberg
Bölgesi küçük ‹stanbul
olarak adland›r›l›yor.
Buradaki bütün iﬂyerleri
neredeyse Türklere ait.
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gezi dünya
devam etti¤ini anlatt›¤›nda
ve kendisinin de duvar›n
hiçbir zaman y›k›lmamas›n›
diledi¤ini duydu¤umda
ﬂaﬂk›nl›¤›m› gizleyemiyorum.
Eski Berlin Duvar›’n›n
kal›nt›lar› ve izleri çevresinde
orijinalini hayal etmeye
çal›ﬂarak dolaﬂ›yoruz. Büyük
bölümü y›k›lan duvardan
geriye çok az kalan bloklar
da gençler taraf›ndan Graffiti
sanat›yla geçmiﬂe meydan
okurcas›na boyanm›ﬂ.
Duvar›n bu k›s›mlar› yeni
nesil için ibret olsun diye
b›rak›lm›ﬂ. Eski duvar›n
bulundu¤u yerlerin de iki s›ra
taﬂ dizilerek belirtildi¤ine
dikkat ediyoruz. Eski
kal›nt›lar aras›nda yürürken
orijinal duvara yaklaﬂ›yorum,
boyutlar›n› kafamda
büyüttü¤ümü hemen fark
ediyorum. Duvar›n daha

RENKL‹ GECE
HAYATINA SAH‹P
Berlin, al›ﬂveriﬂ, modan›n
kalbi olmas›n›n yan›nda,
gece hayat›yla da dünyada
tan›n›yor. ﬁehir, say›s›z
bar, pub ve gece kulübüne ev
sahipli¤ini yap›yor. Yemek
aç›s›ndan da Berlin
uluslararas› mutfaklardan
çeﬂitli örnekler sunuyor.
Her damak tad›na hitap eden
restoranlara sahip. Mitte
semtindeki Hackesche Höfe,
çevresinde bar›nd›rd›¤›
say›s›z restoran, cafe ve
barlarla gece hayat›na
baﬂlang›ç için ideal bir
buluﬂma noktas›.
Oranienburger Caddesi boyunca
birbiri ard›na s›ralanan
restoranlar aras›nda seçim
yapmakta zorlanabilirsiniz.
Prenzlauer Berg de sevilen
bölgelerin baﬂ›nda geliyor.
Gendarmenmarkt çevresinde de
güzel restoranlar
bulunabilir. Günümüzde
ﬂehirde yeni trendlerin
kayna¤› ise
Friedrichshain'daki SimonDach Caddesi.
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büyük ve heybetli oldu¤unu
düﬂünmüﬂtüm ama kal›nt›lar
sadece 3 metre yüksekli¤inde
ve 10-15 santimetre
geniﬂli¤inde oldu¤unu
gösteriyor. Sadece beton
bloklardan oluﬂan bir yap›.
160 kilometre uzunlu¤u ile
ﬂehri 28 y›l ortadan ikiye
bölmüﬂ. Duvara yak›n
yerlerde buray› geçmek
isteyen insanlar›n yaﬂad›¤›
olaylar› gösteren resim ve
yaz›lar da yer al›yor.
Duvar›n y›k›lmadan önceki
halini zihnimde
canland›rmaya ve duvar›
geçmeye çal›ﬂan insanlar›n
neler yaﬂad›¤› düﬂünmeye
çal›ﬂ›rken Berlin Duvar›
parçalar›n›n sat›ld›¤›n›
görünce durakl›yorum.
Hat›ra niyetine di¤er
turistler gibi bir tane sat›n
al›yorum.
Berlin Duvar›’ndan sonraki
dura¤›m›z Checkpoint
Charlie. Buras› da ﬂehri
ziyaret edenlerin mutlaka
gördü¤ü noktalardan biri.
1961'den, 1990'a kadar,
müttefiklerin, yabanc›lar›n
ve diplomatlar›n, Bat› ile
Do¤u Berlin aras›nda geçiﬂ
yapabilmelerini sa¤layan
Amerikan kontrol noktas›.
Bugün art›k etraf›nda Rus
askerlerinin ﬂapka ve
üniformalar›n›n, Rus
bebeklerinin ve çeﬂitli

hediyelik eﬂyalar›n sat›ld›¤›
tezgahlarla çevrili.
MODERN ANITLAR
Çok yeﬂil bir ﬂehir olan
Berlin sokaklar› temizli¤i ve
düzenlili¤iyle dikkat çekiyor.
‹kinci Dünya Savaﬂ›
s›ras›nda y›k›lan ço¤u
binan›n yerine yenileri
yükseliyor. ﬁehrin en büyük
ve merkezi al›ﬂveriﬂ caddesi
olan Ku’damm olarak
bilinen Kurfistendamm
Caddesi üzerindeki K›r›k
Kilise ﬂehrin simgelerinden
biri. ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’nda bombalar
nedeniyle kulesi ve bir
bölümü y›k›lan kilise o
ﬂekilde b›rak›lm›ﬂ. Ayn›
cadde üzerinde bugün eski
özelliklerini kaybetmiﬂ olsa
da Charlottenburg Saray›
görülmeye de¤er.
Modern an›tlar›n her
köﬂesinde boy gösterdi¤i
ﬂehirde, sanat›n varl›¤›n›
hissediyorsunuz. Çok s›k
rastlad›¤›m›z ve çok de¤iﬂik
ﬂekillerdeki eserlerin farkl›
anlamlar›n› tahmin etmeye
çal›ﬂ›yoruz. Tabii ki
rehberimizin ipuçlar›yla
anlamlar›n› keﬂfediyoruz.
Rehber, ﬂehrin ad›n›n
batakl›k anlam›na geldi¤ini
ve Berlin’in batakl›k üzerine
kuruldu¤unu anlat›yor. Su
borusu ﬂeklinde inﬂaatlar›n

yan›nda gördü¤ümüz
borular›n da yeralt› sular›n›
çekmek için yap›ld›¤›n›
söylüyor.
Berlin’de nehir de
bulunuyor. Bir sonraki
ziyaret noktam›z ﬂehri ikiye
bölen Spree Nehri… Bu
nehrin üzerinde oluﬂan
adac›k, ‘müzeler adas›’
olarak da biliniyor.
Dünyan›n her yerinden gelen
insan seli içerisinde bölgeyi
geziyoruz.. Pergammon
Müzesi de buradaki
müzelerden biri. Müzeyi
gezdi¤imizde Türkiye
s›n›rlar› içindeki
uygarl›klara ait pek çok
eserin bu müzede
bulundu¤unu görüyoruz.
Bunlardan en ünlüsü de
Bergama Suna¤›. Bode
Müzesi ve eski M›s›r
eserlerinin yer ald›¤› Alte
Müzesi ve Berlin’in simgesi
Berliner Domm da burada
yer al›yor. Berlin kentinin
sembolü olan Brandenburger
Kap›s›, Almanya
Parlamentosu ile karﬂ›l›kl›
olarak kentin en önemli
bulvar›nda bulunuyor.
Brandenburg kap›s›n›n
güneyinde, savaﬂta öldürülen
Avrupal› Yahudiler an›s›na
inﬂa edilen Holokost An›t,
yüksek ve alçak siyah beton
bloklardan yap›lm›ﬂ.
Berlin'in güneybat›s›nda yer
alan Grünewald de gezmek,
bisikletle dolaﬂmak ve
do¤ay› keﬂfetmek için en
uygun bölgelerden biri.
Birçok gölün bulundu¤u
bölge, güneﬂlenmek, yat
gezileri ve nehir turlar› için
ideal. Botanik Bahçesi ise,
farkl› tropik bitki çeﬂitleriyle
dolu. Hayvanat Bahçesi'nde
de, özellikle sualt› dünyas›
akvaryumlar› görülmeye
de¤er. Berlin, tarih, do¤a,
kültür ve panorama
aç›s›ndan insan çok ﬂey
kat›yor. Tabii bir de güneﬂli
ve s›cak gününe denk
geldi¤inizde ﬂehrin zevkine
doyum olmuyor.
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ekonomi
Çeyrek as›r önce ‹rlanda,
geliﬂme oran› düﬂük, ﬂans› az
ve umudu daha da az olan bir
ülkeydi. ‹rlanda Cumhuriyeti,
ﬂimdilerde neredeyse hiç
görülmemiﬂ ekonomik bir
mucizeyi yaﬂ›yor. ‹rlanda
modelinden Türkiye’nin de
alaca¤› dersler var.

Yoksulluktan zenginli¤e…
> > Dr. Gary Chambers
Marmara Üniversitesi Atatürk
E¤itim Fakültesi
gary@marmara.edu.tr

rlanda Cumhuriyeti,
bir zamanlar
Avrupa’n›n co¤rafi
s›n›r›nda ac›mas›z
kaderine terk edilmiﬂ
çok yoksul bir ülke olarak biliniyordu.
Di¤er ülkelerden soyutlanm›ﬂ,
muhafazakâr ekonomik politikalarla ve
dini inan›ﬂla huzur bulan içine kapan›k,
geri kalm›ﬂ bir ülkeydi… Ekonomisi
büyük ölçüde tar›ma, temelde kendinden
çok daha büyük ve genellikle dostça
iliﬂkiler içinde olmad›¤› komﬂu ülkeyle
ihracata dayan›rd›. ‹ﬂsizlik oran›n›n
sürekli artt›¤›, yüksek vergilerin ve
düﬂük ekonomik geliﬂimin, yetersiz
e¤itim sisteminin ve yoksullu¤un yayg›n
oldu¤u bir ülkeydi.

‹

AVRUPA’NIN HASTA ADAMI
Tar›m ürünlerinden ayr›, temel ihracat›;
di¤er ülkelerde iﬂ bulmak ve yaﬂam
ﬂartlar›n› yükseltmek için ülkeyi terk
eden milyonlara varan insan›yd›. 1845 ve
1926 y›llar› aras›nda ülke nüfusu; k›tl›k,
göç ve 1919 y›l›nda baﬂlayan, 1922
y›l›nda sona eren ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n
sonucu olarak 3 milyon azalm›ﬂt›.
20 y›l öncesine kadar, "Avrupa’n›n hasta
adam›" olarak görülüyordu. Yaﬂam
ﬂartlar› Avrupa Birli¤i (15 üye)
ortalamas›n›n üçte ikisi kadard›. ‹rlanda,
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geliﬂme oran› düﬂük, ﬂans› az ve umudu
daha da az olan bir ülkeydi.
‹rlanda Cumhuriyeti, ﬂimdilerde daha
önce neredeyse hiç görülmemiﬂ
ekonomik bir mucizeyi yaﬂam›ﬂ bir ülke
olarak tan›mlan›yor. Di¤er ülkeler için

iyi bir örnek teﬂkil ediyor. Geçti¤imiz
günlerde seçilen Polonya Baﬂbakan›
Donald Tusk, ülkesini kalk›nd›rmada
‹rlanda’y› örnek alaca¤›ndan bahsetti.
‹rlanda Cumhuriyeti, son y›llarda
baﬂar›s›z ekonomik konumundan
Avrupa’n›n en canl› ekonomisine sahip
ülkelerinden biri konumuna kökten
de¤iﬂerek geldi. Son y›llarda geliﬂme
oranlar› yüzde 10’u aﬂt› ve ekonomisi
yak›n gelecekte sürekli büyümeye
devam ederek yüzde 5 civar›na
varacak. 1980’lerin ortas›nda,
‹rlanda’da iﬂsizlik yüzde 15’den
fazlayd›. Bu oran, 1999 y›l›nda yüzde
5’in üzerindeydi. En düﬂük büyüme
oran›, 2007 Nisan-Haziran döneminde
yüzde 3.7 olarak hesapland›.

‹rlanda Mucizesi’nin temelinde e¤itim var

TERS‹NE GÖÇ BAﬁLADI
Ekonomideki patlama bir göçmen
dalgas›n›n ‹rlanda’daki evlerine geri
dönmelerini sa¤lad› ve 1990
y›l›ndan beri ‹rlanda’dan ayr›lan
kiﬂi say›s› yüzde 70 azald›. 1998’de
‹rlanda ‹statistik Bürosu, ülkeye
göçün 21 binini ‹ngiltere’den
(önceki sömürge hükümdar›) olmak
üzere, toplamda 44 bini buldu¤unu
rapor etti.
2020 y›l› itibariyle, ‹rlanda
nüfusunun 4.1 milyondan 5.3
milyona yükselece¤i tahmin
ediliyor. Ülkeye göç edenlerin say›s›
ülke nüfusunun yüzde 19’u kadar
olacak. ﬁu an bile yabanc› iﬂ gücü,
toplam iﬂ gücünün yaklaﬂ›k yüzde
8’ini oluﬂturmaktad›r. Bu istatistik
Avrupa’n›n herhangi bir yeriyle
karﬂ›laﬂt›r›lmaks›z›n yap›lm›ﬂt›r.
‹rlanda, ﬂimdilerde dünya genelinde
177 ülke içinde Birleﬂmiﬂ Milletler
‹nsan Yaﬂam›n› Geliﬂtirme kapsaml›
s›ralamas›nda, ortalama yaﬂam
süresi, e¤itim ve yaﬂam düzeyleri
belirlenmiﬂ grupta en iyi 4’üncü
ülkedir. ‹rlanda’n›n 2007 y›l›nda
Avrupa Birli¤i bütçesine kesintisiz
katk› sa¤lamas› beklenmektedir.

‹rlanda’n›n ekonomik
mucizesinin arkas›nda ne
var? ‹rlanda, güçlü ekonomik
geliﬂimini yerli ve yabanc›
etmenleri birleﬂtirmesine
borçludur. ‹rlanda’n›n
ekonomik mucizesini
belirleyen uzun vadede
baﬂl›ca etmenlerden biri,
1960’l› y›llarda, ülke e¤itim
sisteminin geliﬂtirilmeye
baﬂlanmas›yd›. Çeﬂitli teknik
yüksekokullar›n yan› s›ra
yeni üniversiteler kuruldu ve
devlet liseleri sistemine daha
büyük ölçüde yat›r›m yap›ld›.
Daha da önemlisi; ‹rlanda’da
e¤itim, üniversiteyi de
kapsayacak ﬂekilde bütün
seviyeler için ücretsiz hale
getirildi. Sonuç olarak,
‹rlanda ﬂu anda dünya
genelinde e¤itime kat›l›m
oran›n›n en yüksek oldu¤u
ülkelerden biridir. ‹rlanda'da
toplam nüfusun yüzde 81
liseyi bitirmiﬂtir. Bunlar›n da
yüzde 61’i yüksek ö¤renime
devam etmektedir.
‹rlanda e¤itim
sistemi; ça¤daﬂ,
bilgi-temelli
ekonomi için ihtiyaç
duyulan kalifiye iﬂ
gücünü sa¤lamaya
çal›ﬂmaktad›r.
‹rlanda, Avrupa
Birli¤i’ndeki
ortaklar›n›n ço¤u
gibi hala genç bir
nüfusa sahiptir; 25 – 44 yaﬂ
aras›ndakiler toplam nüfusun
yaklaﬂ›k üçte biri kadard›r.
‹rlanda, Avrupa Birli¤i’nin
geliﬂimine destek için
sa¤lad›¤› milyonlarca
euro’dan ekonomik aç›dan
güvenilir altyap›
çal›ﬂmalar›na, teknolojik
araﬂt›rmalara ve
geliﬂtirmelere ve e¤itime
harcayarak çok büyük ölçüde
yarar sa¤lam›ﬂt›r.
TEKNOLOJ‹ ÜSSÜ
1973 y›l›nda Avrupa
Birli¤i’ne kat›lmas›ndan bu
yana ‹rlanda, Avrupa Birli¤i
fonundan 17 milyar Euro’nun
üstünde yard›m alm›ﬂt›r.

‹rlanda; uzun süre Avrupa
Birli¤i’nin düzenli deste¤ini
almakla, ﬂu anda Avrupa
Birli¤i üyeli¤inin f›rsatlar›n›
ekonomik geliﬂme ve
büyümeyi desteklemek için
baﬂar›yla sömürülmesinin bir
örne¤i olarak görülmektedir.
Fakat AB’nin düzenli para
deste¤i ‹rlanda’n›n ekonomik
sorunlar›ndan s›yr›lmas›na
tek baﬂ›na yard›mc›
olmam›ﬂt›r.
‹rlanda geçen 15 y›ldan fazla
sürede ekonomik gücünü
art›rmadaki ola¤anüstü
baﬂar›s›n› her ﬂeyden daha
çok ticarete dayal› güçlere
borçludur. 1980’lerin
sonlar›nda, ard› ard›na
kurulan ‹rlanda hükümetleri,
temel kamu ödeneklerinin
kesintilerindeki ve vergideki
düzenlemelere devam
etmiﬂlerdi. Sonuç olarak, iﬂ
güvencesi artt›, yat›r›ma
devam edildi ve Yerel Üretim
Çal›ﬂmas› mali üretimi

art›rarak geliﬂti. Daha
önemlisi, ‹rlanda’n›n
ekonomisi 1990’larda, Dell,
Gateway ve IBM gibi yüksek
teknolojili Amerikan
ﬂirketlerinin ülkeye
yat›r›mlar›n› büyük ölçüde
art›rmalar› üzerine h›zl› bir
ﬂekilde yükselmiﬂtir; ‹rlanda,
AB’nde cazip bir yat›r›m
sahas› olarak
nitelendirilmiﬂtir. Bu
ﬂirketler, Avrupa’daki
oldukça düﬂük ﬂirket vergi
oranlar› (1990’lar›n
sonlar›nda yüzde 10-12,5
aras›) ve ‹ngilizce bilen
kalifiye iﬂ gücü taraf›ndan
cezp edildi. Bu, ﬂirketlere
yönelik uygulanan düﬂük

vergi oran› özellikle, Avrupa
Birli¤i taraf›ndan yap›lan
eleﬂtirinin artmas›na yol
açm›ﬂt›r. Bu eleﬂtiri, ﬂirketlere
uygulanan düﬂük vergi
oranlar›n›n ‹rlanda’n›n
uluslararas› yat›r›mlar›
çekmede haks›z rekabet
sa¤layaca¤› inanc›na
dayanmaktad›r.
GEL‹ﬁMEN‹N YAN ETK‹LER‹
Yeni yap›lanan refah
düzeyine ra¤men, ‹rlanda ﬂu
anda h›zl› ekonomik
geliﬂmenin yan etkileriyle
karﬂ› karﬂ›yad›r. 2004 y›l›nda,
zengin ve yoksul aras›ndaki
uçurum o kadar büyüdü ki;
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹rlanda’da,
Amerika hariç, di¤er bütün
bat›l› ülkelerin içinde gelir
da¤›l›m›ndaki eﬂitsizli¤in en
yüksek seviyede oldu¤unu
aç›klad›. ‹rlanda; AB içinde
yoksulluk s›n›r›ndaki insan
oran›n›n en yüksek oldu¤u
ülkedir. Ülkenin karﬂ›laﬂt›¤›
di¤er bir sorun,
‹rlanda’n›n yeni
edindi¤i zenginli¤in
belirli bir
miktar›n›n
yurtiçinde ve
d›ﬂ›nda tekrar
gayrimenkule
yat›r›ld›¤›
gerçe¤idir. Geçen
20 y›ldan fazla
sürede, yeni emlak
fiyatlar› ortalama alt›-yedi
misline, 400 bin dolar
civar›na ç›km›ﬂ, gayrimenkul
gelirlerindeki ﬂaﬂ›rt›c› art›ﬂ›n
aksine çok daha fazla
yükselmiﬂtir. Ama yine de,
‹rlanda’n›n ekonomik
mucizesinden ç›kart›lacak
esas politik dersler; serbest
ticaretin ve yat›r›m›n
desteklenmesi, iﬂ dünyas›yla
uyumlu vergi politikalar›n›n
geliﬂtirilmesi, yüksek ve
ortaö¤retimde düﬂük ücretle
veya ücretsiz e¤itim
sa¤lanmas› ve AB’den
sa¤lanan para deste¤inin
uzun vadeli çal›ﬂmalarla
yerinde kullan›lmas›n›n
sa¤lanmas› gerekti¤idir.
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Güneﬂine aﬂ›k olunan kent

Nemrut Da¤›’n›n
zirvesinde güneﬂin
do¤uﬂuna ve
bat›ﬂ›na ﬂahit olmak
adeta bir mucizeye
tan›kl›k yapmak
gibi… Malatya sahip
ç›ksa da Ad›yaman,
Nemrut Da¤›’n›n tek
sahibi olmaya
kararl›…
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> > Burak Güldüren

evsimlerden ilkbahar,
aylardan may›s…
Otobüsümüz
Ad›yaman s›n›rlar›na
girer girmez, güneﬂin
en güzel halini görme
hevesiyle yan›p tutuﬂuyoruz.
Do¤an›n coﬂkulu uyan›ﬂ›na
Diyarbak›r ve ﬁanl›urfa’y› da
kapsayan gezimizde ﬂahit
olduk zaten. Güneﬂ cömertçe,
›ﬂ›klar›yla bizi gezimiz
boyunca yaln›z b›rakmad›
ama biz güneﬂin bir baﬂka
haline tan›kl›k etmek
istiyoruz.
Ad›yaman’a, ﬁanl›urfa’dan
yaklaﬂ›k 1 saat süren otobüs
yolculu¤u sonunda ulaﬂ›yoruz.
Akﬂam üzeri otel odas›na
kendimizi att›¤›m›zda,
midemiz zil çal›yor ve akﬂam
yeme¤inde yiyece¤imiz
kebaplar›n hayalini
kuruyoruz.
Bir saatlik bir dinlenmeden
sonra kendimizi zengin bir
sofran›n baﬂ›nda buluyoruz.
Neredeyse etsiz bir yemek yok

M

Ad›mayan mutfa¤›nda…
Meyir çorbas›, içli köfte, çi¤
köfte, Ad›yaman Tavas›
derken, ortaya ‘ﬂiﬂik’ geliyor.
ﬁiﬂik ya da ﬂ›ﬂ›k denilen
yemek, Ad›yaman
sofralar›n›n has›, Ad›yaman
Kebab› asl›nda… Süt
danas›yla kuzunun kaburga
bölümünden k›ymayla
haz›rlanan bu kebab›n tad›na
bir kez de olsa bakman›zda

fayda var. Sofradan Burma
tatl›s›n›n dama¤›m›zdaki
tad›yla kalk›yoruz.
ﬁAFA⁄I YAKALAYACA⁄IZ
Bugün biraz erken yatmam›z
gerek çünkü sabah erkenden
yolculuk var… Evet, yar›n
sabah saat 4 gibi yola
ç›kaca¤›z. Hedefimiz, zirve…
Kahta ilçesindeki Nemrut
Da¤›’na t›rmanaca¤›z.

gezi türkiye
KENT MÜZES‹N‹
GÖRÜN
Geçmiﬂi M.Ö. 40 binli y›llara
kadar dayanan, Güneydo¤u’nun
incisi Ad›yaman, birçok
kültüler ve tarihi mirasa
sahip. Bu yüzden de Nemrut
Da¤›’n›n yan› s›ra gezilip
görülebilecek birçok de¤ere
sahip. Ulu Camii, Behos ve
Saint Paul Kilisesi, Pirin
Ma¤aras›, Besni Kalesi, Roma
çeﬂmesi ve Ad›yaman Kent
Müzesi’ni görmeden bu kentten
ayr›lmaman›z› öneririz.
Kente gelip de hediye almak
istiyorsan›z da, otantik
çarﬂ› Oturakç› Pazar›'na
bakman›zda fayda var. Kendine
özgü renkleriyle heybeler,
yöresel kilim ve hal›lar, el
iﬂleri, dokuma örnekleri,
yemeniler, çar›klar, has›r
sepetler, ahﬂap eﬂyalar ve
küçük tanr› heykelleri
dostlar›n›za ve size
Ad›yaman’› unutturmayacakt›r.
Sabah, otelin uyand›rma
servisinin telefonuyla
yataktan f›rl›yorum.
Rehberimizin ‘s›k› giyinin’
uyar›lar› nedeniyle, valizimde
buldu¤um bütün giysileri üst
üste giyiyorum. Otobüsten
indi¤imizde yüzüme çarpan
so¤ukla uykum kaç›veriyor.
Da¤›n eteklerinde bekleyen
jandarmalar karﬂ›l›yor bizi.
Gecenin karanl›¤›nda
baﬂl›yoruz t›rmanmaya. Bir
tek yüzümüze çarpan so¤uk
rüzgar› hissediyoruz. Nemrut
Da¤›’n›n zirvesi deniz
seviyesinden tam 2 bin 150
metre yükseklikte… Biz
tümülüslerin oldu¤u zirveye
ç›kmak için 600 metrelik yolu
yürüyoruz. Da¤›n zirvesine
150 metre kala ilk tümülüsle
karﬂ›laﬂ›yoruz.
KRALA KONUK OLDUK
Da¤›n sahibi, bu görkemli
tümülüsü ve kutsal alan›
yapt›ran Komegene kral› 1.
Antiochos Epiphanes.
Yumruk büyüklü¤ündeki
taﬂlar›n bir alana y›¤›lmas› ile

oluﬂmuﬂ tümülüs'ün içinde
krala ait mezar odas›n›n yer
ald›¤› san›l›yor. Tümülüs
do¤uda, bat›da ve kuzeyde
sert kayaya oyulmuﬂ teras
biçiminde üç avlu ile
çevrelenmiﬂ. Do¤u yönünde
bulunan avluda heykeller
heykeltraﬂl›k an›tlar›n›n en
önemli grubunu oluﬂturuyor.
Buradaki heykellerden
baz›lar›n›n boyu 7 metreyi
buluyor. Geç Helenistik ça¤a
ait yüzlere sahip taﬂ
heykellerde y›llar›n verdi¤i
yorgunlu¤u anlat›rcas›na
çatlaklar var.
SICAK ﬁARAP VE
BATTAN‹YE
Tabii biz bu heykelleri gün
a¤ar›nca daha net
görebiliyoruz. Nefes nefese
bir t›rman›ﬂtan sonra zirveye
vard›¤›m›zda, yan›na
battaniye alanlar ﬂansl›
çünkü so¤uk burada kendini
daha da iyi hissettiriyor.
Dünyada güneﬂin do¤uﬂunu
en iyi izleyebilece¤imiz yere
do¤ru dönüyoruz. Elimizde

s›cak ﬂaraplar, dilimizde en
güzel türkülerle ça¤›r›yoruz
güneﬂi… Adeta bir mucizeye
ﬂahit olurcas›na bekliyoruz.
Tan yeri a¤ar›rken, güneﬂ
adeta bir alt›n tepside bize
sunuluyor ve elimizi uzatsak
dokunabilecekmiﬂiz hissine
kap›l›yoruz. Foto¤raf
makineleri donmayan
arkadaﬂlar ﬂansl›. Onlar
foto¤raf çekilirken biz de
karelere girmeye
çabal›yoruz. Da¤dan iniﬂ de
çok keyifli. Bu kez
kemiklerimiz ›s›nm›ﬂ olarak
iniﬂe geçiyoruz.
Evet, dünyan›n sekizinci
harikas› olarak

‘Kriz önce
Ad›yaman’›
vurdu’
‹SMMMO Yaﬂam’›n sorular›n›
yan›tlayan Ad›yaman Serbest
Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odas›
Baﬂkan› Nihat
Karaaslan,
Türkiye’nin
içerisinde
bulundu¤u
ekonomik
s›k›nt›lardan en
çok etkilenen iller aras›nda
Ad›yaman’›n da oldu¤unu
belirtiyor. Bölgeye yap›lacak
sanayi yat›r›mlar›n›n tamamen
durdu¤unu bildiren Karaaslan’a
göre kentte fabrikalar onlarca
iﬂçisine kap›y› gösteriyor. Geçen
y›la oranla kapanan ﬂirket
say›s›nda da yar› yar›ya art›ﬂ
yaﬂand›¤›n› ifade eden Karaaslan,
ﬂu noktalar›n alt›n› çiziyor:
"GAP ile ilgili yap›lacak sulama ve
ulaﬂ›m destekleriyle ilgili at›lm›ﬂ
ciddi, somut ad›m hala yok.
Mevcut Organize Sanayi
Bölgesi’nin iyileﬂtirilmesine
yönelik çal›ﬂmalara h›z
kazand›r›lmas› ve özellikle GAP
bölgesi içerisinde yer alan tüm
illere bölgesel teﬂvik uygulamas›
getirilmesi gerekli. Bu uygulamalar
yurttaﬂlar›n ekonomik
tedirginli¤ini azaltabilir. Sanayi
mekanizmas›n›n rahat iﬂlemesini
sa¤layabilir. Bu önlemler
Ad›yaman ve halk›n›
rahatlatabilir."

nitelendirilen ve
UNESCO’nun Dünya
Kültür Miras› içine ald›¤›
Nemrut Da¤› Milli Park› ve
ören yerini ömrünüzde
mutlaka bir kez de olsa
görmelisiniz. Dev heykeller
ve tümülüslerin yan› s›ra
Milli Park’›n s›n›rlar› içinde
Arsameia (Eski Kale), Yeni
Kale, Karakuﬂ Tepesi ve
Cendere Köprüsü de yer
al›yor.
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kültür sanat
GENÇL‹K
YAPITLARI

En ünlü sürrealist
‹stanbul’da
stanbul, Picasso’nun
ard›ndan ünlü bir
ressam› daha a¤›rlamaya
haz›rlan›yor. Ünlü
sürrealist ‹spanyol
ressam Salvador Dali’nin
eserleri 20 Eylül’de Sak›p
Sabanc› Müzesi’nde (SSM)
sergilenmeye baﬂland›.
20’inci yüzy›l›n en önemli
sanatç›lar›ndan,
sürrealizmin yani
gerçeküstücülük ak›m›n›n
temsilcisi Salvador Dali’nin
baﬂl›ca esin kayna¤› düﬂler,
korkular ve hayallerdi...
Dali’nin resim sanat›n›n
ak›ﬂ›na yön veren eserleri
ﬂimdi ‹stanbullular›n
aya¤›na
kadar geldi.
Dali’nin
kapsaml› bir
retrospektifi
niteli¤ini
taﬂ›yan
“‹stanbul’da
Bir
Sürrealist
Salvador
Dali” adl›
sergide,
‹spanyol
sanatç›n›n
380 parça
eseri
sergilenecek.
20 Ocak’a
kadar aç›k
kalacak
sergide
sanatç›n›n
ya¤l› boya
tablolar›,

‹

>> ﬁehri uyand›rmadan...
Kendine özgü manzara foto¤raflar›yla dünya çap›nda bilinen ‹ngiliz
foto¤raf sanatç›s› Michael Kenna, Türkiye’de ilk kez Galeri Elipsis
taraf›ndan a¤›rlan›yor. 25 Eylül-22 Aral›k tarihleri aras›nda sürecek
"Sessiz ‹zlenimler" adl› sergide, sanatç›n›n Japonya, New York,
Fransa ve Çin’de çekti¤i foto¤raflar yer al›yor. Say›s›z ülkede sergi
açm›ﬂ olan Kenna, birço¤umuz henüz uykudayken peﬂine düﬂüp
yakalad›¤› gerçeküstü kareler sayesinde izleyene huzur veren
yap›tlar›n›, Japon ﬂiiri "haiku"ya benzetiyor. Telefon: (0212) 249 48 92
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SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, "Bu
sergi, Gala-Salvador Dali Vakf›’n›n
‹spanya d›ﬂ›na verdi¤i en büyük sergi
olma özelli¤i taﬂ›yor" diyor. Ölçer,
sergide Figueres’teki Dali Tiyatro
Müzesi’nde sergilenmeyen pek çok
eserin de yer ald›¤›n› kaydediyor.
Dali gibi çok ünlü, ünlü oldu¤u kadar da
hakk›nda pek çok görüﬂün ileri
sürüldü¤ü bir sanatç›y› sergilemenin
kendilerine önemli bir sorumluluk
verdi¤ini dile getiren Ölçer,
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürüyor:
"Bunun için bu serginin büyük bir
retrospektif olmas›nda ›srarc› olduk.
Zannederim bu, 20. yüzy›la damgas›n›
vurmuﬂ sanatç›n›n uzun yaﬂam›n›n
baﬂ›ndan sonuna kadar geçirdi¤i
evrelerin hepimiz taraf›ndan
anlaﬂ›lmas›n› mümkün k›lacak."
Ölçer’in verdi¤i bilgiye göre, sergide
33 resim, 113 çizim, 111 gravür ve 12
litografi yer al›yor. Sergiyi bir
retrospektif haline getirmek için
sanatç›n›n el yaz›lar›, defterleri,
mektuplar› gibi pek çok belgeye yer
veriliyor.

çizimleri ve grafiklerinin
yan› s›ra el yazmalar›,
defterleri, mektuplar› ve
foto¤raflar› gibi pek çok
belge yer alacak.

Perde aç›ld›

Opera ve bale dünyas›

Devlet Tiyatrolar› (DT), 2008 - 2009 tiyatro sezonuna, 57 yeni
oyundan oluﬂan bir repertuvarla giriyor. ‹stanbul Devlet
Tiyatrosu’nda ﬁiﬂli Cevahir Sahnesi, Ankara Devlet Tiyatrosu
yap›m› “Suçlu Yürekler” ile 7 Ekim’de aç›l›rken, Harbiye
Kenter Tiyatrosu, Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n eserinden Özgür
Yal›m’›n uyarlay›p yönetti¤i “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”
adl› oyunun prömiyeri ile 28 Ekim’de aç›lacak.
‹stanbul ﬁehir Tiyatrolar› da 1 Ekim’de perdelerini açt›. Bilet
fiyatlar› tam 7, indirimli 5.5, çocuk oyunlar› ise 3 YTL. olarak
belirlendi. Ekimin ilk iki haftas›nda Üsküdar Musahipzade
Celal Sahnesi’nde “‹stanbul Efendisi”, Kâ¤›thane Sadabad
Sahnesi’nde “Dinmeyen Alk›ﬂlar”, Üsküdar Kerem Y›lmazer
Sahnesi’nde “Yedi Tepeli Aﬂk”, Kad›köy Haldun Taner
Sahnesi’nde “K›rm›z› Pazartesi”, Ümraniye Sahnesi’nde
“Bayaz›t” ve Fatih Reﬂat Nuri Sahnesi’nde “Leonce ile Lena”
sahnelenecek.

‹stanbul Devlet Opera ve Balesi (‹DOB), 2008-2009 sezonunu
açt›. Genellikle aç›l›ﬂ konserlerini Atatürk Kültür Merkezi
(AKM) yapan ‹DOB, AKM y›k›l›p yeniden yap›laca¤› için,
aç›l›ﬂ konserini Aya ‹rini’de gerçekleﬂtirdi. ‹DOB, kas›m ay›na
kadar sadece Süreyya Operas›’n› kullanacak. Ekim ay› içinde
Süreyya Operas› sahnesinde “Hüsn-ü Aﬂk’a Dair”, “Sihirli
Flüt”, “Heidi”, “9. Senfoni / Koral Fantezi” ve “Kamelyal›
Kad›n” izlenebilecek.
‹DOB’da sezonun yenilikleri aras›nda her ay düzenlenecek
‘Ustalara Sayg›’ konserleri dikkat çekiyor. ‹lki 18 Ekim
Cumartesi günü Ayhan Baran an›s›na verilecek konserler, her
ay yitirdi¤imiz bir baﬂka sanatç› için düzenlenecek. Ayd›n
Gün ve Leyla Gencer için de birer konser olacak. Kas›m
ay›nda Verdi’nin “La Traviata” operas› Yekta Kara taraf›ndan
sahneye konarken, ay›n ikinci yar›s›nda Donizetti’nin “Don
Pasquale” adl› eseri sergilenecek.

>> 150 milyon dolarl›k sergi
Tate Britain ve British Council iﬂbirli¤iyle haz›rlad›¤› ve Britanya
oryantalist resminin dünyadaki en önemli örneklerinin yer ald›¤›
150 milyon dolarl›k "Do¤u’nun Cazibesi" sergisi Suna ve ‹nan
K›raç Vakf› Pera Müzesi’nde aç›ld›. Sergi 26 Eylül 2008– 11 Ocak
2009 tarihleri aras›nda gezilebilecek.
Sergide aralar›nda John Frederic Lewis, Sir David Wilkie, William
Holman Hunt, Sir Joshua Reynolds, Sir Thomas Phillips, Lord
Frederic
Leigton, Robert
Scott Lauder,
Henry William
Pickersgill gibi
büyük ustalar›n
eserlerinin de
yer ald›¤› 102
resme; Suna ve
‹nan K›raç Vakf›
Koleksiyonundan; Osman Hamdi Bey’in ‹ki Müzisyen K›z ve
Henry Bone’un Thomas Hope’un Türk Giysileri ‹çinde Portresi
resimleri ile Topkap› Saray› Müzesi Koleksiyonundan; David
Wilkie’nin Sultan Abdülmecid’in Portresi resimleri de eﬂlik
ediyor. "Do¤u’nun Cazibesi" sergisinde, Britanya ve dünya
tarihinin; Lord Byron, Lady Montagu, James Silk Buckingham, Sir
Richard Burton, Thomas Edward Lawrence gibi ünlü isimlerinin
yan›s›ra, Osmanl› dünyas›ndan Kavalal› Mehmed Ali Paﬂa, Sultan
Abdülmecid gibi önemli figürlerin portreleri de bulunuyor.

>> Mutluluk oyunu
Beﬂiktaﬂ Belediyesi, kültür
sanat etkinliklerinde yeni
sezonu çocuk oyunlar›yla
aç›yor. Ekim ay› süresince
Akatlar Kültür Merkezi
Melih Cevdet Anday
Sahnesi’nde, Masal Gerçek
Tiyatrosu "Pollyanna" isimli
oyununu sahneleyecek.
Ortaköy Kültür Merkezi
Afife Jale Sahnesi’nde ise
yine ekim ay› boyunca
Tiyatro Mie’nin "K›rm›z›
Baﬂl›kl› K›z" ve "Komik
Tavﬂan Hobi" isimli oyunlar›
çocuklarla buluﬂacak.
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sinema
D‹NLE
NEYDEN
Tür: Romantik
Yönetmen: Jacques Deschamps
Senaryo: Ayﬂe ﬁasa , ‹smail Eren
Oyuncular: Ahu Türkpençe, Alican
Yücesoy, Emin Olcay, Metin Hara,
Lale Mansur, Jean Benguigui ,
Burhan Öçal , Altu¤ Yücel , ‹smail
Hakki , Taner Ertürkler , Jean
Gabriel Nordmann

Birçok önemli ödüle
sahip yönetmen Jacques
Deschamps’›n
yönetmenli¤i yapt›¤›
film “Dinle Neyden”,
1798 Osmanl›-Frans›z
savaﬂ›n›n yaklaﬂt›¤›
günlerde, ‹stanbul’da
bar›ﬂ arayan bir avuç
insan›n çabalar›yla, iki
genç Saray
mensubu
aras›nda
yaﬂanan
duygusal
iliﬂkinin
tan›¤› olan
genç bir
Mevlevi
Derviﬂinin
mistik
dünyas›n›
anlat›yor. Diplomatik
müzakereler esnas›nda
rahats›zlanan Dede
Efendi’ye Saray Tabibi
Halil eﬂlik etmeye
baﬂlar ve Halil, Beyhan
Sultan’›n yard›mc›s›
Gülnihal Kalfa ile
yak›nlaﬂ›r. Bu hikâyeyi
defterinde Hz.
Mevlana’n›n
ö¤retileriyle
dillendirense,
Mevlevihane
defterlerini tutmakla
görevli ve Nuri
Efendi’nin hizmetlisi,
mistik bir dünyaya
sahip Derviﬂ’tir. Filmin
çekimlerinde 50 kiﬂinin
haz›rlad›¤› 500 kostüm
ve 35 kiﬂilik uzman bir
grupla haz›rlanan
dekor ve aksesuar
kullan›lm›ﬂ.
‹SMMMO YAﬁAM > Eylül/Ekim 2008

>58

Keyifli
seyirler

Amerikan tarz› esprilerden hoﬂlananlar›n film
boyunca gülmesi kaç›n›lmaz gibi görünüyor.

DISASTER MOV‹E
Orijinal ad›: Disaster Movie
Tür: Komedi
Yönetmen: Jason Friedberg
Senaryo: Jason Friedberg , Aaron Seltzer,
Aaron Seltzer
Oyuncular: Matt Lanter, Vanessa Minnillo, G.
Thang, Crista Flanagan

cary Movie’nin
yarat›c›lar›n›n elinden
ç›kan Disaster Movie
e¤lenceli bir seyirlik gibi
görünüyor. Son y›llar›n
macera filmleriyle dalga geçen
bir parodi olan film ayn›
zamanda bu filmlerde oynayan
oyuncularla da dalga geçiyor.
“Disaster Movie”de, bilinen
her türlü do¤al felaketin

S

–göktaﬂlar›, kas›rgalar,
depremler- yaﬂand›¤› bir
gecede hayatta kalmaya
çabalayan 20’li
yaﬂlardaki bir grup
gencin baﬂ›na
gelenler anlat›l›r.
Kentteki felaketler
birbirini izlerken bu
büyük y›k›m›
durdurabilmek için
bir dizi gizemli
olay› çözmek
zorunda kal›rlar.
Disaster Movie’nin
Korkunç Bir Film serisinin
baﬂar›s›n› yakalay›p
yakalamayaca¤› bilemeyiz

ancak dalga geçti¤i filmleri
izleyenler için parodisini
izlemek de¤iﬂik bir seyirlik
olabilir. Fragmandan,
foto¤raflardan ve
kadrodan
gördü¤ümüz
kadar›yla filmde;
Iron Man, Incredible
Hulk, Enchanted,
Indiana Jones, The
Love Guru, Speed
Racer, The Dark
Knight, Hancock, Juno,
Sex And the City, You
Don’t Mess with Zohan,
Kung Fu Panda ve daha nice
filmle dalga geçiliyor.

Consuela'ya gönlünü
kapt›r›r ve aralar›nda
uzun bir iliﬂki baﬂlar.
Profesör David'in
yaﬂl›l›k kompleksi ve
sevgilisinin onu daha
genç biri için terk
edece¤i düﬂüncesi
iliﬂkiyi bir y›pranma
sürecine sokar. David
Kepesh'in o¤lu ve sürekli iliﬂki

yaﬂad›¤› Caroline'in David ile
olan diyaloglar›n inceli¤i ve
bu konuﬂmalarda David'in
akl›n› Consuela'dan
alamamas› haf›zalarda yer
ediyor.
Filmin en önemli karakteri
David rolünde Ben
Kingsley’in mükemmel
oyunculu¤u filmi daha da
izlemeye de¤er k›l›yor.

ELEGY
Orijinal ad›: Elegy
Tür: Romantik / Dram
Yönetmen: Isabel Coixet
Senaryo: Nicholas Meyer , Philip Roth
Oyuncular: Ben Kingsley, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard, Patricia Clarkson, Dennis
Hopper, Deborah Harry

Türkiye’de “Ölen Hayvan”
ad›yla yay›mlanan Philip
Roth’un roman›ndan
uyarlanan dram bu y›l Berlin
Film Festivali’nin yar›ﬂma
bölümünde yer alm›ﬂt›.
Kar›s›n› ve onu hiçbir zaman
affedemeyen o¤lunu y›llar
önce terk etmiﬂ bir
üniversite profesörü
olan David Kepesh
her ay rutin olarak
Caroline adl› bir
kad›nla iliﬂkiye
girmektedir. Asl›nda
ikisinin de yaﬂlar› ve
kiﬂilikleri birbirine çok
uygundur. Ama David
ona hayran olan ö¤rencisi

DVD-SEÇMELER

>> YASAK KRALLIK

DEATH RACE
Orijinal ad›: Death Race
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Paul W.S. Anderson
Senaryo: Paul W.S. Anderson
Oyuncular: Jason Statham, Joan Allen,
Tyrese Gibson, Ian McShane

Az›l› suçlularla dolu
bir hapishanenin
yöneticileri,
cezaevindeki
mahkûmlar› birbirleriyle
dövüﬂmeye zorlayarak,
bol miktarda para
kazanabilecekleri, tüyler
ürpertici bir çeﬂit gladyatör
oyunu düzenlemeye karar
verirler. Üç ﬂampiyonluk
kazanm›ﬂ otomobil yar›ﬂç›s›
Jensen Ames (Jason Statham),
vahﬂi koﬂullar›n hüküm
sürdü¤ü bu dünyada hayatta
kalmay› baﬂarma konusunda

ÇINGIRAKLI TOP
Orijinal ad›: Ç›ng›rakl› Top
Tür: Komedi
Yönetmen: Egemen Ertürk
Senaryo: Egemen Ertürk
Oyuncular: Burak Ünal, ‹pek
Özkök, ‹lyas Salman, Zihni
Göktay, Ömür Arpac›, ‹lhan
Mans›z

Egemen Ertürk'ün
yönetti¤i ve Burak
Ünal ile ‹pek
Özkök'ün baﬂrolü
paylaﬂt›¤› Ç›ng›rakl›
Top ekibinde yer alan
‹lyas Salman, Zihni Göktay,
Ömür Arpac›, ‹lhan Mans›z
gibi birçok sürpriz konuk sizi
k›r›p geçirecek.
Eski bir futbol y›ld›z› olan
Kerem'in geçirdi¤i sakatl›k

bir uzman olup ç›km›ﬂt›r. Eski
bir doland›r›c› olan Ames, tam
hayat›n› düzene koydu¤unu
düﬂündü¤ü bir anda iﬂlemedi¤i
bir cinayet yüzünden hapse
at›l›r. Öldürülmesi imkâns›z
olarak kabul edilen
mistik sürücü
Frankenstein
maskesini giymek
zorunda b›rak›lan
Ames’›n önüne,
Cezaevi’nin despot
yöneticisi (Joan
Allen) taraf›ndan
iki seçenek konulur:
Gladyatör oyununa kat›l›rsa
özgürlü¤üne kavuﬂabilecek,
kat›lmazsa hücreye kapat›l›p
orada çürümeye terk
edilecektir.Yüzü metalik bir
maskeyle kapat›lan Ames üç gün
boyunca devam edecek son
derece zorlu bir ölüm yar›ﬂ›nda
hayatta kalmaya çal›ﬂ›r.

nedeniyle kariyeri bitmiﬂtir.
‹çki ve kumar bata¤›nda baﬂ›na
aç›lan belalardan kaçarken yolu
Görme Engelliler Derne¤i ile
kesiﬂir. Onlar›n kuraca¤› tak›m›n
çal›ﬂt›r›c›s› olur ve
hayata ba¤l›l›klar›n›,
düﬂe kalka verdikleri
mücadeleyi görmesi
onun için büyük bir
ﬂanst›r.
Yaﬂad›¤› mahallede
bulunan Görme
Engelliler
Derne¤i'nin gözü
diyebilece¤imiz
Semra, her zaman oldu¤u gibi
derne¤in futbol tak›m› kurma
çabalar›nda da hep yanlar›nda
olmaktad›r. Antrenör olarak
tak›m›n baﬂ›na geçen Kerem ile
çat›ﬂma yaﬂasa da, bu serüven
aﬂk› getirecek midir?

17 yaﬂ›ndaki Jason Tripitikas bir kungfu
fanati¤i olarak, Maymun Kral› rüyas›nda
görmekte ve s›k s›k, ucuz kungfu
DVD’leri almak için Yaﬂl› Sekme
ad›ndaki gizemli bir kör adam›n iﬂletti¤i
tefeci dükkân›na gitmektedir. Bir gün
dükkânda ucuna bronz bir maymun
figürü iﬂlenmiﬂ, t›pk› rüyalar›nda Büyük
Bilge’nin kulland›¤›na benzeyen bir asa
bulur. Jason bir soygunda hayat›n›
kurtarmak için kaçarken, asay› s›k›ca
tutmuﬂ bir ﬂekilde çat›dan düﬂer. Kendine geldi¤inde, asayla birlikte
kendini eski Çin’de bulur. Asay› tan›yan ve Jason’na yard›m eden Lu
Yan, bir kehanete göre, Jason’›n asay› Beﬂ Öge Da¤›’na götürerek
Büyük Bilge’yi özgür b›rakmas› ve kehaneti yerine getirmesi
gerekti¤ine inanmaktad›r. Jason ancak ondan sonra evine
dönebilecektir.

>> ﬁAFAK HAREKATI
Film, Amerikal› savaﬂ pilotu Dieter
Dengler'in gerçek yaﬂam hikâyesini
anlat›yor. Vietnam savaﬂ›nda uça¤›
ormana düﬂen Dengler yerli halk
taraf›ndan al›konulur ve iﬂkence edilir.
Tutuldu¤u yerde beﬂ tutsak daha
vard›r. Bir kaç›ﬂ plan› haz›rlayan
Dieter'e tutsaklardan biri karﬂ› ç›kar.
Öldürüleceklerini anlad›klar›nda plan›
hayata geçirmeye karar verirler. Fakat
ihanet nedeniyle grup ayr›l›r. Sonras›nda ise Dieter ve Duane asl›nda
gerçek hapishane olan ormandan ç›k›ﬂ yollar›n› aramaya baﬂlarlar.

>> KIRMIZI BALONUN YOLCULU⁄U
Yaln›z bir çocu¤un peﬂinde Paris
sokaklar›nda gezinen gizemli k›rm›z›
balon, Hou'nun öyküsünde belki de
ayn› sokaklar› 50 y›l sonra geçerek
k›r›k yaﬂamlara, parçalanm›ﬂ ailelere,
büyük ve kalabal›k bir ﬂehrin
kalbindeki ›ss›zl›¤a tan›kl›k ediyor.
K›rm›z› Balon'un peﬂine tak›ld›¤› küçük
Simon, annesi Suzanne ile tek odal› bir
dairede yaﬂamaktad›r. Bir kukla
tiyatrosunda ses sanatç›l›¤› yapan
Suzanne, çocu¤unu yaln›z
yetiﬂtirmenin getirdi¤i bask›y›
gö¤üslemeye çal›ﬂ›r. Simon'a bakmas› için Song ad›nda sinema
ö¤rencisi Çinli bir k›z bulur. Suzanne, ara s›ra o¤lunu ihmal etti¤ini
hat›rlar ve suçluluk duygusuyla onu ﬂ›mart›r.
Eylül/Ekim 2008 < ‹SMMMO YAﬁAM

59<

kitap
ﬁ‹‹R

Kuvayi Milliye
…
Onlar ki toprakta kar›nca,
suda bal›k,
havada kuﬂ kadar
çokturlar;
korkak,
cesur,
câhil,
hakîm
ve çocukturlar
ve kahreden
yaratan ki onlard›r,
destân›m›zda yaln›z onlar›n
mâceralar› vard›r.

Masumiyet Müzesi

N

obel ödüllü yazar›m›z
Orhan Pamuk’un son
roman› "Masumiyet
Müzesi" ‹letiﬂim
Yay›nlar›’ndan
piyasaya ç›kt›. Ç›kar ç›kmaz
da en çok sat›lan kitaplar
aras›nda yerini ald›.
"Hayat›m›n en mutlu
an›ym›ﬂ, bilmiyordum"
cümlesiyle baﬂlayan Orhan
Pamuk’un üzerinde 6 y›l
çal›ﬂt›¤› roman›, 1975 y›l›n›n
bir bahar günü baﬂlay›p
günümüze kadar gelen
‹stanbullu zengin çocu¤u

Onlar ki uyup hainin i¤vâs›na
sancaklar›n› elden yere düﬂürürler
ve düﬂman› meydanda koyup
kaçarlar evlerine
ve onlar ki bir nice murtada hançer
üﬂürürler
ve yeﬂil bir a¤aç gibi gülen
ve merasimsiz a¤layan
ve ana avrat küfreden ki onlard›r,
destân›m›zda yaln›z onlar›n
mâceralar› vard›r.
Demir,
kömür
ve ﬂeker
ve k›rm›z› bak›r
ve mensucat
ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollar›n›n
ve gökyüzü
ve sahra
ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollar›n›n,
sürülmüﬂ topra¤›n ve ﬂehirlerin
baht›
bir ﬂafak vakti de¤iﬂmiﬂ olur,
bir ﬂafak vakti karanl›¤›n kenar›ndan
onlar a¤›r ellerini topra¤a bas›p
do¤rulduklar› zaman.
En bilgin aynalara
en renkli ﬂekilleri aksettiren
onlard›r.
As›rda onlar yendi, onlar yenildi.
Çok sözler edildi onlara dair
ve onlar için:
zincirlerinden baﬂka kaybedecek
ﬂeyleri yoktur,
denildi.
…
(Kuvayi Milliye Destan›’ndan)

Naz›m Hikmet
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>>

Kemal ile uzak ve yoksul
akrabas› Füsun’un hikâyesini
anlat›yor.
Pamuk'un bu roman› da,
önceki kitaplar›n›n ço¤u gibi
‹stanbul'da geçiyor. Özellikle
1975 ile 1984 y›llar›
aras›ndaki ‹stanbul'un
sokaklar›, sinemalar›,
Beyo¤lu, Bo¤az, kitab›n
kalbinde... 592 sayfal›k
roman›n 150'ye yak›n
kahraman›n›n bir k›sm›
gerçek hayattan al›nma, bir
k›sm› da okuyucunun
tan›d›¤› baz› ünlü kiﬂiler.

>> Zor Y›llar
Nalan Tuntaﬂ roman›nda
Sar›kam›ﬂ’tan Cumhuriyet’e
uzanan süreçte, cephelerde
ve s›n›r boylar›nda görev
yapan Türk askerini hikaye
ediyor. Roman›na 1915
Aral›k ay›nda Sar›kam›ﬂ’ta
donarak ölen 90 bin askerle
baﬂlayan Tuntaﬂ,
baﬂkahraman› Sar› Saffet
üzerinden zorlu savaﬂ
y›llar›nda görev yapan
askerlerin hikâyesini

Yazar: Orhan Pamuk
Yay›nevi: ‹letiﬂim Yay›nlar›
Sayfa Say›s›: 592

Yazar: Nalan Tuntaﬂ
Yay›nevi: Remzi Kitabevi
Sayfa Say›s›: 248

anlat›yor. Sar› Saffet 1918
y›l›nda daha on sekiz
yaﬂ›ndayken Harp
Okulu’ndan al›n›p Kafkas
Cephesi’nde görev yapan
Kaz›m Karabekir’in
Kolordusu’nda göreve
baﬂlar. Roman bu
dönemdeki savaﬂlar› ve
zorluklar› kahraman› Sar›
Saffet üzerinden izliyor.
Roman›n ikinci bask›s›
yap›ld›.

>> Düﬂünce Sefaletinin K›skac›nda
Öykücü ve romanc›
kimli¤iyle tan›d›¤›m›z
Erendiz Atasü, bu kez
baﬂka bir yönüyle
karﬂ›m›za ç›k›yor. Atasü
‘Düﬂünce Sefaletinin
K›skac›nda’ adl› yap›t›nda,
küreselleﬂmenin ‘yeni
yüzleri’ ve ‘aktörleri’yle
karﬂ›laﬂmay› birçok
boyutta ve özgün bir
biçemle gündeme al›yor.
Dil ve edebiyatta
küreselleﬂmenin getirdi¤i
yozlaﬂmay›; mekânlardaki
bozulmay›; özgürlük ve
demokrasi ‘maskeli’ küresel

ﬂiddeti... K›sacas›
‘k›skaçtakiler’in son
durumunu tart›ﬂ›yor. Atasü
bir ayd›n ve yurttaﬂ olarak
taﬂ›d›¤› sorumlulukla,
Türkiye’nin güncel ve derin
sorunlar›n› irdeleme
ihtiyac› hissederek
buzda¤lar›na bak›yor.
Atasü, romanc› sezgisi ve
felsefi birikimiyle
'görünenin' arkas›na
gizleneni görünür k›lmay›,
çevremizi saran düﬂünce
kirlili¤inden ar›nman›n
yollar›n› bulmay›
amaçl›yor.

Yazar: Erendiz Atasü
Çevirmen: Seçkin Selvi
Yay›nevi: ‹mge Yay›nevi
Sayfa Say›s›: 140

ÇOCUK ve GENÇL‹K K‹TAPLARI

>> Limon A¤ac›n›n ﬁark›s›

>> Kanatl› Sözler Bahçesi
Derleyen: Yunus Bekir Yurdakul
Yay›nevi: Mavibulut Yay›nlar›

Yazar: Arslan Sayman
Resimleyen: Deniz Üçbaﬂaran
Yay›nevi: Redhouse Kidz

Sayman ve Üçbaﬂaran
ikilisinin hem metin
hem de görsel olarak
bat›daki örnekleri aratmayacak
çekicilikteki kitab›n konusu büyümek. Ana
kahraman olan Limon A¤ac›’n›n öyküsü
s›cak ve içten bir dille kaleme al›nm›ﬂ.
Çizimler ise oldukça yal›n ve göz al›c›.
Öykü sizi sar›p sarmalarken sadece
okumak için de¤il bakmaktan da keyif alan
çocuklar için yarat›lm›ﬂ.

Naz›m Hikmet’ten, Sunay
Ak›n’a kadar uzanan geniﬂ bir
yelpazede Türk ﬂiirini
çocuklara özetleyen harika bir
antoloji. Toplam 107 ﬂairden
çocuklar›n yüreklerine
dokunabilecek 361 ﬂiir özenle
seçilmiﬂ. Gerçek ﬂiirlerden oluﬂan bu kitap
çocuklara ﬂiir okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak
için güzel bir arma¤an. Kanatl› Sözler
Bahçesi sadece çocuklara de¤il, ﬂiir sever
anne ve babalara da önerilir.

EN ÇOK SATAN

10 K‹TAP

(A¤ustos 2008)*

>> Masumiyet Müzesi
>> Cahillikler Kitab›
>> Anlatmasam Olmazd›
>> Olas›l›ks›z
>> Engere¤in Gözündeki Kamaﬂma
>> Karanl›ktaki Adam
>> Uçurtma Avc›s›
>> Kara Ç›¤l›k
>> Pegasus S›rr›
>> Allah ‹le Aldatmak
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›ﬂt›r.

>> ‹stila

>> Portakal›n Akl› Olsa

Yazar: Dean Kontz
Çevirmen: ‹smail Tulçal›
Yay›nevi: ‹nk›lâp Kitabevi
Sayfa Say›s›: 400

Yazar: Lucy Eyre
Çevirmen: Berna Y›lmazcan
Yay›nevi: Do¤an Kitap
Sayfa Say›s›: 200

Dünyan›n sonunun
geldi¤inin iﬂareti
oldu¤unu düﬂündükleri o
sabah, Molly ve Neil
Sloan çat›lar›n› döven
ya¤murun sesiyle
uyanm›ﬂlard›. Parlak,
gümüﬂ renkli bir sa¤anak,
Kaliforniya'daki küçük
da¤ kasabas›n› neredeyse
sular alt›nda b›rakm›ﬂt›.
Uykular›na dadanm›ﬂ,
rüyalar›na girmiﬂti ve
ﬂimdi de genç çift, bu mor
renkli ﬂafak vakti, bir
ﬂeylerin korkunç bir
ﬂekilde yanl›ﬂ gitti¤i
hissinden
kurtulam›yordu. Saatler
geçtikçe, dünyan›n dört
bir yan›ndan huzur
bozucu, ola¤anüstü
meteoroloji haberleri
ya¤maya baﬂlam›ﬂt›.
Küçük kasabalar› akﬂam
karanl›¤›nda d›ﬂ
dünyayla olan tüm
ba¤lant›s›n› yitirmiﬂti.
Yo¤un bir sis tabakas›,

Ben Warner, okul tatillerinde
bal›k ve patates k›zartmas›
sat›lan bir kafede çal›ﬂan,
sürekli s›k›lan, bunal›ml› bir
gençtir. Bir gece genç bir
kad›n kafeye gelir ve
yemekten f›rsat buldu¤unda
Ben'e, Fikirler Dünyas›'n›
mutlaka ziyaret etmesi
gerekti¤ini söyler. Fikirler
Dünyas›, filozoflar›n
ölümden sonra topland›klar›
bir yerdir ve güzel Lila da
asl›nda otuz y›l› aﬂk›n bir
süredir ölüdür. Ama Lila'n›n
tek sorunu ölü olmak
de¤ildir. Fikirler Dünyas›'n›n
baﬂkan› olan Sokrates ile
Wittgenstein, felsefenin
insan›n hayat›n›
geliﬂtirebilece¤ine dair bir
iddiaya girmiﬂlerdir.
Sokrates bahsi kaybederse
2109 y›ld›r süren baﬂkanl›¤›
sona erecek ve Lila iﬂsiz
kalacakt›r. Ben ise bu
iddian›n bir kobay›d›r.
Lila'n›n görevi ona hayat›n›n
'sinir bozucu k›z kardeﬂleri,

bir zamanlar s›cac›k bir
yuva olan kasabalar›n›
ﬂeytani bir labirente
dönüﬂtürmüﬂtü. K›sa bir
süre sonra Sloan'lar ve
komﬂular›, içlerinde
bulunan, varl›¤›ndan asla
haberdar olmad›klar›
cesaret ve insanl›k
potansiyellerini ortaya
koymak zorunda
b›rak›lacaklard›.
Çünkü bu puslu
karanl›kta, dünyalar›n›n
baﬂ›na neler geldi¤ini bir
anda gözlerinin önüne
seren ﬂeyle
karﬂ›laﬂacaklard›; onlar›
merhametsizce avlayan
bir ﬂeyle...

ergenlik bunal›mlar›,
s›rnaﬂ›k patronu Tony ve
di¤er her ﬂeyin' felsefe
sayesinde çok daha iyi
yönde de¤iﬂebilece¤ini
kan›tlamakt›r. Böylece
hayatla ilgili sorular›n
eﬂlik etti¤i kafa kar›ﬂt›r›c›
bir yolculuk baﬂlar. Lucy
Eyre, 'Portakal›n Akl›
Olsa' baﬂl›kl› kitab›nda
felsefe ile yolcuk
aras›ndaki ba¤›nt›y› ele
al›yor.
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teknoyaﬂam

Mobil
e¤lence
‘cep’te
Yeni nesil cep telefonlar›n›n; müzik, video ve foto¤raf
konular›nda geliﬂmiﬂ özellikleri var. Bu ceplerle ister
yolunuzu bulabilir, isterseniz geliﬂmiﬂ kamera ve foto¤raf
teknolojileriyle profesyonel çekim yapabilirsiniz.
> > Ayﬂegül Emir

rt›k hayat›m›z›n
ayr›lmaz bir parças›
haline gelen cep
telefonlar›, mobil
e¤lence arac› haline de
geliyor. Telefon etme özelli¤i
d›ﬂ›nda tamamen bilgisayar
özelliklerine sahip olan yeni
cep telefonu modelleri,
müzik, video ve foto¤raf
konular›nda geliﬂmiﬂ
özellikler bar›nd›r›yor. Yeni
telefonlar; geliﬂmiﬂ kamera
teknolojileri, mobil internet
ve oyun özellikleriyle
foto¤raf çekmeyi ve
multimedya uygulamalar›
farkl› bir boyuta taﬂ›yorlar.
Yol bulmay› sa¤layan
navigasyon özellikleri, FM
vericili müzik donan›m›,
h›zl› internet ba¤lant›s› yeni
nesil telefonlar›n özellikleri
aras›nda. Dünyaca tan›nan
cep telefonu üreticileri
Samsung, Sony Ericsson ve
Nokia’n›n yeni telefon
modelleri bu özellikleriyle
ilgi çekiyor. Samsung Innov8
mobil multimedya için etkin
bir ﬂekilde tasarland›. 8.1
megapiksel kameras›yla
Sony Ericsson’un Cyber-shot
telefonu C905’i de son
teknolojiye sahip yeni cep
telefonu modelleri aras›nda
bulunuyor.

A
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TEKNOLOJ‹ ‘CEP’E G‹RD‹

MOB‹L MULT‹MEDYA SUNUYOR
Güney Koreli cep telefonu
üreticisi Samsung’un yeni
modeli Innov8 geliﬂmiﬂ
kamera teknolojisi,
surround sinematik
videosu, mobil internet ve
mobil oyun özellikleri ile
foto¤raf çekmeye ve
multimedya
uygulamalar›na farkl› boyut kat›yor. Mobil multimedya için etkin
ﬂekilde tasarlanan Innov 8, teknoloji ba¤›ml›lar›na, en yenilikçi
multimedya e¤lence özelliklerini sunarken, kolay kullan›m
özelli¤ini de sahip. 8 megapiksel kameral› cep telefonu,
foto¤raflar›, videolar› ve müzikleri kiﬂiselleﬂtirebiliyor.

HIZLI ‹NTERNET
CEP’TE

D‹J‹TAL
MAK‹NELERE RAK‹P
Sony Ericsson’›n Cyber-shot
telefonu C905 ve kameral›
telefonu S302, foto¤raf bilgi,
becerisi veya bütçesi ne olursa
olsun herkesin, istedikleri her
an› kolayca yakalayarak profesyonel bir foto¤rafç› gibi
foto¤raflamas›na imkan veriyor. C905’te gerçek kamera flaﬂ›
da bulunuyor. 8.1 megapiksel kameral› C905, bir dijital
foto¤raf makinesine alternatif olabilecek özellikte. S302 ise
hiç bir an› kaç›rmak istemeyen ve Bluetooth arac›l›¤›yla bu
foto¤raflar› an›nda baﬂkalar›yla paylaﬂmay› sevenler için
ideal bir model olarak görülüyor.

ÇEVREC‹ TELEFONLAR
Nokia’n›n,
Nseries
ailesinin yeni üyesi Nokia N79,
entegre navigasyon, FM vericili müzik
donan›m›, h›zl› internet ba¤lant›s›, üstün
web tarama özelli¤i, N-Gage oyunlar› ve
Carl Zeiss optik destekli 5 megapiksel
kameraya sahip. N79’un, de¤iﬂtirilebilir
kapa¤›na göre otomatik olarak ekran
temas›n› ‘kiﬂiselleﬂtirme’ özelli¤i bulunuyor.
Nokia N79; deneyimlerin web siteleri, blog
ve online topluluklarla an›nda
paylaﬂabilmesi için foto¤raf, müzik ve
navigasyon özelliklerini 3.5G HSDPA
(yüksek h›zl› internet) ve Wi-Fi (kablosuz
internet) ile birleﬂtiriyor.

Samsung, yeni çevre dostu cep
telefonlar› Samsung E200 Eco,
W510 ve F268’i tan›tt›. E200
Eco’nun üretiminde kullan›lan
bio plastik, CO2 oran›n› 2.16 ton
azalt›yor. 9.9mm kal›nl›¤›ndaki
ince, bar tip kapaks›z E200’ün
d›ﬂ kasas›n›n tamam› m›s›r gibi
bitkilerden ç›kar›lan do¤al
maddeler içeren bio-plastikle
üretildi. W510’un üretim
sürecinde, kurﬂun, civa ve
kadmiyum gibi a¤›r metaller
kullan›lmad›. F268 de, dünyan›n
ilk BFR (Bromine Alev
Geciktiricisi) ve PVC’siz cep
telefonlar›ndan biri olma özelli¤ini taﬂ›yor.

BAS VE ÇEK

BULANIK GÖRÜNTÜLERE SON
FARE’LERE ÖZGÜRLÜK

KABLOSUZ TEKNOLOJ‹
Bilgisayar aksesuvarlar›
üreticisi Logitech,
notebook PC ya da
MacBook kullananlar için
kablosuz mouse V450
Nano’yu piyasaya sundu.
V450 Nano, ‘Tak ve Unut’
al›c›s›na sahip. Mouse’un
USB al›c›s› çok küçük
oldu¤u için, bir kez
tak›ld›¤›nda ç›kar›lmas›na
gerek kalm›yor. V450
Nano, hemen her yüzeyde
yumuﬂak izleme ve
daha keskin
kullan›m, 12 ay pil
ömrü ve geliﬂmiﬂ 2.4

GHz kablosuz teknoloji
özellikleriyle mouse
kullan›m›n› etkin hale
getiriyor. V450’nin pil
gösterge ›ﬂ›¤› sayesinde
herhangi bir sürpriz de
yaﬂanm›yor.

B‹LG‹SAYARSIZ ÇIKTI ALIYOR
Bask›, tarama ve kopyalama fonksiyonlar›n›n tümünü tek
elden sunan HP Photosmart C4380 ile renkli veya
siyah/beyaz fotokopiler ve yüksek kalitede foto¤raf
bask›lar› al›nabiliyor; eski veya solmuﬂ foto¤raflar
düzeltilebiliyor. Kablosuz a¤ ba¤lant›s› özelli¤i bulunan
C4380 yaz›c›, bir bilgisayara gerek olmaks›z›n, bellek
kartlar› ile foto¤raf ve belge bask›s› almaya da imkân
tan›yor. 3.8 cm’lik renkli bir ekrana sahip bu yaz›c›,
beklemeyi ortadan kald›r›yor ve bir yandan bask› iﬂleri
sürerken, di¤er yandan daha fazla foto¤raf
görüntülenmesine ve seçilmesine olanak sunuyor.

Canon, bas-çek özellikleri
içeren yeni IXUS serisi dijital
foto¤raf makinesi IXUS 80 IS,
Hareket Alg›lama Teknolojisi
sayesinde bulan›k görüntülere
son veriyor. Hareket Alg›lama
Teknolojisi, High ISO Auto
modunda etkinleﬂtirildi¤inde,
Yüz Alg›lama Teknolojisi,
sahne parlakl›¤›, nesne
hareketi ve Optik Görüntü
Sabitleme bilgilerini toplayarak foto¤raf makinesinin veya
foto¤raf› çekilecek objenin hareketini hesapl›yor. Daha sonra
foto¤raf› çekilecek objenin hareketinden kaynaklanan görüntü
bozulmalar›n› telafi edebilmek için ISO de¤erlerinde (ISO
80–800) otomatik olarak ayarl›yor. Dijital IXUS 80 IS ve
PowerShot A590 IS’ta bulunan objektif kayd›rma tipi ‘Optik
Görüntü Sabitleyici’ objektifleri, foto¤raflarda kumlanma
etkisinin oluﬂmas›n› engellemeye de katk›da bulunuyor.

SAN‹YEDE 60 KARE ÇEK‹YOR
Japon elektronik ﬂirketi Casio,
bugüne kadar görülmeyen yüksek
performans ve foto¤raf çekme
fonksiyonuna sahip modeli EX-F1’i
duyurdu. ‹nan›lmaz h›zda foto¤raf
çekebilen makineyle, h›zl› konular
ve anlar yakalanabiliyor. Casio’nun
yeni modeli gözün bile
göremeyece¤i ayr›nt›lar›
yakalayabilme özelli¤ine sahip. 6
megapiksel çözünürlü¤ü ve 12 x optik zoom’u bulunan makine
yüksek h›zda video kayd› özelli¤ine de sahip. Casio saniyede 60
kare foto¤raf çekebilme yetene¤ine sahip.

CEP B‹LG‹SAYARI
HP’nin kurumlara yönelik olarak
geliﬂtirdi¤i HP iPAQ 614 Cep
Bilgisayar›, mobil çal›ﬂanlar›n hayat›n›
kolaylaﬂt›r›yor. iPAQ 614, üçüncü nesil
(3G) bir cep telefonu olmas›n›n yan›
s›ra geliﬂmiﬂ özellikleriyle elektronik
postalar›n ve internetin her an el
alt›nda olmas›n› sa¤l›yor. Cihazda
bulunan GPS (Küresel Konumlama
Sistemi) özelli¤i de, gidilecek her yerin
kolayca bulunmas›n› sa¤l›yor. HP
iPAQ 614, Windows Mobile 6 Professional iﬂletim sistemini
kullan›yor. Bu cep bilgisayar›n›n 2.8 inçlik dokunmatik ve
renkli ekran› Word, Excel, PowerPoint ve Outlook
uygulamalar› için kullan›m f›rsat› sunuyor.
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B‹LMECE
B‹LMECE

ba, 31- Bebek, 2- Ba
urta,
Yatak, 4- Yum
dyo,
5- Hayat, 6- Ra
›, 8- Su
7- Köpek bal›¤
lir, 9paras› fazla ge
de,
Sa¤l›k karnesin
r
10- Takma diﬂle

Cevaplar

1) Ham iken tatl›,
olmuﬂu ac›
2) S›cak evin dire¤i,
t›p t›p eder yüre¤i
3) Yatt›m yumuﬂak,
uyudum s›cak s›cak
4) Ufac›k mermer taﬂ›,
içinde beyler aﬂ›
5) Uzad›kça k›salan
ﬂey nedir?
6) Sesi var can› yok,
konuﬂur a¤z› yok
7) Kediler hangi bal›¤›
yemekten korkarlar?
8) Damlaya damlaya
ne olur?
9) Hangi karnede s›f›r
bulunmaz
10) En son hangi diﬂler
ç›kar?

ROMA’YI K‹M YAKTI?

ÇOCUK
ERKEN
ÇALMIﬁ

Yaramaz Ali, yine
s›n›fa zil çald›ktan
sonra girmiﬂti. Bu
durum, ö¤retmenin
can›na tak etmiﬂ.
-Bora! Yine mi geç
kald›n? Öf! B›kt›m
bu yaramaz
çocuktan.
-Ben geç kalmad›m
ki, ö¤retmenim. Zil
ben gelmeden
önce çalm›ﬂ.

RENKL‹ KARELER
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S›n›fta ö¤retmen uyuklayan
ö¤rencisine sormuﬂ; "Roma'y› kim
yakt› o¤lum?"
Çocuk, "Hocam ben yakmad›m"
diye a¤lamaya baﬂlam›ﬂ. Ö¤retmen
sinirlenip s›n›ftan h›zla ç›km›ﬂ.
Karﬂ›s›na edebiyat ö¤retmeni
ç›km›ﬂ: "Ne oldu Hocam, neye
sinirlendin" demiﬂ.
"Bir çocu¤a Roma'y› kim yakt›
dedim, ben yakmad›m diye
a¤lamaya baﬂlad›."
Edebiyat Ö¤retmeni: "Boﬂ ver
hocam bunlar yaparlar yaparlar
yapmad›m derler."
Ö¤retmen iyice sinirlenmiﬂ. Bu
sefer karﬂ›s›nda müdürü bulmuﬂ.
"Hocam ne oldu?"
"Hiç sorma hocam, s›n›fta çocu¤un
birine sordum Roma'y› kim yakt›
diye, çocuk ben yakmad›m" diye
baﬂlad› a¤lamaya. Müdür, "Tamam
hocam niye sinirleniyorsun. Ben
ﬂimdi bir ka¤›t yaz›p kimin yakt›¤›n›
bulurum, zarar› da tahsil ettiririm."

KAMYON
ARKASI
YAZILARI
>> Kamyon Çeker 10–20 Ton,
Gönlüm Çeker Paris Hilton.
>> Hayat›m› Yazsam, Duble
Yol Olur.
>> Araman ‹çin ‹lla Hata M›
Yapmam Gerekir?"
>> Küresel Is›nmaya Karﬂ› Su
Tankerlerine Geçiﬂ
Üstünlü¤ü
Verilsin.
>> ‹yi Mazot
Selülit
Yapmaz.
>> Gazla
Uçabilirsin,
Ama Frenle Konamazs›n!..
>> Bas Gaza, Frene,
Debriyaja… Götür Ver
Paray› Vergiye, Stopaja.
>> Ne Müslüm’den ne de
Orhan’dan, Sevdi¤im Tek
Parça "Yedek Parça."
>> Arabada Yaln›z Var!"
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OKURLARINA DAVET resimleri yasamdergi@gmail.com e-posta adresimize yollaman›z› bekliyoruz.

Urfal›n›n biri mezar›nda yatan babas›n› ziyaret ediyor:
Babo nas›san, eyimisen?
Gene Fatihay› gapt›n, keyfin yerinde.
Oralar› bilmem amma...
Buralar› bura olmaktan ç›hm›ﬂ gayri.
Mezar›ydan galksan,gafay› yersen.
Öldü¤üye sevinirsen...
S›ra geceleri bitti art›k.
ﬁindi Bitliste beﬂ minare de yok.
Hasangalas›nda caketim de galmam›ﬂ.
Hem Urfa da¤lar›nda ceylanlar da gezmiy.
Herkes: ﬁak-ﬂuka, ﬂaka da - ﬂuka söylüy...
Ne m›rran›n, ne de gayfenin dad› gald›,
Gayfenin neslisi ç›km›ﬂ, südü de içinde.
Gaçak çay da hepden gaçak olmuﬂ,
Sallama içiyler..
Ahhh.. ﬁu gavur icad› televizyon yokmu?
Tam üç tene eve ald›m,gene de acans

dinliyemiyem.
Gumas›n›n yüzünden gocas›ndan ayr›lan
böyük g›z,
Yaseminin penceresinden bakmazsa
göremiymiﬂ.
Öbür o¤lan Gurtlar Vadisi.
Hele o güççü¤ü yokmu ? Sen görmedin.
Saç›n› hep Amerikan kesdiren,
Gözü, gula¤› oynuy nam›ss›z›n.
Acun Firarda diy, baﬂka biﬂey demiy
Turizm dersine eyi geliymiﬂ.
Valla yalan,
Mahsad› ç›b›ldak gar›lara baha...
Torunun ﬁehmuzla iftihar etmelisen,
Aletirik Mehendisi ç›kt›.
‹ﬂ bulamad›, gald›r›m mehendisiyem diy.
Gald›r›m da yok ya, çam›rlarda debeleniy,
duruy...

‹NTERNETTE BUNLAR VAR!
Bayanlar
teknik
direktör
olursa
>> Her tak›m
maç
kaybedebilir,
siz neden
a¤l›yorsunuz
Nalan hocam?
>> “Maça a¤layan kim
ayol! Geçen hafta
ald›¤›m kolyemi
düﬂürmüﬂtüm statta.
Ona a¤l›yorum ben.”
>> Aloo… Baﬂkan›m,
çarﬂ›da bayram
ucuzlu¤u varm›ﬂ da bu
sabahki idman› iptal
etsek…
>> Aloo! Baﬂkan›m yine
ben… Yar›nki maç›m›z›
TV veriyor de¤il mi?
Ona göre saçlar›m›
yapt›raca¤›m da
Türkiye’ye rezil
olmayal›m sonra! Bir de
saç›m› sar›ya boyatsam,
bizim formayla uyumlu
olur mu dersiniz?

Babo bi de telefon ç›km›ﬂ,minnac›k.
ﬁalvar›n cebine on tene s›¤ar ﬂerefsizim.
Tele-fon amma teli,meli yok.
Eyi biﬂey de çok yalan söylüy.
Ben Siloyu tarlada görüyem,
Arad›¤›n giﬂiye ulaﬂ›lm›y diy.
Ancaaa foturaf bilem çekiy vallaha...
Bu cümma rühuya hatim
indirecektik;
Mevlüt Hoca nazlan›y, bo¤az› a¤r›ym›ﬂ.
Yoh gendini üçaylara haz›rl›ym›ﬂ...
Eve iki tene CD göndermiﬂ,
Bunuyla g›rk hatim iner demiﬂ.
Eh.. Sen de bunuyla idare edersiy.
Dünya iﬂleri bitmiy.
ﬁindi bana müsade;
Aﬂa¤› kepir tarlaya gidiyim.
Golf oynuyaca¤›m da...

ENEL‹M!
GÜLEL‹M E⁄L
TAVA
Temel'e sormuﬂlar;
"Dünyada ne olmak en
güzel ﬂeydir?"
-"Tava!" demiﬂ.
-Nedenini sormuﬂlar.
-Bilgece cevaplam›ﬂ:

"‹çinde sürekli yiyecek bir
ﬂeyler var,
yani karn›n hep tok.. Alt›n
sürekli s›cak..
Sap›n da sürekli bir kad›n›n
elinde!"

‹nsanl›k halleri...
F‹F‹
Bir kompart›manda, ‹ngiliz, Frans›z,
Alman ve oldukça güzel genç bir kad›n
seyahat ediyormuﬂ. Bir ara genç ve
güzel kad›n›n baﬂ›n›n üzerindeki
sepetten s›v› damlay›nca ‹ngiliz hemen
oturdu¤u yerden f›rlay›p, parma¤›n›
de¤direrek s›v›y› yalam›ﬂ ve:
- H›mm, bu halis viski…
Frans›z ayn› iﬂlemi yaparak;
- Hadi can›m bu bal gibi ﬂarap…
Alman;
- Yan›l›yorsunuz beyler, bu olsa olsa
bira’d›r.
Genç ve güzel kad›n gülümseyerek
aya¤a kalkm›ﬂ ve sepete hafifçe
dokunarak;
- K›z Fifi, bir türlü ö¤renemedin çiﬂini
tutmay›…

KEMERLER‹ SIKMALI
Kar› koca geçim s›k›nt›s› nedeniyle
konuﬂur. Koca: "Bana bak, giderek
artan bu hayat pahal›l›¤›nda, biz de
biraz kemerleri s›kal›m ne dersin?"
Kad›n: "Hakl›s›n kocac›¤›m, ben de
ayn› fikirdeyim."
"Bak örne¤in, biraz yemek
piﬂirmeyi ö¤rensen, pekala
hizmetçiye yol verebiliriz."
Kad›n: "Do¤ru. Sen de biraz benimle
ilgilensen ﬂoförü de
sepetleyebiliriz!"

DAMADI VE GEL‹N‹
‹ki yaﬂl› kad›n yolda karﬂ›laﬂ›r,
sohbete baﬂlarlar.
-K›z›n nas›l iyi mi?
- Ay sorma. K›z›m o kadar rahat ki…
Kocas› elini s›cak sudan so¤uk suya
sokturmuyor. Hatta kahvalt›y› bile
kocas› yata¤›na kadar götürüyor.
Avrupa gezileri, mücevherler,
alt›nlar, bol para… Durumlar› çok iyi.
- Maﬂallah, maﬂallah! Peki o¤lun
nas›l?
- Ah, ah! Hiç sorma!... Öyle pasakl›
bir kad›na düﬂtü ki kahvalt›y› bile
o¤lum haz›rl›yor, üstelik gelinin
yata¤›na kadar götürüyor. Daha
neler neler can›m, Avrupa gezileri,
alt›nlar, para yetiﬂmiyor. Yaz›k oldu
zavall› o¤luma.
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bulmaca

Sudoku

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

1

2

3

4

5

6

> > Haz›rlayan: ‹lker Mumcuo¤lu

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soldan sa¤a
1. Yapraklar›na ve öteki bölümlerinde çok ac›, ›t›rl› bir
madde bulunan, hekimlikte kullan›lan bir bitki – Bir tür
ince meﬂin. 2. Üstbitken – K›rg›zlar›n ulusal destan›. 3.
Dilbilim, filoloji – Uzakl›k anlatan sözcük. 4. Felsefede
düﬂünce – Enine boyuna, her yönü ile olan. 5. Giysilerin
içinde dik durmas› için konulan kolal› bez – Sapakl›k,
ayk›r›l›k. 6. Santimin onda biri – Ad, ün. 7. Bir ba¤laç –
Bir meyve – Tin. 8. Bir iﬂi baﬂkalar›ndan önce yapma
özelli¤i, öncecilik. 9. Gö¤üs – Sanayi, endüstri – Sümer
inan›ﬂ›nda sa¤l›k tanr›ças›. 10. Çanakkale’nin, beyaz
peyniriyle ünlü ilçesi – Piﬂirilerek haz›rlanan yemek –
ﬁüphe.

Yukar›dan aﬂa¤›ya
1. Meﬂe a¤ac›n›n meyvesi, palamut – Para torbas›. 2. Salg›n
hastal›k – ‹ﬂaret. 3. Lise ö¤rencisi – Kay›nbirader. 4.
Yapma, yerine getirme – Aç›kça, gizlemeden. 5. Kristof
Kolomb’un üç gemisinden biri – Ola¤andan daha hacimli.
6. Bir tatl› türü. 7. Çin felsefesinde, diﬂi ilke – ‹car. 8.
Güney Amerika’da, çok su taﬂ›yan bir ›rmak – Islak, nemli.
9. Çift gövdeli bir gezi teknesi. 10. Eﬂyaya ya da
hayvanlara vurulan damga – Filin atas› olan soyu tükenmiﬂ
bir hayvan. 11. Dinlence – Ba¤›ﬂlama, ba¤›ﬂ. 12. Askerler –
1, 2 metre boyunda, postu de¤erli, memeli deniz hayvan›,
ay›bal›¤›.

Çözüm

Soldan sa¤a

1. Pelit-Kese. 2. Epidemi-‹z. 3.
Liseli-‹ni. 4. ‹fa-Alenen. 5.
Nina-‹ri. 6. Tiramisu. 7. YinKira. 8. Amazon-Yaﬂ. 9.
Katamaran. 10. En-Mamut.
11. Tatil-Hibe. 12. Asakir-Fok.

Yukar›dan aﬂa¤›ya
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1. Pelin-Vaketa. 2. EpifitManas. 3. Lisaniyat-Ta. 4. ‹deArizamik. 5. Tela-Anomali. 6.
Milim-Nam. 7. Ki-Erik-Ruh.
8. ‹nisiyatif. 9. Sine-Uran-Bo.
10. Ezine-Aﬂ-ﬁek.
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