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Kariyer basamaklarında yükselmek isteyen gençlere daha
üniversite yıllarından itibaren STK’larda ‘gönüllü’ olarak
çalışmaları öneriliyor. STK’larda görev almak CV’ye artı
değer katarken, kişinin özgüvenini de artırıyor.

KARİYER

Gönüllü ve başarılı
İş dünyasında başarılı olmuş ya da başarı yolunda ilerleyenlerin birkaç tane kartvizitleri vardır. Onlar en az birkaç vakıf ve derneğin ya yönetim kurulundadırlar ya da başkanıdırlar… Zaten, kariyer basamaklarında çıkmaya başladıkları ilk andan itibaren onları topluma ve ya kendi mesleklerine katkı sunacak
bir proje peşinde görmeniz olası… Aslında onların daha üniversite yıllarından itibaren birer
‘gönüllü’ olduğunu söylememiz gerekiyor.
Evet Türkiye’de çok fazla bilinmese de son
yıllarda ‘gönüllülük’ kavramını sıkça duyma-
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ya başladık. Gönüllülük, insanın ruhundan ve
aklından geçeni gerçekleştirebilmek için attığı
adımların başkalarıyla ve toplumla paylaşılması
yolundaki çabalar olarak tanımlanıyor.
Dünyada özellikle gelişmiş Batı toplumlarında gönüllü çalışmalar, kişi başına gönüllülüğe ayrılan zamana göre ölçülüyor.
ABD'de haftada 4.1, İsveç'te 3.8, Avustralya'da 1.4 saat gönüllü faaliyetlere ayrılıyor. Türkiye’de toplum kültürümüzün geçmişinde gönüllü çalışmaların olduğu muhakkak. Vakıf geleneği daha Osmanlı dönemine dayanıyor.

Ancak nüfus ile karşılaştığında sivil toplum kuruluşlarının (STK) sayısı gelişmiş ülkelere göre
çok gerilerde… Osmanlı döneminde 30 bine kadar yükselen vakıf sayısı bugün Türkiye’de 5
bine inmiş durumda. Yine ülkemizde yaklaşık
80 bin dernek bulunuyor. Oysa, 250 milyon nüfuslu ABD’nin 1.7 milyon, 50 milyon nüfuslu
Fransa’nın 900 bin, 12 milyon nüfuslu İsveç’in 300 bin sivil toplum kuruluşu var. Türkiye’nin 73 milyon nüfusla 85 bin sivil toplum
kuruluşuna sahip olması bu konuda daha alacağımız mesafe olduğunu gösteriyor.
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ELEŞTİRMEK DEĞİL DEĞİŞTİRMEK
STK sayımız nüfusumuza göre az olsa da iş dünyasının birçok aktörü STK’larda sorumluluk üstleniyor. Hatta gerçek anlamda kariyer basamaklarının zirvelerine tırmanmış olanlar bir STK kurup, topluma katkı yapmak için kurduğu hayalleri gerçekleştiriyorlar.
Peki daha üniversite yıllarından itibaren STK’larda görev alma kariyer yaşamını nasıl etkiliyor? Özellikle gençler; eğitim, sağlık, çevre gibi
birçok konuda çalışan STK’larda görev aldıklarında hayatın dersten ibaret olmadığını görüyorlar. Hayata değer kattıklarını hisseden gençlerin
özgüvenleri de gelişiyor. Hayatından memnun olmayan gençler, STK’larda çalışarak “Eleştirmek değil değiştirmek istiyoruz” bilincine varıyorlar.
Kariyer Koçu ve Eğitmen Yasemin Sungur’a göre toplum yararına, karşılık beklemeden, gönüllü yapılan görevler kişinin bireysel gelişimini hızlandırıyor ve değer duygusunu geliştiriyor. Sungur, “Kişi yaşamın birçok
alanında yer almalı. Bunlardan en önemlisi de sivil toplum kuruluşları…
Kişiye daha öğrenci iken, kendi değer ve hedeflerine en uygun STK’yı seçerek deneyim elde etmesini öneriyoruz. STK’da görev almak, kişiye sosyal bir çevre kazandırırken, kendini yararlı, değerli hissettiriyor. Bu çalışmalar öz motivasyonunu artırırken kendine güvenini geliştiriyor. Yaşamdan aldığı zevki artırıyor. Üniversite öğrencilerinin okul süresince okul
içindeki kulüplerde çalışmaları, etkinliklerde görev almaları CV’lerine artı
değer katıyor” diyor. Sungur, her yaştan insana kendine uygun STK’larda gönüllü çalışmalarını öneriyor: “STK’larda görev almak çok yönlü bakış açısına sahip olmak, bireysel gelişimi sürdürmek içinde çok yararlı.
Kişi bireysel sorumluluk alarak, ekip çalışması içinde kendini görüyor, gelişimini hızlandırıyor. Her yaştan kişi, kendine en uygun STK’yı seçerek
gönüllü çalışma yeteneğini geliştirmeli, yaşadığı dünyaya ve döneme fayda sağlamalı.”

Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi
gençlerin yıl boyunca gerçekleştirdiği
projeler, Ahmet Polat’ın ‘gençlik
halleri’ sergisine konu olmuştu.

STK’LARDA GÖREV ALMANIN FAYDALARI
G Sosyal bir çevre kazandırıyor
G Kişinin özgüvenini geliştiriyor.
G Kişi kendini yararlı ve değerli hissediyor.
G Yaşamdan alınan zevki artırıyor.
G Üniversite öğrencilerin CV’lerine artı değer katıyor.
G STK’larda görev almak çok yönlü bakış açısı kazandırıyor.
G Ekip çalışmasına uyumu artırıyor.

STK’LARDA YÖNETİCİLİK DENEYİMİ
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KARİYER

STK’larda yöneticilik sorumluluğu almak da önemli bir deneyim kazandırıyor. Uzmanlara göre, ticari işletmelerde çalışanın motive edilmesi
için kurumun elinde maddi güçler, terfi gibi olanaklar var. Bir STK'da yönetici olup başarabilmenin yolu ise, sadece ve sadece gönüllüleri motive
edebilme becerisinden geçiyor. Bu nedenle kendilerini özel sektörde başarılı gören yöneticilerin gerçekten başarılı olup, olmadıklarını sınamak
için STK’larda gönüllü yöneticilik yapmaları öneriliyor. STK'da verimliliği
ve etkinliği sağlayabilmek daha uzun soluklu bir çaba gerektiriyor. Performans kriterlerini rakamsal olarak ortaya koymak da her zaman kurumsal
dünya ile ölçüşmeyebiliyor, çünkü gönüllü dünyada çalışanlar, başarılarının rakamlarla ölçülmesine çok sıcak bakmayabiliyorlar. Gönüllülük ruhu
taşıyan bir kişi yaptığı işin nicelik değil niteliği ile ilgileniyor ve böyle bir
değerlendirme bekliyor. Bu kişiler için STK bünyesinde gönüllülük ruhuyla
yaptıkları etki, katkı ve süreklilik çok daha önemli.
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EĞİTİM

Küçük
kitap
kurtları
yetiştirin
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Bir eğitim - öğretim dönemi daha sona erdi. Pek çok
aile bu üç aylık dönemde çocuklarının kitaplardan
uzak durmasından yakınıyor. Halbuki ortaya çıkan bu
durumdaki en büyük sorumluluk ebeveynlerde...
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını edindirecek
yöntemler ve önerileri sizin için araştırdık...
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DEFNE DOĞAN
İlk ve ortaöğretimde eğitim gören milyonlarca öğrenci için bir yaz
tatili daha geldi... Çocuklar şimdi sınavlar, yorucu ödevlerle geçen bir eğitim döneminin stresini atacaklar. Pek çok öğrenci bu üç aylık dönemi okuldan ve okulla ilgili tüm materyalden uzak kalmayı tercih ederek geçiriyor. Uzmanlara göre ise yaz tatilinin iki yönü var. Birincisi dinlenmek,
ikincisi ise kişinin eğitim sürecinin devamlı olduğundan hareketle bu konuda faaliyetlerde bulunmak... İşte uzun yaz tatilini değerlendirirken bu
kapsamda çocuğun kitap okuma alışkanlığını edinmiş olmasının önemi
artıyor... Çocuklara kitap okuma alışkanlığını edindirecek yöntemler ve
önerileri sizin için araştırdık...

EBEVEYNLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR
Pek çok anne - baba, çocuklarının kitap okuma alışkanlığının olmamasından yakınıyor. Halbuki bu işte en büyük sorumluluk ebeveynlere düşüyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanması için çocuğun daha okuma yazmayı öğrenmeden kitabın önemini kavrayacağı uygulamalar içinde olunması gerekiyor. Çocuğunuz daha ilköğretime başlamadan, ona
alacağınız boyama kitapları veya sesli kitaplar onun, kitabı ve okumayı sevmesinde ilk adımları olacaktır…

KİTAP OKUMA SEANSI
Çocuğunuz belki okula gitmeden önce okuma yazma bilmiyor olabilir. Ama siz biliyorsunuz! Dolayısıyla çocuğunuz ile kitap arasındaki
ilk bağlantıyı anne - baba kurmalı. Bunu ona kitap okuyarak yapabilirsiniz.
Uyumadan önce kitap okumak ideal bir yol olabilir. Çocuğunuz sizi ve
diğer aile bireylerini kitap okurken de görmeli. Günün belirli bir saatinde bütün aile bireyleri aynı anda kitap okuma saati düzenleyebilirsiniz. Çok değil günde yarım saat veya bir saat kitap okuma seansı çocuğunuza inanılmaz bir motivasyon kazandıracaktır.

Kütüphanesi olsun
Çocuğunuzun odasına yapacağınız masrafın küçük bir kısmını kütüphane için ayırmaya ne dersiniz? Hatta imkân varsa çocuğunuz kendi kütüphanesini kendisi yapmalı, süslemeli, boyamalı...
Bu şekilde kitabı ve kütüphaneyi daha çok sahiplenecektir. Kütüphane
çocuğunuzda kitap alma, kitap edinme ve biriktirme davranışlarında önemli katkılar sağlar. En azından ayda bir düzenli olarak
bir kitap mağazasını ziyaret edin. Çocuğunuzla beraber kitapları karıştırın, yeni çıkan kitaplara bakın bütçenize göre ona bir kitap alın. Özellikle kitap fuarları kitap bilincini geliştirmek için önemli fırsatlardır. Kitabın ne kadar değerli bir araç olduğunu insanlara hatırlatır. Aynı zamanda birçok insanın kitaplarla ilgilenmesi
kitap okumanın olağanüstü bir şey olmayıp doğal, olması gereken bir davranış olduğu konusunda çocuğa bir fikir verecektir.

GÜNLÜK HAYATIN İÇİNE SOKUN
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rin. Fakat “Bu kitabı okuyacaksın diye baskı yapmayın. Çocuklar eğlenceli kitapları diğerlerine tercih edebilirler. O zaman yemek seçiminde uyguladığınız taktiği hatırlayın. Sebze yemeğini yemeyene tatlı yok! Çocuğunuza “Eğer bu kitabı okursan diğerini de okuyabilirsin” tarzı yaklaşırsanız onun iki kitap birden okumasını sağlamış olursunuz.
Okuma alışkanlığı elbette sadece kitap ile sınırlı değil... Belki kitaplar çocuğunuza sıkıcı gelebilir. Bu durumda dergiler imdadınıza yetişir. Özellikle çocuk dergilerinin cezbedici tasarım ve içerikleri ile çocukların
gözdesi olduğunu unutmayın. Bu tür dergilere abone olmak çocuğunuzun okuma alışkanlığı kazanması konusunda katkı sağlayacaktır.

EĞİTİM

Kitap okumayı destekleyen bir diğer uygulama da kitabı günlük
hayatın içine sokmak. “Falanca kitap çok güzelmiş, şundan bahsediyor,
aynı yazarın şu kitabı da güzel” gibi sözler, çocuğunuzun zihninde yer
edecek. Bir süre sonra o da okuduğu kitaplardan bahsedecek, sizin gibi
konuşabilmek için daha fazla okuma yolunu seçecektir.
Ayrıca zaman zaman çocuğunuzdan kendiniz için kitap okumasını isteyiniz. Onun yüksek sesle size kitap okuması, okuma düzeyini anlamanıza ve sorunlu alanları saptamanıza yardımcı olur.
Her yaşın kitabı vardır. Daha ilköğretim çağındaki çocuğun önüne
ağır dünya klasiklerini koyarsanız baştan kaybetmiş olursunuz. Çocuğunuzun
yaşına göre okuması gereken kitapları tespit edip bunları çocuğunuza öne-
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SAĞLIK

Mucize iğnelerle
zayıflama

Çinlilerin binlerce
yıldır uyguladığı
alternatif tıp
yöntemi
akupunktur,
zayıflamak
isteyenlerin yeni
ümidi…
Metabolizmayı
hızlandıran mucize
iğneler; endorfin,
serotonin
hormonlarının
salgılanmasını da
artırarak mutlu bir
şekilde
zayıflamaya katkı
sağlıyor.
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İĞNESİZİ DE VAR
Akupunktur 8 yaşından itibaren herkese uygulanıyor. Küçük çocuklardaki astımdan ileri yaşlardaki eklem rahatsızlıklarına kadar, her olguda
iyileştirici çözümler sunuyor. Akupunkturla genelde 6 seanstan itibaren sonuçlar alınmaya başlanıyor. Toplam ortalama 10-15 seans yeterli oluyor. Ha-

yati hiçbir yan etkisi olmamasına rağmen akupunkturda bazen en fazla iğne batan yerde küçük
morluklar oluşabiliyor. Bu morlukların da birkaç gün
içinde kaybolduğunu belirtelim.
Genellikle kıl gibi ince (acıtmayan) akupunktur
iğneleri ile uygulanan tedavi, iğne korkusu olanlara
lazer ya da manyetik uyarı ile iğnesiz olarak yapılabiliyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Yaz geldi… Başta kadınlar olmak üzere herkesi
zayıflama telaşı sardı… Kiminle konuşsanız, bir diyet
muhabbetidir uzayıp gidiyor… Zayıflamak isteyenler
için binbir türlü diyet var. Biz ise son yıllarda hızla
yayılan akupunkturla zayıflamadan bahsetmek istiyoruz.
En son söyleyeceğimizi başta söyleyelim…
Akupunkturla zayıflamayı denemiş, hatta başarmışların ortak kanısı, “Akupunktur’u bıraktıktan sonra hızla kilo aldım” oluyor. Bu yüzden kilo verip de almak
istemiyorsanız tek başına akupunkturun yetmeyeceğini, doğru beslenme ve spor gibi destekleri hayatınızın içine katmanız gerektiğini belirtelim…
Akupunktur, geçmişi M.Ö. 200’lere kadar uzanan bir alternatif tıp yöntemi… Organlar ve vücut yüzeyindeki noktalar arasında bir bağlantı olduğu ilkesi
üzerine kurulmuş bir tedavi yöntemi olan akupunktur, kelime anlamı olarak, bir iğneyle (akus) delme
(punctura) anlamına geliyor. Vücuttaki akupunktur
noktalarının ince iğnelerle uyarılıp aktivitesinin değiştirilmesi ve bozulan organların çalışmasının düzeltilmesi, iyileşmeyi ortaya çıkarıyor.

1.000 AKUPUNKTUR NOKTASI
İnsan vücudunda 1.000 kadar akupunktur
noktası tarif eden Çinliler, bunların büyük bir kısmını 12 ana grupta sınıflandırmışlar. Bu gruplara aşmeridyen deniliyor. Bu ana meridyenler; akciğer, mide,
ince bağırsak, kalın bağırsak, kalp, dalak, mesane,
böbrek, perikard, üçlü ısıtıcı, safra kesesi ve karaciğeri
kontrol ediyor. Meridyenler boyunca bütün akupunktur noktaları, adı geçen organları etkiliyor.
Çinlilere göre bu meridyenler, insan vücudunun
bütünleşmiş parçaları. Batı tıbbı, vücudu; mideci, kalpçi, cildiyeci gibi bölümlere ayırırken, akupunkturcular
vücudun bir bütün olduğunu ve bu şekilde tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

AÇ KALMADAN ZAYIFLAYIN
Fizyolojik birçok değişiklikten kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılan akupunktur, son yıllarda zayıflamak isteyenler için de alternatif yöntem
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olarak görülüyor. Akupunktur ve Medikal Estetik
Uzmanı Dr. Hikmet Gülaçtı, akupunkturla zayıflamak
için gün boyunca aç kalınmasına gerek olmadığını söylüyor. Akupunkturun zayıflamaya katkısını Gülaçtı şöyle anlatıyor: “Akupunktur tedavisi ile mutluluk hormonları, serotonin ve endorfin salgılanarak iştah kontrol altına alınıyor. Bilindiği üzere mutlu olan insan her
şeyi daha rahat yapıyor. Reaktif hipoglisemisi olan kişilerin insülin salınım bozukluğu da akupunktur sayesinde düzene giriyor. Bu durum ortadan kalktığı için
ellerde titreme, göz kararması gibi kan şekerinin düşmesine bağlı şikayetler de oluşmuyor. Akupunktur aynı
zamanda vücuttaki birtakım olumsuzlukları da gidererek yavaşlamış olan metobolizmayı hızlandırıyor. Midedeki yanma, ekşime gibi şikayetler, reflu gibi can sıkıcı

durumlar, kan şekeri
düşüklüğüne bağlı tetiklenen migren gibi baş ağrıları da akupunkturla
kolaylıkla tedavi edildiği için yeni beslenme
düzenine uymak zor olmuyor. Böylece kolaylıkla kilo veriliyor. Doğru beslenme sistemi de öğrenildiği için tekrar kilo alımı olmuyor.”

SARKMALARA DA ÇARE
Aşırı kilo alımına bağlı özellikle karın bölgesinde
oluşan sarkmalara karşı da akupunkturdan yararlanılıyor. Son zamanlarda karın bölgesindeki sarkmalar için "elektrolipoliz tedavisi" uygulanmaya başlandı.
Çin asıllı Fransız Dang Vu Yen'in geliştirdiği bu yöntemde, sarkmalara neden olan yağların bulunduğu bölgeye çok ince, özel iğneler batırılıyor ve düşük frekanslı
akım veriliyor. Dr. Hikmet Gülaçtı, bu tedaviyle ilgili
olarak da “İğneler arasında oluşan elektron akımı, Beta
endorfin denilen maddelerin açığa çıkmasına yol açıyor. Bu maddeler lipoliz yani yağ erimesi yaparak, bu
yağ dokusunda küçülmeye, dolayısıyla sarkmaların
ortadan kalkmasına vesile oluyor” bilgisini veriyor.

Akupunkturla tedavi
edilen hastalıklar
G Boyun fıtıkları, kireçlenmeleri, ağrıları G Bel
fıtıkları, kireçlenmeleri, ağrıları G Sırt ağrıları G Omuz
kireçlenmeleri ve ağrıları G Diz kireçlenmeleri ve ağrıları G Romatizmal ağrılar G Bacak kol ve diğer eklem
ağrıları G Migren ve diğer baş ağrıları G Mide yanma,
ekşime ve ağrıları G Stres, gerginlik ve buna bağlı uykusuzluk G Depresyon G Ruhsal dalgalanmalar G Romatoid artrit G Dismenore (sancılı adet) G Alerjik rinit
G Bronşial astma (astım) G Meniere sendromu G Hipotansiyon, hipertansiyon (damar sertliği) G Libido eksikliği (cinsel isteksizlik) G Empotans (iktidarsızlık) G
Konstipasyon (kabızlık) G Gastrik hiperasidite G Akut
ve kronik gastrit G Diyabet (şeker hastalığı)
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DOSTL ARIMIZ

Güvercinlerle
dost olun
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Özgürlük simgesi güvercinler, vefalı
dostlarınız olabilir… Bir bahçeniz ya
da çatı aranız varsa, taklalar atan
keyifli güvercinler besleyebilirsiniz…
Tabii önce güvercinlerle ilgili bilgi
haznenizi doldurmalısınız…

Özgürlük, her canlıya yakışır ama en çok da güvercinlere… Çocukken uçan ve uçarken de coşkuyla takla atan güvercinleri gördüğümde, çoğu zaman onlarla birlikte uçtuğumu hayal ederdim. Hiç güvercinlerim
olmadı ama ıslıkla çağrıldıklarında sahiplerine ve yuvalarına dönecek kadar vefalı birer dost olmaları hep
ilgimi çekmiştir.
Apartmanların gittikçe sıklaştığı
şehir yaşamında güvercin besleyenler azaldı ama güvercin yetiştiriciliği Anadolu’da binlerce yıllık
bir gelenek… Güvercin yetiştiriciliği tarihinin Anadolu’da 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı arkeolojik bulgularda ortaya
çıkmış. Hatta bugün çoğunun nesli korunamasa bile halen Türkiye’de 80 çeşide yakın güvercin bulunması da Anadolu’nun bu konudaki zenginliği konusunda fikir veriyor.
Bu zenginliğin keyfine varmak isteyenler, güvercinlerin dünyasını yakından tanımalı… Aslında güvercinler;
süs güvercinleri, uçucu güvercinler ve besi (etlik) güvercinleri olarak üç gruba ayrılıyor. Ülkemizde besi güvercinlerinin yetiştirilmediğini
bilmelisiniz… Yani güvercin beslemeyi tercih edenler ya süs güvercini
ya da posta güvercini besliyorlar.
Aslında güvercin naif bir canlı olarak görünse de güvercinlerin 10 ila
18 yıllık ömürlerinin olduğunu belirtelim. Buna rağmen güvercinlerin en verimli dönemlerinin 2-8 yaş arası olduğunu unutmayın.

İKİ ÖĞÜN BESLEYİN
Gelelim güvercinlerin beslenmelerine… Güvercinlere verilecek günlük yem miktarı güvercin ağırlığının yaklaşık yaklaşık ağırlığının yüzde 10’u oranında; yani ortalama 40-50 gram arasında… Güvercinlerin yemlemesi günde bir öğün olup, genellikle akşamları yapılıyor. Kimi yetiştiriciler yem miktarını ikiye bölerek, sabah ve akşam da yemleme yapabiliyorlar. Tabii farklı güvercinlerin yemleme
sürelerinin farklı olduklarını da söylemeliyiz.
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Güvercin yemleri genellikle yüzde 30’u
mısır, yüzde 20’si buğday, yüzde 10’u arpa, yüzde 10’u ak darı, yüzde 25’i bezelye, yüzde 5’inin
de aspirden oluşuyor. Bezelye yerine baklagiller
(fasulye, mercimek, fiy, burçak, çılban vs.) aspir yerine de çekirdek kullanılabilir. Tüy dökme dönemlerinde, kış mevsiminde yem karışımında farklılıklar olduğunu da belirtmeliyiz.
Haftada bir gün kuşlarımıza yeşil salata, havuç, lahana vb. gibi sebzeler vermelisiniz.
Uzmanlar kuşlarınızı haftada 1-2 defa banyo
yaptırmanızı da öneriyor.

VİTAMİN TAKVİYESİ
Vitaminler kuşlarınız için de olmazsa olmaz… Kuşlar için en gerekli vitaminler; A, B,
C, D, ve E’dir. Piyasada satılan çeşitli vitamin preparatlarını satın alarak kuşların vitamin ihtiyacını
giderebilirsiniz.
Mineraller ve iz maddelerce kuşlarımızın
beslenmesinde mutlak surette gerekli olan
maddelerdir. Eğer kümesiniz bahçede ise ve kuşlarınız yeterli süre bahçede gezme olanağı buluyorlarsa bu maddeleri de topraktan almaları mümkün. Ancak bu durumun sağlanmadığı
koşullarda grit ya da yalama taşı adı verilen ve
piyasada satılan preparatlar kullanılmasında fayda var. Bunların içerisinde en önemlisi, özellikle
yumurtlama döneminde gerekli olan kalsiyumdur. Yumurta veya midye kabukları da bu
amaçla kuşlara yedirilebilir. Kuşlarımızın önün-

de sürekli ve temiz su bulunması gerektiğini de
unutmayın. Özellikle yavru döneminde suya gereksinim artar.

TUZSUZ KALMASINLAR
Güvercinlerin beslenmesinde ‘tuz’ da çok
önemli… Eğer güvercinlerde tuz eksikliği varsa, özellikle tel örgüde beslenen kuşlar, bir parça tuz elde edebilmek amacıyla daha fazla su
içmeye başlar ve buna bağlı olarak su bazlı sürgüne yakalanırlar. Bunun sonucunda da fazla su kaybına bağlı olarak zayıflık başlar ya
da vücut erimesi oluşur. Tüylerin yumuşaklığını kaybetmesi, dikleşip kırılganlaşması ve eşleşmenin yavaşlaması, tuz eksikliğinin diğer
belirtileri arasında…
Tuz eksikliği çeken güvercinler için uzmanlar; içme sularına tuz atmayı öneriyor. Bu

G Sağlıklı bir güvercin canlıdır, etrafında olan bitenle ilgilenir.
G Yumurtaya basmadığı ve yavrularını ısıtmadığı sürece salmada hep
aşağı yukarı uçar.
G Eğer hava güneşli ise, güneş banyosu yapmayı sever, hafif yağmurda kanatlarını, yağmur damlalarının kanat altlarına da ulaşması için,
sırasıyla yukarı kaldırır.
G Tüy bakımı günün en önemli faaliyetlerinden biridir. Sağlıklı bir güvercinin tüyleri kapalı, ırkına bağlı olarak düz ve elastik gibi çeşitli
farklılıklar gösterebilir.
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G Mavi ve gümüş renkli ırklarda hafif bir pudra kaplaması vardır. Diğer renklerde tüyler parlaktır. Sağlıklı güvercinin tüy dönemi fizyolojik olarak kanat tüyleriyle başlar ve sonbahara kadar diğer küçük
tüylerin değişimiyle sona erer.
G Düzenli yemleme esnasında yemler büyük bir iştahla tüketilir. Sağlıklı bir güvercinin gözleri parlaktır; göz kapakları, kapak kenarları
ve etrafındaki tüyler çapaksızdır.
G Sağlıklı bir güvercinin gagası kapalıdır.
G Güvercinler sessiz ve düzenli nefes alırlar. Nefes sayısı, ırkına göre,
sakin bir haldeyken 40–50 arasıdır. Bu sayı, küçük ırklarda daha fazla, büyük ırklarda ise daha azdır.

DOSTL ARIMIZ

Güvercininiz sağlıklı mı?

uygulama 2-3 gün devam etmeli. Üç günden
sonra da 1 kilo mıcır içine 15 gram tuz karıştırmanız gerekiyor.
Güvercinler için tüy dökme dönemi de
oldukça hassas. Kuşların her sene kanat ve vücut tüyleri yenilenir. Genellikle bu yenilenme
dönemi ağustos ile aralık ayları arasında
gerçekleşir.
Tüy dönemini iyi geçirmeyen güvercinlerden ne damızlık ne de yarışcı olmaz. Bu yüzden tüy dökme dönemine güvercinlerin sağlıklı
olarak girmesi gerektiğini hatırlatalım. Tüy dökme dönemine sağlıklı girmeyen güvercin, bu
dönemin de yarattığı ekstra stres nedeniyle hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı daha korunmasız olur. Tüy dökme döneminde güvercinlere özel bir beslenme ve temizlik uygulandığını da belirtelim.
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Göz alıcı olun
Bu yaz gözlük modelleri birbirinden güzel,
göz alıcı ve şık... Taşlı olanından retrosuna,
renkli çerçevesinden desenlisine birçok
güneş gözlüğü arasında büyük yuvarlak ve
kare çerçeveler öne çıkıyor...
DEFNE DOĞAN
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DEFNE DOĞAN
Yaz sıcağının etkisini arttırdığı şu günlerde zararlı ultraviyole ışınlarına karşı güneş
gözlüğü kullanmak daha fazla önem kazanıyor.
Güneş gözlükleri elbette göz sağlığı için çok
önemli; ancak kişinin tarzı üzerindeki etkisi
de yadsınamaz bir gerçek... Taşlı olanından retrosuna, renkli çerçevesinden desenlisine birçok güneş gözlüğü arasında büyük yuvarlak
ve kare çerçeveler bu yaz bir adım önde. Kemik gözlüklerin yine baş tacı edildiği sezonda kemik ve metalin bir arada kullanıldığı çerçeveler de var. Bu sezonun güneş gözlüğü modasına bir de bizimle göz atın…

İRİ ÇERÇEVELER MODA
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Bu yaz çantalarda
"hobo"lar moda... Yumuşak kalıplı olan ve keskin
hatlı durmayan genel olarak hilal şeklindeki sarkık çantaların genel ismi
olan hobolar 1930 yıllarda kadınların mendillerini bohça şeklinde kullanmasından doğdu. Bu
sezon neredeyse her
marka, koleksiyonunda
hobo çantalara yer verdi. Egzotik deriler, metalik renkler, zımba ve püskül detayları, ruganlar, boncuklar, süetler... Dilediğiniz her boyut, materyal ve renkte hobo bulmanız mümkün. En kullanışlı günlük çanta modeli sayılan hobolar, karşınızdakine de "rahatlık"
ve "kendinizle barışıklık" mesajı verir. Ayaklarda ise rahatlık ve şıklık yine bir arada olacak. Bu sezon bilekten bağlamalı hem topuklu hem de sandalet tarzı ayakkabılar dikkat
çekiyor. Renk alternatifi oldukça fazla. Topuklarda yine değişiklikler var ve topuklar renklenecek. Geçmiş yıllarda kadınların pek sevdiği gladyatör tarzı sandaletler, bu yaz da sıkça rastlanacak modellerden. Üstelik topuklu olanlardan düz olanlara, bilekte biten modellerden
dize kadar uzananlara dek pek çok seçeneğiniz bulunuyor!

GÖZ ALICI TASARIMLAR
Bu sezon firmalar, modayı takip edenler için göz alıcı tasarımlar sunuyor. Mustang,
erkeklere yönelik olarak klasik çizgileri farklı detaylarla birleştirerek hem spor yaparken,
hem iş toplantılarında, hem de hafta sonu tatilinde takılabilecek çok seçenekli gözlükler hazırlamış. Fendi koleksiyonunda ise dekoratif
tasarım ve lüks yaşam birleştirilmiş. Gözlüklerin her biri İtalyan ustalarının titizlikle gerçekleştirdiği el işçiliği ile üretilmiş. Elde üretilen bir gözlüğün sıcaklığı, küçücük detaylarla
birleşince daha canlı hissediliyor.
Roberto Cavalli, yaz koleksiyonuyla

lüksü ve ihtişamı vurguluyor. Özgün modelleriyle farklı tasarımlar sunan firma, lükse düşkün ve moda tutkunu kadınlar için ideal. Tasarımcılara Yunan mitolojisi ilham kaynağı olmuş. Renkler naturel ve pastel tonlarda kullanılmış.
Osse, büyük kare ve yuvarlak modelleri
özel taşlarla süsleyerek farklı ve iddialı tasarımlar hazırlamış. Saplarda kullanılan motifler
gözlüklere farklı bir hava katarken sizin de görünüşünüzü değiştirecek. Klasik çizginin de korunduğu modellerde kalite ve stil yine var. Siyah ve kahverenginin yanı sıra mürdüm rengi de kullanılmış.

MODA

Bu yaz, gözlük modelleri birbirinden
güzel, göz alıcı ve şık. Sezonun trendleri arasında özellikle iri çerçeveli gözlükler dikkat
çekiyor. Sezonun en moda renkleri ise mor,
kırmızı ve mavi... İster köşeli, ister yuvarlak,
tasarımcılar bu renkleri her modelde kullanmış. Türk insanının vazgeçemediği siyah
ve kahverengi tonları da yine tüm markaların koleksiyonlarında ağırlığını koruyor. Taşlı işlemeler, rengarenk camlar kalın çerçeveler,
pırıltılı şekiller... Her birinin bir mücevher gibi
ayrıntılarla zenginleştirilmiş olması dikkat çekiyor. Son birkaç yıldır yüze ışıltı veren taşları, bu yıl da gözlüklerin bir kısmında en abartılı halleriyle görmek mümkün. Swarovski'nin yanı sıra opal ve mercan gibi taşlar da
2009 gözlüklerine renk katıyor.
Çerçeveleri, camları derken saplarındaki
farklı şekiller de güneş gözlüğü modasına ayrı
bir yön vermekte. Saplarda incelme söz konusu. Özellikle alttan saplı tasarımlar sezona farklılık katıyor. Ayrıca bu sezon 70'li yılların pembe mavi beyaz renkteki iri kemik çerçeveli gözlükleri de oldukça moda. Bu şık modellerin yanı sıra sıra dışı olmaktan hoşlananlar için yüzü saran farklı modeller de söz
konusu...

ÇANTADA HOBO,
AYAKTA YİNE GLADYATÖR
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Renkler ‘duvar’a çıktı
Duvarlar, son dönemde renklenmeye başladı. Rengarenk
duvar kağıtları, envai çeşit türdeki duvar sticker’ları ve
doğal duvar kaplamaları duvarları ferah mekanlara
çeviriyor. İşte duvardaki renkli trendler...
AYŞEGÜL EMİR
Bir evin en önemli unsurlarından biridir duvarlar. Evde geçirdiğimiz zaman boyunca
ruh halimizi bile etkileme gücüne sahiptirler. İnsanların hayatında önemli bir yeri bulunan duvarlar; renkleri, kaliteleri ve boyalarıyla hayatımıza renk ya da renksizlik katarlar. Son dönemde konut duvarlarının renklenmesine yönelik yeni trendler dikkatleri çekiyor. Pek çok kişi evinin duvarlarını duvar kağıdı veya sticker'larla (etiket) renklendirmenin yolunu seçiyor. Bir dönemin modası olan duvar kağıdı, yeniden boyaya rakip olarak görülüyor. Yeni yapılan konutlarda da duvar kağıdı tercih ediliyor. Duvar kağıdı ve
bordür kullanımı da giderek artıyor. Boyanın durağanlığından sıkılan konut sahipleri, boyada olmayan dokusu, dekoratif özelliği ile asalet ve şıklık veren, sanatsal değerler katabilen duvar kağıdı ile kendi zevkini yaşam alanlarına yansıtabilme imkanı buluyor.
Önceleri kısıtlı desenlere sahip olan duvar kağıtları, günümüzde mekanları günün
trendleri, moda renkleri ile buluşturan giysilere dönüştürüyor. Duvar kağıdında bu yılki
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trendler hep doğa renkleri. Açık bejler, koyu kırmızılar ve bordolar çokça
tercih ediliyor. Doğallık ve sadelikten hoşlananlar düz, modern, yumuşak,
tatlı pasteller; çizgi dışı ve farklılık arayanlar fıstık yeşili, erik rengi, bordo, lacivert, fuşya, lila renkleri, geometrik çizgiler, büyük desenler ve canlı dokuları tercih ediyor. Yeni duvar kağıtları klasik duvar kağıdına göre
de, güneş ışığına dayanıklılık, solmazlık, leke ve kir tutmama, ıslak silinebilme gibi avantajlara sahip.

DOĞAL KAPLAMA MODASI
Doğal taş, ahşap, beton ve bambu dokulu
duvar ve tavan kaplamaları da son üç yılda Türkiye'de birçok konutun iç ve dış cephelerini süslüyor.
Konutların değerini artıran doğal görünümlü kaplamalar, konutları uzun yıllar nem, rutubet ve sudan da
koruyor. Onlarca ürünün bulunduğu duvar ve tavan kaplama sektöründe, son yıllarda doğal görünümlüler öne çıkıyor. Bakım ve temizlik istemeyen kaplamalar aynı zamanda
yıkanabiliyor da...
Son dönemde moda haline gelen duvar sticker'ları da,
evlerde yeni dekorasyon olarak duvarları süslemeye başladı. Mickey, Barbie gibi çocuklara hitap eden duvar sticker'ları yanında
büyüklere yönelik sticker'larda da talep artışı yaşanıyor. Evlerde
genelde koridor, duvar çıkıntıları, salon köşelerinde kullanımı tercih edilen sticker'larda daha çok dal formunda ürünler, retro daire, Allah yazısı ve akrilikten yapılan ayna etiketler kullanılıyor.
Duvar sticker'ları Türkiye'de üretilmeye başlandığından beri daha
ucuza da satın alınabiliyor. Daha önce fiyatları Euro üzerinden
olduğu için 50-100 TL civarındaydı. Ama artık yerli üretimle beraber
25-50 TL'ye kadar indiler. Duvar sticker'larına her kesimden talep
geliyor. A,B grubu önde olmakla beraber, C grubundaki aileler de ilgi
gösteriyor. Sticker, her türlü zevke ve beğeniye hitap ediyor. Muhafazakar aileler için tasarımlar da var.

HEM YIKA, HEM SİL
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EVİM EVİM

G Duvar kağıtlarında, yeni ve teknolojik ürünler de pazara sunuluyor. G Kumaş, granit dokulu duvar kağıtlarından, yıkanabilir ve silinebilir özelliktekiler duvar kağıdında yeni trendler arasında. G Suda
bozulmayan özelliklere sahip olan duvar kağıtları sadece odalarda değil, mutfak ve banyolarda da kullanılmaya başlandı. G Yıkanabilir
ve silinebilir özellikteki duvar kağıtlarının desen ve renk seçeneğindeki çokluğu boya ve duvar kağıdı arasında kalanların işini kolaylaştırıyor.
G Duvar kağıtlarında en çok kağıt astar üzerine PVC laminasyon kaplamalarla üretilen vinyl duvar kaplaması tercih ediliyor.
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Yöresel lezzetlerle
süslenen kahvaltıların
kişi başı maliyeti
10 ila 39 TL
arasında değişiyor.

Çay, simit ve dahası

GÜLŞEN KANDEMİR
Bahar gelip geçti, yaz geldi... Artık kapalı mekanlara sığamaz
olduk. Yeşillikler içindeki bir bahçede ya da denize karşı şöyle püfür püfür kahvaltı etme zamanı geldi… Kuş sütünün eksik olduğu
kahvaltı sofralarında kuş cıvıltılarının da size eşlik etmesi sanırım
keyfinizi iyice yerine getirecektir…
Son yıllarda İstanbul’da kahvaltı veren mekanların sayısı ar-

46 G İSMMMO YAŞAM

tıyor. Bembeyaz örtülerin üzerine sıralanmış kahvaltılarda bir kır
kahvesi tadı duyumsamanız da olası… İstanbul’da Boğaz’ın iki yakasında da rahatlıkla bulunabilecek bu mekanlarda özellikle hafta sonu saat 10.00’da başlayan kahvaltılar saat 14.00’a kadar devam ediyor. Çoğu zaman da pazar günleri brunch veriliyor. Genellikle limitsiz çay servisinin olduğu kahvaltıların kişi başı ücretleri
15 TL’den başlıyor ve 39 TL’ye kadar çıkıyor. İşte size doğanın güzellikleriyle baş başa kahvaltı edebileceğiniz birkaç alternatif…
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G MODA TERAS
Cumartesi sabahları açık büfe kahvaltı veriyor. Saat
10.00 ila 13.00 arasında da kahvaltının fiyatı kişi başı 29
lira… Pazar günleri de brunch düzenliyor. Saat 10.30-14.30
arasındaki bu kahvaltının yararlanmak için kişi başı 39
lira ödemek gerekiyor.
Gelelim kahvaltı büfesinde neler olduğuna... Açık
ve kapalı reçeller, peynir, zeytin ve jambon çeşitleri, 10
ayrı salata, 10 çeşit meze... Sıcaklarda et, tavuk, krep ve
börek çeşitleri... Izgara sosis ve sucuk... Omlet çeşitleri,
kahvaltı yumurtası, pilav... 10 çeşit Türk tatlısı... Mevsim
meyveleri... Ekmek çeşitleri, açmalar, poğaçalar... Filtre
kahve, çay, portakal ve taze meyve suları. Eski Moda İskelesinin çaprazında bulunan Moda Teras, Kalamış Koyu’ndan Fenerbahçe Burnu’na, Adalar’dan Marmara
Denizi’ne kadar uzanan manzarası ile misafirlerini şehrin gürültüsünden, stresinden uzaklaştırıyor. Adres: Mektep Sok. No:1 Moda, Telefon: (0216) 338 70 40

G KURUÇEŞME DİVAN
Haftanın 7 günü kahvaltı mevcut. Saat 8.30-13.00 arası kahvaltı servisi yapılıyor. Kuruçeşme Divan’da; Sağlıklı, Kuruçeşme ve Türk kahvaltısı olmak üzere üç farklı kahvaltı seçeneği bulunuyor. Kişi başı 23 lira olan bu
kahvaltı seçeneklerinde limitsiz çay ve
kahve olduğunu da belirtelim. Adres:
Kuruçeşme Cad. No:36, Kuruçeşme, Telefon: (0212) 257 71 50

Her gün saat 08.30’da başlayan kahvaltı servisi, hafta içi 12.00’ye,
hafta sonu ise saat 13.30’a kadar sürüyor. Alakart kahvaltı paketleri arasında Divan Brassarie va Manhattın alternatifleri var. Kişi başı kahvaltının
fiyatı 26 lira. Bu fiyata çay, kahve ve
portakal suyu dahil… Adres: Kalamış
Yat Limanı, Telefon: (0216) 414 57 03
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Gaziantep yemeklerinin en güzel örneklerini sunan
Kiliza, pazar günleri 10:3014:30 saatleri arasında köy
kahvaltısı veriyor. Kahvaltıda
110 çeşit lezzet tadabilirsiniz.
Kişi başı ücret 35 TL. Adres:
4.Gazeteciler Sitesi A28/2 Levent, Telefon: (0212) 283 48 35

G LİMONLU BAHÇE
Her gün saat 9.30- 15.00 arasında kahvaltı
veriliyor. Kişi başı ücret 15 TL… Bu fiyata, 3 çay
dahil. Limonlu Bahçe’deki kahvaltıda 18 çeşitlik
bir tabak masanıza geliyor. Adres:Yeni Çarşı
Caddesi, Tomtom Mahallesi, No:98, Galatasaray,
Telefon: (0212) 252 10 94

G BİBER CAFE
Yeşillikler içindeki Biber Cafe’de her gün
kahvaltı veriliyor. Kahvaltı sabah 10.00’da
başlıyor ve geç saatlere kadar sürüyor. Kahvaltı
tabağında beyaz peynir, kaşar peyniri, iki çeşit
jambon, tereyağ, bal, haşlanmış yumurta,
domates, salatalık bulunuyor. Bir çayın da dahil
olduğu bu kahvaltının fiyatı 10.50 TL. Biber
Cafe’de pazar günleri saat 10:00-16.00 arasında
brunch veriliyor. Kişi başı ücret 25 lira. 0-6 yaş
arasından ücret alınmıyor. Adres: Muhittin
Üstündağ Cad. No:75, Koşuyolu,
Telefon: (0216) 326 74 14

G FETHİ PAŞA KONAĞI
Hafta boyunca, saat 09:00’da başlayan kahvaltı, gün boyunca devam ediyor.
Kahvaltı tabağında domates, peynir, yumurta,
reçel gibi klasik çeşitler dahil 10 çeşit kahvaltılık bulunuyor. Ekstra istenirse omlet de
veriliyor. Kişi başı fiyatı 10 TL. Bu fiyata 3 fincan çay dahil. Adres: Fethi Paşa Korusu, Üsküdar, Telefon: (0216) 391 65 60

G GÜZELCEHİSAR KAHVESİ
Hafta sonu saat, 09.00-14:00 arasında
açık büfe kahvaltı veriliyor. Anadolu Hisarı’nda güzel bir manzaraya sahip olan mekandaki açık büfe kahvaltıda 70-75 çeşit arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Burada peynir,
salam, zeytin, reçel ve yumurta çeşitlerini bulabileceğiniz gibi ev yapımı börek, kek ve tatlıları da tadabilirsiniz. Kişi başı kahvaltı 35 lira….
Adres: Otağtepe Caddesi, Muhteşem Çıkmaz Sokak, No:1 Kavacık/Anadolu Hisarı, Telefon:
(0216) 308 94 54-46

LEZZET-MEKAN

G KALAMIŞ MARİNA

G KİLİZA
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Karadeniz’in turizm
cenneti Batum
Karadeniz’in şirin ve küçük turizm şehri Batum, görenleri kendine hayran bırakıyor. Gürcistan’la
Artvin arasında bulunan şehir, Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti. Bölgenin Antalya’sı olan
Batum, eski Sovyet mimarisinin izlerini de taşıyor. A Y Ş E G Ü L E M İ R
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Engin ve uçsuz bucaksız Karadeniz’in kıyısında, dağlarla
deniz arasında düz bir arazide uzanan sevimli ve küçük bir şehir Batum… TAV’ın, Batum’da inşa ettiği havaalanına, İstanbul
uçağıyla vizeye gerek olmadan varıyoruz. Asıl amacımız Batum’u
geçip Sarp Sınır Kapısı’ndan Artvin’e ulaşmak. Ama Artvin’e geçmeden önce şehrin önemli yerlerini dolaşmaya karar veriyoruz. Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Batum’da ilk
gözümüze çarpan şey denize girilebilen sahil ve plaj oluyor. Küçük bir turizm şehri olan Batum’da dalgalarla daha sevimli hale
gelen denizin kenarında uzun süre çevreyi seyre dalıyorum. Bölgenin Antalya’sı olan şehir, yazın bir hayli kalabalıklaşıyor. Deniz kenarından zoraki adımlarla uzaklaşırken, iç taraflara gittikçe şehirdeki eski Sovyet etkisi dikkatimden kaçmıyor. Çok geniş cadde ve sokakları insanın kendisini kaybolmuş hissetmesine yol açıyor.
Geniş bir caddede durarak çevreme bakınıyorum, insanlardaki değişimi yakalama çabasıyla. Şehrin sevimliliğini
bazı yerlerde eski Sovyet mimarisinin bozduğuna tanık oluyorum.
Estetikten yoksun, boyasız ve sevimsiz apartmanları görmemeye
çalışarak şehirdeki güzel turuma devam ediyorum. Batum geniş bir arazi üzerine kurulmuş. Şehrin en güzel park ve bahçelerinde Gürcü edebiyatçı, sanatçı ve devlet adamlarının heykelleri var. Bir yandan heykelleri incelerken, diğer yandan sanatçıların yapıtlarını hatırlamak için beynimi zorluyorum.

MANOLYA AĞAÇLARI
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Yeşil ağaçların dizildiği yoldan kent merkezine doğru ilerliyorum. Şehrin en ilgi çekici alanlarından biri merkezde, deniz kenarındaki Batum Devlet Parkı. Bol ağaçlı ve deniz manzaralı parkta bir süre dinlenme kararı alıyoruz. Banklarda otururken bir yandan elimdeki sandviçi ısırıp, diğer yandan güneşin
bütün ışınlarıyla aydınlattığı haşin Karadeniz’i seyre dalıyorum.
Çevreyi süzerken daldığım düşüncelerimden sıyrılırken, lunaparkta gruptaki bazı kişilerin dönme dolaba bindiğini görüyorum.
Dönme dolaptan şehrin her yerinin görülebildiğini söylediklerinde,
ben de hemen harekete geçiyorum. Dönme dolap en üste çıktığında büyük beğeniyle şehri tepeden izlemenin keyfini çıkartıyorum. Enfes manzarayı fotoğraflamak için var gücümle
çalışırken dönme dolap, hevesimi kursağımda bırakırcasına hızla inişe geçiyor. Küçük ama şirin şehirde görülecek pek çok yer
bulunuyor. Dağ ve deniz arasında kurulan şehirde, Yunus Gösteri Merkezi, Botanik Parkı, Akvaryum, Virgin Mary Kilisesi ve
Sanat ve Etnografya Müzesi görülmeye değer. Şehrin sembolü olan manolya ağaçlarına da her yerde rastlamak mümkün.
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SPORTNEK TEPESİ’NDE
GÜN BATIMI
Batum’da günbatımını izlemek için en iyi yerlerden biri Sportnek tepesi. Burada Gürcü yemek ve şaraplarının tadına da bakmak
mümkün. Ülkenin yerel içkisi Chacha denilen bir tür votka. Acara Bölgesi’nin en bilinen şarabı da beyaz şarap olan Tsinandali. Kalabalık
bir grup olarak gittiğimiz Batum’da devlet görevlileri tarafından karşılanıyoruz, bölgenin folklorunu izleme fırsatı da buluyoruz. Günbatımını da izlediğimiz tepenin ardından otobüse koşar adım yürürken,
geri dönüş yolculuğunun mahmurluğu üstümüze çöküveriyor. Otobüsümüz Artvin’e ulaşmak için Sarp Sınır Kapısı’na doğru hızla hareket
ederken, bir gün gibi kısa sürede Batum’u keşfetmenin mutluluğu içinde başım koltuğa düşüveriyor ve uykuya dalıyorum.

NÜFUSU YAZIN ARTIYOR
Liman şehri olan Batum, Gürcistan’ın Karadeniz kıyısında, Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi. 200 bin olan
nüfusu yaz aylarında ikiye katlanıyor.
Transkafkasya Demiryolu’nun ve Bakü petrol boru hattının son bulduğu önemli liman
ve ticaret merkezi, Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıkta. Bölgede bol meyve ve çay
yetişiyor. Petrol rafinerisi ve gemi yapımcılığıyla tanınmış. Sarp Sınır Kapısı da Batum’a açılıyor. Şehrin tarihi üç bin yıl önceye
dayanıyor. Yerel kaynaklarda yüzyıllar
önce bu topraklardan göç eden kavimlerin,
Avrupalıların ataları olduğu söyleniyor.
Gürcüce iki bin yıllık alfabesiyle dünyanın
yaşayan en eski özgün dillerinden. Tarih boyunca Roma, Bizans, Arap, Rus, Türk, Ermeni,
Azeri ve Kafkas halklarının kültürleriyle yoğrulan Batum, Sovyet Rusya döneminin
önemli siyaset ve edebiyat adamlarını yetiştirmiş. 1990 yılında Rusya’dan ayrılarak
bağımsızlığını ilan eden Gürcistan sınırlarında
kalan kentte uzun bir aradan sonra yeniden
başlayan huzur ortamı, sosyo-ekonomik olarak kıpırdanma sağlamış.

5 YILDIZLI OTELLER
Batum, bölgenin turizm merkezi olarak konumlanmış. Zaten Sovyetler Birliği döneminde de bölgenin Antalya’sı olarak
kullanılmış. Günümüzde de şehirde turizm
merkezi olma yolunda ciddi yapılaşma var.
Var olan otel ve pansiyonların yanında ciddi beş yıldızlı otel inşaatları sürüyor. Türk
yatırımcılar da burada yatırımlarının olduğunu anlatıyorlar. Şehirde 30’un üzerinde
beş yıldızlı otel inşaatının devam ettiği belirtiliyor. Şehir güzel, plajlarının yanında kumarhane merkezi olarak da konumlanmaya çalışılıyor. Bu anlamda Türkiye’den de
turist çekebileceği tahmin ediliyor.
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G Yunus Gösteri Merkezi
G Botanik Parkı, Akvaryum
G Virgin Mary Kilisesi (Üstte)
G Sanat ve Etnografya Müzesi
G Batum Devlet Parkı
G Batum Tiyatrosu
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Batum’da
görülebilecek yerler
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ARTVİN
Yüzölçümü: 7.436 km²
Nüfus: 212.833
İl Trafik No: 08
İlçeleri: Ardanuç, Arhavi, Borçka,
Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli.

GEZİ-TÜRKİYE

Yeşille mavinin dansı
Doğu Karadeniz’de
sırtını yamaçlara
yaslamış, vadiler
arasında yeşil bir
şehir, Artvin. Doğal
görünümü, insana
adım başı yaşattığı
sürprizleri, oksijen
deposu yaylaları
ve el değmemiş
gölleriyle özgün
bir şehir olan
Artvin, gidilip
görülmeyi hak
ediyor.
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Şehre birçok kişinin gelişinin aksine adeta kulağı tersten tutarcasına farklı bir yönden Sarp Sınır Kapısı’ndan giriyoruz. İki ülke arasında gidip gelen bunaltıcı kamyon trafiği arasında bekleyen otobüsten hava
almak için indiğimiz anda kapının ardında Artvin’in yeşil silueti bizi selamlıyor. Molanın ve içilen sigaraların
ardından bu güzel ilin Gürcistan’la ne kadar benzediği
düşünceleri arasında ilk olarak Artvin’in Hopa ilçesine giriyoruz.
Bir Gürcü köyünün yarısının Gürcistan’da, yarısının de Artvin’de kaldığını öğreniyoruz. İnsan eliyle çizilen bir sınır bu köyü ikiye bölse de, köyde geçişlerin sorunsuz yaşandığını öğrenmek bize daha ilginç
geliyor…
Kısa molamız bitince tekrar yeşilin binbir tonuna sahip güzel Artvin’in içlerine uzanıyoruz.
Sınır kapısını geçtikten sonra denizin hemen yanı
başında akıp giden yol boyunca gözlerimiz bir denizin
mavisinde, bir de dağların yeşilinde gidip geliyor. İler-

ledikçe haşin ve yüksek dağlar, yamaçlar arasında yükselen şehrin cazibesine kapılıyoruz. Çevreyi bir anı kaçırmadan gözleme çabaları arasında toplantı yapılacak
yere geldiğimizi fark etmiyoruz bile. İş gezisi için gittiğimiz Doğu Karadeniz’in bu güzel şehrini keşfetmeyi biraz erteliyoruz. Birkaç saat süren toplantının ardından ise şehri daha fazla görme isteğiyle koşar adım
otobüse biniyoruz. Artvin, sırtını yamaçlara yaslamış,
vadiler arasında yeşil bir şehir. Doğal görünümü, insana adım başı yaşattığı sürprizleri, oksijen deposu yaylaları ve el değmemiş gölleriyle özgün, gidilip görülmeyi hak eden şehirlerden biri.

DOĞA ŞEHRE ŞEKİL VERİYOR
Şehir, Doğu Karadeniz dağlarını derin bir şekilde
yaran Çoruh Vadisi’nin sol yamacında kurulu. Artvin,
1068 tarihinden itibaren Selçuklu hakimiyetine girmiş
daha sonraları Gürcülerin eline geçmiş. Geçmişte Çoroksi, Çorok, Kollehis, Osmanlı döneminde ise Livane
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olarak bilinen Artvin’in bu isminin nereden aldığı bilinmiyor. İlk adların ise Çoruh Irmağı’na
ilişkin olduğu söyleniyor. Artvin’in tarihsel geçmişi Şavşat’ın Meşeli ve Yusuefli’nin Demirköye yakınlarında bulunan bakır baltalara dayandırılarak M.Ö 3000’li yıllara yani Tunç Çağı’na indirgeniyor. Yavuz Sultan Selim zamanında
başlayan Osmanlı egemenliği, Kanuni Sultan
Süleyman dönemi, Erzurum Beylerbeyi İskender
Paşa'nın, Atabeklerin başkenti durumundaki Ardanuç Kalesi’nin fethetmesiyle tamamlanmış.
Birinci Dünya Savaşı’ndaki gidiş gelişlerin ardından 1921’de Artvin, anavatana kavuşmuş.
Çok engebeli ve sarp bir coğrafyaya sahip olan Artvin’de Çoruh Nehri kimi yerde daralıp, kimi yerde genişleyerek şehre şekil vermiş. Yerleşim ve ekim alanının azlığı dikkatimizden kaçmıyor. İnsanların buldukları düzlük
yerlere yaptıkları uzun betonarme binalar doğanın güzelliğini azaltsa da başka çareleri
yok galiba diye düşünmemize de neden oluyor.
Coğrafyasının verdiği zorunlulukla Artvin’in
şehir merkezi çok genişleyememiş. Valilik binasının bulunduğu küçük alan, kentin merkezi sayılıyor. Livane adlı kentin kalesi Çoruh kıyısında yükselen bir kayanın tepesinde bulunuyor. Artvin'e en yakın yayla, merkeze 9 kilometrelik bir asfalt yolla bağlı Kafkasör. Yayla bin 253 metre yükseklikte. Her yıl düzenlenen kültür ve sanat festivaliyle yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı burası… Haziran ayının 2. haftası başlayan festival, 4 gün sürüyor.
Festivalin en önemli bölümü boğa güreşleri. Buradan uzun bir yürüyüş, tırmanış ya da arazi aracıyla Genya Dağı'na çıkabilirsiniz. Çıkış yolu eşsiz manzaralar sunuyor. Zirvesi düzlük olan dağda birçok gezi yolu mevcut. Hem şehir manzarası,
hem Çoruh Vadisi ve yan kolları görülebilir. Artvin’deki gezimiz sırasında, tanık olduğumuz doğal şölen bizi adeta büyülüyor. Gördüklerimizi
hafızamıza ve kameralarımıza mümkün olduğunca nakşetmeye çalışırken, havanın kararmasıyla dönüşe hüzünle hazırlanıyoruz.
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Arhavi, Borçka,
Yusufeli
Yeşil Artvin’in dağ ve yamaçlarla gizemli
hale gelen yollarında, her dönemeçten sonra
ayrı bir vahaya varmış izlenimi ediniyoruz.
Ünlü ilçelerini de görme şansı yakalıyoruz. Ardanuç; kıyıdan uzak, dağlık iç kesimde yer
alıyor. Gevhernik Kalesi, Ferhatlı Köyü’ndeki
Ferhatlı Kalesi ile Artvin-Ardanuç yolu üzerinde
bulunan Cehennem Deresi Kanyonu gezilecek
yerler arasında. Meşhur ilçesi Şavşat da
önemli tarihi eserlere sahip. Yusufeli, Ardanuç’un kaleleri, Cehennem Deresi Kanyonu bir
gününüzü alır. Yusufeli’nden de Kaçkar Dağları’na çıkabilirsiniz. Murgul’u, Arhavi’yi,
Borçka’yı, tabii ki Borçka’nın biraz vahşi Karagöl’ünü de gezmenizi tavsiye ederiz. Dere
boylarına kurulmuş balık çiftliklerinde balıkları
denemenizi öneririz. Arhavi ve Hopa, Artvin’in
sahil ilçelerinden. Arhavi, Karadeniz sahil yolu
üzerinde yer alıyor. Borçka ise, Çoruh Nehri
üzerinde bulunuyor.
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Doğamız güzel ama ekonomimiz değil
Artvin’de 55 muhasebeci bulunuyor. Artvinli
muhasebeciler diğer illerdeki meslektaşları gibi
kriz nedeniyle tahsilat yapamamaktan şikayet ediyor. Artvin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dursun Güven, şehirde sanayi ve üretim
olmadığını belirterek, “Sadece memur, işçi ve emekliyle dönen bir şehir. Şehir gelecek iki yılını şimdiden tüketmiş durumda. Turizm tek gelir kaynağı; o

Yaylalar
oy yaylalar
Ardanuç'tan Ardahan'a giden ve kıvrılarak yükselen yol
rengârenk çiçeklerin izini sürüyor ve sizi 2 bin 300
m. yükseklikteki Kutul Yaylası'na götürüyor. Yola
devam edinildiğinde Bilbilan Yaylası'na ulaşılıyor.
Bilbilan, çok geniş ve büyük bir yayla. Merkezinde
bir yayla otelinin yanı sıra dükkânlar da yer alıyor.
Ardahan ile sınır olan yayla hazirandan ağustos sonuna kadar her cumartesi kurulan pazarla
renkleniyor. Sahara Yaylası’na ise, Şavşat-Ardahan
yolunun üzerinden gidiliyor. Şavşat'a 17 kilometre uzaklıkta. Karagöl-Sahara Milli Parkı içinde yer
alıyor. Yaylada her yıl temmuz ayının üçüncü haftası perşembe günü başlayıp pazara dek süren geleneksel Pancarcı Festivali düzenleniyor. Artvin'den
Şavşat yönünde Şartul mevkiinden sola dönen yol
İmerhev Vadisi'ne gidiyor. Vadi, köşk benzeri ahşap
evlerin yer aldığı köyleri, muhteşem manzarası ve
yaylalarıyla 50 kilometre'lik bir şölen sunuyor. Borçka-Gorgit Yaylası da şehirdeki diğer yayla. Yayla,
doğal yaşlı ormanları, bitki örtüsü, yöreye özgü böcekleriyle büyülü bir atmosfere sahip.
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da sadece yazın. Sarp Sınır Kapısı da Hopa ilçesine
daha çok katkı sağlıyor. Şehirde üniversite öğrenci sayısı artırılabilir. Bu şekilde şehir ekonomisine katkı sağlanır. Doğal güzellikleri olan şehrimizde ekonominin geliştirilmesi gerekiyor. Hopa-Borçka Tüneli’nin açılmasını bekliyoruz. Hopa Limanı’ndaki
yüklerin taşınması bu açılış sonrasında daha iyi olacak“ diyor.
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Turkcell Kuruçeşme
Arena Konser Programı
Sanatçı

Konser tarihi

Ata Demirer

18 Haziran Perşembe

Serdar Ortaç

19 Haziran Cuma

Emel Sayın, Muazzez Abacı,
Seçil Heper
Placebo

20 Haziran
Cumartesi
23 Haziran Salı

Sezen Aksu

26 Haziran Cuma

Volkan Konak

28 Haziran Pazar

Kardeş Türküler
Yalın
Nilüfer

30 Haziran Salı
3 Temmuz Cuma
4 Temmuz Cumartesi

Caveman/Mağara Adamı 12 Temmuz Pazar
MFÖ

17 Temmuz Cuma

Deep Purple

20 Temmuz Pazartesi

Fatboy Slim

1 Ağustos Cumartesi

Yüksel Uzel
Ajda Pekkan
Mario Franguolis

7 Ağustos Cuma
8 Ağustos Cumartesi
9 Ağustos Pazar

KÜLTÜR-SANAT

Boğaza nazır konserler
Haziran ayı ile birlikte İstanbul’da konserler de başladı. Son yıllarda konser mekanı
olarak yıldızı parlayan Turkcell Kuruçeşme
Arena, bu yaz da hem dünya müziğinin hem de
Türkiye’nin ünlü isimlerinin müzikseverlerle buluşma noktası olacak gibi görünüyor. Turkcell
Kuruçeşme Arena bu yıl kapılarını, BKM’nin organizasyonuyla Çok Güzel Hareketler Bunlar ile
4 Haziran’da açtı. Boğaz’a kahkahalar yansıtan gösteride BKM Mutfak oyuncuları, Avrupa
turnelerinin ardından İstanbul’u güldürdü.
Turkcell Kuruçeşme Arena bu yıl Balkanlar’dan Karadeniz’e kadar birçok bölge müziğini de müzikseverlere sunuyor. Suzan Kar-
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deş ile Balkan rüzgarı eserken, Volkan Konak
da 28 Haziran’da Karadeniz’in rüzgarını Boğaz’a taşıyacak. Ata Demirer Haziran ayının ikinci kahkaha randevusu için sahneye çıkarken,
Türk Sanat müziği nağmeleri önce Emel Sayın,
Muazzez Abacı, Seçil Heper’in bir aradaki
konserinde, sonra da Yüksel Uzel konserinde
yankılanacak.
Sezen Aksu yine binlerce hayranıyla,
sürprizleri, eski ve yeni şarkılarıyla bu muhteşem manzara eşliğinde buluşacak. Ajda Pekkan sesi, repertuarı ve sahne performansıyla
Boğaz kadar büyüleyici bir geceye imza atacak.
Nilüfer, geçen yıl olduğu gibi yine çok konu-

şulacak bir repertuar ile sahneye çıkarken,
MFÖ’de dünden bugüne uzun bir müzikal yolculukla sahnede olacak. Kardeş Türküler de, Yalın da dinleyicisiyle yine Boğaz kıyısındaki bu
mekanda buluşacak. Serdar Ortaç ile yine
binlerce kişi aynı anda dans edecek… Mario Franguolis, inanılmaz sesini bir kez daha Boğaz’a
yansıtacak. CAVEMAN, kadınlara ve erkeklere
dair tüm sırları binlerce kişiyle bu romantik ortamda paylaşacak.
Yaz sürprizlerinin ilki 23 Haziran’daki
Placebo konseri… Gençlerin heyecanla beklediği konseri, 20 Temmuz’da Deep Purple, 1 Ağustos’ta Fatboy Slim takip edecek.
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Klasik müzikseverlerin bayramı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, müzikseverleri etkileyici bir programla karşılıyor. Festival sponsorluğunu
2006 yılından bu yana Borusan Holding'in üstlendiği Uluslararası İstanbul Müzik
Festivali, bu yıl 5-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 500'ü aşkın yerli
ve yabancı sanatçıyı İstanbul'da ağırlayacak olan Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, 37. yılında yine seçkin ve etkileyici bir programla yaza merhaba diyor.
İstanbul Müzik Festivali'nde bu yıl, senfoni ve oda orkestraları, vokal konserler, oda müziği, resitaller olmak üzere toplam 18 etkinlik yer alıyor. Festival
mekanları ise, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Aya İrini Müzesi'nin yanı sıra,
Topkapı Sarayı, Süreyya Operası, Arkeoloji Müzesi ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı.

Psikolojik işkence sergisi
Psikolojik bir işkence metodu olarak bilinen ikna odaları, güncel sanatçı Erinç Seymen'in son sergisine ismini veriyor. Sanatçı eserlerinde militarizm gibi kavramları sorguluyor. Önce hafif bir tedirginlik kaplıyor içinizi, sonra irkiliyorsunuz, birkaç adım daha attığınızda merak, şüphe ve zaman zaman da öfke içinizi kaplıyor. Erinç
Seymen'in Mısır Apartmanı'nın (İstiklal Caddesi-İstanbul) dördüncü katında yer alan Galerist'teki İkna Odası sergisi, kesinlikle kışkırtıcı, bir o kadar da sorgulayıcı. 29 yaşındaki Erinç Seymen, şu anda güncel sanatın en cesur
isimlerinden. İkna Odası ise genç yaşına rağmen açtığı dördüncü kişisel sergisi. Sergi, karanlık duvarları, video
filmlerden gelen korku dolu çığlıkları ve kimi zaman pullu-payetli kimi zaman da siyah-beyaz çalışmalarıyla, gerçek bir 'ikna odası'na girdiğiniz hissini veriyor. Sergiye de ismini veren İkna Odası resminde, çeşitli 'işkence aletleri' asılı olan duvara bakan bir kız görüyorsunuz. Sergi, 20 Haziran'a kadar açık. Telefon: (0212) 244 82 30
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KÜLTÜR-SANAT

Nazım
Hikmet
Akademisi
açılıyor

Ölümünün 46'ncı yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinliklerle anılan dünyaca
ünlü şairimiz Nâzım Hikmet'in adını taşıyan bir akademi kuruluyor. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) kurduğu akademi, İstanbul Kadıköy’de Ekim
2009'dan itibaren müzik, sinema, edebiyat ve sosyal bilimler olmak üzere dört
dalda eğitim verecek. Akademide, Erkan Oğur, Erdal Erzincan, Tahsin Yücel, Cevat Çapan dahil daha birçok alanında uzman isim öğretim görevlisi olarak yer
alacak. Her bölümde hem akademisyen hem de akademiyle ilgisi olmayan "ustalar" olacak. Örneğin, Erdal Erzincan, Ayşe Tütüncü, Erkan Oğur sınıfları açılacak; Murat Beşer rock tarihine ilişkin dersler verecek. Akademinin edebiyat bölümünde Tahsin Yücel, Kemal Özer gibi yazarlar ders verecek. Amacı yurtdışına açılmak olan akademi, Yunanistan ve Küba gibi farklı ülkelerdeki akademilerle
temas kuracak. Karşılıklı öğrenci göndermeyi planlayan akademinin ayrıntılı bilgisine www.nazimhikmetakademisi.org adresinden ulaşılabilir.
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Terminatör
4: Kurtuluş
Orijinal adı: Terminator Salvation
Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu
Senaryo: James Cameron, Paul Haggis,
Oyuncular: Christian Bale, Helena Bonham Carter, Arnold Schwarzeneger

G Terminötör efsanesi, filmin dördüncü se-

risiyle geri dönüyor. Yıl 2018... Mahşer
günü gelip, modern uygarlığı yıkarak
geçti. Bir Terminatör ordusu kıyamet sonrası dünyada kol geziyor, terk edilmiş
şehirlerde ve çöllerde saklanan insanları
öldürüyor ya da yakalıyor. Ama hayatta
kalan insanlardan oluşan küçük grupların
organize olarak kurduğu Direniş Hareketi,
yeraltı sığınaklarında saklanıyor ve fırsat
bulduğunda kendilerinden sayıca çok
üstün düşman kuvvetlerine vuruyor. Terminatörleri kontrol eden Skynet, 14 yıl önce

bilinç kazanmış ve bir anda yaratıcılarına
baş kaldırıp habersiz dünyaya nükleer kıyımı getirmiş bir yapay zekâ. Mahşer Günü’nün geldiğini gören yalnızca bir kişi
var. Kaderi, insanlığın kaderiyle bağlantılı
olan tek kişi; John Connor (Christian
Bale). Dünya şimdi Connor’un hayatı boyunca uyarıldığı geleceğin eşiğinde. Ama
yepyeni bir şey, insanlığın bu savaşta bir
şansı olduğuna dair inancını sarsıyor. Bu

SİNEMA -DVD

Teklif
Orijinal adı: The Proposal, Tür: Komedi, Yönetmen: Anne Fletcher, Senaryo: Peter Chiarelli
Oyuncular: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen
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da yeni dünyada uyanmadan önce son hatırladığı, idam sırasını beklemek olan Marcus Wright’ın ortaya çıkışı… Connor,
Marcus’un güvenilir biri olup olmadığına
karar vermek zorunda. Ancak Connor ve
Marcus, Direniş’i tamamen bitirmek için
yeni stratejiler geliştiren Skynet’in bitmek
bilmeyen saldırılarına karşı koyabilmek
için ortak bir zeminde durmalı, Skynet’e
sızıp düşmanla yüz yüze gelmeli...

Yönetmenliğini, 2006 yılının sürpriz hit filmi “Step Up” ile önemli bir çıkış yakalayan Anne Fletcher'in üstlendiği "Teklif", romantik- komedi severlerin keyfini yerine getirecek... Kitap editörü Margaret (Sandra Bullock) sınır dışı
edilerek ülkesi Kanada’ya gönderilmesi gündeme gelince hemen aklını çalıştırır ve yıllardır çile çektirdiği ezik asistanı Andrew (Ryan Reynolds) ile nişanlı olduğunu hükümet yetkililerine bildirir. Ancak asistanı bu yalana ortak olmak için kendince bazı koşullar öne sürer. Zoraki çiftimiz, damat adayının ailesiyle
tanışmak için Alaska’nın yolunu tutmak zorunda da kalacaktır. Büyük şehirde daima kontrollü bir kadın olan Margaret, orada karşılaşacağı birbirinden komik durumlar karşısında sudan çıkmış balığa döner. Peşlerindeki göçmenlik
bürosu yetkililerini başlarından savmak için düzenledikleri göstermelik nikah sırasında Margaret ile Andrew, bu plana sonuna kadar bağlı kalacaklarına istemeden de olsa yemin etmek zorunda kalırlar. Üstelik çok tehlikeli sonuçlara
yol açacağını bile bile…
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12 Tuzak
Orijinal Adı: 12 rounds
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Renny Harlin
Senaryo: Daniel Kunka
Oyuncular: John Cena, Taylor Cole, Ashley Scott,
Brian J. White, Travis Davis

G Milyonlarca dolarla kaçmaya çalışan Miles Jackson'ı, New Orleans

polisi Danny Bexter durdurmayı başarır. Ancak Miles'ın kız arkadaşı
yanlışlıkla öldürülür. Hapse giren Miles bir yıl sonra hapisten kaçmayı
başarır ve Danny'nin peşine düşer. Danny ile alay ederek ona 12 tane
çözülmesi imkansız görev verir. Danny'nin bu 12 raundu geçmesi sonucunda kız arkadaşı Molly'nin hayatı kurtulacaktır. Filmin başrolünde
güreşçi John Cena ve yönetmen koltuğunda aksiyon filmlerinden bildiğimiz Renny Harlin var.

DVD SEPETİ
G SIKIYSA YAKALA
“Catch Me If You Can – Sıkıysa Yakala”da, FBI’ın
“En Çok Arananlar” listesindeki en genç dolandırıcı unvanını elinde tutan Frank W. Abagnale’in gerçek öyküsü anlatılıyor. Frank W. Abagnale Jr (Leonardo DiCaprio)

G 30 GÜN 30 GECE
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G İHTİYARLARA YER YOK

Kendi başına sessiz sakin bir hayat
süren antilop avcısı Moss, kötü giden bir
uyuşturucu pazarlığında şans eseri iki milyon dolarlık bir çantaya ve yüklü miktarda
eroine sahip olur. Ancak ortada iki ceset bulunmaktadır. Parayı ve eroini alan avcı, hayatını baştan sona değiştirecek bir maceranın
içine düşecektir. Film aynı zamanda eski zamanlardaki mistik öncülerin yaşadıklarına
kıyasla artık çok daha şiddet yüklü ve kanunsuz bir yer haline gelen çağdaş Batı’daki
iyi ve kötü kavramları üzerine kışkırtıcı bir
meditasyon işlevi görüyor.

SİNEMA -DVD

Alaska’nın ücra bir köşesindeki Barrow kasabası her kış, 30 gün
boyunca, zifiri karanlığa gömülür.
Çoğu kasaba sakini güneye yöneldiği
için hüzünlü bir dönemdir bu. Bu kış,
ortaya gizemli bir grup çıkar: Bu
grup, kasabada kalan insanlarla beslenmek için son bulmayan bu karanlıktan faydalanmayı beklemektedir. Barrow Şerifi Eben (Josh
Hartnett), ayrı yaşadığı karısı Stella (Melissa George) ve sayıca gitgide azalan hayatta kalanlar grubu tekrar gün ışığına kavuşana dek ayakta kalmak
için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorundadırlar.

henüz 21 yaşında bile değilken doktorluk, avukatlık, hatta pilotluk bile yapar. Kılık değiştirme ustası olan Abagnale, aynı zamanda son derece zeki bir dolandırıcıdır. FBI
ajanı Carl Hanratty (Tom Hanks) onu yakalayıp adaletin önüne çıkarma görevini üzerine alır ve aralarında büyük bir kovalamaca başlar.

İSMMMO YAŞAM G 59

6/10/09

1:53 PM

Page 60

EN ÇOK SATANLAR

Aşk
G Yazar: Elif Şafak G Yayınevi: Doğan Kitap G Sayfa sayısı: 420
"Aşk" Elif Şafak'tan arayışa, gerçeğe ve keşfetmeye dair bir roman... Ella Rubistein 40
yaşında Amerikalı bir ev kadınıdır. Tipik burjuva değerlerinin hâkim olduğu oldukça varlıklı
bir ailesi, düzenli ve görünüşte "sorunsuz" bir evliliği vardır. Üç çocuğunu da büyüttükten
sonra bir yayınevinde editör asistanı olarak iş bulur; görevi A. Z. Zahara adlı tanınmamış
bir yazarın tasavvuf felsefesini konu alan tarihi romanını değerlendirmektir. Ancak
hayatının kritik bir döneminde eline aldığı bu kitap, hiç beklemediği bir şekilde Ella'yı derinden
sarsacak, dünyevi aşkı keşfetmek adına zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmasına neden olacaktır.

Fransız Süiti
G Yazar: Irène Némirowsky G Yayınevi: Pegasus
Yayıncılık G Sayfa sayısı: 464 1940 yılında Nazi işgalinden bir
gece önce Paris'te başlayan Fransız Süiti, insanların kendi kontrolleri
dışında savaş şartlarına atılmasının etkileyici öyküsünü anlatıyor.
Parisliler şehri terk ederken, hayal edilebilecek her türden insani
çılgınlık etrafı kaplamıştır. Yemeğin olmadığı bir kentte, varlıklı bir anne
tatlı aramaktadır; dünyaları parçalanmak üzereyken bile bir çift, işlerini
kaybetme düşüncesinden korkmaktadır. Yerli halk Alman askerlerince
işgal altında olan taşradaki köylere göçerek düşmanı karşısında
hayatta kalmayı öğrenmek zorundadır. Irène Némirowsky, Fransız
Süiti üzerine çalışmaya başladığında Paris'te yaşayan çok başarılı bir
yazardı. Fakat aynı zamanda o bir Yahudiydi; 1942'de tutuklandı ve
öldüğü yer olan toplama kampına gönderildi. Bu roman altmış dört
yıl boyunca saklı ve bilinmeyen olarak kaldı.

Gerçek Zenginliğe Ulaşma Sanatı

KİTAP

G Yazar: Napoleon Hill G Yayınevi: Altın Kitaplar G Sayfa sayısı: 160
Napoleon Hill, kitabında başarının elli iki altın anahtarını sunuyor. Dünyanın en çok satan
yazarlarından biri olan Hill, bu kitabında olağanüstü pratik mesajlarla ve yaşanmış
olaylardan örnekler vererek; onların servete ve
şöhrete nasıl ulaştıklarını, mutluluğu nasıl
yakaladıklarını anlatıyor. Yazar, aynı zamanda
içinizdeki gücü nasıl ortaya çıkarabileceğinizi de
gösteriyor. Napoleon Hill'in bu kitapta önerdiği haftalık
uygulamayı yaparak, siz de ufkunuzu genişletebilir,
kendinizi yenileyebilir ve hayatta ulaşmak istediğiniz
hedefleri yakalayabilirsiniz...
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Aşk
Maraz
Kiralık Adam
Küçük Oteller Kitabı 2009
Şerefe
Tek Şişman Beyniniz
Sizinkiler: Kayıp Kıta-22
Kolay Diyet
Fransız Süiti
Bitkisel Kürler Rehberi

ŞİİR
Denizi Özleyenler İçin
Gemiler geçer rüyalarımda,
Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
Ben zavallı,
Ben yıllardır denize hasret,
Bakar bakar ağlarım.
Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı,
Bir midye kabuğunun aralığından;
Suların yeşili, göklerin mavisi,
Lapinaların en harelisi...
Hala tuzlu akar kanım
İstiridyelerin kestiği yerden.
Neydi o deli gibi gidişimiz,
Bembeyaz köpüklerle, açıklara!
Köpükler ki fena kalpli değil,
Köpükler ki dudaklara benzer;
Köpükler ki insanlarla
Zinaları ayıp değil.
Gemiler geçer rüyalarımda,
Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
Ben zavallı,
Ben yıllardır denize hasret.

ORHAN VELİ KANIK

MAYIS - HAZİRAN 2009

G Remzi Kitabevi (Mart 2009)

YASAM20SON:Layout 4

YASAM20SON:Layout 4

6/10/09

1:53 PM

Page 61

Dâhiler ve Aşkları
G Hazırlayan: Özcan Erdoğan G Yayınevi: İkaros Yayınları
G Sayfa sayısı: 688 Dâhiler ve Aşkları; sanat, edebiyat, bilim ve düşün
tarihinin önde gelen dâhilerinin yaşadığı aşkları, eserleri paralelinde ortaya koyan, ansiklopedik
ölçekte bir biyografi kitabı. Gerek Türkiye'de, gerekse dünyada bu kapsamda oluşturulmuş nadir
eserlerden biri olma özelliği de taşıyan kitap; içinde yer alan dâhilere, yaptıkları çalışmalar ve ilgi
alanları açısından, oldukça yakın yazar ve şairlerin yoğun çabalarıyla ortaya çıktı. Kitapta Louis
Aragon, Beethoven, Yahya Kemal Beyatlı, Charles Bukowski, Charlie Chaplin, Salvador Dali,
Dostoyevski, Albert Einstein, Che Guevara, Nâzım Hikmet, Franz Kafka, Karl Marx, Nietzsche,
Picasso, Elvis Presley, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, Oscar Wilde, Leonardo da Vinci'nin de aralarında
olduğu dünyaca ünlü 44 dâhinin yaşadığı, daha çok da trajik olan aşkları anlatılıyor.

Çocuklar Ne İster?
G Yazar: Inga Bodenburg G Yayınevi: Turkuaz Yayınları
G Sayfa sayısı: 105 Çocuğunuzun tepkilerini doğru yorumluyor
musunuz? Fiziksel bir rahatsızlığı olmadığı halde gözyaşlarına boğulan;
kendisine sevecen şekilde yaklaşan akrabalarına sırtını dönen, sonra hiç
tanımadığı bir yabancıya sevgi gösteren çocuklarla karşılaşmışsınızdır.
"Çocuklar Ne İster?" çocukların anlam veremediğiniz tepkilerinin nedenlerini
açıklayan bir kitap. Bazı anne babaların çocuklarıyla yaşadıkları olayları
örnek vererek çocukların ne ifade etmek istediklerini ve ailelerin onlara
hangi yanlış tutumlarla yaklaştıklarını, iyi niyetli, ama çocuğu anlamaktan uzak yaklaşımların
sorunları nasıl da büyüttüğünü gösteriyor. Üstelik ne istediğini bilmediğiniz çocuklarla
karşılaştığınızda uygulayabileceğiniz pratik çözüm önerileri de sunuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL

KİTAPLAR
Cesur Fırfır
Yazar: Angela Mcallister,
Tiphanie Beeke
Yayınevi: Türkiye İş Bankası
Yayınları
Sayfa sayısı: 30
Akıllı ve iyi kalpli minicik bir
kahraman olan Fırfır'ın masalı
çocuklara cesaretin gerçek
anlamını öğretiyor. Ormanda
kaybolan Fırfır, hiç ummadığı
birinden yardım alır ve evine
kavuşur. Ancak kısa süre sonra
onun da birini kurtarması
gerekecektir. Ufacık bir
oyuncak tavşan olan Fırfır'ın
ormandaki maceraları çok
heyecanlı.

Jüpiter'in Eteği
Yazar: Faruk Duman
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa sayısı: 32

Hayatım
G Yazar: Agatha Christie G Yayınevi: Altın Kitaplar G Sayfa sayısı: 608
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Gökyüzüne baktığınızda
görebiliyorsunuz onu. Bir ışık
topu: Jüpiter. Güngörmüş bir
gezegen. Ama daha yakından
bakanlar, bir de etek görüyorlar
belinde. Peki, bu etek nereden
gelmiş? İşte bu küçük kitap bu
neşeli gezegeni ve onun güzel
fırfırlı eteğini anlatıyor. Uykudan
önce okuyunuz!

KİTAP

"Hayatım" da Agatha Christie'nin sıra dışı yaşam öyküsü ilk
ağızdan gözler önüne seriliyor. Tüm dünyada "Polisiye
Romanlar Kraliçesi" olarak anılan Agatha Christie kısa
hikâyeleri ve sahne oyunlarının yanında yüzden fazla roman
yazdı. Eserleri tüm dünyada yüz milyonlarca kopya sattı. Bu
nedenle Christie, edebiyat tarihinde en çok satan romancı
sıfatını sahip. Agatha Christie'nin çocukluk yılları, yaptığı
evlilikler, II. Dünya Savaşı'nda tanık olduğu olaylar, ikinci
kocası Max Mallowan ile çıktığı arkeolojik kazı serüvenleri ve
bir yazar olarak yaşadığı hayat deneyimleri kitapta oldukça
özgün bir dil ve yaklaşımla anlatılıyor.
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Tatil anılarınızı
ölümsüzleştirin!

Piyasaya yeni sunulan fotoğraf
makineleri, video kameralar ve
cep telefonları, fotoğraf ve video
özellikleri yanında müzik
dinlemeyi, film izlemeyi ve kitap
okumayı olanaklı kılmalarıyla
dikkat çekiyor.

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde çoğu
insan tatil planları yaparken, tatil anılarını
ölümsüzleştirmek için de yeni model fotoğraf makinesi, video kamera ya da fotoğraf çekebilen cep
telefonu arayışına girdi. Piyasaya yeni sunulan
yeni nesil fotoğraf makineleriyle ise, sadece fotoğraf çekmekle kalınmıyor, müzik dinlemek, film
izlemek ve kitap okumak da olanaklı hale geliyor. Fotoğraf makinelerindeki yeni teknolojiler
de, yetersiz ışığı önlüyor, odaklanma hatası ve
el titremesi gibi nedenlerle oluşabilecek fluluğa
son veriyor.
Samsung’un yeni modeli PL10 fotoğraf makinesi, kitap okunmasını bile sağlıyor. Sadece bir
fotoğraf makinesi olmayan PL10, MP3 ve MPEG4
formatlarını da destekliyor. PMP (taşınabilir
medya oynatıcısı) kategorisindeki Samsung PL10
ile yalnızca fotoğraf çekmekle kalmıyorsunuz, müzik dinleyebiliyor, film izleyebiliyor ve kitap bile
okuyabiliyorsunuz. PL10, geniş LCD ekran ve yumuşak hatlar sunuyor.
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Tek tuş, çok özellik
Son dönemde piyasaya çıkan cep telefonları da fotoğraf ve video özellikleriyle dikkat çekiyor. Sony Ericsson’un S312 modeliyle özel anlar tek dokunuşla hem fotoğraflanıp, hem de videoya çekilebiliyor. S312 iki megapiksel kamerası, yatay çekim opsiyonu ve
ayar kısa yollarıyla istenilen anı ölümsüzleştiriyor. Fotoğraflar için rötuş gerektiğinde
ise entegre photo fix (fotoğraf düzeltme) özelliğiyle karanlık oda sihrini yaşatıyor.
Samsung’un diğer fotoğraf makinesi modeli PL65 ise, resimlerin kolay aktarımı ve bağlanabilirlik özelliği sunuyor. 12.2 megapiksel çözünürlük ve 5x optik zum değerine sahip. ‘Dual
Image Stabilizer’ teknolojisi yetersiz ışık, odaklama hatası ve el titremesi gibi nedenlerden oluşabilecek fluluğu önlüyor. Diğer özelliği de kadraj asistanı olarak nitelendirilebilecek doğru
pozlama, kompozisyon oluşturma yeteneği.

Son dönemde piyasa çıkan kameralar
arasında Samsung’un DX205 modeli bulunuyor.
Bu kamera doğrudan DVD’ye veya hafıza kartına (SD) kayıt yapabilme seçeneği sunuyor.
DX205, kullandığı H.2641 teknolojisi ile videonun
sıkıştırılarak kaydedilmesini ve daha uzun kayıt
yapmasını da sağlıyor. DX205 ile MPEG 2 formatında gerçekleştirilen kayıt, kolayca bir DVD
oynatıcıda izlenebiliyor.
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E-Posta cepte
Nokia’nın yeni e-posta kullanıcı arayüzüne sahip
ilk cihazı olan Nokia E75, Türkiye’de de satışa sunuldu. Entegre Nokia Messaging servisiyle e-posta iletişiminde kolaylıklar sağlayan Nokia E75, kişisel bilgilerin yönetilmesinde de önemli avantajlar kazandırıyor.
Nokia E75, kayarak açılan QWERTY klavye içeriyor ve
üç adımda e-posta kurulumu sağlıyor. Nokia Messaging
servisi, Yahool, Gmail ve Hotmail dahil, e-posta hesaplarını açıyor. E-posta deneyimi zenginleştirilen Nokia E75, diğer Ovi servisleriyle de entegre oluyor.

Müziğe maksimum ses

MAYIS - HAZİRAN 2009

Multimedya TV
Sony’nin yeni Bravia LCD TV serisi, yeni
özellikleri ile ev eğlencesinin merkezi haline geliyor. Sony’nin Bravia LCD TV serisindeki yeni modeller, multimedya içeriğine erişmek, paylaşmak ve keyfini çıkarmak için yeni yollar sunuyor. Yeni modellerde bulunan
DLNA özelliği ile laptop, ağa bağlı PC veya ev medya sunucusunda
depolanan müzikleri, dijital fotoğrafları veya video içeriklerini hızlı ve kolay bir şekilde kullanmak
mümkün. Bravia’nın uzaktan kumandası ile kullanıcılar duraklatma, hızlı ileri sarma veya geri sarma
gibi tüm oynatma fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. Yeni serinin birçok modelinde
dijital içeriklerin keyfini evde çıkarmayı sağlayan USB Media Player yer alıyor.

TEKNO-YAŞAM

Vestel, yeni müzik seti Microbox ile müzik seti ürün grubuna mikro boyutta
yeni bir model ekledi. 24 watt ses çıkış gücüne sahip olan Vestel Microbox müzik seti,
isteğe bağlı olarak aktive edilen 15 watt’lık ahşap subwoofer ünitesi ile güçlü bas sesi sağlıyor. Vestel Microbox, ahşap hoparlörleri ile klasik, çoklu bağlantı seçeneği ve tasarımı ile
modern bir görünüm sunuyor. USB bağlantısı
sayesinde USB bellekteki veya MP3
çalardaki müzik
dosyalarını dinlemeyi sağlayan
Vestel Microbox,
daha iyi ses performansı için ekolayzır ayarlara sahip. Hafıza kart girişi de bulunan Vestel
Microbox, bu özelliği ile
cep telefonu veya medya
oynatıcısındaki müzik dosyalarını üstün ses kalitesi ile dinlemeye olanak sunuyor.
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KOMİK RESİMLER

HAKAN ÇELİK’TEN

TUVALET
Adam, geç saatte zil zurna sarhoş, eve geldi. Karısı uyuyordu. Tuvalet ihtiyacını giderdikten
sonra karısının yanına geldi ve kadını uyandırdı.
- Karıcığım,
- Ne var?
- Sen ne mükemmel bir kadınsın be, birtanesin.
- Ne oldu yine?
- Ne olacak tuvaletimize o otomatik lambayı ne zaman taktırdın?
Harika olmuş.
- Ne diyorsun sen, ne lambası?
- Valla ne bileyim hayatım; tuvaletin kapısını açınca ışık yanıyor
kapatınca sönüyor.
Bunu duyan kadın öfkeyle yerinden fırladı :
- Pis sarhoş, yine mi buzdolabına gittin!

MİZAH

Ayı bu

64 G İSMMMO YAŞAM

Bir avcı, evine gelen misafirlerine eski bir ayı postunu göstererek der ki:
"Bu ayıyı Bolu ormanlarında vurmuştum."
Misafirlerden biri, bu palavraya inanmayıp sorar: "Nasıl olur? Bu kutup
ayısıdır. Bolu'da bulunmaz."
Avcı gülümseyerek cevap verir:
"Kardeşim ayı bu. Buranın kutup olmadığını, Bolu ormanları
olduğunu nereden bilsin?"
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G İNTERNETTE BUNLAR VAR :)
HASTA FENERLİ
Hasta Fenerli gerçekten de
hasta olur, ölüm döşeğine düşer...
Her zaman maçlara gittigi fanatik arkadasları ziyaretine gelirler.
Son defa görelim derler.
" Allahın takdiri, elden birşey
gelmez ama bir son istedigin varsa
bari onu yerine getirelim” diye
söylerler hasta Fenerbahçeli’ye...
" O zaman beni Galatasaray’a üye yapın!..”
Herkes hayretler içinde birbirine bakar:
"Yahu sen doguştan Fenerli
değil misin? Ne yapıyorsun sen?”
Hasta Fenerlinin birden yüzü
güler: “Bu sene burada çok çektiler
ya ahirette direk cennete giderler.
ya ondan benimde cok günahım
var...”

ÇOBAN VE IMF
Çobanın biri dere kenarında koyunlarını otlatıyormuş. Tam o anda,
yanına bir Cherokee Jeep yanaşmış. Brioni gömlek, Prada ayakkabılar
giyen, Ray-Ban gözlüklü ve Stefano Ricci kravatlı bir sürücü, aşağıya inip,
çobana sormuş. “Kaç tane koyunun olduğunu bilirsem, bana onlardan
bir tanesini verir misin?” Çoban, bir adama bir de koyunlarına bakmış,
"Tamam" diye cevap vermiş. Genç adam arabasını park etmiş. Telefonunu
bilgisayarına bağlayıp, bir NASA sitesine girmiş, GPS'ini kullanarak yeri
taramış, bir database ve logaritma ile doldurulmuş 60 Excel tablosunu
açmış ve 150 sayfalık bir rapor basmış. Ardından, çobana dönerek: “Tam
983 adet koyunun var" demiş. Çoban da, "Doğru" diye cevap vermiş, "
Koyununu alabilirsin." Genç adam koyunu almış ve jeep'inin arkasına
koymuş. Bu kez çoban genç adama dönüp: "Peki... Senin nerede ve ne
iş yaptığını bilirsem, koyunumu geri verir misin?" diye sormuş. Adam da,
" Evet neden olmasın" diye yanıtlamış. Bunun üzerine çoban: "Sen IMF'de
uzmansın" demiş. Adam hayretle sormuş; " Nasıl oldu da bildin?"
Çoban, "Çok basit" diye cevap vermiş. "Buraya çağrılmadan geldin, bu bir. İkincisi benim bildiğim bir şeyi bana söylemek için benden
bir koyunumu istedin. Üçüncüsüne gelince, yaptığın hiçbir şeyden anlamıyorsun çünkü köpeğimi aldın!"

TRAFİK POLİSİ HİKAYELERİ
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1- Açtım okudum dalından yedim
doydum balından.
2- Ben beslerim, o süsler.
3- Kapkaradır her yanı, günde dağlanır canı.
4- Bir küçücük kumbara, ekin taşır
ambara.
5- Alçacık dalı, yemesi ballı.
6- Ben giderim o gider, güneşte beni
izler.
7- Zilim var, kapım yok.
8- En son hangi dişler çıkar.

ÖZÜR DİLERİM
Bir gün Temel’in canı sıkılmış ve sokağa
çıkmış. Gezerken bir mısır koçanı görmüş, koçana tekme atmış. Sıkıntısı
geçmemiş. Sonra da bir şişe bulmuş
ve ona da tekme atmış. Şişenin içinden bir cin çıkmış ve “Dile benden,
ne dilersen” demiş. Temel de “Özür
dilerim” demiş.

MİZAH

G Kendin dinle: Kocamın arabasını aldığım ve içine sigara kokusu sinmesin diye
bütün camlarını açtığım anda en sevdiğim şarkının radyoda çalmaya başlaması
üzerine radyonun sesini de sonuna kadar açıp dolaşırken yurdum polisinden gelen anons: “34 XX, müziği kendin dinle! Kendin dinle ya da parçayı değiştir!”
G Hayırlı cezalar: Yer İstanbul, Yenibosna. Yenibosna'daki otobüs durağından çıktık
Avcılar istikametine doğru gideceğiz. Otobüs kısa yoldan yola girebilmek için yasaklı yerden U dönüşü yapıyor.
Yurdum polisi görev başında megafon açık ve o anlamlı anons geçiyor. “Otobüsçü! Cezan hayırlara vesile olsun, devam et sen; ben plakana gönderirim nasıl olsa.”
G Polis megafonu: Bir teyzemiz, yayalara kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, 10 metre öteden megafon sesi gelir polisten:
''Abla, zaten şişmansın bir de pişman olma!''
G Göstermelik: Birkaç gün önce trafiğin çok işlek olmadığı bir yerde normal olarak kırmızı ışıkta
durdum. O an arkama yanaşan trafik polisinin anonsunu aynen aktarıyorum: “34 XXX... devam et, devam et. Sanki biz olmasak duracaksın.”

ÇOCUK
BİLMECELERİ

Cevaplar

6/10/09

1-Kitap
2-Çiçek
3-Tencere
4-Kaşık
5-Çilek
6-Gölge
7-Telefon
8-Takma dişler.
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Bulmacamızdaki her satır, her sütun ve 3X3’lük her kutuya, 1’den 9’a
kadar rakamlar yerleştirilecektir. Her satır, her sütun ve 3X3’lük kutu
bölümlerinde 1’den 9’a kadar sayılar bir kez kullanılacaktır.
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KARE BULMACA CEVAP SOLDAN SAĞA 1. Gelibolu-Emi. 2. AsideAlaten. 3. Zem-Rekaket. 4. Ananas-Kin. 5. Seter-Teke. 6. Sof-Ram-Lal. 7. Galeri-Akide. 8. ‹l-Raca-Alim. 9. Yaz-Kefalet. 10. Ot-Yadigar. 11. Tatami-OmTe. 12. Em-Tarama. 13. Nizam-Fatura. 14. Sekoya-Atol. 15. Tak-Raks-‹ta.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA 1. Bazal-Giyotin. 2. Esen-Salata-‹sa. 3. LimasolTezek. 4. ‹d-Nefer-Yamak. 5. Berat-Rakam-Mor. 6. Esericedit-Ya. 7. LakRa-Afi-Afak. 8. Ulak-Ma-Agora. 9. Akit-Kalamata. 10. Eteneliler-Muti.
11. Met-Kadit-Tarot. 12. ‹n-Kelem-Se-Ala.
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SOLDAN SA⁄A 1. Çanakkale ilçesi - Tembih sözü. 2. Bir bamya yeme¤i - Cüzaml› kimse.
3. Yerme, kötüleme - Kekemelik. 4. Bir meyve - Garez. 5. Bir köpek türü - Erkek keçi. 6. Bir
çeflit sertçe, ince, yünlü kumafl - Boyun e¤en - Dilsiz. 7. Sanat eserlerinin sergilendi¤i salon - Bir fleker türü. 8. Vilayet - Mihrace - Bilgin. 9. Bir mevsim ad› - Kefillik. 10. Küçük bitkilerin ortak ad› - Bir kimseyi ya da bir olay› hat›rlatan nesne ya da kifli. 11. Gürefl minderi
- Kemiklerin toparlak ucu - Bir cetvel türü. 12. ‹laç - Bal›k yumurtas› ile yap›lan bir tür meze. 13. Düzen - Sat›lan bir mal›n cinsini, miktar›n› ve fiyat›n› bildirmek için sat›c›n›n al›c›ya
verdi¤i hesap pusulas›. 14. Çok büyük bir orman a¤ac› - Mercanada. 15. Bayram kemeri Dans - Ödeme.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA 1. Ceylan - Eskiden Fransa’da ölüm cezalar›n› uygulama sistemi. 2. Sa¤l›kl›, salim - Yard›mc› yemek - Bir peygamber. 3. K›br›s’ta bir kent - Gübre. 4.
‹lkel benlik - Aflamas›z asker - Bir iflte yard›mc› olarak çal›flan erkek. 5. Bir kandil gecesi - Say›lar› göstermek için kullan›lan iflaretlerden her biri - Bir renk. 6. Büyük boy yaz› ka¤›d› - Evet ünlemi. 7. Bir tür zamk - Radyumun simgesi - Gösterifl, çal›m - Ufuklar.
8. Haberci - Su - Eski Yunanda halk›n topland›¤› alan. 9. Sözleflme - Bir tür iri zeytin. 10.
Etenesi olan memeliler alt s›n›f› - Boyun e¤en, itaat eden. 11. Çelik çomak oyunu - Eti,
ya¤› erimifl kimse - Bir tür fal. 12. Küçük ma¤ara - Lahana - Selenyumun simgesi - Alabal›¤›n k›sa ad›.
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
“Birlikten güç doğar” demişler bu doğru. Ama artık günümüzde güç, bilgide… Hepimiz biliyoruz ki, mesleğimizi geliştirmemiz geleceği bugüne taşımamız için bilginin gücünden yeterince yararlanmalıyız… 23 Mayıs 2009, Cumartesi günü
gerçekleştirdiğimiz 20. İSMMMO Genel Kurulu’nda sürekli gelişen ve değişen bilgi ve eğitimin gücünden yararlanma adına
önemli bir adım attık. Bilginin ve eğitimin mesleğimizin itici gücü olduğu bilincinden hareketle yönetimimiz, genel kurula
‘İSMMMO Akademisi’ kurulması önerisini getirdi. Bu önerimiz siz değerli üyelerimizden de büyük destek gördü. Evet, şimdi
sıra bu akademinin hayata geçirilmesine geldi… Bu konuda değerli meslektaşlarımızın ve bütün paydaşlarımızın ne düzeyde
olursa olsun desteklerini esirgemeyeceğinden eminim.
Teknolojinin de nimetleriyle bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu bu hız çağında kimi zaman ‘yaşam sevincimizi’ yitirecek kadar kendimizden uzaklaşıyoruz. Olumsuz düşüncelerin derin denizlerinde kayboluyoruz. Oysa zihnimizdeki olumsuz
düşünceler, bedenimizde de olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu yüzden kapak konumuzu ‘pozitif düşünce’ konusuna ayırdık. Hayatınızda olumlu düşüncelere kapı aralamanıza bir nebze katkımız olabilirse, ne mutlu bize…
Dünyada da olumsuz gidişatın olumluya çevrilmesi gerekiyor. Belki de bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Başkanı Barack Obama’ya çok büyük bir misyon yüklendi. Ancak Obama’nın yapacaklarından ümitli olanlar kadar olmayanlar da
var. Biz de objektif yayıncılık gereği bardağın dolu ve boş tarafını dosya konumuzda ortaya koyduk.
İSMMMO Yaşam Dergisi, yine birçok konu ve konuğu sayfalarında barındırıyor. Türk ekonomisinde rakamların olumlu
olması için mücadele eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Kriz varsa, çaresi de var’ kampanyasını siz değerli okurlarımızda
paylaşıyor. Sanatçı ve oyuncu Zuhal Olcay yeni projelerini dergimize anlatırken, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim
Ekinci, mesleğini ve kariyer yaşamını bizlerle paylaştı. Osmanlı paraları koleksiyonu yapan üyemiz, Mali Müşavir Tuncay Kara’yla ilgili yazıyı okuyunca içinizde koleksiyon yapma isteği uyanacağını tahmin ediyorum.
Sizler için ekip arkadaşlarımız sıcacık bir yaz dergisi hazırladı. Yazın enerjisi bütün sayfalarımıza sindi. Sağlık sayfalarımızda akupunkturla zayıflama konusunu işlerken, moda sayfalarımızda bu yazın gözlük, çanta, ayakkabı gibi aksesuvarlarındaki trendleri okuyabilirsiniz. Gezi sayfalarımızda ise yeşil ile mavinin kucaklaştığı iki şehri sizlere anlatıyoruz. Arada sınırlar olsa da bu iki şehrin yeşili de mavisi de kardeş… Gürcistan’ın Antalya’sı Batum
ile Artvin’i sizin gözünüzle gördük…
Lezzet sayfalarımızda, İstanbul’a açık havada keyifli kahvaltılar yapabileceğiniz mekanları araştırdık. Eğitim sayfalarımızda çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandıramayan ailelere yararlı önerileri bulabilirsiniz.
Kültür-sanat, kitap, sinema, teknoloji, dostlarımız, evim evim ve daha fazlası... Dilerim keyifli bir yaz geçirir
ve aynı keyifle de İSMMMO Yaşam’ı okursunuz…
Sevgiyle kalın dostlar...

Yahya Arıkan

İSMMMO
Mayıs - Haziran 2009
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Pozitif düşün
pozitif olsun

İÇİNDEKİLER

Zihindeki olumlu düşünceler, bedende de olumlu
sonuçlar yaratıyor. Bugün artık başarının yolu
pozitif düşünmekten geçiyor. Giderek yaygınlaşan
pozitif düşünme felsefesini
e öğrenmek gerekiyor.

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Hisarcıklıoğlu: İmkânı olan
tüketimi ertelemesin
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinin krizden çıkışının iç
talebin canlanmasıyla mümkün olabileceğine inanıyor.
10
Hisarcıklıoğlu ‘Kriz varsa, çaresi var’ kampanyasına da öncü...

D O S Y A

Obama umut mu aktör mü?
ABD seçimleri öncesinde verdiği mesajlarda hep *umut* vaad ediyordu.
Obama, kimilerine göre dünyanın yeni ümidi kimilerine göre ise Amerika’nın
mevcut politikalarını uygulayan bir aktör...
24
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GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M
Osmanlı paraları
ondan soruluyor
Mali Müşavir Tuncay Kara,
Türkiye’deki en önemli Osmanlı para
koleksiyonerlerinden...
28

‘Ülkenin kaderini etkileyebiliriz’
Milliyet Ekonomi Müdürü İbrahim Ekinci,
gazetecilik mesleğine ilişkin olarak “Kendi
kaderinizin ötesinde ülkenizin kaderini
de etkileyebilirsiniz” diyor.
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Hem gönüllü hem de başarılı
Başarılı bir kariyer yapmak isteyen gençlere daha
üniversite yıllarından itibaren STK’larda gönüllü olarak
çalışmaları öneriliyor. Bu çalışmalarla hem CV’ye değer
katılıyor hem de kişi özgüvenini arttırıyor.
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Bu ara hayatımda müzik var
Uzun bir aradan sonra 7’inci albümü Aşk’ın
Halleri’ni çıkartan Zuhal Olcay, yeni sezonda
tiyatroda da yeni bir oyuna
başlayacağını söylüyor.
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Saylan’ı onbinler uğurladı
Türkiye, 18 Mayıs'ta önemli bir değerini kaybetti... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji
Enstitüsü'nde yaşamını yitirdi. 23 yıldır kanser hastalığıyla mücadele
eden Saylan'ın evi, kısa süre önce Ergenekon soruşturması kapsamında aranmış, Saylan'ın kişiliği, kritik sağlık durumu nedeniyle, bu
baskın kamuoyunda büyük tepki uyandırmıştı. Son röportajında uğradığı baskını "Demokratik haklarını kullananları sindirmeye çalışıyor-

Şimdi de
domuz gribi

lar" sözleriyle değerlendiren Saylan, "Daha yaşamam ve mücadele
etmem gerekiyor" demişti. Cüzzam hastalığına karşı verdiği mücadele
ile tanınan Saylan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde
özellikle kız çocuklarının okutulması için önemli çalışmalar yaptı, onbinlerce gence burs verilmesini sağladı. Saylan, Atatürk’ün tüm mazlum uluslara örnek olacak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için
Samsun’a ayak basmasının 90. yıldönümü olan 19 Mayıs'ta onbinlerce
seveninin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuş gribi, SARS, kene derken şimdi de domuz gribi
korku yaratıyor... Meksika'da başlayıp önce Amerika sonra
da Avrupa ülkelerine sıçrayan virüs nedeniyle onlarca kişi
yaşamını yitirdi. Virüs, Türkiye'de de ABD'den gelen bir ailenin 2 üyesinde tespit edildi. Domuz gribi, domuzdan insana ve insandan insana bulaşabiliyor. Virüse karşı insanın
doğal bağışıklığı yok. Virüs öksürme, hapşırma, yakın mesafede konuşma sırasında hava yoluyla ve tokalaşma,
öpüşme, sarılma sırasında temas yoluyla buluşuyor. Kuluçka süresi 2 gün ile 1 hafta arasında değişebiliyor. Tüm
dünyanın domuz gribine dikkat kesildiği şu günlerde ayrıca Türkiye geçen yıllarda olduğu gibi kene sorunuyla uğraşıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı Sivas, Çorum,
Yozgat, Tokat, Kastamonu gibi kentlerde can almaya
devam ediyor.
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Mardin’de
katliam
Türkiye, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde düğün yapılan evin hedef alındığı baskınla yasa boğuldu. Eve otomatik silahlarla baskın yapan maskeli
saldırganlar 6'sı çocuk, 16'sı kadın 44 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi
yaraladı. İki aile arasındaki husumetten kaynaklanan saldırıyla ilgili olarak 8 kişi yakalandı. Katliam nedeniyle 70 çocuk
öksüz ve yetim kaldı. Saldırıya karışanlar arasında korucuların
da olması nedeniyle koruculuk sistemi kamuoyunda uzun süre
tartışıldı. Mardin'deki kanlı baskın yurtdışında da geniş yankı
buldu. Dünyanın önde gelen medya organları baskını "Modern
Türkiye'deki en büyük katliam" olarak duyurdu.

Partilerde değişim

Türker (DSP)

Yerel seçimlerde oy kaybı yaşanmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2002’den bu yana kabinedeki en
kapsamlı değişikliği gerçekleştirdi. Erdoğan, Bülent Arınç’ı Başbakan Yardımcısı yaparak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi
konumuna getirirken, ekonomiyi Dışişleri
Bakanlığı’ndan aldığı Ali Babacan’a teslim
etti. Erdoğan’ın kabinesindeki diğer önemli
gelişme, Başdanışman ve Büyükelçi Ahmet
Davutoğlu’nu Dışişleri Bakanlığı’na atanması oldu. 10 bakan yerini korurken, altı
bakanın da yeri değişti. Kabineye dokuz
yeni isim girdi. Erdoğan, sekiz ismi kabine
dışında bıraktı. Kabinenin ağır topları
Kemal Unakıtan ve Mehmet Ali Şahin hükümet dışında kaldı.

62. GÜN

29 Mart yerel seçimlerinin ardından partilerde
genel başkanlık koltuklarının sahipleri değişmeye
başladı. DSP, DP ve BBP kongrelerle yeni liderlerini
seçti. Olağanüstü kongre kararı alan DSP Başkanlık
Divanı, 29 Mart seçimlerinde CHP'nin İstanbul adayı
Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapan Ahmet
Tan, Recai Birgün, Tayfun İçli, Mücahit Pehlivan ve
Emrehan Halıcı’yı “partiye ihanet”le suçladı ve ihraç
istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti. Bu kararla ilgili
tartışmalar arasındagidilen olağanüstü kongrede
DSP'nin başına Masum Türker geçti. Süleyman Soylu'nun liderliğinde yerel seçimlere katılan ve yüzde
3.9 oy alan DP'de de olağanüstü kongre heyecanı yaşandı. DP'nin yeni lideri Hüsamettin Cindoruk oldu.
Cindoruk hızlı bir başlangıç yaparak Anavatan Partisi
ile birleşme için çalışma başlattı. Yerel seçimler öncesinde geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren
Muhsin Yazıcıoğlu'ndan boşalan BBP'nin liderlik koltuğuna da Yalçın Topçu oturdu.

Kabinede
revizyon

Cindoruk
MAYIS - HAZİRAN 2009
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‘İmkanı olan
tüketimi ertelemesin’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk
ekonomisinin krizden çıkışının iç talebin
canlanmasıyla mümkün olabileceğine
inanıyor. ‘Kriz varsa, çaresi var’ kampanyasına
öncülük eden Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi asıl
durduğunda ölür. İmkanı olanlar tüketimi
ertelememeli” diyor.

10 G İSMMMO YAŞAM

GÜLŞEN KANDEMİR
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) başkanı…. Mayıs ayının başında dördüncü kez
başkanlığa seçilen Hisarcıklıoğlu, görev süresini tamamladığında bir rekora da imza atarak, 12 yıl görev yapan ilk TOBB
başkanı olacak.
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün sözcüsü konumunda… Ekonominin nabzını da en iyi o tutuyor, çünkü TOBB’un 1 mil-
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Verilmeyecek hesabım yok

MAYIS - HAZİRAN 2009
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yon 300 bin üyesi var. Hisarcıklıoğlu, Ankara’da
oturan bir başkan da değil. Karış karış AnadoRifat Hisarcıklıoğlu, 1955 Ankara doğumlu…
lu’yu geziyor. Kendi deyimiyle yılda 240 milyon
TED
Ankara
Koleji’ni bitiren Hisarcıklıoğlu, Ankara İkkilometre yol kateden Hisarcıklıoğlu, bunun yatisadi
ve
Ticari
İlimler Akademisi - Ekonomi ve İşletme
rısında da Anadolu’da üyeleriyle buluşuyor.
Bölümü
mezunu.
Kayserili olan Hisarcıklıoğlu, Kristal ŞeSadece üyelerinin dertlerini dinlemekle
ker,
Eskihisar
İnşaat,
Fibor A.Ş. Söğütözü İnşaat şirketyetinmeyip çözüm de üreten TOBB; son olarak
lerinin
yönetim
kurulu
başkanlığını yapıyor. Hisarcıkda krizden çıkışın yolunun ‘iç talebi canlandırlıoğlu’nun
Nuh
Çimento
ve Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.
mak’ olduğuna kanaat getirdi ve sivil toplum ör(Nuh
Makarna)
ortaklığı
bulunuyor. Hisarcıklıoğlu’nun
gütleriyle yeni bir kampanya başlattı. “Kriz varsiyasilere
karşı
bu
kadar
özgür ve rahat konuşmamasa, çaresi de var” kampanyasıyla iç tüketimin
sının sırrı da kamuyla iş yapmaması… “Hesap veremeyen,
canlandırılmasını hedeflediklerini belirten Hihesap soramaz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bir gün Sayın başsarcıklıoğlu, “İmkanı olanlar tüketimlerini erbakanın ve bakanların olduğu bir toplantıda sordum, “Betelememeli. Ekonomi, asıl durduğunda ölür. Krinim sizden şahsi işimle ilgili bir talebim oldu mu?” diye…
ze yenilmeyeceğiz” diyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nde bir iç çözülecekse en kolay beDünya ekonomisi açısından
nim işim çözülür. Ama kendi işlerimle ilgili hiçbir talebaktığımızda 2009 kayıp yıl mı?
bim olmamıştır, olmaz. Benim kimseden korkum yok,
Evet, 2009 dünya için kayıp bir yıl. Dünverilemeyecek hesabım da yok” diye konuşuyor.
ya ekonomisi ikinci dünya savaşı sonrası ilk defa
küçülme yaşıyor. 1982’den beri ilk kez dünya
Türk ekonomisi için ‘kırılma noktası’ neydi?
ticaretinde azalma yaşıyoruz. Kriz öncesinde gelişmekte olan ülkelere
Sanayideki gerilemenin başlangıcı Kasım 2007’dir. Bu tarihten sonmüthiş fon akımı vardı. Bu krizle birlikte yüzde 5’lerden yüzde 1’lere
ra sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranları aşağıya inmeye başindi. Gelişmekte olan ülkeler bu ortamda büyüyebilmek için nasıl borçladı. Şimdi ise krizi iliklerimize kadar hissediyoruz. İç tüketime dayalı
lanacak? Şimdi açmaz bu…
vergi tahsilatında KDV’de Şubat 2009’da -1 tahsilat oldu. Bu ve enflasPeki dünya bu krizden nasıl çıkacak?
yonu da koyunca içeride yüzde 12’lik bir daralmayı bize gösteriyor. Mart
G-20 zirvesi de bu işin çözümü noktasında önemli. Küresel krizin
ayında işyeri açılma sayısı yüzde 20 azaldı. 2009`un ilk 2 ayındaki karçözümü için küresel ölçekte hareket etmeliyiz. Küresel bir işbirliğine ihşılıksız çek ve protestolu senet tutarı, 2008`in aynı dönemine göre yüztiyaç var. Küresel mali sistem bu krizle birlikte yeniden sorgulanmaya
de 27, 2007`ye göreyse yüzde 61 oranında arttı. Son 6 ayda bankalabaşlandı. Küresel ölçekte düzenleme ve denetlemenin yanı sıra dizginrın TL kredileri 14 milyar TL azaldı. Takipteki kredilerin oranı ise yüzde
lemenin de olması gerektiği söyleniyor. Krizi yönetiyor olmamız lazım.
46 büyüyerek 17 milyar TL`ye ulaştı. Bankacılık kesimindeki daralma
Kısa sürede zararı en aza indirecek tedbirler almak gerekiyor.
özellikle KOBİ`leri olumsuz etkiledi.
Türkiye’de de işler dünyadan farklı değil… Biz
İşsizlik cephesinde de krizin önemli yansımabu krizin ayak seslerini niye hiç duymadık?
ları oldu değil mi?
Ekonominin nasıl gittiğini anlamak için ekonomist olmaya gerek
Son 1 yılda sanayi sektörlerinde 316 bin kişi işini kaybetti. Ama
yok. Büyüme rakamlarına bakmak yeterli… 2001’den 2004’e kadar Cumdaha da vahimi, aynı dönemde işsiz sayısı 1.1 milyon kişi arttı. Türkihuriyet tarihinin en büyük büyümelerini yaşadık. 2005-2006’da büyüye’de 6 milyon kişi işsiz. Bir de her yıl 750 bin genç, iş gücüne katılıyor.
me yatay gitti. Ülke olarak rehavete kapıldık. Biz TOBB olarak o zaman
Onlara iş bulmak zorundayız. Onun için bizim ekonomik daralmaya dada ikazlarımızı yaptık. 2007’den itibaren büyüme rakamlarımız aşağıyanmamız mümkün değil. Gençleri işsiz bir toplum, kalkınmanın değil
ya indi. Ben de ikazlarımızı kuvvetlendirdim.
köşe dönmeciliğin, hukukun değil kuralsızlığın, ahlakın değil bencilliğin
Bu ikazlarınız yeterince dikkate alındı mı?
egemen olduğu bir toplum olur. Gençleri işsiz bir toplum, geleceğe umutBen siyasetçi değilim. 1 milyon 300 bin üyesi olan Türk iş aleminin
la bakamaz. İnanıyorum ki; elbirliği, güç birliği yaptığımız zaman, dabaşkanıyım. Belki o zaman söylemimiz medyatik olmadığı için etki yapyanışma içinde ortak hedeflerde kilitlendiğimiz zaman aşamayacağımız
madı. 2008’de ise küresel krizle birlikte büyüme rakamlarımızda bir düengel yok.
şüş oldu. 2008’in son çeyreğinde yüzde 6.2 küçülmeyi yaşadık.

İSMMMO YAŞAM G 11

ZİRVEDEKİLER

YASAM20SON:Layout 4

6/10/09

1:01 PM

Page 12

Peki bu krizi aşmak için neler yapılmalı?
Krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına ihtiyacımız var. Kriz, yaşamakta olduğumuz sıkıntıların, kapanan dükkanların, sanayi tesislerinin, işsiz kalan insanların muhasebesini yapma zamanıdır.
Artık Türkiye`nin gerçek gündemine dönmesini, ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz.
Küresel krize karşı artık ciddi tedbirler alınmalı.
Susan makineler yeniden çalışana ve bu makinelerin yanına bir makine daha koyana kadar, gündem ekonominin büyümesi olmalıdır.
Biz ekonominin aynasıyız. Her eleştiriyi suçlama olarak algılamayalım. Ama her eleştiriyi de
suçlamaya çevirmeyelim. Şimdi yeniden ekonomiye odaklanma ve son 2 yılda kaybettiklerimizi kazanma zamanıdır. Türkiye`nin artık, yeni bir iktisadi programa ihtiyacı vardır.
Aksi takdirde hem bu krizi daha ağır yaşarız,
hem de diğer ülkeler yeniden büyümeye başladığında, biz yarışa çok daha gerilerden başlarız.
Hükümetin bugüne kadar
krizle ilgili aldığı tedbirler yeterli
mi?
Hükümetimizin son dönemde cesaretle
başlattığı vergi indirimleri, özel sektör olarak

12 G İSMMMO YAŞAM

İSMMMO aktif
ve çalışkan bir
kurum
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “İSMMMO'nun faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?” diye soruyoruz.
Değerlendirmeleri şöyle: “Arkadaşım
Yahya Arıkan'ın toplumsal duyarlılık içeren açıklamalarını, çalışmalarını beğeniyorum. Sektöre yaptığı katkıları da
takdirle karşılıyorum. İSMMMO aktif ve
görebildiğimiz kadarıyla çok çalışan bir
kurum... Meslek yasalarının değişikliği sürecinde uzlaşı kültürünü barındıran, dayanışmayı merkezine alan bir
bakış açısıyla kampanya yaptılar. Diğer meslek örgütleriyle, bizlerle irtibat
kurdular. Başarılı bir çizgi yakaladılar.
bizlere zaman kazandırmıştır. Ancak yeniden
canlanmaya başlayan piyasalar, `kriz geçiyor,
tedbire, değişime gerek kalmadı` şeklinde bir
rahatlama ve bir rehavete yol açmamalı. Kriz
ortamında şirketlerin bozulan nakit dengesini
düzeltecek adımların mutlaka atılması gerekiyor.
Bu kapsamda sosyal güvenlik primlerinin ve ver-

gilerin bir süreliğine ertelenmesinin düşünülmesi, peşin vergi uygulamasının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.
İç talebi canlandırmak için mi
‘Kriz varsa, çaresi var” kampanyasını başlattınız? Krizin çaresi iç tüketimi canlandırmak
mı?
Türkiye’nin geniş bir iç pazarı var. Krizde dış pazarları düzeltemeyeceğimize göre, iç
talebi arttıracak tedbirlerin alınması, krizden
çıkış yolunu kısaltabilir. Türkiye ekonomisinin
toparlanabilmesi için öncelikle iç piyasayı canlandırmak şart. Bu krizi atlatmamızı sağlayacak şey, milli gelirimizin yaklaşık yüzde 70’ini
oluşturan hane halkı harcamalarını canlı tutmak.
İç tüketimi canlandırmak üzere, düşük gelir gurubundaki vatandaşlara yönelik harcama çeki
verilmesi konusu mutlaka değerlendirilmeli.
Kampanya hakkında biraz
daha detaylı bilgi verir misiniz?
Evet, halkımıza 'Eve kapanma, pazara çık'
diyerek tüketimin artırılmasını hedefleniyoruz.
Krizde piyasaları canlandırmak, işsizliği azaltmak ve duran çarkları döndürmek isteyen sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik.
Hükümetin ve siyasi partilerin de desteğini aldık.
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‘Biz ağlarken bankaların
gülmesi normal değil’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların krizdeki tutumunu uzun bir süredir eleştiriyor. Hatta Hisarcıklıoğlu’nun eleştirilerine Başbakan Erdoğan da destek verdi.
Hisarcıklıoğlu, bankacılık kesiminin mart ayında yurtiçinde TL kredi hacminin yüzde 14 azaldığını buna karşın menkul değer portföyünün ise yüzde 34 arttığını belirtiyor. “Bankalar, reel kesime insafsızca yükleniyorlar. Buna karşın
bankacılık kâr patlaması yaşıyor” diyen Başkan Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “Bankalar yüzde 12.5 ile mevduat topluyor, yüzde 25 ile
kredi veriyor. Buna rağmen sağlam gördükleri devlete yüzde 14 ile borç verdiler. Bu krizden hep birlikte çıkacağız. Her kesim sorumluluğunu bilmeli. Bizler ağlarken, birilerinin gülmesi mutlu olabilmesi mümkün değil. Bazı bankaların, hem rekor kârlar açıklayıp, hem de krizden dolayı likidite sıkıntısı yaşayan şirketlerimizin üzerine giderek, insafsız kredi faizleri uyguladıklarını,
kredi akışlarını kestiklerini, hesaplarını bloke ettiklerini de unutmayacağız.”

ZİRVEDEKİLER

Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK, Kamu-Sen, TİM,
TÜSİAD ve MÜSİAD’la da biraya gelerek Üreten Türkiye Platformu’nu kurduk. Mayıs ayının ortasında kampanyayı başlattık. Kampanyamıza destek
veren kurum sayısı da günden güne artıyor. Destek veren kuruluşlar arasında Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Ankara
Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İş Kadınları
Derneği (TİKAD), Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
(TÜMSİAD), Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) da var. Kampanyanın beş hafta sürmesini ve beş ana başlıkta toplanmasını planlıyoruz. İlk hafta tüketicilere yönelik ‘Eve kapanma, pazara çık’ mesajıyla
başlattığımız kampanyada sonraki haftalarda üreticiye, çalışana ve hükümete de çağrılar yapacağız.
Elbette bu kriz bir gün etkisini azaltacak ve
sona erecek. İşte o gün krizden daha az hasar görmüş ülkeler, uluslararası rekabet yarışına diğerlerinden önde devam edecek. Türkiye de krizden
etkilenen ülkelerden biri, tüketim ve üretim azalıyor, işsizlik rekor düzeyde, ama ‘kriz varsa çare
de var’. Ayağa kalkmak için bir fitilin ateşlenmesine
ihtiyaç var. Ne kadar tek vücut olursak ekonomik
gücümüz ve hedeflerimize ulaşma şansımız o kadar artacak. Öncelikle şunu anlamalıyız ki, üretim-tüketim-istihdam birbirine bağlı, biri olmazsa hiçbiri yok. Bu kampanyamız, hükümetin alacağı tedbirler ve ekonomideki gelişmelere bağlı
olarak gündeme gelecek. Herkesi de bize katılmaya
çağırıyoruz. İmkanı olanlar tüketimlerini ertelememeli. Ekonomi istihdam, üretim ve tüketimden
oluşur, biri olmazsa kriz kazanır. Ekonomi, asıl durduğunda ölür. Krize yenilmeyeceğiz. Çıkacağız, pazara, ülkemize destek olacağız. Tüketiciler, üreticiler, bankalar ve hükümet üstüne düşeni yapmalı. Böylece üretim sürecek istihdam artacak, tüketim gücümüz yükselecek.
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Pozitif düşün pozitif olsun
Zihindeki olumlu düşünceler, bedende de olumlu sonuçlar yaratıyor. Bugün artık başarının
yolu pozitif düşünmekten geçiyor. Pozitif düşünceyi hayat felsefesi olarak benimseyen
insanlar kendine güvenen, cesur ve inisiyatif sahibi bireyler olarak başarıya koşuyor.
Giderek yayılan ‘pozitif düşünme’ felsefesini de öğrenmek gerekiyor.
AYŞEGÜL EMİR

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin
Gül düşünürsün gülistan olursun
Diken düşünürsün dikenlik olursun

KAPAK

Mevlana, yüzyıllar öncesinden pozitif düşüncenin önemini vurgularcasına bu dizeleri dile getirmiş. Pozitif düşünce, olumsuzluklara razı olmayan, her koşulda yapılabilecek iyi bir şeyin bulunduğuna
inanan, insan hayatını olumlu yönde etkileyen bir düşünce tarzı ola-

rak tanımlanıyor. Geçmişi yüzyıllar önceye dayansa da son dönemde
moda kavramlardan biri haline geldi. Özellikle son dönemde piyasaya
çıkan Secret (Sır) gibi kitaplar, bu kavramın hayatımıza yeniden girmesine neden oldu.
Aslında, yıllardır da pozitif düşünmenin önemini görenler, insanları bu yönde değiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Doğu
felsefesinin ana kaynağı olan pozitif düşünce, günümüzde Batı tıbbının da benimsediği adeta sihirli bir kelime… Evet; huzur, sağlık
ve mutluluk isteyenlerin düşüncelerini de buna göre düzenlemeleri
gerekiyor.

14 G İSMMMO YAŞAM
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BARDAĞIN DOLU TARAFI
Olaylara, nesnelere, kişilere olumlu yaklaşmak, bardağın dolu tarafını görmenin, olayları hep iyi yorumlamanın; kişinin akıl sağlığı ve
mutluluğu üzerinde olumlu etkisi olduğu konusunda
uzmanlar hemfikir. Ama olumlu düşünmeyi de öğrenmek gerekiyor. Türkiye’de genelde toplum yapısı olumsuzluklar ve engellemeler üzerine kurulu.
Olumlu düşünce de bir iki günde aniden kazanılacak bir davranış türü olarak görülmüyor.
Çoğumuzun yüzde 80-90 düşünce içeriğinin
negatif olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu zaman
daha elimizde geçerli bir neden olmadan bile düşünce şeklimizle kendi içimizde ‘stres’ yaratıyoruz.
Önemli olan bunu fark edip kendimize zarar vermeyi engelleyecek çözümler bulmak.

MUTLULUK HORMONU SALGILIYOR
Pozitif Düşünce Uzmanı Psikolog Doktor Davut İbrahimoğlu, bugün hayatın her alanında pozitif düşünce ve beyin gücünün verim artırıcı bir
etken olarak görüldüğünü söylüyor. Zihinle beden
arasında karşılıklı bir etkileşim bulunduğunu
dile getiren İbrahimoğlu, “Zihindeki olumlu düşünceler, bedende de olumlu sonuçlar yaratıyor.
Bugün artık başarının yolu pozitif düşünmekten
geçiyor. Bu iki kelimeyi hayat felsefesi olarak benimseyen insanlar; umudunu, güvenini, iyimserliğini kaybetmeden kendine güvenen, cesur ve inisiyatif sahibi bireyler olduklarını çevrelerine hissettiriyorlar” diyor.
Pozitif düşünen kişiler; pozitif enerji veren
insanlarla arkadaşlık ediyorlar, pozitif enerji veren yiyeceklerle besleniyorlar, pozitif enerji yüklemek için spor ve meditasyon yapıyorlar. İbrahimoğlu’na göre, pozitif düşünenlerin beyni mutluluk hormonu endorfini salgılıyor. Bu da insanların ruh ve zihin sağlığının korunmasını sağlıyor.

Pozitif düşüncenin yararları bilinse de bazen hayatın gerçeklerinden uzaklaşma anlamına
gelip gelmediği de sorgulanıyor. İbrahimoğlu, bu
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G Önce inanın
G Kendiniz için ideal olan düşünsel imgeyi bulun. Bu imgeyi en ince ayrıntısına
kadar hayalinizde canlandırın.
G Arzuladığınız hedef için elbette çalışmak gerekir. Çaba göstermeden imgeleme
çok işe yaramaz.
G Düşüncelerinizi ve hedeflerinizi herkesle paylaşmayın. Belki sizi ilerlediğiniz
yoldan geri çevirmek isteyenler çıkabilir.
G Çabaladığınız yolda esnek ve sabırlı olun, hedeflere ulaşmak zaman alabilir.
G Hedefleriniz üzerine yoğunlaşın.
G Arzularınızı yazın, onlara olumlu enerji yükleyin. Olumlu onaylamalarla bunu
destekleyin. O mutlaka sizin olacak çünkü bunun için çalışıyorsunuz ve elde edeceğinize inanıyorsunuz.
G Hedefinize ulaşamayacağınızı bir an bile düşünmeyin.

KAPAK

GERÇEKLERDEN UZAKLAŞMA KAYGISI

DEĞİŞİM İÇİN TAVSİYELER
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konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Fiziki dünyada yaşıyoruz ve
onun gerçeklerini de algılıyoruz. Dengeyi kurmamız gerekiyor. Denge, gerçeklerden uzaklaşmayarak içimizdeki
gücü devreye sokarak mevcut sıkıntıları,
aksaklıkları ve sorunları çözmedir.
Gerçek hayattan kopmadan iyimserlik
devam ettirilebilir.”
Pozitif düşünceyle insanlar hayatlarında pek çok şeyi değiştirebiliyor.
İbrahimoğlu, “Bir işe başladığımızda
‘Ya bu iş tutmazsa’ dediğimizde işin başında bir negatif enerji yaymış oluyoruz. Bunun tam tersine ‘Ben bu işi kesinlikle başaracağım’ dediğimizde ise
aynı isteğimiz gerçekleşir. Karşı cinsten
biriyle tanıştığımızda ‘Ya beni beğenmezse ne olur’ veya ‘Beni terk ederse…’ diye düşünürsek biz işin başında
o beraberliğe en büyük darbeyi vurmuş
oluruz. Her konuda bu düşünce geçerli” diye konuşuyor.

‘TÜRKLER OLUMSUZ
DÜŞÜNÜYOR’

KAPAK

AFFETMENİN YOLLARI
G İşe enerjinizi arttıracak bir şey yaparak başlayın.
G Sanki kalbinizden konuşuyormuşsunuz ve içinizden yükselen affetme sözcüklerini dile getiriyormuşsunuz gibi yapın.
G Ellerinizi kalbinizin üzerine yerleştirin, içinizden taşan duyguları hissedin.
G Son olarak geçmişi ve geleceği bir tarafa bırakıp sadece bugünü iyi değerlendirmeye bakın.

16 G İSMMMO YAŞAM

Uzmanlara göre, insanlar düşünerek inandıkları, imgeledikleri ve olacağına kesin gözüyle baktıkları şeyleri mutlaka yaşıyorlar. Psikolog Nur Taluy’a göre, yaşamda, en derin biçimde
inandığımız, sıklıkla düşündüğümüz ve
beklediğimiz, hayalimizde canlandırdığımız şeyleri tıpkı bir mıknatıs gibi çekeriz. Eğer düşüncelerimiz olumsuz, duygularımız güvensiz, korku ve endişe doluysa, olmasından korktuğumuz durumları, karşılaşmaktan kaçındığımız
kişileri kendimize çekeriz. Kurduğumuz
düşlere ve bizleri yöneten düşüncelere
yüklediğimiz olumlu ya da olumsuz
enerji, aynı biçimde bize geri dönüyor.
Türkiye’deki düşünce yapısını
da değerlendiren Nur Taluy, genelde
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yor. Önceleri, her şey olumlu giderken bir şeylerin olumsuz gideceği inancı bende de vardı.
‘Çok gülme ağlarsın’ saçma inancı gibi. Güzel
yaşanmış ya da yaşanacak bir olayın ardından
olumsuz beklentiye girmem nedeniyle ya hasta oluyor ya da hayatımda bir sıkıntı yaşıyordum. Ne zaman ki düşünce yapımı değiştirdim,
işte o günden bu yana hayatım daha uyumlu
olmaya başladı. Yaşamımda ara sıra olumsuzluklar yaşanıyor; bu, bir sihirli değnek değil ancak olumsuz olaylara da olumlu bir yaklaşımla yanaşmak, kişiyi stresle ve hayat çatışmasıyla başa çıkmada beş adım öne götürüyor. Doğru düşünce yapısı hasarlı bir bedeni onarmada bile yardımcı olabiliyor. “

Stres, korku ve kaygı gibi üstesinden gelinemeyen durumlarda ‘düşünce gücü’nden yararlanılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, ‘Olumsuzluklara razı olmayın, her koşulda yapabilecek iyi bir şey olduğuna inanın’ diyorlar. Hedeflerine ulaşmak ya da birçok sorundan kurtulmak isteyenlerin, beyinlerini yönetmeyi,
düşüncelerini değiştirmeyi öğrenmesi gerekiyor. Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını ve her
şeyin insana bağlı olduğu şeklinde bir düşünce sistematiği belirlemeleri gerekiyor. Doğa kanunlarına da göre de, bir şeyi büyük bir güçle istediğinizde, bunun gerçekleşmesi için inanılmaz şekilde gelişmeler üst üste gelebiliyor.
Hadi düşünce gücünüzü harekete geçirin….

KAPAK

insanların olumsuz düşünmeye eğilimli olduklarını kaydediyor. Taluy, şu tespitlerde bulunuyor: “Bu, benliği koruma güdüsüyle ilgili. Benlik, savunmasız kalmamak adına en kötü
duruma kendini hazırlayarak acıyı azaltmayı
planlıyor. Türkiye’de de genellikle olumsuz düşünce ve beklentiler hâkim. Düşünce yapısını
olumluya çevirmekle beraber çabayı, çalışmayı
ve en önemlisi bilinç yapısını değiştirebilmek
için eğitimi artırmanın gereğine inanıyorum.”
Nur Taluy, olumlu düşünceyi kendi hayatında da uyguluyor. Kendi deneyimlerini şöyle anlatıyor: “Pozitif düşünce biçimi, hayatımı
oldukça değiştirdi. Toplumdan öğrenilmiş modeller ve kalıp yargılar, kişiyi derinden etkili-
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KAPAK

BUNLARI TEKRARLAYIN
G Kendimi olduğum gibi seviyor ve onaylıyorum.
G Ben güzelim ve sevgiyi hak ediyorum.
G Mutluyum ve başarıya hazırım.
G Yetenekliyim, deneyimlerimi başka insanlarla paylaşıyorum.
G Tüm çevremle uyum ve denge içindeyim.

18 G İSMMMO YAŞAM

G Hayatta emin adımlarla ilerliyorum.
G Doğru zamanda ve doğru yerdeyim.
G Yaşamla bütünleştim, bolluk ve huzur içindeyim.
G Tüm düşlerim birbiri ardına gerçekleşiyor.
G Zengin olmaya ve bolluk içinde yaşamaya hazırım.
G Sağlıklıyım.
G Geçmişimi sevgiyle affediyorum.
G Hayatla derin bir uyum içindeyim
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Düşüncemi
değiştirdim
girişimci oldum
Ozan Yeşilçe, (38):
“Türk toplumun genel yapısına uygun olarak küçükken karamsar
bir yapıda yetiştirildim. Hep olumsuz yargılar vardı çevremde… Her
şeyde engelleme ve olumsuzluk
cümleleriyle karşılaşıyordum. İş
kurmak istediğimde çevremde hiç
cesaretlendirici söz duymadım; hep
olumsuz tarafına odaklanılıyordu.
Ben düşüncelerimde bütün bunları yok ederek girişimci oldum ve şu
anda güzel bir işim var. Düşüncenin
gücünü yeniden keşfettim.”

Kaygılarımdan
arındım
Aliye Zor, (41): “Küçüklüğümden itibaren hep kendime
güven sorunum vardı. İçime kapanık biriydim; toplum içinde bile konuşmaktan çekinirdim. Düşüncemde hep korku, kaygı hâkimdi.
Bir şey yaparken hep olumsuz yanlarını düşünürdüm ve bu beni engellerdi. Zamanla kendimi olumlu
düşünme konusunda eğittim. Kaygılarımdan arındım ve kendime
cesaretim geldi. Hayatta hiçbir
lerimizde bu hale getirdiğimizi anladım. Düşünce sistemimi temelinde değiştirdim ve şimdi hayattan
daha çok keyif alıyorum.”

MAYIS - HAZİRAN 2009

G Rahat ve gevşemiş bir vaziyette sandalyeye oturun ve vücudunuzun her parçasını gevşetin.
G Bilincinizi fırtınalı bir deniz gibi görün fakat dalgalar gittikçe azalsın.
G İki veya üç dakika gözünüzün önüne güzel bir manzara getirin.
G Sakinlik, huzur ve güven verici kelimeleri veya cümleleri yavaş yavaş ve sakin bir tonla tekrarlayın.
G Üzüntülü ve endişeli olduğunuz anlarda görülmeyen fakat ümit dağıtıcı bir elin size yardımcı olacağını ve sizi yolda bırakmayacağını düşünün.
G Kafanızın sakinleşip huzura kavuşması için “Kafamın sûkunete kavuşmasını, kafamın hâlâ sakin ve huzurlu olmasını her zaman ve her yerde sağlamalıyım” diye düşünün.

KAPAK

şey iyi ya da kötü değil. Düşünce-

Gerginlikten kurtulma egzersizi

İSMMMO YAŞAM G 19

GÜNDEMİN SESİ

YASAM20SON:Layout 4

6/10/09

1:32 PM

Page 20

‘Ülkenin
kaderini
etkileyebiliriz’
DEFNE DOĞAN
Basındaki çalışma hayatı 20 yılı bulan
Milliyet Ekonomi Müdürü İbrahim Ekinci, sektördeki pek çok meslektaşı gibi Dünya Gazetesi’nde işe başlamış. Tashih servisinde… Kısa
bir süre sonra istihbarat servisine geçmiş.
Ekinci, Dünya’dan sonra Yeni Yüzyıl’da bir yıl-

20 G İSMMMO YAŞAM

Milliyet Ekonomi Müdürü İbrahim
Ekinci, gazeteciliği şöyle tarif ediyor:
“Ben, hayatla ilgili amaçlarını, kendi
varlığı, varsıllığı ve kariyer planlarıyla
sınırlamayan insanlar için çok
tatminkar bir meslek olduğunu
düşünüyorum. Kendi kaderinizin
ötesinde, ülkenizin kaderini de
etkileyebilirsiniz…”

dan daha az bir süre çalışmış. Sonra, Power dergisine telifli olarak bir süre devam etmiş.
Aynı zamanda TİM’in İhracatta Görünüm Dergisi’ni yapmaya başlamış. Ekinci, gazeteciliğin
ülkenin kaderini etkileme, değiştirme gücüne
sahip olduğuna inanıyor ve inancın verdiği idealistlikle mesleğini sürdürüyor.
Ona sorarsanız, ekonomi sayfalarında şir-

ket haberlerine yer vermek önemli, ama kitleleri
ilgilendiren gelişmeleri aktarmak da çok önemli. Milliyet’te bu dengeyi oturttuğuna inanan İbrahim Ekinci, bir yandan kitleleri ilgilendiren
şirket haberlerine yer verirken diğer yandan toplumsal konuların da işlenmesi için çaba sarf ediyor. İbrahim Ekinci’nin dengeleri gözeten idealizmine örnek mesleki geçmişini kendisinden
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Ekinci, Mısır’da Nil
Nehri üzerinde
gezinti sırasında

MAYIS - HAZİRAN 2009

Ekonomi iyi yönetilmiyor
Dünya ve Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz yaşıyor. Bu süreçte Türkiye'nin durumunu, aldığı önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin ekonomide iyi yönetildiği görüşünde değilim. 2001 sonrası IMF programı ve IMF’nin denetim sopasıyla yürüdük. Dünyada para bolluğu vardı. Bize de geldi. Hükümet bunun sonuçlarını sürekli kendine bağlama eğiliminde oldu ama gerçek
şu ki, bütün ekonomiler büyüdü. Şimdi global kriz günlerindeyiz. Ben hükümetin bu
konuyu sağlıklı biçimde kavradığı görüşünde değilim. Olayların arkasından sürükleniyor. Bir de siyaseten krizi kabul etmiyor, teğet lafları filan bundan. Hükümetin bu
yaklaşımı dolayısıyla ekonomi sayfalarında, bir süre “Hayır, teğet değil, ciddi kriz var”
haberleri çoğaldı. İş dünyası da aynı tedirginlik içindeydi. Bu sayfalara yansıdı. “Basın kriz çığırtkanlığı yapıyor” eleştirileri de oldu ama bence basın görevini yaptı. Hükümet aylar sonra, “Evet, biz de etkileneceğiz” demeye başladı.

GÜNDEMİN SESİ

dinleyelim: “İhracatta Görünüm’ü yaparken bazı
sorunlar çıktı. Power’da, bankalar arasında dolaştırılan bir kara liste vardı, onu yayınlamıştık. 'Aman şu şirketlere kredi vermeyin, iyi durumda değiller' gibi bir not dolaşıyordu ortalıkta. Çoğunluğu tekstil şirketiydi. Görünüm Dergisi’nde çalışırken, bazı tekstilciler o dönemki
başkan Okan Oğuz’u sıkıştırmaya başladılar.
“Bu adam bizim listemizi yayımladı, nasıl olur
da TİM’in dergisinde çalışır?” diye… Baskı oldu.
Yayının çıkarılmasından sorumlu kuruluş A ve
A’ydı. Arkadaşlar künyeden adımı çıkarmak zorunda kaldılar ama çalışmaya devam ettim.
Okan Oğuz da, sağolsun bu baskıları göğüsledi…”
Daha sonra?
Star Gazetesi kurulurken, Dünya Gazetesi’nden müdürüm Mustafa Mutlu çağırdı. (Mustafa Mutlu, beni aynı zamanda Dünya Gazetesi’ne almıştı. Böylece bana ikinci kez çalışma
fırsatı verdi.) Fakat Star’da sanırım sadece birkaç ay kaldım. Biraz sıkıntılı bir dönemdi. Yeni
bir gazete olduğu için rekabet baskısı vardı üzerimizde.
Biraz da benim Dünya’da öğrendiğimden farklı bir ekonomi haberciliği talebi vardı
gazetenin. Bir konu hatırlıyorum. Şark Sofrası’nın sahibi Mehmet Ece’yle görüşme yapmıştım. Yeni lokantalar açıyordu. Yatırımları filan vardı. Bana halk müziği ile ilgilendiğini, hatta hatıralık olsun diye bir de kaset doldurduğunu söyledi. Bu da haberin bir unsuru olarak
yer alıyordu benim yazdığım metinde. Bu haber, “Şark Sofrası’nın sahibi Şark Bülbülü oldu”
diye çıkınca, biraz sıkıldım. Mehmet Bey de beni
aradı, bir şey söylemedi ama onun da sıkıldığını anladım. Baktım bu deveyi güdemeyeceğim; hendeği atlamaya karar verdim, ayrıldım.
İkinci Power maceranız da
var galiba?
Bu dönemde Hakan Güldağ hâlâ Power’ın başındaydı ve beni yine dergiye çağırdı. İkinci kez Power macerası öyle başladı. Hakan, benim basın hayatımda tanıdığım en na-
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Hayatımın
keyfi
kızım

GÜNDEMİN SESİ

Evliyim, bir kızım var. Çekirdek aileyiz. Kızım 15 yaşında. Artık genç
kız oldu. İyi bir çocuk. Bu yıl lise hazırlığı bitiriyor. Onunla vakit geçirmek,
hayatımın tek keyfi diyebilirim. Ama artık o arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi

muslu adamlardan biridir ve bence çok parlak
bir yöneticidir. Power’da yönetmen yardımcısı
olarak çalışırken Sabah binasında değildik. Medya Ofset’teydi yeri. Sakin ve hoş bir çalışma ortamı vardı. İyi arkadaşlıklar geliştirmiştik.
Çok çalışıyorduk ama eğlenerek çalışıyorduk.
Bu yüzden yorulduğumu hatırlamıyorum.
Fakat buradaki keyfimiz de fazla uzun
sürmedi. İyi bir dergi yapmadığımız için değil.
Ercan Arıklı, dergiyi çok beğendiğini Hakan’a
birçok kez söylemişti. “Yalnız, bu kadar ciddi
bir dergi, bizim okurumuza gitmez. –İtalyan Capital’i göstererek- böyle bir şey yapmamız lazım” demişti.
Hakan, bunu bize anlattığında, hemen
bir İtalyan Capital’i bularak Ercan Bey ne istiyor diye bakmıştık. Ekonomi – magazin tarzı
bir şeydi ve –saymıştık- elimizdeki sayıda 40
civarında kadın fotoğrafı kullanılmıştı. Bunu formasyon itibariyle yapmamız zordu. Hakan, genel yayın yönetmenliğinden alındı. Biz de sanırım 12 kişi, istifa ederek ayrıldık. Dergi yeniden kadro bularak devam etti.
Bu olayın sonrasında benim yine boşluğum var. Power’dan istifa eden ekip Dünya
Gazetesi’ne (Nezih Demirkent’e) bir dergi tek-
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daha çok seviyor. Tatillerde birlikte olabiliyoruz. Şimdilerde gezip tozmak,
bir başına bir yerlere gitmek istiyor. Bunu anlayabiliyorum ama yine de
çok tedirgin oluyorum. Eşim bu konuda benden biraz daha iyi.

lifi götürdü. Globus süreci böyle başladı. Nezih
Bey, Power’dan istifa eden kadroyla çıkacağını biliyordu. Hakan ve Talip Aktaş’tan kadro listesini istemiş. Sadece benim adımın üzerini çizmiş, “İbrahim olmaz” demiş. O zaman bana kızgın olduğunu düşündüm. Yeni Yüzyıl’a geçmek
üzere ilk ayrılma girişimimde ayrılmamı istemedi. Maaşımda düzeltme filan yapıldı ama çok
gitmedi. İkinci kez ayrılma girişiminde kararlı davrandım. Nezih Bey’e gitsem, beni ikna edeceğini, daha doğrusu ‘kal’ derse gidemeyeceğimi biliyordum. Yanına uğramadan istifa dilekçemi verdim. Tazminatımı almadım. Sanırım
bu konudan kaynaklanan kızgınlıkla beni istememişti.
Olaylar ne yönde gelişti?
Demirkent, Hakan ve Talip’e, (sözlerini
tam hatırlamıyorum ama aşağı yukarı şöyle demişti: “Ben ona gitme dedim, yatırım yaptım,
o bırakıp gitti…”) Sonuç olarak benim dışımdaki kadro, Globus’u çıkarmaya başladı. Ben
de A ve A üzerinden katkıda bulundum. Arkadaşlarım, benim bir şekilde ekiple çalışmamı
sağladılar. Bu konu, benim Nezih Demirkent’e
saygımı ve sevgimi azaltmamıştır. Çünkü, biliyorum, o gün kendim kalkıp gitseydim yanı-

na, çok büyük ihtimalle, belki iki kızgın sözden
sonra, çalışmama ses çıkarmayacaktı.
Milliyet ne zaman, nasıl
başladı?
2000 yılıydı, Murat Sabuncu çağırdı. Milliyet ekonomide, kadrosunu güçlendirmek istiyordu. Editör olarak geldim. Bir süre Ekonomik Panorama dergisinin sorumlusu olarak çalıştım. Dergi sonra haftalık ekonomi gazetesine dönüştü. Kapandıktan bir süre sonra da Business projesi başladı. Business projesinden birkaç cümleyle söz etmek istiyorum. Çok başarılı
bir projeydi. İlk birkaç sayıdan sonra giderek
farklı bir üslup denemesine giriştim. Haber metnine biraz duygu kattık. Tadında, kararında kalarak biraz edebiyat yaptık.
Bir tarzınız var, bu gelenekten mi geliyor?
Şirket haberlerini, para, bilanço olarak
vermiyorduk. Kurucularının hikayesini anlatıyorduk. İnsan, ekonomi haberinin ana unsuru
olarak sayfalara koca koca fotoğraflarıyla
yerleşiyordu. Çok ilgi çekti. Başlık tarzı yavaş
yavaş diğer gazetelere yansımaya başladı. Ancak ticari olarak başarılı olmadı, kapandı. İş çevrelerinden, okurlardan, önemli gazeteciler-
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den takdir sözleri duydum…
Ben Milliyet’te bu tür eklerle meşgul olurken ana gazeteye de editoryal katkı yaptım. Fakat
ana sayfalar o dönem Deniz Şahin’in sorumluluğundaydı. Birlikte çalıştık. Sonra ben ana sayfaların sorumluluğunu üstlendim. Yine Deniz’le birlikte çalıştık. Yeri gelmişken söylemeliyim; Deniz, harika bir editördü. Murat, Tempo’ya gittiğinde birlikte gitti. Sonra tekrar onunla çalışmayı istedim ama
olmadı.
Murat’tan sonra gazete, bir süre ekonomi müdürü aradı. Sonra görev bana verildi… Şimdi
bu ‘tarz’ dediğiniz çizgiyi sürdürmeye çalıştığımı söylemeliyim.
Ekonomi gazeteciliği nereden nereye geldi; bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Önce gazetecilik mesleği ile ilgili olarak birkaç şey söylemeliyim… Ben, hayatla ilgili amaçlarını, kendi varlığı, varsıllığı ve kariyer planlarıyla sınırlamayan insanlar için çok tatminkar bir meslek olduğunu düşünüyorum. (Bu açıdan bakınca gazetecilikten daha iyisi politikadır.) Kendi kaderinizin ötesinde, ülkenizin kaderini de etkileyebilirsiniz. Özellikle yazarlık düzeyinde size, sözünüzü söyleme imkanı verir. Haberde gelişmeleri etkileme imkanı verir.
Ekonomi gazeteciliği de öyle… Ben, memleketin iktisadiyatının bir parçası olduğumuzu düşünürüm. Dolayısıyla ekonomi iyi gidiyorsa, servisler de bundan etkilenir. Yatırım haberleri, istihdam haberleri çok önemlidir. Ekonominin iyiliği için borsa, döviz, faiz verilerinin iyiliğini yeterli görmem. Türkiye potansiyel itibariyle zengin ama gerçekleşme itibariyle yoksul bir ülkedir. Dolayısıyla
ekmeğimizi çoğaltan gelişmeleri önemserim. Bunun demokrasimiz için de çok sağlıklı ve sağlam bir
temel olduğu görüşündeyim. Ekonomide kurallı kayıtlı bir düzen olmadan, kurallı kayıtlı bir siyasi rekabet olmuyor. İktidar ikbal kesesine dönüşüyor. Sağlıklı bir demokrasi gelişemiyor.
Ekonomi sayfalarında, ekonomi gazeteciliğinde reklam veren şirketlerin etkisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Şirket haberleri önemlidir. Yanı sıra halkın genelini ilgilendiren ‘makro’ gelişmelerin yansıtılması da önemlidir. Biz ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Piyasa baskın bir tarzımız
yok. Benim en büyük sıkıntım, haberleri lezzetli çalışmak için yeterince yer bulamamamdır. Haberleri,
sayfaları konuşurken masadan genellikle göğsüm sıkışarak kalkıyorum. Ekonomi gazeteciliğinde

İSMMMO'nun faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
İSMMMO gerçekten çok beğendiğim çalışmalara imza atıyor. Raporlarından çok yararlanıyoruz.
Üyelerine dönük yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz ve buna paralel toplumsal konulara
duyarlı bir duruşu var... Meslek örgütleri içerisinde en iyilerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Bu noktada hem liderlik hem de iyi bir kadro çok önemli tabii. Yahya Bey'in çok iyi bir kadrosu var.
Bir kısmı TÜRMOB'a gitti, ama ekibin çok iyi olduğu belli. Bu arada meslek yasasının değiştirilmesi sürecinde çok iyi, başarılı bir kampanya yürüttüler. Kararlı, anlaşılır, herkesi etkileyen bir dil kullandılar... Yayınlarını beğeniyorum, o anlamda da çok başarılı. Bildiğim kadarıyla eğitimlerde, etkinliklerde de çok aktifler.
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Tatillerde eşim ve
kızım, anneannemizin
yazlığına gider. Orada
zaman zaman dolaşırlar.
Ben kızımın doğum gününe
doğru izne çıkarım. Orada
bir süre birlikte kalırız ama
genellikle gezeriz. Ben bir
yerde uzun süre
kalamıyorum. Gezmek daha
iyi geliyor. Yoruluyorum
ama daha iyi geliyor. Bir
tatilde 6- 7 bin kilometre
yol yaptığımızı
hatırlıyorum.

GÜNDEMİN SESİ

İSMMMO’nun raporlarından yararlanıyoruz

Tatilde
gezmek
bana iyi
geliyor
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Beyaz Saray'daki başkanlık
koltuğuna siyah bir adamın
oturması pek çok kesimde
sevince yol açtı... Çünkü verdiği
mesajlarda hep "umut" vaad
ediyordu. Obama, kimilerine
göre dünyanın yeni ümidi,
kimilerine göre ise Amerika'nın
mevcut politikalarını
uygulayan bir aktör...

Obama
umut mu
aktör mü?

DOSYA

DEFNE DOĞAN
Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na Barack Hüseyin Obama'nın
seçilmesi, geçen yılın en flaş gelişmelerindendi. Her fırsatta "dünyanın jandarmalığı" rolünü üstlenen ABD'nin yönetimini tarihteki en tartışmalı başkanlardan biri olarak gösterilen George W. Bush'tan devralan Obama, kimilerine
göre dünyanın yeni ümidi, kimilerine göre ise Amerika'nın mevcut politikalarını
uygulayan bir aktör... Kuşkusuz, hangi görüşün haklı olduğunu zaman gösterecek, ancak yapılan uygulamalara bakıldığında pek çok konuda ABD'nin
yeni başkanının sözlerinin eylemleriyle uyuşmadığı görülüyor...
Geçen yıl tüm dünya adeta bir Hollywood filmi seyreder gibi izledi başkanlık yarışını... Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturan ismin bir za-
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manlar ABD’ye köle olarak getirilen siyah ırktan birinin olması pek çok kesimde sevince yol açtı. Beklentiler Bush döneminin “karanlığının” geride bırakılacağı, ABD’nin uluslararası imajını temizleyecek bir dış politika uygulanacağı noktasında yoğunlaştı. Obama sayesinde tüm savaşlar sona erecek,
işkence tarihe karışacak, ekonomi düze çıkacaktı...

YES WE CAN
Büyük medya gruplarının parlatmalarıyla hem seçim kampanyası sırasında hem de başkan seçilmesinin ertesinde verdiği mesajlarda hep "umut"
vaat ediyordu Obama. Sloganı "Yes we can" yani "yapabiliriz"di... Kampanya
sırasında özellikle demokratik açılımlar, şeffaflık ve adalet konularında hem
kendi halkına hem de dünya uluslarına vaatlerde bulunuyordu. Sandıktan
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çıkan sonuç kimilerine göre halkın devrimiydi...
Ancak yeni başkanın şeffaflık ve hukukun üstünlüğü konusunda verdiği sözler, kısa sürede sorgulanır hale geldi...

İŞKENCEDE "U" DÖNÜŞÜ"
İlk olarak Guantanomo kampının kapatılmasıyla ilgili yaşanan süreç "Obama'nın sözleriyle eylemlerinin uyuşmayacağı" hakkındaki
öngörüleri haklı çıkardı. Obama seçimlerden
önce Bush'un terörle mücadele politikalarını değiştirme sözü vermişti. Yeni başkan, göreve geldikten sonraki ilk haftada terör zanlılarının işkenceden geçirilmesinin simgesi olan kampın kapatılacağını, onlarca esirin bırakılacağını açıklamıştı. Her ortamda Guantanamo'nun kapatılacağını defalarca dile getiren Obama daha sonra çark etti, "Güvenliğimizi tehdit edenleri salmayacağız" açıklamasını yaptı. Obama, George
W. Bush'un Guanatanamo'daki terör zanlılarını
yargılamak için kurdurduğu özel askeri mahkemeleri de lağvetmeyeceğini duyurarak insan
hakları savunucularını hayal kırıklığına uğrattı.
Obama'nın George Bush'a benzemeye
başladığı yorumlarını haklı çıkaran gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Obama'nın bir geri manevrası
da Bush döneminde Irak ve Afganistan’daki
Amerikan hapishanelerinde yapılan işkencelerin
fotoğraflarını yayımlamaktan vazgeçmesi oldu.
Obama ilk yaptığı açıklamada 50 kadar fotoğrafın
yayımlanmasını istiyordu. Ancak Irak ve Afganistan'daki ABD'li komutanlar, Amerikan kuvvetlerine karşı şiddet eylemlerine neden olacağı
gerekçesiyle fotoğrafların yayınlanmasına karşı
çıktılar. Bunun üzerine Obama geri adım atmak
zorunda kaldı. Obama'nın bu kararı, siyasi rakibi
olan "muhafazakar" kesimlerden övgü alırken kendisi gibi "liberal" olan çevrelerden tepki gördü.

SAVAŞ İÇİN EK BÜTÇE
Küresel medya tarafından ılımlı ve savaş
karşıtı gösterilen Obama’nın dikkat çeken bir icraatı da Irak ve Afganistan savaşları için ek bütçe istemesi oldu. ABD Temsilciler Meclisi eylül ayı
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Bush tokalaşıp elini sildi
Obama'nın başkanlık kazandığı seçim zaferinde
hiç kuşkusuz yürüttüğü kampanyanın etkisi büyük oldu.
Obama'nın seçim kampanyası en ilginç, en pahalı, en çok
seçmeni harekete geçiren kampanya olarak tarihe geçti.
Ekonomik krizin de yaşandığı bir dönemde toplanan bağışlarla kampanya bütçesi 670 milyon doları aştı. Siyasi iletişim ile ilgilenen global otoriteler ağız birliği etmişçesine şunu söylüyorlar:
"John F. Kennedy televizyonun yarattığı ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’ydı. İnternetin yarattığı
ilk başkan ise Barack Obama oldu." O güne kadar hiç oy
kullanmamış apolitik kesim de dahil, genç nüfusu birincil
hedef kitle olarak seçen Obama, internetin yeni jenerasyonun hayatındaki önemini herkesten önce kavradı.
Obama’nın internet üzerinden başlattığı farklılık, kampanya içerisinde yer alan klasik mecralara da yansıdı.
Kampanya logosu farklı çizgisiyle ön plana çıktı; Obama’nın pop-art bir efekt ile resmedildiği seçim afişi bir marka ikonuna dönüştü; Obama adına çalışan kadrolu ya da gönüllü tasarımcılar tişörtten rozete, bardaktan balona klasik tanıtım araçlarını görülmemiş bir
şekilde dizayn ederek kullanmayı başardı. Kampanyanın en can alıcı sloganları “umut”, “güven”, “değişim” ve “gelişim” temaları üzerine odaklandı. Obama aklın yanında duyguları da iyi kullandı. Kampanya
sırasında yanında büyüdüğü anneannesi ölünce gözyaşlarına boğuldu. Seçimler sırasında gündeme gelen
zenci ve Müslüman kökenleri, onun da acı çekmiş bir sınıftan geldiği algısına neden oldu. Obama seçim öncesinde yayımladığı kitabında ilginç bir anekdota yer verdi. Buna göre Obama 2004 yılında Chicago Senatörü
seçildiği zaman diğer senatörlerle birlikte Beyaz Saray’a gitmişti. Kitaba göre, Bush, kahvaltıya davet ettiği senatörler arasında bulunan Obama ile el sıkıştıktan sonra arkasındaki yardımcısından elleri temizlemekte kullanılan bir dezenfektan olan Klecks’i istemiş ve ellerini temizlemişti...
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sonuna kadarki sürede kullanılmak
üzere 95.6 milyar dolarlık savaş bütçesine onay verdi. Obama’nın Kongre'ye gönderdiği ve gelecek mali yıl için
belirlenen savunma bütçesi ise 664
milyar dolarlık tutarı öngörürken, bunun
534 milyar doları genel savunma harcamaları, 130 milyar dolarlık bölümü ise
Afganistan ve Irak dahil olmak üzere denizaşırı operasyonlar için ayrıldı.

IRAK'TAN ÇEKİLME SÜRECİ

DOSYA

BİZİM HÜSEYİN
SİZİN OBAMA
ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama, Kenya asıllı Müslüman
bir babayla beyaz bir Amerikalı annenin oğlu olarak 4 Ağustos
1961’de Hawaii’de dünyaya geldi. Çocukluğunu Hawaii Adaları’nda
geçirdikten sonra 6 yaşında annesi ve Endonezyalı üvey babasıyla
birlikte Endonezya’ya taşınan Obama, burada dört yıl kaldıktan
sonra Hawaii’ye döndü. Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünü ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Obama,
öğretim üyesi ve avukat olarak çalıştıktan sonra oturduğu Illinois eyaletinin yerel senatosunun üyeliğine seçilerek burada 19972004 arasında görev yaptı. Bu dönemde gözünü ülke çapında politikaya çeviren Obama, 2004 Kongre seçimlerinde Illinois eyaletinden ABD Senatosu üyeliğine seçildi. Obama, oylamalarda genellikle liberal yönde tutum belirledi ve Irak savaşına karşı çıkmasıyla
dikkatleri çekti. Michelle Obama ile evli olan Obama’nın 7 ve 10
yaşlarında iki kızı bulunuyor. Başarılı kampanya çalışması sayesinde
ABD tarihinin önseçimlerde en fazla bağış toplayan ismi olan Obama, daha sonraki haftalarda da önseçimlerde Clinton’dan başarılı oldu ve yarışı hep önde götürdü. İkinci adının Hüseyin olması nedeniyle muhafazakâr çevreler tarafından soğuk karşılanan
Obama, buna karşın seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı John
McCain’e karşı üstünlük sağlayarak ABD'nin 44. başkanı oldu.
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Obama seçilmeden önce Irak'tan
çekilme tarihini ‘Mayıs 2010’ olarak gösteriyordu ama komutanlarla değerlendirme sonrası Ağustos 2010’a dek 90 bin
Amerikan muharip askerinin çekilmesi
takvimini açıkladı. Kalan 50 bin asker
2011 sonuna dek Irak ordusuna danışmanlık yapıp Amerikan çıkarlarını koruyacak. Bu sırada bir yandan da Amerikan ordusu, Afganistan ve Pakistan'a
odaklanacak...

ÇEVRECİLERİ ŞAŞIRTTI
Obamalı ABD'nin çevre konusunda ise umut vaat eden bir duruşu olduğu görülüyor. Washington, Obama yönetimiyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede dünya çapında öncü bir rol arayışına girdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton, sera gazı salınımını azaltmak
için yeni bir eylem planı çağrısında bulunurken "Amerika Birleşik Devletleri artık bu konuda kayıtsız kalmayı mazur
göremez. Başkan Obama ve ben iklim
değişimiyle mücadeleyi dış politikamızın temel noktalarından biri haline getiriyoruz" diyerek çevrecileri şaşırttı.

DEVLETE TESLİM OLDU
Obama bir önceki başkan Bush'la
karşılaştırıldığında ondan daha iyi konuşuyor ve yazıyor. Mesleği avukat ve

sonra da siyasetçi olduğundan, ağzı laf
yapıyor. Doğaçtan ve eğitimi nedeniyle,
kendini dinletip sanki gerçek bir seçenekmiş gibi umut veriyor.
Amerika'da görev süresi dolmak üzere olan başkanlara 'lame
duck' (topal ördek) denir. Eski başkan
George Bush koltuğunu Obama'ya devretmeden birkaç gün önce çarpıcı bir tespitte bulunmuştu. Bush başkanlığı döneminde terörizmle mücadele konusunda kamuoyu önünde “yüksek sesle” söylemediği kararlar aldığını, Obama'nın da iktidar olmanın gerçekleriyle
karşılaştığında aynı durumu yaşayacağını söylemişti. Bu doğrultuda başkan
seçildikten sonra Obama'nın yakın çalışma ekibini hangi isimlerden oluşturduğuna göz atmakta yarar var... Obama, "Ulusal güvenlik siyaseti, partiler
üstüdür" diyerek Bush döneminin kilit
isimleriyle çalışma kararı aldı. Ulusal
güvenlik alanında Obama kendisini,
ABD'yi ve tüm dünyayı Bush'a yakın
isimlere teslim etti. Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ile Adalet Bakanlığı'na yapılan atamalar,
Bush döneminin uzantısı... Eski Genelkurmay Başkanı James Jones, Beyaz
Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na getirildi ki, Bush'un adamı. Savunma Bakanı Robert Gates, Obama yönetiminde aynı görevi sürdürecek.
Bush döneminin eski Adalet Bakan
Yardımcısı Eric Holder, Obama'nın Adalet Bakanı oldu.
Ezilenlerin ağzına bir parmak bal
çalan, sistemi dize getiren siyahi başkan,
acaba büyük bir yanılsama mı? ABD'li
muhalifler, Obama'nın insanoğlunun gözlerini kamaştıran büyülü bir maskeden
ibaret olduğu konusunda hemfikirler...
Ancak başta da söylediğimiz gibi her şeyi
zaman gösterecek...
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Sharon Stone: Sistemin
dışına çıkmalı
Sanat dünyasının Obama hakkında farklı görüşleri bulunuyor... ABD’li
oyuncu Susan Sarandon, seçimlerden önce başkanlık yarışını Cumhuriyetçi aday McCain kazanırsa ülkeden ayrılacağını açıklayarak Obama'ya desteğini açıklamıştı. Bush'a yönelttiği eleştirilerle tanınan ABD'li yapımcı ve
yönetmen Oliver Stone ise Obama'nın umut vaat ettiğini, ancak sistemin dışına çıkamadığını belirtiyor. Stone, Obama'nın eski Başkan George W. Bush
döneminden uzaklaşmayı temsil etmesinden dolayı ümit duyduğunu vurgularken askeri operasyonları diplomasiye yeğleyen siyasi sistemin içinde
sıkışıp kaldığını savunuyor. Nobel Ödüllü İngiliz yazar Doris Lessing ise Obama'nın siyah bir başkan olması nedeniyle suikasta uğrayabileceğini söylüyor.

Belgeselle tepki: Obama Aldatmacası

MAYIS - HAZİRAN 2009

ABD'yi, dünyanın para trafiğini yöneten küresel güçler ve finans kurumlarının maşası olan başkanlar yönetiyor. Bunlardan sonuncusu ve en tehlikelisi ise Barrack Obama. Büyük medya propagandası ile yıkıntıların üzerine bir kurtarıcı gibi sunulan
Obama, imaj ilüzyonundan ibaret bir figürden öte değil. Mezun olduğundan itibaren ona ilk işi veren yahudi para babaları tarafından yetiştirilip yönlendirilen
Obama, gelecekteki ABD'yi federal bir
devletin üzerinde yönetecek bir 'üst devlet'in
de temellerini atıyor.." Belgeselde Obama'nın, ne vaat ettiği, neler yapacağı ve dünyayı nelerin beklediği anlatılıyor.

Obama, nisan ayında Avrupa turunun son durağı olarak Türkiye'ye geldi. İstanbul’u ve başkent Ankara’yı ziyaret eden Obama’nın Türkiye gezisi tüm dünyanın gözlerini ülkemize çevirdi. Obama’nın gittiği nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlardan oluşan ilk
ülke olmasından dolayı Türkiye ziyareti dünya basınında
önemli bir yer kapladı. Obama ziyaretinde "ılımlı Müslüman ülke" politikasını terk edip "Müslüman, laik, demokrat, bölgesel lidersiniz" vurgusu yaptı. Yeni başkan
ABD ile Türkiye’nin dünyaya model ortaklık kurmasından
söz etti, Ermeni meselesinde geçmişle hesaplaşma istedi. Ama 24 Nisan mesajında Ermenilerin "soykırım"
için kullandığı, "büyük felaket" manasına gelen ‘Medz
Yeghern’i telaffuz ederek Türkiye’yi kızdırdı.

DOSYA

ABD'li muhalifler, kurtarıcı gibi sunulan Obama'nın imaj ilüzyonundan ibaret bir figür olduğunu savunuyorlar. Bu kapsamda Alex Jones'un yapımcılığını üstlendiği The Obama Deception (Obama Aldatmacası) isimli belgesel filmde çarpıcı değerlendirmelerde bulunuluyor. Yakın tarihli
(Mart 2009) belgeselde Obama'nın sadece
yeni dünya düzeni kurmak isteyenlerin seçtiği bir simge olduğu savunuluyor. Belgeselin tanıtım yazısında özetle şu ifadeler yer
alıyor "Amerikan halkı köleliğe doğru giderken Obama bir kurtarıcı gibi gösterilmeye
çalışılıyor. Bu, bir tek dünya devleti planı...
1962'deki Kennedy suikastından beri

Ilımlı İslam
politikasından dönüş
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Osmanlı paraları
ondan soruluyor
RENKLİ YAŞAM

GÜLŞEN KANDEMİR
Osmanlı İmparatorluğu, tam 600 yıllık bir tarihe sahip. Bu tarihin izlerini kitaplar, mimarı yapılar aracılığıyla olduğu gibi Osmanlı paraları aracılığıyla da sürebiliriz. Evet, paralar yalnızca maddi değeri ifade etmez… Paralar aynı zamanda, kültür ve tarihin dili... Fethedilen
bölgelerden, tahta çıkan padişahlara kadar birçok konuda Osmanlı paralarından bilgi edinmek mümkün… Osmanlı paralarının cazibesine kapılanlardan biri de Mali Müşavir Tuncay Kara… O, son yıllarda sayıları artan Osmanlı para koleksiyonerlerinden biri…

24 YILDIR TOPLUYOR
Tuncay Kara, 1985 yılından beri para koleksiyonu yapıyor. Aslında önce pul koleksiyonu ile başlamış… Sonra Cumhuriyet dönemi paraları koleksiyonu ile devam etmiş. Ancak sonra Osmanlı paralarının
koleksiyonunu yapma konusunda karar kılmış. Para koleksiyonu yap-

28 G İSMMMO YAŞAM

Mali Müşavir Tuncay Kara,
Türkiye’deki en önemli Osmanlı
para koleksiyonerlerinden biri…
Kara, “Osmanlı para
koleksiyonu yapmanın kültürel
bir boyutu da var” diyor.

manın kültürel bir boyutu da olduğuna dikkat çeken Kara, “Osmanlı
paralarının üzerindeki yazılardan birçok bilgi edinebiliyorsunuz. Tarihte
fethettiğimiz ama kayıtlarda olmayan bir yerin adını bile paraların üzerinde görüp öğrenebiliyorsunuz. Biz koleksiyonerliği bir kültürel çaba
olarak görüyoruz” diyor.
Son altı Osmanlı padişahının paralarının Türkiye’de alım, satım
ve koleksiyonu, 1987 yılından itibaren serbest bırakıldı. Bu aslında Osmanlı paraları koleksiyonerliğinin de önünü açmış oldu. Son altı Osmanlı
padişahının dışındaki padişahların paralarının koleksiyonunu yapmak
ise kayda bağlı… Tuncay Kara’nın da hem kayıtlı hem de serbest Osmanlı para koleksiyonu var. Topkapı Sarayı Müzesi’ne kayıtlı koleksiyonunda 100’e yakın para var. Bunların değerleri 10-15 bin doları buluyor. Son altı Osmanlı padişahı dönemine ait para koleksiyonunda ise
500 parça bulunuyor.
İyi derecede Osmanlıca’da bilen Kara, Osmanlı parası koleksiyonu
yapmanın çok maliyetli olmadığını, her bütçeye uygun olabilecek şe-
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kilde koleksiyon yapılabileceğini sözlerine ekliyor.

PARANIN PEŞİNDE KOŞUYOR

15 YILDIR BAĞIMSIZ
Tuncay Kara, 1966 İstanbul Eyüp doğumlu… 1983 yılında da Bayrampaşa Tuna
Lisesi’nden mezun olan Kara, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. 1985
yılında mesleğe adım atan Kara, çalışma hayatına, ‘meslekte ilk öğretmenim, üstadım’
dediği Mali Müşavir Bektaş Kamil Nart’ın yanında çalışarak başlamış. 15 yıl önce Bayrampaşa’da kendi ofisini açan Kara’nın şimdi 9 kişilik bir ekibi var. Muhasebe mesleğine isteyerek başladığını belirten Kara, mesleğini severek sürdürüyor. Ailesinde bir çok kişinin muhasebe mesleğini seçen Kara’nın kardeşi Tanju Kara’da ‘mali müşavir’ olarak mesleğini devam ettiriyor.

İSMMMO’NUN EKSİĞİNİ BULAMIYORUM
Tuncay Kara, 15 yıldır da İSMMMO üyesi… İSMMMO’nun çalışmalarını başarılı bulduğunu söyleyen Kara, birkaç dönem de TÜRMOB delegeliği yapmış. Mali Çözüm, İSMMMO Yaşam başta olmak
üzere Oda’nın yayınlarını yakından takip ettiğini belirten Kara, “Oda’nın eğitime yönelik faaliyetleri
de başarılı. İnanın odanın eksiğini bulamıyorum” diyor. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Küçükçekmece Şubesi’ne üye olan Kara, derneğin de odaya ve oda üyelerine destek anlamında
başarılı çalışmalarının devam ettiğini vurguluyor.

MAYIS - HAZİRAN 2009

NADİR OSMANLI
PARALARI
Bugün madeni paralarımız Darphane’de yani bir yerde basılırken, Osmanlı’da, Yemen’den Belgrad’a, Tiflis’ten Sakız’a, Trabzon’dan Kıbrıs’a kadar 100’ün üzerinde darphane olduğunu biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılmış bulunan birçok nadir para var. Bu paralar takı olarak kullanıldığından, ama
az basıldığından veya eritildiğinden bir
kısmı günümüze kadar ulaşamamış. Koleksiyonerlerin de peşinde koştuğu
bazı nadir Osmanlı paraları ve değerleri şöyle:
G Sultan Abdülmecid dönemi (Hicri
1255) sene 23, Kostantiniye baskı, Bakır 40 para 2000 dolar.
G Sultan Abdülaziz dönemi (Hicri
1277) sene 1286, Tunus baskı, Altın
100 Riyal 7.500 dolar.
G Sultan V.Murad dönemi (Hicri
1293) Tunus baskı, Altın 4 Riyal
10.000 dolar.
G Sultan Abdülhamid dönemi (Hicri
1293) sene 1, Kostantiniye baskı, Gümüş 2 kuruş 5.000 dolar.
G Sultan Mehmed Reşad dönemi
(Hicri 1327) sene 8, Kostantiniye baskı Altın 250 kuruş 8.000 dolar.
G Sultan Mehmed Vahdeddin dönemi
(Hicri 1336) sene 4, Kostantiniye baskı Altın 25 kuruş 10.000 dolar.

RENKLİ YAŞAM

Tuncay Kara koleksiyonuna her yeni bir
parça kattığında müthiş heyecanlanıyor. Kimi
zaman bir parayı koleksiyonuna dahil etmek
için kilometrelerce yol gidiyor, müzayedelere katılıyor. Söyleşi yaptığımız gün AlmanyaHollanda seyahatinden yeni dönmüştü. Yeni
hazırladıkları kataloga para resmi temini için,
yani 150 adet paranın resmi için 5 bin kilometre yol kat ettiğini söylüyor. Koleksiyona
yeni bir para katmanın, hele hele bu paranın
varlığı bilinen ancak henüz rastlanmamış bir
para olmasının büyük bir keyif olduğunu söyleyen Kara, “O duygu anlatılmaz, yaşanır. Hakikaten bu işe gönül verenler, nadir paralarla
karşılaşınca heyecanlanır. Yeni aldığı bir parayla uyuyan arkadaşlara da rastladım; para
ile birlikte takla atanlara da… Ben görmedim
ama parayı yutanların bile olduğunu duydum.
Geçenlerde bu işin koleksiyonuna yeni başlayan bir ağabeyimiz aradı. Paralar konusunda
bana heyecanla soru soruyordu. 75 yaşındaydı
ama sanki 15 yaşında gibi heyecanla para topluyordu” diye konuşuyor.
Tuncay Kara’nın 14 yaşında Gülben ve
19 yaşında Zehra Çağla adında iki kızı var.
Kara, kızlarına da koleksiyon tutkusunu aşıladığını söylüyor. Eşi Arzu Hanım ise en büyük yardımcısı… Tuncay Bey’e göre bu işi, eşinin desteği olmadan sürdürmesi zor.
Kara, sıradan bir koleksiyoner değil. Os-

manlı paraları konusunda Türkiye’nin en yetkin isimlerinden biri de olan Kara, bu birikimini bütün koleksiyonerlerle ve bu konuya ilgisi olanlarla paylaşıyor. Kimi zaman bir internet sitesinde kimi zaman basılı bir yayında görüşlerine rastlamanız olası. Arkadaşları ile birlikte çalışmalarını yürüttüğü www.osmanliparalari.com sitesinde de yazılar yazan
Kara, Kaan Uslu ve M. Fatih Beyazıt ile birlikte uzun emekler ve araştırmalar sonunda,
“Osmanlı İmparatorluğu Madeni Paraları’ adlı
bir katalog da hazırlamış. Son altı padişahın
bütün madeni paralarını içeren ve Türkçeİngilizce hazırlanan katalog, pratik bilgilerden fiyat tablosuna kadar ayrıntı ve inceliklerle dolu... Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti Madeni ve Kağıt Paraları’’ adlı bir eseri daha var.
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Bu ara
müzik

Uzun bir aradan sonra 7’inci albümü
Aşk’ın Halleri’ni çıkartan Zuhal Olcay,
yeni sezonda tiyatroda da yeni bir
oyuna başlayacağını söylüyor. Olcay,
dizi oyunculuğu içinse “İstediğim gibi
bir senaryo ve ekip karşıma çıkarsa
neden olmasın” diyor.

30 G İSMMMO YAŞAM

hayatımı
kaplıyor

YAĞMUR DEMİR
Sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, sanatçı… Bu tanımlamalardan en çok hangisini Zuhal Olcay’a yakıştırıyorsunuz?... Aslında Zuhal Olcay’ı müzikten de sahneden
de ayrı düşünmek mümkün değil. Zaten kendisi de “Biri
sağ kolum; diğeri sol kolum” diyor. Müzikte ve oyunculukta
seçici davranan Zuhal Olcay, uzun bir aradan sonra 7. albümü "Aşk'ın Halleri”ni çıkardı.
Zuhal Olcay, özgünlüğü, berrak sesi ve dinamizmi
ile adeta yıllara meydan okuyor. Tamamı yeni şarkılardan
oluşan, toplam 10 şarkının bulunduğu albümün proje koordinatörlüğünü Olcay’ın ‘yol arkadaşım’ dediği Bülent Ortaçgil, müzikal direktörlüğünü Gürol Ağırbaş yaptı. Özel
ve duygu yüklü bir repertuar sunan Olcay ile sanat yaşamını konuştuk.
Yeni albümünüz “Aşk’ın Halleri” ile
yeniden sevenlerinizin karşısına çıktınız.
Kaç yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırladınız?
4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılarım ile hayranlarımın karşısına çıktım. Bir yıla yakın bir süre bu proje için
çalıştık. Benim yol arkadaşım Bülent Ortaçgil ve Gürol Ağırbaş ile çalıştım. Kuzguncuk’ta Gürol’un stüdyosunda bütün
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OLCAY’IN ALBÜMLERİ

G Müzik çalışmalarını önce Vedat Sakman, daha sonra Bülent Ortaçgil ile devam eden ve Küçük Bir Öykü, İyisin gibi parçalarla müzik listelerine giren Olcay’ın Küçük Bir Öykü (1990), İki Çift Laf (1993),
Oyuncu (1996), İhanet (1998), Başucu Şarkıları (2001) ve Başucu Şarkıları-2 (2005)
ve Cengiz Onural’la ortak çalışması olan Hiçbir yerde isimli albümleri var. Zuhal Olcay’ın 7’inci albümü ise Aşkın Halleri adını taşıyor.

YA Ş A M ’ I N

çalışmalar yapılandırıldı. Gecenin bir yarısı
Gürol aradı. “Hadi bir melodi buldum, söz yazdım, kalk gel; stüdyoda okuman lazım” dedi.
Hiç üşenmeden gittim. Hemen girip okudum. Defalarca okudum şarkıları. Yavaş yavaş piştiler.
Çok içime sinen bir çalışma oldu. Hem vokal performansı açısından hem de müzikal açıdan. Biraz daha etnik sazları kullandık. Ney var, ud var…
Albümün açılış şarkısı, bir sonraki albümün habercisi aslında. Albümün isim babası Bülent Ortaçgil. Gürol Ağırbaş, Bülent’in kardeşi Ercüment
Ortaçgil, Gökhan Şeşen, Ezginin Günlüğü’nden
Nadir Göktürk, Hüsnü Arkan, Deniz Bayrak, Baki
Duyarlar gibi işinin ustaları ve arkadaşlarımla
çalıştım. Albüm Ocak ayında müzik marketlerde yerini aldı. Ben de çok heyecanlıyım.
Size göre aşkın kaç hali var?
Bana göre her hali güzel. Bazen ayakların yerden kesiliyor, bazen midene ağrılar giriyor, heyecandan gözüne uyku girmiyor. Sevmeyi ve sevilmeyi seviyorum. Aşk sadece karşı
cinse duyulan salt duygu durumu değil. Bir çiçeğe, arabaya, kuşa da aşık olabilirim.
Siz aşık olduğunuzda hangi
halde oluyorsunuz?
Aşık olunca sınır ve ölçü kalkıyor. Sanki
kısa devre yapmış gibi oluyorum. Kalbimin iç sesini dinliyorum. Nasıl geliyorsa öyle karşılıyorum. Aşka kapım sonuna kadar açık.
Albümün proje koordinatörlüğünü sık sık konser verdiğiniz
“yol arkadaşım” dediğiniz Bülent
Ortaçgil yaptı. Çatıştığınız noktalar oldu mu?
Bülent’le ilk defa tribute albümü hazırlıkları aşamasında karşılaştık ve kimyamız
çok tuttu. Uzun yıllara dayalı hem bir dostluk
hem de iş arkadaşlığımız oluştu. Benim gibi detaycı ve titizdir. Kolay kolay beğenmeyiz. Öyle
güzel sözler yazıp besteliyor ki “Aklımdan geçenleri hissettiklerimi ortaya çıkarmışsın” diyorum. Bu kadar iyi bir ustanın elinden çıkan
şarkıyı yorumlamak ayrı bir heyecan.
Sahneye kısa perukla çıkı-
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Ödüle doymadı
Zuhal Olcay, 1983’ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında
rol aldı; ilk televizyon filmi olan Sönmüş Ocak’tan sonra Parmak
Damgası adlı yapım ile tanındı. Film festivallerinde aldığı ödüller ününü artırdı.
Sinema oyunculuğu ile birlikte tiyatro oyunculuğunu da
sürdüren Olcay, 1986’da Martı’daki Nina rolüyle Avni Dilligil Tiyatro Ödülü’nü, 1988’de Balkon ‘daki İrma rolüyle Ankara Sanat Ödülü’nü kazandı. 1989`da Evita Müzikali’nde Evitayı oynadı. Bu müzikaldeki başarısı üzerine şarkıcılık kariyeri başladı. Dünden Sonra, Yarından Önce adlı filmde şarkıları seslendiren
Olcay, daha sonra Onno Tunç’un bestesi olan parçayı bir albümde
seslendirdi.
Zuhal Olcay, 1989’da Sahte Cennete Veda adlı filmdeki rolüyle Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak uluslararası bir başarı elde etti. Olcay, 1999’da
Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi’ni kurdu. Olcay, Oyun
Atölyesi’nin sahnelediği ilk oyun olan Steven Berkoff’un Dolu
Düşün Boş Konuş adlı oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri “En İyi Komedi Kadın Oyuncusu” Ödülü’nü aldı.

32 G İSMMMO YAŞAM

yorsunuz. Saçlarınızı kestirmek yerine neden böyle bir şeyi tercih ettiniz?
Biz sahne sanatçıları zaman zaman değişiklikler yaparız. Ben
de yıllardır kısa saçla bir şeyler yapmak istemişimdir. En son oynadığım tiyatro oyununda kullanmıştım. İlk defa 14 Şubat Sevgililer Günü’nde albüm gala konserinde kullandım ve çok güzel yorumlar ve
tepkiler alınca devam etme kararı aldım.
Albüm satışlarınız nasıl? Bu krizde albüm çıkarmak için biraz “cesur yürek” olmak gerekiyor.
Maşallah bu ortamda sadık dinleyici kitlem beni yine yalnız bırakmadı ve ilk çıktığı günden bu yana albümünün satış listelerinin hep
tepesinde oldu. İnternetten şarkı ve albüm yayınının ve indirilmesinin
çığırından çıktığı şu günlerde az da olsa emeğinizin karşılığını almanın
keyfini çıkarıyorum. Kariyerim boyunca hep cesur işlere imza attım; atmaya da devam edeceğim. Albüm yapmayı sürdüreceğim. Belki ilerleyen
yıllarda ben de dijital platformda bazı çalışmalar yaparım.
Son çalışmanızla ilgili ne gibi eleştiriler ve
tepkiler alıyorsunuz?
Pozitif ve olumlu eleştiriler geldi. Beni ve ekibimi mutlu etti. Yeni
yapacağımız işlerin provası gibi oluyor Albümün açılış şarkısı ‘Derinde’ye
ikinci klibi çekeceğiz. Bu hem de yeni yapacağım çalışmanın habercisi..
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Kızım, can yoldaşım
Zuhal Olcay, 1957 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Babası erkek berberi, annesi ev hanımı olan Olcay, konservatuarda piyano öğretmeni olan teyzesinin teşviki ile Ankara’ya giderek tiyatro eğitimine başladı. 1976’da Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem ile evlendi. Üç yıl süren ilk evliliğinin ardından işadamı Zafer
Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir’e yerleşti ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1981 yılında kızı Ceren dünyaya
geldi. 1987’de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. Zuhal Olcay'ın Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi. Zuhal Olcay’a kızı Ceren’i soruyoruz. Ceren’in oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Olcay,
şöyle konuşuyor: “Kızımı medyadan uzak tutmaya çalışmıyorum.
Aklı başında, zeki ve çalışkan bir kızım var. Şu anda 27 yaşında.Eğitimine devam ediyor. İleride oyuncu olmak istiyor. Daha yolun başında. Ben de sonsuz desteğimi her zaman veriyorum. Annekız olarak gayet sıcak, samimi iki arkadaş gibi aramızda bir bağ
var. O benim en yakın sırdaşım, can yoldaşım.”

YAŞAM’IN PORTRESİ

Siz yıllar boyu aynı çizgide gitmeyi başaran bir sanatçısınız. Sırrınız nedir?
Çok titiz ve detaycı olmama bağlıyorum. Bir projeye başlamadan kılı kırk yararım neredeyse. Başarı detayda ve çalıştığınız ekibinizde saklı.
Medyadan uzak durmayı başaran nadir
sanatçılardan birisiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Medyadan uzak durmuyorum. Sadece seçici davranıyorum. Söyleyecek sözüm, anlatacak hikayem yoksa göz önünde olmayı sevmiyorum. Beni sevenlerim böyle seviyor. Her dakika ekranda olan insan da bir dönem sonra sıkılmaya başlıyor. Eskiyorsunuz.
Gerçek hayatta Zuhal Olcay nasıl biri…
Hep bu tip sorularla karşılaşıyorum. Özel hayatımda son
derece matrak ve keyifli biriyim. Gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum. Herkes gibi benim de fırtınalarım var. Buna bir de sanatçı olmak eklenince o fırtına hiç durulmuyor.
Müziğin yanı sıra oyunculuğunuzda
var..
Sürekli teklifler geliyor. İstediğim gibi bir senaryo ve ekip
karşıma çıkarsa neden olmasın.
Bir süredir ekrandan neden uzaktasınız?
Bu dönem müzikle ilgilenmek istedim. Az önce dediğim
gibi zamanlama meselesi. Denk gelmedi. Şu anda sadece yeni
albüm ve şarkılar hayatımı kaplıyor.
Müzik ve oyunculuğu bir arada yürütmek sizin adınıza zor mu?
Müzik ve oyunculuk bir bütünün parçaları gibi. Biri sağ
kolum, diğeri sol kolum.
Oyunculukla ilgili ilerleyen zamanlarda
hedefleriniz neler?
Yeni sezonda tiyatroya başlıyorum. Haziran ayında belli olur. Eylül’de prova; Ekim’de de perde...
Kriz sizi bir sanatçı olarak nasıl etkiledi?
Herkes gibi bizi de etkiledi. Konser sayılarımızda bir azalma oldu. Gene Türkiye’nin dört bir yanına gidiyoruz. Sevenlerim ile buluşuyoruz. Konserlerime bu kriz ortamında çok yoğun
bir talep var.
Krizde kendi çapınızda önlemler aldınız
mı?
Herkes gibi benim de ufak tefek önlemlerim oldu. Bu krizinde en kısa süre de geçeceğine inanıyorum.
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