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 İRAN’DA SİBER SAVAŞIN AYAK İZLERİ  TÜRMOB BAŞKANI MASUM TÜRKER: IMF ELİYLE DEVRİM OLMAZ  KISA VE ÖZ HABERLERİN GAZETECİSİ: AHMET ÇELİK
 TÜRKİYE’Yİ GÜLDÜREN KADIN: DEMET AKBAĞ  AYAKLARINIZI ŞIMARTIN  MATEMATİK HASTALIĞI  ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Hayat İstanbul’da çok hızlı geçiyor. Hele işe güce dalınca, zaman bizlere karşı daha acımasız oluyor. Bu yüzden midir bilinmez ben
tatile ya da Anadolu’ya gidince, hep ‘Hayat ne kadar yavaş akıyor’ hissine kapılırım... Ancak tatiller bitti yine İstanbul’dayız… Yine zaman
bizi peşinden koşturacak. Olsun, koşturmak lazım. Sonbahar yazın bitişi olarak görünse de ekonomi ve piyasalar için yeni bir başlangıcı
ifade eder. Küresel krizde yeni dip tartışmalarının yapıldığı bugünlerde ben kendimi ekonomide yeni umutlar adına zorluyorum.
Çok çalışmamız lazım çok… Geçen zamanları telafi etmek gerekiyor. Hele 12 milyonlu İstanbul’da yaşayan bizler daha çok koşturmak ve çalışmak zorundayız. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İstanbul’da yaşayanların sorumluluklarının büyük olduğu fikrini sanırım sizler de benimle paylaşırsınız. İstanbul mozaiğinin bir arada kalabilmesi, toplumsal barışın devamı için daha çok üretip daha
çok biriktirmeliyiz. Bu sayımızda kapak konumuzda İstanbul’un ekonomik yönünde de etkisi olan sosyolojik yönünü masaya yatırdık.
İstanbul mozaiğinin ince çizgilerini belirginleştirdik.
Dosya konumuzda ise komşumuz İran’daki değişimlere göz attık. Son seçimlerde daha bir yakından duyduğumuz değişimin ayak
seslerine kulak verdik. Uzmanlar, İran’daki değişimin teknolojik gelişmelerle yakından ilgili olduğuna inanıyor. Bakalım siz bu yazıyı
okuyunca ne düşüneceksiniz?
Yine zihin dünyamızı değişik açıdan besleyen konuklarımız var. Bu konuklardan biri yakından tanıdığınız bir isim; TÜRMOB Başkanı Masum Türker… Değişik sorumlulukları üstlenen Türker’in Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerini dikkatle okumanızı öneririm.
Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi Posta’nın Ekonomi Müdürü Ahmet Çelik ile de hem mesleğini hem ekonomiyi konuştuk.
Bütün bu ağır konular arasında, birçok kez yüzümüzde tebessümler uyandıran bir sanatçıyı sayfalarımızda ağırlıyoruz. Türkiye’yi güldüren kadın Demet Akbağ da sizleri selamlıyor.
Bu arada 'İSMMMO Haber' sayfalarımızda, hepimizde büyük heyecan uyandıran bir gelişmeyi sizlerle paylaştık; İSMMMO Akademisi için çalışmalar son aşamada.
Kitaptan kültür sanata, sinemadan teknolojiye, sağlıktan kariyere mizahtan bulmacaya kadar yine değişik konuları sizlere sunuyoruz. Sağlıkta ayak bakımı, eğitimde matematik hastalığı, modada teknolojik şemsiyeler dergimizin bu sayısında yer
alan konulardan bazıları… Gezi sayfalarında çok uzaklara götüreceğiz gezginleri… Çoğumuzun filmlerden aşina olduğu New
York’u daha yakından tanıtmak istiyoruz sizlere. Yurt içinde ise Karadeniz Bölgesi’ndeki yolculuğumuz sürüyor. Bu kez durağımız
Rize… Bir bardak sıcak çayı yudumlarken Rize yazımızı okumanızı öneriyorum.
Beden yorgunluğu biter, gönül yorgunluğu ise bitmezmiş dostlar… Gönlünüz hiç yorulmasın.
Sevgi ve selamlarımla…

Yahya Arıkan

İSMMMO
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İstanbul’un
hemşehri haritası

İÇİNDEKİLER

Sivaslı, Kastamonulu, Trabzonlu,
Diyarbakırlı, Hataylı... Göçlerle
beraber İstanbullular kendi şehirlerinde azınlık kalmış durumdalar. 15 milyonu aşan nüfusu bulunan mega şehirde gerçek İstanbullu sayısı 3 milyon.
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Türker: IMF eliyle devrim olmaz

TÜRMOB Başkanı Masum Türker, IMF ile anlaşma yapılmaması
gerektiğini düşünüyor. Türker, “IMF’le bir anlaşma yapılmasının
ne manaya geldiğini toplumun çok iyi algılaması gerekiyor. IMF
para vermiyor. IMF sizi kontrol altına alıyor” diyor.
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İran’da ‘siber savaş’ın ayak sesleri

İran’da siber savaş yeni başladı. İran’ın muhalifleri, dünya ile sosyal
paylaşım siteleri üzerinden bağlantı kurdu. Uzmanlar, İran’da değişimin
fitilini blog yazarlarının ateşlediği görüşünde…

24

GÜNDEMİN SESİ

Kısa ve öz haberlerin gazetecisi
Posta gazetesi Ekonomi Müdürü Ahmet
Çelik, “Uzun cümle kurmak çok kalaydır,
gazetecilikte önemli olan kısa cümle
kurmatır” diyor.
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Güneş gibi
parlayan takım

İSMMMO üyesi Hüseyin Demir’in oğlu
Ersin Demir, Türkiye’nin gurur
duyduğu İTÜ Güneş Takımı’nda. 28
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Türkiye’nin ender kadın komedyenlerinden olan
Demet Akbağ’ı en çok eşi ve oğlu güldürüyor.
Akbağ, “Benim rol aldığım tüm
projelerde ücret son planda” diyor.
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Pop müziğinin
kralı veda etti

Pop müziğin kralı Michael Jackson'ın ölümü hayranlarını yasa boğdu. Kalp krizi geçiren sanatçı 50 yaşında yaşama
veda etti. Geçtiğimiz dönemlerde Jackson’ın kanser olduğuna
dair söylentiler ortaya atılmıştı. Afrika kökenliler arasında milyonda bir olarak görülen ve ciltte renk kaybına neden olan
“vitiligo” hastalığına yakalanan Jackson, 1980’li yıllarda bir
takım ameliyatlar sayesinde siyah teninin açılarak beyazlaşmasını sağlamıştı. Ünlü yıldız, çocuk tacizi iddialarından sonra
2005’ten bu yana neredeyse inziva hayatı yaşıyordu. Son senelerdeki bazı sağlık problemleri ve mahkemelerde süren çocukları taciz davaları yüzünden ünlü sanatçı hayli zor
durumda kalmış ve beraat ettiği halde epeyce yıpranmıştı.

62. GÜN

Dumansız hava sahası
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Türkiye genelinde halkın ortak kullandığı tüm kapalı alanları kapsayan genişletilmiş sigara yasağı tartışmalarla birlikte yürürlüğe girdi. Yasakla birlikte; kahvehane, kafeterya,
birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel
hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında; taksi hizmeti verenler dâhil olmak
üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında; özel eğitim ve
öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta
öğrenim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumlarının, dershanelerin, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı alanları ile birlikte açık alanlarında; apartmanların
merdivenleri veya asansörü gibi kapalı ortak kullanım alanlarında artık
tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek. Kapalı mekânlarda tütün ve tütün
mamulleri kullanılması durumunda kişilere 2009 yılı için idari para cezası
olarak 69 TL uygulanacak. Karmaşalarla birlikte yürürlüğe giren sigara yasağının neler getireceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türkiye
3G ile
hızlandı

Türkiye cep telefonunda görüntülü
konuşma ve hızlı interneti getiren üçüncü
nesil (3G) teknolojisiyle tanıştı.
Haberleşme dünyasında yeni bir dönem
başlatan 3G ile görüntülü konuşmak, cep
telefonundan hızlı internete girmek,
cepten TV izlemek ve hızlı video indirmek
mümkün hale geldi.
Turkcell, Vodafone ve Avea’nın tarifeleriyle
yarıştığı 3G teknolojisi öyle görünüyor ki
önümüzdeki ayların önemli gündem
maddelerinden biri olacak. Cep telefonu
üreticileri de 3G ile rekabeti hızlandırırken
Türkiye ekonomisine de yaz aylarında
hareket geldi.
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‘Belge’ sırrını koruyor

İrticayla Mücadele Eylem Planı iddialarına dayanarak Taraf gazetesinde “AKP ve Gülen’i Bitirme Planı” başlığıyla yayımlanan haber kamuoyunda uzun süre tartışma yarattı. Belgenin Albay
Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı iddia edilirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ,
geniş kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Genelkurmay Askeri Savcılığı araştırmaların ardından
belgenin Genelkurmay’da hazırlanmadığını açıkladı. Askeri savcılığın kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Genelkurmay Başkanı Başbuğ, TSK’ye yönelik, medya aracılığıyla “asimetrik
psikolojik harekat yürütüldüğünü” söyledi. Belgeye ilişkin ifadesi alınan Deniz Kurmay Albay
Çiçek, savcılara ifade vermesinin ardından tutuklandı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı. Belgenin “fotokopi” olarak kalması “Sahte miydi?” sorusunu gündeme getirdi. Aradan günler geçmiş
olmasına karşın belgenin aslı bulunamadığı gibi Genelkurmay Başkanı’nın çağrısına karşın hazırlayanlar da ortaya çıkarılamadı.

Seçim bitti
tartışması sürüyor

TEMMUZ - AĞUSTOS 2009

62. GÜN

İran'da Cumhurbaşkanlığı
seçimini Mahmud Ahmedinejad
yeniden kazanırken reformcu
aday Mir Hüseyin Musavi'nin
yanlıları seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Tahran'da sokaklara döküldü. Seçimin iptalini
isteyen Musevi yanlılarının günlerce süren Tahran'daki gösterilerinde silahlar patladı. Çok sayıda
göstericinin yaşamını yitirdiği
olaylarda ayrıca 700 bina, 300
banka, 300 özel araç ile 300 işyeri tahrip edildi. Olaylar sırasında İran ile Avrupa başkentleri
arasında ipler hızla gerildi. İran
iki İngiliz diplomatı sınırdışı ederken İngiltere Büyükelçisi'ni geri
çağırdı. ABD yönetimi ise olayları
"İran'da değişimin başlangıcı
olarak" gördüklerini duyurdu.
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2010’a aylar
kala İstanbul’a
sahip çıkalım

Ekonomik konularda önermeleriyle dikkat çeken toplumsal rapor çalışmalarını sürdüren İSMMMO’nun, yaz gündemine damgasını vuran bir çalışması da Avrupa 2010 Kültür Başkenti seçilen İstanbul’un hazırlığı hakkında oldu. İSMMMO, “Projesiz ve Parasız Kültür Başkenti: İstanbul” raporuna
göre, 2008 yılında kasasına 78 milyon TL giren İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Tanıtım Ajansı, bunun 40 milyon TL'sini kullandı. 2009 için ise öngörülen 805 milyon TL'lik bütçeden sadece 52 milyon TL’si gerçekleşti. Bu rakamın da 32 milyon TL’si kullanılabildi.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, ekonomik kriz nedeniyle 2009’un
kayıp bir yıl olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “2010 ilişkin tahminler de pek iyimser değilken Türkiye'nin özellikle bu dönemde
yabancı turist çekmeye ayrı bir önem vermesi gerekiyor. İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Projesi, Türkiye'nin 2010'u kurtarması, piyasa-

yı canlandırması, İstanbul'a para akışını sağlaması için çok önemli bir
fırsattır. 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen 3 şehirden biri olan İstanbul, 2009 yılı için projelere 805 milyon TL’lik bütçe ayırdı. Ancak, 2010
yılına 6 ay kala, gerçekleşmeye baktığınızda arpa boyu yol alınmış. Türkiye elini çabuk tutmalı, son 6 ayı çok iyi değerlendirmelidir. Çünkü yapılan hazırlık çekilen turist sayısını ve kişi başına harcamayı yakından
etkileyecektir. Ne yazık ki bu hazırlıkla İstanbul için hesaplanan kişi başına harcamanın düşük düzeyde kalması beklenmektedir. Bütün kesimler
ilgili kurumlara destek olmalı ve kalan süre iyi değerlendirilmeli.”

İSMMMO HABER

İstihdam için teşvik yetmiyor

Ekonomik kriz nedeniyle korumacı politikaların ağırlık kazandığı ülkeler, sanayilerini yaşatmak ve istihdamı artırmak için
çeşitli önlemler alıyor. Türkiye de hem krizin etkilerini azaltmak hem de ekonomik aktiviteyi canlandırmak için çeşitli düzenlemeler
yaptı. Bunlardan biri de teşvik paketi oldu.
İSMMMO ''Teşvik ve İstihdam'' raporunda son
10 yıldaki teşvik politikaları ile sonuçlarını
yakın geleceğe ışık tutmak amacıyla masaya
yatırdı. Rapordaki belirlemelere göre, son
10 yılda, 29,5 milyar liralık teşvikle sadece 120 bin 993 kişiye istihdam yaratıldı.
İSMMMO’nun Hazine Müsteşarlığı
ve KOSGEB verilerinden yararlanarak hazırladığı ''Teşvik ve İstihdam'' raporuna göre,
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devlet, ülke ekonomisinin gelişmesi ve istihdam yaratması için uyguladığı teşvik politikası kapsamında 1999’dan bu yana tarım, madencilik, imalat, enerji ve hizmet
gruplarında toplam 3 bin 781 yatırım teşvik belgesi verdi. Son dönemde açıklanan
3 milyar liralık en kapsamlı teşvik paketiyle
500 bin kişiye istihdam yaratılması hedefleniyor.
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, teşviklerin bugüne kadar istihdam yaratmada
yeterince başarılı olmadığını dile getirerek,
belli sektörlerle zaman zaman istihdama katkı sağlansa da kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
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Üyelerine sunduğu eğitim hizmetlerinin
ağını her geçen gün genişleten İSMMMO, büyük
bir hayali daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Eğitimin, muhasebe ve mali müşavirliğin itici gücü
olduğu inancıyla 20. Genel Kurul'da İSMMMO Akademisi kurulması kararı alan Odamız, şimdi bu
kararı yaşama geçirmek için kolları sıvadı.
Muhasebe, mali müşavirlik mesleği; mesleki bilgi ve beceri istediği kadar, ticaretten vergiye, teknolojik yeniliklere kadar hem ulusal hem
küresel çapta gelişmeleri çok yakından takip etmeyi gerektirir. Değişimi doğru anlamak ve uygulamaya da aynı titizlikle yansıtabilmek için
yayın ve eğitim faaliyetlerine ara vermeyen İSMMMO; bu anlayış doğrultusunda İSMMMO Akademisi'ni Eylül ayında bütün meslek mensuplarının hizmetine sunmayı hedefliyor.
İSMMMO Akademisi'nin faaliyet alanını

İSMMMO Akademisi
için geri sayım

şöyle özetlemek mümkün: “3568 Sayılı Yasaya göre unvan almış; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin, meslek
öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için; belli alanlarda uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim
ve öğretim programlarını uygulamak; muhasebe
ve mali işler alanında ilgili kurum, kuruluş ve
kurulların hazırlayacakları eğitim planlarının ve

araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak. Muhasebe ve mali işler alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında ilgili kurum, kuruluş ve kurullara
görüş bildirmek. Muhasebe ve mali işler ile mesleki konular hakkında ulusal ve uluslar arası düzenleyici, denetleyici, standart yapıcı kurum, kuruluş ve kurullara danışmanlık hizmeti vermek
ve görüş bildirmek. Bu çerçevede ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.”

Harf hatasını düzeltene 1000 TL
ceza kesilmesi kabul edilemez

Vergi beyannamelerinin düzeltilmesinde ceza uygulamasına gitmeyen Vergi idaresinin, firmaların
mal alım-satışlarını (Ba-Bs) gösteren formlarda en ufak
bir hatanın düzeltmesine ceza kesmesi büyük tepki görüyor.
Bu çerçevede yapılan hatanın vergi matrahını
hiç etkilemese de ceza miktarını süreye bağlı belirleyen İdare’nin uygulamasını eleştiren İSMMMO yönetimi ve TÜRMOB konuyla ilgili olarak girişimlerde bulundu. Gerek İdare nezdinde gerek kamuoyu oluşturma
çerçevesinde uygulamanın yanlışlığını anlatan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, çeşitli platformlarda konuşu
şöyle değerlendirdi:
“Vergi beyannamelerinin süresinde verilmesi
halinde, daha sonraki süreçte düzeltme yapılmasında
özel usulsüzlük cezası uygulanmaz iken, vergi idare-
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sinin bilgilendirilmesi amacı ile verilen bildirim ve formların düzeltilmesine ceza uygulanması hukukun temel
ilkelerine aykırıdır. Bildirim ve formlarının (Ba-Bs ) düzeltilmesi amacı ile verilen 'düzeltmeler' için kesilecek
cezaların kaldırılması için yeni bir yasa değişikliğinin
yapılması gerekiyor. Yasal düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar Bakanlar Kurulu'nun Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer maddesi 414'e göre yetkisini
kullanarak cezaların sembolik olarak kesilmesinin sağlanması isabetli olacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde vergi mükelleflerince düzeltilen form ve bildirimlere ceza
uygulandığını sanmıyoruz. Miktarlar hafifletilse de, vergilendirmeyi etkilemeyen şekli noksanlıkların cezalandırılması adil ve hukuki değildir. Bu yanlışlığın vergi idaresince en kısa sürede düzeltileceği inancındayız. İSMMMO konunun yakından takipçisi olacaktır.”
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IMF eliyle devrim olmaz

TÜRMOB Başkanı Masum
Türker, IMF ile anlaşma
yapılmaması gerektiğini
düşünüyor. Türker, “IMF’le bir
anlaşma yapılmasının ne
manaya geldiğini toplumun çok
iyi algılaması gerekiyor. IMF
para vermiyor. IMF sizi kontrol
altına alıyor” diyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Muhasebe mesleğine daha lise yıllarında öğrenciyken başlamış. Tam 32 yıl önce muhasebe mesleğine adım atmış ama baba mesleği de olan gazeteciliğe girişiyse daha ilkokul
yıllarına dayanıyor. Üniversiteye geldiğinde kendi deyimiyle ‘gündüzleri muhasebeci, geceleri gazeteci’ olmuş. 2001 krizinin yaralarının sarıldığı ilk günlerde ‘ekonomiden sorumlu
devlet bakanlığı’ görevini de üstlenen bu isim, içimizden biri… Uzun yıllar değişik görevlerde bulunarak hizmet ettiği TÜRMOB’a (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) 10 ay önce Genel Başkan seçilen Masum Türker’den
sözediyoruz.
Masum Türker, bir koltuğa birden çok karpuz sığdırabilmeyi başarabilmiş bir isim.
Onu kimi zaman öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte, kimi zaman da mesleki sorunlarla
uğraşırken görebilmek olası… Kimi zaman da bir siyasetçi olarak Türker’e Anadolu’nun her-
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nın boyutu nedir?
Bu aslında 2001 krizinin devamıdır. 2001 krizi dünyada, Arjantin, Brezilya ve Türkiye’de derin
bir şekilde yaşandı. Bunun nedeni
de bu üç ülkenin IMF ile yaptıkları
anlaşmaya sıkı sıkıya bağlanmalarıdır. Krizin ortaya çıktığı anda, ortaya konulan koşulların esnetilmemesidir.
Dünyada bu kriz aslında
1997’de başladı. Bugün Amerika’da krizi konuşursanız, size şu ana
kadar krizde batan 25 banka olduğunu söylerler. Bu batışların başlangıcı olarak 1997 yılını gösterirler. Türkiye’de bu kriz yaşanırken,
benim o tarihte çıkışım olmuştu. TÜRMOB’un kitabında da yazar bu. O
tarihte bankacılık sisteminin açığı
16 milyar dolardı. Ben ‘Bankalara
el koymak yerine devlet ortak olsun’
demiştim. O zamanki bürokrasi, hükümet bundan uzak durmuştu. Şu
anda dünyada kriz başlayınca bu
yöntemler uygulanıyor. Japonya
2001 yılında 75 milyar doları sektöre enjekte etti. Hiçbir bankaya el
koymadı. Yönetim hakimiyetini ele
geçirdi. İşler düzelince sahipleri, yeni
sermaye ile almak istiyorsa aldılar.
Bu nedenle Türkiye’de mevcut yapıyı iyi tahlil etmeden üretilen çözümler başarısız kalmaya mahkumdur. Bu krizin 1997 yılından beri
devam ettiğini bilmeliyiz. Bu süreçte
nerede kaybettiğimizi nerede kazandığımızı hesaplamadan üretilecek her çözüm, bize kaybettirir.
Şimdi yeniden IMF ile anlaşma yapılması gündemde… Bu konuda sizin yaklaşımınız nedir? Anlaşma yapılmasına zaten gerek
yok. Şu anda IMF’yle bir anlaşma

Gazetecilik,
baba mesleği

Masum Türker’i yalnızca muhasebe mesleğine
mensup bir kişi sananlar yanılıyor. Onun diğer
bir işi de, gazetecilik… Hem de bu mesleğe,
ilkokul üçüncü sınıftayken memleketi Mardin’de
başlamış. Babası Ahmet Türker, hem Mardin’de
gazete bayi hem de yerel bir gazeteciymiş. Bir
anlamda baba mesleğini sürdürmüş. İlk
haberinin hikayesini Türker şöyle anlatıyor: “Ben
ilkokul üçüncü sınıftayken Mardin’de maçta
olaylar olmuştu. O zamanlar da babam maça
gitmemi yasaklamıştı. Maçtan eve döndüğümde
‘Maça gittin mi?’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim ama
ısrar etti, ‘Kızmayacağım’ dedi. O maçta, çok
büyük çatışma olmuştu. Ben de gittim deyince
telefonu birine verdi; ben de olayları anlattım.
Sonra da aradılar ‘Fotoğraf istiyoruz’ dediler.
Gazeteci Kenan Akın da o zaman lise
öğrencisiydi. Fotoğrafı ondan satın aldı babam.
Onun da hayatı değişti, gazeteci oldu. Ertesi
günkü tüm Türkiye’deki gazetelerin manşetinde
benim yazım, Kenan Akın’ın fotoğrafı çıktı.”
Üniversitede ‘işletme’ okurken, gündüzleri
muhasebecilik, geceleri de muhabirlik yapmış
Türker, “Dünya Gazetesi’ne bir arkadaşım
aracılığıyla gece muhabiri olarak girmiştim. 1971
yılında ilk yazım yayınlandığında çok hoşuma
gitmişti” diye o yılları hatırlıyor. 1980’li yılların
çok satan Güneş Gazetesi’nin de murahhas üye
olan Türker, Nokta Dergisi’nin de genel yayın
yönetmenliğini yaptı.

ZİRVEDEKİLER

hangi bir yerinde halkın sorunlarını dinlerken rastlayabilirsiniz. Kısa
bir süre önce DSP’ye genel başkan
da seçilen Türker’in hayatının odağında ise hep muhasebe var. Her
alandaki başarısını da muhasebeye bağlayan Türker, “Muhasebe
şiir gibidir” diyor.
Siz ‘ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı’
da yaptınız. Bugün küresel krizin etkilerine de
açık olan Türk ekonomisini nasıl görüyorsunuz?
Türkiye’de ekonomik sıkıntılar, yalnız küresel krizden kaynaklanmıyor. Türkiye’nin yanlış
yönetilmesinden de kaynaklanıyor.
Türkiye’deki vergi sistemi, ekonominin işler hale getirilmesi anlayışına dayandırılmalıdır. İşlemeyen bir
ekonomi vergi üretmez. Türkiye’deki vergicilik, hem yatay hem
dikey bazda sosyal adaletinin sağlanmasına katkı sağlamalı. Vergi
adaletinin üstün olduğu bir yaklaşım benimsenmeli. Devlet, ekonomik düzenle eşgüdüm içinde olan
bir vergilendirme anlayışını tesis etmezse, bu kriz sürer.
Kapitalist sistemlerde genişleme ve büzülme periyodik olarak
gerçekleşir. İktisat tarihçileri bunu
‘konjonktürel gelişmeler’ olarak
tanımlıyorlar. Bu tür krizler çok yaşanmıştır. Önemli olan artık kapitalist sistemin bu aksaklıklarını bilip, sistemin sosyal adalete, sosyal
barışa olumsuz etkilerini ortadan
kaldırabilecek önlemleri almaktır.
TÜRMOB başkanı
olarak geniş bir kesimle
iletişim içindesiniz. Türk
ekonomisindeki yangı-
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Lise öğrencisiyken muhasebeci oldu

Masum Türker, 1951 yılında Mardin doğumlu… 1969 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1973 yılında İ. Ü. İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Öğrenci iken, 1967 yılında muhasebe mesleğine başladı. 1971 yılından itibaren mali müşavir olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde doktorasını verdi. 19781982 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. 1975-1999 yılları
arasında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinde Genel Sekreterlik, Genel Başkan
Yardımcılığı ve Genel Başkanlık; TÜRMOB’da Genel Başkan Yardımcılığı ve TESMER'de
Başkanlık, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Eğitim Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. Yeminli Mali Müşavir olan Masum Türker, Türkiye Denetim Standartları Kurulu Başkanı ve Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu Başkan vekili…
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yapılmasının ne manaya geldiğini toplumun çok iyi algılaması gerekiyor.
IMF para vermiyor. IMF sizi kontrol altına alıyor. Bir anlamda toplumsal yapılanmayı IMF eliyle yapmaya kalkıyorsunuz. IMF eliyle devrim olmaz.
Olursa da olumsuz olur. Oysa bir ülkenin nerede eksiği fazlası olduğunu, nerede yenilenmesi gerektiğine ilişkin
kendi planı olursa IMF’ye ihtiyacı yoktur. IMF’yi kim istiyor? IMF’yi bir nevi kurumsal uluslararası bir raiting şirketi gibi
kullanıp onun raporlarına göre bir ülkenin finansman akışını düzenlemeye
çalışırlar. Oysa son çıkan krizde IMF’yle
ilgili ilgisiz bütün ülkeler aynı derecede
etkilendiler.
Çünkü kriz IMF’nin vereceği bir
avansla da atlatılamayacak noktaya geldi. IMF’in yakın tarihte anlaşma Romanya, Pakistan ve Ukrayna’ya önerdiği
kemer sıkma politikasını zengin olan Şeysel Adaları’na önermedi. Tam tersine bu
ülkeye ‘Harcayın’ dedi. Bunun nedeni
şu?... IMF’nin oradaki amacı yalnız finansal yapıyı yeniden dizayn etmek değil, finansal yapıyı uluslararası sermayenin rahatlıkla yer alabileceği ve egemen olabileceği bir sürece dönüştürmektir. Misyonu budur. IMF’nin yeni misyonunu bilmeden bu anlaşmayı yapmak
doğru değil. Benim zaten bu konuda yayınlanmış bir çalışmam da var. Ayrıca halen İstanbul Üniversitesi’nde de bir arkadaşa IMF’nin yeni misyonunu yüksek
lisans tezi olarak hazırlatıyorum.
Muhasebe mesleği sizin için ne ifade ediyor?
Muhasebe şiir gibidir. Muhasebenin felsefesini benimsediğiniz zaman bunu görürsünüz. Muhasebe denge demektir. Nasıl aktif eşittir pasif diyorsak, işte aynen onun gibi… Geçenlerde İtalya’da bir kongrede ‘muhase-
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İSMMMO’nun uluslararası
alana açılması gerekiyor

Masum Türker, İSMMMO’nun kurumsallaşmada önemli adımlar attığını söylüyor.
Oda’nın uluslararası arenada daha çok rol üstlenmesi gerektiğini de vurgulayan
Türker’in değerlendirmeleri şöyle:
“İSMMMO, Türkiye’nin en iyi gelişen kurumlarından. İSMMMO demek, TÜRMOB’un
yüzde 30’u demek. Diğer kurumlarla karşılaştırdığımız zaman 20 yıllık süre
içinde İSMMMO kurumsallaşma açısından çok önemli adımlar atmıştır. Tabii
eksiklikleri var mı, var. Bu eksiklik İSMMMO’nun kendisinden kaynaklanmıyor.
İSMMMO’nun uluslararası sisteme entegre olabilmesi için TÜRMOB ile
bütünleşmesi gerekiyor. İstanbul’da mevcut olan tüm mesleki örgütlerin kendi
ana örgütleri ile birleşerek uluslararası arenada yer almaları gerekiyor. Bunu da
şu açıdan söylüyorum. Uluslararası birçok kurumda görev yapan biri olarak
yabancılarla konuştuğunuz zaman ilk akla gelen İstanbul’daki örgütlenmedir.
İSMMMO, uluslararası alana açılması gereken bir noktaya gelmiş. Onu
kullanması gerektiğini düşünüyorum.”

ZİRVEDEKİLER

benin özgünlüğünü’ bildiri olarak sundum. Çok da ilgi gördü. Muhasebenin özgünlüğünün daha çok kendi doğasından,
felsefesinden kaynaklandığını düşünürüm. Muhasebenin en önemli özelliği; her
şeyde de dengeyi aramak… Onun için benim hayatımdaki tüm başarılarımın sırrı da budur.
Öğretim üyeliği görevinizi bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyor
musunuz?
Üç üniversitede hocaydım. Kadrom
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde… Burada
öğretim üyesiyim. Dışarıdan yüksek lisans programlarına giriyorum. 2004 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir
sömestr, ‘merkez bankacılığı’, bir sömestr
de raiting metodolojisi okutuyorum.
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde ise ‘banka işletmeciliği’ dersi okuttum. Yüksek lisans
dersi. Parti başkanı olduktan sonra bu
durumları gözden geçirmeye karar verdim. Öğretim üyeliğini tümüyle bırakmayı düşünmüyorum. Belli saatlerde olsa
bile ilgilenmek sağlıklı güncelleşmenizi sağlıyor. Örneğin bu görüşmeyi benimle yaptığınız gün, yönettiğim üç tezin sunumu vardı.
Bütün bu sorumlulukları omuzlamak için enerjiyi
nereden buluyorsunuz?
Ben bu enerjiyi çalışma ortamından buluyorum. Bu ortamı da kendim yaratıyorum. Bir insan eğer yaptığı şeyi benimserse ve özümserse o zaman yorulmaz. Bardağın hep dolu olan tarafından
bakıyorum. Birkaç saat içinde benim uğraştığım çok farklı konulardaki tezler, öğrenciler beni değiştirdi. Bu şekilde başka yerlerdeki sorunları iki saat için
unutuyorsunuz.
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İstanbul’un hemşehri haritası
Sivaslı, Kastamonulu, Trabzonlu, Diyarbakırlı, Hataylı… Göçlerle beraber İstanbullular kendi
şehirlerinde azınlıkta kalmış durumdalar. 15 milyonu aşan nüfusu bulunan mega şehirde, gerçek
İstanbullu sayısı sadece 3 milyon. İstanbul bir Anadolu mozaiğine dönüşürken, belli ilçeleri de belli
şehirliler mesken tutuyor. Araştırmalar İstanbul’da en çok Sivaslıların yaşadığını ortaya koyuyor.
Sivaslıları sırasıyla Kastamonulular, Giresunlular, Ordulular ve Tokatlılar izliyor.
İşte, İstanbul mozaiği…. A Y Ş E G Ü L E M İ R
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Duruşun andırır asil soyunu
Hisar, Kuruçeşme, Sahil boylu mu
Arnavutköylü mü, Ortaköylü mü
Kız sen İstanbul'un neresindensin
Soyun buralı mı, başka yerden mi
Huyun aşığına küsenlerden mi
Yeşilköy, Florya, Bakırköy’den mi
Kız sen İstanbul’un neresindensin….
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Dört dakikada bir kişi geliyor
 Her dört dakikada bir kişi, İstanbul'a göç ediyor.
 Yılda 150 bin davetsiz misafir geliyor. Nüfusu her gün 800 kişi artıyor.
 Paris ve Londra'ya 60 yılda olan göç, İstanbul'da iki yılda gerçekleşiyor.
 Trafiğe her gün 600 yeni araç giriyor.

KAPAK

İstanbul’la ilgili bu şarkı, göçler sonrasında ‘Kız sen İstanbul’un ‘nereli’sindensin, Sivaslı mı, Kastamonulu mu, Trabzonlu mu, Diyarbakırlı mı’ şekline dönüşmüş durumda. Çünkü son araştırmalara
göre nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da
gerçek İstanbullu sayısı sadece 3 milyon.
Diğerleri Anadolu’nun 81 ilini temsil ediyor adeta. Bir Anadolu mozaiğine dönüşen
İstanbul’da araştırmalar en çok Sivaslıların yaşadığını ortaya koyuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamındaki 2008 verilerine göre son 50 yılda 12 milyon göç alan İstanbul’a en çok
Sivas’tan, en az Hakkari’den insan gelmiş.
İstanbul mozaiğini ülkenin dört bir yanından gelen 12 milyon kişi süslüyor. Bunların da sadece 2 milyonu İstanbul nüfusuna kayıtlı. İstanbul’a göç veren iller arasında Sivas birinci sırada. Şehrin genelinde 1.5 milyona yakın Sivaslı yaşıyor. Sivaslıları sırasıyla Kastamonulular, Giresunlular, Ordulular ve Tokatlılar izliyor. İstanbul'da yaşayan Sivas, Sinop, Bayburt,
Ardahan, Erzincan, Giresun ve Kastamonuluların sayısı kendi illerinin nüfusundan
daha fazla. İstanbul’da en az Hakkari ve
Burdurlu bulunuyor. Onlarca şehirden gelen milyonlarca insan İstanbul’da yaşamayı
her geçen gün zorlaştırsa da hepsinin kültürü ve çalışkanlığıyla şehre farklı renkler
kattığı da bir gerçek.
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HANGİ İLÇEDE HANGİ
ŞEHİRLİLER YAŞIYOR?
Eski Türk filmlerinin pek çoğuna konu olmuştur köyden kente göç.
Geçinemeyen, başlık parasını ödeyemeyen biçare genç erkekler çareyi büyük şehirlere gitmekte bulurlar. Ellerine eski tip eskimiş kimbilir neler görmüş geçirmiş bir valizle yola çıktıklarında ilk akıllarına gelen İstanbul’a
daha önce göçen köylülerini bulmak
olur. Kiminin hikayesi mutlulukla, kimisi hüzünle sonlanır ama hepsi Anadolu’dan şehre göçün gerçek hikayeleridir. Günümüzde de şiddeti azalsa
da bu tarz hikayeler hala devam ediyor. Ekmek parası derdine bir çıkınla
köyünü terk ederek, Anadolu’dan
1950’lı yıllar itibariyle İstanbul’a gelenler belli ilçeleri ise kendilerine
mesken tutmuş durumda. Adeta gettolaşmaya varan oranda belli ilçelerde belli şehirlilerin hakimiyetini görmek mümkün. Bu da göç edenlerin
memleketlilerinin yanına yerleşme
isteğine ve aralarındaki yardımlaşmaya
bağlanıyor. Ne de olsa, aynı memleketliler birbirinin halinden anlıyor.
TÜİK verileri de belli ilçelerdeki hemşehri hakimiyetini destekler nitelikte.
Bu verilere göre, Gaziosmanpaşa’da Sivaslılar, Avcılar ve Küçükçekmece’de Tokatlılar, Bayrampaşa
ve Fatih’te Kastamonulular, Bakırköy’de Malatyalılar çoğunlukta. Eyüp,
Beykoz, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda
Giresunlular birinci sırada. Fatih’le birleştirilen Eminönü’nde en fazla Mardinliler, Esenler’de Malatyalılar, Güngören’de Trabzonlular, Kartal’da Erzincanlılar, Maltepe’de Rizeliler, Sultanbeyli ve Pendik’te Erzurumlular, Tuzla’da Samsunlular, Büyükçekmece’de
Ardahanlılar, Çatalca’da Gaziantepli-
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Ekmek
parası için
geldim

ler, Silivri’de Tokatlılar yaşıyor. Üsküdar, Bağcılar,
Bahçelievler, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş’ta da Sivaslılar ilk sırada yer alıyor. Kadıköy, Ortaköy, Kocamustafapaşa gibi eski semtlerde ise İstanbullular çoğunlukta.

HEMŞEHRİ DAYANIŞMASI
Göçler sonrasında daha kozmopolit hale gelen ve adeta Anadolu’nun bir aynası durumuna dönüşen mega şehirde, geçmişten beri gelen bir
akım ise ‘hemşehricilik.’ Kimsenin ağzından düş-

Bekir Dicleli (60): Ben Diyarbakırlıyım. Yıllar önce köyümde neyim varsa satıp İstanbul’a göçtüm. İşsizlik, terör belası, çocukların
daha iyi eğitim alması derken
böyle bir karar verdim. Başta çok
zorluklar yaşadık ailece. Ama zamanla alıştık. Sekiz çocuğum var.
Hepsi ayrı işlerde çalışıyor. El ele verip geçindik. Geldiğimize iyi mi ettik bilmiyorum ama başka da çaremiz yoktu. Memleketimi çok özlüyorum. Keşke şartlar iyi olsa da
orada kalabilseydik. Ama çocuklarımız da artık büyük şehire alıştı. Onlar hiç geri dönmek istemiyor.

KAPAK
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meyen bu kelime, iş bulmaktan, eş bulmaya, oy kullanmaya kadar her alanda kullanılan geçerli bir parola gibi sanki. Herkes hemşehrisini yani aynı şehirlisini desteklemeyi tercih ediyor.
Bunun için de il ve ilçe dernekleri adeta biçilmiş kaftan. Ama zaten hemşehricilik Türklerin doğasında var sanki. Çoğu insanın sokakta bile iletişime geçerken ilk sorduğu soru nedense‘nerelisin’
oluyor. Aynı memleket ya da bölge insanlarının muhabbeti ise başka bir boyuta taşınıyor.
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog

Sait Helvacı (48): Kastamonuluyum, yirmi yıl önce köyde
geçinemeyince köyün diğer erkekleri gibi gurbeti seçtim. Yeni evlenmiştim ama başka seçeneğim
yoktu. Elimde küçük bir çantayla üstümde bir kat elbiseyle İstanbul’a
geldim. İlk işim köylülerimizi bulmak oldu. Bana inşaatlarda iş
ayarlardılar; uzun yıllar inşaatlarda çalıştım. Daha sonra ailemi
de buraya aldırdım. Artık sadece
yazları köyümüze gidiyoruz. Belki
iş imkanı olsa memleketimde yaşardım ama artık buraya da alıştık. Ama emekli olunca geri döneceğim.
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Göçe en ilginç çare ‘vize’
İstanbul’a göçün engellenmesi için yıllardır çok çeşitli öneriler dile getirildi. Ama
bunlardan en ilginci Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanı iken dile getirdiği ve hala savunduğu ‘vize’ uygulaması. Erdoğan, İstanbul’a
giriş ve çıkışların nakil ilmühaberi yani şehir vizesine bağlanması gerektiğini,
büyükşehirlere herkesin elini kolunu sallayarak girmemesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Erdoğan, daha önceki demeçlerinde, “Anadolu'dan gelecek
olanlar nakil ilmühaberi almalı, ‘Nereye ve niçin gidiyorsun? Gittiğin yerde işin,
evin var mı?’ diye sorulmalı. Belgeleyemeyenler İstanbul'a sokulmamalı” demişti.

Nereliler hangi
mesleği yapıyor?

KAPAK

 Kapıcılık: Sivaslı, Kastamonulu  Simitçilik: Tokatlı
 Fırıncılık: Rizeliler  Hamallık: Siirtliler, Bingöllüler
 Müteahhitlik: Karadenizliler  Ticaret: Kayserililer
 Kahvehanecilik: Erzincanlılar  Pazarcılık: Karslılar, Sivaslılar

Yard. Doç. Nail Yılmaz, ‘Hemşehri Kimliği’ saha
araştırmasında, hemşehri derneklerinin sayısının İstanbul’da dört bine yaklaştığını tespit
etmiş. Hemşehriciliğin zayıflayacağına her geçen gün daha da güçlendiğini kaydeden Yılmaz,
“Üstelik kriz tartışmalarının yaşandığı şu
günlerde hemşehri dayanışma ve yardımlaşması daha da önem kazanıyor” diyor. Yılmaz,
hemşehri kimliğinin kentsel bir alt kimliğe dön-
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üştüğünü ve uzun süre daha sosyal hayatta etkin olacağını kaydediyor.

GETTOLAŞMA VE ÇATIŞMA
Göç edenler ve kendi gettolarını oluşturanlar İstanbul’da sorunlara da neden olabiliyor.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, köyden kente

göç edenlerin yarattığı sorunlarla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Gelenlerin çoğu kayıtdışı sektörlerde çalıştılar, gecekondular
yaptılar. Onlar da pek çok zorluk yaşarken İstanbul için de kentleşme adına zorluklara neden oldular. İstanbul’da estetik ve yaşam bozuldu. İlk nesiller harcandı, ikinci nesillerin bir
bölümü şehre eklemlendi ama hâlâ zor koşullarda yaşayan ve şehirli olamayanlar var.
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Bu kentte zorlanan insanlar, dayanışmak için
hemşehri ve dini cemaat derneklerini kurdular.
Bu biraz gettolaşmalarına da neden oldu. Ama
artık hemşehri dernekleri de değişiyor. Göç
edenlerin şehre entegre olmasını isteyen bir
bölüm dernekler de var.”
Narlı, hemşehri gettolarında yaşayan
insanların diğer illerden gelenleri ‘ötekiler’
olarak değerlendirdiğine ve bunun da çatışmalara neden olabileceğine de dikkat çekiyor. Narlı, şunları söylüyor: “Farklı bölgelerden
İstanbul’a gelmiş insanlar geldikleri kökenle kendilerini tanımlıyor. Anadolu’nun bir şehrine mensup insanlar aynı bölgelerde bulunuyor, hemşehrilerinin yanında çalışıyor,
aynı kahvehaneye takılıyor ve içe kapalı bir
model oluşturuyor. Bu nedenle öteki olarak
tanımladıkları diğer yerlerden gelmiş insanları
hiçbir zaman anlamayı denemiyor. Beraber
yaşayabileceği bir model oluşturmuyor. En küçük bir anlaşmazlık da çatışmayla sonuçlanabiliyor.”

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE
GERİ DÖNÜŞ VAR
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İstanbul’un hemşehri haritası
 Sivaslılar: Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş
 Tokatlılar: Avcılar, Küçükçekmece, Silivri, Bağcılar, İkitelli
 Kastamonulular: Bayrampaşa, Fatih
 Malatyalılar: Bakırköy, Esenler
 Giresunlular: Eyüp, Beykoz, Zeytinburnu, Beyoğlu
 Mardinliler: Eminönü
 Trabzonlular: Güngören, Zeytinburnu, Aksaray
 Erzincanlılar: Kartal
 Rizeliler: Maltepe, Sarıyer
 Erzurumlular: Sultanbeyli, Pendik
 Samsunlular: Tuzla
 Ardahanlılar: Büyükçekmece
 Gaziantepliler: Çatalca
 Balkan göçmenleri: Bayrampaşa

KAPAK

İstanbul’a en çok göç veren Anadolu
şehirlerinin başında Sivas geliyor. Son dönemde Sivasspor’un birinci ligdeki başarısıyla
gündemden düşmeyen Sivaslılar, nerede
yaşarlarsa yaşasınlar her yerden dernekleri vasıtasıyla şehirlerine katkı yapmaya çalışacak kadar da memleketlerine bağlılar. Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
Genel Başkanı Seyit Boyraz, İstanbul’da 1.5
milyonun üzerinde Sivaslı olduğunu söylüyor.
Boyraz, şu bilgileri veriyor: “1960’lı yıllardan
sonra İstanbul’a gelmeye başladılar. Daha çok
tekstille uğraşıyorlar. İnşaatçılık, taksilik de
yapıyorlar. Son dönemde tersine göçte artış
yaşanıyor. Şehirde kurulan organize sanayi
siteleri ve ekonomik krizin etkisiyle de memleketine geri dönen çok Sivaslı var. Biraz daha
fazla iş imkanı olursa dönen sayısı da artabilir.”
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Ahmet Çelik

Kısa ve öz
haberlerin
müdürü
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Posta gazetesi Ekonomi Müdürü
Ahmet Çelik, “Uzun cümle kurmak
çok kolaydır, gazetecilikte önemli
olan kısa cümle kurmaktır” diyor.
Posta gazetesinde bu kuralın
sıkı sıkıya uygulandığını belirten
Ahmet Çelik, bugüne kadar hiçbir
okurdan bu konuda şikayet
almadıklarını vurguluyor.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2009

DEFNE DOĞAN
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İSMMMO atağa kalktı

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ile sık sık bir araya geldiğini belirten Ahmet Çelik, daha önce de İSMMMO’nun çalışmalarından ve araştırmalarından yararlandıklarını
ama son dönemde kurumun adeta atağa kalktığını vurguluyor. Bu gözlemini kurumun
son dönemlerdeki faaliyetlerinin yoğunluğuna dayandıran Çelik, özellikle son yıllarda
çok iyi çalışmalar yapıldığını, kendilerinin de bu araştırmalardan fazlasıyla yararlandığını ifade ediyor. Odanın yozlaşmayan duruşunu ise çok beğendiğini belirten Çelik, kurumun geneli ilgilendiren kapsayıcı ve derinlikli çalışmalarının devam etmesini diliyor.

GÜNDEMİN SESİ

Devir hız devri. Çoğu insanın artık öyle uzun
uzun gazete okumaya bile vakti yok. Normal şartlarda bile okumayla aramızın iyi olmadığını düşündüğümüzde ‘kısa ve öz’ haber vermek daha
da önem kazanıyor. Türkiye’nin en çok satan gazetesi Posta da Türk medyasında tam da bu stratejiye göre kendini konumlandırmış durumda.
Posta gazetesi aslında bir günlük gazete
için az bir kadroyla çıkıyor. Bu gazetenin ekonomi
servisindeki çalışanların sayısı ise bir elin beş parmağını geçmiyor. Posta gazetesinin ekonomi
servisini Ahmet Çelik yönetiyor. Dünya, Günaydın, Cumhuriyet, Radikal gazetelerinde çalışan Çelik, son 7 yıldır da Posta gazetesi Ekonomi Müdürü... Ahmet Çelik ile hem gazetecilik serüvenini,
hem de ekonomik krizi konuştuk.
Posta gazetesi haberleri hep
kısa ve öz vermesiyle tanınıyor.
Haberin temel unsurlarını bu kısa
formatta çarpıcı bir biçimde vermek
zor olmuyor mu?
Büyüklerimiz bize gazeteciliği öğretirken
hep “Uzun cümle kurmak çok kolaydır, gazetecilikte önemli olan kısa cümle kurmaktır ve kısa
cümle kurmak zordur” derlerdi. İlk zamanlar biraz garip geliyordu ama sonra avantajları gördükçe
doğrusunun bu olduğuna karar verdim. Örneğin
bir haberi biri uzun öbürü kısa işleyen iki ayrı gazetede okuduğunuz zaman farkı hemen anlarsınız.
Tabii geçmişte biz de uzun haberler yapardık ama
şeflerimizden de o uzun haberin tamamı bilgilerle
dolu olmak kaydıyla haber onayı alırdık. Şimdiki
gibi birkaç cümleyi girişte, ortada ve sonda tekrarlayan haberler yapmazdık. Bu tecrübelerin ışığında bence de haber yazmak kolaydır, önemli
olan haberi; kısa ve çarpıcı anlatabilmektir. Başka gazetelerde 6 bin vuruşla verilen haber bizde bin vuruşta verilebiliyor. Bugüne kadar da hiç
şikâyet almadık. Çünkü insanların zamanı değerli
ve bu zamanı çalmamak gerekiyor. Ayrıca haberi
çarpıcı kılmak açısından anlaşılmaz bir cümle ve
anlamı bilinmeyen bir kavram kullanmamaya da

En büyük sorun işsizlik için nasıl önlemler alınabilir?
İşsizliğin azalmasının tek yolu ekonomi dediğimiz çarkın dönmesi. Sanayicilerin
de krizi bahane etmemesi, bu dönemde çok sağduyulu davranması gerekiyor. Örneğin
yüzde yüz devlet teşviki alan bazı yatırımlarda bile yüzlerce kişi işten çıkarılabiliyor. İşte
bu yapılmamalı. Herkesi kapsayacak daha işlevsel çözümler bulunmalı. Örneğin en son
çıkan ve Türkiye’yi dört bölgeye ayıran teşvik yasası daha çok yeni gelecek yatırımlara yönelik. İzmit’teki 50 yıllık bir fabrikanın teşviklerden yararlanmak için Urfa’ya taşınmasını bekleyemeyeceğimize göre, bu teşviğin şu an işe yarayacağını söylemek de
mümkün olmuyor. Var olan yatırımlarda istihdamı artırmaya yönelik bazı teşvikler getirmek gerekiyor. İşsizlik artışını önlemek için şu dönemde hükümetin işverenlere, bütçede yaratacağı açıkları da göze alarak, vergi, ssk pirimi, elektrik gibi konularda istediği her türlü indirimi belirli limitler çerçevesinde vermesi gerekiyor
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‘Uzman muhabir olmak müdür olmaktan iyi’

GÜNDEMİN SESİ

Ahmet Çelik’e göre Türkiye’de ekonomi gazeteciliği büyük
aşamalar kaydetti. “Bir zamanlar sadece piyasa haberleri yapılırdı. Şimdi makro ekonomik gelişmeleri, borsa haberlerini, global düzeydeki detay sayılabilecek ama önemli olan gelişmeleri veriyoruz”
diyen Çelik, sektörde uzman muhabir sıkıntısı yaşandığına dikkat
çekiyor. Kendisine gelen stajyer gazetecileri bu konuda hep yönlendirmeye çalıştığını söyleyen Çelik, “Emlak, borsa, gıda sektörü

özellikle dikkat ediyoruz. Örneğin ekonomi haberlerinde sadece uzmanların bileceği kavramların
anlamını parantez içinde mutlaka veriyoruz ya da
küçük bir kutu içinde anlatıyoruz. Dolayısıyla bu
kısalık içinde haberi anlaşılır kılacak her şeyi veriyoruz. Bir konuya daha çok dikkat ediyoruz. Altyapısız haberi kesinlikle girmiyoruz. Haberin konusuyla ilgili geçmişten gelen bilgileri her zaman
haberin en başında veriyoruz. Bu konularda çerçeveyi bizde biraz da Yayın Yönetmenimiz Rıfat
Ababay’ın bir gazetecilik yaklaşımı olarak koyduğu kurallar belirliyor. Bu konularda Ababay’ın
da sıkı bir takibi var.
Posta kaç kişiyle çıkıyor?
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gibi herhangi bir konuda uzmanlaşmalarını, örneğin bir beş yıl sonra seçtikleri sektörle ilgili görüş alınabilecek uzman bir gazeteci olmayı hedeflemelerini söylüyorum. Geçmişte de gerektiğinde bilgiye ulaşılırdı ama muhabirdeki bilgiler daha bölük pörçüktü. Uzmanlaşma ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’deki niteliğini artırdı. Bence bir sektörde uzman olup görüş verebilir seviyeye gelmek, ekonomi müdürü olmaktan kesiklikle daha iyi bir şey” diyor.

Diğer gazetelere kıyasla kadromuz küçük
gerçekten. Gazete yaklaşık 70 kişiyle çıkıyor, ekonomi servisinde de toplam beş kişiyiz. Sorunun
çözümü basit, bu zorluğu elbette çok çalışarak aşıyoruz.
Ekonomi sayfalarında reklam
vereninin etkisinden bahsedilir ve
bu eleştirilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu konu biraz abartılıyor. Mutlaka reklam
verenlerle ilgili haberler gazetelerde çıkıyor.
Ama reklam verenlerle ilgili yapılan haberlerde
de haberin unsurlarına dikkat ediliyor. Yani konunun haber değeri var mı, ona bakılıyor. Ben bu

sorunu sayfalardaki dağılıma dikkat ederek çözmeye çalışıyorum. Kaldı ki reklam verenlerden gerçekten başarı öyküsü olabilecek çok hoş haberler
de çıkabiliyor.
Gazeteciliğe nasıl ve nerede
başladınız?
Enteresandır mesleğe gazeteci olarak başlamadım. Ege Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum, yani mesleğin alaylılarındanım. Gazeteye
ilk adımımı 1988’de Güneş gazetesinin satış
servisinde attım. Bir yıl gazete kapanana kadar
orada çalıştım. Benim gerçek gazeteciliğe başlama hikâyem ise çok sevdiğim bir anıdır. Bir gün
Dünya gazetesinin patronu mesleğin duayenle-
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‘Kapitalizm biraz
hizaya geldi’

Türkiye ekonomisinde toparlanma sizce ne zaman başlar?
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın açıklamalarına katılıyorum. ABD’de konut fiyatları artmaya başladığı andan itibaren global krizin bittiğini düşünebiliriz. Tabii bazı iyileşmeler gözlüyoruz. Bu
krizin kapitalizmi biraz hizaya soktuğunu düşünüyorum. Özellikle Amerika’nın iyice agresifleşen, dünyanın her yerine giderek ortalığı karıştırın hedge fonlarına, oldukça karmaşık işlemlerden oluşan türev piyasalarına yani Türkiye’nin alışık olmadığı kapitalizme bir çeki düzen
verildi. Böylece şişirilmiş kârların elde edildiği dönem bitti.
Hep söylendiği gibi bu kriz bizim krizimiz değil ve bize dışarıdan geldi. Ancak ekonomimiz sıcak para ve ihracat gelirleri üzerinden
döndüğü için en çok etkilenen ülkelerden biri olduk. Sıcak para krizde kaçtı gitti. Krizden önce ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Avrupa pazarı başta olmak üzere ihracat pazarlarımız iyice daraldı. Bu nedenle krizin etkisi bizde çok hissedildi.
Şimdi ihracatçılar aslında çok önceden yapmaları gereken şeyi
yaparak Ortadoğu ve Afrika gibi alternatif pazarlarda fırsatlar yaratmak için çalışmalarını hızlandırdılar. Ama rakamlar enteresan. Ortadoğu pazarında ihracatımız yüzde 300 arttı deniyor, bakıyorsunuz bu
pazara yönelik ihracat 30 milyon dolardan 90 milyon dolara çıkmış.
Oysa Avrupa’ya yönelik ihracattaki kaybımız milyar dolarları buluyor.
Son yaşanan krizde, Türk ekonomisinin 'kırılma noktası' sizce neydi?
Biz bu krizi iyi yönetemedik. İç piyasaya yönelik alınan kararların daha önceden alınması gerekiyordu. Örneğin hükümet geçen Mart
ayında aldığı KDV indirimi benzeri kararları geçtiğimiz Eylül ayında alsaydı bu kadar kötü olmayacaktı. Hep beraber gördük ki otomobildeki ÖTV indirimi satışları ciddi oranda artırdı. Cepte bir para var, ancak
insanlar geleceği kestiremedikleri için paralarını harcamak yerine tutmayı tercih ediyorlar. Parası olanın bile harcamaması da çarkın iyice
yavaşlamasına ve doğal olarak işsizliğin artmasına yol açtı.
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rinden sayılan Nezih Bey’den bir randevu istedim. 15 dakikalık bir görüşmeden sonra maaşımı da belirterek ‘Gel başla’ dedi. Çok şaşırmıştım gerçekten çünkü hiç beklemiyordum. Rahmetli ‘Neden gazeteci olmak istiyorsun?’ diye sormuştu, ben de ‘İşe ihtiyacım var’ demiştim.
O zamanlar şu an Vatan gazetesinde köşe yazarı olan Mustafa Mutlu yazı işleri müdürüydü.
Onun da yönlendirmesiyle yurt haberlerde göreve başladım sonra istihbarata geçtim. Daha sonrasında ikişer yıllık sürelerle Günaydın ve Cumhuriyet’te çalıştım. 1996’da yeni kurulan Radikal’in ekonomi servisinde muhabir olarak görev yapmak üzere çağırıldım. O zamanki şeflerimiz Ruhi Sanyer ve Selim Türsen Radikal’in yanı sıra Posta’nın da ekonomi müdürleriydi.
2000 yılında onların bünyesinde Posta’nın ekonomi sayfalarını yapmaya başladım. 2002’de
yeni bir servis kurduk. Kısa bir süre Selim beyin şefliğinde çalıştıktan sonra görevi ben devraldım, dolayısıyla yedi yıldır Posta’nın ekonomi müdürü olarak görev yapıyorum.
Başarınızı neye borçlusunuz?
Çok çalışıyorum. Sürekli her şeyi takip etmeye gayret ediyorum. Türkiye’deki gazetelerin ekonomi müdürlerinin genelde birkaç şapkası olur. Kiminle görüşürseniz söyler, herkes
önemli tüm görüşmeleri, buluşmaları bizzat takip etmeye çalışır.
Meslekte en çok neye önem veriyorsunuz, kendinize kimleri
örnek alıyorsunuz?
Mesleğin yıllar içinde oluşmuş başta etik kurallar olmak üzere temel kurallarına titizlikle uymayı önemserim. Bir de hep Mustafa Mutlu’nun nasihatı gelir aklıma. Mutlu, “Yazdığınız haberin ertesi gün gazetede çıkmış halini mutlaka okuyun” derdi. Hatta eskiden gazeteyi görmeden çıkmazdık işten. Özellikle muhabirler için öğreticidir bu. Çünkü editörler ve şefler haberi başka bir yerinden tutar ve bambaşka bir hale getirirler çoğu zaman. Bu ilkeyi uygularım daima. Hala da müdür bile olsa hiç kimsenin mükemmel haber yazamayacağını, yani
her haberin her zaman daha iyi bir hale dönüştürülebileceğini düşünürüm. Bu nedenle yazdığım haberi her zaman mutlaka bir muhabir arkadaşa okuturum. Öneri ve eleştirilerini mutlaka alırım. Bu bence işimizin de bir gereği. Ertesi gün olası bir hatanın okuyucu tarafından
yakalanmasını istemiyorsanız bunu zaten yapmak zorundasınız. Etkilendiğimiz çok insan oldu
tabii. En çok etkilendiğim ve nasihatlerini kulağıma küpe yaptığım kişi eski şefim Ruhi Sanyer’dir. Bazen kendimi, çok iyi bir gazeteci olan Ruhi Bey’in ‘olsun o kadar canım’ dediği şeylere hararetle karşı çıkarken ve ‘hayır siz bize böyle öğretmemiştiniz, sizin öğrettiğiniz gibi yapacağız’ derken bulmuşumdur.
Çok yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Özel hayatınızla
işinizarasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
Bu yoğun tempoyla tabii ki özel hayatı ihmal ederek başa çıkıyorum. Gazetecilik mesaisi işten çıkınca biten bir meslek değil. İşiniz işten çıkınca da sürüyor. Ertesi gün gazeteye
gelene ve gazeteyi görene kadar mutlaka kafanız meşgul oluyor. Gecenin üçünde uyanıp da
‘şu başlığı şöyle atsam daha mı iyi olurdu?’ gibi sorular sorduğumu, çırpındığımı, hatta gece
yarısı haber değiştirmek için kalkıp işe geldiğimi bilirim. Dolayısıyla işi işte bırakamadığınız
için bir özel yaşantı da olmuyor. Eve gidince de zaman bir şey atladık mı diye haber kanallarına bakmakla geçiyor. Bu sadece bana özgü değil, tüm ekonomi müdürleri böyle yapıyor. Tabii eşim bu durumu bildiği için kabullendi ancak bu zamansızlığa Almanya’da üniversitede okuyan kızımın uzaklığının eklenmesi bazen durumu zorlaştırıyor. Zaman zaman yedi yaşındaki
oğlum bu tempodan biraz yakınıyor ama başka türlüsünü bilmediği için duruma da uyum sağlıyor. Ne yapsın çocuk başka bir babası yok.
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İran’da siber savaş yeni
başladı. İran’ın muhalifleri,
dünya ile sosyal paylaşım
siteleri üzerinden bağlantı
kurarak Ahmedinecad
yönetimini zor durumda
bıraktı. Uzmanlar, İran’da
arayışın fitilini blog
yazarlarının ateşlediği
görüşünde…

İran’da
değişimi
internet ateşledi
DOSYA

GÜLŞEN KANDEMİR
Türkiye’de ‘demokrasi’nin tartışıldığı her platformda mutlaka İran bahsi açılır…Ve bu bahiste en çok “Böyle giderse Türkiye İran’a benzeyecek” cümlesi kullanılır. Türkiye’nin yakın tarihinde ‘İran’a benzeme’ tartışması bitecek
gibi görünmüyor. Ama sanmayın ki, İran da olduğu yerde duruyor. “Değişmeyen tek şey değişimdir” düsturunu kanıtlarcasına İran da günden güne
değişimin ayak sesleri daha yüksek duyuluyor.
İran’da değişimin fitilini, sınırları ortadan kaldıran teknoloji yani internet sağlayacak gibi görünüyor. 12 Haziran’da yapılan başkanlık seçimlerinde internetin İran üzerindeki etkileri daha net anlaşıldı. Adeta kapalı
bir kutu olan İran’da sınırlar internetle ortadan kalktı; muhalifler seslerini
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dünyaya bu yolla duyurdu… Hatta biraz daha ileri giderek son seçimlerde
yaşanan kanlı olaylarda da bu teknolojik dışa açılmanın etkisi olduğu söylenebilir.

BÜYÜK BİR İSYAN

Evet bilindiği üzere İran bir İslam Cumhuriyeti… İran’da halk seçimle
Cumhurbaşkanını, 290 koltuklu meclisin üyelerini ve dolaylı olarak 86 mücahitten oluşan bir üst grubun üyelerini belirliyor. Meclisin belirlediği adayların halk tarafından oylanmasıyla sekiz yıllığına seçilen bu mücahitler grubunun özelliği, devletin en üstünde yer alan ruhani lideri (şu an Ayetullah
Ali Hamaney’in yer aldığı makam) seçme ve değiştirme yetkisine sahip olması. Bu grup aynı zamanda yasa ve düzenlemelerin İslami tarza uygun-
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luğunu da denetliyor. Altı ayda bir toplanan bu
âlimler meclisinin tutanakları gizli ve dışarıdan
sadece ruhani liderin katılımına açık.
İran anayasasına göre Cumhurbaşkanı, dışişleri ve ordu dışındaki her konuda en üst düzeydeki seçilmiş yetkili. Bu makama aday olabilmek için 12 üyeli Muhafız Konseyi’nin onayı gerekli. Bu konseyin altı üyesi Ruhani Lider tarafından
atanan imamlardan, diğer altısıysa avukatlardan
oluşuyor.
Zaman zaman Amerika’ya kafa tutmasıyla
hatırladığımız İran’ın Cumhurbaşkanı Mahmud
Ahmedinecad, ilk seçim zaferini 2005’te Ekber Haşemi Rafsancani’ye karşı kazanmıştı. Ahmedinecad,
6 Ağustos 2005 tarihinde oyların yüzde 62’sini
alarak ülkenin 6. Cumhurbaşkanı olmuştu. 12 Haziran 2009’a gelindiğinde ise yine İran seçimlerinde şanslı görülen iki önemli aday vardı: Demokrasiyi umursamaz tavırlarıyla hatırlanan
Mahmud Ahmedinecad ve ‘yenilikçi’ Mir Hüseyin
Musavi...
Seçimlerin sonunda resmi açıklamalara
göre, Mahmud Ahmedinecad oyların yüzde
62’sini alarak koltuğunu korudu. Ahmedinecad’ın koltuğunu koruduğu seçimler, İran açısından
kanlı bir seçim olarak tarihe geçti. İşin boyutu öyle
bir noktaya vardı ki, El Cezire televizyonu yaşanan olayları “İslam devriminden bu yana ülkede yaşanmış en büyük isyan” olarak tanımladı.
Ve seçimler tamamlanıp ayın 17’sine gelindiğinde olaylarda ölenlerin sayısı 32’ye yükselmişti.

BLOG YAZARLARI ENGELLENEMEDİ
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Para dergisi bilişim yazarı Musa Savaş;
İran’ın Fransa'dan sonra dünyanın en büyük ikinci blog yazarı kitlesine sahip ülke olduğunu belirtiyor. Savaş’a göre, son dört yıldır tüm dünyada yaşanan sosyal paylaşım siteleri çılgınlığının doğal bir
sonucu olarak İran’da da blogların yıldızı parladı.
“Klasik medya araçları üzerinden yapılan yayınların devletin bazı denetimlerine tabi olması, İran gençliğini internete sürükledi” yorumunu yapan Savaş,
İran gençliğinin seçim sürecinde özel bloglar açıp,
eylemlerin organizasyonunda bile kullandıklarını vurguluyor. Savaş, “İnternetin yeraltı dünyası (underground) diye adlandırdığımız yasal olmayan bilgileri paylaşan ve işleri yapan siteler, İran isyanında
çok işlevsel olarak kullanıldı. Dünyanın en büyük
ve güçlü siber yeraltı gruplarına sahip Rusya'yı önümüzdeki dönemde ciddi olarak zorlayacak rakipler
İran'dan çıkacak gibi görünüyor. Tabii bu siber yeraltı grupları asıl İran'ı çok zorlayacak” dedi.

büyük ikinci blog yazarı kitlesine sahip… Bu
blog yazarları; Facebook, Youtube gibi sosyal
paylaşım siteleri aracılığıyla İran’da olup bitenleri saniyesi saniyesine dünya ile paylaştılar. Hatta o kadar ileri gidildi ki, kurulan özel
bloglar, protesto eylemlerin organizasyonu için
kullanıldı.

HÜKÜMET BOŞ DURMADI

Artık İran’da değişim mücadelesi internet
üzerinden veriliyor. Mevcut yönetim ile muhalifler arasındaki savaş, teknolojik olarak devam ediyor. Radikal Gazetesi yazarı Serdar Kuzuloğlu, seçimler sırasında yaşanan teknolojik
savaşı şöyle anlatıyor:
“Seçimler sırasında muhalifler bloglar
aracılığıyla bilgi yağdırırken İran yönetimi de
boş durmadı… Facebook, Flickr, Youtube,

Blgger, FriendFeed, Twitter gibi popüler sosyal
iletişim ağlarının tamamına erişim engellendi. Seçim gününde bile kendini gösteren şüpheli cep telefonu şebeke arızaları iletişimi imkânsızlaştırdı. SMS bile yollanamaz hale geldi. Televizyon sinyalleri bilinmeyen kaynaklar
tarafından kesildi ya da bozuldu. BBC televizyonu buna karşı İran’daki ekibi için üç yayın
uydusu kiraladı. Kolluk kuvvetleri yabancı
haber ajanslarının çalışmalarını engelledi.
Gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı
yüzlerle ifade edilmeye başlandı.”

MÜCADELE SÜRÜYOR

Kuzuloğlu’nun verdiği bilgiye göre,
karşı mücadele de hız kesmedi. Seçim öncesinde
korsanlar, Ahmedinecad’ın sitesine yönelik
saldırılarda bulundular. İran yönetimi ancak 45

DOSYA

Peki neden olaylar bu noktaya geldi? Seçim döneminde, eski Cumhurbaşkanı Muhammed
Hatemi tarafından desteklenen Musavi’nin taraftarları sokaklara döküldü. İddialarına göre hile
yapılmıştı ve seçim yenilenmeliydi. Ruhani Lider
ise bu iddiayı asılsız buldu ve reddetti. Bunun üzerine, İran sokakları protestoların her türüyle çalkalanmaya; ülkedeki medya temsilcileri de bu protesto ve iddialarla ilgili haber ve görüntüleri aktarmaya başladı. Ama asıl bilgi akışı, internet üzerinden oldu… İran, Fransa’dan sonra dünyanın en

‘Siber yer altı grupları
İran’ı zorlar’
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BLOGCULAR HAPİSTE

İran’da blog yazarlarına yönelik de önemli bir baskı bulunuyor. Gün geçmiyor
ki, İran’dan bir blog yazarının hapse girdiği haberi gelmesin. Çoğunluğu casuslukta suçlanan blogger’lardan en son Şubat ayında 4’ünün hapis cezası aldığı bilgisi dünya haber ajanslarına ulaştı. İnternet yazarları Ümid Mimariyan, Ruzbe Miribrahimi, Şahram
Rafizade ve Cevad Gulamtamini'nin hapis ile kırbaç ve para cezalarına mahkum edildiği bildirildi. 2004'ün Eylül ve Ekim aylarında gözaltına alınan internet yazarları hakkında "yasa dışı örgütlerin kurulmasına katılma," "yasa dışı örgüt üyeliği," "devlet karşıtı propaganda," "yalan yayma," ve "kamu düzenini bozma" gibi suçlamalarda bulunulmuş, Gulamtamini ayrıca ihanet suçundan yargılanmıştı.

dakika boyunca interneti keserek bu saldırıları durdurabildi. Seçim sonrasında muhalifler tarafından hedef olarak seçilen 12 kamu sitesi de işlemez
hale getirildi. Korsanlar, forumlarda sıradan kullanıcıların siber eyleme katılmalarının yollarını öğretti.
Her taraftan kuşatılmış karşı cephe ve haberciler, internetin arka sokaklarını kullanarak mesajlarını ve gelişmeleri dünyaya duyurmayı başardı. Youtube’da açılan özel kanallar, ülkede devletin uyguladığı baskı ve şiddettin canlı yayın adresi oldu. Kuzuloğlu, İran
muhaliflerinin halen interneti etkin bir şekilde
kullanmayı sürdürdüklerini belirtiyor ve
“İran seçimlerinde sosyal medyanın hiç beklenmedik alanlarda işe yarayacağını gördük”
diyor.

ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER

DOSYA

Musa Savaş

Para dergisi bilişim yazarı Musa Savaş İran seçimlerinden çıkarılması gereken
dersler olduğunu söylüyor. Dünyadaki bütün
yönetimlerin artık ‘internet’ adında paralel
bir evren olduğunun bilincine varması gerektiğini söyleyen Savaş, “Artık toplumsal olayların hiçbir detayı gizli kalamıyor. Sansür imkansız. Gündemi artık devletin de kontrol etmesi zorlaşıyor. Bu yüzden dünyadaki hiçbir ülke sosyal paylaşım sitelerinin gücünü asla test etmemeli” diye
sözlerini sürdürüyor. İran yönetiminin çıkarması gereken dersleri ise Savaş
şöyle anlatıyor: “İran yönetimi, dört yıl sonraki seçimlerden başarıyla çıkmak istiyorsa, mevcut uygulamalara isyan eden bu gençlerin taleplerini bir
şekilde karşılayarak onları pasifize etmeli. Şu da bir gerçek ki, bu seçimlerde
internette alelacele örgütlenmeye çalışan isyancılar acemiydi. Fakat dört yıl
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sonra interneti daha ustaca kullanan daha profesyonel eylemcilerle karşılaşacakları kesin. Buna dünyanın dört bir yanına dağılmış ve farklı ülkelerde
yaşayan maddi durumu iyi İranlıları da ekleyin. İran yönetimi ya demir yumruk gibi herkesin üzerine inecek ve çok ciddi bir genç kitleyi çeşitli şekillerde (hapis, idam vb) ezecek ya da gündem üstünde devlet kontrolünün yani
sansürün imkansız olduğunu, internet medyasının nasıl işe yaradığını idrak
ederek bazı yumuşamalara yönelecek.”

COOL BLOGCU

Tahran'daki "Uluslararası Dinler Arası Diyalog Enstitüsü" yöneticisi
Mohammad Ali Abtahi, İran Devlet Başkanı Muhammed Hatemi'nin yardımcısıydı. Genç İranlılar arasında "cool blogger", yani havalı blogçu olarak tanınan Abtahi, İran'ın ilk blogçularından ve beş yıldır aralıksız her gün
yazıyor.
Sitesini her gün yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor. Abtahi ile yapılan bir röportajda kendisine, “Neden blogçu oldunuz? “ diye soruldu. Abtahi,
“Siyasetçi ya da ulemanın bir üyesi olarak değil de, birey olarak söyleyeceğim çok şey vardı. O günlerde birçok kişi buna karşı çıktı; muhafazakârlar blogun bir devlet adamının saygınlığının altında kaldığı görüşündeydi,
üstelik bu devlet adamı bir de reformcu bir âlim olunca... Yazmaya devam
ettim, ta ki herkes bu duruma alışana kadar. Zamanla blogum reformcuların bir forumuna dönüştü” açıklamasını yaptı. Abhati, “Sizce, internet sayesinde devlet sansürü de önemini yitirecek mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Katı ideolojik iktidar yapılarına sahip ülkeler için internet büyük bir
tehdit anlamına geliyor. Bu tür ülkeleri yönetenler internete direnmeye çalıştı ama dalga öylesine kudretliydi ki, bunu ancak bir ırmağın akışını tek
bir kum çuvalıyla engellemeye çalışmaya benzetebiliriz. Üstelik devletin uyguladığı filtrelemenin yaptığı tek şey, İranlı blogçuların inanırlığını artırmak.”
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Ahmedinecad da blog yazarı

İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinecad, bir internet günlüğü açarak görüşlerini bütün dünya ile paylaşmaya başladı. Ahmedinecad, www.ahmadinejad.ir adresinde açtığı blog`daki ilk yazısında, çocukluğundan İran
İslam Devrimi`ne kadar yaşadıklarını anlattı. Farsça, Arapça ve İngilizce yayına başlayan ve yakında Fransızca bölümünün de hazırlıkları sürüyor. Ahmedinecad`ın internet günlüğünde, anketlerin ve yazıların yanı sıra İran Devlet Başkanı`nın fotoğrafları ve çeşitli internet sitelerine linkler yer alıyor.

‘Demokratikleşme ancak iç dinamiklerle olur’
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Batı basınında hiçbir denetimden geçmeden yayınlanıyor.
Oysa İran’da mailleri devlet filitreliyor. Ben bir defasında
‘İyiyim, İran’da vardım’ diye Türkiye’deki arkadaşlarıma
mail atıyordum ki, karşıma biri çıktı. Mailinizi benim üzerimden atabilirsiniz’ dedi. Evet teknolojik gelişmelerin katkısı vardır ama konuyu çok da abartmamak lazım. Ben
İran’da demokratikleşmenin asıl kendi dinamiklerinden kaynaklanacağına inanıyorum. İran’da üniversiteli gençlik, yani
gençliğin yüzde 33’ü internet kullanabiliyor. Geri kalanı bilgisayar bile görmemiş. Ama asıl İran’da Batı’dan Farsça yayın yayan radyoların etkili olduğunu düşünüyorum. Onlar
daha az denetime tabi tutulabiliyor.”

DOSYA

Ortadoğu konusunda uzman araştırmacı-yazar Faik
Bulut, İran’ı gelişmiş, kendi dinamikleri olan bir ülke olarak tanımlıyor. “İran’da demokratikleşme, sosyal ağlardan,
Batı’dan alınan ilham değil kendi iç dinamiklerinden kaynaklanıyor” diyen Bulut, İran’da bahsedilen demokratikleşmenin Batılı anlamda bir demokratikleşme olmadığının
da altını çiziyor. İran’da 23 milyona yakın blog yazarı olduğunu söyleyen Bulut, bunların da toplumun üst kesiminden
ve üniversite geçliğinden oluştuğunu vurguluyor. Bulut değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor:
“İran’ın dışında yaşayan 5 milyona yakın İranlı var.
Bunlar sosyal iletişim ağlarını yoğun kullanıyor. Oradan geçen bilgiler de
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İSMMMO üyesi Hüseyin Demir’in oğlu Ersin Demir Türkiye’nin gurur duyduğu İTÜ Güneş
Takımı’nda. Nusrat adlı tekne ile Solar Splash 2007 yarışmasında dünya 3’sü olan ve toplam 6
ödül kazanan İTÜ Güneş Takımı, 2008 yılında da Muavenet isimli güneşle çalışan tekneyle dünya
2’si oldu ve 10 ödül aldı. Demir, dünyanın en iyi tasarım okullarından biri olarak gösterilen Umeå
Üniversite’sinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne kabul edildi ve yakında İsveç yolcusu.

Güneş gibi parlayan takım

RENKLİ YAŞAM

DEFNE DOĞAN
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir ekip var ki, Türkiye’ye ödül
üstüne ödül getiren gurur kaynağı çalışmalara imza atıyor: İTÜ Güneş
Teknesi Takımı. Son olarak Solar Splash 2008 yarışmasında Muavenet
adlı teknesiyle dünya ikinci olan takım bu çalışmasıyla toplam 10 ödül
aldı. Önceki yıl da dünya üçüncülüğü alan Nusrat adlı teknesiyle 6 ödül
kazandı. Liderliğini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden
Münir Cansın Özden’in yaptığı takım, Ersin Demir, Berkin Kılıç, Tuğrul
Yıldırım, Metin Aksu, İrfan Kaya, Enishan Özcan, Hüseyin Turhan, Emrah Adamey, Efe Koçtürk ve İbrahim Albayrak’tan oluşuyor.
Sadece İTÜ ve mensuplarının değil, bütün Türkiye’nin gurur kaynağı olan takımın üyelerinden Ersin Demir, İSMMMO üyesi Hüseyin Demir’in oğlu. Ersin Demir, çalışmalarını, hedeflerini ve başarılarının sırrını İSMMMO Yaşam’a aktardı.
- Kendinizden biraz bahseder misiniz?
13 Mart 1985 İstanbul doğumluyum. İlkokulu Bilgi Lisesi’nde, ortaokul ve liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde okudum. Lisans öğrenimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra Scuola Politecnica di Design Milano ve
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nden
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yüksek lisans için kabul aldım. Tercihimi İTÜ’den yana kullandım ve bir
sene İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenimime devam ettim. Bu bir senenin ardından dünyanın en iyi tasarım okullarından biri olarak gösterilen Umeå Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne kabul edildim.
İTÜ Güneş Teknesi Takımı’nda 2004 yılından bu yana (Takım kaptanımız Cansın Özden’le beraber kurucu üye olarak) görev yapmaktayım.
Amatör olarak fotoğrafçılık ve 3B (3 Boyutlu) çizim ve dijital sanatlarla
uğraşıyorum. 3B dersleri de veriyorum.
- Güneş enerjisiyle çalışan tekne fikri nasıl ortaya çıktı?
Güneş enerjili tekne yapma fikri aslında üniversiteye gerçekten
bir şeyler yapmak için gelen öğrencilerin tesadüfler sonucu bir araya
gelmesinin sonucudur diyebiliriz. Başlangıçta güneş enerjisiyle çalışan
uzaktan kumandalı tekneler yapıp İTÜ Maslak Kampüsü’ndeki gölette yarıştırma fikrimiz, internet araştırması yapmamıza ve sonunda Solar Splash isimli dünyaca ünlü üniversitelerarası güneş tekneleri yarışmasını keşfetmemize neden oldu. Biz de proje kapsamımızı büyütüp
bu yarışmaya katılmaya karar verdik ve çalışmalara başladık.
- Takımda nasıl yer aldınız?
Hikâyenin başlangıcı aslında Cansın’la tanışmamdır. Üniversitedeki
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ÇOK ZOR ZAMANLAR
GEÇİRDİK AMA PES ETMEDİK

- Hayallerini yaşama geçirmek isteyen gençlere önerileriniz var mı? Unutmamaları gereken kurallar, ilkeler
konusunda ne dersiniz?
Başarıya giden yolda birçok etken var, istemek, çok çalışmak tabi ki çok
önemli, ama tek başına yeterli
değil. Bazen ne kadar çok isteseniz ve çalışsanız da başarısız olabiliyorsunuz, bu yüzden burada anahtar kelime yılmamak ve sabırlı olmak. Başarısız olduğunuzda üzülmek
yerine bir dahaki sefere nasıl
daha iyisini yaparım sorusuna
yoğunlaşmak önemli. Başarı
eninde sonunda geliyor ama
bazen çok uzun zaman alabiliyor bu. Biz teknemizi yarışmaya 3. yılımızda gönderebildik. İlk 2 yıl çeşitli talihsizlikler yaşadık ve son anda
teknemizi gönderemedik, çok zor zamanlar geçirdik ama pes etmedik. Eğer o sırada pes etseydik şimdi hiçbirimiz buralarda olamayacaktık.

RENKLİ YAŞAM

ilk yılımda Cansın’la iki ortak ders almıştık ve konuşmalarımız sırasında birbirimize hayallerimizden,
hedeflerimizden ve yaptıklarımızdan bahsetme
fırsatı bulmuştuk. Sonrasında Cansın bana güneş teknesi yapma fikrinden bahsetti ve katılmayı düşünüp
düşünmeyeceğimi sordu. Hiç düşünmeden kabul ettim ve takımı kurarak çalışmalara başladık. 3 yıllık bir çalışma sonunda Türkiye’nin ilk güneş teknesi olan Nusrat’ı yaptık. Muavenet’i ise edindiğimiz tecrübenin yardımıyla 1 yılda tamamladık.
- Sizi etkileyen, motive eden
isimler kimler olmuştur?
Küçüklüğümde (ve hatta şimdi bile) çizgi film
izlemeyi çok severdim. Sanırım beni ilk etkileyen karakterler de çizgi film karakterleri olmuştur. Kendime örnek aldığım karakterler çizgi filmin başkahramanının arkasında o kahramana yardım
eden, o kahramanın kullandığı aletleri, araçları, silahları, cihazları yapan bilim adamı, mühendis karakterleriydi. Geleceğe Dönüş Serisi’ndeki Dr. Emmett Brown, Batman Serisi’ndeki Alfred, Ninja
Kaplumbağalar’daki Leonardo ve diğerleri. Üniversite
çağımda ise ise tabi ki Leonardo da Vinci, Giorgetto Giugiaro, Ferdinand Porsche aklıma ilk gelenlerdendir. İTÜ Güneş Teknesi Takımı’na sonsuz
katkıları olan Dr. Ekber Onuk, Barış Gümüşlüoğlu,
Eralp Noyan ve Prof. Dr. Ömer Gören örnek aldığım
ve beni etkileyen isimlerdi.
- Bundan sonraki hedefleriniz
neler?
Şu an ilk hedefim Umeå Üniversitesi’nde geçireceğim 3 yılı en iyi biçimde değerlendirmek ve
yetkin bir tasarımcı olarak mezun olmak. Tabi bu
süre içinde uluslararası yarışmalara ve konferanslara katılmaya da devam edeceğim. Amacım
her sene bir yarışmada derece yapmak, bir yandan
da henüz fikir aşamasında olduğum bazı tasarımları
gerçeğe dönüştürmek. Mezun olduktan sonra Türkiye’ye geri dönmeyi düşünüyorum. İTÜ Güneş Teknesi Takımı’ndan arkadaşım ve takım kaptanı Cansın Özden’le birlikte bir tasarım-mühendislik şirketi
kurarak çalışma fikrimiz var. İleride bu şirketi büyüterek Türkiye’de ve Dünya’da yeni ilklere imza
atmak en büyük hedefimiz.
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Televizyon ve sinemada
Demet Akbağ
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 O... Çocukları (2008- Mehtap Anne)
 The Net 2.0 (2006- Dr. Kavak)
 Organize İşler (2005-Nuran Ocak)
 Neredesin Firuze (2004- Firuze)
 Vizontele Tuuba (2004- Siti Ana)
 Sevinçli Haller (2004) TV-Evinç )
 Ölümsüz Aşk (2003-Suna)
 Vizontele (2001-Siti Ana)
 Bir Demet Tiyatro-1993
(Lütfiye Çitir Fidillioglu, Züleyha, Feriştah)
 Tersine Dünya-(1993)
 "Pisti" (2006)

Türkiye’nin ender kadın komedyenlerinden olan
Demet Akbağ’ı en çok eşi ve oğlu güldürüyor.
Sunuculuktan, reklam oyunculuğuna kadar değişik
projelerde gördüğümüz Akbağ, “Benim rol aldığım
tüm projelerde ücret son planda. Beni
heyecanlandıran bir rol olması yeterli” diyor.

Türkiye’yi güldüren kadın
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TİYATRODA RÜŞTÜNÜ İSPATLADI
23 Aralık 1959'da İzmir'de dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Akbağ,
İstanbul Üniversitesi Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 1982 yılında
amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM)
dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen
Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi topluluklarla çalıştı.
1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok başarılı tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı. Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve
"Bana Bir Şeyhler Oluyor" gibi birçok oyunda rol aldı. Tiyatrodaki ürünü televizyon ve
sinemaya da taşıyan Akbağ, reklamlarda da rol aldı. Akbağ, 2008 yılı itibariyle, Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Demet Akbağ, yüzü kadar adıyla da tanınan bir oyuncu. Tiyatro dünyasının yetiştirip
televizyona ve sinemaya kazandırdığı önemli bir
yetenek. Birçok rolün altından hakkıyla kalkabilen Akbağ, Türkiye’nin önde gelen kadın komedyenlerinden biri olarak da başarısını kanıtladı. Yılmaz Erdoğan’la birlikte yıllarca ‘Bir
Demet Tiyatro’ ile bizleri güldüren Demet Akbağ’ın 1995-2002 yılları arasında yayınlanan
dizideki "Lütfiye", "Feriştah" ve "Züleyha" rollerinin tebessümü halen yüzümüzde… Son dönemde Akbağ’ı reklamlardan filmlere kadar birçok yeni projede görmeye başladık. Hatta kız
kardeşi ile birlikte ‘Aşkın Tarifi’ adıyla bir yemek
programı da yapan Akbağ, reklam filmlerinin
de aranan yüzlerinden oldu. “Yazılıp çizildiği kadar astronomik paralar almıyoruz" diyen Akbağ,
reklamcıların tercih ettiği isimler arasında olmaktan da memnun. Kendisini profesyonel
bir oyuncu olarak nitelendiren Akbağ, hiçbir projede başrol oynama gibi bir derdinin olmadığının
da altını çiziyor.
Türkiye’yi güldüren kadın olarak Demet
Akbağ’ı kimler güldürüyor dersiniz?... En çok eşi
Zafer ve oğlu Ali’ye güldüğünü söyleyen Akbağ
"Türkiye'de ve dünyada belki 300 yıl sonra tüm
komedyenler kadın olacak" diyor...
Oyunculuğunuzun yanında
reklam filmlerinin de aranan
yüzü olduğunuzu biliyoruz? Siz bu
ilginin nedenini neye bağlıyorsunuz?
Tabii bunu müşteriye sormak lâzım ama
mesela en son reklamlarında oynadığım Ülker’in
bana söylediği şu: Hem kendi içlerinde beni hayal etmişler bu reklam için, hem de bir tüketici araştırması yapmışlar. Araştırma sonucunda
da ben çıkmışım. Üstüne, onlara hiç böyle bir
bilgi gitmemesine rağmen ajans da müşterisine bu kampanya için beni önermiş. Tabii ki reklamcıların çalışmayı tercih ettikleri isimler arasında yer almak beni mutlu ediyor. Hiçbir zaman
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Bir kere aşık
olmak yeter
Biraz da Demet Akbağ’ın gönül
dünyasına daldık. Eşi Zafer Cika ile 19 Ağustos 1996'da tanışıp, üç yıl sonra 19 Eylül
1999'da evlenmişler. Bir yıl sonra da Ali
doğmuş. Bebek Koyu'na bakan zarif döşenmiş, huzurlu bir evleri var. Akbağ’a aşk
ile ilgili düşüncelerini soruyoruz: “Aşkın ilk
heyecanlı günlerini yaşayalı epey oldu ama
insana kendini unutturan tek şey. İnsan ne
olursa olsun egoist bir varlık, kendimizi düşünürüz. Bunu unutturacak kadar kuvvetli
bir aşkı Allah yaşamayana nasip etsin. Çok
fazla yaşanmıyor. Bir kere aşık olanlar şimdi aşık değilseler bile üzülmesinler.
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kullanmaktan imtina edeceğim bir ürünün reklamında yer almadım, almam da.
Tiyatro kökenli isimler her fırsatta dizilerde para kazanmak adına yer aldıklarını söylüyorlar. Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Hepsi birbirini destekleyen işler. Şartları farklı ama hepsinden bir şey öğreniyorsunuz. Sadece maddi tarafıyla bakmamak gerek. Televizyon oyunculuğu başka bir şey öğretiyor, reklam oyunculuğu başka bir şey. Nefaset karakterini bir dizide canlandıracak olsam, nasıl biri olduğunu anlatacak birkaç bölümüm var önümde. Tiyatro sahnesinde anlatacak olsam birkaç dakikam var, aynı şeyi reklamda yaparken her şeyi maksimum 60 saniye içinde anlatmak zorundayım. Üstelik sektörel
olarak da hepsi birbirini destekleyen işler. Seyirci televizyonda gördüğü oyuncuyu
görmeye tiyatroya geliyor; belki tiyatro sahnesindeki oyuncu kamera önü oyunculuğunu televizyonda pişiriyor, sinemada daha başarılı oluyor. Firmalar; reklam filmleriyle pazar paylarını arttırıyorlar, daha fazla alanda yatırım yapıyorlar. Sanata da
böylelikle daha çok destek olabiliyorlar. Reklam kampanyaları sadece televizyon reklamı demek değil ki; pek çok marka reklamlarını çeşitli sanatsal sponsorluklar ile destekliyor. Hepsi birbirine bağlı bir çember aslında.
Reklam filmlerinde oynamak da iyi para kazandırıyor
mu?
Reklam filmlerinden yazılıp çizildiği kadar astronomik rakamlar almıyoruz.
Nihayetinde benim rol aldığım tüm projelerde ücret son planda… Önce işin niteliği
gelir. Sadece verilen ücret için kabul ettiğim bir iş yok.
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Hamur işini
çok severim
Gıda reklamlarında oynayan Demet Akbağ’ın mutfakla da arası iyi. Akbağ, “Hamur işini severim. Etle aram yok, balık severim.
Yeşillik severim. Pilav ve makarna da çok severim. Haftanın dört günü
mutlaka olur. Tok karnına börek yiyebilirim” diyor. “Peki nasıl bu kadar zayıf kalabiliyorsunuz?” sorumuzu ise, “Genetik olarak boyumuz
uzun. Yapı olarak Türk tipi kalçalı kadınlar değiliz. Doğru kamufle
edebilirsem ince uzun duruyorum” diye yanıtlıyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Son oynadığınız reklam filminde “Tam Tetimatıyla’ sloganıyla seyirci karşısına çıktınız.
Bu cümlenin tam anlamı nedir?
Bu benim babaannemin lafı… Babaannem aynı Nefaset’in
annesi lezize gibi bir kadındı… Elinden bal damlardı… Hani elinin tadı var denen kadınlar var ya, onlardan… Her yaptığı yenir,
ballandıra ballandıra anlatılırdı… Kim yeni bir tarif denese önce
ona tattırırdı… O da tadına bakar ve 'Tam tetimatıyla' derdi… Tam
kıvamında, tam olmuş yani… onun verdiği bir nevi ödüldü yani
bu laf…
Uzun yıllar Yılmaz Erdoğan ile sizi birlikte
görmeye alıştık. Ama sonra yollarınız ayrıldı.
Yılmaz Erdoğan’ın genç BKM Mutfak oyuncularını nasıl buluyorsunuz?
Ben de uzun süre ders verdim o çocuklara… Çok doğru bir
yatırım olduğunu düşünüyorum…
Sizin oradan keşfettiğiniz isimler var mı?
Kaan Urgancıoğlu’nu ben keşfettim. Ama ne olursa olsun
yeteneğin önü kesilemez...
Sizi hep başrollerde gördük. Bir oyuncu
için başrolde oynamak ne derece önemlidir?
Projelerde başrol oynamak gibi bir derdim hiç yok. Beni heyecanlandıran bir rol olması gerekiyor oynayacağım rolün. Başka bir derdim yok. Tabii projenin bütününü sevmiş olmam da gerekiyor.
Türkiye’yi güldüren kadın oyunculardan birisiniz. Sizce komedi yapan kadın oyuncuları neden bu kadar az?
Bütün dünyada komedi erkeklere daha çok yakıştırılıyor.
Bu yaşadığımız yüzyıla dair cinsiyetlerin algılama şekli ile ilgili
bir şey. Belki de 300 yıl sonra tüm komedyenler kadın olacak. Kimbilir?
Sizi en çok ne veya kim güldürür?
Oğlum ve eşime çok gülüyorum. Özellikle oğlum beni çok
güldürüyor, çok eğlendiriyor. Onunla hayatı yeniden keşfediyorum.
İyi ki var.
O zaman güzel bir ilişkiniz var!
Bence çok dengeli ve keyifli bir ilişkimiz var ama elbette
bunu büyüdüğünde Ali’ye sormak gerekiyor.
Onunla ilgili gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?
Elbette yaşıyorum ama bir yandan da ona çok güveniyorum.
İlerleyen yıllarda kendisi için en doğru kararları vereceğine eminim.
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Cam tavan sendromu
yani kendileri dışında birçok
engelle karşılaşan kadınların iş
hayatında yükselebilmesi için
erkeklerin iki katı çalışmaları gerekiyor.

Çocuk da yaparım
yönetici de olurum

AYŞEGÜL EMİR
Son yıllarda iş hayatında kendine yer
edinen kadınlar, kariyer basamaklarını birer
birer çıkarak yönetici koltuklarına da uzanmaya başlıyor. Her geçen gün sayıları artan
kadın yöneticiler, çoğu yerde zorluklarla karşılaşırken, erkeklerin iki katı çalışmak zorunda
kalıyor. Kadınların yöneticilikteki avantajları,
iletişim, ekip çalışması, sürece odaklanma,
etkili dinleme ve empati, koçluk, tartışma becerileri, stres, değişim ve farklılıkların yönetimi
gibi konularda öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar da kadınların çalışanlarını daha iyi motive ettiğini ama erkeklerden daha az kazandıklarını gösteriyor. Eskilerin deyimiyle
elinin hamuruyla erkek işine bulaşan bir de
yönetici olan kadınların en büyük kösteği ise
yine kendi hemcinsleri...

DAHA DEMOKRATLAR

Cam tavan sendromu

 İş yaşamında üst düzey yönetici konumunda çalışan kadınların belirli bir düzeyden sonra yükselmelerini engelleyen faktörlere ‘cam tavan sendromu’ deniyor. Bu
sendromun altında; “kadın bir gün gelip ailesi ile kariyeri arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsa ailesini tercih eder ve işini aksatır” düşüncesi yatıyor.  Belli bir konuma gelen kadın böylece görünmez bir tavana çarpıyor; ancak engelin ne olduğunu tam olarak anlayamıyor. Bu duruma üst düzey yöneticilikte daha
sıklıkla rastlanıyor.  Hedef koyamamak da cam tavanda önemli etkenlerden. Hedef koyan kadın hedefe
ulaşmada daha istekli konumda.  Kadının iş yaşamında yükselmesinin önündeki engellerden bir diğeri ise
çevresel faktörler. Kadınlara erkeklere tanınan olanaklar genelde tanınmıyor.  Tepe yöneticisi konumundaki kadın aile ve işi arasında denge sağladığında büyük saygı duyulurken kariyerini ailesine tercih eden kadınlara olumlu gözle bakılmıyor.  Üst düzey yönetici kadının bazı ortak özellikleri ise, özgüveni yüksek,
tuttuğunu koparabilen, kafasına koyduğunu yapabilen şeklinde sıralanıyor.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Özdevecioğlu, günümüzde hemen
her sektörde kadın yöneticiye rastlamanın
mümkün hale geldiğini vurguluyor. Özdevecioğlu, daha önceden üniversite olarak bankacılık sektöründe kadın yöneticiler üzerinde yaptıkları araştırmadan, kadın yöneticilerin, erkek yöneticilere oranla daha demokratik oldukları sonucunun çıktığını hatırlatıyor ve ekliyor: ''Erkeklerin otoriter
tarzlarına karşın, kadınların insan odaklı ve
destekleyici yönetim tarzları ön plana çıkıyor. Öte yandan, kadın yöneticiler kendilerine daha az güveniyorlar ve iş arkadaşlarına
amirlik yapmaktan çekiniyorlar. Kadın yöneticilerle ilgili yapılan araştırmalarda, kadın yöneticilerin erkeklere oranla daha az
para kazandıkları da tespit edildi.”
Özdevecioğlu, erkek yöneticilerin, kararlı, inançlı, yenilikçi, hedefe yönelik, kendine aşırı güvenen ve hevesli kişilik özelliklerine karşın, kadın yöneticilerin de, esnek,
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ANNELİK İÇ GÜDÜSÜ

Kadınların yönetim becerilerinin çoğunda avantajlı oldukları
görülüyor. Bu da onların değişimi yönetme, iletişim kurma, ekip çalışması, stratejik düşünme, müşteri duyarlılığı, çatışma yönetimi,
müzakere becerileri gibi konularda daha etkin olmalarından kaynaklanıyor. Bu da annelik içgüdüsü, duygusal zekaları ve aile içindeki yetiştirilme tarzlarından geliyor.
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Kadın yöneticilerin
avantajları
 İletişim
 Ekip çalışması
 Sürece odaklanma
 Etkili dinleme
 Empati
 Koçluk
 Tartışma becerisi
 Stres yönetimi
 Değişim yönetimi
 Farklılıkların yönetimi

tün rol çeşitlilikleriyle baş edebilirler. Farklılıkları
yönetme, esneklik, uyum, zor durumlarla baş
etme, duygularının farkında olma ve onları yönetme konularında kadınlar daha başarılılar.

Barutçugil, yükselen kadınların kurumsal anlamda zorluklar yaşayabileceklerine de
dikkat çekiyor. Kadınların üst düzey yöneticiler arasında kendini kabul ettirmek ve yetkinliklerini kanıtlamak için daha çok çalışmak zorunda olduklarına değinen Barutçugil, şunları
söylüyor:
“Bunun yanı sıra eşine ve çocuklarına karşı sorumlulukları nedeniyle seyahatler, uzun süreli eğitimler, uzayan toplantılar ve şirket yemekleri de genellikle kadın yöneticilerin sorunları
arasında yer alıyor. Kadınların başarısı sektörlere
göre de değişiyor. Günümüzde, üretim, satış,
finansman, tedarik, lojistik, bakım-onarım
gibi konularda erkekler, eğitim, insan kaynakları,
reklam ve halkla ilişkiler gibi konularda da kadınların daha etkin oldukları şeklinde bir anlayış yaygın. Ancak, kadınlar iş hayatında uzun
yıllardır erkek egemenliğinde olan birçok alana girmeye başladılar ve her alanda başarılı olduklarını kanıtladılar.”

KARİYER

toleranslı, yaratıcı, hedefe yönelik, orta seviyede
kendine güvenen, hevesli ve çevresiyle baş edebilen kişilik özellikleri sergilediklerini de kaydediyor.
RCBA & Door Eğitim Danışmanlık’ın yöneticisi ve akademisyen Prof. Dr. İsmet Barutçugil ise yayınlanan bir röportajında kadın yöneticilerle ilgili şunları söylüyor: “Değişen
ekonomik koşullar ve iş yaşamının gerekleri kadınların yönetici olarak 2000’li yıllarda yükselişini getirdi. Kız öğrenciler, geçtiğimiz on yıllarda daha hırslı ve daha yüksek motivasyonla okudular ve iyi okullardan iyi derecelerle mezun oldular. Hırslı ve iddialı bir şekilde kariyer
sahibi olmak için çaba gösterdiler. Bu yükselişin gündeme taşınmasının önemli bir nedeni
Türk kadınlarının iş hayatındaki dikkat çeken
başarısıdır.”
Yönetici basamaklarını çıkan kadınların
bazıları, anne, eş, yönetici gibi rol ikilemlerinde
de kalabiliyor. Barutçugil’e göre, kadınlar bü-
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EĞİTİM

Matematik hastalığı

Matematik dersinde ‘0’
çeken çocukların
zekalarından şüphe etmek
yanlış. Ortalama zekaya
sahip çocuklarda da
“dyscalculia" yani
matematik öğrenme
bozukluğu görülebilir… Tam
tedavisi yok ama bu
hastalığın etkileri
azaltılabilir. D E F N E D O Ğ A N
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Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin çoğunun başını ağrıtan derslerden biri matematiktir. Matematiğin karnede ‘0’ ya da ‘1’
olmasını, birçok veli anlayışla karşılayabiliyor. Bu notlar kimi zaman çocuğun dersi
kimi zaman öğretmenini sevmemesine bağlanıyor ama matematik öğrenememenin bir
hastalık olduğunu biliyor musunuz?
Evet bu hastalığın adı ‘dyscalculia’ yani
matematik öğrenme bozukluğu… Eğitimciler ve velilerin çoğu bu hastalığın farkında
bile değil. Dyscalculia’yı tedavi edebilmek
için de önce belirtilerini bilip teşhis edebilmek gerekiyor. Aslında toplama, çıkarma gibi
basit dört işlemleri bile yapamamak bu has-

talığın en önemli belirtisi. Matematiksel sembollerin kafa karıştırması, sayıların geçtiği
öğrenmelerde hafıza zayıflığı, yönleri ve zamanı anlatmada zorlanma, hastalığın diğer
belirtileri arasında sayılıyor.
Tabii bütün bu belirtilerin ortalama yahut ortalamanın üstünde bir zekâya sahip
çocuklarda da görülebileceğini belirtelim. Yani
matematiğin zeka geriliği olan ya da IQ’su
düşük çocuklar için eğitim hayatında sorun
olduğu yargısı da tamamiyle yanlış.
Eğitimciler ve veliler, matematik öğrenme bozukluğu olan çocukları yukarıdaki belirtileri göz önünde bulundurarak kolaylıkla tespit edebilir. Bu noktadan sonra
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Çocuğuma nasıl
yardım edebilirim?

 Evde matematik oyunları oynayın, genel kavramları gözden geçirin ve pratik
yapın. Matematiğe temas etmek yani matematiği hayatın içine almak çocukların en azından basit kavramları algılamalarını kolaylaştıracak bir yoldur.
 Düşündürücü problemler üzerinde çalışın. Resim boyayarak ya da çizim yaparak çocuğunuzun problemi anlamsına yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun
matematiksel bir algıyla resim çizimlerine veya grafiklere bakmasını sağlayın
ve problemi çözmeden önce çocuğunuzun kullandığınız materyalleri anlaması için zaman verin.
 Çocuğunuza problemi sesli bir şekilde okutun ve bunun çocuğunuza yardımcı olup olmadığını inceleyin. Problemi anlayabilmesi için günlük hayattan örnekler verin.
 Çocuğunuzun zihninde sayıların iyice yer etmesi için grafiklerle süslenmiş kağıtlar kullanabilir ve türlü oyunlar geliştirebilirsiniz.
 Çocuğunuzun öğretmeniyle görüşebilir, ödev olarak karışık ve dağınık olmayan
worksheetler vermesini isteyebilir ve görsel herhangi bir şeyle çocuğunuzun meşgul olmasını engelleyebilirsiniz.

yapılması gereken ise bu konuda bir uzman doktora başvurmak…

BEYİN HASTALIĞI
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Dyscalculia’nın
belirtileri
 Sayılarla çalışmada zorluk

 Sembollerin kafa karıştırması

 Basit dört işlemi uygulamada zorluk

 Mantık açısından matematikte zorlanma
 Zamanı anlatmada zorluk
 Yönlerle ilgili zorlanma

 Matematikteki genel kavramları anlayamama ve hatırlayamama

 Stratejik planlamada beceri eksikliği
(örn: satranç oynarken)

 Sayılı öğrenmelerde hafıza zayıflığı

EĞİTİM

Dyscalculia, aslında bir beyin
hastalığı…0-12 aylar arasında bir bebeğin büyüme ve gelişmesi, fetal (anne
karnındaki) hayattaki gibi hızla devam ediyor. Bu dönemde merkezi sinir
sisteminin ve beyin fonksiyonlarının
tam gelişememesinden dolayı da "dyscalculia" meydana geliyor. Okul çocuklarının yaklaşık yüzde 6’sında aritmetik
bozukluğu görülüyor.
Dyscalculia’nın risk faktörlerinin
başında; genetik hastalıklar, yakın akraba evlilikleri, yetersiz çevre koşulları,
16 yaşından küçük, 35 yaşından büyük

gebelik, hamilelikte geçirilen bazı hastalıklar, kanama, kan uyuşmazlığı, hamilelikte röntgene girmek, ilaç, sigara,
alkol ve kahve kullanımı, anne-çocuk ilişkisindeki yetersizlik gibi olumsuzluklar
yer alıyor.
Evet, dyscalculia’nın tamamiyle tedavisi yok ama hastalık zamanında fark
edilip müdahale edilirse matematik
öğrenilebilir hale geliyor. Çocuğun durumu eğer okula başlamadan önce
saptanırsa, psiko-pedagojik yaklaşımla
tedavi edilebiliyor. Basmakalıp öğretiler,
dyscalculiası olan çocuğa hiçbir yarar sağlamıyor. Bu yüzden genellikle çoklu duyulara ilişkin metotlar ve diğer alternatif
metotlarla bu çocuklara matematik becerisi kazandırılmaya çalışılıyor.
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Özgür ve bakımlı

SAĞLIK

Yazın ayaklarınızın yere daha güzel ve sağlıklı
basmasını istiyorsanız, ayak bakımınızı ihmal
etmeyin. Ayaklarınıza yazın iki haftada bir
peeling yapmalı; günlük 5-10 dakikalık bir
ilgiyle onları şımartmalısınız…
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Ayak yorgunluğu için formül!

Bir kabın içerisine ılık su doldurun. 5 damla lavanta yağını, 2 damla biberiye yağıyla
karıştırın. Lavanta gevşetme özelliğine sahiptir. Biberiye ise kan dolaşımını güçlendirir. Uzun
ve yorucu bir günün sonunda yorulmuş olan ayaklarınızı 15 dakika bu kabın içinde dinlendirin; kaptan çıkardığınızda soğuk suyla durulayıp, iyice kurulayın.
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ÖZDEN TİMUR
Ayaklarımız özgürlüğüne kavuştu. Kışın botlar ve
kapalı ayakkabılar içinde havasız kalan ayaklar, artık
gün ışığına çıktı. Sandaletleri ve terlikleri giymek güzel
de bunun için önce ayaklarınızı yaza hazırlamalısınız.
Aslında ayak bakımı her zaman önemli ama yazın daha
da bir özen göstermeniz gerekiyor.
Yaza, çatlamış topuklarınızı onararak girmenizde fayda var. Öncelikle ayaklarınızın yumuşaması için
10-15 dakika ılık suyun içinde bekletmelisiniz. Daha yumuşak olması için suyun içine bir fincan bal ve 1/4 fincan zeytinyağı koyabilirsiniz. Bu, topuklarınızın yumuşamasına yardımcı olur.

PEELİNG DE ÖNEMLİ

Bundan sonra peeling aşamasına geçebilirsiniz.
Yazın özellikle ayak altları kurur ve çatlar. Bu sorunu
iki haftada bir peeling yaparak giderebilirsiniz. Ponza
taşı ya da kozmetik markalarının peeling ürünlerinden
faydalanabilirsiniz. Özellikle içinde şeker ya da deniz
tuzu olan peeling ürünleri daha etkili sonuçlar almanıza yarar.
Kozmetik markalarının değişik çatlak kremleri olduğunu da belirtelim. Nemlendirici özelliğe sahip bu kremleri kullanarak topuklardaki sorunları giderebilirsiniz.
Çatlamış topuklar sağlık problemlerini de işaret edebilir. Eğer sorun geçmiyorsa, bir dermatologa görünmenizi
öneririz.
Yazın, ayaklarınızdaki tırnak mantarlarını tedavi etmeyi de unutmayın. Tırnak mantarı genelde tırnağın alt kısmında beyaz ya da sarı bir leke olarak görünür. Bu mantar sonucunda tırnakta sararma, renk kaybı, incelme ve kırılmalar meydana gelir. Mantardan kurtulmak için bir uzmana görünmeniz gerek.

AYAK BANYOSU KISA OLMALI

Yazın günlük ayak bakımınıza da dikkat etmelisiniz. Aslında ayak temizliği için her gün ayaklarınızı 510 dakika ılık suda beklettikten sonra tahriş etmeyen bir
sabunla yıkamalısınız. Uzmanlar, uzun süren ayak
banyolarından kaçınılmasını öneriyor; çünkü bu, ayak
derinin çatlamasına ve bozulmasına neden olabilir. Ayağınızı sabunla temizledikten sonra durulayıp, kurulayın.
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Özellikle de parmak aralarının iyi kurulanmasına dikkat edin çünkü, parmak aralarının iyi kurulanmaması
mantar enfeksiyonlarının oluşması sonucunu doğuruyor.
Yıkama işleminden sonra ayak derinizde kuruma
olursa vazelinli merhem veya nötr losyon kullanarak bu
sorunu giderebilirsiniz. Ayak parmaklarınızın arasına losyon sürmeyin. Parmak aralarına sürülen losyon, mantar enfeksiyonlarının oluşmasına neden olabilir.

NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

Gün içerisinde ayaklarınıza nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. En iyi sonucu almak için gece yatmadan
önce nemlendirici sürüp üzerine bir şey sarabilirsiniz. Sabah kalktığınızda ayaklarınız yumuşacık olur.
Tabii bu bakımları yapmanıza rağmen ayaklarınızın ne oranda sağlıklı olduğunu da takip etmelisiniz.
Ayak cildinizin renginde değişiklik olup olmaması
önemli. Yine ayak cildinin hasarsız ve yumuşak olmasına önem vermelisiniz. Ayağınızı yara, çatlak, kabarcık, nasır yönünden kontrol edin. Ayağınızda nasır olursa kesici aletlerle müdahalede bulunmayın. Nasırlar ileriki dönemlerde risk oluşturacağı için tedavi edilmelidir.
Kabarcık oluştuğunda hemen hekiminize başvurun.

Ayak masajının
yararları

Günümüzde ayak masajına ilgi de artıyor. Özellikle Tayland kökenli Tay masajları içinde ayak
masajları önemli bir yer tutuyor. Aslında ayak
masajı, beden masajına göre daha kolay ve
daha kısa zamanda yapılıyor ama vücut masajı
kadar da etkin olduğunu söylemeliyiz. Tay tıbbına göre, uygulanan ayak masajı aynen vücut
masajında olduğu gibi “sen” adı verilen enerji
hatlarını takip eder ve enerji akımını harekete
geçirerek, bedenin iyileşme gücünü ortaya çıkartır. Ayak masajı; kan dolaşımı, lenf dolaşımı, sindirim sistemi, sinir sistemi, bağışıklık sistemi için yararlı. Rahatlatıcı yapısıyla derin dinlenme sağlayarak uyku kalitesini arttırdığı da
belirtiliyor. Uzmanlar, ayak masajının bedenden toksin atımını hızlandırıp, lenf sistemine
destek olduğunu belirtiyor.
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Şanslı bir dost

GÜLŞEN KANDEMİR
Günümüz çocuklarının çoğu, tavşanları
ilk olarak hayvanat bahçesinde görmüştür.
Ben ise bundan sanırım 30 yıl önce ilk tavşanla ‘niyet’ çekerken göz göze gelmiştim.
Bir tür fal bakardı eski niyetçiler… Küçücük
kağıtlara yazdıkları mesajlarla gelecekten haber veren niyetçi amca, bu küçük kağıtları çektirmek için tavşanları kullanırlardı. Yani sizin şansınıza tavşanlar falınızı çekerdi.
Artık büyük şehirlerde niyetçilere rastlamak neredeyse imkansız olsa da, ben
tavşanları ilk kez yakından gördüğümde birini alıp eve gitmeyi ne çok istediğimi hatırlıyorum. Geçenlerde bir arkadaşımın küçük
kızı, anne ve babasına “Bana bir tavşan alın”
diye tutturunca artık ‘tavşanları’ yazmanın
zamanının geldiğini anladım. Önce bizim küçük Esra’ya bir teyze tavsiyesinde bulunayım…
Tavşanları evde bakmak çok zor; bu yüzden
bu küçük dostları barındıracak bir bahçeniz
yoksa, evde bakmak için tavşan almak da doğru değil. Bazı tavşan severler, onları kapalı
balkonlarında besliyorlar oysa bunun için en
uygunu, bahçede hazırlanacak özel bir yuva.

DOSTL ARIMIZ

HAVUCUN FAZLASI…
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Uzun kulaklı, oynak burunlu ve koca
ayaklı tüy yumağı dostunuzla 15
seneyi dolu dolu geçirebilirsiniz. 3.5
kiloya kadar ulaşan tavşanları ille de
evde beslemeyi düşünüyorsanız,
çoraplarınızdan bilgisayar
kablolarına kadar birçok şeyin
kemirilmesini de göze almalısınız.

Varsayalım ki, tavşan alıp eve getirdiniz. Sonra da onu küçük bir kartonun içine koydunuz. Şunu bilin ki, dostumuz zıplayarak, kemirerek birkaç gün içinde kutudan çıkmayı başaracaktır. Evde serbest dolaşmasına izin verildiğinde de kitapların
kenarı, çorapların uçları ve kumandanın
tuşlarına varana kadar birçok şeye veda etmeniz gerektiğini de belirteyim… Bir de tavşanların kablo kemirmek gibi özel bir zevkleri olduğunu duymuştum. Yani “Ne oldu bu
bilgisayara, bir türlü bağlanmıyor!” dememeniz için de evde tavşan beslememenizi şiddetle öneririm.
Tabii tercih sizin… İster evde, ister bahçede bakın, önce bu minik dostlarımızı nasıl
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beslemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Sakın ama sakın “Tavşanlar
havuç yer” diye düşünüp dostlarımızı hep havuçla beslemeyin. Evet
tavşanlar havuç sever ama çok
fazla havuç, içindeki yüksek şeker
nedeniyle dostlarımıza zarar verebilir. Ancak iki günde yarım havuç vermenin de bir zararı yok.

DAMAK ZEVKLERİ VAR

Yeşillikler tavşan beslemenin
olmazsa olmazı. Marul, lahana,
maydanoz, dereotu gibi yeşil yapraklı besinleri çok severler. Dengeli
bir mönünün, saman, iki avuç
kuru mama, iki avuç kuru ot (yonca yaprağı), yeşil yapraklar, yarım
havuç veya salatalık ve sudan oluştuğunu söylemeliyiz.
Tavşanların da insanlar gibi
damak zevkleri olması sizi şaşırtmasın. Bu yüzden bazı yeşilleri sevip bazılarına burun kıvırabilirler.
Dostlarımızın günde 3 çeşit farklı
yeşillik yemelerinde yarar var. Uzmanlar, 3 kiloluk bir tavşana günde 1 kiloya yakın yeşillik verilmesini öneriyorlar.

SAMANINI EKSİK ETMEYİN
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ONLARIN SEVİN

Tavşanlar, son derece sosyal
canlılar olduklarından sürekli dokunmak ve dokunulmak isterler. Bu
nedenle fırsat buldukça başları
okşanmalı, alınları ve gıdıları hatta kulak içleri kaşınmalı. Tavşanınız sizi yalamaya başladığında
asla onu kovmamalısınız, ona okşayarak cevap vermelisiniz. Tüyleri parlak, temiz, gözleri fırıl fırıl dönen sağlıklı bir dostunuzla dolu dolu
15 yıl geçirmeye ne dersiniz?..

Vücut dilleri

Yalamak: Bir sevgi gösterisidir. Onlar için
öpücük anlamına gelir.
Diş gıcırdatma: Okşandıkları zaman mutlu
olduklarının göstergesidir. Okşanmadıkları zaman diş gıcırdatıyorlarsa bu acı çektiklerinin göstergesidir.
Hoplama: Koşarken ya da durdukları yerde hoplamaları neşeden dans ettikleri anlamına gelir.
Kafayı hızlı hızlı sallamak: Heyecanlandıkları ve mutlu oldukları zaman kafalarını ve kulaklarını
hızlı şekilde sallarlar.
Arka ayaklarını uzatarak yere yatmak: Dünyanın en mutlu tavşanı odur.
Sırtüstü uzanmak: Mutluluk ifadesidir.
Severken kafalarını tamamen yere
yapıştırmaları: Teslim ve kabul manasına gelir.
Bağırmak, ısırmak, arka ayaklarını
yere vurmak ve size sırtını dönmesi: Sinirli, kırgın ve endişeli olduklarını belirten hareketlerdir.
Kulakların geriye yatırılmış olması:
Stres altında olduklarını gösterir.
Kulakları iki yana açmaları: Kızmaya
başladığının göstergesidir.
Kulaklarını dikleştirmeleri: Tehlike sezinlemiş durumdadır ve tetiktedir.

DOSTL ARIMIZ

Tavşan bakımı ile ilgili anahtar sözcük; aslında saman. Tavşanların her zaman yaşadıkları
yerde bol bol saman bulunması gerekir. Saman öncelikle dostlarımızın
sindirim sistemini mükemmel çalıştıran doğal bir gıdadır. Sert yapısından dolayı doğal bir diş bileyicisidir.
Kutu içinde satılan hazır
tavşan mamaları mineral ve protein
açısından zengindir. Tavşanlar bu
mamaları çok severler ve günde bir-

iki avuç bundan yiyebilirler. Bunlar
besin açısından yüklü oldukları
için fazlasının dostlarımızı şişmanlatacağını da unutmayın. Hazır mama bulunamadığında tavşanınıza kuru buğday veya arpa da
verebilirsiniz. Yine, bunların çok sınırlı miktarlarda verilmesi gerekir.
1-2 kilo arasında olan tavşanların
alması gereken miktar 6 yemek kaşığı, yani 2 avuç kadardır.
“Tavşanlar su ihtiyaçlarını
yediği sebzelerden karşılıyor; onlara su vermeye gerek yok” anlayışı da yanlış. Tavşanların kafeslerine ya da yemek yedikleri alana her gün su bırakılması gerekir.
Ancak yaramaz dostlarımız su
kaplarını devirip oynamayı çok
severler. Bu yüzden su kutusunu sabitlemenizi öneririz. Dostlarımıza
kimi zaman ödül olarak badem, ceviz, meyve ve kurabiye parçaları verilebilirsiniz. Meyveyi de çok sevdiklerini söyleyelim. Ancak çok
fazla verilmesi durumunda zararlı olabilir. Özellikle ishal olduklarında hazır gıda ve yeşilliği kesip
saman ve ot ile beslemek tavşanları normale döndürür.
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Şemsiye dünyasının yıldızları

MODA

Yağmurlu havalarda şıklığınızı tamamlayabileceğiniz yeni nesil şemsiyeler farklı özellikler
taşıyor. Müzikli şemsiyeyle minik kayıt cihazına yüklediğiniz şarkıları dinleyerek yağmurlu
havanın keyfine varabilirsiniz ya da elektronik kağıttan üretilmiş şemsiyeyle internetten
indirdiğiniz herhangi bir görüntüyü şemsiyenizin iç tavanına yansıtabilirsiniz.
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DEFNE DOĞAN
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len küçük bir projektör makinası sayesinde istenilen görüntü, iç tavana yansıtılabiliyor.

YAĞMURLUK GÖRÜNÜMLÜSÜ…

“Rain parade” mini şemsiyeler de farklı tasarımları ile dikkat çekiyor. Bu şemsiyenin üst topuz
tarafı insan yüzü şeklinde tasarlanarak,
insanı saran bir yağmurluk (pardüse) görünümü almış. Fantastik karakterler
parlak renklerde tamamlanmış. Neşeli görünmek için Fransa’da tasarlanmış bu portatif şemsiyeler yağmurda sizin şık görünmenizi sağlayacaktır.
Geniş bir renk yelpazesine sahip
Celal Birsen şemsiyeleri de birbirinden ilginç modelleriyle yağmurlu günlerde
yol arkadaşınız olmayı hedefliyor. Baston ve katlanabilen modellere sahip, makyaj çantasına sığdırılabilen, canlı ve neşeli desenleriyle
bu sonbahara hareket kazandıracak olan şemsiyeler modanın takipçisi bayanlar için trend yaratıyor.

İSTANBUL HARİTALI ŞEMSİYE

İstanbul’da yağmura hazırlıksız yakalanmak sıkıntılı bir durumdur. İnsanlar panik, ulaşım
felç olur. İşte tam böyle durumlar için tasarlanan şemsiye, bize bu kabustan kaçış için rehberlik ederek
iyi fikirler sunabiliyor. Haritadan şemsiyenin üzerinde
sığınmak için bulunduğunuz yere en yakın restorancafe bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Haritada ayrıca
wireless internet sunan mekanlar da bulunuyor.

MÜZİKLİ
ŞEMSİYE
KEYFİ

İlginç tasarımlarıyla
dikkat çeken şemsiyeler
arasında en işlevli olanı
ise müzikli
şemsiye. Çünkü en
azından diğerleri
gibi "şemsiyenin
tavanına bakma"
ihtiyacı
hissettirmiyor.
Japon tasarımı bu
şemsiyeyle minik
kayıt cihazına
yüklediğiniz şarkıları
dinleyerek yağmurlu
havanın keyfine
varabiliyorsunuz.

MODA

Sonbahar kapıya dayandı. Sonbahar demek, yağmur demek... Yağmur güzeldir, ancak hazırlıksız yakalanmadıkça! Yağmurlu havaların vazgeçilmezi şemsiyedeki son trendleri sizler için araştırdık...
Yağmurlu havalarda şıklığınızı tamamlamak için en önemli aksesuarlar şemsiyeler... Sokağa çıkarken, eğer yağmur yağıyorsa elimiz hemen kapının kenarındaki şemsiyeye gider. Aslında şimdiye kadar kullandığımız şemsiyeler, fiyatları ne olursa olsun,
aynı sıradınlıkla tasarlanmıştı. Oysa yeni nesil şemsiyeler farklı özellikler taşıyor.
Mesela artık şemsiyeyle yürürken, karşıdan gelen veya yanınızdan geçen kişilerin
gözlerine çıtaların girmesi olasılığı ortadan kalkıyor. Çünkü, şişme özellikli şemsiyelerde ince, metal çıtalardan kullanılmıyor.
Üstelik şeffaf yapısı da şık bir görüntü sergiliyor. "Nasıl şişireceğim?" diye telaşlanmanıza gerek yok, çünkü sapındaki küçük mekanizma, tek bir dokunuşla bunu
sizin için hallediyor.
Dizayner Hsiao Yong-Li tarafından tasarlanan şemsiye ise elektronik kağıttan üretilmiş. İnternetten indirdiğiniz
herhangi bir görüntüyü, sapındaki minik
bilgisayara yükleyip seçtiğinizde, şemsiyenin iç tavanına yansıtabiliyorsunuz.
Hemen herkesin bu konudaki en büyük
derdi, rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters
dönüp kırılmasıdır. Yeni üretilen ergonomik
şemsiye, bu olasılığı ortadan kaldırıyor. Deniz
kabuklusu formundaki şemsiye, rüzgara karşı diğerlerine göre çok daha iyi dayanıyor.
Bunun dışında şemsiyeyi elinde taşımaktan hazzetmeyenler için de tasarımlar dikkat çekiyor. Aerodinamik yapılı bu şemsiyelerle
ellerinizi özgürce kullanabiliyorsunuz.
Özel tasarım olan bir başka şemsiye ise
projektörüyle dikkat çekiyor. Şemsiyenin açılma mekanizmasının hemen altına yerleştiri-
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EVİM EVİM

Güneş
evinize
gerçekten
girsin
Türkiye yılda
ortalama 2 bin 600
saat güneş alabiliyor.
Bu değer Türkiye’de
konutlarda güneş
enerjisinin
kullanılması için
yeterli. Dört kişilik bir
ailenin günlük
ihtiyacını
karşılayacak bir
sistem evlere
ortalama 10 bin
dolara kurulabiliyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Elektriğe zam durmuyor. Türkiye’de son bir
senede elektrik faturalarındaki artış yüzde 72’yi
buldu. Enerjinin pahalılaşması ve tüm dünyada petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlarının sınırlı bulunması artık yenilenebilir enerjiyi öne çıkarıyor.
Türkiye'de rüzgarın yanı sıra yenilenebilir enerjiler arasında ciddi bir potansiyeli bulunan güneş son
dönemde "parlıyor". Siz de güneş enerjisiyle
evde küçük çaplı bir "elektrik santralı" kurarak üretim yapabilir, bütçenizi çarpan elektrik faturalarından kurtulabilirsiniz...
Türkiye'nin güneş enerjisinden elektrik
üretme potansiyeli 380 milyar kilovatsaat ancak
şu anda bu potansiyelin yüzde 1’inden bile yararlanılmıyor. Halbuki Türkiye gibi coğrafi konumu itibariyle güneş zengini bir ülkenin kendi ener-

jisini güneşten sağlamanın yanısıra ürettiği güneş
enerjisini ihraç etmesi de mümkün. Bu kapsamda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş potansiyelinin yatırıma dönüşebilmesi için yol haritası
hazırladı...

KONUM ÖNEMLİ

Evinize güneş enerjisi sistemi kurmak için
bu alanda faaliyet gösteren bir firmaya başvurmanız
gerekiyor. Normal bir evin 2000 watt elektriğe ihtiyacı olduğunu düşünürsek, 3 metre eninde 6 metre uzunluğunda güneş paneline ihtiyaç duyacağınızı belirtelim. Evdeki günlük elektrik tüketimi ve
devamlı elektrik tüketen cihazların tüketim kapasiteleri dikkate alınarak elektrik paneli seçilmesi gerekiyor.
Kış aylarında güneş ışınlarının azaldığı dönemlerde güneş ile elektrik üretimi gerçekleştiremek
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de mümkün olmuyor. Ama hemen korkmayın… İhtiyaçtan fazla elektrik üretiminiz varsa bunları da güneş pillerinde depolayarak gece ya da bulutlu havalarda kesintisiz elektrik kullanma
imkanı sağlayabilirsiniz.

FAZLASI SATILABİLİR
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Kendi enerjisini üretiyor

AB'nin desteği ve 72 kuruluşun sponsorluğunda kendi enerjisini üreten, ısıtma ve soğutmada
tamamen doğal yollar kullanılan "Güneş Evi" Diyarbakır'da inşa edildi. 120 metrekarelik kullanım alanı olan ve toplam 130 bin TL’ye mal olan Diyarbakır Güneş Evi, ürettiği enerjiyi elektrik şirketine satacak geleceğin evlerinin de ilk örneği oldu. Yapılan araştırmalar, yılda 2 bin
saat güneş alan bölgelerin güneş
enerjisinden yararlanmak için uygun
olduğunu gösteriyor. Türkiye; ortalama 2 bin 600 saat güneş alabiliyor. Diyarbakır yılda 3 bin 300
saat güneş enerjisi alabiliyor.
Dünyanın her yerinde yerin
2 metre kadar altına inildiğinde ısı
ortalama 15 derecede sabitleniyor.
Diyarbakır'ın bulunduğu enlemlerde kışın 12, yazın 17 derece aralığında kalıyor. Bu imkandan hareketle Güneş Evi'nin arka bahçesine 3 metre kazıldı ve altına borular döşendi. Bu borulardan geçirilen su, Güneş Evi'nin zemin döşemesinde, tavanlarda ve asma kat tavan altındaki borularda dolaştırıldı. Böylece, yazın 40-50 dereceyi, kışın eksi 20 dereceyi bulan ısı değişikliği yer altındaki sabit enerjiden yararlanılarak dengeleniyor, enerjiye duyulan ihtiyaç azaltılıyor. Güneş Evi'nde bilgisayar, lamba, buzdolabı güneşten alınan enerji ile çalışıyor. Toprak sıcaklığı nedeni ile soğutuluyor, doğal vakum ve gerektiğinde devreye giren aspiratörle serinlik sağlanıyor.

EVİM EVİM

Üstelik güneş enerjisiyle
evde küçük çaplı bir "elektrik santralı" kurup üretim yapmak da
mümkün. Sistemin maliyeti üretilecek elektriğin miktarına göre
değişiyor. Dört kişilik bir ailenin
günlük ihtiyacını karşılayacak
bir sistem ortalama 10 bin dolara kuruluyor. 8.5 kilovatsaatlik bir
sistemin maliyeti ise 20 bin doları buluyor. Sistemlerin ömrü 25
yıldan 50 yıla kadar çıkıyor.
Gelecekte "çift saat uygulamasına" geçilmesi halinde
üretim fazlası enerji devlete de satılabilecek. Almanya’da bu sistemle çalışan sertifikalı 3 binden
fazla ev bulunuyor. Bu konutlar
kendi enerjisini üretiyor, artanı
ikinci saat uygulaması üzerinden
devlete satıyor. Ülkemizde de
gelecekte "artı enerji konutları"
olması planlanıyor.
Türkiye'de artık inşaat firmaları da güneş enerjisiyle ısınıp
aydınlatılacak konut projeleri
üretiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz
günlerde İstanbul Haramidere'de
866 konuttan oluşan bir projenin
temeli atıldı. Türkiye’nin ilk güneş enerjili konut projesiyle üretilen 550 kw elektrik enerjisi ile
site aidatlarında tasarruf sağlanması planlanıyor.
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Hem serin
hem tatlı

Yazın bunaltıcı sıcaklarda baş tacı yaptığımız
yiyeceklerden biridir dondurma… Avrupalıların
kışın da tatlı niyetine çokça tükettiği dondurmayı
bizler niyeyse yaz yiyeceği olarak konumlandırmışız. Bu nedenle olacak ki, dondurmanın hayalini daha çok yazın kuruyoruz.
Bir zamanlar küçük işletmelerin ürettiği dondurma artık endüstriyel üreticilerin eline geçti. Yerlisi yabancısı tüm üreticiler pazardan pay almak
için adeta birbirleriyle tatlı bir yarışa girmiş durumdalar. Reklamlarla promosyonlarla tüketicinin iştahını kabartmaya çalışıyorlar. Bunun da elbette tatlı karını alıyorlar.
Türkiye’de yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olan
endüstriyel dondurma pazarı 1 milyar dolarlık bir
pazar büyüklüğüne ulaştı. Algida’dan Ülker
Golf’e Panda’dan Mado’ya, Ben and Jerry`s’den
Haagen Dazs’a kadar onlarca yerli ve yabancı üretici pazarda rekabet ediyor. Tüm bu çabalara rağmen halen Türkiye’de yılda kişi başı 2,5 litre dondurma tüketiliyor. Avrupa ülkelerinde bunun
halen 6.5-7 litre olduğu düşünülürse, Türkiye’de pazarda alınacak daha çok mesafe olduğu
da görülüyor.

GURMELERİN TERCİHİ

Endüstriyel dondurma pazarı gelişse de müdavimleri
geleneksel yöntemlerle, gerçek meyvelerden üretilen
geleneksel dondurma lezzetinden vazgeçmiyor.
İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda
dondurmanın en güzel hallerini tadabileceğiniz
mekanlar da var. G Ü L Ş E N K A N D E M İ R
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Evet, endüstriyel dondurma pazarı büyüyor ama gurmeler, geleneksel yöntemlerle üretilen dondurmaları halen baş tacı yapıyor. İstanbul’da birçok dondurmasever için yarım yüzyıllık işletmelere gidip, geleneksel yöntemlerle
üretilen dondurmaları yemek bir keyif. Biz de sizler için İstanbul’un ünlü dondurmacılarını araştırdık. Bu aile işletmelerinde üretilen birbirinden
nefis dondurmaları evinizde de tüketebilirsiniz.
Dondurmaların kilosu 20-35 lira arasında değişiyor.
İstanbul’un ünlü dondurmacılarının her birinde en az 20 çeşit dondurma bulunuyor. Gerçek meyvelerden üretilen bu dondurmalar arasında kestanelisi de var, sakızlısı da… İşte dondurmanın en güzel hallerini sergileyenler….
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 KANAAT’IN DONDURMASI

Üsküdar'daki tarihi Kanaat Lokantası, geleneksel Türk yemekleriyle ünlü bir restoran olarak bilinir. Ancak Kanaat’ın dondurması da tadına bakılmaya değer. Restoranın sadece yaz mevsiminde ürettiği dondurma; koyun sütü, kaymak ve salep ile yapılıyor. Kanaat’ın dondurmalarında gerçek meyve kullanılıyor. Kilosu 26 lira, porsiyonu ise 5 TL.
Telefon: (0216) 553 37 91

 MEVSİM MEYVELERİ KULLANILIYOR

1972’den beri dondurmacılık yapan Yaşar Usta’nın tezgahı, yaz aylarında İstanbul’un dört bir tarafından dondurma severleri ağırlıyor. Bostancı’da
Biberoğlu Unlu Mamüllerinin önündeki bir tezgahta işini yürüten Yaşar Çarlı, mevsime göre havuç, domates, armut gibi değişik meyvelerden dondurma
hazırlıyor. Yaşar Usta, dondurma yapmanın inceliklerini Arnavut bir ustadan öğrenmiş. Burada şeftalili, kavunlu, cevizli, çilekli, fıstıklı ve muzlu dondurma çeşitlerini denemeniz mümkün. Bugünlerde
giderseniz Yaşar Usta’da dutlu, incirli ve erikli dondurmasını yiyebilirsiniz. Kullandığı sütü mandıradan
alan Yaşar Usta’nın dondurmalarının kilosu 25 TL.
Telefon: (0216) 361 14 40

 KARADUTLUYA DOYULMUYOR

Bebek'te Cevdet Paşa Caddesi üzerindeki Güneş’in 30 yıllık bir geçmişi var. Güneş’in sahibi Emin
Sandıkçı… Kendine özgü karadutlu dondurması
dondurma severlerin dilinden düşmüyor. 18 çeşit dondurması bulunan Güneş’de sakızdan karamelliye vişneliden limonluya kadar değişik lezzetleri tadabilirsiniz. Gece çok geç saatlere kadar açık olan mekanda 15 kişilik de oturma kapasitesi var.
Telefon: (0212) 263 27 70

 BİR DE KESTANELİYİ DENEYİN

Yeşilyurt'taki Hakiki Roma Dondurmacısı da
bir aile işletmesi. 40 yıllık işletmeyi Ramazan Vardar ve Veysel Ayer yönetiyor. 20'nin üzerinde dondurma çeşidi olan dükkânın bir şubesi de Yeşilköy'de.
Kestaneli dondurması çok seviliyor ve gece saat 1.00’e
kadar açık. Topu 1.5 lira olan Hakiki Roma dondurmalarının kilosu 25 lira…
Telefon: (0212) 663 35 42
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 SANTA MARİSA’SI MEŞHUR

Moda’nın vazgeçilmez dondurmacısı Ali Usta, 1969’dan bu yana hizmet
veriyor. Yıl boyunca 70’e yakın dondurma çeşidi üretiyorlar. Günlük 30-35 çeşit dondurma var. Yapımında gerçek meyve ve şeker kullanılıyor. Ali Usta, sabah
9.00’dan gece 02.00’ye kadar açık. Her gün biri meyveli olmak üzere sade ve
çikolatalı 3 çeşit de diyet dondurma yapılıyor. Böğürtlenli, ahududulu, muzlu,
kavunlu, vişneli, naneli, karadutlu çeşitlerinin yanı sıra içine ne koyduğunu sır
gibi sakladığı Santa Maria dondurması da tercih edilenler arasında. Dondurmanın
kilosu 35, kaşığı 2 TL. Telefon(216) 414 18 80

 ADININ MİNİ OLDUĞUNA BAKMAYIN

Mini Dondurma, 4 metrekarelik bir yerde lezzet dağıtıyor. 1968’den beri Bebek’te faaliyet gösteren Mini Dondurma’nın sahibi Nur Ener. Ümraniye’de 130 metrekarelik bir imalathanesi olan Mini Dondurma’da 21 çeşit dondurma satılıyor. Sütlü, karadutlu ve sakızlı dondurması çok popüler. Frambuazı Yalova’dan, sakızı Yunanistan’dan alan işletme, mart ve kasım ayları arasında açık. Haftanın her günü gece
saat 3.00’a kadar burada dondurma yemek mümkün. Topu 1.5 lira olan dondurmanın kilosu 25 lira… Telefon: (212) 257 10 70
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New York
New York

GEZİ-DÜNYA

Ünlü şarkıcı Frank Sinatra’nın ‘New York, New York’
şarkısıyla bir zamanlar dillere dolanan ABD’nin bu
eyaleti, onlarca milletten, dinden, ırktan insanı
kucaklayıp bir potada eriten bir anne gibi adeta.
Devamlı bir insan selinin kapladığı şehirde, gökdelen
deryasında kendinizi küçücük hissediyorsunuz. 170 dilin
konuşulduğu şehirden, insanlara ve kültürlere bakışınızı
değiştirerek dönmeniz olası… A Y Ş E G Ü L E M İ R
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Beyaz, esmer, zenci, çekik gözlü insan kalabalığı, yeşil ışıkla beraber, göğe
karşı adeta yarışırcasına yükselen gökdelenlerin bir köşesinden diğerine hareket ediyor. Diğer yanda trafiğin açılmasını sabırsızlıkla bekleyen taşıtlar, korna
sesleri, insan gürültüsü, sirenler… New York’a (NY) ilk gelenlerin kapıldığı şaşkınlıkla, “Ne kadar vahşi bir şehir” diye düşünüyorum. Yüzlerce katlı gökdelenlerin
arasından kendimi adeta karınca gibi hissederek otelin yolunu bulmaya çalışıyorum. Uzunlu kısalı, farklı mimarilere sahip gökdelen deryası içinde 5. Cadde’yi
buluyorum. Mega şehir New York’ta zaten sokak ve cadde isimleri tamamen rakamlardan oluşuyor. Otele girmemle çıkmam bir oluyor. Her ne kadar ilk etapta beni şaşırtıp, korkutsa da New York’un meşhur yerlerini görmek için bir dakika bile kaybetmek istemiyorum.

FİLMLERİN ŞEHRİ
Manhattan, Metropolitan Müzesi, Soho, Özgürlük Heykeli, Central Park, Broadway, Wall Street, Harlem… Filmlerden, gazetelerden, dergilerden aşina olduğum
bu mekanları gerçekten görecek olmak beni heyecanlandırıyor.
Pek çok filmin çevrildiği, ünlü filmlere ev sahipliği yapan New York, dünyada çoğu kişinin gitmeden de az çok bildiği, kendine yakın hissettiği bir şehir. Banliyöleriyle beraber 21 milyon kişiyi dil, renk, ırk ayrımı yapmadan kucaklayan bir
anne gibi... Kalabalığı, hiç bitmeyen hareketliliği, canlı hayatı ve insan mozaiğiyle
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NY’de görülmesi gereken yerler

 Özgürlük heykeli  Empire State Binası  Central Park  Times Meydanı  Modern Sanat Müzesi  Guggenheim Müzesi,  Modern
Tarih Müzesi  Wall Street  Manhattan  Harlem  İtalyan Mahallesi  Trump Tower  Times Square  5.Cadde  BM Binası
 Brooklyn Köprüsü  Çin Mahallesi

sizi adeta kendine çekiveriyor. ‘New York,
New York’ şarkısını söyleyen sanatçı Frank Sinatra’nın dediği gibi hiç uyumayan bir şehir New
York. Gezdikçe daha fazla yerini keşfetme isteğine kapılıyorsunuz.

170 DİL KONUŞULUYOR
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102’İNCİ KATTAN MANZARA
Rehber anlatırken bu şehrin tarihinin ne
kadar yeni olduğunu, bilgi olarak verdiklerinin
de gökdelenler, onların uzunluğu ve sinemadan
ibaret olduğunu fark ediyorum. Tur otobüsünün
geldiği yer dikkatimi çekiyor. 102 katlı Empire State Binası, şehrin en güzel manzara izlenebilen yeri. Yarım saat burada harcayıp gökdelenin tepesinden gökdelen şehrini izledikten
sonra bir sonraki tur otobüsüne yetişiyorum. Bu
kez istikamet son ekonomik krizde de bir
hayli tartışma konusu olan Wall Street… Onlarca
banka, bu borsa sokağında yer alıyor. 11 Ey-

lül saldırısında çöken Ground Zero (Sıfır Noktası) da otobüsteki herkesin ilgisini çekiyor. Daha
önce burada Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kuleleri bulunuyormuş.

CENTRAL PARK’TA SPOR
Otobüs buradan Manhattan’a geçiyor. Ada
şeklinde olan Manhattan’a muhteşem bir köprüden geçiyoruz. O anda izlediğim filmlerin sahneleri aklımdan geçiyor. 1.5 milyon kişi Manhattan’da yaşıyor. Her gün çalışmak için gelen
de bir o kadar kişi bulunuyor. Manhattan
gökdelenlerinin mimarisi gerçekten inanılmaz…
Köprüden geri dönerek deniz boyunca
uzaktan gördüğümüz Özgürlük Heykeli’ne
doğru ilerliyoruz. Karşı adaların görüntüsü de
muhteşem. Otobüste olmamıza rağmen olabildiğince çok deklanşöre basıyorum; her anı
karelerime sığdırıyorum. Rehber, Özgürlük
Heykeli’ni yakından görmek isteyenlerin tekne turuna katılabileceğini hatırlatıyor. Ben de

GEZİ-DÜNYA

Yüzölçümü küçük olsa da binaların yoğunluğu ve trafik nedeniyle etrafı görmek bir
hayli zaman alabiliyor. Daha önceden bu şehirde
yaşayan bir arkadaşımın tavsiyesine uyarak şehri Sightseeing otobüsüyle dolaşmayı seçiyorum.
Gördüğüm ilk duraktan biletimi alarak iki katlı kırmızı double decker’ın en üst katında güzel bir koltuğa keyifle yerleşiyorum. Maceraya
hazırlanan bir turist gibi göreceğim yerlerin heyecanı içimi kıpır kıpır ediyor. Kulaklığı da takarak bir yandan rehberin verdiği bilgileri dinlerken, diğer yandan bir elim fotoğraf makinemde her an çekmeye hazır vaziyette çevreyi en ince ayrıntısına kadar görmek için pür dikkat kesiliyorum. Rehber başlıyor anlatmaya:

“ABD’nin bir eyaleti olan New York; Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island olarak beş bölüme ayrılır. New York bir göçmen kentidir. Şehirde yaklaşık 170 ayrı dil konuşuluyor ve her üç kişiden biri ABD dışında bir
ülke doğumludur. İngilizce çeşitli aksanlarla konuşulur. İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca da yoğun kullanılır.”
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Brooklyn

NEW YORK
Ülke: ABD
Yüzölçümü: 1.2144 kilometre kare
Rakım: 10 metre
Nüfus: Şehirde 8.2 milyon, banliyölerle
beraber 21 milyon

bir sonraki gün için bunu yapmaya karar veriyorum. Yediye varan saat farkına karşın her
ne kadar gözlerimden uyku aksa da NY’ye ait
her şeyi yapma hevesindeyim. Özgürlük heykelinin etkisindeki düşüncelerimden sıyrıldığım anda Central Park’a geldiğimizi fark ediyorum. Göz alabildiğine uzanan parkta inerek biraz doğayla baş başa kalmak istiyorum.
Spor yapan, dinlenen New Yorkluları seyre dalıyorum.

ALIŞVERİŞ İÇİN MÜKEMMEL

New York’ta ne yenir?

GEZİ-DÜNYA

New York’ta her ülkenin yemek kültüründen örnekler görmek mümkün. Restoranlar
yerine göre değişmekle birlikte genelde modern ve temizler; geniş mönülere ve değişken
fiyatlara sahipler. Fast food'lardan, self-servis restoranlarına, masa servisinden fişli servise kadar çok sayıda çeşidi var. Dünya üzerinde ne kadar farklı mutfak varsa hepsini NY’de
bulmak mümkün. New York’lular sabaha pancake, bacon, kızarmış ekmek ve yumurtadan
oluşan bir kahvaltıyla başlıyor. Krem peynirli bagel, ara öğünlerin gözdesi. Çin restoranları ve pizzacılar da yoğun olarak tercih edilen yerler. Gurme restoranları arasında Balthazar,
Babo Ristorante Enoteca, BLT Steak, Daniel, Sylvia’s Restaurant, Time Cafe yer alıyor.
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O arada elimdeki şehir haritasından
ünlü Metropolitan Müzesi’nin de parka yakın
olduğunu görüyorum. Dinlendikten sonra
koşar adımlarla müzeye doğru yollanıyorum.
Kocaman müzenin birkaç saatte gezilemeyeceğini fark ediyorum ancak ne kadarını görsem kârdır deyip, biletimi alarak dalıyorum
içeriye. Sanat müzesinden, gördüklerimden
etkilenerek çıkıyorum. Tekrar otobüse mi binsem yoksa yakın olan 5’inci caddeye yürüsem
mi diye kararsız kalırken, bir süre sonra yürüme kararı alıyorum. Alışverişiyle ve moda
merkezleriyle ünlü 5. Cadde’de, en pahalı markalar bulunabiliyor. En büyük mağazalardan
biri olan Macy de burada. Hızla yeni kreasyonlara ve albenili vitrinlere göz gezdiriyorum.
NY’yle ilgili hatıra eşyalar satan bir mağazadan
da alışveriş yapıyorum.
Alışveriş için de mükemmel bir şehir
New York. Kıyafetten, teknolojik eşyaya her
şey Türkiye’dekinden daha uygun fiyatlı… Hele
bir de indirim dönemine rastlarsanız ya da biraz şehir dışında yer alan outlet merkezlerine gitme şansı yakalarsanız, birkaç valizle dönmeniz olası…

BROADWAY’DE MÜZİKALLER
Bir sonraki tur otobüsünü beklerken bir
yandan dolaşıp, bir yandan da insanları inceliyorum. Her milletten, dilden, ırktan insanın
aynı yerde yaşaması, farklıların ve ötekilerin
birlikteliği hoşuma gidiyor. Sokakta yaşayan
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Central Park
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gun, 367 oto hırsızlığı yaşanıyor.” Bu hatırlatma sonrasında sokakta gördüğüm dilencilere daha mesafeli yaklaşıyorum. Ve nihayet tur otobüsü de görünüyor. Tekrar kırmızı double decker’ın en üst katına yerleşiyorum. Yorgunluk içinde adeta sızıveriyorum koltukta ama merakım çevreyi incelemeye devam etmemi sağlıyor.
İlerleyince Harlem’den geçiyoruz.
Zencilerin mahallesi ünlü Harlem basketbol
takımıyla tanınıyor. Ama tehlikeli olabileceği

gerekçesiyle burayı sadece otobüsten görüyoruz. Bir hayli zaman sonra ise durağımız Times Square oluyor. Burada da tiyatrolarıyla ünlü Broadway bulunuyor. Tiyatroların kapılarındaki afişlerden gösterimdeki
oyunlara bakarak ‘belki gelirim’ diye plan
yapıyorum. Hava kararırken nihayet otelimin olduğu caddeye varıyorum Yorgunluktan dizlerim tutmaz halde, ayaklarım sızlarken yüzümdeki gülümseme gördüklerime değdiğini ispat edercesine sürüyor.

GEZİ-DÜNYA

insanlara da dikkat kesiliyorum. Adım başı
dilenen saçı sakalı birbirine karışmış insanlar
da görüyorum. Obezler, çok farklı giyimli
gençler dikkatimden kaçmıyor. Dünyanın en
zengin ve pahalı şehri olan New York,
maalesef fakirliği de içinde barındırıyor. Zengin sayısı kadar da fakiri var. O anda rehberin yaptığı uyarı kulaklarımda çınlıyor:
“New York’ta suç oranları çok yüksek. Çantalarınıza her zaman dikkat edin. New
York’ta günde, 5 cinayet, 9 tecavüz, 256 soy-
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GEZİ-TÜRKİYE

Mavi, yeşil ve çay...
Karadeniz’in şirin
şehri Rize; çayı,
Kaçkar Dağları,
Anzer balı ve Ayder
Yaylası’yla meşhur.
İlk olarak dik
yamaçlar, keskin
virajlar ve göz
alabildiğine uzanan
çay bahçelerinin
gözünüze takılacağı
şehir, ziyaretçilerine
adeta bir doğal
görsel şölen
sunuyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Yemyeşil doğa, dik yamaçlar, keskin virajlar, dereler ve hemen her yerde göze çarpan çay bahçeleri…
Karadeniz’in şirin ve bir o kadar da sert doğaya sahip
şehri Rize’ye otobüsle girişimde gözüme ilk çarpan bunlar oluyor. Adeta yeşilin içine hapsolmuş hissediyorum
kendimi, bir daha çıkmamak istercesine. Birbiri ardına sıralanan dik yamaçlar, hayrete düşmeme neden
olsa da, şehrin insanlarının hayat mücadelesini içimden takdir ediyorum.
Trabzon'un 75 kilometre doğusunda, şişkin yeşil yastıklara benzeyen çay fideleriyle kaplı bir
dağın eteğinde kurulmuş Rize. Yemyeşil çay bahçelerinin her tarafı kapladığı, çok az düz bir alanda harikalar yaratılarak kurulmuş adeta. Çayı, Kaçkar Dağları, Anzer balı, Ayder Yaylası'yla meşhur tipik bir Karadeniz şehri.
Doğanın son derece cömert olduğu şehirde, ye-

şile inat izin verilen betonlaşma ve yapılaşmaya hayret ediyorum. Ama ilk defa bu keskinlikte gördüğümüz
dağlar ve sert yamaçlar ilgimizi başka tarafa yönlendirmemizi sağlıyor. Yol boyunca sıralanan çay fabrikaları
da şehrin ekonomisi hakkında fikir veriyor. Ekonomisi tamamen çaya bağımlı olan ilin, hemen her ilçesinde
bir çay fabrikası bulunuyor.

YAĞMUR VE RİZE
Yamaçların hakim olduğu şehirde aradığınız yere
ulaşmanız için tıknefes olurcasına yokuş tırmanmayı
göze almanız şart. Dolaşırken aniden bastıran yağmur,
Karadeniz'de olduğumuzu bir kere daha hatırlatıyor.
Yağmura aldırmadan, şehrin panoramik manzarasının
en iyi görüldüğü Ziraat Parkı'na varıyoruz.
Parka vardığımızda yöreye özgü 'sis' sürpriziyle karşılaşıyoruz. Sisin açılmasını beklerken girdiğimiz
hemen yanı başımızdaki parkta, çayın memleketinde
olmanın rahatlığıyla tavşan kanı çayımızı içimize çe-
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kerek yudumluyoruz. Sisin açılmasıyla da dağ
ve yamaçların eteklerine kurulmuş olan şehri,
parktan seyre dalıyoruz. Alelacele çektiğimiz hatıra fotoğraflarından sonra da rehberimizin uyarısıyla yine şehrin en iyi manzarasının seyredilebildiği Şahin Tepesi'ne çıkmak için otobüsümüze koşar adımlarla geri dönüyoruz.

ŞAHİN TEPESİ
Şahin Tepesi'ne baş döndürecek kadar dik
olan bir yamaç ve dar bir yoldan çıkılıyor. Otobüsün zorlanarak ilerlediği yolda yemyeşil
doğa bizi cezbedip, adeta kendimizden geçiriyor. Bitmek bilmeyen dik yokuşta sanki yeşillere
bürünmüş bir geçit törenindeymiş gibi bir sağa
bir sola bakarak bu anı ölümsüzleştirmek için
fotoğraf makinelerine davranıyoruz. Zirveye doğru yaklaştıkça en alttaki ağaçlar ve nesneler artık küçülmeye başlıyor. Zorlu bir yolculuktan sonra nihayet zirveye varıyoruz. Şahin Tepesi'nde
manzaranın izlenebildiği ve leziz yöresel yemeklere sahip restoranda yemek yiyerek yine
sisin açılmasını bekliyoruz. Yöreye özgü mısır
ekmeği, hamsi, lahana ve et yemeklerini büyük
keyifle tadıyoruz. Ayaklarımızın altındaki eşsiz
doğa manzarasıyla da adeta büyüleniyoruz. Uçurumvari bir tepe olan Şahin Tepesi'ndeki restoranda uzun süre aşağıdaki vahşi ve sert doğayı ve dağların arasında daha güzel görünen
haşin Karadeniz'i izlemeye doyamıyoruz. Neyse ki, tepeden iniş, çıkışı kadar bizi zorlamıyor.
Gördüğümüz manzaranın etkisiyle dönüşe geçerken, rehberin Rize’yle ilgili bilgilendirmesine kulak veriyoruz:
“Rize sözcüğü, Helence Riza veya Rize
dağ eteği anlamına geliyor. Bazı araştırmacılar,
Lazca buluşma yeri anlamına gelip şehre adını verdiğini iddia etse de genel kanı orijinin Helence olduğu yönünde.”
1950'den sonra çay sayesinde kalkınmış
bir şehir Rize. Apartman boşluklarına, sanayi sitesindeki tamirhane avlularına kadar her yere
çay ekilmiş olduğuna tanık oluyoruz. Düz alan
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Bunları yapmadan
dönmeyin
 Rize Kalesi'ni gezin

GEZİ-TÜRKİYE

 Kale-i Bala'yı görün
 Pazar-Kız Kulesi'ni görün
 Ayder'de kaplıcaya girin
 Dünyaca ünlü Anzer balını tadın
 Çayeli'nde denize girin
 İkizdere Çamlık'ta kuş gözleyin
 Laz böreği, hamsili ekmek ve hamsi pilavı yeyin
 Rize bezi ve Rize çayı alın
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sıkıntısı olan şehirde çay ekilmeyen
düz alanları ise sekiz, on katlı apartmanlar dolduruyor.

ANZER BALI VE KAÇKARLAR
Rize'nin ilçesi olan Ardeşen'den sonra, yoldan içeri kısımlara
Rize'den doğuya gidildiğinde, bir
akarsuyun iki kıyısında kurulu güzel, küçük Çamlıhemşin kasabasına
ulaşılıyor.Yakınında, kano sporu
için ideal olan Fırtına Vadisi, güzel
Zir Kalesi ve Bizans döneminden kalma taş köprüler bulunuyor. İnişli yokuşlu Ayder çayırlıklarından geçerken, mevcut birçok kaplıcadan birinde dinlenebilmek mümkün. Dağa
tırmanmayı sevenler için Kaçkar
Dağları'na doğru burası en iyi baş-

langıç noktası. Kaçkar Dizisi'nde
güzel Kaçkar Dağları Milli Parkı
yer alıyor. Rize'nin güneyindeki
dağlarda dünyaca tanınan besleyici Anzer balı ile bilinen Anzer Köyü
aynı zamanda botanik özelliği ve yürüyüşlere elverişliliği açısından hoş
bir mekan.
Anzer ve İkizdere Yaylaları
arasındaki İkizdere Kanyonu, planör
tarzı uçuş sporu için önemli bir
nokta. Aynı zamanda, buradan yöreyi kuşbakışı seyredilebilmek
mümkün. Kısa sürede hızlıca gezdiğimiz şehirden dönerken, doğanın
güzelliği ve yeşilin her tonunu adeta beyinlerimize işliyoruz, ve “Keşke büyükşehirlere de götürebilsek!”
diyoruz.
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Turizmden hak ettiğimiz payı alacağız
Ekonomisi çaya bağlı olan Rize’de 210 serbest
muhasebeci ve mali müşavir bulunuyor. Rize Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Muammer Berberoğlu, şehirdeki muhasebecilerin yüzde 94’ünün aktif olarak çalıştığını belirterek, şunları söylüyor: “Ekonomik krizden maalesef bizler de
etkilendik. Meslek yasasının 20’inci yılını kutlarken
mesleğimizin temel sorunlarının başında haksız rekabet ve tahsilat sorunu geliyor. Rize’nin önemli geçim kaynağı çay. Şehrin ekonomisinin yeni açılımlarla desteklenmesi gerekiyor. Teşvik kapsamında olmasına karşın Batı’ya uzak olması ve coğrafi yapı-

sı nedeniyle yatırımcılara cazip gelmiyor. 2006’da
kurulan Rize Üniversitesi sosyal, kültürel ve ekonomik yönden şehrin kalkınmasına katkı sağlıyor. Karadeniz sahil yolunun tamamlanmasıyla da ulaşım
alanında sorunumuz kalmadı. Trabzon Havaalanı’na
45 dakika mesafede olmamız ilimizin turizmden hak
ettiği yeri kısa sürede almasını sağlayacak. Şehri güneye bağlayacak, İkizdere-Ovit tünelinin yapılması
halinde Rize-Erzurum arası 3 saate inecek. Tünelin
yapılması halinde güneyin limanı Rize olacak. Yeşil
ilimiz ve güzel yaylalarımız, görülmeye gezilmeye
ve yatırım yapmaya değecek yerler.”

Butik
otelde
konaklama
Rize’de konaklamak için çeşitli yıldızlara sahip oteller, pansiyonlar yanında
butik oteller de bulunuyor. Rize’nin Derepazarı ilçesi Yanıktaş Köyü’ndeki Zümrüt-ü Anka butik oteli bunlardan biri.
Yedi odası bulunan otel, daha çok işadamlarına, bürokratlara ve devlet görevlilerine hizmet veriyor.
Otelde Selçuklu ve Osmanlı mimarisi hakim. Otelin kurucusu Ahmet Oflu, 15
yıldan fazladır Rize merkezde yöresel yemekler yapan bir restoranları bulunduğunu, oraya gelen müşterilerinin talebi üzerine bu oteli kurma kararı aldıklarını anlatıyor. Otelin tek kişilik odasının fiyatı 90
TL, çift kişilik odasının fiyatı da 150-200
TL arasında değişiyor. Otelde pide yapan
bir fırın da bulunuyor.
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Madonna
geliyor

KÜLTÜR-SANAT

Pop müziğinin kralı Michael Jackson’ın
zamansız ölümüyle üzülen pop severler, pop müziğinin kraliçesi Madonna ile teselli bulacak.
Pop’un yaşayan efsanesi Madonna 5 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Daha önce Shakira, Michael Jackson, Kevin Costner, Adriana Lima
gibi yıldızları Türkiye'ye getiren Efsane Danışmanlık,
şimdi de Madonna’yı hayranlarıyla buluşturuyor.
Madonna en son 1993 yılında Türkiye’ye
gelmiş ve İnönü Stadı'nda konser vermişti. Tahmini maliyeti 10 milyon TL olan konser Atatürk
Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden Madonna hayranlarını buluşturacak olan konser 5 Eylül'de yapılacak ve saat
22.00'de başlayacak. 80 bin kişinin katılması beklenen konserin bilet fiyatları ise 100 TL ile 1.250
TL arasında değişiyor. Dört günlük program için
Türkiye'ye gelmesi beklenen Madonna'nın Anıtkabiri ziyaret etmesi, bir TV programına katılması
ve konser sonrasında Reina'da bir 'after party'e
katılması bekleniyor.

Kurtuluş Savaşı minyatürleri

Sanatçı Hüseyin Kandemir'in Türkiye'deki ulusal kurtuluş savaşı ve Atatürk devrimlerini geleneksel Osmanlı sanatı minyatürün diliyle yapıtlarına
aktardığı kişisel 'minyatür peyzaj' sergisi, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığı Sanat Galerisi'nde yer alacak. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan ve Yüksek Lisans eğitimini Çini
Ana Sanat Dalı'nda yapan sanatçının sergisi, 15 Eylül'e dek izlenebilecek. Kandemir sergisinde, konusunu Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan alan kompozisyonlara, 'unutulan çocuk dünyası' veya Rum gibi diğer ilginç konular eşliğinde yer verecek. Ayrıntılı bilgi için: (0212) 327 43 45
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Yaz konserleri
doludizgin

Yaz konserleri devam ediyor. Yıllardır müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Most Açıkhava Konserleri, 17 Ağustos 2009’da
Goran Bregoviç konseriyle sona erecek. Balkan müziğinin başarılı
temsilcisi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullularla buluşacak. Bugüne kadar yapmış olduğu film müziklerinden en seçkin örneklerinden geniş bir repertuarla İstanbullu
müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Bregoviç, Düğün ve Cenaze orkestrası eşliğinde sahnede olacak.
Bregoviç, 17 Ağustos tarihinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu`nda gerçekleşecek konserinde bugüne kadar Dom Za Vesanje,
Arizona Dream, Underground, Crna Macka gibi pek çok film müziğinden, diskografisinden yer alan 20`yi aşkın albümden ve
son çalışması Alkohol`den örnekler sunacak. 20. Most Açıkhava Konserleri’nin biletleri Biletix ve Harbiye Açıkhava
Tiyatrosu gişelerinden temin
edilebilir.
Emel Sayın ve Ferhat
Göçer ise Körfez depreminin
10’uncu yılında Kocaelili minik kalpler için söylüyor. Minik Kalplerle El Ele Derneği
(Mika-Der) Emel Sayın ve
Ferhat Göçer, Kocaeli’nde
hizmet veren 3 çocuk yuvası, 2 çocuk ve gençlik merkezi ve 2 yetiştirme yurdu yararına bir araya getiriyor. Konserin tüm geliri
Kocaelili minik kalpler için kullanılacak. Sayın ve Göçer, 17 Ağustos 2009 Pazartesi günü Turkcell Kuruçeşme Arena’da saat 21.00’da
sahneye çıkacak.
Türk pop müziğinin yıldızı Yalın, mayıs ayında çıkardığı
dördüncü albümünün ardından hayranlarıyla buluşmaya devam
ediyor. Yalın, 18 Ağustos günü de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda
İstanbullu hayranlarına müzik ziyafeti sunacak. Bonus Card sahiplerinin yüzde 50 indirimle katılabilecekleri "Yalın Bonus Card
Yaz Konserleri’yle ilgili ayrıntılı bilgi www. bonus.com.tr adresinden edinilebilir.
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Demirtaş
Ceyhun
Türk edebiyatının iki usta kalemi, Temmuz
ayında aramızdan ayrıldı. Önce Nezihe Araz’ı ardından da Demirtaş Ceyhun’u ebediyete uğurladık. Artık iki usta yazar, eserleriyle yaşayacak.
25 Temmuz’da vefat eden Türk edebiyatının usta kalemi Nezihe Araz, 57 yıllık bir gazetecilik geçmişine sahipti. Araz, “Mustafa Kemal’le 1000 Gün”, “Kuvayi Milliye Kadınları”,
“Mustafa Kemal’in Ankara’sı”, “Mustafa Kemal’in
Devlet Paşası” gibi araştırmalarıyla erken Cumhuriyet tarihine, “Aşk Peygamberi” kitabıyla Mevlana’nın, “Dertli Dolap”la Yunus Emre’nin ha-

İki usta
kaleme
veda

yatına, “Kadın Erenler” ve “Anadolu Evliyaları”yla
da Anadolu kültürüne ışık tutmuştu. Üretken bir
oyun yazarı da olan Araz’ın Devlet Tiyatroları’nca
çeşitli tarihlerde oynanan oyunları da bulunuyor.
Yazar Demirtaş Ceyhun’un yazarlık hayatı ise Adana’da Bugün gazetesinde ilk öyküsünün 1953’te yayımlanmasıyla başlamıştı.
Öykülerini Yeditepe, Mavi, Dost, Varlık gibi yayınlarda yayımlayan Ceyhun, “Asya” romanıyla 1970 TRT Ödülü’nü, “Çamasan”la 1973 Sait
Faik Hikâye Armağanı’nı, “Apartman” ile de
1975’te Türk Dili Kurumu Öykü Ödülü’nü aldı.
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Ancak yazarın kamuoyunda tanınması ise “Ah
Şu Biz ‘Karabıyıklı’ Türkler” ve “Osmanlılarda
Aydın Kavramı” gibi güncel içerikli, tarihsel ve
toplumsal gerçeklere parmak basan inceleme kitaplarıyla oldu.
Haftalık Aydınlık dergisinde köşe yazıları
yazan ve Ulusal Kanal’da program yapan Ceyhun, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde İşçi Partisi’nin listesinden milletvekili adayı olmuştu. Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü alması üzerine Ceyhun’un “Edebi bir değer taşımıyor.
Ödül Pamuk’a verilen ücrettir” demişti.

Tiyatro sezonu henüz açılmadı ama tiyatroseverlerin yazın gidebilecekleri
oyunlar var. Mozart’ın ünlü “komik operası”na konu olan Figaro’nun Düğünü’nü
bu kez Tiyatro Kedi sahneliyor. Beaumarchais (Bomarşe) tarafından yazılan ve ilk
kez 1784 yılında Paris’teki Odeon Tiyatrosu’nda perdesini açan, Figaro’nun Düğünü’nün
iki yüz yılı aşkın bir süredir kahkahası da, alkışı da hiç eksik olmadı. Çok gürültü
koparan oyun, yazıldığı dönemde pek çok kez yasaklandı. Napolyon’un, "Eserin
içinde Fransız Devrimi'nin toplarını duymak mümkün" dediği oyunda aristokrasi
eleştirisi mizahın içerisinde oldukça net görünüyor.
Hakan Altıner’in sahneye koyduğu bu yaz oyunu için dev bir kadro Tiyatro
Kedi çatısı altında buluştu. Tiyatro Kedi’ye konuk olan Nedim Saban, Kont rolünü
üstlenirken; Füsun Önal 12 yıl sonra Kontes rolüyle tiyatro sahnesine döndü. 13 Ağustos günü saat 21. 00’da başlayacak oyun, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü Bahçesi’nde
sahnelenecek. Tam bilet 45, öğrenci 35 TL. Ayrıntılar; www.tiyatrokedi.com’da...

KÜLTÜR-SANAT

Figaro’nun düğünü

Nezihe Araz
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Soysuzlar
Çetesi

Orijinal adı: Inglourious Basterds
Tür: Savaş, aksiyon, dram
Yönetmen - Senaryo: Quentin Tarantino
Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Daniel Brühl

 Kült filmlerin yönetmeni

Quentin Tarantino "Inglourious Basterds" ile yeniden sinemaseverlerin
karşısında... Film, Alman işgali altındaki Fransa'da başlıyor. Çok sevdiği ailesinin, Nazi Albay Hans
Landa'nın (Christoph Waltz) tarafından katledilmesine tanıklık eden
Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent), katliamdan kıl payı kurtularak Paris'e kaçar. Orada sinema
salonu sahibi ve işletmecisi olarak
yeni bir kimlik edinir. Aynı günlerde Avrupa'nın başka bir

SİNEMA -DVD

Kan Gölü

köşesinde Teğmen Aldo Raine (Brad
Pitt), Yahudi askerler tarafından
kurulan bir grubu düşmana karşı
misilleme yapma amacıyla organize etmektedir. Raine'ın grubu,
Nazi Almanyası'nın önde gidenlerine zarar verme misyonunu üstlenmiştir. Çekimleri Almanya’da
yapılan “Soysuzlar Çetesi-Inglorious
Basterds”in oyuncu kadrosunda
Brad Pitt, Diane Kruger, Melanie
Laurent, Eli Roth, Samm Levine, Daniel Brühl, Christoph Waltz’ın başını
çektiği isimler yer alıyor.

Orijinal adı: Eden Lake
Tür: Gerilim
Yönetmen - Senaryo: James Watkins
Oyuncular: Kelly Reilly, Michael Fassbender,
Tara Ellis, Jack O'Connell, Finn Atkins
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 Anaokulu öğretmeni Jenny ile sevgilisi Steve hafta sonu tatillerini geçirmek

üzere Eden Gölü kenarında kamp kurarlar. Steve, Jenny'e evlenme teklif etmeyi
planlamaktadır. Aynı civarda takılan bir grup çocuk da oradadır ve önce çifti taciz
etmeye, daha sonra da liderleri Brett’in zorlamalarıyla kontrolden çıkacak bir insan avına başlarlar. Hayatta kalabilmek için bir anaokulu öğretmeninin değişimini çarpıcı biçimde veren film gerilimli yapısını korkutmak için değil, sinirleri bozmak için kullanıyor ve bunda başarılı da oluyor. Çünkü filmin kötüleri yaratıklar,
hayaletler, zombiler, vampirler, seri katiller, uzun saçlı kızlar, işkence meraklısı
yetişkinler değil, yaşları 12 ile 17 arasında değişen bir grup sıradan aile çocuğu
ve aralarında şiddeti bu derece ileri boyutlarda algılayamayanlar var...

Funny People

Tür: Dram, komedi
Yönetmen - Senaryo: Judd Apatow
Oyuncular: Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann

 Eğlenceli ve bunun yanında dramatik bir film olan Funny People

(Eğlenceli İnsanlar) filminde başrolleri Adam Sandler ve Seth Rogen
paylaşıyor. Ciddi bir hastalığa yakalanan George (Adam Sandler)
stand-up showlar yapmaktadır. Kanındaki bir problem nedeniyle bir
yıldan az bir süre ömrü kalmıştır. Ira ise ümit vaat eden ve George'u
örnek alan bir stand-up komedyenidir. Ira (Seth Rogen) ve George günün birinde aynı kulüpte sahne alırlar. Ira'nın yeteneğini fark eden
George, onu asistanı olması için ikna eder. Ira’nın hayatına girmesi ile
George bir çalışandan çok, bir arkadaş edinmiştir. Filmin diğer bir
sürpriziyse, filmde Eric Bana ve Jason Schwartzman’ın rol alması.

DVD SEPETİ
 SPARTAKÜS

Spartaküs, Howard Fast'ın romanından 1960
yılında Stanley Kubrick tarafından sinemaya uyarlanan
unutulmaz bir klasik film. Spartaküs, bir savaşta Romalılara esir düşmüş, Roma’da köle olarak satılmıştı.
Bir süre sonra sahibinden kaçmış ve kiralık asker ol-

 KAPIDAKİ DÜŞMAN
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 DON JUAN DE MARCO

Son derece saygın bir doktor olan ancak
kariyerinin sonuna gelen psikiyatr Jack Miller
emekliliğine on gün kala, en son ve en zorlu vakasını üstlenir. Bu kişi dünyanın en büyük
aşığı olan, binlerce kadını baştan çıkartmış
Don Juan'dan başkası değildir. Yanılsamalar içindeki hastasını değerlendirip tedavi etmek için
Mickler'ın sadece on günü vardır. Fakat Don Juan'ın aşk, tutku ve romantizm dolu muhteşem
öyküleri Dr. Mickler'ı cezbeder. Mickler, kendi
yaşamını sorgulamaya ve eşiyle arasında uzun
zaman önce sönen kıvılcımı yeniden tutuşturmaya
çalışır.

SİNEMA -DVD

Rus ve Nazi askerlerinin güç
mücadelesi devam ederken tüm
dünya korku dolu gözlerle Stalingrad
savaşının sonucunu beklemektedir.
Bu sırada ünü her yana yayılmış Rus
keskin nişancısı Vassili Zaitsev düşmanını tek tek sessizce avlamaktadır.
Fakat Vassili bu ünü yüzünden kendini Nazi'lerin en iyi keskin nişancısı olan Binbaşı
Konig ile yaptığı bir düellonun içinde bulacak ve
dünyanın en önemli savaşlarından biri bu iki askerin kişisel mücadelelerine de sahne olacaktır.

muştu. Kiralık asker olduktan sonra bir gladyatör okulunun sahibine satılmış ve diğer kölelerle birlikte gladyatör olarak yetiştirilmişti. Spartaküs, arkadaşlarına
önce kaçmak, sonra da bir ayaklanma başlatmak fikrini kabul ettirir. General Crassus'un meydan okumasıyla Spartaküs özgürlük ve Roma İmparatorluğu'nun gücüyle yüzleşmek zorunda kalır.
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Çivisi Çıkmış Dünya

 Yazar: Amin Maalouf  Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları  Sayfa
sayısı: 216 Türk okurunun daha çok tarihsel romanlarıyla tanıdığı Maalouf, bu kez

"medeniyetler çatışması" adı altında kuramsallaşıp yasallaşan ve dünyadaki bütün
kültürler ve halklar için felakete yol açacak politikaları eleştiriyor. Yazar, yaşamın
devamlılığının olmazsa olmazı olarak gördüğü hoşgörü çığlığını yeniden duymaya davet
ediyor insanlığı... Çivisi Çıkmış Dünya bir yandan küresel ısınma, enerji kaynakları ve
doğal felaketlerle, bir yandan da yanlış ve çıkarcı politikaların doğurduğu ekonomik ve
siyasal krizlerle mücadele eden insanlık için bir yol haritası... Kitabın satır aralarında Amerikan
politikaları, Avrupa Birliği, 20. yüzyıl Arap siyasi tarihi ve Türkiye'den bahsediliyor.

Devlet-i Aliyye

 Yazar: Halil İnalcık  Yayınevi: İş Bankası Yayınları
 Sayfa sayısı: 377 Devlet-i Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin

deneyimli ismi Halil İnalcık’ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir
ürünü. Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Ortadoğu ve
Balkanlar’ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline
gelişine odaklanıyor. İnalcık Osmanlı Klasik Dönemi’ni sadece siyasi
tarih olarak ele almıyor. Siyasi tarihin toplumsal-ekonomik altyapısını,
yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve
ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da
analizler yapıyor. Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen
geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.

Liderin Takım Çantası

KİTAP

 Yazar: Cem Kozlu  Yayınevi: Remzi Kitabevi  Sayfa sayısı: 152

Cem Kozlu, iş yaşamında başarılı olmak için yararlandığı takım çantasını bu kitapta okurlara
açıyor. Cem Kozlu’nun yanından ayırmadığı takım
çantasında, kendisine iş yaşamında başarı sağlayan
pek çok yönetim “aleti” yer alıyor. Bu aletler,
Kozlu’nun deneyimler sonucu geliştirdiği kolay
kullanılabilen, pratik fayda ile verim artışı sağlayan,
daha iyi karar ve sonuçlara yol açan aletler... Ayrıca
takım çantasında ona her zaman yol gösteren
Mevlana’dan Peter Drucker’a birçok önemli düşünürün
kitabı da bulunuyor.
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ŞİİR

Seni Günlere Böldüm

Seni günlere böldüm, seni aylara
Daha yıllara, yüzyıllara böleceğim
Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla
Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi
Minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım
karşısında.
Şiirler söylenir, şiirler biter
Biz bu sevdayı neresine sakladıktı sen ona bak da
Kahverengi avuçlarına mı gözlerinin
Tam oradan mı kahverengi yağan bir aydınlığa.
Bütün günler yenileşir her bekleyişte
Ve bütün dünler, bütün geçmişler
Kapını açarsın ki bir de, hiç kimseler yok
Çaresiz, benim sana gelişim de hep böyle.
Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti
Sonra bütün bulutlar hep birden geçti
Anılar, anılar, belki hepsi bir kelime

EDİP CANSEVER
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 Remzi Kitabevi (Temmuz 2009)

EN ÇOK SATANLAR

İran’da Ölüm

 Yazar: Annemarie Schwarzenbach  Yayınevi: İkaros
Yayınları  Sayfa sayısı: 152 1908 yılında varlıklı bir sanayicinin

kızı olarak İsviçre’de doğan Annemarie Schwarzenbach, 1942 yılında henüz otuz dört yaşındayken
bir bisiklet kazasında yaşamını yitirir. 20. yüzyılın başında doğan herkes gibi, bir büyük savaşı
daha çocukken yaşar. İkincisinin ayak sesleri duyulmaya başladığında, o da kuşağının diğer yazar
ve aydınları gibi dünyanın çeşitli yerlerine savrulur. Yaşadıkları ve gördükleriyle, varoluşu olarak
kabul ettiği insani değerler arasındaki uçurum, başa çıkamayacağı acıları da beraberinde getirir.
Savaştan nefret eden bir insan olarak elinden geleni yapmaya çalışır ama yine de çaresizdir.
Doğu'ya yaptığı geziler, Batı kültürünü sorgulamaya başlamasına yol açar. Schwarzenbach’ın en iyi
eserlerinden birisi olan “İran'da Ölüm” yazarın dilimize çevrilen ilk eseri.

Galileo

 Yazar: Hüseyin Gazi Topdemir  Yayınevi: Say Yayınları
 Sayfa sayısı: 232 Modern fiziğin kurucularından ve bilimsel devrimin

önde gelen isimlerinden olan Galileo, 400 yıl önce geliştirdiği teleskopla ilk
kez yıldızlara baktı. Geleneksel, sorgulanmaya kapalı, katı ve bilimsel
gerçeklere aykırı bir dönemi kapatarak, bilimin kapılarını modern bir dünyaya
açarken görünenlerin aslında farklı olabileceğini de insanlığa gösteriyordu.
Bütün bilimsel gelişmelerde olduğu gibi Galileo da şaşırttı, alışılmış olanı bozdu
ve yaşadığı dönemin inanç kaleleri tarafından varlığı tehdit edildi. Galileo: "Dünyayı Döndüren
Adam" kitabı, düşüncelerinden dolayı sıkıntı çekmesine karşın, doğrunun ve gerçeğin peşinden
ayrılmamayı bir değer kabul etmiş olan Galileo'nun, yaşamını ve bilimsel mücadelesini ortaya
koymakta ve düşünürün önemli eserlerinden örnekler veriyor.

İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası
 Yazar: John J. Mearsheimer - Stephen M. Walt  Yayınevi: Küre Yayınları
 Sayfa sayısı: 610 Mearsheimer ve Walt, bu çalışmada ABD'nin özellikle Ortadoğu'ya
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KİTAPLAR
Deltora Fareler
Şehri

Yazar: Emily Rodda
Yayınevi: Altın Kitaplar
Sayfa sayısı: 128

Tek ortak noktaları düşmanlarına duydukları nefret olan Lief,
Barda ve Jasmine, sihirli Deltora
Kemeri'nin kayıp yedi mücevherini bulmak için tehlikeli bir serüvene atılmışlardı. Kemerin taşlarını tamamladıklarında, kötü
kalpli Gölgelerin Efendisi'ni alt
edebileceklerdi. Lief ve arkadaşları, altın sarısı topaz ve muhteşem yakutu bulmayı başarmışlardı. Bu iki mücevherin
gizemli güçleri onlara üçüncü
taşı bulma yolunda daha çok
cesaret ve güç vermişti. Ancak,
hiçbiri yasak Fareler Şehri'nde
kendilerini nelerin beklediğini
bilmiyordu...

Acar Hafiye

Yazar: Jürgen Banscherus
Yayınevi: İş Bankası Yayınları
Sayfa sayısı: 71

Kente sirk geldi. Akrobatlar, palyaçolar ve harika sirk gösterileri
çok eğlenceli. Ancak sirkin yıldızlarından birinin bir sorunu
var. Sirkteki olaylar büyümeye
başlayınca, bu yıldız da çareyi
Acar'dan yardım istemekte buluyor. Dedektifimiz ilk araştırmalarda hiçbir ipucu bulamıyor.
Acaba Acar, artık tüm kente yayılan ününü korumayı
başarabilecek mi?

KİTAP

yönelik dış politikası üzerinde İsrail Lobisi'nin oynadığı belirleyici rolü derinlikli
bir şekilde ele alıyorlar. İsrail'e verdiği maddi ve diplomatik desteğin, sadece
stratejik ve ahlaki gerekçelerle açıklanamayacağını iddia eden yazarlar,
Lobi'nin gevşek bireysel ve örgütsel gayretleri sonucunda, ABD dış
politikasının İsrail yanlısı bir yörüngeye oturduğunu tespit ediyorlar.
Mearsheimer ve Walt, Lobi'nin ABD'nin Irak, İran, Suriye, Lübnan ve İsrailFilistin çatışması gibi Ortadoğu meselelerinde ABD'nin uzun-dönemli tavır
alışlarını etkilediğini ve uzun vadede ABD'nin ulusal çıkarlarını,
müttefikleriyle ilişkilerini, dünya barışını ve hatta, uğruna uğraş verdikleri
İsrail'in güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye soktuğunu iddia ediyorlar.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Cepte ‘dokunma’ devri

Cep telefonundaki yeni teknoloji ve dokunmatik arayüz yavaş yavaş tuşlu modellerin yerini
alıyor. İphone’un başlattığı yarış giderek hızlanırken, son dönemde piyasaya sunulan yeni
dokunmatik ekranlı cep telefonları yarışın kızışmasını sağlıyor. İşte son dönemde dikkat
çeken dokunmatik ekranlı cep telefonları ve teknolojideki diğer yenilikler…

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
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Apple’ın dokunmatik ekranlı,
MP3 çalarla telefonu birleştirdiği cep
telefonu iPhone’dan sonra cepte ‘dokunmatik’ devri başladı. Yaklaşık iki yıl
önce başlayan ve hızlanan bu yarışta diğer cep telefonu üreticileri de birer birer
rakip modellerini piyasaya sunmaya
başladılar. Dokunmatik ekranlı cep telefonlarında tuşlar yerini parmakla dokunmaya bırakıyor. Arama, gelen aramaları yanıtlama, fotoğraf çekme gibi bir
cep telefonundaki fonksiyonlar tuşlara
basarak değil, bir parmak dokunuşuyla halledilebiliyor. iPhone, 3G’den sonra daha hızlı ve görüntülü konuşmaya
olanak veren 3GS modelinin dünyada
lansmanını yaparken, en yakın takipçisi Samsung da yeni dokunmatik cep telefonu modellerini piyasaya sundu.
Samsung, Türkiye’de de pazara sunulan
S5233 Star ve S5603 Preston ile tam dokunmatik cep telefonu pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Samsung S5233 Star, fotoğraflı telefon rehberi sayesinde kayıtlı kişilere atanan fotoğraflara
bir kez dokunarak arama
yapılmasını sağlıyor.
S5233 Star da, 3 megapiksellik kameraya sahip. S5233 Star’da 50MB

hafıza kapasitesi mikro SD ile 8GB’a kadar yükseltilebilen harici bellek yuvası
yer alıyor. S5603 Preston da, mobil widget’ların ekran üzerinde istenilen yere
sürüklenmelerini ve istenen yere yerleştirilebilmelerini sağlıyor. Otomatik
rotasyon ile kullanıcılar keyifli bir internet
deneyimi yaşıyor.

BLACKBERRY’E DOKUNUN

Sony Ericsson’un Aino modeli de
dokunmatik arayüzüyle mobil eğlence
deneyimi sunuyor. Medya menüsü, kamera ayarları ve müzik dinlemede dokunmatik ara yüzüyle dolaşmayı sezgisel
hale getiriyor. Sony Ericsson Aino, nerede olunursa
olsun evdeki Playstation
3’ün telefonla kontrol edilmesini sağlıyor. Kullanıcıyı, Media Home fonksiyonu ile de tanıştırıyor. Me-

dia Home, medya dosyalarının bilgisayardan telefona kablosuz ve otomatik olarak Media Go ve kablosuz internet aracılığıyla aktarılmasını sağlıyor. E-posta
okumak için kullanılan Blackberry de dokunmatik trendi sonrasında yeni modeli
Storm’u tamamen bu özelliklere göre
üretti. Blackberry Storm da, e-posta
gönderme ve telefon açma tamamen dokunmatik klavyeyle yapılıyor. Son dönemde dokunmatik arayüzlü cep telefonları dışında farklı özelliklere sahip yeni
cepler de dikkat çekiyor. Sony Ericsson
Cyber-Shot telefon C903’ün, lens kapağı açıldığında fotoğraf çekmeye hazır hale
geliyor. Kapak üzerindeki özel kamera
ayarları, fotoğrafın net ve gerçek renkleriyle çekilmesini sağlıyor. Çift sim
kartlı cep telefonu General Mobile’ın Türkiye’ye getirdiği son modeli DST 3G Black
da, cepte görüntülü konuşmaya izin
veriyor.
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Seyahat arkadaşı

Canon, kompakt gövdesi ve profesyonel özelliği bulunan süper zoom modeli PowerShot
SX200 IS ile seyahat edenleri hedefliyor. 12.1 megapikselli fotoğraf makinesi, siyah, mavi veya
kırmızı renkleriyle farklı zevklere hitap ediyor. PowerShot SX200 IS, 28 mm geniş açıdan başlayan güçlü 12x zum lensiyle manzara çekimlerini veya uzaktaki insanları aynı etkileyicilikte fotoğraflıyor. Canon’un görüntü sabitleme teknolojisi, lensin telefoto konumunda ve çok düşük ışıklı durumlarda bile makinenin sallanmasıyla ortaya çıkan bulanıklıkla mücadele ediyor.

İnce ve hafif

Asus, yeni U ve UX serisi notebooklarla tasarımda şıklığı ve
zarafeti sergiliyor. Yeni serilerin dikkat çeken ince profili, notebook
tasarımına, minimalist bir yaklaşım getiriyor. U ve UX serileri, yenilenmiş parlak ışıklı tuş takımlarıyla karanlıkta kullanım rahatlığı
sunuyor. Işık sensörü teknolojisi sayesinde çevredeki ışık koşullarını
algılayarak LED ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor ve
kullanım kolaylığı sunuyor. Intel Core2 Duo işlemcisi bulunan modeller, 500GB’a yükseltilen sabit diski sayesinde dokümanlar ve
multimedya uygulamaları için daha geniş bir yükleme alanı sunuyor.
15.6 inç enerji korumalı LED ekrana sahipler.

Yuvarlak ekranlı
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Bilgisayar üreticisi Lenovo yeni netbook modeli IdeaPad S10-2’de küçük boyutlarına rağmen
üstün özellikler sunuyor. Sadece 18 milimetre kalınlığında ve 1 kilogram ağırlığında olan S102, VeriFace yüz tanıma ve Dolby Headphone
teknolojilerine sahip. Ürün, Quick Start
tuşu sayesinde içinde bulunan
müziklere, resimlere, oyunlara ve
internete Windows başlamadan
önce erişebilmeyi mümkün kılıyor. Multi-touch özellikli touchpad’i bulunan S10-2, uzun web sayfalarını yakınlaştırma
ve uzaklaştırma özelliği ile de internette kolayca gezinmenizi
sağlıyor. Netbook, 7 saate kadar pil ömrüne sahip.

TEKNO-YAŞAM

Motorola, ilk yuvarlık ekranlı cep telefon
modeli Aura’yla cep’e tasarım ve sanatkarlığı da
sığdırdı. Aura, klasik tasarıma, dairesel ekrana
ve ustalıklı işçiliğe sahip. İsviçre saatlerini andıran Aura’nın, dairesel LCD ekranı bulunuyor, ekranını 62 karatlık safir kristal cam kaplıyor. Aura’nın zarafetini dünyada çizilmeye en dayanıklı
malzemelerden biriyle koruyor. Aura’nın kasası
elde biçimlendirilmiş ve paslanmaz çelikten yapılmış. Telefonun arka yüzünden içindeki mekanik
aksamları görülebiliyor. Motorola’ya ait olan
CrystalTalk teknolojisi Aura’yı her konuşmada en
yüksek ses netliği seviyesine taşıyor.

Atom karınca
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KOMİK RESİMLER

HAKAN ÇELİK’TEN

MERAKLI
DEVE

Yavru deve annesine sormuş:
- Anne niye bizim ayaklarımız
bu kadar büyük?
Anne cevap vermiş:
- Çölde kuma batmamak için.
Minik deve tekrar sormuş:
- Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür?
Anne tekrar cevap vermiş:
- Çölde kum fırtınalarında kum kaçmasın diye.
Merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş:
- Bizim niye hörgüçlerimiz var?
Anne deve sabırla yanıtlamış:
- Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarız.
Sonunda dayanamayan genç deve sormuş:
- Peki bizim bu hayvanat bahçesinde ne işimiz var?

MİZAH

UYANIK GAZETECİ
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Kaza yerinin etrafını polis kordonu ve meraklı bir kalabalık çevirir. Gazetesine iyi bir haber yetiştirmek isteyen muhabir, çemberleri aşamayınca bir kurnazlık düşünerek seslenir:
- Yol verin! Yol verin! Ben kaza kurbanının oğluyum!
Yol verirler, muhabir yaklaşır. Bir de bakar ki, arabanın önünde bir eşek
cansız yatmaktadır.
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İki Karadenizli, buldukları bir penguenin
boynuna tasma takmış, gezdiriyorlarmış.
Bunu gören adamın biri:
- Zavallı hayvanı tasma ile gezdireceğinize,
onu bir hayvanat bahçesine götürsenize, demiş.
Aynı adam bir saat sonra onları yeniden
penguenle görünce sormuş:
- Hani hayvanat bahçesine götürecektiniz?
- Götürdük, şimdi da sinemaya götürüyoruz.

SİGARANIN FAYDALARI!

 Sigara içeni köpek ısırmaz; çünkü yanında baston taşır.
 Evine hırsız girmez, çünkü sabahlara kadar öksürür.
 Üzerine sinek konmaz; çünkü buram buram nikotin kokar.
 Fazla yorulmaz; çünkü yorulunca tıkanacağını bilir.
 Yürümek için zorlanmaz; çünkü tekerlekli iskemlede gezdirilir.
 İhtiyarlamaz; çünkü genç yaşlarda sevdiklerine kavuşur.
 Yüzlerine renk gelir; çünkü dişleri ve bıyıkları sapsarı olur.
 Vücutları bir kuş gibi hafifler; çünkü ileri dönemdeki dolaşım bozukluğundan ötürü önce parmakları, sonra da el ve
ayakları kesilir.

BİLMİYORUM

Ali, bütünleme sınava girer. Akşam eve gelince ilk iş babası, sınavının nasıl geçtiğini sorar.-

- Sorulara cevap verebildin mi Ali?

ÇÖP DÖKME UYARILARI!!

- Evet babacığım ne sordularsa tümüne tek tek cevap verdim.
- Peki ne cevaplar verdin bakalım?
- “Bilmiyorum” diye cevap yazdım babacığım.

Kavuk

Nasreddin Hoca‘ya bir gün mektup gelmiş. Ama mektup farklı bir dildeymiş. Mektubu ters çevirmiş, düz çevirmiş okuyamamış.Yoldan geçen birine:
-Şu mektubu okusana bana, demiş.
Adam da okuyamamış. Üç kişiye daha
sormuş onlar da okuyamamış. Sonuncu kişi ise Hoca‘ya şöyle demiş:
- Yaşından başından utan. Çok bilirim
diye kavukla gezersin, sonrada bir
mektup bile okuyamazsın.
Hoca da sinirlenmiş:
- Çok biliyosan al bu kavuğu tak kafana, hoca ol sen oku bakalım!

MİZAH

 Buraya çöp atan sıkıyorsa biraz beklesin!
 Buraya çöp atmayın yakalarsam yediririm o çöpleri.
 Buraya çöp atan Allah katında cezalandırılacaktır.
 Buraya çöp atan için artık bir şey yazmayacağım. Herkes içimden ne dediğimi biliyordur.
 Buraya çöp atan namussuzdur. Salı ve cuma hariç…
 Çöp atma ağır konuşurum.
 Çöp döken ****dir. Yorum yapan da…
 Buraya çöp döken sayın eşek, görüntü hoşunuza gidiyor mu? Konteynır iki metre ileride!
 Buraya çöp dökmeyin... çok çok çok çok rica...
 Buraya çöp dökeni tavana asayım, smaç basayım!
 Buraya çöp atan eşektir ve yasaktır.
 Arsaya çöp atanı severim.
 Buraya çöp atmak yasaktır. İnsansan anlarsın. Anlamazsan uygun bir zamanda arkadaşlarla öğretiriz.
 Buraya gündüz çöp dökmek yasaktır. Gece de yasaktır!
 Sayın Afyonlular! Çekirdekleri ve çöpleri evinizde de mi yerlere atıyorsunuz!
 Buraya çöp döken öldürülür!
 Çöp dökmek yasaktır. Bir daha olmasın!
 Hey çöp dökme sakın!
 Buraya çöp döken gevşektir.
 Buraya çöp döken hayvansa zaten hayvandır, çocuksa babası hayvandır, büyükse hayvan oğlu hayvandır.
TEMMUZ
- AĞUSTOS 2009

Cevaplar

PENGUEN

1-Ufak sandık içine un bastık
2-Zilim var, kapım yok
3-Yedi delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak
4-Altı göl, üstü gül
5-Uzadıkça kısalan şey
6-Eve bitişik odada, yemek pişer orada
7-El eker, dil biçer
8-Sıra sıra odalar, birbirini kovalar
9-Yeraltında civcivli tavuk
1-İğde
2-Telefon
3-Baş
4-Gaz lambası
5-Hayat
6-Mutfak
7-Yazı
8-Tren
9-Patates

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ
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SOLDAN SA⁄A 1. Bir ilimiz - Derince çanak. 2. Meflgul etmek - Bafl, kafa. 3. Doku
teli - Ba¤›rsak ask›s›. 4. Haberci - Çocuklara anlat›lan hikaye. 5. Yal›t›lm›fl - Akdeniz’de bir Frans›z adas›. 6. Bir pamuk türü - Parazit. 7. Para - Kap a¤›rl›¤›. 8. Yemek yeme ihtiyac› duyan - Gelifligüzel, durmadan yazarak. 9. Tepeden t›rna¤a
sa¤l›k kontrolü - Diflte bir tabaka. 10. Bin kiloluk a¤›rl›k birimi - Özel gezinti gemisi - Kolay olmayan. 11. Voleybol, tenis gibi oyunlarda maç›n her bir bölümü Ay›plama. 12. Bafll›ca, esasi - Bir tür deniz tafl›mac›l›¤› türü. 13. Su - ‹stanbul’un
bir ilçesi - Nikelin simgesi. 14. Büyük fare - Cüretkar. 15. Kasaplar›n kemik k›rd›klar› b›çak - Bir çeflit peksimet.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA 1. Bir ilimiz - Vas›ta - Çölden esen rüzgar. 2. Karfl›l›k beklenilmeden yap›lan yard›m - Kanun d›fl› silahl› birlik - A¤abey. 3. Geveze - ‹thal
edilecek mallar›n listesi ve oran› - Bir besin maddesi. 4. Yabanc› - Çevreyi dolafl›p pek belli etmeksizin kontrol etme - Bir gün. 5. S›rça - Takma ad - Al›nyaz›s›.
6. Tespih tepeli¤i - Vilayet - Sürüngen bir hayvan. 7. Para dolab› - Kazak reisi - Küme. 8. Yol üzerindeki çukurlar - Hint çalg›s›. 9. Yumurtay› bir piflirme biçimi - Maneviyat. 1 0. Soylu -Lale bahçesi - Bir cetvel. 1 1. Susuz içki - Dördül - Özenli,
düzgün. 12. Erler - Gemi odas› - Yapma, etme.

KARE BULMACA CEVAP SOLDAN SAĞA 1. Bilecik-Kase. 2. OyalamakSer. 3. Lif-Masarika. 4. Ulak-Masal. 5. ‹zole-‹f. 6. Akala-Asalak. 7. Nakit-Dara. 8.
Aç-Çalakalem. 9. Çekap-Mine. 10. Ton-Yat-Zor. 11. Set-K›nama. 12. Asal-Roro.
13. Ma-Adalar-Ni. 14. Geleni-Atak. 15. Sat›r-Galeta.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Bolu-Araç-Sam. 2. ‹yilik-Çete-Aga. 3. Lapseki-Kota-Et. 4. El-Kolaçan-Sal›. 5.
Cam-Lakap-Kader. 6. ‹mame-‹l-Y›lan. 7. Kasa-Ataman-Lig. 8. Kasis-Kitara. 9.
Rafadan-Moral. 10. Asil-Lalezar-Te. 11. Sek-Kare-Onat. 12. Erat-Kamara-‹ka.
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K O L A Y

Z O R

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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