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‘Türkiye turizmde
moda değil artık marka’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy’a göre, kriz yıllarını
parlak geçiren ve dünyada en çok turist çeken 7’inci ülke olan Türkiye bu yıl da turizmde
hedefi aşacak. Ulusoy, yerli turiste ‘tatil herkesin hakkı’ diye seslendikleri kampanyanın
olumlu sonuçlar verdiğine değinirken erken plan yapılmasıyla uygun fiyat ve ödeme
avantajı sağlandığına dikkat çekti.
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SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de sürdüren Ulusoy’un sivil toplum sevdası, mezun olduğu Trabzon Lisesi’nin Cemiyet Başkanlığı
görevini yaptığı 1963 yılına kadar dayanıyor.
1970’te İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Ulusoy, sırasıyla
Trabzonlular Cemiyeti Başkanlığı, Fenerbahçe Spor Kulubü’nde Kongre üyeliği, ardından Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. TÜRSAB Yönetim Kurulu’na 1981’de giren Ulusoy, 1999 yılında ise Birliğin Başkanlık görevini üstlendi. Bu arada Ulusoy, aralarında 1907’liler Fenerbahçe Derneği, Turizm Taşımacılar Derneği, ISAD/IATA Seyahat Acentaları Derneği gibi pek çok sivil toplum örgütünün kuruluşunda da etkin rol oynadı. TEMA, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı gibi sivil
toplum örgütlerinde de çeşitli kademelerde ve yönetim kurullarında görev yaptı.

nomik krizi, kendi lehine kullanabildiğini söyleyebiliriz. 2009 yılını yüzde 2.8’lik bir artışla kapattık. Akdeniz çanağındaki Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz kriz ile boğuşurken Türkiye, Ortadoğulu turistlerin artan ilgisi, çeşitli ülkeler ile karşılıklı imzalanan vize muafiyet anlaşmaları ve tanıtım kampanyaları sayesinde 2010 yılında tercih edilen destinasyonlardan
biri oldu.
Türkiye’nin turizmdeki atağı bundan sonra de devam eder mi?
Bu süreçte Türkiye marka ülke oldu, artık moda değil. 2011 yılında da parlayan destinasyonların başında Türkiye’nin geleceğini, geldiğini görüyoruz. Bu yıl ki hedefimiz 30 milyon turist.
Dünyanın gözü Arap ülkelerinde... Buradaki gelişmeler, Türkiye’nin turizmini
nasıl etkileyecektir?
Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelerde yaşanan karmaşanın ardından buralara planlanan seyahatler başka ülkelere kayıyor. Bir bölümünün ülkemize akacağı düşünülüyor. Bu
doğrultuda, talep fazlalığından ötürü sorun yaşanmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile çalışma sürdürüyoruz.
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Turizm için “bacasız sanayi” tanımı hepimizin
aklında yer etmiştir. Henüz ilköğretimde okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra yaşamsal bir öneme
sahip olduğunu kavradığımız turizmin önemi son yıllarda daha da anlaşıldı. Sanayide çok daha büyük çaplı, çok daha ucuza, katma değeri daha yüksek üretim modelinin neredeyse bütün pazarları esir aldığı
yeni dünyada turizm, artık Türkiye’nin can simitlerinden biri. Öyle ki, en iyimser tablo çizenlerin bile
ekonomide risk olarak gördüğü cari işlemler açığını azaltan faktörlerden biri de turizm gelirleri. Neyse ki, bu sektörün önemli aktörü seyahat acentelerinin çatı örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin
(TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy’un sektöre ilişkin
çizdiği tablo, sektörün öneminin anlaşılmasına dönük
gösterilen çabanın sonuç verdiğini kanıtlar nitelikte.
Anlaşılan o ki, bir de alternatifleri çeşitlendirip turist
başına harcamayı da arttırabilsek sırtımız yere gelmez… Türkiye’nin dünya genelinde turist çekme açısından 7’inci, turizm gelirleri açısından da 9’uncu ülke
olduğunun altını çizen Başaran Ulusoy, “Türkiye artık moda değil, marka oldu” diyor. 38. yılını kutlayan TÜRSAB’ın Başkanı Başaran Ulusoy, bu yıl tatil
yapmayı planlayan yerli turistler için de oldukla önemli mesajlar veriyor. İSMMMO Yaşam’ın turizmle ilgili sorularını yanıtlayan Ulusoy, Kuzey Afrika ülkelerindeki sıcak gelişmelerin etkilerini değerlendirdi.
Global kriz, turizm sektörünü ne oranda etkiledi? 2010 nasıl geçti?
Resmi verilere göre, 2010’da turist sayısı
2009’a göre yüzde 5.74 arttı, ülkemizi 27 milyon 77
bin 114 yabancı turist ziyaret etti. 2010’da, yabancı ziyaretçilerden elde ettiğimiz gelir ise bir önceki yıla
göre yüzde 1.7 oranında azalarak 15 milyar 577 milyon 357 bin dolara geriledi. Kriz diğer sektörlerde
olduğu gibi turizmde de dünya genelinde yavaşlamaya
yol açtı. Komşu ülkelerde karışıklıkların etkileri de
bu yavaşlama ile birleştiği halde, krizin etkilerinin Türkiye’de sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Türkiye turizmi 2010 genelinde olumlu gelişmeler kaydetti.
Türkiye’nin son 3 yılda özellikle komşu ülkelerin fiyatları düşürmesine neden olan küresel eko-
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Trabzon doğumlu Başaran Ulusoy,
TÜRSAB’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
paralel olarak pek çok sivil toplum örgütünde ve iş dünyası oluşumunda görev
üstlenmiş durumda. Sorularımızı yanıtlarken çok yoğun çalıştığını belirten Başaran Ulusoy, yine de düzenli yürüyüşe ve
spora zaman ayırmaya özen gösterdiğini belirtiyor. TÜRSAB Başkanı, İSMMMO’nun çalışmalarını son derece başarılı bulduğunu da “girişimci, çağdaş, son derece başarılı” sözleriyle ifade ediyor.
Tabii bölgede son dönemlerde yaşanan olayları Türkiye avantaj olarak görmüyor,
hatta bölgeye turizm hareketinin devam etmesi için de desteklerde bulunuyor. Biz de
TÜRSAB olarak Tunus’a geçen ay 20 kişilik
bir heyetle destek ziyaretinde bulunduk. Mısır’a da yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu ülkelerdeki kaybı fırsat olarak
görmüyoruz. Türkiye turizmi, sektörün dışında yaşanan olumsuz etkenlere bağlı olarak yaşanan dalgalanmalara ve kriz dönemlerine rağmen
büyüme trendini son 10 yıldır sürdürüyor. Sıralamada ilk 10 ülke arasına girdik. Dünya Turizm Örgütü’nün sıralamasına göre, Türkiye, uluslararası
turist sayısında 7’inci, turizm gelirleri itibarıyla da 9’uncu ülke.
Bu olumlu tablo nasıl oluştu? Tanıtım mı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birliğimiz, THY ve özel sektör tarafından yürütülmekte olan ciddi projeler, çalışmalar, yurtdışı tanıtım kampanyaları
ile fuarların ciddi katkısı var. Önümüzdeki 5 yıl içinde de ilk 5 ülke arasına gireriz.
Ayrıca TÜRSAB, Hannover Messe ve İZFAŞ ortaklığınca her sene
gerçekleştirilen Travel Turkey İzmir fuarımızda da özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimize geniş yer ayırmaktayız. TÜRSAB olarak,

12  İSMMMO YAŞAM

pazar ülkeler ile ülkemiz arasındaki işbirliği konularına önem veriyoruz.
Saptanan konular doğrultusunda da pazar araştırmaları yapıyor, sorunları bulup çözümü konuşuyoruz. Bu hedef doğrultusunda yürütülen “5 yılda 60 ülke projesi” kapsamında, kriz bölgesi dahil çeşitli pazarlara Birliğimiz üyesi seyahat acenteleri ile ziyaretler düzenliyor, bölgedeki turizm
ofisleri ve tur operatörleri ile olası işbirliği olanaklarını görüşüyoruz.
Bununla birlikte, yurt dışında çeşitli turizm fuarlarına sektörün diğer aktörleri gibi katılıyor, yurt içinde uluslararası turizm fuarları ve workshoplar düzenliyoruz.
Sizin de çeşitli platformlarda dile getirdiğiniz gibi marka
kentler yaratmak da çok önemli. Bu konuda sektör yol alıyor
mu? Türkiye’nin durumu nasıl?
Genç tesisleri, tarihi eserleri, flora ve faunası, doğal güzellikleri,
modern yaşamı ve daha birçok unsuru ile ülkemiz yurtiçi ve yurt dışında çeşitli tanıtım faaliyetleri, workshoplar, fuarlar ve etkinlikler, reklam
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‘MESLEĞİN GELİŞİMİ İÇİN
SAMİMİYETLE ÇALIŞIYORUZ’
Başaran Ulusoy’un 12 yıldır başkanlık görevini sürdürdüğü TÜRSAB
da adeta basamakları tırmanarak büyümüş bir sivil toplum örgütü. TÜRSAB’ın
hali hazırda 6 bin 76 üyesi bulunuyor. Ulusoy, 38 yılda nereden nereye geldiklerini şöyle özetliyor: “1972 yılında zor koşullar, sınırlı imkanlar çerçevesinde sesini duyurma mücadelesi veren Birliğimiz, bugün tüm kamu yönetiminin, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, istisnasız tüm özel sektör kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, akademik çevrelerin, medya mensuplarının, toplum bireylerinin, hatta sokaktaki vatandaşımızın tanıdığı, ilgi
duyduğu, yakından izlediği bir kurum haline gelmiştir. Üyelerimizle birlik,
beraberlik ve dayanışma içinde Türkiye turizmi ve seyahat acenteliği mesleğinin gelişimi yönünde samimi uğraş vermekteyiz. TÜRSAB, uluslararası
alanda da seyahat acenteleri ve tur operatörleri gibi muadil meslek birlikleri arasında en etkili, en gelişkin kurumsal yapıya sahip kuruluşlardan biri
olarak değerlendirilmektedir.”
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kampanyaları ile tanıtılıyor. Ülkemizi her zaman daha ileriye götürmek için projeler üretiliyor.
TÜRSAB olarak da temel amacımız seyahat acenteciliği mesleğinin gelişimi yönünde çok geniş bir alanda yoğun ve çok çeşitli faaliyetlerde bulunmak. Bu doğrultuda, turizmi 12 aya yaymak, turizm çeşitliliğini artırmak üzere tüm Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda tanıtım faaliyetleri ve özel projeler düzenleniyor.
Türk dizilerinin çevre ülkelerde müthiş bir merakla takip edildiğini biliyoruz. Bunun tanıtıma katkısı oluyor. Yansımaları nasıl?
Son zamanlarda özellikle Ortadoğu ülkelerinde popüler olan
Türk dizileri, söz konusu bölgede ülkemize olan ilgiyi ve merakı
uyandırdı. Bu doğrultuda, dizilerin çekildiği mekanları görmek ve
Türk insanının yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmak üzere Ortadoğu’dan ülkemize gelen turist sayısında artış var. Ortadoğuluların tercihleri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Yine de Türkiye’nin doğal güzellikleri, tarihsel mirası, kültür zenginlikleri, kentleri ve sunduğu diğer imkanlarla bu kesime cazip geldiği kesin.
Dolayısıyla hareketliliği sırf dizilere bağlamak da doğru değil. Bu
hareketlilik diziler ile sınırlı olmayacaktır.
Türk tüketicisinin tatil alışkanlıkları ne yönde değişiyor?
Dediğiniz gibi tatil alışkanlıkları değişiyor. Kimi temalı oteller, kültür turları, doğa turlarını tercih ediyor; kimi de deniz-kumgüneş ağırlıklı tercih kullanıyor. Türk tüketicisinde en önemli değişiklik, erken rezervasyon yaparak tatili önceden planlamaya başlamaları.
Erken Rezervasyon Kampanyası etkili oluyordur
herhalde.
Birliğimiz tarafından da desteklenmekte olan Erken Rezervasyon Kampanyası oldukça başarılı sonuç veriyor. Bu durumun daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Kampanya, ‘Tatil Herkesin Hakkı’ ve ‘Yerinizi Şimdiden Ayırtın’ sloganları ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED, THY, Pegasus, İş Bankası,
Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Avea
ve Vodafone işbirliğinde 8 Şubat’ta başladı. Mayıs sonuna kadar
devam eden kampanyanın ana hedefi, avantajlı ödeme kolaylıkları sağlayarak daha fazla vatandaşımızın tatil yapmasına olanak sağlamak. Bu yolla da iç turizmi canlandırmak ve Türkiye'ye
gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile seyahat
ettiklerine yönelik yaygın algıyı değiştirmek. Kampanyaya ilgi gün
geçtikçe artıyor, Türk vatandaşlarında tatillerini daha uygun fiyata önceden planlama bilinci oluşuyor.
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Hoşgör gitsin!

Fanatik denince aklımıza ilk gelen ‘saldırgan taraftar’
oluyor. Ancak ne yazık ki, fanatizm sadece futbolla sınırlı
değil. Yaşamın her alanında sabit fikirli fanatiklerle
karşılaşmak mümkün… Böyle insanlar, ‘mutlak
doğru’larına öylesine yapışmış oluyorlar ki, hata edip
tartışırsanız yandınız. Fikrini değiştiremeyeceğiniz gibi
yumuşatma şansınız bile yok… Zaten uzmanlar da
kesinlikle tartışmaya girilmemesi yönünde uyarıyor.
Ama sakın onaylamayın da…
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“Uygarlık farklılıkların teşvikidir. Uygarlık bu
yüzden demokrasiyle eş anlamlıdır. Kaba kuvvet, baskı,
şiddet veya belli bir modeli herkese zorlama uydurmak
hem uygar değildir hem de demokratik değildir.” Gandhi’nin günümüzde yakıcı bir önemle hala güncelliğini koruyan bu değerlendirmesi kadar, tarihe ‘İngiliz Devrimi’
adıyla geçen olayların kahramanı, ihtilalci asker olarak
bilinen Cromwell’in askerlerinin kendisine seslendiği cümle fanatizmi en yalın anlatan ifadelerden birisidir; “Yal-
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İLACI EMPATİ
KÜLTÜRÜ

Fanatizmden kurtulmanın yolu kişinin kendine yakın bulduğu, benimsediği düşüncelerin, fikirlerin özünü kavramaya çalışması. İnanılan düşüncelerin, doğruların
olumlu ve olumsuz yanları konusunda diğer görüşleri de önyargısız dinlemeyi başarabilmek fanatizmden büyük ölçüde uzak durma şansını getiriyor. Bunun ön koşulu dinlemek kadar, kişinin ‘öteki’nin yerine kendini koyarak düşünmeyi, yani empati yapmayı başarabilmesinden geçiyor. ‘Zoraki katlanma’ değil de farklılıklara saygı duyulması işte bu empati kültürünün yaygınlaşması ve yerleşmesi, benimsenmesi ile doğrudan orantılı. Eğitimde işbirliği içinde yardımlaşarak çalışmayı öğretmenin de önemi büyük. Uzmanlar, acımasız rekabet ortamının olduğu durumlarda işbirliğinin ve birlikte çalışmanın engellendiğine dikkat çekiyor. Bunun da da insanın
ruh halini olumsuz etkilediğine ve fanatizmi besleyebildiğine değiniyorlar.
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varırız, yanılmış olabileceğinizi bir
an düşünün!”
Hikaye şöyle: İngiltere’de kralın idam edilmesini sağlayarak ülkede ‘cumhuriyet’ yönetimini kuran
Cromwell’in iktidara geçmesiyle, çok
değil 9 yıl sonra, lafta kalan bu yönetim modeli, onun ölümüyle tamamen
biter ve geriden gelen kral başa geçer.
Cromwell’in adı ihtilal ile birlikte anılır ancak liderin kurduğu ordudaki tartışmalar ve askerlerin kendisine bu seslenişini içeren zabıtlar yıllar sonra ortaya çıkar. Bu zabıtlar aynı zamanda
Cromwell’in ne kadar sabit fikirli olduğunun da göstergesidir… Belki de
ihtilalci devlet adamı bir an yanıldığını
düşünmeyi başarsaydı kurduğu yönetim de daha uzun yaşardı… Kimbilir!
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Yüksek
Lisans Programı Direktörü Murat Paker’e göre askerlerin seslenirken kullandığı cümle, tam da fanatikliğe
karşı söylenecek bir ifade… Çünkü bir
fanatik neredeyse hiçbir zaman yanılmış olabileceğini düşünmez. Fanatizmin dereceleri var, ama fanatik biri
için ‘mutlak doğru’yu tartışma ile değiştirmeniz mümkün değil.
Tabii ‘fan’ları (hayran olmak)
bu gruptan, tamamen ayrı tutmak gerekiyor. Uzmanlar fanatizme giden yolun fan olmaktan geçmediğinin altını
çiziyor. Fanatizm, hastalık olarak değerlendirilebilecek kadar tehlikeli ve
kutuplaşmanın kaynağı olduğu kadar;
toplumsal barış için de çok önemli bir
tehdit… Son yıllarda Türkiye’de etnik/milliyetçi fanatizmin yükseldiği tartışmaları ise tam anlamıyla ürkütücü…
Gazeteci Hrant Dink’in, Trabzon’da Hı-
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ristiyan bir din adamının vahşice katledilmeleri, Malatya’daki kitabevi cinayeti, biraz daha geriye gidersek 6-7 Eylül olayları, Varlık Vergisi ve Aşkale sürgünleri gibi azınlıklara yönelik olaylar, Alevi-Sünni geriliminin çatışma boyutuna geldiği durumlar
ile Türk bayrağının yasalar aşılarak adeta fetiş haline
getirilmesi gibi olgular, buna gerekçe olarak gösteriliyor.
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FANATİZMİN ANLAMI

olan kişi’ anlamına geliyor. Fransızca’da ise ‘fanatique’, ‘hastalık
düzeyinde aşırı tutkusu olan ya da kendisini bir davaya, dini, siyasi
ya da felsefi bir doktrine mutlak ve sorgulanmamış bir inançla adamış, büyük hoşgörüsüzlüklere varan ısrarlı çabalarıyla
aşılıklara sebep olan kişiler’ olarak anılıyor.
Arapça’da fanatizm kavramına en yakın kavram olarak ‘taassup’ ve bu özelliği taşıyanlara da ‘mutaassıp’ deniyor. Prof. Dr. Göka, fanatizm kelimesini gerek Latince (İngilizce ve Fransızca) gerek Arapça’daki başlangıç anlamına benzer bir manada kullandığımıza dikkat çekiyor. Göka’ya göre, fanatizmi
bağnazlık olarak anlamak mümkün… Bu kavramın
tam karşıtıysa, hoşgörü…

“Türk Grup Davranışı” adlı kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği’nce “2006 yılı Yılın Fikir Adamı” Ödülüne layık görülen Psikiyatr Prof. Dr. Erol Göka, tıpkı intiharlar gibi fanatizmin de önüne geçilemediğini vurguluyor. “Türklerde Liderlik ve Fanatizm” adlı kitabında
Prof. Dr. Göka
BARIŞ İÇİN TEHDİT
da yer verdiği saptamalarını İSMMMO Yaşam’la payFanatizm sanıldığı gibi sadece futbol dünyasında yaşanmılaşan Göka’ya göre, fanatizmin hala üzerinde uzlaşma sağlanmış
yor. Toplumsal ve siyasi yaşamda, hemen her alanda karşımıza çıbir tanımı yok.
kıyor. Çağımızın önemli hastalıkları arasında da gösterilen fanatizm,
İngilizce’de ‘fanatic’, ‘dinsel çılgın, hayalci, mantıksız tutkuları
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şiddet, kavga, hatta yaralama ve öldürme gibi sonuçları ile toplumsal
barışı tehdit ediyor.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz’a göre de fanatikler ya aktif ya da pasif olarak ikiye ayrılıyor. Yani görüşünü fiziksel şiddet kullanarak
kabul ettirmek ya da karşı çıkanları fiziksel şiddet kullanarak sindirme yolunu seçenler olduğu gibi, tavırları, sözleri, jest ve mimikleri ile karşı görüşte olanları sindirmeye çalışanlar da var. Fanatiklerin kendi doğrularını zorla benimsetmeye çalışanlar olduğunu kaydeden
Yorulmaz, bu tutumun sağlık sorunu
olduğunu da ifade ediyor. Fanatik insanların acımasız ve çevredeki diğer
insanlar açısından çekilmez olduğunu
kaydeden Yorulmaz, fanatizmin şiddet ile yakından bağlantılı olduğunu
vurguluyor.
Prof. Dr. Yorulmaz, her insanın
düşüncelerine, inançlarına ya da tut- Prof. Dr. Yorulmaz
tuğu takıma bağlılık gösterebileceğini
kaydederken, “Ancak fanatik körü körüne, çok katı biçimde, üzerine tartışmaya tahammül etmeksizin ve karşı taraftaki insanlara fiziksel ya da ruhsal zararlar vermeyi göze alabilecek boyutta ve aşırı tepki gösterebilecek biçimde bağlanır. Hem çevresine hem de kendine zarar verir. Bu yönüyle ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ele
alınmalıdır” diyor.

HER ALANDA VAR
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Uzmanlar, fanatik bir insanın fikrinin tartışma ile değiştirilmesinin,
yumuşatılmasının bile mümkün olmadığı görüşünde birleşiyor. Prof.
Dr. Faruk Yorulmaz, tartışmaya girilmemesi konusunda uyarırken “Benim doğrum sizinkilerden farklı olabilir. Siz katılmasanız da ben böyle düşünüyorum, ancak sizin görüşlerinize de saygı duyuyorum” yaklaşımıyla hareket edilmesini öneriyor.
Çevrenin fanatik davranışları hoşgörmemesinin ve onaylamamasının önemine de dikkat çeken Yorulmaz, uyarısına şöyle devam ediyor: “Bazen benzer düşünceyi paylaştığımız için fanatiklerin davranışları
kötü görünmeyebilir, ancak bu tür davranışlara şiddeti körüklemeyecek biçimde ve uygun yöntemlerle tepki gösterilmediğinde a da hoşgörüldüğünde hızla daha şiddetli tepkiler ortaya çıkabilir. Fanatizm
hızla yayılabilir, asla hoşgörülmemelidir.”

KAPAK

Fanatizmin her alanda yaşanabildiği de bir gerçek. Ticaretten
siyasete, dinden futbola, ideolojiye kadar her alanda yaygın… Prof.
Dr. Yorulmaz, tarihteki yerine de dikkat çekerken Sokrates, Galileo
gibi büyük bilim adamlarının büyük zarar gördüğüne değiniyor ve
Hitler gibi devlet adamlarınının ırkçılığı fanatizme götürdüğünü ifade ediyor. Yorulmaz’a göre fanatik insan tedavi edilebilir. Patolojik sosyalleşme, duygu kontrolü, kişilik ve ruh sağlığı sorunu olan
fanatizm konusunda anne babalara, medyaya, toplumun örnek aldığı kişilere, öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Yorulmaz, ayrıca, bu sorunun uzman gözetiminde tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve aksi halde iyileştirme çabasının yarar yerine zarar getirebileceği konusunda uyarıyor.
“Fanatizmin özü şiddettir” diyen Yorulmaz’a göre, karşı tarafa zarar veren insanlara karşı yaptırımların ağır olması da önem
taşıyor. Bu şiddet fiziksel olabildiği gibi, duygusal da olabiliyor.

ONAYLAMAYIN AMA
TARTIŞMAYA DA GİRMEYİN
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FANATİZMİN YOLU FAN OLMAKTAN GEÇMİYOR
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Bugün çok sayıda sanatçının, neredeyse bütün futbol kulüplerinin ‘fan kulüpleri’ var. Bu kulüpler, hayranların çoğunlukla paylaşımını, birbirini anlamayı, dinlemeyi de teşvik eden
yapılanmalar olarak değerlendiriliyor. İnsanların ortak bir değer, bir tutku, kendilerini iyi hissettiren bir olgu etrafında bir araya gelmeleri, uzmanlarca da kendini ifade biçimi olarak ele alınıyor. Ünlülerin ‘fan kulüpleri’ olduğu gibi doğa sevenlerin, herhangi bir bitkiye tutkun olanların da kulüplerine rastlamak mümkün. Fan ile fanatik olmak arasındaki farkı gerçekten kilolu bir
insanın kilo vermeye çabalaması ile zayıf bir kişinin ısrarla kilo
verme çabasında bulunması (anoreksia nevroza) arasındaki farka benzeten Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, fanatizmi ‘fanlıktan başlayarak fanatizme giden yol olarak tanımlamanın’ yanlışlığına
dikkat çekiyor. Yorulmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fanatizm,

fan olduktan sonra ortaya çıkan bir şey değil. Fan olan kişi, hayranlık duyduğu kişi ile kendini özdeşleştirmekle beraber, bu duygu içinde hayranlık duyduğu kişi ya da gruptakiler gibi olmaya çalışır. Ancak şiddet veya kendi gibi düşünmeyenlerin kendisi için tehdit olduğu düşüncesine sahip değildir. Fanatizm, çoğunlukla çocukluk yaşlarında aile içindeki bireylerin birbirine
karşı tutum ve davranışları, değer verdiği ya da örnek aldığı kişilerin fanatik davranışlarını örnek alması ve benimsemesi ile
gelişir. Fanatik, inandığı fikirleri kafasında fazla değerlendirememiş, özünü kavramamıştır çoğunlukla… Fanatizmin iki nedeninden söz edilebilir; genetik ve çevresel. Nasıl ki bedensel özelliklerimiz anne babamızdan ise fanatiklik de anne babanın tutumu, arkadaşlar ve çevredeki diğer insanların tututumuyla yakından ilişkilidir.”
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Türkiye’de futbolla da sıkça gündeme gelen fanatik eylemler, pek çok kez karşılaşmanın kesilmesine varacak boyuta ulaşıyor. Bıçaklama, hatta öldürme eylemini yapan ‘holigan’lar ise çoğu zaman hafif cezalarla kurtuluyor.

Prof. Dr. Murat Paker, Yapı Kredi Kültür’ün yayımladığı Cogito’da,
Bilgi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Tarih Profesörü Prof. Dr. Mete
Tunçay ile ‘fanatizm’ kavramını masaya yatırdığı çalışmasını İSMMMO
Yaşam ile de paylaştı. Paker, fanatik kişinin “ben mutlak bilgiye sahibim”
düşüncesinde olduğunu belirtiyor. Fanatik insanın, sahip olduğu bilginin
dışındakileri de ‘mutlak yanlış’ olarak algıladığını belirten Paker, şöyle devam ediyor: “Kuşkuya yer yoktur. Karmaşıklığın da inkarı söz konusudur. Bu mutlaklıkla belirsizliklere, çelişkilere tahammül
edememe birlikte gelir. Ancak heyecanlı, coşkulu tarzda bir
davaya, konuya bağlılık göstermek her durumda fanatiklik olduğu anlamına da gelmez. Bir bilim insanı, bir sanatçı,
bir politikacı ya da mesleğini, işini seven biri de sıklıkla heyecanlı bir şekilde dert ettiği meselelere bağlı olabilir. Buradaki kritik nokta, bir dava peşinden gitsek bile o davaya
dair eleştirel bir mesafeye sahip olup olmadığımızdır.”

FANATİZM VE KUTUPLAŞMA

bu olan bir futbol maçında, olay çıktığında sadece birkaçının cinayet
işleyebilecek kadar gözünün kararmasını gösteriyor. Böylesi organizasyonlarda öylesine bir kolektif iklim oluşuyor ki, sonunda bir-iki kişi
çıkıp cinayet işleyebiliyor. Türkiye’nin çoğu zaman kanlı bir şekilde sonlanan politik ve dini fanatik eylemleri ortaya çıkarmak açısından çok
bereketli’ olduğuna dikkat çekiyor Paker. Genel toplumsal ruh halinin
de buna elverişli olduğunu belirten Paker, medyasından politik iktidarına,
diğer anaakım politik aktörlerine kadar geniş bir zeminde
bu ruh hali etkili olduğunu düşünüyor. “Linçe varan eylemler oluyor Türkiye’de; özellikle son birkaç yılda, çok
sık bir şekilde. İşte sonunda ‘Malatya’daki cinayeti birkaç sapık yaptı’ diye yansıtılıyor. Ama aslında biraz daha
geniş ve derinlemesine baktığımızda o birkaç çocuğun
arkasında çok daha geniş, kolektif bir suç ortaklığı olduğunu görüyoruz” diyor Paker.

SOSYAL-PSİKOLOJİK İKLİM
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‘Mutlak doğruya sahip olmanın’ müthiş bir katılık geUzmanlara göre, bu tür davranışların arkasında
tirdiğine dikkat çeken Paker’e göre, kişinin algılaması da Prof. Dr. Paker
toplumsal destek olup olmaması önemli. Prof. Dr. Paker ve Prof. Dr. Mete Tunçay, örneklerdeki olaylara ben‘ak / kara’ biçiminde şekilleniyor. Böylece ara, gri tonlar
zer gelişmelerin yaratılan iklim sonucu olduğunda hem fikir. Bu iklimde
görülmüyor ve sonuçta fanatiklik ‘kutuplaşma’ getiriyor. ‘Ya bizdentoplumsal destek de var, politik manipülasyon da. Öyle bir iklim hasin ya öteki’ anlayışını besleyen kutuplaşmada, mutlak doğru dışındaki
kim oluyor ki, birkaç kişinin görece küçük adım atmasına kalıyor her
her konumlanma çok net bir şekilde ötekileştiriliyor. Paker, “Bu öteşey. Ve adımı atacak fanatik ya da bireysel psikolojisinde sorunları olan
kileştirme, masum bir ötekileştirme değil. Bayağı düşmanlaştıran bir
bir birey her zaman bulunuyor. Ayrıca, sosyo-psikolojik iklim yaratılötekileştirme. Bu da tabii gerektiğinde, yoğun tehdit algıları söz konusu
dıktan sonra bir sürü cinayet işlenmesi, hatta katliam yapılması bile
olduğunda, düşman şeklinde kodlanan kişilere ya da gruplara karşı çok
işin kolay kısmı. Bir anlamda sonuç... İşin zor kısmı ise toplumun buna
yoğun bir nefretin, saldırganlığın en önemli kanallarından biri oluyor”
yatkın, sessiz hale getirilmesi. Gazeteci Hrant Dink cinayetinde de bu
saptamasını dile getiriyor. Paker, bazen ‘çok kötü niyetli’ olunmayan
tür bir fanatizmi harekete geçirecek iklimden, cinayette bu iklimin bedurumlarda, fanatizmin hızla yayılabildiğine ve çok tehlikeli olabildilirgin izlerinden söz etmek mümkün.
ğine dikkat çekiyor. Buna örnek olarak, 40 bin kişilik bir seyirci gru-
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Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, halen
Türkiye’nin en genç genel yayın yönetmenlerinden biri… 40
yaşındaki Küçükkaya, genel yayın yönetmenliğinin çok enerji
gerektirdiğini, ileri yaşlarda yapılmasının zor olduğunu düşünüyor.
Küçükkaya, “Bizde ne patron, ne de iktidar baskısı var. Böyle bir
baskı hissedersem yayın yönetmenliğini bırakırım” diyor.

‘Baskı olursa
yayın
yönetmenliğini
bırakırım’
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SEHER KARATAŞ
İsmail Küçükkaya, Akşam Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni. Gazetenin dümenine üç yıl önce yani
37 yaşında geçti. Genç yaşta ulusal bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Küçükkaya, kaptanlığını yaptığı yayını krizden çıkarmayı başardı.
Ankara’da 17 yıl gazetecilik yapan Küçükkaya, muhabirlikten yetişmiş bir gazeteci. Çocukluğundan beri hayali olan gazeteciliğe, Ankara’da Gazi İletişim Fakültesi’nin ikinci sınıfında okurken başladı. İlk
durağı Hürriyet gazetesi… Bu gazetede 1991-1993
yılları arasında çalıştıktan sonra Fatih Çekirge’nin, Hürriyet’ten Sabah’a transfer olmasıyla kariyerine Sabah’ta
devam etti. Daha sonra Çekirge’yle Star Gazetesi’ne
geçti. Burada bir yıl çalıştıktan sonra ise Akşam’ın An-
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50 YAŞINDAN SONRA
ROMAN YAZACAK

Kariyerinizde bundan sonraki planlarınız neler?
Daha yayın yönetmenliğinde yapmak istediklerim var. Benim gazetecilikle ilgili hedeflerim, ideallerim çok ama bunlar tabii ki imkanlarla
doğru orantılı. Daha iyi gazetecilik yapmak konusunda arkadaşlarımızla birlikte üzerinde çalıştığımız projeler var. Dünyada yazılı basının durumunu
biliyorsunuz, sosyal medya giderek büyüyor. Gazetecilik ölmeyecek, basılı gazeteler de ölmeyecek. Çünkü halen basılı gazetelerin etkinliği hiçbir medya aracında yok. Ama uygun iş geliştirme modelleri bulunacak ve yazılı basınla sosyal, dijital medya arasında bir sentez yakalanacak. Kişisel bir hedefim ise 50 yaşımdan sonra roman yazmak. ‘Cumhuriyetimize Dair’ isimli bir kitabım var. O kitap için İlber Ortaylı, Deniz Ülkü Arıboğan ve Hilmi
Yavuz’la cumhuriyetle ilgili röportajlar yaptım. Kitap çok da ilgi gördü. Yeni
kitap düşüncem var ama yayın yönetmenliği süresince kitap yazmak çok
zor. Vakit ve enerji ayırmak mümkün değil.
minimden daha erken gerçekleştiğini itiraf etmeliyim. Ama şartlar zorladığı için
biraz erken olduğunu söylemeliyim.
Yayın yönetmenliği yaptığınız süreçte Akşam’da nasıl bir fark
yarattınız?
Bununla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Biz muhabir, özel haber odaklı, çok güçlü haberciliğin yapıldığı bir gazete yarattık. Ve gündemi ağırlıkla haberlerimiz belirledi. Her gün yeni bir özel haberle çıkıyoruz. Bu konuda bir fark arattık. Her sabah internete baktığınızda, diğer gazetelerin internet
sitelerinde Akşam’ın haberinin kullanıldığını görebilirsiniz. Mesela bugün 28 Mart
tarihli ‘Canavarın Listesi’ adlı Kayseri’deki o vahim olayla ilgili (üç çocuğu öldüren katille ilgili) özel haberimiz bütün gazetelerin internet sitelerinde var. Bu
örnekleri, ne kadar güçlü, ne kadar özel haber yaptığımızı anlatmak için veriyorum. Tiraj konusuna gelirsek… Çok fazla tiraj almayı tabii ki ben de isterim,
gazetemiz çok daha fazla satsın ama imkanlarımıza göre hedefleme yapmak

GÜNDEMİN SESİ

kara temsilcisi oldu. 2008 yılında da aynı
gazetede genel yayın yönetmeni olarak rotasını İstanbul’a çevirdi. Polis, sağlık, politika, eğitim, ekonomi dahil olmak üzere
hemen her alanda muhabirlik deneyimi bulunan Küçükkaya, “Bundan 30 yıl sonra da
gene kendimi bir muhabir olarak göreceğim ve öyle çalışmaya devam edeceğim.
Hatta Akşam’ın yazı işlerindeki arkadaşlarım
bana takılırlar, ‘Bizim en iyi muhabirimiz
sizsiniz’ derler. Ben de bununla gurur duyarım” diyor.
İsmail Küçükkaya, medyadaki son
gelişmelere de bir hayli duyarlı. Küçükkaya, Ergenekon soruşturması kapsamında Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın tutuklanmasıyla
ilgili “Bir gazeteci olarak bundan üzüntü
duymamak imkansız. Gazetecilerin cezaevine girdikleri, fikirleri, yazıları, kitapları nedeniyle hapiste yattıkları bir tablo gerçekten üzüntü verici. Bundan dolayı bir gazeteci üzülmüyorsa o gazeteci değildir, olamaz” diyor. İsmail Küçükkaya ile Akşam gazetesini, yaklaşan seçimle birlikte siyasetin gündemini, dünyadaki gelişmeleri, Ortadoğu’da yaşanan süreci konuştuk.
Genç yaşta genel yayın yönetmeni olduğunuzda neler hissettiniz?
Ben yayın yönetmeni olduğumda 37 yaşımdaydım. O zaman
da benim için çok yerde ‘Türkiye’nin en genç yayın yönetmeni’ diye
yazıldı, söylendi. Bu memnuniyet verici bir iltifat ama benim itiraz
ettiğim noktası da var. Bana göre yayın yönetmenliği için 37 çok
genç bir yaş değil. Artık Türkiye’de 37 yaşında çok büyük şirketleri yöneten, büyük bilimsel çalışmalara imza atan, çok ağır sorumluluklar üstlenen, çok başarılı gençler var. Tarihimiz de bunun
örnekleriyle dolu. Büyük kariyerler aslında 35-45 yaşına kadar oluşur. Bir insanın iyi bir kariyer yapıp yapmayacağı o yaşlara kadar
belli olur. Fehmi Koru’nun “Genel yayın yönetmenliği 40’lı yaşlar
işidir” sözünü çok doğru buluyorum. Çünkü bu iş için çok enerji harcamanız, çok emek vermeniz, çok zaman ayırmanız gerekiyor. Gerçekten sorumluluğunuz çok yüksek, buna uygun bir enerjinizin olması gerekir. Çok ileri yaşlarda da bunu yapmanız hakikaten çok
zor. Günün birinde genel yayın yönetmeni olmayı hayal eden, isteyen ve bunu hedefleyen biriydim. Ama bu hayalimin benim tah-

İSMMMO YAŞAM  21

GÜNDEMİN SESİ
22  İSMMMO YAŞAM

zorundayız. Genel ekonominin yapısı
ortada, basının genel olarak bir tirajı var.
Bu koşullarda bir gazete olarak şu andaki
yapımızla 100 bin daha fazla satmayı isteyecek pozisyonda değiliz.
Gazetenin çalışanları uzun
süre maaşlarını alamamıştı. Bu nedenle aranızdan ayrılan meslektaşınız oldu. Bu sorun hala devam ediyor mu?
Evet maaş ödemeleri sorunu nedeniyle aramızdan çok insan ayrılmak zorunda kaldı. Bu da bize kan kaybettirdi.
Çok sevdiğim arkadaşlarımla yolları
ayırdık. Ama geldiğim günden bu yana
bir kriz yönetimi uygulayarak bu sorunu çözdük. Gidenlerin yerine yeni meslektaşlarımız geldi. Kalan arkadaşlarla
daha verimli çalışmak için sistemi revize ettik. Ama yönetim de fedakarlık yaptı; şu anda maaş ödemeleri ile ilgili ciddi bir sorunumuz kalmadı.
Türkiye’de son yıllarda basında ‘yandaş medya’dan bahsedilir
oldu. Bu konudaki görüşünüz nedir?
Bir kere ben yandaş basın tanımlamasına karşıyım. Ama şunu görüyorum; Türk basını ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Aydın Doğan medyası,
bir tarafta hükümete yakın medya var.
Biz bütün bunların dışında kendimizi hükümete yakın görmüyoruz ama hükümete
karşıt da değiliz. Bana göre hükümet doğru bir şey yaparsa mutlaka desteklenir,
yanlış yaparsa mutlaka eleştirilir. Bir tek
kriterim var benim; haber olsun, bu haber de doğru olsun. Hükümete yarar mı
zarar verir mi umurumda olmaz. Muhalefete mi yarar, yoksa zarar mı verir
bu da beni ilgilendirmez. Benim gazetemde hükümeti eleştiren ve hükümeti
destekleyen yazarlar var. Eleştirenler
ağır eleştiriyor, destekleyenler de bayağı bir destekliyor. Bizde bu konuda her-

hangi bir baskı yok. Ama bununla, Türkiye’de medyanın baskı altında olmadığını söylemiyorum. Çünkü herkesin yaşadığı farklı, özgün ve kendine özeldir.
Ben kendimi özgür hissediyorum. Ben sonsuza dek bu gazetenin başında kalmayı düşünmüyorum. Her gün yayın yönetmenliğini bırakabilirim duygusu ile işe
geliyorum. Kendimi samimi, objektif,
çok iyi gazeteci olarak gören biriyim. Hayata da gazeteci perspektifi ile bakarım,
hayatımın büyük bir bölümü gazetecilikten
ibarettir. Bazı gazeteciler Türkiye’de
medya baskı altında diyorsa, onlar böyle bir baskı hissediyordur. Gazeteciliğin
özgürlüğü önce gazetecinin kendi kafasında özgür olmasıyla ilgilidir. Gazeteci
kendini patrona, siyasal iktidara karşı bağımlı hissediyorsa zaten bağımsız habercilik yapamaz. Tekrar söylüyorum bizde ne patron, ne de iktidar baskısı var.
Böyle bir baskı hissedersem yayın yönetmenliğini bırakırım.
Peki, gazeteci Nedim Şener
ve Ahmet Şık’ın tutuklanmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir gazeteci olarak bundan üzüntü duymamak imkansız. Gazetecilerin cezaevine girdikleri, fikirleri, yazıları, kitapları nedeniyle hapiste yattıkları bir tablo gerçekten üzüntü verici. Bir gazeteci
bundan üzüntü duymuyorsa o kişi gazeteci
değildir, olamaz. Ancak bana göre Ergenekon soruşturmaları son derece
önemli. Türkiye’nin daha iyi, daha demokrat, daha aydın bir ülke olması için
önemli bir sınav. Nedim ve Ahmet dalgasına kadar Ergenekon soruşturması yine
eleştiriliyordu ama o eleştiriler farklı boyutta eleştiriydi. Şimdi işin boyutu değişti.
Bence Ergenekon soruşturması burada ciddi bir kırılma yaşadı. Bu tutuklamalar bu
soruşturmanın geleceği açısından da sorun teşkil ediyor. Bundan sonra yargı sü-
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İSMMMO SORUNLARLA YAKINDAN İLGİLİ
İSMMMO’nun faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir meslek kuruluşu olmanın ötesinde, Türkiye’nin sorunlarına yakın ve ilgili olduklarını biliyorum. Yönetimin aktif olduğunun da farkındayım. Zaman zaman raporları, kitap çalışmaları, broşürleri elime geçer, bunlar ilgimi çeker. Bir çeşit sivil toplum örgütü gibi görüyorum. Türkiye’nin Amerikan tarzı demokrasi eksikliğinin sivil toplum örgütlerinin çok güçlü olmamasından kaynaklandığına inanıyorum. Ama
İSMMMO’nun bu anlamda etkili olduğunu görüyorum, bundan da memnuniyet duyuyorum

KİTAP
OKUYOR
SPOR
YAPIYOR
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GÜN-

Boş vaktiniz kalıyor
mu? Neler yapmayı tercih ediyorsunuz?
Dinlenemiyorum ama
özellikle kafamı boşaltmak için
her gece yatmadan önce mutlaka kitap okuyorum. Sabahları yaklaşık 7 gibi kalkıp
spor yapıyorum. Yani kendimi; akıl, ruh ve beden sağlığımı korumak için spor yapıyor, kitap okuyorum. Bunlar
dışında başka şeylerle çok
ilgilenemiyorum. Eskiden Ankara’dayken tenise ve kayağa başlamıştım. İki yıl üst üste
çok güzel gitti, turnuvalara da
katıldım. Ama genel yayın yönetmeni olduktan sonra onlara
hiç vakit ayıramadım ama biraz işleri yoluna oturttuktan
sonra belki tekrar o hobilerimle yeniden ilgilenirim.

recinin çok hızlı bitirilmesi gerekiyor, ama nasıl bitecek bilmiyorum. Bu
koşullarda gazeteci arkadaşlarımız daha ne kadar içerde yatacak? Ortada bir terör örgütü üyeliği varsa, yardım ve yataklık varsa bunun ivedilikle ortaya çıkarılması, delillerinin mahkemeye sunulması ve kamuoyunun, kamu vicdanının bunu görmesi, karar vermesi gerekir. Şu
andaki tablo çok kötü.
Peki genel seçimlere kadar Türkiye’yi nasıl bir süreç bekliyor?
Seçime iki ay kala heyecan daha da artar, üslup daha da bozulur. Bu süreçte seçimin havası Türkiye’ye iyice yerleşecek. Seçimden sonra da sular durulmayacak. Çünkü yeni cumhurbaşkanı ne zaman seçilecek, 2012’de mi, 2014’de mi, kimler aday olacak? Ondan hemen
önce anayasa değişikliği yapılacak mı, yapılmayacak mı; yapılacaksa
nasıl bir anayasa yapılacak? Ancak Türkiye’de seçimin ruhu henüz belli olmadı. O ruh kimin kazanacağını belli eder. Milletin çoğunluğunun
ruhu, toplum psikolojisi, istikrar mı diyecek, değişim mi diyecek? Buna
göre seçim sonucu oluşacak.
Ortadoğu’daki isyan dalgası, buradaki ülkelerde köklü değişiklikler getirir mi?
Ortadoğu ülkelerinde nüfusun büyük bir bölümü 30 yaşın altında,
okuma oranları yüzde 75-80’lere çıkmış. Genç nüfusun içinde internet
kullanım oranları çok yüksek. Böyle bir dünyada haber alma özgürlüğü, dünyadaki gelişmeleri takip etme imkanlarının bu kadar geliştiği ülkelerde diktatörlükler ayakta kalamazlar. Bu dalga halkın talepleri, değişim arzusu, demokrasi arayışı, tutkusundan geliyor. Dolayısıyla bu süreç böyle devam edecek?.. “Ne zamana kadar?” derseniz;
demokrasi dalgası bütün dünyaya yayılana kadar…
Bütün Arap ülkeleri demokrasiye er ya da geç geçecekler. Bu kaçınılmaz, çünkü teknoloji gelişti. Herkes internette, cep telefonları ile
fotoğraf çekiyor ve istediği yere anında gönderiyor. Her toplum değişim ister, onlar da istiyor. Suriye’de de olaylar başladı, Esad da reformlarını
duyurdu. Belki orada reformlarla işi kurtarırlar, devrim olmaz. Zaten
akıllı liderler ülkelerini kademeli olarak demokrasiye geçirir.
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Sinsi
hastalıkla
edin

DOSYA

GÜLŞEN KANDEMİR

Japonya’daki nükleer felaket, kansere davetiye çıkarıyor.
Halen Çernobil’in etkilerinden kurtulamayan dünya şimdi
yeni bir felaketle sağlığını kaybediyor. Böylesi felaketler
olmasa bile dünyada her yıl 11 milyon insan kansere
yakalanıyor. Türkiye’de ise her yıl 200 bin kişi bu
hastalıkla yüz yüze geliyor. Kanser riski sıfıra indirilemese
de yaşantınızdaki bazı değişikliklerle bu sinsi hastalıkla
aranıza mesafe koyabilirsiniz.
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Dünya geçen ay Japonya’daki felaketlerle sarsıldı.
Deprem, tsunami ve ardından nükleer felaket… Japonya’daki radyasyon sızıntısı henüz önlemedi. Sızıntı
şimdiden Avrupa’ya ve Amerika’nın batı sahillerine ulaşmış durumda.
Oysa dünya henüz Çernobil nükleer patlamasının
izlerini silemedi. 1986’da yaşanan Çernobil felaketi ilk
aşamada 31 kişiyi öldürdü gibi görünse de doğaya dağılan radyasyonun etkisi 50 yıl sürecek. Aslında radyasyon,
görünmez bir düşman. Kansere de açık davetiye çıkartıyor. Türkiye, Çernobil’den sonra çoğunluğu Karadeniz’de
yaşayan 90 bin vatandaşını kanserden kaybetti. Bütün
bunlar hatırlandıkça, Japonya’daki nükleer felaket
hem dünyanın hem de Türkiye’nin kanını donduruyor.
Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berkarda, Türkiye’nin radyoaktiviteden uzakta olduğunu ama bu aktivitenin er geç bitkilere, hayvanlara ve insanlara ulaşacağını söylüyor. Profesör Berkarda, “Japonya’daki radyasyon sızıntısı; daha şimdiden Avrupa’ya ve Amerika’nın
Batı sahillerine ulaşmış durumda. Radyoaktivite havada ve suda var. Biz belki biraz daha uzaktayız diye umut-
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BİBERİYE YİYİN, YEŞİL ÇAY İÇİN

Prof. Dr. Erkan Topuz, doğal olması şartıyla yiyeceklerin de kanser tedavisinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. İşte yiyeceklerin mucizeleri:
• Limon ve mandalina kabuğunda olan D-limoen kanser tümörünü eritiyor ve çoğalmasını durduruyor. Limon ve mandalina kabuklarını atmayın. Sirkeli su ile iyice yıkadıktan sonra yiyin.
• Meme kanserinde nar suyu çok faydalı. Kabuğunda ve çekirdeğinde de büyük şifa var.
• Çeşitli terapötik özellikleri olduğu bilinen en azından 270 mantar türü mevcuttur. Japonya, Çin ve Kore'de
yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma mantarların sağlığa yararlı yeni uygulamalarını ortaya koymuştur. Draje halinde satılan bu mantar haplarını eczanelerden bulabilirsiniz.
• Kansere karşı etkili olan ellagıc asit, bütün kırmızılarda bulunan bir antioksidandır. Ahududu, çilek, böğürtleni mevsiminde bol bol yiyin.
• En ucuz antioksidan olan biberiye tüketin. Çok arsız bir bitkidir, saksıda bile yetişir. Her türlü tümörde
etkili olan biberiyeyi aktardan almak yerine balkonunuzda yetiştirin.
• En çok havuçta bulunan A vitamini cilt, lenfoma, böbrek, kolon, meme kanserinde çok faydalı.
• Uzun ömrün sırrı domates, erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserinde çok faydalı.
• E vitamini için selenyum açısından zengin ananas, yoğurt, enginar, brokoli, karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana, semizotu çok tüketin. Bunlar memedeki ödemi alır.
• Hücre bölünmesini yavaşlattığı için yeşil çay için. Koyu çay, mide kanseri riski oluşturur. Çayı, açık ve şekersiz olarak tüketin. Her gün papatya ve zencefil çayı için.
• Yoğurt, probiyotik yoğurt kullanılarak evde yapılmalı. Günde 300 gram yoğurt tüketmek meme, kolon,
mide, yumurtalık, endometriyoz kanserinde koruyucu.
• Acı biber, Arnavut biberi mide kanserinden koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Siz biberinizi saksıda yetiştirin, sonra blender ile çekin ve yemeğinizin üzerine atın.
• Bağışıklık sistemini güçlendiren beta glukan arpa, maya, nişasta, mantar, esmer pirinç ve ekmekte bulunuyor. Özellikle meme kanserine karşı koruyucu özelliği var.

DOSYA

lu olabiliriz ama bu aktivite bitkilere çeşitli sulara,
balıklara, hayvanlara ve
insanlara er geç ulaşacak. Umarız bu radyoaktivite çok yüksek olmaz.
Devamlı ölçümler yapmak
durumundayız. Çernobil
radyoaktivitesinin geçenlerde Van Gölü’nün dibindeki çiminde bile bulunduğunu hatırlatalım”
diye konuşuyor.
Radyasyonun kanseri tetiklediği kesin… Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği Başkanı ve nükleer tıp
uzmanı Prof. Dr. Cumali
Aktolun, nükleer kazalardan sonra ortaya çıkan en
yaygın, en sık kanser türünün tiroid kanseri olduğunu söylüyor. Aktolun’un verdiği bilgiye göre,
nükleer kazalar sonucu
etrafa saçılan radyoaktif
elementler iki tür radyas-
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KANSERDEN
KORUNMA YOLLARI

• Çikolata, kola ve kahveden sakının. Salam, sosis, sucuk, hazır meyve suyu, mayonez, ketçap, konserve tüketmeyin.
Yamuk yumuk elma alın.
• Kırmızı ette kuzu eti tercih edin, genellikle kuzular daha
doğru ortamda yetişiyor. Kırmızı et yerine beyaz et tercih edin.
Kümes hayvanlarından köyde yetişenleri yemeye çalışın. Marketlerden aldığınız kümes hayvanlarının derisini yemeyin.
• Beyaz un, şeker ve tuzu hayatınızdan çıkarın.
• Daima bebe şampuanı, defne sabunu ve saf sabun kullanın. Oda spreyi, ter önleyici koltuk altı kremi, deodorant kullanmayın. Organik denilen saç boyaları bile kanserojendir, kullanmayın, kına yakın.
• Küçük balık tercih edin, dip balığı yemeyin. Balık yaşlandıkça kanserojen etkisi artar. Haftada en fazla bir kilo balık
tüketin. En ucuz balığı tüketin.
• Fast-food'tan uzak durun. Haftada 3 kezden fazla fastfood yiyenlerde kanser riski daha fazla.
• Alkolü kısıtlı kullanın. Sigara içmeyin.
• Stresten uzak durun, pozitif olun.
• Kanserden korunmak bebeklikte başlar. Çocuğunuza
gülmeye alıştırın, onu mutlu edecek şeyler yapın.
• Çocuğunuzun 12 yaşından önce cep telefonu kullanmasına izin vermeyin. Cep telefonunu kendinizden uzakta şarj
edin.
• Televizyonu 5 metre uzaktan izleyin.
• Sprey şeklindeki böcek ilacı kullanmayın.
• Badana yapılan eve 15-20 gün girmeyin. Mobilya cilası kanserojendir. Eski mobilyalarınıza sahip çıkın.
• Sentetik halıdan uzak durun.
• Çocuklarınızın plastik çim bahçelerinde oynamasına
izin vermeyin.
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yon yayıyor. Birincisi; parçaseviyeye çıkınca bu tabletler
cık radyasyonu… Parçacık
resmi kurumlarca verilmeli.
radyasyon, cildimize bulaştıAksi takdirde iyot tabletleri
ğında zarar veriyor. Nefesiciddi yan tesirlere neden
mizle, su ve gıda ile vücu- Prof. Dr. Aktolun olabilir hatta öldürebilir.
dumuza giren bu radyasyon
İyot tabletlerinin diğer kançeşidinin yapıcı etkisi de yüksek. Etkiserlerden korumadığını da belirtmelileri uzun süre sonra ortaya çıkan bu radyim. Parçacık radyasyonundan korunyasyondan, patlamadan sonra uzakta
ma -yüzde 100 olmasa da- maske, elbulunan insanlar bile zarar görüyor.
diven ve özel önlüklerle sağlanabilir.”
Nükleer kazalar sonucu etrafa
yayılan ikinci radyasyon; iyonizan
KANSER ARAMIZDA
yani “delici radyasyon” olarak biliniAslında nükleer sızıntı kanser koryor. Bu radyasyon adından da anlaşıkusunu yeniden hortlatsa da kanser her
lacağı üzere vücuda bir taraftan giriyor;
zaman aramızda… Üstelik de tüm
diğer taraftan çıkıyor. Tabii vücuda bir
dünyada hızla yayılıyor. Dünyada kalp
miktar radyasyon enerjisi bıraktığını da
hastalıklarından sonra en çok ölüm nebelirtelim. İyonizan’ın da kanser yapıcı
deni olan hastalık grubu artık kanser…
etkisi var.
Dünyada her yıl 11 milyon kişi kanseProf. Dr. Cumali Aktolun, nükleer
re yakalanıyor ve bunların 7 milyonu
kazalardan en çok sırasıyla ana rahhayatını kaybediyor. Hastalığa yakamindeki bebekler ile çocuk ve 40 yaş
lananların sayısı da her yıl artıyor. Yaaltındaki insanların etkilendiğini bepılan tahminlere göre, bu gidiş sürerlirtiyor. Yine nükleer kazalardan sonse, 2030 yılında dünyada kansere yara en sık görülen kanser türünün trokalananların sayısı 27 milyona ve ölenid kanseri olduğunu vurgulayan Aktolerin sayısı ise 17 milyona ulaşacak…
lun, şöyle konuşuyor: “Nükleer kazaTürkiye’de de kanserin gidişatı
lardan sonra artış gösteren diğer kandünyadan pek farklı değil. Medicana Inser türleri kan ve kemik kanserleridir.
ternational İstanbul Hastanesi Tıbbi OnBunun yanı sıra her tür kanserde artış
koloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berkargörülür. Tiroid kanserinden ayrı olarak
da, “Bizde de her geçen yıl hasta sayısı
hipotiroidi denilen bir tiroid hastalığı
artıyor. Halen Türkiye’de yılda hastada ortaya çıkar.''
lığa yakalananların kişi sa“Peki bu radyasyoyısı 200 bin tahmin ediliyor”
nun olumsuz etkilerinden
diyor.
nasıl korunacağız?” Bu soBerkarda’nın verdiği
ruya Profesör Aktolun şu yabilgiye göre, Türkiye’de bünıtı veriyor: “Troid kansetün kanser çeşitleri görülrinden korunmak için iyot
memekle birlikte en sık götabletleri kullanılmalı. Ancak
rülen kanserler; erkeklerde
radyasyondan korunmak için
akciğer, mesane, kalın barinsanların kendiliğinden iyot
sak, gırtlak, mide ve prostat;
tableti almamaları gerekir.
kadınlarda ise meme, kalın
Radyasyon ancak belli bir Prof. Dr. Berkarda barsak, rahim, akciğer ve
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Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Teoman Yanmaz, günümüz iş dünyasındaki rekabetin bir sonucu olan
stres ve yorgunluğun
bağışıklık sistemini çökerttiği söylüyor. Bunun
da kanser riskini artırdığını belirten Yanmaz,
çalışma ortamlarından
kaynaklanan riskleri Dr. Yanmaz
şöyle anlatıyor: “Gelişen inşaat teknolojisiyle birlikte hayatımıza
aşırı yalıtılmış mekanlar girdi. Yalnızca ofislerde değil evler de aynı durum sözkonusu… Aşırı yalıtılmış mekanlarda radon
gazı birikimi oluyor. Radon gazı, akciğer
kanserinin sigaradan sonra en güçlü tetikleyicisi. Ayrıca sigara içenlerde sinerjistik etki yapıp, kanser riskini birlikte daha
fazla arttırıyor. Ortamdan kaynaklanan risklere wireless bağlantılar ve cep telefonlarını da eklemek lazım. Kesin olarak kansere neden olup olmadığını bilmemekle beraber wireless ve cep telefonlarının oluşturduğu manyetik kirliliğin kanseri tetikleyici
rol alabileceği düşünülüyor. Metropollerde
maruz kalınan çevre kirliliği, stresli, yorucu ve karmaşık yaşam tarzı da kansere neden olan faktörler. Evlerinizi ve ofislerinizi mümkün olduğu kadar havalandırmayı
da unutmayın. İş dışında cep telefonu ve wirelesslardan uzak durulmalı.”

DOSYA

bın olanaklarından yararlanmak ve onları yadyumurtalık kanserleri. Ülkemizde kanser sıksımamak gerekiyor. Aslında Türkiye’de de kanlığının giderek artmasının üç sebebi var. Bunser tedavisi çok ilerlemiş durumda. Hem ünilar; nüfusun ve özellikle de yaşlı nüfusun artversite hem de özel hastaneler bu konuda cidması, sigara ve alkol kullanımı, yanlış beslenme
di bir yetkinlik kazandı. Medical Park Gözteve tarımda kullanılan bazı zararlı maddelerin
pe Hastane Kompleksi Kanser Hastanesi Onvücudumuza girmesi…
koloji Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz, kanser
Prof. Berkarda, sigara ve kısmen de altedavisinde tamamlayıcı tıbbın çok büyük
kolün kanserlerin yüzde 30’una neden olduönemi olduğuna inanıyor. Hastalıkla mücağunu belirterek, değerlendirmelerini şöyle
delede yüksek moral ve
sürdürüyor: “Sigara ve kanserin yanı sıra, yanyeneceğine inancın çok
lış beslenme de yine kanserin yüzde 30’una
önemli olduğunu vurguneden olmakta. Sigara sadece akciğer kanseri
layan Topuz, hastalıkla
yapmakla kalmaz. Ayrıca gırtlak, dil, yemek
mücadele edenlere şu
borusu, mide, pankreas, mesane gibi organönerilerde bulunuyor:
larda da kansere yol açar. Kanserden korun“Sevgi, inanç temak için sigara ve alkolden kaçınmak, sebze
davide çok önemli. Güveve meyve ağırlıklı beslenmek, zeytinyağı kulneceğiniz bir doktor seçlanmak çok önemli. Yani Akdeniz diyeti uymeniz gerekiyor. Aile sevgulanmalı. Bazı ailelerde de kanser sık görügisi de çok önemli. Haslebiliyor. Böyle ailelerin bireyleri daha sık konttayı, ailesi, arkadaşları,
rol edilmeli. Kanserin önlenmesinin yanında
Prof. Dr. Topuz
komşuları, dostları haerken teşhis de çok önemli ve yararlı. Bunun
yata bağlar. Stresin kanser üzerindeki olumiçin düzenli kontrollere gitmeli, yılda bir onsuz etkisi ispat edildi. Mutlu olun, devamlı gülkologa görünmeli. Çünkü erken teşhis sayemeye çalışın. Eskiler 'Bir kahkaha bir kilogram
sinde, yani hastalık birinci ya da ikince devpirzolaya bedel' der. İnsan neşeli ve mutlu olrede yakalanıldığında şifa mümkün. Diğer devduğu zaman vücudu potansiyel zararlı madrelerde tedavi uzun sürüyor.”
delere karşı koruyan bağışıklık sistemi güçleniyor. Günde 5-6 kez içten kahkaha atın. Dans
İNANÇ VE GÜVEN ÖNEMLİ
edin, spor yapın. Her 8 kadından birinin
Kanserden korunmak için yapılabilecek
meme kanserine yakalanma riski var. Bu neçok şey var. Listenin başında da sigaradan uzak
denle her gün yarım saat yürüyün, aletsiz jimdurmak, alkolü sınırlı kullanmak ve doğal benastik yapın ya da yüzün. Vücudunuzdaki yağı
sinlerle beslenmek geliyor. Peki ya bu hastayakmaya bakın aynı zamanda spor yapınca inlıkla yüzleştiğinde neler yapmak gerekiyor?
san stresten uzak kalır.''
Hastalıkla karşılaşıldığında elbette modern tıb-

MANYETİK
KİRLİLİK
HASTA
EDİYOR
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Sevgi ve
özgürlük
şairi

GAYE DELEN

RENKLİ YAŞAM

Ahmet Tığlı, sevgi ve özgürlüğün şairi olarak tanınıyor.
35 yıllık muhasebecilik mesleğine şiiri de sığdırmış duayen
bir isim. Şiir tutkusu yanında mesleğini de severek yapıyor.
Şair ve sanatçıların genellikle derbeder, bohem yaşam tarzına karşın o, sorumluluk ve kariyer sahibi biri olarak her zaman düzgün, kravatlı giyimiyle çevresinde ‘Kravatlı şair mi
olur?’ sorusuyla karşılaştığını gülümseyerek anlatıyor.
O bir sevgi şairi. Şairler arasında bu kimliğiyle tanınıyor. 1968’den beri şiir yazan Tığlı’nın basılmış üç şiir kitabı
var. Şiirlerinde barış, özgürlük gibi temaları bolca işliyor. Gerçek bir şiir tutkunu olan Tığlı’nın ilk kitabı ‘Sevgi Merdivenleri’ 2003 yılında yayınlandı. İkinci kitabı ‘Sevgiye Sığın’
2006’da, son kitabı ‘Sen Yakamozsun’ da 2008’de basıldı. Bugüne kadar her konuda toplam 713 şiir yazan Tığlı, ’Sen Yakamozsun’ kitabıyla ayrı bir proje olarak başlattığı ‘Sevda Şiirleri’ projesinin bir seri olarak süreceğini söylüyor.

35 yıllık meslek mensubu olan Ahmet Tığlı’nın üç şiir
kitabı var. O, şiirlerinde barış, özgürlük gibi temaları
bolca işliyor. Çoğu kişinin aksine şiiri matematikle
özdeş görüyor. Tığlı, “Şiir, muhasebe ve matematik de
ister. ‘Hesap adamının edebiyatla ne işi var?’ derler.
Tam tersidir bence” diyor.
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35 YIL GEÇTİ

1945 yılında Kastamonu’nun Abana ilçesinde doğan Ahmet Tığlı, liseyi İstanbul Bakırköy Lisesi’nde tamamlamış. Edebiyata ilgi ve yeteneğini de lise yıllarında öğretmenleri fark
etmiş. Ona yazar ya da gazeteci olmasını salık verseler de bu
tavsiyeye uymayarak İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademi’sine girmiş. Ancak edebiyatla ve şiirle olan bağı hiç kopmamış. Lise yıllarında merak sardığı edebiyatla uğraşısını o
gün bugündür sürdürüyor. Ahmet Tığlı, 15 yılı kamuda olmak
üzere tam 35 yıldır muhasebecilik mesleğinin içinde. İş hayatına muhasebeci olarak başlamış. 1975’de önce Emniyet San-
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ESMER HÜZÜN
Esmer bir hüzündü:

Gözlerinde yılların bilmecesi

Susmuş bir sevgi akmayan nehirdi
Gizemli dünyası ruhunun
çağıltılarında

Acıyla kıvranıyordu,
dığı sonra Denizcilik Bankası’nda çalışmış. Buradan
1990’da muhasebeden sorumlu müdür yardımcısıyken
emekli olmuş. Bu tarihten sonra kendi bürosunu kurarak serbest muhasebeci olarak çalışmaya başlamış.
1995’de sınava girerek mali müşavir de olmuş. Ahmet
Tığlı’nın gençlik yıllarından beri yerel gazetelerde sürdürdüğü başyazarlık, sorumlu müdürlük serüveni,
2002 yılına geldiğimizde seyir değiştiriyor. Şair, Ozan
ve Yazarlar Kültür Derneği’nin Türkiye genelinde açtığı ödüllü şiir yarışmasında ‘Sen Gittin Gideli’ şiiriyle Türkiye birinciliğini kazanması, Tığlı’yı çok gururlandırmış.
Zaten daha sonra Tığlı’nın şiir yaşamında da bu dernek
belirleyici rol oynamış. Ancak bu dernekten 2005 yılında ayrılmış.

ŞİİR HESAP İSTER
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DİNLETİLERİN ŞAİRİ

Ahmet Tığlı, kendisine ilhamın her yerde gelebildiğini söylüyor. Bu nedenle her zaman bir küçük kağıt ve kalemi yanında bulunduruyor. Gerçek bir şiir tutkunu olan Tığlı’yı hemen hemen her dinleti ve etkinlikte
görebilirsiniz. Şiirle ilgili dernekçilik faaliyetleri yanında
radyo programlarına da katılıyor, Tığlı. Berfin Bahar edebiyat dergisinde şiirleri yayınlanıyor. İnternette antoloji.com şiir sitesi başta olmak üzere birçok şiir sitesinin üyesi. Asude Türk Müziği korosunun kurucuları arasında yer alan şair, yazdığı şiirlerin de üç tanesinin bestelendiğini anlatıyor. Bestekar Tahir Sıral tarafından bestelenen ‘Her derde devadır senin bakışın’ şiiri TRT arşivlerine de girmiş. Ahmet Tığlı, iş yoğunluğundan bazen şiir yazımına ara verse de bundan sonra şiir yazımını sürdüreceğini söylüyor.

Gülüşlerindeki tat

Kaçamak bakışlarında

Ürkek bir ceylandı.

Şakaklarında zonklayan yılların

Nerede nasıl kırılmıştı dalları
Bahara ermeyen ağaçları.
Esmer bir hüzündü;

Derinliklerinde yüreğinin
Ezgin duyguları

Akıp gidiyordu gözlerinden.

Biliyorum yüreğinin sıcaklığı

Dokunsam ellerimdeydi

Bir tutsam gözlerinden
Güneş oradaydı.

Esmer bir hüzündü;

Bakışlarından geçen acılar
İnleyen ney sesiydi.

İçinden geliyordu sonbaharın

Yorgun bir yaprak gibi

Gece bir türlü çekilmedi gözlerinden

Yalnızlığının tenha sokaklarına
Takılıp kaldı dalgın gözleri

Ve ürkek yüzüne yapışmış hüzün
Gece boyu oradaydı...

RENKLİ YAŞAM

Ahmet Tığlı’nın şiire bakışı da farklı. Çoğu kişinin aksine şiiri matematikle özdeş görüyor. Şiir denen
söz ustalığında dizelerdeki sözcüklerin yerli yerine oturtulması ve uygun imgelerin bulunması için hesap bilinmesi
gerektiğini anlatıyor. Bu nedenle sanatla ilgilenen
pek çok finansçı ve muhasebeci olduğunu söyleyen Tığlı, şu görüşleri dile getiriyor: “Şiir, muhasebe ve matematik de ister. ‘Hesap adamının edebiyatla ne işi var?’
derler. Tam tersidir bence. Sözcükleri kullanım ustalığı olacak, bunun yanında muhasebe ve matematiğin iyi
şiir yazmaya faydası olur.”
Ahmet Tığlı’nın en büyük arzusu, şiirini okuyanların altında ismi yazmasa da ‘Bu Ahmet Tığlı’nın
şiiri’ diyebilmesi. Şiirlerini yazarken en az elli defa okuyup ses açısından uyumsuzluk varsa saptamaya çalıştığını belirten Tığlı, görüşlerini şu şekilde dile getiriyor:

“Şiirde ses uyumu çok önemli. Yoksa şiir çok yavan olur.
Ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirde p, ç, t, k harflerinin çok kullanılmamasını ister. Ben de aynı görüşteyim. Onların yerine b, c, d, g harflerinin bulunduğu sözcükler seçilmeli.” Kendi şiir tarzını lirik olarak değerlendiren Ahmet Tığlı, “Şiirlerimde ‘r’ sesi etkindir. Lirik,
arı şiir yazmaya çalışırım. Nazım’ın lirizmini örnek alırım” diyor.
Kendisini toplumcu bir şair olarak görüyor, Tığlı. Yeni dünya düzeninin sanata ve şiire karşı bir tehdit
oluşturduğunu savunan Tığlı, şunları söylüyor: “Emperyalizm, sanatı ve edebiyatı istemiyor. İçi boş, belirsiz, kaos ve kargaşayı işaret eden bir sanat ve edebiyat
anlayışı dayatılmaya çalışılıyor. Bu da şairler olarak bizleri rahatsız ediyor.”
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Türkiye, yeni bir genel seçimin eşiğinde… Muhtemelen dergimiz sizlere ulaştığında henüz seçimler yapılmamış olacak. Umarım, Türk insanının sağduyusuna ve uzlaşma kültürüne yakışır bir seçim süreci geçiririz. Yine umarım; genel seçim ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak
sonuçlar getirir.
Siyaset dahil hayatta hiçbir konuda sabit fikirli olmamak gerekiyor. Sabit fikirli olmak fanatizmi getiriyor; fikir tartışmalarına girilmesini engelliyor. Bu yüzden kapak haberimizde ‘fanatizm’ konusunu işledik. Çağımızın önemli hastalıkları arasında da gösterilen
fanatizm; şiddet, kavga, hatta yaralama ve öldürme gibi sonuçları ile toplumsal barışı tehdit ediyor. Bu yüzden fan, yani hayran olmakla fanatizm olma arasındaki ince çizgiyi doğru kavramamız gerekiyor. Dosya konumuzu ise bu sayımızda çağımızın yeni tehditi
‘kanser’e ayırdık. Özellikle Japonya’daki nükleer felaketten sonra daha da fazla gündemimize giren kanserle mücadele etmek için
elbette bizim de yapabileceklerimiz var. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi bu sinsi hastalıkla yüz yüze geliyor. Uzman doktorlar; hastalıkla yüzleşmemek için hayatımızda yapabileceğimiz değişiklikler olduğunu anlatıyor.
İSMMMO Yaşam, konularıyla olduğu kadar konuklarıyla da yaşamın içinden bir dergi. Bu sayımızda konuklarımız arasında
turizmden sinemaya, müzikten, medyaya kadar hayatın birçok alanından seçkin şahsiyetler var. Zirvedekiler sayfamızın konuğu,
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı) Başaran Ulusoy. Tatil planlarının iyice olgunlaştığı bugünlerde Ulusoy, Türkiye’de turizm sektörünün geldiği noktayı anlattı. Sinema ve televizyon dünyasının genç oyuncularından Özge Borak ile kariyer planlarını konuşurken, mesleğimizde kariyerinin zirvesindeki isimlerden birinin edebiyat dünyasındaki planlarına ve çalışmalarına sayfalarımızda yer verdik. 35 yıllık meslek mensubumuz Ahmet Tığlı’nın üç şiir kitabı var. Tığlı, “Şiir matematik ve muhasebe ister”
diyerek, tüm meslek mensuplarımızı bu alana ilgi duymaları konusunda cesaretlendiriyor.
Dergimizde medya dünyasından ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’yı ağırlıyoruz. Akşam’da dümene geçtiğinde zor bir görevi devraldığını bilen Küçükkaya, gazetecilik mesleğinde kendini hep muhabir olarak gördüğünü, bunun da kendini meslekte diri tuttuğunu söylüyor.
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, sosyal güvenlik hizmetlerindeki farklı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. İl Müdürü
Selim Erol’la örnek uygulamalarını konuştuk. Gezginlerin bugünlerde ‘bahar’ın çağrısına yanıt vermek için can attığını tahmin
ediyorum. Karadeniz’de az keşfedilmiş illerden biri olan Gümüşhane’yi de rotanıza alırsanız; memnun kalacağınız muhakkak.
Hırvatistan’ın Dubrovnik şehri de son dönemde turizmin gözde destinasyonlarından biri oldu. Dubrovnik’in güzelliklerini de
sayfalarımız aracılığıyla keşfedebilirsiniz. Sosyal ve kültürel dünyanızda yeni pencereler açacak birçok konuyu dergimizde keyifle okuyabilirsiniz. Sinemadan modaya, kültür sanattan teknolojiye birçok farklı konuda sizlere faydalı olmak için çaba gösterdik. Umarım beğenir ve keyifle okursunuz.
Sağlıkla ve sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan
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Dizilerle ünlendi,
tiyatrodan
vazgeçmedi
Özge Borak, Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı Eyvah
Eyvah II filmindeki hemşire Müjgan rolüyle sinemada,
Küçük Kadınlar dizisindeki ‘Eylül’ rolüyle televizyon
dünyasında adından söz ettirdi. Dizi ve sinemadaki
ününe karşın bir süre dizilere ara veren Borak, tiyatro
tutkusuna geri döndü. Bu sezon, Şehir Tiyatrosu’nda
Kabare müzikali ve Doğum Günü Partisi’nde oynuyor.
Borak’ın bundan sonraki hayali ise hikaye yazmak.

YAŞAM’IN PORTRESİ

SEHER KARATAŞ
Herkes onu Küçük Kadınlar dizisindeki ‘Eylül’ rolüyle tanıdı. Ihlamurlar Altında, Eşref Saati gibi pek çok başarılı dizide de rol aldı. Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı Eyvay Eyvah II’de canlandırdığı hemşire Müjgan karakteriyle de sinemaseverlerin beğenisini kazandı. Özge Borak’tan
söz ediyoruz. Tiyatro kökenli bir genç bir oyuncu, Özge Borak. Sanatçı
ailenin çocuğu olarak 1982’de dünyaya geldi. Babası Selçuk Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı ve başkoreografı. Annesi balerin Buket Borak, ağabeyi Selim Borak ise İDOB'un baş dansçılarından. Yetiştiği ortama uygun olarak daha sekiz yaşında şehir tiyatrolarının çocuk birimi için açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına başladı.
Üniversite sınavları sırasında da tiyatroyu seçerek, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okudu. 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı. Başarılı oyuncunun adını duyurduğu
ilk yapım Sultan Makamı dizisi oldu. Bunu 2005-2007 yılları arasında rol
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aldığı Ihlamurlar Altında ve daha sonra Eşref Saati takip etti.
Özge Borak, dizilerle adını duyursa da tiyatro onun için çok önemli. 2010 sezonunda Kabare müzikali ve Doğum Günü Partisi oyunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu sahnesinde hünerlerini sergiliyor. Borak aynı zamanda Doğum Günü Partisi oyununda yönetmen yardımcılığı yapıyor. Yönetmenlik dışında ilerde hikaye yazmak isteyen Borak, şunları söylüyor:
“Elim naçizane kalem tutuyor. Yazmak istediğim bir iki hikâye var. Gün
gelir, belki onları yazarım. Ayrıca müzikalde oynamayı çok istiyordum.
Şimdi o da Kabare'yle hayata geçiyor.” Özge Borak’la kariyerini ve sanatı konuştuk.
Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?
Annem Buket Borak Devlet Opera Balesi’nde balerin, babam Selçuk Borak koreograf. Bu nedenle ağabeyim ve ben kendimizi bildiğimiz
günden beri kulisteydik. Kuliste doğdum diyebilirim. Sahne sanatları dışında bir meslek seçemezdim herhalde. Sekiz yaşındayken şehir tiyatrolarının
çocuk birimi için sınav açılmıştı, ben de sınava girmek istedim ve kazandım.

MART - NİSAN 2011

Eyvah Eyvah
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Ihlamurlar Altında

EVET.. DİZİLER GERÇEKTEN ÇOK UZUN

Özge Borak, dizi ve sinema emekçilerinin eylemiyle ilgili şu görüşleri ile getiriyor: ”Hem sinema emekçileri hem de oyuncular kendi aralarında örgütlenmeye çalışıyor. Bir yandan telif haklarını korumak bir yandan da dizilerin saatlerini aşağı çekmek istiyorlar. Elbette istendiği takdirde
çözülür. Fakat bazı soru ve sorunlar nedeniyle hep ertelenen bir konu bu. Bir araya gelip doğru kararlar alınmalı ve yürürlüğe konması için gerçek çaba harcanmalı ki istenen olsun. Orada herkes
emek harcıyor ve bu emeğin sömürülmesinden duyduğu şikayeti dile getirmekte son derece haklı. Yurtdışında diziler ortalama 40 dakika, sitcomlar 20 dakika. Bizde ise sitcomlar 40 dakika, diziler 90 dakika. 90 dakika demek bir televizyon filmi demek. Her hafta bir televizyon filmi çekiyoruz. Bu da reklamlarıyla beraber bir dizi 2 saat sürüyor demek. Tabii ki kolay değil. Ben teknik
ekibi gördükçe, ‘yoruldum’ demeye utanıyorum. Hepimiz için zor, onlar için daha zor. Sektöre dair
sorunlarımızın çözümlenebilmesi için örgütlü olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Küçük Kadınlar

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

O gün bugündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde sahneye çıkıyorum. Daha sonra üniversitede konservatuvar sınavına girdim ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda okudum. Eş
zamanlı olarak şehir tiyatrolarında sahnelenen oyunlarda rol almaya devam ettim. Bugüne kadar birçok oyunda rol aldım. Bu sezon 'Doğum Günü Parti'si' adlı oyunumuz sergileniyor. Ve 'Kabare' adlı oyunda başrolü oynayan arkadaşımın oyundan ayrılması sebebiyle yerine ben çalışıyorum. Elimden geldiği kadar onun yokluğunu hissettirmemeye çalışacağım.
Eğer sanatçı bir ailenin çocuğu olmasaydınız yine meslek olarak oyunculuğu ya da başka bir sanat dalını seçer miydiniz?
Ailemin sanatın içinde olması, benim çocukken bale derslerini izlemiş olmam mesleğimi seçmemde çok etkili oldu. Ama sanatçı
bir ailenin çocuğu olmasaydım da yine sahne
sanatlarından bir meslek seçerdim. Belki o zaman 8 değil, 18 yaşında başlamış olurdum,
bilemiyorum. Ailenin çocuğu yönlendirmesi çok
önemli. Ailem hep belli bir fikri benimsetmek
yerine sorular sorarak ve kendi kararlarımızı almamızı sağlayarak bizi yetiştirdi. Mesleğimi bu kadar erken yaşta seçmemi sağladılar ve hep destek oldular. Tekrar başa dönsem
yine tiyatroyu seçerim.
Anneniz, babanız ve kardeşiniz,
bale, opera ve dans sanatçısı. Peki, siz
neden bale değil de oyunculuğu seçtiniz?
Aslında bütün çevremiz benim balerin
olmamı bekliyordu. Çünkü çocukluğumdan bu
yana hep bale seyrettim, hatta kısa bir süre
yaptım da. Aileden gelen esneklik ve yatkınlık vardı.
Hala baleyi büyük bir hayranlıkla izlerim. Fakat karşılaştırmak doğru olmamakla birlikte, bale fiziki olarak çok daha zor ve
'aktif ömrü' kısa bir meslek. Bu sebeple ti-
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yatroyu, hem dans edip, hem şarkı söyleyip, hem de oyunculuk yapabileceğim, çok yönlü ve uzun ömürlü bir meslek olduğu için seçtim. Hiçbir zaman
bu kararımdan pişman olmadım; severek yaptığım bir mesleğe sahibim. Bu
da benim büyük hazinem.
Hem alaylı hem de okullu bir oyuncu olarak size göre okullu olmakla alaylı olmak arasında ne gibi avantajlar ve dezavantajlar var?
Bence pratikte ikisi de aynıdır. Çünkü sizde yetenek varsa vardır, yoksa yoktur. Kırk tane okul okusanız da yetenek yoksa hiçbir ise yaramaz. Fakat bu, okul okumanın bir manası yok demek değil. Okul, işin tekniği için çok
önemli. Kendinizi geliştirmenizi, pratiğinizi artırmanızı, yeteneklerinizi tekniğinizle birleştirip, daha çok ilerlemenizi sağlar. Tek başına yetenek hiçbir
şey ifade etmediği gibi tek başına teknik de bir şey ifade etmez.
Sizin için sinema mı, tiyatro mu daha ağır basıyor?
Açıkçası tiyatro açık ara önde. Takdir edersiniz ki çocukluğumdan beri
yapıyorum ve bence birebir izleyiciyle karşı karşıya olmak bambaşka bir his.
Ama sinemanın yeri de başka. En sevdiğim ortak noktaları ise ikisinin de kitap gibi kalıcı olması.
Dünyada ve Türkiye’de tiyatroda ve sinemada ekol olarak
gördüğünüz kadın ve erkek oyuncular var mı?
John Malkovic, Meryl Streep, Glenn Close, Al Pacino, Jeremy Irons, Marlon Brando gibi uzayıp giden bir listem var. Dünyada örnek aldığım insanları sayması kolay ama Türkiye'de denince bir kişiyi bile atlasam ayıp olur.
Eyvah Eyvah filminde oynadığınız Müjgan karakteri çok beğenildi. Sizin filmle ilgili duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Eyvah Eyvah’ın ilk sinema filmim olması nedeniyle bendeki yeri ayrıdır. Devam filminin çekileceğini öğrendiğimde çok sevindim ve en az ilk filmdeki kadar keyifle çalıştım. Böyle başarılı bir işin içinde olmak gurur verici.
Filmim başarısıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
Sette yönetmeninden kostümcüsüne, çaycısına kadar herkes işi sahiplendi.
Herkes her an monitör başındaydı. Bence filmin başarısının en büyük nedenlerinden biri bu sahiplenme duygusu. Herkes işini yapıp arkasını döner
giderdi. Ama tam aksi oldu. Bütün ekip tüm dikkatiyle her an setteydi.
Filmin devamı çekilecek mi?
Çekilmeyecek diye biliyorum. Bu konuda en doğru bilgiyi Eyvah Eyvah’ın yapımcısı ve senaristinden alabilirsiniz.
En son oynadığınız Küçük Kadınlar dizisi üç yıl sürdü. Bunu
neye bağlıyorsunuz?
Benim bu konuda kendimce bir tezim var. İnsanlar televizyonda ağlamayı, dram oyunlarını çok seviyor. Tiyatro ve sinemada da gülmek istiyor.
İnsanlar şükretmeyi de seviyor olabilir. İyi ki böyle bir hayatımız yok, iyi ki
bunalımlı yaşamıyoruz diye. Bunu çoğunluk için söylüyorum tabi. Sanırım en
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önemli sebeplerden biri bu. Senaryosunu sevdi seyirci, ağlamayı seçti.
Şehir Tiyatroları’nda Doğum
Günü Partisi adında yeni bir oyuna başladınız. Biraz oyunla ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Bu sezon Kabare müzikali ve Doğum
Günü Partisi oyunuyla Şehir Tiyatroları sahnesinde oynuyorum. Harold Pinter'in Nobel
ödüllü absürt komedi diyebileceğimiz oyunu,
bir sahil kasabasında geçiyor. Pansiyon işleten karı koca bir yıldır misafirleri olan Stanley'e aslında doğum günü olmamasına rağmen bir parti düzenliyorlar. Partide iki adam
ve bir kızın da katılımıyla yaşanan gerilimli bir eğlence anlatılıyor. Bu oyunda Harold
Pinter’ın ileriyi şaşırtıcı bir şekilde görüp yazmış olması çok ilgi çekiyor. Sanki daha dün
yazılmış gibi bir oyun bu. İnsanın kendi iç dünyasına kapanması, dünyayla iletişimini koparmak istemesi ve hatta yarattığı bu dünKara Gün, 2003
yayı gerçek dünya sanmasını anlatıyor.
Sultan Makamı, 2003 - 2004
Oyunun günümüz insanlarını anIhlamurlar Altında, 2005 - 2007
lattığını mı düşünüyor musunuz?
Eşref Saati, 2007 - 2009
Günümüzde bu bahsettiğimiz insanlar
Akasya Durağı, 2008 - 2010
çok fazla. Halbuki takıp da mutlu olduğumuz
Küçük Kadınlar, 2009 - 2010
at gözlüklerini atıp doğru bakabilsek herkesin
Eyyvah Eyvah, 2010
içinde olan o yaratıcılık çok daha fazla ortaya
Eyyvah Eyvah 2, 2011
çıkacak. Çok insan yaşıyor, bu durumu. Belki büyükşehir bunu gerektiriyor, insan da istemeden ona kapılıyor, bilemiyorum. Ama koSanat dışında başka bir meslek seçmek zorunda olsaydım sanırım
nuşmadığımız, tartışmayı kavga sandığımız, bir fikir üzerine kafa yordoktor veya arkeolog olurdum. Ama asla masa başı bir iş bana göre demadığımız için bu devam edip gidecek.
ğil. İnsana hareket lazım.
Önümüzdeki dönem için mutlaka yeni projeleriniz vardır.
Bugünlerde sizi en çok mutlu eden, en çok ilginizi çeken
Bu projelerinizden söz edebilir misiniz?
şey nedir?
Birkaç proje var ama netleşmemiş olduğundan bahsetmemeyi terKüçük bir kafede içtiğim bir bardak çay beni mutlu ediyor. Hele ki
cih ederim.
yanımda dostlarım varsa şahane. Ama beni en mutlu eden mevsim olan
Teklifleri değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
yaz geliyor. Deniz, yüzmek, dalış yapmak, kısacası su sporlarının hemen
Senaryo en önemlisi bence. İşin hamuru yani senaryo sağlam olhepsi beni çok mutlu eder.
mazsa hiçbir şey olmaz. Ama yapımcı, yönetmen, diğer oyuncular, gösÜlkemiz ve dünyada ki ekonomik ve siyasi gelişmelerle
terileceği kanal, kamera arkası, ekip. Hepsi birbirinden önemli bence. Şu
ilgili görüşleriniz neler?
aralar tiyatroya ağırlık verdiğim için dizilere bir süre ara verdim.
Şöyle söyleyeyim ömrümde daha karmaşık bir şey görmedim. Şaka
Oyunculuk gibi sanat dallarından birinin dışında, farklı bir
bir yana işin erbabı değilim ama ülke ekonomisini geliştirmek için çok daha
alanda bir meslek tercih etseydiniz bu hangi meslek olurdu?
doğru adımlar atılabilir diye düşünüyorum.

KARİYERİ

YAŞAM’IN PORTRESİ
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İsminiz
kariyerinizi
belirliyor
İsminizin kariyerinizi de etkilediğini
biliyor musunuz? Akrofonoloji
bilimine göre, bazı isimler bazı
meslekler için daha uygun görülürken,
özellikle içinde K harfi bulunanlar iş
hayatı için daha ideal sayılıyor.
İsim ve soyadıyla bütünlük yaratanları;
harika bir kariyer bekliyor.

KARİYER

HANGİ HARF
HANGİ MESLEĞE UYGUN
S: Mimar, mühendis, yazar, gazeteci
M: Finans, serbest ticaret
K: Şirket üst düzey yöneticisi
L: Sanatın tüm dalları
C: Özellikle güzel sanatlar
A: Satış ve pazarlama
P: Tüm dallarda
N ve B: Önsezilerin kullanıldığı meslekler
I: Hassas ve duygusal mesleklerde
Z: Araştırma ve geliştirme
İ ve P: Psikoloji ve tıp alanında
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GAYE DELEN

Her gün, her an onunla çağrılıyoruz. Vurgusu, içerdiği
harfler, kişiliğimizi ve hayatımızı belirliyor. Diğer insanlar üzerinde de önemli etkisi var. Evet, isimlerden bahsediyoruz.
İsimler karşı tarafa biz farkında olmadan kim olduğumuz,
soyumuz ve karakterimizle ilgili ipuçları veriyor. Peki, doğumdan
itibaren alınan adların kariyer üzerinde de etkisi olduğunu biliyor musunuz ya da çocuğunuza isim koyarken kariyerini de
belirlediğinizin farkında mısınız? Akrofonoloji denilen isim bilimine göre, kişinin ismi hayatını olduğu kadar kariyerini de
etkiliyor. Bazı isimler bazı meslekler için daha uygun görülüyor.
Özellikle içinde K harfi olan isimler iş hayatı için biçilmiş kaftan. Güçlü isim arayanlara içinde D, G ve A harflerinin bulunduğu
adlar öneriliyor. Sempatik ve kişiye ilgi uyandıracak isimler
konulması öneriliyor.

A’NIN ENERJİSİ YÜKSEK

Akrofonolog Haluk Kemal Cebe, akrofonoloji biliminin
isimlerdeki harflerin taşıdığı enerjileri ve anlamları yorumladığını
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İSİM KOYARKEN KARİYERİNİ DÜŞÜN
İsim bilimci Kemal Haluk Cebe, çocuklarına isim koymak isteyenlere kariyerlerini de düşünmelerini öneriyor ve isimlerdeki harfler konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor.
A: İkiden fazla olmamalı, B: Konabilir. Sezgileri güçlü olur, C: Şart
değil, D: Olabilir. Hırsı getirir, E: Olmasa daha iyi olur. Soyadında bir tane
varsa, isimde olmasın, F: Uygundur, G: Bir tane iyi olur, H: Olmazsa olur,
I ve İ: Olmazsa olur, J: Çok uygun değil, K: En az bir tane çok iyi olur, L:
Olabilir, M: Bir tane olması iyi. Ama sağ veya solunda A mutlaka olsun,
N: Fena değil, O: Olabilir, Ö: Olmazsa daha iyi, P: Olabilir, R: Olmasa da
olur, S-Ş: Olursa iyi olur, T: Tercih edilmez, U: Bir taneyi geçmemek kaydıyla olur, Ü: Konmasa daha iyi olur, V: Çok elzem değil, Y: Duruma göre
konabilir. Ama olmazsa daha iyi olur, Z: Bir tane olursa daha iyi.

söylüyor. Bu bilimin eski çağlardan beri insanlara yol gösterdiğini anlatıyor. Ona göre, isimler kariyeri çok etkiliyor. Cebe, herkesin çok kullandığı Mehmet ismini örnek olarak veriyor.
Askerlere de Mehmetçik deniyor. Bu isim fedakar, emir ve komutalara uyan son derece itaatkar bir özellik taşıyor. Cebe, ne tarz isimlerin ne tür meslekler için uygun olduğu konusunda da şunları söylüyor: “İsimleri tek tek belirtemiyoruz ama içindeki harflerin titreşimi çok önemli. Kariyer konusunda K harfi çok önemli. A’yla başlayan isimlerin de enerjisi
çok yüksek. S’de çok iyi proje ürettiği için onu da unutmamak lazım.”
Cebe, muhasebecilik ve finans mesleği için uygun 458 isim olduğunu söylüyor. Ona
göre içinde, A, K, S, M, U, Y harfleri olanlar bu konuda biraz daha şanslılar.

SOYADININ ETKİSİ
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Tarih boyunca isimler insanlar için çok
önemli olmuş. Eski zamanlarda isimler kişiler
için umulan hayat yoluna özgü olarak veriliyordu. Özellikle Orta Asya Türkleri’nde ve Kızılderililerde çocuklara biraz büyüyüp karakterleri belli olduktan sonra isim konuluyordu.
İlk olarak Ari ve Maya medeniyetlerinde isimler, sembollerle ifade edilmiş. Altıncı yüzyıla kadar bu alanda araştırma yapılmamış.
Altıncı yüzyılda özellikle İspanya ve Portekiz’de
bu konularda çalışılmaya başlanmış. Tanınmış
bir astrolog olan Shirley, 1945’de 10 bin ismin
doğum haritasını çıkarmış. Yıldızlarla kişilerin
isimleri arasındaki geçişleri bulmuş. Böylece
akrofonoloji bilimi de doğmuş.

KARİYER

Türkiye’de ve hatta dünyada pek çok insan isminden memnun değil. Yapılan anketler de bunu gösteriyor. Bazı insanlar isimlerinden memnuniyetsizlik konusunda gerekçe olarak onlara ağır gelmesini gösteriyor. Bu yüzden ismini değiştirmeyi düşünenler de var. Cebe
de, bir ismin bir mesleğe uygun olmaması durumunda ya mesleğin ya da ismin değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Adların iş ilişkilerinde de çok etkin olduğunu dile getiren Cebe,
şu değerlendirmeyi yapıyor: “Birlikte çalışan kişilerin isim titreşimi eşit seviyedeyse iyi bir
ortaklık kuruyorlar. İsimle beraber titreşim yaratan soyadı da kişi üzerinde çok etkili. Günümüzde pek çok firmada soyadları öne çıkarılıyor. İsim ve soyadıyla iyi bir bütünlük yaratan frekansı yakalayanlar harika bir kariyer yaratabilir. Hem kadına hem erkeğe konulan bazı isimler de iş hayatı için çok sorun yaratmaz.”

AKROFONOLOJİ
NEDİR?
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SOSYAL GÜVENLİK

Antalya kayıt dışı
istihdama geçit vermiyor

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, her gün 5
bin işveren, sigortalı, emekli ve hak sahibine
hizmet veriyor. Selim Erol ve ekibi; Türkiye’de
sosyal güvenlik hizmetlerinde farklı
uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bunlar arasında
prim borçlarını ödemeyen dersanelerin
borçlarının velilerden tahsil edilmesi de var.
ILGIN ŞENYÜZ

Her Türk vatandaşı, sosyal güvenlik hakkına sahip… Bu haktan
vatandaşların eşit bir şekilde yararlanması için de Sosyal Güvenlik Kurumu ve teşkilatı yoğun bir şekilde çalışıyor. Antalya’da SGK’nın gözü,
kulağı, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü… Son yıllarda turizm ve
tarımda önemli gelişmeler gösteren Antalya’da tam 116 farklı konuda
hizmet veren Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün hizmet binasını günde ortalama 5 bin işveren, sigortalı, emekli ve hak sahibi ziyaret
ediyor. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü görevini 13 Şubat 2008’den
bu yana Selim Erol yürütüyor. Erol ve ekibi; Türkiye’de sosyal güven-
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lik hizmetlerinde farklı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bu farklılıklar
arasında neler yok ki… İşlem sonuçlarının SMS ile bildirilmesinden, hızlı ve kolay işlem için vatandaşların yönlendirilmesine, prim borçlarını
ödemeyen dershanelerin borçlarının velilerden tahsil edilmesinden sahte boşanmaların sıkı bir şekilde takip edilmesine kadar birçok çalışma
yürütüyor.
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, dershanelerin yanı sıra bilgisayar, yabancı dil, sürücü kursu gibi tüm kursları incelemeye alma-
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603 bin 157 kişi. Emekli aylığı alanların sayısı ise 220 bin 926 kişiyi buluyor. Bu şehirde bakılmakla yükümlü
olanların sayısı 1 milyon 708 bin 648
kişiyi bulurken, 106 bin 361 kişinin yeşil kartı var. İlde, 2022 sayılı kanuna
göre yaşlılık aylığı alanların sayısının
ise 22 bin 578 olduğunu belirtelim.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kayıt dışı istihdam ile de mücadelesini sürdürüyor. Geçen yıl yapılan incelemeler sonucunda 3 bin 920
kişinin sigortalılığı sağlanırken, sosyal
güvenlik destek primi ödenmeyen 915
vatandaş da kayıt altına alındı. Aynı incelemeler neticesinde 129 işyerinin de
kaydı yapıldı. Antalya Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü kontrol memurlarınca
2010 yılında toplam 2 bin 352 işyerinde
denetimde bulunuldu. Bu denetimler sırasında bin 207 kişinin sigortasız çalıştığı
tespit edildi ve bu kişilerin sigortalılığı
sağlanarak kayıt altına alındılar. 2010
yılı işyeri denetimleri neticesinde, aylık prim ve hizmet belgesini asmayan
ve sigortasız eleman çalıştırdıkları tespit olunan işyerlerine 3 milyon 328 bin
181 TL idari para cezası uygulandı. Selim Erol, kayıt dışı istihdamı önlemek
için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtiyor. Erol değerlendirmesini
şöyle sürdürüyor: “Bu mücadelenin devamlılığı açısından sosyal güvenlik
kontrol memurları her gün fiili olarak
işyeri denetimlerini Antalya ili ve ilçelerinde sürdürüyor. Sigortasız çalışan
vatandaşlarımızın ALO 170 çağrı merkezini arayarak veya dilekçe ile Müdürlüğü’müze müracaat ederek durumlarını bildirmeleri sosyal güvenliklerinin sağlanması açısından çok
önemli.”

HİZMET AYAĞA GİDİYOR

Antalya Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi için Alanya, Manavgat,
Kumluca ve Kaş, ‘sosyal güvenlik merkezleri’ açtı. Bu merkezlerde; işyeri tescil ve e-sigorta işlemleri, prim tahakkuk
ve tahsilat işlemleri, kısa vadeli sigorta işlemleri yapılıyor.
Müdürlük; Elmalı, Serik ve Korkuteli’nde de sosyal güvenlik merkezleri açmayı planlıyor.

SELİM EROL KİMDİR?

Selim Erol, 15 Aralık 1970’de Antalya Elmalı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 19881993 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kalkınma Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra
1995 yılında eski adıyla
SSK Genel Müdürlüğü’nde
müfettiş yardımcısı olarak
göreve başladı. 1998 yılında müfettiş, 2006 yılında sosyal güvenlik başmüfettişi oldu. 13 Şubat
2008 tarihinde Antalya
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne atandı. Selim Erol
evli ve iki çocuk babası.
Sosyal Güvenlik Kurumları’nın birleşmesine
neden olan 5502 sayılı ve
5510 sayılı kanunların hazırlık komisyonlarında görev alan
Erol, sosyal güvenlik uygulamaları konusunda AlmanyaBerlin, Çek Cumhuriyeti-Prag’da incelemelerde bulundu.

SOSYAL GÜVENLİK

yı planlıyor. Bu uygulamayla amaç; sigorta primini düzenli ödeyen ile ödemeyen işveren arasındaki farkın ortaya çıkması ve haksız rekabeti önlemek…
Selim Erol, “Prim borçlarını ödemeyen
dershanelerin öğrenci velilerinden ilgili
kanun maddesine (6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)
istinaden tahsil işlemi yapılabilmekte.
Kanun koyucunun yasalarla bize vermiş
olduğu uygulama çerçevesinde sosyal
güvenlik prim borçlarının tahsili cihetine gidilmektedir” açıklamasını yapıyor.
Müdürlük, sahte boşanma yapıp,
babasından hak sahibi alan kişilerin durumunu da mercek altına aldı. Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar (01.10.2008 –31.12.2010 tarihleri
aralığı) Antalya’da haksız yere maaş aldığı tespit edilen 420 hak sahibinin maaşı kesildi. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işveren, sigortalı, emekli ve hak
sahiplerinin hızlı ve kolay hizmet alabilmesini amaçlıyor. Bunun için İl Müdürlüğü hizmet binası 5 katlı olmasına
rağmen, hizmet birimleri binanın zemin
katında toplanmış. Halkla ilişkiler kapsamında beyaz masalar oluşturularak
vatandaşların yapmak istediği işlemlerde
doğru yönlendirilerek, zaman tasarrufu
sağlaması amaçlanmış. Antalya’da sağlık aktivasyonu yaptırmak isteyen ancak sıra bekleyerek zaman kaybetmek istemeyenlerin; bu işlem için hazırlanan formu eksiksiz olarak doldurarak sağlık aktivasyon kutusuna bırakmaları yeterli. Bu formlar; İl Müdürlüğü personelince saat 16.00’dan sonra işlem yapılmak üzere alınıyor. Daha
sonra aktivasyonlar güncellenerek cep
telefonlarından SMS yoluyla bilgilendiriliyorlar.
Antalya’da aktif çalışan sayısı
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‘Doktor sülükler’e başvurun

Tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan sülükle tedaviyi, Sağlık Bakanlığı da 2007 yılında
tanıdı. Türkiye’de 7 bin kişiye sülükle tedavi uygulayan uzman Yavuz Dinler, “40 yaşın
üstündeki sağlıklı insanlar yılda bir kez sülükle tedavi yaptırmalı” önerisinde bulunuyor.

SAĞLIK

GÜLŞEN KANDEMİR

Modern tıp ilaçla tedaviye ağırlık veriyor. Ancak ilaçtan uzak durmak isteyenler de tamamlayıcı tıp yöntemlerini yeniden keşfediyor. Tamamlayıcı tıbbın son yıllarda yıldızı yeniden parlayan tedavi şekillerinden biri de sülükle tedavi… Aslında sülükler 5 bin yıldır insanlığa şifa veriyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, sülükle tedaviyi 2007 yılından itibaren tanıdı; hastanelerde ve kliniklerde uygulanmasına izin verdi.
Sülükle tedavinin tıptaki adı; hirudoterapi. Bu tedavi yöntemi an-
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tik çağlardan beri hekimler tarafından uygulanıyor. Bu tedavinin İbn-i Sina’nın kitaplarında da yer aldığı biliniyor. Böylesine geçmişi eski olmasına rağmen insanlık adeta 20. yüzyılda sülükle tedaviyi unutmuştu. Taa
ki, Amerikalı araştırmacı Roy Sawyer, doktor sülükleri hatırlayıp, dünyanın
ilk modern sülük üretim çiftliği Biopharm’ı İngiltere’de kurana dek… Hirudoterapi, 1971 yılından beri İngiltere’de hastanelerde uygulanıyor. İngiltere’den sonra bu tedaviyi Almanya ve Rusya’nın keşfettiği biliniyor.
Günümüzde Almanya'da 300'ü aşkın hirudoterapi kliniği varken, sadece Avrupa yılda 100 milyon sülük kullanılıyor. Dünyada Amerika dahil
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60 ülkede sülük tedavisi uygulanıyor.
Türkiye’ye sülük tedavisini tanıtan kişi; refleksoloji
ve doğal tedaviler uzmanı Yavuz Dinler’den başkası değil.
Rusya’da St. Petersburg Üniversitesi’nde bu konuda eğitim
alan ve Almanya’da çeşitli kliniklerde çalışan Dinler, hirudoterapi’yi 17 yıldır Türkiye’de uyguluyor. Tedaviyi 14 yıl Ankara’da uygulayan Dinler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e
bile dışişleri bakanı olduğu dönemde bu tedaviyi uyguladığını
anlatıyor. 70’e yakın milletvekilini sülükle tedavi ettiğini söyleyen Dinler, “Şimdi sülükle tedaviyi İstanbul’da uyguluyorum.
Türkiye genelinde ise tedaviyi uyguladığım kişilerin sayısı
7 bini buldu” diyor. Dinler’in verdiği bilgiye göre, sülükle
tedavi alternatif tıp değil; bir tamamlayıcı tıp yöntemi. Alternatif tıbbın, modern tıp tarafından tanınmadığının altını çizen Dinler, “Sülükle tedavi koruyucu ve tamamlayıcı tıp
yöntemi olarak kabul ediliyor. Alternatif tıp yöntemleriyle
karıştırılmamalı” diye konuşuyor.

MUCİZE SÜLÜK
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Migren ve her türlü baş ağrısı
Epilepsi hastalığı
Yüksek tansiyon
Romatizmal hastalıklar
Kalp ve damar hastalıkları
Felç, kısmı felç
Yüksek kolesterol
Troid’e bağlı şişmanlık
Astım ve bronşial hastalıklar
Kangren, yanıklar ve varis
Şeker ve yüksek tansiyona bağlı görme bozuklukları
İyileşmeyen yaralar, ameliyat izleri
Egzama, sedef hastalığı

DİŞ KANSERİNE UYGULANDI

Tıbbi sülük tedavisinin uzman bir doktor ya da terapist tarafından yapılması
gerekiyor. Suna Can da 3 yıldır sülükle tedaviyi uyguluyor. San Petersburg Üniversitesi’nde eğitim alan Can, Doğal Terapiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi… Türkiye’de
son üç yıldır sülükle tedaviye ilgi olduğunu belirten Can, yurtdışından gelen turistlere
de termal otellerde bu tedaviyi uyguladıklarını söylüyor. Sağlıklı insanların senede
bir kez sülük tedavisi yaptırarak kalp krizi ve felç tehlikesinden korunabileceğini belirten Can, “Ben bu tedaviyi, diş kanseri olan yeğenime Ege Üniversitesi’nde uygulanınca tanıdım. Sonra eğitim alıp, kendimi geliştirdim. Türkiye tıbbi sülük açısından
da zengin bir ülke. Edirne, Ankara ve İzmir’de tıbbi sülük yetiştiriliyor. Avrupa’ya en
çok tıbbi sülüğü de Türkiye ihraç ediyor” diye konuşuyor.

SAĞLIK

Doğada 650 çeşit sülük var. Bunlardan yalnızca bir
türü tıbbi sülük olarak kabul ediliyor. Bu tıbbi sülük; hirudo medicanalis. Doğadaki tüm sülükler kan emerken, hirudo
medicanalis, öncesinde enzim yani ilaç veriyor. Zaten tedavi
edici özelliği de buradan geliyor. Sülükle tedavinin seansı
ortalama 1 saat sürüyor.
Sülük tedavisi migrenden romatizmal hastalıklara
varisten sedefe kadar birçok hastalığa iyi gelirken; diyalize girenlere, hamilelere ve kalp ritmi bozuk hastalara
uygulanmıyor. Sülük tedavisi, anemi (kansızlık) sorunu
olan hastalara ve kanı sulandırıcı ilaç kullananlara da kesinlikle yasak. Hiçbir hastalığı olmayan 40 yaşın üzerindeki kişilere de sülük tedavisi uygulanabildiğini söyleyen
Yavuz Dinler şu bilgileri veriyor: “Ayak, bacak, diz, göğüs,
ense, sırt, bel, omuz, göz ve burun kenarları, alın, şakaklar
ve kulak arkası tedaviye uygun. Her hastalığın tedavisi ayrı
bölgelerden yapılıyor. Tedavi süresi ortalama 1 saat. Tedavi başlangıcında sülükler ilaç verdiği için hafif bir yanma hissedilebilir ama bunun dışında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Bir tıbbi sülük, 1–2 mililitre kadar kirli kan emer.
Bir seansta 8–15 arası sülük kullanılır. Tedavi sonrası 28 saat arası kanama olabilir. Hiçbir müdahale olmaksızın
kan akışı kendiliğinden durur. Sülüklerin tek kullanımlık
olduğunu, başka bir hastada asla kullanılmadığını da vurgulayayım.”

SÜLÜKLE TEDAVİ EDİLEN
HASTALIKLAR
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K A P A K

Hoşgör gitsin

Fanatik denince aklımıza ilk gelen ‘saldırgan taraftar’ oluyor.
Ancak ne yazık ki, fanatizm sadece futbolla sınırlı değil.
Yaşamın her alanında sabit fikirli fanatiklerle karşılaşmak
mümkün… Böyle insanlar, ‘mutlak doğru’larına öylesine
yapışmış oluyorlar ki, hata edip tartışırsanız yandınız. Fikrini
değiştiremeyeceğiniz gibi yumuşatma şansınız bile yok…

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Türkiye turizmde moda değil artık marka’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran
Ulusoy’a göre, kriz yıllarını parlak geçiren ve dünyada en çok turist
çeken 7’inci ülke olan Türkiye bu yıl da turizmde hedefi aşacak.
Ulusoy, yerli turiste ‘tatil herkesin hakkı’ diye seslendikleri
10
kampanyanın olumlu sonuçlar verdiğine değindi.

D O S Y A

Sinsi hastalıkla açık mücadele edin

Japonya’daki nükleer felaket, kansere davetiye çıkarıyor. Halen Çernobil’in
etkilerinden kurtulamayan dünya şimdi yeni bir felaketle sağlığını kaybediyor. Böylesi
felaketler olmasa bile dünyada her yıl 11 milyon insan kansere
24
yakalanıyor. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi bu hastalıkla yüz yüze.

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Sevgi ve özgürlük şairi

35 yıllık meslek mensubu olan Ahmet
Tığlı’nın üç şiir kitabı var. O, şiirlerinde
barış, özgürlük gibi temaları bolca
işliyor. Çoğu kişinin aksine şiiri
matematikle özdeş görüyor.

28

Baskı olursa bırakırım

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail
Küçükkaya, “Bizde ne patron, ne de iktidar baskısı
var. Böyle bir baskı hissedersem yayın
20
yönetmenliğini bırakırım” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

Özge Borak, dizi ve sinemadaki ününe karşın
tiyatro tutkusuna geri döndü. Bu sezon, Şehir
Tiyatrosu’nda Kabare müzikali ve Doğum Günü
Partisi’nde oynuyor. Borak’ın bundan
sonraki hayali ise hikaye yazmak.
30

KARİYER

İsminiz
kariyerinizi
belirliyor

İsminizin kariyerinizi
de etkilediğini biliyor
musunuz?
Akrofonoloji
bilimine göre, bazı
isimler bazı meslekler için daha uygun görülürken,
özellikle içinde K harfi bulunanlar iş hayatı için
daha ideal sayılıyor.

34
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SOSYAL GÜVENLİK
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S A Ğ L I K

Özge Borak tiyatrodan vazgeçmedi
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DOSTL ARIMIZ

Asil, sevimli ve güzel

Sevimli, cana yakın,
sadık, güzel ve ilgi
çekici… Nesli gittikçe
azalan Van kedileri,
sevilmekten
hoşlandıkları gibi
sevgiye de cömertçe
karşılık veriyor. Renkli
gözleri, beyaz ipeksi
kürkü ve uzun kuyruğu
ile onları tanımamak
mümkün değil.
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ILGIN ŞENYÜZ

Kedilerin dünyasını bilenler, onların suyu
sevmediğini de bilir. Oysa bu genel yargı bir tek
Van kedisine uymuyor. Adını Türkiye’nin en büyük gölünden alan Van kedileri suyu çok sever.
Hatta yüzmeye de bayılırlar. Özellikle sığ ve ılık
sularda yüzmeyi tercih ederlerken, sahiplerine banyoda çok rahat eşlik ederler…
Van kedilerini yalnızca bu özelliği diğer kedilerden ayırmıyor. Zaten görünüşleri öylesine güzel ki, bembeyaz kürkünü korumak için mi bu kadar suyu sevdiklerini düşünmeden edemiyoruz.
Adeta kedilerin bütün asaletini üzerinde toplamış
bu güzel dostlarımız… Beyaz ipeksi kürkü, uzun
ve kabarık kuyruğu; özel göz renkleriyle onları

tanımamak mümkün değil.
Türkiye’ye özel kedi türleri denilince ilk akla
Van kedileri geliyor. Oysa bu sevimli dostlarımızın Anadolu’ya nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor.
Ancak Türkiye’nin en yüksek dağlarının bulunduğu Doğu Anadolu’nun sert iklim koşullarına rahatlıkla uyum sağladıkları düşünülürse, dostlarımızın yüzyıllar önce Anadolu’ya geldiği aşikar…
Van kedileri 6 ay karlarla kaplı bölgede kışın uzun
tüyleriyle rahatça yaşarken, havaların ısırmaya
başlamasıyla da tüylerini dökerler. Dostlarımızın
İstanbul’da da rahatça yaşadıklarını belirtelim.
Vanlılar bu sevimli dostlarımıza “pişik” diyorlar. Van kedisi, yöre halkı tarafından yalnız
bir süs kedisi olarak görülmüyor. Fare ya da böcek avlasınlar da diye de beslenmiyorlar. Van ke-
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dileri dost ve ailenin bir bireyi olarak kabul ediliyor.

BİRAZ KISKANÇLAR

Van kedilerinin göz renkleri de çok karakteristik. Dostlarımızın gözleri mavi, kehribar
ya da bir gözü mavi bir gözü kehribar renginde
olabilir. Mavi renk, daima turkuvaz mavisi özelliğinde olurken, kehribar rengi farklı tonlarda görülebilir.
Van kedileri için mekan çok önemlidir. Bir
sahipten çok mekanı benimseyen dostlarımız kendi hakimiyet alanlarında çoğu zaman başka bir
kedinin barınmasına da müsaade etmezler. Böylesine bir mekan sevgisine rağmen, Van kedilerinin yeni yerlerine de çabuk alışmaları bir başka farklı özellikleri… Yeni yaşam alanlarına bu
dostlarımızın ortalama bir ay içinde adapte olabildiklerini belirtelim.

SEVER, SEVİLİR
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ANKARA KEDİSİYLE KARIŞTIRMAYIN
Van kedileri, en çok Ankara kedisi ile karıştırılıyor. Oysa iki kedinin çok belirgin farkları var. İşte her iki kedinin farkları:
• Van kedisi gözleri badem şeklinde ve kehribar rengindeyken, Ankara kedisinin
gözleri yuvarlak yapıda ve mavi-sarı renktedir.
• Van kedisinin yüzü daha yuvarlak, Ankara kedisinin sivridir.
• Van kedisinin baş ve kuyruk kısmında sarı lekeler bulunur, Ankara kedisi ise genellikle bembeyazdır.
• Van kedisinin tüyleri Ankara kedisine göre daha kısadır.

DOSTL ARIMIZ

Van kedileri tam bir sevgi tutkunudur. Sevilmekten hoşlandığı gibi bu sevgiye de cömertçe karşılık verir. Örneğin sabahleyin sahibiyle karşılaştığında yüksek sesle miyavlayarak sevincini
gösterir. Özellikle sevilme istekleri gebelik dönemlerinde artar. Yemeği verildikten sonra da çoğu
zaman minnetini bacaklara sürünerek gösterir.
Dostlarımız diğer kedi türlerine göre biraz irice… Dişilerin ortalama ağırlığı 2.8 kilogramken, erkeklerin ağırlığı ise 3.5 kiloyu buluyor.
Van kedilerini beslemek de öyle zor değil. Onu beslemek için kedinizin yaşına ve ağırlığına göre bir
mama seçmeniz yeterli. Ayrıca kedinize damak
tadına göre peynir, süt, et, balık verebilirsiniz. Tabii yavru kedilerin sağlıklı gelişimi için beslenmesine çok daha özen göstermeniz gerektiğini de
unutmayın.
Anadolu’daki evlerde kediler genelde ihtiyaçlarını kumda gidermez. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde kapının önünde miyavlar ve kapının açılmasını ister. Hatta çoğu zaman kapının kolunu
kendileri açar. Tüm bu özellikleri Van kedileri de
taşıyor.
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Elbiseler
çiçek açtı

Bu sezon elbiseden ayakkabıya hemen
her üründe çiçek deseni görmek mümkün.
Eteklerde 70'li yıllara dönüş var. Şortlar
yeni sezonda cesur ve seksi.
Ayakkabılarda babet ve gladyatör
sandalet modası sürüyor.

MODA

CAN KIZILDAĞ
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İlkbahar pek çok kişi için en sevilen
mevsimdir. Soğuk ve karanlık günlerin ardından doğa uyanırken, insanın içinde de tarif edilemez bir mutluluk ve neşe hakim olur.
Artık esen ılık rüzgarlara ve güneşe teslim
olma zamanıdır. İlkbaharda sadece ruhumuz
değil, kalın giysilerden kurtulan bedenimiz
de adeta hafifler... Elbiseler doğaya eşlik eder;
daha enerjik, daha coşkulu ve daha eğlencelidir. Bu ilkbahar-yaz sezonunda da sizleri
kıpır kıpır moda bekliyor.
Önce sezonun trend renklerinden
bahsedelim… Bu sezonunun favori renkleri;
beyaz, narçiçeği, sıcak pembe, turuncu, eflatun, petrol yeşili ve mavi... Kadın-erkek her
koleksiyonda pudranın ağırlığını göreceğiz. Safran, tarçın, biber ve camel tonları da
yine bu dönemin gözde renkleri.

MİDİ MODASI

Bu sezon pek çok marka tasarımlarında baharı yansıtmak istercesine çiçekle-

MART - NİSAN 2011

re bolca yer veriyor. Yine aynı şekilde önceki sezonlarla karşılaştırıldığında bu sezon adeta "puantiye"
patlaması yaşanıyor. Bluzlarda, elbiselerde, pantolonlarda, eşarplarda, çantalarda, ayakkabılarda kısaca
her yerde çiçek deseni ve puantiye görmek mümkün...
Eteklerde 70'li yıllara dönüş
dikkat çekiyor. Etekler, ya uzun ve düz
ya da kısa ve kabarık silüetler şeklinde. Tamamen kadınsı hatlar ve feminen bir görünüm ön planda. Pek çok
ünlü markanın koleksiyonunda midi
etekler yer alıyor. Ama bunları herkes
giymemeli! Boyunuz kısa ve kalın bilekliyseniz midi etekleri mutlaka topuklu ayakkabıyla giymenizi öneriyoruz. Mini ve maksi elbiseler birbirine tezat bir şekilde vitrinlerde yer alıyor. Uzun, ayak bileklerine kadar değen,
incecik ve uçuşan elbiseler, ilkbahar
yaz için en bohem şıklığı sunuyorlar.
Yüksek belli geniş pantolonları
yeni sezonda sokaklarda bolca göreceğiz. Bu yazın vazgeçilmez ürünlerinden
biri de tulum. Pek çok firmanın koleksiyonunda tek askılı, straplez, kısa kollu denim gibi farklı model ve renkte tulumlar görebilirsiniz.

ŞORT MODASI
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PANTOLONLAR
KISALIYOR

Erkeklere yönelik tasarımlarda en dikkat çekici gelişme pantolon boylarının kısalması. Erkeklerin üzerinde beyaz tişörtleri bu sezon bolca göreceğiz. Gömlek yerine daha çok polo tişörtler tercih edilecek. Erkek giyiminde
modeller daha rahat, kesimlerde ise daha salaş bir görüntü hakim. Ceketlerin de bu sezon yine çok popüler olduğunu belirtelim. Açık yaka tişörtler ya da kapalı yakalı
gömleklerin üzerine giyilen ceketler, oturan pantolonlar,
denizci model rüzgarlık ve montlar, triko tişörtler, trençkotlar, bu bahar çok sayıda markanın erkek koleksiyonunda yer alan parçalar. Ekose gömlekler, koton karışımlı
trikolar, likralı takımlar ve tek ceketlerle kombinlenen chino pantolanlar da koleksiyonlarda öne çıkıyor.
Business konseptinde klasikten vazgeçemeyip özgün tarzını sürdürmek isteyenler için siyah, koyu lacivert,
füme, gri tonlarının yanında bej ve buz mavisini kullanan seçenekler, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Zarif bir stile sahip erkekler için yaz aylarının olmazsa olmazı polo gömlekler, t-shirtler ve marine etkisi veren enine ve boyuna çizgilerin kullanıldığı gömlekler…

MODA

Şortlar ise yeni sezonda çok cesur
ve seksi. Neredeyse kalça altında biten
modeller düzgün vücutlu kadınların
vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Elbette bu sezon uzun şortlar da mevcut…
Uzun şortları şehir hayatında dolgu topuklarla bolca göreceğiz. Şehir hayatına uyum sağlayan şortlar, deri formlarıyla çıkış yapıyor. Asker etkisi de sürüyor. Dantel bu kış sezonunda da dikkat
çekmişti. Bu sezon özellikle etek ve elbiselerde öne çıkan dantel artık eskisi gibi

kıyafetin bir parçası ya da detayı değil
birebir kendisi.
Bu sezon hasır ve kanvas ayakkabılar, trendleri takip eden kadınların
duruşuna sportif dokunuşlar ekliyor.
Ayakkabılarda babet ve gladyatör sandalet modası sürüyor. Platform topuklar
da yükselmeye devam ediyor. Ayakkabıların burunları sivrilirken, topuklar da
kalınlaşıyor. Bu sezon düz ayakkabı
stilleri de çok çeşitli: Balerin babetler, oxford'lar, spor sandaletler, bandajlı sandaletler, vintage sandaletler... Ayakkabıların üzerinde desen ya da baskı olması,
görünümü daha neşeli ve canlı yapıyor.
Yeni sezon için ayakkabılarda en trendi
baskılar; çiçekler, geometrik desenler ve
hayvan tasarımları.
Çantalarda ise yine hasır ve kanvas başrolde olmaya devam ediyor.
Çantalar plaj çantası formundan daha
orta boylara doğru küçülüyor. Yaz gecelerinde ise portföy çantaları daha sık
göreceğiz.
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EVİM EVİM

Bahçelere ve
balkonlara
geldi

Bahçe bakımı, çiçek ya da meyve sebze ekimi
için vakit geldi. Yaza bahçe, balkon ve
teraslarını hazırlamak isteyen ev sahipleri
‘hobi bahçeleri’ yapmaya başladı.
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GAYE DELEN
Küçücük bir yeşil alan ya da çiçeklerle süslenmiş bir balkon
her zaman huzur vericidir. Hemen her şehirlinin idealinde bir bahçeye sahip olmak ve orada stres atmak vardır. Bahçe ile uğraşmak
hem keyifli hem de diğer hobilere göre daha az masraflı olduğundan
son yıllarda ilgi görüyor. Bahçesi olan bahçesinde; olmayanlar da
pencere, balkon ve terasında bu hobisini yapma şansı buluyor.
Baharla birlikte hobi bahçelerini yeniden yeşillendirme zamanı… Bahçelerin bakımı, çiçek ya da meyve sebze ekimi için vakit geldi. Türkiye’de bahçeli ev sayısı az ancak depremden sonra
artan müstakil yapılaşma hobi bahçeciliğini büyütüyor. Sektör son
yıllarda yüzde yüzün üzerinde büyüme gösterdi. Bahçecilik sektörü,
bahçe bakım ürünleri, ekipmanları, outdoor ve yan ürünler, çiçek
tohumu, çim biçme makineleri, sulama sistemleri, saksı, süs eşyaları,
bitki besinleri, çadırlar, aydınlatmalardan oluşuyor.
Bahçelere yönelik her türlü ürünü satan Gardena-Dost’un Genel Müdürü Mine Salari Özkaya, bahar ayının sektörü hareketlendirdiğini söylüyor. Baharda eski topraklar ve saksılar değiştiriliyor.
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EN ÇOK GÜL EKİLİYOR

* Bahçelerde ağırlıklı olarak çim tercih ediliyor.
* Anadolu kökenli villa sahipleri bahçelerinin bir bölümünü
domates, biber gibi sebzeleri yetiştirmeye ayırıyor.
* Sebze ekimlerinin büyük kısmı da organik tarım merakından kaynaklanıyor.
* Müstakil bahçelerde genellikle bakımı kolay çiçekler ve
yaz kış yaprak dökmeyen ağaçlar tercih ediliyor.
* Farklı çam türleri en popüler ağaçlar.
* Meyve ağacı ekimi de oldukça yaygın.
* En yaygın bitkiler arasında gül başta geliyor.
* Son dönemlerde lale gibi soğanlı çiçeklerin ekimlerinde de oldukça artış gözleniyor.
* Mevsimlik çiçek ekiminden de vazgeçilmiyor.
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rüldüğünü belirtiyor. Eskenazi, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan ürünlerin
daha az suyla daha verimli bir bahçeciliğin yapılmasını sağladığını ifade ediyor ve şunları söylüyor: “Susuzluğa daha çok dayanabilen bitkiler son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Hobi bahçeciliğinde
dünyadaki diğer bir trend ise organik
gıda üretimi. Hormonlu gıdalarla ilgili soru işaretleri nedeniyle insanlar
kendi besinlerini kendileri yetiştirmenin yolunu seçiyor.”
Eskenazi, özellikle sebze ve
meyve üretimi yapan kişisel bahçelerin
arttığını dile getiriyor. Organik yaşama
yönelim, kentlerdeki insanların bahçecilik aktiviteleri ile özlerini bulmaları bahçeciliğe bakışı olumlu etkiliyor. Eskenazi, ürünlerin satışının
mevsime göre değiştiğini aktararak,
“Ekim, dikim aylarında tırmık, çiçek
dikiciler özellikle çok satılıyor. Bahar
ve yaz aylarında sulamaya yönelik
ürünlerin satışında artış var. Yılın her
mevsiminde bahçe aksesuvarı satışları
oluyor" diye konuşuyor.

10 DERECE SICAKLIK
GEREKİYOR
Uzmanlara göre mart ayı bahçe bakımı yanında
ekim dönemi. Ancak ekim işlemine çok erken başlamamak gerekiyor. Eğer erken bir zamanda ekim işlemine başlanırsa bu tohumların fazla ıslanmasına ve çürümesine
neden olabilir. Bu nedenle kazma ve akabinde dikme işlemi için ortalama 10 derecelik sıcaklığı beklemek ve bu
şekilde hareket etmekte fayda var.

AKSESUVARLARLA ŞIK BAHÇELER

Bakımlı bir bahçeyi yaşanır ve güzel kılan ise aksesuvarlar. Yaz için yaşanacak bahçeler yaratmada dinlenme koltuklarından renkli sulama kovalarına, sandalyelerden çiçek saksılarına, masalardan özel renkli bahçe aletlerine kadar pek çok ürün var. Bahçe ve balkon keyfi için dekoratif çözümler sunan pek çok marka bulunuyor. Yağmura ve güneş ışınlarına dayanıklı koltuklar, sandalye ve masalardan bahçe ekipmanlarına kadar baharın ve yazın tadını açık havada doyasıya çıkarmak isteyenler için tasarlanan aksesuvarlarla bahçeler güzelleşecek.
Bahçe mobilyalarıyla sıcak yaz geceleri için şık ve konforlu
yaşam alanları bahardan itibaren yaratılıyor.

EVİM EVİM

Bitkiler gübreleniyor, budama ve çimlendirme çalışmalarına hız veriliyor.
Özkaya, “Kıştan yorgun olarak çıkan
tüm bitkilerin canlanma zamanı bu
mevsim” diyor.
Evde geçirilen zamanın artması hobi bahçeciliğini geliştiren diğer bir etken olmuş. Sağlıklı yaşam
konseptinde yaşanan değişim de hobi
bahçeciliğini etkiliyor.
Özkaya, yeni trendler hakkında da şu bilgileri veriyor: “Aynı işi görecek şekilde aletler daha da küçüldü. Birçok aletin özelliklerinin tek bir
alette toplanması ve ergonomik özelliklerle ürünler herkes tarafından
kullanılabilir hale geldi. Boyun ve sırt
ağrıları nedeniyle el becerisi gerektiren
işleri yapamayanlar da artık bahçelerindeki bitkilerle ilgilenebilecekler.
Aletlerin küçülmesiyle depolama sorunları da ortadan kalkmış oldu."
Botanika Genel Müdürü Kemal Eskenazi de, hobi bahçeciliğinin
en hareketli aylarının mart ve nisan
ayları olduğunu hatırlatıyor. Dünyada doğal konseptlerde ilerleme gö-
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Tarihe lezzet yolculuğu
FERİDE AY

Dünyada İstanbul gibi çağlara tanıklık etmiş, her dönem tarihin
yeniden yazıldığı şehir sayısı azdır. Kentin mıknatısı olan tarihi yarımada ise İstanbul'un içindeki gerçek İstanbul'dur... Boğaz'da sıkışmış çok
sayıda balık restoranına karşın, yeryüzünün en güzel silüetlerinden biri

LEZZET - MEKAN

Tarihi yarımadanın en ünlü restoranlarından
Balıkçı Sabahattin zengin balık mönüsü ve servis
kalitesiyle lezzet düşkünlerini ihya ediyor. Bursa
Trilyeli Sabahattin Korkmaz, denizi, balığı, balığa
saygıyı çok iyi bilen bir aileden geliyor.
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CHARLİZE
THERON'U
AĞIRLADI

FENER KAVURMA FAVORİ

Balıkçı Sabahattin, lezzet düşkünlerinin adeta "ihya" olduğu bir
mekan. Sabahattin Bey restoranın alış-
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verişini bizzat kendi yapıyor. Kullandığı malzemenin en iyisini seçmeye çalışıyor. Bu özen, günlük taze deniz ürünlerinin burada doyumsuz lezzetlere
dönüşmesini sağlıyor. Midyeli pilav,
Sabahattin salata ve fener kavurma mekanın en favori ürünlerinden. Balıklar
ise mevsimine göre değişiyor. Mevsim
itibariyle şu sıralar en çok sevilen ürün
kalkan balığı. Kalkan; ızgara, tava ve
fırın gibi farklı tarzlarda müşterilere sunuluyor. Çok az sayıda balık restoranının
menüsünde yer alan kalkan paça çorbası da çok seviliyor.
Haftanın yedi günü faaliyet gösteren restoranda, kapalı mekanın yanı
sıra bahçede de oturmak mümkün.
Mekan, 150 kişilik. Yazın masaların bir
bölümü sokağa taşıyor. Restoranın doyumsuz lezzetlerinin arkasında 20 kişilik bir ekip var. Balıkçı Sabahattin'de
soğuk mezeler, ara sıcaklar, balık, tatlı ve içki düşünüldüğünde ortalama fiyat 80 TL civarında oluyor. Rezervasyon
yaptırılması öneriliyor. Kredi kartı kabul ediliyor. Park alanı da her zaman
müsait.
Balıkçı Sabahattin Seyit
Hasan Kuyu Sok. No:1 Cankurtaran Eminönü / İSTANBUL (212) 458 18 24

Midye pilavı

MÖNÜSÜNDE
NELER YOK Kİ...

Balıkçı Sabahattin soğuk meze olarak midyeli pilav, levrek marin, ahtapot salatası, torik salatası, patlıcan közde, çıtır,
deniz börülcesi gibi lezzetler sunarken, ara sıcaklarda karides
güveç, kalamar, fener kavurma, balık salatası, jumbo karides,
hamsi çöp şiş, balıklı börek lezzet yolculuğuna eşlik ediyor. Kalkan, lüfer, barbun, karagöz, lipsöz, tekir, levrek, sinarit, lagos,
palamut, mercan, gibi deniz ürünleriyle süren serüvene kaymaklı
ayva, dondurmalı irmik, dondurmalı kayısı, cevizli kabak gibi
tatlılarla devam ediliyor...

LEZZET - MEKAN

olan tarihi yarımadada günlük taze deniz ürünlerinin doyumsuz lezzete dönüştüğü bir mekan var: Balıkçı Sabahattin... Zengin balık menüsü ve servis
kalitesiyle dikkat çeken Balıkçı Sabahattin, misafirlerini "tarihsel bir lezzet
yolculuğu"na çıkarıyor.
Sultanahmet’in hemen yanı başında Cankurtaran'ın sakin bir arka sokağında yer alıyor, Balıkçı Sabahattin.
Restorana adını veren Sabahattin Korkmaz, Armada'nın onardığı 1927 yapımı ahşap binaya taşınmadan önce,
birkaç sokak arkada, babasından kalan,
herkesin bilmediği ama bilenlerin de vazgeçemediği lokantasını işletiyormuş.
Korkmaz, aslen Mudanya Trilyeli olup,
denizi, balığı, balığa saygıyı çok iyi bilen bir aileden geliyor. İşi babasından
devralan Sabahattin Korkmaz, restoranı
oğullarının yardımıyla işletiyor. Restoran, 2000 yılının ilk 3 ayı içinde iki kez
New York Times’da, ayrıca Frommers ve
Lonely Planet gibi rehber kitaplarda yer
almış.

Balıkçı Sabahattin
Hollywood'tan da zaman zaman misafir ağırlıyor. Charlize Theron, Hilary Swank gibi
ünlüler de mekanı ziyaret
etmiş ve Balıkçı Sabahattin’in nefis mönülerinin tadına bakmış.
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HIRVATİSTAN

GEZİ-DÜNYA

Başkent: Zagrep
En turistik şehri: Dubrovnik
Para birimi: Kuna
Nüfusu: 4.5 milyon
Dil: Hırvatça
Komşuları: Bosna Hersek, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Slovenya
İklim: Akdeniz

Ortaçağ’dan kalma bir sığınak sanki.
Küçük ve şirin mi şirin bir şehir. Dubrovnik,
turizmde yeni gözde destinasyonlardan.
Şehrin kalbi surlarla çevrili bölümde atıyor
adeta. Ortaçağ’daymış hissi uyandıran
şehir, Adriyatik’in incisi adalarıyla da
ilgi görüyor. Deniz mahsulleri, şarabı ve
yerli içkisi rakıjayla ziyaretçilerine her
anlamda çok şey vaat ediyor.

Adriyatik’in incisi: Dubrovnik
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AYŞEGÜL EMİR
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ŞARAPLARI ENFES

Deniz şehri Dubrovnik’te balık yemek gerekiyor. Biz de tavsiyeye uyuyoruz. Kocaman bir deniz kabuklusu tabağı geliyor masamıza.
Kerevitten ıstakoza her şey var. Ançüez kızartma, sardunya ve istiridye.
Enfes Hırvat şaraplarını yudumlarken, “Mutlaka dönerken almalıyım”

GEZİ-DÜNYA

Adriyatik Denizi sahilinde tüm albenisiyle uzanan sevimli bir tatil şehri. Bir yanda yakamozların oynaştığı bol girintili çıkıntılı sahil, diğer yanda tarihin tüm gizlerini sunmak için bekleyen taş binalar ve mermer sokaklar. İnsan kalabalığının içinde yalpalayarak kalacağım otele varıyorum. Nihayet, uzun zamandır hayalini kurduğum Hırvatistan’ın
Dubrovnik şehrindeyim. UNESCO Dünya Mirası listesinde ‘Adriyatik incisi’ olarak yer almış olağanüstü güzellikte şirin bir şehir buluyorum karşımda. Deniz kenarındaki otelin denize sıfır manzarası bütün yol yorgunluğumu unutturuyor. Valizi yerleştirirken denizin çağrısına daha fazla dayanmam mümkün olmuyor. Otelimiz Dubrovnik Palace, şehrin en
güzel plajlarının birinin hemen yanında mükemmel bir konumda. Bir
saatlik deniz molası keyfimi iyice yerine getiriyor. Hırvatistan’ın gözde
tatil beldesi Dubrovnik’le ilk tanışmam denizle oluyor. Güneş ışınlarını
bir anne misali yavaş yavaş kendine doğru çekmeye başlarken, ben de
tembel hareketlerle akşam yemeği için hazırlanmak üzere odama yollanıyorum. Şehirdeki her otel beş yıldızlı değil elbette… Yerli halkın çoğu
evini pansiyon olarak kullanıyor.

Dubrovnik ilk bakışta bana bir Ortaçağ şehri hissi veriyor. Zaten
o dönemden kalan yapılar yıllara meydan okurcasına sapasağlam ayakta duruyor. Turistlerin akın akın gittiği özellikle eski şehir bölümü zaman kavramımı alt üst ediyor. Modern kıyafetleriyle turistler de olmasa kendinizi tarihin en gizemli dönemlerinde hissetmeniz içten bile değil. Tarihi surların çevrelediği eski şehir ve buradaki Stradun Caddesi (Placa) keşfetmeye değer. Caddenin her iki yanında uzanan taş binalar ilgi
çekici. Akşam yemeği öncesi caddeyi hızlıca turluyoruz. Şehirde en görkemli yapı, yüksek ve aşılmaz surlara sahip görünen kale… Surlara tırmanma ve şehri tepeden görme isteğimi bir sonraki güne bırakıyorum.
Tarihi devasa kiliseler, çeşmeler, saraylar ve kalabalık caddeleriyle şehir tam hayallerimdeki gibi çıkıyor. Akşam yemeği için restoranımıza varıyoruz.
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GEZİ-DÜNYA

Lokrum Adası
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diyorum. Rakija ise yerel içkileri… Tadı oldukça sert geliyor bana.
Dubrovnik, sanat ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Gece hayatı
da bir hayli renkli. Hemingway, Troubadour, Karaka Arsenal barları
eğlenmek isteyenlerin durağı oluyor. Elimdeki küçük tatil kitabından
şehrin tarihini okuyorum. Adriyatik kıyısındaki Dubrovnik’in Latince
adı Ragusa. Ortaçağ’da liman ticareti merkezi olarak kurulmuş. O dönemlerde en yoğun limanlardan biriymiş. Venedik’e rakip olacak kadar ticaret hacmine ulaşmış. 15 ve 16’ıncı yüzyılda ise Hırvat dili ve
edebiyatının, şairin, oyun yazarının, ressam ve bilim adamının toplandığı
bir kültür başkenti halini almış. Bir zamanlar Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan en büyük şehirlerden biri olması nedeniyle de pek çok kilise, manastır ve mimari yapıya sahip. 1991’deki Sırp saldırılarından da
nasibini almış. Sırpların hasar verdiği yerler yeniden yapılsa da bazı
binalardaki kurşun izleri bilerek bırakılmış. Şehrin 40 binin üzerinde
olan nüfusu yazın dört beş katına çıkıyor.

ŞEHRİN KALBİ

Şehirdeki ikinci günümüzde sabah denize girip, günü şehri keşfetmeye adıyoruz. Rotamızı eski şehre çeviriyoruz yeniden. Eski şehir
gündüz gözüyle başka güzel. Surların içinde Ortaçağ’dan kalma bir
şehir bizi bekliyor. Şehrin adeta kalbi burası. Taş binalar, meydanlar,
güvercinler… Hareketli kalabalık mıknatıs misali içine çekiyor bizi. Ana
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caddenin yan sokaklarına dalıyoruz. Daha az bilinen gizemli sokaklar ve meydanlar bizi bayağı uzağa götürüyor. Eski şehrin içinde bulunan surları gezmek 8-10 Euro
arasında. Surlardan görünen manzara sıcağın alnında emeğimize ve verdiğimizi paraya değiyor. 25 metre yüksekliğinde ve 6 metre kalınlığına ulaşabilen ve 16 burcu olan
surlar hem deniz hem de şehir için şahane bir manzara
sunuyor. Sağda Adriyatik’in serin sularında yol alan tekneler, solda ise kırmızı kiremitli çatılar ve Ortaçağ havası veren manzaraya bakakalıyoruz.
Sur gezisinin ardından sıcak nedeniyle herkesin yaptığı gibi biz de çeşmelere yöneliyoruz. En ilginci ve en büyüğü Onofrio çeşmesi. Çeşmenin karşında Fransisken Manastırı yer alıyor. Manastırın en önemli özelliği Avrupa’nın
en eski eczanesi olarak bilinen bir ilaç laboratuvarının bulunması. Daha sonra Ortaçağ yapılarının gölgesinde
dinlenme şansı buluyoruz. Eski şehrin bulunduğu Stradun
Caddesi’nde yılların eskitemediği saat kulesi, çeşme, manastır ve saray gibi en önemli tarihi eserler birbiri ardına sıralanıyor. Şehir, dik ve kıvrımlı caddeleriyle yüzlerce yıllardır olduğu gibi labirent şeklini koruyor. Tarih ziyafeti sonrasında günün yorgunluğuyla otelimize geri dönüyoruz.

DALMAÇYA KIYILARI
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GEZİ-DÜNYA

Dubrovnik’teki üçüncü günümüzü adalara ayırıyoruz.
Tekne turuyla ver elini adalar. Adriyatik Denizi’ndeki irili ufaklı binlerce adayı yakından görebilmek isteğiyle bir
tur şirketiyle anlaşıyoruz. Bunun için en doğru adres olan
limana varıyoruz. Artan kalabalıkta teknemize yeni maceralara açılma hissiyle adım atıyoruz. Üç adalar turundayız. Tur tekneleri bir an Antalya’daymış hissi uyandırıyor bende. Gümbür gümbür çalan müzik eşliğinde şehrin surları yavaş yavaş görünmez oluyor.
Dalmaçya kıyılarını ölümsüzleştirmek istercesine
fotoğraf makinesini hiç bırakmıyorum elimden. Benim gibi
olan insan sayısının fazlalığı deklanşör seslerini birbirine karıştırıyor. Küçük adacıkları birer birer dolaşıyoruz.
Denize girme şansı da var. Önce Lopud, sonra Sipan, en
son da Kolacep. Üç adayı da keşfedip nefis balık ve şaraplarla güzel bir gün geçiriyoruz. 375 kilometrelik Dalmaçya kıyılarının bir kısmını bile görmek yetiyor. Kıyıda
1700 civarında ada ya da adacık bulunuyormuş. Tekne geri
dönüşe geçerken tura katıldığımıza çok memnun kalıyoruz.

İSMMMO YAŞAM  51

Zigana Dağı

GEZİ-TÜRKİYE

Doğu Karadeniz’in saklı cenneti
Karaca Mağarası, Tomara
Şelalesi, Sadak Harabeleri ve
daha nicesi… Doğal güzellikleri
parmak ısırtan Gümüşhane’nin
keşfedilecek çok tarihi ve doğal
güzellikleri var. Mutfağı da
oldukça zengin olan bu şehirde
hem damaklarınız hem de
gözleriniz bayram edebilir.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Karadeniz’in güzellikleri çok da fazla bilinmeyen bir iline gitmek niyetindeyim. Gümüşhane’ye gitmeye karar verdiğimde canımı sıkan tek şey ilde havaalanı bulunmaması oldu… Buraya havayoluyla gitmek için iki alternatifim var. Ya Trabzon ya da Erzincan Havaalanı’nı kullanacağım. Ben Mayıs ayının son günlerinde Trabzon üzerinden Gümüşhane’ye gitmeyi tercih
ediyorum. İstanbul Yeşilköy Havaalanı’ndan uçağımız Trabzon’a indiğimde içimde buruk bir sevinç var. Ne de olsa karayoluyla daha 100 kilometrelik yolum var. Yine de Trabzon’dan otobüsle
giderken aslında hiç de canım sıkılmıyor. Anadolu yollarına bakarak geçirdiğim 1.5 saatlik yolculukta adeta beynimi boşaltıyor ve Gümüşhane’deki göreceğim güzelliklere yer açıyorum.
Trabzon’dan Gümüşhane’ye giderken bu kısa yolculuğumun en ilginç ayrıntısı Zigana Geçidi’nden geçmek oluyor. İyi ışıklandırılan tünelde adeta zaman yolculuğuna çıkmış gibiyiz. Gü-
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müşhane merkezinde kalacağım küçük otele valizlerimi bıraktığımda
vaktin öğleyi geçtiğini fark ediyorum. Otelde geç bir öğle yemeği yedikten sonra kendimi hemen şehir merkezine atıyorum.

HARŞİT ÇAYI VE KONAKLAR

Gümüşhane’nin şehir merkezi aslında sakin bir kasaba havasında… Şehrin ortasından Harşit Çayı geçiyor. Şehir merkezini dolaşırken bu şehrin zamana meydan okuyan konakları dikkatimi çekiyor. Bu konaklar beni yüzyıllar öncesine götürüyor. O kadar iyi korunmuşlar ki… Gümüşhane şehir merkezinde koruma altına alınan
44 konak olduğunu öğreniyorum. İki dağın arasına kurulmuş şehirlerimizden biri Gümüşhane. Bu haliyle biraz bana Amasya’yı hatırlatıyor. Harşit Çayı olur da üzerinde tarihi köprüleri olmaz mı?..
Harşit Çayı üzerinde Köprübaşı denilen bölgeye doğru ilerliyorum.
Burada meşhur Gümüşhane Köprüsü’nü yürüyerek geçmek niyetim.
Şehrin iki önemli caddesini birbirine bağlayan bu köprü yontma taşlarla yapılmış ve iki gözlü… Bu köprü 1575’te yaptırılmış ve halen
dimdik ayakta.

ESKİ GÜMÜŞHANE

HARİKA BİR MAĞARA

İlk günün yorgunluğundan olsa gerek akşam saat 22.00 civarında kendimi yatağa atıyorum. Güzel bir uyku çekiyorum; yeni
gezi günüm için enerji topluyorum. Saat 9.00’da kahvaltımı tamamladıktan sonra; Gümüşhane’de en çok görmek istediğim yere
yönümü dönüyorum. Evet, Karaca Mağarası’na gideceğim. Şehir merkezinden yaklaşık 20 kilometrelik bir yolum var. Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü sınırları içindeki Karaca Mağarası’na ana yoldan ayrıldıktan sonra virajlı bir yoldan kıvrıla kıvrıla ulaşıyoruz. Adeta biraz da tırmanıyoruz. Ne de olsa Karaca Mağarası denizden 1.550
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Zigana Dağı Turizm Merkezi: Zigana Turizm Merkezi, 2.032
metre yükseklikte. 800 metre teleseki kayak eğitimi tesisi bulunuyor. Burada yaz aylarında çim kayağı da yapılabiliyor.
Sarıçicek Köy Odaları: İl merkezine 50 kilometre uzaklıkta
olan Sarıçiçek Köyü’nün evleri süsleme ve boyamalarıyla görülmeye değer.
İmera Manastırı: Olucak (İmera) Manastırı; il merkezine 38
kilometre uzaklıkta Olucak Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Antik kentte kubbeli ve kubbesi tonozlarla örtülü manastır bulunuyor.
Meryemana Kilisesi: Büyükçit Köyü Vadis’inde Çit Deresinin
sol tarafındaki yamaç üzerinde bulunuyor. Manastırı 890-900 tarihleri arasında üç keşişin kurduğu biliniyor.
Canca Kalesi: Bu kaleye Vank Köyü’nden ve Kale Deresi denilen vadiden gidiliyor. Evliya Çelebi Seyehatnamesinde bu kaleden bahsetmiş. Trabzon, Türkler tarafından 1461 yılında fethedildiğinde kral kızının
bu kaleye sığınarak hazineyi sakladığı rivayetler arasında…

Karaca Mağarası

GEZİ-TÜRKİYE

Gümüşhane’nin tarihini daha iyi hissetmem için eski Gümüşhane’ye gitmem gerekiyor. Bunun için 5 kilometrelik bir asfalt
yolu aşıyorum. Gümüşhane'nin kuruluşu milattan önce 3.000 yılına dayanıyor. Bölgedeki kalıntılar; gelmiş geçmiş bütün uygarlıkların izini taşıyor. Gümüşhane, sırasıyla Asurlular, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Pontoslar, Romalılar, Araplar ve Rumların elinde kalmış. Buradaki yarım saat kaldıktan sonra şehir merkezine dönüyorum. Karanlık bastırana kadar şehir içindeki caddeleri turluyorum.
Çarşıdaki dükkanlara giriyorum. Dut pekmezinden yapılma kömbe,
cevizli sucuklar karnımın acıktığını bana hissettiriyor. Otelde değil
akşam yemeğini dışarıda yiyeceğim. Bunun için de bir yer seçmem
zor olmuyor. Gümüşhane'nin asırlık konaklarından Özdenoğlu Konağı'nda yöresel yemekleri deniyorum.

BURALARA GİTMEYİ
UNUTMAYIN

Süleymaniye
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Zigana Limni
Sadak Harabeleri

ZİLLİ KİLİM

Gümüşhane’de geçmişten bu
yana kilim üretimi sürdürülüyor. Kelkit ilçesinin Zilli kilim dokumacılığı oldukça meşhur. Bu dokumalardan heybe, yastık, yolluk, duvar süsleri, nazarlık, isimlik, seccade olarak üretiliyor. Şiran ilçesinde ile Ala
kilimi dokuması yapılıyor. El tezgahlarında dokunan Ala kilim keçi
kılından ve kök boyasıyla boyanan
yünlerden yapılıyor.

GEZİ-TÜRKİYE

Kış Evleri

metre yükseklikte. Mağaranın
içine girince önce biraz soğuktan irkiliyorum. Kafamı kaldırdığımda ise damlataşı oluşumlarının renkleri ve çeşitleri karşısında hayran oluyorum. Damlaların milyonlarca yılda oluşturduğu bu doğa
harikaları adeta başka bir dünyaya götürüyor
beni… Biraz da aydınlatmanın etkisiyle adeta
zümrüt, safir gibi mücevherler duvarlara yapıştırılmış gibi… Bir çobanın tesadüfen bulduğu bu mağaranın astım hastalarına iyi geldiği
söyleniyor. Mağarada flaşlı fotoğraf çekmek yasak. Yeterince fotoğraf çekemiyorum ama bu güzel doğa manzaralarını zihnime kazımaya çalışıyorum. 1996’da turizme açılan bu mağarayı gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum.
Oysa böylesi bir güzelliğin dünya mirası sayılıp, dünyadaki insanlar tarafından da daha çok
görülmesi gerekiyor. Mağaranın çıkışında kır kahvesinde çay molası verip tekrar yola düşüyorum.

GÖL MANZARASI

Torul ilçesi sınırları içinde görülecek iki
doğa harikası daha var. Biri Limni Gölü, diğeriyse Artabel Tabiat Parkı… Ben Artabel Tabiat
Parkı’na gideceğim. 20 dakikalık bir yolculuktan
sonra ulaşıyorum bu doğa harikasına… Tabiat
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parkının 5 bin 859 hektarlık kesimi "Artabel Gölleri Tabiat Parkı" olarak ilan edilmiş… Burada
Yıldız Gölleri, Beş Göller, Karanlık Göller gibi adlarla alınan krater gölleri varmış. Ben ciddi bir
yürüyüş mesafesinde olduğu için buraya gitmeyi
göze alamıyorum. Başka bir göle yönümü dönüyorum. Limni Gölü’ne varmak için Zigana Köyü’ndeki Saronay Yaylası’na gitmem gerekiyor.
Göl çok büyük değil ama doğal güzelliği büyüleyici… Adeta doğal bir klima var burada…
Püfür püfür esiyor... Şurada yarım saat geçirmek bile ömüre ömür katıyor. Öğlen yemeğimi de göl çevresindeki bir tesiste yiyorum. Yemekten sonra yarım saatlik gölün etrafındaki
bir yürüyüş günümün en güzel anları oluyor.
Saat 13.30 civarında artık Limni Gölü’ne
veda ediyorum.

TOMARA ŞELALESİ

Aslında burada biraz daha vakit geçirebilirim ama Gümüşhane’de görmem gereken
yerlerin başında yer alan Tomara Şelalesi’nde
bugün gitmeliyim. Burası da şehir merkezine
2 saatlik mesafede olduğu için elimi çabuk tutmalıyım. Tesis sahibinden Tomara Şelalesi’ne
nasıl gidileceğiyle ilgili bilgi alıp, rotamdan iyice emin oluyorum. Tomara Şelalesi’ne ulaşmak

GUDU, SİRON, GAYSEFE

Gümüşhane’nin mutfağında fırın erişte, mantı çorbası gibi yemeklerin yanı sıra lemis, siron, fasülye bulgurlusu gibi değişik yemekler de bulunuyor. Ispanak, pazı, lor peyniri ile yapılan bir tür gözleme olan lemis yöreye özel tereyağıyla daha bir lezzetli bulunuyor. Gümüşhane’nin en önemli et yemeklerinden biri gudu. Burada güveçe gudu deniliyor. Misafirlere en çok ikram edilen yemeklerin başında gudu geliyor.
Tatlı açısından da yöre mutfağı zengin.
Erişte tatlısı, asude kuymağı, lalanga, mutsa
tatlısı, fışkıl tatlısı, herle, köme, gaysefe yöredeki değişik tatlılardan biri…

Aktürk Konağı

‘DEMİRYOLUNU
BEKLİYORUZ’

için önce Şiran ilçesine gitmemiz gerekiyor.
İlçe merkezine 25 kilometrelik mesafede suyun sesini duymak mümkün. Aslına bakarsanız, şelalenin yeri döven sesini 2 kilometreden bile duyulabiliyor. Çok şelale gördüm
ama böylesine heybetlisini ilk kez görüyorum.
Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen süt
rengini almış suyun sesi insana korku değil
huzur veriyor. Şöyle 5 dakika gözlerimi kapatıp suyun sesini dinliyor ve adeta ne söylediğini anlamaya çalışıyorum. Kırk Gözeler
adıyla da bilinen şelaleden dökülen su,
vadi boyunca rafting yapılabilecek bir parkur
da oluşturuyor. Yalnızca bir rafting ekibine
rastlamıyoruz. Onun dışındaki insanların
çoğu şelale çevresindeki doğal güzellikleri seyrederek zamanlarını geçiriyor. Şelale çevresinde de yeme içme ve dinlenme tesisleri var.
Akşam yemeğine otele yetişebileceğimi hesap edip dönüş yoluna geçiyorum.
Bu ilde geçireceğim son günümde, Kelkit ilçesinin 17 kilometre güneydoğusundaki bir antik kente gidiyorum. Satala olarak
da bilinen bu antik kent, Sadak Harabeleri

Santa Antik Kenti
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GEZİ-TÜRKİYE

SADAK HARABELERİ

olarak anılıyor. Burası, eski Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en önemli askeri ordugahıymış. Bu antik kentin çevresinde tiyatro,
opera ve yapı kalıntıları halen duruyor. Antik kentten hayvan heykelcikleri, mühürler,
sikkeler, yüzükler, pişmiş topraktan yazıtlar
gibi birçok tarihi kalıntı çıkartılmış. Bunların
Roma ve erken Bizans dönemine ait olduğunu
öğreniyoruz. Sadak Harabeleri’nin en önemli simgelerinden biri su kemerleri… Burası da
asırlara direnmiş ve halen ayakta… Ünlü Yunan heykeltıraşı Fidyes tarafından yapılan ve
halen Londra British Museum da bulunan güzellik tanrıçası Afrodit' in heykelinin buraya
ait olduğunu öğreniyorum. Acaba bir gün bu
heykel vatanına geri dönebilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Aslında Gümüşhane’den Santa Harabeleri’ne de ulaşmak
mümkün. Ancak ben daha önce Trabzon gezim sırasında bu antik kenti gördüğüm için
gitmiyorum.
Gümüşhane’den ayrılırken, “Türkiye’de güzellikleri keşfedilmemiş ne kadar çok
şehir var” diye düşünmeden edemiyorum. Gümüşhane’ye gördüklerimin mutluluğu, göremediklerimin burukluğu ile veda ediyorum.

Gümüşhane ve Bartın’da meslek mensuplarını
Gümüşhane Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası temsil ediyor. Oda’ya bağlı 32’si çalışan 60 meslek mensubu bulunuyor. Gümüşhane SMM Odası
1990’da kuruldu. Oda’nın kurucu başkanı olan Sinan Artun -bir dönem göreve ara verse de – son 10
yıldır Oda’nın başkanlığını yürütüyor. 36 yıllık meslek mensubu olan Artun, Gümüşhane’de nüfusun ve
mükellef sayısının azlığı nedeniyle meslek mensubu sayının da az olduğunu söylüyor. Gümüşhane’nin
göç veren bir il olduğunu belirten Artun, “Son dönemde iş piyasası ve inşaat sektörü durgunlaştı. Yine
son 3-4 yıldır zincir marketler ve mağazalar ilimize
gelmeye başladı. Buna bağlı olarak küçük esnaf da
kapanmaya başladı. Bu da meslek mensuplarımıza
olumsuz yansıyor” diye konuşuyor. Karaca Mağarası,
Tomara Şelalesi ile Gümüşhane’nin turizm açısından
önemli değerleri ve cazibesi olduğunu vurgulayan Artun, ilde bir dört yıldızlı otel bile olmadığından yakınıyor. Turizm altyapısına yönelik yatırımların yapılmasını bekleyen Artun, ilin ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“İlimizde son yıllarda istihdam yaratan tek yatırım madencilik alanında. Üç yıl önce çalışmaya başlayan Koza Altın’da 400 kişi çalışıyor. Halen madencilik
sektöründe iki firma daha yatırım aşamasında. Onlar çinko, krom çıkaracak. Bu yatırımlarda da en az
200 kişinin çalışmasını bekliyoruz. Yine ilimize 3 yıl
önce ilk kez üniversite kuruldu. Gümüşhane Üniversitesi’nde 5 bin öğrenci var. Öğretim elemanları
ve idari personelle birlikte burada 500 kişi çalışmakta.
Üniversitenin de ilimize büyük katkıları oldu.
Gümüşhane’nin topografyası bozuk. Transit yolda sıkıntı var, çalışmalar zor ilerliyor. Giresun’dan Erzincan’a uzanacak demiryolu projesi hayata geçerse ilimizin ulaşımı da rahatlar. Bu çok büyük bir proje. Bu demiryolu projesinin bir an önce hayata geçmesini talep ediyor ve bekliyoruz.”
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Samaia
Türkiye’de

Gürcülerin efsanevi topluluğu Samaia, otantik
Gürcü, Çeçen, Abhaz dansları ve müziğini İstanbullular için sergileyecek. Dünyayı kendisine hayran bırakan efsane topluluk Samia, 20-21- 22 Mayıs’ta TİM Maslak Show Center’da İstanbullularla buluşacak.
Samaia, 1999 yılında, Gürcistan kültüründen çok
etkilenen Amerikalı yapımcı Jim Lowe tarafından kuruldu. “Samaia” iyilik ve kötülüğün, savaş ve zaferin,
sevgi ve düşmanlığın, yaşam ve ölümün, Gürcistan halkının şeref ve cesaretinin öyküsü…
Topluluk, sahnede canlı müzik eşliğinde rengarenk, özel tasarlanmış kostümleri ve özel ışık efekt-

leriyle gösterilerini sunuyor. Gösteride geleneksel şarkılar, ulusal müzik aletlerinin eşliğinde icra ediliyor.
Samaia’nın 2001 - 2009 arası düzenlenen dünya turnesi yaklaşık
dokuz yıl sürdü. ABD, Fransa, Romanya, Almanya, Çin, Rusya, İsviçre,
Hollanda, Belçika ve Macaristan’da gösteriyi beş milyondan fazla kişi
izledi. Gösterinin bilet fiyatları 30 ila 60 TL arasında değişiyor.

Deep Purple geliyor

KÜLTÜR-SANAT

Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük gruplarından, modern
rock ve heavy metal müziğinin yaratıcısı Deep Purple grubu, İstanbul’u
sallamaya hazırlanıyor. Deep Purple’ın konseri 18 Mayıs’ta Maçka Küçükçiftlik Parkı’nda saat 19.00’da başlayacak.
“Shades of Deep Purple” isimli 1968 tarihli ilk kayıtlarından bu

yana 100 milyonu geçen albüm satışı ile Deep Purple, müzik dünyasında
efsaneleşmiş ismini “dünyanın en gürültülü grubu” olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. 40 yılı aşkın geçmişinde, rock müzik tarihinin en önemli virtüözlerini yetiştiren grup, kurucu üyelerinden olan Ritchie Blackmore’un yanı sıra, David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn
Turner, Joe Satriani gibi isimleri kadrosunda ağırladı. Son yılların en
iyi gitar virtüözü olarak kabul edilen Steve Morse ve Jon Lord’un 2002
yılında gruptan ayrılmasıyla Don Airey’i kadrosuna katan grup yoluna
son hızla devam ediyor.
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Denize sıfır şenlik

Kabataş Erkek Lisesi’nin, ‘Denize Sıfır Şenlik' adını verdiği 21.Kabataş Erkek Lisesi Kültür ve Sanat Şenliği, bu sene 1-2-3 Haziran 2011
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Kabataş Erkek Lisesi’nin boğaza
nazır bahçesinde gençlerle buluşuyor. Tüm gün konserlerin, şişme oyun

parklarının, özel gösterilerin, yarışmaların ve çeşitli stand aktivitelerinin
yer alacağı 21.Kabataş Erkek Lisesi Kültür ve Sanat Şenliği, liseli ve üniversiteli gençleri eğlenceye doyurmayı hedefliyor.
Türkiye’nin en büyük gruplarından Athena, yeni albümü ve sevilen şarkılarıyla Feridun Düzağaç, Türk pop müziğinin tartışmasız en iyi
çıkış yapan sanatçısı Atiye, Sakin grubunun vokali Onur Özdemir ve sahne aldığı her yerde enerjisi ile dikkatleri üzerine çeken Pijama da Denize
Sıfır’a şenlik katacak.

Caz severlerin
beklediği konser
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Alevli Günler güldürüyor

Cem Davran ve Erkan Can’lı “Alevli Günler” tiyatroseverlerle yeniden buluşuyor. Komedi türündeki oyunu Irmak Bahçeci yazdı, Yıldıray Şahinler yönetti. “Alevli Günler” Cem Davran, Erkan Can,
Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve Tuğçe Kıltaç’ı bir araya getiriyor. Oyunda, Cem Davran, öldükten
sonra yakılmayı vasiyet eden bir şaman profesörü canlandırırken, Erkan Can da pek çok farklı rolle
karşımıza çıkıyor. Alevli Günler, 2010-11 sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkısını
alı. Oyun, Mavi Uçurtma Sahnesi’nde 29 Mayıs’ta saat 15.00’da başlayacak.

KÜLTÜR-SANAT

Çeyrek asırlık müzik kariyerlerine
29 albüm ve 7 Grammy ödülü sığdıran dünyaca ünlü Amerikalı pop jazz grubu Spyro
Gyra, tekrar Türkiye'de… İstanbul Jazz Center’daki konser 31 Mayıs 2011’de saat
21.30’da gerçekleştirilecek. Cazı, R&B, funk
ve pop öğelerini harmanlayan müzikleriyle
dünya genelinde bugüne kadar 20 milyondan fazla albüm satmış olan Spyro
Gyra, 2006 yılında yayınladıkları "Wrapped In A Dream" albümleriyle kariyerlerinde 8. defa Grammy'ye aday oldular.
Alto saksafonist ve besteci Jay Beckenstein tarafından kurulan Spyro Gyra,
Tom Schuman (piyano, klavye), Julio Fernandez (gitar), Scott Ambush (bas gitar)
ve Bonny Bonaparte'dan (bateri, perküsyon) oluşuyor.
Grubun ikinci albümlerinde yer
alan "Morning Dance" adlı parça çağdaş
jazz müziğinin klasikleri arasında yer
alıyor. Spyro Gyra'nın 2001 yılında yayınladığı "In Modern Times", ulaşılması bir
rekora imza atarak Billboard Modern
Jazz listesinde 64 hafta boyunca üst sıralarda yer aldı. Müzik otoritelerinin ortak görüşü, sakin hatları ve temiz ifadesiyle Spyro Gyra’nın müziğinin, hala
dünyanın en orjinal Jazz birleşimine sahip olduğu yönünde...
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Bizim Büyük
Çaresizliğimiz

Tür: Dram/Romantik
Yönetmen: Seyfi Teoman
Senaryo: Seyfi Teoman, Barış Bıçakçı (kitap)
Oyuncular: İlker Aksum, Güneş Sayın,
Fatih Al, Taner Birsel

SİNEMA -DVD

Çığlık 4
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 61. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü için yarışan "Bizim

Büyük Çaresizliğimiz" derin bir dostluğun ve aşkın sınırlarını zorlayan sevginin
hikâyesini konu alıyor. Uzun yıllar hayatları farklı yönlere giden iki yakın
arkadaş, Çetin’in yıllar sonra Ankara’ya dönmesiyle çocukluk hayallerini
gerçekleştirir ve aynı evde yaşamaya başlarlar. Tam birlikte yeni bir hayat
kurmuşlarken, yurtdışında yaşayan arkadaşları Fikret, Türkiye’de tatildeyken bir
trafik kazası geçirir ve annesiyle babasını kaybeder. Almanya’ya geri dönmesi
gereken Fikret, Ender ve Çetin’den, kız kardeşi Nihal’in okulunu bitirene kadar,
onlarla kalmasını ister. Bir süre sonra Ender ve Çetin, birbirlerinden habersiz
Nihal’e aşık olurlar. Bu ortak aşklarını fark etmeleri, Ender ve Çetin’i birbirinden
uzaklaştırmayacak, tersine onların dostluğunda yeni bir sayfa açacaktır.

Orijinal adı: Scream 4
Tür: Korku
Yönetmen : Wes Craven
Senaryo : Kevin Williamson
Oyuncular : Neve Campbell, Courteney
Cox, Kristen Bell, Emma Roberts, Hayden
Panettiere, David Arquette

 "Çığlık" 10 yıl sonra geri döndü. Serinin dördüncü filmi-

nin başrollerinde birinci filmden tanıdığımız Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette gibi oyuncularla birlikte Emma Roberts, Kristen Bell, Hayden Panettiere ve
Adam Brody gibi ünlü isimler de yer alıyor... Sidney
yaşadığı olayların yükünü kişisel gelişim kitapları yazarak
atlatmayı başarmıştır. Sidney, kitabının tanıtım turunun
son durağı olarak Woodsboro’ya geri döner. Artık evli bir
çift olan Şerif Dewey ve Gale ile tekrar iletişime geçen Sidney, kuzeni Jill ve teyzesi Kate’i de ziyaret eder. Ne yazık
ki Sidney’in yeniden ortaya çıkışı Hayalet Maske’nin de
geri dönmesine sebep olur. Tüm kasaba artık tehlike altındadır...
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Rio

Tür: 3 Boyutlu/Animasyon/Komedi/Macera
Yönetmen: Carlos Saldanha
Senaryo: Don Rhymer

 Animasyon filmi "Robotlar" ve "Buz Devri" serisin-

den tanıdığımız genç yönetmen Carlos Saldanha'dan
ilgi çekici bir çalışma daha geliyor. "Rio" Blu isimli sevimli papağanın Minnesota'nın küçük bir kasabasından başlayıp Rio de Janeiro’ya kadar uzanan macera
dolu yolculuğunu anlatıyor. Küçük bir şehirden Rio'ya
göç etmenin ağırlığını hisseden Blu, burada tanıdığı Jewel'e aşık olur. Başına buyruk bir yapısı olan Jewel, ürkek papağanımıza aşkı ve yaşamayı öğretecektir. 3 boyutlu animasyon filminin seslendirme kadrosunda son
zamanlarda kendisinden oldukça bahsedilen Anne Hathaway, Jesse Eisenberg ve Jamie Foxx bulunuyor.

DVD SEPETİ

 Kız Kardeşimin Hikayesi

 Köstebek

Sara ve Brian Fitzgerald, kızları Kate'in lösemi olduğunu öğrenirler. Çocuklarının sadece birkaç yıl ömrü kalmıştır. Bunun üzerine çift, Kate'e donör olması için Anna adında bir bebek sahibi daha olur. İlk yaptıkları şey Anna'nın
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 Dost Musun Düşman mı?

Quentin sürekli yaptığı aptallıklar
ve anlamsız şakalarla etrafındakileri bezdiren aptalın biridir. Yapmaya çalıştığı fakat yüzüne gözüne bulaştırdığı bir silahlı soygun sonunda hapse atılır. Hücresini
paylaştığı iri cüsseli, sert bakışlı ve soğuk
kanlı adam ise hiç kimse ile tek kelime konuşmayan usta bir hırsız olan Ruby'den
başkası değildir. Ruby uzun zamandır kendisini akıl hastaları kısmına sevk ettirerek
hapisten kaçmayı planlamaktadır. Fakat
nasıl olduysa Quentin'de bu planın içine
dahil olur ve onun beceriksizliklerine
rağmen kaçmayı başarırlar.

SİNEMA -DVD

Köstebek, Massachusetts Eyalet Polisi’nin şehrin en
büyük suç organizasyonunu çökertmek için geniş çaplı bir
mücadele başlattığı Güney Boston’da
geçiyor. Amaç, güçlü mafya babası
Frank Costello’nun egemenliğine içeriden bir müdahaleyle son vermektir.
Genç çaylak Billy Costigan’a, Costello’nun çetesine sızma görevi verilir.
Bir başka genç polis Colin Sullivan ise
Costello için çalışarak suç patronunun
polisin hep bir adım önünde olmasını sağlamaktadır. Her iki adam da bilgi toplarken, sürdürdükleri çifte
yaşamları yüzünden oldukça zorlanır.

göbek bağından alınan kanı kullanmak olur. Yıllar geçtikten
sonra artık Anna'dan Kate'e kemik iliği nakli yapılması gerekmektedir. 11 yaşındaysa, Kate'in böbrek nakline de ihtiyacı
vardır. Bu olanların üzerine Anna, ailesinin onu bu amaçla kullanmasından dolayı onlara dava açar. Bu karar tüm aileyi parçalamıştır, çünkü Kate'e böbrek nakli yapılmazsa ölecektir.

İSMMMO YAŞAM  59

62. GÜN

Dünya tartışıyor,
Türkiye ‘nükleer’e sarılıyor
Dünya, Japonya’daki deprem sonrasında nükleer santrallerde yaşanan patlamalar nedeniyle, nükleer enerjiyi sorguluyor. Hatta Almanya
bazı santraları kapatma kararı bile aldı. Türkiye’de ise nükleer santral
ısrarı sürüyor. Nükleer santralların risklerini ‘tüpgaz patlaması, TV ve
bilgisayarın yaydığı radyasyon yanı sıra köprüdeki çökme olasılığı’ ile
kıyaslayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu’da ilk nükleer santral için birkaç ay içinde kazma vurulacağını söyledi.
Bu arada Japonya’da 9 şiddetindeki depremin ardından gündemde
kalan nükleer felaketin boyutları her geçen gün büyüyor. İçme suyuna
ve son olarak da Pasifik Okyanusu’na karışan radyoaktif maddelerin etkisinin oldukça uzun yıllar, hatta belki yüzyıllarca sürdürmesi bekleniyor. Radyoaktif tehlikenin, her ne kadar deprem Japonya’da yaşansa da
bütün dünyayı tehdit etmesi bekleniyor.
Bütün bu gelişmeler, dünyada pek çok ülkede nükleer santralleri gündeme getirdi. Uzmanlar bu konuda bölünüyor, ancak ‘teknoloji üssü’
olan Japonya’da bile bu felaketin yaşanması herkesi ikileme düşürmüş
durumda. Nükleer karşıtı çevreler, onlarca nükleer santralin olduğu Japonya’da hükümetin bundan sonra 7/24 reklam ışıklandırmalarla ‘nükleer’e mecbur bırakan ‘enerji oburu’ politikaları terk edeceğine kesin
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gözüyle bakıyor. Hükümetin bundan sonra uzun yıllar ‘enerji tasarrufunu gündeminde tutmasını bekliyor. Aynı çevreler, Başbakan Erdoğan’ın
geçen ay nükleer santral anlaşmasına imza attığı Rusya gezisi dönüşünde
yaptığı değerlendirmelerin olayı küçümsediği yönünde hem fikir. Bu süreçte Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ümit Boyner’in yaptığı değerlendirme akıllarda kalacak nitelikle oldu. Boyner, “Japonya’daki
felaket, Türkiye gibi nükleer santraları gündemine almış ülkeler için uyandırma telefonu gibi” dedi. Türkiye’de nükleer karşıtı protestolar da bu
sürece eşlik ederken dünya basını aynı biçimde nükleer enerjiyi sorgulamaya başladı. Yapılan yorumlarda, Japonya’da korkulanın olduğuna
dikkat çekilerek nükleer çağın sonunun geldiği belirtildi.
Merkezi Viyana'da bulunan Atom Enerjisi Kurumu'na göre, dünya genelinde, faal durumdaki 442 ticari nükleer santralin yüzde 20'si
önemli derecede sismik faaliyetin olduğu bölgelerde inşa edilmiş durumda.
Bu yetkililere göre artan enerji ihtiyacını karşılamak için 20 yıl içinde
350 yeni santral inşa edilmesi planlanıyor ve bu durum, bir doğal felaket sonucu nükleer facia yaşanması riskinin artması anlamına geliyor.
Çünkü Japonya’daki santrallerin sismik faaliyetlere ve doğal felaketlere en dayanıklı nükleer santraller olduğu biliniyordu.
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Libya
ikinci Irak
oluyor
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Kitap taslağına baskın
Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Gazeteci Nedim Şener ile Ahmet Şık’ın Ergenekon’la işbirliği, örgüt üyeliğinden tutuklanması, hala
Türkiye’nin en sıcak gündem maddelerinden biri. Ahmet Şık’ın el konularak imha edilmek istenen kitabına olan yoğun ilgi de kamuoyunun konuyu yakından
takip ettiğini ortaya koydu.
Gazetecilerin tutuklanmasına en büyük tepkilerden biri de meslektaşlarından geldi. Bu meslektaşlarından biri de kendi ifadesiyle hem "Ergenekon
günlerinde inadına gazetecilik" yaptıkları için Nedim
Şener ve Ahmet Şık'a, hem de onları gözaltına alan
özel yetkili savcılara teşekkür eden Gazeteci Ruşen
Çakır oldu. Çakır’ın bu eylemlere katılan gazetecilerin
tümünün duygu ve düşüncelerini aktarması açısından
önem taşıyan yazısı özetle şöyle:
“Dün İstanbul ve Ankara’da gazeteciler ola-

rak yürüdük ve arkadaşlarımıza sahip çıktık. Özel
yetkili savcılara basın mensuplarının üzerlerindeki
ölü toprağını silkmelerine yardımcı oldukları için ne
kadar teşekkür etsek azdır. Özel yetkili savcılar ikinci bir teşekkürü, dün itibariyle bu karışıklığını büyük ölçüde gidermiş oldukları için hak ediyorlar. Önceki günkü operasyonlarda Nedim Şener ve Ahmet
Şık gibi “sivil”, “şeffaf” ve “demokrat” oldukları tescilli iki örnek meslektaşımızı da gözaltına almış olmaları, birilerinin maksadının üzüm yemek yani derin devleti tasfiye değil de bağcı dövmek yani hoşlanmadıkları, tehdit gördüklerini tasfiye olduğunu
net bir şekilde gösterdi. İşte tam da bu nedenle dünkü yürüyüşte, Ergenekon sürecinde yolları ayrılmış
çok sayıda meslektaşımız kol kola girebildi, küskünler
barıştı…”

Yine sınav skandalı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) skandal iddialarına bir yenisi daha eklendi. 1.5 milyon öğrencinin girdiği YGS’de basına dağıtılan kitapçıkta Temel Matematik testindeki cevap şıklarının şifrelendiği öne
sürüldü. Cevap şıkları sayısal olarak küçükten büyüğe doğru sıralanıp, soruyla eşleştirildikten sonra çakışan
şık sorunun doğru cevabı çıkıyor. Şifreyi bilenlerin 40 sorudan 38’ine doğru cevap verdiği iddia edildi. ÖSYM
ise bunu yalanladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin inceleme başlatırken Türkiye’nin artık yakından tanıdığı sınav skandallarına bir tane daha eklenmiş oldu.
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Batılı ülkeler, Tunus ve
Mısır'da yaşanan rejim değişikliğinin domino etkisi Libya'da da hissedilince geri adım
atmayan Kaddafi’yi devirmek
gerekçesiyle ülkeyi bombalarken yeni bir Irak yaratılacağı endişesi güncelliğini koruyor. Bir
yandan iç savaş öte yandan Batılı güçlerin müdahalesi dünya
kamuoyunu ayağa kaldırırken
Türkiye adeta ‘zikzaklı’ bir politika izledi.
Bombalamanın başladığı ilk günlerde operasyonun
hemen durdurulması istemini
yüksek sesle haykıran Türkiye,
Nato güçleri ile sınırlı hareket
ediyor. Muhaliflerle de görüşmelerini kesmeyen Türkiye hükümetinin, operasyonun Irak’ta
olduğu gibi hem yıllarca sürmesi hem de iç savaş riski ile
tepmesi durumunda tutumu
merak ediliyor.
Libya’dan gelen haberler ise iç acıcı değil. Kimi zaman
muhaliflerin kimi zaman da
bazı kentlerde Kaddafi yandaşlarının üstünlük sağladığı ülkede, en büyük zararı, her savaşta olduğu gibi ülke halkı görüyor. Nato’nun yanlışlıkla sivil ile muhaliflerin ölümüne yol
açtığı saldırı haberlerine, ülkeden gelen ‘imdat’ çağrıları eşlik ediyor.
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EN ÇOK SATANLAR

 Yazar: Paulo Coelho  Yayınevi: Can Yayınları  Sayfa sayısı: 256

 Elif

Paulo Coelho’nun Türkiye’den esinlenerek yazdığı romanı "Elif", Portekizce'den sonra ilk
kez Türkçe'ye çevrildi. Coelho'nun kitabının başkahramanı kendisi... Okuru yıllar öncesine
götürerek, J. olarak bahsettiği ustasıyla tanıştıran Coelho’nun "Elif"teki macerası, bunalımlı
bir dönemle başlıyor. J.’nin ona bunalımlarını alt etmesi için yollara düşmesini öğütlemesi ve
bir medyumun ruhundaki düğümleri çözmek için "Türkiye’nin ruhu"na muhtaç olduğunu söylemesi
üzerine Coelho, ülke ülke gezmeye başlar. Rusya seyahatinde karşısına Türk kızı Hilal çıkar. Coelho ve
Hilal, aralarındaki bağı bambaşka bir boyutta keşfeder: İkisi başka hayatlarda birlikte olmuşlardır.
Birlikte "Elif"i görürler. "Elif", her şeyin başladığı, zaman ve mekân kavramlarının olmadığı boyuttur...

Serenad

 Yazar: Zülfü Livaneli  Yayınevi: Doğan Kitap  Sayfa
sayısı: 484 Zülfü Livaneli son romanında 1930'larda yaşanmış bir

aşkın izini sürüyor. Savaşların yarattığı insanlık suçlarından yola çıkan
Livaneli, bu kez Birinci Dünya Savaşı’ndan bugüne uzanan çok
katmanlı bir romanla karşımızda. Roman, yıllar sonra Türkiye’ye
dönen 87 yaşındaki Alman profesörün genç akademisyen Maya’yla
tanışmasıyla başlıyor. Kişisel trajediler, 30’lu ve 40’lı yıllarda dünya
politikasının kurbanı olan insanlara işaret ediyor. Struma ve Yahudi
soykırımı, Ermeni tehciri, Einstein ve İnönü arasındaki mektuplaşma
Livaneli'nin romanında önemli yer tutuyor.

Düşünüyorum O Halde
Sanığım (Zulümname)

KİTAP

 Yazar: Mustafa Balbay  Yayınevi: Cumhuriyet
Kitapları  Sayfa sayısı: 352 Ergenekon davası sanığı

gazeteci Mustafa Balbay'ın Silivri Cezaevi'nde yazdığı ikinci kitabı
"Düşünüyorum O Halde Sanığım - Zulümname" tutukluluğunun
ikinci yıldönümünde raflarda yer aldı. Zulümname adlı kitabı
çevreleyen siyah bant, Balbay’ın kapaktaki resmini
"sansürlüyor". Bu yolla, basın üzerinde baskı ve cezaların
yoğun olduğu dönemlerde engellenen haberlere uygulanan
"karartma" yöntemine gönderme yapılıyor. Kitap ile birlikte verilen ve üzerinde Silivri
Cezaevi’nin adresi yer alan güvercinli kartpostallar yoluyla okurlar, destek mesajlarını
Mustafa Balbay'a iletebiliyor.
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 Serenad

 Mesnevi'den Hikayeler

 Düşünüyorum O Halde Sanığım
(Zulümname)

 Başın Öne Eğilmesin
 Kibrit Çöpleri
 Piruze

 Aşkın Gözyaşları 2

 Benden Sonra Devam

 İz

ŞİİR

EVİN HALLERİ

Evin yalın hali
İster cüce, ister dev
Camlarında perde yok
Bomboş, ev

Evin -i hali, sabah,
Geciktiniz haydi!
Uykuların tatlandığı sularda
Bırakacaksınız evi

Evin -e hali, gün boyu,
Ha gayret emektar deve!
Sırtınızda yılların yorgunluğu
Akşam erkenden eve
Evin -de hali, saadet,
Isınmak ocaktaki alevde
Sönmüş yıldızlara karşı
Işıklar varsa evde

Evin -den hali, uzaksınız,
Hatta içinde yaşarken
Aşkların, ölümlerin omzunda
Ayrılmak varken evden

BEHÇET NECATİGİL
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 Remzi Kitabevi (Mart 2011)

Elif

Kibrit Çöpleri

 Yazar: Murathan Mungan  Yayınevi: Metis
Yayınları  Sayfa sayısı: 108 Murathan Mungan

hikaye kitabı “Kibrit Çöpleri”nde, gündelik hayatın
sıradanlığı içinde fark edilmeyen imgelere dikkat çekiyor.
“Takribi ve vasati kıpkısa öyküler” altbaşlığını taşıyan kitap,
Haiku'nun bir ânı anlatma özelliğine uygun, kısa 80
öyküden oluşuyor. Murathan Mungan kitabı için "Az söz,
çok şey, gerisini okurun tamamlamasını istediğim bir sürü
ucu açık başlangıç ya da belirsizlik. Kitapta ben sadece
kibriti veriyorum, ateşi yakması sizden" diyor.

Piruze

 Yazar: Sinan Akyüz  Yayınevi: Alfa
 Sayfa sayısı: 453 "İki Kişilik Yalnızlık",

"Yatağımdaki Yabancı" gibi çok okunan kitapların yazarı
Sinan Akyüz bu kez genç yaşta Şam'da gelin olan Piruze'nin
gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Avrupa'da yetişmiş,
kültürlü, genç ve güzel bir Türk kızı, Şam'da, etrafındaki
herkes tarafından ve son olarak da en yakın arkadaşı
tarafından ihanete uğrayıp yalnızlığa itiliyor... Kocasından
şiddet gören, aldatılan, baskılara, kıskançlıklara maruz
kalan, aşağılanan ve en sonunda Türkiye'ye kaçarak
çocuklarını görmekten tam 21 yıl mahrum bırakılan bir
kadın Piruze...

Ezber Bozmak

 Yazar: Stephen Kinzer  Yayınevi: İletişim
Yayınları  Sayfa sayısı: 293 Türkiye ve Ortadoğu

MART - NİSAN 2011

KİTAPLAR

Televizyona Düşen
Çocuk Gip
Yazar: Gianni Rodari
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa sayısı: 185

Milano’daki sıradan bir evde yaşayan sekiz yaşındaki Giampiero Binda, televizyon
izlemeye çok düşkündür. Bir gün yine yeşil koltuğunda oturmuş, en sevdiği dizilerden birini beklerken, karşı koyamadığı
tuhaf bir güç tarafından çekilmeye başlar, koltuğundan yükselir, fırlamaya hazır bir füze gibi havada salınır ve kendini televizyonun tam içinde buluverir.

Ben Çocukken Maskeli Şenlik
Yazar: Carlo Collodi
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa sayısı: 72

Pinokyo'nun yazarı Carlo Collodi'nin öyküleri ilk kez Türkçe yayımlanıyor. "Ben
Çocukken" adlı öyküde Collodi, öğrenciyken yaptığı yaramazlıkları eğlenceli bir
dille aktarıyor. "Maskeli Şenlik" ise üstlerine birer kostüm uydurarak maskeli baloya katılmak isteyen Cesare ve iki erkek
kardeşinin öyküsü. En güzel maskeye verilecek büyük ödülü almak uğruna üç kafadarın başına gelmedik kalmıyor.

KİTAP

üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan gazeteci Stephen
Kinzer, "Ezber Bozmak"ta ABD'nin Ortadoğu politikasına
dair bir tartışma açıyor. Kinzer, Amerika'nın Ortadoğu
siyasetinin Suudiler ve İsrail'le uyumlu bir biçimde
sürdüğüne dikkat çekerek ABD'nin mevcut siyasetini
farklılaştıracak yeni bir güzergâh ve işbirliği haritası çiziyor.
Kinzer, ABD'nin Ortadoğu politikasını İran ve Türkiye
merkezli düşünmesi gerektiğini savunuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL

İSMMMO YAŞAM  61

Tablet fırtınası
sürüyor

Apple’ın iPad’iyle başlayan tablet yarışı son hızıyla
sürüyor. iPad 2 piyasaya çıkarken rakipleri de birer birer
lanse ediliyor. Motorola’nın Xoom’u, Samsung’un Galaxy
Tab II’si, RIM’in Playbook’u, Asus’un Ee Pad’i, iPad’in
gerçek rakipleri arasında yer alıyor.

TEKNO-YAŞAM

AĞIRLIK
1 KİLONUN
ALTINA İNDİ

Yeni nesil tablet
bilgisayarlar özellileriyle
göz dolduruyor. Ortak
fonksiyonları şöyle
sıralanıyor:
 Simkartlı tabletlerde
3G yanında 4G ve LTE
teknolojisini
destekleyenler de var.
 Büyüklükleri 7-10.1 inç
arasında değişiyor.
 Ağırlıkları ise 1
kilogramın altında.
 Bazıları hem laptop,
hem tablet olarak
kullanılabiliyor.
 Tablete de üç boyut
geldi.
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AYŞEGÜL EMİR
Apple’ın çıkardığı dokunmatik ekranlı tablet
bilgisayar iPad’le başlayan tablet fırtınası dinmiyor.
iPad’in ilkinden daha ince ve özellikleri geliştirilmiş
ikinci versiyonunu da piyasaya sunuldu. iPad’in pazardan aldığı payı gören diğer firmalar da birbiri ardına yeni tabletlerini lanse ediyorlar. Bazıları henüz
pazara çıkmadı, bazıları da yeni piyasaya sunulmuş
durumda.
Apple’ın en büyük rakibi Samsung da, Galaxy Tab’in ikinci versiyonunu çıkardı. Motorola, Xoom’la yarışa katıldı. Tabletin, 10.1 inç ve 1280x800
piksel çözünürlükte ekranı var. 32 Gigabayt dahili
depolaması, 1 Gigabayt Ram’i, ön ve arka kameraları
var. 725 gram ağırlığında ve Android 3.0’ı destekliyor. iPad 2’nin gerçek rakiplerinden.
RIM’in Blackberry PlayBook’u da 7 inç,
1024x600 çözünürlükte ekrana sahip. 1 Gigahertz
çift çekirdekli işlemcisi olan tablette 32 Gigabayt depolama alanı, ön ve arka yüz kameraları bulunuyor. Bu tabletin nisan ayında piyasada olması bekleniyor. PlayBook işletim sistemiyle çalışıyor. HTC’nin
Flyer’ı, 7 inç’lik ekrana sahip. 1.5 Gigahertz Snapdragon işlemci, 32 Gigabayt depolama alanı, 1 Gigabayt Ram, ön ve arka yüz kameraları, mikro USB,
mikroSD girişi var. Android 2.4 işletim sistemiyle ça-

lışıyor. 2011 yılında piyasada olacak. Acer Iconia A100
ve A500’de iPad 2’nin rakipleri arasında yer alıyor.
10.1 ve 7 inç’lik ekranı var. Nvidia Tegra 2 işlemci,
32 Gigabayt depolama alanı, 1 Gigabayt Ram’leri
var. Android 3.0 Honeycomb ile çalışıyor.

HEM LAPTOP HEM TABLET

Uzakdoğulu Asus’un Eee Pad Transformer ve
Slider’ı bir laptop şeklinde ama ikiye ayrılarak tablet olarak görev yapabiliyor. Çinli Lenovo da, tablet
yarışına IdeaPad ve LePad’le katıldı. Bu cihaz da hem
laptop, hem tablet olarak kullanılabiliyor. IdeaPad
laptop tarafı için, LePad ise tablet için kullanılıyor.
Dell’in tableti Streak 7’ninde, 7 inç’lik ekrana var.
4G şebekesini destekliyor ve Android 2.2’yi
kullanıyor. Büyük üreticiler yanında Vizio, Coby, Cydle,
iStation, Sylvania, Aigo gibi küçük üreticiler de tablet geliştirme planlarını açıkladı. Koreli iStation’ın
tablet projesi üç boyut özelliğiyle ilgi çekti. Zood 3D
tablet, üç boyutlu görüntülerin gözlüksüz izlenmesini sağlayacak. Bu yıl içinde piyasaya çıkacak. iPad’e
Türk rakipler de çıktı. Türk bilgisayar üretici Exper’in
piyasaya çıkardığı EasyPad’in dokunmatik ekranı ve
binlerce uygulama desteği var. 10.1 inç büyüklüğünde
çoklu dokunmatik ekranı bulunuyor. Android 2.2 işletim sistemi kullanıyor, 7.5 saatlik pil ömrü var. EasyPad, 750 gram ağırlığında.
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İşsizlik Fonu işsizler için kullanılsın

İSMMMO HABER

OECD ÜLKELERİ ARASINDA
SON SIRADAYIZ

Birçok ekonomik veride OECD ülkelerini örnek alan Türkiye, işsizlik yardımlarında ise farklı bir görünüm çiziyor. OECD ülkeleri işsizlik maaşı yardımı yerine sağlık yardımı ve işgöremezlik yardımına daha büyük para ayırıyor. Örnek ülkeler arasında yer alan Norveç’te bu iki yardım kaleminin toplanması, toplam sosyal güvenlik giderlerinin neredeyse yüzde 25′lik dilimini oluştururken; bu rakam Norveç’in işsizlik sigortası yardımı için ayırdığı miktarın 24 katına ulaşıyor. İngiltere’de ise, işsizlik sigortası yardımına ayrılan miktar sağlık ve işgöremezlik için ayrılan toplam
miktarın yüzde 10′unun da altında bulunuyor. Türkiye’nin engellilere ayırdığı miktar 1990′dan bu yana değişmeyerek GSYH’nin yüzde 0,1′i seviyesinde kalırken, engelli ve hastalara ayrılan sosyal güvenlik yardımının payı GSYH içinde sadece yüzde 1 civarında. Bu rakamla Türkiye, 27 OECD üyesi ülke arasında engellilere ayırdığı sosyal yardımın oranı itibariyle son sırada yer alıyor. OECD ekonomistleri Alexander Hijzen ve Danielle Venn tarafından ocak ayında yayınlanan ‘Kısa Dönem Çalışmanın İstihdama Katkısı’ konulu araştırmada, gelişmiş ülkelerde bu tür uygulamaların
olumlu sonuç vererek işsizlik oranının daha da artmasına engel olduğu vurgulanıyor.
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İşsizlik Sigortası Fonu’nda değerlendirilmeyi bekleyen 46
milyar liralık kaynak bulunuyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) hazırladığı rapora göre, 10 senede İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken 60.6 milyar liranın yalnızca 3.7 milyarı işsizlere ödendi. Fondan GAP’a aktarılan para
da 9 milyar lirayı geçti. Resmi işsiz sayısının 3 milyonu bulduğu
Türkiye’de 2000 yılından bu yana işsiz kalarak fondan para almayı başarabilenlerin sayısı ise 2 milyonu buldu. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan Fon’da, işsizlerin hakkı olan dağıtılmayı bekleyen 46 milyar lira olduğunu belirterek, “Acilen, adaletli bir ödeme sistemine geçilip biriken para, işsizlerin yarasını sarmak için
kullanılmalı” dedi.
Rapordaki verileri açıklayan Arıkan, Haziran 2000′den beri
işveren, işçi ve devletin katkısıyla, işini kaybedenlere ilaç olması için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacını yerine getirmediğini
söyledi. Arıkan; işsizlik ödeneği alanların sayısının son dönemde
aylar itibariyle gerilediğini vurgularken “Aralık 2010′da 170 bin
kişiye ödeme yapılırken, Nisan 2010′da bu sayı 317 bin civarındaydı. Ekonomik bunalım şartlarının tamamen ortadan kalkmadığı bir ortamda fonun fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekiyor. İşini kaybederek, yine kendinden kesilen paralara zor zamanında ihtiyacı olan çalışanlar, ödenek süresinin de uzatılmasını bekliyor” diye konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Hazine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi verilerinden
yararlanarak hazırlanan İSMMMO’nun raporuna göre işsizlik sigortasının ödenmeye başlandığı Mart 2002′den bugüne kadar toplanan para, neması ile 60 milyar 605 milyon liraya denk geliyor.
Mart 2002′den 31 Aralık 2010 tarihine kadar ise sisteme başvuranların sayısı 2 milyon 514 bin 390′u bulurken, bunlardan
2 milyon 95 bin 242′si işsizlik ödeneği alabildi. Mart 2002 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar yapılan ödemenin toplamı ise 3 milyar 750 milyon lira seviyesinde. Tamamı İŞKUR İşsizlik
Sigortası Bülteni’nden alınan rakamlardan faydalanılarak yapılan belirlemelere göre, fondan işsizlere ödenen miktar, fon toplamının sadece yüzde 6.2′si seviyesinde kalıyor. Buna karşılık İşsizlik Sigortası Fonu’ndan GAP için kullanılmak amacıyla Hazine
hesaplarına aktarılan miktar 2008-2010 döneminde 9.1 milyar
lirayla işsizlere ödenen miktarın 2.7 katına ulaşıyor. Bu rakam
da işsizlik fonunun işsizler için kullanılmadığını ortaya koyuyor.
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Meslek mensupları
uzmanlaşıyor

İSMMMO Akademi’de eğitim görüp mesleklerinde uzmanlaşan 141 meslek mensubu şubat ayı içinde sertifikalarını almaya hak kazandı. Aylarca süren ve yüzlerce saati aşan dersler sonucu meslek mensupları "Bağımsız Adli
Muhasebe", "İç Denetim", "Stratejik Yönetim Muhasebesi", "Yabancı Sermayeli Şirketlerde Muhasebe", "Şirket ve Marka Değerleme" alanlarında uz-

manlaştılar. İstanbul Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)
Başkanı Yahya Arıkan, İSMMMO Akademi’de verilen eğitimleri değerlendirerek; "Ünlü Al Capone'u da uzman bir muhasebeci yakalamıştı. Artık meslektaşlarım, tüm şirketlere daha yetkin hizmet vermeye hazır" diye konuştu. Arıkan, uzmanlaşan meslektaşların katkısıyla, örneğin işletmelerde hile
yapmanın artık zorlaşacağını ya da kriz şartlarında bile iç denetimle yanlışlıklarının ve yolsuzlukların önüne geçilmesinin kolaylaşacağını vurguladı. Yeni
Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği değişimin bu anlamda da önemli olduğunun altını çizen Arıkan, meslekte "denetim" sürecinin yaşamsal önemini çok
iyi bildiklerini, İSMMMO Akademi aracılığıyla uzmanlaşma yolunda atılan bu
adımların da zamanlama açısından hedefi 12'den vurduğunu söyledi.

‘Cep’ için cebimizi boşalttık
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yaklaşık 2.4 milyar dolar ödendiğini, 17 yılda
ise bu rakamın 20 milyar doları aştığını vurguladı. Türkiye'de 132 milyon adeti aşan cep
telefonu cihazı bulunduğunu, bunun çok büyük
bir çoğunluğunun ise Türkiye'ye ithal edildiğini
anımsatan Yahya Arıkan, "Ulaştırma Bakanlığı ve ekonomi yönetimi iç piyasada yerli cep
telefonu üretiminin desteklenmesi için vergi engellerini hızla kaldırmalı" diye konuştu.
Arıkan devletin ithal edilen telefonlardan belli bir tutarda sabit vergi aldığına, bu verginin Türkiye'de üretim yapacak Türk firmaları için de uygulandığına dikkat çekerek, bu

oranın sıfırlanması gerektiğini dile getirdi.
73 milyonluk Türkiye'de 17 yılın oranlamasına göre neredeyse kişi başına 2 cep
telefon kullanılıyor. Başkan Arıkan, 3G hizmetiyle, internete cepten kolay ulaşımın yanı
sıra, cihazlarda mp3 çalar, kamera, FM radyo
gibi özelliklerin, yeni cep telefonu cihazı satın
almayı cazip hale getirdiğini belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “"Dünya genelinde insanlar ortalama iki yılda bir cep telefonu değiştirirken,
bu Türkiye'de 9 ay civarında. Yerli üretim cep
telefonu cihazı önündeki engel, vergi desteğine dönüşmeli.”

İSMMMO HABER

Türkiye çok büyük çoğunluğu ithal
olan cep telefonu cihazlarının satın alınması için
17 yılda 20 milyar dolar ödedi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, cep telefonu pazarında yerli firmaların teşvik edilmesi
çağrısında bulundu.
Arıkan 2010 yılında
büyük çoğunluğu ithal olan cep telefonlarına cihaz satın
alma bedeli olarak
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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

FAN OL FANATİK OLMA

 SİNSİ HASTALIK KANSERLE AÇIK MÜCADELE EDİN  TÜRSAB BAŞKANI BAŞARAN ULUSOY: MARKA OLDUK  SANATÇI ÖZGE BORAK İLE SÖYLEŞİ
 AKŞAM GENEL YAYIN YÖNETMENİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE RÖPORTAJ  DOĞU KARADENİZ’İN SAKLI CENNETİ: GÜMÜŞHANE  ADRİYATİKİN İNCİSİ: DUBROVNİK

.

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Türkiye, yeni bir genel seçimin eşiğinde… Muhtemelen dergimiz sizlere ulaştığında henüz seçimler yapılmamış olacak. Umarım, Türk insanının sağduyusuna ve uzlaşma kültürüne yakışır bir seçim süreci geçiririz. Yine umarım; genel seçim ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak
sonuçlar getirir.
Siyaset dahil hayatta hiçbir konuda sabit fikirli olmamak gerekiyor. Sabit fikirli olmak fanatizmi getiriyor; fikir tartışmalarına girilmesini engelliyor. Bu yüzden kapak haberimizde ‘fanatizm’ konusunu işledik. Çağımızın önemli hastalıkları arasında da gösterilen
fanatizm; şiddet, kavga, hatta yaralama ve öldürme gibi sonuçları ile toplumsal barışı tehdit ediyor. Bu yüzden fan, yani hayran olmakla fanatizm olma arasındaki ince çizgiyi doğru kavramamız gerekiyor. Dosya konumuzu ise bu sayımızda çağımızın yeni tehditi
‘kanser’e ayırdık. Özellikle Japonya’daki nükleer felaketten sonra daha da fazla gündemimize giren kanserle mücadele etmek için
elbette bizim de yapabileceklerimiz var. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi bu sinsi hastalıkla yüz yüze geliyor. Uzman doktorlar; hastalıkla yüzleşmemek için hayatımızda yapabileceğimiz değişiklikler olduğunu anlatıyor.
İSMMMO Yaşam, konularıyla olduğu kadar konuklarıyla da yaşamın içinden bir dergi. Bu sayımızda konuklarımız arasında
turizmden sinemaya, müzikten, medyaya kadar hayatın birçok alanından seçkin şahsiyetler var. Zirvedekiler sayfamızın konuğu,
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı) Başaran Ulusoy. Tatil planlarının iyice olgunlaştığı bugünlerde Ulusoy, Türkiye’de turizm sektörünün geldiği noktayı anlattı. Sinema ve televizyon dünyasının genç oyuncularından Özge Borak ile kariyer planlarını konuşurken, mesleğimizde kariyerinin zirvesindeki isimlerden birinin edebiyat dünyasındaki planlarına ve çalışmalarına sayfalarımızda yer verdik. 35 yıllık meslek mensubumuz Ahmet Tığlı’nın üç şiir kitabı var. Tığlı, “Şiir matematik ve muhasebe ister”
diyerek, tüm meslek mensuplarımızı bu alana ilgi duymaları konusunda cesaretlendiriyor.
Dergimizde medya dünyasından ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’yı ağırlıyoruz. Akşam’da dümene geçtiğinde zor bir görevi devraldığını bilen Küçükkaya, gazetecilik mesleğinde kendini hep muhabir olarak gördüğünü, bunun da kendini meslekte diri tuttuğunu söylüyor.
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, sosyal güvenlik hizmetlerindeki farklı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. İl Müdürü
Selim Erol’la örnek uygulamalarını konuştuk. Gezginlerin bugünlerde ‘bahar’ın çağrısına yanıt vermek için can attığını tahmin
ediyorum. Karadeniz’de az keşfedilmiş illerden biri olan Gümüşhane’yi de rotanıza alırsanız; memnun kalacağınız muhakkak.
Hırvatistan’ın Dubrovnik şehri de son dönemde turizmin gözde destinasyonlarından biri oldu. Dubrovnik’in güzelliklerini de
sayfalarımız aracılığıyla keşfedebilirsiniz. Sosyal ve kültürel dünyanızda yeni pencereler açacak birçok konuyu dergimizde keyifle okuyabilirsiniz. Sinemadan modaya, kültür sanattan teknolojiye birçok farklı konuda sizlere faydalı olmak için çaba gösterdik. Umarım beğenir ve keyifle okursunuz.
Sağlıkla ve sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan

İSMMMO
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