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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

KENDİNİZİ
YİYİP BİTİRMEYİN

 TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BAŞKANI FARUK ECZACIBAŞI İLE SÖYLEŞİ  KENTLERDE DÖNÜŞÜM SAVAŞI  BİLİMİ HALKA TAŞIYAN GAZETECİ: ORHAN BURSALI
 SENEM DİYİCİ: KARADENİZ MÜZİĞİNİ CAZLA HARMANLADI  TÜRK BÖBREK VAKFI BAŞKANI TİMUR ERK TUZLA SAVAŞINI ANLATTI  YAHŞİ ŞEHİR BAKÜ

ZİRVEDEKİLER

Toplumsal
başkaldırıları
teknoloji
tetikliyor
Türkiye Bilişim Vakfı
Yönetim Kurulu
Başkanı Faruk
Eczacıbaşı’na göre,
Amerika ve
Avrupa’daki ekonomik
krizlerden
Ortadoğu’daki Arap
Baharı’na kadar birçok
toplumsal gelişmenin
nedeni teknolojik
gelişmeler… Eczacıbaşı,
“Türkiye’de teknolojik
gelişmelerin toplumsal
yararını ortaya
çıkarabilmek için
çalışıyoruz” diyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Türkiye’de ‘bilişim’, ‘teknoloji’ denilince akla
ilk gelen işadamlarından biri şüphesiz Faruk Eczacıbaşı… Kendini teknolojiye adayan bir ‘sivil toplum
gönüllüsü’ olan Faruk Eczacıbaşı’nın birçok unvanı
var. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı olan Eczacıbaşı, TÜBİSAD Danışma Kurulu Üyesi ve Yüksek Bilişim Konseyi Üyesi…
Türkiye’nin internetle tanıştığı günden itibaren Türkiye’yi bilgi toplumuna geçirmek için katkı sunmaya çalışan Eczacıbaşı, aynı zamanda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da aile
işlerine zaman ayırıyor.
Dünyada teknolojinin tetiklediği bir değişim yaşandığını düşünen Faruk Eczacıbaşı, “Bence dünyadaki bugünkü krizlerin, başkaldırmaların nedeni teknolojik gelişmelerde yapılan sıçramalar” diyor. Türkiye’nin teknolojik gelişmeler açısından ‘orta’ performansı olduğunu belirten Eczacıbaşı ile Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı teknolojik devrimi konuştuk.

Türkiye Bilişim Vakfı’nı 16 yıl önce “Türkiye’yi bilgi toplumuna geçirmeye katkı sağlamak” amacıyla kurdunuz. Bu amacınıza ne
kadar ulaşabildiniz?
Hatırlarsanız, 16 sene önce Türkiye politik ve
ekonomik açıdan çok verimsiz bir yapıdaydı. O sırada
da dünyada internet yeni yeni şekillenmeye başlamıştı. Biz de dedik ki, “Bizim Türkiye’ye duyurmamız, hazırlamamız gereken konular var.” Tabii şimdi internet kullanımı Türkiye’de çok yaygınlaştı. Ama
hala yapılması gereken çok şey olduğuna inanıyorum. Bilgisayar kullanımı, iletişim olanaklarının
kullanımı çok güzel ama teknolojik gelişmelerin topluma yararını ortaya çıkarabilmek gerekiyor. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz.
Teknolojik gelişmeler toplumları nasıl etkiliyor?
Teknolojik gelişmelerin sosyal etkileri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bütün dünyadaki
krizlerin ya da toplumsal başkaldırmaların temelinde iletişimin bu kadar yoğun kullanımının olduğunu
düşünüyorum. İnsanların haberleşme gücü eskisin-
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TEKNOLOJİYİ
YAKINDAN
TAKİP EDİYOR
Faruk Eczacıbaşı, gazeteleri iPad’dan okuyor. “Gazete alıyorum ama okumuyorum” diyen Eczacıbaşı, Hürriyet, Radikal ve
Taraf gazetelerini her gün okumaya özen gösteriyor. Faruk Eczacıbaşı’na “Teknolojik cihazları en son çıkan modelleriyle takip
eder misiniz?” diye soruyoruz. Yanıtı şöyle:
“Onun sonu yok. Eskiden onu yapabildiğimi iddia ederdim
ama artık yapamıyorum. Hayatımı neyin zorlaştırdığını hissettiğim zaman ona uygun çözümler bulmaya çalışıyorum. ‘Aaa bu
da varmış’ deyip aldığınız zaman onun sonu yok. Teknolojinin insanları tutsak ettiğine inanmıyorum. Tutsak olacaksanız zaten tutsaksınızdır. Kolaysa elektriği yapmadan bir şeyi okuyun. Arabaya binmeden bir yere gidin bakalım! Bundan ne farkı var. Bu teknolojiyi hangi boyutta kullandığınıza bağlı.”

ZİRVEDEKİLER

den çok farklı bir boyuta geldi. Bu çok tehlikeli de olabilir, çok yararlı da olabilir. Teknolojik gelişmelerin yararı eğitim alanında, kaynak yaratmada, çeşitli alanlarda verimliliğin arttırılmasında görülebilir. Hukukun daha düzgün
kullanılması, özgürlüklerin çok daha geniş ve farklı boyutta tanımlanması; tüm
bunlar bizim ilgi alanımıza giriyor.
Arap Baharı’yla Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri yakından
izliyor musunuz?
Tabii… Benim yorumum; açıkçası bugünkü krizlerin, başkaldırmaların nedeni teknolojik gelişmelerin yaptığı sıçramaların sonucu… Bunun aynısını 20’inci yüzyılın başında da yaşadık. Ulaşım endüstrisinin gelişmesi, arabaların yaygınlaşması, yolların yapılması… Benzer bir dönem yaşandı. Hatta o benzer dönemin acıklı da bir sonu oldu. İnsanlık dünya savaşlarını yaşadı. Bu gibi hareketlilikler toplumlarda ciddi çalkalanmalara neden oluyor. Burada bizlere önemli görevler çıkıyor.
Peki üçüncü dünya savaşı teknoloji nedeniyle çıkar mı?
Dünya savaşının olacağını zannetmiyorum ama tatsızlıkları görüyoruz.
Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Uzakdoğu… Her yerde ekonomik çalkantılar yaşanıyor.
Türkiye’nin damarlarına teknoloji sizce ne kadar nüfuz etti?
Teknolojinin kullanımıyla ilgili çeşitli araştırmalarda, Türkiye ortalarda
bir yerlerde görülüyor. Bence yapılması gereken, bir sonraki kuşağın bu konuya alışkın olarak yetişmesini sağlamak. Burada da eğitim alanında yapılan
ve yapılması gereken şeyler var.
Örneğin ilköğretim çağındaki tüm çocukları tablet bilgisayarla tanıştıracak FATİH Projesi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok kapsamlı ama çok tehlikeli bir proje diye düşünüyorum. Bize yansıyan boyutu, çocukların eline 15 milyon tablet verilmesi. Okullarda akıllı tahtalar olacak. Bence bu işin en kolay boyutu. Alırsınız, dağıtırsınız. Müfredatı
tabletlere yansıtabilmek önemli. Ayrıca öğretmenlerin bu işi yapabilmeleri nasıl olacak? Kitaptan öğreten öğretmenle, tabletten öğreten öğretmen arasında çok önemli bir boyut farkı var. Acaba buna öğretmenler hazırlanıyor mu?
Hazırlanıyorsa, nasıl hazırlanıyor? Bütün bu soruların cevabı; tabletlerin yahut akıllı tahtaların cazibesinin altında kalıyor. İyi kötü bir sistem var. Ama eğitim sistemini külliyen değiştirip ikisinin arasında kalmak çok tehlikeli olabilir. Bu çocukların hepsine tableti nasıl öğreteceksiniz? Altyapı hazır mı? Hazırsa
ben bilmiyorum.
İnternet yasakları konusunda neler düşünüyorsunuz?
Yasakla hiçbir şey engellenemez. Her türlü kanunumuz internet üzerinde
de geçerli olduğu sürece daha fazla yasakların gerekli olduğunu düşünmüyorum.
Tabii ki kendi içinde düzenlemeler yapılmalı. Bir dergiyi yasaklamak çok fazla üzerinde konuştuğumuz bir konu değil. Neden interneti yasaklıyoruz? Bütün bir gazeteyi bir yapıyı kiokslardan kaldırmıyorsunuz ama interneti çok rahatlıkla yasaklayabiliyorsunuz. Buna meydan vermeyecek altyapı mutlaka olmalı. Şimdiye kadar yapılanlar ‘kötü niyetten değil acemilikten’ diye düşün-
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İSMMMO İSİMSİZ KAHRAMAN

Faruk Eczacıbaşı, İSMMMO’nun yaptığı toplumsal raporları ve araştırmaları yakından izliyor. Türkiye’de rakamsal analizler konusunda eksiklik olduğunu düşünen
Eczacıbaşı, İSMMMO ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“İSMMMO’nun isimsiz bir kahraman olduğunu düşünüyorum. İSMMMO’nun bir
düşünce merkezi olarak faaliyet gösterdiğini görüyorum. Türkiye’nin birçok meselesini
yaptığı araştırmalarla gündeme getiriyor. Örneğin en son, 5 milyon asgari ücretlinin
Türkiye’nin en büyük 90 şirketi kadar vergi ödediğini ortaya koyan çalışması, bunun
analiz edilip toplumun dikkatine sunulması bence çok güzel bir çalışmaydı. Kimi zaman kadınların çalışma hayatındaki yerini de araştırdığınızı biliyorum. Bu çalışmalarla İSMMMO bir oda olarak değil adeta bir sivil toplum kurulu gibi çalışıyor. Ben Türkiye’de rakamsal analizlerin eksik olduğunu düşünüyorum. Oysa İSMMMO rakamlarla, rakamların değişimiyle ilgileniyor. Bu açıdan önemli bir eksiği tamamlıyor. Türkiye’de şeffaflığın artırılmasına çok ihtiyacımız var. Şeffaflık nasıl olsa tüm dünyada artıyor. Bence artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Burada doğru ile yanlışı birbirinden
ayırmak çok önemli. Bu noktada da İSMMMO gibi kuruluşlara çok ihtiyaç var.”
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mek istiyorum. Zaten internetin kullanımıyla ilgili bir
yasamız vardı. Yeni İnternet Yasası ile ilgili hazırlıklarda biz de görev aldık.
Eczacıbaşı Holding’in yönetim kurulu üyesisiniz. Buradaki göreviniz de çok zamanınızı alıyor mu?
Aslında bütün görevler birbirine karışıyor. Ev
hayatı da iş hayatı da… Genelde ‘Birçok şapkanız
var, nasıl dengeliyorsunuz?’ diye sorulur. O şapkanın
içindeki kafa aynı olduğu zaman, şapkaların hiçbir anlamı olmuyor. Hepsi birbirine karışıyor.
En son şahsi olarak Biznet şirketinin yüzde 51’ini aldınız. Bundan sonra da iyi fikirlere yatırım yapmaya devam edecek misiniz?
Benim ilgi alanım internet güvenliği… Sağlıklı
bir güvenlik altyapısını görmek istiyorum. Banka kartlarında olan bitenlerin rahatsızlığını zaman zaman he-

KASIM-ARALIK 2011

KASIM-ARALIK 2011

İŞ HAYATINDA 31 YILI DOLDURDU
Faruk Eczacıbaşı, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi'nden 1973’te mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğrenimini tamamlayarak aynı fakültede master yaptı. 1980 yılında Eczacıbaşı Holding Planlama Bölümü’nde görev aldıktan sonra ABD'ye
giderek American Hospital Supply Co.’da çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye döndü ve Eczacıbaşı İlaç
Sanayi’nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1984 yılında Padeko İlaç ve Kimya Sanayi’nde ‘genel müdür’, Eczacıbaşı İlaç Sanayi’nde ‘plan ve projeler genel müdür yardımcılığı’ görevlerinde
bulundu. Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
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pimiz çekiyoruz. Zaten bizim E-Güven
Elektronik Bilgi Güvenliği diye bir kuruluşumuz vardı. Elektronik imza yetkinliğini verme hakkına sahip bir kuruluş. Bunun etrafında o güvenliğin
daha çok pekişmesi için yapmayı düşündüğümüz çalışmaları bir araya getirmek istiyorum. Biznet de bunun bir
parçası. Elektronik kimliğe ve güvenliğe ağırlık veriyor.
E-güven ile elektronik imzayı da tanıtıyorsunuz. İş dünyası
elektronik imzaya yeterince güven duyuyor mu?
E-imzaya güvene ihtiyaç duyulmadığını hissediyoruz desek daha
mı doğru olur? Aslında güveniliyor ama
e-imzaya ihtiyaç duyulmuyor. Gerek
bankaların gerekse özel kurumların gerçekleştireceği uygulamaların sayısına
ve önemine bakar bunun gelişmesi… Elektronik imza gelişecektir, başka çaresi yok. Bu e-güven ile olur olmaz ayrı mesele… Faturalamadan tutun herhangi birinin kendi fikir haklarını
korumasına kadar giden yolda, sanal
ortamda güvenlik ihtiyacının artacağını
görüyoruz ve göreceğiz. Kamu da bunun altyapısını hazırlıyor zaten…
Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün
de başkanlığını yapıyorsunuz.
Özellikle bayan voleybol takımınız iyi gidiyor. Maçlardan keyif
alıyor musunuz?
Maçları izlemekten de organizasyondan da keyif alıyorum. Türkiye’de özellikle kadınların bir spor dalında iddialı olabildiğini görebilmek ve
bu konuya katkı sağlayabilmekten
çok keyif alıyorum. Maçlarda çok heyecanlanıyorum. Bir takım misyonlarda
rol oynayıp bunların sonuçlarının alındığını görmek hakikaten çok keyif veriyor insana...
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KAPAK

Othello sendromuna mı
yakalandınız?
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AYŞEGÜL EMİR
Kıskançlık… İnsanı yiyip bitiren, içten içe kemiren insana özgü
duygulardan biri. Neredeyse tüm bireyler yaşamlarında az ya da
çok kıskançlık duyuyor. Hayatında kıskançlık duymayan insan var
mıdır? Herkes farklı dozda olmak şartıyla bu duyguyu yaşıyor. Çocukluktan itibaren kardeş kıskançlığıyla kendini gösteriyor. Sonra farklı şekillere bürünüyor. Ünlü yazar Tolstoy, kıskançlığı ‘insanı
alçaltan ve küçülten bir duygu’ olarak tanımlamış. İnsana özgü olsa
da kıskançlık genelde olumsuz bir duygu olarak görülüyor. Ama
birazının aşkta, sevgide, iş ve öğrenim hayatında gerekli olduğu
da mutlak.
Azının iyi olabileceği düşünülse de çoğunun getireceği sonuçlar
konusunda herkes hemfikir. Peki, kıskançlık olması gereken bir duygu mu? Yoksa bir hastalık mı? Psikolog Müge Emeksiz, kıskançlığın
diğer duygular gibi doğal olduğunu belirterek, “Ancak kıskançlık
uç noktada yaşanırsa veya zarar verme aşamasına gelirse çekilmez bir hal alıyor. Kişilerin kıskançlık duygusunu kontrol altında
tutabilmeleri çok önemli” diyor.

AŞAĞILIK DUYGUSU VE KISKANÇLIK

KASIM-ARALIK 2011

YERSİZ KISKANÇLIK TEHLİKELİ

Mira Danışmanlık’tan Psikolog Merve Tepeli Yürüten de kıskançlığı hem sahip olunan şeyi yitirme, hem de başkalarında bulunan şeyin kendisinde de bulunması gerektiği düşüncesi durumunda
hissedilen bir duygu olarak tanımlıyor. Aşırı kıskançlığın birçok in-

KAPAK

Kıskançlık, insana özgü, doğal bir duygu. Olumsuz
görülse de birazının aşkta, sevgide, iş ve öğrenim
hayatında işe yarayabileceği kesin. Yersiz ve
saplantılı kıskançlık ise tehlikeli görülüyor. Othello
sendromu da denilen hastalıklı kıskançlığa
yakalananlar tedaviye muhtaç…

Kıskançlık kontrol altına alınmadığında iletişimde sorunlar
ve çatışmalar başlıyor. Emeksiz, özellikle partner ilişkilerinin bitişinde
en çok karşılaşılan sorunların başında yer alan kıskançlığın kişilik yapısı ve model alma durumuyla ilgili olduğunu vurguluyor. Kıskanç bir yapıya sahip olan bir birey eşini, partnerini, arkadaşını,
iş arkadaşını, hatta anne babasını bile kıskanabiliyor. Emeksiz, kıskançlık duygusunu yaşamayan insanın bulunmadığını da vurguluyor ve ekliyor:
“Anne baba tarafından yeterince ilgi ve sevgi görmeyen, aşağılanan çocuk kendine güvensiz bir kişilik yapısına sahip oluyor.
Kıskançlığın en büyük nedenlerinden biri bu aşağılık duygusu. Yapılan araştırma sonuçları kendine güvenli bireylerin daha az kıskançlık davranışları sergilediklerini gösteriyor.” Emeksiz’e göre,
kıskançlık genetik değil ama model alma söz konusu. Anne babaları
kıskanç davranışlarda bulunanlar bu doğrultuda davranışlar sergileyebiliyor.
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KENDİ KENDİNİZE YENEBİLİRSİNİZ

 Kıskançlığa kapıldığınızda huzur içinde olduğunuz bir dönemi ve severek yaptığınız bir
işi anımsayın.
 Duygularınızı tanıyın ve ruhsal yapınızın hangi özelliklerinden kaynaklandıklarını saptayın.
 Aşırı kıskançlık duyduğunuzda bu duygunun nereden geldiğini, daha önce aynı şeyleri
ne zaman hissettiğinizi bulmayan çalışın.
 Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın.
 Kıskançlık duygusunu güvenilen biriyle paylaşmak omuzlardaki yükü bir parça hafifletebilir.
 Yetişkin bir insan olarak duygularınızı kontrol edip makul hale getirin. Konuyla ilgili
düşüncenizi değiştirin.
 Özgüveninizi artırıcı şeyler düşünün. Başarılarınızı hatırlayın.
 Güzel anılarla dolu fotoğraflarınıza, albümlerinize bakın.
 Kendi benliğinize yönelin.
 Kendinize verdiğiniz değeri artırın.
 Kıskançlık duyduğunuz şeyle ilgili eşinizle konuşun. Rahatsızlığınızı dile getirin.
 Destek ve yardım kendi içinizden gelmek zorunda. Kendi özgüveninizi tazeleyin.
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sanın yaşamını olumsuz etkileyebilen
karışık bir ruhsal durum olduğuna
dikkat çekiyor. Yürüten’e göre, kıskançlığın hem olumlu hem de olumsuz
tarafları bulunuyor. Özellikle belirli ve
ölçülü seviyedeki kıskançlık, kişinin iş
yaşamındaki motivasyonunda kaldıraç
etkisi yaratabiliyor. Aynı şekilde bir ilişki içerisinde değerlendirildiğinde kıskançlık belirli bir ölçüde ilişkiye olumlu katkı sağlayabiliyor. Yürüten, “Aşk
ilişkisinde, kişi sevdiğini yüceltiyor,
sevdiğinin hep artı yönlerini görüyor,
kendi geçmişinden getirdiği bütün örselenmişlikleri ilişki içerisinde onarmaya
uğraşıyor. Bir anlamda kendini tamamlamaya çalışıyor. Ancak bu bütünleşmeye karşı herhangi bir tehdit
oluşması durumunda büyü bozuluyor,
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SEVEN İNSAN KISKANIR MI?

Kıskançlığın en çok görüldüğü alanlardan birisi
ise sevgi ve aşk. ‘Seven kıskanır, kıskanmak sevginin göstergesidir’ laflarını günlük hayatımızda sıkça duyarız.
Pek çok kadın ve erkek elinde olmadan sevdiği, aşık olduğu kişiyi kıskanır. Psikiyatrist Sevilay Zorlu, iki kişi
arasındaki bir ilişkinin üçüncü bir kişi tarafından tehdit edildiği durumda kıskançlığın ortaya çıktığını söylüyor. Birey öncelikle bu tehdidin kendisi ve ilişkisi için
önemi ve onunla nasıl başa çıkabileceği üzerine düşünmeye başlıyor. Daha sonra duruma ilişkin bir tepkide
bulunur. Zorlu, kıskanç bir partnerin tepkilerini şöyle sıralıyor: “Eşi ya da partnerinin ilgisini çekmeye çalışma.
Kaygı ve eşe yönelik düşmanlık. Sevgilisinin bütün zamanını tekele almaya çalışmak. Partnerinin her konuştuğu
kişiyi potansiyel tehdit görme. İlgiyi, sevgi sözcükleri ve
abartılı hediyelerle kendi üzerlerinde tutmaya çalışabilir.
Kıskandırmaya çalışabilir. İntihar tehdidi ya da girişiminde
bile bulunabilir.” Zorlu, kıskançlığın abartılı yaşanmadığı durumlarda aşkın ömrü uzatabileceğini söylüyor.
İlişkide sadakat ve bağlılık kavramlarının öneminin tekrar tekrar gündeme gelmesini sağlayarak, karşılıklı verilen güvenceler aracılığıyla aşkın süresini uzatabilir. Kıskançlık aşkı besleyebileceği gibi aşkın ölümüne, hatta çeşitli trajik sonuçlara
da yol açabiliyor. Sevilay Zorlu, “Bu tür durumlarda bazen aşk bir trajedi ile de sonuçlanabiliyor. Kıskançlığın ortaya çıkardığı davranışlar aşk gibi kördür. Sınır tanımaz” diyor. Peki, daha
çok kadınlar mı kıskanıyor, erkekler mi? Zorlu’ya göre iki cins de birbirini kıskanıyor. Ama erkekler daha çok cinselliği kıskanırken, kadınlar duygusal yakınlaşmaları istemiyor. Yani iki
cinsin ilişkiye dair korkuları farklı yerlere yoğunlaşmış durumda.

KAPAK

eksiler, hatalar görülmeye başlanıyor. Kıskançlık duygusunun aktif olmasıyla birlikte öfke, değersizlik, mutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik gibi duygular da yaşanabiliyor. Bazen bu duygulara değersizlik ve özgüvensizlik ile ilgili düşünceler
de eşlik edebiliyor” diye konuşuyor.
Kıskançlık da azı karar, çoğu zarar olarak görülen duygulardan. Bazen
bir tehdit ya da kaybetmede, bazen de
yersiz görülebiliyor. Yürüten, yersiz kıskançlık konusunda uyarıda bulunuyor:
“Kıskançlık yaşayan kişiler kıskançlıklarının yersiz olup olmadığı araştırmalı ve kendi kendilerine sorgulamalı.
Kıskançlık çoğu zaman kıskanan kişinin
iç dünyasından kaynaklanan nedenlerle abartılı ve çarpıtılmış algılardan ve yorumlamalardan kaynaklanıyor. Kıskançlık, çocukluktan itibaren inşa edilen
bir duygu olduğundan, bu kişiler profesyonel yardım alarak sorunlarını çözebilirler.” Kadın ve erkeklerin de yaşadıkları kıskançlık duyguları ile baş etme
yöntemlerinde farklılıklar var. Yürüten bu
yöntemleri şöyle anlatıyor:
“Kadınlar görece daha yapıcı bir
yaklaşım göstermekle birlikte genel olarak kendi hak ve isteklerinden vazgeçen
ve alttan alan bir yaklaşım gösteriyor. Erkekler ise genellikle kadınlara göre biraz daha tehditkâr davranışlar sergileyerek sonuç elde etmeye çalışabilirler. Kıskançlık, her ne kadar iki kişi arasında yaşanan bir durum gibi gözükse de, aslında
kişinin kendi içinde yaşadığı ancak çevresine yansıttığı bir durumdur. Bu nedenle
kıskançlık duygusu fazla olan biriyle, iletişim kurmak tüm özene rağmen kolay
olmayabilir. Kıskanç kişinin, kendine
ve başkalarına olan güveniyle ilgili sorununun mevcudiyeti, sağlıklı iletişime
engel olabilir. Bir sorun yaşanması du-
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EYVAH KARDEŞİM DOĞDU!

 Yaşadığı olumsuz duyguları ifade etmesine olanak sağlayın.
 Temel ihtiyacının ne olduğunu anlamaya çalışın.
 Onu kardeşiyle kıyaslamayın, ikisini de ayrı bir birey olarak
kabul ettiğinizi hissettirin.
 Çocuklarınıza birlikte ayırdığınız zamanların dışında, teke tek
faaliyetler ve ortamlar hazırlayın.
 İhtiyaçları doğrultusunda, geçmiş yaşantılarını hatırlayıp, oyunlar oynayın.
 Kardeşini kabul edebilmesine yardımcı olmak amacıyla yaptırdığınız yardımlarda, çocuğun zorlanmamasına dikkat edin.
 Onu kıskançlık konusunda ikna etmeye çalışmak için ödüller vermeyin.
 Ona zaman tanıyın. Yaşadığı duygunun zor olduğunu ve herkes tarafından yaşanabileceğini anlatmaya çalışın.
 Kardeşlerin arasına girmeyin. Hakem rolü üstlenmeyin. Sorunlarını kendileri halletmeleri konusunda yol gösterici olun.
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Ailesinin tek gözbebeği ve odak noktasıyken yeni gelen kardeşle
beraber birden bire ikinci plana itiliyor. Küçük kardeşe duyulan kıskançlık
çocukların yaşamındaki en yaygın kıskançlık türü. Bu kıskançlık türünde,
çocuk genellikle saldırgan biçimde davranır. Kardeşine vurma, ısırma
sık rastlanır. İlgi çekmek için emeklemeye, bebek gibi konuşmaya başlar. Bu konuda anne babalara çok görev düşüyor. Uzmanlara göre anne
babalar, çocuğu kardeş sahibi olmaya hazırlamalı. Olumlu taraflarını
göstermeliler. Ama çocuk ne kadar hazırlanmış olursa olsun kıskançlığı
yaşamayı kontrol edemez. Çocuğun kıskanması doğal bir duygudur. Çocuğun yaşadığı duyguyu kabul etmek, bu duyguyu görmemezlikten gelmekten daha etkilidir. Çevreden gelen ‘sen artık abi, abla oldun’, ‘yok
canım, kıskanmaz. O, onun kardeşi’ gibi ifadeler, çocuğun gerçek duygularını ifade etmesini engelleyebilir. Bu da çocuğun olumsuz olarak
yüklenmesine, saldırgan davranışlarının artmasına neden olabilir. Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
 Kıskançlık duygusunu kabul edin, bastırmaya çalışmayın.
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rumunda, her iki tarafın da şeffaf ve net olması,
yeni bir güven yapılanmasında kolaylık sağlayabilir.”

HASTALIKLI KISKANÇLIK

Sevilay
Zorlu
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ADALETSİZ İŞYERLERİ
KISKANÇLIĞI KÖRÜKLÜYOR

Kıskançlığın çokça görüldüğü yerlerden biri de iş hayatı. Adaletin olmadığı işyerleri ise bu duyguyu adeta körüklüyor. Arkanızdan konuşuluyor, sürekli eleştiriliyorsanız kıskanılıyor olabilirsiniz. Haksız atamalar, yöneticinin çalışanlara karşı adil olmaması, bazı çalışanlara kıskançlığı yöneltebilir. Son yıllarda dozajı artan rekabet
de kıskançlığı körüklüyor. İş ortamlarında
en çok kıskanılanlar ise başarılı, yetenekli
ve daha eğitimli olanlar. Yüksek maaş
alanlar, yöneticileriyle iyi iletişimi olanlar… Hırslı, kariyer hedefleri yüksek olan,
rekabet duygusunu daha yoğun hissedenler
iş yerinde kıskançlık duygusuyla daha fazla yüzleşiyor. Yeni işe girenler de çokça kıskanılan ve zorluk çıkartılanlar arasında. Uzmanlara göre de kadınlar duygularını genelde daha yoğun yaşadıkları ve daha çok

belli ettikleri için kadınlar arası kıskançlık
daha net algılanıyor. Erkekler bunu gizlemede
biraz daha başarılı. Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Gelişim Merkezi Müdürü Ayşegül Horozoğlu, haset, kıskançlık, büyük hedefler ve meydan okumaların psikolojik şiddetin de temel nedeni olduğunu vurguluyor
ve şunları söylüyor: “İş ortamlarında çalışanlar iş arkadaşlarını daha iyi çalıştığı, daha
çok sevildiği için kıskanabilir. Performansları kendilerinden daha iyi ve daha üretken
olan birisiyle kıyaslanacağı için, yetenekli olanı kıskanır ve ona karşı psikolojik şiddet uygulamayı tek çıkar yol olarak görebilir. Bu
nedenle kendi performanslarını yükseltmek yerine yukarıdakini kendi seviyesine çekmeye çalışabilirler.” Kıskançlık ve çekememezlik de işyerlerindeki dedikodunun en büyük kaynaklarından biri olarak görülüyor.
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Kıskançlıkta olabilecek en kötü durum ise
hastalıklı kıskançlık olarak görülüyor. Othello
Sendromu olarak da adlandırılan bu durum pek
çok insanın hayatını tehdit ediyor. Adını ünlü yazar William Shakespeare’in ‘Othello’ adlı eserinden alan bu rahatsızlık, kişinin sevdiği birini hastalık derecesinde kıskanması durumu olarak ifade ediliyor. Sevginin kaybı ya da kaybedilme tehlikesi, sevilen kişiye ve bir rakibe karşı duyulan düşmanlık ve kendine saygıyı azaltan narsistik darbe, kıskançlık
duygusunu oluşturan temel öğeleri oluşturuyor.
Acıbadem
Hastanesi’nden
Psikiyatrist Sevilay Zorlu, hastalıklı kıskançlık
konusunda uyarıda bulunuyor:
“Kıskançlık eşlerin birbirlerine ve çocuklarına bağlanmalarına sağlıklı etkiler yapabilmesine karşın,
abartılı bir seviyeye ulaştığında tehlikeli ve saplantılı bir duygu halini alabilir. Uzmanlar bununla
baş etmekte güçlük dahi yaşayabilirler. Othello sendromunda olduğu gibi kıskançlık patolojik
bir hal alabilir. İnsanlar bazı hallerde en ufak
sadakatsizliğe dair olası ipuçlarını toplarlar ve
onları yanlış okumaya başlayabilirler. Bu durumlarda birey partnerinin parfümlerini koklayabilir. Hatta eşini takibe alabilir. Bazı durumlarda danışmanlık almak işe yarayabilir ancak kıskançlık iyice yerleştiğinde yapılabilecek
çok az şey kalır. Ağır vakalarda ilaçların kullanılması uygun olabilir.”
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YILI
SİZE SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YAŞAMI VE
SONSUZ MUTLULUĞU GETİRSİN

Yıl boyunca, denklemde bilinmeyenleri yerine
koyup o denklemi gerçekleştirmeyi” yine
MALİ ÇÖZÜM’e bırakın!

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Van depremi, metropol İstanbul’un depreme ne kadar hazırlıksız olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Acilen bir şeyler yapılması
gerekiyor. Uzmanlar, tek çarenin kapsamlı bir kentsel dönüşüm olduğu üzerinde fikir birliği yapıyor. Üstelik de bu kentsel dönüşüm
yalnızca İstanbul’da değil, çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın olduğu tüm Türkiye genelinde geçerli… Hükümet de acil harekete geçilmesi gereğini gördü ki, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Dosya konumuzda da belirttiğimiz gibi kentsel dönüşüm iki ucu keskin bir bıçak gibi… Dönüşümün evinden yurdundan edeceği geniş halk kitleleri endişeli. Bu dönüşümün bir
rant transferine dönüşmemesi için bizler de bir kez uyarı yapalım istedik. Dosya konumuzda kentsel dönüşümle ilgili hazırlıkları ve
çekinceleri detaylı olarak inceledik.
İSMMMO Yaşam’ın kapak konusunu ise ‘kıskançlık’ olgusuna ayırdık. Dergimiz insana dair konulara özellikle yer veriyor. Kıskançlık da insana dair bir duygu… Kıskançlığın yersiz ve saplantılı olanı hem kişilerin hem de çevresindeki insanların hayatını zindana çevirebilir. Bu nedenle uzmanların bu konudaki önerilerine kulak vermekte yarar var.
İSMMMO Yaşam yine sayfalarına birbirinden değerli isimleri konuk ediyor. Zirvedekiler sayfalarımızın konuğu Türkiye’nin
köklü sanayici ailelerinden birine mensup olan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı. Eczacıbaşı dergimize teknolojinin
tetiklediği toplumsal değişimleri anlatırken, yeni nesilleri teknolojiyle tanıştıracak FATİH Projesi’yle ilgili de kritik mesajlar verdi. Sağlık sayfalarımızda bir duayenin söyleşisine yer veriyoruz. Ömrünü sivil toplum liderliğine adamış Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ile Türkiye’deki kronik böbrek hastalıklarından nasıl korunabileceğimiz konusunda sohbet ettik.
Medya dünyasından konuğumuz Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Bilim ve Teknoloji dergisi genel yayın yönetmeni Orhan Bursalı. Sayfalarımızda Türk müziği ile cazı birleştiren ses sanatçısı Senem Diyici’nin Avrupa’ya ulaşmış ama Türkiye’de az bilinen
başarı hikayesini de okuyabilirsiniz.
Duayen meslek mensubumuz Turgut Güngör, emekli olduktan sonra ‘Madenlerimiz’ isimli kitabı çıkardı. Yeraltı zenginliklerimize
dikkat çeken Güngör, “Madencilik işsizliğe çare olacak sektördür” diyor.
İSMMMO Yaşam Türkiye’yi gezmeye devam ediyor. Bu sayıda Trakya bölgesindeki durağımız Edirne. Yurtdışında ise bu
kez Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de soluklandık ve güzelliklerine ışık tuttuk. Modadan kültür sanata kariyerden lezzete kadar birçok konuyu siz okurlarımıza sunuyoruz. Umarız yeni yılda elinize ulaşan dergimizle geleceğe daha umutla bakarsınız…

Yahya Arıkan
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GÜNDEMİN SESİ

Bilimi halka
taşıyan
gazeteci

Orhan Bursalı, 25 yıldır Cumhuriyet
gazetesinde her hafta yayınlanan Bilim
ve Teknoloji dergisinin yayın
yönetmenliğini yapıyor. Aynı zamanda
gazetede haftada dört gün siyaset
üzerine köşe yazıyor. Türk basınında
bilim ve teknoloji haberlerinin çok yer
alamadığından yakınan Bursalı, Bilim
ve Teknoloji dergisiyle toplumda
farkındalık yarattıklarını ve bilimi
halka taşıdıklarını vurguluyor.
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SEHER KARATAŞ
O, hayatını bilime ve teknolojiye adayan bir gazeteci. 25 yıldır Cumhuriyet gazetesinin her hafta yayınlanan Bilim ve Teknoloji dergisinin yayın yönetmenliğini yapıyor. Türkiye’nin ilk bilim ve teknoloji editörlerinden biri olan Orhan Bursalı’dan bahsediyoruz. 1986’dan beri Cumhuriyet’in eki olarak bu dergiyi çıkaran Bursalı, bilim
ve teknolojinin ülkelerin ekonomisine, geleceğine, eğitime, insanlığa önemli katkıları olduğunu söylüyor. Üniversiteyi Almanya’da okuyan Bursalı’nın gazeteciliğe başlama hikayesi bir hayli ilginç. Dünyayı değiştirmeyi hedefleyen gençlik hareketlerinin yaşandığı bir dönemde üniversite eğitimini tamamlamış Orhan Bursalı... Üniversiteyi bitirdikten sonra 1972 yılında Türkiye’ye dönme kararı vermiş. Döndükten bir
ay sonra tutuklanarak, Doğu Perinçek ve arkadaşlarıyla beraber yargılanmış. Yaklaşık 2.5 yıl Mamak’ta hapis yattığını söylüyor. 1974 yılında Ecevit hükümetinin affıyla serbest bırakılan Bursalı, hapisten çıktıktan sonra gazeteciliğe adım atmış. O dö-
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BİLİM MERKEZLERİ TÜM
İLLERDE YAYGINLAŞMALI
Gazetecilik dışında bilim ve teknoloji ile ilgili çalışmalarınız
oldu mu?
İstanbul’da ilk kurulan bilim merkezlerinden birinin kurucu üyelerindenim. Bu merkezlerden biri İTÜ Taşkışla binasında, biri de Fulya’da bulunuyor.
Ankara’da da bir merkez var. Ben Taşkışla’daki merkezin beş yıl müdürlüğünü yaptım. Bu konuda epeyce çalışmalarım oldu, çok sayıda konferansa
katıldım. Bugün de çeşitli konferanslara katılıyorum. Biz bu merkezleri, bilimin çocuklar arasında yaygınlaşması, popülerleşmesi, onların da bilimle temas etmeleri, ilgi uyandırmak ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesini sağlamak amacıyla kurduk. Bu açıdan bu merkezler çok önemli yerler. Kısa bir
süre önce Kocaeli’nde de bir tane kuruldu. Bugünkü iktidar da bilim merkezlerini
tüm illerde yaygınlaştırmak istiyor. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı’nın geçen gün böyle bir açıklaması oldu. Bu tarz çalışmaları destekleriz.

GÜNDEMİN SESİ

nem yayınlanan politik dergi Yeni Ortam’da çeviriler yapmaya başlamış. Burada dış haberler servisinde üç ay çalıştıktan sonra Günaydın gazetesinin dış haberler servisine geçmiş. 1976’da, Günaydın’da dış haberler şefliğine getirilmiş. 1985’e kadar da Günaydın’ın başında aktif bir yönetici olarak çalıştıktan sonra ise istifa ederek ayrılmış. Bursalı, bu dönemde Cumhuriyet gazetesine
geçtiğini anlatıyor. O gün bugündür de Cumhuriyet’in bilim ve teknoloji editörlüğünü yapıyor. Orhan Bursalı, haftada dört gün de
gazetede köşe yazıyor. Buradaki yazıları ise daha çok siyaset bilimi üzerine... Bilim ve Teknoloji dergisiyle toplumda farkındalık
yarattıklarını belirten Bursalı, bu dergiyle büyüyen gençler olduğunu vurguluyor. Bursalı’yla, hayatını, sektörü ve Türkiye’de bilim ve teknoloji gazeteciliğini konuştuk.
Siyaset bilimi okuyan biri olarak bilim ve teknolojiye ilginiz nasıl başladı?
Bilime her zaman meraklı biriydim. Daha çok bilim felsefesi konusuna ilgi duyuyordum ve o konularda okuyordum. Ama
aslında bilim haberlerine çok da yer verilmeyen bir medyamız vardı. Ben o dönemlerde bunu önemli bir eksiklik olarak görüyordum.
Özellikle Günaydın’daki yöneticiliğim sırasında bilim, araştırma haberlerini ve yenilikleri gazetede duyuruyordum. Bu haberlerin gazetede yer alması için özel çaba sarf ediyorduk. Ama bunun daha
bir bütünsellik içinde bir dergi formatında yayınlanması Türkiye’de
çok önemli bir aşama olacaktı. O zaman Türkiye’de TÜBİTAK’ın çıkardığı aylık dergi Bilim ve Teknik vardı sadece. Bizim dergi çıkana kadar, bu konuda çeşitli denemeler oldu. Ama bilimi halka
taşıyan, bilim dünyası ile halk arasında bir köprü görevi gören,
halka yapılan araştırmaları anlatan bir dergi yoktu.
‘Bilim ve Teknoloji’ dergisinin çıkış hikayesini dinleyebilir miyiz?
Günaydın’dan ayrıldığımda amacım Cumhuriyet gazetesinde
bilim ve teknoloji ile ilgili bir dergi çıkarmaktı. Onlara bu konuda bir teklifte bulunmuştum. Cumhuriyet’e gitmeden önce Güneş’te,
Mehmet Barlas’la üç ay çalıştım. O dönem Cumhuriyet ekler çıkarmaya başlamıştı. Benim teklifimi de değerlendirerek, bir bilim
ve teknoloji eki çıkarmayı uygun gördüler ve beni çağırdılar. 1986’da
Cumhuriyet’e geçtim. Oraya geçtikten iki ay sonra Bilim ve Teknoloji dergisini çıkarmaya başladık ve 25 yıldır çıkarıyoruz.
Bilim ve Teknoloji dergisinin başarısı ve istikrarını
neye bağlıyorsunuz?
Dergimiz Türkiye’de bilim kültürünü yaymayı amaçlıyor. Zaten Atatürk de bilimsel temeller üzerine bir cumhuriyet inşa etmek
amacıyla bu ülkeyi kurdu. Atatürk’ün, ‘manevi mirasım bilim ve
akıldır’ sözü bunun göstergesi. Bu bakımdan bilim üretmek, bi-

İSMMMO YAŞAM  21

GÜNDEMİN SESİ

‘MESLEK
ÖRGÜTLERİNİN
ÜZERİNDEKİ BASKI
KALKMALI’
İSMMMO’nun faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu tarz mesleki örgütlerin hepsini çok önemsiyorum. Türkiye’de ne yazık ki bu örgütler üzerinde de
baskı var. İSMMMO, uluslararası çapta, evrensel
normlara göre çalışan, niteliğini ona göre yükselten bir
meslek örgütü. En azından bu yönde bir çabası olduğunu biliyorum. Mesleki örgütler siyasetin baskısından
arınmalı. Bütün meslek örgütleri, geri kalmış bir ülkeyi,
siyaseti, anlayışı o koşullara uyumlu olmayı reddetmeli.
Bu örgütler, siyasetin, düzenin üzerinde olmak zorunda,
olmalıdır ki daha ileri gidilebilsin. Yani çıtayı yüksek
tutmak gerekiyor. İSMMMO gibi örgütler bu konuda
çaba sarf ettikçe, Türkiye daha ileri gidecek.
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lim kültürünü yaymak, sanayiyi, ekonomiyi ve hayatın her alanını bilim üzerine inşa etmek amacıyla bu proje hayata
geçirildi. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de amacıdır. Biz bu açıdan
cumhuriyetimize destek olmaya çalışıyoruz. Başarımızın temelinde bu yatıyor.
Derginiz, bu anlamda ilk ve
tek dergi mi?
Haftalık olarak öyle. Aylık olarak
bugüne kadar üç dergi çıktı. Mesela
Hürriyet bizden esinlenerek 2003-2007
yılları arasında haftalık Hürriyet Bilim dergisi çıkardı. Hatta biz onlara danışmanlık da yaptık. İlk zamanlar tiraj farkı ile
bizden öndeydiler ama sonra maliyeti karşılayamadılar ve kapattılar. Cumhuriyet’in de dönem dönem zorlandığı oluyor
çünkü bu iş maliyetli bir iş. Fakat dergi
gazetenin tirajını da artırıyor. Bunun etkisi ve düzenli ilanlar sayesinde ayakta
kalıyoruz. Bu dergi bence amacına ulaşıyor. Belli bir birikim yaratıyor. Ayrıca burada üniversitelerarası bir tartışma platformu da oluşuyor. Her hafta iki sayfa bilim dünyamızın sorunlarını tartışıyoruz.
Güncel olaylar üzerinden bilimsel gelişmeler tartışılıyor. Toplumda bir farkındalık
yarattığımıza inanıyorum. Bu dergiyle büyüyen gençlerimiz var.
Dergi dışında Cumhuriyet’te
neler yapıyorsunuz?
Haftada dört gün köşe yazıyorum.
Yazılarım daha çok siyaset bilimi üzerine oluyor ama mesela son günlerde
ağırlıklı olarak akademi ile ilgili yazılar
yazdım. Biliyorsunuz, hükümetin ilgili yasayı değiştirip Türkiye Bilim Akademisi’ne
siyasi atamalar yapmak istemesi güncel
bir konu. Biz buna karşı çıkıyoruz çünkü
bütün dünyada bilim akademileri kendi
üyelerini kendileri seçer, siyasi atamalar
yapılmaz. Ama yasa değiştirilirse bizde hükümet akademiye atamalar yapacak.

Türkiye’de bilim bağımsız
olarak üretilebiliyor mu?
Bugün Türkiye’de evrensel ölçütlere uygun üniversite sayısı çok az. Kimilerine göre hiç yok ama ben az da olsa
olduğunu düşünüyorum. Örneğin; ODTÜ,
Boğaziçi, İTÜ var. Yani en azından bu çaba
içinde olanlar bunlar. Ankara Üniversitesi,
İzmir’deki üniversiteler evrensel nitelikte üniversite olma çabası içindeler. Niteliklerini artırmaya ve geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun desteklenmesi lazım.
Üniversiteleri şahsi müdahalelerden arındırarak, bilimde yetkinleşmesini sağlarsanız Türkiye’yi güçlendirirsiniz. Böylece
evrensel bir eğitimle evrensel insanlar yetiştirirsiniz.
Türkiye, üniversite sanayi işbirliği konusunda yeterince başarılı mı?
Evet, bu alanda da sorunlar var.
Zayıf, geliştirmeye çalışılan bir alan. Bugün devlet sanayiyi destekliyor. Hem TÜBİTAK hem de Sanayi Bakanlığı fonlar ayırıyor, projenize destek veriyor ve bu sayede bir sürü ürün geliştiriliyor ama
toplam içinde Ar-Ge harcamaları ortada.
Bizim gibi ülkelerin ekonomileri üretilen
ürünlerin niteliğiyle de ölçülüyor. Siz ne
kadar orta ve yüksek nitelikte ve teknolojide mal üretiyorsunuz? Ve ithalatınız ne kadar, ihracatınızın yüzde kaçını
orta ve yüksek teknolojili ürünler oluşturuyor? Çin bütçesinin yüzde 16’sını
Ar-Ge’ye yatırıyor. Türkiye ise sadece yüzde 1.4’ini.
Türk basınında bilim ve teknoloji alanında uzmanlığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Teknoloji basında en çok ürün yönüyle yer alıyor. Bunun dışında bilim ve
teknoloji politikaları gazetelerde yer bulamıyor. Basında bilim ve teknolojiyi benim bakış açımla izleyen gazeteci oldu-
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BURSALI’NIN
ÜÇ ÇOCUĞU VAR
Orhan Bursalı, kitap okumaktan, müzik dinlemekten hoşlanıyor. Sık sık da konserlere gidiyor. Bursalı “Bir müzik aleti çalmıyorum ama çalmayı çok isterdim çünkü müzik aletlerini ve müziği çok seviyorum” diyor. Bursalı kışın Moda’da yazın Büyükada’da
yaşıyor. Bursalı çocuklarıyla ilgili de şu bilgileri veriyor: “İki kız, bir erkek üç çocuğum var. Küçük kızım mimar ve tasarımcı. Milano’da bir tasarım bürosunda çalışıyor. Büyük kızım ise burada kemancı
Cihat Aşkın’ın asistanlığını yapıyor. Daha 15 yaşında olan oğlum da Danimarka’da okuyor.”

ğunu söyleyemem. Arada sırada mesela deprem gibi güncel olaylar olduğunda, haber yapan arkadaşlarımız var. Ama bizde hiçbir gazetede bir
bilim editörü yok. Oysa bütün gelişmiş ülkelerde her gazetenin bilim editörleri var. Ben Bilim ve Teknoloji dergisinin bilim editörü olarak bu alanda tekim diyebilirim. Gazeteler magazin gibi popüler konularla ilgileniyor daha çok. Ancak gazetelerin görevi okurunu her konuda bilgilendirmek
ise her gazetenin kadrosunda bir bilim editörü de olması lazım.
Türkiye’de basının şu anki durumunu nasıl buluyorsunuz?
Aslında patronlarla siyaset arasındaki iş ilişkisinin kesilmesi, hiçbir basın patronunun devletle iş yapmaması lazım. Demokrasinin de olmazsa olmazlarından biri bu. Basın hiçbir dönem bu kadar yandaşlaştırma
operasyonuna maruz kalmamıştı. Beş yıl önce basının yüzde 41’i tamamen iktidarın destekçisi haline gelmişti. Şimdi bu oran yüzde 90’a çıktı.

GÜNDEMİN SESİ

Cumhuriyet’in çizgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Aydınlık gazeteleri genel basının dışında
kalıyor. Birkaç tane de ulusal kanal var. Doğuş Grubu da düşünceyi ve
siyaseti tartışan bütün programlarını kaldırdı. Bütün programcıları işten
çıkardı. Çünkü o programlarda hükümeti eleştiren görüşler oluyordu. Şimdi meydan tamamen boş kaldı, iktidar her şeyi yapabiliyor. Ben gazetecilik hayatımda basının bu kadar baskı altına alındığı bir dönemi hatırlamıyorum.
Yazdıklarından dolayı hapiste olan gazeteciler de var.
Dünyada bu kadar çok gazetecinin hapiste olduğu bir ülke yok. Türkiye böyle bir ortamda, tek parti diktatörlüğünün egemen olmaya çalıştığı
bir ülkeye dönüştü. Özellikle de hukuk tek yanlı çalıştırılıyor. Ve büyük
hukuksuzluklar ve haksızlıklar yapılıyor.
Biraz da kitaplarınızdan bahsedelim.
Kaç kitap yazdınız bugüne kadar?
‘Ulus Yıkıcılığı Zamanları’, ‘Bilim Toplum ve
İnsana Bakış’, ‘Türban Kadın Sorunu mu Erkek Sorunu mu’, ‘10 Yıldır AKP’ ve ‘Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve Türkiye’ olmak üzere beş kitabım çıktı. Türkiye’nin bilim ve ekonomi alanında dünyadaki
yerini gösteren bir kitap yazıyorum. Önümüzdeki ilkbaharda yayınlamayı düşünüyorum. ‘10 yıldır AKP’ kitabımı yeniliyoruz, ikinci baskısını çıkaracağız. Bunlar dışında bir hikaye bir de roman
projem var. Güncel politik kitapları bitirdiğim zaman hikaye ve roman yazmak istiyorum.
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Kentlerde dönüşüm savaşı

Marmara depreminden bu yana
gündemden düşmeyen kentsel
dönüşüm konusunda bu kez hükümet
kararlı… 10 yılda 400 milyar dolarlık
kaynakla yapılması planlanan
dönüşüm özellikle İstanbul gibi
şehirlerde hayati önem taşıyor. Bu
yönüyle kentsel dönüşüm desteklense
de, dönüşümün 'evinden edeceği’
büyük kitle endişeli. Kentsel dönüşümü
‘rant transferi’ olarak görenlerin sayısı
azımsanacak gibi değil.
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FERİDE AY

“Kentsel dönüşüm.” Bu iki kelime, 10 yılı aşkın süredir belki de en sık duyduğumuz, kullandığımız kelimeler arasında yer aldı. 1999’da yaşadığımız deprem
felaketinden sonra sıkça telaffuz edilmeye başlandı. Bu kadar uzun süre, bu kadar
çok konuşulup da sonunda birşey olmayınca da “kentsel dönüşüm” ifadesi, artık
“ulaşılması güç bir hayali, içi boş bir kavramı” ifade ediyormuş gibi gelmeye başladı... Biz konuşmaya devam ederken Van’da deprem oldu. Burada da kaybımız çok
büyük oldu. Bu son deprem, yıllardır gündemimizde olan bir konuyu, “kentsel dönüşümü” yeniden gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Süreç hız kazandı. Bu hazırlık
sokakta da yankı buldu. Çünkü kimse yıkılması olası binada yaşamaktan memnun
değil. Kentlerin düzensizliği, sağlık, eğitim, ulaşım gibi hizmetlere erişmenin zorluğu da cabası. Ancak 2B yasasının da detayları ortaya çıktıkça kuşkular büyüdü;
Acaba kentsel dönüşüm dürüst yapılacak mıydı?.. Öyle ki, kentsel dönüşümün önü,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na büyük yetkiler veren 2B Yasa Taslağı ile açılacak.
Bu yasaya göre bazı mülk sahipleri ise hiçbir hak talep edemeyecek.
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2B “orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileriyle ilgili yasa taslağı”nın kısa adı. Taslak Başbakanlıkta... Önümüzdeki
günlerde Bakanlar Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Taslakta, kanunun amacı, “Hazine adına orman dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi” olarak özetleniyor. Böylece kıymetli hazine arazileri de bu kanuna dayanarak imara açılabilecek.

YOKSULA YER YOK

Yasanın en can alıcı kısmı ise yoksulları ilgilendiren “proje alanı” yetkisi. Çünkü bu şekilde “proje alanı” olarak tarif
edilen yerlerde ikamet edenlerin hiçbir hak talep etme şansı olmayacak. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ
öncülüğünde götürülen bu dönüşüm sürecinde, arazinin
proje kapsamına alınması halinde, mülk sahibinin yargıya başvurmak dahil herhangi bir hakkı bulunmayacak. Araziyi kullananlar, ‘devralma hakkından’ yararlanamayacak, itiraz edemeyecek, dava bile açamayacak. Bir bölgenin gecekondu ve
kentsel dönüşüm amacıyla “proje alanı” ilan edilmesi durumunda, bu bölge içinde kalan özel mülklerde de söz hakkı
idareye geçecek. Bütün bu düzenlemeler, kentlerde, özellikle merkezi yerlerde sıkışan kitlelerin, bulundukları yerlerin
kamulaştırılması ve TOKİ eliyle “şehirlerden uzaklaştırılması” sonucunu doğurabilecek.

HEDEF MERKEZLER
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Depremle yüzyüze yaşayan Türkiye’de, 19.5
milyon konut stokunun yaklaşık 10 milyonunun, 10
yıl içerisinde yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu inşaat sektörü için de ciddi bir itici güç oluşturacak. Yenilemenin kaçınılmaz olduğunu düşünen
inşaat sektörünün temsilcilerinin görüşleri şöyle:
 İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi Durbakayım: Kentsel dönüşümün başarılı olması için topluma deprem bilinci
verilerek kentsel dönüşüme ikna edilmesi gerekiyor.
Parsel birleştirilmesine ekstra emsal verilmesiyle daha
büyük parsellerde yeni ve güvenli binalar yapılması
da sağlanmalı. Kanuni düzenlemeler yapılmalı ve
kentsel dönüşüm sürecinde istismarcılığa izin verilmemeli.
 Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Dumankaya: Kentsel dönüşüm Türkiye’nin gündeminden hiç düşmemeli. Mevzuat düzenlenmeli, yeterliliği olmayanlar müteahhitlik
yapmamalı.
 Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali
Ağaoğlu: Türkiye’deki yapıların depreme dayanıklı
inşa edilmediği her depremde ortaya çıkıyor. İstanbul’un yüzde 70’i yıkılıp yeniden yapılmalı.
piti gerçekleştirildi, ancak bu binaların güvenli hale gelmesi için adım atılamıyor.
Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, kentsel dönüşüm projelerini “TOKİ eliyle kamu
arazilerinin ayrıcalıklı imar kararları doğrultusunda betonlaşmaya açılma süreci”
olarak tanımlıyor. Depremin kentsel dönüşüm için bahane olarak kullanılmasını
eleştiren Muhcu, İstanbul’un, özellikle planlı geliştiği rant getirisinin yüksek olduğu
Ataşehir, Bahçeşehir, Ataköy gibi yeşil donatı alanları üzerine kentsel dönüşüm projeleri monte edildiğine dikkat çekiyor. Yapı yasağı olan kamu arazilerinin el değiştirerek

DOSYA

“Mera, yaylak ve kışlaklarda yatırımların önünün açılması” düzenlemesi de taslakta yer alıyor. Taslağa göre, “TOKİ
veya ilgili belediye afet bölgelerinde kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı yöntemler uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı inşaat yaptırmaya” da yetkili olacak. Böylece afet alanları yapılaşmaya açılabilecek. Meslek örgütleri bu süreçte yer
almayacak.
Bu düzenlemeler yapılırken İstanbul’un ilçelerindeki yapı
stokunu depreme hazırlama sürecinin önünde yasal engeller
var. 39 ilçenin çoğunda olası depremde yıkılacak binaların tes-

İNŞAAT SEKTÖRÜ
HEYECANLI

İSMMMO YAŞAM  25

kentsel dönüşüm projelerine açıldığını anlatan Muhcu, “2B’ler, ormanların betonlarla işgal edilmiş alanları. Bu ormanların yapı topluluklarından arındırılması gerekirken dönüştürüldü. Su havzaları, 1. sınıf tarım arazileri kentsel dönüşüm alanları oldu” diyor ve
ekliyor: “Özellikle deniz manzaralı, ulaşım olanakları iyi, kent merkezi ile ilişkisi olan, rant getirisi yüksek, yoksulların yaşadığı mahallelere göz dikildi.”

‘YIK-SAT’ OLMASIN

DOSYA

TOPBAŞ: DEPREMDE
CANIMIZDAN OLMAYALIM

Son olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağını ve
10 ilçede yıkımın başlayacağını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, her platformda bu çalışmaların yaşamsal önem
taşıdığına işaret ediyor. İstanbul’daki çarpık yapılaşmaya dikkat çekerken
“Kimse gücenmesin. Kral çıplak” diyen Kadir Topbaş, Van’da yaşanan
depremin ardından Türkiye’nin kentsel dönüşümü birinci gündem maddesi olarak ele alması gerektiğinin yeniden ortaya çıktığına dikkat çekiyor. İstanbul’un 14 milyonluk dev bir şehir olduğunu söyleyen Topbaş, aynı acıları tekrar yaşamamak için radikal kararlar alınacağının
altını çiziyor. Topbaş, beklenen olası depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğini ve Türkiye’yi ne hale getireceğini düşünmek gerektiği uyarısında bulunuyor. Topbaş, “Bugün biz varız ancak yarın bizler yokuz, gelecekti bir milat olsun diye bu adımı atmak zorundayız” diyor.
İstanbul’da Zeytinburnu ve Sümer Mahallesi’nde bir kentsel dönüşüm başlattıklarını belirten Topbaş, dönüşümü yapabilmek için KİPTAŞ ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın vatandaşları ikna için 2,5
yıl gayret ettiğini söylüyor. İstanbul’da 1 milyon 600 bin binanın büyük kısmının olası depremden etkilenebileceği düşünülünce Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşümün çok küçük bir proje olduğunu anlatan
Topbaş, şöyle devam ediyor: “Geçtiğimiz seçimlerde siyasi partiler aleyhimize kullandı. ‘Bunlar geldiği zaman yıkıp başkalarına peşkeş çekecekler’
dediler ve tedirgin ettiler. Bazı ilçelerimiz partimiz kaybetti. O yerler maalesef hala durmakta ve olası depremde bir tehlike arz etmekte. Bugün
bunun önüne geçilmezse yarın telafisi mümkün olmayacak belki 100
yıl kayba sebep olacak sonuçlara katlanmak zorunda kalabiliriz.”
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz de ‘ben yaptım oldu anlayışından uzak durulması’ gerektiğini belirtirken, “Bu durum İstanbul için telafisi mümkün olmayan
sonuçlar doğurabilir” uyarısını yapıyor. Dinçöz, “TMMOB olarak verilen yetkilerle ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. Neler yapabiliriz
bunu göreceğiz ve hareket edeceğiz. İstanbul bir müze kent konumunda. Böyle bir şehirde yık-sat gibi bir anlayışa sahip olunamaz” diyor.
Son yıllara bakıldığında “yoksul insanların şehrin başka yerlerine sürüldüğü, kentin dokusuna, tarihine zarar verilen birçok olumsuz örnek uygulamalar” bulunduğunu kaydeden Tores Dinçöz, bu
konuda Sulukule ve Ayazma’yı anımsatıyor.

NEREDE, NE YAPILACAK?

400 milyar liralık bir kaynakla 10 yılda tamamlanması planlanan dönüşüm için hazırlanan yasa taslağı Başbakanlıkta... İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) pilot bölge olarak saptadığı Fikirtepe’de Baysaş İnşaat’ın 251 hane ile anlaşmasıyla ilk somut adım
atılırken kentin pek çok bölgesinde çalışmalar hızla sürdürülüyor:
 Küçükçekmece-Halkalı: 1.5 yılda 4 bini aşkın konut yapıldı.
 Zeytinburnu: Kat karşılığı model benimsendi. Projenin ilk
etabı bu yıl bitecek.
 Esenler: Yüzde 33’ü Hazine’ye ait Çiftehavuzlar'da TOKİ
ile ön protokol imzalandı. Vatandaşların evleri, bedeli yeni verilecek ev için peşinat oldu.
 Esenyurt: Mehterçeşme’de Osmanlı mimarisi uygulanıyor.
İstiklal ve Fatih mahallelerindeki evler de yıkılacak.
 Eyüp: Büyük bölümü vakıf arazisi olan Güzeltepe Mahallesi’ne bağlı Bayramoğlu Çobançeşme mevkisindeki kentsel dönüşüm projesi hazırlandı.
 Maltepe: Daire takas önerisi sunuldu.
 Güngören: 60 hektarlık bir alanı kapsıyor. Mülk sahipleriyle
anlaşmaya çalışılıyor.
 Başakşehir: TOKİ “Kayabaşı Deprem Dönüşüm Projesi” kapsamında, 5 bin 100 konut yaptı.
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DÖNÜŞÜMDEN CANI YANANLAR VAR

İstanbul’da dikkatlerin yöneldiği bir uygulama alanı da Fener-Balat. Burada yaşayan halk, “Fatih’te Katliam Var” sloganıyla uzun süredir gündemde. Mağdur edildikleri
ve semtlerinin yenileme adı altında talan edildiği gerekçesiyle örgütlenen semt halkı, “Fener-Balat- Ayvansaray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma ve Sosyal Yardımlaşma
Derneği (FEBAYDER)”ni kurdu. Zaman zaman “Evime Dokunma” eylemleriyle gündeme
gelen FEBAYDER üyeleri, kendileri dışlanarak yenileme ihalesi yapıldığını ve bu ihaleyi 2007’de
Çalık Grubu’nun kazandığını belirterek “Tarlabaşı ve Sulukule'de olduğu gibi evlerimizden oluyoruz. Tapu sahiplerinden 50-70 bin TL ücretle alınan tapuların karşılığında milyonluk villalar planlandı. Yüzyıllardır semtin çilesini çekenlere yükselen bu ranttan verilmediği
gibi yüzlerce aile perişan ediliyor” diye sesleniyor.

KASIM-ARALIK 2011

marisinin günümüze ulaşan örneklerinin
yer aldığı bölgede, eski binalarından bazıları restore edilirken, bölgede bazı ek binalar da yapılacak. Projenin 2012 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.
 Yenikapı-Yalı Mahallesi: Yenikapı kazı alanı ile Kennedy Caddesi arasında kalan bölümde yer alan Yalı Mahallesi de yenileniyor. 50 bin metrekarelik
alanda 2-3 katlı binaların çoğunun tescilli eserlerden oluşuyor. Proje 2014 yılında
tamamlanacak.
 Süleymaniye: Süleymaniye Bölgesi Yenileme Alanı Projesi Fatih Belediyesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ
tarafından yürütülüyor.
 Beyoğlu-Tarlabaşı: Proje 213’ü tescilli olmak üzere toplam 278 yapıyı kapsıyor. Proje kapsamında toplam 20 bin metrekarelik alanda 5 bine yakın bina bulunuyor. Mülk sahipleriyle kat karşılığında ya
da satın alma şeklinde anlaşıldı. Tarlabaşı’nı Paris’teki Champs Elysees’ye dönüştürmeyi hedefliyor.
 Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece ve Bahçelievler: Yaklaşık 3 bin bina yıkılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Bakırköy ve Avcılar belediye başkanlarının da bulunduğu bir komisyon oluşturdu.

Uzmanlar, kentin yenilenmesi için gerekli
olan bölgelerde kentsel dönüşümün “vahşi bir şekilde” yapılmaması gerektiği, aksi halde sosyal sorunlara yol açabileceği uyarısını yapıyor. Tarihi dokuya da zarar verilmemesi gerektiği görüşünü aktaran uzmanlara göre, semtlerin aslına uygun yenilenmesi ve mümkün olduğunca semt sakinlerinin çıkarının gözetilmesi kentsel dönüşümün ilk
hedefleri arasında yer almalı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu, “Kanun bize bu yetkiyi veriyor, illa bu şekilde uygulanacak şeklinde yaklaşılırsa büyük memnuniyetsizlik ve sosyal sorunlar ortaya çıkıyor. Halk
da konuya sahip çıkmalı” diyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Asuman Türkün de günümüzde kentsel dönüşümün fazlasıyla ranta odaklanmış biçimde
yürütüldüğünü aktarıyor.

DOSYA

 Ataşehir: 1290 hak sahibine teslim ettikleri ev büyüklüğünde yeni ev verilecek. Bölgede toplam 3 bin konut yapılacak.
 Gaziosmanpaşa-Sarıgöl: Alt ve
orta gelir düzeyine hitap edecek sosyal konutlar üretilecek.
 Kartal: Proje Pendik ve Kartal sahil, Kartal Merkez ve E-5’ten sahile inen,
taş ocağını da içine alan 555 hektarlık bir
alanı kapsıyor. Ağırlıklı iş kuleleri, az sayıda konut, kültürel alan, opera evi, park,
oteller, restoranlar, yat limanı ve marina
olacak.
 Fatih-Sulukule: 2005'te proje
başladı. Sulukule Projesi, 90 bin metrekarelik alanda 620 daire, 45 dükkan, bir
butik otel ve bir de kültür merkezini kapsıyor. Evler Osmanlı- Türk mimarisinin izlerini taşıyacak.
 Fener-Balat: Fener Rum Patrikhanesi’nden başlayan ve Ayvansaray’a
kadar sur kenarındaki 534 binayı ilgilendiren 80 bin metrekarelik Fener-Balat yenileme projesi koruma kurulları tarafından
onaylandı, 2014 yılında bitirilmesi planlanıyor.
 Ayvansaray: Ayvansaray Türk Mahallesi Yenileme Projesi’nde 15’i tescilli 60
ev bulunuyor. Ahşap özgün Osmanlı mi-

SOSYAL
SORUNLARA
DİKKAT
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Maden
zenginliğimize
ışık tuttu
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GAYE DELEN
Müfettişliğe, denetime ve mali müşavirliğe yıllarını veren duayen
bir isim Turgut Güngör. 42 yıl emek verdiği iş hayatından 2008 yılında
emekli oldu. Çalışkan ve araştırmacı kişiliği emekliliğinde de peşini bırakmadı. 70 yaşındaki Güngör, emekliliğini kitap yazarak değerlendiriyor. Üç yıla iki kitap sığdırdı. İlk olarak aydın bir öğretmen olan babasını anlattığı ‘Sevinçler’ adlı kitabını yayımladı. İkinci kitabı için ise
iş hayatındaki deneyimleri yanında bir hayli de araştırma yapmak zorunda kaldı. ‘Madenlerimiz, İşsizliğin Çaresi, Büyük Zenginliğimiz’ kitabıyla gelecek nesillere ve Türkiye ekonomisine katkı sağlama hedefiyle
yola çıktı. Laika Yayınları’ndan çıkan kitabıyla Türkiye’nin yeraltı zenginliği madenlere ışık tutuyor. Bu kitapta yazdıklarına tam yirmi yılını
verdiği Türkiye Kömür İşletmeleri’nde edindiği bilgi ve deneyimler temel
oluşturdu. 400’ün üzerinde sayfası bulunan kitapta Türkiye’nin maden
zenginliğini gözler önüne seriyor Güngör. Kitapta; maden işletmelerinin denetimi, Osmanlı’da madencilik, stratejik kaynaklar olarak madenler,

28  İSMMMO YAŞAM

Mali müşavir Turgut Güngör,
emekli olduktan sonra boş
durmadı. 20 yıl çalıştığı
madencilik sektöründe elde ettiği
bilgileri araştırmalarıyla da
zenginleştirerek ‘Madenlerimiz’
isimli kitabı çıkardı. Güngör,
“Madencilik işsizliğe çare olacak
sektördür” diyor.

gelişmiş ülkelerin maden ihtiyaçları bakımından dışa bağımlılığı, madenler üzerindeki yabancı sermayenin hakimiyetini masaya yatırıyor.

42 YILLIK İŞ HAYATI VAR

Turgut Güngör, 1942 Sivas Koyulhisar doğumlu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Sivas Lisesi’ni ücretli yatılı okuyarak bitirdi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girerek, Sanayi Bakanlığı’nın
burslu öğrencisi olarak okuyup buradan mezun oldu. Sanayi Bakanlığı’nda altı ay çalışıp askere gitti. Askerlikten sonra Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda beş yıl uzman olarak çalıştı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak 18 yıl müfettiş yardımcısı, müfettiş, başmüfettiş
olarak görev yaptı. Daha sonra iki yıla yakın Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nda başmüfettişlik yaptı ve ardından emekli oldu.
Özel sektörde de çalışan Güngör, Arkimya’nın satış bürosunda üç
yıl müdürlük yaptı. Kendi işini kurarak altı yıl deri fabrikalarına deri kimyasalları pazarladı. 2004- 2008 yılları arasında ise muhasebeci ve mali
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müşavirlik bürosu kurdu. Güngör, eskiden
müfettişlere mali müşavirlik belgesi hakkı tanındığını ve kendisinin de sınavı kazanarak bu
belgeyi aldığını anlatıyor. Müfettişliği döneminde
baş denetim alanının diğer idari işler yanında
muhasebe olduğunu belirtiyor.
O, 42 yıllık iş hayatında 30 yılını devlete,
12 yılını da özel sektöre verdi. Fiilen emekli olduğu üç yıldır da kitaplar üzerine çalışıyor.

90 MADENİN 77’Sİ ÜRETİLİYOR

Turgut Güngör, Türkiye’nin elinin altındaki zenginlik olan madenlere dikkat
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“İŞSİZLİĞE ÇARE MADENCİLİK”

Güngör, kitabında da vurguladığı gibi işsizliğin çaresini madencilikte görüyor. Madenciliğin yapısı gereği emek yoğun bir sektör
olduğunu dile getiren Güngör, “Madencilik sektöründe çalışan bir işçi, madenciliğin devamı
olan sektörlerde on işçiyi istihdam eder” diyor.
Araştırmalarını sürdüren Güngör, son dönemde Türkiye’nin suları ve petrol kaynaklarıyla ilgili raporlar hazırlıyor. Bundan sonraki
hedefinin bu konularda kitap yazmak olduğunu
dile getiren Güngör, kitap basımının maliyetli olmasından da yakınıyor.

KÖY ÖĞRETMENİ
BABASINI
ANLATTI

Duayen isim Turgut Güngör’ün ilk kitabı Sevinçler ise köy öğretmeni babası Bedri Bey’i ve o dönemin Türkiye’sini anlatıyor.
1924 yılında Sivas Koyulhisar’da ilkokul öğretmenliği yapan Bedri Bey tam 43 yıl bu
görevi sürdürmüş. Köyün öğretmeni yanında
her şeyi olmuş. Güngör, “Babam öğretmenliğin yanında halka yönelik olarak büyük hizmetler yapmıştır. 1930 yılından itibaren on
yıl süreyle ilçe Kızılay Komisyonu Başkanlığı’nda bulundu ve salgın hastalıklarla büyük
mücadele verdi. Daha sonra ilçe emniyet müdürlüğü görevine atandı. 1948 yılında babam
ve arkadaşlarının kurduğu dernek tarafından
tamamen halkın katkılarıyla ortaokul yaptırıldı” diye anlatıyor. Bedri Güngör, Türk Dil
Kurumu’na da üye olmuş ve uzun yıllar kurum için çalışmış.Turgut Güngör, kitabında Mustafa Kemal Paşa’nın Topal Osman’a gönderdiği telgrafı da babasının okuduğunu anlatıyor.
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çekmek istediğini söylüyor. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin üretiminin Türkiye’de yapıldığını kaydeden Güngör, şunları söylüyor: “Ülkemizde üretimi yapılan bu sayıdaki madenden 50 çeşidi zengin
ya da çok zengin kaynakları içeriyor. Bu kitapta,
ülkemizde rezerv bakımından zengin olan
madenler genel olarak tanımlandıktan sonra
dünya rezervleri ve üretimleri, Türkiye rezervleri
ve üretimleri, Türkiye’nin ihraç ve ithalatı ile
kullanım alanlarını anlattım. Ayrıca, kitabın değerlendirmeler bölümünde kısada olsa maden

mevzuatına yer verdim. Uygulamaları anlattım.”
Ona göre, madenler Türkiye’nin büyük zenginliği
ve pek çok ekonomik sorunun da çaresi olabilir.
Ama bunların yeterince değerlendirilemediğini vurgulayan Güngör, şu örneği veriyor: “Çin,
ülke yüzölçümü olarak Türkiye’den çok yukarda
ama bu ülkede çıkarılan maden çeşidi sadece
45. Çin 26 madenin üretiminde dünya lideri.
Bu zenginliğimize karşın madenlerin Türkiye
ekonomisine katkısı sadece 12.5 milyar dolar.
Çin’in ekonomisine katkısı ise 100 milyar dolar. Çin Türkiye’den yüz kat daha fazla gelir elde
ediyor.”
Madencilik sektörünün yabancı sermayenin hakimiyetinde olduğunu savunan Güngör, şu görüşleri dile getiriyor: “Madencilik sektörüne yabancı sermayeyi çekmek gayesiyle son
yirmi yılda çıkarılan kanunlarla yabancı firmalara hak ve olanaklar sağlanıyor. 2008’de
bu alanda faaliyette bulunan 82 yabancı firma
varken, bu 2010’da bu sayı 488’e çıktı.
Türkiye’de 24 bin 857 maden sahası bulunuyor. Ama yeni olarak 31 bin 929 adet maden sahası arama ruhsatı verildi. Bunların işletme ruhsatı alabileceği kabul edilirse. 4-5 yıl
içinde 21 bin sahada daha işletme faaliyetine
başlanacak. Bu da Türkiye’yi çevre açısından
tahrip edecek. Çevre kirliliği artarsa turizm gelirleri azalır. Ne kadar özen gösterilse gösterilsin
madencilik çevre kirliliği yaratır.”
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30 yıl önce
Fransa’ya
yerleşen müzisyen
Senem Diyici,
Bülent Ecevit’in
‘Takalar’ şiirinden
adını alan ilk
albümünü
1989’da Paris’te
çıkardı. Avrupa’da
bine yakın konser
veren Diyici, son
albümü ‘Dila Dila’
ile Türkiye’ye geri
döndü. Albüme
adını veren
parçada
Karadeniz
müziğini cazla
buluşturdu.

Karadeniz
müziğini cazla
harmanladı
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SEHER KARATAŞ
Bugüne kadar dünyada binden fazla konser verdi. Özellikle Avrupa’da çıkardığı çok sayıda albümle Türk folk müziğini
dünyaya tanıttı. Evet, Türk müziği ile cazı birleştiren ses sanatçısı Senem Diyici’den bahsediyoruz.
Türk folk müziğinin araştırmacı sanatçılarından Okay
Temiz’le 16 yaşındayken tanışmış ve onu örnek almış Senem
Diyici… Sonra da “Ben de Avrupa’nın Okay Temiz’i olacağım” diyerek yollara düşmüş. Tam 30 yıl Fransa’da yaşamış.
Şimdi ise müzik çalışmalarını Türkiye’de sürdürüyor.
Senem Diyici, baba vatanında babasından kendine miras kalan resim yeteneğini de kullanmayı planlıyor. Fransa’daki
ilk yıllarında cam, karton ve ağaç üstü resim çalışmaları ya-

KASIM-ARALIK 2011

KASIM-ARALIK 2011

(Fotoğraflar: ÜMİT YILDIZ)
mı çıkardınız?
Evet eşimle tanıştıktan sonra birlikte stüdyoya girip bir maket hazırladık. Bu maketi Alain caz radyosuna sundu. Radyo çok beğendi ve
hemen bana albümün prodüktörlüğünü yapmayı
teklif etti. Bu sayede ‘Takalar’ isimli albümümü
orada çıkardık. Biliyorsunuz ‘Takalar’ın sözleri Bülent Ecevit’e ait. Albüm çıkınca Bülent Ecevit’i Paris’e davet ettik. 1989 yılında, albümümüzün çıktığı gün geldi ve büyük bir şenlik oldu.
Bu albümden sonra hayatınızda neler değişti?
Albüm Fransa’da çok büyük sükse yaptı,
benim için de bir patlama oldu adeta. Çünkü o
güne kadar caz camiasında hiç kimse oryantal temalar kullanmamıştı. Herkes tedirgin oldu korktu, fakat prodüktörüm çok önemli bir caz adamı olduğu için ne

yaptığını biliyordu. Hatta albüm çıktıktan sonra
prodüktörüm Türkiye’ye gelip, burayı yaşadı, Türkleri, kültürümüzü, müziğimizi öğrendi. İkinci gelişinde Okay Temiz ile tanıştı. Okay Temiz, bu albümde bana eşlik etmişti, sonra birlikte birkaç
konser verdik. Ben de onun albümünde vokal yaptım. Daha sonra Amsterdam’da birlikte bir konser de verdik.
Grubunuz ‘Senem Diyici Quartet’i ne
zaman kurdunuz?
Takalar albümünden sonra yapmak istediğim şeyi yaptığımı düşündüm. Farklı şekilde yola
devam etmeye, daha minimalist daha sokağa yakın bir şey yapmaya karar vermiştim. İlk grubum
‘6’lı- Sextet’ ile yol almak zor olduğu için 1992
yılında Quartet’i kurdum. Bu grubumuz dört kişiden oluşuyordu. Ardından çok sayıda albüm ve
konser yaptık, 1000’in üstünde konser verdim.
Müzik eğitiminize Fransa’da devam ettiniz mi?
Fransa’da akademik bir eğitim almadım
ama eşim Alain müzik profesörü olduğu için ondan çok büyük bir eğitim aldım aslında. Bu eği-
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parak hayatını kazanan Diyici, bugüne kadar yaptığı tablolarını da Türk sanatseverlerin beğenisine sunacak. Sanatçı Senem Diyici ile müzik yolculuğunu, son albümünü ve müzik dışındaki çalışmalarını konuştuk.
Neden çok genç yaşta tek başınıza
kızınızla birlikte hiç bilmediğiniz bir ülkeye yerleştiniz. Yalnız başınıza Paris’te nasıl ayakta kaldınız?
Benim her zaman kendi müziğimi bulmak
gibi bir arayışım vardı. Türkiye’de müzik camiası
beni tatmin etmiyordu. Ben de Okay Temiz gibi
Avrupa’ya müziğimizi tanıtmayı, onu sevdirmeyi kafama koymuştum. 1981 yılında ilk eşimle
birlikte Almanya’ya turneye gittiğimizde geri dönmemeye karar verdim. ‘Ben Türkiye’nin müzik
elçisi olacağım’ dedim ve oradan Paris’e geçtim.
Daha 26 yaşımdaydım. Paris’te kızımla birlikte
altı ay kadar dil kursuna gittik. Kurstan sonra bir
stüdyo tuttum ve babamdan bana geçen resim
yapma yeteneğim sayesinde Louvre Müzesi’nin
yakınlarında büyük tablolar yaparak sattım. Asıl
amacım müzik yapmak olduğu için resim o dönem benim geçim kaynağı oldu.
Peki Paris’te müzik çalışmalarına
tekrar nasıl başladınız?
O dönem Paris’te ‘Ege Restoran’ adında bir
Türk restoranı vardı. Oraya, tanınmış Türk şairler, yazarlar, müzisyenler geldiği gibi Fransız müzisyenler de geliyordu. Mesela Ataol Behramoğlu ile orada tanıştım. İlk orada müzik yapmaya başladım, gitar çaldım. Bir yandan da garsonluk, metroda müzik yapıyordum. Ege Restoran’ın ortaklarından Ferhat Aksoy bana çok destek oldu. Halen Türkiye’de Niğde’de doktorluk
yapan Ferhat, müzikle ilgili projelerimi hayata
geçirmem için bana 50 bin Frank borç verdi. Türk
mutfağını, kültürünü Fransa’ya tanıtan Ege Restoran’a gelen bazı Fransız müzisyenlere benim
müziğime can vermek isteyen bir kompozitör aradığımı söyledim. Ve onlar bana şimdiki
eşim Alain Blesing’i önerdiler. 1986 yılının sonlarında, eşim Alain’le çalışmaya başladım.
Oradaki ilk albümünüzü o zaman
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CAZ SEVDASI PARİS’E GÖTÜRDÜ
İstanbul’da dünyaya gelen Senem Diyici’nin sanat yolculuğu, 34 yaşındayken başladı. Bu yolculuğu yakından izleyen babası; şiir, musiki, ritim ve resim çalışmalarıyla dopdolu bir eğitimden geçirdi Senem
Diyici’yi. İstanbul Radyosu Çocuk Korusu’nu kazandığı halde ailesinin
ekonomik imkanları yetmediği için koroya devam edemedi. İlkokuldan sonra, yine babasının yönlendirmesi ile İstanbul Musiki Cemiyeti’nden
şan ve ritim eğitimleri almaya başladı. Burada hocaları Ferudun Darbaz ve Emin Ongan tarafından yetiştirildi. Hocası; “Boynuz kulağı geçti kızım” diyince okulu bırakan Diyici, 16 yaşında, 1970’li yılların başında ‘Fato’ adıyla ilk 45’liğini ‘Nar Hanım ve Sen Yoksun’ parçalarına yaptı. Folk akımlardan etkilenerek yaptığı bu 45’lik, o yıllarda ilgiyle karşılandı. Ardından, ‘Ham Meyva’ ve ‘Çıt Çıt Çedene’den oluşan
ikinci 45’liğini çıkardı. Geleneksel müzik araştırmaları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli yörelerini gezip dokümanlar toplamak için yollara düşen Senem Diyici, ardından evlenerek, ilk kızını dünyaya getirdi. Gitarist eşi ile ‘Duo Senem&Çetin’ ikilisi olarak Anadolu turnelerinde yedi
yıl çalıştılar. 1981 yılında eşiyle birlikte yurtdışına çıkan Diyici, Almanya’da
Türk işçilerine 200’e yakın konser verdi. Yaklaşık bir ay kaldığı Almanya’da
eşini bırakarak, kızını yanına alıp Paris’e giden Diyici, yola devam etmeye karar verdi. Caz müziğine duyduğu sevda nedeniyle, Paris’te profesyonel müzisyenler arayan Diyici, burada ikinci eşi Alain Blesing ile
tanışarak, ilk grubu 6’lı ‘Sextet’i kurup büyük bir sükse ile caz dünyasına girdi. Bu arada ikinci kızı dünyaya geldi.
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tim hala devam ediyor diyebilirim. Alain dünyaca tanınmış bir kompozitör ve müzik direktörü. Ben de kendimi hep eğittim fakat çok seri konserler
yapınca -ki yılda ortalama 60 konser vermişim- sesimi daha iyi kullanmam
gerektiğini fark ettim. Konserlerde bir yandan enstrüman çalıp bir yandan
şarkı söylemek insanı çok yoruyor. Bu yorgunluğumu atmak, daha iyi bir
efor sarf etmek için Fransa’da ses ve nefes teknikleri eğitimi aldım. Sesimi nasıl daha idareli kullanabilirim diye ders alırken bu konuda uzmanlaştım; 15 yıldır bu konuda ders veriyorum.
Türkiye’de kalsaydınız, bu başarıyı yakalayabilir miydiniz?
Gitmek istedim gittim ama kalsaydım Senem ölürdü galiba. Ancak
ben kadere inanırım, isteyen burada da yapardı diye düşünüyorum. Belki ben gitmesem Alain gelirdi bir şekilde Türkiye’ye, burada tanışırdık onunla ve yine bunları yapardım. Ben dişimi tırnağıma taktım, yurtdışına çıktım ve orada yeniden doğdum.
Uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiniz, neden?
30 yıllık yurtdışı yaşamımda terk etmediğim kültürümün hazinelerini kullandım ve paylaştım. Türk müziği, Türk mutfağı ve Türkçe benim için
vazgeçilmez oldu. Kendimi hep göçmen kuşlara benzetirim. “Bülbülün vatanı bahçeler bağlar, müzisyenlerin evleri oteller hanlar” derim. Nerede olursak olalım hayat sonunda hep başladığımız yere getirir bizi… Bülbülü altın kafese koymuşlar yine de “Aaah vatanım!” demiş. Ben de öyle oldum.
Şimdi Fransa, İstanbul ve İzmir arasında yaşıyorum.
Son albümünüz Türkiye’de çıkan ilk albüm mü? Bu albümün
hikayesi nedir?
Evet ilk defa İstanbul’da bir albüm çıkardım. ‘Mavi Yol-Dila Dila’ adındaki bu albümü grubum Quartek ile birlikte yaptık. Dört parçadan oluşan
bu albüm sayesinde yıllardır arzuladığım projeyi gerçekleştirdim. Bu benim müzik hayatımda çok yeni bir sayfa. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Fransa’da, Fransız Kültür Bakanlığı yardımıyla prodüksiyonu gerçekleştirdiğimiz albümdeki Dila Dila adlı parçanın söz ve müziği bana ait.
Bu parça, Karadeniz temalarına sahip ve tam bir Laz şarkısı. Geleneksel
çay kokuları, burcu burcu kokar bu parçada. Bu yeni albümle hazine bulmuş gibi oldum. World müzik çizgisinden çıktık daha özgün bir form içine
girdik. Konserlerimizdeki improvitasionlarımız (doğaçlama) Fransız eleştirmenler tarafından Ornette Coleman çılgınlığına benzetilirdi. Buna pek bir
anlam veremezdim ama şimdi inanıyorum ki başka bir özgürlükle varım
bu dört parçanın içinde.
Albüm için kimlerle çalıştınız? Ne zaman satışa sundunuz?
Genç ve dinamik bir çizgisi olan prodüktör Sinan Sakızlı, Baykuş Müzik Prodüksiyon’da bizi kendi ailesinin içine aldı. Albüm 15 Aralık’ta Türkiye’de satışa sunuldu ve tüm ülkelere de dağıtılmaya başlandı. Fransa’daki
menajerim Moris Salaun’nun da çalışmaları ile dünyaya dağıtılacak.
Müzik dışında farklı projeler üzerinde çalıştığınızı biliyo-
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BİNİN ÜSTÜNDE KONSER VERDİ

Bugüne kadar farklı formasyonlarla yurtdışında çok sayıda ülkede turneye çıkan Senem Diyici: Almanya, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, İtalya, İsrail, İrlanda, Kanada, Tunus,
İspanya, Yunanistan, Suriye, Türkiye, Hollanda, Polonya, Belçika, Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Fransa’da konserler verdi. Fransız Kültür Bakanlığı’nın desteğini her projesinde gören sanatçı, Fransa Devlet Tiyatrosu’nun sahnelerinde, caz kulüplerinde, caz festivallerinde
ve başka festivallerde binin üstünde konser verdi. 1992 yılından bu yana Fransa, Belçika
ve Türkiye’de konservatuar öğrencilerine, master sınıflarında ve atölyelerde eğitmenlik yapmaya devam eden Diyici’nin 1989’dan bu yana derleme ve davetli sanatçı olarak yayınlanmış albümleri şunlar: D’Iles en Iles (1992), Les 3 Amis (1992), 3 Images du Desert (1995),
Moment de Keif (1997), Azar (1999), Magic Gipsy (1999), Yörük (2002). Okay Temiz Yihhu (2007) Sanatçının kendi albümleri ise şunlar: “Takalar” (1989), “Jest” (1992), “Divan”
(1995), “Tell me Trabizon” (1998), “Morceaux Choisis” (2000), “Zip Çıktı” (2003), “Live!”
(2005), DVD 4 Tet Paris (2007) ve son albümü “Dila Dila” (2011).
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rımın yok olmasına ve özellikle kuraklığa dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’de kanser hastalığının Avrupa’ya göre daha yaygın olması dikkat çekici. Bu
durum, yaşadığımız dünyada harcanan gereksiz enerji ve pervasızca harcanan kimyevi maddelerin yarattığı bir sorun. Bu proje bir anlamda ekosistemde yarattığımız tahribata karşı bir protesto amacını taşıyor. Bu projemiz, yolculuğumuzda bize eşlik
etmek isteyen tüm gönüllülere, bisikletçilere ve müzisyenlere açık. Projemizin sponsor desteğine de ihtiyacı var. Destek vermek isteyenler projemizle ilgili; association.ritournelle@gmail.com adresinden bilgi alabilirler.
Çocuklar ve kadınlar için de çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Neler yapıyorsunuz?
Paris’te yardıma muhtaç çocuklar ve kadınlar
için çok sayıda workshop yaptık. Özellikle göçmen
kadınlarla ilgili… Bu tarz çalışmalarım halen sürüyor. Yedi yıl önce Paris’te ‘Şeffaf Çocuklar’ adında bir dernek kurdum. Kartpostallar, özel bir teknikle cam üstüne resimler ve yağlı boya çalışmaları yaparak satıyoruz, gelirini derneğe bağışlıyoruz. Bu geliri daha sonra çocuklar için kullanıyoruz.
Bir dönem Türkiye’de de bu konularda çalışmak için
bir partner aradım ama bulamadım. Bugün dünyada
çok büyük açlık var. Yardıma muhtaç çocuk sayısı
giderek artıyor. Onlar için burada da bir şeyler yapmamız lazım.

RESİMLERİNİ
SATIŞA
ÇIKARACAK
Senem Diyici, Paris’e gittiğinde ilk beş yıl Louvre Müzesi’nin
bahçesinde suluboya, yağlıboya
ve minyatür gibi Paris imajları
tabloları yaparak satmış. Sonra
hayat onu müzik ile resim arasında seçim yapmaya zorlamış. O
oda müziği seçmiş. Artık resime
daha çok zaman ayırmayı planlayan Diyici, “Birikmiş ciddi bir resim koleksiyonuna sahibim. Koleksiyon yapmayı, bir şeylere bağlanmayı hiç sevmem ama şimdi
birikmiş 40’ın üstünde tablomu
satmayı düşünüyorum. Onları sattığımda yenilerini yapma şansım
olacak. Yeni hayatımda 10 yıl içinde tablolarımla ilgili yeni çalışmalar yaparsam çok mutlu olacağım”
diye konuşuyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

ruz. Türkiye’de müzik dışında yapmayı
planladığınız çalışmalardan da söz edebilir
misiniz?
15 yıldır ses, nefes ve kekemelikle ilgili atölye, workshop ve kişisel çalışmalarım devam ediyor.
Bugün Türkiye’de çok önemsenmeyen bu çalışmalar halkın çok uzağında. Nefes almak hayatta kalmanın tek yolu olduğu için, nefes alma tekniklerinin önemi çok büyük. Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle her ailede her gün nefes egzersizleri yapılmalı. O nedenle bu konularda daha fazla çalışma yapmak istediğim için çeşitli kurumlara
projeler sunuyorum.
Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla planladığınız bisiklet projeniz ne durumda?
Bu proje ben ve eşim Alain tarafından iki yıl
önce tasarlandı ama araya çok konser ve başka projeler girince biraz ertelendi. Proje kapsamında Fransa’nın kuzeyinde olan Strasbourg şehrinden bir bisiklet yolculuğu başlatarak, Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, Slovakya, Sirbistan, Romanya ve Türkiye’yi dolaşacağız. Yani Tuna Nehri boyunca dokuz ülke ve 40 şehir üzerinden Türkiye’ye varan
bir yolculuk planlıyoruz. 4.5 ayda tamamlayacağımız
bu yolculukta 50 yerde duracağız ve her durakta
konserler vereceğiz.
Bu projede, küresel ısınmaya, dünyadaki ta-
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Çalışkan mısınız işkolik mi?

Gelişen teknoloji,
cep telefonları ve
dizüstü bilgisayarlar
nedeniyle çalışma
saatleri yirmi dört
saate yayılıyor.
Uzmanlar işkoliklik,
çok çalışmak
arasındaki
dengenin
yitirilmemesi
gerektiğini
vurguluyor. Aksi
halde işkoliği pek
çok olumsuzluk
bekliyor.
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GAYE DELEN

Sürekli çalışmak istiyorsunuz. Çalışmadığınızda rahatsızlık duyuyorsunuz. Adeta kendinizi işle özdeş hissediyorsunuz. Çalışmadığınızda huzursuz ve sinirli oluyorsunuz. İş dışında herhangi bir konuda konuşmak istemiyorsunuz. Sizi en çok heyecanlandıran konular
işle ilgili… Bu belirtiler sizde de varsa; çağımızın hastalığına
tutuldunuz demektir… Diğer bir deyişle siz bir işkoliksiniz.
Küreselleşme rekabeti artırırken, çalışanların
üzerindeki baskı da yoğunlaşıyor. Çalışma; gelişen teknoloji, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar nedeniyle neredeyse yirmi dört saate yayılıyor. Çalışmaya son
verememe noktasına ulaşıldığında ise işkoliklik baş gösteriyor. Tedavisi için ise diğer bağımlılıklar gibi önce kabul edilmesi gerekiyor. İşkolikliğe yakalanma riskinin en
yüksek olduğu meslek grubu, beyin gücüyle çalışanlar.
Fiziksel enerji harcanarak çalışılan alanlarda vücudun
enerjisi tükendiği için işkolikliğe az rastlanıyor. Genel olarak işkoliklerde aşırı sinirlilik hali görülüyor. İşlerini başkasına devretmeye ya da bir başkasından yardım iste-

meye yanaşmıyorlar. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorlar. Peki, çalışkanlarla işkolikleri nasıl ayırırız? Uzmanlara göre işkolikler ne yaptıkları ve ne elde ettikleri
sorularına, kim oldukları sorusunu unutacak kadar
önem veriyorlar. İşkolikler için işleri, kendi hayatlarından ve duygularından uzak durmak için bir çıkış kapısı olabileceği gibi mükemmeliyetçiliklerinin ve imkansızı
gerçekleştirme isteklerinin bir sonucu da olabiliyor. Çok
çalışan insanların işkoliklerden en büyük farkı nerede
durmaları gerektiğini bilmeleri ve iş hayatı dışında kalan zamanlarını etkili değerlendirebilmeleri.

ÇALIŞMAYI DURDURAMIYORLAR

Acıbadem Maslak Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Kültegin Ögel, işkolikliğin çok çalışmak olarak görülebildiğini ancak bu anlama gelmediğini söylüyor. Ögel, “Bazen gerektiği için de çok çalışabiliriz. Ama işkolizm ‘çalışmayı durduramamakla ilgili”
diyor. İşkolikliğin davranışsal bir bağımlılık olduğunu dile
getiren Ögel, kişilerde işkolikliği destekleyen dört ana
faktör olduğunu aktarıyor:
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Ögel

“Duygularını kontrol edememek, dürtüsellik, ödülseverlik ve
aidiyet hissi. Bazı işkolikler işte çok başarılıdırlar ancak hayatın başka alanlarında başarılı değillerdir. O zaman bu kişi ne yapacak?
Kendini işe ait hissediyorsa oraya daha çok zaman ayıracak. Ödülseverlik ise haz almak, başarı kazanmaya bağımlılıktır. Dürtüsellik kişinin içinden gelen şeyi durduramamasıdır. Tam işi bitirecekken
‘Şuna da bir bakayım’ der. Duygularını kontrol edememek ise iş
yapmadığı zaman kişinin kendini kötü hissetmesi, diğer sorunlarını düşünmemek için işi, çalışmayı tercih etmesidir.”
Kişiyi işkolik olmaya yatkın hale getiren etkenler de bulunuyor. Aşırı sorumluluk sahibi insanlarda bu duruma daha çok rastlanıyor. Kültegin Ögel’e göre, işkolizm bir de çok
mükemmeliyetçi kişilerde görülebiliyor. Ögel, “İki
tür mükemmeliyetçi var. Biri narsist, diğeri obsesif. Obsesifler titiz ve detaycıdır. Bu tip olanlar ‘Her şey tam olsun, doğru olsun’ diyenlerdir. Narsistler ise ‘ben en iyisini yaparım, en iyisi olmalı, daha iyisi varsa o da olmalı’ diyenlerdir. Bunlar en mükemmeli yakalamaya çalışırken hiç işe başlayamıyor, hiç adım atamıyor, en baştaki işi yapamıyorlar. Bu da başarısızlığı getirebiliyor” diyor. Ögel, Türkiye’de sınırlar ve kuralların
çok net olmaması nedeniyle işkolikliğin daha yaygın olduğuna da
dikkat çekiyor. Ögel, kişinin iş dışında bir uğraşı olmasını tavsiye
ediyor.
İşkolikliğin tedavisi de var. Ama önce kişinin bunu kabul etmesi gerekiyor. Ögel, farkına varılması ve ‘bu bana zarar veriyor’
demesi gerektiğini vurguluyor: “Kişinin sorunun nerede olduğuna
ve hayatında başka bir şey olup olmadığına bakıyoruz. İş dışında
hobi gibi bir uğraş, heyecan duyduğu bir aktivite olmalı. Eğer yoksa kişinin bir hobi edinmesi gerekiyor. Hobisi olması ve hobisine
zaman ayırdığında suçluluk duygusu yaşamamasını amaçlıyoruz.
Tedavi olmazsa önce tükenmişlik sendromu ve arkasından depresyon gelişiyor. Sınır kaybolduğunda depresyon kaçınılmaz.”

EVLİLİKLERİ PARÇALIYOR

İşkolikliğin zararları şunlar:  Sosyal ilişkilerin bozulması  Evliliklerin parçalanması  Günlük hayat düzeninin bozulması  Kişi kendine zaman ayıramıyor  Depresyon  Huzursuzluk  Bitkinlik
 Stres temelli sağlık sorunları  Verimliliğin düşmesi  Üretkenliğin düşmesi  Yaratıcılığın azalması  Hata yapma oranının artması

ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

 İşinin, hayatının tek kabul, onay ve saygı kaynağı olduğunu düşüncesinden vazgeçilmeli.  Hayatın başka alanlarında da bu kazanımların
elde edilebileceği görülmeli.  İş, yaşam dengesi kurmanın hem duygusal hem de fiziksel sağlık içini önemi kavranmalı.  İşkolikliğinin
nedenini bulmak, kişinin kendini fark etmesi tedavi için ön şart. 
İş dışındaki zamanı işi düşünmeyerek geçirmek gerekiyor.  İşe gelirken,
eve giderken ve molalarda mutlaka aileyle ya da arkadaşlarla bağlantı
kurulmalı.  Planı aksatacak görevlere hayır demeyi öğrenmeli.  Spora ya da yeni hobilere vakit ayırmalı.  Planlama ve organizasyon yetenekleri geliştirilmeli.  Gerektiğinde yardım istemeyi öğrenmeli.
 Beslenme ve yaşam tarzına dikkat etmeli.  Etkili ve uzun vadeli
kararları vermeyi öğrenmeli.  Hafta sonu tatillerine çıkmasını bilmeli.  Dinlenmenin ve uyumanın bir ihtiyaç olduğunun farkında olunmalı.  Özel günleri hatırlamak için
bir ajanda hazırlamak ve bu günlere
zaman ayırmayı prensip haline
getirmek gerekir.  Her şeyin
mükemmel olamayacağı kabullenilmeli.  Gerekirse profesyonel
yardım alınmalı.

KARİYER
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Karnesi iyi de
olsa, kötü de
olsa çocuğun
15 günlük
dönemde soluk
almasına,
dinlenmesine
izin vermek
gerekiyor.
Uzmanlar, ceza
olarak ders
çalıştırmaktan
özellikle
kaçınılması
gerektiğine
dikkat çekiyor.

Dinlenmek öğrencinin hakkı

EĞİTİM

FERİDE AY

Öğrencilerin dört gözle beklediği sömestr tatili geldi. Bu 15 günlük sürede çocukların dinlenip eğlenmesi mi, yoksa ders mi çalışması
gerektiği konusunda veliler denge kurmakta zorlanabiliyor. Uzmanlar,
bu dönemde çocukların öncelikle soluk alması, dinlenmesine izin verilmesi gerektiğini vurguluyor.
Aslında her şey çocukların yarı yıl performanslarının değerlendirildiği karnelere göre şekilleniyor. Örneğin; beklentileri karşılamayan bir karneyle gelen çocuk için yarıyıl tatili, anne-baba tarafından kırık notları düzeltme fırsatı olarak planlanabiliyor. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen eğitimci Erdem Öztürk, "Karnesinde kötü notlar bulunan bir çocuğun tatil ihtiyacı, iyi bir karneye sahip çocuğun tatil ihtiyacı ile aynıdır. İyi bir karne ile gelmiş çocuk için
işler daha kolaydır. Yarıyıl tatilini hak etmiştir. İkinci döneme olumlu bir enerji ile başlayacaktır... Karnesinde ister kötü notlar ister iyi
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notlar olsun, her çocuk dinlenmeyi hak etmiştir" diyor. Öztürk yarıyıl tatilinde asıl hedefin; çocuğun kendisini değerlendirmesini sağlamak, bir başarısızlık söz konusuysa çözüm yolları aramak, bir dönem
boyunca yaşanan yoğunluktan kaynaklanan yorgunluğun ve stresin
atılmasına olanak vermek ve yeni bir dönemi karşılamaya hazır duruma gelmek olması gerektiğini belirtiyor.

BOŞ ZAMAN DA YARATIN

Öğrenciliğin kolay bir uğraş olarak düşünülmemesi gerektiğini
vurgulayan Öztürk’e göre, tam gün devam eden okul yaşantısı, eve geliş ile uyuma saati arasında kalan sürenin oldukça az olması çocukların gün içinde keyif veren aktiviteler gerçekleştirmelerine engel oluyor.
Bu nedenle yarıyıl tatilinin çocukların hem keyif aldıkları aktiviteler yapmalarına hem de anne babalarıyla daha fazla vakit geçirmelerine fırsat sağlayacağını anlatan Öztürk "çocuklar için eğlencenin çok önemli" olduğunun unutulmaması gerektiğini söylüyor.
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Erdem Öztürk

Yarıyıl tatilini tamamen aktiviteler ile geçirmenin de doğru olmayacağını kaydeden Öztürk, "Okul dönemi boyunca çocuklar zaten öğretmenleri ile planlanmış aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle tatillerde hiçbir aktivitenin
planlanmadığı boş zamanlara da yer verilmelidir.
Boş zaman dilimlerini çocuğun tamamen kendi
isteklerine göre kullanmasına izin verilmelidir"
diyor.

CEZANIZ DERS OLMASIN
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ANNE BABALARA TATİL TAVSİYELERİ

 Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma
süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.
 Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.
 Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin
 Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.
 Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.
 Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.

EĞİTİM

Çocukların tek başlarına kendilerini değerlendiremeyeceklerine dikkat çeken Öztürk bu
bakımdan anne-babaların bir başarısızlık varsa
uygun sorular sorarak çocuğun bunun nedenlerini
bulmasına yardım etmeleri gerektiğini anlatıyor:
"Soruların içeriği çocuğun nedenler üzerinde düşünmesini sağlamalıdır. Yargılamadan, alaydan
ve suçlayıcılıktan uzak olmalıdır. Bazı anne babalar çocuklarının getirdikleri karne karşısındaki
hayal kırıklıklarının ve kızgınlıklarının etkisiyle neredeyse tüm tatil süresini çocuklarını cezalandırmak için kullanabilmekteler. Kullandıkları
ceza yöntemi ise çocuğu saatlerce ders çalışması
için zorlamak oluyor. Oysa ders çalışmak bir ceza
olarak verildiğinde çocuk için keyif alınabilecek
bir şey olmaktan çıkar. Çocukta ders çalışmaya
ve okula karşı olumsuz bir duygu gelişir."
Anne-babalara çocuğa güvendiklerini hissettirmelerini tavsiye eden Öztürk "Bunun bir ara
karne olduğu ve telafi şansının olduğu vurgulanmalıdır. Derslerinde ellerinden geldiğince ona
yardımcı olmalıdırlar" diyor.
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Tuza
savaş açtı

Türkiye’de 70 bin kronik böbrek hastası var.
Bunların 25 bini uygun organ bulunsa bugün
böbrek nakli olabilecek durumda. Ancak
Türkiye’de kadavradan organ nakli çok az…
Böbrek hastalıklarının bir numaralı nedeninin
fazla tuz tüketimi olduğunu söyleyen Türk
Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Böbrek nakli
olan hastaların yaşam kalitesi artıyor. Bir nevi
gecekondudan saraya geçiyorlar” diyor.

SAĞLIK

GÜLŞEN KANDEMİR
Timur Erk, sanayicilikle sivil toplum liderliğini bir arada yürüten bir
işadamı. Kendi deyimiyle 38 yıl sanayicilik yapmış, 30 yıl da sivil toplum
liderliği… Türk Böbrek Vakfı, Uluslararası Böbrek Vakfı Federasyonu, Kimya Sanayicileri Derneği, TOBB Kimya Sanayicileri Sektör Meclisi, halen başkanlığını yaptığı sivil toplum kuruluşlarından bazıları… Zaten son 7 yıldır da işlerini tasfiye eden
Erk tamamiyle kendisini toplum yararına çalışmalara adamış. Zamanının büyük bölümünü Türkiye
Böbrek Vakfı’ndaki çalışmaların aldığını belirtelim.
Geçmişte Türk Kalp Vakfı’nın da başkanlığını yürüten
Erk ile Türkiye’de kronik böbrek hastalığı sorunlarıyla
ilgili yaptığı çalışmaları konuştuk. Türkiye’de 70 bin
kronik böbrek hastası olduğunu söyleyen Timur Erk, 25 bin hastanın da
organ nakli için sırada beklediğini belirtiyor. Türkiye’de kadavradan organ naklinin çok az olduğuna dikkat çeken Erk, bu konuda İspanya Modeli’nin Türkiye’de uygulanmasını öneriyor.
Biz sizi uzun yıllardır kimya sanayicisi kimliğinizde tanıyoruz. Böbrek Vakfı’na nasıl başkan oldunuz?
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Lions, muhtelif vakıflar kurmuştur. Bunlar arasında Türk Kalp Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Bolluca Çocuk Köyü, Göz
Nurunu Koruma Vakfı… Benim ilk vakıfçılıkta deneyimim Türk Kalp Vakfı ile başladı. Türk Kalp Vakfı’nda 1980-1985 yılları arasında başkan yardımcılığı, sonra da bir yıl başkanlık yaptım. Vakıfçılığı öğrendikten sonra Yeşilyurt Lions Kulübü’nün önderliğinde vakfımızı kurduk. Yeşilyurt Lions Kulübü’nde bir Alaattin Yılmaz Sanama adında saymanımız vardı. Kendisi böbrek nakli olmuş,
vücut enfeksiyon yapmış böbreği atmış… Zengin
bir arkadaşımız ama o zenginliğini hastalığı ve diyaliz nedeniyle yitirmişti. Netice itibariyle biz su içiyoruz, alkol alıyoruz ama o bir yudum suyu içerken dahi kontrollü davranıyordu. Sonra bir gün onun
durumu üzerinden bir araştırma yaptık. Gördük ki,
1982-1983’te Türkiye’de yurtdışına gidip diyaliz hizmeti alanlar bile var.
Türkiye’de toplam 30 tane diyaliz cihazı var. En fazlası da İstanbul Samatya
Hastanesi’nde bulunuyor. Biz de orada 6 cihazlı bir diyaliz ünitesi yaptık.
O zamanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geldi ve bize dedi ki, “Ankara’da Profesör Mehmet Haberal’ın açtığı bir vakıf var. Siz de vakıf kurun.” Biz de onun tavsiyesi üzerine İstanbul’da Böbrek Vakfı’nı kurduk.

KASIM-ARALIK 2011

KASIM-ARALIK 2011

‘İLERİ YAŞAM
MERKEZİ KURACAĞIZ’
Türk Böbrek Vakfı’nın dört diyaliz merkezi var. Bunlardan biri Balkanlar, Ortadoğu’nun en büyük, dünyanın da ikinci büyük diyaliz merkezi. 75 cihazı bulunan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’nde günde 300 diyaliz yapabiliyor. Ayrıca, vakfın Hacı Hüseyin Terzi
Diyaliz Merkezi, Kadriye-Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi ve Kapaklı-Çerkezköy Diyaliz Merkezi adıyla da merkezleri faaliyette. Timur Erk, “Günde 500’ü aşkın hastaya hizmet veriyoruz. Diyaliz merkezleri artık yaygınlaştı artık oradaki faaliyetlerimizi frenledik” diyor.
Erk, vakfın diğer bir önemli projesini İSMMMO Yaşam’a şöyle açıklıyor:
“İleri yaşam merkezi kurmayı düşünüyoruz. Bünyesinde hem huzurevi hem de gediatri, fizik tedavi, dahiliye ve nöroloji klinikleri olan bir kompleks yapacağız. Son 10 sene
içinde Türk insanının ömrü 4 sene uzadı. İleriye yönelik projeksiyonlara göre, önümüzdeki
en önemli sorunlar gediatri sorunları olacak. Onun için bunu düşünmek zorundayız. Kemerburgaz’da 25 dönümlük bir arazimiz var. Burada bir proje peşindeyiz. Anlaşma yaparsak, kazmayı vuracağız. Bu 3 milyon dolarlık yatırım gerektirir.”

övünecek noktaya gelmemiz gerekiyor. Yaklaşık 20-25 bin hasta şu anda dahi böbrek nakli
için sırada bekliyorsa, buna karşın yılda ancak 2 bin 500-3 bin böbrek nakli oluyorsa, bunun
da yüzde 80-85’i canlıdan oluyorsa övünülecek bir durum yok. Canlıdan böbrek nakli etik değildir. Asıl hedef beyin ölümü gerçekleşmiş kadavradan nakildir. Beyin ölümü olduktan 72 saat
sonra organlar yaşamaya devam eder. Türkiye’de böbrek nakli için sırada bekleyenler her sene
yüzde 5 daha artıyor. Burada bir arz-talep dengesizliği var. Böyle olduğu için de işin ticari mafyası oluşuyor. Alıcı ile satıcı arasına giren bu mafya her türlü bezirganlığı yapıyor. Ancak böbrek nakli olan hastaların yaşam kalitesi artıyor. Bir nevi gecekondudan saraya geçiyorlar. Ancak bunları yaparken asıl bizim koruyucu hekimliği yaygınlaştırmamız lazım.
Koruyucu hekimlik konusunu biraz açabilir misiniz?
Bizim hastanemizde bir idrar tahlili, 90 kuruş. Bir tuvalet parası kadar bir idrar tahlili-

SAĞLIK

Benim bu işlere nasıl bulaştığıma gelince… Biz
üç kardeşiz; kardeşlerimden birinin doğuştan kalp rahatsızlığı vardı. Bu yüzden içimden Türk Kalp Vakfı’nda
görev almak istemiştim. Orada tecrübe edindikten sonra da bu vakıfta görev aldım.
Bundan 30 yıl önce böbrek rahatsızlığından çok ölen insan var mıydı?
Çok… Ama Türkiye bu konuda çok mesafe aldı.
Çok geri kalmış Doğu Anadolu ve Orta Anadolu’daki
bazı ilçeler dışında Türkiye’nin her yerinde kamu ve
özel diyaliz merkezleri var. Özelin payı yüzde 75, kamunun payı yüzde 25. İnsanlar artık diyaliz merkezi olmadığı için ölmüyorlar. Tabii bunda Türk Böbrek
Vakfı’nın da büyük payı var. Biz yetiştirdiğimiz doktorlar, teknisyen ve özellikle de diyaliz hemşireleriyle, 50’yi aşkın diyaliz merkezinin kurulmasına vesile olduk.
Türkiye’de dünya ile kıyasladığımızda
böbrek hastası sayısı ne kadar?
Türkiye’deki böbrek hastası sayısının artış hızı
halen fazla. Dünyada her 10 kişiden biri kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalanma tehlikesi içindeyken, Türkiye’de her 7 kişiden biri bu durumda. Bunun da iki önemli nedeni var. Böbrek sağlığını yitirmeyi tetikleyen nedenlerden biri hipertansiyon, diğeriyse
şeker. Türkiye diyabet ve hipertansiyonda zaten dünyada üst sıralarda. İkisi bir araya geldiği zaman böbrek yetmezliği kaçınılmaz oluyor. Hipertansiyonu da
fazla tuz tüketimi tetikliyor.
Türkiye yeterli diyaliz merkezi olmasıyla övünmeli mi?
Hayır bizim yıllık yapılan böbrek nakli sayısıyla
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SAĞLIK

ni insanlarımız yaptırsa, kan basıncı ve şeker testi yaptırsa, her
sene 65 bin kişi çarpı 40 bin lira masraftan kurtuluruz. Bir diyaliz hastasının yıllık gideri 40 bin liradır. Dolayısıyla 1.5 milyar dolarlık bu rakamı daraltırsak sağlık harcamalarına ve cari
açığa katkımız olur.
Türkiye’de 65 bin hemodiyaliz, 5 bin de periton diyalizi (karından açılan delikle yapılan diyaliz) hastamız var.
Siz 25 bin böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu söylediniz. Neden 70 bin hastanın tamamı böbrek
nakli olamıyor?
Bunların içinde hepatitli olan, diş çürüğü olanlar var. Böbrek nakli olmak için vücutta hiçbir virüsün olmaması gerekiyor.
Vücutta şekerin olmaması, kanserli hücre bulunmaması önemli. Bunlar düşünce geriye 20-25 bin kişi kalıyor. Aslında canlıdan nakilleri kolaylaştırmak için Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Eskiden yalnızca birinci derece akrabadan böbrek nakli yapılırken, şimdi hısım ve kayına kadar gidiliyor.
Bu kadar elzem bir durum olmasına rağmen Türkiye organ bağışı konusunu neden halledemedi?
Aslında Türk insanı her konuda bonkör ama organa gelince son derece cimri. Bunun muhtelif nedenleri var. Biri dini
neden ama bence asıl önemli neden bilinçlenme. İnsan organ
bağışçısı olduğu zaman zannediyor ki, ölmemişken öldü sayılıp organı alınacak. Bunlar tamamiyle cahillik. En fazla organ
bağışı nereden geliyor derseniz? Kültür düzeyi yüksek olan kesimlerden… En fazla bağış Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya illerinden geliyor. İnsanlar bilinçli. Beyin ölümünde geri dönüş
olmadığını biliyorlar. Bunda da kabahat, doktorların, biz sivil
toplum kuruluşlarının ve medyanın.
Peki organ naklindeki suistimallerin engellenmesi için ne yapılması gerekiyor?
Dünyada iki model var. Biri İran, biri İspanya modeli. İran modeli
basit; devlet ticaretini yapıyor, alıcı ile satıcıyı buluşturuyor. Böylece İran yılda bizim iki mislimiz –nüfusu bizimkine yakındır- böbrek nakli yapıyor. Sırada bekleyen de çok az insan var. Yine de orada devlet olduğu için ben
uzak dururum. Bana göre her şey motivasyon. İspanya modeli de bu motivasyona dayanıyor. İspanya’da beyin ölümü olabilecek her yerde, bunu
birinci mesleği haline getirmiş bir ‘organ nakli koordinatörü’ var. Adamın
maaşı yok. Her olaydan prim alıyor ve bu şekilde hayatını sürdürüyor. Bizde de az sayıda organ nakli koordinatörü var ama ikinci meslek. Adam aynı
anda cerrah ama bu işi de yapıyor. Devlet mesaisinin az bölümünü harcadığını düşünüyor ve ikinci görev veriyor.
Böbrek hastası olmamak için sağlığımıza nasıl dikkat etmeliyiz?
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O BİR ORGAN BAĞIŞÇISI
Timur Erk, 68 yaşında… 38 yıl fiilen sanayicilik
yaptıktan sonra 8 yıl önce işlerini tasfiye etti. Tek kızını bir kayak kazasında kaybeden Erk, kendini sosyal işlere verdi. Yaptığı çalışmalarla sanayicilere rol model olmayı hedeflediklerini söyleyen Erk, “Benim en büyük zevkim özellikle sanayicilere babamdan aldığım vasiyet üzerine örnek olmak. ‘Hiçbir şey yapamazsanız ağaç dikin,
insanlar gölgesinden faydalansın’ diyorum” diye görüşlerini
özetliyor.
Timur Erk de bir organ bağışçısı… Sağlığına dikkat eden Erk, “Hem şekerim hem tansiyonum var ama
kontrol altında. Bana iyi bakıyorlar. Düzenli bir hayatım
var. Şapkaları zamanla daha gençlere vereceğim” diyor.

‘MEMORİAL İLE İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNUZ’
Türk Böbrek Vakfı’nın Bahçelievler’de Hizmet
Hastanesi adıyla bir genel hastanesi bulunuyor. Bu
hastanenin işletmesi 1 Mart 2010’da Memorial Hastaneler Grubu verildi. Böylesi bir işbirliğinin nedenini Başkan Timur Erk şöyle açıklıyor: “Biz hastaneyi
devretmedik, işletmenin yönetimini devrettik. Tek başına zarar etmeye başlamıştık. Türkiye’de artık hiçbir hastane tek başına ayakta kalması mümkün değil. 15 Şubat 2008’de mevzuattaki değişiklikten sonra Türkiye’de birçok şey özel hastaneciliğin aleyhi-

ne gelişti. Biz bu anlaşmadan memnunuz. Her ay 100
bin dolar zarar ediyorduk, şimdi 125bin dolar kar
ediyoruz. Hem zarardan kurtulduk, hem de üstüne
para alıyoruz. Bizim anlaşmamıza göre hastaneye
5 milyon dolar yatırım lazım. Onun neredeyse yarısını 1.5 senede yaptılar. Yeni cihazlar alındı. 2000
yılından beri hizmet verdiğimiz için 10 yıllık cihazlarımız vardı. Ayrıca bu anlaşmadan sonra laparoskopik böbrek nakline geçildi. Yakında karaciğer
nakline de başlıyoruz.”

SAĞLIK

Üç beyazdan uzak duracağız. Tuz, un, şeker… Bir de sargısı beyaz olduğu için benim dördüncü beyaz dediğim, sigaradan uzak durmak gerekiyor. Günde 7 grama kadar mutlaka tuz almak gerekiyor. Bunun da yarısını ekmek ve unlu gıdayla alıyoruz. Meyve ve sebzede de tuz vardır, ismi sodyum klörür. Her ilaç kimyasaldır. Her ilacın da önemli olanı dozudur. Türk insanı tuzu 7-8 gram tüketmesi
gerekirken, 24 gram tüketiyor. Tam üç misli fazla…
Türk Böbrek Vakfı olarak iki seneden beri tuz tüketiminin azalması için çaba sarfediyoruz. Bizim bu çabalarımıza destek vermek için İstanbul Halk Ekmek ekmeğin içindeki tuz miktarını yüzde 40
düşürdü. Türkiye’de 16 büyükşehir var. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı’na ve Tarım Bakanlığı’na anlatalım, genelde bir tamimle gıda kodeksinde değişiklik yapılsın, tuz gramajı düşsün, diye düşündük. Şimdi 1 Ocak’tan itibaren ekmeğin gramajı 300 gramdan 250 grama düşürülecek. 1 kilogram ekmek hamuruna eskiden 2 gram tuz atılırken, şimdi 1.5 grama düşürüldü. Dolayısıyla tuz tüketiminde azalma oldu. Türk insanı çok fazla ekmek tüketiyor. Ayrıca restoranlarda artık masalarda tuz olmayacak.
Buna birkaç restoran ve hazır yemek zincirleri de başladı. Artık siz istemeden tuz gelmeyecek.
Finandiya 15 senedir bunu uyguluyor. Biz ilk defa ikna metodunu deneyeceğiz. Sağlık Bakanlığı müsteşarı ya da bakanın kendisi, sağlık komisyonunu oluşturan milletvekilleri, Türk Böbrek Vakfı’nı temsilen ben, Türk Hipertansiyon Derneği ve Türk Nefroloji Derneği bir tarafa oturacağız; karşımıza da bütün endüstriyel fırıncılar konfederasyonu, restorancılar, kafeler, paketli gıda üreticilerini alacağız. Onlara diyeceğiz ki; “Sağlıktaki harcamalarımızı daraltmak için koruyucu hekimliğe önem vermeliyiz. Bunun için de tuz tüketimi önemli. Azı yarar, çoğu zarar.”
Unlu ve paketli gıdalardaki tuz miktarıyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacak?
Yapılacak düzenlemeyle, paketli gıdalarda tıpkı sigarada olduğu gibi ambalajın yüzde 30’u kadar bir bölüme “Bu paketin içinde X gram tuz mevcuttur” yazılacak. Aynı
sigara paketlerinin üzerine olduğu gibi… Bu işin fikir babalarından biri
benim. Belki birileri beni ayağımdan kurşunlayabilir. Başımıza bela aldığımızı biliyoruz ama devam edeceğiz. İnsanlara yasaklamaktan ziyade ikna
metoduyla gitmeye çalışacağız.
Ben bunu yalnızca Türk Böbrek Vakfı başkanlığı şapkamla yapmıyorum. Ben aynı zamanda 60 ülkede sorumluyum. Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu başkanıyım. 1 Nisan 2011’den itibaren bu görevi üstlendim.
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Othello sendromuna mı yakalandınız?

Kıskançlık, insana özgü, doğal bir duygu. Olumsuz görülse de birazının
aşkta, sevgide, iş ve öğrenim hayatında işe yarayabileceği kesin. Yersiz
ve saplantılı kıskançlık ise tehlikeli görülüyor. Othello sendromu da
denilen hastalıklı kıskançlığa yakalananlar tedaviye muhtaç…

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Toplumsal başkaldırıları teknoloji tetikliyor

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’na göre,
Amerika ve Avrupa’daki ekonomik krizlerden Ortadoğu’daki Arap Baharı’na
kadar birçok toplumsal gelişmenin nedeni teknolojik gelişmeler… Eczacıbaşı,
“Türkiye’de teknolojik gelişmelerin toplumsal yararını ortaya
10
çıkarabilmek için çalışıyoruz” diyor.

D O S Y A

Kentlerde dönüşüm savaşı

10 yılda 400 milyar dolarlık kaynakla yapılması planlanan kentsel dönüşüm özellikle
İstanbul gibi şehirlerde hayati önem taşıyor. Bu yönüyle kentsel dönüşüm desteklense de,
dönüşümün 'evinden edeceği’ büyük kitle endişeli. Kentsel dönüşüm
24
‘rant transferi’ olarak görenlerin sayısı azımsanacak gibi değil.

GÜNDEMİN SESİ

Bilimi halka taşıyan gazeteci

Orhan Bursalı, 25 yıldır Cumhuriyet gazetesinde
her hafta yayınlanan Bilim ve Teknoloji dergisinin
yayın yönetmenliğini yapıyor. Aynı
20
zamanda siyaset üzerine köşe yazıyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Madenlerimize ışık tuttu
Mali müşavir Turgut Güngör, emekli olduktan
sonra boş durmadı. 20 yıl çalıştığı madencilik
sektöründe elde ettiği bilgileri araştırmalarıyla
da zenginleştirerek ‘Madenlerimiz’
isimli kitabı çıkardı.

28

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

30 yıl önce Fransa’ya yerleşen müzisyen Senem
Diyici, Bülent Ecevit’in ‘Takalar’ şiirinden adını
alan ilk albümünü 1989’da Paris’te çıkardı.
Diyici, son albümü ‘Dila Dila’ ile
Türkiye’ye geri döndü.
30

KARİYER

36

LEZZET

42

Gelişen teknoloji nedeniyle çalışma saatleri yirmi
dört saate yayılıyor. Uzmanlar işkolikle, çok
çalışmak arasındaki dengenin yitirilmemesi
gerektiğini vurguluyor. Aksi halde
işkoliği pek çok olumsuzluk bekliyor.
34

38

MODA

44

GEZİ - DÜNYA

48

EVİM EVİM

GEZİ - TÜRKİYE
KÜLTÜR-SANAT
SİNEMA-DVD

Çalışkan mısınız işkolik mi?

8

EĞİTİM

S A Ğ L I K

Karadeniz müziğini cazla harmanladı

6

KİTAP

TEKNO-YAŞAM
MİZAH

46
52
56
58
60
62

64

Anne eli değmiş gibi

LEZZET

Lezzetlerin kaynaştığı
İstanbul’da mantının
da hakkını veren
restoranlar var.
Kadınların elinden
çıkan mantılar,
‘anne’lerimizin
lezzetlerini
aratmıyor. İşte
Kayseri, Tatar ve
Sinop usulü mantı
yenebilecek mekanlar
ve lezzet sırları…

ILGIN ŞENYÜZ

Mantı, Türk mutfağının lezzet zirvesini temsil eden yemeklerinden… Türkiye’nin birçok yerinde farklı usullerle yapılan mantı, çok uzun yıllar ‘anne yemeği’ olarak hafızalarda kaldı. Yapımının zor olması nedeniyle toplu yemek yenilen
mekanlarda mantıyı pek göremedik. Ancak
yine de lezzetlerin kaynaştığı İstanbul’da hakkını vererek mantı yapan restoranlar yok değil.
Üstelik de tabelalarında ‘mantıevi’ yazacak kadar lezzetlerine güveniyorlar.
Türkiye’de mantı daha çok Kayseri ile özdeşleşmiş bir yemek. Oysa Kırım ve Tatar Türkleri de bu gerçek ‘Türk’ yemeğini yüzyıllardır mutfaklarında yaşatıyorlar. Üstelik de bu alandaki
birçok girişimci açtıkları mantıevlerinde bu lez-

zeti şehir insanı ile paylaşıyor. Batı Karadeniz bölgesinde de mantı yemeklerin şahı olarak kabul
ediliyor. Özellikle Kastamonu ve Sinop illerinde
yalnızca yoğurtlusu değil cevizlisi de yapılıyor.
İşte İstanbul’da mantı ile marka olmuş restoranlardan bazıları…

ÇESTA MANTI

Sezgin Akdağ, uzun yıllar profesyonel olarak çalışmış bir kadın girişimci… Çesta Mantı’yı
1989 yılında Enka Holding’den ayrıldıktan sonra kurmuş. Bağdat Caddesi’ndeki restoranında
hanımlar çalışıyor. Sezgin Akdağ, müşterilerine
Kayseri mantısı yediriyor. Tahmin edileceği üzere kendisi de Kayserili… Uzun yıllar evinde misafirlerine yaptığı mantılar beğenilince böylesi
bir restoran açmaya karar vermiş. Çesta, Boş-

Aşkana Mantı
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nakça’da ‘hoş-temiz’, İtalyanca’da sepet demek. Mekanına da kulağa hoş gelen ismi vermiş.
Çesta Mantı’nın restoranı 75 kişilik oturma kapasiteli… Burada günde ortalama 100 kişi mantı yiyor. Saat 09:00’dan gece 22.30’a kadar açık olan mekanda 200 gramlık bir porsiyon mantı yemenin bedeli 14 lira… Bülent Ecevit’ten
Bedri Baykam’a, Muazzez Abacı’dan Şevval Sam’a kadar birçok ünlü ismin mantı yediği restorandaki lezzetin sırrını Sezgin Akdağ şöyle anlatıyor: “Restoranımızda
hanımlar çalışıyor. Lezzetimizin sırrı kıymayı, yoğurdu, unu kurulduğumuzdan
beri aynı yerden almamız. Ve tabii mantıyı aynı aşçıların yapması… Son yıllarda
mantı severlerin sayısının arttığını memnuniyetle görüyorum.”
Çesta Mantı’da mantı dışında çiğ börek, içli köfte, saç böreği, tatlı krep,
kemalpaşa tatlısı, turşu ve salatalar da bulunuyor.
Telefon: (0216) 360 04 44
Adres: Bağdat Caddesi No:233 Kadıköy

SAYLA MANTI

Sayla Mantı, 1969 yılının mayıs ayında Kadıköy Bahariye’de kurulmuş.
Kurucusu Tatar, Osman Uyan. Uyan’ın ailesi Bursa’dan İstanbul’a göç edince kendi öz yemekleri Tatar mantısını da İstanbul’a taşımış. 1980 yılında restorana
garson olarak giren Fevzi Esen, ustası yaşlanınca 1989 yılında mekanı devralmış. Halen de kendisi işletiyor. Sayla, Tatarca’da ‘seç’ demek… Yalnızca mantı denilince akla gelen seçkin mekanlardan biri olmak için 40 yıldır çalışıyor Sayla Mantı… 7 kişilik bir personelle lezzetli mantılar yapan Sayla Mantı, günde
100 müşteriyi ağırlıyor. Günlük olarak taze yapılan mantılar, sarımsaklı yoğurt
ve üzerine dökülen tereyağlı biberli sos ile ikram ediliyor. Sayla Mantı’da malzeme kullanımındaki hassasiyet üst seviyede… Tereyağını, patron Fevzi Esen,
kendi memleketi Çankırı’dan getiriyor. Kıymayı 1989 yılından beri aynı kasaptan
aldıklarını belirten Fevzi Esen, 200 gramlık bir porsiyon mantıyı 15 liradan müşteriye sunduklarını söylüyor. Sayla Mantı’nın olmazsa olmazlarından biri de çiğ
börek. Çiğ börek de mantı gibi sipariş alındıktan sonra pişirilip sıcak servis ediliyor.
Telefon: (0216) 449 08 42
Adres: Bahariye Caddesi. Nailbey Sokak No:32 Kadıköy

EMEK MANTI EVİ
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Aşkana Mantı da Ulus civarında en iyi mantı lezzeti arayanların uğrak mekanlarından biri. Aşkana'da Tatar usulü mantı yapılıyor. Küçük bohçalar halinde yapılan mantılar özel bir sosla sunuluyor. 35 kişilik bir mekan olan Aşkana, Etiler ve çevresine paket servis de yapıyor. Mantısı dışında çiğ börekleri lezzetli olan mekanda ayrıca salata, tavuk schnitzel ve yoğurt tatlısı bulunuyor. Aşkana Mantı’nın işletmesini Gökhan Akça yapıyor.
Salı günleri kapalı olan restoranda saat 12.00 ila 22.00 saatleri
arasında paket servis de yapılıyor.
Telefon: (0212) 268 74 42
Adres: Metehan Sok. Türker Apt. No:1 Ulus

SİNOP MANTI

Beşiktaş’ta semtin ara sokaklarına gizlenmiş lezzet adreslerinden biri de Sinop Mantı. Adından da anlaşılacağı gibi mekanın spesiyali, Sinop Mantısı… Yoğurtlu ve cevizlisi olan Sinop
Mantısı’nın porsiyonu 11 lira… Beşiktaş Çarşı’da Süleyman Öztel tarafından 2.5 sene önce açılan Sinop Mantı’da günde ortalama
200 kişi mantı yiyor. Sinop Mantı’da adını taşıyan ile özel bir
tür çörek olan nokul da yemek mümkün. Kıymayı ve cevizliüzümlü olan nokulun da iki çeşidi var. Özellikle öğle arası yer
bulabilirseniz şanslısınız.
Adres: Sinanpaşa Köprü Sok. Tellioğlu İşhanı No: 8 Beşiktaş
Telefon: (0212) 261 03 74

LEZZET

Emek Mantı Evi, 1988 yılından beri Yeniköy’de hizmet veriyor. Kurucusu, Gülser Çetin. Hanımların çalıştığı restoranda Karadenizli kadınlar Kayseri
usulü mantı yapıyor. Saat 08.00’den gece 24.00’a kadar hizmet veren restoranda
geleneksel Türk yemeklerinden bazılarını da tadabilirsiniz. Su böreği, kol böreği, zeytinyağlı yaprak dolması, ev eriştesi restoranda sunulan lezzetlerden bazıları… Paket servisin de yapıldığı mekanda kredi kartı da geçiyor. Emek Mantı Evi’nin Zekeriyaköy’de bir şubesi olduğunu da belirtelim.
Telefon: (0212) 262 69 81
Adres: Köybaşı Caddesi No: 218 Yeniköy

AŞKANA MANTI
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Soğuk kışın
sıcak aksesuarları

Bu sezon renk, desen ve birbirinden farklı
kombinasyonlarıyla göz kamaştıran şapka, bere, atkı ve
eldivenlerle kış soğuğu dayanılmaz olmaktan çıkıyor.

MODA

CAN KIZILDAĞ
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Soğuk havanın etkili olduğu şu günlerde
en çok ihtiyaç duyduğumuz aksesuarlar hiç şüphesiz bere, atkı ve eldivenler oluyor. Soğuk kış
günlerinin bu "sıcak" aksesuarları aynı zamanda paltoları, kabanları "tamamlayıcı" özelliğiyle, doğru tercih yapıldığında adeta kişide "sihirli değnek" etkisi yaratıyor. Sezonun
"fark" yaratan şapka, bere, atkı ve eldiven tasarımlarını İSMMMO Yaşam okuyucuları için
araştırdık.
Bu sezon şapka modelleri sadece siyahın
hakimiyetinde değil. Şapkalar renkleriyle
farklı alternatifler sunuyor. Vitrinlerde, kahverengi, krem, beyaz, kırmızı ve mavi tonlarındaki renklerde şapkalar dikkat çekiyor. Ay-

rıca şapkalarda dantel ve tül gibi tamamlayıcı
aksesuarların çok sık kullanıldığı göze çarpıyor.
Bereler geçen sene olduğu gibi bu kış yine gözde. Farklı renkli örgü berelerin yanı sıra leopar desenli bereler de dikkat çekiyor. Eğer uzun
saçlıysanız geniş ilmekli, yünlü berelerin
size çok yakışacağını belirtelim...

ATKILAR RENGARENK

Atkılar yine göz alıcı. Rengarenk atkılar kadınların şıklığına şıklık katıyor. Paltonuzun üzerine canlı renkte bir atkıyla farklı
bir hava yaratabileceğinizi unutmayın! Erkek
atkı modasında ise farklı bir durum var. Eskiye dönüş sözkonusu. Geçen sene çok farklı erkek atkı modelleri vardı ancak bu sene klasik tarzda atkılar öne çıkıyor. Renkli cıvıl cı-
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vıl desenler bu sene yerini pastel, sade çizgilere bırakmış durumda.
Eldivenlerse kışın
şıklığın bir başka anahtarı… Elleriniz soğuktan çatlayacak diye, bu kış eliniz
cebinizde dolaşmayın!
Deri, örgü ya da polar hiç
fark etmiyor. Her tür kıyafete kombine edebileceğiniz eldivenler raflarda
dikkat çekiyor. Siyah, gri,
mavi, turuncu hemen her
renk eldivenin bilekte ya
da dirseğe kadar ulaşan
modellerine rastlamak
mümkün.

ÜNLÜ MARKALARIN
KREASYONLARI…
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GENİŞ İLMEKLER GÖZDE

Assortie, yumuşak dokuları ile teninizi saracak eldiven ve atkılar, kışın vazgeçilmezi
şapkalar, farklı renk alternatifleri ile içinizi de
ısıtacak berelerle koleksiyondaki canlılık ve neşe
temasını ön plana çıkarıyor.
Mango'da koyu renkli deri eldivenlerin
yanı sıra farklı renklerde örgü eldivenler dikkat
çekiyor. Bere ve atkılarda geniş ilmekli tasarımlar
göze çarpıyor.
LC Waikiki koleksiyonunda rengârenk atkıbere-eldiven takımları yer alırken tasarımlarda
yüne ağırlık verildiği görülüyor.
Betty Boop’ta rengarenk spor bereler, atkılar ve eldivenler markanın eğlenceli imajını yansıtıyor.
Dockers, koleksiyonunda yüzde 100 yün
ürünlere yer vermiş. Atkılarda soluk griler donuk indigo maviler çimen yeşili açık kiremit ve
sütlü espresso rengi ile çizgili modeller göze çarpıyor. Eldiven ve berelerde siyah, gri ve indigo
maviler ağırlıkta.

MODA

Firmaların şapka,
bere, atkı ve eldiven tasarımları ise şöyle:
Park Bravo'da püskülü ve ucu ponponlu yün
atkılar, kep şeklindeki bereler ve elleri sıcacık tutan rengarenk
yün eldivenler öne çıkıyor.
Diesel yeni sezon atkı modelleri, farklı beğeniler düşünülerek
hazırlanmış. Klasik ya da spor bir ce-

ketle veya montunuzla kolayca kombine edebileceğiniz atkıların kimisinde otantik desenler
kullanılırken kimisinde daha modern motifler kullanılmış.
F&F koleksiyonunda süet, deri ve yün eldivenler, sarı, siyah, mor, kahve ve bej tonlarıyla
dikkat çekerken, pul işlemeli bereler, kürk yakalar ve pullu atkı-eldiven setleri göze çarpıyor.
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Hoşgeldin

Ailenize yeni katılacak bir bebeğe ‘hoşgeldin’ demenin en
güzel yolu ona rahat edebileceği bir oda hazırlamak… Bebek
odası hazırlarken, mobilya seçiminden odanın zemininin
hazırlanmasına kadar her detaya özen göstermelisiniz.

FERİDE AY
Aileye bebek katılacak, heyecan dorukta!..
Zorlu ve heyecanlı geçen hamilelik sürecinde yapılması gereken en önemli işlerden biri de şüphesiz aileye yeni katılacak bireye bir oda hazırlanması… Evet, bebek odası hazırlamak öyle sanıldığı kadar basit bir iş değil. Bu durumu dikkate
alarak İSMMMO Yaşam’ın bu sayısında bebek odası hazırlamanın püf noktalarını sayfalarımıza taşımak istedik.
Bebek odası olarak seçilen odanın büyüklüğüne uygun mobilya seçimi çok önemli… Burada ideal bir bebek odasının 12-15 metrekare ve
en az bir pencereli olması gerektiğini hatırlatalım. İçeri güneş girmeyen, hava değişimi olmayan odalar bebeğin sağlığı için uygun değil. İşe
bu özelliklere uygun odayı ayırmakla başlanmalı.
Burada da akıldan çıkarılmaması gereken husus
odada rahatlık ve güvenliğin ön planda tutulması.

EVİM EVİM

DÖNÜŞTÜREBİLİR MOBİLYA
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Bunun ardından mobilya seçimine geçilebilir. Aslında bebek mobilyaları çok çeşitli… İstenen
stil seçildikten sonra işinizin daha kolay olacağını
belirtelim. Çünkü farklı renk veya modeller mutlaka vardır. Yatak, mobilyanın en önemli kısımlarından birini oluşturur. İki yıl dayanacak bir beşik seçilebileceği gibi, dönüştürülebilir mobilya
tercih ederek önemli bir tasarruf sağlamak da
mümkün. Dönüştürülebilir mobilyalarda beşikler
ilerde tek kişilik veya ikiz yatak olabiliyor. Sandıklar masa ve şifonyere dönüştürülerek iki katı
büyüklük kazanılabiliyor.
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Mobilya için seçilen ahşabın rengi, yatak takımı seçiminde önem taşıyor. Koyu kiraz ve konyak renkler, derin
zengin kumaş renkleriyle uyumlu gözükür. Beyaz, açık ahşaplar ise pastel veya orta ton kumaşlar ile kullanılabilir.
Yatak takımları temalı ya da temasız olabiliyor. Daha uzun
kullanım için temasız takımlar öneriliyor. Tercihe bağlı olarak tema ile güzel koordinasyon içinde olacak ekoseli, tuval veya karışık baskılar seçilebilir. Bir temayı öne çıkartmak için duvar askıları, lamba, saat, halı ve resim gibi aksesuarlar kullanılabilir. Örneğin kovboy kasabası temalı bir
oda oluşturmak istiyorsanız; kot veya ekose dekoru ile odanın duvarlarını kaplayabilirsiniz. Bir kovboy lambası, at nalı
şeklinde kitap dayanakları, kaplı bir vagon oyuncak kutusu ve western tarzı baskılar kullanarak odaya western havası verebilirsiniz.

RENK SEÇİMİ ÖNEMLİ
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METAL MALZEME VE
HALILARA DİKKAT

 Temizlenmesi kolay ve sağlık açısından zararlı olmayan eşyalar tercih edin.
 Aksesuar olarak halı kullanmamaya çalışın. Halılar çok fazla toz topluyor ve içerisinde mikroorganizma bulunduruyor. Ayrıca odadaki nemi emdikleri için
alerjik yapılı bebekler için nefes almayı güçlendirebiliyor. Bu yüzden bebek odalarında silinmesi kolay olan laminant parkeleri tercih edin.
 Metal malzemeler manyetik alan ürettikleri için organizmayı olumsuz yönde etkiliyor. Bebeğin kendisini yorgun hissetmesine ve uyku düzensizliklerine neden olabiliyor. Bu nedenle bebeğin odasında büyük metal mobilyalar bulundurmayın.
 Bebeğin odasındaki mobilyaların ağaçtan yapılmış olması sağlıklı bir seçimdir. Fakat toksik olmayan boyaların kullanıldığı mobilyalar tercih edilmeli.
 Mobilyaların sivri çıkıntıları ve keskin hatları olmamalı. Yumuşak dokulu olanları tercih edin.
 Mobilyaları alırken bebeğe büyüdüğünde oyun alanı bırakacak şekilde
olmasına özen gösterin.
 Odanın ışığı çok kuvvetli olmamalı. Avize ufak olmalı, beyaz veya sarı
ışık seçilmeli. Gece için de az ışık veren gece lambaları tercih edilmeli.
 Oda renginde pastel ve açık tonlar kullanılmalı. Mavi ve yeşil gibi renkler sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

EVİM EVİM

Bebek odalarında ağır yorganlar tercih edilmiyor. Bunların yerine hafif battaniyeleri bebeğinizi örtmek için kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra yatağın üstünü örtmek için
en az bir dekoratif örtü alınmasında da fayda var. İçindeki kumaşın ayrı olarak çıkartılıp yıkanabildiği kuş tüyü yorgan kaplı pedler de bebeğinizi rahat ettirmek için olmazsa
olmazlar arasında…
Üç tabakalı açık değişmeli masa yerine birleşik şifoniyer
önerilebiliyor. Bu tür mobilyalar bebeğin kıyafetlerinin ve
yatak örtülerinin konulması için güzel şifoniyerler haline getirilebiliyor. Bu kombinasyona bir dolap eklendiğinde rahatlıkla
bebek odasından, genç odası yaratılabiliyor. Bebek odasının diğer bir vazgeçilmezi sallanan koltuklar olduğu unutulmamalı.
Duvarlara gelince… Duvarlar açısından da seçenekler bol. Renk, duvar kâğıdı veya dekoratif boya arasındaki
uyum, odaya ayrı bir güzellik katar. Duvarları uygun bir renk
ile boyamak veya süpürgeliklere canlı beyaz veya eğlenceli
renkler eklemek mümkün. Desenli şeritli bir duvar kâğıdı
bordürü de odaya ayrı bir hava katar. Duvarlardaki koyu
renklerin küçük bir odayı daha da küçük gösterdiğini unutmayın.
Bir duvarda eğlenceli, sıra dışı bir sanatçı tablosuna
yer verilmesi de odaya özel, 'kişisel' bir hava verir. Kumaş
astarlı ya da doğal hasırdan yapılma kovalar, bebeğin birçok eşyasının yerleştirilmesinde işlevsel olabileceği gibi hoş
bir görünüm sağlaması açısından da tercih edilmeli.

İSMMMO YAŞAM  47

GEZİ-DÜNYA

Yahşi şehir Bakü

Kardeş ülke
Azerbaycan’ın başkenti
Bakü, Şirvanşahlar
Sarayı ve Kız Kalesi’yle
tarihi bir ziyafet
sunuyor. Bu şehirde eski
ve yeni iç içe geçmiş…
Yeniden yapılanma
hamlesi içindeki şehirde
düzen, temizlik ve
bakım dikkatlerden
kaçmıyor.
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AYŞEGÜL EMİR
‘Azerbaycan Republikası’na xoş geldiniz’,
‘xıkış’, ‘yeni yetmelerinizin dişlerini didikleyin’… Bakü
havalimanına vardıktan sonra güvenlikten geçer geçmez çevremdeki yazıları gülümseyerek okuyorum.
İstanbul’dan bir buçuk saatlik uçuşla ve vize almadan Bakü’ye varmanın mutluluğuna yazılar eşlik ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan’a girişim kolay oluyor.
Eski tarz geniş şapkalı, uzun boylu güvenlik görevlisinin ‘Hanım çıkış bu yandan’ yönlendirmesiyle dışarıya yöneliyorum. Şehir merkezindeki otele
götürecek arabanın şoförü ve rehberin konuşması
da beni bir an duraklatıyor. “Ben kabagda (önde)
giderim, sen dala (arkaya) bin.” Ne demek istedi-

ğini kısa sürede çözüyorum. Güzel Azerice’yle,
‘rüzgarlar şehri’ Bakü’ye neşeli bir giriş yapıyorum.
Şehir merkezi havalimanından çok uzak değil. Yol
boyunca Bakü’nün yenilenen yüzü bana eşlik ediyor. Birbiri ardına yarışırcasına sıralanan plazalar
ve yapım halinde olan lüks binalar. Pek çoğunun da
müteahhitliğini Türklerin yaptığını öğreniyorum. Başkan İlham Aliyev’in yaptırdığı hem rüzgarı kesmeyi hem de şehrin gelişmemiş bölgelerini kamufle etmeyi amaçlayan duvar boyunca hızla ilerliyoruz. Bir
saate varmadan şehrin en lüks yerine konumlanan
Hilton Oteli’ne varıyorum. Burası Bakü’nün yeni yüzünü temsil ediyor. Ama ben tarihin ve şehrin ruhunun
peşindeyim. Aceleyle otele yerleştikten sonra rehberin
yönlendirmesine bırakıyorum kendimi.

KASIM-ARALIK 2011

Azeri halk
oyunu

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI

Bakü ilk bakışta ışıltılı vitrinleri, düzenli
cadde ve sokakları, yemyeşil parklarıyla çok gelişmiş bir şehir izlenimi veriyor. Bakü’nün çekirdeğini oluşturan Azerilerin ‘içeri şeher’ dediği ünlü Şirvanşahlar Sarayı’nın da bulunduğu
eski şehre yollanıyoruz. Çevresi yüksek ve güzel işlemeli surlarla çevrili. İşlemeli kapılardan
birinden içeri adım atıyoruz. Eski binaları, dar
sokakları koşar adım geçiyoruz. Yenilenmiş sokaklar ve binalar, tertemiz yollar beni şaşırtıyor. Hedefimiz, bugün müze olarak kullanılan
Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kalesi’ne ulaşmak.
İlk onları görmek istiyorum. Şirvanşahlar Sarayı, 15’inci yüzyılda Şirvanşahlar hanedanının şahı İbrahim Halilullah döneminde inşa edilmiş. Bu saray yakın doğunun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Qız
Qalası’yla (Kız Kalesi) beraber dünya mirası listesine de girmiş. Taş avluda çınlayan ayak sesleri beni kendime getiriyor. Dönemin taş ustalığı
hayranlık uyandırıcı. Güzel avludan bir merdivenle saray camiine iniyoruz. Sarayın büyüleyici atmosferi tarihin saklı sayfalarına götürüyor bizi adeta.

KIZ KALESİ’NDEN ŞEHİR
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GEZİ-DÜNYA

Kız Kalesi, Bakü’nün önemli sembollerinden biri. Ama yapım nedeni tam bilinmiyor.
Rehberimiz Süleyman, yapımıyla ilgili rivayetler
olduğunu anlatıyor. En çok itibar gören efsane ise şöyle: “Eski zamanlarda bu yörelere hakim bir Şah öz kızına aşık oluyor ve evlenmeyi
düşünüyor. Zavallı kız babasını bu evlilikten vazgeçirmeye çalışıyor. Babasından kendisi için bir
kulenin yapılmasını ve kule tamamlanıncaya
kadar düğünü ertelemesini istiyor. Bu sırada
kız gönlünü yakışıklı bir delikanlıya kaptırıyor.
Delikanlı kızın durumunu öğrenince onu kurtarmaya soyunuyor. Bir gün prenses biten kalenin üzerinde yakışıklı delikanlıyı bekliyor. Ancak Hazar’ın dalgaları onu kara sularına gömmüş. Sevgilisinin boğulduğunu gören kız da kendini denize atıyor ve bu şekilde sevgilisine ka-

Kız Kalesi

GEZİ-DÜNYA

vuşuyor.” Kız Kalesi’nin girişi ücretli. Fakat kulenin tepesine çıktığınızda buna değdiğini görüyorsunuz. Bütün şehri buradan izleyip fotoğraflamak bana çok keyif veriyor.
Bakü’de harika bir sahil şeridi de var. Bulvar Caddesi boyunca devam eden sahilde Hazar’a karşı derin bir nefes çekiyorum. Sahilin uzağından görülen petrol gemilerini izliyorum, bir süre. Saat kulesinde de
fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyorum. Sahil boyunca dolaşırken, dünyanın
en iyi havyarı Beluga’nın da buradan çıkarıldığını öğreniyorum. Dünyada
tüketilen havyarın büyük bir bölümü Hazar’dan geliyormuş zaten. Dünyaca ünlü bu balık yumurtası, yalnızca bu denizde yaşayan ‘Huso huso’
ya da mersin balığından elde ediliyormuş. Havyar, mersin balığının tü-
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rüne, iriliğine, yaşına, yumurtaların büyüklüğüne ve işlenme biçimine
göre sınıflandırılıyormuş. Akşam yemeğinde mutlaka denemeye karar
veriyorum.

TRAGOVİ’DE LÜKS MARKALAR

Bir sonraki durağımız ünlü alışveriş caddesi Tragovi oluyor. Bütün
dünya markalarını bir arada görmek şaşırtıcı geliyor. Arnavut kaldırımlı, düzenli cadde boyunca mağazalar ve restoranlar inci misali sıralanıyor. Pek çok Türk giyim markasının da burada mağaza açtığına şahit oluyorum. Kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. Yeşil ağaçlarla çevrili ve
yeni restore edilmiş izlenimi veren taş binaların arasındaki geniş yolda
lüks markalara bakakalıyorum. Rehber Süleyman’a halkın gelir düzeyini
sormadan edemiyorum: “Azerbaycan’da maalesef gelir dağılımı eşitsiz.
Çok zenginimiz var. Komünizm ve sonrasında petrolden zengin olan çok.
Petrol şirketlerinde çalışan çok yabancı da var. Ama genel halkın gelir
düzeyi çok iyi değil. Çok kalifiye olmayan birisi 150 dolara yakın maaş
alıyor.”
Gelir dağılımındaki eşitsizliği burada da görmek beni mutsuz ediyor. Meydan boyunca ölen eski devlet başkanı Haydar Aliyev’in portreleri ve yazılarına rastlıyoruz. Özdeyiş şeklindeki yazılarıyla Atatürk’ü örnek aldığı izlenimi yaratıyor. Bu sırada bir kafeye oturarak yorgunluk
atarken, rehberimizden şehrin tarihçesini de dinliyorum:
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YEMEKLERDE YABANCILIK ÇEKİLMİYOR

Azeri yemekleri konusunda hiç yabancılık çekmiyorum. Bakü
Televizyon Kulesi’nden sadece devlet yetkililerinin misafirlerinin
ağırlandığı restorana zor da olsa rezervasyon yaptırıyoruz. 360
derece dönen restoranda nefis Azeri yemeklerinin tadına bakıyorum. Bir yandan Hazar Denizi’ne tepeden kadeh kaldırıyorum.
Azeri mutfağı, Avrupa ve Ortadoğu mutfaklarından etkilenmiş.
Dovga denilen ince kıyılmış ıspanak, dereotu ve kişnişli yoğurt
çorbasıyla başlıyorum. Farklı adlardaki pilavlar ve nihayet çok
istediğim Beluga havyarını deniyorum. Ekmekte tereyağının üzerine sürdüğüm havyarın tadına doyamıyorum. Diğer yemekler
Türk mutfağıyla çok benzeşiyor. Dolma çeşitleri, pilavları, hamur
işleri var. Farklı olarak kişniş, safran gibi baharatları bolca kullanıyorlar. Koyun etli yemekleri çok fazla. Pitisi denen koyun eti,
nohut, patatesle hazırlanan güvece bayılıyorum.
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NİZAMİ VE NESİMİ’NİN ŞEHRİ

Bakü’yü gezmişken sanattan söz etmemek imkansız. Hipnotize olmuş gibi izlediğim insan kalabalığından sanatçı ve iyi eğitimli bir millet algısına ulaşıyorum.
Bakü aynı zamanda sanatın önemli olduğu bir yer. Müzik, tiyatro, kütüphane ve sinemalara sıkça rastlanıyor.
Pek çok müzisyenin buradan çıktığını anımsıyorum. Sanattan söz açılmışken, Nizami, Nesimi ve Fuzuli’yi de soruyorum, rehbere.
Azerbaycan’ın Gence şehrinde doğan Nizami’nin

Shirvanshah Palas

heykeli büyük bir meydanı süslüyor. Türk dünyasının ünlü
şairlerinden. İlk kez Leyla ve Mecnun’u mesnevi şeklinde
yazmış. Hamse, Beş Mücevher, Yedi Güzel ve İskendernama adlı mesnevileriyle tanınıyor. Divan edebiyatı şairi Fuzuli de şiirlerini Azeri şivesiyle yazmış. Üslubu ve
temaları kendinden sonraki şairlere ilham vermiş. Azeri sahasında yetişmiş diğer bir ünlü şair ise Nesimi. Ülkenin Şamahı şehrinde doğmuş. Azeri dilinde şiirin ilk
güzel örneklerini veren isim olarak tanınıyor.

GEZİ-DÜNYA

“Bakü’nün anlamı rüzgarlar şehri. Şehir
devamlı rüzgarlı. Dört
yaşındaki bir çocuğu bile
alıp götürecek sertlikle
rüzgar oluyor. Kafkasların en büyük ve en önemli kültür ve ticaret merkezi. Şehrin ekonomisi
petrole dayalı. 2006’da
faaliyete geçen Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol Boru
Hattı’nın (BTC) çıkış noktası. Bakü Limanı da Hazar Denizi’nin en önemli limanı. 2010 yılında
Avrupa’nın en güzel sekizinci şehri seçildi Bakü.”
İki günü aşmayan Bakü
seyahatimde salaş ve bakımsız bir şehir yerine
umduğundan çok daha
güzel ve gelişmiş bir şehir bulmanın mutluluğuyla geri dönüşe hazırlanıyorum.
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GEZİ-TÜRKİYE

Trakya’nın tarih hazinesi: Edirne

Osmanlı padişahları Edirne’ye
cömert davranmış. Edirne, camileri,
köprüleri, külliyeleri, arastası,
şifahanesi ile Osmanlı’nın izlerinin
en iyi sürülebileceği şehirlerden
biri… Edirne’de gözleriniz tarihe
doyarken, mideniz de meşhur
yaprak ciğeri ve Edirne’ye özel
tatlılarla bayram edebilir.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Kısa bir tatilin ikinci günü evde canımız sıkılmış bir şekilde otururken bir sonraki
gün aynı sıkıntıyı duymamak için son dakika planı yapmaya karar verdik. İstanbul’a yakın bir yerlere gitmeliydik. Tatilimizin dördüncü günü misafirlerimiz geleceği için geri de
dönebilmeliydik. “Nereye gidelim” diye düşünürken fikir eşimden çıktı. “Edirne’ye gitmeye
ne dersin?”… Bu son dakika planına itirazım olamazdı. En yakın iki arkadaşımızı da bu
geziye davet ettik ve sabah erkenden yola çıkmaya sözleştik. Ne de olsa sonbaharın son
günleriydi ve gündüzler iyice kısalmıştı. Sabah 07.00’de arkadaşlarımız zilimizi çaldıklarında hala gözlerimizi ovuşturuyorduk. Ama günübirlik gezilerin en güzel yönü de bu…
Erken kalkıp, günü son anına kadar kullanmak…
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Bastık gaza, çıktık yola… Uyku ile uyanıklık arasında bir buçuk saat bir yolculuk yaptıktan sonra İstanbul’dan çıktığımızı anlamam zor olmadı. Şehrin karmaşası ve kalabalık yapıları geride
kalmış, Trakya’nın ferahlığına ‘merhaba’ demiştik. Çorlu’ya geldiğimizde gözlerimiz gibi midemiz de artık uyanmıştı. Şans eseri açık bir börekçi bulduk Çorlu’da yol üzerinde… Sıcak poğaçalar ve su böreğine eşlik eden tavşan kanı çaylar günün ilk saatlerinde içimizi ısıttı… Yarım saatlik bir kahvaltı molasından sonra tekrar yola çıktık. Tok karnımızla yolun kalan yarısının nasıl geçtiğini anlamadık bile… Edirne’ye girmek üzere olduğumuzu Selimiye Camii’nin minarelerini görünce anladık.

CAMİLER ŞEHRİ

GEZİLECEK YERLER
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GEZİ-TÜRKİYE

 Selimiye Cami  Arasta Çarşısı  Üç Şerefeli ve Eski Camii
Arabamızı belediyenin önünde bulduğumuz otoparka park
 Kent Tarihi Müzesi  Bedesten ve Alipaşa Çarşısı  Sarayiçi mevkii ve
ettikten sonra Selimiye’yi gören bir çay bahçesine oturuyoruz. BiAdalet Kasrı  Balkan Şehitliği  II. Beyazıd Külliyesi ve Şifahane
rer Türk kahvesi söyledikten sonra rotamızı belirliyoruz. Öncelik Karaağaç ve Tren İstasyonu  Lozan Anıtı ve Müzesi  Tunca ve Meriç neli hedefimiz; Edirne’de ‘Ulu Camii’ olarak da bilinen eski camiyi
hirleri ve köprüleri  Şükrü Paşa Anıtı  Kıyık Tabya Balkan Harbi Müzesi
gezmek. Ardından Selimiye’ye gitmek… Edirne’de camiler adeta
bir araya toplanmış gibi… Çay bahçesinden üç dakikalık bir yürüyüşle kendimizi Ulu Camii’nin kapısında buluyoruz. 15. yüzyılda ya- belerin üzerinde yükselirken burada cami tek bir kubbe ile örtülmüş dupılmış bu camiinin dışında kalın siyah harflerle yazılmış ‘Allah’, “Mu- rumda. Bu kubbenin yüksekliği 43.25 metreyken, çapı 31.25 metre… Bu
hammed” gibi yazılar önce dikkatimizi çekiyor. İçeri girdiğimizde de aynı rakamlarla hayal etmeye çalışırsanız anlamak daha mümkün…
Eski müezzin olan rehber bir anda sessizliği bozuyor ve ezan okuyazılarla karşılaşıyoruz. Birçok camide gördüğümüz şatafat burada yok.
1403'te Sultan I. Süleyman tarafından yapımına başlanan eser, maya başlıyor. Ancak başladığı anda da duruyor. Onun sesinin önümüzden
Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414'te bitirilmiş. Mimarı Konyalı Hacı başlayıp, yanlardan dolanıp arkamızdan gelmesi adeta bizi yerimizde
Alaaddin olduğunu öğrendiğimiz bu caminin Osmanlılar açısından öne- mıhlıyor. Caminin muhteşem akustiğini göstermek için yapılan bu gösmi büyük. Osmanlı’da fethe giden padişahlar burada yapılan törenle uğur- teri, 440 yıl önce yapılan ses düzeni, bütün ziyaretçileri hayran bırakılanırmış. Osmanlı döneminde kılıçla fethedilen yerlerde cuma hutbeleri yor. Evet Selimiye Camii, II. Selim tarafından Mimar Sinan’a 1569-1575
tarihleri arasında yaptırılmış. Dört minaresiyle adeta şehrin birçok yekılıçla okunurmuş. Burada da bu gelenek devam ettiriliyor.
rinden görünen bu eser, Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu gösteriyor.
MİMAR SİNAN’IN USTALIK ESERİ
Şu ana kadar gördüğüm en sade camilerden birinden ayrılıp Selimiye Camii’ne yöneliyoruz. Selimiye Cami zaten görüntüsüyle adeta bir SELİMİYE’NİN TERS LALESİ
Bu bilgileri dinledikten sonra caminin biraz boş olan yerlerinde
ihtişam abidesi gibi… Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği camiye girmek için cuma namazının bitmesini bahçede bekliyoruz. Camide zaten resim çekmeye gidiyorum. Geri döndüğümde rehber halen anlatıyor. Anmahşeri bir kalabalık var. Erkekler namazdan çıkarken biz içeri giriyo- cak rehberin etrafındaki halkanın biraz azaldığını, insanların bir kısmının
ruz. Aslında cami boşaldığı kadar yeniden doluyor. Herkes bu muhteşem minber (hutbe verilen) yerin altında fotoğraf çektikleri dikkatimi çekieseri görmek için birbiriyle yarışıyor. Görmek başka anlamak başka as- yor. Eşime bu insanların neden orada resim çektiğini soruyorum. Rehlında… Bu yüzden de en büyük şansımız, caminin eski müezzinlerinden beri dinlediğinden bilgiç bilgiç anlatıyor. Bir rivayete göre caminin arsası
birinin adeta bir rehber edasıyla Selimiye’yi anlatması… İnsanlar hal- içinde bir lale bahçesi varmış. Bu lale bahçesinin sahibi kadın camii inka olmuş etrafında Selimiye’nin şifrelerini çözmeye çalışıyor. Büyük ca- şaatı için arsasını satmaya yanaşmamış. Uzun uğraşlardan sonra kadın
milerde olan tüm avizeler gibi önce gözüm avizelere takılıyor. Ardından arsayı bir şartla satmayı kabul etmiş. Arsasının sembolik olarak yaşada kubbelere göz gezdiriyorum. Zaten bu caminin kubbeleri muhteşem… tılması için camiye bir lale motifi yapılmasını istemiş. Mimar Sinan da
Rehberin de anlattığına göre, genelde camilerde asıl kubbeler yarım kub- lale motifini yapmış ama ters lale olarak… Söylenene göre, camideki lale
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AĞZINIZ
TATLANSIN

Edirne geziniz sonrasında sevdiklerinize onların ağızlarını tatlandıracak hediyeler alabilirsiniz. Edirne’de şekercilik adeta bir sanat haline
getirilmiş. Bugün de bu sanat halen yaşatılıyor.
Edirne’de badem ezmesi oldukça meşhur. Edirne’de yetişen bademden ve yüzyıllardır süren özel
hazırlanış şeklinden alıyor lezzetini bu tatlı. Edirne’de şekercilere gittiğinizde vitrinde birbirinden
ilginç lezzetler görebilirsiniz. Eminiz ki, siz de bizim gibi adlarını ilk kez duyuyorsunuz. Vücuda
kuvvet, boğaza rahatlık veren lati lokum, Edirne’nin beyaz tatlısı (dolçe blanko), deva-i misk
gibi birçok lezzetle Edirne’de tanışabilirsiniz.

GEZİ-TÜRKİYE

motifi lale bahçesini, lalenin ters yapılması ise kadının tersliğini ifade
edi-yormuş. Bu arada ters lale dahil Selimiye’nin çinilerinde 101 ayrı lale
motifi kullanıldığını belirtelim.

ARASTA VE SABUNLAR

Edirne’ye gelip de Selimiye’nin hakkını vermemek olmaz. Camide bir saat kaldıktan sonra ayrılıyoruz. Çıkışta caminin altındaki eski çarşıyı yani arastayı geziyoruz. Üçüncü Selim’in, Selimiye Camii’ne gelir olması için Mimar Davud’a yaptırdığı arasta, 73 kemerli… Uzunluğu 225
metreyi bulan çarşıda 120 dükkan bulunuyor. Bu dükkanlarda halen birçok hediyelik eşya satılıyor. Adeta İstanbul’daki Mısır Çarşısı’nın bir minyatüründe gezdiğimiz hissine kapılıyoruz. Çarşıda gezip de alışveriş yapmamak olmaz. Biz de dayanamayıp Edirne’nin simgelerinden olan kokulu meyve şeklindeki sabunlardan alıyoruz. Aslında eski zamanlarda
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Edirne’nin önemli mesleklerinden biri sabunculukmuş. Edirneli kadınlar şimdilerde hem bu geleneksel işi yaşatıyor, hem de para kazanıyorlar.

ÇITIR ÇITIR YAPRAK CİĞER

Çarşı’dan çıktığımızda saatin 13:00’e geldiğini fark ediyoruz. Edirne’de “Ne yiyeceğiz?” diye düşünmemize gerek yok. Biz zaten gelirken
ne yiyeceğimize karar vermiştik. Tabii ki Edirne’ye özel yaprak ciğeri yiyeceğiz. Bunun için de aldığımız tüyolar ışığında Kazım Usta’nın yerini
aramaya koyuluyoruz. Aslında bu arayış bize Edirne’yi keşif imkanı da
veriyor. Edirne’nin meşhur caddesi Saraçlar Caddesi’ni yürüyerek geçiyoruz. Öylesine güzel bir cadde ki, şehrin modern yüzünü yansıtıyor. İstiklal Caddesi’ne çok benzetiyoruz. Caddeyi aşıp sora sora Balık Pazarı’na ulaşıyoruz.
Buradaki Osmaniye Caddesi’ndeki Kazım Usta’nın yerini buldu-
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TARIM ARAZİLERİMİZ KİRLENİYOR, KURTARILMALI
Edirne’de meslek mensupları, Edirne Serbest Muhasebeci
ve Mali Müşavirler Odası çatısı altında toplanıyor. Edirne SMMM
Odası, 6 Mayıs 1990’da kuruldu.
Halen 372 üyesi var. Üyelerinin
79’u SM iken, 293’ü ise SMMM olarak meslek hayatlarını sürdürüyor.
Üyelerin 95’inin de kadın meslek
mensubu olduğunu belirtelim. Edirne SMMM Odası’nın başkanlığını üç dönemdir
Enver Çevik yürütüyor. Meslek mensuplarının
168’inin merkez ilçede bulunduğunu belirten

Çevik muhasebe mesleğinin haksız rekabet, düşük ücret gibi sorunlarının ildeki meslek mensuplarını da olumsuz etkilediğinin
altını çiziyor.
Edirne’nin ekonomisi tarıma dayanıyor. Ayçicek, çeltik,
buğday gibi tarımsal ürünlerin yetiştiği ve bunlara bağlı sanayinin
geliştiğini söyleyen Enver Çevik,
Çorlu’daki sanayi tesislerinden ulaşan sanayi
atıklarının tarım arazilerini kirlettiğinden yakınıyor. Bu konuda merkezi idareyi tedbir al-
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yılları arasında yapılmış. Külliyedeki caminin batısında Darüşşifa ve Tıp
Medresesi bulunuyor. Burası bir hastane olarak yapılmış ama zamanla
akıl hastalıklarının tedavisinde nam salmış. Şimdi şifahanede odalarda
balmumundan yapılmış heykellerle geçmişte yapılan tedaviler ve yaşam
etkileyici bir şekilde anlatılmış. Değişik müzik makamlarıyla akıl hastalarının
nasıl tedavi edildiğini anlatan uygulamalar oldukça
ilginç. Binanın her tarafından dinlenebilen müzikler,
su sesi ve güzel kokulardan
yararlanarak ruh hastaları burada tedavi edilmeye
çalışılmış. Bu Osmanlı dönemi boyunca devam etmiş.
Külliye 1984’te Trakya Üniversitesi’ne devredilmiş,
daha sonra da ‘sağlık müzesi’ne dönüştürülmüş.
2004’te Avrupa’nın en iyi
müzesi” ödülünü alan
müze, Edirne’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri… Müzede gezimiz bir saati aşkın sürüyor. Külliyenin bir bölümünde restorasyon halen devam ediyor. Biz zaten müzeden
çıktığımızda hava karardığı için diğer bölümleri gezemiyoruz bile… İstanbul’a dönerken Edirne’nin güzelliklerini bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını anlıyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

ğumuzda ayaklarımıza kara sular inmiş durumda. Hemen boşalan bir
masaya oturuyoruz. Yorgunluk, masaya mis gibi ciğerlerin gelmesiyle son
buluyor.
Yakınındaki başka bir yerde boşalan masaya oturuyoruz. Gerginlik
masaya mis gibi ciğerlerin gelmesiyle son buluyor. Ciğerler çıtır çıtır…
Bir gram koku yok… Ayrıca ciğerin yanına gelen
kuru biber de nefis. Acı biber adeta kuruyarak tatlanmış. Yanına bir de cacık… Birer porsiyon ciğeri yarım porsiyonlar izliyor.
Yemek sonrası birazcık
rehavet çökse de Edirne’de gezecek yer çok.
Hava kararmadan
Edirne’deki ‘şifahaneye’
gideceğiz. Arabamızı park
ettiğimiz yere kısa bir yürüyüşten sonra ulaşıyoruz. Arabaya bindikten
sonra da II. Bayezid Camisi
ve Külliyesi’ne ulaşmamız 15 dakikamızı bile almıyor. Tuna Nehri kıyısında bulunan külliye aslında Edirne’nin en önemli yapıtlarından. Bu önemli yapıtın en önemli bölümlerinden biri de Darüşşifa… Cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, erzak depoları gibi bölümleriyle
geniş bir alana yapılan külliye, Sultan II. Beyazıd döneminde 1484-1488

maya çağıran Çevik, “Çorlu sanayinin atıkları
Ergene Nehri’yle tarım arazilerimize ulaşıyor.
Tehlike soframıza kadar geliyor. Çorlu’daki fabrikaların arıtma tesislerini çalıştırmaları zorunlu
tutulmalı ve denetlenmeli. Kirlilik nedeniyle tarım arazilerinin verimi düşüyor. Çiftçilerin satın alma güçleri azalıyor. Böylece ilimizin ekonomisi zayıflıyor” diyor. Komşumuz Yunanistan
ve Bulgaristan’da yaşanan ekonomik sıkıntılar
Edirne ekonomisini de olumsuz etkilemiş. Eskiden
Edirne’nin çarşılarını ve restoranlarını dolduran
komşularımızın sayısı azalınca, kriz il ekonomisi için yeni bir darbe olmuş.
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En ünlü sürrealist
İstanbul’da

Ünlü sürrealist ressam Salvador Dali'nin 121 eserinden
oluşan sergisi, İstanbulluları Tophane'i Amire'de bekliyor.
Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ)
ev sahipliğinde, Inartis ile Kült'ün işbirliğiyle düzenleniyor.
Dali'nin, Sürrealizmin İzleri, Gala ile Akşam Yemeği ve İlahi Komedya adlarını taşıyan üç serisinden eserlerin yer aldığı sergi, 26 Şubat 2012 tarihine kadar devam edecek. Girişin ücretli olduğu serginin biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir. Öğrenci biletleri 5, tam biletler ise 10 TL'den
satılıyor.

KÜLTÜR-SANAT

Mor ve Ötesi
İş Sanat’ta

Türkiye’nin en özgün alternatif
rock gruplarından Mor ve Ötesi, İş Sanat’ta
sevenleriyle buluşuyor. İş Sanat Kültür Merkezi’ndeki konser, 24 Şubat günü saat
20.00’da başlayacak. Konserin tam biletleri
45 liradan satılırken, öğrenciler için konseri izlemenin bedeli 40 TL. 1995 yılının
ocak ayında dört lise arkadaşı tarafından
kurulan Mor ve Ötesi, kendi bestelerinden
oluşan ilk albümü Şehir’i 1996 Haziran'ında çıkardı. 2010 Mayıs’ında onbir şarkıdan oluşan yeni albümü Masumiyetin Ziyan Olmaz'ı çıkaran Mor ve Ötesi, biriktirdiklerini şimdi hayranlarıyla paylaşacak.
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Erkal’dan
şiirsel bir oyun

Dostlar Tiyatrosu’nun oyunu "Kerem Gibi: Nâzım Hikmet’le 35 Yıl", ilk 2010 Mart ayında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahnelendi. Her sezon yeni oyunlarıyla gündemi etkileyen, Genco Erkal, "Kerem Gibi: Nâzım Hikmet’le 35 Yıl"
oyunu ile tiyatro sahnesinde Nâzım Hikmet’in şiir dünyasından izlenimleri; ozanın yaşamı, şiirleri ve görüntüleri aracılığıyla anlatıyor. Genco Erkal, belgesel-tiyatro ve şiiri buluşturarak, seyircileri Nâzım Hikmet’in şiir dünyasında bir gezintiye çıkartıyor…
Bu önem yine Genco Erkal’ın yönetip, oynayacağı, Nâzım Hikmet’in şiirlerinden oluşan tek kişilik oyunda, Nâzım Hikmet’in gençlik yılları, mahkumiyeti, vatan hasreti, tüm dünyayı kucaklayan insan sevgisi, Kurtuluş Savaşı izlenimleri, belgesel bir filmle bütünleşerek şiirsel bir destana dönüşüyor.

Mickey’nin yolculuğu

KASIM-ARALIK 2011

Flüt virtüözünü
dinlemeye ne dersiniz?
Dünyaca ünlü pan flüt virtüözü Gheorghe Zamfir, yeniden İstanbul'da. Gelmiş geçmiş en büyük pan flüt üstadı olarak kabul edilen Romanya doğumlu sanatçı, kendi çabalarıyla flüt çalmaya 14 yaşında başladı. Bükreş Müzik Akademisi’ne kabul edilen Zamfir, Romen halk müziği araştırmacısı İsviçreli Marcel Cellier tarafından “keşfedilerek” dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Romen tarzı pan flüt’ü geliştirdi ve 20
borulu sistemi 30’a çıkardı. Dudak hakimiyeti ile de her borudan dokuz
tona kadar değişik sesler çıkarmayı başardı. Gheorghe Zamfir’in konseri
13 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak.

KÜLTÜR-SANAT

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Disney’in yepyeni gösterisi, Disney
Live ! Mickey’in Çılgın Yolculuğu, Türkiye’de… Mickey Mouse ve arkadaşları 19
Ocak – 5 Şubat 2012 tarihleri arasında
bütün çocukları aileleriyle birlikte, sürprizlerle dolu bir yolculuğa ve çılgın bir maceraya davet ediyorlar. Gösteri, canlı bir
çizgi film tadında gerçekleşiyor. Yetenek
avına çıkan Mickey Mouse ve arkadaşları
Minnie, Donald Duck ve Goofy çok ilginç
bir araç ve izleyicilerin katılımıyla, delidolu bir yolculuğa başlayacaklar. Büyük
maceraya atılacakları bu otobüs, bir dağı aşmaları gerektiğinde tavanından sıcak hava balonu çıkabilen, karşılarına okyanus çıktığında
denizaltıya dönüşebilen çok ilginç bir araç.
Yolda karşılaşacakları Sinderella, Tigger, Woody, Jessie, Oyuncak Hikayesi'nden Buzz Lightyear gibi Disney’in en sevilen karakterleri yeteneklerini sergileyecekler. Disney Live ! Mickey’in Çılgın
Yolculuğu gösterisini Ora Arena İstanbul’da izlenebilir.
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Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Barış Pirhasan
Oyuncular: Belçim Bilgin, Demet Akbağ, Nihal
Yalçın, Asuman Dabak

Kurtuluş Son
Durak
 "Kurtuluş Son Durak" her türlü şiddete karşı harekete geçen altı
kadının fantastik hikâyesini anlatıyor. Belçim Bilgin, Demet
Akbağ, Nihal Yalçın, Asuman Dabak, Ayten Soykök ve Damla
Sönmez'in rol aldığı film kadın haklarına gönderme yapıyor...
Nikâha 2 hafta kala nişanlısı tarafından terk edilen Psikolog
Eylem, taşındığı mahalledeki Saadet Apartmanı’nda her şeyi

değiştiriyor ve tüm kadınların kendilerini sorgulamalarına neden
oluyor. Altı kadın; aşklarının, öfkelerinin, sevinç ve zaferlerinin en
büyük simgesi olan pembe fularlarıyla filmde boy gösteriyor.
Filmde Yavuz Bingöl, Ahmet Mümtaz Taylan ve Mete Horozoğlu;
kadın kahramanların hayatlarına ummadıkları anlarda giren
erkekler olarak karşımıza çıkıyor.

Ejderha Dövmeli Kız

SİNEMA -DVD

 İsveçli yazar Stieg Larsson’ın ‘Milleni-
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Orijinal adı: The Girl With Dragon Tattoo
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: David Fincher
Senaryo: Steven Zaillian, Stieg Larsson
Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer, Stellan Skarsgard

um’ serisinin ilk romanı ‘Ejderha Dövmeli Kız’ İsveç'te 2 yıl önce sinemaya
uyarlanmasının ardından bu kez Hollywood gözüyle yeniden beyazperdeye
taşındı. Filmin yönetmeni ‘Dövüş Kulübü’, ‘Yedi’ ve ‘Sosyal Ağ’ gibi filmleriyle
tanınan David Fincher... ‘Ejderha Dövmeli Kız’ın konusu şöyle: Henrik Vanger, İsveç’in en zengin sanayicilerinden
biridir. Gazeteci Mikael Blomkvist’i, geniş ailesinin bir üyesi tarafından öldürüldüğüne inandığı sevgili yeğeni Harriet’ın kayboluşunu araştırmakla görevlendirir. İsveç kıyılarının açığındaki bir
adaya doğru yola çıkan Mikael Blomkvist, başına geleceklerden habersizdir...

KASIM-ARALIK 2011

Neşeli Ayaklar 2

Orijinal adı: Happy Feet Two
Tür: Animasyon, Komedi, 3 Boyutlu
Yönetmen/Senaryo George Miller

 “Neşeli Ayaklar”ın ikinci filmi Antartika’nın görkemli manzaraları eşliğinde bu sefer izleyicilerle 3 boyutlu olarak buluşuyor... İlk filmin baş kahramanı ve oldukça yetenekli bir
tap dansçısı Mumble'nın oğlu olan Erik, Penguenler Kral-

lığı'ndaki yeteneklerini keşfetmeye çalışır. Diğer bir yandan
da Mumble'ın ailesi ve arkadaşları yuvalarına karşı yeni bir
tehditle yüzleşirler. Mumble'ın şimdi işleri yoluna koymak

için 7'den 70'e herkesi bir araya getirmesi gerekmektedir.

DVD SEPETİ
 Kanca

 Hayalet

Kanca, J.M. Barrie’nin efsanevi çocuk romanı Peter Pan'ın sinema uyarlaması. Peter
Banning, işkolik bir avukattır. Karısı ve iki çocuğunu
fazlasıyla ihmal etmektedir. Ailece İngiltere’deki

KASIM-ARALIK 2011

 Ölüm Kitabı

Popüler seri romanlar yazan
Paul Sheldon arabası ile karlı bir dağ
yolunda giderken kaza yapar. Tenha
bir bölgede meydana gelen kazada
yolun dışına savrulan araba yoldan
görülmeyecek bir şekilde kalır. Sheldon gözlerini açtığında kendisini kutarıcısı olan Annie Wilkes'ın evinde kırık bir ayakla yatarken bulur. Eski bir
hemşire olan kadın fanatik bir hayranıdır ve onu tutsak almıştır.

SİNEMA -DVD

Sam ve Molly birbirlerini çok seven bir çifttir. Yeni
bir apartmana taşınan çift, yolda serseriler tarafından saldırıya uğrar ve Sam kavga sırasında öldürülür. Ancak Sam bir hayalet olarak yaşamayı sürdürür ve sevgilisini tehlikelerden uzak tutmaya
çalışır. Bu arada insanlarla bir falcı aracılığıyla iletişim kurmayı
başaran Sam, adım adım öteki
dünyaya ilerlerken Molly'e daha çok
aşık olmaktan kendisini alamaz.

büyükanne Wendy’i ziyarete gittiklerinde, çocukları
Kaptan Hook tarafından kaçırılır. Peter, peri Tinkerbell’in yardımıyla Olmayan Ülke’ye döner. Peter Banning, artık Peter Pan olmuştur ve çocukluk anılarını ve uçmayı hatırlayacak ve Kaptan
Hook ile savaşacaktır.
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Uludere faciası Türkiye’yi karıştırdı
Irak sınırında ‘teröristlerin geçiş güzergâhından’ kaçak mazot getiren köylülerin hedef alındığı ve çoğunluğu genç 35 kişinin öldüğü Uludere faciası Türkiye’yi ayağa kaldırdı. İnsansız hava uçaklarının görüntü
alması üzerine başlatılan hava operasyonununda F-16’lar tarafından
vurulan köylülerin ölümünün ardından inceleme başlatıldı.
Uludere olayıyla ilgili ‘istihbarat’ tartışması sürerken muhalefet,
hükümeti özür dilemeye çağırdı. Hükümet yetkilileri, farklı platformlarda yaptıkları açıklamalarda özetle, “olayda kasıt olmadığını, ihmalin

araştırıldığını” belirtirken, köylülere tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.
35 sivilin yaşamını kaybettiği olayların ve Abdullah Öcalan’a “tecrit”in protestoları Meclis’e kadar uzandı. BDP grubunu izlemeye gelen
ve kendilerini “Barış Anneleri” olarak adlandıran bir grup kadın, BDP
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la birlikte olayın siyasi sorumlusu
olarak nitelendirdikleri Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, Meclis’teki makam
odasının önünde oturma eylemi yaparak protesto etti.

62. GÜN

‘Soykırım inkar’ yasasında ikinci raunt
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Türkiye’yi ayağa kaldıran; 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifi Ulusal Meclis’te kabul edildikten sonra Fransız Senatosu’na iletildi. Ulusal Meclis tarafından onaylandığı gün Senato’ya iletildiği ortaya çıkan yasa teklifinin Ocak ayı
içinde senatörler tarafından görüşülmesi bekleniyor.
Fransa’da Senato gündemini hükümet belirliyor. Ulusal Meclisi tarafından 22 Aralık’ta görüşülüp
onaylanan yasa teklifinin akıbeti, parlamentonun seçimler nedeniyle tatile gireceği 24 Şubat öncesinde
Senato’da görüşülmemesi halinde Haziran ayında ya-

pılacak milletvekilliği seçimleri sonrasında belli olacak. 577 üyeli Meclis’te yaklaşık 50 milletvekilinin
katılımıyla düzenlenen bir oturumun ardından kabul
edilen yasa teklifi “Ermeni soykırımı” da dahil olmak
üzere Fransa tarafından resmen tanınan her türlü soykırımın inkarının 1 yıl hapis ve 45 bin Euro ile cezalandırılmasını öngörüyor.
Fransa sadece Yahudi ve Ermeni soykırımlarını resmen tanıyor. Fransız parlamentosu Yahudi
soykırımını inkarın suç sayılmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi 1993 yılında gerçekleştirmişti.

EYLÜL-EKİM 2011

Avro belirsizliğe
yelken açtı

Yeni yılda Avro Bölgesi’nin parçalanabileceğini düşünen uzmanların sayısı hızla artıyor. Uzmanlara göre, İtalya’da yeni patlak veren resesyonun sonuçlarıyla Fransa’nın notunun da düşürülüp düşürülmemesi, Avrupa ortak para
biriminin geleceğini belirleyecek. Sürekli yenilenen kurtarma paketleri umut
vermezken 2012’de Avro Bölgesi’nden kopmalar bekleniyor.
Yeni yılda Avro Bölgesi’nin parçalanabileceğini düşünen uzman sayısı
hızla artıyor. Avro Bölgesi’nin dağılması ihtimaline karşı, uluslararası dev bankaların ve şirketlerin önlem aldıkları da biliniyor. İtalya’da yeni patlak veren
resesyonun sonuçlarıyla Fransa’nın kredi notunun da düşürülüp düşürülmemesi, 10 yılını geride bırakan Avrupa ortak para biriminin kaderini belirleyecek.
Sürekli yenilenen ve hacmi büyüyen kurtarma paketleri ise beklenen güveni
vermekten uzak kalıyor. Son olarak Almanya’da Federal hükümete danışmanlık
yapan iktisatçılardan oluşan “Uzmanlar Kurulu” (Sachverständigenrat) üyesi Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, ülkenin en çok satan gazetesi Bild’e yaptığı açıklamada, 2012’de Avro Bölgesi’nin parçalanmasına da tanık olunabileceğini belirtti. Dünyada, özellikle Avrupa kaynaklı ekonomik kriz derinleşirken 2011’de büyüme rekorları kıran Türkiye, 2012’de ise daralmanın etkilerini yaşayacak. Ekonomistlere göre, 2012, Türkiye ekonomisinde daralmanın yaşandığı ve işsizliğin arttığı bir yıl olacak. Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur, “Avrupa’da mucizevi bir çözüm olursa o zaman hızlı toparlanma olabilir. Ama benim şahsi düşüncem 2012’nin bu yıldan daha
kötü olacağı yönünde. Çünkü Avrupa krizi dünyayı etkilemeye devam edecek.
Toparlanma zor görünüyor” görüşünü dile getirdi.

Van donuyor

Depremin üzerinden ortalama 3 ay geçmesine ve ülkenin
seferber olmasına karşın Van halkının yaraları yeterince sarılamadı. Nüfusun büyük bir bölümünün terk ettiği ve bazı yerlerde ‘hayalet kent’ görünümünü alan Van’da yaşayan yurttaşlar dondurucu soğuk, hijyen ve gıda sorunu ile hala çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Yardımların yetersiz kaldığını,
yetkililerden kalıcı çözümler üretmesini isteyen depremzedeler, “Yetkili kurumlar Van gerçeğini bugüne dek ne yazık ki
görmediler. Dondurucu soğuklar ile karşı karşıyayız. Çadırlar
bu bölge için yetersiz, çok ince, üşüyoruz, çocuklarımız hastalanıyor, hastalarımız da tedavi olamıyor. Ne kadar daha çadırlarda yaşayacağız” diye soruyorlar. Uzanacak sıcak bir yardım elini en fazla bekleyenler de depremin en çok vurduğu ve
gözlerindeki korkuyu halen görebileceğiniz çocuklar.

12 Eylül darbesi için 32 yıl sonra dava

KASIM-ARALIK 2011

Tarihi değerlendirmelerin yer aldığı iddianamede, darbeye giden süreçte yaşanan olayların “devlet içinde örgütlenmiş illegal güçlerin planlaması ve iştiraki olmadan yapılamayacağı”, “şüphelilerin darbe yapmak için bir yıl
şartların oluşmasını bekledikleri, darbe için fırsat kolladıkları” kaydedildi. Darbecilerin “ülkeyi açık cezaevine çevirdiği” belirtilen iddianamede, “Cezaevlerinde bilinçli ve sistematik

olarak işkence uygulanmıştır” ifadesi kullanıldı.
İddianamede Evren ve Şahinkaya hakkında, suç tarihinde yürürlükte olan ve anayasanın ortadan kaldırılması ile Meclis’i vazifesini yapmaktan men etme suçunu düzenleyen eski TCY’nin 146’ncı maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Evren ve Şahinkaya hakkında adli kontrol uygulaması
talep edildi.

62. GÜN

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı
Kemal Çetin, 12 Eylül darbesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, iddianameyi mahkemeye sundu. 80 sayfadan oluşan
iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları
isteniyor.
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EN ÇOK SATANLAR

Gizli Anların Yolcusu

 Gizli Anların Yolcusu

Anların Yolcusu, pek çoğumuzun anlamakta zorlanacağı, yargılamakta ısrar edeceği bir
aşkın romanı. Yeni romanında bir kez daha okurlarını şaşırtıcı gerçeklerle yüzleşmeye
zorluyan Ayşe Kulin her zamanki ustalığıyla yaklaşmaya korkulan bir konunun üstüne
giderek tabuları yıkmayı deniyor. Ayşe Kulin romanında sadece aşkı değil, toplumun
zorladığı hayatları, harcanmış çocuklukları, kendi içindeki sırlarla en yakınlarını
yaralayan ailelerin öykülerini de anlatıyor. Roman, yerleşik ve düzenli hayatlarımızın nasıl
da pamuk ipliğine bağlı olduğunu, bir anda yıkılıp gidebileceğini yansıtıyor.

OOOKitap: 'Dokunan Yanar'
 Yazar: Ahmet Şık  Yayınevi: Postacı Yayınevi  Sayfa
sayısı: 383 Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci

Ahmet Şık'ın "İmamın Ordusu" olarak bilinen çalışması temel alınarak
hazırlanan "000Kitap" için 125 gazeteci, aktivist ve akademisyen
biraraya geldi. Kitabın adının alt başlığı "Dokunan Yanar". Kendilerine
Ahmet ve Nedim'in Gazeteci Arkadaşları adını veren grup, kitabın yayın
süreci konusunda "000Kitap'ı bir kişi yazdı, birileri dizgi yanlışlarını düzeltti, birileri
yazım kusurlarını denetledi, bir diğeri noktalama işaretlerini kontrol etti, başkası son
okumasını yaptı" ifadelerini kullandı.

Bir Çift Ayakkabı

KİTAP

 Yazar: Sunay Akın  Yayınevi: İş Bankası Kültür
Yayınları  Sayfa sayısı: 192 Sunay Akın, bu kez ayakkabıların

sırlarına perde aralıyor. Bir Çift Ayakkabı kimi zaman boya
sandıklarındaki hayat ağacı imgesine dönüşüyor, kimi zaman
koskoca bir padişahın imdadına yetişiyor. Ay'ın, sinemanın, sanatın,
aşkın, savaşın tarihine ışık tutuyor. Abdülaziz İstanbul'u dünyaya
nasıl gezdirdi? Hayat Ağacı'nın boyacı sandıklarındaki sureti…
Galata Köprüsü'nden geçen en büyük ayaklara nasıl ayakkabı bulundu? Dünya'nın
giriş kapısında kimlerin ayakkabıları duruyor? Muhtaç olmasın diye, evden kaçan
karısının ayakkabısının içine para koyan terk edilmiş koca kimdir? Van Gogh'un
tablosunda ters çevirdiği ayakkabının sırrı…
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 Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık
 Karatay Diyeti

 Kaçın Demokrasi Geliyor
 Bir Çift Ayakkabı

 Kelebekler ve İnsanlar

 Mesnevi'den Hikayeler
 S*ktir Et

 Kara Duvak

ŞİİR

RUHUMUN DALGALARI

Ruhumun dalgaları, koşup kabarmayınız

Her damlanız tutuşan göğsüme birer bıçak
Kalbim bir kayadır ki, neredeyse yıkılacak,
Hayalden köpüklerle kalbimi sarmayınız

Dümdüz olsam diyorum ve kumlu bir sahili
Yalayan sular gibi siz de yavaşlasanız

Bilmediğim yeni bir masala başlasanız,
Çekilse kulağımdan hatıraların dili

Ey eski günler artık bana yaklaşmayınız,

Ey hayaller, vurmayın kalbimin sert taşına.
Bütün bir hayat bile değmez bir gözyaşına,
Ruhumun dalgaları, köpürüp taşmayınız

SABAHATTİN ALİ
KASIM-ARALIK 2011

 Remzi Kitabevi (Aralık 2011)

 Yazar: Ayşe Kulin  Yayınevi: Everest Yayınları  Sayfa sayısı: 432 Gizli

 OOOKitap: 'Dokunan Yanar'

Kaçın Demokrasi
Geliyor

 Yazar: Banu Avar  Yayınevi: Remzi Kitabevi
 Sayfa sayısı: 160 “Kaçın Demokrasi Geliyor” Banu

Avar'ın 2011 boyunca hazırladığı 8 ayrı belgeselin genişletilmiş
metinlerinden oluşuyor. Kitap, Ortadoğu'da yaşanan siyasal
gelişmelerin iç yüzünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
Ortadoğu ve Afrika'daki sürece dikkat çeken Avar, darbelerin ve
savaşların anahtar kelimesinin “özgürlük ve demokrasi” olduğunu belirtiyor. Avar,
“Küresel efendilerin ‘Yeni Dünya Düzeni’ için ağızlarından düşürmedikleri bir söz var:
Demokrasi... Nedir sözünü ettikleri bu ‘demokrasi’? Görülen o ki, bomba yağdırmaktır,
İşgal etmektir... Ya da efendilerine en faydalı köleyi seçtirmektir halka!” diyor.

Kara Duvak

 Yazar: Esra Erol  Yayınevi: Postiga Yayınları
 Sayfa sayısı: 232 Esra Erol, küçük yaşta evlenmeye

zorlanan, tecavüze uğrayan ve namus uğruna hayatları
harcanan kadınların hayat hikayelerini kitap haline getirdi.
Türkiye'nin her bölgesinden birbirinden farklı yaşam
öyküleriyle giriyorlar hayatlarımıza o kadınlar. Kimi ailesi
tarafından "Yaşı geldi, namusunu biz taşımayalım" diye
evlendirilen kızlar... Kimi de tecavüz eden adama "namus" diye
hediye edilen körpeler... Bu kitaptaki kadınlar ve onların yaşadıkları ve o küçük gelinlere
yaşatılanlar kurgu değil, maalesef gerçek.

30 Dakikada Pişen Yemekler

 Yazar: Jenni Fletwood  Yayınevi: İş Bankası Kültür
Yayınları  Sayfa sayısı: 511 Çalışan kadınların mesaisi
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KİTAPLAR

Paul Ricoeur'ün
Baykuşu
Yazar: Olivier Abel
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa sayısı: 64

Akşam çökmüş, kitapları ve anılarıyla baş
başa olan filozof Paul Ricoeur, çalışmaya devam ediyor. Zamanının düşünürlerine sorular sormak için dünyanın dört bir
yanını dolaşmıştı. Şimdiyse omuzuna
tünemiş baykuşuyla birlikte filozofumuz
yeni bir yolun başlangıcında: İnsanın kendisini kabullenmesinin, kendine 'evet' demesinin yolu nedir? Paul Ricoeur'ün
Baykuşu 8-12 yaş grubuna göre.

Bahadır

Yazar: Geert De Kockere/Carll Cneut
Yayınevi: Sarıgaga
Sayfa sayısı: 27
Bahadır, güzel bir filin sahip olması gereken her şeye sahipti: Herkesten daha iyi
duymasını sağlayacak iki büyük kulak,
dört iskele babası gibi bacak, kocaman
bir gövde ve ince küçük bir kuyruk. Bazen kulakları, bacakları veya kuyruğu yüzünden onunla dalga geçilirdi. Ama dostları onu teselli etmek için her zaman yanındaydı. Siz siz olun, birileri sizinle fiziksel
özellikleriniz nedeniyle dalga geçerse, Bahadır'ı hatırlayın ve siz de onların söylediklerine gülüp geçin…

KİTAP

genelde işyeriyle sınırlı kalmaz. İş dönüşü bu kez mutfakta mesai
başlar. 30 Dakikada Pişen Yemekler kitabı, mutfakta daha az
zaman geçirerek en güzel lezzetleri hazırlamak isteyenlere pratik
çözümler sunuyor. Kitapta hızlıca ve kolayca hazırlanabilen
yemekler yer alıyor. Yüzlerce yemek tarifi adım adım 1600
fotoğraf eşliğinde anlatılıyor. Kitapta 200 adet 20 dakika, 200 adet
30 dakika olmak üzere toplam 400 adet pratik yemek tarifi yer
alıyor. Mükemmel kahvaltılar, davet yemekleri, son dakika
lezzetleri, sürpriz aile yemekleriyle gönülleri fethedeceksiniz.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Tablet bilgisayarla dizüstünü birleştiren ultrabook’lar,
bilgisayar dünyasında yeni bir segment olarak karşımıza çıkıyor.
Bu segmentle kullanıcılara ultra ince, ultra hafif, performanslı ve
kullanımı kolay yeni bir bilgisayar türü sunuluyor.

Ultra bilgisayarlar geliyor
AYŞEGÜL EMİR

Bilgisayar dünyasında yeni bir kategori olarak karşımıza çıkan ultrabook’lar dizüstüyle
tablet bilgisayarları birleştiriyor. Bilgisayar işlemci
üreticisi Intel tarafından geliştirilen ultrabook konsepti ile kullanıcılara ultra ince, ultra hafif, performanslı ve kullanımı kolay yeni bir bilgisayar
türü sunuluyor. Ultrabook’lar geleneksel bilgisayarlarla tabletler arasında yer alıyor. İlk örnekleri
Türkiye’de de pazara sunulan ultrabook’larda, Lenovo, Asus, Toshiba ve Acer iddialı modellere sahip. Cihazlar günümüzün dijital beklentilerine göre
hem eğlence hem de iş amaçlı ihtiyaçlara cevap
verebiliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel dizüstü bilgisayar satışlarının yarısını ultrabook segmentinde yer alan ultra ince tasarımlı
dizüstü bilgisayarların oluşturması bekleniyor.

TEKNO-YAŞAM

MARKALAR VE MODELLERİ

Bu segmentte Acer’ın Aspire S3 serisi bulunuyor. Türkiye’de de satışa sunulan bu ürün, 13 milimetre kalınlığında,
13.3 inç’lik ekrana sahip. Alüminyum tasarımı S3’e şık bir görünüm ve
duygu katıyor. 1.4 kilogramlık ağırlığı ve LCD ekranıyla dikkat çekiyor.
Toshiba’nın Ultrabook modeli ise Z830. 1.2 kilogram ağırlığında 15.9 milimetre kalınlığında ve 13.3 inç’lik ekranı var. Z830 hafif olduğu kadar sağlam magnezyum alaşımlı kasaya da sahip. İç yapısı darbe emilimi, güçlendirilmiş sertlik ve bükülmeye karşı rezistans özellikleriyle donatıldı. Tam boyutlu LED arka aydınlatma ve sıvı dökülmelerine dayanıklı klavyesi de kaza sonucu dökülen sıvılara kar-
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şı cihazı kapatabilecek zamanı sağlayarak verileri koruma imkanı veriyor. İkinci nesil Intel Core işlemcisi, 6 gigabayt’a kadar belleği ve 1.3 megapiksellik web kamerası bulunuyor.

1.5 KİLODAN HAFİFLER

Asus da Zenbook modelleriyle bu kategoride yer alıyor. Giriş modeli 11.6 inç’lik ekrana
sahip UX21. Intel Core i5 işlemci, 4 gigabayt RAM
özelliği var. 13.3 inç’lik ekranı olan UX31 serisi ise Intel Core i7 işlemci kullanıyor. 4 gigabayt
RAM’e sahip.
Asus ultrabook’lar 2.5
santimetreden
ince ve 1.5 kilogramdan daha
hafifler. Lenovo’nun ultrabook modeli IdeaPad U3000s de Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. Ürünün alüminyum kasası, 14.9 milimetrelik inceliği, 1.32 kilogramlık ağırlığı bulunuyor. Sekiz saatlik pil ömrü, Intel Core i5 ve i7 işlemcili seçenekleri var.
4 gigabaytlık belleği 13.3 inç’lik HD ekranı bulunuyor.
Sony’nin de bu segmentte çalışmalar yaptığı biliniyor. Daha önce
yüksek üretim maliyeti nedeniyle ultrabook’lara pek sıcak bakmayan
Sony, Vaio Z serisiyle ultrabook segmentine yakın duruyor. 16.65 milimetre kalınlığı ve yüksek
donanım özellikleri buluna bu seri dışında Sony
de gerçek anlamda yeni ultrabook modellerini
bu yıl sona ermeden pazara sunmayı planlıyor.
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Tabletle akıllı telefonu birleştirdi

Samsung, akıllı telefon ve tablet özelliklerini bir araya getiren cep telefonu Galaxy Note’u aralık ayında Turkcell işbirliğiyle Türkiye pazarına sundu. Samsung, akıllı telefonla tablet bilgisayarı birleştiren Note’la telefon alışkanlıklarında yeni bir dönem açmayı hedefliyor. Galaxy Note, 9.65 milimetrelik inceliğe
sahip ve 178 gram ağırlığında, 5.29 inç’lik dokunmatik ekranı bulunuyor. S Pen özelliği ile de yazma ve
çizme haricinde, herhangi bir ekran görüntüsü üzerinde her türlü notu yazıp, paylaşmaya olanak tanıyor.
HD süper Amoled teknolojisine sahip. 1.4 Gigahertz çift çekirdekli işlemcisi var. Note, video, fotoğraf, belge ve web için iyi görüntüleme deneyimi sağlamanın yanı sıra 180 derecelik bir izleme açısı sunuyor.

Yerli tablet e-tab

General Mobile Türkiye, yerli üretim tablet bilgisayar e-tab’ı
çıkardı. Şu anda yüzde 26’lık yerlilik payına sahip tablette bu oranın 2012’de iki katına çıkarılması hedefleniyor. 8.9 inç’lik ekranı bulunan tablet bilgisayarın fiyatı 799 TL olarak belirlendi. E-tab’ın satışı internette ve teknoloji marketlerde yapılıyor. Satış için operatörlerle de işbirliği
yapılacak. General Mobile Türkiye, yerli içerik için ise geliştiricilere çağrıda bulundu. Şirket, e-tab’la Fatih Projesi’ne de hazırlanıyor. E-tab, Android Gingerbread işletim sistemine sahip. 550
gram ağırlığında ve 10.8 milimetre inceliğinde. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını destekliyor. 512
MB RAM’i, altı saat video izletebilme ve 32 Gigabayta kadar harici kart desteği bulunuyor.

Tablet bilgisayar kalemi
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Canon, ultra zum özellikli kompakt
kamera serisine yeni bir model daha ekledi. PowerShot SX40 HS DSLR, 35x ultra geniş açılı zum özellikli lensle tam manuel kontrol ve Full HD film çekimini birleştiriyor. SX40
HS, Canon’un yeni DIGIC 5 görüntü işlemcisine sahip ilk PowerShot modelleri arasında. Bu yeni işlemci HS sisteminin performansını artırıyor ve
gelişmiş çekim özellikleri sunuyor.
Ayrıca Full HD
(1080p) film
çekimini destekliyor. Şaşırtıcı zum aralığı
hızlı hareket eden sporculardan, Afrika düzlüklerindeki yaban hayvanlarına kadar her türlü nesnenin kolaylıkla görüntülemesine olanak sağlıyor. Yeni Akıllı IS teknolojisi aynı zamanda sabit görüntülerin keskin olmasını ve video görüntülerinin yumuşak ve net olmasına olanak tanıyor. Hassas arkadan ışıklandırmalı 12.1 megapiksel CMOS sensörü de var.

TEKNO-YAŞAM

Medyasoft, şık tasarımları, çoklu dokunma işlevselliğini ve kalem tablet teknolojisini tek bir
cihazda birleştiren Wacom'un kalem tabletlerini Türkiye’ye getirdi. Bamboo, Cintiq, Intous 4 ve PL
ürünleri elle yazılan notlardan çizimlere, resimden tasarıma, tebeşirden yağlı boyaya kadar kişinin yaratıcılığını pekiştiriyor. Fikirlerin hayata geçmesine olanak tanıyan Wacom kalem tabletler, ihtiyaca göre özelleştirilebilen yapısıyla bilgisayar kullanımında da
akıllı deneyimler sunacak. Wacom
kalemleri, artan tablet bilgisayar çılgınlığında çeşitliliği, uygun fiyat
ve yaygın kanal dağıtımıyla iddialı. Kalem tabletler her bütçeye hitap
ediyor. 59-2.500 euro arasında fiyata
sahipler.

Hızlı fotoları
yakalıyor
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KOMİK RESİMLER

MİZAH

BANKACILAR

Yaşlı çift evliliklerinin kırkıncı yıl dönümünde paraya kıymışlar. Avustralya'da tatil yapmaya karar vermişler. Uçağın penceresinden saatlerdir
okyanusu seyrediyorlarmış. Sessizliği pilotun
anonsu bozmuş: “Sayın yolcularımız! Korkarım
size kötü bir haberim var. Motorlarımızdan biri
sustu, diğeri de susmak üzere. Acil iniş yapmak
zorundayız.”
“Neyse ki altımızda haritada görülmeyen bir ada
var ve sahiline inmeye çalışacağız.”
“Bunu başarabilirsek tek sorunumuz bizi bulabilmeleri için dua etmek olacak.”
Uçak minik adanın kumsalına başarılı bir iniş yapmış, kimsenin burnu bile kanamamış.
Uzun bir rahatlama sessizliğinden sonra adam karısının ellerini tutmış, gözlerine endişeyle bakmış:
“Mona, bu ayki kredi kartı borcunu ödemiş miydin?”
“Hayır sevgilim, unutmuşum. Kızdın mı?” Adam
endişeyle yine sormuş: “Araba kredinin taksitini
ödemiş miydin?” “Özür dilerim canım, onu da
ödememiştim.” Adam karısının ellerini bırakmış ve kırk yıldır yapmadığı şekilde ona sıkı sıkıya sarılmış; “Aferin” demiş. Karısı şaşkın ve korkarak sormuş: “İyi misin tatlım?” “Hiç olmadığım kadar. Çünkü bankacılar bizi kesin bulur!”
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BU OLAYLAR GERÇEK

 Aynı turizm şirketine ait iki otobüs, yolda karşılaştı. Şoförler direksiyonu bırakıp
birbirini selamladı. 52 kişi öldü.
 Asabi çoban ot yemeyen koyununu tüfeğin dipçiğiyle dövmeye başladı. Tüfek ateş
aldı, çoban öldü.
 Odun kesmek için ağaca çıkan çiftçi, Nasreddin Hoca fıkrasındaki gibi bindiği dalı
kesmeye başladı. Fark ettiğinde iş işten geçmişti. Dalla birlikte yere çakıldı, hastanede
öldü.
 İki odayı yıkıp tek oda yapmak isteyen bir ev sahibi işi
abarttı. Tek duvar için kazma yerine dinamit kullandı. Mahalleyi havaya uçurdu, yaralandı.
 Şaşkın köylü üç katlı evinin terasındaki kömürlükte buzağı
beslemeye başladı. Buzağı büyüdü, 250 kiloluk bir inek oldu.
Bulunduğu odaya sığmayan inek
üç katlı evden vinçle indirildi.
 İki kardeş çatıdaki hurdaları
satmak istedi. Ağabey çatıya
çıktı, demir yığınlarını aşağıdaki kardeşine atmaya başladı. Kardeşi ise hepsini tuttu biri hariç; buzdolabı. Onun da altında kalıp ağır yaralandı. Hastanede ‘Hızlı attı
tutamadım’ dedi.
 Askerden yeni dönen genç dünya evine girdi. Gerdek gecesi eşine askerlik anılarını anlatmaya başladı. Bir ara kendini kaptırdı yanında getirdiği el bombasını gösterdi. Bak ‘Bunu çekince patlıyor’ dedi ve pimi çekmiş oldu. Yeni evli çift öldü.
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ASANSÖR

Köylü baba ve oğlu büyük şehre ilk defa gelmişler. Alışveriş
merkezinde zemin kattaki iki gümüş renkli parlak duvarın ağır ağır açılıp kapanması ilgilerini çekmiş. “Bu
ne baba?” diye sormuş oğul. Hayatında hiç asansör görmemiş baba; “Bilemiyorum oğlum” demiş.
Bu ilginç şeyi nefeslerini tutup izlerken tekerlekli sandalyeli yaşlı bir kadın sağa sola kayan gümüş renkli duvarlara doğru gitmiş ve bir düğmeye basmış. Duvarlar
açılmış, yaşlı kadın yoğun ışıklı küçük bir odaya girmiş,
duvarlar kapanmış. Oğlan ve babası kapının üzerindeki küçükten büyüğe doğru yanıp sönen ışıklı rakamları izlemişler. Son rakamdan sonra aynı sırayla bu sefer
geriye doğru ışıklar teker teker yanmış. Sonunda duvar
iki yana kayarak açılmış, dışarı 24 yaşlarında incecik
muhteşem kız çıkmış.
Kızdan gözlerini ayıramayan baba “Oğlum, koş koş anneni
getir!”

 Hallederiz  Yarın tamam  Hiç acıtmayacak
 Yüzünü gören cennetlik  Abi zahmet olmuş
 Numaran silinmiş, eski telefonda kayıtlıymış
 Şimdi ben de seni arayacaktım
 İsterseniz parasını verelim
 Orijinal yedek parçası
 Telefon şehirler arasına kapalı
 Burada torpil geçmez
 Girilmez levhasını görmedim
 Yemeğe kalın  Çok üzüldüm ya
 Her bedene uyar
 Davetliydik ama gitmedik
 Bu saatten sonra çağırsa da gitmem
 Bu kızı ne avukatlar mühendisler istedi
 Herkese eşit zam yapıldı  Hatırası var
 Her şeyin en iyisine layıksın.
 Ben zaten böyle olacağını biliyordum
 Burada olsun yüzüne de söylerim
 Bir kereden bir şey çıkmaz
 Bilsem söylemez miyim
 Ayıp ettin valla kimseye söylemem
 Kolay gelsin herkese
 Aradım valla yoktun.

FUTBOL
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ÇEKİM KANUNU

Öğretmen anlatır:
- Çocuklar biliyor musunuz? Dünya üzerinde
yer çekimi kanunu sayesinde duruyoruz.
Saf öğrenci soruyu yapıştırır:
- Peki öğretmenim, bu kanun kabul edilmeden önce nasıl duruyorduk?

ÇOCUK VE DEDESİ

Küçük çocuk dedesinin kucağında otururken
birden:
- Dedeciğim! Gözlerini bir yumsana, der.
- Neden yavrucuğum?
- Annem geçenlerde “Deden gözlerini bir
yumsa çok zengin olacağız” diyordu da!

MİZAH

Einstein ölünce insanlığa hizmetlerinden dolayı onu cennette bir
villaya yerleştirmişler.
Bir gün kapısı çalmış. Gelen adam “Benim IQ 200” demiş.
Einstein, “Ooh, Gel içeri seninle quantum fiziği konuşuruz” demiş.
Bir süre sonra başka biri gelmiş. Adam “Benim IQ 90” demiş.
Einstein, “Gel gel demiş seninle siyaset konuşuruz.”
Derken üçüncü adam kapıyı çalmış. “Benim IQ 5” demiş.
Einstein biraz düşünmüş ve cevabı vermiş.
“Gel içeri seninle de futbol konuşuruz.”

Cevaplar

EN SIK DUYDUĞUMUZ
YALANLAR

1-Bir ufacık mil taşı dolanır dağı taşı
2-Bir top bezim var sararım sararım bitmez
3-Zenginin elinde fakirin dilinde
4-Neyin gölgesi yoktur
5-Adam kağıt oynuyormuş elleri kirlenmiş neden
6-Dişi olup ağzı olmayan şeye ne denir
7-Pişmiş adama ne denir
8-Damlaya damlaya ne olur
9-İçi kara dışı kara bunu bilmeyen maskara
10-Limon ne zaman sıkılır
1-Göz
2- Yol
3-Para
4-Gölgenin
5-Pis yedili oynamış
6-Tarak
7-Pişman
8-Muslukçular zengin olur
9-Zeytin
10-Yalnız kalınca

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

İSMMMO YAŞAM  65

1

1

K A R E

2

3

4

5

B U L M A C A
6

7

8

9

10 11 12

SUDOKU

Z O R

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

K O L A Y

14
15

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞŞAĞIYA
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K O L A Y

Bulmacamızdaki her satır, her sütun ve 3X3’lük her kutuya, 1’den 9’a
kadar rakamlar yerleştirilecektir. Her satır, her sütun ve 3X3’lük kutu
bölümlerinde 1’den 9’a kadar sayılar bir kez kullanılacaktır.

HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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İSMMMO HABER

‘Bu kadar çok
vergi kayıt
dışını getirir’

Türkiye yıllardır konuşulan kapsamlı vergi reformunu bir türlü yapamıyor. Köklü bir reform olmayınca da vergi sistemi gittikçe karmaşık hale geliyor.
İSMMMO’nun yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de
299 çeşit vergi türü bulunuyor. Diğer bir deyişle mükellefler 2011’de tam 299 çeşit vergi türüyle muhatap
oldu. Bunun 46'sının ceza, 22'sinin harç, 20'sinin fon
ödemesi olduğunu belirtelim.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan vergi sayısının
çokluğuna dikkat çekerek, “Vergi mevzuatı kısa ve anlaşılabilir olmalı" uyarısında bulundu.
Vergi çeşidinin çokluğunun kayıt dışılığı artırdığını belirten Arıkan, hükümetin "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı" çerçevesinde bir yüksek kurul oluşturduğunu hatırlattı. TÜRMOB ve TOBB gibi
kurumların da bu mücadeleye katkı verebileceğini anımsatan Arıkan, vergi mevzuatındaki gri alanların temizlenmesinde önemli bir rol üstlenilebileceğini kaydetti.
Vergi oranlarının ve tahsilatının kamu hizmetinin görülebilmesi açısından zorunlu olduğuna vurgu yapan Arıkan, “Bu kadar çok vergi, üstelik de karışık ve
anlaşılmaz olunca, vergiden kaçışı ve kayıt dışı ekonomiyi
tetikler. Kayıt dışı ile mücadele herkesin katkısıyla yapılabilirse, ekonomide verimlilik, rekabette eşitlik sağlanır bunun da sonuçları büyümeye yansır" diye konuştu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada
mükelleflerin yüzde 45.7'sinin mevzuatın açık ve anlaşılır olmadığını düşündüğü sonucunun çıktığını anımsatan Arıkan, gerek görülürse Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu'na TÜRMOB ve odalar olarak temsilci verebileceklerini, toplantılarına da meslek kuruluşları
olarak katkı sağlayabileceklerini ifade etti.
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İTHAL MUHASEBECİ
OYUNU DURDURULMALI

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan ekonomi yönetimi ve siyasi iktidara çağrıda bulunarak, bazı büyük ölçekli yerli-yabancı firmaların “daha çok kazanç” için muhasebe meslek camiası ve Türkiye’nin aleyhine girişimlerde bulundukları uyarısında bulundu.
İSMMMO Başkanı Arıkan, Türkiye’de faaliyet gösteren ucuz işgücü peşindeki kimi
dev firmaların muhasebe departmanlarını kapatarak, ilgili birimlerini Uzakdoğu ve kimi
Avrupa ülkelerine kaydırdıklarının gözlendiğini anlattı. Arıkan, "Hükümet acilen bu girişimlere dur demeli, daha çok kar elde etmek için Türk şirketlerinin değerli evrakları, vergi kayıtları ve önemli finansal verilerinin güvenliği tartışmalı ellere bırakılmamalı" diye
konuştu.
Adeta bir emri vaki ile siyasi otoriteyi de tanımayarak "ithal muhasebeci" döneminin
başlatılmak istendiğini belirten Yahya Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şirketler değerli kağıt konumundaki fatura ve makbuzları yurtdışındaki birimlerine aktararak muhasebe kaydı tutturmaya başladılar. Denetim, raporlama ve danışmanlık gibi kalifikasyon isteyen işlerde yine Türk muhasebecilerden yardım alıyorlar. Ancak Türkiye’de aileleriyle birlikte 1 milyon kişilik bir meslek camiası var. Yılların birikimi ve uzmanlığı var.
Camiamız bu konuda yetkilileri harekete çağırıyor. Kimi dev firmaların daha çok kazanç
sağlamaları için yaptıkları bu girişimin hukuksal dayanağı bile tartışmalı. Bu girişim içerden bilgi ticareti sorunu yaratabileceği gibi, kayıtlı ekonomi peşindeki ekonomi yönetiminin hedefinde büyük bir kara delik açmaya da aday olabilir."

KASIM-ARALIK 2011

İSMMMO’lular piknikte buluştu
İSMMMO üyeleri ve aileleri, 1 Ekim Cumartesi “2011 yılı İSMMMO Pikniği’nde buluştu. Sosyal Etkinlikler Komitesi’nin düzenlediği yaza
veda pikniğinde meslek mensupları ve aileleri hem stres attılar hem
de keyifli bir gün geçirdiler. Beykoz Hüseyinli Köyü’nde düzenlenen
pikniğe 350 kişi katıldı. Kahvaltı ile başlayan piknik, barbekü partisi ve sürpriz oyunlarla renklendi. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, pik-

niği geleneksel hale
getirmeyi planladıklarını söyledi.
2012 yılında bahar aylarında pikniğin düzenlenmesinin planlandığını belirten Arıkan, “Sosyal Etkinlikler Komitemiz çok güzel bir çalışmaya imza attı. Komitemiz, 2012 yılında üyelerimizden gelen taleplere göre hobi çalışma grupları oluşturacak. Sanat müziği, halk müziği korosu oluşturulması ve futbol takımı kurulması gibi çalışmalar
için üyelerimizden halen talepler toplanıyor” dedi.

İstihdam azaldı kârlar patladı

KASIM-ARALIK 2011

ödedi. 1000 firma sanayiye hükmediyor ama esas hakim güç 50 firmayı geçmez" diye konuştu.
İSMMMO'nun araştırmasına göre; sanayi sektörünün yarattığı milli gelir içinde ilk 1000 firmanın payı yüzde 52.67. Geri kalan ve sayıları yüz binlerle ifade edilen KOBİ'ler ise pastanın yüzde 47.33'lük bölümünü yaratmak
için çalışıyor. Buna karşın, Türkiye'de sanayi sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 412 bin KOBİ'nin 1000 dev firma karşısındaki güçleri de giderek eriyor. Sanayi sektörünün toplam katma değerinin yarısı 1000 büyük işletme
tarafından sağlanırken geri kalan yarısı da 412 bin küçük ve orta ölçekli işletme tarafından yaratılıyor. Bu 412 bin işletmenin toplam GSYİH içindeki payı
ise yüzde 10 düzeyinde bulunuyor. İSMMMO raporunun sonuç bölümünde,
"Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu, katma değerde, ihracatta ve karlılıkla hemen ardından gelen diğer 500 sanayi kuruluşuna dahi açık ara fark
atarken Türkiye'de istihdamın kaynağı olarak görülen yüz binlerce KOBİ ve
on binlerce Anadolu Kaplanı ancak büyüklerin tozunu yutmakla yetiniyor" deniliyor.

İSMMMO HABER

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) yılın son ayında yayınladığı "1000 Büyük Sanayi Firması ve Türkiye Ekonomisinin
Gerçekleri" raporu, Türkiye ekonomisiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Rapora göre; 1000 büyük sanayi firması 1998 yılında 746 bin 614 kişi çalıştırırken, 2010 yılında istihdamda yaklaşık 500 kişilik azalma oldu. Firmaların
çalışan başına elde ettiği kârlar ise patladı. Dev sanayi firmaları 1998 yılında, çalıştırdıkları kişi başına 577 lira kâr elde ederken 2010 yılında bu tutar 12 bin 178 liraya ulaştı. Yani, bu firmalar, bir işçinin üzerinden kazandığı parayı 13 yılda ortalama 21 kat artırdı.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, üretim ve istihdamın kaynağı olarak
görülen küçük ve orta ölçekli şirketlerde beklenen hızlı büyümenin gerçekleşmemesine karşın, dev şirketlerin ekonomideki ağırlıklarını düzenli olarak
arttırdığını söyledi. Türkiye'de kurumlar vergisinin yüzde 52'sini 50 şirketin ödediğini belirten Arıkan, "Türkiye'de 2010 yılı sonu itibariyle 650 bin kurumlar vergisi mükellefi var. Bu şirketlerin 50'si toplam verginin yüzde 52'sini

İSMMMO YAŞAM  9

