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‘Avukatlar
boğun
eğmez’
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.
Dr. Metin Feyzioğlu, Gezi Parkı
protestolarında kamuoyunun adını en
sık duyduğu kişilerden biri oldu. Kâh,
avukatların gözaltına alınmasına
karşı çıktı, kâh yaşamını yitiren
direnişçilerin ailelerini ziyaret etti...
Feyzioğlu, “Avukatlar yüzyıllardır
demokrasinin lokomotifi olma rolünü
üstlenmiştir. Bu göreve sırt
çeviremeyiz” diyor.

ZİRVEDEKİLER

FERİDE AY
“Referandum + 1’in dediğinin olduğu, halkın 2 şık
arasına sıkıştırıldığı, çoğulcu değil, çoğunlukçu, -1’i ezen bir
yöntemdir. #acildemokrasi’, ‘Nasıl bir gençlik istiyoruz
diye sormaktan vazgeçip, gençler ne istiyor diye sormakla işe başlamak lazım. #acildemokrasi’, ‘Kocaman bir günaydın, gece ne kadar karanlık olsa da aydınlık gelecek bizim! Gülümseyin hatta kahkaha atın. Şaşırtın despotları. #acildemokrasi...”
Bu tweet’ler, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu’nun sosyal medyada düşüncelerini paylaştığı
binlerce satırdan sadece birkaçı... Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, mayıs ayında, bütün baroların katılımıyla oluşan, bir üst
meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Başkanı seçildi. Feyzioğlu, elbetteki meslek camiası başta Tür-
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yurttaşı, yok saymaktadır.
Gezi Parkı protestoları sizce neden
bu kadar büyüdü?
Demokratik ülkelerde iktidarlar meydanlardan ders çıkarır, meydanlara ders vermek ise o diktatörlerin işidir. Gezi olayları; çok
fazla birikmiş sorunların patlaması. Özetle özgürlük paydasında buluşan insanların bir araya geldiği kapsamlı bir halk hareketi. Esasen
toplumsal muhalefet siyasal muhalefetin önüne geçmiş durumda. Yani bir tarafta siyasi iktidarın uzun yıllardır uyguladığı baskılara ve
“çoğunluk benim, ne istersem onu yaparım” şeklindeki düşünceye bir karşı duruş var. Diğer yandan da siyasi iktidarın bu tavrına karşı muhalefet
partilerinin yeterli ve etkili muhalefet yapamadığı düşüncesi bu göstericilerde etkili. Bu hareket bir siyasi partinin organizasyonu değil;
aksine kendiliğinden gelişen bir direniş; yıllardır
sürdürülen siyasi baskılarla özel hayata müdahaleye varan uygulamalara bir başkaldırış;
haklı bir birikimin, hoşnutsuzluğun kendiliğinden
dışa vurumu.
Bu olaylar, direnişler ile ilgili öngörünüz var mı?
Şiddet şiddeti doğurur. İnatlaşma inatlaşmayı getirir. Ben burada tartışılan toplum-

Prof. Dr. Feyzioğlu, avukatlık mesleğinin sürdürülebilir olmaktan çıktığına, oysa bir
kamu hizmeti olduğunu belirtirken yakıcı bir
soruna dikkat çekiyor: “Meslek itibarı, artık itibarsızlaşma noktasına doğru hızla gitmekte. 109
hukuk fakültesi var. Bugün Afrika ülkeleri bile
sınavla avukatlığa kabul ederken, biz kendine çağdaş diyen ama sınavsız avukatlıkta ısrar
eden tek ülkeyiz. Mutlaka sınav gelmek zorunda,
mutlaka avukatların sosyal güvenceleri sağlanmak zorunda, avukatlar gönül rahatlığıyla
emekli olabilme hakkına sahip kılınmalı” diye
mesleki sorunlarının masalarında olduğunu anlatıyor. Feyzioğlu, gerek ülke meselelerinde gerek mesleki sorunların çözümünde Türkiye’nin
demokratik kitle örgütlerinin dayanışma halinde
olduğunu belirtiyor. İSMMMO’nun faaliyetlerini
de bu çerçevede olumlu bulan Feyzioğlu,
“İSMMMO ülke ve meslek gündemine duyarlı, paydaşlarıyla daima iletişim halinde olan bir
meslek örgütü. Türkiye’de İSMMMO’nun toplumsal konulara duyarlılığının her meslek
grubuna yayılmasına ihtiyaç var” diyor.
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kiye’de çok geniş bir kesimin yakından tanıdığı bir isim. Ancak, polis şiddetiyle Türkiye geneline yayılan Gezi Parkı protestoları esnasında;
Türkiye’nin yanı sıra, dünya kamuoyunun da
çok yakından tanıdığı bir isim oldu... Prof. Dr.
Feyzioğlu, hem bu protestolar sırasında Çağlayan Adliyesi’nde onlarca avukatın gözaltına
alınması, hem de Türkiye’deki genel gidişat ile
ilgili değerlendirmelerini İSMMMO Yaşam ile paylaştı:
Gezi Parkı direnişine destek veren
avukatlar da yerlerde sürüklenerek,
darp edilerek, elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Çağlayan Adliyesi’nde yerlerde sürüklenen avukatlar değildi, adalet ve avukatların
temsil ettiği yurttaşlardı aynı zamanda. TBB olarak, Gezi Parkı gösterilerinde polis tarafından
uygulanan şiddetin sorumluları hakkında, bu
şiddeti teşvik edenler, azmettirenler ve göz yumanlar da dahil olmak üzere, hak ettikleri gerekli adli ve idari soruşturmaların açılmasının
takipçisi olacağımızı duyurmuştuk. Bir kez daha
savunmayı savunmak zorunda bırakıldık.
Avukatlara yönelik baskı ve şiddetin sorumluları
hakkında da gereğini yapacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Avukatı tanımayan zihniyet

MESLEK
ÖRGÜTLERİ
DAYANIŞMA
İÇİNDE OLMALI
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sal hassasiyetlere daha anlayışlı ve hoşgörüyle yaklaşılması halinde, direniş olarak ifade edilen, aslında kendi yaşam biçimlerine müdahaleden kaynaklanan haklı haykırışların, bugünkü vahim noktalara varmayabileceğini söylüyorum. Ve “provokasyona dikkat” diyorum. Ben, toplumu kutuplaştırmanın demokrasi ve hukuk devleti açısından
yarattığı tahribatla ilgiliyim. Kaos olan yerde hukuk düzeni yara alacaktır. Çoğunluğun diktası daima otoriter yönetimlere kapı aralar. Biz, hukukun
üstünlüğünün kurulmasını istiyoruz.
Unutmayalım ki, toplumsal direnişleri aşırı
sertlikle, şiddet, kin, nefret söylemiyle ve orantısız güç kullanarak çözmeye çalışmak katılımcı demokrasinin kurumsallaşmasına katkı sağlamaz;, toplumsal barışa da olumlu yansımaz. Aksine ülkeyi
karşı cephelere bölüp, sadece karmaşaya iter. Beklentimiz, “daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük
ve farklılıklara ve yaşam biçimlerine daha fazla hoşgörü, saygı, anlayış ve kabül”dür. Oysa son günlerde bazı yetkililerin açıklamalarının toplumsal barışa katkıdan uzak olduğunu gözlüyoruz. Adeta bir kutuplaşma, ayrışma tehlikesiyle karşı karşıyayız.
Nasıl bir ayrışma?
Bana oy verenler, vermeyenler ayrışması. Alevi-Sünni ayrışması. Alkol kullanan-kullanmayan. Alkol kullanan ve bana oy vermeyen; alkol kullanan fakat bana oy veren ayrışması. Düşünebiliyor musunuz, alkolik sıfatını oy verilen siyasi partiye göre değiştiğine dair bir söylemle karşı karşıyayız.
Yargının siyasallaştığı tartışmaları var. MİT ve Emniyet içerisinde de iktidar-cemaat kavgasından söz ediliyor. Sizin düşünceniz nedir?
Ergenekon, Balyoz, KCK davaları özelinde ortaya çıktı ki, yargı bağımsız ve tarafsız değil. Bunu uluslararası kuruluşlar da tescilledi. Dolayısıyla üçüncü kuvvet de 12 Eylül referandumundan sonra siyasi iktidara
bağımlı kılındı. Bu yasama, yürütme ve yargının birleşmesi anlamına geldi. Yargı Türkiye’de siyasi iktidarın yol açma makinesi, TOMA’sı haline geldi. Anayasal kurumlar arasında çatışma olduğu izlenimi doğdu. Birbirine
düşman gibi bakmaya başladı ya da en azından öyle algılandı. Bunun doğruluğunu tarih gösterir bize. Ama bu algı toplumda çok büyük güvensizlik yaratıyor.
Başbakan ya da iktidar bundan sonra ne yapmalı?
Gezi Parkı’na ne yapılacağı, ne yapılmayacağı Başbakan’ın vereceği bir kararla olmaz. Demokratik ülkelerde iktidarlar meydanlardaki hu-
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zursuzluktan ders çıkarırlar. Ders çıkardıklarını da halka ilan ederler. Meydanlara ders vermek baskıcı rejimlere has bir uygulamadır.
“Evde zorla tutulan yüzde 50, çapulcular, provokatörler,
dış mihrakların işi” sözleri size neyi ifade ediyor?
Ben size ziyaretine gittiğim iki aileyi anlatayım. Hatay’da gösteriler sırasında öldürülen Abdullah Cömert kardeşimizin ailesine gittik. Atatürk sevdalısı, vatan sağ olsun diyorlar. Evlatlarını toprağa vermişler ama
o evde devlete karşı, devletin polisine karşı hiçbir nefret yok. Tepkileri siyasi iktidara yönelik. Oradan Düziçi’ne gittim. Şehit komiser Mustafa Sarı’nın ailesine. Yine bir başka acılı aile vatan sağ olsun diyor. Akrabalarından
biri “Dün Taksim’de gaz yedik, bugün evladımızı toprağa verdik” dedi. Abdullah’ın da Mustafa’nın da anası ağlıyor. Mustafa’nın devre arkadaşları
da tepkili.
Başbakan tepkilere neden olan her girişimini anayasal güce
dayandırıyor. Bu doğru mu?
Anayasa kuvvetler ayrılığını öngören bir anayasa. Ama Türkiye’de
siyasi partiler hukukumuz ve seçim sistemimiz, yürütme organının başını yasama üzerinde mutlak bir güç sahibi kılıyor. Dolayısıyla yasama ve
yürütme, yürütme organının altında adeta birleşiyor. “Hukukun üstünlüğü hâkim kılınmalıdır” derken adeta “üstünlerin hukuku” uygulanıyor. “Tek
adam vesayeti” iddialarının haksızlığını savunabilmek mümkün değil. Çoğulcu değil, çoğunlukçu bir yönetim tarzı dayatılıyor. Sadece Başbakan’ın
ne dediği dinleniyor, kimse Başbakan’a rağmen konuşamıyor, yetkilerini
kullanmıyor. Herkese nasıl yaşayacaklarını, ne yapmaları veya yapmamaları
gerektiğinin talimatlarını veriyor. Ağzından çıkan bir söz üzerine yasama,
yürütme, yargı altındaki yetkililer gereğini yapmak üzere adeta yarışa giriyor. Bu doğru değil, bunun adı demokrasi değil.
Polis şiddetini eleştiren yorumlarınız oldu. Gözlemlerinizi aktarabilir misiniz?
Polisin adliyeye sevk ettiği 3 grup insan var. Dünyanın en barışçı
gösterisini yaparak sadece slogan atanların ortak paydası daha fazla özgürlük. İkinci grup ise bunlar slogan atarken kenarda bekleyenler. 3. grup
ise marjinal gruplar. Bunlar çok az sayıda. Bunlar bu kitlenin bir araya gelmesini kendi amaçları için kullanmaya çalışıyor. Acımasızca polis tarafından dövülen bir kişinin yerine, gözaltına alanın bir kişinin yerine, 50-100
kişi sokağa iniyor. Oğlunun dövüldüğünü gören bir anne-baba sokağa iniyor. Normalleşmeyi sağlamak için polis şiddetinin sonlandırılması lazım.
Sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılması lazım. Buna göz yumanların
bulunup tedbiren görevden el çektirilmesi ve bu yapılanların da halka anlatılması lazım ki devlet ile halk karşı karşıya gelmesin, araya nefret duvarı örülmesin. Bugün insanlar evine gider, yarın hangi kıvılcımla ne olacağını bilemeyiz.
Türkiye buradan nasıl bir ders çıkarmalı?
Mazeret üretmenin, olaylara faydası olmuyor. Bunun yerine ders
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adam rejimine dönüştürecek bir değişiklik paketi hazırlanıyor. Bütün bunlar daha önce 2010
referandumunda yapıldığı gibi süslü paketler içerisinde pazarlanmak istenecek. Özgürlükler
adına, insan hakları adına, demokrasi adına, özgürlüklerin, insan haklarının ve demokrasinin
belki de 10’larca yıl altında kalkamayacağı yeni
bir darbenin vurulmasının arifesindeyiz.
Avukatlar bu tablonun neresinde bulunacak?
Türkiye Barolar Birliği toplumdaki bütün
sivil toplum örgütlerine, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün siyasi partilere kutup yıldızı gibi
evrensel insan hakları ve demokrasinin evrensel ölçütleri çerçevesinde yol göstermek zorunda. Siyasi iktidara, muhalefet partilerine ve bütün sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine… Yani Türkiye Barolar Birliği’nin toplumun yolunu aydınlatma görevi var. Bu görev
doğrudan doğruya 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ndan ve avukatların yüzyıllardır üstelendiği demokrasinin lokomotifi olma rolünden kaynaklanıyor. Bu göreve sırt çeviremeyiz. Susma
hakkımız yok. Ben burada kavga etmekten söz
etmiyorum. Dik durmaktan, mücadele etmekten söz ediyorum. Mücadele etmeyen başarıya
ulaşamaz. Biat eden, boyun eğen daima kaybeder ve onunla birlikte herkes de kaybeder. Ben
boyun eğmeden, biat etmeden, elimizi uzatmaktan söz ediyorum ve dik durmaktan söz ediyorum.

HUKUKÇU
AİLENİN
TORUNU
Akademisyen ve hukukçu Prof. Dr.
Turhan Feyzioğlu’nun kızı Saide Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu
(1945-) çiftinin tek evladı olan Metin Feyzioğlu, annesi, kendisi dünyaya geldikten 2
saat sonra ölünce, dedesi tarafından evlat
edinildi. 1986 yılında TED Ankara Koleji’nden,
1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
1992 yılında kamu hukuku yüksek
lisansını tamamladı. Kamu hukuku alanında 1995 yılında doktor unvanını aldı. 1996
yılında mezun olduğu fakülteye ceza hukuku
alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi’nde Hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2000 yılında doçent, 2005’te
profesör oldu. 2007 yılında da Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan Feyzioğlu, 1991 yılından beri kayıtlı avukat olarak çalıştığı Ankara Barosu’nun, 10 Ekim
2010 tarihinde yapılan seçiminde başkanlığına seçildi. Evli ve iki kız çocuğu babası olan
Prof. Dr. Feyzioğlu, bu yıl mayısta Türkiye
Barolar Birliği’nin başkanı olarak seçildi.
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çıkarmalıyız. Biz yetkililerden bir an önce sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin başlatılmasını ve sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Twitter’ın bir baş belası olarak nitelendirilmesi, özgürlüklerin kısıtlanacağına dair sinyal verilmesi son derece ürkütücü. Aksine, özgürlük alanını
genişletmeli, yerel yönetim kararlarında ve hayatın her alanında genişletmeliyiz. ‘Nasıl bir gençlik istiyoruz’ sorusunu bırakıp ‘Gençler ne istiyor’ sorusuna yanıt aramalıyız.
Son derece kritik bir dönemdeyiz.
Bundan sonraki süreçte neler bekliyorsunuz?
2013-2014 son derece önemli bir dönem.
Önümüzde mesleğimizi ve ülkemizi birlikte ilgilendiren çok büyük sorunlar ve ne yazık ki
olumsuz gelişen bir süreç var. Avukatlık mesleğinin güncel sorunlarını elbette çözmek için uğraşmak zorundayız. Elbette projelerimizi hayata
geçirmek, avukatlığı sürdürülebilir bir meslek
haline getirmek ve meslektaşlarımızın ve baroların artık çığ gibi büyümüş sorunlarına neşter atmak zorundayız. Fakat bunu yaparken sıradan bir meslek odası olmadığımızı ve en temel sorun olan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları sorununun öncelikle baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin sorunu olduğunu unutma hakkına sahip değiliz. Türkiye, rejimini değiştirecek olan bir anayasa değişikliği sürecine
giriyor; burada partili cumhurbaşkanı öngörülüyor; yasama, yürütme, yargıyı birleştirip tek
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Çocukların
esiri
olmayın

Araştırmalar ve şikayetler, çocukların Avrupa’da ailenin aldığı kararlara uymak zorunda kaldığını, ancak
Türkiye’de durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Türkiye’de çocuklar, adeta aileleri yönetiyor. Uzmanlar
‘çocukerkil’ aileleri uyarıyor: Ölçü kaçırılırsa, özgüveni olan, azimli, ahlaklı, akademik başarısı yüksek bir
birey yetiştirmeyi hedeflerken düş kırıklığına uğrayabilirsiniz...
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ÇOCUKERKİL
BİR AİLE MİSİNİZ?
Doç. Dr. Bengi Semerci’nin hazırladığı bu soruların çoğuna
‘evet’ diyorsanız evin hakiminin kim olduğunu bulabilirsiniz.
- Hangi kanalın izleneceğine çocuğunuz mu karar veriyor?
- Çocuğunuz oyun, ders, dinlenme zamanlarını kendisi mi ayarlıyor?
- Gideceğiniz yerleri çocuğunuz istediğinde erteliyor ya da iptal
ediyor musunuz?
- İstediği oyuncak ya da diğer şeyleri her zaman alıyor musunuz?
- Çocuğunuzun sizi dinlemediğinden sık sık yakınır oldunuz mu?
- Koyduğunuz kuralların uygulanmadığını düşünüyor musunuz?
- Verdiğiniz cezaları uygulayamaz mı oldunuz?
şahit olduğunuz bir olaya öyle bir tepki veriyor ki benim çocuğum ne
zaman bu şekilde düşünmeye başladı diye şaşırıp kalabiliyorsunuz”
diye konuşuyor.

GEÇ KALMAYIN
Dr. Nilgün Ergutay, çocuk merkezli ailelerde çocukların ergenlik çağında hakimiyeti ele alınca ya mutsuz, hırçın olduğunu ya da aileyi hor gördüğünü anlatarak “Otorite gerekli” diyor. Anne, baba için
marketten alışveriş gibi küçük fedakarlıkları bile esirgeyen bazı gençlerin kız ya da erkek arkadaşları için ise her türlü fedakarlığı yapabildiğini anlatan Dr. Ertugay, “Özel dersler aldırıp, kurslara gönderip
bir türlü başarılı olmasını sağlayamayan arkadaşımın oğlunu kız arkadaşı dize getirdi. Sınıfını geçemezsen seni terk ederim demiş. Sanırım ebeveynlerin tutumunda eksik olan bu” örneğini veriyor.
Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber de bazı dengeler kay-

KAPAK

Pelin Hanım ile Mehmet Bey, üniversite bittikten sonra iş düzenlerini oturtur
oturmaz evlendiler... Her ikisi kalabalık ve
dar gelirli ailelerin çocukları olarak büyümüşlerdi. Hayallerini kurdukları oyuncakları
alabilmek bir yana, çocuklukları genellikle
büyük kardeşin eskilerini giyerek geçmişti...
Azimliydiler. Birbirlerine her anlamda destek oluyorlardı... Evlilikleri de son derece güzel gidiyordu... Kurdukları evin borçlarını hafifletince, evliliklerinin dördüncü yılında çocuk sahibi olmaya karar verdiler... Artık en önemli ortak hedefleri; özgüveni yüksek, dışa dönük,
akademik yönden de başarılı ve ahlaklı bir çocuk yetiştirmekti... Bebekliği boyunca üzerine titrediler... Odasını oyuncağa boğdular, yeri
geldi bu oyuncakları hasta olmasın diye kaynattılar... Kızları Azra, okul
yaşına geldiğinde pek çok elektronik eşyaya da sahipti... Evin tek hakimi oluvermişti. TV’de, etrafta ne görürse en güzelini istiyordu. İstekleri
bir türlü bitmiyordu. Pelin Hanım ve Mehmet Bey, çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuğu için de bütün istekleri yerine getiriyorlardı... Birkaç yıl sonra bunun sonunun olmadığını fark ettiklerinde
iş işten geçmişti... Artık rehber öğretmenden, uzmanından yardım almaları kaçınılmazdı...
Pelin Hanım ile Mehmet Bey’in hikayesi günümüzde pek çok
aile için geçerli. Yapılan araştırmalara göre çocukerkil aile yapısı ile
90’lı yıllarda tanışan Türkiye’de ‘ben sıkıntı çektim, çocuğum çekmesin’
diyen ebeveynlerin hatası ölçüyü kaçırmak oluyor. Çocuğun her dediğinin
yapılması, sınır konmaması sonunda doyumsuz bireyler yetiştirme riskini büyütüyor. Evde neyin izleneceği, yemeğin nerede yeneceği; hatta dışarı çıkmaların bile çocuğa göre ayarlanması, çocuklarda sorumluluk
duygusunun gelişimini olumsuz etkiliyor.
Dr. Nilgün Ertugay, çocuk yetiştirirken ebeveynlerin nasıl bir tutum izlemesi gerektiği konusunun Türkiye’de kafa karıştıran bir konu
olduğunu belirterek ailelerin orta yolu bulmakta zorlandıklarına, bulduklarında da çok geç kalabildiklerine dikkat çekiyor. Ertugay, “Ben
en azından kendi hayatımı kolaylaştırmak için şöyle bir tutum izliyorum:
Eğer daha iyi bir çözüm üretemiyorsam geleneksel çözümü tercih ediyorum. Çünkü yıllardır denendikleri için, en azından, sakıncalarını baştan görüp, önleminizi de alabiliyorsunuz. Tabi bu arada yeni çözüm
arayışlarından da vazgeçmiyoruz. Yani çocuk her an büyüyor, siz doğru hareketi, doğru zamanda, doğru yerde yapmalısınız. Yoksa bir bakıyorsunuz ki çocuğunuz büyümüş ve onu hiç tanımıyorsunuz. Birlikte
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ÖDÜL VE CEZA
VERİN, RÜŞVET ASLA
bedildiğinde çocukların
eğitiminin olumsuz etkilendiğini belirterek ailede
asıl sözü geçenin çocuk olmaması gerektiğini kaydediyor. Artık merkezinde çocuğun olduğu aile sayısının giderek arttığına dikkat çeken Teber,
“Bu ailelerde çocuğun istedikleri hemen alınıyor, çocuk gezmek istiyorsa geziliyor, istemiyorsa gezilmiyor. Yemek saatleri ve hayat çocuklara göre düzenleniyor. Kısacası evin hakimi çocuk. Bu duruma sebep olan faktörlerden biri günümüz anne-babaların kendi geçmişinde yaşadıkları zorlukları çocuklarına yaşatmak istememesi. ‘Aman biz yaşamadık ve görmedik, bari çocuklarımız yaşasın ve görsün.’ düşüncesi çocukerkil aileler türemesine neden oluyor” değerlendirmesini yapıyor.
Bu duruma neden olan bir diğer bir faktörün de, anne-babaların
çocukları ile sorun yaşamama arzusu olduğunu kaydeden Uzman Pedegog
Teber, “Çocuk, aileden bir şey istediğinde ve bu yerine getirilmediğinde evde ya da dışarıda kriz çıkıyor. Bu krizden kaçınan aileler gücü çocuğa bırakıyor ve onun dediklerini yapıyor. Şunu hep aklımızda tutmamız
gerekiyor ki, çocuklarımızın her isteğini karşılamak onları iyi eğitmek
anlamına gelmiyor. Onlar da reddedilmeli, onlar da hazlarını ve isteklerini ötelemeyi öğrenmeli” diyor.

KAPAK

ROLLER DEĞİŞİYOR
“Sevgi istediğimizde annemizin kucağına koşardık. Bir suç işlediğimizde “Aman Bey, bir şey olmaz. O daha çocuk” diye bizi savunan
şefkatli annemizdi. Babalarımız ise bizim için otoriteydi. Babamızı korku ile birlikte sever, onun yanında yanlış bir davranışta bulunmaktan
çekinirdik” diyen Teber, şöyle devam ediyor:
“Günümüzde bu otorite ve şefkat rolünün paylaşımı da değişiyor.
Artık anneler daha otoriter. Kuralları ve sınırları onlar koyuyor. Çocuklar annelerinden daha çok korkuyor. Kızan, tehdit eden, ceza veren genelde anne. Babalar ise akşam eve geç geliyorlar. Onlar otorite rolünü
çoktan bırakmış durumdalar. Çocuklarını seven, kollayan ve anneye kar-
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* Sınır çizilmeli, çocuk neyi nereye kadar yapacağını, özgürlüğünü nereye kadar kullanabileceğini bilmeli.
* Çocuğun kuralları öğrenmeye
başladığı 3-6 yaş arasında kurallar
konmaya başlanmalı. Gerekiyorsa annebaba oturup bir anayasa hazırlamalı.
* Kurallara uymadığı zaman
ceza, kurallara uyduğu zaman ödül verin. Asla rüşvet vermeyin.
* Anne ve babanın kuralları
aynı olacak. Evde tek ses çıkacak.
* Çocuğunuza arkadaş değil,
anne-baba olmak zorundasınız.
şı savunan konumundalar. Yani şefkat rolü
babaya, otorite rolü ise anneye geçmiş durumda. Bu
duruma neden olan faktör bence babaların eve geç gelmesi
ve çocukları ile çok az zaman geçiriyor olması. Bunun yanında eve geldiğinde habere ve internete yoğunlaşarak çocuklarını ihmal etmesi. Çocukları ile çok az zaman geçiren babalar, bu az zamanda çocukları ile
kötü olmak istemiyorlar. Onlar otorite rolünü yerine getirmedikleri için
otoriter olma, kural koyma yetkisi annelere kalıyor. Oysa rolleri korumakta büyük fayda var.”

VELİLERE NE OLDU?
Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezi’ne bağlı film atölyesinin yönetmeni, Yazar Işıl Özgentürk, konuyla ilgili olarak şu deneyimini
paylaşıyor: “Atölye öğrencilerimden biri, gayet başarılı bir psikolog, adı
sanı çok meşhur bir okulda rehber öğretmenlik yapıyor, parası da gayet iyi; ‘Aşağılanmaktan, bıktım usandım’ diyerek istifa etti... Öğrencim,
‘Çocuk arkadaşının ödev yaptığı defteri yırtıyor, öğretmen cezalandırıyor, hop anında velisi okulda. Benim çocuğuma nasıl ceza verirsiniz? Siz
ve o öğretmen kim oluyorsunuz? Ve benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben bu kadar şımarık veliler görmedim. Çocukları prens ya da
prenses. Onlar özgür çocuklarmış, canlarının istediğini yaparlarmış. Yeter artık!’ diye isyan etti. Öğrencimin abarttığını düşündüm. Ama öyle
değilmiş, sıradan okullarda öğretmenlik yapan arkadaşlarım da velilerden
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TATİLE ÇOCUKLAR KARAR VERİYOR
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) İkinci Başkanı ve
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Seçim Aydın,
ataerkil aile yerine kullanılmaya başlayan “Çocukerkil” aile kavramının turizmde ileri seviyede olduğunu ifade ediyor. Çocukların
tatil kararlarının verilmesindeki belirleyici olduğu düşüncesinin tüm
turizm piyasasında kabul gördüğünü belirten Aydın, tesislerin ta-

til etkinliklerini çocukların unutamayacağı programlarla zenginleştirdiğini ve tercihlerde bunun etkili olduğunu belirtiyor. Aydın,
“Günümüzde, turizmde sürdürülebilirliğin belirleyicileri arasında
çocuklar da yer almaktadır. Her şey dâhil sistemini bu açıdan da
en iyi değerlendiren Türkiye, anketlerde en yüksek dereceleri çocuk dostu ülke kategorisinde” diyor.

şikâyetçiler... Sadece okullarda mı, her yerde şımarık ve ne yaptığını bilmeyen çocuklar ve buna gülerek göz yuman, ‘Benim çocuğum her şeyi
yapabilir’ diyen anneler, babalar. Adeta çocuklar anne babalarını esir almış gibiler.”
Özgentürk, durumu kavramakta zorlandığını belirtirken “Bu velilere ne oldu da paçayı bu kadar çocuklara kaptırdılar. Neden artık evlerde, televizyon kumandaları çocukların elinde, neden haklı cezalar veren öğretmenler, müdürler neredeyse ölümle tehdit ediliyorlar? Anaerkil, ataerkil derken çocukerkil bir topluma doğru gidiyoruz” diyor.

Araştırmalar da Işıl Özgentürk’ün gözlemlerini haklı çıkarıyor. Türkiye dahil dünyada 72 ülkede 287 ofisi ile faaliyet gösteren Alice BBDO
Reklam Ajansı’nın geçen yıl boyunca Türk kültürünü ve kültürün belirlediği davranışları incelediği araştırma dizisinin çocuklarla ilgili bölümünün
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OTORİTE SAVAŞI

sonuçları aileleri çocukların yönettiğini ortaya koyuyor. BBDO, Virtua Araştırma ve MediaCat dergisinin işbirliğiyle sürdürülen araştırma kapsamında
pedagog ve antropologlar 228 çocuk üzerinde, her çocuğa ortalama 2.5
saat ayrıldığı derinlemesine araştırma ve gözlemler yapıldı. Ortaya çıkan verilere göre Türk aile yapısında çocuk doğduğu andan itibaren ailenin karar alma mekanizmasına yön veriyor. Avrupa’da ise çocuk ailenin aldığı kararlara göre davranmak zorunda.
“Türkiye’nin Aklını Okuyoruz’’ sloganı ile yola çıkan Alice BBDO,
2012 yılı boyunca gündelik hayatın farklı alanlarına odaklanarak yaptığı araştırmaya; Türkiye’de çocuk eğitimi ve ebeveynlik ilişkisi üstüne
yazılmış makale, tez ve kitaplar incelenerek başlandı. Ardından, sahaya çıkıldı ve 228 anaokulu öğrencisi ile görüşme ve gözlemlerde bulunuldu. 6 yaş grubundaki çocukların katılımı ile üç odak grup görüşmesi gerçekleştirildi ve çocuk gruplarının ardından çocukların anneleri ile
bir araya gelinerek, aynı konu uzman pedagoglar tarafından bir de on-
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ların ağzından dinlendi. Sonuçlara göre, Türk kadını anne olur olmaz,
yepyeni bir ruh haline giriyor ve hem kendi hayatını hem de çocuğunun
hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştiriyor. Bu nedenle, Türkiye’de
anneler ne kadar “kutsal” ise çocuklar da o kadar “dokunulmaz” ve farklı oluyorlar.
Türkiye’nin aksine, Batılı toplumlarda çocuk, ebat olarak küçük
bir yetişkin olarak kabul ediliyor ve hayat, küçük insanın aileye katılımıyla olağan seyrinde devam ediyor. Bu yapı içinde çocuklarla yeri geldiğinde tartışarak, yeri geldiğinde konuşarak pazarlık ediliyor. Bu nedenle
çocuğun varlığı ailenin sosyal hayatının devamlılığı için büyük bir engel
oluşturmuyor. Türkler ise yanlarında çocukları ile dağ yürüyüşlerine giden ya da müzik festivallerine katılan yabancıları garipsiyor. Çünkü Türkiye’de, çocuk –özellikle yüksek eğitim ve gelir seviyesindeki aileler içindaha doğmadan hayatın merkezine
oturuyor. Gidilecek restoranın çocuğa
uygun olup olmaması yemeğin kalitesinden daha önemli hale geliyor.
2010 yılı verilerine göre nüfusun
yüzde 10’unu oluşturan, 3-7 yaş ara-
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sı çocukların Türk tüketicisi üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Bu yaş
aralığındaki çocukların tüketim alışkanlıklarını inceleyen Valkenburg ve
Cantor’a göre çocuk gelişiminde bu aralık “sürekli isteme ve pazarlık etme”
davranışı ile belirleniyor ve isteği karşılanmayan çocuk ebeveynleri ile
çatışmaya başlıyor. Çatışma ise neredeyse her zaman çocuğun zaferi ile
sonuçlanıyor.

TÜKETİM DEĞİŞİYOR
Araştırma sırasındaki görüşmelerde annelerin üstüne basa basa
söylediği gibi çocuğun aileye katılması ile ebeveynlerin o güne dek geliştirdiği bütün tüketim alışkanlıkları altüst oluyor ve çocuğun dayatmaları
doğrultusunda yeniden belirleniyor. Bu değişim süreci ile sokak alışverişi yerini, düzenli AVM ziyaretlerine, lüks
restoranlar ise yerini sinemaya yakın
fastfood restoranlarına bırakıyor.
Türkiye’de çocukların Avrupa’daki
yaşıtlarına göre çok daha özel bir konumda
bulunmasının bir diğer nedeni Türk toplumunun tutumu... Türk toplumu tüm
gücü ile ebeveyn karşısında çocuğun ta-
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rafında saf tutuyor. Örneğin eğer bir anne çocuğuna istediğini almıyor, ya da çocuğun taleplerini görmezden gelerek ağlamasına izin veriyorsa, toplum
devreye girer ve çevredeki bireyler çocuğu koruyarak, anneyi kınar. İstediği alınmayınca alışveriş merkezinde yere yatıp ağlamaya başlayan kızını bırakıp uzaklaşır gibi yaptığı için bir grup yaşlı kadının
gazabına uğrayan Leyla Hanım’ın hikâyesinin diğer
tüm katılımcılar tarafından onaylanması, toplumun anneler üzerinde kurduğu baskının ne boyutlara varabileceğini gösteriyor. Araştırma sırasında yapılan görüşmelerde yer yer denenen ama sonunda
hep vazgeçilen bu direnişin nasıl kabullenme ile noktalandığını gözler önüne serdi: “Her şeyi küçük yaştaki kızım Nevra belirliyor. Alışveriş sitesinin çocuk kısmını açıp istediklerini kendi seçiyor. Ben almıyorum çünkü benim aldıklarımı giymiyor.
Artık bir hükmüm yok benim.”

TOPLUM DESTEĞİ
Ancak diğer taraftan, toplumun da bu ilişkide tutarlı bir saf olduğunu
söylemek mümkün değil. Türk toplumu, bir yandan doğrudan otorite konumundaki annesine karşı çocuğu desteklerken, bir yandan da çocuk ile
doğrudan ilişkisi olmayan bireylere çocuğa müdahale etme yetkisi veriyor. Kendi kendine oynarken, yakından geçen bir yetişkin tarafından
alıkonulan ve isteğine karşın ve tüm protestolarına rağmen öpülmekten
ve mıncıklanmaktan kurtulamayan çocuğun görüntüsü tam da bu durumu
örnekliyor. Özetle, Türkiye’deki yaygın sosyalleşme çocukları, birincil otorite figürü olan ebeveynlerine karşı güçlendirip, direnmeye yönlendirirken,
ikincil konumda olan otorite figürlerine karşı katıksız itaate zorluyor. Aynı
sosyalleşme ile büyümüş anne-baba da çocuklarını kontrol etme konusunda kendini yetersiz hissettiğinde, sıklıkla bu ikincil, soyut otorite figürlerine başvuruyor. “Çocuğum sessiz ol, bak şoför amca kızacak”, ya
da “Bak garson amca kaşını çatıyor” hep bu çabaların ürünü olarak toplumsal dağarcığımızda yer alır.

EV BAŞKA, OKUL BAŞKA...

MAYIS-HAZİRAN 2013

ATEŞKES MARKALARI
Pazarlama teknikleri açısından araştırma sonuçlarına bakıldığında
ise çocukla anne arasında ateşkes elçisi olan markaların kazançlı çıkacağı görülüyor. Çocuklar; hem kendi istek ve ihtiyaçları için önemli miktarda para harcadıkları, hem ailelerinin harcama kalıplarını ve kararlarını
önemli oranda etkiledikleri, hem de ileride marka sadakati geliştirecekleri
için çok önemli bir pazar olarak görülüyor. AC Nielsen’in verileri çocukla birlikte alışverişe çıkan ailelerin yüzde 82’sinin daha fazla tükettiğini gösteriyor. Bu pazar ebeveyn ve çocuğun iradelerini birbirlerine dayattıkları bir savaş alanı ve iki taraf da kontrolü ele almak için mücadele verirler. Dolayısıyla markalar hem tercihini dayatan çocuğun, hem
de bu markayı satın alım gücünü elinde bulunduran annenin kontrol sahibi olduğunu hissettirdiği ölçüde başarılı oluyor. Bir markanın bu yaş
grubu çocuklara hitap eden bir ürün ile başarılı olabilmesi için her iki
tarafın da istediğinin olduğuna inandığı, “gönlünün olduğu” ortak bir
nokta bulması ve bunu toplumun önünde iki tarafa da aktarması gerekiyor. Aynı araştırmaya göre, iki taraf için ortak bir çözüm haline gelen
“Nesquik, Ozmo, Disney Channel gibi …” markalar toplum tarafından
da onanıyor ve iki taraf arasında kurulan ateşkesin kutsanıyor.

KAPAK

BBDO’nun Virtua Araştırma şirketi ile birlikte yaptığı araştırma sırasında görüşülen Mina ve annesinin bu dolaylı otorite kullanımını çarpıcı bir şekilde örneklediği görüldü: “Mina, piyano öğretmeni gibi büyük
küpeler takmak istemekte ve annesinin tüm telkinlerine rağmen küpeleri için savaşmaktadır. Pes etmek zorunda kalan annesi ise durumu anaokulu öğretmenine havale eder ve küpelerin sadece piyano dersleri sırasında takılmasını anaokulu otoritesi sağlar. İster Leyla Hanım gibi di-

renişe direniş göstersin, ister Mina’nın annesi gibi çatışmadan kaçınsın,
tüm anneler okulun koyduğu kurallardan ve bu kuralların sıkı sıkıya uygulanmasından son derece memnundur.”
“Okulda her şeyi yiyor ama evde sebze çok zor, bin taklayla” görüşünün araştırılması sırasında ise çocuklara ‘Okulda neden yiyorsun’
diye sorulduğunda, ‘okulda yemem lazım’ cevaplarını verdikleri görüldü. Ispanak ya da pırasa yemek evde pazarlık konusu olabiliyor ama okulda bu yemeklerin yenmesi gereklidir çünkü okul, çocuk için mutlak otoriteyi temsil eder ve koyduğu kurallar pazarlığa açık değil.
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Türkiye, dergimizin yayına hazırlandığı haziran ayını oldukça hareketli geçirdi. Gezi Parkı’ndan başlayan protestolar Türkiye’nin dört bir tarafına yayıldı. Anlaşıldı ki, toplumun birçok kesiminin iktidardan talepleri var. Demokrasi, bütün vatandaşların devlet politikaları hakkında söz söylemekte eşit hakka sahip olduğu bir rejim… Bu demokratik taleplerin karşılık bulması en
büyük dileğimiz…
Toplumsal gündemimizin en önemli maddesi olduğu için Gezi Parkı protestoları, dergimizdeki konu ve konuklarla yaptığımız söyleşilere de yansıdı. Dosya konumuzda; başkanlık sistemini işlerken; Türkiye’nin başkanlık tartışmalarını biraz öteleyeceği sonucuna ulaştık. Muhalefetin ve akademisyenlerin ‘başkanlık’ sistemindeki en büyük çekincesi; demokrasi kültürü olgunlaşmamış toplumlarda bu sistemin diktatörlüğe kapı aralaması…
Zirvedekiler sayfalarımızın konuğu olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Gezi Parkı protestolarını
bir hukukçu gözüyle değerlendirdi ve bu süreçte neden proaktif olduklarını İSMMMO Yaşam’a anlattı. Medya dünyasından
konuğumuz ise akademisyen ve Milliyet’in köşe yazarı Fatoş Karahasan. İletişim, reklam ve pazarlama uzmanı olan Karahasan, sosyal medyanın yasaklandıkça daha ilgi göreceği mesajını veriyor. Sanat dünyasından dergimize konuk olan oyuncu Ferhan Şensoy muhalif bir sanatçı duruşuyla çalışmalarını anlatıyor, toplumdaki gelişmeleri analiz ediyor.
Dergimizin kapak konusunu, geleceğimiz olan çocuklarımıza ayırdık. Yeni nesli daha iyi anlamaya çalışırken, modern ailelerde çocukların nasıl ‘karar alıcı’ hale geldiklerini işledik. Sağlıklı nesiller yetiştirmek isterken ‘çocukerkil’ aile
haline gelmemeye dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde düş kırıklıkları yaşamanız kaçınılmaz oluyor.
İSMMMO Yaşam dergisi, tatil planlarının yapıldığı şu günlerde sizi yurtiçinde Manisa’ya, yurt dışında da Yunan
Adaları’na götürüyor. Toprakları kadar kültürel mirası da zengin ve bereketli olan Manisa’nın bilinmeyen güzelliklerini gezi yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vizesiz gidilebilen ve son aylarda oldukça ilgi gören Yunan adalarının güzelliklerini keşfetmek için de geç kalmayın.
Sağlık sayfalarımızda çocuklardaki obezite sorununa dikkat çekerken, lezzet sayfalarımızda İstanbul’un en iyi
dondurmacılarını araştırdık. Kültür sanattan sinemaya, kitaptan teknolojiye her alanda entelektüel dünyanızı zenginleştirecek bilgileri sizlere sunmayı sürdürüyoruz. Dilerim dergimizi keyifle okur, huzur içinde bir yaz geçirirsiniz.
Sağlıcakla kalın dostlar

Yahya Arıkan
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Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan, reklam
sektörü geçmişi olan bir köşe yazarı.
Diğer yandan da akademik kariyerine
devam ediyor. Milliyet Gazetesi’nde
‘Markalar-Trendler’ köşesi, Capital
dergisinde de ‘Pazarlama’ adlı köşesi
var. Karahasan, yerleşik basın görevini
yapamadığı için sosyal medyanın
etkinlik kazandığını söylüyor.

‘Sosyal medya
yasaklandıkça büyür’
GÜNDEMİN SESİ

AYŞEGÜL EMİR
O, reklam sektörü kökenli bir gazete yazarı. İletişim, reklam ve pazarlama konularındaki bilgi ve deneyimlerini Milliyet Gazetesi ve Capital
dergisinde on yıldır okurlarıyla paylaşıyor. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam ediyor. Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan’dan bahsediyoruz. Karahasan, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde öğretim üyesi. Dijital pazarlama, iletişim becerileri ve
reklam konularında dersler veriyor. Milliyet Gazetesi’nde ‘Markalar-Trendler’ köşesi, Capital dergisinde de ‘Pazarlama’ adlı köşesi bulunuyor. Dergi ve gazetelerde yayınlanan yüzlerce makalesi var. Karahasan, uzun yıllar Türkiye’deki reklam ajanslarında tepe yöneticiliği yaptı. Fransızca’dan
Türkçe’ye ‘Reklamcılık’ ve ‘Siyasi Pazarlama’ kitaplarını çevirdi. ‘Vasat
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Reklamdan Nasıl Kurtulunur?’ ve ‘Taşlar Yerinden Oynarken. Dijital Pazarlama’nın Kuralları’ başlıklı iki kitabı var.
İnternet ve iletişim teknolojilerinin bir anlamda iktidarı medya kuruluşlarından alarak halka verdiğini dile getiren Karahasan, Gezi Parkı’nda
medyanın üzücü bir biçimde olaylardan uzak durmayı seçtiğini söylüyor.
Fatoş Karahasan, şu değerlendirmeyi yapıyor: “’Halkı yanlış bilgilendirmek ve galeyana getirmekten kaçma’ eğilimini anlamak mümkün. Ancak
oto sansürün de sınırları olmalı. Geniş imkanlara sahip, gazetecilik ve iletişim eğitimi almış olan kişilerden oluşan profesyonel kadrolar sahadan çekilince, doğal olarak sosyal mecra haber kaynağı haline geliyor. Yanlış ve
eksik bilgiler fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılıyor. Sosyal mecrayı suçlayan
siyasetçilerimize önerim, yerleşik medyanın daha cesur olmasını ve habercilik
yapmasını desteklemeleridir. Sosyal mecra yasaklandıkça büyür.” Aynı za-
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EKONOMİ BASINININ
DÜZEYİ YÜKSEK
Ekonomi gazeteciliğinin geldiği noktayla ilgili görüşleriniz
neler?
Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin düzeyi oldukça yüksek. Çok değerli ve konusunun uzmanı köşe yazarlarımız var. Akademisyenler ve profesyonellerden oluşan geniş bir ekonomi yazarı kadrosuna sahibiz. Ben,
Türk basınında en önemli eksiğin küresel trendlerden ve dünyadaki gelişmelerden uzak durmak olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, ekonomi
basınımızın da kendisini güncellemesi, dijital dünyayı, yeni tüketici gruplarını ve insanların değişen beklentilerini daha yakından izlemesi gerekiyor.

GÜNDEMİN SESİ

manda Reklam Özdenetim Kurulu Üyesi de olan Fatoş Karahasan’la kariyerini, gazeteciliği, reklamı ve güncel gelişmeleri konuştuk.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1990’lı yılların başından beri pazarlama ve reklam endüstrisi içinde çalışıyorum. Uzun yıllar Güzel Sanatlar ve Saatch&Saatchi’de üst düzey yöneticilik yaptım. Milliyet ve Capital’de on yıldır yazı yazıyorum.
Reklamcılık yaptığım yıllarda da çeşitli dergilerde makalelerim yayınlanmıştı. Çalıştığım yıllarda aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders veriyordum. 2003’de, profesyonel yöneticilik
kariyerime son verdim. Ancak pazarlama sektöründe kalmaya karar
verdim. Yeni dönemde ilk önce Bilgi Üniversitesi’nde Reklamcılık Bölümü’nde ders vermeye başladım. Daha sonra, Hanzade Doğan Boyner, Milliyet gazetesinin yeni çıkaracağı Business ekinde, reklam ve pazarlama hakkında yazılar yazmam için bir davette bulundu. Çok sevindim, çünkü Güzel Sanatlar’da çalıştığım yıllarda, gazetenin reklamlarını
yapan ajans olarak, Milliyet’i ve grubun diğer gazetelerini yakından
tanıma fırsatı bulmuştum. Milliyet’te yazı yazmak fikri beni çok mutlu etti. Milliyet’in değerli yazı işleri ekibi, muhabir arkadaşlar, köşe yazarlarıyla aynı ailenin içinde olmak her zaman için çok gurur duyduğum bir ayrıcalıktır.
Reklam sektöründe bir geçmişiniz var, reklam, markalar ve iletişim konularında yazılar kaleme alıyorsunuz. Bir yandan akademisyenlik yapıyorsunuz. Yazılarınızı yazarken
daha çok hangi kanaldan besleniyorsunuz?
Ben, her yaptığım işi büyük bir saygı ve sevgiyle yaparım. Bunun sonucunda da işime çok özenirim. Gazetecilik, dikkatli dinlemeyi
ve doğru soruları sormayı gerektiriyor. Araştırma okumayı, öğrenmeyi ve yeni konuları çalışmayı seven birisi olarak, gazeteciliğin benim
çok ufkumu açtığını söyleyebilirim. Yazılarımda her zaman somut verilerden yola çıkıyorum. Toplumu, değişen medyayı, tüketici davranışlarını,
insan psikolojisini ve şirketlerin yönetim kültürlerini yakından tanımak
çok zenginleştirici oluyor. Ajans yıllarımda, bilgi sahibi olabildiğim sektörler, reklam verenlerimizin faaliyet gösterdiği alanlarla sınırlıydı. Oysa
şimdi sürekli bir bilgi akışı içinde çalışıyorum. Basın toplantıları, raporlar,
konferanslar, söyleşiler içinde en güncel bilgiye sahip olabilmenin, gazeteciğin en güzel yanı olduğunu söyleyebilirim.
Reklam sektörü, markalaşma ve iletişim açısından Türkiye’yi nasıl buluyorsunuz? Yeterli mesafe kat edildi mi?
Türkiye’de pazarlama sektörünün zekası oldukça yüksek. Eğitimli ve son derece kalifiye bir insan kaynağı var. Dünyanın önde gelen tüm reklam ve iletişim gruplarının, ülkemizde bir ayağı bulunuyor.
Bazı gruplar, şirketlerin hisselerinin tümüne sahip. Diğerleri yerli ortaklıklarla ilerliyorlar. Üretilen içerik açısından da gelişkin bir pazara
sahibiz. Reklam yaratıcılarımız dünyanın pek çok yerindeki reklam ya-
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İLETİŞİM ÜZERİNE
YENİ KİTAP YAZIYOR
Köşe yazıları dışında kitap çalışmalarınız olduğunu biliyoruz, yeni projeleriniz olacak mı?
Uzun yıllar, reklamcılıkta strateji, konumlandırma ve yaratıcılık konularında yazılar yazdım. 90’lı yıllarda, reklam ve siyasi pazarlama konularında iki kitap çevirisi yaptım. ‘Neden Herkes Reklam ve Futboldan Anlar? Vasat Reklamdan Kurtulma Yolları’ başlıklı kitabımı, Reklam Yaratıcıları Derneği’ne hediye ettim. Geliri onlara ait. ‘Taşlar Yerinden Oynarken. Dijital Pazarlamanın Kuralları’ kitabım üç yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya
çıkan, çok emek verilmiş bir kitap. Beş yıldır Bilgi Üniversitesi’nde
verdiğim dijital pazarlama dersleri için hazırladığım bu çalışma,
ülkemizde internet dünyası üzerine Türkçe üretilen en kapsamlı
kitaplardan birisi oldu. Bu yıl, iletişim konusunda bir kitap üzerinde çalışıyorum. Ülkemizde insanların birbirini dinlemediğini, anlamak istemediğini ve kendini anlatamadığını gözlemliyorum. Başarılı iletişim kurmak için öncelikle tarafların konuya özenle yaklaşması gerek. Yeni kitabım, topluluk önünde konuşmak ve sesini duyurmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde olacak.
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rışmalarında bolca ödül kazanır hale
geldiler. Reklam yatırımları her yıl düzenli olarak artıyor. Reklamverenler
Derneği (RVD) ve IAB Başkanı Ahmet
Pura’nın verdiği bilgiye göre, Reklamcılar Derneği (RD) ve RVD
2013’te Türkiye’deki reklam yatırımlarının 5 milyar TL’ye erişeceğini
öngörüyor.
Türkiye’de ortalığı karıştıran son Gezi Parkı olaylarını
iletişim ve Türkiye’nin dışarıdaki
imajı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gezi Parkı olayları, dış basında çok geniş yer aldı. Yabancı ülkelerdeki arkadaşlarım Türkiye için
endişelendiklerini belirterek arıyorlar. Bizim içeriden gördüğümüzden
çok daha olumsuz bir resim oluştu dışarıda. Bu, ne yazık ki hizmet sektörümüzü ciddi olarak etkileyebilecek
bir unsur. Geçmişin efsanevi fotoğraflarını düşünün ‘Afgan Kızı’,
‘Tiananmen Meydan’ındaki direniş’ gibi. Bunlar insanlığın ortak hafızasının, toplumsal kültürün doğal bir parçası oldular. Günümüzde, herkes yazar, herkes fotoğrafçı,
herkes gazeteci olma şansına sahip. Akıllı telefonlar, insanlara
yaşananları gerçek zamanlı olarak
yansıtma imkanı veriyor. Böyle bir
dünyada, tüm sektörlerde yaşanan
dönüşüm, doğal olarak siyaset
arenasına da yansıyor. Türkiye’deki
kaotik durum, öncelikle krize dayanıklılığı sıfır olan turizm sektörünü vuracağa benziyor. Turizm ağırlıklı olarak orta sınıfın beslediği bir alan. Onlar da çalışan ve senede birkaç hafta dinlenme imkanı olan insanlar. Paralarını ve keyifli günler geçirme hayallerini bozabilecek, seçenekleri

doğal olarak reddediyorlar. Tablo
değişmezse, bu yıl turizm sektörümüzün gelirleri beklentinin çok altında
kalabilir.
Türkiye'de medyanın durumuyla ilgili görüşleriniz neler?
Gezi Parkı olaylarında medya
çok eleştiri aldı. Sizce ne yapılmalıydı?
Medya, olaylara üzücü bir biçimde uzak durmayı seçti. ‘Halkı
yanlış bilgilendirmek ve galeyana getirmekten kaçma’ eğilimini anlamak mümkün. Ancak, oto sansürün
de sınırları olmalı. Geniş imkanlara
sahip, gazetecilik ve iletişim eğitimi
almış olan kişilerden oluşan profesyonel kadrolar sahadan çekilince
doğal olarak sosyal mecra haber
kaynağı haline geliyor. Yanlış ve eksik bilgiler fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılıyor. Bu da doğal olarak provokasyona açık bir ortam doğuruyor.

Sosyal mecrayı suçlayan siyasetçilerimize önerim, yerleşik medyanın
daha cesur olmasını ve habercilik yapmasını desteklemeleridir. Sosyal mecra yasaklandıkça büyür. Ülkemiz
bundan zarar görür. Bu açıdan, gazetem Milliyet’in sorumlu gazetecilik
yapan duruşunun örnek olduğunu düşünüyorum.
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2002’DE
PROFESYONEL
YÖNETİCİLİĞİ
BIRAKTI
Fatoş Karahasan, liseyi Amerika’da Maine Township
High School West’te bitirdi. Üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi’nin Sosyal ve
İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Manchester University’de doktora yaptı. İş yaşamına 1989 yılında Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi Reklam Ajansı’nda, “İş Geliştirme Direktörü” olarak başladı. 2000 yılına kadar çalıştığı bu kuruluşta, Procter&Gamble, Fiat, Philips, Arçelik, Milliyet, Radikal, Posta, Beko, Toys ‘R Us, Kent, Alarko, HP, British Airways, BAT, İstikbal, TEB gibi markalara hizmet verdi.
1995’te şirketin genel müdürü oldu. 2000-2002 arasında
D’Arcy Istanbu’un CEO’luğunu yaptıktan sonra, kariyerine
danışman olarak devam etme kararı aldı.
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İnternet ve teknolojinin basın üzerindeki etkisini değerlendirir misiniz?
İnternet ve iletişim teknolojileri bir anlamda iktidarı medya kuruluşlarından
alarak halka verdi. Dünyada internet bağlantısı olan 2.3 milyar insan var. Akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımı
giderek artıyor. Dijital devrim sonrasında doğan çocuklar, internetsiz ve
cep telefonsuz bir
dünya tanımadılar.
Onlar yaşamlarının
her anını, sosyal
mecra üzerinden arkadaşlarıyla paylaşmaya alışkınlar.
Sosyal ağlar, bireyleri diğer gruplarla
bağlıyor, böylece yapılanların etki alanı son derece geniş oluyor. Yeni medya düzeninde herkes önemli olduğunu düşünüyor ve bu doğrultuda iletişim kuruyor. Geçmişte, habercilik için belirli bir sermaye gerekliydi. Bugün, küçük bir yatırımla herkes kendi yayın organının sahibi olabiliyor.
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Başkanlık sistemi
Gezi’ye çıktı!

DOSYA

Hükümetin yeni Anayasa
çalışmalarıyla birlikte
gündeme getirdiği başkanlık
sistemine muhalefet sıcak
bakmıyor. Anayasa Uzlaşma
Komisyonu’nda
‘başkanlık’ta uzlaşma
aransa da Gezi olaylarından
sonra uzlaşma zor
görünüyor. Zira bu yeni
sistemin Türkiye’yi
diktatörlüğe götüreceğine
inananlar var.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Yaşanan son toplumsal olaylar yeni Anayasa çalışmalarını biraz unutturdu gibi görünse
de halen parlamento yeni Anayasa yapmak için
uzlaşma arayışlarını sürdürüyor. Bu arayışların
gölgesinde zaman zaman alevlenen bir tartışma
var. O da başkanlık sistemi… AK Parti hükümeti
başkanlık sistemi için zaman zaman nabız yokluyor; kamuoyu araştırmaları yaptırıyor. Hatta kendi başkanlık sistemi önerisini kendi teşkilatına yaptığı seminerlerle anlatıyor.
Aslında Türkiye ilk başkanlık sistemi önerileriyle Turgut Özal zamanında tanıştı. Özal bunu
başaramadı ama AKP, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesi önerisini ortaya attı.

Evet Türkiye, bu yıl ve gelecek yıl bu öneriyi çokça tartışacak gibi görünüyor. Başkanlık sistemi deyince homojen bir modelden bahsetmek mümkün
değil. Dünyada başkanlık sisteminin birçok
farklı uygulaması var. ABD modeli ve onun çevresinde gelişen modellerin yanı sıra Fransa’nın
da uyguladığı yarı başkanlık sistemi en bilinenleri…

ÖRNEK ABD MODELİ
AK Parti başkanlık sistemi ile ilgili ilk adımını geçen yılın kasım ayında attı. Başkanlık sistemine ilişkin önerisini TBMM Anayasa Uzlaşma
Komisyonu’na iletmek üzere Meclis Başkanlığı’na
sundu. Bu öneri özetle şöyleydi: “Başkan, halk tarafından 5 yıl için seçilecek. İsterse 5 yıl daha se-

çilmek üzere aday olabilecek. Partili olabilecek,
ancak parlamenter olmayacak. Bakanlar Kurulu üyelerini başkan atayacak. Bakanların milletvekili olması zorunluluğu aranmayacak. Parlamentoya karşı sorumlu olmayacak. Bakanları görevden alma yetkisi de başkanda olacak.”
Bu öneriden anlaşıldığına göre, Ak Parti ABD modelini örnek alıyor.
Peki ABD modeli başkanlık sisteminin olmazsa olmazları neler? Başkanlık sisteminde başkanlık ve yasama meclisi iki paralel yapı olarak
işlev görüyor. Böylelikle her iki birimin birbirini denetleyerek suistimal yapması önleniyor. Bu
sistemde devlet başkanı yasa öneremiyor ama
yasama organının (parlamento) yaptığı yasaları
veto etme hakkına sahip. Yasama organından
nitelikli bir çoğunluğun da bu vetoyu iptal edebileceğini belirtelim. Başkanlık sisteminde sabit
bir başkanlık süresi var. Seçimler planlanmış tarihlerde yapılıyor. Güvensizlik oyu ile hükümet
düşürülüp erken seçimlere gidilmesi mümkün değil.
Bu sistemin en
önemli özelliklerinden biri

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı/ Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi: Önerilen Başkanlık modeli açısından, yeni anayasayı neden yapıyoruz, niye ihtiyacımız var
sorusunun tartışılması gerekiyor. ‘82 Anayasası’nın, yürütmeyi diğer organlar içerisinde güçlü kılan asimetrik bir yapısı var. Başkanın çok güçlü olduğu bir model açısından bakıldığında, bu konu çok
mesafeyle ve tereddütle ele alınıp tartışılması gereken bir konu. Bu
sistem önerisiyle, mevcut Anayasa düzeninden kopmamız mümkün
değil, bilakis o zihniyetin daha güçlendirildiği bir modele geçmemiz söz konusu olabilir. Tüm hükümet modellerine, çağdaş demokrasilerde mevcut olan “denge ve denetim mekanizmalarının”
kurulması açısından bakılmalı. Başkanlık modeli de önerilecekse,
önerilen modelde denge ve denetim mekanizmalarının neler olacağı netleştirilmeli. CHP ve MHP’nin mevcut parlamenter rejim içerisinde hareket ettiklerini taslaklar ya da BDP’nin önerisindeki gibi egemenlik paylaşımının olduğu, ademimerkeziyetçi bir yapı için de bu geçerli. BDP’nin önerilerini, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimler modeli
içinde anlamlandırmak
mümkün. Bu bir tür
özerklik olarak da
düşünülebilir ve
üniter yapıyla
çelişmez. Ancak AKP’nin
önerdiği başkanlık modelinin otoriter başkanlık modellerine yakın olduğunu söylemek
mümkün. Bu
model, Avrupa
demokrasi modeliyle uyumlu değil.

DOSYA

MAYIS-HAZİRAN 2013

AK PARTİ’NİN ÖNERİSİ
OTORİTER SİSTEME YAKIN
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de yürütme erkinin tek olması. Kabine üyeleri devlet başkanıyla birlikte çalışıp, yürütme ile yasama
organlarının ilkelerini tatbik etmek zorunda. Devlet başkanı; kabine üyeleri, ordu veya yürütme erkinin herhangi bir çalışanını doğrudan yönetme hakkına sahip ancak hakimleri fesh etme veya emir
verme gibi bir yetkisi yok.

AKP NEDEN İSTİYOR?

DOSYA

ABD MODELİ
BAŞKANLIK SİSTEMİ
NE GETİRİR?
l Başkanlık sisteminde yürütme organı ile yasama organı iç içe geçmez. Başkanlık sisteminde başkanlık ve yasama
meclisi iki paralel yapı olarak işlev görüyor. Bu sistemin destekçilerine göre; böylelikle her iki birim birbirini karşılıklı olarak denetleyerek suistimalin geçmiş oluyor.
l Devlet başkanı yasa önermiyor ancak yasama organının (parlamento) yaptığı yasaları veto etme hakkına sahip. Buna
rağmen yasama organından nitelikli bir çoğunluk bu vetoyu iptal edebilir.
l Başkanlık sisteminde, sabit bir başkanlık süresi var.
Seçimler planlanmış tarihlerde yapılıyor.
l Güvensizlik oyu ile hükümet düşürülüp erken seçime
gidilemiyor. Bazı ülkelerde devlet başkanının kanunları ihlal ettiği durumlarda "Impeachment" denilen meclis soruşturmasıyla erken seçimlere gidilmesi şeklinde istisnalar olduğunu da belirtelim.
l Bu sistemde, yürütme erki tek. Kabine üyeleri devlet
başkanıyla birlikte çalışıyor.
l Devlet başkanı; kabine üyeleri, ordu veya yürütme erkinin herhangi bir çalışanını doğrudan yönetme hakkına sahip.
Fakat hakimleri fesh etme veya emir verme gibi bir yetkisi yok.
l Yürütme organında görev alan bir kişi aynı anda yasamada da görev alamıyor.
l Başkan, yasama organının çalışmasına katılamıyor.
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Peki iktidar partisi başkanlık sistemini neden istiyor? En önemli argümanı; başkanlık sisteminin parlamenter sisteme göre ülkenin yönetiminde
daha fazla istikrar getirmesi… Başkanlık sisteminin hükümetin düşme ihtimalinin ortadan kaldırması, en cazip tarafı. Ayrıca koalisyon ihtimalini ortadan kaldırması da iktidar partisini bu sistem konusunda isteklendiriyor. Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış, "Bence başkanlık sistemi Türkiye’yi uçuracak olan sistemdir.
Türkiye'de koalisyon dönemleri hiçbir zaman iyi olmamıştır. Başkanlık sistemi koalisyon ihtimalini kökten çözen bir sistemdir" diyerek bu konuda
isteklerini kamuoyu önünde net olarak dile getiriyor.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ‘gerçek anlamda yasama ve yürütmenin birbirine karşı bağımsız olduğu’ başkanlık sisteminin Türkiye’de
müzakere edilmesini salık veriyor. Bozdağ, başkanlık sisteminin kendileri açısından önemini şu sözlerle açıklıyor: “Türkiye'de mevcut anayasada
kuvvetler ayrılığından değil, işbirliğinden bahsediliyor. Bu da denetimin
etkin bir şekilde yapılmasına izin vermiyor. Denetimin en etkin yapılmasına izin veren sistem, başkanlık sistemidir. Gerçek anlamda yasama ve
yürütmenin birbirine karşı bağımsız olduğu başkanlık sistemini müzakere etmek lazım.''

BAŞKANLIK MUHALİFLERİ
Aslına bakılırsa şu anda muhalefet partileri başkanlık sistemine sıcak bakmıyor. Bunun en temel nedeni ise, bu yeni sistemin Türkiye’yi diktatörlük sistemine götürebileceği endişesi… Yapılan tüm açıklamalar da bu
endişeleri net olarak ortaya koyuyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi,
AKP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki uzlaşma arayışından kaçışını başkanlık sistemine bağlıyor. “AKP'nin aklında Sayın Başbakan'a
mahsus bir başkanlık sistemi modeli vardır. Bu başkanlık sisteminin hiçbir ülkede hiçbir örneği yoktur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eğer olur ise
ölene kadar başkan yapmak isteyen bir anlayış var" diyen Hamzaçebi, özgürlükçü bir anayasa için AKP başkanlık sistemi ısrarını bugünden geri çekmesi gerektiğini söylüyor.
BDP’nin bu konudaki tavrı CHP’den daha da sert. BDP Eş Başkanı
Selahattin Demirtaş, AKP’nin önerdiği başkanlık sistemini asla kabul ede-
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TARTIŞMA ŞANSI KAÇTI

Prof. Dr. Niyazi Öktem

Başkanlık sistemiyle ilgili duyulan endişelerin üzerine Gezi olayları da tuz biber ekmiş gözüküyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘diktatörlüğe gidiyor’ eleştirilerine maruz kaldığı bu dönemde başkanlık sistemine toplumun önemli bir kesiminin sıcak bakmayacağı açık. Hukukçu Prof. Dr. Niyazi Öktem, başkanlık sistemi tartışmalarının son olaylardan sonra mümkün olmayacağı kanısında. Sistemin zaten Türkiye’ye uygun olmayacağını düşünen Öktem, şu değerlendirmeleri yapıyor: “Bence
bundan sonra başkanlık sistemi Türkiye’nin gündemine zor gelir. Aslında Amerikan
tipi başkanlık sistemi konuşulabilir, tartışılabilirdi. Ancak son olaylardan sonra tartışmak
bile mümkün olmayabilir. Bizim demokrasi geleneğimiz yeni. En büyük tehlike, başkanın otoriter eğilimlere girmesi olarak görülebilir. Başkanlık sisteminin daha istikrarlı olduğu söyleniyor. İstikrar parlamenter sistemde de sağlanabilir. Önemli olan insanların demokrasi ruh ve bilincine sahip olması. Aydınlarımız bile demokrasi bilincinden uzak. Çoğu taraftar gibi davranıyor. Ya ak ya kara diyorlar. Gri diyen yok. Sıkıntı aydınlarda... Sıradan halk da ya sürü psikolojisi içinde ya da nefer gibi davranıyor. Bence biraz daha parlamenter rejim içinde gitmeliyiz.”

OTORİTER REJİM TEHLİKESİ
Muhalefet partilerinin başkanlık sistemiyle ilgili endişelerini dünyadaki bazı siyaset bilimciler
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Prof. Dr. Erdoğan Teziç

daha önce zaten dile getirmiş. Fred Riggs gibi bazı
siyaset bilimcilere göre başkanlık sistemine geçmeye çalışan hemen hemen her ülkede bu sistem
otoriter rejime dönüşmüş. Dana D. Nelson 2008
yılında yayınlanan Bad for Democracy kitabında
ABD'deki başkanlık sisteminin aslında demokratik olmadığını iddia ettiğini de belirtelim.
Eski YÖK Başkanı, hukukçu Prof. Dr. Erdoğan Teziç, başkanlık sisteminin ABD’de 1787
anayasasıyla ABD’ye özgü koşullarla oluşturulmuş
bir sistem olduğunu vurguluyor. Bu sistemin başka ülkelerce örnek alınarak uygulanmasının iyi
sonuçlar getirmediğini belirten Teziç, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu sistem otoriter rejimin
doğmasına zemin hazırlar. Rejime dışarıdan yapılan müdahaleler de istenmeyen sonuçlar olmuştur. Bunun araştırmadan gündeme getirmesi çok yersiz. Federal yapılı ABD’de disiplinli olmayan serbest siyasi partiler odluğu için bu sistem uygulanabilmiştir. Çünkü ABD’nin çok güçlü
bir ekonomisi, son derece güçlü yargı bağımsızlığı, lider sultası olmaması ve bizden farklı olan
serbest partileri var. Biz ABD ile aynı koşulları taşımıyoruz. ABD kuruluşundan beri liberal bir ülke.
Dolayısıyla başkanlık rejimi ABD dışında başka bir
ülkede işlemez.”

DOSYA

meyeceklerini kamuoyuna her fırsatta açıklıyor:
AKP’nin yeni anayasada yargıyla ilgili, başkanlık
sistemiyle ilgili kendi önerileri olduğunu vurgulayan Demirtaş, şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Meclisi feshetme yetkisinin bir kişiye verildiği, yüksek yargıyı atama yetkisinin başkana tanındığı bir
başkanlık sistemine biz demokratik bir yönetim
diyemeyiz. Biz AKP usulü başkanlık sistemini asla
kabul etmeyiz. Barışın şartı başkanlık değildir ve
böyle bir şey olamaz. BDP eşbaşkanı olarak açık
söyleyeyim. Anayasada özerk Kürdistan deseler,
Kürtçe anadilde eğitim serbesttir diye açıkça
yazsalar ve bunun karşılığında da anayasanın bir
maddesinde baskıcı-otoriter bir başkanlık sistemi
yazsalar, biz o anayasaya evet demeyiz. Daha nasıl açık söyleyeyim ki; tek adamın yönettiği bir ülkeye barış gelmez.”
MHP de başkanlık sistemine uzak duruyor.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'teki
basın toplantısında, “Bu milletin padişah, sultan
arayışı yok" diyerek başkanlık sistemine sıcak bakmadıklarını ortaya koydu.
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Hem çalıyor,
hem söylüyor
GAYE DELEN
O, yoğun çalışma temposuna karşın hobilerine vakit ayırabilen meslek mensuplarından
biri. Hobisi olan müzikten hiç kopmamış. Yıllardır
hem söylüyor, hem çalıyor. En çok ilgilendiği müzik türü ise Türk Sanat Müziği. Bu isim Nuri Batur Okur. 13 yıldır özel bir firmada muhasebecilik yapıyor Okur. Şu anda kurumun muhasebe
şefi olarak çalışıyor.
Akustik gitarıyla Akdeniz ezgilerini çalan
Okur, sanat müziğini ise solist olarak icra ediyor.
Gitar çalmaya kardeşinin hediye ettiği klasik gitarla başlamış. Müziğe ilgisi üniversite yıllarına
kadar gidiyor. Öğrencilik yıllarında gitar çalmayı
öğrenmiş. Bu hobisini ise mesleğe başladıktan
sonra da devam ettirmiş.

RENKLİ YAŞAM

MÜZİKLE BESLENİYOR

Meslek mensubu Nuri Batur Okur, kendini müzik alanında
yetiştiren bir isim. Hem çalıyor, hem de söylüyor. Akustik gitarla
Akdeniz ezgilerini çalan Okur, Türk Sanat Müziğini ise solist
olarak icra ediyor. Bundan sonraki hedefi ud çalmayı öğrenmek...
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1974 doğumlu olan Okur, aslen Mersinli.
Ankara Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. İlk,
orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladıktan
sonra üniversiteyi Ankara’da bitirdi. Üniversite
eğitiminden sonra ise memleketinde iş hayatına atıldı. Şu anda çalıştığı kurumun Mersin şubesinde 4.5 yıl görev yaptıktan sonra İstanbul’a
terfi ettirildi. Mersin’de çalıştığı firmada ise müzik merakını daha da artırdı. Şirketin korosunda görev aldı. Hem gitar çaldığını hem de şarkı
söylediğini anlatırken adeta o günlere geri gidiyor.
Şirket korosuyla şehir dışında bile konserler verdiklerini anlatırken sesi gururla doluyor. Koroda üç yıl aktif görev aldığını anlatan Nuri Batur
Okur, İstanbul ve Gaziantep’te de konserler verecek kadar ciddi bir çalışma içinde bulunmuş.
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Sanat müziği korosunda hem enstrüman çalmış hem de şarkı söylemiş.
Okur, daha çok Nihavent makamında
şarkı söylemeyi sevdiğini en çok da Münir Nurettin Selçuk’un ‘Kalamış’ şarkısını seslendirdiğini anlatıyor. Meslek mensubu Okur, müziğin kendisini rahatlattığını ve çalışma hayatının yorgunluğunu müzik sayesinde atabildiğini vurguluyor ve ekliyor: “Müziğin insanı rahatlatan bir yönü var. Müzikten besleniyorum. ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ derler. Benim için de aynen öyle. İcra etmenin yanında iyi bir müzik dinleyicisiyim de aynı zamanda. Dinleme, çalma ve söyleme, kısacası müziğin her tarafında varım. Bütün finans
ve muhasebe çalışanlarına, meslektaşlarıma da bu yönde bir hobi edinmelerini öneriyorum.”

EN SEVDİĞİ ŞARKI:
KALAMIŞ

UD ÇALMAK İSTİYOR
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YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİĞİ
HEDEFLİYOR

Müzik sevgisi yanında Nuri Batur
Okur, muhasebe alanında da devamlı
kendini geliştiriyor. 2009 yılında mali
müşavir olan Okur, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) da iki lisans belgesi almayı başarmış. Anne babasının bankacı
olduğunu ve İşletme eğitimi alması nedeniyle de muhasebe mesleğini seçtiğini aktaran Okur, mesleğini de severek yaptığını söylüyor. Okur, muhasebeyi engin bir
denize benzetiyor: “Düzenli takip etmek
çok önemli. Bu kapsamda İSMMMO’nun
sitesinden çok yararlanıyorum. Meslek
mensuplarının devamlı kendilerini güncellemeleri gerekiyor.” 13 yıldır muhasebecilik yapan Okur’un hedefi Yeminli
Mali Müşavir (YMM) olmak.

Of off… fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten
Gündüz koya sen gel gece kalsın a yanımda of of
Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten
Emret güzelim istediğin şarkıyı emret of of
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamış’tan

RENKLİ YAŞAM

Söylerken sanat müziğini tercih eden
Okur, sıra çalmaya gelince Akdeniz ezgilerini tercih ediyor, kendisinin de Akdenizli olduğunu hatırlatarak. Ama son dönemde Türk
sanat müziğinin ağır bastığını da eklemeden
edemiyor. Bundan sonraki hedefi de ud çalmayı öğrenmek. Yavaş yavaş gitardan uda geçmek istiyor. Müziği hobi edinmek isteyenlerin iyi bir kulağa sahip olması gerektiğini dile
getiren Nuri Batur Okur, “Biraz yetenek yanında çaba ve ilgi gerekiyor. Ama bunların sonucuna değiyor. Müzikle ilgili olan mutlaka
başarılı oluyor. Emek harcamak gerekiyor” diyor. Evli olan Okur’un eşi de kendisi gibi muhasebeci. Özel bir kurumda 2005 yılından beri
bu mesleği icra ediyor. Müziğe zaman ayırabilmesinin de ailesinin desteğiyle olduğunu aktarıyor ve desteği için eşine teşekkür ediyor.
Okur’un bir de 5.5 yaşında kızı var. Kızının da
müziğe ve güzel sanatlara yeteneği ve ilgisinin olması onu mutlu ediyor. Henüz erken olduğunu ancak büyüdüğünde müzikle ilgili bir
meslek seçmesi durumunda kızını destekleyeceğini de söylüyor.

Nuri Batur Okur’un söylemeyi en çok sevdiği usta
ses sanatçı ve bestekar Münir Nurettin Selçuk’a ait
Kalamış şarkısının sözleri ise şöyle:
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamış’tan
Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamış’tan
İstanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar
Aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar
Eski zemanlar
Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar
Şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamış’tan
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Kavuklu muhalif
komedyen
BANU BOZDEMİR
Ferhan Şensoy, 42 yıldır sahnede nefes
alan bir oyuncu… Tiyatro, yaşamının olmazsa olmazı… Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nu
1980’de kurdu. 50’yi aşkın oyun oynayan Ortaoyuncular, Türkiye’nin en istikrarlı gruplarından… Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul
1989’da devralan Şensoy’un en tanınmış oyunu Ferhangi Şeyler… Bu tek kişilik oyun, aynı
zamanda stand-up tarzının esin kaynağı olarak
kabul ediliyor.
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Ferhan Şensoy, üretmeyi seven bir sanatçı… Oynamakla kalmayıp oyun da yazıyor.
Daha 1970’li yıllarda yazdığı skeçler Devekuşu Kabere’de bile oynanan Şensoy, televizyon
ve sinemada da üretimlerini sürdürüyor. İlk filminin 1977’de çeken Şensoy, bu aralar yine beyaz perdede… ‘Muhalif Başkan’ filmiyle sinema
severlerin karşısına çıkan Ferhan Şensoy, bu
oyunda iktidar-muhalefet ilişkisinin geldiği
noktayı gözler önüne seriyor. Tiyatroda da yeni
oyunu Masal Müfettişi’nin heyecanını yaşayan
Şensoy ile tiyatro ve sinemanın yanı sıra ‘muhalif’ olmayı konuştuk.

Oyuncu Ferhan Şensoy, hayatı
boyunca muhalif olmuş. En son
Muhalif Başkan filminde oynayan
Şensoy, “Pek muhalif olmayan
sanatçı tanımadım ben. Muhalif
olmayana sanatçı demem” diyecek
kadar da muhalif.

Muhalif Başkan, ilk filmini çeken bir
yönetmenin filmi değil mi?
Evet, yönetmen Yüksel Torun. Son Ders’in
yönetmeni Uğur Yağcıoğlu’da süpervizör olarak
bulundu. Beni arayan da o. “Senaryoyu okuduğuman seni düşündüm abi” dedi. “Ben Yalıkavak’tayım ama sonra konuşuruz” dedim. “Ben
de Yalıkavak’tayım, senaryo yanımda” dedi. Gelmiş zaten. (Gülüşme) O aracı oldu.
İlk filmini çeken yönetmenlere destek mi oluyorsunuz?
Bunlar tamamen tesadüf. Pardon filmi de,
oğlum Mert’in yönetmenliğini yaptığı ilk film-
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di. Sinan (Çetin) bana “Sen çek” demişti. Ben de “Rolüm çok fazla çekemem”
demiştim. Mert orada reklam filmlerinde asistan olarak çalışıyordu. Bu da bir
rastlantı.
Tiyatro çalışmalarınız devam
ederken, film çekmek zor olmuyor
mu?
Tiyatro 11 ay muntazaman devam
ediyor. Ardından da turneler başlıyor. Benim sinema yapabilmem için senaryo
önemli ama ‘ölü tarihime’ denk gelirse
sinema filmi yapabiliyorum. Tesadüfen
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DURUŞUYLA SANATÇI
ZATEN MUHALİFTİR
Her dönem muhalif olan, muhalif olmanın bedellerini de ödeyen bir oyuncu olarak Ferhan Şensoy, sanatçıların koşulsuz şartsız muhalif olması gerektiğini savunuyor. Ve “Pek muhalif olmayan sanatçı tanımadım ben”
diye de ekliyor. Özellikle batıda tüm sanatçıların muhalif
olduğunu vurgulayan Şensoy, “Muhalif derken bir partinin adamı değil. Hep eleştirendir o, ülkenin gidişatı konusunda fikrini sunandır. Muhalif olmak partiler üstüdür.
Sanata o pencereden baktığım için muhalif olmayana sanatçı demem" diye konuşuyor.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

böyle bir boşluğa denk geldi. Ayrıca senaryoyu beğendim. Bir muhalif başkan… Günümüzdeki belediye başkanlarının başına gelenler tabii ki onun da
başına geliyor. Bunun altını çizen ama hikayenin paralel kurgusunda naif bir
aşk hikayesi var. Muhalif başkanla onun
rakibinin oğlu arasında kurulu bir komedi
diyebiliriz.
Sizi düşünerek mi yazmışlar?
Yok hayır, beni düşünerek yazmamışlar ama sonra akıllarına ben gelmişim…
Günümüzde muhalif olmak
suçlu olmakla mı eşdeğer?
Aşağı yukarı ona tekabül ediyor.
(Gülüşme) Evet rakibi olan bir önceki baş-

kan seçimi kaybedince - ki o iktidar yanlısı bir başkan- Ankara’daki gücüyle
birtakım komplolar düzenliyor. Ama bizimki de şanslı bir başkan. Kimi olaylardan
dolayı başına bir şey gelmiyor. Ne de olsa
bir komedi filmi.
Muhalif Başkan komedi ama
böyle bir filmi komedi olarak mı anlatmak gerekiyor acaba?
Komedinin içinde buruk hikayeler
var. Duygusal anlar var ama üslup tamamen komedi. Yani görseliyle de komedi. Tirilye çok güzel bir plato çünkü,
doğal...
Seyirci ne bulacak Muhalif
Başkan’da? Nasıl sıyrılacak diğer
filmlerin arasından?
Kasabanın bir delisi var. Başkanın
yardımcısı gibi. Filmi anlatmak istemiyorum ama bir deli yol gösteriyor. Yol açıyor, o yüzden orada kalabiliyor gibi.
İktidarın bir dayatması var mı
peki filmde?
Tabii tabii. Tamamen tuzaklar kuruluyor, odasına giriliyor, dosyalar sokulmaya çalışılıyor falan. Ankara’dan birileri geliyor. Senkron tutturamıyor, hep
bir yanlışlık yapıyor gelenler. Ama deli burada faktör olarak çok yardımcı. Kasabanın en akıllısı yani. Gerçek akil! (Gülüşme) Herkes sanatçı olabilir ama aydın
olmak zorunda değil! Sanatçılık daha geniş bir kavram.
Bu süreçte özgür olduğunuzu
düşünüyor musunuz işlerinizi yaparken?
Hayır tamamen kıskaç altındayız.
Ciddi bir diktatorya yaşanmakta.
Tiyatronuzu yapıyorsunuz,
oyunlarınızı sahneliyorsunuz ama
değil mi?
Evet şimdilik bize bir şey diyen yok.
Ama bunun sonunda verin şu metinleri
bir okuyalım diyecekler. Sıkıyönetim
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YAZIYOR, OYNUYOR

YAŞAM’IN PORTRESİ

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde
doğdu. Annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni; babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba Belediye Başkanı’ydı. İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un,
yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı.
Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba
Lisesi'nden mezun oldu.
1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975yılları arasında Fransa ve Kanada'da

döneminde oldu bunlar. Ancak tiyatronun izleyicisi o kadar azaldı ki tiyatroyu ciddiye almıyorlar,
bir silah olarak görmüyorlar. Belki üstümüze çok
gelirlerse reklam olur, burası dolar diye korkuyorlar. (Gülüşme) Bu oyunu çıkıp televizyonda
oynasak oynatmazlar ya da başımıza bir şeyler
gelir. Tuluat da var burada, biz öyle bir geleneğin tiyatrosuyuz.
Emek Sineması için günlerce eylemler
yapıldı. Siz de Ses Tiyatrosu’nu elinizde
tutmaya, tiyatro yapmaya çalışıyorsunuz.
Zor mu?
Zor tabii… Ses Tiyatrosu bir müze. 1885
yılında inşa edilmiş bir müzeyi korumak zorundayız. Burası herhangi bir tiyatro salonu değil.
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tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi
isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te
En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü. 1976'da ilk
televizyon skeçlerini yazdı. Şensoy, 1980 yılında Ortaoyuncular'ı kurdu.
1989 yılında Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin Ortaoyuncuları Kavuğunu devraldı. Ortaoyuncular halen tarihi SES Tiyatrosu’nda oyunlarını sergiliyor. 1987'de yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, gerici kesimin
tepkisi ile karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı; Şensoy 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik
gösterisi 2004'te 1530. gösterime ulaştı.

Muntazaman onarım isteyen bir müze. Bu bizim
gücümüzü aşan bir şey.
Devlet desteği almıyor musunuz?
Bununla ilgili almıyoruz. Her tiyatroya
olduğu gibi bizde de prodüksiyona veriliyor. Ama
tiyatroyu onarmak için de destek vermeleri gerekir. Bütün Türk tiyatrosu buradan geçmiş. Kel
Hasan, İsmail Dümbüllü burada oynamış, Münir abi (Özkul) ilk kez burada sahneye çıkmış.
Ben burada oynuyorum. Burayı cansiperane korumaya çalışıyoruz. Burası bir tarihi eser…
Emek Sineması’nın başına gelen şey gelmez, çünkü orası satıldı. Biz Ortaoyuncular olarak burada hem kiracıyız, hem de küçük bir hissedarız.
Buraya bir şey yapılması için Ortaoyuncuların

ikna olması lazım.
Destekleri yeterli görüyor musunuz?
Aslına her yıl bir oyun yazmak zorundayım. Devlet yeni oyun çıkarmazsan yardım etmiyor. Oysa bir oyunun ikinci yılında da masrafları
oluyor. Örneğin kostümlerin hepsi haftada bir temizlemeye gider. Yıllık temizleme maliyeti kostümün maliyetinden daha fazladır. Biz repertuar tiyatrosuyuz, çok oyunlu dönüyoruz, eski oyunları kaldırmıyoruz. Sadece o da değil tabii, eskiden bir oyunu üç yıl dolu oynardık. Seyirci çok
azaldı İstanbul’da. Bizim kemikleşmiş seyircimiz
var, o da çok azaldı. Onlar yeni oyunu izliyor, sonra oyun daha 50’inci sahnelemeye gelmemiş; gişeye soruyor yeni oyun var mı diye?
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Neriman
Şensoy

KIZLARIM
TİYATRO’YU KORUR
Ferhan Şensoy, 1980’de oyuncu Derya Baykal
ile evlendi, 1989'da kızı Müjgan Ferhan, 1990'da Neriman Derya doğdu. Çiftin evlilikleri 2004 yılında sona
erdi. Ferhan Şensoy, Derya Baykal’ın ilk evliliğinden
olan oğlu Mert’i de kendi oğlu gibi görüyor. Ferhan Şensoy’un senaryosunu yazdığı Pardon filminde yönetmen
koltuğunda Mert Baykal oturdu. Röportajımızda oğlunun yeni bir film çekip çekmeyeceğini soruyoruz Şensoy’a… “Çekmek istiyor, arkadaşıyla birlikte üstünde çalıştıkları bir senaryo var. Özellikle bizim Ortaoyuncular’ın kemikleşmiş kadrosuyla çalışmak istiyor.
Para bulurlarsa çekecekler” yanıtını veriyor. Ferhan
Şensoy’un kızları da tiyatrocu. Şensoy bu durumdan
çok memnun: “Büyük kızım yeni oyunumuzda oynuyor,
küçük kızım da dekor ve kostümlerini yaptı. ‘Artık kızlarım da tiyatrocu oldu, gözüm arkada kalmayacak’
dedim. Ses Tiyatrosu için dedim tabii. Onlar burayı korurlar anlamında.”

Müjgan
Şensoy

2000’DEN SONRA
OYNADIĞI OYUNLAR

FERHAN ŞENSOY’UN BAZI FİLMLERİ
l İçinden Tramway Geçen Şarkı -1986
l Caniko -1976
l Büyük Yalnızlık -1990
l Pardon-2005
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l Şans Kapıyı Kırınca -2005
l Son Ders: Aşk ve Üniversite -2008
l Muhalif Başkan -2013

YAŞAM’IN PORTRESİ

l Masal Müfettişi -2013
l Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği-2012
l İşsizler Cennete Gider-2010
l Ruhundan Tramvay Gecen Adam-2010-2011
l Bilimsiz, Kurgusal Güldürü- 2009-2010
l Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)

l Fername 2007-2009(sürüyor)
l Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş.
l Aşkımızın Son Durağı- 2006
l Kiralık Oyun- 2005
l Uzun Donlu Kişot 2004-2005
l Beni Ben mi Delirttim- 2003
l Kahraman Osman- 2002-2003
l Kökü Bitti Zıkkım Zulada- 2001-2002
l Fişne Pahçesu- 2000-2002
l Şu An Mutfaktayım -1999-2000
l Parasız Yaşamak Pahalı- 1999-2000
l Çok Tuhaf Soruşturma- 1998-2000

İSMMMO YAŞAM l 33

KARİYER

İşi işte bitirin

Türkiye’de de işözel yaşam
dengesinin önemi
anlaşılmaya
başlanıyor. Bilinçli
çalışanlar mümkün
olduğunca
akşamları ve hafta
sonları eve iş
getirmemeye
çalışıyor. İşte işözel yaşam
dengesini kurmak
için yapılacaklar…
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GAYE DELEN
Her gün geç saatte eve gelmesine karşın evinde
de çalışmasını sürdürüyor, devamlı çalan telefonlardan
evde mi işyerinde mi olduğunu karıştırıyor, Blackberry’den
akan mesajlara cevap vermekten akşam yemeğini bile
bitiremiyor, çocuklarının mesafeli davranışından işyerindeki stresini eve yansıttığını farkediyor, bitmek tükenmek bilmeyen koşturma içinde devamlı eve iş getiriyor…
Bunlar, eve iş taşıyanların yaşadıklarından bazıları… Günümüzün yoğun ve rekabetin giderek arttığı iş dünyasında evine iş götürmeyen yok gibi. Ama özel
hayatın etkilenmemesi adına buna bir denge getirmek
gerekiyor. Cep telefonlarının yaygınlaşması, bilgisayar
ve e-posta’larla ulaşılabilirliğin artması, ev ve iş yaşamı arasındaki sınırların giderek yok olmasını sağlıyor.
Pek çok insan, ‘keşke çocuklarıma daha çok vakit ayı-

rabilsem’ diye dertli. Türkiye’de de iş özel yaşam dengesinin önemi yavaş yavaş anlaşılmaya başlanıyor. Bilinçli anne ve babalar evde cep telefonlarını kapayıp,
e-postalarını kontrol etmeyerek, hafta sonu ve akşamları
eve iş getirmemeye özen gösteriyor. Yaşam şartları zor
olsa da iş, özel hayat dengesini kurmak için yapılması gerekenler var.

İŞ YÜKÜ FAZLA
Uzman Klinik Psikolog İlknur Yılmaz’a göre, eve
iş taşıma nadiren olan bir durum ise farklı, rutin hale
gelmişse farklı değerlendirilmeli. Sık bir biçimde evde
de çalışıyor olmak normal bir durum değil. İşler işyerinde tamamlanamıyorsa, kişinin kapasitesi üzerinde
bir çalışma yükü olduğu sonucu çıkıyor. Yılmaz, şu tespitleri yapıyor: “Günümüzde, Türkiye koşullarında, birçok çalışanın kişisel potansiyeli üzerinde çalıştığını ve
çalıştırıldığını gözlemliyoruz. Gerek kurumsal, gerek-
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se şahıs firmalarındaki başarı, rekabet, performans vurgusu çalışanlar üzerinde çok fazla
baskı yaratıyor. Çalışanların büyük bir çoğunluğu işlerini kaybetmeyi göze alamadıkları için
kendilerine verilen her işi kabul etmek zorunda hissediyor ve çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu göz önünde bulundurmayan işverenler de bu durumu değerlendiriyor.”

ÖNCELİKLERİNİZİ SAPTAYIN
Eve iş taşımak ve stresi evde de yaşamak kişisel, ilişkisel ve sosyal açılardan birçok
olumsuz sonucu da beraberinde getiriyor. Bireysel psikolojik sağlık ve tatmin için kişilerin
hayatının bir denge içinde olması gerekiyor. İlknur Yılmaz, “Kişisel kapasiteye uygun çalışma saatleri, yeterli bir dinlenme süresi, eşle ya da arkadaşlarla geçirilen yeterli zaman
olmalı. Bu bağlamda, eve iş taşıyan kişi diğer önemli ihtiyaçlarını karşılayamamış olacak
ve bu da onda bir psikolojik yoksunluk ve mutsuzluk yaratacaktır. Bu mutsuzluk da iş motivasyonunu düşürecek ve böylece verimli çalışması mümkün olmayacaktır. Bu şekilde bir yaşam döngüsü olan kişilerde sıklıkla depresyon, tükenmişlik
sendromu ve kaygı bozuklukları görüyoruz” diye anlatıyor.
İşverenlerin bu noktada tablonun genelini görebilmeleri,
geniş bir vizyona sahip olmaları önem kazanıyor. Yılmaz’a
göre, iş ve özel yaşam dengesinin kurulması için çalışanların kendi önceliklerini saptaması gerekiyor. Çalışma hayatında herkesin kendi kapasitesinin farkında olması ve bu kapasitenin üzerindeki iş
beklentisi karşısında ‘Hayır’ da diyebilmesi
gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ‘Hayır’ derken bunun nedenlerinin de ortaya konulması
ve iş beklentisi olan kişinin anlaması için bir zemin oluşturulması gerektiğini dile getiriyor.

ZAMAN YÖNETİMİ
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Mesai bittikten sonra iş stresini de işyerinde
bırakmak gerekiyor. Stresi atmış ve beynini boşaltmış
olarak eve gitmek aile huzuru açısından da önemli. Uzmanlar stresi atmak için işten çıkmadan önce
ve çıktından sonra yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
l Masanızdaki dosyaları kaldırın, kağıtları
kalemleri toplayın. Hem sabah geldiğinizde düzenli
bulmak, hem de çalışma saatinin bittiğini beyninize inandırmak için iyi bir yöntem.
l Stresinizi dışsallaştırmak için; bir kağıdı
top haline getirip stresini atıyor gibi çöp sepetine atın.
l Dış görünüşünüzü değiştirin. Stresinizi elbise dolabına asın, işyerinden yeni bir insan olarak
çıkın. Gerginliğini atmış bir eş, bir annebaba, bir arkadaş kılığına bürünün.
l İşten çıkmadan önce yarattığınız kısa bir
sürede, hobinize veya ilgi alanınıza göre internet arası verebilirsiniz.
lEve giderken yürümeye çalışın. Servis
varsa birkaç durak erken inin. Eve yürüyerek dönüyorsanız stresinizi atmak, beyninizi temizlemek
için yolu biraz uzatın. Bir banka oturun, gelip geçenleri seyredin.
l Yolda kendi kendinize oyunlar oynayın.
Kaç tane kırmızı araba gördüğünüzü sayın, durakla
ev arasını adımlayın.
l Mahalledeki bakkala girin, havadan sudan konuşun. Manava uğrayın işler nasıl diye sorun.
l Eve vardığınıza ise cep telefonunuzu mümkün olduğunca uzağa kaldırın. Elinizin altında
olursa işten kopamazsınız.
l Eve girdikten sonra basit işlerle uğraşın.
Çiçekleri sulamak, bir aleti tamir etmek, bulaşık yıkamak yani ellerinizi ve aklınızı meşgul ederek işi
düşünmekten kurtulun.
l Eve iş getirmek sadece eve dosya getirmek
değil. İdeal olan evde işten hiç söz etmemek.

KARİYER

Kadınlar ve erkekler açısından bakıldığında ise,
kadınlar eğer evlilerse, eve iş taşıdıklarında,
bu durumun üstlendikleri diğer sorumluluklarla
daha çok çakıştığı görülüyor. Eve iş taşımanın
bir başka nedeni de plansız ve programsız çalışma, kötü zaman yönetimi de olabilir. Çalışma saatlerinde öncelikli ve önemli işler erteleniyor, daha basit ve detay işler önce yapılıyorsa, işlerin yetişmemesi kaygısıyla eve iş götürülüyor
olabilir. İlknur Yılmaz, zaman yönetiminin bir çalışan için
çok önemli olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmeyi
yapıyor: “Örneğin, sık sık yapılan mail kontrolleri, gereğinden fazla uzun süren telefon konuşmaları, toplantılar
işe ayrılan zamandan çalan durumlardır. Çalışan herkesin zaman yönetimi ve etkin iş planlaması konusunda bilgili olması gerekir.”

İŞ STRESİNİ
İŞTE BIRAKIN
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Liseye geçişte
yeni dönem
Önümüzdeki öğretim
yılında SBS
olmayacak. Liseye
geçişte test ağırlıklı
modele veda ediliyor.
Öğrencilerin
okullarda girdiği
derslerde aldığı
notlar da
değerlendirmeye
katılacak. Bu durum
tartışmaları
beraberinde
getiriyor...
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CAN KIZILDAĞ

receği konusunda endişe duyuyor.

Kazakistan'daki sistemin
esas alındığı ve dershanelerin etkisini azaltacak olan yeni modelin
ayrıntıları henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yaptığı açıklamaya göre, yine herkesin gireceği SBS benzeri merkezi bir test sınavı gerçekleştirilecek ama bu sınavın ağırlığı düşük olacak. Öğrenciler asıl olarak okullarında girecekleri yazılı sınavlarla, yani
açık uçlu sorulara verecekleri yanıtlarla liseye yerleşecek. Bu durum Cem
tartışmaları da beraberinde geti- Gülan
riyor. Eğitimciler ve aileler yazılı sınavlarda adaletsizlikler yaşanabileceği, kağıtların
okunması sırasında "torpil" faktörünün devreye gi-

İSTANBUL VE HAKKARİ
AYNI DEĞİL
Türkiye Özel Okullar Birliği
Başkanı Cem Gülan, yazılı sınavların
olması durumunda, farklı öğretmenlerin sınava girmesinin önemli
olduğunu belirtiyor. Sınav kağıtlarının
tarafsız iki ayrı kişi tarafından okunması gerektiğini kaydeden Gülan "Yazılı sorular öğrenmeyi ölçer. Yazılı sınavda net cevap alabilecekleri sorular
sormalılar. Aksi takdirde ortaya birçok cevap çıkar" diyor. Türkiye'de not
güvenirliğinin bulunmadığını kaydeden Gülan, ''hatır gönüle ya da
maddi çıkara'' göre not yükseltmenin mümkün olduğunu ileri sürerek ''Hakkari’de bir
dersten 70 alan öğrenci ile İstanbul’da 70 alan maa-
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lesef bir olmuyor. Türkiye'de
öncelikle not verme sisteminin
5-10 yıl ciddi politikalarla denetlenmesi gerekiyor" diyor.
Açık uçlu yazılı ve okul notu uygulamasını doğru bulduğunu
belirten Gülan "Çoktan seçmeli sorular son 30 yıldır geleceğimizi kararttı ve gençlerin yaratıcılığını köreltti. Karşı çıktığım
bir konu var. Yeni sistemde öğrencilerin sosyal hayatları, sinema, tiyatro, bale gibi etkinliklere katılımının değerlendirilmesi yapılacakmış. Doğudaki
çocukların böyle bir şansı yok"
ifadelerini kullanıyor.

AÇIK UÇLU SORULAR
İYİ AMA...
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MÜLAKATA DÖNÜŞÜR
Eğitim sendikaları da açık
uçlu sorular konusunda endişeli. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, açık uçlu soru sorulara geçişin zamana yayılması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor:
"Değerlendirme çok
önemli. Açık uçlu soruların değerlendirmesi de açık uçlu olabilir. Net sonuçlar elde edilmeli. Cevaplar net olmalı. Aksi
takdirde ciddi itirazlar olur.
Bunlar paldır küldür olacak işler değil."
Eğitim-İş Genel Başkanı
Veli Demir ise, "Sınav mülakata kayar. Objektiflikten uzak, öznel değerlendirme olur. Bakan
bey kulağa hoş geliyor diye
açık uçlu soru diyor ancak yumağa dolandılar. Çözemiyorlar" ifadelerini kullanıyor.

YAP-BOZA DÖNDÜ
Ortaokuldan liseye geçiş sisteminde son 10-12 yıl içinde
neredeyse 5 ayrı yöntem ve onlarca değerlendirme kriteri denendi.
Liselere Geçiş Sınavı, (LGS) 2005’te değiştirilerek Ortaöğretim
Kurumları Sınavı’na (OKS) dönüştürüldü. Sonra OKS’de bazı değişikliklere gidildi ve ilköğretim başarı puanı (İBP) ilk kez uygulandı.
2008’de ise OKS son kez yapıldı, o dönem 6. ve 7. sınıfta okuyanlar yılsonunda SBS’ye girdi. 2009’da ise içerisinde üç ayrı sınav yöntemini barındıran Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (OGES)
geçildi. 2010’da düz liseler Anadolu liselerine dönüştürüldü. Sonra her yıl yapılan SBS’den vazgeçildi. Bu da iki yıl uygulandı. Son
olarak SBS’nin de bu yıl son kez yapıldığı açıklandı. Yeni sistemin kalıcı olup olmayacağı merakla bekleniyor.

EĞİTİM

Bahçeşehir Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baykal ise
çoktan seçmeli sorularla yaratıcılık ve sentez yetisinin ölçülemeyeceğini anlatıyor. Açık
uçlu soruların ölçme ve değerlendirmedeki yararlarının yadsınamayacağını ancak kitlesel
seçme sınavlarında açık uçlu
sınavların açıklarının fazla olduğunu belirten Baykal şöyle devam ediyor: "Hiçbir açık uçlu sorunun ucu gönlümüzün çektiği,
aklımızın erdiği kadar açık değildir. Sınavlarda kullanılacak
açık uçlu soruların uçları öncelikle zamana dayanır. Yanıtlanması üç saati geçecek sayıda
ve kapsamda açık uçlu soru sorulamaz."
Yaratıcılığın ve önceden
kestirilemeyen bilişsel niteliklerin
ölçümünde açık uçlu sınavların

çok yararlı olduğunu kaydeden
Baykal, "Öte yandan kaptanlar
olmasa bile jet pilotları, adli tıpçılar olmasa bile cerrahlar, plancılar olmasa bile yatırımcılar, hakemler, öğretmenler, yöneticiler
vb. uzmanlar mesleklerini yaparken kısıtlı seçenekler ve eksik verilerle çok sayıda, çok hızlı kararlar vermek zorundadırlar.
Kitlesel seçme sınavlarındaki
çoktan seçmeli sorular için yaptıkları alıştırmaların öğrencilerin
hızlı okuma, hızlı yorumlama,
veri değerlendirme, eksik bilgi
ile çabuk karar verme, kısa dönemli bellek vb. bilişsel yetilerini
geliştirdiğini seziyorum" diye konuşuyor.
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Türkiye’de her beş çocuktan birinin obez olduğu
biliniyor. Obeziteden çocukları korumak için
ebeveynlere büyük görev düşüyor. Gerek sağlıklı
beslenme, gerekse fiziksel aktivitelerde annebabaların çocuklara doğru örnek olması gerekiyor.

Onları obeziteden koruyun

SAĞLIK

ILGIN ŞENYÜZ

ÇOCUKLARDA
OBEZİTE SINIRI

obeziteyi tanımak için yaşa göre kilo veya boya
göre kilo büyüme eğrilerine bakılıyor. Ayrıca, Vücut Kütle İndeksi BMI ( kg/boy m') de yaygın olarak kullanılıyor. 14 yaşından küçük çocuklar için
obezite sınırı, BMI’nin 19-20 olması… BMI bu değerlerden büyükse obezite tehlikesiyle karşı
karşıya olunduğu anlamına geliyor.

Günümüzde çocukların çoğu fast foodla besleniyor, zamanlarının büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyor. Hareketsiz çocukları bekleyen en büyük tehlike ise obezite… YaYaş
BMI (kg/m)
pılan araştırmalara göre, Türkiye’de her beş ço14
yaştan
küçük
19-20
cuktan biri obez… Aşırı kiloluluk olarak da bi15 yaş
25
BESLENME ÖNLEMLERİ
linen obezite, vücut ağırlığındaki artış ve bunun
16
yaştan
büyük
28
Obezite ‘genetik’ olabildiği gibi aktivite eksonucunda gelişen vücut yağı fazlalığı olarak taBMI:
Vücut
kitle
indeksi
sikliği ve beslenme bozukluklarına bağlı olarak
nımlanıyor. Bilinenin aksine, obezitenin yaratda ortaya çıkabiliyor. Genetik faktörler konusunda
tığı problem; vücut ağırlığı veya kütle artışı deyapılabilecek çok fazla bir şey yok. Ancak çocukluk
ğil, vücuttaki yağ dokusu artışı… Vücuttaki ana enerji deposu olarak kabul edilen yağ dokusu, harcanan enerjiden fazla yiyecek yani enerji alın- döneminde obezite tedavisinde en önemli yaklaşım; kilo almayı düzenlerken, büyüme ve gelişmeyi sürdürmeye yetecek beslenmenin sağlanması…
dığı durumlarda artıyor.
Peki çocuklarda obezite sorunu nasıl saptanıyor? Çocukluk çağında Çünkü büyüme, en hızlı çocukluk döneminde gerçekleşiyor. Bu dönemde
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besin kısıtlaması çok fazla önerilmiyor; bunun yerine enerjisi fazla atıştırmalık besinler yerine besin değeri yüksek, kalorisi az besinlere yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Bahçelievler Medicana Hastanesi’nden uzman diyetisyen Fatmagül
Yılmaz Öztürk, okul çağındaki çocuklarda yetersiz-dengesiz beslenmenin, büyüme ve gelişme sorunlarına yol açabildiğini söylüyor. Öztürk,
“Büyüme ve gelişme döneminde genelde çocuğun çok yemesi destekleniyor. Oysa alınan enerji hareketlilikle desteklenmezse kilo problemleri artıyor” diyor.

KISITLAMAK YANLIŞ
Öztürk’e göre, çocukluk döneminde kilo problemi varsa diyete başlamadan önce sağlıklı beslenmeyi öğreterek kilo alımını durdurmak ilk
hedef olmalı. Çocukluk döneminde bazı besinleri yasaklamak, kısıtlanan yiyeceğe eğilimi arttırabilir. Bu nedenle besin seçiminde aşırı kısıtlamacı olmak yerine sağlıklı besin alternatifleri sunma şeklinde bir yaklaşım benimsenmeli. Bu dönemde kalsiyum almak çok önemli. Öztürk,
şu değerlendirmeyi yapıyor: “Ergenlik döneminde büyüme ve gelişme
hızları farklılaşır. Boyda büyüme, kızlarda 16-18 yaş, erkeklerde 1820 yaşa kadar devam eder. Spor yapmak güçlü bir kemik yapısına sahip olmayı sağlar. Bunun yanında günlük beslenmemizde kalsiyumun
tüketimi önem kazanır. En iyi kaynağı süt, yoğurt ve peynirdir. Bunun
dışında yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, fındık, fıstık, susam, kuru baklagiller, kivi ve kuru meyveler de kalsiyum açısından zengin. Kalsiyum
25 yaşına kadar depo ediliyor. Bu yaştan sonra depolarımızı doldurma
şansımız yok. İleriki yaşlarda problem yaşamamak için bu dönemde temeller iyi atılmalı.”
Beslenmede önemli noktalardan biri; yeterli posa alımı sağlamak.
Posa kaynakları; kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya, sebzeler,
meyvelerdir. Hatta kabuklu yenebilen meyvelerin kabuklarını soymadan yemek posa içeriğini biraz daha artırır. Posa alımının iyi olması; kalp
damar sağlığı, kabızlık sorununun önüne geçilmesi ve ileriye dönük kolon kanseri riskinden korur.

FİZİKSEL AKTİVİTE ARTMALI
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• Kahvaltısını yaptırın.
• Bol bol su içmesini isteyin ve sık sık hatırlatın.
• Kolalı içecekler, meşrubat ve meyve sularından uzak tutun.
• Çok iyi çiğnemeyi öğretin.
• Çocuğunuzun duyularına dikkat edin; 'doydum' diyorsa yemesi için zorlamayın.
• Herhangi bir spor dalına yönelmesini destekleyin.
• Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yemesine izin vermeyin.
• Öğle yemeklerini düzenli yemesi için okul yemeğine yazdırın.
• Tabağında kalan yemeği bitirmesi için baskı yapmayın.

SAĞLIK

Çocukluk döneminde obezitenin engellenmesi izin fiziksel aktivitenin artırılması da önem taşıyor. Uzmanlara göre, egzersizle kilo belirgin şekilde azalmayabilir ama vücuttaki yağ dokusu yerini kas dokusuna
bırakır ve yağ-kas oranında değişim görülür. Anne babaların çocukluk
dönemindeki obeziteyi engellemede ve düzeltmedeki rolü çok önemli…
Çünkü çocukların beslenmede örnek aldığı insanlar ebeveynleri… Ebevynler sağlıklı besinleri sunmak ve tüketmek konusunda örnek olurken, ara
öğün seçeneklerini de çocuklarına sunmalı. Egzersiz konusunda rol model olma konusunda da anne babalara büyük görevler düşüyor.

ANNE-BABALAR
BUNLARA DİKKAT!
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K A P A K

Çocukların esiri olmayın
Araştırmalar ve şikayetler, çocukların Avrupa’da ailenin aldığı kararlara uymak
zorunda kaldığını, ancak Türkiye’de durumun tam tersi olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de çocuklar, adeta aileleri yönetiyor. Uzmanlar ‘çocukerkil’ aileleri
uyarıyor: Ölçü kaçırılırsa, özgüveni olan, azimli, ahlaklı, akademik başarısı
yüksek bir birey yetiştirmeyi hedeflerken düş kırıklığına uğrayabilirsiniz...

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Avukatlar boyun eğmez
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Gezi Parkı
protestolarında kamuoyunun adını en sık duyduğu kişilerden biri oldu.
Feyzioğlu, “Avukatlar yüzyıllardır demokrasinin lokomotifi olma rolünü
üstlenmiştir. Bu göreve sırt çeviremeyiz” diyor.
10

D O S Y A

Başkanlık sistemi ‘gezi’ye çıktı
Hükümetin yeni Anayasa çalışmalarıyla birlikte gündeme getirdiği başkanlık
sistemine muhalefet sıcak bakmıyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda
‘başkanlık’ta uzlaşma aransa da Gezi olaylarından sonra uzlaşma zor
görünüyor. Zira bu yeni sistemin Türkiye’yi diktatörlüğe
24
götüreceğine inananlar var.

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Hem çalıyor hem söylüyor
Meslek mensubu Nuri Batur Okur, kendini müzik
alanında yetiştiren bir isim. Hem çalıyor, hem de
söylüyor. Akustik gitarla Akdeniz ezgilerini çalan
Okur, Türk Sanat Müziğini ise solist olarak icra
ediyor. Bundan sonraki hedefi ud
çalmayı öğrenmek...
28

Sosyal medya yasaklandıkça büyür
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan, reklam
sektörü geçmişi olan bir köşe yazarı.
Karahasan, yerleşik basın görevini
yapamadığı için sosyal medyanın
etkinlik kazandığını söylüyor.

6 2 .
20

YAŞAMIN PORTRESİ
Kavuklu muhalif
komedyen

Oyuncu Ferhan Şensoy, hayatı boyunca muhalif
olmuş. En son Muhalif Başkan filminde oynayan
Şensoy, “Pek muhalif olmayan sanatçı tanımadım
ben. Muhalif olmayana sanatçı
30
demem” diyecek kadar da muhalif.

KARİYER
İşi işte bitirin

Türkiye’de de iş-özel
yaşam dengesinin
önemi anlaşılmaya
başlanıyor. Bilinçli
çalışanlar mümkün
olduğunca akşamları
ve hafta sonları eve
iş getirmemeye
çalışıyor. İşte iş-özel
yaşam dengesini
kurmak için
yapılacaklar.

34

G Ü N

İSMMMO HABER

6
8

EĞİTİM

36

S A Ğ L I K

38

DOSTLARIMIZ

40

LEZZET

42

MODA

44

EVİM EVİM

46

GEZİ - DÜNYA

48

GEZİ - TÜRKİYE

52

KÜLTÜR-SANAT

56

SİNEMA-DVD

58

KİTAP

60

TEKNO-YAŞAM

62

MİZAH

64

Burçların sadece insanları etkisi altına düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Son yıllarda kedi ve köpeklerin
de burçlarının olduğu ortaya çıktı. Dostunuzla iyi geçirmek istiyorsanız burcunu bilmenizde fayda var.

Kedi ve köpeklerin burçları

DOSTL ARIMIZ

ILGIN ŞENYÜZ
Dostunuz emrinize itaat etmiyor mu? Kediniz sokak meraklısı mı?
Köpeğiniz klasik müzikten hoşlanıyor mu? Bütün bu soruların cevabı “evet”
olsa da dostlarımızın farklı davranışlarının nedenleri burcu olabilir. Son yıllarda bazı medyumlar, kedi ve köpeklerin de burçların etkisi altında olduğunu, burçların dostlarımızın karakterlerini etkilediğine inanıyor. Eğer dostunuzla iyi geçinmek istiyorsanız onun burcunun özelliklerini öğrenmekte
fayda var. İşte kedi ve köpeklerinin burçlarının özellikleri.
l KOVA (21 Ocak - 19 Şubat) Köpek: Özgürlük tutkusu yüksektir. Çevresindeki insanlar ve diğer hayvanlarla çabuk kaynaşır. Arkadaş
canlısı ve sadıktır. Koşmaktan çok hoşlanırlar. İnatçı olan kova köpeklerinin bunu yenmesi için iyi bir eğitime ihtiyacı olduğunu da belirtelim. Kedi:
En iyi arkadaşı kuşlardır. Köpeğin sepetinde uyumaya da bayılır. Banyo da
en hoşlandığı şeylerin başında gelir. Çok bağımsızdır. Sahibi, ona yiyecek
vermekle görevlidir. Sakın kova burçlu kedinizden sevgi beklemeyin.
l BALIK (20 Şubat - 20 Mart) Köpek: Dost canlısı ve sadık olan balık burcu köpekleri, sürekli sahibinin ilgisini çekmeye çalışır. İç
güdüleri kuvvetli olan dostlarımız, sizin ne zaman üzgün ya da mutlu olduğunuzu çok rahat hissederler. Kırma köpeklerin ideal burcunun balık olduğu belirtiliyor. Kedi: Pırlantalarla süslü bir tasma, bu burcun kedisi için
en gerekli şeydir. Bu kediler, burunları havada, kuyrukları sopa gibi dimdik yanınızdan bir anda uzaklaşıverirler. Siz yanlış ne yaptığınızı düşünene kadar, biraz sonra yanınıza yanaşıp, kuyruk sallarlar.
l KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) Köpek: Koç burcuna sahip dostlarımız hiperaktif denilecek kadar enerjik olabilirler. Oyun oynamayı çok
severler. Onlara itaat etmeyi öğretmenizin zor olduğunu da belirtelim. Koç
köpeği, cinsinin lideri olmak ister. Bağlanmaktan kesinlikle hoşlanmazlar.
Başka köpeklere karşı hoşgörüsü bulunmayan Koç köpekleri, çevresini keşfetmek ister. Her gördüğü yemek artığını yer. Kedi: Koç kedilerinin yalnız
yaşamayı sevdiğini biliniyor. Çoğu zaman günlerce ortadan kaybolurlar. Evinizde balık veya kuş varsa, kedinin yanına yaklaştırmayın. Yoksa evinizde kan gövdeyi götürebilir. Ancak bu burcun kedileri renkli karaktere sahiptir.
l BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs) Köpek: Son derece inatçı olan
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dostlarımızın küçük yaşlarda eğitilmesi şart. Genellikle sadık ve uysal olan
boğa burcu köpekleri, sahibinin bir tehdit altında olduğunu görür ya da hissederse, öfkelenebilir. Çocuklarla iyi anlaşırlar. Yemek yemeyi çok severler ve müzik dinlemekten hoşlanırlar. Kedi: Bu burcun kedilerinin gözlerinin çok güzel olması bir tesadüf müdür bilinmez. Çoğu küçükken güzellik yarışmasında favori olabilirler.
Görünüşleri tüylerle
örtülü bir yastığı

andırır. Eğer şımartmak
istiyorsanız sakın balık gibi şeyler vermeyin. Yoksa ondan başka şey yemez.
l İKİZLER (22 Mayıs - 21 Haziran) Köpek: Bol bol havlarlar ve ilginizi çekmeye çalışırlar. İnsanlarla iletişim kurmaya çok ihtiyaç
duyan dostlarımızla konuşarak eğitim verebilirsiniz. Bu burcun köpeklerinin bir başka özelliği de çok çabuk sıkılmaları. Bu nedenle sürekli yeni yerler keşfetmek isterler. Evden kaçarsa şaşırmayın. Kedi: Genelde kediler,
köpekler kadar itaatkar değildir. Ancak ikizler kedisinin bu genel kuralı yıktığını belirtelim. Hemcinslerine göre daha fazla kurallara uyan dostlarımız,
uzun, ince, keskin gözlü olur. Çok kısa zamanda her şeyi çabuk öğrenebilme
yetenekleri olduğunu da belirtelim.
l YENGEÇ (22 Haziran - 23 Temmuz) Köpek: En duygusal
köpekler, yengeç burçlulardır. Son derece hassas olan dostlarımıza sakın ba-
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yerde, aynı saatte vermelisiniz. Bu burcun kedileri de çok temizdir ama alerjik hastalıklara eğitimleri olduğunu belirtelim.
l TERAZİ (24 Eylül - 23 Ekim) Köpek: Uyumlu olan dostlarımız, çevresindeki diğer evcil hayvanlarla da iyi anlaşırlar. Sahiplerini kolaylıkla ikna, hatta yönlendirme gücüne sahiptirler. Yalnız bırakılmaktan nefret
ederler. Evde, yanlarında değilseniz sizi müthiş özlerler. Kedi: Çok kararsız olurlar. Yiyecekleri konusunda seçicidir, konforuna düşkündür. Onlar için
hiçbir şey iyi değildir. Venüs'ün yönettiği bu burcun kedileri, sık sık aşık olurlar.
l AKREP (24 Ekim - 22 Kasım) Köpek: Çevrenizdeki tepkileri en kolay algılayan dostlarımızın sezgi güçleri yüksektir. En hafif kokunun bile izini sürebilirler. Seks güçlerinin fazlalığı nedeniyle, mükemmel yetiştirici köpek olurlar. Enerjileri
yüksek olan dostlarımız çok koşarlar.
Kedi: Sahipleriyle telepatik bağlarının bulunmasına şaşmayın.
Düşüncelerinizi okudukları gibi, tehlikeyi
önceden sezer, yemeğe
tam saatinde gelirler. Eski
Mısırlılar, akrep burcu kedileri kutsal sayardı.
l YAY (23 Kasım - 21 Aralık) Köpek:
En iyi arkadaşınız olabilirl e r.
On-

maya da bayılırlar. Aslan burcu köpekleri, sahibine zarar gelmemesi için canlarını vermeye hazırdır. Kedi: Aslan burcu kedileri çok şanslıdır. Çok sağlıklı ve çok şanslı olurlar. Birçok aslan kedisi, uzun tüylüdür. Keyiflerine çok düşkün olan bu burcun kedileri, yatacakları sepetin konforlu olmasını isterler.
l BAŞAK (24 Ağustos - 23 Eylül) Köpek: En temiz köpekler
başak burcundan çıkar. Hayatlarını rutin olarak sürdürmekten hoşlanırlar. Onun
için her gün aynı saatte yürütülmek, aynı vakitte yemeklerini yemek isterler. Sadık olan bu köpekler, aynısını sahiplerinden de bekler. Kedi: Bu burcun kedilerini memnun etmek kolay değil. Hiç bıkmadan, usanmadan şikayet ederler. Dostlarımızı mutlu etmek istiyorsanız, en iyi cins mamayı, aynı

larla her türlü gezintiye çıkabilir, türlü maceralar yaşayabilirsiniz. Yavruları çok enerjiktir. Çok iyi bir karaktere sahip bu köpekler, küçük oyunlarla sahiplerini şaşırtırlar. Kedi: Çok sakin olan bu kediler, yanlış zamanda, yanlış yerlerde bulunmalarıyla ünlüdür. Eğer ağacın tepesinde bir kedi kaldıysa,
bu mutlaka yay kedisidir. Bağımlı, ancak özgürlüklerine de düşkündürler.
l OĞLAK (22 Aralık - 20 Ocak) Köpek: İdeal bir aile köpeği olduğunu belirtelim. Çocuklarla iyi anlaşan dostlarımızı eğitirken sabırlı olmak gerekiyor çünkü yavaş öğrenen bir yapıları var. Büyüdükçe görünüşleri güzelleşir. Kedi: En bencil kediler bu burçtandır. Yemeğinizi yer, sevginizi aldıktan sonra sanki hiç yokmuşsunuz gibi yanınızdan ayrılırlar.

MAYIS-HAZİRAN 2013

DOSTL ARIMIZ

ğırmayın. Bir ağlamaya başlarlarsa onları susturamazsınız. Sahibinin ilgisine
çok muhtaç olan köpekler, eve bir yabancının gelmesinden ise genelde rahatsız
olurlar. Çocuklara iyi bakıcılık yaparlar. Kedi: Yengecin yöneticisi ay, bu burcun kedileri üzerinde çok etkilidir. Bu kedilere gündüz hiçbir iş yaptırmanız
mümkün olmayabilir. Ancak akşam olup da ay çıktığında yengeç kedisinin çok
aktif, canlı olması sizi şaşırtmasın. Eğer sabaha karşı miyavlayan bir kedi duyarsanız, bilin ki bu yengeç kedisidir.
l ASLAN (24 Temmuz - 23 Ağustos) Köpek: Kendinden emin,
korkusuz, gururlu aslan burçlu köpekler, ideal polis köpeği olurlar. Kendini beğenmişliklerinin sınırı olmadığı gibi, sevginin
merkezi ol-
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Yaz aylarının
serinletici
lezzeti,
dondurma…
Bıçakla
kesilebilecek
kıvamdaki Türk
dondurmalarıyla,
İtalyan usulü ipek
gibi dondurmalar bu
lezzeti sevenleri
kendine çekiyor.
İstanbul’daki en iyi
dondurmacıları sizler
için araştırdık.

Dondurmam kaymak

LEZZET

GAYE DELEN
Yaz günlerinin vazgeçilmezi, sevmeyeni azdır, yakıcı güneşe karşı serinletmede birebir, sebzelisi dahil neredeyse her çeşidi bulunuyor…
Dünyanın en sevilen lezzetlerinden biri olan dondurmadan bahsediyoruz. Külahta ya da kasede tüketilebilen dondurma yaz günlerinin baş tacı.
Dondurma denilince ilk akla gelen geleneksel lezzetlerin yanına yeni çeşitler ekleniyor. Ayrıca artık dondurma dört mevsim tüketilen bir besin
haline geldi. Bıçakla kesilebilecek kıvamdaki Türk dondurmalarıyla, İtalyan usulü ipek gibi dondurmalar bu lezzeti sevenleri kendine çekiyor.
Bu tadın nerede ve nasıl ortaya çıktığı tam bilinmiyor. Ama bu konuda bir hayli efsane var. En çok itibar göreni ise Roma İmparatoru Neron’la ilgili. Neron, savaşçılığıyla olduğu kadar boğazına düşkünlüğü ile
de tanınırmış. Gladyatör dövüşlerini seyrederken, kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşni başlarını ödüllendirirmiş. Çeşni başlarından biri, bir
gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba sıkıştırarak doldurmuş.
Üzerine bal ve çeşitli meyve parçaları dökerek, imparatora sunmuş. Neron, o güne kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevmiş.
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Marko Polo’nun Çin’den getirdiği dondurma tarifleri, İtalyan aşçılara yepyeni bir ufuk açmış. Hatta onlar da kendilerince değişik dondurma türleri geliştirmişler. 1900’den sonra da soğutucu makinelerin geliştirilmesiyle dondurma daha da yaygınlaşmış. Külahın ise ilk kez 1904’te
MissouriLouis’de düzenlenen bir dünya gıda fuarında ortaya çıktığı biliniyor.
Peki, dondurmanın Türkiye’deki geçmişi ne kadar geriye gidiyor?
Osmanlı’da kar ve buz temin etme yöntemleri bilinmesine karşın dondurmanın 17’inci yüzyıla kadar yenilmediği biliniyor. Türkiye’deki dondurmanın kendine has bir yapım şekli oluştu. Keçi sütü, şeker ve salepten
yapıldı. Kalın olduğu için de kancalara asılarak kesildi. Ama günümüzde çok önemli bir sektör haline gelen dondurmacılıkta Türkler önemli yol
kat etti. İstanbul’da dondurmasıyla ünlü pek çok mekan bulunuyor. İSMMMO Yaşam için bu mekanları araştırdık.

HER SEMTTE BOL ÇEŞİT
ALİ USTA: Kadıköy Moda’da herkesin alabileceği fiyatlarla bu
lezzeti sunuyor. Kuyruğun eksik olmadığı dükkanda lezzet hiçbir zaman
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gibi enteresan çeşitlerin yanı sıra alkollü dondurmalar da bulunuyor.Viskili
çikolatalı, campari greyfurtlu, mojitolu hatta rakılı çeşitler bile var.Çok
değişik tatlarıyla İtalyan dondurması sevenleri çekiyor. İtalyan dondurması
yemek için İtalya’ya gitmek gerekmiyor.Tel: (0212) 265 2629
DAMLA DONDURMA: Kurtuluş Caddesi üzerindeki Damla Dondurma’nın tarihi 1989’a dayanıyor. Minik dükkanında klasik dondurma adreslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ali ve Fuat Tufan kardeşler tarafından işletiliyor. İki kardeş çocukluklarından itibaren bu mesleğe adım atmış. Dondurma çeşidi az ve öz. Ona yakın çeşitleri var. Kaymak, çikolata, karamel, tuttifrutti, limon, çilek, böğürtlen ve muzlu dondurma en sevilenleri. Dondurmada her zaman doğal ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Külahta ve paket olarak satış yapıyor: Tel: (212)
233 49 25

LEZZET

bozulmuyor. Dükkana adını veren Ali Kumbasar, gerçek meyvelerle
yaptığı dondurmalarını 1969'dan bu yana aynı formülle hazırlıyor.
Ali Usta'da mevsime göre 70 çeşide kadar dondurma bulunabiliyor.
Gerçek meyve tadında ve leziz dondurmalar sunuyor. Dondurmasında inek sütü kullanıyor. Ali Usta’nın en beğenilen dondurması olan
Santa Maria’yı denemenizi öneririz. Tel: (0216) 414 18 80
GÜNEŞ: Bebek’te 1975’ten beri yaz- kış hizmet veriyor. Karadutlu, limon, frambuaz ve çikolatalı dondurmaları çok beğeniliyor.
En özel ürünleri ise Yunan adalarından getirdikleri sakızdan yapılan
sakızlı dondurma. Semtle özdeşleşen dondurmacı, her yaştan dondurmaseveri çekiyor. Dondurmaları sadece doğal ürünlerle yapıyor.
Dondurmalı waffle da yapıyorlar. En özel ürünleri Yunanistan adalarından getirdikleri sakızdan yapılan sakızlı dondurma. İstediğiniz
dondurmayı özel çikolata sosu ve fındık-fıstık parçalarına da batırtabilirsiniz. Tel: (212) 263 27 70
MİNİ DONDURMA: Bebek’teki ünlü diğer dondurmacı.
Dört metrekarelik adı gibi minik bir dükkanda enfes dondurmalar satıyor. İmalathanesi ise Ümraniye’de bulunuyor. 1968’den beri hizmet
veren dükkanda 20’ye yakın çeşit dondurmayı bulmak mümkün. Çikolatalı, kaymaklı, karamelli, şam fıstıklı, frutti, portakallı, limonlu,
kavunlu, vişneli, kayısılı, kestaneli, böğürtlenli... Sütlü, karadutlu ve
sakızlı dondurması tavsiye ediliyor. Kornet ya da kağıt helvada da alabiliyorsunuz. Yapay tatlandırıcı kullanılmıyor. Dondurması yapılan her
meyve bizzat üretildiği yerden getiriliyor. Mini Dondurma ünlülerin
de uğrak noktası.Tel: (212) 257 10 70
MADO: Sadece İstanbul’da 100’ün üzerinde şubesi bulunan
Mado, Türk dondurması denince akla gelen ilk isimlerden. Onlarca çeşit dondurmasıyla neredeyse her semtte dondurmaseverlerin uğrak
noktası oluyor. Mado’nun dondurmalarının özelliği keçi sütünden yapılması. Kahramanmaraş dondurmasını tüm dünyaya tanıtıyor. Kahramanmaraş dondurmasının sırrı Ahir Dağı flora ve faunasında saleple
beslenen keçilerin sütü. Tüm şubelerine dondurma Maraş’tan geliyor.
Türk kahveli, karadutlu, karamelli çikolatası öneriliyor. Caddebostan Tel:
(0216) 360 60 21
GİRİTLİ: Yeşilköy’de 1956’da kurulan ünlü bir dondurmacı. Özellikle sakızlı dondurmasıyla herkesin gönlünde yer etti. Sakızlı mastika
dondurması çok meşhur. Damla sakızıyla yapılan dondurmayı tatmak için
neredeyse İstanbul’un her yerinden gidiliyor. Meyveli dondurmalar mevsiminde taze meyveden yapılıyor. 20’nin üzerinde dondurma çeşidi sunuyor. Sabah dokuzdan gece bire kadar açık. Tel: (0212) 574 25 21
GİRANDOLA: Arnavutköy’de İtalyan usulü dondurma yapıyor.Sahibi Aslı Eraltan turist rehberiyken dondurmacı olmuş. İşi İtalyan
ustalardan öğrenmiş. Girandola’da şu anda yaklaşık 40 çeşit dondurma var.Yeşil elma, naneli çikolata, üzüm, beyaz kahve, tiramisu, balkabağı
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Doğal makyaj doğal güzellik
Doğal ve sade bir
görünüme sahip
olmak için
yapılacak
makyajın
incelikleri var…
Bunları bilmek
kadar, hangi
kıyafeti nasıl bir
makyajın
tamamladığını da
bilmek gerekiyor.
İşte doğru ve
pratik makyajın
püf noktaları…
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FERİDE AY
Makyaj, doğal ve güzel bir görünüm için kıyafetin en önemli tamamlayıcısı… Büyük kentlerin hızlı yaşam temposuna ayak uydururken bakımlı görünmeyi ihmal etmek istemeyenler için pratik ve doğru makyaj büyük önem taşıyor.
Günlük kullanım için doğru adımlarla yapılan sade,
doğal makyaj birkaç basit
adımda gece makyajına da
dönüştürülebiliyor. Bunun ön
koşulu; genelde makyaj bitiminde yüze sıkılan Fix Plus’ın
doğru kullanımı. Uzmanlara
göre, makyaja başlamadan
önce yüze birkaç fıs sıkarak
makyajın yüzde yerleşmesi, kalıcılığı arttırabilir. Bu ürün,
aynı zamanda dingin bir ifade
kazanılmasını sağlıyor. Ayrıca,

makyajın parmaklarla değil fırçalarla yapılması; eşit dağılması ve cildin yağlanmaması açısından önemli…
Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise makyajın kalın tabakalar halinde uygulanmaması. Özellikle fondötenin ince bir tabaka halinde sürülmesi önem taşıyor. Göz makyajına başlamadan önce, göz kapağına göz
bazı uygulanması da doğru makyajın inceliklerinden biri…
Bu uygulama göz kapağındaki renk farklılıklarını dengeliyor, makyajın dağılmasını ya
da farın göz kapağı çizgilerinde toplanmasını önlüyor...
Bazı kadınlar, göz kalemini üst göz kapağının dışına sürebiliyorlar, ancak uzmanlar
bu noktada uyarıyor: “Gözlerinizin daha canlı ve büyük görünmesini istiyorsanız kalemi
kapağın dışına değil, içine sürmelisiniz.”
Kirpikleri kıvırdıktan son-
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ra piyasadaki pek çok markanın, iki kafalı maskarasıyla kirpiklere
hacim verilebilir. Bu tür maskaralar, geceyle gündüz makyajını birbirinden ayıran en önemli noktalardan. Gündüz makyajı için, maskaranın açık ucunu kirpik uçlarına uygulamak yeterli. Gece makyajı içinse mor yani daha koyu ucu kirpik diplerine de uygulayarak
daha yoğun bir görüntü yakalamak mümkün. Uzmanlardan bir diğer önemli öneri de gözün içine sürülen kalemi sürekli emmesinden ya da kalemin akmasından şikayetçi olanlara: Kalem yerine
maskara kullanabilirsiniz. Maskaranın ucu hafif hafif gözün altına değdirilerek kaleme benzer bir etki oluşturulabilir.

KIYAFETİ TAMAMLASIN
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ADIM ADIM GÜZELLEŞELİM
Uzmanlar pratik ve doğal bir makyaj için şu sıralamayı öneriyor:
1- Cildinizi önce nemlendirin: Nemlendiriciler cilt yüzeyinizi
hem pürüzsüzleştirir, hem de makyajınızın daha uzun süre cildinizde kalıcı olmasını sağlarlar. Cildin doğru makyaj için nemlendiriciyi emmesi için beş dakika bekleyin. Böylelikle uygulayacağınız fondöten etkisini tam anlamıyla cilde oturur.
2- Kapatıcı: Göz altlarında
morluklar için ya da yüzdeki sivilceleri
gizlemek için parmaklar yerine fırça
yardımı ile yüze kapatıcı uygulanabilir.
3- Fondöten: Eğer cilt pürüzsüz ise uygulanmasına gerek yok, ama
öyle değilse kremsi fondöten tercih edilebilir.
4- Allık: Tercihe göre, toz ya da
krem bir allık kullanabilir. Bunu göz makyajına geçmeden önce yapmak, doğal görünüm açısından önemli.
5- Gözler, kaşlar: Önce kirpikleri kıvırıp, sonra sırayla; hafif, ince
bir tabaka göz farı, göz kalemi göz kapağı ile bütünleşsin. Daha sonra rimel kullanılabilir.
6- Dudaklar: Doğal bir görünüm için, rujdan önce dudak kalemi sürülebilir.
7- Pudra: Son olarak fırça yardımı ile yarı transparan bir pudra ile makyaj sabitlenebilir.

MODA

Makyajın tercih edilen kıyafeti tamamlaması, renklerle
uyumu güzel görünmek için şart. Ruj, makyaj malzemelerinin
en feminen tamamlayıcısıdır... Her giyim için ayrı ruj kullanmak
isabetli olabilir. Uzmanların, sade ve güzel bir görünümü sağlamak üzere, kıyafet ile makyaj arasındaki uyum için önerdiği renkler şöyle:
l Beyaz renkte elbise giyildiğinde; pembe-leylak-mor, eflatun-mor-saks, leylak-mavi-lacivert birlikteliği tercih edilebilir.
l Kahverengi tonları ile sarı-yeşil, mercan, kayısı renkleri uyum sağlar.
l Saks renkte elbise ile pembe-leylakmorun tonları uyumlu olur.
l Bej renkte kıyafet ile kahvenin tonları, bakırın tonları, mercan ve kayısı rengi tercih
edilebilir.
l Siyah renkte elbise giyildiğinde bejden,
pembeye, koyu eflatuna kadar geniş bir yelpazede seçenek var.
l Kırmızı renkte elbise ile siyahın tonları,
kahvenin tonları uyumlu olur.
l Mavi renkte kıyafete pembe, leylak, morun tonları eşlik ederse güzel görünüm sağlanabilir.
l Yeşil renkli kıyafet ile toprak, kahve,
bakır ve eflatun tonlarında makyaj iyi bir tercih olabilir.
l Pembe renkte elbise giyildiğinde mavi, gri, leylak tonları, pembe ile mavi tonları kullanılabilir.
l Mor renkte kıyafeti pembe ile leylak tonlarıyla yapılmış
bir makyaj tamamlar.
l Lacivert renkte elbise ile pembe, leylak, lila, gri tonları
yanısıra bej de kullanılabilir.
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EVİM EVİM

Evinizi şimdiden kışa
hazırlayın
Artan doğal gaz fiyatları ve
yalıtımsız evler, kış aylarında
ısınmayı her geçen gün biraz daha
zorlaştırıyor. Şimdiden
alabileceğiniz önlemlerle kış
mevsiminde de evinizi sımsıcak bir
hale getirebilirsiniz. İşte evinizi
kışa hazırlamanın formülleri…
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CAN KIZILBAĞ
Evimizi soğuk kış günlerine hazırlamak, yaz ve sonbahar aylarında olmalı...
Yağmurlar başlamadan çatı bakımı, soğuklar başlamadan yalıtım ve kombi bakımı
yaptırmak önemli. Kış gelmeden önce alabileceğimiz önlemleri İSMMMO Yaşam okurları için araştırdık.
Her yıl kışın ağır hava koşullarına maruz kalan çatınızın periyodik olarak kontrol
edilmesi gerekir. Çatı yalıtımı ile özellikle

kışın yağmurdan ve soğuktan, yazın ise sıcaktan korunabilirsiniz. Çatı izolasyonunda
işçilik kadar kullanılacak malzemelerde
büyük önem taşıyor. Çatıların sadece kiremitten ibaret olmadığını belirten Başak
Çatı&Cephe Sistemleri Genel Müdürü Erkan
Pekdemir, bakımlarının da buna göre yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bir evin
çatısının yalıtım işlevini yerine getiremeyecek
hale geldiyse diğer yapı elemanlarında
da ciddi fonksiyonel bozukluklar meydana
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gelebileceğini kaydeden Pekdemir, "Bu bir virüsün etrafına
yayılması ile sağlam diğer hücreleri de etkilemesine benzer. Bu
nedenle çatı her yıl gözden geçirilmeli ve ihmal edilmemeli. Eğer
baştan önlem almazsanız sonrasında size büyük masraflar açabilir" diye konuşuyor.

BİTKİ OLUŞMASIN

"Kalorifer tesisatınızın
zaman içerisinde sürekli ısınıp soğuması ile çamurlaşma ve yosunlaşma oluşmaktadır. Bu
çamur ve yosun tabakası zamanla radyatörleriniz ve tesisat borularınızın dibine çöker.
Bu durumda kombiniz
peteklerdeki suyu dolaştırmakta zorlanacak
ve petekleriniz eskisi
kadar ısı vermemeye
başlayacaktır. Kalorifer tesisatınız 3 seneyi
geçmiş ise tesisatınız bu
nedenlerden dolayı risk
altındadır" diyor.
Bu şekilde randımansız çalışan sistemin doğalgaz faturasını da
arttırdığını belirten Özdemir, tesisat temizliğinin "kalorifer suyunun boşaltılıp geri doldurulması" olmadığını vurguluyor. Özdemir şöyle devam
ediyor: "Bu işlemin özel bir makine ve tesisat kimyasalı ile yapılması
gerekmektedir. Tesisatınıza bağlanan makine peteklerinizin içerisindeki
suyu hızlı bir şekilde dolaştırmakta ve
içerisine konan kimyasal madde de petek ve tesisatın dibine çökmüş tortuları sökmektedir. Ancak bu şekilde verimli
bir tesisat temizliği yapılabilir."

Az eğimli çatılarda, baca dibi
ve ışıklığın çatıyla birleşim yerlerinin gözden geçirilmesi ve varsa kir
ve istenmeyen bitkisel oluşumların çatıdan uzaklaştırılması gerektiğini
anlatan Pekdemir şöyle devam ediyor: "Çatının herhangi bir yerinde sızmalar tespit edilirse, bu sızmaların engellenmesi gereklidir, çünkü sızmalar
çatıda rutubete neden olur. Hasarlı bir çatının bakımını ne kadar bekletirseniz, meydana gelecek risklerin de o derece artmasına sebep olursunuz. Bazen çatıdaki tek bir kiremidin yarattığı su sızıntısı problem
olabilir, eğer çatı bu durumuyla uzun zaman ihmal edilmişse, çatıyı tamamen yenilemek daha akıllıca bir
çözüm olacaktır. Çünkü büyük olasılıkla çatı konstrüksiyonunu oluşturan ahşaplar da nemden etkilenmiştir. Ve en kötüsü iyi yalıtılmamış
veya hasarlı çatının sızdırdığı su
Binalarda ısı yalıtımı neredeyse binanın temeli kadar önemzamanla duvarda bile rutubete neli. Yalıtımsız bir ev, daha çok doğalgaz harcar ve masrafı çok
den olur."
olur. Ama bir kere masraf ederek evinize ısı yalıtımı yaptırırsanız faydalarını kısa sürede görebilirsiniz. Uzmanlara göre ya3 SENE, KRİTİK SINIR
lıtım ve izolasyonun bir eve katma değeri neredeyse yüzde 30
Soğuk kış günlerinde birçok
civarında... Bazı ufak tefek noktalara dikkat ederseniz kışın evikişi, ne kadar çok enerji harcasa da
nizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Bu kapsamda eve soğuk haevini ısıtamadığından şikayetçi. Isıtvanın girebileceği yerleri tespit etmenin önemi büyük. Evlerin
ma sisteminiz ister kombili, ister meren çok hava aldığı yerlerden biri mutlaka pencere ve kapı çevkezi ısıtmalı, isterse sobalı olsun her
releridir. Kapılar ve camların kışa hazırlanması çok önemli. Eğer
yıl kullanmaya başlamadan önce baahşap doğrama ise mutlaka sünger, silikon ve cam koruyucukımını ve gerekiyorsa onarımını
larla sıcak ve soğuk havanın giriş çıkışını kontrol altına alın. Kapı
yaptırın. Gaziosmanpaşa Demirdöve pencere kenarlarını sadece içerden değil dışarıdan da kontküm yetkili servisi ve kombi uzrol etmeyi unutmayın. Pencerelerin ve dışa açılan kapıların keman teknisyeni Gökay Özdemir,
narları uygun bir plastik sünger malzeme ya da kağıt bantlarla
kapatılmalı. Köpük ve silikon boşlukları doldurmanın en kolay
ve en ucuz yolu. Çoğunlukla göz ardı edilse de pencerelerde kullanılan cam kalınlığı da çok önemli. Güneye bakan camlar ince,
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kuzeye bakan camlar kalın olmalı.

PENCERE VE KAPILARI
SOĞUĞA KAPATIN

SICAKLIK YANSITICI PANEL

EVİM EVİM

Tesisatta oluşan kireç izolasyon
etkisi yapıyor; 1 mm kalınlıktaki kireçtaşı
ise doğalgazın yaklaşık yüzde 10 fazla harcanması anlamına geliyor. Dökümde hafif, ısı yaymada etkili olan radyatörleri tercih edilmesi gerektiğini
anlatan Gökay Özdemir, "Radyatörlerin önleri kapanmamalı, engelleyici mobilyaların yeri değiştirilmeli, üstüne mermer konmamalı. Odalarınızdaki radyatörlerin etkisini artırmak için radyatör arkasında sıcaklık yansıtıcı panelleri
kullanabilirsiniz” diye konuşuyor.
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Ahh o gemide
ben de olsaydım!

Masmavi deniz, balkonlardan sarkan begonviller, beyaz evleri,
daracık sokakları ve şahane manzarası… Patmos, Mykonos
(Mikonos), Rodos, Girit, Santorini ve daha nicesi… Romantik, tarih
dolu ve eğlenceli bir tatile buyrun.

GEZİ-DÜNYA

AYŞEGÜL EMİR
‘Ahh o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım’ şeklinde başlayan şarkıyı kim bilmez ki... Otel büyüklüğünde devasa gemilerde
masmavi bir ıssızlığın ortasında seyahat edebilmek. Yeni ülkeler ve yeni
insanlar keşfetmek… Bu hayali gerçekleştiriyorum. Üstelik yanı başımızdaki
bir ülkeye gideceğim. Yunan adaları turu için hazırlıklar tamam. Mavi
yolculuk başlasın. Gemimize binmek için Karaköy’e gidiyoruz. İzmir ve
Kuşadası haricinde İstanbul çıkışlı tur bulunca bu gemiyi seçiyoruz. Masmavi deniz, balkonlardan sarkan begonviller, beyaz evleri, daracık sokakları ve şahane manzarasıyla adalar bekleyin bizi. Güler yüzlü görevli
biletlerimize bakarak kamaralarımıza yolluyor. Odamız iç kabinde
manzarası yok ama içi ferah. Ranzalar ve dolaplar çok da fazla olma-
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yan eşyamızı almaya yetiyor. Valizi açıp seyahat boyunca hiç toplamama fikri şimdiden güzel geliyor. İstanbul’dan başlayıp İzmir, Patmos, Mykonos (Mikonos), Rodos, Girit, Santorini ve Atina’ya uğrayıp İstanbul’a geri
döneceğiz. Altı gece yedi günlük tura çıkarken içim içime sığmıyor. Demir alırken güverteden güzel İstanbul’a el sallıyoruz. Ufukta görünmez
olana kadar güverteden inmiyoruz. Gemiyi keşfetme zamanı geliyor. Yüzme havuzu, spor salonu, eğlence ve animasyonları, güzel mutfağı ve restoranıyla hiçbir eksiği yok. Akşam yemeğinin ardından günün yorgunluğuyla çok fazla da eğlencelere katılmadan uykuya dalıyoruz. Sabah
bir adaya yanaşırken gözlerimizi açıyoruz.
PATMOS: Rotamızdaki ilk durak Patmos. Uyku mahmurluğuyla
kahvaltının ardından küçük ve sakin adayı gezmek için gemiden çıkıyoruz.
Yunan adaları arasında belki de en iddiasız olanı. Hristiyanların hacı ol-
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TURDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
l Pasaportunuzun en az 6 aylık süresi olduğundan emin olun.
l Yunan adalarına gitmek için vize almak gerekmiyor.
l Gemi kalkmadan en az üç saat önce orada bulunun.
l Yanınıza mutlaka euro alın. Yunan adalarında TL geçmiyor.
l Yurtdışı çıkış harcı gibi tura dahil olmayan ödemelerinizi yapıp dekontunuzu yanınızda bulundurun.
l Yanınıza su alabilirsiniz. Gemilerde yemekler hariç suya ücret ödemeniz gerekiyor.
l Genelde servis yaptırılan her şeyden bahşiş alınıyor.
l Gemilerdeki animasyonlar ve eğlenceler ücretsiz.
l Adalara varış saatine göre yemek saatleri belirleniyor.
l Gemide her yerde klimalar açık olduğu için hassas olanlar yanlarına
kollu giyecek alabilir.

GEZİ-DÜNYA

mak için ziyaret ettikleri, İncil’in yazarlarından Aziz Johannes
tarafından keşfedilmiş bir ada. Adanın girintili çıkıntılı sahillerinde pek çok plaj var. Adanın bütün sokakları tertemiz ve
iyi korunmuş. Eski şehir merkezine motosikletle tırmanıyoruz.
Kilise ve eski kale, adanın görkemini artırıyor. Şehir merkezi gezisi ve biraz deniz molasından sonra zamanın hızlı geçişine şaşırıp gemimize geri dönüyoruz. Duştan sonra akşam
yemeği vakti geliyor. Mutfağımız Yunan mutfağıyla benzediği
için yemeklerde zorluk çekmiyoruz. Akşamın mönüsü karnıyarık, cacığa benzer zaziki, fırında makarna ve baklava. Günün yorgunluğu bir anda geçiveriyor. Yemeklerde ilk içecekler harici diğerlerine ek ücret veriyoruz. Eğlence gecelerini de
kaçırmıyoruz. Yunan gecesinde sirtaki ve diğer yunan danslarını öğrenmek için gösterdiğimiz gayret görülmeye değer.
Denizde giden devasa gemide havuz başında elinde içki ve Latin müziği de harika bir deneyim oluyor.
MYKONOS (MİKONOS): Ertesi gün ise gözümüzü
açtığımızda Mykonos’tayız, masal misali. Yunan adaları arasında en meşhuru. Adanın girişi biraz hayal kırıklığı yaratıyor ancak adanın içlerine varınca algımız değişiyor. Beyaz badanalı evler, duvarlardan sarkan begonviller, sardunyalar, rıhtımdaki yel değirmenleri daha ilk bakışta adaya aşık olmamı sağlıyor. Ücret karşılığında adayı gezmek için rehberli tura
katılıyoruz. Adanın merkezi gerçekten çok şirin. Her millet ve
her renkten insanın içinde kayboluyoruz adeta. Yakıcı güneş
de çabası. Daracık, beyaz ve temiz sokaklar, panjurlu taş evler… Ahh keşke bizim de turistik şehirlerimiz bu özende olsa.
Rehber adayla ilgili bilgi veriyor. Kyklad Adaları’na bağlı ada
granitten oluşmuş. 86 kilometrekare yüzölçümü var. 2011 yılı
sayımına göre 10 bin nüfusu bulunuyor. 89 kilometre sahil şeridine sahip. Mykonos asıl sabahın ilk ışıklarına kadar süren
renkli gece hayatı eğlenceleriyle tanınıyor. Avrupa sosyetesinin de en gözde ve uğrak noktalarından birisiymiş. Daracık
sokaklarına karışıveriyoruz. Her sokakta birkaç resim ve heykel galerisi ve kuyumcu var. Hediyelik eşyalar hep özel tasarım. Dar sokaklardan sonra ilk hedefimiz yel değirmenleri. Sonunda varıyoruz. Bütün turistler gibi fotoğraflarımızı çekiyoruz. Adaya tepeden bakan Parapotiani Kilisesi, görselliği ve
simetrisiyle hayranlık uyandırıyor. Bolca fotoğraf çekerken tepeden adayı denizi ve karşı adaları uzun uzun seyrediyoruz.
Adayı dolaştıktan sonra sayıları bir hayli fazla olan plajlardan birinde deniz molası verme zamanı. Ege’nin karşı tarafında denize girmek şahane bir duygu. Meşhur gün batımını
da izleyip, gece hayatı için kararlaştırılan mekana gidiyoruz.
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Ama gece saat 03:00 gibi gemide olmamız gerekiyor.
RODOS: Yorucu gün ve gecenin ardından ertesi gün ver elini Rodos. Yorgunluk devam etse de özellikle Osmanlı’dan kalma pek çok eserin bulunduğu adayı en ince noktasına kadar gezmek niyetindeyiz. Güverteden kalenin içinde bir şehir olarak görünüyor. Cami
ve minaresi de dikkat çekiyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos şövalyelerini yenerek adayı almasından
sonra yaptığı yapıların bir kısmı halen duruyor. On iki
adanın en büyüğü nüfusu da bir hayli fazla. Bizim vaktimiz ancak belli başlı noktalarını ve eski şehri görmeye
yetecek gibi. Güneş ışınlarını iyice sertleştirirken kale
duvarları boyunca devam edip yolun sonundan liman
bölgesine varıyoruz. Üç eski yel değirmeni ve uçtaki
deniz fenerinin yanından geçiyoruz. Murat Reis Cami
ve Külliyesi’ni dışardan görüyoruz. Eski şehir kalenin
içinde yer alıyor. Ne mutlu ki hala bir ortaçağ kasabası
havası var. Adeta bizi tarihin derinliklerine sürüklüyor.
Kalenin on bir giriş kapısı varmış. İsteğimiz meşhur Şövalyeler Sokağı’nı ve sarayı görmek. Hipokrat Meydanı’ndaki camiyi ve Türk eserlerini birer birer geziyoruz. Şövalyeler Sokağı’nda ise tarih ziyafetine doyuyoruz. Gizemli sokaklar, tarihi duvarlar, geçitler ve
ihtişamlı kapılar… Bir güne bu adayı sığdırmak imkansız.
GİRİT: Turumuzdaki diğer ada ise Girit. Adanın en büyük şehirleri Hanya, Heraklion (Kandiye), Retimnon ve Ayos Nicolas. Heraklion’u geziyoruz. Surlarının çok azı kalmış bir kale ve meydanları ilgi çekiyor. Daha çok yeni yapılaşma görülüyor. Benim ise
en çok ilgimi Knossos Antik Şehri çekiyor. Girit’te hüküm süren Minos uygarlığına ait saray ve kalıntılar bulunuyor. Depremlerle tahrip olsalar da kalıntılardaki
fresklerle süslü sütunlar, mimari ayrıntılar hayranlık
uyandırıcı. Hanya şehri ise mimari yapıları nedeniyle Venedik esintisi taşıyor. Sempatik Hanya, Bizans ve
Venedik karakterinin yanı sıra Osmanlı ruhunu da koruyor. Sokaklardaki ahşap ağırlıklı evler çok tanıdık
geliyor.
SANTORİNİ: Santorini ise gün batımı dendiğinde dünyada ilk akla gelen yer. Çok öncelerde meydana gelen volkanik patlama sonucu bir krater görüntüsüne sahip. Mavi çatılı, beyaz evler ve yine da-
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racık sevimli sokaklar. Sahile
ulaştıktan sonra şehir merkezine gidilebiliyor. Teleferik,
araba, yaya ve eşek seçenekleri sunuluyor. Teleferik ilginç
gelse de eşek sırtında çıkmayı
seçiyoruz. Adadaki tarihi yapılar
volkan külü altında binlerce yıl
çok iyi bir şekilde korunmuş.
Akrotiri Harabeleri görülmeye
değer. Adanın merkezi Fira’ya
gidiyoruz. Ana caddesinde dört
yanımız deniz ve manzarayla
çevrili olarak dolaşıyoruz. Bu
kez yönümüzü Oia köyüne çeviriyoruz. Oia’da kendimizi
peri masalında hissediyoruz.
Bembeyaz yapılar, muhteşem
deniz, güneş her şey büyüleyici.
Her yeri romantizm kokuyor. Bu
adaya evlenmek için gelenler
çiftleri anlıyorum o anda. Kayaların üzerinde adeta harikalar yaratılmış. Kyklad Adaları’nın simgesi olan beyaz
çan kuleli mavi kubbeli kilise
de burada. Zahmetli yolu tekrar geri giderken filikalarımıza doğru ilerliyoruz.
ATİNA: Rotamızdaki
son durak ise Atina ve Pire Limanı’ndayız. Yunanistan’ın
başkenti. Bu şehrin de mutlaka görülmesi gerekiyor. Özellikle tepenin üzerine kurulmuş Akropolis, Zeus Tapınağı,
Syntagma Meydanı, Omonia
Meydanı, Parlamento Binası
ve Türklerin yoğun olduğu Plaka bölgesinin mutlaka gezilmeli. Gemi turunu tamamlayıp
İstanbul’a dönüşe geçerken
Yunan adalarının büyüsünü
hala hissediyorum.
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Zengin ve bereketli şehir
Uygarlıklar cömert davranmış Manisa’ya… Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma, Bizans ve
Osmanlı’nın izleri şehrin her tarafında sinmiş. Yalnızca kültür turizmi değil, inanç
turizmi için de büyük potansiyel taşıyan Manisa’da Lidya’nın başkenti Sardes’i
gezebilir, isterseniz Sultan Camii’nde mesir macunu ile şifa arayabilirsiniz.

GEZİ-TÜRKİYE

ILGIN ŞENYÜZ
İzmir’e yaptığımız iş gezisini uzatıp, hafta sonunu Manisa’yı görmeye ayıracağım. Cumartesi sabahı otelden ayrılıp,
ekip arkadaşımla birlikte bir otomobil kiralıyorum. İzmir-Manisa arası 36 kilometre… Manisa il sınırlarına 15 dakikalık bir yolculuktan sonra varıyoruz.
Batı Anadolu'da, Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında yer alan Manisa, Ege
Bölgesi’nin en önemli illerinden biri… Son
yıllarda bölgenin en zengin şehirlerinden
olan Manisa’nın toprakları da bereketli.
Egelilerin deyimiyle dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor şehrin. Aslında tarih
ve kültür açısından da zengin… Amacım;
M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir geç-
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mişe sahip olan ilin zenginliklerini
keşfetmek. Tarihte Tantalos ve Spylos
Magnesiası gibi adlarla anılan bu yörenin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu biliniyor. Şehir daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiş. Osmanlı’nın
sancak illerinden olan Manisa, ‘şehzadeler şehri’ olarak da biliniyor.
1437’de Osmanlı hakimiyetine giren şehirde; şehzade ve aileleri tarafından birçok cami, çeşme, imarethane, köprü,
medrese gibi eserler yaptırılmış. Muradiye Külliyesi de bu eserlerden biri…
Şehrin tarihini öğrenip özümseyebilmek
için buraya gitmek gerekiyor çünkü Manisa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi burada bulunuyor.

MAYIS-HAZİRAN 2013

TARİHİN İZLERİ
Biz de önce şehir merkezindeki müzeye gidiyoruz. Sultan
III. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Külliyesi’nin medresesi 1935 yılında restore edilerek toplanan eserler buraya taşınmış.
Başlangıçta depo şeklinde olan medrese, 1943 yılında Manisa Müzesi olarak ziyarete açılmış. Müzenin arkeolojik eserler bölümüne
adım attığımızda; birçok antik şehirden getirilmiş eserler görüyoruz. Lidya bölgesindeki höyük yerleşmeleri, Philadelphia
(Alaşehir), Thyatira (Akhisar), İulia-Gordos (Gördes), Apollonis
(Mecidiyehisar), Magnesia ad Sipylum (Manisa), Attalia (SelçukluAkhisar), Daldis (Kemer-Salihli), Tabala (Yurbaşı-Kula), Maioneia
(Meye-Kula) gibi antik şehirlerin izleri burada bulunuyor. Bunlardan da anlıyoruz ki, Manisa tam bir antik şehir cenneti… Kyble,
Athena, Aphrodite, genç kız, genç atlet heykelleri birçok müzede olduğu gibi Anadolu’nun mirası olarak burada yer alıyor. Meryem-İsa, Cebrail ve Mikail’in mermer rölyefleri, Sardes antik kentinden getirilen tavus kuşlu mezar freski, gümüş İncil muhafazası bu müze gezisinde aklımda kalan en görkemli eserler…

ESERLER ÇOK ZENGİN
Müzenin arkeoloji bölümünde M.Ö. 25.000 yıl öncesinde
yaşamış olan insan fosil ayak izlerini görmek de heyecan verici
doğrusu… Manisa’nın en meşhur antik kentlerinden Sardes kazılarında çıkarılan buluntular da bu müzenin değerleri… Yarım
asırdır devam eden kazılarda bulunan sinagog mozaikleri, kitabeler,
mil taşlarını da görmek mümkün. Müzenin etnoğrafya bölümünde
Manisa Ulu Cami’nin minberinin ahşap kapı kanatları olduğu gibi
16. yüzyıla ait çiniler, 17 ve 18. yüzyıla ait çeşitli yazmalar, kesici ve delici silahlar ile bölge halkının geçmişteki günlük yaşamını anlatan etnoğrafik eserler bulunuyor.

ŞİFA KAYNAĞI
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• Manisa’nın ünlü mesir macununu yıl boyunca bulmak mümkün.
• Yunt Dağı, Kula, Gördes ve Demirci halıları ile ün yapmış Manisa'da, geleneksel el dokuması halılar alabilirsiniz.
• Manisa’da gümüş takılar, pamuklu iç ve dış giyim eşyaları da ilgi
görüyor.
• Buradan bakır, gümüş, pirinç, tahta oyma gibi hediyelik eşyalar
ve şile bezi, bürümcük giysiler ile çeşitli oyalar satın alınabilir.

tan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan hastalandığında saray doktorları derdine
çare bulamamış. Ancak Sultan, külliyedeki darüşşifanın yöneticisi Merkez
Efendi tarafından hazırlanan macun ile iyileşmiş. Bunun üzerine halk macunun
kendilerine de dağıtılmasını istemiş. Ancak yoğun talep olmuş ve karşılanamamış.
Bunun üzerine, mesir macununun, caminin kubbe ve minarelerinden halka saçılarak dağıtılmasına karar verilmiş. Bu gelenek 500 yıldır aksatılmadan sürdürülüyor. Genellikle mart ayının son haftası yapılan şenlikte halka dağıtılıyor
bu şifa kaynağı… 41 çeşit baharattan yapılan macunun, iştah açıcı, gaz söktürücü ve uyarıcı özelliği olduğuna inanılıyor.

MANİSA’NIN NEFİS KEBABI
Neredeyse günün yarısını bu eserleri görerek geçirdiğimizin farkına karnımız acıkınca varıyoruz. Ama ‘ne yiyeceğiz’ telaşına düşmüyoruz çünkü Manisa
Kebabı yiyeceğiz. Mekanımız da belli; Manisaspor Kebap Salonu’nun yolunu tutuyoruz. Sinema Park Caddesi’ndeki bu restoranda bir masaya kurulmuş, lezzet şölenini beklerken, mekanın otantik havasını inceliyoruz. 15 dakikada kebaplar gelince gözümüz ondan başka bir şey görmüyor. Kebap nefis… Geçmişi
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Osmanlı ailesi Manisa’ya gereken önemi vermiş. Bugün de
yaşayan birçok eserler bırakmış. Ama bunların içinde biri var ki,
şifa aramak isteyenlerin uğrak noktası olmuş. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan adına yapılan Sultan Camii…
Manisa’nın ünlü ‘mesir macunu’ bu camiden halka atıldığı için
halk arasında Mesir Camii olarak da anılıyor. 1522’de Kanuni Sultan Süleyman’ın talimatı üzerine Mimar Acem Ali tarafından yaptırılmış. Aslında burası bir külliye içinde… Tüm külliyelerde olduğu
gibi camiinin yanı sıra medrese, sübyan mektebi, imaret, hamam
ve darüşifa gibi ek bölümleri bulunuyor. Burayı gezerken gözümde
televizyonda gördüğüm mesir macunu kapmak için birbiriyle yarışan kalabalık aklıma geliyor. Anlatılanlara göre, Kanuni Sul-

MANİSA’DAN NE ALINIR?
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1900’lü yılların başına giden Manisa kebabı ilk olarak Mısır’dan
gelen ustalar tarafından yapılmış.
Dana ve kuzu etinin karışımı ile yapılan köfteler, şişe takılarak kömür ateşinde pişiriliyor. Şişler yağlanmış ve doğranmış
pidelerin üstüne çekiliyor, üstüne tereyağı dökülüyor. Birazcık da
sumak serpiliyor. Yanında közlenmiş biber, domates; isteğe bağlı olarak da soğan sunuluyor. Yoğurtlusu ve sadesi olan kebabın
Manisa’da sadesinin meşhur olduğunu belirtelim. Biz yoğurtlusunu
yiyerek adeta mutlu oluyoruz. Restorandan ayrılırken, yarın da
kebap yemek üzere kendimize söz veriyoruz.

Manisa Kebabı
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SARDES ANTİK KENTİ
Geç öğlen yemeğinden sonra yönümüzü; Salihli ilçesine çeviriyoruz. Salihli deyince benim aklıma ilk pazarlarda öyle kolay
kolay bulunamayan Salihli kirazı geliyor ama turistler açısından
bu ilçenin önemi sınırlarında bir antik kenti bulundurmasından
kaynaklanıyor. Bu kentin adı, Sardes (Sart) Antik kenti… Manisa’ya 62 kilometre uzaklıkta bulunan Sart, Lidya Krallığı’nın başkenti…
Tarihte ilk altın paranın basıldığı yer olan Sart’ta kazılar sürüyor. Kalıntılar, sütunlar adeta dile gelip anlatmak istiyor nelere şahit olduklarını. M.Ö. 7. yüzyıldan başlayarak M.S. 7. yüzyıl erken Bizans dönemine kadar süren 14 yüzyıl boyunca Sardes gerek ulaşım, gerekse idari
ve ticari bakımdan önemli bir kent olmuş. Paktolos (Sart) çayında yapılan altın madenciliği
sayesinde zenginlik
içinde yaşamış. Kazılar
sonunda, Artemis Tapınağı, Sinagog, Cimnazyum başta olmak
üzere altın arıtımevi
ve mermerli cadde kenarındaki dükkanlar
ile Artemis Mabedi yakınındaki küçük kilise
gibi birçok eser ortaya
çıkarılmış…

İNANÇ TURİZMİ
Burası Hristiyanlar için de önemli bir kent. Nedeni ise Hıristiyanlığın batıya yayılmasında
önemli rol oynayan yedi kiliseden birinin burada bulunması. Bu nedenle
günümüzde de yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Musevi cemaati de Sart’a
ilgi gösteriyor çünkü Anadolu’daki en eski sinagog kalıntılarından biri
burada bulunuyor. M.S. III. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen sinagog Sart’ta
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Musevilerin de yaşamış olduğunun en önemli kanıtı. Aslında Manisa ‘inanç
turizmi’ açısından bir cennet. Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden
üçü (Sardes, Philadelphia ve Thyatira) Manisa ili sınırları içinde bulunuyor.
Manisa’da merkezde kalacağımız otele dönerken, tüm gün gördüklerimizi, öğrendiklerimizi adeta beynimizde yeniden tasnif ediyoruz.

Spil Dağı

SPİL DAĞINA
YOLCULUK

Manisa’daki ikinci
ve son günümüzde Spil
Dağı eteklerindeki bazı
güzellikleri keşfetmeyi
planlıyoruz. Önce Spil dağının öneminden bahsedeyim. Mitolojide Kybele, Niobe, Tantalos ve Pandereos gibi öykülerde Spil
Dağı’nın adı geçer. İl merkezine 23 kilometre uzaklıktaki dağ, 1969’da Milli
Park ilan edilmiş. Manisa
Lalesi dahil birçok endemik bitkiyi görmenin mümkün olduğu dağın asıl gelişim bölgesi Ataalanı mevkii… Burada dağ evleri, piknik ve oyun alanları var. Günübirlik ziyaretçi akınına uğrayan Ataalanı’nda kamp kurmak da mümkün.
Alternatif turizm meraklıları çadır ve karavanlarıyla keyifli günler geçiriyorlar. Bizim zamanımız çok olmadığı için buranın keyfini çıkaran-
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TURİZMDE İYİ PAZARLAMA YAPILMIYOR
Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
mahsul çok para etmese de ilimizde güçlü bir tarım ekoBaşkanı Sadık İrier, 35 yıllık meslek mensubu. 1996’dan bu
nomisi var” diye konuşuyor. Başkan İrier, ilde sanayiyana da Manisa SMMM Odası’nın başkanlığını yürütüyor. Odanin gelişiminden de memnun. Ancak bu gelişime altnın kuruluşundan itibaren birçok görev üstlenen İrier, şimdi
yapının yeterince ayak uyduramadığını düşünüyor.
mesleğin sözcüsü konumunda. Oda’nın 789 üyesi var. Bunİrier’in verdiği bilgiye göre çalışan, üniversite öğretim
lardan 500’ü serbest çalışıyor yani bağımsız üyeler. Birçok ilde
görevlisi ve öğrenci farklı illerden Manisa’ya geliyorlar.
olduğu gibi Manisa’da meslek mensuplarının tahsilat sıkınBunun aşılabilmesi için acilen kentsel dönüşümün gertısıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen İrier, “TÜRMOB’un giçekleştirilmesini gerektiğini belirten İrier, ilin turizm porişimleriyle bu sorunun aşılacağını düşünüyoruz. Tahsilatın bantansiyelini kullanamadığını düşünüyor. Başkan İrier’in
ka aracılığıyla yapılması çözümlerden biri olabilir” diyor. Ma- Sadık İrier
bu konudaki değerlendirmeleri şöyle: “Manisa turizmnisa’nın ekonomisini tarım ve sanayinin birlikte sürüklediğiden yeterli payı alamıyor. Çünkü şehrimizdeki değerler
ni belirten İrier, “Manisa’nın ovaları verimli, geniş arazileri var. Her
iyi pazarlanamıyor. Türkiye’nin her yeri cennet ama dünyada paratürlü sebze ve meyve yetiştiriliyor. Kuru üzüm üretiminin yüzde 90’ı
nın ilk basıldığı yer olan Sarp antik kenti Salihli ilçemizde. İlçemizin
Manisa’dan karşılanıyor. Son dönemde tarım politikaları nedeniyle
inanç turizmi açısından da potansiyelini yeterince kullanamıyoruz.”

ları görmekle yetiniyoruz.

Ağlayan Kaya

KYBELE’NİN EVİ

MAYIS-HAZİRAN 2013

GEZİ-TÜRKİYE

Spil Dağı’nda öncelikle
Kybele’ni n izini süreceğiz. Manisa-Turgutlu yolu üzerinde Manisa’ya 7 kilometre uzaklıktaki Akpınar mevkiinde bulunuyor Kybele… Spil Dağı’nın kuzey eteklerinde
kayalara oyulmuş bir kabartma
olarak ziyaretçilerini bekliyor. Anadolu’ya ait bir ana tanrıça olan Kybele’nin rölyefi, yoldan 10 metre yükseklikte. Arabamızı durdurup uzun
uzun seyrediyoruz. Rölyefin üst kısmında hiyeroglif izleri var. Bunlar Hitit karakteriyle yazılmış. Bu nedenle Hititlerin Batı Anadolu’ya
yaptıkları seferler sırasında yapıldığı sanılıyor. Yani M.Ö.
13’üncü yüzyıldan beri burada yaşıyor.
Kybele’den ayrılıp Niobe’ye yola koyuluyoruz. Spil
Dağı’nın kuzeybatı eteklerinde Çaybaşı deresinin doğu
kenarına gidildiğinde Niobe
adını taşıyan kadın başı şek-

lindeki bir kaya var. Bu kayanın ağladığına
inanılıyor. Efsaneye göre, Tantalos'un kızı olan
ve Thebai kralı Amphion ile evlenen Niobe'nin
yedi kız, yedi erkek 14 çocuğu olur. Tanrıça Leto'nun ise Apollon ve Artemis olmak üzere sadece iki çocuğu vardır. Niobe'nin her fırsatta
çocuklarının çokluğu ile övünerek kendisini küçümsemesi Leto'yu kızdırır. Bunun üzerine Apollon Niobe'nin oğullarını, Artemis ise kızlarını
oklarıyla öldürürler. Niobe çocuklarının cesetleri
başında günlerce ağlar Sonunda Zeus, Niobe'nin acısına son vermek için
onu Spil Dağı eteklerinde bir kaya haline getirir. Antik çağdan buyana
öyküsü dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelen bu kaya, yakından bakıldığında doğal bir taş,
biraz ilerideki dere kenarından
Sardes Antik Kenti
bakıldığında ise kadın başı
şeklinde görünüyor. Adeta bir
ruhu olan bu kayadan ayrılarak
dönüş için İzmir’e yöneliyoruz. Yol boyunca, tüm Ege’de olduğu gibi Manisa’nın da bereketli topraklarına bakarak ülkemiz adına mutlu oluyoruz, geleceğimiz adına ümitleniyoruz.
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Yıldızlar geçidi başlıyor
BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Turkcell Yıldızlı Geceler, temmuz ayı boyunca birçok sanat yıldızını sevenleriyle buluşturacak. 3 Temmuz gecesi Sıla konseriyle başlayacak etkinlik dizisi, Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş, Zülfü Livaneli gibi sanatçıların konserleriyle devam edecek. 14 Temmuz akşamı Anadolu Ateşi, Harbiye Açıkhava’yı yakacak. Anadolu Ateşi Evolution ve Troya gösterileriyle aralıksız
olarak gösterilerine yurtiçi ve yurtdışında
devam eden Anadolu Ateşi Dans Topluluğu,
mHarbiye Açıkhava’da sanatseverlerle buluşacak. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu bugüne kadar; Yeni Zellanda’dan Amerika’ya,
Sibirya’dan Bahreyn’e kadar 87 ülke ve 275
şehirde 3850 canlı performans ile 35 milyon seyirciyle buluştu. Turkcell Yıldızlı Geceler, 15 Ağustos’ta Sertap Erener’i, 23-24
Ağustos’ta da Sezen Aksu’yu hayranlarıyla buluşturacak. Konserler dizisi 21 Eylül’de İlhan İrem konseriyle sona erecek.

İstanbul
Caz Festivali
20 yaşında!
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KONSER PROGRAMI
03 Temmuz Çarşamba - Sıla
12 Temmuz Cuma – Mustafa Ceceli
13 Temmuz Cumartesi – Zülfü Livaneli
14 Temmuz Pazar – Anadolu Ateşi
16 Temmuz Salı – Ebru Gündeş
14 Ağustos Çarşamba – Tolga Çevik
15 Ağustos Perşembe – Sertab Erener
16 Ağustos Cuma – Erol Evgin
23 Ağustos Cuma – Sezen Aksu
24 Ağustos Cumartesi – Sezen Aksu
6 Eylül Cuma – Sezen Aksu
7 Eylül Cumartesi – Sezen Aksu
9 Eylül Pazartesi – Kardeş Türküler
18 Eylül Çarşamba – Lisa Stansfield
19 Eylül Perşembe – Nilüfer
21 Eylül Cumartesi – İlhan İrem

2-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali, bu yıl 20. yaşını kutluyor! Cazdan dünya müziği, soul ve R&B’ye uzanan geniş yelpazedeki konserler, festival takipçilerini bekliyor. Cazın yenilikçi örneklerini alışılmadık mekânlarda sunan “Caz İçin Tuhaf Bir Yer”, Tünel Şenliği, Avrupa ve Türkiye’den caz ustalarını buluşturan Avrupa Caz Kulübü gibi serilerle festival 20. yılında da müzikseverlere dopdolu bir program sunuyor. İstanbul Caz Festivali, 14 farklı mekânda 400’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 40’ı aşkın konserle, Temmuz ayında cazın yıldızlarını yirminci defa müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
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Tartuffe’e
bir
yorum
İstanbul Halk Tiyatrosu, Moliere’in
başyapıtı Tartuffe’ü yepyeni bir uyarlamayla sahneye getiriyor. Oyunun adı; Bezirgân.
Yıldıray Şahinler’in yönettiği oyun, ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda oyun 10
Temmuz saat 21.15’te başlayacak.
“Tartuffe’ün kim olduğunu biliyoruz
ama peki nereden çıktı bu Tartuffe? Nasıl oldu
da girdi hayatlarımıza; talan etti her şeyi? İşte
bu sorulara yanıt arayan oyunun güçlü bir
oyuncu kadrosu var. Şebnem Bozoklu’nun ekibe yeni katıldığı oyunda, hizmetçi kız rolünde
Bahtiyar Engin ve evin büyükannesi rolünde
Erkan Can var. Oyundaki sürprizlerin en büyüğü hem Orgon hem Tartuffe rollerini canlandıracak olan Cem Davran.

Bu konser
kaçmaz

Vodafone Istanbul Calling, İstanbul’un
en uzun soluklu şehir festivali olmaya hazırlanıyor. Gezi protestoları nedeniyle bir kısım
festival ertelense de 16 Ağustos’ta Placebo konseri Parkorman’da gerçekleştirilecek. 15 yıllık
kariyerlerinden 6 Grammy ödülü, 6 stüdyo albümü sahibi, 11 milyon albüm satışına imza
atmış olan grup, bugüne kadar toplam 143 şov

Indie müziğin öncüleri “Belle and Sebastian” sabırsızlıkla beklenen Türkiye’deki ilk konseriyle 24 Ağustos Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta! Konser
saat 17:00’da başlayacak. “The Boy with the
Arab Strap” ile “En İyi
Yeni Grup” dalında Brit
Ödülü kazanan grup,
“Dear Catastrophe Waitress”, “Step Into My Office” ve “I’m a Cuckoo”
hitleriyle dünya listelerini alt üst ederek milyonları ‘indie’ müziğin peşinden sürüklüyor.

ve 2.5 milyon insana ulaşmayı başardı.
Farklı müzik türlerindeki birçok dünya
starının şehrin farklı bölgelerindeki mekanlarda
sahne alacakları konserler, festivaller ve partilerle bu sene İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür-sanat gündemine önemli katkılar sağlıyor.
Vodafone İstanbul Calling’in programı www.istanbulcalling.com adresinden takip edilebilir.

Oryantalizmin
1001 Yüzü
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) açılan yeni sergi, Batı’nın Doğu’ya
bakışını tarihsel bir perspektifte gözler önüne serme amacını taşıyor. Hazırlıkları yaklaşık 1.5 yıl
süren sergi, edebiyattan arkeoloji ve müziğe, fotoğraftan sahne sanatlarına ve modaya kadar pek
çok farklı alanı kapsıyor. Sergide, 19. yüzyıl başında gerçekleşen arkeolojik kazılar, dünya sergileri görüntüleri, değerli kitaplar, Avrupa’daki oryantalist mimarinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
uygulamaları, oryantalist tarzda iç mekân tasarımları, sahne dekoru ve moda, stüdyo fotoğrafları,
19. yüzyıl ile başlayan Doğu’ya seyahatin değişik aşamaları, obje ve örneklerle sunuluyor.

KÜLTÜR-SANAT
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Placebo da geliyor
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Wolverine

Orijinal adı: The Wolverine
Tür : Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: James Mangold
Senaryo: Christopher McQuarrie, Mark Bomback
Oyuncular: Hugh Jackman, Famke Janssen, Brian Tee,
Hiroyuki Sanada, Will Yun Lee

SİNEMA -DVD

Şirinler 2
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Orijinal adı: The Smurfs 2
Tür: Animasyon
Yönetmen: Raja Gosnell
Senaryo: David Ronn

l

1982’de dört bölüm
olarak çıkan ve çok beğenilen çizgi roman serisinden uyarlanan "Wolverine" filminin başrollerinde Hugh Jackman, Will
Yun Lee ve Tao Okamoto
yer alıyor... Jean Grey'in
ölümünün ardından büyük bir depresyona sürüklenen ve kimliğinden
kurtulmak isteyen Wolverine, yıllar önce hayatını
kurtarmış olan bir arkadaşının ortaya çıkıp kendisinden yardım istemesi
sonucu Japonya'ya gidip
onu görmeye karar verir.

Burada kendisine sunulan öneriyi kabul eden
Wolverine, bu sayede
ölümsüzlük yetisinden
kurtulup ölümlü bir canlıya dönüşecektir. Ancak
bu etapta Silver Samurai
isimli ölümcül bir düşman edindiğinin farkında değildir. Bu düşmana
acımasız Viper'ın da eklenmesiyle, tarihi bir savaş başlar. Wolverine bu
savaş sürerken, mutant
yanına ve geçmişinden
gelip kabusu olan bir gizeme karşı da mücadele
etmek zorundadır.

l Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, "Yaramazlar" adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık
yaratır. Yine tek amacı kendisini çok güçlü yapacak Şirin
özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil, ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını
fark eder. Dahası Şirine bu kötü
kalpli yaratıkları gerçek şirinlere
döndürmeyi başaran kimsenin
bilmediği bir büyü bilmektedir.
Gargamel bunu öğrenince hemen
Şirine'nin peşine düşer ve onu
Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu
çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışırlar. Peki Şirine kurtulmak isteyecek midir? Filmin orjinalinde
Şirine'yi Katy Perry, Gargamel'i
ise Hank Azaria seslendiriyor.

MAYIS-HAZİRAN 2013

2 Guns
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Baltasar Kormakur
Senaryo: Steven Grant
Oyuncular: Mark Wahlberg, Denzel Washington,
Paula Patton

l "2 Guns"ın yönetmenliğini Baltasar Kormakur üstlenirken,
başrollerini ise Mark Wahlberg, Denzel Washington paylaşıyor... İki rakip büro, bu iki farklı büroda çalışan 2 ajan ve bunların başından geçenlerle ilgili bir aksiyon filmi 2 Guns. Birlikte çalışmak zorunda bırakılan bu ajanlar, bir diğerinin gizli bir
görevde çalışan federal bir ajan olduğundan habersizdir. İşlerinde iyi olan bu ajanlar birbirlerinden habersiz, birbirlerine
güvenmeden kendilerine verilen tüm görevleri yerine getirerek,
başarılara imza atarlar. Fakat sonunda olanlar olur ve nasıl ol-

duğunu anlamadan son görevlerinde para çalmakla suçlanırken bulurlar kendilerini. Bunun üzerine kendilerini aklamak
için ittifak yaparlar.

DVD SEPETİ
l Mustafa Hakkında Her şey
Mustafa'nın iyi bir işi mükemmel bir eşi dünya güzeli bir çocuğu vardır. Fakat bu eşsiz yaşamı bir kazayla
aniden darmadağın olur. Karısı yabancı bir adamla trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. Sır dolu ya-

l Devlet Başkanı
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l Cehennemde
Amerikalı bir mühendis olan
Kyle Lord ve eşi mutlu bir hayat sürmektedirler. Ancak mutlulukları karısının tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle birlikte sona erer. Polisin ihmali ve
delil yetersizliği nedeniyle karısının katili serbest bırakılır. Kyle, katili öldürür ve ömür boyu hapse mahkum edilir. Cezasını çekeceği hapishane her türlü pisliğin yer aldığı korkunç bir yerdir. Hapishane müdürü, mahkumları
bahis amaçlı "Sparka" denilen bir dövüşe zorlamaktadır. Kyle da zamanla
bu dövüşlere katılmaya başlar.

SİNEMA -DVD

Seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde ABD başkan
adaylarının ikisi uçaklarının birbirine çarpması sonucu ölür. Yeni
bir aday bulmak gerekmektedir. Bunun için sevilen birine ihtiyaç vardır. Belediye Meclisi Üyesi Mays Gilliam’sa yaşadığı kasabayı iyice korumaya ve yardım etmeye çalışan
biridir. Bir kadını, bir patlamadan
kurtarması tüm yaşamını değiştirir.
Bu durumun televizyona yansımasıyla birlikte Mays Gilliam
bir anda ABD'nin başkan adayı olur.

bancı ise hastaneye kaldırılır. Mustafa karısının adamla
olan ilişkisini öğrenince çılgınca bir plan yapar. Taksi şoförü Fikret'i kaçırıp şehirden uzak bir yere götürür, böylece karısının gizli yaşamı hakkındaki detayları zorla da
olsa öğrenecektir. Fakat bu gerilim dolu ilişki sonucu kendi hakkında da bazı gerçeklerin farkına varacaktır.
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Dalga dalga
başkaldırı

62. GÜN

Antakya’da Abdullah Cömert, Ankara’da Ethem Sarısülük, İstanbul’da Mehmet Ayvalıtaş ile Adana’da polis Mustafa Sarı’nın yaşamını yitirdiği Gezi Parkı Direnişi; Türkiye’de yepyeni bir sayfa araladı. ’90 kuşağının eylemleriyle damga vurduğu olaylar zincirinde; Türkiye, Gezi Parkı özelinde adeta AKP iktidarının hemen her alandaki dayatmalarına karşı bayrak açtı. Polis şiddetinin artması sonucunda Gezi Parkı çevresi ile
Taksim Meydanı’nda başlayan protestolar, aynı zamanda “ben yaptım
oldu” anlayışının da sonunu getirdi.
Bu süreçte polisin protestolara müdahalesi doruğa çıkarken Türkiye, kimyasal silah kategorisinde sayılan göz yaşartıcı bomba ile biber
gazının en büyük pazarları arasına yükseldi. Gezi Parkı Direnişi’ne destek verilen protestolarda binlerce yurttaş, polis şiddetinden etkilendi. Yüzlerce kişi yaralanırken onlarcası gözünü kaybetti. Ancak polis şiddetinin
giderek daha da sertleşmesi, tonlarca gaz bombası, kim olduğu bilinmeyen
eli sopalı, bıçaklı grupların yaratmaya çalıştığı kaos ortamının gerginli-

Cenazelere de
biber gazı
vicdanları
yaraladı

Mayıs ayının sonlarında başlayarak, 31 Mayıs, 12 Haziran ile
daha sonra 15 Haziran 2013 günlerinde polis şiddetinin doruğa çıkmasından sonra Türkiye’ye dalga
dalga yayılan Gezi Parkı protestolarında polis, milyonların vicdanlarını sızlatan uygulamalara imza
attı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sert çıkışlarına eşlik eden polis müdahalelerinde sokaklar adeta
savaş alanına döndü. 31 Mayıs’ta Taksim Meydanı ve buraya açılan neredeyse bütün yollarda, 12 Haziran’da kısmen Gezi Parkı’na olmak üze-

6 l İSMMMO YAŞAM

ği protestoların hızını kesemedi, halkın başkaldırısı semt semt yayıldı. Türkiye günlerce uyumadı.

‘DARBE İKLİMİ’
Bu süreci gözaltılar, tutuklamalar izledi. Gözaltına alınanlara zorla AKP mitingleri izletilirken, eylemci sanatçılardan savunma istendi. İlk
belirlemelere göre 9 kişi kayıp. Gözaltına alınanlara zorla Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kazlıçeşme mitinginin izlettirilmesi tartışmalara neden oldu.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun BDP’li üyesi Ertuğrul Kürkçü, “Kabul
edilebilir bir zulüm değil. Psikolojik işkence sınıfına tam olarak uyuyor”
dedi. Kürkçü, 12 Eylül uygulamalarına atıf yaparak, “Bir bütün olarak bu
uygulamalar karşısında kendimizi darbe ikliminde hissediyoruz. Bu çok açık”
diye konuştu. CHP’li Sezgin Tanrıkulu da, 12 Eylül’de zorla marş öğretilmesinin 30 yıl sonraki versiyonu olarak nitelendirdi. Gezi Parkı Direnişi,
Türkiye’de siyasetin de yeni araştırma konularının başında geliyor.

re neredeyse İstanbul’daki bütün protesto noktaları ile yine Taksim Meydanı’na gelen ağır müdahaleleri, 15 Haziran’daki operasyon izledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Taksim Platformu’ndan da birkaç üyenin olduğu heyetlerle görüşmesinin ardından, 15 Haziran’da yapılan müdahalede savaşta bile başvurulmayan yöntemler kullanıldı. Protestocuların sığındığı otellere, hatta evlere bile gaz bombaları atılırken hastanelere yapılan baskınlar, revirlerin dağıtılması, doktorların bile gözaltına alınması Türkiye tarihine kara leke olarak girdi. Gazlı müdahaleler
en sert şekliyle cenaze törenlerinde de yaşandı; Antakya’da Abdullah Cömert ve Ankara’da Ethem Sarısülük’ün cenazelerinde gaz bombaları kullanılması, tören yaptırılmaması vicdanları yaraladı. Türkiye’deki protestolara
dünyada pek çok ülkeden destek eylemleri geldi.

MART-NİSAN 2013

Borsalar tepe taklak

Karanfile müdahale!

ABD ve Avrupa’dan polis şiddetini kınayan açıklamaların art
arda gelmesine karşın Türkiye’de polis şiddeti haziranda sınır tanımadı. 22 Haziran’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla İstanbul’un
farklı bölgelerinden gelen binlerce kişiyi polis müdahale ile dağıttı.
Eylemciler, polis müdahalesinden önce Gezi Parkı’nda ağaçların kesildiği yere ve parkın girişine karanfil bıraktı. Taksim Dayanışması
tarafından yapılan çağrıyla, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için yapılan anma töreninde saygı duruşunda
bulunulmasının ardından hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. İsmi okunanlar için ‘burada’ diye seslenildi.

‘Gezi’ bütün parklarda
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Ekonomi durmasın

Gezi Direnişi’nin ruhu parklara taşınırken Türkiye’de protestolar
bitmiş değil. Taksim Meydanı “boşaltıldıktan sonra” Gezi Parkı’nı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “hiçbir şey olmamış gibi çiçek ekmesinden” etkilenen ve böylece “Duran Adam” eylemini başlatan Erdem Gündüz, yaptığı sessiz eylemle büyük yankı uyandırdı. Gözaltına alınmadan önce BBC’ye konuşan Erdem Gündüz, “Hiçbir şey olmamış gibi şimdi meydanı açıyor olmak, Gezi Parkı'na ağaç dikiyor olmak... Bunlar iyi niyet göstergesi değil. Bunlar tiyatro” demişti. Gündüz’ün
başlattığı eylem, Türkiye’ye hatta dünyaya yayıldı. “Duran insanlar”ın
protestolarının doruğa çıktığı 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul Bilgi
Üniversitesi’ndeki bir toplantıya konuk olan, dünyanın en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomisti arasında yer alan MIT İktisat Profesörü Daron
Acemoğlu’nun ekonomiyle ilgili değerlendirmesi ilgi çekti: “AKP Türkiye’de
çok önemli şeyler yaptı, askerin politikadan çekilmesini sağladı. Yabancı
finans çevrelerinin de desteğini aldı. Ancak AKP’ye Avrupa basınından
gelen destek son zamanlarda azalmaya başladı. Türkiye ekonomisinde
hiçbir yerde olmadığı kadar sübvansiyon var. Şirketler sürekli ihale alıyor devletten. Adeta devlete bağlı olarak gelişiyorlar. Devletten izin almadan, bağımsız olarak bir iş kurup geliştirmek neredeyse mümkün değil. Yabancı sermaye çok önemli ama Türkiye’nin kendini sıcak paradan
kurtarması lazım. Gerginlik politikası içerden sıcak paranın çıkmasına
yardım ederse aslında bir yandan da iyi bir şey olacak. Yalnız sıcak para
hemen giderse kötü olur. Ani duruş riski ortaya çıkar. Gerginlikleri çok
dikatli bir şekilde çözmemiz lazım.”
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Gezi Parkı Direnişi ve Dayanışması, AKP iktidarının bütün çabasına karşın kesintiye uğramadı. İstanbul’un çeşitli semtlerindeki
parklarda devam eden halk forumlarında şimdi gündem yerel seçimlerde ortak aday çıkarmak. Taksim Meydanı’nda piyanosu da “tutuklanan” Sanatçı Davide Martello’nun da zaman zaman katıldığı forumlarda halk, Gezi ruhunu parklara taşımış durumda. Bu parklardan biri de Abbasağa Parkı... Binlerin toplandığı parkta anfinin bir
köşesinde “sorular – öneriler – talepler” kutusu var. Çapul TV de canlı yayında. Forumlarda öne çıkan talepler seçim barajının yüzde 10’un
altına düşürülmesi ve genel grev...

Türkiye’de polisin şiddeti ve Başbakan Erdoğan’ın sert söyleminin yarattığı iç gerilim, dünya ekonomisiyle ilgili küresel endişelerle birleşince piyasalar adeta şaşkına döndü. ABD Merkez Bankası’nın (FED)
yıl sonuna kadar tahvil alım programını azaltma kararı Türkiye ve dünya piyasalarında tansiyonu yükseltti.
FED sonrası gelişmekte olan piyasalardan kaçış hızlandı. Gezi
Parkı protestoları sonrası siyasi risk primi de yükselen Türkiye piyasaları bundan sert bir biçimde etkilendi. Kur, sepet ve faiz rekor üstüne
rekor kırdı. Merkez Bankası’nın (TCMB) kura 6 kez müdahale ederek
piyasaya toplam 350 milyon dolar sürmesi de kurun ateşini düşürmeye yetmedi. Dolar, haziranda 2 liraya dayandı. Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, dünyanın
küresel çalkantı içerisinde bulunduğunu, Türkiye’ye yansımalarının ise
daha şiddetli olduğunu söyledi. Yeldan, küçük üretici, KOBİ’ler ile hane
halkının darbe yediğine dikkat çekerken, doların 1.90’ın üzerinde bir
banda oturacağını belirtti.
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l Yazar: Dan Brown l Yayınevi: Altın Kitaplar
l Sayfa sayısı: 496 Son zamanların en fazla okunan yazarlarından

biri olan Dan Brown, yeni romanında Dante’nin İlahi Komedyası’ndaki
“Cehennem” bölümüne gönderme yapıyor... Harvard Üniversitesi
Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde
Floransa'da hastane odasında gözlerini açar. Ne buraya nasıl geldiğini
ne de nasıl vurulduğunu hatırlamaktadır. Langdon gördüğü kâbusları
anlamlandırmaya çalışırken kadın bir suikastçı tarafından takip
edildiğini, kendine tedavi uygulayan doktorlardan biri gözlerinin önünde vurulunca anlar.
Hastanede görevli diğer doktorlardan biri olan Sienna Books’un o ölüm kalım anında
yardım etmesiyle hayatta kalır. Simgebilim profesörü kendini, bir anda ipuçlarını
Dante’nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur.

l Dönüş
l Cehennem
l Kardeşimin Hikayesi
l Kaiken
l İlber Ortaylı Seyahatnamesi
l Bir Psikayatristin Gizli Defteri
l Hatasız Düşünme Sanatı
l Incognito: Beynin Gizli Hayatı
l Stratejik Karar Kitabı
l Yakın Tarihin Gerçekleri

Dönüş

l Yazar: Ayşe Kulin l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 296 Ayşe Kulin, "Dönüş" adlı romanında aldatma
ve affetme üzerine bir hikaye anlatıyor ve gerçeklerin ne kadar
acıtabileceğini gözler önüne seriyor. Hayatına normal akışında
devam eden ve her şeyin yolunda gittiğini düşünen Derya önce
annesinden bir haber alır ve daha sonra birçok mektup bulur.
Mükemmel olduğunu düşündüğü hayatının son iki yılının bir anda
sandığından çok farklı olduğunu anlar. İki yıldır gizlenen gerçekler
ortaya çıkmaya başlar. Fakat zor olan şey gerçekler ile yüzleşebilmek
ve onları kabullenebilmektir. Her gerçek onu farklı bir yola sürükleyecek ve sonunda
kendini bir kapının önünde bulacaktır.

Kardeşimin
Hikayesi
l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi: Doğan Kitap

KİTAP

l Sayfa sayısı: 330 Romanları bugüne kadar 30 dilde

yayımlanan Zülfü Livaneli, "Serenad"dan sonra bu kez
"Kardeşimin Hikayesi" ile okurlarının karşısında. Sakin bir
balıkçı köyünde genç bir kadının cinayete kurban gitmesiyle
başlar her şey. Dünyadan elini eteğini çekmiş emekli inşaat
mühendisiyle genç, güzel ve meraklı gazeteci kızın tanışmasına
da bu cinayet vesile olur. Modern bir Binbir Gece Masalı’nın
kapıları aralanır. Ancak bu kez Şehrazad erkektir. Kardeşimin
Hikâyesi aşkın mutlulukta ulaşılacak son nokta olduğuna
inananları bir kez daha düşünmeye davet eden, aşka, aşkın karmaşıklığına ve
tehlikelerine dair dikkat çekici bir roman.
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ŞİİR
GÜZEL HAVALAR
Beni bu güzel havalar mahvetti
Böyle havada istifa ettim,
Evkaftaki memuriyetimden
Tütüne böyle havada alıştım
Böyle havada aşık oldum
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti
Beni bu güzel havalar mahvetti

ORHAN VELİ
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l Remzi Kitabevi (Haziran 2013)

Cehennem

EN ÇOK SATANLAR

Kaiken
l Yazar: Jean-Christophe Grange l Yayınevi: Doğan

Kitap l Sayfa sayısı: 384 Polisiye roman türünün en popüler

isimlerinden Fransız yazar J. C. Grangé, tüm dünyada büyük yankı
uyandıran son romanında okurlarını korkunç bir insan avının
labirentlerinde dolaştırıyor. "Kaiken" de olaylar yine soluk kesecek
nitelikte, gerilim yine üst düzeyde... Başkomiser Olivier Passan,
Japon karısı Naoko’yla boşanmanın eşiğindedir. Bu arada
Fransa’nın Seine-Saint-Denis ilinde vahşi cinayetler işlenmektedir.
Katil, hamile kadınların karınlarını yarıp, çıkardığı fetüsleri yakmaktadır. Passan bu
cinayetleri Patrick Guillard adında bir adamın işlediğinden emindir ama Guillard
her seferinde onun elinden kurtulur.

Hatasız Düşünme
Sanatı
l Yazar: Rolf Dobelli l Yayınevi: NTV Yayınları

l Sayfa sayısı: 184 “Hatasız Düşünme Sanatı”, psikoloji,

ekonomi ve nörobilim alanlarındaki çığır açıcı araştırmaları tek
bir potada eritip herkesin her an işine yarayacak bir rehber görevi
görüyor. Hepimiz gündelik hayatla ilgili hatalara düşeriz. Bu
düşünce hatalarının neler olduğunu ve nasıl saptayacağımızı
bilirsek bunlardan uzak durup daha düzgün kararlar alabiliriz...
İkram edilen bir içkiyi neden reddetmeli, filmi beğenmediğinizden salonu neden
hemen terk etmelisiniz? Yazar Rolf Dobelli, “Hatasız Düşünme Sanatı”nda kişinin
düşünme şeklini ve karar verme sürecini değiştirmeyi vaat ediyor.

Kızıl
Darı
Tarlaları
l Yazar: Mo Yan l Yayınevi: Can Yayınları l

Sayfa sayısı: 528 Çin'in Nobel ödüllü yazarı Mo Yan, "Kızıl
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KİTAPLAR
Prensesin
El Kitabı
Yazar: Hilke Rosenboom
Yayınevi: İletişim Yayıncılık
Sayfa sayısı: 141
Aynı sınıfa giden üç arkadaş Anni,
Missy ve Elina için hayat tekdüze ve sıkıcıdır. Bir gün çöp kutusunda buldukları Prensesin El Kitabı, sıkıntılarını dağıtmak için harika bir çıkış yolu gibi görünür. Artık her gün buluşup prensesçilik oynayan arkadaşlar, kitaptaki altın kurallara göre yaşamaya başlarlar.
Yalnızca sekiz sayfası olan kitabın gerisine ulaşabilseler, gerçek prensesler
olmanın yolunu da bulabileceklerdir!

Cesaret Arenası
Yazar: Kolektif
Yayınevi: Doğan ve Egmont Yayıncılık
Sayfa sayısı: 56
SüngerBob yarışmacıların tehlikeli görevler başarmak zorunda oldukları Cesaret Arenası'na katılır. Yarışmaya katılacaklar, hız tekneleriyle yarışmak, hatta denizanalarıyla dolu bir tanka girmek
zorundadır. Peki SüngerBob cesaretinin
sınırlarını zorlamaya hazır mıydı? SüngerBob'un maceralarını okurken kahkahalarını tutamayacaksın!

KİTAP

Darı Tarlaları" adlı romanda Shandong ailesinden üç kuşağın,
1923-1976 yılları arasındaki öyküsünü aktarıyor. Yazar, bir
mücevher güzelliğindeki doğa manzaraları fonuna yerleştirdiği
ve kronolojik sıra gütmeden kurguladığı romanda, Japon
istilasına karşı verilen Direniş Savaşı, Çinlilerin birbirleriyle
çatışmaları, Komünist Devrim, Kültür Devrimi gibi Çin tarihindeki
önemli halk hareketlerini ve bütün bu yıllar içindeki tutkulu
aşkları anlatıyor. Beyaz perdeye de aktarılan Kızıl Darı Tarlaları,
tarihsel bir anlatımla kara mizahı ustalıkla kaynaştırıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Mobil fotoğraf paylaşım
uygulamaları, cep telefonu ve
tabletlerdeki mobil
marketlerde en çok ilgi
görenler arasında bulunuyor.
Android ve iOS işletim sistemli
cep telefonu ve tablet
bilgisayarlarda yer alan bu
uygulamaların en
popülerlerini araştırdık.

Mobil fotoğraf sanatçısı olun!

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Fotoğraf artık hayatımızın en önemli unsurlarında biri haline geldi. Sosyal medyayla beraber her anımızın fotoğrafını
çekerek sevdiklerimiz ve takipçilerimizle paylaşır olduk. Artık ayrılmaz parçamız haline gelen akıllı telefonlarla da bu fotoğraf
çekme ve paylaşma çılgınlığı en üst noktaya varıyor. Mobil telefon ve tabletlerde ise fotoğraf tutkunlarının kullanabileceği
onlarca uygulama (application) geliştirildi. Ücretli ve
ücretsiz seçenekleri bulunan uygulamalar, telefonun işletim sisteminin iOS veya Android olmasına göre de değişiyor. Mobil fotoğraf paylaşım
uygulamaları, cep telefonu ve tabletlerdeki mobil marketlerde en çok ilgi görenler arasında.
Özellikle yaz aylarında tatil ve outdoor etkinliklerin artmasıyla indirilme sayıları da yükseliyor. Android ve iOS için çok kullanışlı olan
bu uygulamalar kullanıcılar tarafından çok sevildi. Kullanıcılar çektikleri fotoğrafları sadece

62 l İSMMMO YAŞAM

uygulama üzerinden değil, Facebook, Twitter ve Google + gibi sosyal
medya üzerinden
de paylaşıyorlar.
İSMMMO Yaşam için
en popüler mobil
uygulamaları araştırdık.
l
INSTAGRAM: iOS ve Android telefonların
en çok sevilen ve indirilen uygulaması
nın Instagram olduğuna şüphe yok.
Ücretsiz olarak iPhone uygulama mağazasından ve Android platformundan indirilebiliyor. Instagram’ın işleyişi biraz Twitter ve Facebook’u andırıyor. İstediğiniz kişiyi takip etmek, listenizde olmasa bile kullanıcıların
fotoğraflarına göz atmak, fotoğrafları beğenmek ve altlarına yorum yazmak mümkün. İlgi
çekici efektleri ve kolay kullanımı ile kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı.
l FLICKR: Dünyanın önde gelen fotoğraf yükleme ve paylaşım siteleri arasında yer alıyor.

Web üzerinden yakaladığı başarıyı mobile de
taşıdı. Hem Android hem de iOS platformunda
yer alıyor. Mobil uygulamayı indirip hesabınıza ulaşıp, fotolarla ilgili işlemler yapabiliyorsunuz. Fotoğraf yükleme sistemi sayesinde dilediğiniz boyutta fotoğrafı sisteme kayıt edebilir,
anında paylaşımda da bulunabilirsiniz.
l PHOTOBUCKET: Popüler fotoğraf ve video paylaşım sitesi. Resim ve video yüklemek
için kayıt olmak gerekiyor. Ücretsiz kullanıcılar
için sınırlı bir alan sunuyor. E-posta yanında Facebook ve Twitter hesabıyla bu fotoğraf uygulamasını kullanmak mümkün. Bu uygulamada
kendi grubunuzu oluşturabilir ya da gruplara
katılabilirsiniz.
l SNAPSEED: Cep telefonu ve tablet bilgisayarlardaki diğer başarılı fotoğraf uygulaması. Fotoğraflarınızda tek tıkla otomatik hazır düzeltmeler yapabilmenizi sağlıyor. Efekt ve
düzeltmelere izin veriyor. Fotoğraflarınızı bordür ekleyebiliyorsunuz. Şaheserlerinizi de sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.
l EYEEM: Fotoğraflarınızı paylaşmak ve yeni
yerler keşfetmek istiyorsanız EyeEm size uygun
bir uygulama olabilir. Bulunduğunuz yerlere ve
beğenilerinize göre albümler yaratabileceğiniz
bu uygulamada size benzer beğenileri olan kişilerle arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Kişisel
zevklerinize uygun yeni yerler keşfedebiliyorsunuz.
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Fotoğrafı şaheser yapacak
Pentax yeni modeli K5 II ile her fotoğrafı şahesere çevirecek. K-5 II, çeşitli çekim koşulları ve fotografik gereksinimleri karşılayabilmek için yeni geliştirilen, daha geniş pozlama alanında çalışan AF sensörü başta olmak üzere birçok gelişmiş fonksiyona
ve kullanıcı dostu özelliğe sahip. K-5 II, yaklaşık

Exper’den
tablet

921.000 noktalı, 3.0” geniş ve hava boşluksuz LCD
ekranla donatıldı. 23.7mm x 15.7mm boyutlarında
büyük sensörü ve 16.28 megapiksel kamerası var.
K-5 II, cam penta prizma vizöre sahip. Üstelik, manuel odaklama işlemini kolaylaştırmak için doğalparlak-mat III odaklama ekranı ile donatıldı.

Akıllı telefon
deneyimi

Exper, Inte’le beraber geliştirdiği tablet bilgisayar EasyPad R10S’i tüketicilerin
beğenisine sundu. Android işletim sistemi ve Intel işlemciyi bir araya getiren Exper, Intel işlemcilerin performansı ile Android
işletim sisteminin kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. 10.1 inç IPS ekranlı EasyPad R10S,
Android4.0IceCreamSandwich işletim sistemine sahip. 1GB yüksek hızlı DDR3 RAM, 16GB depolama alanı ve 1.3 milyon piksel yüksek çözünürlüklü ön kameraya sahip. 9.5 mm inceliğinde olan EasyPad R10S, şık tasarımı siyah mat rengi, metal arka paneliyle zarif ve sağlam olmayı hedefliyor. Beş saat 10 dakikalık pil süresine sahip.

TomTom, koşucular, bisikletçiler ve yüzücülerin bir bakışta bilgi alabilecekleri yeni GPS
saatleri çıkardı. TomTomRunner ve TomTom Multi-Sport GPS spor saatleri, tek tuş kontrol özelliği taşıyor. Yeni saatler, TomTom’un grafik antrenman partneri özelliğine de sahip. Kolay okunan tam ekran grafikleri, kullanıcıların egzersizleri sırasındaki en iyi yardımcısı. Üç grafikli
eğitim modu ile bir bakışta gerçek zamanlı performanslarını görebiliyorlar. Sadece 11.5 mm
olan saat modülünün ince tasarımı rahatlıkla kadın, erkek ve tüm bilek boyutları için uygun.
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Uygun fiyatlı Nokia Lumia 520, Türkiye’de
satışa çıktı. Lumia 520, Windows Phone 8 işletim sistemi özelliklerine sahip. HERE harita ve navigasyon uygulaması, ücretsiz müzik servisi ve
4inç’lik dokunmatik ekranıyla akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. 5 megapiksel otofokus kamerası,
resim çekmeyi eğlenceli bir hale getiriyor. Sinemagraf sabit görüntülere hareket ekliyor ve
bunlar Facebook, Twitter ya da e-posta aracılığıyla
arkadaşlarla paylaşılabiliyor. ‘Akıllı Çekim’ kullanıcıların grup resmi yaratmasını, çoklu resim
çekip her birinden en iyi ifadeli olanı seçmesini
ve hatta insanları kareden çıkarmasını sağlıyor.

TEKNO-YAŞAM

GPS’li
saatler
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KOMİK RESİMLER

MİZAH

İKİ FAKİR
İki fakir muhabbet etmektedir.
Fakir adam diğerine sorar:
- Senin iki araban olsa
birini bana verir miydin?
Arkadaşı:
- Tabii ki verirdim.
Soruya devam eder:
-Kardeşim, peki iki evin
olsaydı, birini bana verir
miydin?
Arkadaşı:
-Ne demek tabii ki verirdim.
Mutlu şekilde soruya devam eder:
-Peki iki tavuğun olsaydı
birini bana verir miydin?
Arkadaşı gayet ciddi:
-Hayır, veremem.
Soru soran merakla:
- Peki niye veremezsin?
- İki tavuğum var da
onun için…
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AVCI
Bir avcı, evine gelen misafirlerine eski bir kutup
ayısı postunu göstererek der ki:
-Bu ayıyı Bolu ormanlarında vurmuştum.
Misafirlerden biri, bu palavraya inanmayıp sorar:
-Nasıl olur? Bu kutup ayısıdır. Bolu’da bulunmaz.
Avcı gülümseyerek cevap verir:
-Kardeşim ayı bu. Buranın kutup olmadığını, Bolu
ormanları olduğunu nereden bilsin?

ROBOT
Japonya’da hırsız yakalayan bir robot icat etmişler. Bu robotla Amerika’da 5 dakikada 180 hırsız yakalanmış. İtalya’da 5 dakikada 80 hırsız yakalanmış.
Fransa’da 5 dakikada 30 hırsız yakalanmış. Türkiye’de 5 dakikada robotu çalmışlar…
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l İNTERNETTE BUNLAR VAR :)
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Temel ile İdris bir gün stadyuma gitmişler.
Atletler koşarken aralarında şu konuşma geçmiş.
Temel:
“Ula, bu uşaklar hacan niye koşayi?”
İdris:
“Biri birinci gelecek, madalya alacak.”
Temel:
“Haaaa!.. Peçi öbürleri niye koşayi.”

KÖTÜ HABER
Doktor telefonda yakalandığı hastasına:
- Tahliller belli oldu. Sana bir kötü, bir daha kötü haberim var.
- Nedir kötü haber?
- Maalesef bir günlük ömrünüz kaldı.
- Peki daha kötü haber nedir?
- Size 24 saattir ulaşmaya çalışıyorum ancak buldum...

KIRK YAŞINDAYIM
Nasreddin Hoca'ya yaşını sormuşlar, “Kırk yaşındayım” demiş. Aradan
birkaç yıl geçmiş. Yine yaşı sorulunca aynı cevabı vermiş.
- Nasıl olur Hoca efendi, demişler, yıllar önce sorduğumuzda da kırk demiştin.
Hoca gülümseyerek:
- Erkek olan sözünde durur, cevabını vermiş.

Cevaplar

l Bende şeytan tüyü yok, epilasyonla
aldırdım.
l Çok yaratıcıyımdır… Acayip sorun yaratırım!
l İthal kotlar kapış kapış, ne jeans milletiz yahu.
l Öğrenci aşık olursa dersleri balayına
çıkar…
l Bilmemek ayıp değildir, yeter ki bilmediğini çaktırma.
l Sigara içenlere öncelik tanı çünkü onlar bu dünyada misafir.
l Çok kitap okuyun, anlarsanız faydalanırsınız, anlamazsanız göz egzersizi yapmış olursunuz.
l Şeytan diyor ki kalk ders çalış ama ben
iyi çocuğum, şeytana uymam.
l Allah yürü ya kulum dedi. Bende arabamı sattım.
l Öğrenciyi kral dairesine koymuşlar ille
de teneffüs demiş.
l Artık yalan söyleyeni dokuz köye muhtar yapıyorlar.
l Eskiden kibirliydim ama şimdi kusursuzum!
l Kan aranıyor, grubu fark etmez.
İmza: Vampir…
l İkna edemiyorsan kafalarını karıştır.
l Malın ucuzunu seç, tamir ederken canın sıkılmasın.
l Dal rüzgarı affetse bile kırılmıştır nafile.
l Her şey üstüne üstüne geliyorsa sen
ters yola girmişsindir.
l Hiç düşmanım yok çünkü kimseye iyilik yapmadım.
l Adam yerine koyduğum insanları koyduğum yerde bulamıyorum.

ATLET

1-Çok gezen doktora ne olur?
2-Çalındığı halde görünmeyen şey nedir?
3-Suda yayılır karada bayılır?
4-Hangi ayda 29 gün bulunur?
5-Bir Japon ne zaman merhaba der?
6-Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır.
7-Bir küçücük kutudur, bütün dünya yurdudur.
8-Çarşıdan aldım kapkara evde kızıllaştı maskara.
9-İki camlı pencere, bakıp durur her yere.
10-Mavi tarla üstünde beyaz güvercin yürür.

1-Yorulur
2-Islık
3-Balık
4-Her ayda
5-Türkçe öğrendiğinde
6-Kaplumbağa
7-Radyo
8-Kömür
9-Gözlük
10-Yelkenli

DUVAR YAZILARI

ÇOCUK
BİLMECELERİ

ÇEVİRİ
İngilizce dersinde öğretmeni çocuğa, “Oğlum, sana Türkçe bir
cümle vereceğim,
sen bunu İngilizceye çevireceksin” dedi.
Çevireceğin
cümle şöyle:
"Çocuk, koştu
koştu, denize düştü,
boğuldu.”
Öğrenci yanıt verdi : “The boy tıkıdık, tıkıdık, culup, glu, glu...”
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HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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SOLDAN SAĞA
1. Kompliman-Ya. 2. Adalar-Sivas. 3. RaAkide - Aya 4. Abani - Anot. 5. Far - NalanNo. 6. Aşıt - Na - Ayal, 7. Kıtal - Mayo. 8.
Iramak - li. 9. Amazon - Fava. 10. Ay - Mal
- Raket. 11. Sava - Araç - Do. 12. Ala - Ese
- Esin. 13. Karar - Kota. 14. İmik - Parasal.
15. Ral - Lata - Is.
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YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Karafaki - Asakir. 2. Odabaşı - Ayalama. 3.
Ma - Arıtım-Varil. 4. Plan-Tarama - Ak. 5. Lakin
- Laza - Er. 6. İri - An - Molas - Pa. 7. Dalaman Rekat. 8. Asena - Ak - Ra - Ora. 9. Ni - Onay Façeta. 10. Vat -Yolak - Sası. 11. Yay - Na İvedi - As. 12. Asadolu - Atonal.
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SUDOKU
HARFLERLE
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ORTAK AKIL
İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

www.ismmmo.org.tr
WEB ADRESİMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ

Milyon liralık öğrenciler!
Eğitim şart ama ülkemizde eğitimin maliyeti oldukça ağır. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ailelere Maliyeti” raporuna göre bir çocuk için üniversiteyi
bitirene kadar harcanan para milyon liraya ulaşıyor.
Rapora göre; anaokulundan başlayarak üniversiteyi bitirene kadar
bir çocuk için, ailelerin yaptığı harcama dar gelirlide ortalama toplam 4
bin 500 lira olurken, üst gelir grubunda bu rakam 668 bin lirayı geçiyor.
Doğum, bakım, kreş, sağlık, giyim, ulaştırma ve gıda giderleri de hesaba katıldığında üniversiteden mezun olana dek bir çocuğa, dar gelirli aile
80 bin lira, zengin aileler ise 1 milyon liranın üzerinde para harcıyor.
“Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ailelere Maliyeti” adlı raporu değerlendiren İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 75 milyonluk Türkiye’de 17
milyon 235 bin öğrenci bulunduğunu, bunlardan 613 binin ise özel okul-

EĞİTİMİN AİLELERE FATURASI AĞIR
Harcama kalemi

Düşük
gelirli

Orta
gelirli

Yüksek
gelirli

Anaokulu (1 yıl)
İlköğretim (8 yıl)
Lise(4 yıl)
Üniversite(4 yıl)
Kitap kırtasiye(16 yıl)
Dershane (2 yıl)
Toplam

0
890
402
402
2.836
0
4.530

8.000
143.240
77.582
86.203
14.204
10.250
339.479

20.000
286.471
150.855
150.855
35.505
24.600
668.286

larda eğitim gördüğünü belirtti. Arıkan TÜİK ve güncel gider verilerine göre
eğitimin maliyetinin devasa rakamlara ulaştığını vurgulayarak, “Herkes
kaliteli ve eşit eğitim hakkı için en yüksek çaba gösterilmeli” diye konuştu.

İSMMMO HABER

Tatil
fakiri
çıktık
Türkiye, 34 OECD ülkesi
arasında yılda ortalama 25 ile tatil günü az olan üçüncü ülke durumunda. Resmi tatiller ve yıllık ücretli izin günleri verileri karşılaştırmasına göre toplamda en çok tatil yapılan ülkeler sıralamasında 38
gün ile Malta birinci olurken, Fransa ve Slovenya 36’şar gün ile ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, “Türkiye’de Tatil ve Çalışma İstatistikleri” adlı bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye yaygın ‘tatil ülkesi’ algısına karşın, 34 OECD ülkesi arasında yılda ortalama 25 gün ile en
az tatili olan üçüncü ülke konumunda. Raporu değerlendiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan
toplamda 16 milyar 725 milyon düzeyinde büyük bir bütçeye sahip olan
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yurt içi turizmin ciddi büyüme olanaklarına sahip olduğunu belirterek, bu
anlamda tatil gün sayısının önemine vurgu yaptı. Arıkan, resmi tatiller açısından Türkiye’nin 34 ülke arasında 11 gün ile en çok resmi iznin olduğu 5 ülkeden biri olduğunu ancak buna, ücretli izin hakkı eklendiğinde
Türkiye’nin gerilere düştüğünü belirtti. Arıkan; “Son beş yılda tatil yapabilenlerin sayısı 2 milyona yakın artış göstermiş. Hane halkı gelirlerinin
yükselmesi ve dar gelirlilerde oranların pozitif olarak değiştirilmesi için herkese sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

MAYIS-HAZİRAN 2013

Engelleri kaldırdık
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 30 bini aşkın üyesiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. “Kapakları Topladık,
Engelleri Kaldırdık” sloganıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde tüm
üyeler plastik kapak topladı. Bu kampanya sonrası alımı gerçekleştirilen
20 tekerlekli sandalye, İSMMMO’nun Kurtuluş’taki merkezinde düzenlenen
bir toplantıyla Türkiye Sakatlar Derneği’ne verildi. Bağış töreninde konuşan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, yıllardır hem kamuda hem de toplumda
engellilerin daha iyi bir yaşam sürmesi için gerekli duyarlılığın yeterince gösterilmediğini belirtti. Engelli yurttaşların sosyal güvenlik ve vergi indirim
haklarında yaşadığı sorunlara çözüm getirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Arıkan şöyle konuştu:
“Örneğin, bir engelli yurttaş sağlık kurulu raporu aldığında engel-

lilik oranı SGK ve Maliye Bakanlığı tarafından tanınmıyor. Bu rapor Türkiye İş Kurumu’nda engelli kontenjanından istihdam olanağı sağlarken emeklilik ve vergi indiriminde ise dikkate alınmıyor ve yeniden değerlendiriliyor. Engellilik oranı bazen yarı yarıya azaltılarak engelliler ciddi şekilde mağdur ediliyor. Özetle; bir rapor alındığında tüm kurumlarda aynı engelli oranı kullanılabilmeli.”
Törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz
da Türkiye’de tekerlekli sandalye ile yaşayan 1.5 milyon engelli olduğunu belirterek, engellilere kampanya ile destek veren İSMMMO meslek mensupları ve oda yöneticilerine teşekkür etti. Kampanya destekçisi PSC Türkiye adına konuşan Funda İnci ise kampanyanın sürdüğünü ve her zaman
desteğe açık olduklarını ifade etti.

Sorunlarımıza çözüm bekliyoruz
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Başkanı Yahya Arıkan gerekli önlemler alınmazsa mesleğin olduğu kadar Türkiye’nin de “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı” bir ekonomi idealinde büyük yara alacağını ifade etti.
Türkiye genelinde; çalışma
arkadaşları ve aileleriyle birlikte
500 bin kişilik bir muhasebe camiası
bulunduğunu anımsatan Başkan Arıkan; “Biz mesleğimizde angaryaların bitmesi, vesayete son verilmesi,
oldu-bitti’lerin yaşanmamasını isterken, çatı örgütümüz TÜRMOB dahil, Türkiye’deki akademik meslek
odalarına anti-demokratik yaklaşımlar hızlandı. Meslek odası üyeliğinin ihtiyari olması bile dillendiriliyor. Oda’lardan siyasetin gölgesi
çekilmelidir” dedi.

MALİ MÜŞAVİRLER NE İSTİYOR?
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan meslektaş ve mesleğin geleceği adına, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen ve
çözüm beklenilen talepleri ise maddeler halinde şöyle açıkladı: • Angaryalar
kaldırılsın. • Başta 5/4 olmak üzere meslek yasamızın antidemokratik
hükümleri kaldırılsın. • TÜRMOB genel kurulunca kabul edilen yönetmeliklerimiz yayınlansın. • Sınav mağdurlarının ek sınav talebi yerine getirilsin. • Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılsın. • Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılsın. • Son dönem geçici vergi
beyanı kaldırılsın. • Meslek mensubu olmayanların da denetçi olmasına
yol açabilecek, yeni TTK’nin 400’üncü maddesi değiştirilmesin. • Denetim sürecinde yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri alınmasın. • Ebeyanname şifresi mükelleflere değil, yalnızca meslek mensuplarına verilsin. • Meslek mensubunun KDV yükü azaltılsın. • Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlandırılmalar kaldırılsın. • Serbest meslek
uygulamasında gelir KDV çelişkisi düzeltilsin. • Ücret tarifesinin yayınlanması
yetkisi TÜRMOB’a bırakılsın. • Bakanlık vesayetine son verilsin.
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Muhasebe mesleğinde bir milat olan meslek yasalarının kabul edilişinin üzerinden 24 yıl geçti. Yaklaşık 33 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük akademik meslek örgütü İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Başkanı Yahya Arıkan, geçen 24 yıla rağmen mali ve
siyasi iradenin işbirliği ve çözüm önerilerine duyarsız kaldığını açıkladı. Arıkan, özellikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun gençlerin önünü tıkayan
yaklaşımında ısrar ettiğini söyledi.
3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 13 Haziran 1989’da
kabul edildiğini anımsatan İSMMMO
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