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KUTLU OLSUN
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni yıla girerken umutlarımızı korumaya çalıştık ama maalesef çok da huzurlu ve mutlu bir başlangıç yaptığımızı söyleyemem. Hem
Türkiye’de hem de komşularımızdaki huzursuzluk artarken nasıl iyi olabiliriz ki! Birçok mesele gibi mesleğimizle ilgili sorunların çözümü de ‘siyasi
irade’yi bekliyor. Bilindiği üzere aylardır meslek mensuplarımızın yaşadığı sorunların çözümü için İSMMMO Web sitesi üzerinden ‘Bir Ses De Sen Ver!’
kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında toplanılan imza sayısı 23 bin 569’a ulaştı. Toplanan imzaları ocak ayı sonunda Maliye Bakanı Naci
Ağbal’a ilettik. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile de 26 oda başkanımız ile birlikte görüştük. Mesleğimizin çözüm bekleyen
sorunlarını anlattık. Her iki bakanın bizi misafir ederken gösterdikleri yapıcı tutumlarını sorunların çözümü aşamasında da devam ettireceklerine inanıyoruz.
İSMMMO Yaşam Dergimiz yeni yılın bu ilk sayısında da birbirinden farklı konular ve konuklarla ev ve ofislerinize misafir oluyor.
Dergimizde ‘kapak’ konusu olarak son yıllarda iyice artan ‘dolandırıcılık’ konusunu işledik. Profesöründen avukatına toplumdaki birçok
saygın ismi bile ağlarına düşüren dolandırıcıların değişen taktiklerini araştırdık. İnsanların bilinçaltına ittiği korkulara seslenen dolandırıcılara karşı daha uyanık olabilmek için bu yazıyı okumanızı öneririm.
Dosya konumuzda ise ‘salgınlar’ var. Domuz gribi, kuş gribi gibi her yıl isimleri değişse de hayatımızdan eksik olmayan salgınları
nelerin körüklediğini araştırdık.
Yaşam bir mücadele… Mücadeleden vazgeçmeyenler kazanıyor! Zirvedekiler sayfamızın konuğu Yeşil Artvin Derneği Başkanı
Nur Neşe Karahan… Cerattepe’deki direniş ile Türkiye’ye örnek olan Artvinlilerin neden maden istemediklerini İSMMMO Yaşam’a
anlatan Karahan, “Bu Artvin’in yaşamsal mücadelesidir” diyor.
Para dergisi girişim yazarı Nur Demirok da Türkiye’de girişimciliğin gelişmesini kendine misyon edinmiş bir isim. Türkiye’nin
en kıdemli girişimcilik yazarı olan Demirok ile Türkiye’nin girişimcilik iklimini konuştuk.
Sanat dünyasından da bir konuğumuz var. Türkiye’nin genç sinema yönetmenlerinden Can Evrenol, korku filmleriyle beyaz
perdede ilerliyor. Evrenol ile sinemadaki hedeflerini ve ilk uzun metrajlı filmi Baskın’ı konuştuk. İçimizdeki sanatçılarla sizleri
tanıştırmaya devam ediyoruz. MMMBD Üsküdar Şubesi’nin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosundaki meslektaşlarımızdan türkü
sevdalarını ve türkülerini dinledik.
Dergimizde konuklar kadar konularımız da renkli… Kariyer sayfalarımızda ‘beyin kapasitemizi nasıl geliştirebileceğimiz’
konusunu işlerken, eğitim sayfalarımızda çocukların teknolojiyle ilişkisini nasıl düzenlememiz gerektiği konusunu ele aldık. Gezi
sayfalarımızda yurt dışında Polonya’ya uzanırken, yurt içinde de Karaman’da soluklandık. Sağlıktan kültür sanata, teknolojiden
sinemaya farklı alanlardaki haberlerimizi keyifle okumanızı dilerim.
Sağlıcakla kalın dostlar...

Dr. Yahya Arıkan
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KAPAK

Hipnoz et, dolandır!

Telefonla dolandırıcılık son yıllarda
o kadar yaygınlaştı ki Türkiye’nin
önemli sorunlarından biri haline geldi.
Profesöründen askerine, hâkiminden
sanatçısına her gün pek çok kişi
dolandırılıyor. Uzmanların tavsiyelerine
kulak verin ve kesinlikle “Ben
yaşamam” demeyin.

İÇİNDEKİLER

14
Z İ R V E D E K İ L E R

‘Bu Artvin’in yaşamsal mücadelesidir’
Cerattepe’deki maden direnişinin öndeki isimlerinden biri Yeşil Artvin Derneği
Başkanı Nur Neşe Karahan… Artvin’de madenciliğe tümden karşı olduklarını
söyleyen Karahan, “Artvin’den ve yaşamımızdan vazgeçemeyiz; bizi anlamalarını bekliyoruz!” diyor.
10

D O S YA

Kârlı salgınlar
Dünyada milyonlarca insan hâlâ, tüberküloz, sıtma, kolera gibi hastalıklarla can veriyor. Domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıkların biyolojik
sirkülasyon içinde ortaya çıktığı ve bilinçli yayıldığı, ardından da aşısının
üretildiği iddiaları var.
24

GÜNDEMİN SESİ

İlk kıdemli girişim
yazarı!
Nur Demirok, 15 yıldır
aralıksız girişim yazıları
yazıyor. Para Dergisi’ndeki
‘Vizyon Market’ sayfalarında
girişim önerilerini her hafta
okurlarıyla paylaşan Demirok,
çok sayıda ‘yeni nesil’ işlerin
fikirsel startını vermiş olmanın
heyecanını da yaşıyor. Demirok, “Yayınlamadığım büyük
yatırım projeleri de
20
var” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Korkutmaktan çok
kendimi ifade ettim’
Korku türünde çektiği kısa
filmlerle tanınan ve yurtdışındaki festivalleri sıkça
ziyaret eden Can Evrenol
ilk uzun metrajı Baskın’la
seyirci karşısına çıktı. Çokça
cin filminin çekildiği günümüzde Can Evrenol daha
farklı korkuların peşine
düşüyor.

30
KARİYER

Beyninizi geliştirin!
Stratejik düşünme, spor, oyun, eğlence ve sosyal
teması artırmakla beyni devamlı dinç tutup geliştirmek mümkün. Nefes ve meditasyon gibi
egzersizler faydalı olacaktır.
34
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Y A Ş A M

Türkü sevdalıları
Meslek mensupları, MMMBD Üsküdar Şubesi’nin oluşturduğu
Türk Halk Müziği korosunda hem en sevdikleri hobilerini icra
ediyorlar hem de iş stresini atıyorlar.
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Ankara’da canımız yandı
Terör çirkin yüzünü 17 Şubat’ta bu kez
devletin kalbi Ankara’da kendini gösterdi.
10 Ekim’de Ankara Garı önünde cumhuriyet
tarihinin en büyük terör saldırısına hedef olan
başkent, 17 Şubat’ta da sarsıldı. Güvenliğin en
yoğun olduğu Devlet Mahallesi olarak nitelenen bölgede, askeri ve sivil personelin servis
araçlarının yanında bir bombalı araç patlatıldı.
Bombalı saldırıda ilk etapta 28 kişi öldü, 61 kişi
yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve
Hava Kuvvetleri komutanlıklarının bulunduğu
bölgeye yakın noktada, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları ile Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi’nin de bulunduğu Merasim Sokak’ta
17 Şubat akşamı saat 18:31’de ardı ardına gerçekleşen patlamalar Ankara’nın birçok yerinden
duyulacak kadar şiddetliydi. Başkentte büyük
panik yaratan patlama sonrasında Meclis’e giriş
ve çıkışlar da bir süre kapatıldı.

Saldırının ardından bulunan parmak
izinden saldırganın Suriye nüfusuna kayıtlı
Salih Neccar olduğu belirtildi. Saldırıyı üstlenen
terör örgütü PKK’ya bağlı TAK bombacının Van
doğumlu Zınar Raperin kod adlı Abdulbaki
Sönmez olduğunu açıkladı. Van’da yaşayan
Musa Sömer ise bombacının 2005 yılından beri
haber alamadığı oğlu Abdülbaki Sömer olduğunu
söyledi. DNA incelemesiyle bombacının kimliği
Abdülbaki Sömer olarak kesinleşti.

62. GÜN

İstanbul’un ‘misafir odası’na bomba
İstanbul’un dünyaca ünlü tarihi ve turistik
merkezi Sultanahmet 12 Ocak’ta bombalı saldırı
dehşetine sahne oldu. Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş’a (Thutmosis Obeliski) gelen Suriye
uyruklu canlı bomba, turist kafilesinin arasına
dalarak üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda
8’i Alman, biri Güney Kore, biri Peru vatandaşı
olmak üzere 10 turist hayatını kaybederken, 3’ü
ağır 15 kişi de yaralandı.
Sultanahmet saldırısı ve Suriye sınırında
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uçağı düşürülen Rusya ile kriz, turizm sektöründe büyük kayıplara yol açıyor. Sultanahmet
saldırısından sonra Almanya, Belçika, İngiltere
başta olmak üzere pek çok ülkeden turlar iptal
edilirken Rusya’nın turizm acentaları aracılığıyla
Türkiye’ye turist gönderilmesini ve charter
uçuşları yasaklamasının da etkisiyle turizm kötü
bir dönem geçiriyor. Rusya’dan Türkiye’ye gelen
ziyaretçi sayısı 2015 Aralık ayında 2014’e göre
yüzde 46.8 azaldı.
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Bir ülke işadamına ağladı
Türkiye’nin en büyük holdinginin başkanı
Mustafa Koç, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti. Mustafa Koç’un bu beklenmedik
ölümü, ailesi kadar iş dünyası ve Türkiye’de geniş
bir kesimi derinden sarstı.
Dedesi tarafından kurulan Koç Holding’in
üçüncü kuşak yöneticisi olan Mustafa Koç için Divan
Oteli’nde düzenlenen taziye programı, sıra dışı
olaylara sahne oldu. Vatandaşların akın ettiği taziye
günlerinde bir ülke adeta Koç için yas tuttu...
Divan Oteli’nde Mustafa Koç için taziye, her
gün saat 16.00’da başladı, 3 saat sürdü. Ancak
taziyeye saatler kala Divan uzun kuyruklarla doldu
taştı. Soğuk havaya aldırmayan yurttaşlar, Gezi
olaylarında yaralıların sığındığı lobide Koç Ailesi’yle
buluştu, başsağlığı diledi. Ünlü, ünsüz en az 30 bin
kişinin sıraya girdiği taziyede adeta sosyologların
ilgisini çekecek sahneler yaşandı. Lobiye gelenlerin
çok büyük bir kısmı Mustafa Koç ile hayatında hiç
karşılaşmamış... Genci, yaşlısıyla ellerinde Kuran-ı

Kerim, dualar ve şiirlerle insanlar buraya koştu...
Ona şiiriyle hitap edenler oldu: “Mevkiye paraya
toktu gözün/ Eğri değil dimdik yalansız sözün/
Sevgiyle saygıyla doluydu özün/ Mustafa Vehbi
Koç zamansız veda...” Bir emekli öğretmen, “Onun
samimiyeti bizi büyüledi, onun özü vardı...” diye
seslendi.
Herkes aileye başsağlığı diledikten sonra
taziye defterine duygularını yazdı. “Siz beni tanımazsınız, Kandilli’deki yalının gazını ben açmıştım”
diyen de vardı. “İyi bir davetten sonra parlayan,
renkli gözlerinizle iki elimi sıkmanızı çok özleyeceğim” diyen de... Mustafa Koç’a “İyiliksever mavi
gözlü patronum” diye seslenen de oldu, “Keşke
arkanda bıraktığın sevgi selini, birlik ve beraberliği
görebilsen. Kimseye nasip olmaz” diyerek onunla
konuşan da... Kimine göre o Türkiye’nin nazar boncuğu, kiminin can dostu, kiminin ‘Koç’u... Deftere
şöyle yazan da çoktu: “Senin gibi insanlar çoğalsa
dünya çok güzel olur.”

Mustafa Koç,
kalp krizi sonucu
yaşamını yitirdi.

Barışın sahibi var
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150 yıl sonra yeni gezegen
Sonuçları “Astronomical Journal”da yayımlanan araştırmada
California Teknoloji Enstitüsü’nde görevli gök bilimciler, matematiksel
hesaplamalar ve bilgisayar simülasyonları yardımıyla Güneş Sistemi’nin
dış kısmında, Dünya’nın 10 katı büyüklükte 9’uncu bir gezegenin varlığını
kanıtlayan bulgu elde etti. Gök bilimcilerden Konstantin Batygin, “150 yıl
sonra ilk kez Güneş Sistemi’ndeki gezegen sayımının henüz bitmediğine
dair esaslı kanıt mevcut” ifadesini kullandı.

62. GÜN

Bir bildiri yayımlayıp, müzakere sürecine yeniden dönülmesini talep
ederek barış isteyen akademisyenlerin hükümet tarafından hedef alınması
büyük tepki topluyor. Bildiri önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından hedef alınırken Erdoğan’ın talimatını alan YÖK; soruşturma için
harekete geçti, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise akademisyenleri
tehdit etti. ‘Barış için’ imza atan ve soruşturma gibi çeşitli baskılara maruz
kalan bin 128 akademisyenin ardından, öğrenciler de bir bildiri yayımladı.
Kendilerine ‘Bağzı Üniversiteliler’ adını veren üniversite öğrencileri, Change.
org’da bir imza kampanyası başlatarak, “Gururdur bize savaşa karşı sessiz
kalmayanların öğrencileri olmak” dediler.
Öğrencilerin yanı sıra edebiyatçılar ve sinemacılardan da bildiri geldi.
Akademisyenler, edebiyatçılar ve öğrencilerin ardından gazeteciler de “Bu
suça ortak olmayacağız” başlığıyla bir bildiri yayımladı. Gazeteciler, “Yeniden müzakerelerin başlamasını istediklerini açıklayan Barış İçin Akademisyenler’in yanındayız” dediler.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal’a
taleplerimizi ilettik
Meslek mensuplarının yaşadığı sorunların çözümü için
uzunca süredir İSMMMO Web sitesi üzerinden devam eden ‘Bir
Ses De Sen Ver!’ kampanyasında toplanılan imza sayısı 23 bin
569’a ulaştı. Toplanan imzalar İSMMMO Başkanı Dr. Yahya
Arıkan tarafından Maliye Bakanı Naci Ağbal’a iletildi. TÜRMOB
Genel Başkanı Nail Sanlı, İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan ve
TÜRMOB Kurul Üyeleri ile Oda Başkanları Maliye Bakanı Naci
Ağbal’a makamında ziyaret gerçekleştirdi. Meslek camiasının
sorunlarına değinilen görüşmede, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı
ve İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan mesleki sorunlara
değinerek Bakan Ağbal’a mesleki sorunlar ile ilgili bilgi verdi.
Yahya Arıkan, uzunca bir süredir web sitesi üzerinden devam
eden ‘Bir Ses De Sen Ver!’ kampanyası ile ilgili bilgi vererek,
meslek mensuplarının yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşması
konusunda Bakan Ağbal’a talepleri ve kampanya boyunca
toplanan imzaları iletti.

İSMMMO HABER

AĞBAL: SİZİNLE AYNI FİKİRDEYİM
Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı konuşmada, “1989
yılından beri Maliye Bakanlığı içinde çeşitli görevlerde
bulundum. Bu dönemde de siyasetçi olarak sorumluluk bizde.
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
mesleğinin daha da ileri gitmesi konusunda sizden farklı
düşünmüyorum. Yasal güvencelerin arttırılması, sorumluluk
noktasında ne gerekiyorsa, her türlü çabayı birlikte gösterelim”
dedi. Şu anda Gelir Vergisi Tasarısı, Vergi Usul Kanunu Tasarısı
ve Katma Değer Vergisi konusunda çalışmaların gündemlerinde
olduğuna değinen Bakan Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sizler çok ciddi bir sorumluluğun ve yükün altındasınız.
Dolayısıyla idare sizi karşı taraf olarak görmemeli. Siz devletin
yanındasınız. Kanunla kurulmuş bir meslek kuruluşusunuz,
hem de belirli seçim prosedürlerinden gelerek bu mesleği icra
ediyorsunuz. Bize ne düşüyorsa onu yaparız. Daha fazla görüşelim. Ne zaman bir sorun yaşarsanız, kapım her zaman açık.
Bir sorun olduğunda hiç geciktirmeden beni haberdar edin.
Özellikle uygulamada, sahada karşılaşılan sorunların üzerine
hep birlikte gidelim.”
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İŞTE TALEPLERİMİZ
Sayın Maliye Bakanımız, Biz Türkiye’de 90 bin kişilik mali müşavir ve 400
bin kişilik çalışma arkadaşlarımızla, 500 bin kişilik camiayız. Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, yüksek makamınıza sunulmak üzere Müsteşarlığınıza
ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk.
4 Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’sinin ödenmemesini istedik.
4 Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını talep
ettik.
4 Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik.
4 Meslek mensuplarımızın düzenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını dile getirdik.
4 Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik.
4 Meslek mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebep sayılmasını istedik.
4 Beyin amortismanının getirilmesini istedik.
4 Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik.
4 Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.
4 Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik.
4 Geçici verginin ayın 20’sine kadar,
4 Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar,
4 KDV beyannamesinin ay sonuna kadar,
4 Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una kadar,
4 Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar
4 Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin 4. ayın sonuna kadar
yeniden düzenlenmesini talep ettik.
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Bakan Tüfenkci’yi ziyaret ettik
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ve İSMMMO
Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın da aralarında bulunduğu heyeti Bakanlıkta kabul etti.
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve 26 Oda Başkanından oluşan
bir heyetle Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’ye görevi için ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TÜRMOB’un Türkiye ekonomisi ve ülkenin vergisel
gelişimi noktasında ciddi görevler ifa ettiğine dik-

kat çekerek, “Gerek yapılanmanız, gerekse mesleğe kabul noktasında tabi tuttuğunuz staj, sınav
ve eğitimlerle mesleki saygınlık anlamında çok
büyük yol kat etmiş durumdasınız” dedi. TTK’nın
çıkış sürecinde tartışılan bazı konular olduğunu,
bunlardan bir tanesinin de denetim konusunda
yaşandığını belirten Tüfenkci, “Bu düzenlemeler,
diğer paydaşların baskısı, Türk ticaret hayatının
buna yeteri kadar hazır olmaması nedeniyle biraz
ertelenmişti” dedi. Tüfenkci, muhasebe ve denetim
mesleğinin sabırsızlıkla beklediği denetimle ilgili

düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını belirterek,
şu değerlendirmelerde bulundu: “Şu ana kadar
Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik
çerçevesinde yaklaşık 5 bin adet ticaret şirketi için
bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiş, diğer şirketler ise denetimsiz kalmıştır. Ülkemizde yaklaşık
101 bin anonim şirket bulunmaktadır ve bunların
yaklaşık 96 bini bağımsız denetim kapsamına girmemektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde sizler
ve sektörün diğer aktörleriyle birlikte bu konuda
çalışmalarımızı yapacağız.”

Sağlıkta indirimli hizmetler

Birçok sanat etkinliğine kapılarını açan İSMMMO, akademisyen ve
heykeltıraş Meysem Samsun’un heykel sergisine ev sahipliği yaptı. İSMMMO
Hizmet ve Kültür Binasında 4-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergideki eserler ağırlıklı insan portrelerinden oluştu. Samsun’un Anadolulu kadınlara
geniş yer verdiği sergisinde hamile, yaşamın altında ezilmiş ve isyan eden
kadın figürleri ilgi çekti.
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Polikliniği •Dentopol •Denttiz
Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
•Diş Hekimi - Burcu Şahin •Dünya
Göz Hastanesi •Hisar İntercontinental Hospital •Hospitadent
Sağlık Grubu •Infnity Özel Diş
Polikliniği •İmpladent İmplant ve
Diş Sağlığı •Jinemed Kalamış Tüp
Bebek Merkezi •Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği •Ota Tıp Merkezi
•Özel Dentalpark Ataşehir •Özel
Kadıköy Dayıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği •Özel Naturel Ağız
ve Diş Sağlığı Polikliniği •Türkiye
Hastanesi

İSMMMO HABER

İSMMMO’da heykel sergisi

İSMMMO, üyelerine ve
ailelerine indirim anlaşmalarıyla
destek olmaya devam ediyor. İSMMMO, sağlık kuruluşlarıyla yaptığı
protokoller sayesinde üyelerinin
kaliteli ve güvenli hizmet almasına
destek sağlıyor. İSMMMO web sitesi
üzerinden de ulaşabilen anlaşmalı
sağlık kuruluşları şöyle:
• Ahenk Tıbbi Tanı ve
Araştırma Laboratuvar •Avrupa
Diş •Bakırköy Dent •BAYEK Tedavi
Sağlık •Bayındır Sağlık Grubu
•Betemar •Biruni Laboratuvarı
•DentaWorld Ağız ve Diş Sağlığı
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‘Bu Artvin’in yaşamsal
mücadelesidir’
GÜLŞEN KANDEMİR
Cerattepe’deki maden
direnişinin öndeki
Türkiye’nin en güzel illeri sayıldığında Artisimlerinden biri Yeşil Artvin vin mutlaka ilk 10’a girer. Türkiye’de okur yazar
Derneği Başkanı Nur Neşe
oranının en yüksek olduğu il unvanını da yıllardır
başka ile kaptırmaz Artvin. Dünyanın biyolojik
Karahan… Artvin’de
çeşitlilik açısından en zengin 25 karasal ekolojik
madenciliğe tümden
bölgesinden birine sahip olan şehir son aylarda
karşı olduklarını söyleyen
ana haber bültenlerinden düşmüyor. CeratteKarahan, “Artvin’den ve
pe’deki maden direnişi ile Türkiye’de sivil halk
yaşamımızdan vazgeçemeyiz; hareketine örnek olan Artvin’deki bu hareketin
en önemli sözcüsü ise Yeşil Artvin Derneği Başkanı
bizi anlamalarını
Nur Neşe Karahan… Kır saçları ile direnişte hep
bekliyoruz!” diyor.
önde olan Karahan, “Ne yavruyuz, ne Geziciyiz.
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Bu Artvin’in yaşamsal mücadelesi. Biz 20 yıldır bu
mücadeleyi sürdürüyoruz” diyor. Cerattepe için
adeta kendi yaşamından vazgeçen Karahan ile
Artvinlilerin neden maden istemediğini konuştuk.
Nasıl oldu da Cerattape direnişinde
kendinizi en önde buldunuz?
Ben diye bir şey yok; bir bütünüz. Bu, 20
seneden fazladır süren Artvin’in yaşamsal mücadelesi… Artvin’in yaşamsal alanı olan, kayak
merkezimizin olduğu şehrin üst bölgesinde bir yer
Cerattepe… 1995’te Artvinliler iç güdüsel olarak
madenciliğe ilk başta karşı çıkmışlar. O dönemin
valisi bir rapor yayınlamıştı; burada madencilik
olmaz diye. “Bir dernek oluşturup birlikte hareket
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açtık; yürütmeyi durdurma kararı
aldırdık. 2008 sonuna kadar mahkeme
süreci devam etti. Aslında Cerattepe, 250
hektarlık bir alan. Ancak Genya Dağı’nda
da 4 bin 156 hektarlık bir alan tehdit
altında. Artvin’i çevreleyen bütün dağlarda madencilik yapacaklar! Biz halen
Cerattepe ile uğraşıyoruz. İmmet Mining
döneminde Cerattepe ile birlikte Genya
Dağı ruhsatları da iptal edildi. 2009’da
Danıştay’da ruhsat iptali gerçekleşti. Bu
maden belasından kurtulduk dedik; tam
HES’lerle uğraşırken 2012’de yeniden bir
ihale olduğunu öğrendik. Bir de baktık
ki ihaleye çıkacak maden sahalarının
başında Cerattepe ve Genya Dağı var.
Bu ihale haberini alınca ne
yaptınız?
Önce Yeşil Artvin Derneği’nin
çalışma sistemini anlatmalıyım. Yeşil Artvin
Derneği’nin 60 bileşeni var. Belediye,
baro, esnaf ticaret odası ve sendikalar gibi
tüm bileşenlerine telefonla çağrı yapılır.
Burası bir çatı kuruluştur. Toplantılara
bizzat kurumların başkanları katılır.
Artvin’deki bütün siyasi parti oluşumlarının temsilcileri gelir toplantılarımıza…
2012’de yeniden bölgenin ihaleye çıkacağını öğrenince tüm bileşenlerimizle karar
alıp, gidip Ankara’da siyasi partilerden
randevu istedik. O zamanki Enerji Bakanı
Taner Yıldız ile de görüştük. Kendisi
bizi çok iyi dinledi; hukuksal kararları
anlattık. Kendisi “Madenler olduğu yerde
çıkarılıyor; yerin altı mı üstü mü zengin
bakalım” dedi; bir hafta sonra ihalenin
Özaltın diye Artvinli bir şirkette kaldığını öğrendik. Özaltın aldı ama işletme
hakkını Mehmet Cengiz’in yönetim kurulu
başkanı olduğu Cengiz Holding’in Eti Bakır
şirketine devretti. Artık mücadelemizde 3.
döneme gelmiştik. Cominco, İmmet Mining
ve Cengiz Holding…
3. dönemde şirketin söylem-

‘MESLEK
MENSUPLARI
DESTEK OLUYOR’
Yeşil Artvin Derneği’nin açtığı, en yüksek
katılımlı çevreci ÇED iptal davasına İSMMMO’nun da
üst çatı kuruluşu olan TÜRMOB destek verdi. Serbest
muhasabeci mali müşavirlerin bu mücadeleye desteklerinden memnun olduklarını belirten Karahan şu
değerlendirmeleri yapıyor: “Serbest muhasebeci mali
müşavirler de bu mücadeleye tüm Artvin halkı gibi
duyarlı ve destek veriyorlar. Dernek yönetim kurulu
üyemiz Erdem Karslıoğlu, aynı zamanda Artvin SMMM
Odası Denetleme Kurulu Başkanı’dır. Ayrıca AKP eski
İl Başkanı Dilek Alkan da muhasebecidir ve bizimle
beraberdir. Bu mücadeleyi birlikte yürütüyoruz.”

ZİRVEDEKİLER

edin” demişti. İşte bu nedenle 1995’te
Yeşil Artvin Derneği kurulmuş. Ben ilk
başlarda yoktum; devlet memuruydum.
Eşim daha çok uğraşıyordu.
Neden Artvinliler Cerattepe’de
madenciliğe karşı çıkıyorlar?
Biz madencilik firması değil tümden
madenciliğe karşıyız. Araştırarak bugünlere geldik. Yeşil Artvin Derneği kurulurken
siyasi partiler biraraya geldi, bilim insanları davet edildi. “Gerçekten endişelenmemize gerek var mı?” diye bilim insanlarına
sorduk. Farklı disiplinlerden gelen bilim
insanları araştırmalar yaptılar; o zamanki
Kanadalı şirket yetkilileriyle görüştüler.
Daha sonra da halka açık bir panel yapıldı. Özetle bilim insanları ‘endişelerinizde
haklısınız” dediler. O ara Maden Tetkik
Arama Enstitüsü’nün raporları ortaya çıktı;
yer altı sularına bu faaliyetin zarar vereceği kesinleşti. 1995’te topluca Ankara’ya
gidildi, dönemin iktidarıyla görüşüldü.
İktidarlar değişti ama bizim yaşamsal
kaygımız değişmedi. 1995’te ruhsat alan
Kanadalı Cominco firması halkın muhalefetiyle çekildi; hakkını başka bir Kanadalı
şirket İmmet Mining’e devretti. Cominco
önce “Altın madenciliği yapacağız” dedi,
tepkiler gelince “Bakır çıkaracağız, daha
temiz madencilik yapacağız” açıklaması
yaptı. Bunların bütün yöntemleri aynı. Biz
burada toptan bir madenciliğe karşıyız.
Cominco ve İmmet Mining firmasıyla
1997-2002 yılları arasında mücadele
ettik.
Peki Kanadalı firmalar halkı
ikna etmek için neler yaptılar?
Halkı satın almaya çalıştılar. Etkin
olacak insanlara iş verip, işbirlikçiler
yaratmaya çalıştılar.
Hukuksal mücadeleniz ne
zaman başladı?
2005 yılında yasal mücadelemiz
başladı. Artvin Barosu ile ilk davamızı
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HERKESTEN
BAĞIŞ 		
ALMIYORLAR!
Artvin’deki yaşamsal mücadeleye tüm Artvin halkı sahip çıkıyor.
Ancak bunun da bir bedeli var.
“Benim bir hayatım kalmadı. Ben
belki biraz daha zaman ayırıyorum
ama birçok insan uyku uyuyamıyor,
çok huzursuz” diyen Karahan’a bu
mücadelenin maddi yönünü nasıl
çözdüklerini soruyoruz. Yanıtı şöyle:
“En büyük güç halkın gücü, birliktelik... Aslında herkes elini taşın altına
koyuyor. Derneğin parası yok; gerekli
olduğunda kurumlarla haberleşiyoruz,
destek oluyorlar. Bize bağış yapmak
isteyenler de oluyor ama bize bağış
yapmak isteyenlerin kim olduğunu
bilmemiz gerekiyor. Herkesten bağış
almıyoruz. Yazın Artvin’e gelen turist
kafileleri bile kendi aralarında para
toplayıp derneğe bağışladılar; bizi
duygulandırdılar.”
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lerinde değişen bir şey oldu mu?
Bunlar da açık altın işletmeciliğiyle devreye
girdiler; atık havuz projesi yaptılar. Tepkiler
gelince “Sadece kapalı yapacağız” dediler. Dört
atık havuzu yapacaklar; şehrin tepesinde olacak!
Atık havuz konusunda başa sardılar; bu kez de
sadece bakır çıkaracağız dediler. Madenciler, bilim
insanları bakır da olsa, yer altı işletmesi de olsa
orada madencilik yapmayın diye uyarıyorlar.
Peki burada büyük bir rezerv mi var
ki bu kadar ısrarlılar?
İhaleyi alan firma bir futbolcu parası
vermiş. 25 bin insanın hayatı söz konusu… Buranın farklı bir yaşam alanı var. Doğu Karadeniz’in
doğal yaşlı ormanları burada. Hatina Milli Parkı’nın bitişiğinde… Aslında milli parkın sınırları
çizilirken Cerattepe ve Genya özellikle park içine
alınmamış. Kafkasör Hatila Vadisi ve Çoruh Vadisi
dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin
ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli
25 karasal ekolojik bölgesinden biri. Biz bir de
baktık ki sadece Artvin’e ait olmayan bir dünya
mirası üzerinde yaşıyoruz. Bu mirası korumak
ve kollamak zorundayız. Hem kendimiz hem de
gelecek kuşaklar için…2 bin 700’ün üzerinde
bitki çeşidine sahip bir ildeyiz. Burayı korumak
için yüzlerce nedenimiz var.
Artvin’de işsizlik var mı?

İşsizlik Artvin’de de var. Çoruh Vadisi’ni
enerji için yok ettiler; Artvin’de başka üretimler
yapabiliriz. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirebiliriz, bunlara yönelik yatırımlar yapabiliriz. Doğa
turizmi geliştirilebilir. Burada 22 çalışanı olan bir
otelimiz var. Bizim için çok daha önemli. Madende
30 kişi çalıştıracaklarını yazdılar. Para bir kişinin
cebine girecek.
Cengiz döneminde hukuksal mücadele
nasıl gelişti?
Sadece bakır çıkaracağız diyerek ÇED
aldılar. Bütün siyasi parti temsilcilerinin de içinde
olduğu 288 kişinin başvurusuyla 2012’de yeni bir
dava açtık. 2014’ün sonuna doğru mahkemeden
keşif süreci oldu; 12 bin lira istediler. Keşif heyeti
35 sayfalık inanılmaz bir rapor yazdı. Mahkeme
Heyeti’nin belirlediği isimlerin yazdığı rapora
göre Artvin’de madencilik olursa korunan alanlar
zarar görecek. Mahkeme de aynı doğrultuda ÇED
raporunun iptaline karar verdi. Biz bir rahatlama
yaşadık ama bu kez siyanür atık havuzunu
Murgul Damar’da yapacağız dediler. Murgul’da
900 çalışan iş bıraktı. Bunun üzerine buralarda da
atık havuzu yapmayacağız dediler işçiler yeniden
işe başladı.
Siz iptal ettirseniz de firma yeniden
ÇED alıyor. Bu işin sonu gelmeyecek mi?
2014 sonunda ÇED iptal edilince yeni
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20 YIL MEMUR OLARAK ÇALIŞTI
Nur Neşe Karahan, 60 yaşında. Artvin Yusufeli doğumlu… İlk,orta ve liseyi Artvin’de okudu
ve ardından hemen iş hayatına atıldı. Artvin Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde 20 yıl
devlet memuru olarak çalıştı. Eşi Mehmet Karahan ve kardeşi 1995’te bir trafik kazasında vefat
edince Karahan’ın hayatı değişti. 1996’ta emekliliğini isteyip, eşinin işlettiği pastanenin başına geçti.
Çevrecilerin buluşma yeri olan pastaneyi Karahan bu yılın başında dernekteki yoğunluğu nedeniyle
kapattı. “Eşimle birlikte çevreci faaliyetlere başladım. Artvin’deki çevresel değişiklikleri araştıran
ilk kişilerden biri eşim Mehmet Karahan’dı” diyerek eşini anan Karahan’ın iki oğlu var. Karahan
“Oğullarım İstanbul’a çalışıyor. Henüz evlenmediler; onları evlendirmeye zaman bulamadım; dilerim
iyi insanlarla karşılaşırlar. Onlar da geldiler mücadelemize destek veriyorlar” diyor.
caya kadar çalışmalar duracak” dedi. Biz oraya
pazarlığa gitmedik. Pazarlık yapma şansımız
yok. Siz de Artvin’e gelip, aşağıdan yukarıya
dağlara doğru baksanız bilimsel verilere ihtiyaç
duymadan Artvin halkının başına gelecekleri
göreceksiniz. Üstelik 7 üniversiteden gelen bilim
insanlarının verdiği raporlar da ortada…
En nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “yavru
Gezi’ci oldunuz!
Üzüldük bu ifadeye… Ne Gezici ne başka bir şeyiz. Gezidekilerin de haklı nedenleri
vardı. Başka şeylere evirip çevirmeye gerek
yok. Bu, Artvin halkının yaşamsal mücadelesidir.
Bir dünya mirasını korumaya çalışıyoruz; konu
herkesi ilgilendirir. Son iki senedir iklimsel yapı
değişti. Ben 60 yaşındayım, değişimi gözlem-

leyebiliyorum. Karadeniz çok daha büyük
sıkıntılarla karşı karşıya. Hem Hopa’da, hem
Murgul ve Borçka’da yeni felaket yaşadık. Bu
sene ne olacak bilemiyoruz. Bütün bunlara
önlem almak gerekirken daha kötü felaketlerle
karşılaşmak istemiyoruz. Artvin’de yaşamsal
yasaklar vardır. Yasak dağ, yasak tepe, yasak
dere… Kimse oralardan çalı kesmez; keserse
kendi yaşamının etkileneceğini bilir. Bunlar
kendiliğinden oluşmuş yasaklar.
Yeni ÇED iptal davasının takvimi
belli oldu mu?
14 Mart’ta keşif var. Ondan sonra duruşma günü verilecek.
Son sözünüz nedir?
Artvin’den ve yaşamımızdan vazgeçemeyiz; bizi anlamalarını bekliyoruz!
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bir ÇED hazırladıklarını söylediler. Bir
paragraflık bir genelgeye dayanarak
yeni bir ÇED aldılar. Buna da dava
açacağımızı söyledik. Konuyu Vali
Bey’e de anlattık. Vali bey “Eski ÇED’i
çöpe atın yeni ÇED’leri var; ben onların
güvenliklerini sağlamak zorundayım”
dedi. Vali birkaç senedir burada… Biz
tüm mülki amirlere olduğu gibi sürecin
tümünü kendisine de anlattık.
Vali’nin bu kararlılığını
görünce mi Cerattepe’de nöbet
tutmaya başladınız?
Evet, 21 Haziran 2015’ten
itibaren Cerattepe’de 24 saat nöbet
tutmaya başladık. Bu arada temmuz
ayının sonlarına doğru da, 2009/7
Orman Bakanlığı genelgesine göre
alınan ÇED’in iptali için 751 katılımla
Türkiye’nin en büyük katılımlı çevre
davasını açtık. TÜRMOB, Barolar Birliği
gibi kurumların da katılımıyla davamızı
açtık ve 61 avukat takip etti. Mahkeme
Rize İdare Mahkemesi’nde görülecek.
Yeni bir bilirkişi heyeti belirlendi; 18 bin
lira ücret yatırdık. Biz bunlarla uğraşırken 15 Şubat’ta 7 il ve ilçenin güvenlik
gücü Artvin’e yığıldı. Artvin halkı ilk kez
gaz, plastik mermi yedi; dışarıdan gelen
güvenlik güçleri ile karşılaştı.
Tüm bu mücadele sonunda
da Başbakan Ahmet Davutoğlu
ve ilgili bakanlarla 24 Şubat’ta
görüştünüz. Görüşmeyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Görüşme talebinde biz bulunduk.
Başbakan belki bizi dinler dedik. Haklı
gerekçelerimizi ve bilimsel gerekçelerimizi anlatalım istedik. Herhangi bir
örgüt olmadığımızı Artvin halkı olduğumuzu anlatalım istedik. Sağolsunlar
bizi kabul ettiler. Görüşmemizle hem
ekolojik hem hukuksal süreci anlattık.
Başbakan “Mahkeme sonuçlandırılan-
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Hipnoz et,
dolandır!

KAPAK

Telefonla dolandırıcılık son yıllarda
o kadar yaygınlaştı ki Türkiye’nin
önemli sorunlarından biri haline geldi.
Profesöründen askerine, hâkiminden
sanatçısına her gün pek çok kişi
dolandırılıyor. Milyonlarca liralık
vurgun yapan bu çetelerin tele hipnoz
yöntemini kullandığı da söyleniyor.
Uzmanların tavsiyelerine kulak verin
ve kesinlikle “Ben yaşamam” demeyin.
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GAYE DELEN
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ÜÇ HİPNOZ
TEKNİĞİ
KULLANILIYOR
Hipnoterapist Tayfun Şahin’e, telefonla
dolandırıcılık vakalarında gerçekten hipnoz
yönteminin kullanılıp kullanılamayacağını
sorduk. Şahin, hipnozu sadece trans halinden
ibaret zannetmenin sınırlı bir algı olduğunu
vurguluyor ve şu bilgileri veriyor: “Dolandırıcıların başvurduğu yöntem bir hayli hipnotiktir.
Bu yöntem bilinçaltı zihne yönelik duygusal bir
ikna operasyonu. Sahne hipnozunda kullanılan
bazı tekniklerle örülü bu dolandırıcılık şeklinin
bazı ana silahları var.
Kullanılan tekniklerden en önemlisi
kişiler üzerinde uyarılan, tabir yerindeyse boca
edilen, yoğun kaygı ve korku duygusudur. Bu
yoğun duyguyla bilincin/mantığın üzerinden
atlanmış olunur. Burada bu korkudan, kaygıdan kurtulmanın yolu da sunularak kişi bir
nevi sopa/havuç denklemi içine sıkıştırılır.
İkinci teknik ise bu görüşmelerde zihnin
sürekli meşgul edilmesi. Tempo hızlıdır ve muhakeme pasif tutulmaya çalışılır. Bazı tekrarlar
fazlaca yapılır. Üçüncü teknik, inandırıcılıktır.
Bunu birtakım teknolojilerle sağlıyorlar. Telsiz
sesi ya da 155’ ten aramaları gibi. Bu teknolojik destek olmasa bile kullanılan psikolojik manevralarla sonuca gitmeleri işten bile sayılmaz.
Kullandıkları en önemli ve etkili silah, arayan
kişi devletin güvenliğinden sorumlu üst düzey

uzman olarak kendisini lanse ederek bilinçaltı
zihne giden en büyük etkiyi yaratıyor.
Son teknik, telefonun bazı insanlarda
heyecanlandırıcı etkisinin kullanılması. Karşı
tarafı görmezsiniz bir ses vardır. Bu biraz
gizemli ve heyecan uyandırıcıdır, tetikleyicidir.
Bu bir duygusal ikna operasyonudur ve bilinçli
zihnin her defasında aynı hikâyeye kanmasında şaşılacak bir şey yoktur zira inanan derin
zihindir.
Dolayısıyla üzerimizde yoğun duygusal
etki oluşturan her durum hipnotiktir. Bu yoğun
duygu bizi o etkinin çektiği yere götürür yani
duygunun gerektirdiği şekilde davranmaya
doğru.”
Peki, bu hipnotik etkiden nasıl korunulur? Tayfun Şahin, bu soruyu şöyle yanıtlıyor:
“Burada sakin kalmak işin en önemli kısmı.
Karşıdakinin amacı her yüz aramadan 1 ya da
2 kişinin zihnini çelebilmek. Bu türden bir telefon geldiğinde kişinin kafası karışır gibi olursa
ayakta ise otursun ve ağızdan derin nefeslerle
bedenini gevşetsin. Bu zihne bir sinyaldir ben
rahatım, sakinim. Sonra telefonu anında kapatıp bunun bir dolandırıcılık olduğunu idrak
etsin. İkinci bir arama olursa hakkettiği cevabı
verip, polise bildirimde bulunacağını söyleyip
kapatsın.”

Tayfun Şahin

KAPAK

“Nasıl dolandırıldım anlayamadım.
İnsanı telefonda adeta hipnotize ediyorlar. Ne derlerse yapıyorsunuz. Devletle
birlikte gizli bir operasyonun içinde
olmak da beni heyecanlandırdı.”
“Terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı orada tutmayın,
vereceğimiz hesaba parayı yatırın,
gönderdiğiniz parayı Merkez Bankası’na
yatıracağız, dediler inandım.”
“Kendilerini polis ve savcı olarak
tanıttılar. Türkiye’de saygın yeri olan
çok sayıda kişinin hesaplarına girilerek
şifrelerinin kırıldığını ve işlem yapıldığını,
benim de bu kişiler arasında olduğumu,
teröristlerin bu sayede militanlarına
bizim hesaplarımız üzerinden para
aktardığını söyledi. Meselenin Türkiye’nin meselesi olduğunu, teröristleri
yakalayacaklarını, benim de yardımcı
olmamı, yardımcı olmazsam ailemin ve
Türkiye’nin zarar göreceğini ve bunun
sonuçlarına katlanacağımı söyleyerek
beni korkuttu. Korktuğum için yardımcı
olacağımı söyledim...”
Bunlar son dönemde Türkiye’de
patlama yapan telefon dolandırıcılığına
maruz kalanların anlattıkları... Aralarında ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan
Karatay, TBMM eski Başkanı Hikmet
Çetin, ünlü ceza hukukçularından Prof.
Dr. Erdener Yurtcan, bestekar Ümit Sayın
var, Halim Ağaoğlu da var...
Profesöründen askerine, hâkiminden sanatçısına her gün pek çok kişi
dolandırılıyor. Olaylara bakınca dolandırılmanın tek sebebinin cehalet olmadığı
görülüyor. Dolandırıcılar insanların zaaf,
korku ve komplekslerine yönelerek
onları kandırmayı başarıyor. Gençlere
kolay yoldan zengin olma vaat ediliyor,
fazla kilosu olanlar yiyerek zayıflamayla
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tavlanıyor... En popüler olan korkutma yolu ise
terör örgütü... Yıllardır maruz kaldığımız terör
son dönemde artarken insanları da çok hassas
hale getirdi... Bunlar çok ustalıkla kullanılıyor...
Kaptırılan rakamlar da bir hayli yük-

16 l İSMMMO YAŞAM

sek... 50 bin TL, 150 bin TL ve hatta 4.5 milyon
TL’sini bu dolandırıcılara kaptıranlar var. Uzmanların tavsiyesi de kesinlikle ‘ben yaşamam’
dememeniz yönünde. Artık durum o hale geldi
ki iletişim yoluyla dolandırıcılık yapanların

ağına düşen birinin haberini okumadığımız gün
geçmiyor.

TELE HİPNOZ MÜMKÜN MÜ?
Gerçekte Türkiye’yi son yıllarda esaret
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altına alan iletişim yoluyla dolandırıcılıkta insanların bir anlık zaafından
yararlanılıyor. Son dönemde herkesin
dilinde dolaşan ise hipnotize edildikleri... Dolandırıcılar, ani bilgiler vererek
karşıdaki insanı şaşırtıyor. Yoğun bilgiye
maruz kalan kişi büyük bir şaşkınlık
içinde konuştuğu kişinin istediği her şeyi
yapıyor... Uzmanlar bu yönteme tele
hipnoz diyor. Bu tıpta da kullanılıyor.
Herkesin merak ettiği soru ise,
gerçekten tele hipnoz mümkün mü?
Psikiyatrist Prof. Dr. Kerem Doksat, tele
hipnozun dolandırıcılar tarafından sıkça
kullanıldığını söylüyor. Telefonla yapılan
hipnozun her alanda kullanıldığına işaret
eden Doksat, “Basit telkinler için birkaç
dakika yeterli ama ameliyat, diş çekimi
veya geçmiş anıları uyandırmak amacıyla
kullanıldığında saatler sürebilir” diyor.
Telefonda kendisini savcı, hakim
olarak tanıtan kişilerin, zaaflarını
öğrenerek mağdurları hipnoz edebildiğini
vurgulayan Doksat, hipnoz boyunca
telefonun açık halde durması gerektiğini, telefonun kapanmasıyla hipnozun
bittiğini belirtiyor.

OTORİTEYE İTAAT PSİKOLOJİSİ
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yüksek eğitimli kişi bile korkularının
üzerine gidilerek kolayca yönetilebiliyor”
ifadesini kullanıyor.
Yapılan sosyal psikolojik çalışmaların insanların özellikle de otoritesi kabul
görmüş kişiler tarafından talep edildiğinde itaat etmeye yatkınlığını gösterdiğini
dile getiren Bilal, şunları söylüyor: “Bu
durum dolandırıcıların neden özellikle
polis veya başka bir devlet görevlisi
rolünü benimseyerek dolandırma işlemini
gerçekleştirdiğini de açıklıyor. Telefon
dolandırıcılığı sadece başkalarının başına
gelebilecek bir olay değildir. Hepimizin
başına gelebilir” uyarısında bulunuyor.”

BÜYÜK VURGUN
İletişim yoluyla dolandırıcılık
yönteminin mali boyutu da dudak uçuklatacak rakamlara ulaştı. Dolandırıcıların
son bir yılda sadece Ankara’da bu yolla
elde ettiği gelirin 70 milyon TL’yi aştığı
hesaplanıyor. Telefonla dolandırıcılığın siyasete bile yansıması oldu. Ocak 2106’da
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın,
vatandaşların telefonla dolandırılmasının
önüne neden geçilemediğini verdiği soru
önergesiyle İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya
sordu. Aydın, verdiği önergede şu soruları
yöneltti:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş
Şube Başkanlığı’nın takibinde olan bu
dolandırıcılık suçları neden engellene-

l Polis ve savcı sizden kesinlikle ücret talep etmez.
Banka çalışanı, polis ya da savcı gerektiği durumda
resmi makamlarda yüz yüze görüşme önerir.
l Devlet işleri sözle değil yazı ile yapılır.
l ‘Para, hediye, kontör kazandınız’ tuzaklarına
düşülmemeli.
l Karşıdaki kişi sizden detaylı kişisel veriler isterse
sakın vermeyin.
l 40 yaş üstü insanlar hedef kitle olduklarından daha
dikkatli olmalılar.
l ‘Hesabınızda bloke var’, ‘vergi borcunuz birikmiş’,
‘yaşam sigortası poliçenizin süresi dolmuş’, ‘terör eylemine destek verdiniz’ gibi uyarılar dikkate alınmamalı.
l Tanınmayan numaraları açarken dikkatli olun.
l Telefondaki kişi istedi diye banka şubesine gitmeyin.
l Kaynağını bilmeden para göndermeyin. Kredi kartı
bilgilerinizi paylaşmayın.
l İnternet alışverişlerinde sanal kart kullanmayı tercih
edin.
l Polis veya asker hiçbir zaman özellikle terörle
mücadele konusunda vatandaşı tehlikeye atmaz.
l Telefonda güvenmediğiniz bir ses tonu varsa telefonu hemen kapatın.
l Buluşma yerini her zaman karakol olarak verin.
l Mantığınızın yatmadığı hiçbir konuyu kabul
etmeyin.
l Telefonda aynı kişiyle saatlerce konuşmayın, belirli
aralar verin.
l Konuşmanızı 2. kişiyle mutlaka paylaşın.
l Özellikle +359, +30 kodla gelen telefon numaralarını kesinlikle açmayın.
l Dolandırıcılık olayıyla karşılaştığınızda doğrudan
polisten yardım isteyin.

KAPAK

Psikolog Fatih Bilal ise, dışarıdan
bakan insanların dolandırılan kişilerin
nasıl kandırıldıklarını anlayamadığını
vurguluyor. Bilal, “Gözden kaçan bir
nokta dolandırılan kişilerin içerisine
girdikleri öznel psikolojik korku halleri.
Bu psikolojik korku hali, kişide panik
duygusu yaratıyor ve panik duygusu kurban olarak seçilen kişilerin, kendilerinden
istenenleri sorgulamadan ve itaat ederek
yapmalarını sağlıyor. Dolandırıcılar,
insanlardaki korku duygusunu körükleyip zihnin karşı koyma potansiyelini alt
ederek mantıklı düşünme kapasitesini
devre dışı bırakıyor. Dolayısıyla birçok

TUZAĞA DÜŞMEMEK
İÇİN BUNLARI YAPIN
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memektedir? Dolandırıcılık suçu işleyenlerin büyük kısmının
yerleri bilindiği halde, bu suç örgütüne neden operasyon
yapılmamaktadır? Dolandırıcıların elde ettikleri büyük
meblağları kime ve nasıl aktardıkları konusunda araştırma
ve inceleme yapılmakta mıdır? Söz konusu dolandırıcıların
yakalanması için GSM şirketlerinin sinyal kesmesi halinde
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetkili birimlerince sinyal
takibi yapılamaz mı? Dolandırıcılar yakalanmaları halinde
kanuni boşluk bularak en fazla üç ay hapis cezasına çarptırılmaktadır. Söz konusu suçun 157/1 kanun maddesinin,
158/1 maddesine alınarak nitelikli dolandırıcılık suçuna dahil
edilmesi gerekmez mi? Suçlularla mücadelenin Organize
Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerekmez mi?”

CEZALAR ÇOK YETERSİZ

KAPAK

SORULARA CEVAPLAR
l Bilgilerimize nasıl ulaşıyorlar: Kimlik numaramızı, ev adresimizi, telefonumuzu artık her yere
veriyoruz. Bunları alan firmalardaki
bazı art niyetli insanlar para karşılığı
satabiliyor. Anket firmaları, araştırma
yapan firmalar da bu verilere kolayca
ulaşıyor. Bu yolla dolandırıcılar da
bilgileri ele geçirebiliyor.
l 155 Polis İMdat
numarasından nasıl arıyorlar:
Bu numara aranabiliyor ancak bu
numaradan arama yapılmıyor. Ama
mağdurlar bu numaradan aranıyor.
Dolandırıcılar yurtdışından internet
sağlayıcı satın alıyor. Özel bir program
kullanarak 155’den arıyor görünüyorlar. SIP Server denen bu yöntemle
vatandaş kendi numarasından bile
aranabiliyor.
l Nasıl telekonferans
yapıyorlar: Dolandırıcılar iki ekip
halinde iş bölümü yaparak çalışıyor.
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Bu anlamda çağrı merkezi bile
kuranlar var. Çağrı merkezinde
görevlendirilecek kişilere özel bir
eğitim aldırılıyor. Savcı ve polis gibi
konuşmayı öğreniyorlar. Konuşmalarıyla kurumsal çağrı merkezi izlenimi
de veriyorlar. Yani gayet profesyonel
ve organize bir suç örgütü var
karşınızda.
l Daha çok kimler mağdur
oluyor: İstatistiklere göre, Türkiye
genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının yüzde 30’unu iletişim
yoluyla dolandırıcılık olayları oluşturuyor. Mağdurların yüzde 60’ının 40 yaş
ve üzerinde, yüzde 21’inin üniversite
mezunu ve yüzde 65’inin erkek olduğu tespit edildi. Şüpheliler suça konu
vatandaşların mal varlıklarının yüzde
60’ını bankacılık işlemleriyle, yüzde
27’sini elden teslim ettirerek ve yüzde
13’ünü belli bir yere bıraktırarak
mağdur etti.

Evet, her geçen gün dolandırıcılık mağdurlarının sayısı
artarken, kamuoyu da bu ve benzeri soruların yanıtlarını
bekliyor. Peki nasıl oluyor da dolandırıcılar bu kadar pervasız
davranabiliyor?
Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı
Rıdvan Yıldız dolandırıcılığın bir ila 5 yıla kadar hapis cezası
bulunduğunu belirterek, şunları kaydediyor: “Bu cezanın
arttırılması gerektiği bir yana mevcut ceza dahi uygulanmıyor. Yaptırım olmayınca dolandırıcılar daha da cesaretleniyorlar. Ya da bazı durumlarda komik para cezaları veriliyor
ki verilen ceza dolandırıcılığı adeta teşvik ediyor. 100 birim
dolandırıcılıktan kazanç elde edene 1 birim para cezası verirseniz, bu ceza caydırmak bir yana tam tersine cesaret verir.
Öncelikle her vatandaş kendinin polisi olmalı. Bunun
dışında savcılıklar ve diğer yetkili merciler dolandırıcılıklara
karşı kayıtsız kalınca doğal olarak emri uygulayan polisin de
eli kolu bağlanmış oluyor. Zaman zaman polisin yakaladığı
dolandırıcıların da kısa sürede serbest kalması ne yazık ki
üzücü. Açıkçası dolandırıcılıklara karşı savcılıklara çok iş
düşüyor. Ancak dolandırılıp savcılıklara gidenlere ‘bu konu
dolandırıcılık değil hukuki mesele tazminat davası aç’ cevabı
verildiğini görüyoruz. Bu yanlışlardan bir an önce dönülmelidir.
Yargıtay, telefon dolandırıcılığı sonucunda bankaya
para yatırılsa da, bankanın burada sadece bir ödeme aracı
olduğunu ifade etmekte ve telefon dolandırıcılığı suçunu
nitelikli dolandırıcılık olarak kabul etmemektedir. Haliyle
suç basit dolandırıcılık olarak görüldüğünden caydırıcılığı da
bulunmuyor.”
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‘HEDEF KİTLELERİ EMEKLİ VE YAŞLILAR’
Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, iletişim yoluyla dolandırıcılığın mağdurlarından biri. Geçen haftalarda bu konuda düzenlenen bir
çalıştayda konuşan Karatay, yaşadığı dolandırıcılığı anlattı. Kendisinin sekiz
saat boyunca hiçbir şey yemeden içmeden dolandırıcılar tarafından telefonda
oyalandığını aktaran Karatay, herkesi dikkatli olmaya çağırdı. Karatay, şunları
söyledi: “Hedef kitleleri daha çok işçi ve memur emeklileriyle aileleri. Hayatı
boyunca devleti için çalışanlar, devletine güvenenler. Bu his kullanılıyor çünkü
devletin sizi kandıracağına inanamazsınız. Ben 70 yaşına geldim artık devlet
beni kandırmaz diyorum. Üç kağıt bilmeyen ve bu tarz şeylerden anlamayanlar dolandırılıyor. Özellikle
belli bir yaşın üzerindeki
emekli ve yaşlılar hedef
kitleleri.”
Prof. Dr.
Canan Karatay, “Savcı, Canan Karatay
bankacı para isteyemez,
yazılı tebligat şarttır. Polisten,
komiserden gelen hiçbir
telefona cevap vermeyin.
Korkup hipnotize olmayın.
Ben hipnotize edilmiştim.
Parayla ilgili olan hiçbir
telefona inanmayın” önerilerinde bulundu.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİ VAR
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,
telefon dolandırıcılığı olaylarında dolandırıcıların kullandığı yöntemleri
kamuoyu ile paylaştı. O yöntemler şöyle:
l Telekonferans yöntemi.
l Hakim-savcıyım diyerek operasyon yalanı.
l Banka hesabınız terör örgütü tarafından boşaltılacak söylemi.
l Kuyumcu soygun yerinde kimliğiniz bulundu iddiası.
l Suç örgütü sim kartınızı kopyaladı.
l İkna edici ses tonuyla konuşma.
l Telsiz sesi kullanma.
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GÜNDEMİN SESİ

İlk ve kıdemli girişim yazarı!
DEFNE DOĞAN
Nur Demirok, 15 yıldır aralıksız
girişim yazıları yazıyor. Para Dergiİşsizlik Türkiye’nin en büyük ekosi’ndeki ‘Vizyon Market’ sayfalarında nomik ve sosyal sorunları arasında yer alır.
İstihdam olanaklarının azlığı, güvencesiz ve
girişim önerilerini her hafta okurlarıyla paylaşan Demirok, çok sayıda ağır çalışma koşulları, mesleksizlik, ihtiyaca
uygun eleman yetiştirmekten uzak eğitim
‘yeni nesil’ işlerin fikirsel startını
sistemi… İşsizliği besleyen, kronik bir
vermiş olmanın heyecanını da yaşıyor. sorun haline getiren pek çok faktör var…
İşsizliğin en güçlü panzehirlerinden birisi ise
Demirok, “Henüz yayınlamadığım
girişimcilik… Türkiye son 30 yılda oldukça
geleceği kucaklayabilecek büyük
önemli bir mesafe alsa da daha gidilecek
yatırım ve sanayi projeleri de var ama uzun bir yol var. Yazık ki eğitim sistemimiz
bu çaptaki etütleri yayınlayacak bir
‘cesur kararlar’ alabilecek girişimci adayları
yetiştirmekten halen yoksun. İş dünyası
kanal ülkemizde yok” diyor.
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örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile özerk
yapıya sahip kurumlar, çeşitli eğitimler
ve destekler sunarak bu açığı kapatmaya
çalışıyor... Bu çabaya bireysel deneyimlerini
paylaşarak katılanlar da var. Bu kişilerden
biri de Nur Demirok.
Demirok, “Ülkemizin büyük topluluk
ve saygın şirketlerinde çalışma ayrıcalığına
erişmiş şanslı bir profesyonelim sadece. Üst
düzey çeşitli görevlerde bulundum; pazarlama direktörlüğü, genel müdürlükler, yönetim
kurulu üyelikleri... Halen birçok kurumda
‘danışman’ olarak dostlarımla birlikteyim”
diyor. İş yaşamı boyunca ‘marketing psikolojisi’, ‘reklam endüstrisi’ ‘ürün ve marka
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Arşivimde henüz yayınlamadığım geleceği
kucaklayabilecek büyük yatırım ve sanayi projeleri de var. Bunlar henüz beklemede… Doğrusu
bu çaptaki etütleri yayınlayacak bir kanal henüz
ülkemizde yok.
Nasıl başladığıma gelince: İlk yazılarıma
rahmetli Ercan Arıklı’nın ‘Bir Numara Yayıncılık’
portföyünde çıkan ‘Para Dergisi’yle başladım.
1990’ların sonunda! Demek ki kesintisiz neredeyse 15 yıl her hafta yazmışım.

Şimdi reklam olur diye fazla açmayacağım
ama bu dergide çok sayıda ‘yeni nesil’ işlerin
fikirsel startını verdim. Bunların arasında büyüklü
küçüklü markalar olması benim için gurur kaynağı bugün. Ülkemizin ilk kıdemli girişim yazarı
unvanına da sahibim. Bugün yine Para Dergisi’ne
aynı heyecanla yazmaya devam ediyorum.
Bu arada yaklaşık 5 yıl ‘Referans Gazetesi’nde köşe yazılarım yayınlandı. Orada fütüristik
konulara değindim, asıl uzmanlık alanım olan
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geliştirme’ gibi sahalar Nur Demirok’un uzmanlık
dünyasının başlıca bileşenleri olmuş. Demirok,
girişim yazarlığının bu birikimi toplumla paylaşım
arzusu olduğunun altını çiziyor. Girişim dünyasındaki gelişmeleri Para Dergisi’nin sayfalarında
okurlarıyla paylaşan Demirok, amacını ‘kendi
uzmanlık alanlarımdan bazı kesitleri, anlaşılabilecek yöntemlerle okuyucuya aktarmak ve
Türkiye’de yaygın bir girişim iklimi yaratmak’
olarak özetliyor.
İşletmeci, ekonomist ve pazarlama
psikolojisi uzmanı Nur Demirok iş yaşamına 70’li
yılların başında kendi yerli ilaçlarının yanı sıra;
‘Union Chimique Belge’ ve ‘Laroche Novarron’,
‘Zambon’ gibi uluslararası firmaların ilaçlarını da
üreten ‘Bilim İlaç Sanayi A.Ş’de Bölgeler Müdürü
olarak başladı, Genel Pazarlama Direktörlüğü’ne
kadar yükseldi. 1980’lerin başında Türkiye’nin
en büyük reklam ajansı ‘Manajans &Thompson’da ‘Stratejik Planlama ve Araştırma Direktörlüğü’nü kurdu ve yönetti. Londra merkezli ‘PP
International PLC Şirketi’nin Türkiye İştiraklerinde
Direktörlük ve ‘Koç Topluluğu Gıda Grubu’nda da
Genel Müdürlük yapan Nur Demirok, daha sonra
‘Yaşar Topluluğu’nda üst düzey sorumluluklar
ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. ‘Pınar
Süt’, ‘Pınar Et’ ve ‘DYO Boyaları’ Pazarlama Başkanlığı görevindeyken emekli oldu. Nur Demirok
halen pazarlama ve iş geliştirme danışmanlığı
yapıyor ve “Para Dergisi”nde Vizyon Market
adlı sayfaları hazırlıyor. Türkiye’nin ilk girişim
yazarı unvanına da sahip olan Nur Demirok’un
fiilen hayata geçmiş irili ufaklı birçok ticari ve
sınaî proje uygulaması bulunuyor. Nur Demirok,
İSMMMO Yaşam’ın sorularını yanıtladı.
Yazı ile yolunuz nasıl kesişti? Gazeteciliğe ne zaman, nasıl başladınız?
İzin verirseniz ‘gazetecilik’ şeklinde
tanımladığınız, onurlu mesleğin profesyonel üyesi
olmadığımı belirterek söze başlayayım: Amacım
Türkiye’de yaygın bir girişim iklimi yaratmaktan
ibaret. Tabii, bunu yaparken okuyucu profiline
uygun olarak özellikle ‘small business’ dünyasındaki gelişmeleri hedefliyorum.
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‘GENÇ GİRİŞİMCİLER
KLASİK MÜZİK 		
DİNLEMELİ’
Yazar Nur Demirok’a “Nasıl dinleniyorsunuz?”
diye soruyoruz. Klasik müzik dinlemenin en büyük
dinlencelerinden biri olduğunu belirten Demirok, genç
girişimcilere de klasik müzik dinlemelerini öneriyor.
Demirok, hobileri hakkında şu bilgileri veriyor: “Eşimle
birlikte yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak benim
için bir bakıma dinlenme oluyor. En çok yaptığımız şey
ekonomi kökenli uğraşılardan arada bir uzaklaşıp sanat,
kültür ve estetikle ilgili faaliyetleri takip edip onları
aramızda tartışmak. Dünya klasikleri başucumuzda…
Klasik müzik ise olmazsa olmazlarımızdan… Özellikle
Rachmaninov, Debussy, Chopin…
Aklıma gelmişken tam da bu noktada bir sır
vereyim size: Çok sesli müziğin çağrışım ve algılamayı
kolaylaştırdığını keşfettim son yıllarda. Psikolojik kreativite ve algı açısından… Hem ufkunuz genişliyor; hem de
geleceğin ufkunu pozitif düşünmenize yardımcı oluyor.
Genç girişimcilere hararetle tavsiye ederim.
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pazarlama psikolojisi üzerine yazdım.
Türkiye’de ekonomi gazeteciliği, girişim yazarlığı nereden nereye
geldi? Öngörülerinizi de paylaşabilir misiniz lütfen…
Bence ekonomi gazeteciliği 1970’lerin sonunda rahmetli Nezih Demirkent’in
bugünlere uzanan vizyonuyla başladı. Önce gazete sayfaları, sonraki yıllar ‘Dünya
Gazetesi’ ve diğerleri… Fakat çok önceleri sadece ekonomi değil, arada bir girişim
yazarlığı yapan işadamları ve akademisyenlerin varlığını da hatırlıyorum.
Bu konuda ilklerin tarihini biraz daha geriye götürebilirim. Bir ara vizyoner
işadamı Selçuk Yaşar’ın Altemur Kılıç ve Jerfi Yener yönetiminde çıkardığı ‘Devir
Dergisi’ benim ilk hatırladıklarım arasında. Burada özel sayfalara serpiştirilmiş sınaî
girişimciliğin kuluçka dönemini görüp hayli etkilendim. O tarihlerde ‘Akis Dergisi’
de içeriğine arada bir bu konuları ekliyordu.
İşin ilginç yanı ekonomi gazeteciliğini geliştirenler genellikle Ticaret ve
Sanayi Odaları oldu ama ben ‘İzmir Ticaret Gazetesi’ni bağımsızlar arasında ilk
sıraya koyuyorum. 1940’lardan bu yana bugün de devam ediyor. Tabii, yine İzmir
kökenli ‘Gözlem Gazetesi’ bu alanın altın neslini yaratmış müstesna bir ekonomi
gazetesidir. Ekonomi gazeteciliğinin başlangıcındaki duayen yazarları da unutmamak gerek: İlk aklıma gelenler Ali Gevgilili, Prof. Dr. Kenan Mortan, Çetin Gürel ve
tabii Prof. Dr. Güngör Uras…
Türkiye’de girişimcilik ne durumda? Avantajlar ile dezavantajlarımız neler?
Girişimcilik elbette toplumun büyük bir bölümünde ilgi görüyor artık. Büyük
çaplı girişimler ise son 30 yılda epey mesafe aldı. KOBİ tipi girişimlerle de dünyanın
önemli ülkeleri arasına girdik. Nitekim bana göre bugün stratejik anlamı olan G-20
ülkeleri içinde bulunmamız bu sonucun anlamlı bir yansıması.
Medya son 10 yılda ‘inovasyonel girişimciliği’ epey destekledi ülkemizde.
Sosyal medyanın buna büyük katkısı oldu. Kentsel gereksinimler ve doğala dönüş
arzuları tüm kesimlerde yeni nesil girişimciliğe olan duyarlılıkları hayli arttırdı.
Avantaj ve dezavantajlara gelince; sadece şunu söyleyebilirim: Taklit işler girişimciliği basitleştirip adeta zehirliyor. Bunun panzehiri ise yaratıcı hayal gücünü harekete
geçirip orijinal işlere yönelmek…
Yeni iş arayışında olan girişimciler öncelikle nelere dikkat etmeli?
Önerilerinizi alabilir miyiz?
İhtiyaçların neler olduğunu anlamak lazım önce. Daha ileriki aşama ise
sadece ihtiyacı görmek değil; ihtiyacı yaratmak olmalı. Biz endüstri ve ticaret
alanlarında henüz bu düzeylere gelemedik. Şimdilik hem yerel hem de genel
ihtiyaçlara yöneliyoruz. İhtiyacı yaratma aşamasına gelmek için biraz daha zamana
ihtiyacımız var. Önemli olan; öykünmeyle orijinaliteyi de birbirine karıştırmamak
lazım. Çünkü öykünme taklide yol açıyor; orijinalite ise inovasyona.
Bence inovatif işler girişimciye ilk olmanın avantajını sunuyor. Evet, aynı
zamanda fırsatları görme sanatı denir girişimcilik için. Bu konuda ben çok ısrar
ediyorum. Fırsat olan yerde girişimcilik daha kolay filizleniyor. Ama olası fırsatları
kuşbakışı görebilmek için hedef kitleyi tanımak kadar, global trendleri de yakından
takip etmek şart oluyor elbette. İşin sırrı biraz da sıra dışı aykırı düşünceleri var
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‘İSMMMO’NUN BAŞARISI
RASTLANTISAL DEĞİL’
Para Dergisi’nin girişim yazarı Demirok, İSMMMO için başarının
asla rastlantısal bir süreç olmadığını ifade ediyor. Demirok, İSMMMO’nun
faaliyetleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Değerli uzman isimlerin
yer aldığı örnek bir kurum… İSMMMO için başarı asla rastlantısal bir
süreç değil. Mesleki literatüre katkı yapan başarıların aynı hızla devam
edeceğine eminim. Kısacası dünyadaki tüm benzerleriyle rahatça boy
ölçüşecek birikime sahip bir meslek örgütü İSMMMO…”
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lerimizde önce merak ve araştırma arzusu var.
En azından dijital ortamda inisiyatif alıp sonuna
kadar gidiyorlar. Bu da ufuksal algıda genişlik
ve dinginlik yaratıyor. Unutmayalım ki ‘merak’
dediğimiz şey girişimciliğin ‘ABC’sidir.
Eğitim sistemimizi bu yönde desteklemek
lazım. Risk algısının aynı zamanda fırsat içerdiğini kabul edip bunun ne anlama geldiğini tedrisat
sisteminin içine yerleştirmek zorundayız. Dahası,
kendine güven duygusu -ki buna literatürde
‘selfassertive’ deniyor- çok önemli bir ayrıntı.
Önce kendine güvenme ortamını var etmek;
sonra da yoğun eğitim desteği… Batıda bu iş
böyle yürüyor…
Girişimcilere destek ve teşvik sistemi için ne dersiniz?
Çok kısa ve net konuşacağım; bugünkü
ekonomik destek paketleriyle umduğumuz yere
varmak pek mümkün değil. Öncelikle KOBİ’ler
bazında yeni girişimler için yalnız vergi muafiyeti
değil, aynı zamanda makul süreleri kapsayacak
faizsiz kredi olanaklarının yaratılması şart. En
azından asgari ücret yükünü genç girişimcilerden

tümüyle kaldırmak da girişim arzusunu motive
edecektir. Unutmayalım ki girişimcilik sadece
bireysel bir motivasyon değil, topyekun sosyal
kalkınmanın da temel bileşenlerinden biridir.
Kalıyorsa boş zamanlarınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Boş zamanlarım çok az. Profesyonel yaşamın alışkanlıkları devam edip gidiyor maalesef.
Yenilik önerileri ve buluşsal fikirleri dostlarımla
paylaşıyorum. Onlara yeni ufuklar açmak, bu
konuda sohbetlere katılmak beni mutlu ediyor.
Buna sıra dışı bir alışkanlık da diyebilirsiniz.
Bilhassa değişim ve yenilik içeren projeleri
dillendirmeyi seviyorum. Dergide yazdıklarım
popüler kültüre hitap eden nispeten basit öneriler.
Kapsamlı özel çalışmalarda ise detaya inmeyi
önemsiyorum. İyi tanımlanmış bir proje olası
riskleri yarı yarıya azaltıyor. Ama bunları bir
dergi sayfasına sığdırmak mümkün değil. Bizim
dergide yaptığımız şey önerilen basit işlerin sadece satırbaşlarını vermek… Ufuk açsın, girişimci
düşünceyi cilalasın ve biraz da esinlenme kaynağı
olsun yeter.
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etmekten geçiyor.
Türkiye’nin ekonomik sorunlarının
çözümünde girişimciliğin rolü olması beklenebilir mi? Nasıl?
Ekonominin motoru geçmişe değil geleceğe gitmek için çalışır. Geleceği idealize edip iş
kuranlar sadece ve sadece hayalleri ufka uzanan
girişimcilerdir… Bırakın iş dünyasını; büyük
sanatçılar, önderler, kuramcılar ve ideologlar da
birer girişimcidir aslında. Yani toplumun ihtiyacına
yön veren girişimci ruhlu, heyecan dolu idealist
akıllar... Girişimcilik ruhunu yitiren bir toplum
geriye doğru kaymaya başlar. Çok şükür ki bugün girişimcilikle ilgili pekişmiş inançlar, fikirler
var ülkemizde. Hem de çok sayıda. Bu fikirler
özellikle KOBİ bazında hızla hayata geçiyor.
Tabii, sosyal medyadaki yoğun girişim iklimini de unutmayalım bu arada. Özellikle okumuş
genç kuşak girişimcilerin stratejik oyun ve eğitim
alanıdır bana göre burası.
Eğitim sistemimizde nasıl değişiklikler yapılmalı?
Ben gençlerimizden çok umutluyum. Genç-
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Kârlı salgınlar
Dünyada milyonlarca insan hâlâ, tüberküloz,
sıtma, kolera gibi hastalıklarla can veriyor.
Domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıkların
biyolojik sirkülasyon içinde ortaya çıktığı ve
bilinçli yayıldığı, ardından da aşısının üretildiği
iddiaları var. Bu iddialar ortada dururken, bir
kısım uzmanlar, bu tip hastalıkların, tavuk,
domuz ya da ineklerin kapalı, sıkışık ortamlarda
tamamen hazır kesif yemlerle yetiştirilmesinden
kaynaklandığını söylüyorlar.
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DEFNE DOĞAN
‘İğne atsan yere düşmez’
atasözüne uygun bir kalabalığın
arasında mini adımlarla ilerlemeye çalışıyor. Değil ilerlemek,
ayakta durabilmek bile güç...
‘Günün yorgunluğunun üstüne
de hiç çekilmiyor’ diyor içinden...
Esma Hanım, içinden isyan etse
de küçücük bir adım atılınca bir
bayrak gibi dalgalanıyormuşcasına hareketlenen kalabalık
arasında çaresizce bekliyor... Beklerken bir kez daha; hem sabah
işe gelirken hem akşamları eve

dönüşte onlarca insanla ne kadar
yakın temas kurmak zorunda
kaldığını düşünüyor. Öksürenler,
hapşıranlar... Her gün yüzlerce,
hatta binlerce insanın dokunduğu,
soluduğu toplu taşıma araçlarında hatırı sayılır derecede uzun
zaman geçiriyor... Sonradan ilk
fırsatta ellerini yıkasa da belki
de bugüne kadar hiç silinmemiş,
daha önce yüz binlerce elin tuttuğu otobüs tutacaklarına tutunmak
zorunda...
Bu sabah gazetelerin
birinde yine bir domuz gribi
ölümü haberi vardı. Acaba aşı
olmalı mıydı? Bu aşılar onu korur
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muydu, daha da önemlisi etkileri konusunda
riske girmiş olur muydu? Aşı olmayınca mı daha
büyük risk altında?.. Komşusu Ege ve kızı aşı
olduğunda çok fena hastalanmış, Kasım ayında
aşılandıktan sonra da izleyen iki ay içinde birer
kez daha grip olmuşlardı...

AMAÇ İLAÇ TÜKETİMİ Mİ?
Esma Hanım, ne işe giderken yollarda
verdiği savaş konusunda ne de aşı ikilemi konusunda yalnız... Bugünlerde buna benzer sorular
pek çok kişinin kafasında dolaşıyor. Sağlık
çalışanları da konuyla ilgili kesin bir kanıya
varmış değil... Ulus ötesi ilaç devlerinin yıllık
yüzlerce milyar doları bulan pazarlama bütçeleri, kızamık salgınlarında aşılanmış grupların da
hastalığa yakalanması, ebola, sars, kuş gribi ve
domuz gribine yönelik yatırımlar bu kuşkuları
besliyor. Öyle ki bazı çevreler, ilaç tekellerinin
bazı hastalıkları fırsat olarak değerlendirdiğinin
altını çiziyor. İtalya’da 4 Ekim 2009’da Beş
Yıldız Hareketi’nin kurucularından olan aktivist,
komedyen ve blogger Beppe Grillo’nun blogunda verdiği bilgilere göre, ulus ötesi ilaç devi
firmaların bir yıllık geliri yaklaşık 1000 milyar
dolar. Bu kazancın da yaklaşık 300 milyar
doları pazarlama faaliyetleri için harcanıyor. Bir
sağlık yetkilisinin değerlendirmesine atıf yapan
Grillo’nun aktarımına göre, “bu pazarlamanın
en büyük amacı hastalık üretmek, yani hastalık
kapsamını normal, kabul edilebilir ya da sınır
değerlere sahip kişileri kapsayacak şekilde genişletmek. Amaç hasta, hastalık, terapi sayısını
arttırmak. Hastalıkları önleyici ilaç tüketimini
çoğaltmak.”

EVRİMİN DOĞAL PARÇASI
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof.
Dr. Önder Ergönül, virüs, mikroorganizma ve diğer canlıların evrim sürecinde sürekli değişim
halinde olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Biz bu virüslerin üretildiği
kanısında değiliz” . Evrim sürecinde olan virüs ve bakterilerin dönem dönem salgın hastalıklara yol açıyor. Ergönül, “Bu virüslerin bir kısmı çözülüyor, aşılarla önüne geçiliyor. Bir kısmı
da çözülemiyor, önüne geçilene kadar can alıyorlar. Aşılar ve diğer korunma ilaçları insan
ömrünü uzatmış durumda... Tarihte hatırlayın veba, AİDS gibi salgınlar çok fazla can aldı. Şu
anda da bu hastalıklar öldürücü, tedavi edilmezse öldürür ama aynı zamanda ilaçları var ve
tedavi edilirse kurtulmak mümkün” diyor.

KORUYUCU HEKİMLİK VE AŞI
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Bu pazarlama faaliyetlerine örnek olarak
da aşıları veriyor Grillo... Gribal enfeksiyonlara
yakalanmamak için her sonbaharda milyonlarca
sağlıklı kişinin yaptırdığı önleyici aşıların geçmişi
10-15 yılı geçmiyor. Bu aşılara karşı olan geniş
bir kamuoyu var. Yine de koruyucu hekimliğin
en önemli silahının aşılar olduğunu belirten
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Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, domuz gribi, kuş gribi
gibi hastalıkların biyolojik sirkülasyon içinde
ortaya çıktığını belirterek bu hastalıkların bilinçli
olarak yaygınlaştırıldığına ihtimal vermediğini
ifade ediyor. “Bu insanlığa karşı çok büyük bir
suç olur. Ben kimsenin bu hastalıkları yayalım,
aşısını üretelim, satalım diyeceğini sanmıyorum”
diyen Yeşildere, insan sağlığı açısından ölümcül
olan hastalıkların çok hızlı yayılmasının nedenleri konusunda ise şunları söylüyor:
“İnsan sağlığı açısından çok ölümcül
hastalıklar hızla yayılabiliyor. Bunun bir nedeni
de dünyanın küçülmesi, hızlı ulaşım olanaklarıyla daha hızlı bulaşma riski. Diğer nedeni de
göçmen kuşlar. Göçmen kuşlar, hastalıkların hızlı
yayılmasına neden olabiliyor. Kuş gribi, domuz
gribi gibi hastalıklar hayvandan insana bulaşabilen hastalıklar. Hatta bazıları tüberküloz etkisi
yapabiliyor. Bu hastalıklara karşı ulus ötesi dev
ilaç şirketlerinin aşı çalışmaları oluyor. Bakteriler
ve virüsler canlılar. İlaçlara karşı kendilerini
koruyorlar. Onlar da değişiyorlar. Kendilerini
güçlendirmek için genetik değişime uğradıklarını
unutmamak lazım. Dolayısıyla aşılar, ilaçlar
sürekli geliştirilmek zorunda.”

GERÇEK GİZLENİYOR
İlaç endüstrisi ve kapitalist sistem masum
mu? Bu soruya yanıt ararken problemin neden-
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lerine inmek gerekiyor. Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr.
Tayfun Özkaya, 2009 yılında domuz gribi patlak
verdiğinde “Kuş gribi olayının çok benzeri ile
karşı karşıyayız. Bu olayın Türkiye’yi etkilemesi
kuvvetle muhtemeldir. Domuz yetiştirilmediği
için sevinilmesin. Çünkü artık virüsün domuzlarla
bir ilgisi kalmadı. İnsandan insana yayılıyor”
yorumuyla dikkat çekmişti. Bu tip hastalıkların
tavuk, domuz ya da ineklerin kapalı, sıkışık
ortamlarda tamamen hazır kesif yemlerle bazen
birbirlerinin gübrelerini de yedirterek yetiştirilmesinden kaynaklandığını belirten Özkaya, şu
bilgileri veriyor:
“Bu sistemde üretilen hayvanların ürünlerinin besleme açısından insan için hastalık
üretici özelliği bir yana bu sıkışık ortamın kuş
gribi benzeri seri katiller üretmesi kaçınılmaz
oluyor. Ülkemizde kuş gribi hep köy tavukçuluğu ile ilgili gibi görünmüştü. Hâlbuki bütün
dünya örneklerinde çıkış noktasının endüstriyel
çiftlikler olduğu kesin bir gerçektir. Sorunun
çözümü için Meksika ve Kuzey Amerika’da
büyük domuz ve tavuk şirketleri üzerinde
şeffaf bağımsız bir soruşturma açılması
önerilmektedir. Dünya çapında fabrika tarımına
son verilmeli ve geriye çevrilmelidir. Ayrıca ilaç
sanayi krizden bir yarar sağlama konumundadır. Roche, Gilead and Glaxo SmithLine antiviral

ilaçlar üzerinde tekel sahibidirler.”
İlaç endüstrisinin bu işleyişteki rolü
ne? İşte bu soruya yanıt ararken gündeme
getirilen iddiaların bir kısmı “gerçekse eyvah”
dedirtecek cinsten... Geçen yıl çeşitli ülkelerde
yaşanan kızamık salgınlarını anımsatan Özgecan
Kocaman, Global Research sitesinde yayımlanan
orijinalinden çevirdiği makalesinde yaşanan son
kızamık salgınları boyunca popüler medyanın
hastalığa yakalananların aşılı olmaları ve aşıların
etkisizliğinin ispatlanmış olmasına karşın suçu
sadece aşısız çocuklara yüklediğini belirtiyor.

ÖNEMLİ İDDİALAR
Söz konusu makalede aşılar ve ilaç
endüstrisi hakkında bugüne kadar yapılmış geniş
çaplı araştırmalarda yer alan ‘gerçek durum’lara
ilişkin iddialar dile getiriliyor: “Çin’de kızamık
salgını, fakat yakalananların yüzde 99’u aşılı.
Zorunlu su çiçeği aşısı hastalığa yakalanma
oranını arttırıyor. 2012’de Kanada’da yaşanan
kızamık salgınında vakaların yarıdan fazlasını
aşılı gençler oluşturuyor. 1987’de tam aşılı bir
grup çocukta görülen kızamık salgını kayıtlara
geçiyor. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) kendi
verileri aşılar ve ani bebek ölümleri arasında
bağlantı bulunduğunu gösteriyor. Japonya’da
1993’te 1.8 milyon çocuğa uygulanan iki farklı
MMR aşısının ardından yaşanan rekor seviyede
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non-viral menenjit vakası ve başka istenmeyen etkiler sebebiyle
Japonya MMR (KKK) aşısını yasaklıyor. Yapılan bir araştırma, daha
yüksek dozda aşı uygulayan ülkelerde bebek ölümü oranlarının
da daha yüksek olduğunu gösteriyor. ABD’de “Üreticileri Yasal
Sorumluluktan Koruma” amacıyla kurulmuş bir aşı mahkemesi
bulunuyor. CDC yetkilileri aşılarda kullanılan cıva (timerosal) ile
otizm arasında bağlantı olduğunu da ifade ediyor. 1991’de CDC
ve FDA’nın, çok küçük bebekler için timerosal bazlı koruyucunun
kullanıldığı üç aşıyı daha takvime eklemesiyle 2.500 çocukta 1
oranında seyreden otizm oranları 2005’e gelindiğinde 15 kat
artış göstererek her 166 çocukta 1’e yükseliyor... Aşı üreticileri
stoktaki cıva içeren aşılarını satmayı 2004’e dek sürdürüyor.
Bağış karşılığında ilaç şirketlerine aşı davalarında yasal koruma
sağlanıyor. İlaç şirketlerinde çalışan hekim ve hekim gruplarının
tıp dergilerinde uydurma çalışma yayınlattıkları anlaşıldı. Tıp dergilerinde yayımlanmakta olan endüstri destekli deneylerin hepsi
sponsorlarının lehine sonuçlar gösteriyor. FDA’nın onay vereceği
tıbbi ürünler üzerinde kendi yürüttüğü bağımsız test/deney sayısı
sıfır. Menfaat ilişkileri üzerine inşa edilmiş bu sistem yüzünden tüketici, kullandığı ilaç kartellerine ait ürünün sağlığı için yaratacağı
tehlikenin gerçek boyutunu hiçbir zaman bilemiyor.” Bu iddialar
çok vahim. Menfaat zinciri olduğu için bazılarında doğruluk payı
da olabilir. Ancak hastalıklarla mücadele araçlarını üretmek de
kolay olmasa gerek.

EBOLA BÜTÇESİ
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İSPANYOL GRİBİ: İlk kez 1918-1920 yılları arasında ABD’nin New
Mexico eyaletinde tespit edildi. Hastalık, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası, o
dönemde yaşayanların yüzde 5’ini yok etti. İnsanlık tarihinin en büyük salgını.
TİFÜS: 2’inci Dünya Savaşı sırasında 3 milyon kişinin canını aldı. Hala
Afrika, Amerika ve Asya’nın dağlık bölgelerinde, özellikle aşırı kalabalığın ve kötü
hijyen koşullarının hakim olduğu cezaevleri ve mülteci kamplarında can alıyor.
KOLERA: Hindistan kökenli bir salgın ve hala dünyadaki su kaynaklarının
çoğunda bulunuyor. Hastalık sadece 50 yıl önce Ortadoğu’da yaklaşık 30 bin
kişinin canını aldı. Hastalıktan korunmak için suların kaynatılması, hijyene dikkat
edilmesi gerekiyor.
SITMA: Sivrisineklerle insanlara bulaşıyor. Sıtmanın en çok görüldüğü ülke
yüzde 90 oranıyla Afrika. 1950’lerde yaklaşık 250 milyon insan sıtmaya yakalandı ve 2.5 milyonu öldü. Bugün de her yıl yaklaşık 300-350 milyon insan sıtmaya
yakalanıyor ve 1.5 - 2.7 milyonu ölüyor.
ÇİÇEK: Çiçek, 20. yüzyılın en ölümcül hastalıklardan biri. Çiçek salgını
patlak verdiğinde Amerika’daki yerli halkın (kızıl derililerin) yüzde 95’inin yok
olduğu biliniyor. Salgının birçok devlet başkanıyla birlikte 60 milyondan fazla
Avrupalıyı da öldürdüğü tahmin ediliyor.
AIDS: AIDS yada HIV ilk kez 1981 yılında keşfedildi ve o zamandan
beri tüm dünyada yaklaşık 25-30 milyon kişiyi etkisine aldı. Tedavi edilmezse
öldürüyor.
SARS: 2000’lerde hayatımıza girdi. Hong Kong’da başlayan salgın bir kaç
hafta içinde 37 ülkeye yayıldı. Salgın 8.422 kişide görüldü ve bunların 916’sı yaşamını yitirdi. SARS’tan ölen insan sayısı düşük ama enfeksiyona yakalanma korkusu
medya ve insanlar tarafından panikle karşılandığı için korku büyüdü.
TÜBERKÜLOZ: Her yıl milyonlarca insanın bu hastalığa yakalandığı iddia
ediliyor. Tüberkülozun tedavisi var, ancak tedavi edilmezse yüzde 80 oranında
ölümcül olabiliyor. Geçen yüzyılda neredeyse 100 milyon kişi bu hastalığa yakalanarak öldü.
CÜZZAM: Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyondan fazla insan cüzzamdan
ölüyor. Ancak bu oran 2002’de 750.000 kadar daraldı. Hastalığa yakalananlar 5-6
yıl karantinaya alınarak tedavi ediliyor.
KIZAMIK: Bugüne kadar 200 milyon kişinin canını aldı. Bu hastalık
genelde çocuklarda görülür. Aşısı var. Yaklaşık 12 - 15 aylık çocuklara yapılan aşı
sonucunda, çocuklar kızamık virüsünü hafifçe atlatabilir.

DOSYA

Gazeteci Birgül Göker Perdisa Le Monde’u kaynak
göstererek yazdığı bir makalesinde, dünyada sıtmadan her yıl
600 bin kişi ölürken, ebolayla mücadeleye harcanan paralara
dikkat çekiyor. Perdisa’ya göre ebola ile mücadelenin iki büyük
finansçısı NIH ve Amerikan Savunma Bakanlığı, 2004 yılından
bu yana 65 milyon dolar harcadılar, 50 milyon dolarlık da
sözleşmeler yaptılar. Bu fonlardan ebolaya karşı aşı üretmeye
çalışan ilaç şirketleri yararlandılar. Perdisa, her yıl sıtmadan 600
bin kişinin öldüğüne dikkat çekerek ebola karşıtı hazırlıklara
yapılan harcamalara dikkat çekiyor. Perdisa, “Bu arada, ebola
ile ilgili çalışma yapan ilaç firmaları da mercek altında; 2011
yılında Johnson&Johnson aşı üretiminde uzmanlaşmış Hollanda
kökenli Crucell’i 2,4 milyar dolara satın aldı ve uzun yıllardır
ebola üzerinde çalışan Danimarkalı laboratuvar Bavarian Nordic’le ortaklık kurdu. Mayıs 2013’te İngiliz GSK, aşı üretiminde
uzman İsviçre kökenli Okairos’u 324 milyon dolara satın aldı.
Bu girişimlerin hepsi de ebola salgınının ortaya çıktığı 2014’ten
önce, size de tuhaf gelmiyor mu?” diye soruyor.

YÜZYILIN EN ÖLÜMCÜL
10 SALGINI
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Türkü sevdalıları
GAYE DELEN

RENKLİ YAŞAM

Bahçalarda mor beni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin...
Yirmiye yakın kişi kendinden geçmişçesine bu güzel türküyü söylüyor... Repertuarlarında
daha pek çok türkü var. Hepsi de çok yetenekli
olan bu koro üyelerinin ortak özellikleri ise
meslek mensubu olmaları. Yani muhasebe ve
mali müşavirlik yapıyorlar. Boş vakitlerinde ise
en sevdikleri hobilerini icra ediyorlar. Evet, Mali
Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği’nin
(MMMBD) Üsküdar Şubesi Türk Halk Müziği
Korosu üyelerinden bahsediyoruz. MMMBD Üsküdar Şubesi zaten müzik konusunda çok ünlü.
Türk Sanat Müziği koroları var. Üyelerin isteği
üzerine bu kez de Türk Halk Müziği korosu
kurdular. Derneğin yeni Başkanı Cemil Nizam
Atilla, eski başkanı ise Fatma Uygun...
Uygun, 2011’de kurdukları sanat
müziği korosunun çok ilgi görüp başarılı
çalışmalara imza attığını anımsatıyor. Bu ilgi
ve başarı önceden beri var olan halk müziği
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MMMBD Üsküdar Şubesi’nin oluşturduğu
Türk Halk Müziği korosunda hem en
sevdikleri hobilerini icra ediyorlar hem
de iş stresini atıyorlar.

korosu kurma isteğini de yoğunlaştırmış. Uygun,
“Özellikle değerli meslektaşlarımızdan Sabri
Kömek ve Servet Kozan, THM korosu kurulması
için çok istekliydiler. Her ikisi de mesleğine
yıllarını vermiş çok değerli büyüklerimizden. Bu
doğrultuda yönetim kurulumuzun aldığı kararla
Türk Halk Müziği Korosu oluşturuldu. İstanbul
Teknik Üniversitesi Şan Bölümü mezunu Prof. Dr.
Erol Parlak hocamız ile 2014 yılı Şubat ayında
çalışmalarımıza başladık” diye korunun kuruluş
öyküsünü anlatıyor.
Koro, meslektaş ve meslektaş yakınlarından oluşuyor. Amaç müzikle yoğun iş stresinden
bir nebze olsa da uzaklaşabilmek. Hep içlerinde
ukde olan, yapmak isteyip de bugüne kadar
yapamadıklarını keyifli, mutlu ve huzurlu
bir ortam yaratarak yapmalarını sağlamanın
yanında dostlukların pekişmesine vesile olmak

koronun amacı...
Burada söze Cemil Nizam Atilla giriyor.
Atilla, “Biz haftada bir gün pazartesi akşamları
çalışma yapıyoruz. İş çıkışı yoğun temponun
ardından meslektaşlarımızla burada buluşup
türkülerimizi söylüyor ve günün yorgunluğunu
atıyoruz. Konser zamanlarında çalışma sayımızı
ve tempomuzu biraz daha arttırıyoruz” diyor.

HER YÖREDEN SÖYLÜYORLAR
Koronun hocalığını yapan Prof. Dr. Erol
Parlak’a hangi yöreler ve hangi tarz üzerine
odaklandıklarını soruyoruz, cevabı şöyle oluyor:
“Biz koro olarak mümkün oldukça ayrım yapmadan yurdumuzun her yöresine ait türkülere
yer vermeye çalışıyoruz. Hatta komşu ülkelerden
Azerbaycan, Kerkük ve Balkan türkülerinden
de söylediğimiz oluyor. Tarz olarak olabildiğince
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anonim diye tabir ettiğimiz halk türkülerine yer veriyoruz. Bunun yanı
sıra türküleşmeye yüz tutmuş bestelere de yer vermekteyiz. Türkülerimizi ayırmaya imkan yok fakat hasret, sevda ve anne temalı türküler
beni hep daha fazla etkilemiştir. Dilimde hep dolaşan bir Gaziantep
türküsü var. ‘Bahçalarda Mor Meni,’ bu türküyü söylemekten büyük
keyif alıyorum.”
Parlak’la Türkiye’de türkü kültürünün son durumunu da
konuşuyoruz. O, türkülerin de değişen zamana uygun olarak gelişim
gösterdiğini belirtiyor ve ekliyor: “Bazı değişik tarzdaki sanatçıların
popüler türküleri icra ettiklerine tanık oluyoruz. Burada dikkat edilmesi
gereken şey seslendirilen tarz farklı olsa da türkünün özünü bozmadan
aslına sadık kalınarak icra edilmesi. Türkünün verdiği duygunun veya
anlattığı hikâyenin vurgusunun değişmemesi gerektiğine inanıyorum.
Türküleri farklı müzik türlerindeki sanatçıların seslendirmesinde bir beis
görmüyorum fakat dediğim gibi özüne sadık kalmaları koşuluyla.”
Prof. Dr. Erol Parlak’a göre, türkülerin daha fazla sevilmesi için
türkülerin kentlerde değil de köylerde söylendiği düşüncesini yıkmak
gerekiyor. Eğitimli, kültürlü, kendini geliştiren insanların da halk müziğini keyifle dinlediğini ve icra ettiğini, halk müziğinin artık orkestrasyon
anlamında geliştiğinin ve globalleştiğinin farkına varılmalı. Parlak, “Bir
de tabii bütün bunları yaparken halk müziğine gönül vermiş insanların
vizyonlarını da geniş tutmaları gerekmektedir” diyor.

‘YENİ KATILIMA AÇIĞIZ’
Cemil Nizam Atilla, THM korolarında şu anda 19 kişinin bulunduğunu belirtiyor. Katılmak isteyen tüm müzik severlere de kapıları her
zaman açık. Meslek mensuplarına da bir hobi edinmeleri önerisinde
bulunan Atilla, koronun yararlarını şöyle aktarıyor: “Tek başınıza şarkı
söyleyebilirsiniz elbette ama bir de grup halinde koro halinde şarkılar,
türküler söylemek inanın çok keyifli. Çoğu üyemiz hasta olsa bile
çalışmalara katılıyor ve buradan iyileşerek ayrılıyor. Bizim çok güzel
birlikteliklerimiz ve pozitif enerjimiz var. Müzik ruhun gıdasıdır, gıdasız
kalmayın bize katılın.”

Erol Parlak, Fatma Uygun ve Cemil Nizam Atilla koroyla ilgili bilgi verdi.

‘STRESİ YENİYORUZ’

Koronun kurulmasında etkisi olan ve düzenli olarak çalışmalara
katılan meslek mensubu Sabri Kömek koroya katılmanın kendisine neler
kattığını şöyle anlatıyor: “MMMBD Üsküdar Şubesi’nde 2010 yılından beri
sürdürdüğümüz Türk Sanat Müziği çalışmalarına devam ederken, Türk Halk
Müziği koro çalışmalarını da sürdürüyordum. Muhasebecilik mesleğime
1974 yılında başladım. Mesleğimi çok sevdiğimden dolayı emekli olmama
rağmen çalışmalarıma büro sahibi olarak devam etmekteyim. Muhasebe
mesleği, özellikle ülkemizde uygulama birliği olmaması yüzünden kolayı
zor eden kamu yöneticileri ve mesleğimizin kamu tarafı, bitmeyen angaryalar, her an hata yapma korkusu nedeniyle son derece zor bir meslek.
Birçok hastalığın ana nedeni olan stres mesleğin olmazsa olmazı. Müzik
işte bu zorlukları ve stresi yenmemizdeki en büyük destektir bana göre.
Ne kadar yorgun ne kadar stresli olursam olayım gerek ud’un, gerekse
bağlama ve ritm sazların uyumlu melodisi ile inanın tüm yorgunluğumu
unutuyor, çalışma sonunda bayağı hafiflemiş hissediyorum kendimi... Tüm
bu paylaşımları meslektaşlarımla paylaşmakta hayatıma ayrı bir anlam
katıyor. Derneğimizde koro çalışmalarını başlatan dernek başkanlarımıza
ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürler ediyorum.”

Kömek

RENKLİ YAŞAM

OCAK - ŞUBAT 2016

İSMMMO YAŞAM l 29
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Korku türünde çektiği
kısa filmlerle tanınan ve
yurtdışındaki festivalleri sıkça
ziyaret eden Can Evrenol ilk
uzun metrajı Baskın’la seyirci
karşısına çıktı. Çokça cin
filminin çekildiği günümüzde
Can Evrenol daha farklı
korkuların peşine düşüyor.

‘Seyirciyi korkutmaktan
çok kendimi ifade ettim’
BANU BOZDEMİR
Annesi ve babası mimar… 2000 yılında
Üsküdar Amerikan Koleji’nden mezun olan Can
Evrenol, üniversitede Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü’ne kaydoldu. O zaman
“işletme okumak lazım, başka ne yapabilirim
ki” diye düşünüyordu. Ancak bölüme girince
bıraktı ve daha sevdiği bir bölüm okumaya karar verdi. Bir kız arkadaşının peşinden giderek
İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde film studies
(sinema çalışmaları) okumaya başladı. Ancak
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bölümün teori ağırlıklı olması nedeniyle rotayı
Amerika’ya kırdı; Los Angeles’a gitti. NYFA’da
(New York Film Academy) sinemanın pratiğini
öğrendi. Ve orada ilk olarak evini vidalar
basan bir adamın hikayesini anlatan Vidalar
kısa filmini çekti. Bu filmle birlikte birçok ödül
alan Evrenol, Türk sinemasının ender korku
yönetmenlerinden biri olma yolunda ilerledi.
Babaannesinin kolunu kesen bir genç kızın
hikayesi Babaanne ile de dikkat çeken Evrenol,
şimdilerde ilk uzun metrajlı filmi Baskın’la
seyircinin karşısında... Çokca cin filminin çekil-

diği günümüzde farklı korkuların peşine düşen
Evrenol, “Baskın’ı kendim yazdım; Kendim
yazınca da böyle bir şey çıktı. Yani seyirciyi
korkutma değil de daha çok kendimi ifade
etmek oldu” diyor.
Bir kısa film geçmişiniz var ama
Baskın ilk uzun metrajlı filminiz. “Türkiye’de kısa metraj sinemacı olmak için,
yurtdışında ise sinemacı olunduğu için
çekilir” denir. Bu anlamda sizin kariyeriniz ne şekilde gidecek? Uzun metrajda
mı devam edeceksiniz yoksa kısa film de
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sinemasında “çok sert bir korku filmi
geldi” gibi bir pazarlaması var. Hatta
ben Kanada’da Vanguard bölümünde
olsun istiyordum. Vanguard, daha
sivri içerikli daha nitelikli filmler…
Daha sonrasında daha da ünlü bir yere
koyuldum. Aslında biraz da endişem
oldu oraya kaşarlanmış korku filmi
izleyici kitlesi gelecek diye, çünkü
bizim filmimiz daha başka bir şeydi.
Kökeninde bilim kurgu filmi. Yavaş
yavaş gelişip sürprize düşüyor. Bizde
biraz festival, Türk filmi niteliğinde bir
filmi Alacakaranlık Kuşağı ile birleştirince herkesin bir yorumu oluyor ve
farklı bir şey ortaya çıkıyor.
Peki sizin filminizin farklılığı neydi?
Türkiye’de bu film yayınlanmaz
mı acaba diye düşündüğümüz sırada
yurtdışından talep olduğu ve bütçenin
buna yeteceği bilgisine ulaştık ve bu da
benim istediğim şeyi istediğim şekilde
yapabilme lüksüne sahip olmama
yol açtı. Bence bu olaydan dolayı
diğerlerinin yanında korkudan ziyade
sanat kategorisine düşebilecek bir film
oldu. Biraz şans, biraz işlerin denk
gelmesiyle oldu.
Biliyoruz ki birçok yönetmen korku filmleriyle başlıyor
ve hep öyle devam ediyor. Sizin
sinemanızda korku türü bir başlangıç mı yoksa bu türü kendiniz
için oluşturma hevesinde misiniz?
Ben daha çok ikisi de olsa ne
güzel olur diyorum. Popüler sinemaya
yöneldiğinde içinde daha keskin öğeler
taşıyan veya belli bir şeyler yapıp daha
sonra başka yerlere kaymak, bir futbol
filmi, bir boks filmi yapmak isterim.
Ancak ben dünyanın her yerinde bir
yönetmen olarak masaya oturup
gururla dururum da bir yazar olarak

‘YÖNETMEN OLMAYA
ZOR KARAR VERDİM’
Yönetmen Can Evrenol’a kendisinin özgeçmişini
sorduğumuzda kendince bir yanıt veriyor: “Kendimi
bildim bileli hayatta en sevdiğim şey sinemaydı. Ama
sinema okumaya karar vermek, hele ki sonra yönetmen
olmaya karar vermek için bayağı bir bekledim açıkçası.
Kolay olmuyor tabi böyle bir karar almak. Deneysel
olarak çektiğim ilk kısa film, Vidalar, birçok ödül aldı.
Filmi yaparken büyük keyif aldım. Oradan aldığım gazla
bir kısa film daha, bir kısa film daha derken 2010 yılında
To My Mother and Father’ı çekerken tamam ben artık
kendime yönetmen diyeyim, bu mesleğe baş koyayım
dedim.”
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görecek miyiz?
Ben aslında kısa film çekerken
kendimi 100 metre yarışçısı gibi hissettim. Biliyorsunuz maraton yarışçıları
da vardır ama benim 100 metre daha
hoşuma gidiyordu. Bir şey yazayım
diye başlayıp birkaç sayfa sonra
bitiriyordum; bu yüzden hep doğal
geliyordu. Ancak şimdi uzun metraj
çektikten sonra düşüncem şu yönde:
Kısa metraja harcadığım emek ve
zaman ve maneviyat aynı. Bu yüzden
kısaya harcamaktansa, uzun metrajlı
filmlere harcamak gibi bir düşünce var
artık kafamda. Ancak illa ki kısa film
yapacağım...
Normalde ilk proje bütün
yönetmenler için önemlidir. Neden
bir korku filmiyle başladınız?
Çünkü benim dilim bunu gerektirdi. Normalde başka bir senaryo fikri
vardı kafamda ancak sonradan biraz
daha bütçe çıkınca, korku filmlerini çok
sevdiğimden ve çekmek istediğimden
korkuya yöneldim. Bu proje için edebiyat yönü daha baskın olan bir yazarla
konuşma şansı elde edemedim. Kendim
yazdım. Kendim yazınca da böyle bir
şey çıktı. Yani seyirciyi korkutma değil
de daha çok kendimi ifade ettim.
Filminizin pazarlama
konusunda da bir artısı var ki
Amerika’ya kadar gitmiş. Bunu
nasıl sağladınız?
Austin’de bir yorumcu bizim için
“Anadolu’da Hellraiser” dedi. Bu da
benim çok hoşuma gitti tabii. Onlar çıta
olarak çok yükseklerde, filmler hem
edebiyat hem de bütçe olarak ilerimizdeler. Ancak bence hissiyat olarak dediğiniz şey çok doğru; bir etiket oldu.
Ben de filmi biraz böyle konumlandırmak istiyordum. Pazarlamamız çok
da farklı bir pazarlama değil. Dünya
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Evrenol,
şimdilerde ilk
uzun metrajlı
filmi Baskın’la
seyircinin
karşısında...
kendime hayranlığım yok açıkçası. Çok iyi bir hikayeyle birleşip onu
yapmak gibi bir açlığım var aslında…
O zaman aslında Türk Sineması’nın endüstri olamamasının acısını yönetmenler veya bu yola çıkmak isteyenler mi
çekiyor?
Biraz öyle… Ekibin karşısına çıkıp senaryonu kabul ettirmen gereken bir işten Tarkovski filmi çıkamaz zaten. Ben de biraz daha idealist
yaklaştım. Filmimi sundum mu? Evet sundum ama anneme, kardeşime,
görüntü yönetmenime... İlla ki sunmanız gerekiyor zaten bir tartışılma
olması gerekiyor ancak ne kadar doğal ve sosyal gelişirse o kadar güzel
oluyor.
Peki filmin kastını nasıl toparladınız?
Valla kasttaki herkesle bir hikayemiz var. Kimisi arkadaşım;
Ergun abiyle tanışmamız çok tesadüftü. Beşiktaş’tan bir reklam filminin
kast görüşmesinden çıkmıştım. Baktım ki Ergun Kuyucu kenarda çorba
içiyor. Hemen gittim elini sıktım ne kadar büyük bir hayranı olduğumu
söyledim. “Benim bir senaryom var okursan çok sevinirim” dedim.
Hemen senaryoyu yolladım o da bana geri dönüş yaptı; “Yaparız” diye.
Daha sonra kamera arkasında bana itiraf etti; “Senaryoyu ilk okuduğumda anlamadım ama yaparız ederiz dedim” diye. Biraz kendi bireysel
ilişkimizle filan yürüttük. Filmdeki kötü karakter olan Mehmet mesela
çok garip bir tip. Kendisi Pendik’te bir otoparkçı. Daha film çıkmadan
suratını reklam etmeyelim dedik. Mesela polislerin şefinin çok karizmatik, hükmedebilen bir tip olması gerekiyordu ama öyle oyuncuları almak
için para yok. Başrol veremiyorsun. Hem de iyi bir oyuncu olması lazım
ki diğerlerinin yanında aksamayacak. Nasıl bulacağım diye kendimi
yerken Fatih Dokgöz Trabzon’dan gelmiş. Saç ektirmiş. Saç ektirince de
ben birkaç ay iş yapmayayım demiş ancak böyle bir iş gelince de yaparız
dedi sağolsun.
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Kültür Bakanlığı’nın korku filmlerine bakışı nasıl, destek
alabiliyor musunuz?
Hiç denemedik. Kapıcı diye bir filmimiz vardı bizim. Onunla Atlantik üzerinden Reha Erdem’in Mars’la konuşmalarına rağmen biz hiçbir
destek alamamıştık. Sonrasında ben de ümidi kestim tabii. Tamamen
yüzümü batıya dönmemin sebebi de oydu zaten.
Türk izleyicisini etkileyen bir korku altyapısı var; dini
içerikli korku filmleri... Gelenek görenekle; halk edebiyatından
gelen, sözlü edebiyatla beslenen bir tür. Bu filminizle biraz o
türün dışında kaldığınızı düşünmüyor musunuz?
Şöyle ki, mesela Fransız yeni vahşet sineması diye bir şey var.
Orada baktığında Fransa’nın halk kültürüyle alakalı bir şey var mı? Yok.
Ancak Fransa’nın son 15 senedir sokaktaki vahşeti, çatışmaları, ırklar
arasındaki tersliklerden gelen büyük bir nefret var, otoriteye karşı olan,
bunları gösteren muhalif bir sineması var. Ancak bu filmlerin diline yansıyor. Hostel gibi, belki de ondan daha sert filmler geliyor Fransa’dan.
Ancak içinde hiç espri yok. Çok ciddi. Bence Türk korku filminde de
cin, tamam. Ki bakıldığında iyi filmler bunlar. Ancak Türk korku filmini
belirleyecek olan şey sadece kültür değil, bu topraklardaki motiflerin o
dile nasıl yansıdığı. Dil deyince de, bana çok da söz düşmez ancak Türk
korku sinemasında arka planda kaldığını düşünüyorum. Onun için yaparken de filmi, hiç gelmeyecekler etmeyecekler diye düşünmedim. Ben
zaten içimden geldiğim gibi yaparsam, Türkiye’deki insana hitap ederim
diye düşündüm. Onun da biraz geri dönüşünü alıyoruz gibi gözüküyor.
Yönetmenlerimizden Alper Mestçi’yle sohbet ederken,
cinden sıkıldığını, farklı bir şeyler çekmek istediğini ancak korku izleyici kitlesinin 15-20 yaş arası kızlar olduğunu söyledi.
İzleyici de korku filmlerinin gelişimini olumsuz etkiliyor mu?
Buna boyun eğmek mi lazım; meydan okumak mı? Ben Türki-
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‘CİN FİLMLERİNİ KENDİME
YAKIN BULMUYORUM’
Türk sineması için kendine has bir korku dilinden bahsedebiliriz.
Cin filmleri neredeyse bir tür olmaya başladı. Can Evrenol’a “Sizin korku
filmlerinizin farklılığı nedir” diye soruyoruz. Evrenol, diğer yönetmenleri
de kırmadan şu yanıtı veriyor: “Meslektaşlarımla kendimi kıyaslamak
istemem ancak tür için, o filmler benim kalbime yakın hissettiğim
filmler değil. Birkaç tanesini başından beri takip ettim fakat sevemedim.
Mesela Hasan Karacadağ’ın yarattığı şey için çok büyük bir saygım var.
Özgür Bakar var, çok sevdiğim arkadaşım, Özgür’le yüz yüze de çok
konuşuruz. Bu tarz filmler kendimi pek bağdaştıramadığım şeyler. Belli
çizginin içinde ilerliyorlar. Evde tek başınıza izlediğinde korkutacak
şeyler var ancak şaşırtmıyorlar. Bu yüzden beni cezp etmedi.”
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ye’de korku filminin belli bir kitleye hitap ettiğine inanmıyorum. Ben de izlerim,
annem de babam da, kardeşim de izler. Bence şöyle bir şey var, bu filmi yaparken
Türk seyircisini umursamıyorum diyerek bir maske takmıştım. Ve bu maskeyle
yapılan bir filmin aslında Türk seyircisi için yapılanlardan daha fazla seyirciye ulaşacağını düşünüyorum. Bunun ben garantisini veremem ancak benim düşüncem,
umudum bu. Mesela Paul Verhoeven; liberal solcu Hollanda hükümetinde yaptığı
filmler yüzünden sansürleniyordu. Gitti, aşırı kapitalist bir Robocop filmi yaptı ve
aşırı kapitalist yaparak kapitalizmi de eleştirdi aynı zamanda. Bu yüzden herkes
sevdi onu. Bir arkadaşımın annesi filmimizi izledi; “Bu aslında biraz maçoluk
eleştirisi olmuş” dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Hakikaten argo espriler seven
adamın da hoşuna gidecek bu, LGBT kafasının da, eleştiri bekleyen insanların da
hoşuna gidecek. Benim kendi dünya görüşüm öyle olduğundan yansıttım bunu.
Son olarak, izleyici için benim size sormadığım ancak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Aslında ben az şey söylemek istemiştim ancak çok fazla konuştuk. Ne kadar
az şey bekleyerek gidilirse o kadar güzel olacak bir film diyelim.
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Beyninizi geliştirin!
Stratejik düşünme,
spor, oyun, eğlence
ve sosyal temayı
artırmakla beyni
devamlı dinç tutup
geliştirmek mümkün.
Nefes ve meditasyon
gibi basit egzersizler
de beyin kapasitemizi
tam olarak
kullanmamıza yardım
ediyor.
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GAYE DELEN
Beynimiz… Diğer organların kontrolünü
sağlayan çok önemli bir organ. Tıp ve bilimin
ilerlemesine karşın onunla ilgili az şey biliyoruz. Ama
insanların beyinlerini tam kapasite kullanmadıkları
bir gerçek. Karmaşık bir sisteme sahip görünse de
beynimizi geliştirmemiz mümkün. Ya da gerekenleri yapmazsak körelmesine de neden olabiliriz.
Beynimizi geliştirmemiz için farklı yollar bulunuyor.
Uzmanlara göre, beyni geliştirmek ve onu canlı
tutmak mümkün. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beyninizin kontrolünü sık sık yapın, onu besleyin” diyor.
Tarhan’a göre, bilgi çağında hakimiyet kol gücünün
değil, beyin gücünün eline geçti. Bu nedenle beynimi-

zi doğru kullanmanın önemi de arttı. İş hayatında da
beynini ve kendini geliştirenlerin daha önce çıktığı da
herkesin malumu.

BİR HEDEF BELİRLEYİN
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, beynini geliştirmek
isteyenlere önce bir amaç belirlemelerini öneriyor.
Uğrunda yaşanmaya değer bir amacı, çile çekmeye
değecek hedefi olmayanlar kendilerini harekete
geçiremezler.
Tarhan’a göre, stratejik düşünce ikinci önemli
konu. Hedef piramidinin tepesine en önemli şeyleri
koy, soyut hedefleri hiçbir zaman unutma. Hayatının
sonunda nasıl anılmayı istiyorsun, nasıl bir insan
olmak istiyorsun iyi düşün. Amaç belirlemek kendi
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kendini kodlamak stratejik düşünmek yol haritanı
çizmek gibidir. Tarhan, spor yapmayı da öneriyor.
Düzenli spor veya haftada bir terleyecek kadar
spor, ruh halimize de iyi gelir, olumlu düşünmemize katkı sağlar, yaşlanan beynin zinde kalmasını
kolaylaştırır. Spor beyinde büyüme faktörü salgılatarak beyni genç tutar.

BEYNİ ZORLAYIN

Tarhan

Beynin kapasitesini geliştirmek için beyni zorlamak da gerekiyor.
Tarhan, “Zihinsel egzersizler beyinde sinirsel bağlantı havuzunu zenginleştirir. Beynin banka hesabını kabartırlar. İleriki yıllarda ekilenler toplanır.
Beyinde bağlantı sayısını en çok artıran şey yorum yapmak, tekrar yapmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni deneyimlere açık olmak, alışkanlıkları
terk ederek rutini değiştirmektir” diyor.
5N 1K kuralına da uymak önemli. Prof. Dr. Nevzat
Tarhan bu konuda, “Hafızanın altı sadık hizmetçisi olarak
bilinen ‘Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin’ sorularını
sorarak beyne kaydedilen bilgiler kolay hatırlanır ve
unutulmazlar. Bir olayı kolay hatırlamak için bir hatırlatıcı
ipucu geliştir” ifadesini kullanıyor.
Tarhan’ın beyni geliştirmek için bir diğer önerisi
ise, iyi bir gözlemci olmak. Araba kullanan sürücü aktif
gözlemcidir yan koltukta oturan kişi pasif gözlemci. Yolları
öğrenmek gibi bir derdin varsa şoför koltuğuna oturman
gerekir. Dikkati ve algılama gücünü artıran en kestirme ve
kalıcı öğrenme aktif gözlem ve pratik yapmanın birlikte olmasıdır.

GÜLMEK HER ŞEYİN İLACI
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İnsanların beynini aktif tutması ve geliştirmesi için pek çok
farklı egzersiz de bulunuyor. Herkesin yapabileceği egzersizler şöyle:
l Derin nefes alın: Daha fazla hava, kanınız yani beyniniz
içerisinde daha fazla oksijen anlamına gelir. Birkaç kez derin nefes
aldığınızda bu sizin hem gevşemenizi sağlar hem de daha net biçimde
düşünebilirsiniz.
l Meditasyon yapın: Hızlı bir teknik olarak gözlerinizi
kapayın ve dikkatinizi nefesinize yöneltin. Kaslarınızı gevşetmeniz
meditasyonunuza yardımcı olacaktır. Beş on dakikalık bir meditasyon
sizi gevşetir, zihninizi temizler.
l Dik oturun: Duruşunuz bedeninizdeki fizyolojik mekanizmaları ve dolayısıyla zihinsel süreçlerinizi etkiler. Dik duruş zihni açar.
l Yabancı dil öğrenin: Yeni bir dil öğrenme beyin işlevlerinde yaş ilerlemesine bağlı olarak gelişen performans kaybını azaltır.
l Yazı yazın: Yazmak zihniniz için çeşitli yönlerden yararlı.
Yazmak düşünme süreçlerinizi netleştirir.
l Uykunuza dikkat edin: Herkesin uyku ihtiyacı birbirinden farklıdır. Kendi ihtiyacınızın altında ya da üstünde uyumayın.
Uykunun saatinden çok derinliği önemli.
l Şekerden kaçının: Karbonhidratlar genellikle beyninizin
bulanıklaşmasına yol açar. Eğer önemli bir zihinsel iş yapacaksanız
hemen öncesinde makarna, şeker, beyaz ekmek ve patates cipsi gibi
şeylerden sakının.
l Daha az yemek: Aşırı yemek sindirim için daha fazla kan
akışı demektir ve bundan dolayı beyninize daha az kan gider.
l Oyun oynayın: Entelektüel oyunların yanı sıra göz el
koordinasyonunu sağlayan her tür oyun beyni uyarır ve geliştirir.
l Stresten uzak durun: Özellikle uzun süreli stres beyni
olumsuz yönde etkiler. Stres düzeyinizi bilinçli olarak azaltmak için
gevşeme gibi tekniklerden yararlanın.

KARİYER

Tarhan, gözden geçirmeyi de öneriyor. ‘Bilgileri kaydet, hatırla ve
gözden geçir’ tekniğinde bilgi beyin bağlantılarında iz bırakıcı biçimde
yazılır. Yaşantımız boyunca yeni şeyler öğrenip beynimizi sürekli zora
koşarak yaptığımız tekrarlar güçlü hafıza oluşturur. Beyin kitaplığında
tozlanan bağlantılar işler, paslanan çarklar canlanır.
Ayrıca kesinlikle öğrenme durdurulmamalı. Sihirli kelime beyinde
bağlantı fazlalığı sağlamak, sihirli uygulama sürdürülebilir öğrenmedir.
Artık kurumlar bile öğrenen örgütler olurlarsa ayakta kalabiliyorlar.
Basit olmak diğer bir kural. “Mutluluk parfüm gibidir kendine
bulaştırmadan başkasına veremezsin” diyor, Tarhan. Sosyal temas da etkili
sonuç veriyor. Bebekler üzerinde gerçekleştirilen çok fonksiyona dayalı
testler bunun doğruluğunu ispatladı. Zengin ve uyarıcı ortamlarda büyüyen
çocukların yalın ortamlarda yetişen çocuklara göre test performansları
daha başarılı olduğunu da belirtelim.

EGZERSİZLE
POTANSİYELİ ARTIRIN
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Kontrolü elden bırakmayın
Günümüzde uyaranları
çok fazla olan çocuklar,
internet, TV, tablet gibi
teknolojik cihazlardan
olumsuz etkilenebiliyor.
Uzmanlar, çok
televizyon
izlemenin çocukları
saldırganlaştırdığını
belirterek uyarıyorlar:
Ebeveynler bu konuda
kontrolü elden
bırakmamalı.
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FERİDE AY

izlenenler üzerine konuşulması yararlı olur.

Günümüzde çocukların ilgisini dağıtan
teknoloji cihazı çok... TV, internet, tablet, bazen de
telefon... Bu tür cihazlar gelişimde olumlu katkılar
sunabilir ancak çoğunlukla çocuklardaki olumsuz
etkileri daha fazla. Çocuklar daha saldırgan ve
agresif olabiliyor. Uzmanlar, ebeveynlerin kontrolü
elden bırakmaması gerektiği uyarısını yapıyor.
Internet ve televizyonun içerik ve süre
açısından kontrolü ebeveynlerde olmalı. Haftalık
olarak program yapılabilir; yaşına uygun çizgi filmler, çocuk programları, CD’ler seçilebilir. Özellikle
televizyonun birlikte seyredilmesi, anne-babanın
televizyonda karşılaşılan olaylar üzerine yorumları
ile çocuğuna rehberlik etmesi, televizyon sonrasında

SALDIRGANLAŞTIRIYOR
Uzmanlar, saatleri televizyon karşısında
geçen çocukların, bundan olumsuz etkilendiğini
belirtirken pek çok araştırma hem TV hem internette
uzun süre amaçsız gezinmenin saldırganlaştırdığını
doğruluyor. TV’de şiddet içerikli programlar, çocuklarda saldırgan davranışlara neden olabiliyor. Uzun
süre televizyon izlemek, zihinsel ve dil gelişimini de
olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Özel Alev Anaokulu rehberlik uzmanları,
televizyon ile saldırgan davranışlar arasındaki
ilişkiyi şöyle anlatıyorlar: “Araştırmalar, şiddet
içerikli televizyon programlarının; toplumsal şiddete
karşı duyarsızlaşma, şiddete karşı olumlu tutumların
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gelişmesi, suç oranının artması, çocukların
saldırgan davranışları öğrenmesi gibi olası
etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Çocukların şiddet ve cinsellik içeren televizyon
programlarını ve çizgi filmleri izlemeleri,
ruh sağlıkları açısından son derece sakıncalıdır. Çünkü bilindiği gibi çocuk, kişiliğini
oluştururken en çok model alma yöntemini
kullanmaktadır. Ancak aldığı modelin iyi ya
da kötü olduğu ayrımına varamadığından,
biz engellemediğimiz sürece televizyondaki
yanlış modellerin özeliklerini benimsemesi
muhtemeldir. Günümüzde çocuklar uzun
saatler boyunca televizyon başında kalmaktadırlar. Türkiye’de çocukların, günde
ortalama dört saat televizyon izlediğini
söyleyen araştırma bulguları mevcuttur.
Televizyon izlenen süre arttıkça, şiddet
içeren görüntülerle karşılaşma ihtimali de
artmaktadır.”

GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
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• Çocuğun televizyon izleme, tablette
oyun süresi; yaşı, yapması gereken diğer
faaliyetler ve uyku ihtiyacı göz önüne alınarak
onunla birlikte belirlenmeli.
• Çocukların hangi televizyon programlarını, filmleri izledikleri, hangi oyunları
seçtikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı.
• Televizyon programlarında ve sinemalarda, oyunlarda izledikleri şiddet hakkında
çocuklarla konuşulmalı.
• Sorunların şiddet kullanmadan nasıl
çözülebileceği onlarla tartışılmalı.
• Şiddet davranışlarının gerçek hayatta

ne kadar acı verici olduklarını ve ne tür ciddi
sorunlara yol açabileceklerini anlamaları
sağlanmalı.
• Şiddete karşı davranışlar sergilediklerinde çocukları desteklemeli ve takdir etmeli.
• Çocuğa; arkadaşlarından birinin
diğerine vurduğu, küfrettiği, tehdit ettiği
durumlarda sakin ama kesin sözcüklerle nasıl
tepki gösterebilecekleri öğretilmeli; şiddete
karşı durmanın ve direnç göstermenin daha
fazla cesaret gerektirdiği anlatılmalı.
• Anne-baba, kendi tavır ve tutumları ile
çocuğa olumlu model olmalı.

EĞİTİM

Rehberlik uzmanları, doğru bir
zaman ve içerik sınırlaması ile televizyonun
çok verimli bir eğitim, eğlence ve iletişim
aracı olabileceğine dikkat çekiyorlar.
Televizyonun çocuğun kelime dağarcığını
arttırdığını ve ilgi alanlarını genişlettiğini belirten uzmanlar, özellikle okul öncesi dönem
için hazırlanmış özel programlarla, müzik,
belgesel gibi programların olumlu etkileri
bulunduğunu vurguluyorlar. Ancak, televizyon izlemek, çocukların diğer faaliyetlerini
engellediği, onları hareketsiz bıraktığı ve
diğer çocuklar ile iletişimden uzaklaştırdığı
için zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde
etkiliyor. Sonuç olarak, çocukların yaşlarına uygun ve özel hazırlanmış televizyon
programlarını izledikleri ve televizyona
ayırdıkları sürenin diğer faaliyetlerini engellemediği durumlarda, televizyon çocukların
zihinsel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu
etkilere sahip. Ancak ebeveynlerin kontrolü
elden bırakmaması şart!..

KURALLARI BELİRLEYİN
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Domuz gribini uyutun
Ölümcül grip salgını dünyada
yayılırken, Türkiye’de de onlarca
vatandaş domuz gribine yenik düştü.
Mevsimsel griple aynı belirtileri
gösteren domuz gribinden korunmak
için hijyenden beslenmeye kadar
birçok konuya dikkat etmek
gerekiyor. En önemlisi de bugünlerde
8 saat derin bir uyku şart.
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Ateşiniz 38 dereceyi geçti mi?..
Yüksek ateşle birlikte vücut ağrısı, boğaz
ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük var mı? Solunum güçlüğü yaşıyor
musunuz? Aslında bu belirtilerin hepsi
mevsimsel grip olduğunuzu gösteriyor.
Ancak son aylarda bu belirtileri göstererek hastaneye gidenlerden bazılarına
‘domuz gribi’ teşhisi konuluyor. Maalesef

bu tanının konulduğu onlarca insanımız
hayatını da yitirdi. Sadece Türkiye’de değil
Amerika’dan Rusya’ya dünya bu ölümcül
griple mücadele ediyor.

TETKİKLE ANLAŞILIYOR
Domuz gribi influenza A (H1N1)
virüsünün etken olduğu insanlarda
solunum yollarını etkileyen ve salgılanlarla
giden viral bir hastalık. Özellikle hamileler,
2 yaşından küçük çocuklar ile 65 yaşından
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büyükler, kronik akciğer ve obezite
hastaları gibi risk grubunda bulunan
kişilerde daha ağır seyredip, ölüme
yol açabiliyor. Mevsimsel grip
belirtileri gösteren hastaların domuz
gribi olup olmadıkları laboratuar
tetkikleriyle anlaşıldığı için halk
arasında büyük bir paniğe yol açmış
durumda.

HİJYEN ÖNEMLİ
Basit ama etkili yöntemlerle ölüme
yol açabilecek bu gripten de büyük oranda
korunmak mümkün. Korunma yöntemlerinin
başında da hijyen geliyor. Domuz gribi öksürme
ile hapşırma sırasında ortama yayılan ve virüs
içeren damlacıklarla bulaşıyor. Bu damlacıklar
doğrudan solunum yoluyla veya ortamdaki
eşyalardan eller aracılığıyla bulaşıyor. Kişi bu
hastalık belirtilerinin başlangıcından bir gün
öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcı
oluyor. Bu nedenle bu viral hastalığın yaygın
olduğu dönemlerde
tokalaşmaktan, öpüşmekten ve sarılmaktan
olabildiğince kaçınmak
gerekiyor. Ellerin sık sık
sabunla yıkanması da
önemli. Ortak kullanılan
telefon, musluk, kapı
kolu gibi yüzeylerin sık
sık temizlenmesi de şart.
Ayrıca mümkün olaDoç. Dr. Ceyda
bildiğince toplu ulaşım
Erel Kırışoğlu
araçlarını da kullanmaDemir
mak gerekiyor.

ODANIZI AYIRIN
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8 SAAT UYKU ŞART

RİSK GRUBU

• Gebeler
• 2 yaş altı bebekler
• 65 yaş üstü yaşlılar
• Kronik bronko-pulmoner hastaları
• Kardiyovaskiler hastalığı olanlar
• Astımlılar,
• Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar
• Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

BELİRTİLERİ

• Yüksek ateş
• Burun akıntısı
• Öksürük
• Boğaz ağrısı
• Vücut ağrısı
• Baş ağrısı
• Halsizlik, yorgunluk
• Nadiren bulantı, kusma
• Çocuklarda iştahsızlık, uyku hali
• Erişkinlerde bilinç bulanıklığı
• Zor nefes alma
Tüm bu hijyen kuralları virüsün size
bulaşmasını önlese de tüm hastalıklarda olduğu
gibi bağışıklık sisteminin de güçlü olması şart.
Vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini
kuvvetlendirmek bugünlerde her zamankinden fazla önem taşıyor. Bu nedenle sağlıklı
beslenme, egzersiz ve hijyen kurallarına dikkat
edilmesi gerekiyor.
Griple mücadelede uyku da kritik rol

Uyku sırasında hem
bedenimizin hem de zihinsel fonksiyonlarımızın
yenilendiğini belirten Demir, “Özellikle derin
uyku sırasında yıpranan organlar, hücreler kendini tamir eder. Yapılan çalışmalarda az uyuyan
kişilerin 3 kat daha fazla grip, nezle geçirdiği
gösterilmiştir. Yoğun olarak enfeksiyonların
görüldüğü bugünlerde 8 saat uyumak en az
sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak kadar
önemli. Üstelik çok daha kolay bir tedbirdir.
Sağlığınız için uykunuz önceliğiniz olsun” diyor.

‘AŞININ ETKİSİNİ AZALTIYOR’
Uykusuzluğun gribe ve birçok hastalığa
davetiye çıkardığı gibi hastalıkların iyileşme
sürecini yavaşlattığını hatta grip aşısının etkisini
bile azalttığını vurgulayan Doç. Dr. Ceyda Erel
Kırışoğlu Demir, “Bana birkaç saatlik uyku yetiyor” düşüncesinin doğru olmadığını, vücudun
en az 8 saatlik kaliteli uykuya ihtiyacı olduğunu
söylüyor.
Doç. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir,
aksi halde uyku probleminin sadece grip değil
kilo alımından kalp ve kansere dek pek çok
hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çekiyor.
Yeterli uyku kadar uyunan ortam da çok önemli. Demir, bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor:
“Uyku sırasında özellikle de karanlıkta salgılanan melatonin hormonu özellikle gece 11’den
sonra salgılanmaya başlıyor ve gece 2’ye kadar
en üst seviyeye çıkıyor. Sabaha doğru da yavaş
yavaş azalıyor. O nedenle özellikle bu saatlerdeki uykuyu kaçırmamak gerekiyor. Gece lambası
kullanılmasını önermiyoruz.”

SAĞLIK

Hasta kişilerle 2 metreden fazla daha
yakın temasta bulunmamak da korunmaya
büyük katkı sağlıyor. Eğer evinizde hastalığa
yakalanmış biri varsa ayrı bir odada kalması
gerekiyor. Odanın sık sık havalanması ve tıbbi
maske kullanımı da korunmada etkili…

oynuyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve
Uluslararası Sertifiye Uyku Uzmanı
Doç. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir,
8 saatten az uyuyanların 3 kat
daha fazla grip ve nezle olduğunu
araştırmaların ortaya koyduğunu
hatırlatıyor.
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Sevimli ve asil
İran kedileri
‘asaleti’ ile
tanınırlar…
Yürüyüşlerindeki
tavır,
hareketlerinde
olgunluk
asaletlerini
ortaya çıkarır.
Asil oldukları
kadar basık yüz
yapıları ve gömük
burunlarıyla da
sevimlidirler de...
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Bir arkadaşım 6 yaşındaki kızı yalnızlıktan
yakınınca ona bir “dost” hediye etmeye karar vermiş.
Tercihini kedilerden yana kullanan arkadaşım, “İran
kedisi almayı düşünüyorum; sence iyi olur mu?” diye
sorunca, önce konuyu araştırmak, ardından da bu yazıyı
yazmak kaçınılmaz oldu.
Öncelikle belirtelim ki; İran kedileri genel özellik
olarak son derece uysal, sevecen, ev hayatına uyumlu,
sevimli bir karaktere sahiptirler. Sevilmeye meyilli olan
bu dostlarımız, kucak kedisi arayanlar için ideal bir
ırk. Ayrıca sakin bir yapıya sahip olduklarından evdeki
eşyalarınıza da zarar vermezler. Diğer bir ifadeyle işten
geldiğinizde koltuklarınızın tırmalandığını, tüllerinizin
paramparça edildiğini görme ihtimaliniz az…
İran kedileri ‘asaleti’ ile de tanınırlar… Yürüyüş-

lerindeki tavır, hareketlerinde olgunluk asaletlerini ortaya çıkarır. Asil oldukları kadar sevimlidirler de… Basık
yüz yapıları, gömük burunlarıyla yüzlerine baktığınızda
bile tebessüm ettireceklerine eminiz.
Bunlar bardağın dolu tarafı… Boş tarafını da
anlatmakta fayda var… İran kedisi beslemeye karar
verdiğinizde bilmelisiniz ki, besleyeceğiniz herhangi bir
ırk kediden her zaman daha fazla tüy döker… Upuzun
tüylere sahip olmaları nedeniyle, gününüzün en az
10-15 dakikasını, sevimli dostunuzu sabırla taramaya
ayırmak durumundasınız.
Asil oldukları kadar sevimli de olan dostlarımızın beslenmelerine de diğer ırklara göre daha fazla
özen göstermelisiniz. Genetik hastalıklara yatkınlıkları
nedeniyle narin bir ırk olarak bilinen İran kedilerine her
zaman özel bir ihtimam göstermeniz gerektiğini de unutmayın. Sevimli dostlarımızı sadece kaliteli bir kuru mama
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ile beslemeniz yerinde olur. Evde pişen
bir yemeği dostunuz ile paylaşmanız,
onun organlarında hasara yol açabilir.
İran kedilerinin bir başka
genetik özelliği ise, sıklıkla gözlerinde
akıntılar olması… Sevimli dostunuzun
konfor ve sağlığı açısından, gözlerindeki akıntıları gündelik bakımla
temizlemeniz gerekir.

SAĞLIKLI YAVRU BULUN
Bu genel bilgilerden sonra yavru
bir İran kedisi almak isterseniz nelere
dikkat etmeniz gerektiğini de anlatalım. Tüm kedilerde olduğu gibi bu
sevimli dostlarımız da eğer sağlıklıysalar, gözleri parlak, canlı ve hareketlidir.
Tüyleri parlak, canlı renkte ve yumuşak
olan dostlarımızın burnu pembe ve
ıslak, dişleri beyaz ve lekesizdir. Dilinin
ve kulaklarının da lekesiz ve akıntısız
olmasına dikkat etmelisiniz. Kedilerin
kulaklarındaki leke ve akıntılar, kulak
iltihabına; dişlerindeki lekelenmeler
tartara, tüylerinin cansız ve parlaklığını
yitirmiş olması da vitamin eksikliği
veya kötü beslenmeye işaret eder.
Burnunun kuru ve pembeden kırmızıya
çalması kedinizin ateşi olduğunu belirtirken, gözlerindeki normalden fazla
akıntı iltihabik bir durumu, kedinizin
kumundaki kurtçuklar ise parazitleri
olduğunu gösterir.

Sağlıklı bir yavru ya da
yetişkin bulduysanız artık onu alıp
yeni yuvasına götürebilirsiniz. Her kedi
gibi, dostunuz eve geldiğinde mutlaka
bir yabancılama dönemine girecektir.
Özellikle büyük bir kedi edindiyseniz
ilk etapta işiniz daha zor. Zira kedilerin
tümü değişikliklerden ve yeniliklerden hiç hoşlanmazlar. Bu nedenle
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ÖZELLİKLERİ
l Basık burunları ile sevimlidirler
l Bol tüylü dostlarımız yumuşaktırlar
l Yüksek sesle azarlamayın hassastırlar
l Yürüyüşleri ve karakterleri asildir
l Darbe aldıklarında depresyona girebilirler
l Kuru ve kaliteli mama ile beslenirler

GÖZ TEMASI KURUN
İran kedilerinin çok hassas
hayvanlar olduğunu yazımızın başında
da belirtmiştik. Bunu onunla yaşamaya
başladıktan sonra daha net görmeniz
muhtemel. İstemediğiniz bir şey
yaptığında ona bağırmak, hele de
küçük darbeler vurmak onu depresyona bile sokabilir. Kediniz istemediğiniz
bir şeyi yaptığında, sesinizi normal
tonun iki ton kadar üzerinde çıkararak,
gözlerinin içine bakarak “Hayır!!”
demeniz yeterli. Minik dostunuz sizinle
göz teması kuracak ve hemen ardından
oradan uzaklaşacaktır.
Tüm canlılar gibi İran kedileri
yeni bir ortama girdiklerinde ilk etapta
sıkıntı yaşayabilir ama daha sonra en
yakın dostunuzun olacağını unutmayın!

DOSTLARIMIZ

SAKİN VE SABIRLI OLUN

bir müddet yeni dostunuza sabırlı ve
anlayışlı olmanız gerekiyor. Eve ilk
getirdiğinizde tuvaletini kumu dışına
yaparsa ona bağırmayın. Bir gün sonra
zaten düzene girecektir. Siz ona bir
kedi yatağı alsanız bile dostumuz halı
ya da koltuk üzerinde uyumayı tercih
edebilir. Bırakın, kediniz nerde uyumak
istiyorsa orada uyusun...
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Lezzete Yelken açıyor
AYŞEGÜL EMİR
Yeniköy’ün en güzel noktalarından
biri... Muhteşem Boğaz manzarası karşınızda...
Elinizde şarap ve tabağınızda eşsiz lezzette
deniz mahsulleri ve balıklar… İştahınızı
açacak ilginç menüsü de cabası... Paella, lobster linguine, ahtapot carpaccio, mavi yengeç
dolması, balık pazı sarma, kadayıfta sarılmış
karides, karidesli sigara böreği, balık mantısı,
pişmaniyeli cheesecake, patatesli balık, tarhun
soslu levrek...

tini tek çatı altında birleştiriyor. Heybetli, bol
ışıklı, kat kat binası, Yeniköy’de evler bittiğinde
karşınıza çıkıyor.

AKDENİZ MUTFAĞINDA İDDİALI
1989 yılında Yeşilköy’de kurulan ve
2002’den beri Yeniköy’de balık tutkunlarının
buluşma noktası haline gelen Yelken, klasik
tatların yanı sıra Akdeniz mutfağının eşsiz lez-

Eşsiz bir Boğaz
manzarasına sahip
olan Yeniköy’deki
Yelken Restaurant,
tam farklı lezzet
arayanlara göre…
Klasik lezzetler
yanında paella,
lobster linguine,
ahtapot carpaccio,
mavi yengeç dolması,
balık mantısı gibi
ilginç lezzetleri de var.

zetlerini de sunuyor. Günlük mevsim balıklarını
ve deniz mahsullerini, alışılagelmiş sunumların
yanında özel pişirme teknikleriyle farklılaştırıyor. Geleneksel balık menülerinin yanı sıra Türk
ve Osmanlı mutfağı balıkla yeniden yorumlanıyor. Yeniköy Yelken, yenilikçi bir mutfağa
sahip. Usta şeflerin hazırladığı birbirinden
farklı mezeler ve ara sıcaklar, müdavimlerini
yaratmış durumda. Ayrıca DJ performansı olan

LEZZET

LEZZETİ, KONUMU FARKLI
Tam farklı lezzetler arayanlara göre...
Tekrar tekrar gelmek isteyeceğiniz mekanlardan biri Yelken Restaurant... Bu restoranın
geniş cephesi sayesinde masaların çoğunluğu
harika bir Boğaz manzarasına sahip. Dörtlü
masalar en güzelleri. Tamamen dolu olduğu
zamanlarda bile kendinizi neredeyse yalnız
hissediyorsunuz. Bunun nedeni masaların
birbirinden uzak mesafelerde konumlanmış
olması... Restoran, lounge bar ve kafe konsep-
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FIRIN KALKAN

ilk balık restoranlarından da biri...

YÖRESEL ÜRÜNLERİ TOPLUYOR
Yeniköy Yelken’in deniz ürünleriyle hazırlanmış çorbalar, salatalar, soğuk başlangıçlar,
ara sıcaklar, ana yemekler ve tatlılardan oluşan
zengin bir menüsü var. Restoranın usta şefleri
yenilikçi lezzetler sunmaya çok önem veriyor.
Yalnızca Yelken’de tadılabilecek özel sunumlar ve tatları misafirlerine sunmaya ayrıca
özen gösteriyor. Mutfakta yöresel ürünlerden
bolca faydalanılıyor. Dalyan’dan mavi yengeç,
Antakya’dan kırma zeytin, Tarsus’tan helva,
Samsun’dan hamsi, Adana Karataş’tan balık
yumurtası, Trakya’dan turşu getirtiyorlar... Beyaz peynirin bile iyisini bulabilmek için 20 yer
dolaştıkları oluyor. Balıklar günlük olarak özel
ekip tarafından balık haline gidilerek alınıyor...
Özel mahzeninde dünyanın en iyi şaraplarını
sunan Yelken, geniş bir içki menüsüne de sahip.
Restoran, Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde konumlanıyor. Boğaz’ın siluetine en
çok yakışan isim olması nedeniyle de ‘Yelken’
adını seçmişler. Gastronomik lezzetlere düşkün
olan herkese hitap ediyorlar. Restoranın kurucusu Bülent Ilgaz, çok özel ve lezzetini en üst
düzeyde muhafaza ettikleri, çok severek özenle
hazırladıkları bir menüleri olduğunu söylüyor. Misafirlerine keyifli vakit geçirtmekten
mutluluk duyuyorlar. Yelken Restaurant’ın 100
kişilik terası var, 80 kişilik kış bahçesi, 30 kişilik
VIP bölümü, barı ve 100 kişilik ana salonu
bulunuyor. Geniş mekanda grup yemekleri, iş
toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.

ÇOK DENEYİMLİ USTA ŞEF
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1 EYLÜL’DE YENİ MENÜ
Yelken Restaurant’ın kurucusu Bülent
Ilgaz, restoranlarında mevsim balıklarını tercih
ettiklerini belirterek, “Av yasağının geçerli
olduğu dönemlerde mevcut mevsim balıklarını
özel pişirme yöntemleriyle farklılaştırarak
sunuyoruz. Yelken’e özel lezzetler arasında bu
farklılıkların önemli bir yeri var. 1 Eylül’de av
yasağının kalkmasıyla birlikte yeni menümüz
de devreye girer. Her gün Antalya’dan mavi
yengeç getiriyoruz” diyor.
Adres: Köybaşı Caddesi No:58 Yeniköy-İstanbul Tel: 0212 262 94 90

PAELLA
MALZEMELER
l 10 adet iç midye
l 6 halka kalamar
l 2 orta boy ahtapot kolu
l 6 adet Karabiga karides
l 8 adet kabuklu midye
l 1 su bardağı jasmin pirinci
l 1 çorba kaşığı safranlı su
l 5 diş sarımsak
l 1 adet kuru soğan
Önce sarımsak ve soğanlar yağda
kavrulur. Deniz mahsulleri eklenerek sotelenir. Ardından iki su bardağı su ilave edilir.
İyice kaynadıktan sonra jasmin pirinci ve
baharatlar eklenerek kısık ateşte 20 dakika
boyunca demlendirilir.

LEZZET

Restoranın executive şefi ise Erdoğan
Cengar. 1951 yılında İzmir’de doğan Cengar,
mutfakla 8 yaşında tanışmış. Uzun yıllar farklı
mutfak deneyimleriyle kendini geliştirmiş.
1967 yılında Flamingo Restaurant’ta çalışmaya başlayarak kalitesini belgelemiş. Mesleki
serüvenine Kordon Yengeç Restaurant’ta devam
eden deneyimli şef, 1981 yılında İzmir’in en

meşhur balık restoranlarından biri olan Kordon
Deniz Restaurant’ı kurdu ve aynı zamanda
mekanın şefliğini de üstlendi. 1999 yılında ise
deniz ürünleri ile dolu meslek hayatına Antalya
Balık Evi’nde devam etti. 2000’den bu yana
Yeniköy Yelken Restaurant’ın baş aşçılığını
yürütüyor. Cengar, deniz mahsulleri konusundaki uzmanlığını ekibine de aktararak mutfakta
harikalar yaratmaktan kaçınmıyor. Yelken
mutfağına hayat veren bu deneyimli eller tüm
reçeteleri mevsimsel olarak gözden geçirip,
yöresel ürünlerden faydalanmaya büyük özen
gösteriyor.

Yelken Restaurant’ın ünlü yemeklerinden biri fırın kalkan. Usta şef Erdoğan
Cengar, tarifini şöyle paylaşıyor: “Kalkan
balığını temizliyoruz ve bütün olacak
şekilde herhangi bir dilim yapmadan daha
önce ısıtmış olduğumuz ızgara demirine
koyuyoruz. 7-8 dakika iki tarafı pişiriyoruz.
Trabzon’dan gelen tereyağını çelik tepsinin
altına sürüyoruz. Izgaradan aldığımız
kalkanı tepsiye diziyoruz. Yağı içine çeksin
diye kalkanın üstüne yanlamasına iki çizik
atıyoruz. Parça parça halinde tereyağı
atıyoruz ve fırına veriyoruz. Fırında da orta
bir ateş ile yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz.
Kalkan yapışmasın diye 2-3 dakikada bir
tepsiyi sallıyoruz ve akan yağı kaşıkla üstüne döküyoruz. Piştikten sonra balığı fırından
alıyoruz; kavrulmuş soğan, tereyağı, kekik,
pul biber, tuz ilave ederek oluşturduğumuz
sosu üzerine döküyoruz. Servise hazır hale
getiriyoruz. Afiyet olsun.”
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Bu bahar
sokaklar
şenlenecek
Sırttaki derin yırtmaçlar ve dekolteler bu ilkbahar
sokaklara hakim olacak. Etekler ya mini ya da
çoğunlukla dizlerin altında... Pantolonlar ile uzun
yelekler sokak modasında hakimiyetini ortaya
koyuyor. Çiçek desenleri yine öne çıkıyor.

MODA

FERİDE AY
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Sokak modası, rengarenk
bir ilkbahar ve sımsıcak bir
yaza doğru gün sayıyor. Denim
tulumların 70’li yıllara dönüş
yaptığı 2016 ilkbaharında modayı
yakından takip edenler tasarımcıların yaratıcılığıyla keyiflenecek.
Bu yılın sokak stillerine ipucu
veren moda haftalarında ortaya
çıkan resme göre, sırtın uyluk
ortasında yukarı açık yırtmaçlar ve
dekolteler önemli bir çıkış yapıyor.
Çiçek desenleri yine tasarımcılar
için vazgeçilmez görünüyor.
Etekler ya mini ya da
dizlerin altında. Pantolon çeşitleri
ile bazı muhteşem uzun yelekler
sokak modası üzerinde hakimiyet
kuruyor. Siyah ofiste çalışmak için
seçenek olurken denim tulumlar
sokakları 70’li yıllara götürüyor.
Şeffaflık ve süet, siyah deri ile

birlikte ayrıntılarda ortaya çıkıyor.
2016 İlkbahar Yaz
döneminde dört ana trend daha
öne çıkıyor; denizin kıyısında,
beklenmedik çizgiler, bomber ceket
ve hayvansal baskılar...

DENİZ KIYISINDAYIZ!
Tasarımcıların çalışmalarına
bakıldığında ilk dikkati çeken
şey, aslında geçen sezondan aşina
olunan denizci akımının devam
ettiği... Klasik denizci çizgilerinden
okyanusa kadar uzanan hayal
dünyasını zorlayacak skalada
imgelerle dolu bir deniz hayatı var
2016 İlkbahar/Yaz sezonunda...
Max Mara, deniz feneri baskılı
tişörtler, Emilio Puccis üç boyutlu
deniz kızı imgelerini kullanırken,
Giorgio Armani denizci renklerini
geometrik çizgilere indirgediği
akıma Dsquared2, modellerini
tropik renklerle donatılmış ada
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SPORTİF TOPUKLU AYAKKABILAR
2016 baharı ile yazında, bohem tarzını seven
kadınların imdadına gladyatör sandaletler yetişecek. Yunan
tanrıçaları ya da Roma savaşçıları gibi havalı bir görünüm
vaat eden bu sandaletler, oldukça rahat tasarlanıyor.
Sportif topuklu ayakkabılar, bu yıl rahatlık ve şıklık
vaat ediyor. Spor ayakkabı modelleri üzerinde daha şık ve
kadınsı detaylar yine öne çıkıyor. Sportif tarzlar ile yüksek
topuklu modeller farklı tercihlerin koleksiyonlarına girmiş durumda. Takunya tipi, platform ayakkabılar geçen yaz olduğu
gibi bu yaz da rahatına düşkün kadınların tercihi olacak.
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olarak kullanan markalardan oldu.
2016 ilkbaharında ne giyilirse giyilsin,
üzerini bomber ceketlerle tamamlamak gerekecek. İster klasik, ister spor, hangi görünümü
tercih ettiğiniz önemli değil. Üzerinizde bir
bomber ceket olması yeterli. Versace, Emilio
Pucci, Roberto Cavalli ve Etro koleksiyonlarına
bomber ceketi dahil eden markalardan.

Hayvansal desenler 2016 ilkbaharının
gözdesi oldu demek abartı sayılmaz. Leopar
desenlerinden zebra baskılarına kadar vahşi
hayatın tüm doğal tasarımları giyim ürünlerinin
üzerinde görülüyor. Versace, Roberto Cavalli,
Missoni ve Bottega, koleksiyonlarında hayvansal baskılar kullanmayı tercih eden markalar
oldu.

MODA

kızları olarak yorumluyor.
Moda haftaları, bu yıl moda takipçilerini
çizgili baskılara hazırlamış olsa da tasarımcılar
kendi özgün yorumlarını bu dönemin trendi
haline getirdi. 2016 baharında payetlerden
metalik püsküllere kadar her ayrıntıda çizgilerle
karşılaşacağız. Prada, Gucci, Moschino, Alberta
Ferretti, koleksiyonlarında çizgileri şaşırtıcı
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Reklama aldanma, araştır
EVİM EVİM

Son yıllarda art
arda birçok konut
projesinin reklamı
yapıldı, çeşitli
kampanyalarla
tüketici talebi
oluşturulmaya
çalışıldı. Ev almayı
düşünenlere çeşitli
avantajlar sunan
bu projelerden ev
seçerken dikkat
edilmesi gereken
noktalar da
46 l İSMMMO YAŞAM
bulunuyor.
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İstanbullular, adım başı yeni bir proje yükseldiğine tanıklık ediyor. Kimi noktalarda trafik çilesini
büyüten bu yeni yatırımlar, kentin kıyısına doğru
gidildikçe artıyor. Fiyatlar da ona göre şekilleniyor.
Ev almayı düşünenlere çeşitli avantajlar sunan bu
projelerden ev seçerken dikkat edilmesi gereken
noktalar da var.
Yakın bir zamana kadar daha çok kar amacıyla
yatırım olarak değerlendirilen projeler şimdi yaşamak
için de tercih ediliyor. Son yıllarda projelerdeki konutlar depreme daha dayanıklı yapılırken yaşayanların
hemen her ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Ço-

ğunda taahhüt edilen hemen her özellik mevcut, ancak
bazıları için reklamlarının abartılı olduğunu söylemek
de mümkün. Vaat edilen tarihte bitmeyen projeleri de
hatırlatmakta fayda var.

YÖNETMELİK KORUYOR
Fiyat artışı ile birlikte daha uygun ev bulma
talebi, özellikle orta gelir seviyesine hitap eden toplu
konut projelerine olan talebi daha fazla arttırdı. İnsanların konut projelerine daha fazla ilgi göstermeleri
ve bu ilginin yasalardaki açıklarla birleşmesi de çeşitli
mağduriyetlerin daha fazla yaşanmasına yol açıyor. Bu
mağduriyetlerin engellenmesi için 2013 yılında çıkan
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa
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istinaden hazırlanan “Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik” ile projeden konut satışları daha denetimli
bir yapı haline getirilmeye çalışılıyor. Bu yönetmelik
tüketicinin korunması kanuna istinaden hazırlandığı için
neredeyse tamamen projeden ev alacak kişilerin haklarını
savunan bir yönetmelik olarak karşımıza çıkıyor. Projeden
ev almayı düşünenlerin bu yönetmeliğe bakmasında
büyük fayda var.

REFERANSLARA DİKKAT
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Ali Taylan’a göre, bu yasal düzenlemeler ile projeden ev
alma riski azaltılmış olsa da çeşitli olumsuzluklar ve riskler
halen mevcut. Projeden ev almanın dezavantajlarının da
başında zaten projenin bitirilmeme riski bulunuyor. Bu
nedenle tüketicinin her şeyden önce şirketi araştırmasında,
söz konusu proje öncesi referansları dikkate almasında
çok büyük fayda var. Bu risk bertaraf edildikten sonra
taahhüt edilen konut ile bitirilen konutun aynı özellikleri
taşıyıp taşımadığına dikkat edilmeli.
Projeden ev almanın en büyük handikapları
arasında, projenin yapım sürecinde olası değişiklikler var.
Bu nedenle projeden ev almayı düşünenlerin, bu süreçte
takipte kalması gerekiyor. Şirketten bilgilendirme talep
etmesi de önemli.

PROJEDEN ALMANIN
AVANTAJLARI DA VAR
Projeden ev almanın avantajları ise çok fazla. Her şeyden önce ev
fiyatlarının daha uygun olur. Evin oturulabilir duruma geldiği anda prim
yapma olasılığı çok yüksektir.
Tüketici, projeden, yani işin başında ev alınca istenilen kat ve daireyi
seçme olanağına sahip olur. Projeyi yürüten firmanın bankalar ile anlaşma
yapmış olması durumunda cazip kredi olanakları ortaya çıktığını da hesaba
katmakta fayda var.
Yatırımcı, projeden ev alırsa çoğu zaman dairesinde dilediği değişiklikleri yapma imkanına kavuşuyor. Projelerden ev tercih etmenin en büyük
avantajı ise her ihtiyacın düşünüldüğü projelerde sosyal yaşam alanlarının
çok daha gelişmiş olması.

TAZMİNAT HAKKI
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Yatırımcı, şirketten belirli bir süre içinde projeden
vazgeçilmesi durumunda tazminat talep etme hakkını da
korumalı. Her şey yolunda gittiğinde ise dikkat edilecek
bir diğer unsur, kullanılan malzemenin kalitesinin düşük
olmaması. Son olarak yatırımcıyı bekleyen en büyük risk,
konutlar bittiği halde site ve çevre düzeninin oluşmasının
uzun bir süre alması. Tüketici, şirket ile sözleşmesinde bu
hususların net olarak belirtilmesini isteyebilir.
Markalı konut projelerinden ev almanın önemli
avantajları olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak
bu avantajların her proje için geçerli olduğunu söylemek
doğru olmaz. Dolayısıyla tüketicinin ister yatırım ister
oturum, ne amaçla olursa olsun ev almadan önce projeleri
araştırmasında çok büyük fayda var. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, tek kaynağın şirketin reklamları
olmaması. Tüketici, her kaynaktan araştırmaya yönelirse
orta ve uzun vadede kazançlı çıkacaktır.
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Polonya’nın tarih
şehri: Krakow
POLONYA

GEZİ-DÜNYA

Başkenti: Varşova
Coğrafi konum: Orta
Avrupa
Komşular: Slovakya,
Almaya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Litvanya,
Belarus, Ukrayna
Yüzölçümü: 312 bin
679 kilometrekare
Nüfus: 38 milyon
Din: Katolik Hristiyan
İklim: Yaz ayları sıcak,
kış ayları soğuk ve uzun
sürer

Polonya’nın eski başkenti
Krakow’da dolaşırken
kendinizi Ortaçağ’da
modern yaşam sürüyor
gibi hissedebilirsiniz. Yeraltı
dünyasının harikalar diyarı
tuz madeni ve İkinci Dünya
Savaşı’nın acılarını taşıyan
Auschwitz Kampı ile Krakow,
hem eğlence hem de hüznü
bir arada yaşatıyor.

48 l İSMMMO YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Polonya denilince herkesin aklına ilk Varşova
gelir... Başkent Varşova neredeyse diğer şehirleri geride bırakır. Ancak ülkeyi dolaşan herkes hemfikirdir
ki eski başkent Krakow ziyaretçilerine daha fazla şey
sunar. Ülkenin en eski şehri ve en büyük üç kentinden
biri... Bilim, kültür ve sanat merkezi... Tarihte tanıklık ettikleriyle de Lehlerin kalbi durumunda.
Uzun zamandır merak ettiğim ve gitmek istediğim bir şehirdi, Krakow. Varşova üzerinden trenle
gitme önerisine uyuyoruz. Bir buçuk saatte Varşova’ya varıyoruz. İki ülke arasındaki zaman farkı bir
saati buluyor. Akşama doğru Krakow’a ulaşıyoruz...

Yine tavsiyelere uyarak Rynek Glowny Meydanı’ndaki otellerden birini tercih ediyoruz. Öğrenci yoğun
bir şehir olduğu için daha uygun fiyatlı konaklama
isteyenlere onlarca hostel seçeneği de var.

HER YERDE TARİH
Krakow, Slovakya sınırına yakın Vistül Nehri
etrafında kurulmuş sevimli, küçük bir şehir. İkinci
Dünya Savaşı’yla anılsa da savaştan çok az zararla
kurtulmuş. O nedenle tarihi binaları her yerde görmek mümkün. Ama savaşın tüm izleri de kendini belli
ediyor. Asıl hedefimiz tuz madeni ve Auschwitz Kampı
olduğu için küçük şehir merkezini hızlıca dolaşmak
istiyoruz. Zaten üç günlük seyahatimiz buna göre
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Auschwitz Kampı girişindeki
‘Çalışmak Özgür Kılar’ yazısı

Gözüm hemen şehrin her yerinde görülen beyaz
faytonlara ilişiyor. Şehre nostalji katıyorlar...

ŞEHRE TEPEDEN BAKIŞ
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‘ÇALIŞMAK ÖZGÜR KILAR’
İkinci günkü gezi listemizde Auschwitz-Bir-

GEZİ-DÜNYA

programlı. Zaten kaldığımız meydan başlı başına
bir tarih cenneti. Rynek Glowny, şehrin ana kalbi
gibi. Krakow’un her tarafı ortaçağda modern
yaşamı sunan türden.
Polonya halkı dindar. Bunu meydanın çevresinde pek çok kiliseden de anlamak mümkün.
Meydandaki kiliselerden biri St. Mary’s Kilisesi.
13’üncü yüzyılda inşa edildi. Kilisenin iki ihtişamlı
kulesi var. Bunlardan da her saat başı trompet çalınıyor. Mimarisi ve atmosferi çok etkileyici. Şehir
merkezinin tam ortasında büyük bir kule var. Bir
sonraki hedefimiz orası. 13. yüzyılda inşa edilen
kulenin yüksekliği 70 metre. Şehir manzarasını
buradan doya doya izlemenin keyfi bir başka. Biraz daha ilerleyince yorgunluk emareleri başlıyor.

Şehri yürüyerek gezmeyi tercih ediyoruz.
Kapalı çarşısı, Sukiennice de görülmeye değer. Bir
iki hediyelik eşya almayı da ihmal etmiyoruz. St.
Florian Kapısı da muhteşem. Türklerle de bir bağlantısı da var. Hemen şehrin girişinde, Osmanlı
ataklarına karşı önlem almak için inşa edilmiş. Üç
tane izleme kulesi mevcut. Bugün ise çevresi sergi
alanı olarak kullanılıyor. Şehre bir de tepeden
bakmak lazım diyoruz. Eski şehirden çıkınca
güney yönünde Wawel Tepesi’ne yöneliyoruz.
Nehre karşı müthiş bir manzara eşliğinde tırmanıyoruz. Tepede katedral ve kale bizi karşılıyor. Her
yerden ihtişam ve tarih fışkırıyor. 228 metrelik
tepeden şehre bakmak müthiş bir deneyim. Şehir
manzarasına ve tarihe doyarken öğlen yemeğini
bir sandviçle geçiştiriyoruz.
Tarih turumuzu Oscar Shindler’in fabrikasıyla sonlandırıyoruz. Eski bir fabrika müzeye
dönüştürülmüş, ücret karşılığında gezilebiliyor. II
Dünya Savaşı’nda fabrikasında çalışan Yahudilerin hayatını kurtarmış eski bir iş adamı, Schindler.
Yorgunluğumuzu Leh yemekleri ve eğlence
hayatıyla atıyoruz.

kenau Toplama Kampı var. Şehirde kamp için
turlar düzenleyen firmalardan birini seçiyoruz.
En az dokuz saat süren tura bir günü ayırmak
gerekiyor. Tatilde böyle üzücü şeyleri görmek
istemiyorum ama buraya gelmişken bu kampı
görmeden olmaz. İkinci Dünya Savaşı’ndan
önce Auschwitz yarısı Yahudi olan 14 bin kişinin
yaşadığı küçük bir kasabaydı. Ancak savaştan
sonra Nazi dehşetinin sembolü oldu. Üç kampta,
Yahudi, Roman ve eşcinsellerden oluşan milyonlarca kişi öldürüldü. İnanılmaz acılara ev sahipliği
yapmış kampın kapısında ünlü ‘Arbeit Macht Frei’
(Çalışmak Özgür Kılar) yazısı karşılıyor bizi.
Kampın girişinde ölen insanların fotoğrafları var, eşyaları da sergileniyor. İşkenceyle
öldüklerini düşündükçe yüreğim parçalanıyor.
Bunlar arasında çocuk kıyafetleri görmek ayrı
bir üzüntü veriyor. Tarihçesini, rehberimizden
dinliyoruz. 1941 yılında 100 bin Sovyet savaş
esiri için çalışma kampı olarak kurulmuş. Naziler
yöre halkını evlerini terk etmeye zorlar. Kamp 5
kilometrelik alanda kurulur. Bu geniş alan içinde
farklı bölümleri olan kampın tamamı kuvvetli
elektrik akımı verilmiş dikenli tellerle çevrilir.
Önce Rus tutsaklar ve çalışamayan tutuklular
öldürülmüş. Kısa süre sonra çalışamayacak kişiler
gelenler arasında ayıklanarak gaz odasına gönderilmiş. Zamanla Auschwitz yeterli olmayınca bu
kamptan çok daha büyük gaz odaları ve fırınları
olan Birkenau kampı şehre 3 km uzaklıkta
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Krakow sokakları

St. Florian Kapısı
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Kapalıçarşı
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kurulmuş. Kampın her metrekaresi
üzüntü verici. Dolaşırken içim sıkılıyor ama bir kere geldik. Kampa
girenleri iki oda bekliyor. Gaz odası
ve cesetlerin yakıldığı fırınlar... İnsanlar topluca zehirlenerek yakılır
ve pek çok deneyde kobay olarak
kullanılarak öldürülür. 1941-45
yılları arasında milyonlarca insana
mezar olmuş bir kamp burası. Onların yürüdüğü ve işkence çektiği
yollarda, hücrelerde, koğuşlarda
dolaşmak çok acı verici. Bir yandan

da insanın ne kadar vahşileşebildiğine bizzat tanık oluyoruz. Beni en
çok etkileyen gaz odaları oluyor.
Artık buralarda ölenlerin anısına
sadece çiçekler var. Çalışmaya
diye getirilip işkence ve acılar
içinde ölüme sürüklenmişler. Gezi
sırasında fenalaşanlar ve yarıda
bırakanlar da oluyor. Ben de zor
bela tamamlıyorum. İnsanlığımdan
insanlıktan utanıyorum. Bu vahşeti
anlatmada gerçekten kelimeler
kifayetsiz kalıyor...
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Auschwitz Kampı

Auschwitz yolculuğu

ZENGİN YEMEK
KÜLTÜRÜ VAR
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Krakow’da üçüncü günümüzü
Wieliczka Tuz Madeni’ne ayırıyoruz. Şehre
bir saat uzaklıkta. Dünyanın en eski tuz
madeni. Geçmişi milyonlarca yıl önceye
dayanıyor. Yerin metrelerce altında bir
harikalar diyarı. 1996 yılına kadar aktifmiş. Düşük tuz fiyatları ve içindeki çökme
nedeniyle kapatılmış. Artık müze olarak
hizmet veriyor. Gezmesi 4 saati alıyor.
Kendimi bir çizgi film ya da bilim kurgu
filminde hissediyorum.
Yerin altında tuzdan bir kilise, heykeller, tablolar... Her şey tuzdan bir sanata
dönüşmüş burada. Maden tarih öncesi
çağlardan beri kullanılmış. Bazı Leh krallarının evliliklerini burada gerçekleştirdiğini
anlatıyor, rehberimiz. Yaz kış madenin
sıcaklığı eksi 14 derece olduğu için hırka
ya da bir kazak alınmalı mutlaka. Çok
geniş madenin sadece 20 odası turistlere

Tuz madeni

dolaştırılıyor. Kapalı olan kısımları da
var. Kapalı alan korkusu olanlar için zor
bir gezi ama iniş çıkış basamakları geniş.
Dışarıda ise madendeki tuzlardan yapılmış
hediyelik eşyalar sizi karşılıyor. Ve tabii ki
temiz hava...
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Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerle etkileşim
halinde olan bir ülke, Polonya. Bu durum mutfağına
da yansımış. En tanınan yemeği Pierogi. Ravioli
tarzı bir mantı çeşidi. Haşlama olarak yenebildiği
gibi kızartılıyor da. Börek, çorba, turşu ve sakatat
yemekleri bizim damak tadımıza uygun. Pancar
çorbası Barszcz çok meşhur. Ülke mutfağıyla özdeşleşen en popüler yemek ise sosis yani Kielbasa. Her
yerde kullanım ve tüketimini görebiliyorsunuz.
Patates ve lahanayı da her yerde günün her
saatinde görebilirsiniz. Her köşe başında da ülkenin
fast food’u Zapiekanka dükkanları var. Uzun baget
ekmek üzerine isteğinize göre mantar, salam,
soğan olan üzerine kaşar peyniriyle fırına verilen
pizzaya benzer bir yiyecek. Ekmek içinde sunulan
Zurek, avcı yemeği Bigos ve Golabki, diğer ünlü
yemekleri...

YERALTINDA TUZDAN DÜNYA

İSMMMO YAŞAM l 51

GEZİ-TÜRKİYE

Bisküvi cumhuriyeti: Karaman
Mevlana, Yunus Emre, Piri Reis,
Şeyh Edibali, Karamanoğlu Mehmet
Bey… Önemli şahsiyetlere
sahip çıkan Karaman’ın geçmişi
M.Ö. 8000 yılına kadar gidiyor.
Kültürel ve tarihi mirası zengin
bir şehir olan Karaman, dini inanç
merkezleri, kalesi, höyükleri ile
görülmeye değer…
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ILGIN ŞENYÜZ
“Türkiye’nin bisküvi cumhuriyeti
neresidir?” diye bir soru sorsak birçok
insanın yanıtı Karaman olur. 70 plakalı
Karaman, 1989’da Konya’dan ayrılarak il
oldu. Karaman’a gidenler bilir ki, havası
bisküvi kokar… Özellikle Karaman Organize Bölgesi’nden geçerken bu güzel kokuyu
çok net hissedebilirsiniz. Bu konuyu bir kez
daha duyacağımızı bilerek bir iş gezisi için

Konya’ya bir grup gazeteci arkadaşla gidiyoruz. Sabah 07.00’deki uçağımıza binip
bir saatte kendinizi Konya Havalimanı’nda
buluyoruz. Karaman’a toplantımızın olduğu
bisküvi firmasına gitmek için bir saat daha
karayoluyla yolculuk yapmamız gerekiyor.
Evet organize sanayi bölgesine girer girmez
iştah açıcı, insanı çocuklar gibi mutlu eden
çikolata ve bisküvi kokusunu alıyoruz. Bu
koku içinde geçirdiğimiz 3 saatlik toplantı
ve tesis gezisinden sonra karnımızın daha
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Karaman Kalesi

da acıktığını hissediyoruz. İstikamet Hatuniye Medresesi…

CALLA GÜVECİ

Bisküvi fabirkası

GENÇ KADIN MUMYASI
Nefis yemeğin ardından zihnimizi Karaman’ın köklü geçmişiyle
doyurmak için Karaman Müzesi’ne gidiyoruz. Müze’nin çevresinde
Roma dönemine ait mezar stelleri ve Türk-İslam dönemlerine ait taş
eserler önce bizi karşılıyor. İki katlı müzede hatırı sayılır bir sikke koleksiyonu olduğu dikkatimizi çekiyor. Sergi salonunun ortasında Sağlık
Tanrısı Asklepios’un taş heykelinin yanı sıra bir mumya dikkatimizi
çekiyor. Bu genç kadın mumyası Taşkale Kasabası yakındaki Manazan
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Calla Güveci

GEZİ-TÜRKİYE

Şehir merkezindeki Hatuniye Medresesi 1980’li yıllarda yaşayan
bir mekan haline getirilmiş. Hastane Caddesi üzerindeki tarihi yapı,
Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar’ın kızı, Karamanoğlu Alaeddin
Bey’in karısı Nefise Sultan tarafından 1392 yılında yapılmış. Beyaz
mermerden yapılmış, geometrik desenli zarif kapıdan girip avluya
geçince tarihi atmosfer bizi sarıyor. Avlunun kenarındaki öğrenci hücrelerinde bulunan masalara oturduğumuzda Karaman-Konya bölgesinin
lezzetli yemekle önümüzde geçit yapıyor. Arabaşı, etli etmek, batırık…
Ve calla güveci… Benim yemekteki favorim olan calla güveci, koyun
eti, kemer patlıcan, domates, biber ve tereyağından ibaret… Sarımsağın bol konulduğu yemekte soğan yok. Meşe odununda pişmiş toprak
tavada yapılan güveç tam 3 saat pişiriliyor. Ama biz 3-5 dakikada silip
sürüyoruz tabakları…
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Karaman Müzesi

Mağara’larında bulunmuş. Müzenin etnografik sergi salonundaki
Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerine ait mozaik ve
çinilere de hayran kalmamak mümkün değil.

YUNUS EMRE, MEVLANA

GEZİ-TÜRKİYE

‘KARAMAN’IN KOYUNU
SONRA ÇIKAR OYUNU’
Bisküvi cumhuriyeti Karaman’ın elması ve koyunu da meşhur.
Türkiye’deki elmaların yüzde 40’ı Karaman’da yetişiyor. Karaman koyunu da
atasözlerine bile konu olmuş. “Karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu” sözünün 1243 yılında Selçuklular ile Moğollar arasında yapılan Köşedağ Savaşı’na
dayandığı rivayet ediliyor. Kösedağ Savaşı’nda bozguna uğrayan Selçuklular
geri çekilirken, Moğollar da Anadolu’yu işgal etmeye başlar; Karamanoğulları’nın da üzerine yürürler. Karamanlılar Moğolları yenmek için çare arar ve
bulurlar. Moğollara baskın yapmayı planlayan Karaman askerleri bir gece
koyun postlarına saklanarak, sürünün arasına girer ve Moğollara saldırırlar.
Moğol ordusu büyük bir yenilgiye uğrarken, sağ kalan Moğol askerleri de
“Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu” sözünü yayarlar. Halen açlığa ve
kuraklığa dayanıklı, yünleri ve sütleri verimli Karaman koyunları dudaklarının
geniş olması nedeniyle de her şart altında beslenebiliyorlar. 5-6 kilogramı bulan büyük kuyrukları ile tanınan Karaman koyunları halen yörede besleniyor.
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Karaman’ın il merkezinde hem Karamanoğlu, hem de
Osmanlı döneminde yapılmış eserler halen dimdik ayakta. Bunlardan Karamanoğulları döneminde yapılan Yunus Emre Camii’ne
giriyoruz. 1994’te onarımı yapılan caminin hemen yakında
Yunus Emre Türbesi var. Büyük Hak aşığı Yunus Emre’ye Karaman da sahip çıkmış. Bilindiği üzere Yunus Emre’nin mezarının
Anadolu’nun birçok yerinde bulunduğuna inanılıyor. Buradaki
türbesi ise kesme taştan yapılmış, üstü tonoz kubbeli bir yapı.
Evliya Çelebi yazdığı için Yunus Emre’nin buradaki mezarı büyük
değer görüyor.
Karaman yalnızca Yunus Emre’ye değil, büyük düşünür
Mevlana’ya’da sahip çıkıyor. Mevlana’nın annesi Mümine Hatun
ve yakınlarına ait 21 adet sandukalı mezar da yine Karaman il
merkezindeki Aktekke Camii’nin içindeki bir bölümde bulunuyor.

KARAMAN KALESİ
Karaman’a gelip de Karaman Kalesi’ne çıkmamak olmaz.
Anadolu’da ayakta kalmış, en görkemli kalelerden biri olan
Karaman Kalesi, Hisar Mahallesi’nde bir höyük üzerinde kurulmuş. 11’inci ya da 12’inci yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.
Günümüzdeki dış kalesi yıkılsa da orta ve iç kale bölümü halen
ayakta. İç kalede 9 burç bulunuyor. Selçuklular ve Karamanoğulları döneminde kullanılan kalenin 13. yüzyılda İlhanlılar,
14’üncü yüzyılın ortalarından itibaren de Osmanlılar tarafından
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‘KÜLTÜR TURİZMİ YATIRIMLARININ ÖNÜ AÇIK’
emeklerinin karşılığını alamadığını
düşünüyor Başkan Rıfat Karaulu…
Türkiye’de doktorların 7 bin TL
ücret aldığını hatırlatan Karaulu,
“Yeri geldiğinde müşterilerimizin
psikolojik doktorluğunu yapıyoruz.
2-3 bin TL alan aylıkla çalışan meslek mensuplarımız var. Bir meslek
mensubumuz 10 bin TL’nin altında
ücret almamalı” diyor. Karaman,
kültürel ve tarihi birikimi yüksek bir şehir.
Havalimanının yapılması durumunda Karaman’da
kültür turizminin önünün açık olduğunu belirten
Rıfat Karaulu, Ermenek’in de su sporlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabile-

kullanıldığı belirtiliyor.
Kale’den Karaman’ı kuşbakışı izlerken,
bu şehrin de birçok Anadolu şehri gibi ne kadar
köklü bir tarihe sahip olduğunu hatırlıyorum.
Öyle ki Karaman insanlık tarihinde ilk yerleşim
yerlerinden olan Pınarbaşı ve Canhasan
yörelerini de sınırları içinde barındırıyor.
Ayrıca, Hristiyanlığın Anadolu topraklarında
ilk yayıldığı yerlerden biri olan St. Paulos’un
yaşadığı Derbe şehrinin de Karaman’da olduğu
tahmin ediliyor. Derbe kenti antik dönemde
misyonerlik faaliyetlerinin ilk yürütüldüğü kent
olarak biliniyor ve İncil’de adı geçiyor. Derbe
şehrinin yeri net olarak tespit edilememiş ama
il merkezine 23 kilometre mesafede Ekinözü
Köyü’nde bulunduğuna inanılıyor. Halk arasında
buraya Kerti Höyüğü deniliyor. Buraya gelen Hıristiyanlar’ın hacı olduğuna inanılırken, böylesi
önemli bir şehrin kazılarda neden hala ortaya
çıkarılmadığına hayıflanmadan edemiyorum.

da bilinen bu kilise bir kaya kütlesinin içine
yapılmış. 9-10 yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Taş kilise haç şeklinde yapılmış ve Bizans
dönemi mimarisinin özelliklerini yansıtıyor. İl
merkezine doğu yönünde 15 kilometre mesafedeki Can Hasan Höyükleri ikinci durağımız
oluyor. Alacan Köyü’ndeki üç höyükler M.Ö.
6000 yılına kadar tarihleniyor. Bu höyüklerin
en önemli özelliği ilk insanın burada yaşadığına
inanılıyor olması. 1961-1970 yılları arasında
yapılan kazılarda insanlık tarihine ilişkin en
eski buluntular burada ele geçmiş. Obsidyenden
avlanma aletleri, bakır madenleri, seramik,
kıymetli taşlardan gerdanlıklar, midye kabuğundan kolyeler, bilezikler, süs eşyaları ele geçmiş.
Karaman’ın çevresinde Hristiyanlığın yayılma
dönemiyle ilgili birçok ibadet yeri görmek
mümkün. Meraklıları, Değle’de 3. ve 4. yüzyıllarda Bizanslılardan kalma 6 kilise kalıntılarını
görebilirler. Ayrıca il merkezinin kuzeyinde, 50
kilometre mesafede bulunan Binbir Kilise’de de
(Maden Şehri) birkaç kilise kalıntısı bulunuyor.
Karaman’daki gezi zamanımız kısa olduğu için
tüm bu yerlere gidemiyoruz ama “Bir başka
sefere!” diye niyetlenerek öğleden sonra kalkan
uçağımıza yetişiyoruz.

‘ÜÇ HÖYÜK’ÜN SIRRI
Karaman’daki ikinci günümüzde iki
önemli tarihi eseri göreceğiz. Önce il merkezine
7 kilometre uzaklıktaki Dereköy Kilise Camii’ne
direksiyonu kırıyoruz. Fisandon Kilisesi olarak
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ceğini belirtiyor. Karaulu şu değerlendirmelerde
bulunuyor: “Atatürk’ün yurdu olmanın yanında
Mevlana Hazretleri, dünyanın haritasını çıkaran
Piri Reis, Osmanlının kurucu fikir babası Şeyh
Edibali, Hak aşığı Yunus Emre, Türk dilini yücelten
Karamanoğlu Mehmet Bey, Şark Komutanı Kazım
Karabekir Paşa, Karaman’ın dünya tarihine
sunduğu değerlerdir. Ülkemizin bisküvinin yüzde
44’ü, gofretin yüzde 53’ü, bulgurun ve elmanın
yüzde 20’si Karaman’da üretiliyor. Bunlar 106
ülkeye ihraç ediliyor. İlimiz 500 milyon dolar
ihracat potansiyeline sahip. Ekonomik varlık
olarak ülkemizde 12’inci sırada olan ilimiz yeni
oluşan yerel yönetiminin yaptığı 50 yıllık master
plana sahip az sayıda iller arasından biridir.”

TÜRK DİL BAYRAMI!

Karaman’a gelip de Karamanoğlu Mehmet
Bey’den bahsetmemek olmaz. Tarihimizde Türkçe’ye
en önem veren liderlerden biri Karamanoğlu Mehmet Bey’dir. Karamanlıca yani Karamanlı Türkçe’si
Türkçe’nin 12 ağzından biri olarak kabul ediliyor.
Karaman, Karamanoğlu Beyliği döneminde başkent
ilan edilince, yeni devletin resmi dili Türkçe seçilmiş.
15 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey bir
ferman yayınlayarak sarayda, mecliste, divanda
Türkçe’den başka dil kullanılmasını yasaklamış.
Karamanoğlu Mehmet Bey’in adı bugün şehirdeki
üniversitede yaşarken, Türk Dil Bayramı da her yıl
şehirde çeşitli etkinliklerle kullanılıyor.

GEZİ-TÜRKİYE

Karaman SMMM Odası Başkanı
Rıfat Karaulu, 1989 yılından beri mesleğini ‘bağımsız’ olarak sürdürüyor.
2008-2010 yılları arasında Oda’nın
‘Sekreter’ yönetim kurulu üyesi olan
Karaulu, Haziran 20015’ten bu yana
‘Başkanlık’ görevini sürdürüyor.
Karaman SMMM Odası’nın 199
kayıtlı üyesi var. Bunlardan 106’sı
‘bağımlı’ çalışan olarak mesleklerini
sürdürürken, 93’ü bağımsız ve emekli meslek
mensubu. Gıda kenti olan ve 106 ülkeye ihracat
gerçekleştiren Karaman’da serbest muhasebeci
mali müşavirler açısından iş potansiyeli iyi.
Ancak böyle olsa da özellikle bağımlı çalışanların

İSMMMO YAŞAM l 55

‘Üç Oyun’da
kapitalizm
hesaplaşması

Kapitalizmin açtığı yaraların anlatıldığı Üç
Oyun (Vurgun), Beyoğlu’ndaki Bitiyatro Bisahne’de
Şubat ve Mart ayı boyunca oynanacak. Üç farklı
kısa hikayenin anlatıldığı “Üç Oyun (Vurgun)”un ilk
oyunu “İphigenia Orem’de”; insanın doğasındaki
zaaflarını, acımasızlığını ve kapitalizmin yarattığı
düzen uğrunda neler feda edilebileceğini en estetik
şekilde ortaya koyuyor. Murat Taşkent’in yorumuyla sahnelenen oyun; işinizi kaybetmemek için
neleri feda edeceğinizi, sigortanız olmadan sağlık
giderlerinizi nasıl karşılayacağınız gibi kapitalizmin yarattığı sorunları sorguluyor. Üç farklı kısa
hikayenin anlatıldığı “Üç Oyun: İphigenia Orem’de,
Aziz Kazlar Çetesi, Medea Redux”; bir arkadaşa, bir
dosta ya da bir yabancıya ayıkken, bunalımdayken
hatta sarhoşken bile anlatılamayacak itiraflardan
oluşuyor. Ünlü yönetmen, senarist ve oyun yazarı
Neil LaBute’un kaleme aldığı, Türkçe çevirisini
Rüzgar Can Ekin Turan’ın yaptığı Üç Oyun’un
yönetmenliğini İskender Altın üstleniyor.

Kamera elinde
Balkan’ın geleceğin cebinde!

K Ü LT Ü R S A N AT

mega starı
Balkan dünyasının mega starı Dino Merlin, İstanbul’a
geliyor. En son 2007’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve
2008 CRR’de verdiği konserlerde binlerce Türk hayranıyla
buluşan Dino Merlin 8 sene aradan sonra İstanbullu
müzikseverlerle Ora Arena’da 23 Nisan’da buluşacak.
1983 yılında Merlin grubunu kurarak müzik hayatına
başlayan sanatçı, bu grupla 5 albüm çıkardı. 1991 yılında
“Dino Türkiye ile bağlarını her fırsatta güçlendirmeye özen
gösteren sanatçı ‘’Da Sutis’’ isimli çok özel bestesini Mustafa Sandal’a vermişti. Bestenin Türkçesi ‘’Adı İntikamdı’’
adıyla Mustafa Sandal tarafından ülkemizde hit olmuştu.
Dino Merlin, 2011’de ‘’Love Rewind’’ isimli bestesiyle
Bosna-Hersek’i Eurovision’da temsil etti ve ülke tarihinin
en iyi ikinci neticesi olan altıncılığı ülkesine kazandırdı.

56 l İSMMMO YAŞAM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kamera
Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması, 1
Şubat itibarıyla başvuruları almaya başlayacak.
29 Nisan 2016 tarihine kadar başvuruların kabul
edileceği yarışmada, 15.000 TL’ye varan ödüller
dağıtılacak. Yarışmada “Bugünü Yaşa, Yarını
Hesapla” mottosuyla birikimin ve yatırımın önemini
vurgulayan filmleri ödüllendirecek. Yarışmaya katılacaklar tasarrufla geleceği güvence altına almanın
önemini özgün bir bakış açısıyla işledikleri, .avi veya .mov formatında hazırladıkları
maksimum 3 dakikalık filmlerini 1 Şubat – 29 Nisan 2016 tarihleri arasında yarışmaya
gönderebilecekler. Jüri üyeleri ve yarışma hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru
formunu doldurarak yarışmaya katılmak isteyenler www.kameraelindegelecegincebinde.
com adresini ziyaret edebilirler.
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Kış konserleri
başlıyor
Günlük sesler sergisi
Müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri, Mall of İstanbul
Moi Sahne’de gerçekleştirilecek olan kış konserleri ile İstanbullu
müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul’un en iyi akustik sahnesi olan Mall of İstanbul Moi
Sahne’ye üç ay boyunca yıldız yağdıracak. Etkinlik, 29 Ocak’ta Fettah
Can konseri ile başlayacak. 30 Ocak’ta Bülent Ortaçgil, 31 Ocak’ta ise
Mehmet Erdem’in sahne alacağı müzik şöleni, Birsen Tezer, Ceza, Feridun Düzağaç, Murat Dalkılıç, E. Oğur&İ. Demircioğlu, Ferhat Göçer,
Berkay, Göksel, Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Ceceli, Bengü, İncesaz,
Halil Sezai, Ayhan Sicimoğlu, Burhan Öcal&Borusan Quarted, Yaşar,
Jehan Barbur, Mabel Matiz, Koray Avcı ve Cem Adrian gibi birbirinden
ünlü yıldıza ev sahipliği yapacak.

Yok Olmadan
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Yıldızlar gibi yalnız

Galeri 5, 01 Şubat – 03 Mayıs 2016 tarihleri arasında ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.
Anel İş Merkezi’nde bulunan ve Anel Grup tarafından desteklenen Galeri
5’teki sergide Özge Enginöz, Arzu Kıraner, Romina Meriç, Işık Özçelik,
Dinçer Özüarap, Burhan Üçkardeş ve Süha Zaimoğlu’nun eserleri aracılığı
ile yalnızlığın varoluşsal sorunsalı ve bu sorunsalın yarattığı ikilem
inceleniyor. Sergide yer alan fotoğraf, desen, resim, kolaj, heykel ve neon
gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserler, yaşadığımız dünyaya dair tekinsiz
bir aidiyet ve yabancılaşma hissi arasındaki gerilimi ortaya koyuyor. ‘Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar’ sergisinde işlenen yalnızlık teması, insan
olma duygusunun en derinindeki gerçekliği olarak karşımıza çıkıyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

İstanbul Modern, 2016 yılındaki ilk ana sergisi Yok Olmadan’da doğa ve ekolojiyi konu alırken sürdürülebilirlik kavramına
da değinen sanatçıları bir araya getiriyor. Eczacıbaşı Topluluğu ve
Şekerbank sponsorluğunda, TAV Havalimanları Holding’in katkılarıyla, 13 Ocak - 5 Haziran 2016 tarihleri arasında dünyanın farklı
köşelerinden yirmi sanatçı ve sanat grubunu ağırlayan sergi, doğa
algımıza dair farklı bakış açıları ve ekosistemle ilişkimize dair yeni
farkındalıklar öneren çalışmalara yer veriyor. İstanbul Modern’den
Çelenk Bafra ve Paolo Colombo’nun küratörlüğünü yaptığı sergide,
Roger Ackling, Bas Jan Ader, Alper Aydın, Bingyi, Jasmin Blasco gibi
tarafından hazırlanan resim, çizim, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve
hareketli görüntüler yer alıyor.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), yeni sergisini günlük seslere ayırdı. 08 Ocak Cuma günü Beyoğlu,
İstiklal Caddesi’ndeki ANAMED’de ziyarete açılan, “Günlük Sesler: Sesi
Gündelik Hayat Üzerinden Keşfetmek” başlıklı sergi, kent yaşamına dair
çeşitli tınıların yanı sıra günlük yaşamda dikkatten kaçan sesleri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi, 20 Mart 2016 tarihine kadar gezilebilecek.
Kurgusu ve tasarımı PATTU (Cem Kozar, Işıl Ünal) tarafından
üstlenilen sergide, ses tasarımcıları Mine Erkaya ve Ateş Erkoç’un ses yerleştirmeleriyle ziyaretçilere mekân, sokak ve kent gibi farklı ölçeklerde
bir soundscape (ses alanı) deneyimi sunuluyor.
Farklı bölümlerden oluşan serginin “Şehirde Başka Bir Gün Daha”
adlı ses yerleştirmesinde sokakta kaydedilen ses ve efektlerden oluşan bir
hikaye ziyaretçilerle buluşturuluyor. Sesin üç boyutlu ve dinamik olarak
mekânda deneyimlenmesini sağlayan Dolby Atmos teknolojisi Türkiye’de
ilk kez bir sergide kullanılıyor. Kent seslerinin derlendiği başka bir bölümde ise, ziyaretçilere etkinliğin parçası olma imkânı sunuluyor. Çalışmaya
katılmak isteyenler, bu amaçla oluşturulan www.soundsslike.com internet
sitesini ziyaret ederek, kentlerinde kaydettikleri sesleri yükleyebiliyor.
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İftarlık Gazoz
Tür: Komedi, dram
Yönetmen: Yüksel Aksu
Oyuncular: Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Okan Avcı, Yılmaz Bayraktar, Ummu Putgul, Macit Koper, Greta Fusco.
1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur
dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile
beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini
boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar
Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor
da olsa ailesinden izni koparan Adem gazozcu
çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan

ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile
anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da
oruç tutacaktır.
Küçük olduğu için oruç tutmasına izin
vermeyen ailesinden gizli oruç tutmaya başlar
fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da
gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve

Berna’nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken! Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur,
seraplar görmeye başlar. Adem’in yaşadığı bu
zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler.
Bitmek bilmeyen bu uzun gün, Gazozcu Ustası
Cibar Kemal ve Adem için nasıl tamamlanacaktır? Filmin yönetmeliğini ve senaristliğini Yüksel
Aksu üstleniyor.

Gizli Dünya
Orjinal adı: Room
Tür: Dram, gerilim
Yönetmen: Lenny Abrahamson
Oyuncular: Brie Larson, Joan Allen,
William H Macy, Megan Park, Amanda
Brugel.

SİNEMA-DVD

Spotlight
Emma Donghue’nun çok satan kitabından
sinemaya uyarlanan Gizli Dünya’nın başrolünde
Brie Larson yer alıyor. Film, 5 yaşındaki oğlu
ile küçük bir odaya hapsedilen annenin dramını
anlatıyor. Gizli Dünya, kaçış için riskli bir plan
yapan bu ikilinin odadan kurtulabilmek için
uzak tutuldukları sosyal çevrenin acı kurallarıyla
yüzleşmesine şahit olacağız.

58 l İSMMMO YAŞAM

Tür: Gerilim
Yönetmen: Thomas McCarty
Senaryo: Thomas McCarthy, Josh Singer
Oyuncular: Rachal McAdams, Mark Ruffalo,
Liev Schreiber, Michael Keaton, Stanley Tucci

2001 yılında The Boston Globe gazetesi, Marty Baron’ı (Liev Schreiber) editör
olarak işe alır. Baron bir gün gazetede pedofil bir rahiple ilgili bir haber görür. Bunun
üzerine gazetenin araştırmacı haber ekibi Spotlight’ın başındaki Robby Robinson’ı
(Mihcael Keaton), bölgedeki kiliselerde uzun süredir devam eden çocuk tacizi iddialarıyla ilgili araştırma yapmaya yönlendirir. Spotlight’ın usta gazetecileri, soruşturma
derinleşip daha fazla bilgiye sahip oldukça, konunun sadece Katolik Kilisesi’nin üst
düzey yetkililerine değil, devlet kurumlarının da önemli kişilerine uzanan bir ağ
oluşturduğunu farkeder. Ancak hasıraltı edilen dosyaları gün yüzüne çıkarmadan önce
büyük baskılara göğüs germeleri gerekecektir...
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Deadpool

Orijinal adı: Deadpool
Tür: Aksiyon, macera, fantastik
Yönetmen: Tim Miller
Senaryo: Rhett Reese ve Paul Wernick
Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein,
T.J. Miller, Gina Carano, Brianna Hildebrand
Marvel Stüdyoları’nın yeni bir X-Men
spin off’u olan projede yönetmenliği Tim Miller
üstleniyor. Filmde Wade Wilson / Deadpool
karakterini canlandıracak isimse Ryan
Reynolds. Deadpool karakteri, X Men Origins:

Wolverine’de karşımıza çıkan Deadpool’dan
daha farklı bir yapıya sahip olacak. Teşhisleri sonunda kanser çıkan Wade Wilson tüm
umudunu Weapon X programına bırakır.
Ancak katılması ile birlikte yeni bir kahraman

ortaya çıkar. Alışıldık süper kahramanlara
hiç benzemeyen, umursamaz, tuhaf bir espri
anlayışı olan Deadpool, hayatını mahvolma
noktasına getirenlerden intikam alma peşine
düşecektir.

DVD SEPETİ
l Çok Pişmiş Paris’te bir restoranda
çalışan Şef Adam Jones, kötü alışkanlıklarından
vazgeçemeyince sahip olduğu her şeyi kaybetme
aşamasına gelir. Çok Pişmiş (Brunt) iki Michelin
yıldızlı şefin bir noktadan sonra kendi mutfağını
oluşturup hatalarını telafi etmeye karar vermesi
üzerine kurulu bir başarı öyküsü... Bunun için ekibine üstün yetenekli şefleri ve güzel Helene’yi katmak

l McForland
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John Wells’in ise yönetmenliğini üstlendiği filmin
yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Bradley Cooper,
Sienna Miller, Jamie Dornan, Emma Thompson, Uma
Thurman, Daniel Brühl ve Omar Sy gibi isimler yer
alıyor. Sinema eleştirmenlerinin de oldukça başarılı
bulduğu film, “izlerken ağızları sulatan bir filmle
karşı karşıyasınız” nitelemesiyle anlatıldı.

l Spectre 007 James Bond karakterini gene Daniel Craig

üstlenirken, bu filmde kendisine ödüllü Fransız oyuncu Léa Seydoux ‘un (Madeleine Swann) yanı sıra yeni isimler de yer alıyor.
Geçmişten gelen şifreli bir mesaj James Bond’u
Mexico City’ye ve sonunda, kötü şöhretli bir suçlunun, yasaklı dulu, güzel Lucia Sciarra ile tanışacağı
Roma’ya sürükler. Bond, sızdığı gizli bir toplantı
sonucunda, Spectre olarak bilinen tekinsiz bir
örgütün varlığını ortaya çıkartır. Bond, Spectre’nin
ağını ortaya dökebilecek ipuçlarına ulaşmak için,
eski düşmanı Mr White’ın kızı, Madeleine Swann’ı
aramaktadır. Moneypenny ve Q’dan kıza ulaşmak
için gizlice kendisine yardım etmelerini ister. Bond,
Spectre’ye yaklaştıkça, ulaşmaya çalıştığı Christoph Waltz tarafından canlandırılan düşmanı ile kendisi arasında, kan dondurucu bir
bağ olduğunu öğrenecektir.

SİNEMA-DVD

İzleyenlerin yorum
sayfalarına ‘son
zamanlarda izlediğim
en iyi filmlerden
biri’, ‘bu soğukta içim
ısındı’ gibi ifadelerle
beğenilerini dile getirdiği McFarland, Kevin
Costner’ın bir atletizm antrenörünü canlandırdığı 2015
yapımı bir film. Sıradan bir antrenör olan ve ekonomik
koşullar nedeniyle küçük bir Kaliforniya kasabasına yerleşen Costner, kasabada güçlükle kurduğu atlet takımını
şampiyona yarışçısına dönüştürür...

zorundadır... Steven Knight’ın senaryosunu yazdığı
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l Sade

l Yazar: Begüm Başoğlu-Ege Erim l Yayınevi: Okuyan
Us Yayınları l Sayfa sayısı: 163 Begüm Başoğlu ile Ege Erim’in

yazdığı kitap, sade yaşamın önemini ve son yıllarda giderek yaygınlaşan sade
yaşamak akımının oluşum sürecini anlatıyor. Kitabın tanıtımıyla ilgili sunum
oldukça ilgi çekiyor: “Kalabalıkta kendimizi bulamayız. Etrafımızı, evimizi,
çantamızı, programımızı, günümüzü, gardırobumuzu, cüzdanımızı yani
kısacası tüm hayatımızı ne kadar çok doldurursak o kadar tatmin ve dolayısıyla mutlu olacağımızı zannederiz. Bu kalabalığı yaratırken yaptığımız şey
kendimizi yok etmektir aslında. Çünkü kendini sadece boşlukta yaratabilir
insan. Azalınca çoğalır, sadeleştikçe özgürleşir ve hatta daha çok görünür
olur.” Kitaba göre, Begüm Başoğlu ve Ege Erim bir gün hayatlarındaki fazlalıkları attıkça
daha mutlu olduklarını keşfettiler. Bu keşif onların hayatını değiştirdi ve daha çok, daha çok
atmaya başladılar. Giymedikleri giysileri tutmayıp, kullanmadıkları eşyaları saklamadılar. Her
programa dahil olmaktan vazgeçerken, aslında bir sürü şeye ‘maruz kalmaktan’ kurtuldular.
Yani sadece bir yaşamı tercih ettiler. Buna tanık olanlar aynısını deneyimlemek istediğinde de
‘sade yaşamak’ akımı oluştu.

Sen Benim Hayatımsın

l Yazar: Ferzan Özpetek l Yayınevi: Can Yayınları l Sayfa
sayısı: 237 Hayatın tüm renklerine tutkuyla bağlı, hepsi bir diğerinin öyküsüyle beslenen ilginç karakterler: Aktör olmak isteyen bir santral operatörü, narsist
bir trans, yıldızların ihanetine uğramış bir kasiyer, kleptoman bir prens… Aşkı
ve dostluğu tüm benlikleriyle olumlayan bu kahramanların sevgisiyle sarmalanmış ünlü bir yönetmen… Her engelle daha büyüyen, çılgınca bir aşk… ve
Roma… Ferzan Özpetek, okurlarına gerçek sevginin gücüne dair, sahici bir
kadere başkaldırı romanı sunuyor.

Senin İçin

l Yazar: Arda Erel l Yayınevi: İnkılap Kitabevi l Sayfa
sayısı: 208 Başına gelen her kötü şeyin daha iyisi için zemin oluşturdu-

l Senin İçin
l Elveda Güzel Vatanım
l Tarihimizle Yüzleşmek
l Felsefenin Kısa Tarihi
l Kadınsız Erkekler
l Ted Gibi Konuş
l Memleketi Ben Kurtaracağım
l Seyrek Yağmur
l Hayvanlardan Tanrılara Sapiens

ŞİİR
ADIMLA NASIL BERABERSEM
Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların
Bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan
Koşar gibi yürüyüşün
Karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün
Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların
Uzak uzak yıldızlarla çevrilmiş kainatın
Karanlık boşluklarında akıp giderken zaman
Adımla nasıl berabersem öylece beraberiz
Seninle her saat seninle her dakika seninle her saniye
Gönlümüz mutluluğa inanmış olmanın gururuyla rahat
Koltuğumuzun altında birer dinamit gibi kellemiz
Ve sonra her zaman her ölümlüye
Aynı şartlar altında kısmet olmayan
Gerçekleri görmenin aydınlığı alınlarımızda
Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların
Sen bana kalbim kadar elim kadar yakınsın

ATTİLA İLHAN

KİTAP

ğunu düşünen Arda Erel, bu kitabı insanların kendini kötü hissettiği her an,
omuz olması hedefiyle yazdı. İçindeki sese kulak verip yazmaya başlayan
Arda Erel’in daha sonra sosyal medyada takipçi sayısı bir milyona ulaşırken
yazar, daima hislerini çırılçıplak aktarmayı amaçladı. Böylece okurları tarafından sürekli samimi bulundu. Kitabı, aynı iddiayla okura sesleniyor.

l Sen Benim Hayatımsın
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l Remzi Kitabevi (Ocak 2016)

Sade

EN ÇOK SATANLAR
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Elveda Güzel Vatanım

l Yazar: Ahmet Ümit l Yayınevi: Everest Yayınları
l Sayfa sayısı: 558 Ahmet Ümit, okurlarının karşısına Şehsuvar Sami ile

çıkıyor: 1926 yılının o hüzünlü sonbaharı. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, genç
cumhuriyet ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. O büyük altüst oluşun içinde bir
adam: Şehsuvar Sami… Bir zamanların İttihat ve Terakki fedaisi, şimdilerin yorgun
komitacısı. Şehsuvar Sami’nin etrafında dönen amansız bir entrika. Bir yanda kaybettiği ama hiçbir zaman
yüreğinden çıkartamadığı sevgilisi Ester, öte yanda yaşanılan tarihsel bozgun… Kaybedilen bir ülke, kaybedilen
bir şehir, kaybedilen bir hayat... Ve aklında hep aynı soru: Devlet mi kutsaldır, yoksa insan mı? “Ölüm, şehirlerimizi kaybetmekle başlar.” Kim söylemişti bu cümleyi hatırlamıyorum, ne yazık ki doğru… Doğru, lakin eksik.
Ölüm, şehirlerimizi kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir... Sahi nedir vatan? Bir toprak parçası
mı, uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha
köyler mi? Hayır, bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak,
ilk aşkımız, doğan çocuğumuz, dedelerimizin mezarlarıdır vatan… “

Tarihimizle Yüzleşmek

l Yazar: Emre Kongar l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 368 İlk yayınlandığından beri satışları 200 bine yaklaşan
Tarihimizle Yüzleşmek kitabı yeni ilaveli baskısıyla raflarda yerini alıyor. Kitabın
ilk baskısının üzerinden geçen zaman zarfında ele alınan konular açısından yeni
gelişmeler yaşandı, ayrıca ele alınıp irdelenmesi gereken yeni konular ortaya
çıktı. Bu nedenle, kitaba sekiz bölüm daha eklendi: İslam ve demokrasi bağdaşır
mı? 17-25 Aralık 2013’te ne oldu? Türkiye haydut devlet mi? Charlie Hebdo ve
Paris olayları nedir? Dersim’de ne oldu? Gezi Ruhu nedir? 100. yılında Ermeni
sorunu ve Perinçek’in zaferi ne anlama geliyor?; Egemen ahlak nedir?

Kadınsız Erkekler

l Yazar: Haruki Murakami l Yayınevi: Doğan Kitap
l Sayfa sayısı: 217 Yazara göre, bir kadını yitirmek, tüm kadınları

OCAK - ŞUBAT 2016

KİTAPLAR

Küçük Prens

Yazar: Antoine De Saint-Exupery
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 96
Dünyada her yaştan milyonlarca okura
ulaşan Küçük Prens, Kerem Topuz’un
Fransızca aslından yaptığı özenli
çeviriyle raflarda yerini alıyor. Hem
büyüklere hem de okul çağı çocuklarına seslenen çağdaş yapıt, başka bir
gezegenden dünyaya gelen ve çölde
kaybolan uçak pilotunun karşısına çıkan Küçük Prens ve onun yıldızlar arası
gezileriyle ilgilidir. Bu geziler, aslında
“insanlık durumu”nun da dikkat çekici
sembolik öyküsüdür.

Arzın Merkezine
Seyahat
Yazar: Jules Verne
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 87
Dünyanın ilk bilim kurgu yazarı olarak
nitelendirilen Jules Verne tarafından
yazılmış olan Dünyanın Merkezine
Yolculuk, Hamburg’un eski bir semtinde
yaşayan, genç ve çekingen olan Axel
Lindenbrock’un yolculuğunu anlatıyor.
Lindenbrock, amcası olan yer bilimci ve
maden bilimci olan Profesör Lindenbrock’la beraber çalışıyordur ve dünyanın
merkez noktasını bulma amacını
edinir...

KİTAP

yitirmek demek…Kitabında bir kadının özlemini çeken, yasını tutan; bir
kadın tarafından aldatılmış, terk edilmiş olmanın acısıyla yaşayan, aşkla
kendinden vazgeçen erkeklerin öykülerini bir araya getiren yazar, okurlarına
aşka ve kadınlara yazılmış yedi ağıt sunuyor. Kitabın tanıtımında şu ifadeler
kullanılıyor: “Bir gün sen de kadınsız erkeklerden olacaksın. O gün en ufak
bir uyarı, küçücük bir ipucu vermeden; önsezi olarak hissettirmeden ya da
içine doğmadan; kapını çalmadan, hiç beklemediğin bir anda seni bulacak.
Bir köşeyi döndüğünde, aslında çoktan oraya varmış olduğunu anlayacaksın. Geriye dönmek
mümkün olmayacak. O köşeyi bir kez dönünce, orası artık senin için mümkün olan tek dünya olacak. O dünyada sen kadınsız erkeklerden biri olarak anılacaksın. ”

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Tekno kehanet!
GAYE DELEN

TEKNO-YAŞAM

Yenilikler ve teknolojiyle dolu bir yılı
geride bıraktık. Ancak 2016 yılı daha şaşırtıcı
ve ilginç pek çok yeniliği getirecek gibi görünüyor. Yeni yılla beraber şu anda kullandığımız
cihazların yeni modelleri için de geri sayım
başladı. 2016’da piyasaya çıkması beklenen ve
bu yıla damgasını vuracak cihazları derledik.

iPHONE’UN YENİ MODELİ
iPhone 7: En fazla merak edilen cep
telefonu modelleri arasında. Apple’ın geleneği
üzerine her yıl yeni bir cep telefonu modeli
tanıttığı biliniyor. Genelde bu tanıtım eylül
ayında yapılıyor. Bu yılki yeni cihazın iPhone
7 olması bekleniyor. iPhone 7 suya dayanıklı
bir kasaya sahip olacak. Yeni cepte anten
çizgilerinin de kulaklık girişinin kaldırılacağı iddiaları var. Tasarımının geliştirilmesi beklenen
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iPhone 7, Galaxy Note 6, Apple Watch 2,
iPad Air 3, Microsoft Surface 5 ve daha
niceleri... 2016 yılında pek çok teknoloji
markasının yeni modelini görüyor olacağız. Bu yeni modellerin özellikleriyle
ilgili bilgiler şimdiden sızdı bile…

modelin, 12 MP kamera, geliştirilmiş 3D Touch,
parmak izi okuyucusu gibi yeni özelliklere
sahip olması bekleniyor.
Galaxy Note 6: Samsung’un amiral
gemisi Note’un yeni modeli de 2016’nın
beklenenleri arasında. Note 5’in ardından Note
6’nın gelmesi muhtemel görülüyor. Sızan bilgilere göre, bu modelde 6 GB’lik Ram bulunacak. Note’un yeni modelinin Almanya’daki IFA
Fuarı’nda görücüye çıkması bekleniyor. Note
6, 128 GB ve 64 GB depolama seçenekleriyle
gelecek.
Apple Watch 2: Apple’ın Watch’unun
ikinci versiyonu da yıla damga vurması beklenen ürünler arasında. Tasarım bazında Watch
2’nin birinci versiyona göre daha ince olması
beklentisi var. Ancak Apple Watch’a yakın bir
tasarıma sahip olacağı kesin gibi. Cihazla ilgili
söylenti ve bilgiler yayılmaya devam ediyor.
En radikal değişikliğin kamerasında olması

bekleniyor. Apple Watch 2’de FaceTime kamera
görebiliriz.
Playstation 5: Oyun konsolu
dünyasının en çok sevilen markalarından biri
Playstation. Playstation 4’ün lansmanı iki
yıl önce yapıldı. Oyunseverler merakla yeni
konsolu bekliyor. 2016’da ise PS5’in gelmesi
bekleniyor. Sektör yetkilileri, PS5’nin fiziksel
bir konsol olması yanında bulut bazlı bir konsol
da olabileceğini ileri sürüyor.

YENİ TABLET FURYASI
iPad Air 3, iPad Pro 2, Sony Experia Z6,
Samsung Galaxy Tab S3, iPad Mini 5, Microsoft
Surface 5... Yeni yılda yeni tablet modelleri
furyası da yaşanacak. Hemen her marka yeni
modelini lanse ediyor olacak. iPad Air 3’de
4K çözünürlük olabilir. Pro 2’ye ise 3D Touch
eklenebilir. Sony’nin Z6’sında ise su geçirmezlik özelliğinin devam etmesi bekleniyor.
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CANON’DAN
2 YENİLİK

ÇOCUKLARA
TAKİP

Canon iki yeni süperzum kompakt fotoğraf
makinesi modeli tanıttı. ProwerShot serisine eklenen
SX540 HS, 50x optik zumu ile tribünlerden bile
çekim yapabilirken hassas sensörü düşük ışıklarda
yüksek performans sunuyor. Cep boyutundaki ve
farklı renklerdeki SX420 IS modeliyse minyatür
ve balık gözü efektli filtrelerle her anı eğlenceye

çeviriyor. PowerShot SX540 HS, 20.3 megapiksel
CMOS sensöre sahip. Kompakt bir gövdede bir araya
getirilen 42x optik zum, ZoomPlus ve ultra geniş açı
lensiyle PowerShot SX420 ise, 20 megapiksel sensörle geldi. SX420 IS, gündelik enstantaneler ve nefes
kesici seyahat fotoğrafları gibi her türlü etkinliğin
kolayca yakalanması için ideal bir fotoğraf makinesi.

CASPER’DAN AKILLI SÜRPRİZ
Casper, kuruluşunun
25’inci yılında teknoloji
tutkunlarının karşısına özel
bir sürprizle çıktı. 3 GB Ram,
8 çekirdekli işlemci, Android
5.1 Lollipop işletim sistemi
ve 16 veya 32 GB depolama
alanı seçenekleriyle iddialı akıllı
telefonu Casper VIA M1’i özel
fiyatıyla satışa sundu. Kavisli
5.2 inç Full HD ekrana, 4.8 mm
inceliğe sahip, 5 MP kameralı,
8 çekirdek hızını, 3 GB bellekle

taçlandıran akıllı telefon M1’e
tüm satış kanallarından 25’inci
yıla özel indirimli fiyatıyla sahip
olmak mümkün.
M1’in 2900mAH güçlü
bataryası, ekranda arka ışık
yoğunluğunu ayarlayan güç
tasarrufu teknolojisi sayesinde
kazandığı uzun kullanım özelliğiyle de ön plana çıkıyor. 145
gr ağırlığı ile kolay taşıyabileceğiniz ürün, 4G uyumu sayesinde
en güncel teknolojiyi sağlıyor.

SAMSUNG’TAN İKİSİ BİR ARADA
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ideal, çift açılı görüntülemeye olanak tanıyor.
Klavyesindeki Pogo pini, ayrı olarak eşleştirme
veya şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

TEKNO-YAŞAM

Samsung, Microsoft Windows 10 işletim sistemine sahip Galaxy TabPro S’i tanıttı. Kullanıcılar artık hareket halindeyken bile mobil deneyimi yaşamak üzere
dizüstü bilgisayarların ve tabletlerin en sık kullanılan
özelliklerini bir arada bularak, bir dizüstü bilgisayar
işlevselliğinin tamamına hafif bir tablette erişiyor.
Sadece 6.3 milimetre kalınlığa ve 693 gram ağırlığa
sahip Galaxy TabPro S, tüm gün boyunca rahatça taşınabilecek şekilde tasarlandı. Cihazla birlikte gelen tam
boy klavye de tableti çok daha kullanışlı hale getiriyor.
Klavyenin esnek yapısı, her koşulda en net ekran için

Akıllı telefonlardan
sonra hemen hemen her
sektörde akıllı ürünler
görülmeye başlandı. Yeni ürün
ise Wiky Watch çocuk saati…
Bir saatten çok daha fazla
özelliğe sahip olan Wiky Watch
ile anne ve babalar, çocuklarını
uzaktan takip edebiliyor. Akıllı
telefonla entegre olarak çalışan bu saat, 4 ile 11 yaş arası
çocuklara hitap ediyor. Pembe,
mavi ve yeşil renklerine sahip.
Wiky Watch, acil durumda,
çocuğunuzun SOS tuşuna basmasıyla size ve daha önceden
belirlediğiniz kişilere konum
ve sesli mesaj gönderiyor. Bu
sayede ‘Çocuğumun başına bir
iş gelirse bana nasıl ulaşacak’
endişesine de son veriliyor.
Saatte yer alan elektronik çitin
en küçük çapı 500 metre olduğu için belirlenen çitin dışına
çıkıldığında uyarı veriyor.
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K O M İ K

CENNET

KAÇIŞ

Adamın biri ölür ve öbür dünyaya gider. Cennete mi, cehenneme mi diye bir karar vermesi gerekir. Adam ilk önce cennete girer,
bakar herkes ibadet ediyor. Sonra cehenneme gider, Hadise, Sibel
Can, Banu Alkan’ı görür ve cehenneme gitmeye karar verir. Kapıyı
açar, adımını atar atmaz ateşin içine düşer. Adam zebaniye sorar:
- Nerede o ünlüler?
Zebani cevap verir?
- Onları reklam için koyduk müşteri çeksin diye:))

İki deli hastane koşullarına dayanamayıp kaçmaya karar
verirler.
Bir gece çok başarılı bir operasyonun ardından hastane
dışına çıkarlar. Ancak bir markete girip bir şeyler alarak dönerler.
Arkadaşları kaçmayı başardıkları halde neden döndüklerini sorunca;
şu cevabı verirler:
-Bugün provasını yaptık, asıl kaçış yarın gece!

SERÇE

MİZAH

R E S İ M L E R

Serçenin biri uçarken biraz alçalayım demiş, bir bakmış karşıdan motosiklet geliyor. Sağ sol yapayım derken motosiklet sürücüsünün kaskına çarparak yere düşmüş. Adam serçeyi yerden alarak evine
götürmüş, bir kafese koymuş.
Kafesin içine biraz su ve ekmek kırıntıları bırakmış. Bir süre
sonra serçe gözlerini yavaş yavaş açmış…
Önce su ve ekmek kırıntılarını görmüş. Gözlerini iyice açınca
parmaklıkların arkasında olduğunu fark etmiş:
-Kahretsin demiş, çarptığım adam öldü herhalde!
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KAYNANA
İki tane otobüs varmış; birine kaynanalar diğerine gelinler
binmiş. Kaynanaların olduğu otobüs kaza yapmış ve hepsi ölmüş.
Gelinlerin hepsi gülüyor bir tanesi ağlıyormuş. Ne oldu diye sormuşlar.
Gelin:
-Ben kaynanamı evde unuttum!..

DOMUZ GRİBİ
Dursun:
-Temel! Senin Fadime domuz gribi
olmuş idi, iyileştu mi ula?
Temel:
-Gribi atlattı ama domuzluğu hala
yerindedur da!..
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l Asgari ücret gibiyim kimse benimle geçinemiyor.
l Derdini söylemeyen iyi yapar, bir de onun derdiyle
uğraşamayız.
l Ameliyat olun içiniz açılsın.
l Son gülen espriyi en son anlayandır.
l Oda sevecekti işi çıktı demek ki. Yoksa kesin severdi.
l Döner gelirse senindir, biz pide söyledik.
l Kızım kırdığın bu kalp ananın porselen takımı değil.
l Fakiriz diye demiyorum ama geçen gün eve hırsız
girdi. Hayatımdan yarım saati çaldınız diye not bırakmış.
l Uzaktan Kıvanç Tatlıtuğ’a benziyorum ama bayağı bir
uzaktan. Böyle Google Earth’den falan bakacaksın.
l Arabada bebek var diyene ne yapalım, kırmızı ışıkta
durup da çeyrek mi takalım.
l Bugün yine en çok satanlar listesinde insanlar var.
l Duvara yazı yazmayın demiş, altına ‘tamam’ diye
yazı yazmışlar.
l Kaç promil gerekiyor, ikimizi çift görebilmek için.
l Bu hayatta gülmemi isteyen tek kişi fotoğrafçıydı.
l Eskiden anne bizi leylekler mi getirdi diye soran
çocuklar şimdilerde anne bizi internetten mi indirdiniz
diye soruyor.
l Ev telefonunu arayıp nerdesin diyenler, bence siz
seçilmiş insanlarsınız.
l Umudunu kaybetme. Patlıcandan bile reçel oluyorsa
senden neler neler olur!
l Dolar yine fırlamış. O ne fırlamadır siz bilemezsiniz.
l Yiğidin cep telefonu meydandadır.
l Ne kadar içersen iç başın döner, gidenler değil.
l Hayatıma biri girince ben çıkıyorum.
l Ben şeytana uymam projemi anlatırım. Uygun
bulursa dahil olur.
l Kuşlar da mutluluktan uçmuyor zaten.
l Keşke doğmadan önce senaryoyu bir okusaydık
iyiydi.
l Dünyanın en büyük yalanı ‘onların da selamı’ var.
l Hayat Facebook’a benzemez. Arkandan yorum
yaparlar bildirim de gelmez.
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ASKER TEMEL
Temel askere gitmiş ve orada bir dolu şey öğrenmiş. Neyse askerlik bitmiş, bizim Temel eve gelmiş
ve hemen annesine:
-Anne, anne, askerde neler öğrendim bir
bilsen...
Annesi:
-Anlat bakayum ne öğrendun..
- Temel hemen eline bir silah almış ve evin duvarına adını yazmış. Sonra el bombası almış ve hemen
bahçeye çıkmış, el bombasını kümese atmış.
Annesi Temel’e:
-Aslan Temel’um, haçen ne güzel öğrenmişsin.
Ama ne yazık ki Fadime bunları göremeyecek.
Temel şaşkın bir halde:
-Nasıl yani?
Annesi :- Haçen Fadime sen el bombasını
atmadan önce kümeste tavukları yemliyordu.

ÖKSÜRÜK
Adamın biri çok kuvvetli öksürüyormuş.
Doktora gitmiş derdini anlatmış. Doktor da adama
yanlışlıkla öksürük ilacı yerine müshil ilacı vermiş ve
demiş ki:
-Bir hafta boyunca yemeklerden sonra iç ve
yanıma gel.
Adam bir hafta sonra gelince doktor:
-Öksürüğün nasıl oldu, diye sormuş..
Adam da:
- Cesaret edip öksüremiyorum ki!

DİLENCİ
Adam, topal dilenciye para verirken acımış ve
gönlünü almak istemiş.
- Ayağın topal ama şükret ya kör olsaydın?
Dilenci de:
- Körlüğü de denedim abi, iş yok. Onluk diye
beşlikleri yutturuyorlar.

Cevaplar

KOMİK DUVAR YAZILARI

1-Dağdan gelir sekerek kara üzüm
dökerek
2-Karanlık odada bir kadı oturur
3-Ben giderim o kalır
4-Bakması güzel alması üzer
5-Karada bayılır suda ayılır
6-Aşağı iner tıkır tıkır, yukarı çıkar
şıpır şıpır
7-Kıştan kaçmaz yaprağı uçmaz
8-Fini fini fincan içi dolu mercan
9-Dört ayağı var yürümez
10-Ben beslerim o süsler

1-Keçi
2-Pekmez
3-İz
4-Gül
5-Balık
6-Kova
7-Çam ağacı
8-Nar
9-Masa
10-Çiçek

l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )

ÇOCUK
BİLMECELERİ

YENİ BEBEK
Dört yaşındaki Ayşe, yeni doğan
kardeşine oyuncak almak için
annesiyle
oyuncakçıya gider. Dolaşırlarken bir
bebek beğenir
ve annesinden
bebeği
almasını ister.
Annesi de Ayşe’yi
paylar:
- Senin zaten
bebeğin var ya
kızım, yeni bir
bebeği ne yapacaksın?
- E ben varken sen kendine yeni bir
bebek aldın yaa!
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K A R E

B U L M A C A

SUDOKU
K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M

K O L A Y

Z O R
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