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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

BOMBALAR
RUHUMUZDA
PATLADI
l DOSYA: ARAMIZDAKİ SOSYOPATLAR! l İÇ DENETÇİLERİN YENİ BAŞKANI: MENTEŞ ALBAYRAK l NUTUK’U ÇOCUKLAR İÇİN YAZDI
l GİZEMLİ YAZAR MURAT MURATOĞLU l OYUNCU DERYA ALABORA İLE SÖYLEŞİ l İŞ YERİNDE ARKADAŞLIK l TALLİNN’İ GEZİYORUZ

LÖSEMİSİZ BİR DÜNYA DÜŞLÜYORUZ...

15. ÇOCUKLAR HAFTASI

ULUSLARARASI LÖSEMİLİ

Kredi kartınızdan her ay düzenli olarak, belirlediğiniz tutarda düzenli bağış yaparak lösemili çocuklara destek olabilirsiniz.
Ayrıca Tuğla Kampanyası Bağışı, Zekat Bağışı ve Adak Bağışı’na da katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.losev.org.tr

başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

“Haberin var mı taş duvar?
demir kapı, kör pencere,
yastığım, ranzam, zincirim,
uğruna ölümlere gidip geldiğim,
zulamdaki mahzun resim,
haberin var mı?
görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
karanfil kokuyor cigaram
dağlarına bahar gelmiş memleketimin…”
Büyük şair Ahmed Arif’in bu dizelerini sanırım en çok da özgürlüğü parmaklıklar altında kısıtlananlar anlayabilir. Tam da baharın
geldiği bugünlerde memleketimizde gerçek bahara hasret olanların sayısı arttıkça artıyor. Memleketimin dağlarında bahar coşkusu da
artık yeterince yaşanamıyor. Artvin Cerattepe’deki direnişin bir benzeri bugünlerde Kazdağları’nda siyanürle altın aranmasına yönelik
başlatılmış durumda. 62’inci Gün sayfalarımızda Kazdağları’ndaki direnişin detaylarını okuyabilirsiniz. Bu bahar günlerinde içinizi
karartmak istemiyoruz ama yaşamın içinden bir yayın olan İSMMMO Yaşam’ın kapak konusunu da gittikçe daha fazla etrafımızı saran
canlı bomba vahşetine ayırdık. Canlı bomba olaylarının bireysel ve toplumsal psikolojimizi nasıl etkilediğini uzmanlar irdelediler. Ayrıca
içimizdeki ‘sosyopat’ları daha yakından tanımak istiyorsanız dosya konumuzu okumanızı öneririm.
İSMMMO Yaşam, çalışmalarıyla yaşama değer katan konuklarını sizlerle buluşturmayı sürdürüyor. Zirvedekiler sayfalarımızda
TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) Başkanı Menteş Albayrak’ı ağırlıyoruz. Albayrak, gittikçe risklerin arttığı küresel iş dünyasında
iç denetimin neden önemli olduğunu anlattı. Medya dünyasının muhalif seslerinden Sözcü’nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu da
İSMMMO Yaşam okurlarıyla söyleşiyor. Muratoğlu, Türkiye’de adı konulmamış bir ekonomik krizin olduğunu vurguluyor.
Sanat dünyasından konuğumuz ise usta oyuncu Derya Alabora… Farklı rollerin altından başarıyla kalkan Alabora en son bir
kadın katili oynadı. Camiamızdaki yetenekleri sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Atatürk’ün Nutuk’unu çocuklar için uyarlayan
İSMMMO üyesi Hakan Atalay’ın mesajlarına kulak vermekte fayda var.
Dergimiz sayfalarında işlediğimiz konularla hayatınıza katkı sunmak istiyoruz. Kariyer sayfalarımızda ‘iş yerinde arkadaşlık’ konusunu ele alırken, sağlık sayfalarımızda stresin sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini işledik. Moda sayfalarımızda
kendi tarzını yaratmanın en ekonomik yollarını sizlere anlatmaya çalışırken, ikinci el eşya ile ev kurmak isteyenlere de önemli
uyarılarımız var. Bahar gelmişken gezmemek de olmaz. Yurtiçinde Akdeniz’in sevimli ve sıcak ili Mersin’e uzanırken, yurt
dışında ise rotamızı UNESCO Dünya Tarihi Mirası listesinde yer alan Estonya’nın başkenti Tallinn’e çevirdik. Gezip, görmeniz ve
yaşamanız dileğiyle… İçinizden umut ve coşku eksik olmasın…
Sağlıcakla kalın dostlar

Dr. Yahya Arıkan

İSMMMO
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KAPAK

Ruhumuza
‘bomba’ attılar!

Bulaşıcı bir hastalık gibi
yayılıyor korku… Ona eşlik
eden öfke ve kuşku, toplumda
herkesi derinden sarsıyor.
Türk toplumunun karşı karşıya
kaldığı ‘canlı bomba’ sınavı,
en çok gelecek nesilleri tehdit
ediyor. Uzmanlar, siyasiler
başta olmak üzere toplumun
kanaat önderlerinin barış dilini
kullanması ve günlük rutinin
mümkün olduğunca korunması
gerektiği uyarısını yapıyor.
Tabii, gerekli bütün önlemler
alındıktan sonra…

İÇİNDEKİLER

14
Z İ R V E D E K İ L E R

İç denetçilerin yeni başkanı
Şirketlerdeki üçüncü göz olarak nitelendirilen iç denetçilerin değeri gittikçe anlaşılıyor. Türkiye’de iç denetim alanının geliştirilmesi için çaba sarfeden TİDE’nin
yeni Başkanı Menteş Albayrak, futbol kulüpleri ve foreks piyasalarında da iç
denetimin zorunlu olması gerektiğini söylüyor.
10

D O S YA

Aramızdaki sosyopatlar!
Komşunuz, eşiniz, arkadaşınız, anne babanız ve hatta çocuğunuz bir
sosyopat olabilir... Hatta yıllarca siz bunun hiç farkına varamayabilirsiniz.
Çünkü anti sosyal kişilik bozukluğu olan sosyopatlar kendilerini çok iyi
kamufle ederler... Vicdandan ve empatiden yoksundurlar.
24

GÜNDEMİN SESİ

Sözcü’nün en
gizemli yazarı!
Sözcü’de kurulduğu
ilk günden beri yazan
Murat Muratoğlu, gerçek
soyadını kullanmıyor
çünkü yazılarını özgürce
yazmak istiyor. Bir zamanların hızlı borsa broker’ı
Murat Muratoğlu, “Türkiye
ekonomisindeki sıkıntı, adı
konulmamış bir krizden
kaynaklanıyor”
20
diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

Türk sinemasının
kadın katili!
Deneyimli oyuncu Derya
Alabora, Lütfü Emre Çiçek’in Büyükada’da geçen
korku filmi Naciye’de,
yalnız yaşayan, öfkeli
bir kadını canlandırdı.
Tüm dünyada kadınların
bedel ödediğini düşünen
Alabora ile Türk sinemasında kadının adının
neden olmadığını
30
konuştuk.

KARİYER

İş başka arkadaşlık başka!
Uzun saatler beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımızı
çoğu zaman ailemizden çok görüyoruz. Durum böyle
olunca iş yerindeki arkadaşlık ilişkileri
de önem kazanıyor.
34

R E N K L İ

Y A Ş A M

’Nutuk’u çocuklar için
yeniden yazdı
Meslek mensubu Hakan Atalay, Ulu Önder
Atatürk’ün tarihi konuşmasını içeren
Nutuk kitabını çocuklar için
daha anlaşılır hale getirmek
28
için yeniden kaleme aldı.
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‘Bin pınarlı İda’ için ayaktalar
Mitolojiye göre, Homeros’un İlliada destanında ‘bin pınarlı İda’ olarak geçen
dağlarda Tanrı Zeus; Athena, Hera ve Afrodit arasından en güzel ‘Tanrıça’yı seçmesi
için Paris’i görevlendirir. Paris, Afrodit’i seçer; altın elmayı ona verir. Elma şimdi, işte
bu ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kazdağları’nın simgesidir… Çevreci örgütler ve
binlerce çevreci insan, bugünlerde Homeros’un bin pınarlı İda’sının binlerce bereketli
topraklarında, doğanın mucizevi şifasına tanık dağlarında siyanürle altın aramak
isteyenlere karşı ayaktalar. Köylüler ne sularını, ne topraklarını ne de elma ağaçlarını
vermeye niyetli.
Mitolojide ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olarak geçen Çanakkale’nin
Bayramiç İlçesi, Evciler Köyü’ne 5 kilometre mesafedeki Ayazma; güzelliğinde bu
kez yaşam savunucularını bir araya getiriyor. 2. Kazdağları Buluşması’na günler kala
yapılan duyuruya göre, çevreci örgütler, Kazdağları’nda siyanürlü altın aramaya izin
vermemekte kararlılar. Çanakkale Çevre Platformu’nun organize ettiği buluşmaların
ikincisi bu yıl yine Mayıs’ta yapılırken bu mücadele biçiminde kamplar, gönüllülerin
geldiği yerlerde yaşanan çevre sorunlarını taşıdığı bir platforma dönüşüyor.

62. GÜN

Sarraf tutuklanınca tartışma alevlendi
Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet
soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın
ABD’de dolandırıcılıktan tutuklanması
tartışmayı yeniden alevlendirdi. İran kökenli
Türkiye vatandaşı işadamı, tüm suçlamalardan hüküm giymesi durumunda 75 yıl

6 l İSMMMO YAŞAM

hapis cezası alabilir. Tutuklanması, ABD adli
makamlarının Federal Soruşturma Bürosu’yla
(FBI) birlikte uzun süredir Sarraf’ın izini
sürdüğünü de ortaya çıkardı. Ancak, soruşturmanın Türkiye’deki etkileri merak konusu
olmaya devam ediyor.
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İran’da kadın dayanışması
İran’da kadınların başörtüsü olmadan kamusal
alana çıkması yasak ve bu kural yabancılar için de geçerli.
Ahlak polisi ve ihbarcılar sokaklarda başı açık kadın kontrolleri yürütüyor. Başlarını ve vücutlarını uygun şekilde
kapatmayan kadınlar para cezasına çarptırılıyor, hatta
tutuklanabiliyor.
Ancak binlerce İranlı kadın bu cezaları göz alarak
kamusal alanda başörtüsünü çıkarıyor ve çektikleri
fotoğrafları baskıya karşı yürütülen online bir kampanya
kapsamında internette paylaşıyor. The Independent’ta
yer alan habere göre, ‘Benim Kaçamak Özgürlüğüm’ adlı
kampanyanın kurucusu Masih Alinejad, dayanışma için
Batılı turistleri de kampanyaya dahil olmaya çağırdı.
İran’ı 2009’da terk eden Alinejad, New York’ta
gazetecilik yapıyor ve Müslüman olmayanların da zorunlu
giyim baskısına karşı mücadeleye destek vermesi gerektiğini söylüyor: “İslam Devleti Müslüman olmayanların
bile hicap giymesini zorunlu tutuyor. Bu bütün kadınları
etkilerken, tüm kadınlar seslerini birlikte yükseltmeli.”
Bu arada İran’a seyahat hiç olmadığı kadar yüksek
ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl ABD ile varılan nükleer uzlaşmadan sonra İran’a Batılı turistlerin ilgisi artış göstermeye
başladı. Britanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülke
İran’ı güvenli seyahat destinasyonu ilan etmiş durumda.
Ülkeyi ziyaret eden birçok kadın şimdiden Alinejad’ın çağrısına yanıt vererek, #SeeYouInIranWithoutHijab
(İran’da hicapsız görüşmek üzere) etiketiyle başörtülerini
çıkardıkları fotoğrafları paylaşmaya başladı bile. Paylaşılan tüm fotoğraflar kampanyanın son iki yılda 1 milyona
yakın takipçi kazanan Facebook sayfasında yayınlanıyor.

Dört akademisyen özgür
‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlere karşı
başlatılan ‘cadı avı’ sırasında, metnin arkasında durduklarını açıklamalarının ardından
hapse atılan dört akademisyen, Nisan ayındaki ilk duruşmada tahliye edildi.
Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı ve
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ‘Barış İçin Akademisyenler’in İstanbul’daki üyelerinin
düzenlediği basın toplantısında ‘Tüm tehditlere rağmen geri adım atmayacağız’ başlıklı
açıklamayı okudukları için ‘cadı avı’nın hedefi haline gelerek tutuklanmıştı. Dava,
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalasında, 301’inci maddeden yargılama için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmasını ve akademisyenlerin tahliye
edilmesini istedi. Akademisyenlerin avukatlarıysa kararın tahliye değil, beraat olması
gerektiğini vurguladı.
Mahkeme, savcılığın mütalası doğrultusunda, tahliye ve yargılamanın durdurulması kararını verdi. Adalet Bakanlığı’ndan TCK’nın 301’inci maddesinden yargılama için
izin alınmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis
Başkanı İsmail Kahraman’ın 25 Nisan’da dile
getirdiği ‘dindar anayasa’ talebinin ardından
başlayan laiklik tartışmasıyla ilgili kendi bakışı
için AKP’nin kuruluş programını işaret ederken,
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başkanlık sistemi için danışmanlarıyla çalışma
yürüttüğünü söyledi.
Kahraman, laikliğin yeni anayasada
olmaması gerektiğini savunarak, “Dindar anayasa
meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım.

Dini olarak bahsetmesi lazım” demişti. Erdoğan,
Kahraman’ın açıklamasından kısa bir süre sonra
yaptığı konuşmada, “Meclis başkanımız kendi
kanaatlerini ortaya koymuştur. Devlet tüm inanç
gruplarına eşit mesafededir, laiklik budur” dedi.
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Erdoğan’dan başkanlık mesajı

İSMMMO YAŞAM l 7

İSMMMO HABER

Sorunlarımızı haykırdık!
Muhasebe Haftası nedeniyle binlerce mali müşavir mesleki sorunlarına dikkat çekmek için Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi.
Basın açıklaması yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Dr. Yahya Arıkan, mesleki sorunlara karşı taleplerini
dile getirirken, mali idare ile olan diyalogların olumlu olduğunu, hiçbir
zaman kavgalı olmadıklarını ifade etti. Türkiye genelinde hizmet üreten
meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan gelecek kaygısıyla sıkıntılı
günler geçirdiğini açıkladı. Arıkan Türkiye genelinde meslektaş sayısının
hane halkı ve büro çalışanlarıyla birlikte 500 bine ulaştığını anımsatarak,
İstanbul Odası’nın bu sayının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.
Arıkan, 26 yıldır, kamu ve mükellef arasında köprü oluşturan, piyasadaki
rekabete ivme katan meslek mensuplarının sorun ve taleplerinin görmezden gelindiğinin altını çizerek, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunların
çözülmesine ise duyarlılık gösterilmesinin zamanının çoktan geçtiğini
vurguladı. Açıklamada Arıkan, meslek yasasında ve dünyada olduğu gibi
bağımsız denetçiliğin mali müşavirlik mesleğinin bir parçası olduğunu
belirterek, genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılmasını ve çatı
örgütü TÜRMOB ile işbirliği yapılmasını istedi.
Öte yandan Muhasebe Haftası etkinliklerinin en önemlilerinden
olan ve meslek mensuplarının bir araya geldiği şölende, İSMMMO Dostlar
Korosu’nun söylediği şarkılarla büyük bir coşku yaşandı.
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İSMMMO Cep artık Apple Store’da
İSMMMO, iletişimi güçlendirmek, mevzuat bilgilerinin daha hızlı bir şekilde meslek mensuplarına ulaşması
amacıyla başlattığı İSMMMO Cep uygulamasını geliştirmeyi
sürdürüyor. Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek
başlatılan uygulama, Android uyumlu cihazlar için Google
Play üzerinden, Apple cihazlar için de artık Apple Store’dan
indirilebiliyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra; mali
rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO TV konularında yardım alınabiliyor. Ayrıca

herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim
rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor. Uygulama ile Oda
danışmanlarına anlık sorular iletebilir, hesaplama araçları
işlemler sırasında kullanılabilir ve ilgili konuyla alakalı
eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilinir. Ayrıca,
online KOBİ desteği sağlayan KOBİ Akademisi’ne yönlendirme yaparak sorun ve sıkıntılara yanıt aranmasını sağlayan
İSMMMO Cep uygulamasıyla her türlü mekandan rahatlıkla
işlerini takip edebilirsiniz.

İSMMMO, gelişen teknoloji ve uygulamalar
nedeniyle, meslek mensuplarının gerçekleştireceği
işlemlerde zorluk çekmelerini önlemek ve dönem gelişmelerine ayak uydurabilmelerini sağlamak amacıyla
‘E-Uygulamalar Rehberi’ni web üzerinden yayımladı.
Meslek mensuplarına teorik ve pratik katkı sağlaması
amacıyla hazırlanan bu E-Rehber, hizmet kalitesi ve
verimlilik açısından yardımcı olacak. E-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv, e-defter ve daha birçok konu hakkında
bilgi veren e-rehber, dünya ve Türkiye muhasebe
standartlarına göre hazırlanıyor.
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İSMMMO Onur Belgesi töreni ve büro ziyaretleri
fotoğraflarına artık ulaşmak çok kolay… Bu güzel
anları ölümsüzleştiren fotoğrafların tümüne odanın
web sitesi üzerinden yönlendirilen facebook sayfamız
üzerinden erişebiliyor. Meslekte 10 yıl ve üzeri kayıtlı
meslektaşlar için tertiplenen Onur Belgesi törenlerine ve
İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan’ın, ilçelerde meslek
mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiği büro
ziyaretlerinin fotoğraflarını artık kolayca facebook
sayfamızdan görüp, dostlarınızla paylaşabilirsiniz.

İSMMMO HABER

10. yıl
fotoğraflarına
E-rehberiniz hazır ulaşmak kolay

İSMMMO YAŞAM l 9

ZİRVEDEKİLER

İç denetçilerin yeni başkanı
Şirketlerdeki üçüncü göz olarak
nitelendirilen iç denetçilerin
değeri gittikçe anlaşılıyor.
Özellikle de küresel iş dünyasında
riskler arttıkça… Türkiye’de iç
denetim alanının geliştirilmesi
için çaba sarfeden TİDE’nin yeni
Başkanı Menteş Albayrak, futbol
kulüpleri ve foreks piyasalarında
da iç denetimin zorunlu olması
gerektiğini söylüyor.

10 l İSMMMO YAŞAM

ILGIN ŞENYÜZ
Türkiye’de iç denetim denilence akla
gelen ilk kurum TİDE (Türkiye İç Denetim
Enstitüsü)… 1995 yılında kurulan TİDE’nin
başkanlığını Mart ayından bu yana Menteş
Albayrak yapıyor. İş hayatındaki 30 yılı
geride bırakan Albayrak, halen Anadolu
Grubu Denetim Koordinatörü görevini
yürütüyor. Hem yönetsel hem de icra olarak
farklı bir bakış açısı sergileyen iç denetçilerin, bağımsız ve objektif olarak büyük değer
yarattıklarını düşünen Menteş Albayrak,
TİDE’nin meslek için katkılarını şöyle

özetliyor: “TİDE, iç denetim mesleğinin ve
profesyonellerinin uluslararası standartlar ile
uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması
için güvence oluşturmaktadır. Türkiye İç
Denetim Enstitüsü, mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör
şirketlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki
uyum kalitesi, mesleğin akademik gelişimi
için çeşitli hizmetler sunmaktadır.”
Halen 2 bin 700 üyesi bulunan
TİDE, mayıs ayında iç denetim konusunda
farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik
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‘MESLEK MENSUPLARI
UZMANLAŞMALI’
TİDE Başkanı Menteş Albayrak’a İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
bulduğunu soruyoruz. Albayrak, “1990 yılında kurulan İSMMMO bugün
40 bine dayanan üye sayısı ile çok büyük ve güçlü bir meslek örgütü. Çok
geniş yelpazede olan oda faaliyetleriyle İSMMMO, mesleğin ve toplumumuzun gelişimi (şeffaflık, hesap verilebilirlik) adına çok değerli hizmetler
üretmekte” değerlendirmesini yapıyor. İSMMMO Akademi’de TİDE’nin
desteğiyle iç denetim eğitimlerinin verildiğini hatırlattığımız Albayrak, meslek mensuplarına şu önerilerde bulunuyor: “İç denetim başlı başına ayrı
bir meslek olduğundan meslek mensuplarının bu alana odaklanarak bilgi
ve becerilerini geliştirmeleri gerekli. Malum dünyada ihtisaslaşma giderek
artıyor. Eskiden denetçi derken bugün dış denetçi, iç denetçi, iç kontrol
uzmanı, risk yönetimi uzmanı, adli/suistimal denetim, BT denetimi gibi
giderek çoğalan uzmanlık alanları var. Hepsini yaparım yaklaşımı hiçbirini
hakkıyla yapamama riskini içerdiğinden başta da söylediğim gibi bir seçim
yaparak odaklanma gerekiyor.”
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gerçekleştirecek. TİDE’nin bu yılki gündemini ve Türkiye’nin iç
denetim konusunda aldığı mesafeyi TİDE Başkanı Menteş Albayrak
ile konuştuk.
Türk iş dünyasında “iç denetim’in önemi sizce geçen
20 yılda anlaşılabildi mi? Bu sorudan hareketle iç denetimin şirketler için neden önemli olduğunu anlatır mısınız?
Türk iş dünyasında iç denetim, global etkiler ve yaşanan
finansal krizler nedeni ile giderek önem kazandı. Hem finansal
sektör hem de reel sektörde faaliyetlerin sürdürülebilir kılınmasında iç denetimin olmazsa olmaz bir etken olduğu tüm taraflarca
benimsendi. Diğer taraftan firmaların giderek global oyuncu haline
gelmesi ve bu süreçte uluslararası alanda kurulan ilişkiler kapsamında iç denetim; tanınırlık, şeffaflık, marka değeri ve yönetsel
güvence anlamında öne çıkan faaliyet alanı oldu. Özellikle finansal
sektörde 2000 sonrası benimsenen uluslararası uygulamalar, (basel kriterleri, denetim standartları gibi) iç denetimin yine önemini
artırdı. Reel sektör tarafında yabancı sermayenin şirketlere yatırım
yapma arzuları o şirketlerin öncelikle kurumsal yapılarına olan
inanç ile bu inancı teyit eden güçlü bir iç denetim varlığını gündeme
taşıdı.
İç denetçiler için şirketteki üçüncü göz
denir. Buna katılıyor musunuz?
İç denetçiler hem organizasyon içindeki
yapıları hem de organizasyona katkıları
anlamında faaliyetlerini icradan bağımsız ve
objektif kriterlere göre yerine getirirler. Bağımsız ve objektif olmadıkları ya da olamadıkları
takdirde değer yaratmaları mümkün olamaz. Bu açıdan şirkette üçüncü göz olarak kabul edilirler. Özellikle doğrudan
yönetim kuruluna bağlı yani hissedar vekili kabul edilen en tepe
organa bağlı olmaları bağımsız ve objektif hareket etmelerinin ön
koşulu olarak değerlendirilmektedir.
Küresel iş dünyasında artan risklere karşı iç denetim daha da önem kazandı değil mi?
Çok doğru, şirketlerimiz lokal pazarlardan ziyade sınır ötesi
pazarlarda faaliyet gösteriyorlar. Dolayısı ile faaliyetlerin içerdiği
riskler hem lokal (yani üretim, finansal istikrar, verimlilik, itibar,
marka değerini korumak), hem pazarların farklılık göstermesi hem
de global finansal çalkantıların yaratacağı olası finansal etkilerden
korunma adına öngörülebilir ve uygulanabilir önlemler alma
anlamında iç denetimin önemi artmıştır.
Türkiye’de iç denetim uygulayan kaç şirket olduğunu biliyorsunuz?
Şirket sayısı olarak nümerik bir bilgi vermek mümkün
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İŞ HAYATINDA
31 YIL...
Menteş Albayrak, 21 Temmuz 1973 İstanbul
doğumlu… Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2007 yılında da Sabancı Üniversitesi’nde
İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. İş hayatına
1995 yılında atılan Albayrak, mezun olduğundan
beri Anadolu Grubu’nda çalışıyor. Anadolu Grubu
şirketlerinde ve Holding’te çeşitli raporlama, hazine,
finansal kontrol, iş geliştirme ve denetim görevlerinde
bulunan Albayrak, “Anadolu Grubu’na girdiğim 1995
yılından itibaren denetim görevlerinde bulundum ve iç
denetimin katma değerini gördükçe mesleğe giderek
daha da inandım ve sürdürmeye karar verdim” diyor.
2007 yılında Anadolu Grubu Denetim Koordinatör
Yardımcısı görevini üstlenen Albayrak, 2013 yılından
beri görevini Denetim Koordinatörü olarak sürdürmekte. Albayrak yoğun çalışıyor ama en çok 2 yaşındaki
ikizleriyle dinleniyor. Albayrak, “Aile ve hobiler iş
hayatında da başarıyı artıran önemli unsurlar. Beni en
çok 2 yaşındaki ikiz oğullarım ve kızım dinlendiriyor.
Okumak, düzenli spor, motorsiklet ve modern Türk
resmi ise ilgi alanlarım” diye hobilerini paylaşıyor.
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olmamakla birlikte, Türkiye’de faaliyet
gösteren tüm holding şirketleri ve bağlı
şirketlerin bünyelerinde olmak, uluslararası ticaret yapan şirketler ve borsaya
kote, halka açık şirketlerde iç denetim
faaliyeti, birimleri bulunmaktadır.
2000 yılından bu yana sermaye piyasaları-bankacılık-sigortacılık alanlarında iç denetimle ilgili
dünya uygulamalarına uygun ne tür
düzenlemeler yapıldı?
2000 finansal krizinin olumlu
etkisi finansal sektörde yapısal reformların, düzenlemelerin getirilmesi olmuştur.
Bu kapsamda özellikle bankacılık
sektöründe iç sistemler (risk, iç kontrol ve
iç denetim ile yasal uyum faaliyetlerinin
düzenlenmesi) kapsamında getirilen
düzenleme sonraları yani ilk uygulama
tarihinden sonra birçok iyileştirme ile bugünkü haline gelmiştir. Bugün ise sadece
iç sistemler kapsamındaki faaliyetlere
ilişkin düzenleme değil aynı zamanda
bankacılığın sermaye yeterliliğinin
hesaplanması, bu anlamda her faaliyetin
sermaye yeterliliği kapsamında etkisinin
formüle edilmesi hem iç sistemler
çatısı altında izlemeyi hem de periyodik

olarak tüm süreçlerin gözden geçirilme
zorunluluğunu getirmiştir. Keza sermaye
piyasaları tarafında da birçok düzenleme
getirilmiş ve özellikle bu piyasadaki tüm
tarafların iç denetim, gözetim, raporlama
ve risklerin yönetilmesi anlamında aracı
kurumlar nezdinde kurumsal yapıların
kurulmasını temin etmiştir.
Kamu sektöründe, özel sektör
ile karşılaştırıldığında iç denetimde
hedeflenen mesafeler alınabildi mi?
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı
“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun İç Denetimle İlgimi Maddeleri/
Hükümleri) Kanunu ile iç kontrol, iç
denetim, iç denetçinin görevleri, İç
Denetim Koordinasyon Kurulu ve görevleri tanımlandı. Ardından 22.12.2005 tarih
ve 5436 sayılı Kanun ile 1200 iç denetçi
kadrosu ihdas edildi. Bu kanunları ikincil
ve üçüncül düzey mevzuatlar izledi. İç
Denetim Koordinasyon Kurulu ve bünyesindeki İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma
Dairesi’nin kuruluşundan itibaren çok
değerli çalışmaları oldu. Mevzuat ve
anlayış olarak kamuda iç denetimin
uluslarası standartlarda ve üst düzeyde
olduğunu ifade edebiliriz. Uygulamada
halen gelişim alanları mevcut.
Futbol kulüplerinde de iç
denetim yaygınlaşıyor mu?
Futbol kulüplerinde bazı yönetim
kurulu başkanlarının inisiyatifi çerçevesinde sınırlı olarak iç denetim faaliyetleri
yürütülmektedir. Özellikle UEFA kriterlerinin futbol kulüplerini bilhassa mali açıdan
denetim altına alması, mali yapıların
sürekli izlenir olmasını zorunlu kılmış bu
açıdan da şeffaflık, hesap verebilirlik ve
en önemlisi sürdürülebilirlik anlamında
bağımsız bir gözün futbol kulüplerinde
yönetime güvence vermesi ihtiyacını
doğurmuştur. Ancak ülkemizde faaliyet
gösteren futbol kulüplerinin mali bünye-
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çalışılan kurumda değil, dünyanın herhangi bir
yerinde herhangi bir kurumda aynı faaliyetin
yerine getirilmesini temin edecek ortak bilgi ve
iş yapma tekniklerine sahiptir. Bu açıdan iç denetçi belirli bir süre sonra (kısa bir adaptasyon
süresi sonrasında) faaliyetine uygun iç denetim
sertifikalarından birini edinmek zorundadır. Söz
konusu sertifika o sertifikaya sahip iç denetiçinin iş yapma ehliyeti olarak tanımlanır. Sertifika
alma zorunlu olmamakla birlikte yapılan işin
güvence teşkil etmesi anlamında sertifika alma
yazılı olmayan ancak tavsiye edilen, mutlaka
önerilen bir gerekliliktir. Birçok kurumda terfi
kriteri olarak sertifika alma zorunluluk olarak
belirlenmiştir.
Mesleğimizde uluslararası geçerliliği de
olan CIA, CFSA, CCSA ve CGAP sertifikaları süreçleri TİDE tarafından, IIA (Institute of Internal
Auditors) adına sürdürülmekte olup bugüne dek
2000’in üzeri sertifikasyon gerçekleştirilmiştir.
TİDE olarak Mayıs ayını farkındalık
ayı ilan ettiniz. Bu yıl gündeminizde ne

tür aktivite ve etkinlikler var?
İç denetimde farkındalık yaratmak amacıyla Mayıs ayında 4 ayrı etkinliğimiz olacak.
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma
Vakfı (MÖDAV) işbirliği ile düzenleyeceğimiz
Uluslararası Akademik Forum 2016, 6 Mayıs
tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde. İş dünyası
ve akademik çevreleri bir araya getirecek
uluslararası buluşmada ‘mesleki ve akademik
inovasyon’ mercek altına alınıyor. Mayıs ayı
etkinliklerimiz kapsamında iç denetim alanının
uluslararası uzmanlarından Prof. Dr. Steve
Goodson’la İç Denetim Direktörlerine yönelik
gerçekleştireceğimiz panel 9 Mayıs’ta, üyelerimize yönelik güncel gelişmelerle ilgili ücretsiz
seminerimiz 14 Mayıs’ta, iç denetim mesleğine
katkı sağlayan kişi ve kurumlar ile başarılı
uygulamaları ödüllendirileceğimiz “Farkındalık
Ödül Gecesi” ise 24 Mayıs tarihinde Swiss
Hotel’de gerçekleştirilecek.
TİDE Farkındalık Ödülleri’nin bu yıl
kaçıncısını vereceksiniz? Sizce ödüller
istenilen teşvik ve etkiyi oluşturabiliyor
mu?
Bu sene Farkındalık Ödülleri’nin 6’cısını
vereceğiz. “Farkındalık Ödül Töreni”nde, 5 kategoride 40’a yakın ödül sahipleriyle buluşacak.
“Kurumsal Farkındalık”, “Bireysel Farkındalık”,
“Akademik Farkındalık”, “Toplumsal Farkındalık” ve TİDE Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali
Kamil Uzun adına düzenlenen “Ali Kamil Uzun
Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” kategorilerinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren kişi
ve kurumlar ödüllendirilecek.
Kesinlikle verilen ödüllerin istenilen teşvik ve etkiyi oluşturduğuna inanıyorum. Türkiye
ekonomisine yön veren firmaların temsilcileri, iş
adamları, İç Denetim alanında önemli çalışmalara imza atan akademisyenler, iç denetim
yöneticileri ve iç denetçilerden gördüğümüz
ilgi ve destek bunu bize açıkça gösteriyor. Her
sene ödül alanların sayısının artması da bize
ödüllerin teşvik edici olduğunu ve ciddi bir etki
yarattığını gösteriyor.
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lerinin sağlam olmaması, düzenli gelir yaratan
unsurlarının yetersizliği, buna mukabil harcama
tarafında giderlerin sürekli artış göstermesi,
en önemlisi başarı olmadan gelirin artmaması
bu anlamda iç denetim fonksiyonunun devreye
sokulması gereğini ortaya koymuştur. Bir kez
daha altını çizmek gerekirse futbol kulüpleri
için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu da bir
gerçektir ve düzenlemelerin bu anlamda vakit
geçirilmeden yapılması elzem gözülmektedir.
Halen iç denetimle ilgili beklediğiniz
ya da gerçekleşmesini arzu ettiğiniz bir
yasal mevzuat ya da düzenleme var mı?
Malum yaşam dinamik bir süreçtir.
Doğaldır ki her geçen gün farklı riskler gündeme gelmekte ve artan risklerin yönetilmesi
anlamında yasal düzenlemelerin bu hıza ayak
uydurması elzemdir. Örneğin, bugün 260 milyar
üzeri bir foreks piyasasından söz ediliyor. Bu
piyasanın çalışması anlamında yasal düzenlemeler de yapılmış olmakla birlikte her yeni gün
farklı bir ürünün bu piyasada boy gösteriyor
olması mevcut düzenlemelerin yenilenmesine,
ilave düzenlemeler getirilmesine neden olmaktadır. Özellikle iç denetim mesleğine yönelik
bağımsızlığı ve bu meslekte faaliyet gösteren
yapıların korunması adına da düzenleme ihtiyacı söz konusudur. Bu ihtiyaç özellikle reel sektör
tarafında daha çok kendini hissettirmektedir.
Kimler iç denetçi olabilir; nasıl bir
eğitim ya da sertifikasyon sürecinden
geçmek gerekiyor?
İç denetim hangi sektörde olursa olsun
faaliyet alanının tamamına denetim işlevi
nedeni ile nüfus eden, büyük resme hakim olan
bir fonksiyondur. Bu nedenle iç denetçi olmak
isteyenlerin öncelikle sabırlı, öğrenen, araştıran,
analitik, sorgulayan, sebep-sonuç ilişkisi
kurabilen, detaylara hakim ancak detayda
boğulmayan ve uzun soluklu kariyer hedefleyen bir kişilik ve yetkinlikte olması gerekir. İç
denetim işlevi doğaldır ki belirli teknik yeterlilik
ve işlevinin kendi özelinde belli kural ve standartlar çerçevesinde yerine getirilir. Sadece
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Ruhumuza
‘bomba’ attılar!
Bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyor korku… Ona eşlik eden öfke ve kuşku,
toplumda herkesi derinden sarsıyor. Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı
‘canlı bomba’ sınavı, en çok gelecek nesilleri tehdit ediyor. Uzmanlar,
siyasiler başta olmak üzere toplumun kanaat önderlerinin barış dilini
kullanması ve günlük rutinin mümkün olduğunca korunması gerektiği
uyarısını yapıyor. Tabii, gerekli bütün önlemler alındıktan sonra…

KAPAK

DEFNE DOĞAN
Tıklım tıklım otobüs, Boğaziçi Köprüsü’nü hafifçe sarsarak hızla ilerliyor… Yüzümde gezen iki gözle karşılaşıyorum aniden.
Tanıyor muyum? Hayır. Neden bana bakıyor?!
Oturduğum koltuğun ucuna tutunarak hemen
yanı başımda ayakta duran orta yaşlarda bir
adam. Şimdi de bir şey anlatıyor… “Şurada.
Bakın. Hemen kapının dibindeki… Elinde
telefon var. Fark ettiniz mi. Bakın, bakın…
Durumu şüpheli… Ah, eyvah ya şimdi
patlatırsa!” Hafifçe eğilerek kulağımın dibinde
dile getirdiği telaşı beni de rahatsız ediyor.
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Söylediği yöne bakıyorum. Onda ‘bombacı
şüphesi’ uyandıran kişiyi bulmaya çalışıyorum… ‘Eline dikkat edin. Bakın sarılı bir şey
de var. Sırt çantası filan…” derken kuşkularını
benimle paylaşan bu beyefendi az önce kendi
yerinde duran kişiyi işaret ediyordu. Kendisi
otobüse binmeden 10-15 dakika önce tam da
şimdi durduğu yerde tutunduğu için o adamın
yüzünü hatırladım. İşte onu tarif ediyordu.
Belki seçemeyebilirdim, ama aynı kişi az önce
bu havasız ve sıcak otobüste kokuta kokuta
simit yemişti… Telaşlı adamın anlayacağı
mimiklerle ve kısık bir sesle ‘Adamın elindeki
simitten arta kalanlar. Simit yedi… Bence

sandığınız gibi değil’ deyiverdim… Doğrusu
hangisinden daha çok rahatsız olduğumdan
emin değildim… Kuşkulanılandan mı, yoksa
kuşkulanandan mı!? İnince kendi kendime
söyleniyordum; Nasıl bir ruh haline girdik
böyle…

TRAVMATİK RİSKLER
Artık herkes, her şeyden, her an kuşku
duyabiliyor. Kuşkulara öfke ve korkular eşlik
ediyor… Ruh sağlığı alanında travma; “kişinin
günlük yaşamında bildiği ve kullandığı dengeyi
bozan ve bir kriz reaksiyonu ortaya çıkaran
durum” olarak tanımlanıyor. Travmatik yaşan-
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‘ŞİDDET TOPLUMUNA
DÖNÜŞMEYELİM!’
Psikolog Doğan Demirkan Özdemir, bombaların etkilerinin
uzun süreceğini, bazı etkilerinin 6 ay sonra ortaya çıktığını ifade
ediyor. Bir yıl kadar olası sonuçların beklenmesi gerektiğini
kaydeden Özdemir, “6 ay sonra kişilerde panik atak, depresyonlar, paranoyalar gibi durumlarla karşılaşacağız” diyor. Gençler ile
çocuklar başta olmak üzere geniş bir kesim için önlem alınması
gerektiğini kaydeden Özdemir, şu önerileri dile getiriyor: “Bu gibi
olayların ardından koruyucu ruh sağlığına ağırlık verilmesi gerekiyor. Türk Psikologlar Derneği ve Gazi Üniversitesi bu konuda
bir çalışma başlattı ama bunun çok daha yoğun gerçekleştirilmesi
lazım. Ölen kişilerin ailelerinin ve yaralanan vatandaşlarımızın
bu psikolojik yardıma ihtiyaçları var… Bizlerin de kendimizi
korumak için bu yaşananın toplumsal bir gerçek olduğunu kabul
etmemiz lazım. Kardeşliğe, dostluğa, barışa daha fazla önem
vermemiz gerekiyor. Güvensizliğin arttığı ortamlarda insanlar
kendi güvenliğini sağlama girişiminde bulunurlar. Örneğin silah
satışı artar, çeteler, mafyalar yaygınlaşır. Şiddetin devlet tekelinden çıkmaya başladığı hissedildiği dönemlerde, bireysel şiddettin
önünü almak daha da zorlaşır. Toplumsal sorunlarını dayatma,
şiddet ve güç kullanma yoluyla çözmeye çalışan bir devlet ve halk,
giderek bir şiddet toplumuna dönüşecektir. Bu tehlikeye karşı başta yöneticiler olmak üzere tüm toplumun duyarlı olması, savaşa
karşı durması barış için çalışması gerekmektedir.”
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en yüksek psikolojik etkiye neden olabilecek
şekilde tasarlanan bir savaşım biçimi olarak adlandırılıyor. Her şeyden önce her yerde korkar
hale geliyoruz ve yalnızlaşıyoruz.
Bu tür terör saldırılarının toplum
psikolojisini derinden sarstığını belirten Psikolog
Doğan Demirkan Özdemir, yaşanan bu tür kanlı
saldırılardan sonra medyaya ve devlete büyük
görevler düştüğünü belirtiyor. “Saldırıların
ardından bir kaos yaşadık ve bu kaosun etkileri
devam edecektir, hatta bazıları sonradan ortaya
çıkacaktır” diyen Özdemir, saldırıların ardından
yaşanan her travmanın etkisinin en az bir yıl
kadar süreceğini ifade ediyor.

Travma sonrası stres bozukluklarında genelde ilk altı ayda çok fazla etki gözlenmediğini
kaydeden Özdemir, “Bu altı aydan sonrasında
kişilerde panik atak, depresyonlar, paranoyalar
ve sanrılar gibi durumlarla karşılaşacağız”
diyerek şu değerlendirmelerde bulunuyor:

ÖNLEM ALINMALI
“Terör gerçekten birçok insanımızın canını yaktı. Birçok insanımızda korkuya ve paniğe
yol açtı. Korku ve panik bizlere birbirimize
güvenmemeyi ve birbirimizi ötekileştirmeyi
öğretti. Bir şahısın kıyafetine konuşmasına
bakarak şüphelenir olduk. Kendimizden korku-
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tılar ise; ölüm, ölüm tehdidi, ağır yaralanma ya
da bedenin bütünlüğüne yönelik bir tehdidin
ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya
da tanık olduğu olaylar olarak açıklanıyor.
Türkiye, içinde bulunduğu coğrafya, yaşam koşulları, doğal ve insan kaynaklı afetlere
maruz kalma sıklığı nedeniyle her dönemde
travmatik yaşantı riskinin yüksek olduğu bir
ülke… Ancak son yıllarda bu risk, kat kat
artmış durumda. Art arda yaşanan saldırılar
bu durumun da kanıtı. Yoğun terör eylemleri
toplumsal psikolojiyi de derinden sarsıyor. Nitekim, terörist saldırılar sonrası yapılan çalışmalar
değerlendirildiğinde; terörizm, kitleler üzerinde
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yoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanamıyoruz.
Öyle bir korku yaratıldı ki; kişiler yan yana
gelemez oldu. Dört beş kişi bir araya gelip de
sohbet etmekten korkar oldu. Müthiş bir şekilde korku kültürü oluşmaya başladı. Toplumun
bu stresle baş edebilmesi için bir kere devlet
olarak önlem almamız lazım. İstihbaratın
güçlendirilip insanların bir arada yaşadıkları
yerlerin güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Ankara’da bir genç kız ‘bomba’ diye
bağırınca metroda büyük panik yaşanmıştı. Bu
metro hadisesinden yola çıkarak örnek verecek
olursak; metro istasyonları ve metro hatları
içerisinde baz istasyonları yok yani telefonlar
çekmiyor. Buralara yerleştirilecek bombaların uzaktan patlatılma gibi bir imkânı yok.
Canlı bomba ihtimali de söz konusu ama canlı
bombayla da her yerde karşılaşmak mümkün.
Yaşamın çemberi içerisinde, günlük hayatımızı
bu kadar etkilememesi gerekiyor.”

MEDYANIN ROLÜ
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Psikolog Doğan Demirkan Özdemir’e
göre, travmada medyanın da çok büyük etkisi
var. Medyanın bu tür olayları körüklediğini
ve kişilerin medyaya artık pek güvenmediğini
anlatan Özdemir, bunu hemen her kesimden
farklı uçlarda iddialar gündeme gelmesine bağlıyor. Özdemir, yayın yasaklarını da farklı bir
bakış açısıyla ele alıyor: “ Medyada ilk etapta
bütün kanlı görüntüler bütün koşuşturmaca
panik havası tüm çıplaklığı ile veriliyor. Daha
sonra bu görüntülere yayın yasağı getiriliyor.
Bu sefer vatandaşlar kendilerinden bir şey saklandığını düşünerek daha fazla tedirgin oluyor.
Tüm bu gelişmeler üzerine de şehir efsaneleri
yükselmeye başlar. Kulaktan kulağa farklı
şeyler anlatılır. Her patlamadan sonra sosyal
medyada onlarca senaryo dolaşıyor.”
Psikolog Doğan Demirkan Özdemir’e
göre, bu noktada medyanın da hükümetin de
üzerine düşen şey, çıkıp gerçek bir açıklama
yapmak. Daha sonra da bu işin kovuşturması
detaylı bir şekilde yapılıp failler bulunmalı.

Özdemir, “Burada ideolojik bir durum değil
insanlığa karşı bir suç var. O hain saldırıda
hayatını kaybedenler bizim vatandaşlarımızdı”
diyor.

YALNIZLAŞTIRIYOR
Canlı bomba korkusunun bireyleri
yalnızlaştırdığını belirten Afet Çalışma Birimi
Koordinatörü Dr. Hira Selma Kalkan, Türkiye’nin son dönemlerde her zamankinden daha
fazla acı haberle güne uyandığını belirterek,
“Bunlara tanıklık etmek hepimizde travma
yaratıyor. Ülkemizin gereksinim duyduğu barış
yerine sebebi ne olursa olsun işlenen cinayetlerin, savaş sahnelerinin yeniden ortaya çıkması
nedeniyle ciddi kaygılar yaşıyoruz. Sıkça
karşılaştığımız toplu ölümler, şehit haberleri,
patlayıcı madde ihbarları toplumun ruhsal
sağlığını tehdit ediyor” diyor.
Her an bir şey olabilir korkusu ile toplu
taşıma araçları ile AVM’ler gibi kalabalık
yerlerin boşaldığını belirten Hira Selma Kalkan,
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temel güven duygusu sarsılan insanlara
korkuların hakim olduğunu anlatıyor.
Kalkan, şöyle devam ediyor: “Toplum
bilimciler, bir toplumda kaos oluşturulmak
isteniyorsa, ön koşul olarak panik ve korkunun hakim olması gerektiğini söylerler.
İnsanları tehdit edecek korkutacak olaylar
ön plana çıkartılır, gündem oluşturulur,
tüm faaliyetler bu korku ve paniği desteklemeye yöneliktir. “Sonumuz ne olacak”,
“şimdi ne yapacağız” türünden endişeli düşüncelerin insanların zihninde oluşması sağlanır.
Şiddet yalnızca yaşayanların değil, tanık olanların ve hatta medya üzerinden tanık olanların da ruh sağlığı üzerinde ciddi ve bazen onarılması güç tahribat yaratabilmektedir.”
Şiddet olaylarının temel insani değerlerin kaybedilmesine neden olduğunu anlatan
Kalkan, bunun doğuracağı sonuçları ise şöyle sıralıyor: “Bireyin kendine ve topluma
güvenmemesi, yabancılaşmaya neden oluyor. Yeni kuşakların kişilik gelişimi üzerinde
olumsuz etkiler ve kalıcı tahribatlar yapabilmektedir. Bazı kişilerde umursamazlık tepkisi
oluşurken bazılarında kaygı yükselir, o ortamdan uzaklaşma hatta göç ortaya çıkar. Öfke
ve saldırganlık artar.”

CANLI BOMBALAR
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Terör toplumda büyük korkular
yarattığı gibi bu korkunun uzun sürmesi,
etkilerini de arttırıyor. Peki, bu korkuyu
aşmak mümkün mü? Nasıl?
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’ye
göre, her şeyden önce bu korku çok doğal
ve böyle karşılanmalı. Bu korkuların üstesinden ise realizm ve akılcılıkla gelinebilir.
Yani kalabalık yerlere gitmeyeceğiz, etrafımıza dikkat ederek yaşamımızı sürdüreceğiz. Bu durumda terörün istediğini aldığı
eleştirilerine ise Verimli’nin yanıtı “Stresi
azaltmak başka türlü mümkün değil. Başka şekilde önlenemez” şeklinde. İnsanların
farklı farklı tepkiler gösterdiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Verimli, terör olayları sonrasında insanlarda oluşan korkunun ‘akut
stres’ kaynaklı olduğunu belirterek, bunu
akılcılık döneminin izlediğini söylüyor.
“Travma sonrası insanların dışarı çıkmaktan kaçınma durumu normal ve kısa süreli
olarak yaşanıyor. Akılcılık dönemi geldiğinde bu işi uzatan sosyal medya oluyor.
Şurada bir patlama daha olacakmış’, ‘üç
saldırı daha olacak’ gibi haberler ne kadar
azalırsa o kadar kısa zamanda kurtuluruz.
Haberlerin doğruluğunu her zaman bilmek
mümkün değil. Korkunun üstesinden ancak
‘realizm ve akılcılıkla’ gelinebilir” diyor.

KAPAK

Canlı bomba söz konusu olunca terör saldırıları karşısında alınabilecek bireysel
önlemler yok denecek kadar az. Bunların başında kalabalık yerlerden uzak durmak
geliyor. Ama bu da tam bir koruma sağlayamaz… Çünkü bombalarla kendini donatmış
bir insan, sıkıştığı her noktada kendini patlatabilir. Peki, bir insan kendini neden patlatır?
Sükunet içinde ölüme yürümesi için nasıl bir ruh haline girmesi gerekir?
Uzmanlara göre, bir genci, canlı bomba eylemcisi yapan bireysel, toplumsal,
kültürel ve sosyolojik nedenler var. Ancak terör örgütleri, canlı bomba olacak kişileri
seçerken stratejik bir yol izliyor ve çok çocuklu, yoksul ailelere öncelik veriyor. Adlarını
duyurmaları açısından aldıkları sonuçlarla kıyaslandığında intihar eylemcisini hazırlamak
örgütler için pek de zahmetli bir süreç değil. Örgütlerin bu eylemleri tercih etmesinin diğer
nedenleri arasında arkada hiç iz bırakılmaması, daha
kolay planlanması gibi nedenler var. Ayrıca canlı
bomba eylemi toplum nezdinde herhangi bir zaman
ayarlı bombadan daha etkili, çok daha korkutucu… Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kenan Eren’in verdiği
bilgiye göre, zaman ayarlı bir bombanın toplumda
oluşturduğu psikolojik etki en fazla iki saat iken bir
insan bedeninin binlerce parçaya ayrılmasının etkisi
çok daha uzun.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda canlı
bomba özellikleriyle ilgili uzlaşılan noktalar ise
özetle şöyle:

KORKUYU ANCAK
MANTIKLA AŞMAK
MÜMKÜN
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HAYATI DURDURUYORLAR
Terör, toplumsal yaşamı ciddi anlamda tehdit ediyor. Yalnızca toplum
psikolojisini bozmuyor; ekonomik zararlar da veriyor. Patlamaları izleyen
günlerde adeta hayat durdu. Alışveriş bıçak gibi kesilince ekonomik çöküntü
yaşandı. Başka nedenlerin de desteklediği terör psikolojisinde döviz fiyatları
fırladı. Kişiler yeni davranışlar geliştirdi. Bu çerçevede toplu taşıma araçlarından ayaklar çekilirken insanlar adeta evlerine sığınmaya çalıştılar… Travma
sonrası stres bozukluğu denilen olaylar yaşanmaya başlandı. Uyku bozuklukları, düşünceleri toparlayamama gibi etkiler ortaya çıktı. Bu süreçte herkes
herkesten şüphelenir hale geldi.
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l Yaş ortalamaları 22. Bugüne kadarki eylemlerin yüzde
40’ını kadınlar, yüzde 60’ını erkekler gerçekleştirdi. 1996’da Türkiye’deki ilk canlı bomba eylemini bir kadın gerçekleştirdi.
l Doğu toplumundaki arayış içindeki gençler, muhafazakar
iklimlerden etkilenerek dini motifli örgütlere yönelebiliyor. Batı’daki
benzer koşullar altındaki gençler ise madde bağımlılığı ile kendilerini ifade ediyor. İntihar eylemcileri, hem dini motifli örgütlerden
çıkıyor hem de seküler, sol ve ayrılıkçı örgütlerde de bu tip eylemler
kullanılıyor.
l Dini motifli örgütlerde canlı bomba eylemcisi için şehitlik
vurgusu öne çıkarken seküler örgütlerde ise daha çok kahramanlık
fikri vurgulanıyor. Böylelikle intihar eylemini gençler için daha kolay
hale getiriyorlar. Eylemcilerin hakkında şarkılar besteleniyor, şiirler
yazılıyor ve fotoğrafları duvarlara asılıyor. Eylemin hazırlık sürecindeki tüm ‘ulvi gerekçeler’ kişileri canlı bomba yapan yolda etkili oluyor.

ORTAK YANLARI YOK
Tel Aviv Üniversitesi’nde görevli İsrailli psikolog Ariel Merari,
50’den fazla canlı bombanın sosyal çevresini araştırdı. Araştırmada ne
ortak bir karakter yapısı, ne de patolojik bir kimlik özelliği saptayabildi. Bütün bu katillerde en önemli benzerlik, hiç dikkat çekmemeleriydi.
İntihar terörizminin altında, ağırlıklı olarak “şehit olma” inancı

MART - NİSAN 2016

sömürülüyor. Yaşama geçirilen kurguya göre,
en büyük ödül bombacının olacaktır. Hem
cennette hem de öldükten sonra yeryüzünde,
kahramanlaşarak ölümsüzlüğe ulaşacaklar...
Saldırı öncesi eylemcilerin motive
olmaları için kullanılacak kişilik bozuklukları
iyice deşilir. Bu süreçte kişilerin bilinçaltına
yavaş yavaş “Sen zaten bu eylem gerçekleştirmediğin zaman burada da insan gibi saygı
görmeyeceksin. Ama bu eylemi gerçekleştirdiğin zaman hem grup adına hareket ediyorsun
hem de kendini kahraman olarak kılıyorsun”
fikri yerleştiriliyor. Beyin yıkama tekniklerine
“düşünmeyi durdurma ritüeli” de dahil. Grup
halinde bir araya gelerek toplu yeminler ediliyor, iyi ya da kötü, bazı sözler koro halinde
saatlerce ateşli bir şekilde tekrarlanarak bilinç
uyutuluyor. Böyle toplantılar sıkça tekrarlanarak düşünme yeteneği iyice bastırılıyor.
İlişkilerin ve bilgi akışının sıkıca denetimi,
bakış açısını iyice daraltıyor. Kişide en ufak bir
tereddüt görüldüğünde, grup, duygusal baskı
uyguluyor.
Sonunda kişi, “korkak” damgası yemektense ölümü tercih ediyor. Bu arada kişilere,
her şeyi sadece siyah-beyaz gören bir kişilik
nakledilmiş oluyor. Artık onların yaşamındaki
her şey, sadece inananlar ve inanmayanlar,
insan ve insan olmayanlar, her şey ya da hiçbir
şeyden ibaret. Sorunları çözebilmenin bir tek
yolu var: İntihar saldırısıyla düşmanın yok edilmesi!

TESTLER UYGULANIYOR
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Eğitimin uygulamalı bölümünde, cesaretlerini ve
ruhsal dayanıklılıklarını kanıtladıkları testlerden geçiriliyorlar. Bunlar arasında tamamen yalıtılmış bir odada günlerce
sessiz bir şekilde oturmak ya da bazen yerin altına kazılan
bir çukurda, bir cesetle birlikte 48 saat geçirmek gibi yöntemlerin de olduğu belirtiliyor. Ancak, intihar komandolarında hipnoz sonrası bir emir olasılığı da mümkün… Geriye
tek bir şey kalıyor; ölmek ve öldürmek. Eylemden önceki
son hazırlıklar da yolunda gidince, psikiyatristlerin kişilerde
intihar öncesi sıkça gözlediği presuisidal (intihar öncesi)
sendrom devreye giriyor ve büyük bir kararlılık gözleniyor.
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GÜNDEMİN SESİ

Sözcü’nün en gizemli yazarı
Sözcü’de kurulduğu ilk
günden beri yazan Murat
Muratoğlu, gerçek soyadını
kullanmıyor çünkü
yazılarını özgürce yazmak
istiyor. Bir zamanların
hızlı borsa broker’ı Murat
Muratoğlu, “Türkiye
ekonomisindeki sıkıntı, adı
konulmamış bir krizden
kaynaklanıyor” diyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Türk basınının cesur gazetelerinden Sözcü’nün cesur köşe yazarlarından biri de Murat Muratoğlu… 44 yaşındaki Muratoğlu, tam 21 yıldır
Meydan, Gözcü, Referans ve son olarak da Sözcü
Gazetesi’nde yazıyor. Sade ve anlaşılır bir dille
halkın anlayacağı ekonomi yazıları yazan Muratoğlu, ekonomiye lise yıllarında ‘borsa’ya duyduğu
ilgi ile ısınmış. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat
Bölümü’nü bitirdikten sonra Amerika’ya giden
Muratoğlu, İkiz Kuleler’de bulunan emtia borsasında bir yıl çalışmış. 20’li yaşlarda “Amerika’da en
genç broker lisansına sahip” isimlerden biri olan

Muratoğlu, ani bir kararla Türkiye’ye dönmüş ve
özel sektörde kariyerini sürdürmüş.
Yerli, yabancı birçok kurumda çalışan
Muratoğlu, Hazine, fon yönetimi, özel bankacılık,
eğitim, danışmanlık gibi birçok alanda tecrübe
edinmiş. Gazetenin yayınlandığı ilk günden bu
yana Sözcü Gazetesi ekonomi sayfalarında yazan
Murat Muratoğlu’nun haftada beş gün yazıları
yayınlanıyor. Sohbetimiz sırasında Muratoğlu
ile ekonominin geleceği ile ilgili uzun uzun
sohbet ediyoruz. Yılın ikinci yarısının bizi daha
da zorlayabileceği görüşünde olan Muratoğlu,
“İhracat ve turizm gelirlerimizin düşmesi oldukça
can sıkacaktır. Hele bir de referandum ya da seçim
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Hemen hemen aynı kadro ile Sözcü kuruldu.
Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda da Metin
(Yılmaz) Abi’nin oturmasıyla yola çıktık.
Günlük yazı yazmak zor mu? Diğer
mesleğinizde karşılaştırdığınızda medyada
üretim yapmak zor mu?
Sözcü’nün ilk yılı 2007’de haftada üç
gün köşe yazarken bu sayı birkaç ay sonra dörde
sonrasında ise beşe çıktı. Haftada 5 gün, her biri
ayrı olmak üzere başka bir konuyu işlemek kolay
değil… Belki bir başka ülkede olsanız çok daha
zor olabilirdi ancak Türkiye’de gündem çok hızlı
değişiyor. Bu durum da konu bulmakta nispeten
kolaylık yaratıyor.
Son yıllarda medyaya artan baskıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben artan baskıyı avantaj olarak görenlerdenim. Bizi diri tutuyor. Diğer gazetelerin yapamadığını yapıp okuyucularımızdan da övgüler
alınca gurur duyuyorum. Bizi destekleyen hiçbir
grup yok. Başarı tamamen Sözcü’nün ve sahibi
Burak Akbay’ın… Yazarlarımıza dava yağıyor
ancak yılıp, tükenen, kalemini eğen yok! En
basitinden Binali Yıldırım’ın oğlunun kumarhane
resmi… O resim Hürriyet ile bize aynı anda
geldi. Biz kullandık, Hürriyet kullanamadı. Buna
cesaret derler.
Sözcü gibi bir gazetede, Türkiye’nin
usta köşe yazarlarıyla birlikte olmak size
nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
Cevabım “Sözcü gibi bir gazetede,
Türkiye’nin usta köşe yazarlarıyla birlikte olmak”
deyişinizde saklı… Gazeteci ve yazar olarak
Türkiye’nin en kaliteli ekibi bizde… Kimse Sözcü
yazarlarının dürüstlüğünden şüphe bile edemez.
Aslına bakarsanız çalışması zor bir grup…
Yazarların hepsi kendini Sözcü’den önce zaten
kanıtlamış. Herkes general… Yönetim de arkalarında kapı gibi… Onların arasında yer almak
muhteşem bir duygu… Düşünsenize gazetenin
ekonomi köşesinde benimle beraber Ege Cansen
de yazıyor. Bu benim için büyük bir onur…
Yazılarınıza ekonomi yönetimi ve iktidardan çok tepki geliyor mu? Çok tekzip

alıyor musunuz?
Dokuz yıl içerisinde bugüne kadar bir
tek Halk Bankası ile ilgili bir yazıda tekzip aldım.
O yazıda da haklıydım ama uğraşmayalım dedik.
Zaman haklı olduğumu gösterecek.
Açılan başka davalar da oldu fakat sorunsuz atlattım. Birkaç kez hükümetin bakanları ile
telefon konuşmalarım oldu ama ne yalan söyleyeyim muhalefet milletvekilleri daha çok arıyor.
Meslek odaları ve şirketlerden aramalar geliyor.
En büyük şansım, çoğu telefonumu bulamıyor ve
gazeteden de kolay kolay alamıyorlar.
Tepki anlamında sıra bana fazla
gelmiyor. Sonuçta ben somut veriler üzerine yazı
yazıyorum. Düşüncelerim de somut verilerin
yorumlanması. Diğer yazarlarımızın aksine sıkıntı
çektiğimi söylersem haksızlık olur.
Biraz da ekonomiyi konuşalım…
Türkiye 2016’da ilk çeyreği geride bıraktı.
Sizce ekonomik açıdan Türkiye’yi nasıl bir
yıl bekliyor?
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gündeme oturursa ip, inceldiği yerden kopar”
diyor. Türkiye’de halen adı konulmamış bir kriz
olduğunu belirten Muratoğlu şu değerlendirmeleri
yapıyor: “Sıkıntı adı konulmamış krizden kaynaklanıyor. KOBİ’lerden geçtim, dev şirketlerin
birer birer iflas erteleme kararı çıkarttığı bir
ortam normal midir? Kriz derken nasıl bir krizden
bahsediyoruz? Sadece doların artmasını, borsanın
düşmesini “kriz” olarak nitelendiren geleneksel
dar görüş açısından mı? Kriz deyince illa bankaların batması mı gelmeli akla?”
Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu
İSMMMO Yaşam’ın sorularını yanıtladı.
Murat Bey ekonomiye ilginiz nereden kaynaklanıyor?
Beni ekonomiye iten etken Türkiye’de borsanın kuruluşudur. Daha lise yıllarında olmama
rağmen borsayla oldukça ilgiliydim. Hedeflerimi
hep bu doğrultuda çizdim. Büyük kurumlarda
büyük montanlı müşterilerle çalıştım. Çok şey
gördüm, yaşadım, öğrendim. Birçok krize, insanların batışlarına, zengin oluşlarına şahit oldum.
Hep bir sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalıştım. Bu
dinamik yapı beni kendisine tutkuyla bağladı.
Kariyerinizdeki ilk basamaklar
neydi?
Askerlikten sonra yine borsa ile devam
ettim. Yerli, yabancı birçok kurumda çalıştım.
Hazine tarafına geçtim. Fon yönetimi, özel bankacılık, eğitim, danışmanlık derken uzun yıllardır
piyasanın içerisindeyim.
Aynı zamanda gazetecilik de devam ediyordu. Zaten içinde olduğum bir çevre hakkında
yazı yazmak zor olmuyordu. Hala da olmuyor.
Meydan, Gözcü, Referans ve nihayetinde Sözcü
Gazetesi ile birlikte 21 yıldır yazıyorum.
Sözcü Gazetesi’nde ne zaman
yazmaya başladınız? Sözcü ile yollarınız
nasıl kesişti?
Sözcü Gazetesi’nde yayımlandığı ilk
gün 27 Haziran 2007’den beri yazıyorum. En
kıdemli iki yazardan biriyim. Diğeri Mehmet
(Türker) Abi… O zamanlar yazdığım Gözcü
Gazetesi siyasi baskılar nedeniyle kapatılmıştı.
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‘İSMMMO,
DİK DURAN BİR
MESLEK AİLESİ’
İSMMMO’yu tanımanın yanı sıra büyük saygı da duyuyorum. Gerek yönetimiyle gerekse üyeleriyle olsun dik duran bir
meslek ailesi… İSMMMO’nun bültenleri
ve araştırmaları benim için birçok kere
kurtarıcı olmuştur. Ne yazsam diye düşündüğüm anlarda mail kutumda Türkiye’nin
iktisadi, mali ve toplumsal yapısına ilişkin
araştırmaları, raporları ilk baktıklarım
arasında. Tarafsızlığından şüphe etmeden
rahatça kaynak olarak kullanabiliyorum.
Bu rahatlık benim için çok önemli… Beni
kendisine inandırmış bir kurum İSMMMO…
Üyeleriniz İSMMMO’ya özel aldığım muratismmmo@gmail.com adresinden bana her
zaman rahatlıkla ulaşabilirler.
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Türkiye’nin 2016 için bir karar vermesi
gerekiyordu. Ya büyümeyi destekleyerek
popülist bir yola girecekti ya da kırılganlıkları
azaltma konusunda iyi bir denge tutturacaktı.
Görünen o ki Türkiye büyümeyi seçti. Büyüyebilir mi? Orası muallak! Borcumuz dış dünyaya
olduğundan biraz da küresel dalgaları izlemek
durumundayız… Çin sallanır, Amerika faiz
artırır, Avrupa durgunluktan kurtulamazsa
elimiz mahkum tadımız kaçacak. Türkiye çok
düşük bir tasarruf oranına sahip olduğu ve
hükümet de tasarruf etmediği için hep dışardan
borçlanmaya muhtaç… Oysa ülke olarak kredi
kartımızın limitlerini doldurduk. Musluk kısılırsa,
fena… Nitekim bizi esas zorlayacak olan yılın
ikinci yarısıdır... İhracat ve turizm gelirlerimizin
düşmesi oldukça can sıkacaktır. Hele bir de
referandum ya da seçim gündeme oturursa ip,
inceldiği yerden kopar.
Yeni Merkez Başkanı’nın ilk icraatı
olan 0.50 baz puanlık indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun kur, enflasyon
gibi enstrümanlara yansıması ne olur?
Belli ki 0.50 indirimi piyasalar sevdi.
Siyasi irade bastırıyor. İndirimlerin devamı da gelecek. Şu an için ortam müsait. Ekonomi kaldırır.
İyi de zamanı geldiğinde tepkilere aldırmadan
düşürdüğün gibi artırabilecek misin faizleri?
Neden faiz düşürülür? Para politikalarını
gevşetmek, aktiviteyi artırmak için… Demek
ki yakında büyüme hızlanacak, ücretler artacak
hesabıyla yola çıktılar. İyi de her ilaç her hastaya
iyi gelmez ki! Biz faizleri fazla düşürürsek döviz
artar. Çok büyük döviz borcuna sahip olduğumuzdan canımız çok yanar. Bizim gibi ithalata
bağlı bir ekonomi için de bu enflasyon demektir.
Faizi neden hızla düşürmek istiyorlar?
Krediler ucuzlasın, tüketim artsın, yatırım
yapılsın, ülke büyüsün. Teoride güzel düşünce…
Pratikte düşük faiz her zaman yüksek büyüme
oranı anlamına gelmiyor. Japonya’da faiz oranı
negatif fakat ekonomi küçülüyor. Hindistan’da
faiz oranı yüzde 6.5 fakat yüzde 7.46 ile dünyada büyüme oranı en yüksek olan ülke…

Dengeyi iyi yakalamak gerekiyor. Daha
önceki tecrübelerimiz bizim bu dengeyi kuramadığımızı söylüyor. Türkiye’nin önceliği faiz değil
döviz kurudur.
Merkez’in bundan sonra bağımsızlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz?
Dünyada merkez bankaları bağımsız mı?
Hiçbiri tamamen bağımsız değil… Bağımsızcılık
oynuyorlar o kadar! Yine de bizim Merkez Bankası kadar baskı altında olana zor rastlarsınız.
Belli ki yeni Merkez Bankası Başkanı’nın
göreve atanacağı yıllar öncesinden hesaplanmış.
Albaraka Türk, Halk Yatırım, Kuveyt Türk’te çalışmış. Dört yıl önce Merkez Bankası’na geçmiş.
Bu atamayı yapabilmek için de bu kişiye
özel yasalar değiştirilmiş. Kendisinin kayda
değer hiçbir başarısı yok… Dört ünlü ekonomi
profesörü arasından, ekonomi lisansı bile olmayan, kuruma en son giren en genç kişinin başkan
yapılması, O’nun bağımsız olmasını imkânsız
kılıyor. Görünen o ki kendisi zaten taraf!
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 büyüdüğüne inanmadığınızı yazmıştınız. Neden inanmıyorsunuz?
Geçen yılın başından beri siyasilerin
ağzından düşmeyen sihirli oran büyümede
“yüzde 4” idi… Oysa 2015’in ilk dokuz ayı milli
gelir yüzde 3.3 büyümüştü. Sihirli yüzde 4 oranı
yakalamak için 2015’in son çeyrek çok hızlı
büyümeli ve yüzde 5.7 oranını yakalamalıydık.
Şu şansa bakın ki son üç ay tam da yüzde 5.7
oranında büyüdük! Acaba TL’nin değer kaybettiği, ihracatın azaldığı, iç tüketimin durduğu ki
bunu tüketici güveninin düşmesinden anlıyoruz,
nasıl bu kadar yüksek büyüdük?
Basit… Tarımda üretimi ölçemiyoruz.
Verimliliğini ölçemiyoruz. Kayıt dışı çalışmanın
fazlalığından dolayı hizmet sektörünü de ölçemiyoruz. Elimizde somut olarak bir sanayi kalıyor.
Bu ülkenin daha çıkarılmış sanayi envanteri yok.
Başlıyorlar seçilmiş firmalara anket yollamaya… Fazladan 200-300 şirkete anket yolla,
beğenmediklerini çıkar, değerlendirmeye alma,
işte sana yüzde 5.7 büyüme!
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İKİZ KULELERİN
HIZLI BROKER’I
Murat Muratoğlu, 1972 İstanbul
doğumlu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat
Bölümü mezunu olan Muratoğlu, lise yıllarında borsaya ilgi duymuş, yatırım yapmaya
başlamış. Üniversite sürecinde birçok aracı
kurumda staj yapan Muratoğlu, üniversiteden sonra Amerika’ya gitmiş. Hikayenin
devamını Murat Muratoğlu şöyle anlatıyor:
“O zamanlar İkiz Kuleler ’de bulunan emtia
borsasında bir yıl kadar çalıştım. Amerika’da
neredeyse en genç broker lisansına sahip
olanlardan biriydim. Esas amacım yüksek
lisans yapmaktı. Çalıştığım şirketin sahibi bir
gün beni karşısına alıp; “Daha çok gençsin
neden bu kadar saldırıyorsun?” diye sorması
hayatımın yönünü değiştirdi. Merakım da ağır
basınca her şeyi bırakıp eyaletleri dolaşmaya başladım. Dört aylık bir süreç sonunda
Türkiye özlemim ağır bastı ve ani bir kararla
ülkeme döndüm.”
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yüksek bir dış borcumuz var. Merkez Bankası’nın
25 milyar dolar kullanılabilir rezervine karşın
yılda 205 milyar dolar çevirmemiz gerekiyor.
İşte Türkiye’nin problemleri bu noktada başlıyor.
Ekonominin kırılma noktası TL’nin hızlı değer
kaybı olur. Kırılma noktasını her an her şey
tetikleyebilir.
Hemen bir senaryo yazayım… Gelişmekte olan piyasalarda yaşanacak ani bir para çıkışı
Türk bankalarının ve şirketlerin kredi pazarına
erişimini kesebilir. Bu durumda borçlarının
vadeleri gelen kurumlar spot piyasadan döviz
toplayıp ödeme yoluna gideceklerdir. Böylesi
bir ortamda TL hızla değer kaybedecek, Merkez
Bankası eli kolu bağlı durumu seyredecektir.
TL’nin hızlı değer kaybı şirketlerin domino
taşı gibi devrilmesine neden olacaktır. Bankalar
yine yıkılmayacak ama darbe alacaktır. Bugün

faiz düşüren Merkez Bankası’nın çok geç
olmadan TL’nin cazibesini artırmak için faizleri
artırması gerekecektir. Zamanında yapabilir mi?
B planı var mı? Maalesef yok!

“GERÇEK SOYADIM DEĞİL”
İsminiz ve soyadınız çok uyumlu…
Bu ismin bir hikâyesi var mı?
Muratoğlu gerçek soyadım değil ancak
güzel bir hikâyesi var. Babam da gazeteci ve
bir dönem yazdığı romanlarda o da bu soyadını
kullanırdı. Haliyle babadan oğluna geçti! Köşe
yazılarımın çalıştığım şirketleri bağlamaması için
bu soyadını kullanıyorum. Bir anlamda yazılarımın şirket görüşünü yansıtmadığının kanıtı…
İsmen tanınmanın önemi olmadığına inanıyorum.
Fikirlerimi özgürce dile getirmek beni yeterince
tatmin ediyor.
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Reel piyasalarda sıkıntı olduğunu
siz de yazıyorsunuz? Bu iş nereye kadar
gider? Sizce ekonomideki kırılma noktası
nedir?
Sıkıntı adı konulmamış krizden kaynaklanıyor. KOBİ’lerden geçtim, dev şirketlerin
birer birer iflas erteleme kararı çıkarttığı bir
ortam normal midir? Kriz derken nasıl bir
krizden bahsediyoruz? Sadece doların artmasını,
borsanın düşmesini “kriz” olarak nitelendiren
geleneksel dar görüş açısından mı? Kriz deyince
illa bankaların batması mı gelmeli akla?
Zaten, son 12 ayda kurumsal krediler
yüzde 25 yükselirken sabit sermaye yatırımlarının yerinde sayması, birçok şirketin nakit sıkıntısı
çektiği ve finansman giderleri ya da işletme
sermayesi için kredi kullandığını anlatıyor bize...
Bu bir krizdir! Ödeyebileceğimizden çok daha
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Aramızdaki sosyopatlar!
Komşunuz, eşiniz, arkadaşınız, anne babanız
ve hatta çocuğunuz bir sosyopat olabilir... Hatta
yıllarca siz bunun hiç farkına varamayabilirsiniz.
Çünkü anti sosyal kişilik bozukluğu olan
sosyopatlar kendilerini çok iyi kamufle ederler...
Vicdandan ve empatiden yoksun bu kişilerin
çevrelerini etkileme yetenekleri yüksektir.
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AYŞEGÜL EMİR
Başlangıçta normal bir kişiymiş gibi göründü. Eli yüzü düzgün, ikna kabiliyeti yüksekti. Karizması da vardı. Bir hayran kitlesi
bile oluşturmuştu. Ancak zamanla farklı durumlara karşı gösterdiği
tepkilerle kendini ele vermeye başladı... Çok bencil ve hayalperest
davranışları vardı. Yaptığı kötü şeylerden pişmanlık duymuyor;
kimseyle empati kurmuyordu. Acımasız, ilgisiz ve şiddet yanlısıydı...
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İnsanlara değer vermiyor, onları yükselmek
için bir araç gibi görüyordu. Suçluluk duygusu
olmadığı gibi bağlılık ve dostluk bağı kurmakta da zorlanıyordu. Kendinde olmayan
özellikleri varmış gibi göstermekte bir hayli
ustaydı...
Uzun yıllardır tanıdığım ve sevdiğim
bir iş arkadaşımın gerçek yüzünü yıllar sonra
görebilmiştim. O, bir sosyopattı... Yalnızca iş
arkadaşlarımızın değil kardeş, eş, kız-erkek
arkadaş, komşu ve yakın dostlarımızın
sosyopat olmadığını anlamadan yıllarca
ilişkimizi sürdürebiliyoruz. İstatistiklere göre
de toplumda bu kişilik bozukluğuna sahip
insanların oranları bir hayli fazla. Dünyada
her 20-25 kişiden birinin sosyopat olduğu
belirtiliyor.
Peki, sosyopat tam olarak nedir?
Psikopat lafına herkes aşina. Çevremizde
manyakça davranan herkese ‘psikopat’ lafını
yapıştırıyoruz. Ama son dönemde psikopatın
modası geçmiş gibi sosyopat kelimesi çok
kullanılır oldu. Adeta bir sosyopat modası
yaşanıyor... Hoş olmayan davranışlarda
bulunan, kurallara ve kanunlara uymayan, verilen cezalardan hiçbir zaman ders
almayanlara “sosyopat” deniyor. Sosyopati,
suça yatkınlık ve anti sosyal kişilik bozukluğu
olarak da tanımlanıyor.

İNANDIRICILIKLARI YÜKSEK

MART - NİSAN 2016

psikopatinin daha çok genetik geçiş
ve çevresel gelişimsel faktörlerin etkileşimiyle açıklanırken benzer özellikleri olan
sosyopatinin çocuklukta uğranılan fiziksel,
cinsel istismar, ihmaller ve diğer travmalara
bağlı olduğunu belirtiyor. Sosyopatların
fevri, dürtüsel, ani-atak davranışları olduğu,
psikopatların anti-sosyal davranışlarının daha
planlı olduğu düşünülüyor. Ancak tabii ki bu
ayrım pratikte çok önem taşımıyor. Oğuz E.
Berksun, “Sonuçta sosyopat veya psikopatların davranışları toplumun var olan düzenine,
moral, sosyal ve diğer aklınıza gelebilecek
tüm değerlerine, gündelik hayat kurallarına
aykırı ve karşıdır. Belirtilerini sıraladığımız
antisosyal kişilik bozukluğunun sebepleri
tam anlamıyla bilinmiyor. Fakat biyolojik
ve genetik faktörlerin rol oynayabileceği
sanılıyor” diyor.
Aslında sosyopatların oranı da bir
hayli yüksek. Berksun, ülkeye özel istatistik
verilemese de yapılan araştırmalara göre,

ÇOCUKLUK
YAŞANTISI ÖNEMLİ
Bağlam Psikolojik Danışmanlık’tan Uzman
Psikolog Bahar Erden de, sosyopatlığın tıpta adının
antisosyal kişilik bozukluğu olduğunu belirtiyor.
Sosyopatlığın çocukluktan ya da ergenlik döneminin
ilk yıllarından başlayarak, başkalarının haklarını
saymama ve başkalarının haklarına tecavüz etme
davranışlarıyla kendini gösterdiğini, psikopatlık,
sosyopatlık ve dissosyal kişilik bozukluğu olarak da
adlandırıldığını söylüyor.
Sosyopatların empati kabiliyetlerinin gelişmediğini dile getiren Erden, “Oldukça kontrolsüz,
sosyal ilişkilerde başarısız ve sorumsuz davranan
kişiler olarak tanımlanırlar. On beş yaşından önce
evden kaçma, kavga başlatma, silah kullanma, yangın çıkarma, başkalarına ait şeylere isteyerek zarar
verme, yalana başvurma ve çalma gibi davranışlar
gösteren çocuklar anti sosyal kişilik bozukluğu için
risk grubunu oluşturur. Daha erişkinlikte ise bir işi
sürekli götürememe, sık sık tutuklanma, borçlarını
ödememe ya da çocuklarına bakmamak, geleceği
düşünmeme, bir yıldan daha uzun süreli tek eşli
ilişkiyi sürdürememe, vicdan azabı çekmeme gibi
özellikler gösterirler. Tanı koydurucu özelliklerinden
birisi dürtüselliktir ki bu tarz kişiler sürekli heyecan,
macera ve yeni duygular arayışı içinde, fiziksel
ve sosyal riskler alırlar. Bu riskler genelde hız ve
tehlike içeren aktivitelerdir” diyor.
Anti sosyal kişilik bozukluğunu ortaya çıkartan nedenlere bakıldığında psiko-sosyal ve biyolojik
nedenler karşımıza çıkıyor. Erden, burada çocukluk
yaşantısının önemli olduğunu vurguluyor ve ekliyor:
“Türkiye özelinde yapılan bir araştırma şiddete dönük suç işleyen antisosyal bireylerde, ailenin eğitim
ve ekonomik düzeyinin düşük, aile bağlarının ve
aile ilişkisinin zayıf olduğu saptamıştır. Ayrıca aile
bireylerinde de şiddet, ağır cezalandırmalar, ihmal
ve işlenmiş suçlar bulunduğu, suç işleme yaşlarının
ise 16 olduğu ve askerlik görevlerinde önemli
disiplin sorunları yaşadıkları saptanmıştır.”

Erden
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Psikiyatrist Prof. Dr.
Oğuz Erkan Berksun, sosyopat ve psikopat
terimlerinin genel olarak toplumsal ve
ahlaki değerleri, kanunları, kuralları dikkate
almayan, davranışlarından dolayı üzüntü
ve pişmanlık duymayan, davranışlarının
sorumluluğunu almayan, var olan toplumsal
düzene karşı suç işlemeye eğilimli insanları
tanımladığını söylüyor. Sosyopat ve psikopat
terimleri çoğunlukla birbirlerinin yerine
kullanılıyor. Psikiyatride antisosyal kişilik
bozukluğu tanısı her iki grubu da kapsıyor.

Sosyopat ve psikopatların insanları kandırma, inandırma, kendi çıkarları
doğrultusunda, yönetme-ayarlama becerileri de yüksek. Berksun, bu tarz insanların
inandırıcılık, karizma, taraftar toplama,
hayran kitlesi oluşturmada usta olduklarını
belirtiyor. Kendini başkalarının yerine koyabilme olarak bilinen empati yetenekleri son
derece sınırlı veya yok. Bu nedenle gerçekten
özür dileyemezler. Empati yeteneğindeki bu
zayıflık sevme ve bağlanma kapasitelerinin
son derece düşük oluşuyla da paralellik
gösteriyor. Bulundukları toplumsal düzenin
ve dünyanın dışında var ettikleri bir hayal
alemleri, hedefleri, gerçekleştirmek istedikleri şeyler vardır.
Korku, kızgınlık, endişe,
üzüntü duygusu olmayan psikopatların aksine sosyopatlarda bu
duygular var ama suçluluk hissetme yeteneği ikisinde de yok.
Berksun
Prof. Dr. Oğuz Erkan Berksun,
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Fallon

SOSYOPATLARA
NASIL DAVRANMALIYIZ?
Psikopat ve sosyopatlık konusunda en önemli eserlerden biri ‘İçimdeki
Psikopat’ adlı kitap. Yazarı ise James Fallon. Kitabın ilginç tarafı yazarının kendisinin
de psikopat veya sosyopat olduğunu itiraf etmesi. Ama Fallon, bir seri katil ya da
manyak tipler gibi değil. Kariyer yapmış bir aile babası. Ama belki kötü şartlarda
yetişseydi ya da fırsat bulabilseydi böyle biri de olabilirdi. Kendisinin de bir sosyopat
olduğunu itiraf eden Fallon, bu tür kişilere karşı nasıl davranılması gerektiğini
kitabında şöyle anlatmış:
l Öncelikle kesinlikle zayıf görünmeyin. Sosyopatlar özellikle zayıf olarak
gördükleri kişilere musallat olur ve insanların zayıf oldukları anları kollarlar.
l Sosyopatlar aşırı sosyaldirler, insansız asla yapamazlar, tek başlarına bir
hiçtirler. Aslında öyle olmak zorundadırlar zaten isteklerini daha kolay gerçekleştirebilmek için her daim kullanacak insan ararlar.
l Kulis ve dedikodu yaparlar. İnsanlar hakkındaki en küçük bilgi kırıntısını
toplayıp zamanı geldiğinde bunu çarpıtarak kullanmakta ustadırlar. O nedenle
sosyopatlarla olabildiğince az kontak kurun.
l En fazla ‘merhaba, merhaba’dan öteye geçmemeye çalışın. Eğer yapabiliyorsanız tehlikenin farkında olmayan diğer kişileri de uyarmaya çalışabilirsiniz.
l Ama çok dikkatli olun. Sosyopatlar aşırı kincidirler. Düşman olarak gördükleri kişiyle asla delikanlıca çarpışmazlar gayet çirkef olabilirler.
l Fallon’a göre, psikopat/sosyopatlar genetik çeşitliliğin zenginliği bakımından toplumdan uzaklaştırılmamalı. Ama küçük yaşta tespit edilip beladan uzak
tutulmaları ya da topluma yararlı olacak bir şekilde eğitilmeli gerekiyor.
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genelde 20-25 insandan birinin sosyopat olduğunun
tespit edildiğini kaydediyor. Çevrenizdeki sosyopat veya
psikopatlarla bireysel olarak eğer yakın ve uzun süreli
ilişki içinde değilseniz tanımak o kadar kolay olmayabiliyor. Berksun, bu konuda “Pek çok sosyopatla komşuluk
etmiş, çalışmış, karşılaşmış, arkadaşlık etmiş, tanımış,
görmüş ama anlamamış olabiliriz. Hatta çok beğendiğimiz
sevdiğimiz insanlar bile bu antisosyal özelliklerini oldukça
iyi saklamış olabilirler. Saklamamış olsalar bile dengesiz,
tehlikeli, vicdansız, suç sayılabilecek davranışlarına,
yalanlarına öyle mantıklı, açıklamalar getirmişlerdir ki sizi
inandırmışlardır” tespitinde bulunuyor.

TEŞHİSTE BUNLARA DİKKAT!
Uzmanlar, her ne kadar, anti sosyal kişilik bozukluğu 18 yaşından önce resmen teşhis edilemese de bu
hastalığın, MacDonald Üçlüsü olarak bilinen üç işaretinin
bazı çocuklarda bulunabildiğini belirtiyor. Bunlar; normalden uzun bir süre devam eden yatak ıslatma, hayvanlara
eziyet ve yangın çıkarma hastalığı. Bu işaretleri sergileyen
çocukların ne kadarının büyüyünce anti sosyal kişilik
bozukluğu geliştirecekleri bilinmiyor. Fakat bu işaretler,
teşhis konulmuş yetişkinlerin hayat hikâyelerinde sıklıkla
bulunuyor. Kaç çocuğun bu semptomlara sahip olduğu
halde anti sosyal kişilik bozukluğu geliştirmediği de
bilinmiyor. Ancak bu üç özellik davranış bozukluğu olarak
aktarılıyor.
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Anti sosyal kişilik bozukluğunun
işaretlerini sergileyen bir çocuğa ya
davranış bozukluğu veya ihtilâfî
husumet bozukluğu teşhisi konulabilir. Fakat uzmanlara göre, bu
çocukların tamamının yetişkinliklerinde anti sosyal kişilik bozukluğu
geliştirecekleri söylenemez.

TEDAVİSİ VAR MI?
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Harvard Üniversitesi’nden Dr. Martha
Stout, ‘Yanı Başınızdaki Sosyopat’ adlı
kitabında sosyopat
kişilik özelliklerinden bahsediyor. Dr.
Stout’a göre, dünya
insanlarının yüzde 4
kadarı sosyopat. Ona
göre, bu bir sosyopatı ele
veren 10 özellik şöyle:
l Genellikle
karizmatiktirler, çevrelerinde
çoğunlukla bir hayran kitlesi bulunur. Cinsel açıdan da çekici oldukları
söylenebilir.
l Sosyopatlar kararlarında ve davranışlarında spontandırlar. Planlı, programlı yaşadıkları söylenemez.
l Utanma, suçluluk veya pişmanlık duymazlar.
Aslında beyinlerinde bu duyguları işleyebilecek bir merkez
yoktur. En ufak bir vicdan azabı duymadan insanları kolayca
kandırabilir, tehdit edebilir veya zarar verebilirler.
l Deneyimleri ile ilgili beklenmedik yalanlar icat
etmekte çok ustadırlar. Ancak çarpıtılmış gerçekleri bir
öykünün arasına ustaca gizleyerek, saf ve iyi niyetli insanları
yalanlarına kolayca kandırırlar.
l İnsanlara hükmetmeye bayılırlar. Bedeli ne olursa
olsun her tartışmada ve kavgada kazanan taraf olmak isterler.
l Çoğu zekidir ancak zekâlarını diğer insanları
kandırmak için kullanırlar. Yüksek IQ’lu olanlar toplum için
gerçek bir tehdit unsuru olabilirler. İşte bu nedenle yasalara
yakalanmadan cinayet işleyebilen seri katillerin çoğu
sosyopattır.
l Sevme ve âşık olma yeteneğinden yoksundurlar.
l Sözcükleri çok ustaca kullanırlar, iyi hatiptirler.
Öykü anlatma ve şiir okumada ustadırlar.
l Hiçbir zaman özür dilemezler. Yanlışlık yapmış
olduklarına inanmazlar, suçluluk hissi de duymazlar.
l Derin bir hayal âleminde yaşarlar.

DOSYA

Peki, sosyopatlar
tedavi edilebilirler mi? Kişiler
eğer antisosyalse ve bunun
yanında eşlik eden narsistik
yani kendini beğenmişlik özellikleri de varsa, kendi davranışlarında sorun olduğunu düşünmüyorlar.
Berksun’a göre, bu nedenle kendileri bu
hastalıklı yanları için bir şey yapmıyorlar.
Oğuz Erkan Berksun, psikopat ve sosyopatlığın kadınlara göre erkeklerde rastlanma oranının
üç misli olduğunu da vurguluyor.
Sosyopatın tedavisi oldukça zor. Bazen de imkansız.
Uzmanlara göre, bu tür hastaları iyi analiz etmek gerekiyor. Hastalığının
altında yatan nedenler araştırılarak ona göre bir tedavi şekli seçilmesi
gerekiyor. Eğer hastalığın altında madde bağımlılığı, depresyon veya duygu
değişimi gibi nedenler yatıyorsa tıbbi destek şart. Fakat bu tür insanlar
kesinlikle hasta olduklarına inanmazlar. Bu nedenle de tedavileri bir hayli
zor. Uzman Psikolog Bahar Özkan ise, anti sosyal kişilik bozukluğu olan
kişilerin genelde çevrelerindeki kişilerin zoruyla psikologa gittiklerini belirtiyor. Eğer kişi sorunlarının nedenini başkalarında görmeye devam ederse ve
sorumluluk almayı reddederse tedavinin süresi uzayabiliyor. Özkan, “Kişilik
hastalıklarının erken yaşlarda gelişiyor olması ve insanların kendilerini bu
hastalıkla tanımlaması tedavinin çözümünü zorlaştırıyor. Tedavinin başarılı
olabilmesi için kökleşmiş davranış şekillerine, yaklaşımlara, bakış açılarına,
ilişki yapılarına ve kişinin kapasitesine bakılması gerekir” diyor.
Ayrıca bu hastalarda dikkat edilmesi gereken en önemli etken, uyuşturucu ve alkol
kullanımı. Bu konuda da Bahar Özkan, şunları söylüyor:
“Bazı durumlarda madde bağımlılığı ve kullanımı kişilerin anti sosyal davranışlar
geliştirmelerinde temel etken olabilir. Bu durumda kişinin madde bağımlılığını bırakması
kişinin iyileşmesinde önemli bir adımdır. Anti sosyal davranış bozukluğunda kullanılabilecek herhangi bir ilaç bulunmuyor. Fakat bazı semptom ve davranışlar için doktor
gözetiminde ilaç kullanımı önerilebilir. Fakat anti sosyal kişiler ilaç kullanımına sıcak
bakmayabilir ve ilaç almayı reddedebilirler.”

ELE VEREN
ÖZELLİKLERİ
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’Nutuk’u çocuklar
için yeniden yazdı
Meslek mensubu Hakan Atalay, Ulu Önder Atatürk’ün tarihi konuşmasını
içeren Nutuk kitabını çocuklar için daha anlaşılır hale getirmek için
yeniden kaleme aldı. ‘Çocuklar İçin Nutuk’ kitabında Mustafa Kemal
Atatürk çocuklarla sohbet ediyor. Onlara en sade ve anlayacakları şekilde
Cumhuriyeti hangi zorluklarla kurduğunu ve yaptıklarını anlatıyor.

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
Nutuk, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı tarihi
konuşmasını içeren Türkiye Cumhuriyeti tarihi
için çok önemli bir kitap... Mustafa Kemal ve
silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetleyen
konuşmasından oluşuyor. Kültür Bakanlığı
Yayınevi tarafından yaklaşık 900 sayfalık bir
kitap olarak yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemiyle ilgili de en temel resmi
tarih kaynağı niteliğinde...
Meslek mensubu Hakan Atalay ise bu
kitabı çocuklar için daha kolay anlaşılır ve okunur hale getirdi; ‘Çocuklar İçin Nutuk’ kitabını
yazdı. İskenderiye Yayınevi’nden çıkan kitapta,
Mustafa Kemal Atatürk çocuklarla sohbet
ediyor. Onlara en sade ve anlayacakları şekilde
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Cumhuriyeti hangi zorluklarla kurduklarını ve
yaptıklarını anlatıyor. Atalay, daha önce yine
aynı yayınevinden Nutuk eserini yayına hazırlamıştı. Bundan sonra ise Çocuklar İçin Atatürk
adlı bir kitap yazmayı planlıyor.

NUTKU SADELEŞTİRDİ
Hakan Atalay, 1972 Almanya doğumlu.
İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1996 yılında stajyer olarak başladığı mesleğini 20 yıldır
sürdürüyor. Kendisi bir “serbest muhasebeci
ve mali müşavir”… Aynı zamanda bağımsız
denetim şirketi ortağı ve sorumlu ortak baş
denetçi. Küçükken farklı mesleklere ilgi duysa
da lise yıllarından itibaren mali müşavir olmayı
aklına koymuş. Şu anda istediği mesleği yaptığı
için mutlu olduğunu belirtiyor.
O, tarihe meraklı, bu alanda inceleme ve

araştırma yapan bir insan olmuş hep. Atalay,
“Nutuk tabii ki Ulu Önder’in bir nevi öz yaşam
öyküsü. Yazı dili biraz ağır ve uzun. Dolayısıyla
çocuklarımızın okuyabileceği şekilde Nutuk’un
özüne sadık kalarak roman şeklinde bu kitabı
yazdım” diyor.
Atalay, çocuklara Cumhuriyet tarihini ve
yaşanılanları Ulu Önder Atatürk’ün ağzından
bir sohbet şeklinde aktarmanın yararlı olacağını düşünmüş. Atalay, şimdi çocuklardan aldığı
tepkilerden ne kadar doğru bir karar verdiğini
gördüğünü de vurguluyor.

CUMHURİYETİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ
Hakan Atalay, ‘Nutuk’la sizin yazdığınız kitap arasında ne fark var’ sorusunu da
şöyle yanıtlıyor: “Nutuk, bir yandan Mustafa
Kemal’in öz yaşam öyküsü, bir yandan da Türk
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Kurtuluş Savaşı’nın öyküsüdür. Bu öz yaşam ile tarihsel öykünün çakışması anlatılan olayların hemen hepsinin planlayıcısı ve yürütücüsünün
Kemal Atatürk olmasından ileri geliyordu. Bu süre, Atatürk’ün Samsun’a
çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden başlıyor. Yaklaşık olarak 1927 yılına
kadar geçen olayları anlatıyor. Ancak ayrıntılı anlatım olarak Ekim 1924
tarihine yani Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesine kadar geliyor.
Atatürk, ‘Bu Nutuk’umla ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük
bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son
verilerine dayalı ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya
çalıştım’ diyor. Yani Nutuk aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
bir öyküsüdür. Ancak son derece titiz bir belge toplama ve birinci el
kaynaklara dayandığından Nutuk aynı zamanda tarih için vazgeçilmez
bir başvuru eseridir. Benim yazdığım Çocuklar İçin Nutuk kitabı, Nutuk’a
sadık kalınarak hazırlanmış bir roman. Nutuk’tan başlıklar ve bölümler
var. Ulu Önder’in çocuklarımız ile sohbet şeklinde anlatımı kitaba ayrı bir
renk veriyor. Kitabı çocukların sıkılmayacağı bir şekilde hazırladım.”

‘AMACINA ULAŞTI’
Meslek mensubu Hakan Atalay, anne babalara da şu mesajı
veriyor: “Okul artık sizlersiniz. Çocuklarınıza laik Cumhuriyeti, Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını, devrimleri öğretin. Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ü anlatın. Hep birlikte çocuklarımıza anlatalım ki gelecek
nesil ve çocuklarımız Cumhuriyetin ne zorluklarla ve ne mücadelelerle
kurulduğunu unutmasınlar. Benim de amacım bu kitabımla onlara
yardımcı olmak. Kitabı okuyanlardan aldığım geri dönüşlerde ‘Çocuklar
İçin Nutuk’ amacına ulaştı diyebiliyorum. Ama kitabımı yetişkinler de
rahatlıkla okuyabilir. Ben kitabı yazarken 7’den 70’e herkesin rahatlıkla
okumasını hedefledim. Normal Nutuk kitabının da okunma oranı artmalı.
Son yıllarda Nutuk’a ilgi arttı ama bu yeterli değil tabii ki.”

‘MESLEĞE SAYGI ARTTI’
Hakan Atalay, mesleği de değerlendirirken, muhasebeciliğin
geçmişten günümüze önemli aşamalardan geçerek çok yol kat ettiğini
söylüyor. İnsanların mesleklerine olan saygılarının her geçen gün arttığını
dile getiren Atalay, “Bu noktada İSMMMO’nun yapmış olduğu öncü rolü
göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Meslektaşların bilinçlendirilmesi, eğitim ve paneller, haksız rekabetle mücadele, Cumhuriyet değerlerine
bağlılık konusundaki sağlam duruşu çok önemli” diyor.

‘KİMSE CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ SİLEMEZ’
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Hakan Atalay, meslek mensuplarına Cumhuriyet’in değerlerine
sahip çıkmaları konusunda da uyarıda bulunuyor. Atalay, şunları söylüyor:
“Bu konuda meslek mensuplarımızın ve kendimin çok şanslı olduğunu
düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyetin değerlerine sonuna kadar sahip çıkan
İSMMMO Başkanımız Yahya Arıkan ve yönetimimiz var. Meslek mensuplarımızdan odamızın şu anki anlayışına sahip çıkmalarını ve destek
olmalarını isterim. Şu an ülkemizin maalesef iyi şekilde yönetilmediğini
düşünüyorum. Komşuları ile kavgalı olan, Ulu Önderin ‘Yurtta Sulh
Cihanda Sulh’ ilkesini göz ardı eden bir yönetim anlayışı ülkeyi yönetiyor. Şu anki iktidar Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün ve Cumhuriyet
değerlerinin izlerini silmek için büyük çaba harcıyor ama nafile. Türk
milletinin kalbinden Atatürk sevgisini ve yaptığı devrimlerin izlerini hiçbir
güç silemez.”
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Deneyimli oyuncu Derya
Alabora, Lütfü Emre Çiçek’in
Büyükada’da geçen korku filmi
Naciye’de, yalnız yaşayan,
öfkeli bir kadını canlandırdı.
Tüm dünyada kadınların bedel
ödediğini düşünen Alabora
ile Türk sinemasında kadının
adının neden olmadığını
konuştuk.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Türk sinemasının kadın katili!
BANU BOZDEMİR

Harupçu ailesinin biricik kızı Derya, o
gün okuldan hışımla döner. Şişli Lisesi öğrencisi
Derya, okulda bir öğretmeniyle kavga etmiş
ve artık okumamaya karar vermiştir. Ailesine bu kararını açıkladığında ikna çabaları
başarısız kalır ve birkaç hafta içinde bir
şirkette muhasebe departmanında işe başlar.
Zamansız başladığı iş hayatı iki hafta sürer
ve tekrar okula dönmeye karar verir. Derya
Harupçu eğer okula dönmeseydi bugün belki
de yüzbinler onu tanımayacaktı. Dayısının oğlu
Mustafa Alabora’nın desteğiyle Mimar Sinan
Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü sınavını kazanan Derya Harupçu, okul yıllarında
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tanıştığı Uğur Yücel ile 1985’te evlenir. Can
adında bir oğlu olan Alabora, ‘ikinci annem’
dediği teyzesine duyduğu sevgi yüzünden
onun soyadını kullanıyor. 1980’den itibaren
sayısız önemli tiyatro oyununda rol alan
Derya Alabora, 1987’de Nisa Akman’ın filmi
Bir Kırık Bebek ile sinemaya adım atar. Ama
Türkiye Alabora’yı, 1998’de Masumiyet’teki
Uğur rolüyle ‘birdenbire’ tanır. Masumiyet’teki
performansı ile Antalya, Adana ve Ankara film
festivallerinde ödüller kazanan Alabora, Salkım
Hanım’ın Taneleri, Adem’in Trenleri gibi birçok
filmde önemli roller üstlendi. Televizyona ise
Mahinur Ergun’un TRT için yaptığı Şaşıfelek
Çıkmazı dizisiyle hızlı bir giriş yapan Alabora,
halen Show TV’de yeni başlayan İstanbul

Sokakları dizisinde rol alıyor. Sinemada en son
Lütfü Emre Çiçek’in Büyükada’da geçen korku
filmi Naciye’de başrol oynayan Derya Alabora
ile sinemadan dizilere oyunculuğun tüm mecralarını konuştuk.
Naciye filmi, filmografinizde farklı
bir türde yer alıyor. Nasıl bir deneyim
oldu sizin için?
Evet enteresandı. Bizde daha çok cinler,
periler vb. üzerinden oluyor, korku filmleri
ama Naciye ciddi bir psikolojik gerilim...
Naciye’yi oynamak çok hoşuma gitti. Çünkü
oyunculuğun en güzel tarafı bu. Farklı karakterleri oynayıp oradaki heyecanları yaşamak… Türkiye’de zaten pek kadın katil rolü
de yok. Bu nedenle de benim için enteresandı o

MART - NİSAN 2016

MART - NİSAN 2016

vizyonda olmaya nasıl bakıyorsunuz?
Bizim için önemli olan her
zaman ya sinemadır ya da tiyatrodur. Çünkü televizyon, diziler daha
popüler ve hızlı. Her hafta insanlar
bekliyorlar, ne olacak diye. Dolayısıyla
oyuncu tatmini açısından öbür taraf
daha ağır basıyor. Sinemada iyi bir
karakteri oynamak… Tabii tiyatro
daha istediğimiz şeyleri yapabildiğimiz
bir yer, sinema ve dizi para isteyen
bir alan. Ben kalkıp bir dizi yapayım
dersen olmuyor ama ben kalkıp bir
tiyatro yapayım dersen oluyor. Çok
severek oynadığım birçok dizim de
var. İyi karakterin yaratıldığı, mesela
‘Şaşıfelek Çıkmazı’ vardı. Gerçekten
çok severim, Mahinur çok iyi karakterler yarattı orada. Çağan çekti… Biz
çok iyi bir ekiptik. Cem’le ‘Aşk Meydan
Savaşı’ yaptık. Sonra Ümit Ünal’ın
çektiği ‘Çıplak Gerçek’i yaptık. Onu
çekerken bayıldım.
Keşke süre ve yapı açısından bir düzenleme yapılsa değil
mi?
Amerika’da dünyada öyle diziler
çekiyorlar ki, sinema filmi gibi. Artık
film çekmeseler de olur diyorum. O
yüzden neyin içinde olduğun önemli,
istediğin bir işin içindeysen onun
tadı ayrı. Çalışma koşulları da çok
uzun ama yine de sevdiğin karakteri
oynuyorsan, oyunculuğumuz ön plana
çıkıyor. Dizilerin süresi azalsın rahat
çalışılsın, daha iyi performans gösterelim daha iyi hikayeler çıksın istiyoruz
tabii. Çünkü senaryo grubu için de çok
korkunç bir durum; adeta her hafta bir
yeni film çıkartıyorlar. Başka bir hayatı
kalmıyor kimsenin. Değişecek gibi de
durmuyor. Belki internetle değişir…
“Bir kadın ne kadar yaş

TEYZESİNİN
SOYADINI TAŞIYOR
Derya Alabora, 19 Ağustos 1959 doğumlu… Opera sanatçısı Nazım Harupçu ile ilkokul öğretmeni Türkan
Harupçu’nun tek çocuğu olan Alabora, “ikinci annem”
dediği teyzesinin soyadını taşıyor. Dayısının oğlu Mustafa
Alabora’nın desteğiyle konservatuar sınavlarına hazırlanıp kazanan Alabora, 1982’de Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı’ndan mezun
oldu. Halen aynı bölümde öğretim görevlisi olarak da
çalışan Alabora, Digital Film Academy İstanbul’da da
ders veriyor. Derya Alabora, öğrencilik yıllarında tanıştığı
Uğur Yücel ile 1985’te evlendi. Çiftin Can adında bir
oğulları var. İnsan hakları ve özellikle düşünce özgürlüğü
konusunda oldukça duyarlı olan oyuncu, bu konulardaki
eylem ve etkinliklere de destek veriyor.
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duyguyu da tatmak. Hep şunu konuştuk; öldürmek çok yorucu bir şeymiş.
Sahneyi de 4-5 kez tekrarlayınca epey
efor sarf ediyorsun. Yapılan doğal
efektler de enteresandı.
Naciye karakterini ve filmi
sevmişsiniz?
Ben çok sevdim. Tabii Naciye bir
karakter aslında. Bizde az karakter
yaratılıyor o yüzden de güzeldi.
Birtakım travmalar yaşayınca 14-15
yaşında kendine bir dünya yaratıyor
ve o dünyaya girilsin istemiyor. Birileri
müdahale ettikçe sinirlenmek yerine
öldürüyor.
Naciye bir anlamda kötüyü
mü seçiyor yani?
Evet, hayat bir tepki aslında.
Ben de oyunculuğa girdiğimden beri
bir sürü karaktere giriyoruz, onları
analiz ediyoruz. Neler yaşıyor ki bu
böyle davranıyoruz, düşünüyoruz.
Enteresan bir mesleğimiz var bu
anlamda. Naciye de, annesini o durumlarda görmekten, annesinin maruz
kaldığı şiddetten rahatsız oluyor ama
bir de bundan bir şekilde zevk almaya
başlamış. Bu çelişki onu nefrete daha
çok yönlendiriyor.
Sizin Hitchcock’un Kuşlar
filminden çok etkilendiğinizi
duymuştum. Bu korku filmi nasıl
bir etki bıraktı üzerinizde?
Hitchcock psikolojik gerilim
sinemasının büyük ustası. Çektiği bütün
filmlerde gerilim son noktada. Kuşları
uzun yıllar önce seyretmiştik ama
inanın etkisi hala geçmedi. Son sahne
hep gözümün önünde bütün kuşlar
toplanmış ve bekliyorlar. Hâlâ tüylerim
ürperir. Belki martılardan ve büyük
kuşlardan hoşlanmamamın nedeni bu
filmdir diyebilirim.
Televizyon dizilerine, tele-
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almışsa, o kadar hikayenin yan rolü haline geliyor “ demişsiniz. Kadınların hikayelerinde anlatılmayan, kenara itilen neler
var sizce?
Kadın genelde tüm toplumlarda ikinci sınıftır. Cinsel obje olarak
görülür. Hakim olan erkektir. Akıllı olan, iş yapan, şirketi ve gerekirse
dünyayı yönetebilecek olan erkektir. Kadının rolüyse evlenilecek ve
yatılacak olarak ikiye ayrılır. Evlenilecek ve yatılacak kadınlar en fazla
otuza kadardır. Sonra hiçbir işe yaramaz; ancak ve sadece anne olur.
Evinden dışarı pek çıkmaz, olaylara karışmaz asla ve asla aşk yaşamaz.
Bağırmaz, kötü söz söylemez. E zaten filmlere konu olacak hiçbir şeye
karışamıyor; bundan dolayı da oynayamıyor.
Kadına şiddet, tecavüz, taciz de son dönemlerde çok
arttı ülkemizde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Doğurganlık kadının üstünde çok baskı uygulayan bir şey. Savaşlarda bir yere giriliyor; önce kadına tecavüz ediliyor. Ve istenmeyen
bir yığın bebek doğuyor. Birinin tecavüzüne uğruyor gene bir bebek…
Öbür taraftan kürtaj yasağı koyuyorlar. Onu doğurtmak zorunda bırakıyorlar. Korkunç bir şey bu, bir baskı lanet gibi bir şey kadının üstünde.
Kendi isteğinle bir çocuk doğurmak dünyanın en güzel şeylerinden
mutluluklarından biri. Ama öbür taraf da çok ağır. Kadınlar o kadar
çok bedel ödüyor ki. Bazen feodal yapılarda daha fazla diyorsun ama
örneğin bir filmde, dizide papalık dönemine ait bir şey izliyorsun orada
da görüyorsun. Bizim ülkemizin geçmişine bakıyorsun, imparatorluklara
bakıyorsun… Yani kadın hep alınıyor satılıyor; toprak gibi meta gibi.
Ve şu anda en medeni ülkelerde bile kadın yine ikinci sınıf, aşağılanıyor.
“Sen kadın aklınla…” başlayan sözler… Yani biz buradan sıyrılamayacağız gibi. Çünkü bunu bilgi de çözmüyor. Müthiş erkek egemen bir
dünyada yaşıyoruz.
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Bunu çözmenin yolu var mı sizce?
Sevgiyi, vicdanı öne alarak çözülebilir. Bu kadar şiddet toplumlarında bunu çözmek zor, mümkün değil gibi. Dünyanın her yerinde
savaş var. Bütün dünya ne yazık ki, kim yönetecek, kim nereye sahip
olacak üzerine gidiyor… Shakespeare’in Hamlet’te bir lafı vardır
savaşlar üzerine: “Elde ettikleri bir avuç toprak ölülerini bile gömmeye
yetmeyecek” diye… Bana savaşmak, kan dökmek anlamsız geliyor.
Sevgi varken, ona sırtımızı çevirip açgözlülükle saldırmak, her şeyi yok
etmeye yönelik hırs çok anlamsız. En güçlü kimse diğerlerini eziyor.
Himaye yok. Bu yüzden dinler, “Komşunu sev, yanındakine iyi davran,
elini uzat, komşun açsa sen tok yatma, paylaş” diye öğüt veriyor, hep
sevgisiz olan dünyada insanları sevgiye davet ediyor. Ama baktığımız
zaman hiç kimse buraya gelmiyor.
Sanat iyi ki var o zaman…
Evet sanat iyi ki var bence de... Ben iyi ki bu mesleği seçmişim.
Bu benim için bir kurtuluş. Çünkü ne yapıyorum bir sürü karakterin
içine girdiğim zaman başka bakış açıları yakalıyorum. Tatmin oluyorum.
Sanatın diğer dallarında da öyle, bir resim, beste yapmak... Kendi
eksikliğini tamamlamış oluyorsun. Varoluşumuz için çok önemli. Yaratım
insanı tamamlayan bir şey. O tatmin duygusu seni bir süre idare ediyor,
sonra yeniden bir şey yapıyorsun. Bir şey yaratmaktaki heyecan, sonra o
süreç, güzel bir şey yapmışsan ve insanlar da beğeniyorsa ne kadar güzel. Bir süre sonra debelene debelene hayattan yok olup gidiyoruz yani
işte. Ben lise ve konservatuar zamanlarında epey bir ‘existansiyalist’dim.
İşte dünyanın saçmalığı, doğuyoruz debeleniyoruz debeleniyoruz
noluyor diye düşünüyordum. Şu an yine bakıyorsun ki çok da değişen
bir şey yok hayatta. Debelenmek üzerine... Bence hayat için değerleri
değiştirmek gerekiyor. Bir yerde değer; silah, güç, paraysa mecburen
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ÖDÜLLERİ

BİR KIRIK BEBEK: 1. Ankara Film Şenliği, 1988 - En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu
YENGEÇ SEPETİ: 7. Ankara Film Festivali, 1995 - En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu, 31. Antalya Film Şenliği, 1994 - En İyi
Yardımcı Kadın Oyuncu
MASUMİYET: 11. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1997 - En
İyi Kadın Oyuncu, 10. Ankara Film Festivali, 1998 - En İyi
Kadın Oyuncu, 34. Antalya Film Şenliği, 1997 - En İyi Kadın
Oyuncu
20. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 1998 - En İyi Kadın Oyuncu
ÇASOD Ödülleri, 1998 - En İyi Oyuncu (Rol arkadaşları Haluk
Bilginer ve Güven Kıraç’la birlikte.) [13]
BALKON (Tiyatro Stüdyosu): 2. Afife Tiyatro Ödülleri,
1998 - Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu
ADEM’İN TRENLERİ: 40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri,
2008 - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
PANDORA’NIN KUTUSU: 3. Yeşilçam Ödülleri, 2010 - En
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

‘SİNEMADA KOMEDİ
KARAKTERLERİ
GÖRMEK İSTİYORUM’
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herkes ona yöneliyor. Bir yerde değer; resim, müzik, sanat, sevgi, yardımlaşmak
üzerineyse o zaman hayat başka türlü olacak. Düşünsene, en büyük gücün en çok
sevgi veren insan olduğu bir hayat olsa... O zaman farklı bakacaksın hayata.
Yeni projeleriniz var mı?
Show TV’de İstanbul Sokakları diye bir dizimiz başlıyor. Biz de heyecanlıyız,
meraklıyız. Çünkü artık ekranda iyi bir iş yapıyorsun bu tutar diye bir şey yok.
Deneniyor, olursa oluyor olmazsa olmuyor. Enteresan bir piyasa; inşallah tutar!
Biliyorsun şimdi bir projeyle 1-1,5 ay öncesinden anlaşıyorsun, herkes kendini
oraya yönlendiriyor. Set ekibi, herkes bir araya geliyor bir süre. Çekime başladık
ettik nereden baksan 4-5 ayını alıyor ve bittiği anda herkes açıkta kalıyor. Boşa
geçmiş oluyor. Bu açıdan yurt dışındaki sistem harika. 13 bölüm çekiliyor, paranı
alıyorsun. Dizi tutarsa devam ediliyor. Etmezse başka bir 13 için anlaşılıyor. Ama
bizde 3 bölümde kalkan dizi, bütün sektör için çok üzücü. Bunu düzeltmeleri gerek
ama yine de zor; çünkü her şey birbirine bağlı. Sendikayı çok kabul etmiyorlar,
reklamlar vb... Değişmek zorunda!..

Derya Alabora’nın en iyi performanslarından biri ‘Masumiyet’ti… Alabora’ya Masumiyet’ten bu yana sinemamızda
neler değiştiğini soruyoruz. Ona göre değişim iki yönlü: “Hem
festivale yönelik filmlerle, yurt dışında büyük başarılar oluyor.
İçeride de daha ticari, komedilerde mesela benim çok sevmediğim şeyler de olabiliyor. Çünkü ben karakter üzerinden hikaye
anlatılmasını istiyorum ama burada daha çok tiplemeler ve
kaba güldürü prim yapıyor komedi filmlerinde. Epey de insan
gelip izliyor. Ama ben şunu da istiyorum ki; Türkiye’de bağımsız komediler olsun. Tamam, evet, ağır hikayeler anlatılıyor
bağımsız ama komedide bunu karşılayan bir taraf yok. Mesela
Friends dizisi, o kadar karakterler üzerinden anlatılıyordu
ki, onları seyretmeye bayılıyorum. Bizde henüz öyle bir şey
olmuyor. Bağımsız sinemada dram, ticari sinemada komedi
ancak kaba güldürü oluyor. Ben komedi karakterleri görmek
istiyorum sinemamızda.”
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İş başka arkadaşlık başka
Uzun saatler beraber
çalıştığımız iş
arkadaşlarımızı çoğu
zaman ailemizden çok
görüyoruz. Durum böyle
olunca iş yerindeki
arkadaşlık ilişkileri
de önem kazanıyor.
Ancak kesinlikle
profesyonellikle
arkadaşlığı
karıştırmamak gerekiyor.
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GAYE DELEN
Çalışma arkadaşlarımızla bir yandan yarışırken
diğer yandan ortak bir amaç için beraber çalışıyoruz.
Bütün şirketlerde de toplumun farklı kesimlerinden
farklı karakterlerde, farklı eğitimlerde insanlar bir
araya gelebiliyor. Özel hayatımızda görüşmek istediğimiz insanları seçebilirken iş yerlerinde böyle bir
şansımız yok. Uzun saatler beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımızı çoğu zaman ailemizden çok görüyoruz.
Durum böyle olunca iş yerindeki arkadaşlık ilişkileri
de önem kazanıyor. Zaten araştırmalar iş yerindeki
arkadaşlık ilişkilerinin iş verimini yüzde 50 oranında
etkilediğini gösteriyor. Eğer sağlam arkadaşlar edinirseniz bu işinizdeki performansınızı bile artırıyor. Hem

de zamanınızı daha mutlu geçiriyorsunuz. Ama diğer
yandan arkadaş zannettiğiniz insanlara anlattıklarınızı farklı kişilerden duyabilirsiniz. Arkanızdan iş
çevirdiklerine de tanık olabilirsiniz...

ÖNCE ONU TANIYIN
Bu nedenle arkadaşlıkla profesyonelliği çok
karıştırmadan iş arkadaşlarıyla hangi konuyu, ne
kadar detayda paylaşacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerlerinde mesafenin korunması öneriliyor.
Ne çok soğuk, ne de çok samimi ilişkiler kurulmalı.
Nihayetinde isteğiniz dışında bir arada çalışmak zorunda kaldığınız iş arkadaşlarınız yüzünden işinizden
bile olabilirsiniz. İş arkadaşınızı çok yakından tanımadan önce ona özel hayatınızı ve sırlarınızı anlatmayın.
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Ancak diğer yandan sağlam ve güvenilir arkadaşlıklar hem çalışana hem de
şirkete önemli katkılar sağlıyor.

AŞIRI SAMİMİ OLMAYIN
İnsan kaynakları danışmanı Ufuk Tarhan, aynı iş yerinde çalışanların
arkadaşlıklarının kontrollü olması gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı, gereksiz,
yararsız, duygusallıktan uzak, ölçülü, akıllı ilişkiler geliştirilmeli. Ne fazla iç içe
geçmeli, ne de uzak, soğuk, gergin olunmalı. İçten, nazik, saygılı, yardımcı,
motive edici, destekleyen, teşvik eden, tutarlı tavırlar sergilenmeli.
Tarhan, olumlu, fazla meraklı olmayan, enerjiyi yukarı çeken iletişimin
benimsenmesi gerektiğini belirterek, “Aşırı samimiyet ya da düşmanlık yaşanmamalı. Ortak amaçlar için ortak çalışma ve iletişim prensibi benimsenmeli. İş
arkadaşları zaten iş için bir araya geliyor. Genellikle işleri için konuşmayı tercih
etmeleri daha mantıklı” diyor.
Ufuk Tarhan, iş arkadaşlığını kontrol edemeyenlerin gerçek iş başarısı
ve etkin performans göstermesinin uzun vadede mümkün olmadığını da vurguluyor. Onun önerisi, kontrollü, akıl-duygu ölçüsü iyi kurulmuş bir arkadaşlık
ilişkisi. Çünkü insanların uyum içinde huzurlu çalıştığı işletmeler başarılı oluyor.
Tam tersi durum ise şirketleri batma noktasına bile götürebiliyor. Tarhan, zor
durumdaki firmalara bakıldığında genelde kontrolden çıkmış iş arkadaşlıklarının görülebileceğine vurgu yapıyor.
Tarhan, “Çoğunda bir zamanlar çok iyi dost, arkadaş olan insanların
daha sonra düşmana dönüşmesi hesaplaşma, çarpışma hikayeleri var. Bu özellikle bizim gibi toplumlarda yaygın. İnsani özelliklerin olumlu ve akıllı şekilde,
iş ilişkisine yardımcı olacak biçimde yaşanması işe çok katkı yapar. Ama tersi
de hem iş hayatını, hem özel hayatı mahveder. İş yerindeki başarısızlıkların,
verimsizliklerin, kötü iletişimin altında yatan en önemli unsurlar kontrolsüz,
duygusal, ölçüsüz arkadaşlık ilişkileri ve arkadaş gurupları arasındaki kutuplaşmalardır” tespitinde bulunuyor.

KADINLAR DAHA DUYGUSAL
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İş yerindeki arkadaşlıklarda dikkat edilmesi gerekenler
de var. Uzmanlar şunları öneriyor:
l İş arkadaşlarınızla aşırı samimiyetten kaçının. Belli bir
mesafede olun. Ne çok soğuk, ne çok içten olmayın.
l Yakından tanımadan özel hayatınızdan bahsetmeyin.
Konuşmalarınızı daha çok iş için yaratıcı fikirler doğuracak
sohbetlere kanalize edin.
l Özel ilgi alanlarından bahsetmeyi daha çok tercih
edin. Özel hayatı çok fazla konuşma ve özel hayatla ilgili
fazlaca detay verme taraftarı olmayın.
l Patron ya da müdürünüzle ilgili kızgınlıklarınızı iş
arkadaşlarınıza anlatmaktan kaçının.
l İş yerindeki arkadaşlıklarınızda biraz baskıya
dayanıklı olun.
l Dolaysız, yalansız bir iletişimden yana olun.
l İnsanları yakından tanımadan onlara sırlarınızı
vermeyin.
l İş ortamındaki tek bir kişiyle samimi olup diğerlerine
mesafe koymaktan kaçının.
l İş yerindeki arkadaşlarınıza ayıracağınız zamanı
hesaplayın. Hemen bütün çevrenizle tanıştırmayın. Her zaman iç
içe olmamaya dikkat edin.
l İş arkadaşlıkları hırslara da yenik düşebilir. Aynı yerde
çalışanlar bir nevi rakiptir. Hırsınızı kontrol etmeyi öğrenin.

AST-ÜST İLİŞKİSİ
DAHA ZOR
İş yeri arkadaşlıklarında hassas konulardan biri de ast-üst
ilişkisi. Bu diğer arkadaşlıklardan daha fazla dikkat çeker. Diğer
çalışanlar arasında dedikoduya da neden olabilir. Özellikle
patron ya da yöneticilerin astlarıyla arkadaşlıkları konusundaki
mesafeye dikkat etmeleri öneriliyor. Ya da aynı seviyede çalışanlardan birinin yükselmesi de iki taraf için sıkıntılı bir durum
yaratabilir. Kurumlar da bu arkadaşlıkları tehlikeli bulabiliyor.
Kendilerine dönük fayda sağlamak için kullanılabilirler. Bu
durum iş yerindeki dengeleri de bozabilir.
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Ufuk
Tarhan

İş yeri arkadaşlıklarında kadınlar daha duygusal bulunuyor. Kontrolü de daha çabuk kaybettikleri belirtiliyor. Ufuk
Tarhan bu konuda da, “Her gün görüşülen iş arkadaşlarıyla
araya keskin bir çizgi çekmek mümkün değil. Bu tür konularda
yegane kontrol mekanizması sağ duyulu, akıllı, iyi olmaktan
geçiyor. İşin içine duygusallık girerse durum değişiyor.
Kadınlar bu dengeyi daha çabuk ve daha çok bozabiliyor. Bu durum da kadınların üst düzey yönetici seviyesine
çıkmalarını zorlaştırıyor. Ama iş arkadaşlıklarında bir çizgi
çizilmeli. Bu çekilmezse verim düşüyor, çatışma, güvensizlik
ortaya çıkıyor. Sonra da bir iş ortamında olmaması gereken her
şey oluyor. Bu yüzden şirketler bile batabiliyor. Çalışanlar ve şirket sahipleri bu
noktalara dikkat etmeliler” ifadelerini kullanıyor.

ÖZEL HAYATINIZDAN
BAHSETMEYİN
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Şimdi plan yapma zamanı
Oldukça yaygın bir
bakış açısı vardır; “iyi
okul değil, iyi öğretmen
vardır” diye… Yine de
herhangi bir nedenle özel
okullara geçme planı
yapanlar için bu dönem
özel indirimler ve ödeme
kolaylıkları içeriyor…
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FERİDE AY
Okul kadar, hatta belki daha da önemli olan
elbette ki öğretmenlerin deneyimi ve yaklaşımı…
Ancak sınavlara yarış maratonuna dönüşen eğitim
sisteminde sınıf mevcudu, fiziki olanaklar gibi
etkenler öğrencileri özel okullara yöneltiyor. Ne
sebeple olursa olsun okul değişikliği düşünenler
için bu dönem karar alma ve harekete geçme
dönemi. Ani değişiklikler yerine planlı olmanın
avantajları büyük.

Özel okullar, 2016-2017 öğretim yılı
ücretlerini velilerine duyurdu bile. Velilere erken
kayıt ve peşin ödeme avantajları sunan özel okulların çoğu, bir sonraki öğretim yılının ücretlerini
şimdiden alıyor. Bunda hem sektördeki amansız
rekabetin payı var hem de doğası gereği sektörde
planlamanın zorunlu olmasının… Türkiye Özel
Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan da, 2013’te
5 bin 200 olan özel okul sayısının 2016’da 8 bin
250’ye çıktığına dikkat çekiyor. Gülan, okullardaki
bu artışın bir açıdan sevindirici bulunsa da pastanın
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daha çok okul tarafından paylaşılması
anlamına geldiğini ifade ediyor. Bu da
kâr oranlarında düşüş anlamına geliyor.
Başkan Gülan okulların erken kayıtla
sonraki yılın parasını alarak yaşamaya
çalıştığını belirtiyor.

ERKEN KAYIT AVANTAJI
Özel Okullar Yönetmeliği’ne göre
özel okullar artık ücretlerini 1 Ocak-31
Mayıs tarihleri arasında ilan edebiliyor;
ardından da kayıtlara başlayabiliyorlar.
Yönetmeliğe göre okullar, bir yıl önceki
okul ücretlerine ara sınıflar için EFE ve
TÜFE toplamının yarısına en fazla 5 puan
ekleyerek zam yapabiliyorlar. Bu da, en
çok yüzde 12.5 demek oluyor. Yüksek
oranlı zamlar söz konusu olmasa da kolej
fiyatları oldukça yüksek seviyelerde
seyrediyor. Öyle ki hemen çoğunda öğrencinin günlük gideri 300 lirayı aşıyor. Bu
rakamlara rağmen semte göre değişmekle
beraber kolejlere kapasitenin çok daha
üzerinde talep söz konusu. 200 öğrencinin
alınacağı okullara 2 bin başvuru yapıldığı
bile oluyor.
Dolayısıyla Eyüboğlu, Işık, Bahçeşehir, Bilfen gibi yüksek standartlı eğitim
kurumları kayıt öncesi 150 TL ücretle Seviye Belirleme Sınavı ve mülakatla kendi
öğrencilerini seçiyor. Belli başlı okulların
ilan ettiği ücretler özetle şöyle:
Fevziye Mektepleri Vakfı Işık
Okulları: 2016-2017 öğretim yılı için

kayıt yenilemek isteyen ya da yeni kayıt
yaptıracak velilere, peşin ödeme yapmaları halinde 2015-2016 öğretim yılında
geçerli olan ücreti ödeyeceklerini açıkladı.
Buna göre, peşin ödeme yapmayı kabul
eden veliler, önümüzdeki öğretim yılı
ücreti olarak Nişantaşı Kampusu anaokulu
için 23 bin 490 TL, ilkokul için 30 bin 996
TL, ortaokul için 31 bin 104 TL, lise ve fen
lisesi için de 31 bin 212 TL verecek.
TED Koleji: Türkiye’de sayıları
23’e ulaşan TED (Türk Eğitim Derneği)
kolejlerinin ücretleri bulundukları yere
göre değişiyor. Ankara Koleji’nin anaokulu
ücreti 32 bin TL’den 35 bin TL’ye çıkarak
en pahalı okul oldu. Bu rakama yüzde 8
KDV dahil. İlköğretim 1- 5. sınıflar için 11
bin 500 TL, 6,7 ve 8. sınıflar için ise 13 bin
500 TL ücret ödenecek. Lise öğrenimi TED
Ankara’da 13 bin 500 TL.
Doğa Koleji: Yüzde 4.1-10
arasında zam yapıldı ve okul ücreti 19 bin
250 TL olarak açıklandı. İlköğretim 1-8.
sınıf ücreti ise 20 bin 250 ile 21 bin 250
TL arasında.
Eyüboğlu Eğitim Kurumları:
3-4 yaş tam gün 16 bin 500 TL, hazırlık
sınıfı 18 bin TL, 1-5. sınıflar 22 bin TL,
6,7 ve 8. sınıflar 23 bin 500 TL, lisede
tüm sınıflar 25 bin TL ve Fen Lisesi’nde de
tüm sınıflar 22 bin TL olarak belirlendi.
Ücretlere ayrıca yüzde 8 oranında KDV
eklenecek. Yemek bedeli ise bu ücretlere
ek olarak KDV hariç 3 bin TL olarak

açıklandı.
Özel Atacan Koleji: Ücretlere
yüzde 4 ve 6 arasında zam yapıldı. Anasınıfı ücreti 12 bin 100 TL, ilköğretim 1, 2,
3’üncü sınıflar 15 bin 498 TL, 4 ve 5. sınıf
16 bin 443 TL, ilköğretim 6,7 ve 8. sınıf
17 bin 500 TL. Lise hazırlık 15 bin 336
TL, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf ücretleri ise
17 bin 874 TL. Yüzde 8 KDV dahil, yemek
bedeli hariç.
Özel Doğan Koleji: Anasınıfı
ücreti KDV dahil 10 bin 500 TL, ilköğretim
1-5. sınıf 12 bin 600 TL ilköğretim 6,7 ve
8. sınıf 13 bin 650 TL lise ise 16 bin 800
TL olarak belirlendi. Ücretlere yüzde 5
oranında zam yapan okulda yemek ücreti
ise 3 bin TL.
Bilfen Eğitim Kurumları: İlköğretim 1-3. sınıflarda öğrenim ücreti yüzde
9 zamla 24 bin 300 TL’ye çıkarıldı. 4-8.
sınıflar için geçen yıl 23 bin 300 TL olan
ücret 25 bin 500 TL oldu. 23 bin 500 TL
olan lise hazırlık öğrenim ücreti de yüzde
9 artışla 25 bin 560 TL’ye, lise 1,2 ve 3.
sınıflar öğrenim ücreti 25 bin 650 TL’ye
yükseltildi.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: Anasınıfı 15 bin 500 TL ama peşin
ödemede yüzde 7 indirimle 14 bin 415
TL ödemek mümkün. ODTÜ Geliştirme
Vakfı İÖO, 12 bin 130 TL ile 13 bin 450 TL
arasında değişiyor. ODTÜ Geliştirme Vakfı
Lisesi’nin öğrenci başına ücreti ise 13 bin
800 TL olarak açıklandı.

EĞİTİM
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SAĞLIK

Stres, midenin düşmanı
Stres, ruh sağlığımızın olduğu kadar
beden sağlığımızın da düşmanı…
Midede şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık
gibi sindirim sistemi problemlerinin
stres kaynaklı olması muhtemel. Bu
ve benzer sıkıntıları yaşıyorsanız
bir gastroenteroloji uzmanına
başvurmanızda yarar var.
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ILGIN ŞENYÜZ
Besinleri yutmakta zorluk mu
yaşıyorsunuz? Midenizde şişkinlik mi
hissediyorsunuz? Karın ağrısı çekiyor,
kabızlık mı yaşıyorsunuz? Sindirim
sisteminizdeki bu sıkıntılarının tümü stres
kaynaklı olabilir. Ancak tüm bu belirtilerin
stres kaynaklı olduğunu söylemek için
gastroenteroloji uzmanına muayene

olmanız gerekiyor.
Stres; yemek borusu, mide ve
bağırsaklarda farklı yansımalarla kendini
gösteren birçok problem oluşturabiliyor.
Emsey Hospital’den Gastroenteroloji
Uzmanı Prof. Dr. Levent Demirtürk, stres
faktörlerinin sindirim sistemi üzerinde
olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor.
Demirtürk, “Sindirim sistemi strese karşı
oldukça hassas olup, çeşitli bulgularla ve
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belirtilerle kendisini ifade etmeye; “Bana
fazla baskı yapıyorsun” dercesine sizi bu
belirtilerle de ikaz etmeye çalışır” diyor.

BELİRTİLERİ KÜÇÜMSEMEYİN
Demirtürk’ün verdiği bilgiye göre,
strese bağlı olarak yemek borusunda
takılma hissi, yutma zorluğu yaşanabilir.
Midede ise şişkinlik dolgunluk, geğirti,
hazımsızlık, ülser benzeri ağrı, bulantı ve
kusma gibi belirtilerle kendini gösteren
stres, bağırsaklarda da karın ağrısı, ishal,
kabızlık, ishal veya kabızlık atakları
yaşanmasına neden olabilir. Ancak tüm
bu belirtileri görseniz bile “strese bağlı”
diyerek hekime müracaat etmemek doğru
bir yaklaşım değil. Emsey Hospital’dan
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Levent
Demirtürk, “Aşırı şişkinlik, tokluk hissi,
şişkinliğe bağlı nefes almada zorluk, buna
bağlı olarak aşırı baş ağrısının yaşanması
gibi nedenlerin çoğunun stres kaynaklı
olduğunu söylemek mümkün… Bulantı,
kusma, kilo kaybı, iştahsızlık, son zamanlarda belirginleşen dışkılama alışkanlığında
değişiklik, makattan kanama gibi alarm
bulguları olmadan şişkinlik, hazımsızlık,
doygunluk, ishal veya kabızlık ataklarının
strese bağlı olabilme ihtimalinin yüksek
olabileceği söylenebilir” diye konuşuyor.

BESLENMEYE
DİKKAT!

• Kafeinli içeceklerden uzak durun.
• Aşırı alkol tüketiminden kaçının.
• Düzenli ve üç öğün beslenin
• Fast food beslenmeden kaçının.
• Rahat, huzurlu, hijyenik ortamda gıdaları
iyi çiğneyerek, yavaş tüketin.
• Rafine şeker tüketiminden kaçının.
• Gerekirse diyetisyenden destek alın.

Prof. Dr.
Levent Demirtürk

TANI VE TEDAVİ
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bir aşamayı oluşturacaktır. Hekimin bu
safhada beslenme hususunda önerileri ve
vereceği ilaç tedavisi destekleyici olacak,
mide barsak sisteminin düzenli çalışmasına
katkı sağlayacaktır. Ancak unutulmamalı ki
burada hastalara önemli görev düşmekte.
Stres faktörlerinden mümkün olduğunca
uzak kalmak gerekiyor. Tedavilerden tam
fayda görmeyen hastalarda psikiyatri
uzmanının desteği de gerekebilir.”

• Gıdalar iyice çiğnenmeli ve yavaş yenmeli.
• Üç öğün yemeli ve masadan tok kalkılmamalı.
• Sabah aç karnına bir bardak ılık su içilmeli.
• Kendisine dokunduğunu saptadığı gıdalardan uzak durulmalı.
• Yatmadan 3 saat önceden itibaren atıştırma
yapılmamalı.
• Karbonhidratlı gıdalar kısıtlı tüketilmeli.
• Sigaradan uzak durulmalı.
• Fizik egzersiz ve spor yapılmalı.
• İşinizin olmadığı her gün aynı zaman diliminde ıkınmadan tuvalette oturularak tuvalet
alışkanlığı oluşturulmalı.

SAĞLIK

Peki stres altında olup mide-bağırsak sorunu yaşayan kişiler ne yapmalı?
Bu sorunun yanıtını Dr. Levent Demirtürk
şöyle veriyor: “Öncelikle sindirim sistemi
şikayeti yaşayan hastalar mutlaka gastroenteroloji uzmanınca değerlendirilmeli.
Şikayetlerin stres faktörlerinden kaynaklandığı yönünde tanı konulması tedavi
açısından da önemli. Bu suretle hastaların
beyinlerini kurcalayan “Acaba bende
kötü bir rahatsızlık mı var?” sorusundan
kurtulması da hastanın tedavisinde önemli

ŞİŞKİNLİKTEN
KURTULMA
YOLLARI
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DOSTLARIMIZ

Yaşlı dostlarımıza iyi bakın
Yaşlandıkça dostlarınızın size
daha çok ihtiyacı olduğunu
unutmayın. Yaşlılıkta yalnızca
beslenmelerine dikkat etmek
yeterli değil. Rutin kontrollerini
yaptırmak ve onlara sevgi
göstermek yaşlılık günlerini
rahat geçirmelerini sağlar.
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GÜLŞEN KANDEMİR

bile kaçırmaya başlarlar…

Çabuk yoruluyor, merdivenleri zor
çıkıyor, daha çok uyuyor, gözleri ve kulakları eskisi kadar keskin değil. İnsanlar gibi
hayvanlar da yaşlanıyor. Yaşlandıkça da hayat
kalitesi düşüyor. Evcil bir hayvanla yaşamı
paylaşanlar bilirler ki, gençliğinde hoplayan,
zıplayan dostlarımız zamanla daha durağan
olurlar; hareketleri azalır; hatta tuvaletlerini

8 YAŞINDAKİ YAŞLILIK
Kedi ve köpeklerin yaşam süreleri,
genetik yapılarına olduğu kadar bakım ve
beslenmedeki özene, egzersiz kalitesine,
aşılama ve sağlık kontrollerinin düzenli
yapılmasına bağlı. Küçük ırk köpeklerin ve
kedilerin ortalama yaşam süreleri 13-15 yıl.
Büyük köpeklerin yaşam süresi daha kısa…
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Büyük ırk köpekler ortalama 10-11 yıl
yaşıyor.
Uzmanlara göre büyük ırk köpekler 6, küçük ırk köpekler ve kediler
ise 9-10 yaşından sonra yaşlılık belirtileri göstermeye başlıyor. Literatürde 8
yaşın üstündeki köpeklere yaşlı köpek
deniyor. Boyları küçüldükçe yaşam
süreleri uzayan dostlarımız arasında
Boxer’lar ortalama 9 yıl yaşarken,
Kangal köpeklerinin ortalama yaşam
sürelerinin 11 yıl olduğu biliniyor.
Terrier cinsi küçük köpekler ise 15 yıla
kadar yaşayabiliyor.

BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN
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ONLARIN
YAŞLILIK
BELİRTİLERİ
• Yaşlı dostlarımızın görme, işitme, koklama, tat alma duyuları
zayıflar.
• Gün içindeki zamanlarının
büyük bölümünü uyuyarak
geçirirler.
• Uyku kalitesi düşen dostlarımız
sinirli olabilirler.
• İdrar kaçırma, kabızlık gibi
problemlere rastlanır.
• Gelişen eklem hastalıkları, zor
hareket etmeye neden olur.
• Diş problemleri görülür.
• Yaşlı hayvanlar zayıflama ya da
kilo alma eğilimindedirler.
• Derileri kalınlaşır, elastikiyetini
kaybeder.
• Oluşabilecek küçük benlerdeki
değişiklikleri takip etmelisiniz.
• Koyu renkli köpeklerin
tüylerinde beyazlama, açık renkli
köpeklerinse tüylerinde kahverengileşme görülür.
• Yaşlı köpekler unutkanlaşır. Komutlara uymakta zorluk çekerler.

DOSTLARIMIZ

Yaşlanmaya başladıkları dönemde oyunları daha kısa süren dostlarımız, giderek unutkanlaşıyor. Hatta çok
daha fazla üşümeye başlıyorlar; kalp
hastalığı gibi önemli problemler yaşıyorlar. Yaşlı köpeklerde en çok eklem
rahatsızlıkları, karaciğer ve böbrek
yetmezlikleri görülüyor. Yaşlı köpeklerde en çok eklem rahatsızlıkları ve karaciğer, böbrek yetmezlikleri görülüyor.
Bunlar da genellikle besleme hatalarından kaynaklanıyor. Bir köpeğin en iyi
ihtimalle 15 yıl yaşadığını düşünürsek
organların yıpranma süreleri çok daha
kısa… Bu nedenle 6-7 yaşından sonra
özellikle kötü beslenen köpekler sağlık
problemleri yaşıyorlar.
Yaşlı dostlarımız için yapabileceğimiz en önemli
iyilik, genç yaşlarından itibaren
beslenmelerine
özen göstermemiz.
8 yaşın üzerindeki
köpeklere, kaliteli
bir markanın,
yaşlı hayvanlara
özel yapılmış

mamalarını vermekte fayda var. Bu
özel mamaların yağ oranı düşürülmüş.
Böbrekleri ve karaciğeri zorlamamak,
eklem desteği sağlamak gibi yaşlılıkta görülmesi muhtemel sıkıntıları
önlemek adına da destekler içeriyorlar.
Köpeklere evde pişen yiyeceklerden
sık sık vermek önemli bir hata… İlle
de onlara elden bir yiyecek vererek
sıcak bir iletişim kurmak istiyorsanız,
günde bir tane havuç ya da yarım elma
vermeniz yeterli. Portakal, muz gibi
asit oranı yüksek gıdaların verilmesini
uzmanlar önermiyor çünkü bu tür
gıdaların dostlarımızda mide kanaması
riskine neden olduğu saptanmış. Yaşlılıkta aktivite azalması ve metabolizma
yavaşlaması obeziteye yol açabilir. Bu
nedenle düşük kalorili, selüloz oranı
yüksek ve kaliteli protein içeren gıdalarla dostlarımız günde iki öğün olarak,
az miktarda beslenmeli.
Yaşlı dostlarımızın bakımında
yalnızca beslenmelerine dikkat etmek
yeterli değil. Rutin olarak yılda iki kez
dostlarımızın kan ve idrar tahlillerini
yaptırmak da önemli.
Ama bunlardan da önemlisi bu
dönemde ilgi ve sevginizi azaltmamamız. Sevgi her derde deva olduğu gibi
yaşlı dostlarımızın da yaşamlarını güzel
geçirmelerini sağlayacaktır.

İSMMMO YAŞAM l 41

Izgara et ve köfte
sektörüne iddialı
bir giriş yaptı, İki
Satır. Onun farkı ise
restoran konseptinde.
Restoranın içine park
etmiş olan ve mutfak
hizmetinin sunulduğu
ızgara arabaları var.
Bu şekilde de sokak
yemeği kültürünü
vurguluyor.

İki Satır et iki satır muhabbet!

LEZZET

GAYE DELEN
Izgara et ve köfteye yeni bir yorum
katan bir restoran zinciri İki Satır… Et ve
köftenin arabada servis edilmesinden ve parkta
yemek yerken iki satır sohbet etme kültüründen esinlenerek açıldı. Yemek sektöründe
‘steak’ denen ızgara etleri ve köfteleriyle her
kesimden insana hitap ediyor.
Hızla cadde ve alışveriş merkezlerine
yayılıyor. Şu anda Acıbadem, Bursa Kent
Meydanı, Viaport Outlet, Viaport Venezia’da
yer alıyor. İstanbul’daki dördüncü şubesini
Beylikdüzü’nde açtı. Hem iyi et yemek isteyen
hem de sokaktan kopmamak isteyenlere hitap
ediyor. Şimdiden pek çok kişinin lezzet durağı
olmayı başardı.
İki Satır’ın restoran konsepti çok ilgi
görüyor. Onu farklı kılan restoranın içine park
etmiş olan ve mutfak hizmetinin sunulduğu
ızgara arabası. Slogan, grafiti ve poster gibi
unsurlarla sokak kültürünü ve markanın ‘harbi ve iddialı’ karakteristik özelliklerini yansıtan dekorasyonu sayesinde, arabadan servis
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edilen et ve köfte çeşitlerini, iki satır muhabbet
eşliğinde tatmak mümkün. Lezzetiyle de ünlü
steakhouse’larla boy ölçüşecek durumda. Bütçe
olarak her kesimden insanın erişebileceği bir
fiyat seviyesine sahip. Bu nedenle ‘masada
esnaf lokantası’ sloganına uygun hareket
etmeye çalışıyorlar. ‘İyi et için yüksek bütçe
gerekir’ efsanesini de yok ediyor. ‘İyi et yemek
herkesin hakkı’ sloganına sahip. İki Satır, iyi,

kaliteli ve hijyenik etin herkese ulaşabilmesi
misyonuyla hareket ediyor.
İki Satır, diğer yatırımları arasında
Kasap Döner, Köylü Güzeli gibi markalar
bulunan Global Restoran Yatırımları bünyesinde. Firmanın Genel Müdürü Bahar Özürün, İki
Satır’ın İstanbul’un tüm marka caddelerinde
açılacağını belirtiyor. Özürün, “Restoran başına
1 milyon TL’lik yatırımla İki Satır konseptini
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hayata geçirdik. Amacımız Türk damak tadına
uygun ızgara seçenekleri, fiyat politikası ve
farklılaşmış konseptteki restoranlarıyla geniş bir
tüketici kitlesine erişmek” diyor.

ZİNCİR HALİNE GELECEK
İki Satır, ilk olarak 2014 yılı Kasım ayında
İstanbul Acıbadem’de ilk şubesini açmış. Butik
restoran olarak yola çıksa da ileride Kasap Döner
gibi zincir halinde yayılmayı hedefliyor. Özürün,
İki Satır markasıyla yola çıkarken yemek yerken
aynı zamanda rahatça sohbet edilebilecek bir
konsept oluşturmayı tasarladıklarını anlatıyor.
Bundan dolayı da slogan olarak ‘İki Satır et, iki
satır muhabbet’i kullanıyorlar.
İki Satır’ın menüsünde dört çeşit köfte,
altı çeşit ızgara et ve İki Satır salata yer alıyor.
Restoran, aynı adı taşıyan İki
Satır köftesi ve İki Satır salatası
ile farklı lezzet arayanlara hitap
ediyor. Her yaş grubu da hedef
kitlesinde. Ayrıca, Balkan köfte,
Osmanlı köfte gibi özel tatların
yanı sıra doğal besi Afyon taze
dana etlerinden elde edilen dana
filetoları favoriler arasında yer
alıyor. Öne çıkan diğer lezzetleri
ise hamburgerleri...
Bahar
Özürün

“SAĞLIKSIZ KATKI YOK”
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Restoranda son dönemde tercih edilen
önemli yiyeceklerden biri Balkan köfte.
İki Satır aşçıları köftenin tarifini şöyle
aktarıyor: “Köftelik etin yüzde 50’si dana,
yüzde 50’si kuzu eti olmalı. Et tuzlandıktan
sonra 24 saat dinlendirilir. Sonrasında 7 ile
10 dakikalık bir pişirme süresinin ardından
servis edilir. Bu esnada etin anatomisini
bozmamak için hiçbir katkı maddesinin
kullanılmaması gerekir.”

personel sayısı restoranın büyüklüğüne göre
değişiklik gösteriyor.
Bahar Özürün, 2016 yılı hedeflerini de,
“İstanbul başta olmak üzere seçkin caddelerde ve
AVM’lerde yer alacak restoranlarımızla franchise
ağımızı genişletmek istiyoruz. Bu sayede marka
bilinirliğimizi de artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl
İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da
yeni şubeler açacağız” şeklinde açıklıyor. Türkiye’de et restoranlarının en büyük sorunlarını da
fiyatların yüksekliği ve eğitimli personel eksikliği
olarak sıralıyor.
Bahar Özürün, Türkiye’deki sokak
yemekleri kültürünü de şöyle değerlendiriyor:
“Sokak yemekleri dediğimiz olgu aslında bizim
kültürümüzde öteden beri var olan bir şey. Son
dönemlerde ‘Sokak Yemekleri Festivali’ adı altında yapılan etkinlikler de bunun göstergesi. Bir de
özellikle 21. yüzyıla girdikten sonra vaktin değeri
daha iyi anlaşıldığından, değişen ve gelişen dünya
ile hızlı tüketime verilen ağırlık da arttı. Bu da
insanların kolayca ulaşıp hızlıca tüketebilecekleri
yiyeceklere olan talebi artırdı. ‘Fast-food’ dediğimiz kavram da buradan gelişti zaten.”

EV DIŞI
TÜKETİMİ
ARTIRACAK
Global Restoran Yatırımları, ev
dışı tüketim pazarının gıda alanında
tüketiciyi yediğinden son derece
memnun edecek markalarla buluşturmak vizyonuyla hareket ediyor. Şirket
69 yıllık Sarıtaş Et güvencesiyle 2010
yılında pazara girdi ve Kasap Döner,
Köylü Güzeli, İki Satır markalarını
yarattı. Global Restoran Yatırımları
kalitesini sürdürülebilir kılmak için
müşterilerine artı değerde lezzetler
sunuyor. 2015 yılı itibariyle 40 şubeye ulaşan Global Restoran Yatırımları
markalarını Türkiye’nin tüm marka
caddelerine ve AVM’lerine taşımayı
hedefliyor.

LEZZET

Bahar Özürün, ürünlerinde tat ve lezzeti
bozacak, hijyen ve sağlık kurallarını ihlal edecek
hiçbir katkı maddesi bulunmadığını vurguluyor.
Bütün şubelerinde kullanılan etler Sarıtaş Et’e
bağlı olan Afyon’daki çiftliklerinden getiriliyor.
Özürün, “Arkamızdaki 70 yıllık Sarıtaş Et’in
deneyimiyle en iyi koşullarda uzman personel
eliyle üretilen etlerimizin lezzeti konusunda
iddialıyız” diyor.
Aşçılarını da birebir kendileri seçiyor ve
eğitimleriyle yakından ilgileniyorlar. İki Satır’ın
tüm aşçıları, bu alanla ilgili her tür eğitimden
geçmiş oluyor. Ortalama bir restoranda ise 130
kişilik bir kapasiteye sahipler. Her şubelerinde

BALKAN
KÖFTESİ TARİFİ
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FERİDE AY
Tutarlılık ve etraftaki herkesi kıskandıracak kadar
şık giyinmenin anahtarı gardropta belli başlı birkaç kıyafete
yer vermekten geçiyor. Deyim yerindeyse her yıl moda olan
ya da modası geçmeyen bu parçalar, hem tarz yaratmanın
hem de daima şık olmanın en ekonomik yolu.
Ünlü markalar özellikle kadınları sürekli alışverişe
yönlendirmenin derdinde olsa da kişinin tarz yaratması için
her gördüğünü alması gerekmiyor. Aksine belirli parçaları
dolapta tutarak kombinler oluşturmak kendi tarzını yaratmanın en pratik yolu. Bu parçalar, ortama ve aksesuarlara
göre adeta yeniden dikilmiş gibi oluyor; şıklığa şıklık katıyor. İşte daima şık kalırken tutarlı bir çizgide tarz yaratan
modası geçmeyen kıyafetlerden belli başlıları:

KALEM ETEK
Dolabınızda her zaman siyah veya koyu gri bir
kalem etek bulunmasında yarar var. Kalem etekler, modellerinden dolayı, çok feminen bir görüntü elde edilmesini
sağlarlar. Babet ayakkabılar ve pastel tonlarda bir hırka ile
birleştirilebilecek kalem etekle işe gidilebileceği gibi topuklu
ayakkabılar ve beyaz gömlekle birlikte kullanılacak siyah
kalem etekle, ortamdaki en şık kadın olmak mümkün. Yaz ayları için ise
daha renkli ve pastel tonlardaki kalem etekler, zıt renklerle kullanılarak,
çok hoş ve göz alıcı bir görüntüye sahip olmak mümkün.

MODA

Kendi
tarzını yarat
Herkes modayı yakından takip ederek
alışveriş yapmayı sever ama tarz yaratmanın
ve şık giyinmenin daha ekonomik yolları
da var; modası geçmeyen kıyafetlere sahip
olmak gibi…
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SİYAH MİNİ ELBİSE
Çok klasik ve herkes tarafından bilinen bir parça olsa da yine söylemekte de fayda var; herkesin dolabında mutlaka siyah bir mini elbise
bulunmalı. Burada dikkat edilmesi gereken, bu siyah elbisenin vücut
şekline uygun olması ve kişinin kendini giydiğinde rahat hissetmesi.
Mini siyah elbisenin üzerine giyilen bir hırka veya bir kot ceket
ile sade ve günlük bir görüntü elde ederken, bu elbiseyi yüksek topuklu
ayakkabılar ve siyah şık bir ceketle kombinleyerek şık bir yemek veya
davete rahatça gidilebilir. Siyah mini elbise, birçok durumda kurtarıcı
oluverir.

BEYAZ GÖMLEK
İyi dikilmiş beyaz bir gömlek, her kıyafete klasik ve şık bir hava
katar. İş toplantıları ve iş görüşmeleri için çok uygun olan beyaz gömlek,
giyeni birçok zahmetten kurtarır, dolabın vazgeçilmez ve en kullanışlı
parçalarından biri olur. Ayrıca beyaz gömleği, gündüzden geceye
uyarlamak çok kolaydır; gündüz giyilecek bir kot ile spor bir görüntü elde
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ederken, gece giyilecek şık bir
etek ve topuklu ayakkabılarla
çok feminen olunabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken, beyaz
gömleğin iyi dikilmiş, keskin
yakalı ve silüeti şık gösterecek
bir kesime sahip olması…

BABETLER
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SİYAH PANTOLON
Bütçeyi biraz zorlayıp, kişinin
üzerine tam oturan, iyi dikilmiş,
kaliteli kumaştan yapılmış ve içinde
rahat hissedilecek bir siyah pantolona
mutlaka dolapta yer vermekte fayda
var. Beyaz gömlek ve siyah ceket ile
giyilecek siyah pantolon, iş hayatı için
çok uygun olurken, bir tişört ve babetler ile birlikte giyilecek siyah pantolon,
günlük ve sade bir görüntü elde
edilmesini sağlar. Siyah pantolon hiçbir
zaman modası geçmeyecek parçaların
başında yer alır ve ne giyileceğine
karar verilemeyen zamanlarda her
zaman imdada yetişir.

MODA

Babet ayakkabılar,
sadece rahat oldukları için değil,
aynı zamanda kotlarla, şortlarla, eteklerle ve akla gelebilecek
her tür giysi ile çok rahat kullanılabildikleri için de asla modası
geçmeyecek parçalar olarak
anılırlar. Ayakkabılıkta mutlaka
rengarenk babet ayakkabılara
yer vermekte fayda var. Babet-

ler, günlük hayatta rahatlığı ve şıklığı
bir arada adeta garantiliyor.
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EVİM EVİM

Gıcır gıcır ikinci el
Dönemsel kiralama
yaparak “geçici”
yerleşim alanı kurmak
isteyenler için ikinci el
eşyalar ideal çözüm…
Çoğu zaman öğrenciler
ve yeni memurlar için
kurtarıcı olan ikinci el
eşya almanın da püf
noktaları var.
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DEFNE DOĞAN
Herhangi bir nedenle geçici bir dönem için
yaşam alanı oluşturmak isteyenler ya da kısıtlı bir
bütçeyle ev kuranların imdadına ikinci el eşyalar
yetişiyor. Ancak, yenilerine göre çok daha ekonomik bir seçenek olan ikinci el eşya piyasası deyim
yerindeyse risklerle dolu. Bu riskler arasında çalıntı
mal soruşturmasına maruz kalmak, verilen paranın
üzerine bir o kadar zaman kaybı yaşamak gibi bir
dizi tehlike söz konusu…
Olası risklerden korunmak için her şeyden
önce alırken internetteki bireysel satış ilanlarına
temkinli yaklaşmak gerekiyor. Buradaki ilanların

önemli bir kısmını; boşanma sürecinde kavgalı çiftlerin birbirlerinden habersiz satışları ile çalıntı ürünler
oluşturuyor. Öncelikle bu olasılıklardan korunmak
gerekiyor.
Dikkat edilecek diğer bir temel husus da
alınacak eşyanın verilen paraya değip değmediği…
Bunun için alınacak eşyanın kim tarafından, ne
kadar süre kullanıldığı önem taşıyor. Eşyayı bir
öğrenci kullanmışsa aşırı yıpratılmış olma ihtimali
çok yüksek. Bu dikkatsizce kullanım, eşyanın
performansını düşürür ve ömrünü kısaltır. Bir memur
ya da öğretmen tarafından kullanıldıysa eşya titiz
kullanılmış olabilir ancak yıpratılmış olma olasılığı
da yine yüksek.
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Eşyanın kim tarafından kullanılmış olduğuna dikkat etmenin
yanı sıra eşyanın her tarafının dikkatlice incelenmesi hayal kırıklıklarını
azaltacaktır. İkinci elde çoğunlukla eve getirilen eşyanın iadesi olmadığı
dikkate alınmalı. Bu nedenle açılma noktaları, koltuklarda yaylar,
çamaşır makinası ve buzdolabı gibi beyaz eşyada ana fonksiyonların
nasıl çalıştığı gibi unsurların kontrol edilmesinin önemi ortaya çıkar.
Bu hususların önceden kontrol edilebilecek biçimde alışveriş yapılması,
sonradan sevimsiz sürprizlerle karşılaşma olasılığını düşürür.
Alınacak eşyaların kullanım süresi ve motorunun durumuna dikkat
etmekte de çok büyük fayda var.

ESNAF TERCİH EDİLEBİLİR
Özenle seçerek, araştırarak alınacak ikinci el eşyalar, sıfır emsallerine göre yarı yarıya hatta bazen yüzde 60 oranında tasarruf sağlanması
anlamına gelebilir. Tabii, bu tasarrufu hedeflerken hiç hesaba katılmayan
mağduriyetler yaşanması, büyük bir maliyet anlamına da gelebilir.
Boşanma sürecindeki çiftlerin çekişmelerinin ortasına düşmemek, çalıntı
malı faturasız almaktan işlem görüp belki de ağır hapis ya da para
cezalarıyla uğraşmamak için en garantili yol, resmi vergi mükellefi olan
esnaftan alışveriş yapmak… Böylece bu ihtimaller ortadan kaldırılmış
olur.

SESİ ÇOK ŞEY ANLATIR
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İkinci el eşyayı esnaftan almanın yanı sıra görerek, inceleyerek
almak riskleri minimize etmek açısından önemli bir önlem… Bu önlemi
de aldıktan sonra alınacak esnaftan deneme süresi de almakta fayda
olabilir.
Alınan eşyanın deneme süresinin fatura üzerinde marka ve
modeli ile belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla o zaman tüketici haklarının
kullanılmasında sorun çıkmaz. Eşyayı görerek alma şansı yoksa eğer,
kapıya sipariş söz konusuysa satıcıya ürünün resimlerde görülen eşya
ile aynı olmaması durumunda alınmayacağını belirtmekte fayda var.
Böylece nakliye ücreti tartışmasının önüne geçilmiş olur.
Nakliye ücreti mutlaka sorulmalı. Böylece 600 liralık bir cihaz
için 350 liralık nakliye istenmesinin önüne geçilebilir. Zaten ikinci elde,
mümkün olduğunca farklı kentlerden alışverişten kaçınmakta fayda var.

EVİM EVİM

Peki esnaftan alırken, ürünleri nasıl incelemeli, nelere dikkat
etmeli? Pek çok insan bu işin uzmanı olmadığı için nasılsa anlamayacağını düşünerek eşyalara çok yakından bakmayabilir. Oysa, bu işte iddialı,
anlayan bir arkadaşın yardımı alınmayacaksa alınacak eşyaların çalışma
sistemine göre kontrolü mümkün. Örneğin çamaşır makinaları, programlı
cihazlardır. Önce su ve deterjan alırlar, sonra sağa sola dönerler. Suyu
ısıtır, ardından dönerek yıkamadan sonra suyu boşaltır, sıkmaya geçerler.
Makine çalışıyorsa bu işlemlerin tümünü yapması gerekir. Su ısıtmıyor,
sıkmıyor ya da suyu boşaltamıyorsa, kazan dönmüyorsa söz konusu makinanın kullanım ömrü dolmuş demektir. Tek denemeyle bile makinanın
çalışıp çalışmadığı anlaşılabilir. Aslında çamaşır makinasının sağlamlığı
açısından sesi çok şey anlatır. Sıkmaya geçtiğinde aşırı bir ses ve uğultu
çıkarmıyorsa büyük olasılıkla mekaniği sağlam demektir…
Buzdolabında ciddi bir hile yapılıp yapılmadığı da bir hafta, en geç
10 gün içinde anlaşılır. Gaz kaçağı var ya da bunun gibi temel işlevinde
aksaklığa yol açacak şekilde motoru zarar görmüşse bu kısa sürede anlaşılabilir. Bu nedenle alınacak esnafla belirli bir deneme süresi üzerinde
anlaşmak faydalı olabilir. Eski ve semtinde bilinen esnaf, bu tür parçaları
alıp satmaktan genellikle kaçınır. Yine de fiyata da dikkat etmekte fayda
var. Yani yenisi 4 bin lira olan bir buzdolabının ikinci eli 400-500 liraysa
orada sağlıklı bir eşyadan söz etmek güç.

GÖREREK ALMAK GEREKİR
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Baltıklardan bir masal
şehri: Tallinn
ESTONYA

GEZİ-DÜNYA

Başkenti: Tallinn
Yüzölçümü: 45 bin
100 km2
Nüfusu: 1.3 milyon
Para birimi: Euro
Dil: Estonca
Din: Dünya üzerinde en
yüksek ateist oranına
sahip. Halkın yüzde
75’inin herhangi bir dini
inancı yok.

Estonya’nın başkentinde
bir tarih ziyafetine
hazırlıklı olmalısınız. Kısa
bir Orta Çağ yolculuğuna
çıkacağınız Tallinn’de
tarihi yapılar, kuleler,
üçgen çatılı binalar ve
güler yüzlü insanlar sizi
karşılayacak.
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AYŞEGÜL EMİR
Kuzey Avrupa’nın minik ülkesi ve Orta
Çağ’dan kalma başkentindeyim... Kırmızı
kiremitli, üçgen çatılı evler, esrarengiz kuleler,
dar sokaklar, taş kaldırımlar, geleneksel giysili
insanlar ve bembeyaz direkleriyle tekneler... Her
yerde Baltık mavisi... Tam bir masal şehri...
Estonya ve başkenti Tallinn’den söz
ediyorum. Tallinn’in geçmişi yaşatan eski şehir
denilen bölgesi görülmeye değer. Eski sokaklar
ve tarihi evler sizi adeta geçmişe götürüyor.

Tarihi şehre girerken meşhur Viru Kapısı’ndan
geçiyoruz. Buradan şehri çevreleyen surlar da
başlıyor. İsteyenler ücret karşılığında bu surlara
çıkarak şehri buradan da görme şansı yakalıyor.
Sonunda eski şehrin merkezindeyiz. Sessiz
şehirde nihayet hareket ve gürültü başlıyor. Yerel
kıyafetli satıcılar, restoranlarına müşteri çekmeye
çalışanlar... El sanatları ve turistik eşya satan
dükkanlar ve bolca kafe ve restoran... Bir anda
kendimi tarihin sayfalarında yüzlerce yıl geriye
gitmiş gibi hissediyorum. Birkaç günlüğüne de
olsa Orta Çağ’ı yaşamak şahane olacak.

MART - NİSAN 2016

ama bir o kadar da esrarengiz görünüyor. Zaten
içinde tüneller ve geçitler var. En üst katındaki
kafede bir çay yudumlayarak çok güzel bir açıdan Tallinn’i yeniden seyrediyoruz. Şehirde pek
çok tarihi kilise var. Bunlardan Aziz Olaf’tan da
bahsetmeden olmaz. 15’inci yüzyılda inşa edilmiş. Bir dönem Avrupa’nın en uzun yapısıydı; şu
anda boyu 123 metre. İçine girerek en üst kata
da çıkabiliyorsunuz.

ESKİ ŞEHİRDE TARİH

EN UZUN KİLİSE
Bu devasa binanın tarihi dokusu tümüyle
korunmuş. Buraya Raekoja Meydanı deniyor.
Eski kuleleriyle de meşhur olan şehirde nihayet
bir kuleye rast geliyorum; Kiek in de Kök. Bizim
Galata Kulesi’ni andırıyor. Yuvarlak bir yapı.
Geçmişi 1400’lere giden kule dışarıdan sade
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Eski şehrin merkezinde bulunan belediye
binası 1300’lerden kalma ve hala ayakta...
Çevresindeki büyük meydan pek çok etkinliğe
ev sahipliği yapıyor.

Tabii ki kilise deyince şehrin simgesi
Alexander Nevsky Katedrali’nden söz etmeden
olmaz. İhtişamı ve altın sarısı işlemeleriyle
dikkat çeken Ortodoks kilisesi tam karşımda.
1900’lü yıllarda açılışı yapılan katedral şehrin
simgelerinden biri. İçine girerek her ayrıntısını
inceleme şansı da buluyorum. İşlemelerine,
yuvarlak kubbesine hayran kalıyorum.
Tallinn’in eski şehir kesimi, 1997’de
UNICEF tarafından dünya mirası listesine
alınmış. Gerçekten her ayrıntısıyla bunu hak
ettiğini düşünüyorum. 2011’de de Avrupa
Kültür Başkenti seçilmiş. Rehberimizin programı
çerçevesinde eski şehrin en güzel görülebileceği nokta olan tepeye tırmanıyoruz. Tompea

Tepesi’ne... Bir hayli tırmanmak gerekiyor ama
bunu göze alıyoruz. Tallinn’i tepeden kuş bakışı
görmek için de değiyor doğrusu. Buradan göl
manzarası mükemmel görünüyor. Duvardan
aşağıya bakınca ise muhteşem şehir manzara
eski ve yeni şehir bir arada.
Tompea Tepesi denilen bölge şehir merkezinden biraz yukarıda bulunuyor. Önceden
soylular ve yöneticiler kale duvarlarıyla korunan bu bölgede yaşıyormuş. Eski şehrin meydan
kısmı ise halk ve tüccarlara aitmiş. Tıknefes
bir şekilde ama şikayet etmeden alt tarafta
şehir, üstümüzde bulutlar yürümeye devam
ediyoruz. Nihayet en tepedeyiz. Yokuşun verdiği
yorgunluğu bir anda atıyoruz. Hemen buradaki
seyir teraslarına yöneliyoruz. Alt taraftaki eşsiz
şehir manzarasını görünce yorgunluğuma değdi
diyorum. Gördüklerimizi ölümsüzleştirmek için
fotoğraf makinesine sarılıyoruz. Eski Tallinn’e
tepeden bakmak şahane bir deneyim oluyor.
Tompea bölgesi kiliseler, mağazalar ve büyükelçiliklerle dolu. Bu bölgeden kehribar taşını
hatıra olarak da alabilirsiniz... Bu bölgeye üst
şehir de deniyor. Aşağı şehirden daha eski olmasına karşın tarih boyunca pek çok yangından
zarar görmüş. Ama daha sonra yeniden inşa
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Şehir Merkezi

edilmiş. Yapılarda barok etkisi hakim.
Parlamento binası da burada...

GEZİ-DÜNYA

FİNLİLERLE AKRABALAR

YAZILIMIN DA MERKEZİ
Estonya’nın başkenti Tallinn sadece
bir turizm merkezi değil. Aynı zamanda
bilişim denince akla ilk gelen yerlerden.
Yazılımın dünyadaki önemli merkezlerinden.
Buradaki ucuz ve eğitimli iş gücü özellikle
internet firmalarını çekmiş. İnternet üzerinden
konuşma yapılabilen Skype bir Finlandiyalı ve
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bir Estonyalı ortak tarafından kurulmuş. Kişi
başına düşen gayrisafi millî hasılası 12 bin
dolar. Bu rakamla Baltık ülkeleri arasında en
zenginlerden biri. Ülkede, 2005 yerel seçimleri
ve 2007 yılındaki parlamento seçimleri Avrupa
Birliği’nde gerçekleştirilen ilk e-seçimler olarak
da tarihe geçti.

Baltık şehri Tallinn’in hikayesini de dinliyoruz. Kentin tarihte pek
çok farklı ismi vardı. En son Reval
olarak anılıyordu. Tallinn kelimesi
1918’de kullanılmaya başlandı.
Estonya bu tarihte bağımsızlığını
kazandı. Geçmişi 11’inci yüzyıla
kadar gidiyor.
Estonya’nın nüfusu 1.3 milyon.
Estonca diye bir dilleri var, Fince’yi
andırıyor. Ülke nüfusunun dörtte
biri Rus kökenli. Topraklarının yarısı
ormanlarla kaplı. Ülkede bin 500’den
fazla da ada bulunuyor. Estonyalılar
diğer Baltık ülkeleri Litvanya ve
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Letonya’da yaşayanlardan farklı bir
kökene sahipler.
Hemen yakındaki
Finlilerle akrabalar.
Nüfusun yüzde 70’i
Estonlardan oluşuyor.
Ülke 15 ayrı yönetim
birimine bölünmüş.
Bu bölgeler iktisadi
ve coğrafi yapılarına
göre birbirinden
ayrılıyor.
Tallinn’de
plazaların yükseldiği
yeni şehir bölümü de
var. Ancak turistik
olarak çok da fazla
anlatılacak bir özelliği yok. İki günlük
Tallinn gezisiyle
tarihe ve doğaya
doyarak yeni bir
kültürü keşfetmenin
memnuniyetiyle geri
dönüşe hazırlanıyoruz. Bütün yorgunluğumuza değiyor...

Alexander Nevsky
Katedrali

ESTON MUTFAĞINDAN SEÇMELER
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Kuzey ülkelerinin yemeklerini
çok bizim damak tadımıza uygun
bulmadım ama hepsi denemeye değer. Sokaklarda yöresel kıyafetlerle
Estonyalı genç kızların sattığı şekerli
fıstıklar da atıştırmalık olarak denenebilir. İçkide ise harikalar. Ülkenin
en tanınmış alkollü içeceği ‘Vana
Tallinn’ isimli likör. Portakal kabuğu ağırlıklı
malzemeden üretilen ve yarım litrelik şişelerde satışa sunulan içkinin iki türü var. Ülkedeki

en popüler bira markaları A Le Coq, Saku ve
daha koyu renklisi olan Saku Tume’dir. Yerel
vodkaları arasında en çok tercih edilen ise
Viru Valge...

GEZİ-DÜNYA

Geleneksel Eston mutfağı, ülkede
yüzyıllarca hakimiyet kurmuş Alman, Rus,
Danimarka ve İsveç mutfaklarından oldukça
etkilenmiş. Etli güveç, patates, lahana,
kızartma çeşitleri, deniz ürünleri, somon ve
alabalık Estonya mutfağının ana yemeklerini
oluşturuyor. Domuz, geyik ve ayı eti de tüketiliyor. Schnitzel de çok yaygın. Estonya’nın
milli ve ünlü yemeği kan sosisi (verivorst),
lahana turşusu yemeği mulgikapsad. Geyik
eti çorbasını da öneriyorum.
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Akdeniz’in sıcak ve sevimli
ili Mersin, M.Ö. 6300 yılına
uzanan tarihi, bol güneşi
ve masmavi deniziyle uzun
bir tatil geçirmeyi hak
ediyor. Mersin plajlarında
dinlenirken, ilginç
mağaralarını, antik kentlerini
ve yakın tarihimize ait simge
eserleri görmeyi de ihmal
etmeyin.

Akdeniz’in sımsıcak ili
GEZİ-TÜRKİYE

ILGIN ŞENYÜZ
Bundan 20 yıl önceydi. Gazetecilik mesleğine başladığım ilk yıllarda gittiğim illerden
biri Mersin’di… Daha dün gibi hatırlıyorum;
İstanbul’da geniş ve çiçekli caddeleri göremezken, Mersin şehre giren ana yolların ortasına
dikelen ağaçlar pespembe çiçekler açmıştı.
Kalacağımız butik otele gittiğimizde ise tüm
otelin taş duvarlarının pembe-mor begonvil
çiçekleriyle kaplandığını görmek beni hayran
bırakmıştı. Bir şehir ile ilgili güzel bir izlenime
sahip olmak için sanırım çiçekler bile yeter.
Ancak bir deniz çocuğu olan ben Mersin’i sa-
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nırım biraz da deniz kıyısında bir şehir olduğu
için sevmiştim. Kaldığımız butik otelin altın
kumsalı Mersin’i daha da bir sevimli kılmıştı
gözümde, gönlümde… Sonrasında birkaç kez
yine iş nedeniyle Mersin’e gittim ama ne yalan
söyleyeyim bu ilimizi hakkı ile gezemedim. Bu
kez bir gezi yazısı yazmak için Mersin’e rotamı
çevirdiğim için memnunum çünkü artık gezip
görmem kaçınılmaz…
Mevsimlerden kış, aylardan kasım…
Mersin’de havaalanı olmadığı için Adana
Şakirpaşa Havalimanı’na saat 9.30 sularında
indiğimizde havanın pırıl pırıl, sıcaklığın ise 26
derece civarında olması bizi oldukça memnun

ediyor. Eşim bu seyehatta bana eşlik ederken,
yazmak görevi bana, fotoğraf çekmek de ona
ait…

ST. PAUL KİLİSESİ
Kiraladığımız aracı havalimanında teslim
alıp, Mersin’in en büyük ilçelerinden biri olan
Tarsus’a direksiyonu kırıyoruz. Yaklaşık 50 dakika sonra Mersin’in 326 bin nüfuslu en büyük
ilçesindeyiz. Tarihi M.Ö. 5000 yılına uzanan
Tarsus’ta gördüğümüz eserlerde dinlerin kaynaşmasına şahit oluyoruz. Mersin’de Ulu Camii
ve Kırık Kaşık Bedesteni’ni gezdikten sonra,
Hristiyanların hac yerlerinden biri olan St. Paul
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Kilisesi ve kuyusuna gidiyoruz. Şimdilerde bu
kilise ve kuyudan geriye çok bir şey kalmamış. S. Paul Kuyusu’nun bulunduğu sokaktan
ilerleyince tarihi Tarsus evlerini hayranlıkla
seyrediyoruz.

NUSRAT MAYIN GEMİSİ
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Yedi Uyurlar Mağarası olarak da anılan bu
mağaranın hikayesi dilden dile dolaşır.

CENNET-CEHENNEM ÇUKURU
Mersin de Anadolu’nun birçok şehri
gibi mağaralar ve höyükler açısından zengin
bir il. Tarsus’taki gezimizi tamamladıktan
sonra 110 kilometredeki Narlıkuyu Mevkii’ne
doğru yol alıyoruz. Narlıkuyu’da çok güzel
balık restoranları var. Birinde gecikmiş öğlen
yemeğimizi yedikten sonra Cennet-Cehennem
mağaralarına gidiyoruz. Tüm mağaralar
gibi insanı girdiğinde bir titretiyor. Bir
de ismi nedeniyle biraz gizemli geliyor
bize… Cennet mağazasına girmek için 400
merdiven iniyoruz. Oldukça etkileyici bir doğa
harikası… Hemen yanındaki Cehennem
obruğunu görmek için bu kadar merdiven
zahmetine katlanmıyoruz çünkü yapılan bir
balkondan cesaretiniz varsa bu geniş, dipsiz
gibi görünen kuyuya bakabiliyorsunuz. Ben
değil ama eşim fotoğraf çekmek için biraz
cesaret gösteriyor da burayı gördüğümüzü
belgeleyebiliyoruz.

MERSİN’İN YÜKSEKLİK TUTKUSU
Narlıkuyu’dan sonra şehir merkezine
doğru gitmek üzere yola çıkıyoruz. Mersin
merkeze girerken gördüklerim beni 20 yıl

EN IDEAL
HEDIYE CEZERYE
Mersin’de tantuninin en lezzetli halini
tattıktan sonra cezeryenin de tadına bakmamak
olmaz. Mersin’in özel tatlısı olan cezerye; havuç,
kırık ceviz ve Hindistan ceviziyle yapılıyor. Dostlarımıza adeta bir enerji deposu olan cezeryeyi
hediye olarak götürüyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

Tarsus’a gelip de Nusrat Mayın Gemisi’ni görmemek olmaz. Şehrin doğusunda
demirlemiş olan bu gemi, 18 Mart 1915’te
kazanılan Çanakkale Savaşı deniz zaferlerinde büyük görevler üstlenmiş. Eğer Nusrat’ın
döşediği mayınlar olmasa bu savaşın kazanılması zormuş. 2002’de jilet yapılacakken,
Tarsus Belediyesi’nin girişimleriyle üç parçaya
ayrılıp getirilmiş ve restore edildikten sonra
adeta yaşayan bir müze haline getirilmiş.
Şimdi gelecek kuşaklara bu vatanın ne kadar
aziz bir emanet olduğunu anlatıyor.
Nusrat ile vedalaştıktan sonra Eshab-ı
Kefh ve Yedi Uyurlar Mağarasına rotamızı
çeviriyoruz. 150 metrelik bölümü yalnızca
gezilebilen mağaranın hikayesini hatırlatmakta yarar var. Çok tanrılı dönemde, tek tanrıya
inandıkları için eziyete uğramaktan korkup,
kaçan Hristiyan 7 genç (Yemliha, Mekseline,
Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debrenuş ve Kefeştetayuş) köpekleriyle birlikte Eshab-ı Kehf
Mağarası’na saklanır. Mucizevi bir şekilde taş
kesilerek, 300 yıllık bir uykuya dalan gençler
uyandıklarında her şeyin değiştiğini fark eder.
İçlerinden biri yiyecek bir şeyler almak için
şehre gider. Elindeki eski paradan şüphelenen
biri nereden geldiğini sorarak mağaraya
kadar peşinden gelir. Mağaraya geldiklerinde
7 yavru kuştan başka bir şey görünmez.
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Kız Kalesi

GEZİ-TÜRKİYE

KIZ
KALESI’NDE
DENIZE
GIRIN
Mersin gezimizde ‘görecekler listemize’ Erdemli açıklarındaki Kızkalesi’ni alıyoruz.
Yarım saatte Mersin merkezden
Erdemli’ye ulaşıyoruz. Erdemli
kıyısından 500 metre açıktaki
adada bulunan kaleye Kızkalesi
deniliyor. Karamanoğlu İbrahim
Bey tarafından 1448 yılında
onarılan kale bugün İçel turizminin sembolü… Kızkalesi’ndeki
ören yerlerinde kilise, sarnıç, su
kemerleri, kaya mezarları, lahit
gibi kalıntılar bulunuyor. Dış
çevre uzunluğu 192 metre olan
Kızkalesi 8 kule ile korunuyor.
Kızkalesi sahilleri bu mevsimde
bomboş ama yazın biri 300, biri
1200 metre olan iki plajda adım
atacak yer bulunmuyormuş.
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öncesine götürüyor. Deniz kıyısı boyunca güzel
düzenlenmiş geniş parklar modern bir şehre
geldiğimizi gösteriyor. Kimi insanlar yürüyüş
yapıyor, kimisi bisiklete biniyor. Kimisi de bol
oksijeni, denizin maviliklerine bakarak ciğerlerine
çekiyor. Ama Mersin’de denizin keyfini denize
nazır yüksek katlı binalarda oturanlar da çıkarıyor
sanırım. 18-20 katlı binaların
yapımına neden izin verildiğini
aklım almıyor. Mersin’in yüksek
bina tutkusu nereden geliyor
bilmiyorum ama 5-10 yıl öncesine kadar Türkiye’nin en yüksek
binasına sahip olmakla övünürdü
Mersin. Şimdilerde Mersin’in
52 katlı binası ‘rekortmen’liğini
İstanbul 4. Levent’teki Safir
AVM’ye kaptırdığını belirtelim.
Akşamüzeri Mersin’de kalacağımız otelimize doğru
ilerlerken eşimle bunları konuşuyoruz. Otelimizde

oda-kahvaltı üzerinden kalıyoruz çünkü Mersin’in
yöresel yemeklerine tatmak istiyoruz. Birkaç
saatlik dinlenmeden sonra akşam yemeği için bir
tantunicinin yolunu tutuyoruz.

TANTUNİ KEYFİ
Tantuni artık büyükşehirlere de taşınan bir
lezzet ama orjini Mersin’de… Kıyma, soğan,
domates, sivri biber, maydanoz, sumak, tuz ve yufka
ekmek ya da yavaş ekmeği
kullanılarak yapılıyor. İkişer
dürüm tantuni yedikten sonra çaylarımızı içiyoruz. Işıl
ışıl Mersin’de yarın nereleri
gezeceğimizi planlamak için
ise Künefeci Emin Usta’ya
ayaklarımız bizi götürüyor. Dondurmalı, bol fıstıklı
künefenin tadı halen damağımızda…
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‘İŞ HACMIMIZI ARTIRACAK PROJELER VAR’
Mersin’de meslek mensuplarının sözcüsü Ömer Faruk Tokgöz.
Kendisi Nisan 2015’ten beri Mersin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’nın başkanlığını yürütüyor.
1989’da mesleğe adım atan Tokgöz,
1995’te kendi bürosunu açmış.
2002 yılından beri de Oda’da aktif
görevler üstlenen Tokgöz, saymanlık, oda başkan yardımcılığı ve genel
sekreterlik görevlerinin ardından iki
yılı aşkın süredir ‘başkanlık’ görevini sürdürüyor.
Suriye ve Irak’ta yaşanan savaşlar, Rusya ile
Yumuktepe

YUMUKTEPE’DEKİ TARİH
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mensuplarımızın iş hacmi arttığı gibi Mersin
ekonomisi de canlanır” diye konuşuyor. Mersin’in
bugüne kadar turizmde Antalya’nın gölgesinde
kaldığını vurgulayan Tokgöz şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Mersin’in doğal ve tarihsel zenginlikleri Antalya’dan az değil. Ancak Antalya’ya
verilen teşvikler ve yapılan yatırımlarla Antalya
Mersin’i turizmde geçti. Mersin çok kapsamlı bir
şehir; tarım mı, sanayi mi, liman şehri mi; hangisi
olacağına karar veremediği için geride kaldı.
Kazanlı-Karataş arasında bölgede golf turizmi için
tahsisler yapıldı, tesisler kurulduğunda şehrimizin
turizmine de hareket gelmesini bekliyoruz.”

kemik aletler gibi buluntular halen Mersin
Müzesi’nde sergileniyor. Bir kısım buluntular ise
Adana Arkeoloji Müzesi’ne emanet edilmiş.
Meraklıları Mersin’in 14 kilometre
batısında deniz kenarında bulunan Soloi Antik
Kenti’ni de gezebilirler. M.Ö. 7’nci yüzyılda
Rodoslu koloniciler tarafından kurulmuş bu
kente ‘güneş’ anlamına gelen Soloi adı verilmiş.
Persler, Bizanslılar burada hüküm sürmüş ama
527’de kent büyük bir depremle yerle bir olmuş
ve tekrar imar edilememiş. Bu nedenle buraya
Viranşehir de deniliyor. Yine de 41 sütun ayakta
kalmış. Buradan çıkarılan eserlerin yine bir
bölümü Mersin Müzesi’nde bulunuyor.

çıkıyoruz. Mersin Belediye Binası’nın kuzeyinde,
Atatürk Caddesi üzerindeki iki katlı bina Tahinci
ailesinden alınarak 1980’de kamulaştırılmış.
Atatürk’ün Mersin ziyareti sırasındaki fotoğraflar ve belgeler birinci katta sergilenirken, ikinci
katta ise Ata’mızın çalışma, dinlenme, yatak ve
misafir odaları ile şahsi eşyaları bulunuyor.
Son akşamımızda sahilin tadını çıkarıyoruz. 2013 yaz olimpiyatları öncesinde
düzenlenen parklar düzenli ve yürüyüş için
ideal. Parklar boyunca çok güzel kafe ve
restoranlar da var. Akşam yemeğinin ardından
bir saat yürüyoruz ve kahvelerimizi içiyoruz
denize karşı… Ardından da Kushimoto Sokağı’nın yolunu tutuyoruz. 1890’da Japonya’nın
Kushimoto kenti açıklarında batan Ertuğrul
Fırkateyni’nin yardımına ilk olarak Kushimoto
halkı koşmuş. Bu yardımseverliği unutmayan
Mersin ile Kushimoto kardeş şehir olmuşlar.
Bugün Kushimoto’da da bir Mersin Sokağı’nın
olduğunu öğreniyoruz. Barlar ve eğlence mekanlarıyla kıpır kıpır olan Kushimoto Sokağı’nı
turladıktan sonra otele geri dönüyoruz. Ertesi
gün otelimizden check-in yapıp, Mersin’e 60
kilometre mesafedeki Erdemli’deki Kız Kalesi’ni
gördükten sonra uçağımıza son anda yetişebiliyoruz. Gidemediğimiz Silifke, Mut için “Bir
başka sefere!” diyerek İstanbul’a dönüyoruz.

MERSİN’İN SAHİLLERİ
Şehir merkezinde görülecek birçok eser
var. Bunlardan biri 1898 yılında, Sultan II.
Abdülhamit zamanında yaptırılan Ulu Camii…
3 katlı camide 2 bin kişi aynı anda ibadet
ediyor. Kütahya çinileriyle bezenmiş camiinin iki
şerefeli iki minaresi de bulunuyor. Ulu Camii’yi
ziyaret ettikten sonra hemen yanındaki Ulu
Çarşı’ya göz atıyoruz. Şehrin olmazsa olmazı
kuyumcuların mesken tuttuğu bu çarşının
gerçek sahipleri ise insanlardan kaçmayan
güvercinler. Güvercinlere yem atıp, Mersin
Atatürk Evi ve Müzesi’ni gezmek için yola

GEZİ-TÜRKİYE

Mersin’deki ikinci günümüzde bu şehirde
çok gezilecek yer var. Mersin’de yapılan kazılarda tarihinin M.Ö. 6300 yılına kadar uzandığı
saptanmış. Şehrin adının tam olarak nereden
geldiği bilinmiyor ama yörede yetişen Myrtus
da denilen Mersin ağacından geldiğine dair
genel bir kanaat hakim. Verimli Çukurova’nın
ürünlerinin ihraç edildiği bir liman olarak yakın
tarihimizde önemli bir yer tutan Mersin halen
Türkiye’nin en büyük ikinci limanına sahip.
Mersin’in tarihi şehrin kuzeybatısında
bulunan Yumuktepe Höyüğü’nde yatıyor.
Burada değişik medeniyetlere ait bulguların tam
33 kat olduğu tespit edilmiş. Yumuktepe’de,
ilk yerleşim, Neolitik dönemde başlamış ve
çağlar boyunca devam etmiş. Höyüğün en üst
katmanlarında Grek, Bizans ve İslami döneme
ait buluntulara rastlanmış. Buradan çıkarılan
kandiller, boncuk dizileri, kemik süs iğneleri,

yaşanan ‘jet krizi’ nedeniyle
Mersin’de meslek mensuplarının
iş hacminde daralma olduğunu
belirten Başkan Ömer Faruk
Tokgöz, “Türkiye’nin ikinci büyük
limanı Mersin’de… Buranın bir
lojistik üs olma projesi var. Ayrıca
iki yıla kadar yapılması beklenen
Çukurova Havalimanı, Türkiye’nin en büyük kargo havalimanı olacak. Mersin Limanı’na
transatlantik gemilerin yanaşması için çalışmalar
sürüyor. Tüm bunlar gerçekleştiğinde meslek
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İstanbul’un Madame Tussauds’su gün sayıyor

K Ü LT Ü R S A N AT

Dünyanın en ünlü Balmumu Heykel Müzesi
olarak bilinen Madame Tussauds, dünyadaki 21’inci
halkasını 2016 sonbaharında İstanbul’da açıyor. 250
yıllık geçmişi olan Madame Tussauds’un İstanbul’daki
adresi, ziyaretçilere en sevdikleri ünlü isimleri görebildikleri, hissedebildikleri, fotoğraflayabildikleri,
eğlenceli, interaktif ve eşsiz bir deneyim sağlayan,
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tüm aileye yönelik bir cazibe merkezi olacak.
Ev sahipliğini Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki
Grand Pera binasının yapacağı Madame Tussauds İstanbul’da, tarihi-kültürel kahramanlar ve geçmişten
bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık
60 ünlü ismi yer alacak. Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinde tarihi bir gezintinin yapılabileceği

müzede, Türkiye’den birçok ismin yanı sıra çok
sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızı da
görülebilecek. Sahibi ve işletmecisinin dünyanın önde
gelen eğlence devi Merlin Entertainments plc olduğu
Madame Tussauds, şirketin İstanbul’da Sea Life
Akvaryum ve Legoland Discovery Centre’dan sonraki
üçüncü yatırımı olacak.

Toplumsal borç
batağına komedi
Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine dönen Güven Kıraç ile Emre Karayel,
“Kredi” oyunu ile bir araya geliyor. Türkiye’nin en köklü özel tiyatrolarından biri olan Ankara
Sanat Tiyatrosu ve Aysa Prodüksiyon’un birlikte sahneye koyduğu oyun; toplumsal borç
batağıyla çevrelenmiş, özgün, dinamik, çılgınca olaylarla bezeli bir komedi... Jordi Galceran’ın yazdığı oyununun çevirisini Deniz Yıldız yaptı. İskender Altın’ın yönettiği oyunda ünlü
oyuncular Güven Kıraç ve Emre Karayel, aynı sahneyi paylaşacaklar! Uzun bir aradan sonra
tiyatro sahnelerine dönen usta oyuncu Güven Kıraç ile başarılı oyuncu Emre Karayel’i bir
araya getiren “Kredi”; izleyicilerini hem güldürmeye hem de düşündürmeye hazırlanıyor.
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Fransa’dan gelen
sanat esintileri

Aysu Kuşin& Le MondeD’Aysu Sanat Atölyesi Feneryolu’nda sanatseverler ile buluştu. 15 yılı
aşkın süredir Fransa’da yaşayan sanatçı Aysu Kuşin, İstanbul sanatseverleri için kendi adını verdiği
sanat atölyesinde, birbirinden değerli sanatçıları
ve eserleri bir araya getiriyor. Sanat sirkülasyonu
yüksek, enerjisi ve içeriği zengin olarak tasarlanan
Aysu Kuşin& Le MondeD’Aysu Sanat Atölyesi’nde
yetişkinlere özel bireysel ve maksimum 3 kişilik
grup dersleri de ayrıca veriliyor. Her Cumartesi
saat 13:30 - 14:30 saatleri dışında, 4 saatlik
gravür ve baskı teknikleri ile toplam 12 seans özel
ders ile profesyonel eğitim alma hakkı sağlanıyor.
Tüm materyal ve malzemelerin Aysu

Kuşin& Le MondeD’Aysu Sanat Atölyesi tarafından
karşılanan, bireysel ve grup derslerinde; sanatçı
Aysu Kuşin’in Paris’te almış olduğu eğitimler,
gravür ve baskı tekniklerindeki farklılıklar sanata
yansıtılıyor. Yetişkin birey ve gruplarda ortak programlar geliştirilerek, kişinin talebine göre zemin
hazırlanıyor.
Le Monde d’Aysu Sanat Atölyesi’nde
nisan-mayıs aylarında sergi ve etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Sanatçı Sedat Yılmaz Işığın Yansımaları-İstanbul Sergisi, 14 Mayıs 2016 tarihinden
itibaren gezilebilir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve
Gençlik Bayramı kapsamında da ücretsiz gençlik
etkinlik ve aktivitelerine de katılmak mümkün.

Caza doyacağız
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Punk’ın vaftiz annesi, müzisyen, besteci,
şair ve yazar... Sadece müzik tarihine değil,
sanat tarihine damgasını vuran yaşayan efsane
Patti Smith, 23 Haziran’da Zorlu PSM sahnesinde
izleyicilerine ömür boyu unutulmayacak türden
bir deneyim yaşatacak.
Bugüne kadar yayınladığı 11 stüdyo
albümüyle 70’li yıllardan itibaren müzik tarihini
şekillendiren, Michael Stipe’tan Morrissey’e,
Madonna’dan Courtney Love’a, Nirvana’dan
Garbage’a birçok ünlü müzisyene ilham veren,
punk rock’ın şekil aldığı yılların en önemli öncülerinden biri olan Smith, müziğini tanımlarken
şiiri vurucu şarkı sözlerinin formu haline getirdi.

K Ü LT Ü R S A N AT

23. İstanbul Caz Festivali, 20’nin üzerinde
mekanda 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının
katılımıyla 27 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Festival kapsamında yaklaşık
50 konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin
efsaneleriyle buluşturacak. Festival başta müziğin efsane
ismi Nile Rodgers ve grubu Chic olmak üzere, aralarında
Damon Albarn & Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası
(The Syrian National Orchestra for Arabic Music), Kamasi
Washington, Ernest Ranglin, Hugh Coltman, Joss Stone &
Vintage Trouble ve Gregory Porter gibi caz, funk, dünya
müziği, blues ve rock’ın farklı seslerini ağırlayacak.

Punk’un
vaftiz
annesi
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Kor
Tür: Dram
Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Oyuncular: Aslıhan Gürbüz, Taner Birsel, Caner Cindoruk,
Çağlar Çorumlu, Dolunay Soysert
Geçimini evde giysi dikerek sağlayan
Emine, son çalışmasını göstermek üzere bir giyim
atölyesine girer ve eski patronu olan Ziya’yla
karşılaşır. Ertesi gün Ziya, Emine’nin kocası
Cemal’in bir dönem işsizlik ve depresyon çekmesi
sonucu Romanya’ya kaçak işçi olarak gittiğini ve
tutuklandığını öğrenir. Emine’nin üç yaşındaki
oğlunun ise ameliyat olması gerekmektedir fakat
bunun için Emine’nin ne yeterli parası ne de sağlık

Saklı

sigortası vardır. Ziya, Emine’ye yeni bir iş bulur
ve çocuğunun tedavi masraflarını öder. Ancak
Ziya’nın bu iyi niyeti ve ilgisinin ardında yalnızca
cömertlik olmadığı kısa sürede ortaya çıkar. Ziya,
Emine yanında çalışmaya başladığından beri ona
aşıktır. Birkaç kadeh içkiden sonra Ziya, Emine’yi
arar ve onu görmek istediğini söyler. Emine kabul
eder ve Ziya’yı çağırır, böylelikle aralarında
anlaşılması güç bir ilişki başlar.

Tür: Dram
Yönetmen: Selim Evci
Oyuncular: İlhan Şeşen, Settar Tanrıöğen,
Türkü Turan

SİNEMA-DVD

Senden Önce Ben

Tür: Dram, romantik
Yönetmen/ Senaryo: Thea Sharrock
Oyuncular: Ezgi MolaEmilia Clarke, Sam Claflin,
Jenna Coleman
Mahir Bey, kendi halinde ve vakur kişiliği ile bilinen başarılı bir müzisyendir. Müzik kariyeri ise gençlik yıllarına kadar dayanmaktadır. Duru ise
henüz üniversiteye giden, orta halli bir ailenin kızıdır. Genelde içine kapanık
ve sessiz bir kişiliği vardır. Duru’nun babası Ali Bey ise tipik bir orta sınıf, muhafazakar aile babası olarak ev içinde kuralcı ve kızlarına karşı baskıcıdır; bir
o kadar da “geleneklerine” bağlı olan bir adamdır. Mahir Bey ve kızının okul
arkadaşı Duru’nun arasında adı konulamayan bir çekim oluşur ama ikisinin de
birbirlerine karşı çekinceleri vardır.
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Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek
zorunda olan yarı felçli genç adam, bakıcı olarak küçük bir
kasabada yetişmiş genç kadını istihdam eder... Bu genç adam
ve kadının bir araya gelişi hayatlarını yeni bir yola sürükleyecektir... Jojo Moyes’in 2012 yılında yazdığı romandan uyarlanan aynı adlı filmin yönetmen koltuğunda Amerikan dram
filmlerinin başarılı yönetmeni Thea Sharrock oturuyor. Filmin
oyuncu kadrosunda Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman
gibi isimler yer alıyor. Filmin orijinal adı, Me Before You.
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Sihirbazlar
Çetesi

Tür: Aksiyon
Yönetmen: Jon M. Chu
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Daye
Franco, Lizzy Caplan

Yapım, ilki 2013 yılında seyircisiyle
buluşan ve ilüzyon marifetiyle çok başarılı
bir soygun/intikam hikayesini konu alan suç
gerilimi Sihirbazlar Çetesi’nin devamı niteliğin-

de. Kadroda ilk filmden J. Daniel Atlas olarak
tanıdığımız Jesse Eisenberg’e Mark Ruffalo,
Dave Franco, Woody Harrelson ve Michael Caine’nin yanı sıra bu sefer eşlik edecek isimler

dedikodu kulislerinde Daniel Radcliffe, Lizzy
Caplan ve Jay Chou olarak geçiyor. Senaryoda
kalem oynatacak isimlerse Pete Chiarelli ve Ed
Solomon.

DVD SEPETİ
l Stajyer
Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin,
çalışanlarından birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer
programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara
yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan
kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur.

l Büyük Açık
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l Teklif

Hayatını kitapları editleyerek kazanan
Margaret bir gün beklenmedik bir haber
alır. Kitap editörlüğü işini ve “yeni”
memleketini kaybetme riski ile karşı
karşıya kalmıştır! Çünkü Margaret’i sınır
dışına göndermek gündemdedir. Margaret sınır dışı edilerek ülkesi Kanada’ya
gönderilmesi haberini alınca hemen aklını çalıştırır ve yıllardır çile
çektirdiği zavallı asistanı Andrew ile nişanlı olduğunu ilgili kamu
görevlilerine bildirir. Ancak asistanı bu yalana ortak olmak için
kendince bazı koşullar öne sürer. Zoraki çiftimiz, damat adayının
ailesiyle tanışmak için Alaska’nın yolunu tutmak zorunda da
kalacaktır. Peşlerindeki göçmenlik bürosu yetkililerini başlarından
savmak için düzenledikleri göstermelik nikah sırasında Margaret
ile Andrew, bu plana sonuna kadar bağlı kalacaklarına istemeden
de olsa yemin etmek zorunda kalırlar.

SİNEMA-DVD

Film, Michael Lewis’in çok satan
kitabı The Big Short: Inside the
Doomsday Machine’nin beyazperdeye uyarlanmış hâlidir.
Lewis’in kitabı 2000’li senelerde oldukça güçlendirilen emlak
ve kredi balonunun neden olduğu mali krizi anlatmaktadır.
Finansal krizin patlamasında
rol alan kilit isimleri de içeren
kitap uyarlaması Brad Pitt,
Christian Bale ve Ryan Gosling
gibi büyük isimleri başrolünde barındırıyor.

Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir
hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı
Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir
dostluğa dönüşecektir.
Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers’ın oturduğu,
komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway
ile Robert De Niro paylaşıyor.
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l Yazar: Orhan Pamuk l Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
l Sayfa sayısı: 195 İlk aşk deneyimi bütün bir hayatı belirler mi? Yoksa

kaderimizi çizen yalnızca tarihin ve efsanelerin gücü müdür? Orhan Pamuk “Kırmızı
Saçlı Kadın”da bizi otuz yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir kasabada liseli bir gencin
yaşadığı sarsıcı bir aşk hikâyesiyle, büyük bir insani suçun peşinden sürüklüyor…
1980’lerin ortasında geleneksel usulle kuyu kazan Mahmut Usta ile çırağı “küçük
bey” Cem zor bir arazide su ararlarken, kasabanın hemen dışındaki sarı çadırda
esrarengiz bir tiyatrocu kadın her gece eski masal ve hikâyeleri yeniden anlatmaktadır. Roman, bir yandan genç kahramanın aşk, kıskançlık, sorumluluk ve
özgürlük duygularıyla derinden tanışmasını hikâye ederken, diğer yandan medeniyetler
üzerinden babalar ve oğullar; “otoriterlik” ve birey olma konularını tartışıyor. “Kırmızı Saçlı
Kadın”da okur, Batı’nın ve Doğu’nun iki temel efsanesi Sophokles’in “Kral Oidipus”u (babayı
öldürmek) ile Firdevsî’nin “Rüstem ve Sührab”ıyla (oğlu öldürmek) yeniden karşılaşacak ve
kendine sıradan hayatlarımızın eski metinlerden ne kadar etkilendiği sorusunu soracak.

50 Muhteşem Kısa Hikaye
l Yazar: Kolektif l Yayınevi: Tefrika Yayınları l Sayfa
Sayısı: 398 “50 Muhteşem Kısa Hikâye”, edebiyat tarihinin en iyi yazar-

larının yazmış olduğu kısa hikâyelerden oluşan bir seçki. Konuları itibarıyla,
bu yazarların dünya görüşleri ve fikirleri hakkında genel olarak bilgi sahibi
olabileceğimiz bu hikâyeler, günümüz dünyasında dahi karşılaştığımız birçok
sorun için kılavuz niteliğinde. Özenle seçilmiş bu hikâyelerle, hayranı olduğumuz klasik dünya edebiyatı yazarlarının başyapıtları hakkında bir önbilgi
edinmemiz mümkün oluyor.

Tutuklandık

KİTAP

l Yazar: Can Dündar l Yayınevi: Can Yayınları
l Sayfa sayısı: 319 Son ayların oldukça konuşulan ismi gazeteci Can

Dündar, yeni kitabında tutuklu olduğu süreci ve tutuklanmasına neden
olan MİT TIR’ları haberiyle ilgili trafiği anlatıyor. Dündar, “Bu kitap, uzun
volta seanslarında, sarı duvar manzarasında, koğuşun üst katının demir
karyolasında, alt katta kaloriferin yanı başında tasarlandı. (…) En güzel
kitapların en muhteşem manzaralara karşı yazıldığını zannetmeyin. Tersine… Bazen güzel
manzaralar karşısında uyuşup tembelleşen hayal gücü, duvarla karşılaştı mı, ardını görmek
hevesiyle havalanıyor, duvara tırmanıyor. Bu da ona yetişmeye çalışan kalemi kamçılıyor”
diyor… “Tutuklandık”, sadece edebiyatın usta mahkûmlarına selam gönderen bir hapishane
kitabı değil, yaşamakta olduğumuz döneme dair de “içeriden” bir tanıklık...
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l Kırmızı Saçlı Kadın
l 50 Muhteşem Kısa Hikâye
l Tutuklandık
l Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
l Felsefenin Kısa Tarihi
l Lûgat365 Bazı Kelimeler Çok Güzel
l Osmanlı’ya Bakmak
l Artık Biliyorum
l Ayasofya’nın Gizli Tarihi
l Tarihimizle Yüzleşmek
l 30 Günde 10 Yıl
l Gözüyle Kartal Avlayan Yazar
Yaşar Kemal

l Remzi Kitabevi (Nisan 2016)

Kırmızı Saçlı Kadın

EN ÇOK SATANLAR

ŞİİR
HER ŞEY SENDE GİZLİ

Yerin seni çektiği kadar ağırsın,
Kanatların çırpındığı kadar hafif…
Kalbinin attığı kadar canlısın,
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin,
Nefret ettiklerin kadar kötü…
Ne renk olursa olsun kaşın gözün,
Karşındakinin gördüğüdür rengin…
Yaşadıklarını kâr sayma:
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; ne kadar yaşarsan yaşa,
Sevdiğin kadardır ömrün...
Gülebildiğin kadar mutlusun.
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin
Sakın bitti sanma her şeyi,
Sevdiğin kadar sevileceksin.
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın.
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer;
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret,
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın.
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın,
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.
İşte budur hayat!
İşte budur yaşamak,
Bunu hatırladığın kadar yaşarsın
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun
Çiçek sulandığı kadar güzeldir,
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli,
Bebek ağladığı kadar bebektir.
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin,
bunu da öğren,
Sevdiğin kadar sevilirsin...

CAN YÜCEL
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Hayvanlardan
Tanrılara Sapiens

l Yazar: Yuval Noah Harari l Yayınevi: Kolektif Kitap l Sayfa sayısı: 411 Çoğu çalışma insanlığın

serüvenini, tarihi ya da biyolojik bir yaklaşımla ele alır, ancak
Harari 70 bin yıl önce gerçekleşen Bilişsel Devrim’le başlattığı bu kitabında gelenekleri yerle
bir ediyor. İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve
modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen Sapiens, tarihle bilimi bir araya getirerek
kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor. Harari, okuru geleceğe bakmaya da zorluyor. Yakın
zamanda insanlar, dört milyar yıldır yaşama hükmeden doğal seçilim yasalarını esnetmeye
başladılar. Artık sadece dünyayı değil, kendimizi ve diğer canlıları tasarlama becerisi de kazandık. Harari, şu soruları da gündeme getiriyor: “Homo sapiens neden ekolojik bir seri katile
dönüştü? Para neden herkesin güvendiği tek şey? Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken,
neden çoğu toplum erkek egemen? Güç elde etmekte böylesine yetenekli olan insanlar neden
bu gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar? Geleceğin dini bilim mi? İnsanların miadı çoktan doldu mu? 100 bin yıl önce yeryüzünde en az altı farklı insan türü vardı. Günümüzdeyse
sadece Homo Sapiens var. Diğerlerinin başına ne geldi ve bize ne olacak?”

Gözüyle Kartal
Avlayan Yazar
Yaşar Kemal
l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi: İş Kültür Yayınları l Sayfa
sayısı: 241 Zülfü
Livaneli kırk dört yıllık
dostluğun penceresinden Yaşar Kemal’i
anlatıyor. Edebiyat
sohbetleri, türküler,
anılar birbirini
kovalarken Yaşar
Kemal’in edebi kişiliği ile siyasi duruşu
da ayrıntılı bir şekilde yer alıyor bu kitapta.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Şu Benim Kararsız Hayatım
Yazar: Jessica Brody
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 304
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Yazar: N. D. Wilson
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 400
N. D. Wilson’un yankılar
yaratan, ilgiyle karşılanan fantastik dizisi bu üçüncü kitapla
sonlanıyor.
Meraklı Henry York, tavan
arasındaki yatak odasının duvarında sıvanın arkasına gizlenmiş doksan dokuz kapağı
bulduğunda, bunların yepyeni dünyalara açılan geçitler
olduğunu aklının köşesinden bile geçirmemişti. Bir oğlan
çocuğu, onun inatçı kuzini Henrietta ve potansiyel yüz
macerayla başlayan baş döndürücü ve olağanüstü dizi bu
kitapla tamamlanıyor.

KİTAP

Şu Benim Kararsız Hayatım, lise çağındaki bir genç kızın aile
sorunlarının yanı sıra okul yaşamındaki açmazlarını irdeleyen içtenlikli anlatımla örülmüş bir roman. Kitabın kahramanı genç kız
şöyle sesleniyor: “Benim adım Brooklyn Pierce, on beş yaşındayım
ve karar verme konusunda hiç başarılı değilim. İngilizce dersi
için hangi kitabı okuyacağımı başkalarının kararına bıraktım. Ve
kafeteryada boğazıma kaçan kavun parçasıyla boğulmaktan beni
kurtaran o zeki-çalışkan-hoş çocuğun (Bu arada kendime bir not: Yutmadan önce kavunu
çiğne) münazara takımına katılma davetini kabul edip etmeme kararını da. Hatta kiminle
çıkacağıma bile okuyucularımın karar vermesine izin verdim! Daha bir süre yaşantı sahnesi… Olayların akışı boyunca güleceksiniz, ağlayacaksınız ve sinirden çığlık atacaksınız.
Çığlık atan sadece ben de olabilirim. Ne de olsa bu benim hayatım.”

Kestane Kral
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Türkiye’de uzun
zamandır beklenen 4.5G,
1 Nisan’da start aldı.
Cepte dördüncü nesil
teknoloji sunduğu yüksek
hızlarla abonelerin
beğenisini kazandı.
4.5G’yle beraber cepte
hızlar 10 kat artıyor.

Ceplere 4.5G geldi

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Türkiye’de cepte yeni nesil teknoloji 4.5G’ye sonunda geçtik. 1 Nisan tarihi
itibariyle hayatımıza giren bu teknolojinin
en önemli getirisi hız oldu. 4.5G ya da diğer
adıyla LTE Advanced, dördüncü nesil mobil
haberleşme sistemi. Bu teknolojiyle mobil
cihazlar üzerinden yüksek hızlı internet imkanı
geliyor. 3G’de saniyede 42 Megabit olan hızlar
4.5G’de 1 Gigabite kadar çıkıyor. En az on kat
hız getiriyor. Hız devriminden yararlanmak isteyenlerin bu teknolojiye geçmesi için yapması
gerekenler bulunuyor. En çok merak edilen
soruları yanıtladık.
Nasıl geçerim?
Öncelikle 4.5G uyumlu cep telefonu
ve sim kartınız olması gerekiyor. Daha sonra
operatörünüze SMS atmalısınız. Turkcell’lilerin ‘4.5G’ yazıp ‘2222’ye, Türk Telekom
abonelerinin ‘4.5G’ ya da ‘GİGA’ yazı 5555’e,
Vodafone için ‘4.5G’ yazarak 4545’e kısa
mesaj atması yeterli olacak. Onay mesajından
sonra cihazınızın şebeke ayarları bölümünden
4G veya LTE seçeneğini seçerek aktif hale
getirmeniz de gerekiyor.
Geçmek zorunda mıyım?
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Yeni teknoloji 4.5G’ye geçiş zorunlu
değil, isteyen geçebilecek. 4.5G’ye geçen
abonelerin, geçiş öncesindeki tarifeleri ve diğer
hakları korunacak.
3G’ye geri dönebilir miyim?
Evet, dönebilirsiniz. Bunun için operatörünüze başvurmanız lazım. Başvuru yaptığınız
kısa mesaj numarasına ‘3G’ veya ‘4.5G’ İPTAL’
yazıp göndermeniz yeterli. Bunun için tarifenizde de ek bir taahhüt verip vermediğinize
dikkat edin.
Tarife değişikliği yapmam gerekiyor mu?
Abonelerden isteyenler tarifelerini de
yenileyebilecek. 4.5G daha fazla hız getireceği
için içerik tüketimini artırabilir. Çok içerik
tüketenlerin operatörlerinin açıkladığı 4.5G
tarifelerine geçmesi gerekecek. Fatura şoku

yaşamamak için buna dikkat
etmeniz gerekiyor.
İnternet kotam ne
kadar olmalı?
Saniyeler içinde film
indirilmesi gibi kolaylıklar
getirecek olan yeni teknoloji, 1
GB, 2 GB’lik kotaları kısa sürede
bitirebilir. Halen 250 MB’lik
internet kotası bulunan tarifeler var. Mobil
interneti, çok fazla veri tüketmeyen haber
okuma ve basit işlemler için kullananlar kota
sorunu yaşamayacak. Ancak cepten devamlı
film izleyen, yüksek boyutlu indirme işlemleri
yapanların kotalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Operatörler ilk bir ayda aynı kotalarla
4.5G’yi deneme şansı da veriyor.
Şarjımı çabuk tüketir mi?
4.5G, telefon şarjlarını da daha çabuk
tüketebilir. Daha yüksek hız ve veri tüketiminde artış şarjınızı azaltabilir.
Cep telefonum uyumlu mu?
Cep telefonunuzun 4.5G’ye uyumlu olup
olmadığını satın aldığınız yere sorabilirsiniz.
Son birkaç yılda piyasaya çıkan büyük üreticilerin telefonlarının çoğu modeli bu teknolojiyi
destekliyor.
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SANAL GÖZLÜK GERÇEK OLDU
Samsung, yeni nesil Gear VR sanal gerçeklik
gözlüğünü Türkiye’de satışa sundu. Samsung’un
alanında uzman Oculus işbirliğiyle tüketiciye ulaşan
üçüncü nesil Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü,
Samsung Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge ve Note5
ile uyumlu.
318 gram ağırlığındaki üçüncü nesil Gear VR,
önceki modellerden yüzde 19 daha hafif. Daha geniş
bir arayüz ve touchpad’le sunulan ürün, kullanıcıya
daha kolay kullanım imkanı da sağlıyor. Daha geniş
görüş alanı ve çok daha kusursuz bir kullanım sunan
başlığı ile gerçekliği sanal ortama taşıyan Gear VR’ın
ön kapağı çıkarıldıktan sonra yerleştirilen telefon ile

sanal gerçeklik tecrübesi o an başlıyor. Kullanıcıyı
aksiyonun tam ortasında hissettiren Gear VR, yüzlerce oyun, uygulama ve filmi içeren geniş içeriğiyle
tüketiciye gerçeklik deneyimi sunuyor.

OYUNCULARA ÖZEL

Dell, oyunculara özel geliştirdiği yeni Inspiron 15
7559’i Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Nvidia GeForce GTX 960M 4GB DDR5 grafik kartına sahip
cihaz, 1 TB HDD +8 GB mSATA hibrid depolama birimiyle
de kullanıcılara uzun bir performans vaat ediyor.
6 hücreli 74Whr pili sayesinde, 10 saatten fazla çalışma
süresi sunan oyun ve videolar için kesintisiz bir deneyim
yaşatıyor. FHD parlama önleyicili, IPS geniş açılı, Truelife UHD
4K çözünürlüklü ekrana sahip. Intel i7 işlemci kullanıyor. Dell
Türkiye Kategori ve Marka Müdürü Ufuk Tosun, “Hem rahat

taşınabilir oluşu hem de gelişmiş teknolojisiyle eğlenceyi kullanıcıyla buluşturan yeni
dizüstü bilgisayarımızın oyun severleri son
derece memnun edeceğinden eminiz” dedi.

YENİ AKSİYON KAMERA

Apple’ın 21 Mart’ta
tanıttığı 4 inç’lik ekrana sahip
yeni akıllı telefonu iPhone SE
Türkiye’de 8 Nisan’da satışa
çıktı. Uzay grisi, gümüş, altın ve
roze altın renk seçenekleriyle
gelen iPhone SE’nin 16 GB ve
64 GB modelleri Apple Store,
Apple.com.tr, Apple Yetkili
Satıcıları ve iletişim operatörlerinde satışa sunuldu. Apple,
21 Mart’ta yaptığı tanıtımda,
tasarım olarak iPhone 5s’e benzeyen iPhone SE’nin 31 Mart’ta
12 ülkede pazara sunulmasının
ardından Nisan ayı başında
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde satışa çıkacağını
açıklamıştı. Telefon, A9 işlemci
ve 12 Megapiksel arka, 1.2
Megapiksel ön kameraya sahip.
113 gram ağırlığındaki telefon,
cep telefonlarında büyük ekran
trendine karşın küçük ekran
isteyenler için tasarlandı.

TEKNO-YAŞAM

Sony’nin yeni aksiyon kamerası HDR-AS50 Action Cam, maceraları yeniden yaşatıyor. İster seyahat,
ister su sporları yapın, ister bisiklet sürün ister yalnızca dolaşın, HDR-AS50 bu deneyimlerinizi kaydetmenizi
ve Full HD videolarla yeniden yaşamanızı sağlıyor.
HDR-AS50’de bulunan, Zeiss Tessar lensle bir araya getirilen 11.1 megapiksel arkadan aydınlatmalı
CMOS sensör, içeriklerinizin billur gibi netlikte
olmasını sağlayan yüksek çözünürlükle çekmenize
imkân veriyor. SteadyShot, motokrostan kuşbakışı
manzaralara kadar her şeyi çekerken titremesiz
görüntüler sağlıyor. Hava dalışı, koşu veya bisiklet
sürerken sarsılma ve bulanıklık telafi edildiğinden
aksiyon sporlarının net ve sabit görüntülerini
kaydetmek de artık sıkıntı olmaktan çıkacak.
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IPHONE SE
TÜRKİYE’DE

İSMMMO YAŞAM l 63

l

K O M İ K

R E S İ M L E R

FARE

ÜŞÜTMÜŞ

Bilim insanları fareler üzerinde ülkelerin içkilerini
test ediyorlarmış.
Fransız içkisini içen fare küt diye düşmüş.
İngiliz içkisini içen fare uyumaya başlamış.
En son fareye Türk rakısını içirmişler. Fare biraz
sallanmış sonra da bağırmış:
-O kedi buraya gelecek!..

Doktor, ünlü bir ressam olan arkadaşını ziyarete gitti. Ünlü ressam, son olarak
yaptığı hasta bir adam tablosunu doktor arkadaşına gösterip:
- Ee, söyle bakalım fikrin ne? diye sordu.
Doktor tabloya tekrar bakıp cevap verdi.
- Merak edilecek bir şey yok. Sadece üşütmüş, o kadar...

TRAFİK

Mahalledeki kadınlar birbirine girmiş. Olay mahkemeye yansımış. Kadınlar duruşma salonunda da kavga edip, birbirlerine bağırmaya devam edince hakim “Susun!” diye
bağırmış. Ardından da devam etmiş:
- Hepiniz birden konuşmayın. İlk önce en yaşlınız hanginizse onu dinlemek
istiyorum.
Birden duruşma salonu sessizliğe bürünmüş.

Polis: - Durun hız limitini aştınız.
Öğretmen: - Ama ben öğretmenim, derse geç kalıyorum bırakın gideyim.
Polis: - Hep bu anı bekledim.
Öğretmen: - Anlamadım.
Polis: - Şimdi bu kağıda 1.000 kere bir daha hızlı
gitmeyeceğim yazın.

MİZAH

ERZURUMLU
Erzurumlu iki sevdalı konuşur.
Erkek: - Seni 365 gün düşünirem verene gurban
olim.
Kız: - Kalan altı saati ne yapisan.
Erkek: - Ne diyisen canını yidiğim çay da mı içmiyağ.
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KADINLAR

İŞSİZ KOCA
Genç kadın iş bulmak için hiçbir çaba harcamayan kocasına çok kızıyordu.
Ama kocasının umurunda bile değildi.
Kadın bir gün nihayet patlar:
- Daha fazla dayanamayacağım. Utanç içindeyim... Kiramızı babam, mutfak
masraflarımızı annem karşılıyor. Bizi kız kardeşim giydiriyor, arabamızın masraflarını da
halam karşılıyor.
Adam yattığı yerden karısına:
- Bence de utanmakta haklısın hayatım, der. İki erkek kardeşinden yıllardır hiçbir
şey göremedik!..
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l Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan sonra
geriye kalan şeydir.
l Eylem biçmek için düşünce ek.
l Bir işin çabuk yapılmasını istiyorsan onu yapamayacak
kadar meşgul birine ver.
l Gözyaşının bile görevi var ardından gelecek gülümseme için temizlik yapar.
l Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor.
Sadece sen yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.
l Her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak
zorunda kalmazsın.
l Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter
ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
l Tek bir dostunuz olsun ama onu da iyi seçin.
l Beklentiler daima yaralar.
l Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ben ağladığımda o asla gülmez.
l Susmak dayanılması çok güç bir yanıttır.
l Zaman büyük bir öğretmendir. Ne yazık ki tüm
öğrencilerini öldürür.
l İyi insan gülüşünü sevdiğiniz kişidir.
l Unutma yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara
tepeden seyredilir.
l Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
l Kadınlar kendilerine neler verildiğine değil, onlar için
nelerden vazgeçildiğine bakar.
l Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen
büyük olurlar.
l Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan yardım
gelmez.
l Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver.
l Bazı insanlar yağmuru hisseder. Diğerleri ise sadece
ıslanır.
l Öyle kolay sanat değildir uyumak, onun uğruna bütün
gün uyanık durmak gerek.
l Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler
seninle gelsin.
l Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret
edilmeyi tercih ederim.
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TEMEL MEYHANEDE
Temel her gün meyhaneye gidiyormuş ve her
seferinde 3 kadeh içki içiyormuş. Bu durum garsonun
dikkatini çekmiş ve sormuş:
Her gün neden üç kadeh içki içersiniz?
Temel:
- Biz üç kardeşiz; diğer ikisi olmadığından
onların yerine de içiyorum.
Aradan zaman geçmiş. Temel bir gün yine
gelmiş ve iki kadeh içki içmiş.
Garson şaşırmış ve sormuş:
- Hayırdır bugün iki kadeh içiyorsunuz yoksa
kardeşiniz öldü mü?
Temel:
- Hayır ben içkiyi bıraktım!

FİRAR
Küçük bir suçtan hapse düşen Temel’in koğuş
arkadaşı sık sık hastalanır.
Haftada bir doktora gider. Arkadaşı doktordan
her dönüşünde bir uzvu kesilmiş gelir. Bir gün bacağı,
bir gün parmağı, bir gün kolu...
Bu durum sıklaşınca Temel’in dikkatini çeker
ve arkadaşının kulağına eğilerek “Uyy hemşehrim
sanmaki anlamayrum. Bağa öyle geliyki sen kısım
kısım firar edeysun.”

Cevaplar

ANLAMLI SÖZLER

1-Doktor verdi ben içtim çabucak
iyileştim.
2-Akan bir şelaleyi kim durdurabilir?
3-Alladım pulladım karşı köye
yolladım.
4-Ağzı yok, burnu yok ama karnı
tok.
5-Basamak basamak bastı bacak.
6-Eve giren hırsız neyi çalmaz?
7-Çıt burada çıt orada.
8-Hangi havada kar yağmaz.
9-Kimin önünde herkes şapka
çıkarır?
1-İlaç
2-Fotoğraf makinesi
3-Mektup
4-Yumurta
5-Merdiven
6-Zili
7-Süpürge
8-Oyun havasında
9-Berberin

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

MUCİZE
Öğretmen çocukların ‘mucize’ kelimesini anlamalarını istiyormuş.
- İnsan yirminci kattan düşüp ölmezse buna ne denir?
-Tesadüf demiş
öğrenci.
Öğretmen soruyu
yinelemiş.
- Peki insan
yirminci kattan
ikinci kez düşer
yine ölmezse bu
nedir?
- Şans.
- Peki üçüncü kez olsa?
- Artık bu da alışkanlık olur!
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SOLDAN SA⁄A

1. ‹stanbul’un bir ilçesi - ‹ddia. 2. Çanakkale savaﬂlar› s›ras›nda çok ﬂiddetli
çarp›ﬂmalar›n geçti€i cephelerden biri. 3. Faiz - Erkek kardeﬂ eﬂlerinin birbirine göre ad› - Arseni€in simgesi. 4. Üye - Temel, esas - Müslümanlar›n ibadet yeri. 5. Bir renk - “... Ankaragücü” (Ankara’daki bir spor kulübü) - Küçük
ma€ara. 6. Bir ilimiz - Güreﬂte bir oyun. 7. ‹talya’da bir ›rmak - A€açl›kl› yol Kinaye. 8. Bilgin - Salatas› yap›lan bir bitki. 9. H›ristiyanl›kta papaz yard›mc›s›
olan din adam› - Endonezya’n›n plaka iﬂareti. 10. ‹ﬂsiz, aylak - Soyluluk. 11.
Güney Afrika’n›n plaka iﬂareti - Buyuran, üst - Yeﬂile çalan toprak rengi. 12.
Çeﬂitli renklerde olan uçucu bir böcek - Art›rma. 13. Matem - ‹nsan›n yarad›l›ﬂ özelli€i. 14. Bir tür yabanmersini - Bir nota - Bir besin maddesi. 15. Kusur, hata - Delikli bir kumaﬂ.

YUKARIDAN AFIA⁄IYA

1. Uﬂak’›n bir ilçesi - Kaz, ördek, güvercin gibi baz› kuﬂ yavrular›n›n civcivlikten sonraki durumu - Yabanc›. 2. Edirne’nin bir ilçesi - Dal, k›s›m - Hadise. 3. Bir tür kavun - Rachid Taha’n›n söyledi€i bir ﬂark› - Ac›nma, yerinme.
4. Yapma, yerine getirme - Deniz kuvvetlerinde bir rütbe - Japon tiyatrosunun bir türü. 5. Kiloamperin simgesi - Asya’da bir göl - Bir tür kaba ve hafif
ayakkab›. 6. Bir taﬂ›t türü - Otlak - Bir düﬂünce anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz. 7. Bas›nda haber kaç›rma - Kiraya verilerek gelir getiren mülk. 8.
S›€ sularda a€›r yükleri taﬂ›mak için kullan›lan, alt› düz bir çeﬂit tekne - Datça yak›nlar›ndaki antik kent - Manisa’n›n bir ilçesi. 9. Diyarbak›r’›n bir ilçesi
- Gülmece - Boyun e€en. 10. Tantal›n simgesi - Elma, armut gibi meyvelerin
kurutulmuﬂu - Küçük bal teknesi. 11. Dul kad›nlar - Bir tür palmiye - Geniﬂlik. 12. ‹skambilde ispati - Güven.
KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Beﬂiktaﬂ-Tez. 2. Anafartalar. 3. Nema-Elti-As. 4. Aza-Ana-Cami. 5. Mor-Mke-in. 6. Karaman-Kle. 7. Po-Ale‹ma. 8. Alim-Radika. 9. Diyakoz-Ri. 10. Avare-Asalet. 11. Za-Amir-Haki. 12. Kelebek-Zam. 13. Yas-Natura. 14.
Enir-La-Et. 15. Defo-Etamin.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Banaz-Palaz-Yad. 2. Enez-Kol-Vaka. 3. ﬁamama-‹da-Esef. 4. ‹fa-Oramiral-No. 5. Ka-Aral-Yemeni. 6. TrenMera-‹bare. 7. Atlama-Akaret. 8. ﬁat-Knidos-Kula. 9. Lice-Mizah-Ram. 10. Ta-Kak-Laza. 11. Eramil-Areka-En.
12. Sinek-‹timat.

Ç Ö Z Ü M
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K O L A Y

Z O R
SOLDAN SA⁄A

1. Sinek - Bir kumar oyunu. 2. Giysilerin buruﬂukluklar›n› gideren alet - Etçil. 3. Eﬂlik etme - Vücudun belden aﬂa€› bölümlerini temizlemekte kullan›lan tuvalet arac›.
4. Hayvan›n erkekli€ini gidermek - Toplumu kaplayan ani dehﬂet duygusu. 5. Cetvel
türü - Yerindelik - Radyumun simgesi. 6. ‹yice yanarak ateﬂ durumuna gelmiﬂ odun
ya da kömür parças› - Ç›ng›rak - Endonezya’n›n plaka iﬂareti. 7. Namlusu yivli k›sa
ve hafif tüfek. 8. Amerikan pamu€u - Yurdumuzda bir da€. 9. Örnek, kal›p - At›ﬂ talimlerinde hedefi bile vuramama. 10. Kedi, köpek yavrusu - Banyoda ya da denize
girerken giyilen bir tür baﬂl›k - Yi€it. 11. Tellürün simgesi - Belli, aﬂikar - Bir nota.
12. Belli bir tona ba€l› olmadan yap›lan beste - K›rma, melez. 13. Belirti - Amerikan
yap›s›, denizden karaya balistik stratejik güdümlü mermi tipi. 14. ‹lave - Tahmini Afrika’da ›rmak. 15. Elektrik ampulünün yivli bölümü - Samanla kar›ﬂ›k tah›l.

YUKARIDAN AFIA⁄IYA

1. Yüreklilik, cesaret - Bir tür ince meﬂin - Bir besin maddesi. 2. Piston - Hareket
olaylar›n› inceleyen bilim dal›. 3. ‹çine sofra tak›mlar›n›n kondu€u dolap - Afrika’da
yaﬂayan antilop türü - Basit ﬂekerlerin genel ad›. 4. Deniz ordusunda bir aﬂama Yaﬂamsal s›v› - Baﬂl›ca içece€imiz. 5. Pinti - Tabaklanm›ﬂ ceylan derisi - Suni. 6. Baﬂa kakma - Kabu€u dü€me ve süs eﬂyas› yap›m›nda kullan›lan deniz kabuklusu. 7.
Uzun konçlu, kapal› ayakkab› - Bebeklere süt içirmeye yarayan emzikli ﬂiﬂe - Mikroskop cam›. 8. Avrupa Birli€i’nin simgesi - Uzun gagal› deniz kuﬂu - S›vac› aleti. 9.
Davran›ﬂ
K lar›Okaba
L olan
A -YTürk müzi€inde bir
Z maOkam.
R 10. Do€u Anadolu’da bir göl Hindistan’da küçük mihracelere verilen san - Özen. 11. Canl› - Arapçada ben - Ad.
12. ‹ri yaprakl› palmiye türü - Kanat takarak uçan mitolojik insan - Bir nota.

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Cibin-Makara. 2. Ütü-Etobur. 3. Refakat-Bide. 4. Enemek-Panik. 5. Te-‹sabet-Ra. 6. Kor-Zil-Ri. 7. Karabina. 8.
Akala-Ekecek. 9. Kip-Karavana. 10. Enik-Bone-Er. 11. Te-Ayan-Si. 12. Atonal-Metis. 13. ‹z-Polaris. 14. Ek-SanalNil. 15. Duy-Malama.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Cüret-Vaketa-Et. 2. ‹tenek-Kinetik. 3. Büfe-Okapi-Oz. 4. Amiral-Kan-Su. 5. Nekes-Rak-Yapay. 6. Takaza-Abalon.
7. Bot-Biberon-Lam. 8. Ab-Pelikan-Mala. 9. Kubat-Neveser. 10. Arin-Raca-‹tina. 11. Diri-Ene-‹sim. 12. Areka‹karos-La.
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KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Beﬂiktaﬂ-Tez. 2. Anafartalar. 3. Nema-Elti-As. 4. Aza-Ana-Cami. 5. Mor-Mke-in. 6. Karaman-Kle. 7. Po-Ale‹ma. 8. Alim-Radika. 9. Diyakoz-Ri. 10. Avare-Asalet. 11. Za-Amir-Haki. 12. Kelebek-Zam. 13. Yas-Natura. 14.
Enir-La-Et. 15. Defo-Etamin.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Banaz-Palaz-Yad. 2. Enez-Kol-Vaka. 3. ﬁamama-‹da-Esef. 4. ‹fa-Oramiral-No. 5. Ka-Aral-Yemeni. 6. TrenMera-‹bare. 7. Atlama-Akaret. 8. ﬁat-Knidos-Kula. 9. Lice-Mizah-Ram. 10. Ta-Kak-Laza. 11. Eramil-Areka-En.
12. Sinek-‹timat.

- Gülmece - Boyun e€en. 10. Tantal›n simgesi - Elma, armut gibi meyvelerin
kurutulmuﬂu - Küçük bal teknesi. 11. Dul kad›nlar - Bir tür palmiye - Geniﬂlik. 12. ‹skambilde ispati - Güven.

KAR
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