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Ekonomideki bütün
dalgalanmalar›n ard›nda

petrol var

Foto: Emrah Do¤an

ABD faizleri art›r›yor.
Nedeni petrol fiyat›ndaki
art›fl... Almanya’da borsa
düflüyor. Nedeni petrol
fiyat›ndaki art›fl...
Türkiye’de yabanc›lar
borsadan ç›k›yor. Nedeni
petrol fiyat›ndaki art›fl...
Peki nedir bu petrol
hadisesi? 8 soruda
petrolle ilgili bilmek
istedi¤iniz her fleyi size
anlat›yoruz.
Yaz›: Ayd›n Demirer

P

etrolün fiyatlar› 1998’de 12
dolar civar›ndayd›. Nas›l oldu da iki y›l içerisinde birden t›rman›fla geçerek 70 dolar› vurdu?
Son iki y›lda Çin’in petrol talebi
ola¤anüstü artt›. Sadece petrolün de¤il, pek çok hammaddenin fiyat›, h›zla dünyan›n bir numaral› sanayi gücü
haline gelen Çin’in talebi nedeniyle
artt›. Ortado¤u’daki istikrars›zl›k da
bu duruma tuz biber ekti.
Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar›n petrol fiyat› art›fl› ile ne gibi
bir etkisi var?
Petrolün fiyat›, yani enerji maliyeti artt›kça, bu art›fl di¤er ürünlere de
yans›d›. Dünya tam da enflasyonu
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En büyük üreticiler

fiu anda dünyada günde 85 milyon varil petrol üretiliyor.
unutmak üzereydi ki, yeni bir enflasyonist süreç bafllad›. Enflasyonu önlemek için önce Amerikan Merkez Bankas›, ard›ndan da Avrupa Merkez
Bankas› sürekli bir faiz art›fl›na girifltiler. Bu faiz art›r›mlar› bir yandan büyümeyi olumsuz etkilemeye bafllad›.
Di¤er yandan da geliflmekte olan ülkelerde biraz tedirgin duran s›cak paran›n bir k›sm›n›, geliflmifl ülkelere tafl›nmas›na neden oldu. Büyümenin
yavafllayaca¤›, geliflmekte olan ülkelerden para ç›kaca¤› beklentisiyle may›s ay›ndan bafllayarak bütün dünyada borsalar düfltü, faizler yükseldi.
Petrol fiyatlar› iki y›ld›r art›yor.
Ama bütün dünya, 2004 ve 2005 y›llar›nda rekor bir h›zla büyüdü, öte
yandan ciddi bir enflasyonist etki yaflanmad›. Bu nas›l gerçeklefltirildi?
Çünkü ABD’de faizler düflüktü.
Emlaktaki patlama, petrol fiyatlar›ndaki art›fl›n olumsuz etkisini sildi. Rakamlara bakt›¤›m›zda bu durum çok
net olarak görülüyor. ABD 2005 y›l›n-

da petrole, bir y›l öncesine göre 120
milyar dolar daha fazla harcam›fl.
Ama ayn› dönem içerisinde Amerika’da evlerin de¤eri ise 2,5 trilyon dolar artm›fl. Bir de flu var: Petrol fiyatlar› yavafl yavafl artt›kça, ülkeler buna
karfl› önlem ald›lar, para politikalar›n›
gözden geçindiler. Bu da yumuflat›c›
bir etki yaratt›.

Bir y›lda petrolde dönen para
ne kadar?
Dünyada petrol-akaryak›t sektörünün y›ll›k hacmi 2 trilyon Dolar. Bu
rakamdan baz› maliyetleri ç›kart›rsak
(iflleme, üretim, nakliye, de¤iflik ürünler haline getirme) 1,5 trilyonluk net
bir kar ortaya ç›k›yor.
Bu paran›n kayma¤›n› kimler yiyor?
Petrol üreten ülkelerin flirketleri
ve Bat›l› devasa özel flirketler. San›lan›n aksine, özel flirketlerin pay› bu
kamu flirketlerine oranla daha düflük.
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(Dünya petrol üretiminden ald›¤› pay,
yüzde olarak)
1. Suudi Arabistan 15,7
2. Eski Sovyetler Birli¤i ülkeleri 14,2
3. Norveç 7,1
4. ‹ran 6,0
5. Nijerya 5,3
6. Meksika 5,0
7. BAE 4,8
8. Venezuela 4,4
9. ‹ngiltere 3,8
10. Kanada 3,5
11. Kuveyt 3,2
12. Libya 2,7
13. Umman 2,3
14. Angola 1,7
15. Endonezya 1,4
16. Katar 1,5
Di¤er 13,9

En büyük tüketiciler
(Dünya petrol tüketiminden ald›¤›
pay, yüzde olarak)
1. Avrupa Birli¤i 29,1
2. ABD 25,4
3. Japonya 10,4
4. Güney Kore 5,7
5. Kanada 2,3
6. Singapur 2,3
7. Tayland 1,7
8. Türkiye 1,2
9. Brezilya 1,1
10. Avustralya 1,0
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En büyük özel flirketler
(Dünya petrol üretiminden ald›¤›
paya göre)
1. Exxon Mobil
2. Royal Dutch / Shell
3. BP
4. Total Fina Elf
5. Chevron
6. Yukos
7. Surgutneftegaz
8. Texaco
9. Philips

En büyük kamu flirketleri
(Dünya petrol üretiminden ald›¤›
paya göre)
1. Aramco (Suudi Arabistan)
2. NIOC (‹ran)
3. Pemex (Meksika)
4. PDV (Venezuela)
5. INOC (Irak)
6. Petro China (Çin)
7. KPC (Kuveyt)
8. Sonatrach (Cezayir)
9. Adnoc (BAE)
10. NNPC (Nijerya)
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Ama teknolojik olarak kesin bir üstünlükleri var. Bu flirketlerin özellikleri entegre bir yap›da olmalar›... Yani
bu flirketler petrolü yeralt›ndan ç›kart›yorlar, iflliyorlar, da¤›t›yorlar ve benzin pompas›n›n ucuna kadar getiriyorlar.

fiu anda dünyada ne kadar
petrol üretiliyor?
Günde 85 milyon varil... Her y›l
“dünyada hiçbir y›l bu kadar çok petrol üretilmemiflti (do¤al olarak tüketilmemiflti de)” diyoruz. Bu h›zla giderse, 2030 y›l›nda üretilen petrol miktar›n›n yaklafl›k 1 buçuk kat artarak, 121
milyon varile ç›kaca¤› tahmin ediliyor.

Petrol fiyatlar›ndaki art›fl
son iki y›lda dünyan›n
foto¤raf›n› nas›l de¤ifltirdi?
Örne¤in ortaya güçlü bir Rusya ç›kard›. Petrolün varili 1998 y›l›nda 12
Dolar civar›nda seyrederken, Rusya
büyük bir ekonomik krize girmifl; 40
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Uzmanlara göre, 2008-2013 y›llar›
aras›nda petrol rezervlerinin yar›s›
tükenmifl olacak. Kötümser jeologlara
göre, yaklafl›k 780 milyar varil kalm›fl
durumda. ‹yimserlere göre ise bu
rakam bin 100 milyar varile kadar
ç›k›yor.

operasyonun niye yap›ld›¤›n›, Amerika’n›n niye ordusunu orada tuttu¤unu
gayet iyi anlat›yor.

milyarl›k borcunu yeniden yap›land›rmak durumunda kalm›fl ve rubleyi
devalüe etmiflti. Rusya, flu anda, geliflmekte olan ülkeler aras›nda en fazla
cari fazla veren ülke durumuna geldi.
Bir daha bu duruma düflmemek için
de bir istikrar fonu oluflturdu, elindeki fazlay› biriktirmeye bafllad›.
Ciddi cari fazla veren ve hepsi de
petrol ithalatç›s› olar Asya ülkeleri ise
güç kayb›na u¤rad›. Örnek olarak
Tayvan hala cari fazla verse de, rakam
giderek düflüyor.
Öte yandan, yüksek petrol fiyatlar›, ABD’yi, Avrupa’y›, Japonya’y› faiz
art›fl›na sürüklüyor, büyüme oranlar›n›n düflmesine neden oluyor.

1972 y›l›nda, Roma Kulübü, dünyan›n en ünlü üniversitelerinden Massachussets Institude of Technology’ye
(MIT) bir rapor haz›rlatarak bu soruya
cevap vermesini istemifl. Haz›rlanan
raporda, dünyada 30 y›ll›k bir petrol
rezervi kald›¤› ve 2002 y›l›nda bu rezervin tükenece¤i aç›klanm›fl. Hata
büyük! Ama jeologlar, o dönemde bilinen petrol rezervleriyle
ve
mevcut tekniklerle
yap›lan araflt›rma
sonucunda bu tür
hatan›n normal oldu¤unu söylüyorlar.
Peki bugünkü rezerv ne
kadar?
Uzmanlara göre, 2008-2013 y›llar›
aras›nda petrol rezervlerinin yar›s› tükenmifl olacak. Kötümser jeologlara
göre, yaklafl›k 780 milyar varil kalm›fl
durumda. ‹yimserlere göre ise bu ra-

Petrol fiyat›ndaki art›fltan
hangi ülkeler daha fazla
etkileniyor?
En çok zarara u¤rayanlar geliflmekte olan ülkeler oldu. Son 20 y›l
içerisinde petrol tüketimini Güney
Kore yüzde 306, Hindistan yüzde 240,
Çin yüzde 192, Brezilya yüzde 88
oranlar›nda art›rd›. Ayn› dönemde
ABD’nin petrol tüketimi sadece yüzde
16, Japonya’n›nki yüzde 7, Kanada ve
Fransa’n›nki ise yüzde 12 oran›nda
artm›flt›.

Petrol talebindeki art›fla karfl›
petrol arz› niye artm›yor?
Petrol arz›ndaki sorun, önemli ölçüde petrol rafinelerinin say›s›n›n yetersiz olmas›ndan kaynaklan›yor.
‹nanmas› oldukça güç ama ABD’de
en son rafineri 1976 y›l›nda yap›lm›fl.
Bu durum TÜPRAfi’›n önemini daha

Ve en çok merak edilen
konu... Dünyada ne kadar
petrol rezervi kald›?

Dünyada petrol-akaryak›t sektörünün y›ll›k hacmi 2 trilyon Dolar.
iyi ortaya koyuyor. Rafineri kurmak
için gerekli yat›r›m›n çok yüksek olmas› ve bu yüzden de rantabl olmamas› büyük petrol flirketlerini ve petrol üreticisi ülkeleri rafineri yapmaktan al›koymufl. fiimdi petrol arz›n›n
artmas› pek bir ifle yaram›yor. Çünkü
bunu iflleyecek rafineri yok.

Peki petrol üretim teknolojisi
gelifliyor mu?
Hem de nas›l... Fiyat artt›kça, teknoloji ilerliyor. Petrol fiyat› 10 dolara
düfltü¤ünde, ulafl›lmas› güç rezervlerle kimse ilgilenmiyordu. Çünkü maliyetli bir iflti ve fiz›b›l de¤ildi. fiimdi,
en zor rezervden, en kötü petrolü ç›karmak için bile büyük bir u¤rafl var.
Petrol üretimini art›rmak için yap›lanlar› flöyle özetleyebiliriz:
• Bilinen rezervler daha iyi iflletiliyor.
• Çok a¤›r ve kat› petroller (örne¤in Venezuela’da ve Kanada’da bu tür
cevherler var) yeni tekniklerle ç›kart›l›yor.

• Yerin alt›nda 5
bin metreden daha afla¤›lara iniliyor. Ama bu derinliklerde bas›nç ve s›cakl›k
fazla oldu¤u için çal›flmak güç oluyor.
• Deniz alt›ndaki araflt›rmalarda
robotlarla daha derine inmek mümkün oluyor.
• Kuzey Kutbu’nda yeni rezervlerin aranaca¤› konufluluyor.

Ortado¤u’daki petrol rezervi, afla¤› yukar› dünyan›n
geri kalan›ndaki rezervlere eflit düzeyde. Bu da, Irak
operasyonun niye yap›ld›¤›n›, Amerika’n›n niye ordusunu
orada tuttu¤unu gayet iyi anlat›yor.
• Gazdan petrol elde etme teknolojisi yayg›nlafl›yor.

En büyük petrol rezervi
nerede?
Ortado¤u’daki petrol rezervi, afla¤› yukar› dünyan›n geri kalan›ndaki
rezervlere eflit düzeyde. Bu da, Irak
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kam 1.100 milyar varile kadar ç›k›yor.
Genelde söylenen flu: “Bu petrol rezervi bizi afla¤› yukar› 2100 y›l›na kadar götürür.” Bunda yeni rezervlerin
bulunmas› kadar, teknolojisinin ilerlemesinin ve petrol fiyat›ndaki art›fltan
ötürü eskiden fizib›l olmayan çal›flmalar›n flimdi yeniden gündeme al›nmas›n›n rolü var.
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Bir 2023 Türkiye Rüyas›
Mehmet Ö¤ütçü, May›s
2006’da yay›mlanan “Bir
2023 Türkiye Rüyas›” adl›
kitab›nda, 17 sene
sonras›n›n “ideal
Türkiye’sini” yarat›yor.
Yaz›: Mehmet Ö¤ütçü

lemleri çözümleyecek flekilde kendimizi donatmam›z, kapasitemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde,
küreselleflme denilen dalgan›n üzerinde kalamayan ülkeler yeni ortaya ç›kmakta olan sistemde hem rekabet
güçlerini, hem kültürel zenginliklerini, hem siyasi ba¤›ms›zl›klar›n›, hem
de özgüvenlerini kaybediyorlar.
Umutsuz ç›rp›n›fllar içinde çözüm üretemedikleri zaman da tutunacaklar›

mas›na, AB üyeli¤inden alternatif
enerji kaynaklar›na, kültürel yenilenmeye kadar uzanan genifl bir menzilde de¤iflen dünyan›n ve de¤iflemeyen
Türkiye’nin foto¤raf›n› çekmeye, gelece¤e dönük e¤ilimleri, görüfl ve
önerileri, kestirimleri paylaflmaya çal›flmal›d›r.
Kapsaml› “Türkiye 2023 Vizyonu”
nu elbette ki tek bir kiflinin, araflt›rmac›lar ekibinin ya da siyasi grubun tasarlamas›, savunmas› ve genifl kesimlere benimsetmesi düflünülemez. Bas›nda birkaç gün yer iflgal ettikten
sonra ömrü dolan cicili bicili raporlar
de¤il ihtiyac›m›z olan. Böyle bir vizyonun kendi bafl›na ülkenin sorunlar›na çözüm getirece¤ini iddia etmek
de naiflik olur. Malezya’dan Botswana’ya, Hindistan’dan Norveç’e Rusya’ya, Çin’e kadar birçok ülke kimi
baflar›l› kimi ka¤›t üzerinde kalm›fl
önerdi¤imiz türden vizyon çal›flmalar›
yap›yorlar.

Dünyan›n dengesi de¤ifliyor

T

arih, ulusal bir ülküye heyecanla sar›lan uluslar›n hedeflerine daha kolay ulaflt›klar›n›n çok say›da örne¤ine tan›kt›r. Tüm
yenilikler, imza at›lan büyük baflar›lar
önce bir hayal, rüya, ülkü olarak ortaya at›lm›fl, ço¤u zaman tepki hatta
alay konusu bile olmufltur. Hedefleri
büyük tutup, hayal gücümüzün, yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n› zorlamaktan çekinmemeliyiz. “‹nsan, bu alemde hayal
etti¤i müddetçe yaflar” diyordu flair
Yahya Kemal de.
Gelece¤imizin patronu olabilmek
için de¤erler, toplum ve teknolojideki
de¤iflimleri anlayabilmemiz, karfl›m›zda duran küresel meydan okumalar›,
jeopolitik, ekonomik ve çevresel iki-

“ç›pa” aray›fl› içinde oluyorlar. D›flar›dan empoze edilecek “çözümler” e
mahkum kal›yorlar.
Cumhuriyetimizin 100’üncü y›ldönümüne denk gelen 2023 için bugünden bafllayarak rüyalar›m›z› olgunlaflt›rmak, nerede olaca¤›m›z›n öngörüsünü ç›karmak, gelece¤i inflaya bafllamak zorunday›z. Yar›n çok geç olabilir! Çok uzaklarda görünüyorsa da
stratejik “2023 Türkiye Vizyonu” kitlelere istikamet göstermek, motivasyon
sa¤lamak bak›m›ndan elzem.
Böylesi bir vizyon çal›flmas› tar›mdan e¤itime, yabanc› yat›r›mlardan
bilgi ekonomisine, d›fl politikadan su
sorununa, sürdürülebilir kalk›nmaya,
güvenlik mimarisinden kent planla-
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Küreselleflme öylesine süratle eviriliyor ki, bafllang›çta kendisine atfedilen anlam›n› bile yitiriyor biz eski
kavramlarla onu tart›flmaya devam
ederken. Teknoloji, ulafl›m ve bilginin
s›n›r tan›mazl›¤› sayesinde dünya ticareti, yat›r›mlar›, bilgi ekonomisi, kültürel de¤erleri tek pazara hizmet eder
hale getirildi, insanlar› bir yandan
geçmiflte oldu¤undan fazla daha yak›n hale gelirken öbür yandan kimli¤e dayal› ayr›flmalar da keskinleflti.
Tek tip tüketici insan yaratma çabas›
tutmad›, ters tepiyor. Küreselleflmenin
kazanandan çok kaybedende yaratt›¤›, yaratmaya devam etti¤i bir vakia.
Nal›nc› keseri gibi hep dünya ekonomisinin en önemli üç sac aya¤› olan
ABD, AB ve Japonya ekonomilerinin,

menfaatlerinin hizmetinde çal›flt› uzun
y›llar. Hâlâ da öyle. DTÖ, Dünya Bankas›, IMF ve OECD de bu sürecin genifllemesi daha da yay›lmas› için gerekli kurumsal deste¤i, teknik yard›mlar›, ideolojik kan›tlar› sa¤lad›lar.
Sezar’›n hakk›n› Sezar’a vermek
laz›m; küreselleflme süreci dünyada,
özellikle de Asya’da, yoksullu¤un
azalt›lmas›na çok ciddi katk›lar sa¤lad›, sa¤l›yor. Bir çok ülkeye küme atlatt›. Ne fleytan ne de melek. O dalgan›n üzerine ç›kmas›n› bilenler en fazla yarar› sa¤l›yor. Süreci bafllatanlar
bile onu art›k kontrol edemediklerinden flikayetçiler.
BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan
ve Çin) denilen yeni bir ekonomik
güç merkezinin do¤mas›, hatta önümüzdeki 30 y›l zarf›nda bunlar›n G-7
ülkelerinin toplam GSMH’sini geçmesinin öngörüldü¤ü bir dönemde onun
yönelimi, menfaat paylafl›m ve çat›flma noktalar› gözle görülür bir dönüflüm yafl›yor. BRIC ülkelerinin çokuluslu firmalar› giderek güçleniyorlar,
sadece Üçüncü Dünya’da de¤il,
OECD ülkelerinde bile rekabet gücüne sahip ciddi ekonomik varl›k gösterebiliyorlar art›k. Ucuz emek ile imalat sanayi merkezleri olmaktan ç›k›p
katma de¤eri yüksek teknoloji üreten
ekonomiler haline gelme yolundalar.
Latin Amerika’da sola kay›fl, milliyetçili¤in, siyasi ‹slam’›n yükselifli, Afrika’n›n NEPAD ile kendi kaderine
hükmetme iradesi, Rusya ve di¤er
enerji zengini ülkelerin ulusal kaynaklar üzerinde stratejik denetim kurma çabalar› Suudi Arabistan’›n yüzünü Do¤u Asya’ya
dönmesi, fianghay ‹flbirli¤i Örgütü’nün Çin, Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve K›rg›zistan’›n
yan› s›ra halen gözlemci statüsündeki ‹ran, Pakistan ve Hindistan’› da saflar›na katma planlar›,
hep küreselleflmede yaflanan yaflanacak de¤iflimlerin yans›mas›
öncü iflaretleri. Onun için diyo-

rum ki, ülkemizde de art›k Brüksel ya
da Washington’da çizilmifl yol haritalar›ndan ziyade dünyadaki etkisi önümüzdeki dönemde daha da fazla hissedilecek bu yeni dönüflümü de hesaba katacak flekilde toplumsal boyutu
ihmal edilmeyen yeni bir ekonomik
ve siyasi gündemin rotas›n› kendimiz
çizmek zorunday›z gelecek kuflak
için. Özellikle de seçimlere haz›rlan›rken, yeni siyasi oluflumlar, liderler
ç›kmas› beklenirken Türkiye’yi uçuracak vizyonu belirlerken bu olguyu
gözden ›rak tutmayal›m.

Uzakdo¤u bayra¤›
ele geçiriyor
Yeni güç kazanan ülkeler kendi
de¤er sistemlerini de artan özgüvenle
birlikte daha belirgin flekilde öne ç›kar›yorlar. Adam Smith’in görünmez

eli art›k Konfüçyanizm, Taoizm ve
Budizm ile el s›k›flmak zorunda. Bat›’n›n tart›fl›lmaz flekilde üstün görülen
demokrasi, insan haklar›, bireyselcilik
ve benzeri “evrensel” de¤erleri BRIC
ülkelerinin el üstünde tuttuklar› kendi
de¤erleri ile dengeleniyor. ABD’nin
eski Hazine Bakan› Larry Summers,
Davos’ta, “dünya Rönesans’tan bu yana en büyük dönüflümü yafl›yor” derken hakl› m›yd› bilmiyorum ama hemen her konuda son sözü söylemeye
al›flm›fl olan Bat›l›lar›n bu hakimiyetinin sars›lmaya bafllad›¤› bir gerçek.
E¤itim ve sa¤l›k dahil her sektörü
sadece arz-talep dengesine, özellefltirmeye ve serbest piyasa koflullar›na
göre tan›mlay›p geliflme yolundaki
geçifl sürecindeki ekonomileri belli
kal›plara göre dönüfltürmeyi amaçlayan “Washington Konsensusu” art›k
geçer akçe de¤il. Onun ötesine geçen
yeni tan›mlar, uzlafl›lar ortaya ç›k›yor;
“Pekin Konsensusu” gibi… Küresel
jeopolitikte de dengeler özellikle
Çin’in bafl›n› çekti¤i Do¤u Asya lehine
de¤ifliyor. Ortado¤u, Afrika ve Latin
Amerika gibi Bat›’n›n arka bahçesi
olagelmifl bölgelerde.
DEVAMI ÖNÜMÜZDEK‹ SAYIDA…

Mehmet Ö¤ütçü hakk›nda…
Mehmet Ö¤ütçü, halen merkezi Londra’da bulunan çokuluslu bir flirketin 25 ülkedeki faaliyetlerinden sorumlu
yöneticisi. Eylül 2005 tarihine kadar merkezi Paris’teki
‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD)’nda Uluslararas› Yat›r›m Küresel Forumu ve
Üye Olmayan Ülkelerle ‹liflkiler bölümü baflkanl›¤› yapt›. Daha önceleri Uluslararas› Enerji Ajans›’nda Asya-Pasifik Program›n› yönetiyordu.
D›fliflleri Bakanl›¤› mensubu olarak
Ankara, Pekin, Brüksel ve Paris’te
çal›flt›. Baflbakanl›k’ta yabanc› bas›n sorumlusu ve Türkiye ‹fl Bankas› müfettifl yard›mc›s› olarak görev yapt›. Halen Dünya, Finans Dünyas›, Turkish Daily News ve OECD Observer’de
düzenli olarak yaz›lar yaz›yor. ogutcudunya@yahoo.co.uk
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mekan

kentlerden
Mahmut Boynudelik

ütün tarih boyunca insanl›¤›n yaratt›¤› en karmafl›k organizman›n kentler oldu¤u
söylenir. ‹nsan›n kentle iliflkisi de
kentler kadar karmafl›kt›r, muammalarla doludur. Kent insan iliflkisinin en
heyecan verici yan› ise insan›n bir
kentle ilk tan›flmas›d›r.
Hepimizin bildi¤i kentler vard›r.
Do¤du¤umuz, okula bafllad›¤›m›z,
üniversite okudu¤umuz, evlendi¤imiz, askerlik yapt›¤›m›z, mezarl›klar›yla bizi kendine ba¤layan, mutluluklar› ve hüzünleri yaflad›¤›m›z kentler
vard›r. Bu kentleri iyi kötü biliriz ya
da bildi¤imizi san›r›z. Elimizde harita
olmadan sokaklar›nda dolaflabildi¤imiz kentleri kendimize ait sayar›z.
‹nsan›n bir kentle tan›flmas› ucu
belirsiz maceralara bir bafllang›ç say›labilir. Size ne vaad etti¤ini tam olarak
bilmedi¤iniz bir kentle ilk kez göz göze geldi¤inizde karfl›l›kl› bir merak
vard›r. Siz kenti tan›maya çal›flt›kça
kent te sizi tan›maya çal›fl›r asl›nda ve
sizi gözucuyla izleyerek, ne kadar›n›
size gösterece¤ine karar vermeye çal›fl›r. Uçak havaalan›na do¤ru alçal›rken
veya tren kenti çevreleyen banliyölerden merkeze do¤ru ilerlerken gezgin
dikkatlice bak›n›r etraf›na, hiçbir ayr›nt›y› kaç›rmamaya gayret eder. Kent
hakk›nda dinlediklerine, okuduklar›na
dair ipuçlar› arar. Bir kenti tan›man›n
birden çok yolu vard›r. Her gezgin
kendi beklentilerine, tecrübelerine,
meflrebine, bütçesine göre bir yol izleyerek bir kenti tan›maya çal›fl›r. Ç›k›lan bir kefliftir ve yolun sonunun nereye varaca¤› önceden bilinemez.
Kimi insan bu keflif için daha kente gitmeden haz›rl›klar yapar. Kentle
ilgili haritalar edinilir, kitaplar okunur,

önceki gezginlerin anlatt›klar› dinlenir, filmler seyredilir, kentte konuflulan dilde bir kaç sözcük ö¤renilir. Kimi insan bu kadarl›k ön haz›rl›¤› yeterli bulur kendini o kente ait hissedebilmek için. Öyle ki, daha kente gitmeden keflif tamamlanm›fl say›l›r. Bir
kenti tan›man›n yolunun o kentin tarihini bilmekte yatt›¤›na inananlar ço¤unluktad›r. Bu yüzden tarihi eserlerin bulundu¤u kent merkezleri gezginlerin ilk u¤rak noktas›n› oluflturur.
Ellerinde yar› aç›k haritalar ve foto¤raf makineleriyle müzeler aras› kofluflturan gezginler kentin tarihini ö¤renerek kentin bugünü de anlamaya çal›fl›rlar.
Ehlikeyif gezginler ise oturduklar›
yerden, kentin mutfa¤› arac›l›¤›yla
kentin kültürü hakk›nda fikir edinmeye çal›fl›rlar.Ya gösteriflli lokantalarda
veya salafl sokak tezgahlar›nda sunulan yiyeceklerin çeflitlili¤inin, yenilen
yemeklerin tat zenginli¤inin, içilen flaraplar›n niteli¤inin, garsonlar›n hal ve
hareketlerinin bir kentin yaflam seviyesinin en flaflmaz ölçütü oldu¤unu
savunurlar.
Bir kenti tan›man›n en kestirme
yolunu kentlerin pazar yerlerinde,
meydanlar›nda, kütüphanelerinde,
kahvehanelerinde, konser salonlar›nda, otobüs ve metrolar›nda, hatta o
kentin mezarl›klar›nda arayan insan-
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larla tan›flt›m. Kimi gün a¤armadan
yola koyulup bal›k hallerindeki curcunaya yetiflmek için kofluflturur, kimi
kald›r›m kahvelerinde oturup bir biri
ard›na yerel içkileri yudumlayarak gelen geçene göz atar, kimi insan kentin en ifllek meydan›nda veya köprüsünde araba ve insan kalabal›¤›n›n
u¤ultusunu belle¤ine kaydetmeye çal›fl›rd›. O kentin insanlar›ndan yeni
dostlar edinerek en derin ve mahrem
bilgilere ulaflaca¤›na inananlar› da
unutmamal›.
Hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek veya özel olarak düzenlenmifl gezilere kat›larak polis devriyeleriyle birlikte kentin karanl›k yüzünü
görmeye çal›flanlar, gün boyu bir uçtan bir uca sokaklar› arfl›nlayanlar, güneflli günlerde sesssiz bir parkta oturup flehrin siluetini seyredenler bir
kenti tan›man›n ne kadar çok yolunun oldu¤unu göstermez mi?
Asl›nda her kent kendini baflka
türlü eleverir. Kendinizi ilk tan›flma
an›n›n büyüsüne b›rak›p o kenti nas›l
tan›mak gerekti¤ini hissetmeye çal›fl›n. Bir kenti tan›man›n birden çok
yolu oldu¤unu hat›rlay›n ve kendinizi
bulundu¤unuz kentin ellerine özgürce b›rak›n. Bütün duyular›n›z›n ve
gönlünüzün antenlerini aç›k tutmaya
çal›flarak kentin renkleri, sesleri, kokular› ve tatlar› aras›nda kaybolun.

Foto: Emrah Do¤an

Yeni bir kenti tan›mak
B

Bo¤az›n “lacivert” incisi

Lacivert Restoran, büyüleyen manzaras› ve dünya
mutfaklar›ndan enfes örnekleri ile her daim gözde
mekanlardan biri.
Yaz›: An›l Keskin • Foto: Emrah Do¤an

A

nadolu Hisar› ile Kanl›ca aras›nda Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nün hemen alt›ndaki ‹kiz Yal›’da hizmet sunan “en keyifli koyu mavi” olarak tan›mlamak
mümkün Lacivert’i.
Dünya mutfa¤›ndan çeflitli lezzetlerin sunuldu¤u, 1999 y›l›ndan bu yana hizmet veren, Lacivert Restoran’da,
servis eleman› olmak hiç kolay de¤il;
buraya baflvuran adaylar s›k› bir ön
elemeye tabii tutuluyor; servis, sunum, flarap ve ‹ngilizce konular›nda
bilgileri s›nan›yor.
Mekan›n mönüsünde a¤›rl›kl› olarak Akdeniz mutfa¤›ndan örnekler
bulmak mümkün. Bal›k ve deniz
ürünlerinin yan› s›ra etlerin çeflitli
malzemelerle harmanlanm›fl estetik

sunumu, yurt d›fl›nda “ dünya mutfa¤›” e¤itimi alan fief Hüseyin Ceylan’›n
elinden ç›k›yor. Restorana ö¤le yemeklerinde tercih edenler için de uygun fiyat seçenekleri söz konusu. Örne¤in, bol roka, tepeleme ç›t›r bal›k,
sak›zl› f›r›n sütlaç veya meyve, meflrubat, çay, kahveden oluflan bir mönüyü 30 YTL.’ye yemek mümkün.

Her pazar brunch’a
davetlisiniz!
Türkiye’nin özel yörelerinden gelmifl reçeller, otlar ve klasik kahvalt›l›klarla, her pazar 11.00 ile 14.00 saatleri aras›nda mekanda, brunch keyfi
yaflamak mümkün. Balkan, Karadeniz
ve ‹zmir mutfaklar› gibi çeflitlemelerle
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de hafta sonu keyfi burada ayr›cal›¤a
dönüflüyor. Lacivert’te, dünya müzikleri eflli¤inde, her gün 12.00-02.00 saatleri aras›nda hizmet veriliyor. Mekan 200-250 kiflilik oturma kapasitesine sahip.

Nas›l gidilir?
Lacivert’e Avrupa yakas›ndan deniz yoluyla gitmek isteyenler için Rumeli Hisar›’n›n önünden gün boyu
tekne seferleri var. Mekanda valet
parking hizmeti verildi¤i için park
problemi yaflanm›yor.
Körfez Caddesi No: 57/A
Anadolu Hisar›/‹stanbul
Tel: 0.216 413 42 24

yaflam

yaflam

Fenerbahçe, Mon Amour!
Yaz› ve Foto: Prof. Gencer Özcan

O

nlar›n en güzel olduklar› konusunda herkes ayn› fikirde.
Uzun endamlar›, yuvarlak
hatlar› ile ‹stanbul vapurlar›na ilham
vermeye devam ediyorlar. Büyüklükleri nedeniyle Bo¤aziçi’nde her iskeleye yaklaflamad›klar› için ço¤u zaman Eminönü- Adalar-Yalova çal›fl›rlar. Bakmay›n ellisini geçkin oldukla-

tanbullular›n gönlünde taht kurdu.
Bacas› Fenerbahçe’nin alâmetifarikas›d›r; söz etmeden geçmek olmaz.
Hafif yat›k, biraz geniflçe tutulmufl bacas› ince bir endam verir Fenerbahçe’ye. Üç ayakl› ana direk bacan›n siluetiyle uyumludur. K›z kardefli Dolmabahçe sökülmek için Alia¤a’ya götürüldükten sonra ›zgaral› bacas›n›n

ma pencerelerle birlefltirilmifl. Pruva
dire¤i de önce yuvarlak formlu ve ahflapm›fl. 1997’de flimdiki demir direkle
de¤ifltirilmifl. Bir de ahflap tahlisiye
sandallar› de¤ifltirilmifl.
Fenerbahçe’nin emektar mürettebat› ona yüksünmeden bak›yor. Bu
güzel vapur bo¤az›n sular›nda sal›nd›kça onlar da hak edilmifl bir gurur-

Paflabahçe vapuru.

Fenerbahçe Pera’n›n, Sarayburnu’nun Cihangir’in siluetine
sessizce giriyor, bir baca hayali, biraz duman b›rak›p ç›k›yor.

Vapurlar› kald›raca¤›z dendi¤inde ilk akla gelenler bahçe tipi gemiler oldu:
Fenerbahçe, Paflabahçe ve art›k an›larda kalsa da unutulmayan Dolmabahçe.
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r›na. Adalara onlar kadar h›zl› gideni
hâlâ yok. Bahçe tipi vapurlar›n sevdal›s› çoktur. Vapurseverler aras›nda
hangisi daha güzeldi tart›flmas› hala
sürer. Tart›flmay› bir yana b›rak›p Fenerbahçe’den söz edelim.
‹ngiliz yap›m› Fenerbahçe’nin
Glasgow’da. Denny Brothers of Dumbarton tezgahlar›ndan suya indirilifl
tarihi 1952. 1953 bahar›nda k›z kardefli Dolmabahçe ile birlikte ‹stanbul’a
geldi. Seyir hayat› 56’nc› y›l›na girdi.
Rahat salonlar›, genifl güverteleri, tik
a¤ac›ndan alabandalar› ile ada yolculuklar›na keyif katt›. ‹nce uzun hatlar›, güçlü Sulzer makineleriyle 18 mile
ç›kabilen yolu, çift uskurdan gelen
manevra yetene¤i ile Fenerbahçe ‹s-

Polonya Sulzer’i makineleri ilk geldi¤inde Fenerbahçe’ye 17-18
mil yol yapt›rabilmekteydi; flimdi biraz yavafllad›; ne gam!.

efli kalmam›flt›r. Bahçe tipi vapurlara
özgü e¤ik burnu vurgulayan siyah boyal› dört köfleli demir yeri de benzersizdir. ‹kinci kat›n kayan ahflap kap›s›, kaptan köflkü ile ön ve arka salonlar›n do¤ramalar›, demirin etkisini yumuflat›r Arka salonlar›n› köpükler
üzerinde koflan atlar› süren denizk›z›
tasvirleri süsler. Ön güvertelere ba¤l›
filikalar, can simitleri ve ahflap pencere do¤ramalar›, Fenerbahçe’yi seyirlik
bir yüzer an›ta dönüfltürür.
Tik a¤ac›ndan kaptan köflkü ve
ahflap do¤ramalar› bir önceki kufla¤›n
ahflap güverteli vapurlar›n› an›msat›r.
‹stanbul’a geldi¤i vakit iskele ve sancakta iki ayr› kaptan köflkü varm›fl.
Birkaç y›l sonra iki köflk ahflap do¤ra-
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la ‹stanbul’a bak›yorlar. fiehrin her
gün bozulan siluetini onarmak için
sabah akflam, ya¤mur kar demeden
bu yafllanmayan güzelli¤i yüzdürüyorlar. Fenerbahçe Pera’n›n, Sarayburnu’nun Cihangir’in siluetine sessizce giriyor, bir baca hayali, biraz duman b›rak›p ç›k›yor.
Siz de Eminönü’nde ya da Kabatafl
yak›nlar›nda trafikle bo¤uflurken, Fenerbahçe’nin binalar aras›ndan süzülen bacas›n› fark etti¤inizde uzun zamand›r görmedi¤iniz bir arkadafl›n›zla
karfl›laflm›fl gibi içinizin aç›ld›¤›n› hissedecek, eski bir gemici dile¤iyle onu
u¤urlayacaks›n›z:
Rotan neta olsun Fenerbahçe!..

gezi

gezi

Küba’y› yazmak
K

Latin müzik, puro, Fidel,
Havana, renk cümbüflü,
dans, katedraller… Tarihe
etti¤i tan›kl›¤›, o büyülü
atmosferi ile birlefltiren,
kelimelerin ifade etmeye
yetmedi¤i Küba’y› Haluk
Yurtkuran anlat›yor.
Yaz›: Haluk Yurtkuran.

üba’y› ilk kez Karayipler’e
yapt›¤›m bir gemi seyahatinde
uzaktan gördü¤ümde “ Bekle
bir gün orada olaca¤›m” demifltim. O
gün, tam iki y›l sonra küçük bir arkadafl grubu ile yapt›¤›m›z seyahat vesilesi ile geldi. Havana’n›n Jose Marti
havaliman›na inerken grubumuz çok
heyecanl› idi. Ne de olsa Fidel henüz
dimdik ayaktayd› ve biz 21. yüzy›l›n
son kalm›fl birkaç Komünist ülkesinden birine ve de en görülesi olan›na
ayak bas›yorduk.
Rengarenk havaland›rma borular›
ve bayraklarla süslü terminal binas›ndan d›flar› ç›kt›¤›m›zda s›cak yap›flkan
bir havada tam bir insan, renk ve ses
cümbüflü ile karfl›laflt›k. Grubumuzu
karfl›layan rehberimiz Emilio ve otobüs floförümüz Ricardo’nun a¤›zlar›nda heybetli birer puro ile bizleri güler
yüzle karfl›lad›klar›n› görünce keyiflendik. Ancak her ikisi de daha purolar›ndan birkaç nefes çekmiflken, otobüs hareket etmeden purolar› yere
at›p ayaklar› ile ezince içim ‘c›z’ etti.

Havana purosu ve
bizim sigara

Bizler için birer servet ve Türkiye’de maalesef bir statü sembolü olarak alg›lanan purolar›n buradaki
emekçilerin gözünde “ Birinci” sigaras› kadar k›ymet-i harbiyesi olmad›¤›n›
görünce, “ Vay bizim kulüp baflkanlar›m›z›n havalar›na” demekten kendimi
alamad›m. Oysa sonraki gün gezece¤imiz El Corona Puro fabrikas›nda 800
kiflilik bir emekçi ordusunun önlerindeki tahta s›ralarda, (katiyen bacaklar›nda de¤il!) purolar› sararken, bir parti e¤itmenin yüksek sesle okudu¤u
propaganda metnine ald›rmaks›z›n,
aralar›ndan baz› uyan›klar›n bize tezgah alt›ndan kaçak puro satmaya çal›flt›klar›n› görünce durum anlafl›ld›.
Resmi ve karaborsa puro fiyatlar› en
az 10 kat fark vard› ve Küba’da müthifl
bir karaborsa puro pazar› vard›.
Parque Centrale’deki Kolonyal mimarili Telegrafo Oteli’ne yerleflir yerleflmez, tüm grup onlarca saatlik uçak
yolculu¤unun yorgunlu¤una
Havana’daki Plaza de la Catedral. ald›rmaks›z›n, ilk Mojito ve
Diaquire’lerini yudumlamak
için karfl› köfledeki Hemingway’›n gözde mekanlar›ndan
Floridita’ya kofltu.. ‹kisi de
çok flekerli, biri taze nane
yapraklar›n›n ezilerek fleker,
soda ve rom’un kar›flt›r›lmas›ndan di¤eri ise yine rom’un
bu kez limon ve flekerle kar›flt›r›lmas›ndan oluflturuluyor ve buzla içiliyor. Ancak
Hemingway’›n kokteylleri
grubun erkeklerine çok tatl›
geldi¤i için Emilio’nun tavsiyesine uyup, sek Santiago de
Cuba Romu içmeye karar
verdik daha sonra.
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Renk cümbüflü her yerde!
Havana adeta bir aç›k hava müzesi. Sanki tarihin bir an›nda zaman durmufl, donmufl. Binalar, yollar, otomobiller, meydanlar, katedraller... Durup, donmayan insan, müzik ve renkler. ‹nsanlar› sokaklarda, meydanlarda, sürekli gülümseyerek ritmik ad›mlarla yürüyor, dans ediyor, evlerin önlerinde sallanan sandalyelerinde
umars›z bir flekilde iki kanall› televizyonlar›n› seyrediyor, evlerden d›flar›ya canl› Afro-Latin müzikleri tafl›yor.
Unesco’nun Dünya Kültür Miras›
listesinde ön s›ralar› alan kentte restorasyon çal›flmalar› a¤›rda olsa ümit
verici bir flekilde ilerliyor. Mevcut rejim bu konuda çok titiz ve uyumlu bir
iflbirli¤i sergiliyor. En az›ndan dünyan›n di¤er tarihi kentlerinde karfl›m›za
ç›kan Mc Donalds, Coca Cola, Algida
logolu renkli flemsiyeler, tenteler ya
da tabelalar, plastik sandalye ve masalar yok ortal›kta. Onun yerine, Havana’n›n Mulatta (Melez) k›zlar› renkli giysileri ile etrafa gülücükler da¤›tarak yürüyor, yafll› adamlar ve kad›nlar
a¤›zlar›nda kendi elleri ile sard›klar›
purolar›n› içip, turistleri seyrediyor.
Kahverengi mini etekli ve flortlu
ilkokul çocuklar› soka¤a bakan, önü
aç›k dersliklerinde ö¤retmenlerini
dinliyorlar, bir gözleri ile sokaktan geçen bizlere kaçamak, utangaç bak›fllar
atarak. Bisiklet-taksiler (Bisitaksi) turistleri, deve-kamburlu t›rdan bozma
belediye otobüsleri (El Camello) ise
h›ncah›nç yerlileri tafl›yor.

Çilek, çikolata ve Küba
Katedral Meydan›ndan Parque
Centrale’e do¤ru devam eden Empedrado Caddesi üzerinde Hemingway’›n
gündüz mekanlar›ndan biri olan Cafe
Bodequite del Medio art›k turistlerden
içeri zor girilebilen bir yer oldu¤u için
yine turistik ancak daha genifl avlulu
El Patio, tipik Küba mutfa¤› için tercih

varl›kl› insanlar›n oturdu¤u eski bir
apartman›n 5’inci kat›nda.

Castro’dan bafltan
ç›kar›c› “ salsa”

Küba’da pura içmek herkesin harc›!

Küba öyle bir dergi
sayfas›na s›¤acak ve bir kez
“ Castro ölmeden önce
gezilecek” bir ülke de¤il.

Küba’daki en güzel yeme¤i en romantik ortamda yeme flans› orada
bulduk. Ancak yemekten sonra apartman›n merdivenlerinden afla¤› inerken, birkaç aile taraf›ndan paylafl›lm›fl
dairelerin içinde gördü¤ümüz manzara ve yoksulluk, bütün yediklerimizi
kursa¤›m›zda b›rakmaya yetti. Ayr›ca
insanlar›n mahremiyetine bu kadar
yak›ndan tan›k olmak utanç vericiydi.
Eski Havana sokaklar›nda gece ya
da gündüz amaçs›zca dolafl›p, etraf›
sanki her defas›nda yeniden keflfeder-

Havana sokaklar›ndan bir enstantane ve Parque Centrale’deki Telegrafo Oteli.
edilebilir. ‹spanyol-Afrika sentezi
Creole olarak adland›r›lan Küba mutfa¤›n›n damakta kal›r herhangi bir
özelli¤ini bulmak zordur. En fazla tavuk ›zgara ya da f›r›nda domuz eti yan›nda mutlaka siyah fasulye ile servis
edilir.
Dört taraf› okyanusla çevrili adada
bal›k ve deniz mahsulleri çeflidinin az
bulunmas› ve iyi piflirilememesi üzücü. Yine de en iyi bal›k lokantas› Hemingway’›n ‹htiyar Bal›kç›s›n›n köyü
Cojimar’da yer al›yor.
Ülkede özelleflme çok s›n›rl› olarak ailelerin kendi evlerinde ifllettikleri lokantalarla (Paladar) bafllam›fl.
Bunlardan en ünlüsü Çilek ve Çikolata filminin çekildi¤i mekan olan La
Guarida, Vedado’da devrim öncesi
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mifl gibi flaflk›nca izlemekten müthifl
keyif al›r›m. Havana sokaklar›nda karfl›m›za ç›kan onlarca kafelerden gelen
Afro-Cuban müzikleri, Salsa danslar›
insan› yerinden oynat›yor. Bunlar›n
içinde özellikle Casa del Musica kulüpleri Kübal›lar›n en çok sosyallefltikleri
mekanlar. Burada yafll›s›ndan gencine
çiftlerin birbirlerini tan›madan dansa
davet etme ritüelleri ve dans edifllerini
izlemek bir yabanc› için hem e¤itici
hem de k›skand›r›c› bir durum.
Küba öyle bir dergi sayfas›na s›¤acak ve bir kez “ Castro ölmeden önce
gezilecek” bir ülke de¤il. Nefle ve
hüznün birlikte yafland›¤›, mümkünse
ve de yolu sapa olmasa s›k s›k gidip,
insanlar›n›, renklerini ve danslar›n›
yaflayabilece¤iniz bir ülke.

keyif

keyif

fiarap saklama “ritüeli”
Keyif içkisi olarak bilinen flarab›n ilk etapta tüketilmesinin uygun
oldu¤u konusunda flarap uzmanlar› ayn› görüflü paylaflsa da, baz›
özel flaraplar›n en iyi tada ulaflmas›nda “saklama” büyük önem
tafl›yor. K›rm›z›, beyaz, roze flarap… Aromalar›n›n farkl›l›¤›
kadar saklama koflullar› da birbirinden farkl›l›k gösteriyor.
Merakl›s› için flarap saklaman›n “ ritüelini” bir bilene sorduk.
Yaz›: An›l Keskin • Foto: Emrah Do¤an

Onolog Jean Luc Colin.

B

ir keyif içkisi flarap… Her
halinde ayr› bir incelik sakl›.
‹nce, uzun, bombeli kadehinde zarafetiyle sal›nan flarab›n saklanmas› için de bir o kadar özen gerekiyor. O t›pk›, insanlar gibi do¤uyor, büyüyor ve ömrünü tamaml›yor.
Hal böyle olunca, di¤er içki türlerinden farkl› olarak her daim ilgi görmek
istiyor.

fi A R A B A

fiarap uzmanlar›, uzun üretim
aflamalar› sonucu tüketime haz›rlanan flarap, içilmesinden tutulufluna, sunuluflundan saklanmas›na kadar her detay›nda ayr›
bir inceli¤in yatt›¤›n›
belirtiyor. ‹nstitut d’oenologie de Bordeaux’dan
mezun oenolugue-onolog (flarap uzman›) Jean Luc Colin, Mey ‹çki’de flarap üretimi ve marketing konusunda
dan›flmanl›k yapan biri olarak flarap
uzmanl›¤› ve flarap saklaman›n inceliklerini anlat›yor…

Dikkat! fiarab›n›z›n
hasat tarihine bak›n
Onolog Jean Luc Colin bir flarap

D A ‹ R

• Marketlerde fazlaca ›fl›k alt›nda kalm›fl
flaraplar› sat›n almamaya çal›fl›n.
• Is›tma-so¤utma özellikli saklama dolab›n›z varsa, k›rm›z› flarab› 18, roze ve
beyaz flarab› 8, köpüklü flarab› da 4 derecede muhafaza edin.
• K›rm›z› flarab› s›cak, beyaz flarab› so¤uk için.
• Beyaz flarap içiyorsan›z kadehini ›s›nmamas› için sap›ndan tutarak için.
• fiarab› açt›ktan sonra maksimum 2
gün içinde tüketin.

T Ü Y O L A R

• fiarab› yudumlarken olarak yavafl ve
aromas›n› hissederek içmeye çal›fl›n.
• fiampanyay› ve roze flarab› saklamay›n; açt›¤›n›z andan itibaren de en k›sa
zamanda tüketin.
• fiarap fliflelerini saklama dolaplar›na
ambalajlar›yla (karton kutusuyla) koymay›n, kutular - flarab›n aromas›n› etkiler.
• fiiflelerdeki üretim tarihlerini takip etme aç›s›ndan, etiketlerinin y›pranmamas›na gayret edin.
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fliflesinin üzerinde bazen iki tane tarih
olabilece¤ini söylüyor. Bunlardan biri
hasat, bir di¤eri de flifleleme tarihi…
fiarap tüketmek ve saklamak isteyenler için hasat tarihinin, yani üretim tarihin baz al›nmas› gerekiyor. K›sacas›
flarap saklamak için üretim tarihinden
itibaren hesap yap›lmas› flart! Bu anlamda, örne¤in aç›lmam›fl bir roze fla-

rap en fazla 3 sene saklanabiliyor.
Üzerindeki hasat tarihinden itibaren 3
sene geçen ürünleri almamakta fayda
var. Çünkü böyle flaraplar›n aromalar›
eskisi gibi kuvvetli olmuyor.

fiarab›n›z› kaynatmay›n
ya da dondurmay›n
fiarap saklamada s›cakl›k ve nem
büyük önemlilik arz ediyor. fiarap,
10-12 derece aras›nda en ideal ritimde
geliflerek olgunlafl›yor. Is›y› sabit bir
flekilde tutmak da flarab›n kalitesini
koruma amac›na hizmet ediyor. fiarab›n mantar›n› genifllemesine ya da

dayan›kl› oldu¤unda beyaz flaraplardan daha üst bölümlere yerlefltirilebilinir. Daha öncelikli tüketmek istedi¤iniz flaraplar› ulafl›lmas› kolay bölümlere de koyabilirsiniz. Beyaz ve
flampanyay› k›rm›z› flaraptan daha serin bir bölüme yerlefltirmeniz de iyi
olur. Bu anlamda, kendi ›s›tma sistemi olan dolaplar daha avantajl› olur.
Baz› kavlar 50-100 flifle aras›nda flarap
alabilecek kapasite olmas›n›n yan› s›ra, s›cakl›¤› optimal bir flekilde koruyabilme özelli¤ine de sahiptir.

daralmas›na neden olan ani s›cakl›k
de¤iflimlerinden de flarab›n›z› koruman›zda fayda var. Yani çok s›cak da
çok so¤uk ortam da saklamak istedi¤iniz flaraba zarar veriyor. S›cakl›k d›fl›nda dikkat edilmesi gereken konulardan birini de flarab›n nem dengesini sa¤lamak olarak ifade etmek mümkün. Bu oran için yüzde 60 oran› söz
konusu olabiliyor.

Onu saklarken
“yaln›z” b›rak›n
fiaraplar›n›z› saklarken bulundu¤u
ortam›n havaland›rmas›na da dikkat
etmeniz gerekiyor. fiiflelerin sakland›¤› odadaki havas›zl›k ve kötü koku
flarab›n aromas›n› ve dolay›s›yla
kalitesini de etkiliyor. fiaraplar›n bulundu¤u
ortam›n tek kirac›s› olmas› gerekiyor. Bu, sabun, sebze, boya, vernik, mazot gibi koku geçirgenli¤i sa¤layan
maddelerle flarab›n ayn›
ortam› paylaflmamas› anlam›na gelir. Örne¤in flarap, garajda saklanmaz.

fiarab›n romantizmi, “lofllu¤u”
sevmesinden gelir!
fiaraplar›n saklanmas›nda ›fl›k konusu da en az di¤er saklama faktörleri kadar önem arz ediyor
Do¤ada birçok reaksiyonu bafllatan gün ›fl›n›n etkisi flarap için de söz
konusu. Çok karanl›k bir ortam da flarap için iyi say›lmad›¤› gibi çok ayd›nl›k bir ortam da flarap için iyi de¤ildir.
fiaraplar için ideal olan ›fl›¤› lofl ›fl›k
olarak ifade etmek mümkün. Bunun
için, örne¤in 40 vatl›k bir ampulden
bir miktar› daha düflük ideal olabiliyor. Kaliteli ve iyi bir flarap aromas›
yakalamak istiyorsan›z flarap fliflelerin
saklan›fl pozisyonuna dikkat etmeniz

Siemens’ten ankastre
flarap dolab›
gerekiyor. fiarapla mantar›n sürekli temas›n› sa¤lamak ad›na, fliflenin saklan›fl pozisyonu yatay olmal›, çünkü flaraba
hava girerse aromas› bozuluyor.
Ayr›ca, flarap fliflelerinin sakin
bir ortamda saklanmas› gerekiyor.
Örne¤in metro yak›nlar› gibi titreme hareketinin oldu¤u alanlarda flifleleri
saklamamakta fayda var.

fiarap nas›l kavlan›r?
Asl›nda flarap saklamak için en
ideal olan› kavlar (flarap saklama dolaplar›) olarak ifade etmek mümkün.
Ülkemize ithal gelen flarap kavlar›n›n
genelde, 400 Avro’dan bafllayan fiyatlar›, ortalama bin ve 2 bin Avro civar›na da ulaflabiliyor. Bu anlamda imkan› olan flarap merakl›lar› için en
ideali flarap saklama dolaplar›. Piyasada pek çok flarap kavlar›n›n modellerine göre flarap fliflelerini yerlefltirme
flekilleri de de¤ifliyor. Kavlara flifle
yerlefltirmekte önemli olan flarap çeflitlerinin farkl›l›¤›n› göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örne¤in k›rm›z› flaraplar, ›fl›¤a ve ›s›ya karfl› daha
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fiarab›n gerçek hazz› için do¤ru servis
›s›s› son derece önemli. Siemens, flarap keyfini tamamlamak için evlere
özel ankastre flarap so¤utucusu VinoThek’i gelifltirdi. Siemens Ev Aletleri’nin mutfaktaki yeni üyelerinden VinoThek, flaraplar›n›z› olmas› gerekti¤i
gibi en ideal derecede so¤utuyor.
Çünkü flaraplar ancak do¤ru içme ›s›s›na sahiplerse, bütün lezzetlerini ve
aromalar›n› sunabilirler. VinoThek ile
dolab›n doldu¤u miktara göre, bir ayar
dü¤mesi ile en uygun ›s› derecesi seçilebiliyor. Acil durumlarda ise, “ süper”
so¤utma tufluna basarak, ›s› k›sa zamanda düflürülebiliyor. VinoThek, 6
adet özel so¤utma bölmesi içinde toplam 32 flifleye kadar flaraplar›n›z› so¤utabilece¤iniz bir alan sunuyor; en alt iki
bölmesinde ise meflrubatlar›n veya
meze gibi aperatiflerin de zahmetsizce
so¤utulmas›na olanak sa¤l›yor.

teknoloji

teknoloji

USRobotics Türkiye Destek
Merkezi
aç›ld›

Hap kadar
çipte dünya
kadar bilgi!

USRobotics, Türkiye
teknik destek merkezini
açt›¤›n› duyurdu. USRobotics ürünlerini kullananlar 444 4 877 numaral› telefondan merkezi arayarak teknik destek alabilecekler. Merkeze ayr›ca
e-posta ve Skype arac›l›¤›yla ulaflmak
da
mümkün.
Skype ile merkeze ulaflmak isteyenler, www.usrobotics.com/tk adresine girdikten sonra, sol
köfledeki “ Ücretsiz USR Deste¤i” linkine t›klad›klar›nda ücretsiz olarak teknik
destek merkezine ulaflabilecekler.

HP, gerçek dünyadan dijital
içeri¤e eriflime imkan tan›yan, minyatür kablosuz
çipin
duyurusunu
yapt›.
Bir
ka¤›da yerlefltirilecek
bu çip sayesinde, yaz›l›
dokümanlar
bilgisayara
aktar›labilecek. Hemen
her objeye yerlefltirilebilen minyatür çip, normalde sadece elektronik
cihazlarda veya internet’te olan bilgilere eriflime olanak verecek.

Symantec Backup
Exec 10d,
Armada’da
Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers,
Windows verilerinin korunmas› için tasarlanan
endüstrinin en önde gelen diske
yedekleme çözümü! Uygun maliyetli, kesintisiz çal›flabilen, sertifikasyonlu Backup Exec 10d,
müflterilerinize yedekleme ve
yeniden bafllatma konusunda
sunabilece¤iniz
mükemmel
özelliklere sahip. Armada Bilgisayar taraf›ndan sat›fla sunulan
ürün, endüstrinin ilk web-tabanl› dosya eriflimine imkan veriyor, komple koruma sa¤layan
disk bazl› veri koruma çözümü
sunuyor. Tel: 0.212 230 89 80

Photoshop Magazin ile
Biliflim Rüzgar›’nda
buluflun!
Grafik tasar›m›
konusunda uzmanlaflan Photoshop Magazin dergisi,
her cumartesi
saat
17.00’da TRT
2 ekranlar›ndaki Biliflim Rüzgar›
program›na kat›larak,
bilgi ve deneyimlerini izleyicilerle paylaflmaya haz›rlan›yor. Biliflim Rüzgar› ve Photoshop Magazin iflbirli¤i, grafik tasar›mc›lar›na ve tasar›mc›
adaylar›na görsel iletiflimin inceliklerini anlatacak. Programda, Photoshop baflta olmak üzere tüm grafik programlar› ve dijital ürünler, derginin yazarlar› taraf›ndan mercek
alt›na al›nacak.
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Telenity-Türk Telekom iflbirli¤i

Index,
bayilerini de
e-ticarete
tafl›yor

Telenity’nin
birleflik mesajlaflma ürünleri, Türk
Telekom’un iletiflim
a¤lar›nda!
Telekomünikasyon flebekeleri
için yeni nesil
birleflik
servis
platformlar› ve
uygulamalar› sa¤layan Telenity,
Canvas® UMS,
Unified Messaging System (Birleflik Mesajlaflma
Sistemi) ve Canvas® F-SMSC, Fixed-Line Short Message Service Center (Sabit-Hat K›sa Mesaj Sistemi) ürünlerinin
Türk Telekom’un iletiflim flebekesine
kuruldu¤unu ve ticari olarak aç›ld›¤›n›
duyurdu. Türk Telekom’un 20 milyon
abonesine servis verecek Canvas UMS,
e-posta, sesli mesaj, faks, SMS, sanal
telefon, ve mesajlaflma bilgisi servislerini destekliyor.

Nokia
3250’dan
rekor sat›fl!
Nokia 3250, Mart
2006’dan bu yana geçen sürede 1 milyon
adetten fazla sat›larak önemli bir baflar›ya imza att›. Dünyan›n önde gelen “
smartphone” yaz›l›m› S60’›n kullan›ld›¤›
Nokia
3250, kullan›c›lara benzersiz bir
mobil müzik deneyimi sunuyor.
750 flark›ya kadar
yüksek
kaliteli
müzik parças› saklama ve 2 megapiksel
kamera özellikleriyle dikkat çeken ürün, 3rd Edition yaz›l›m› ve
Symbian iflletim sistemini içeriyor.

PC’lerde korsanl›¤a karfl›
güvenlik art›yor
Biliflim teknolojileri firmas› Index, e-ticaret platformlar›n›n önde
gelen markas› E-Çözüm ile iflbirli¤i
yaparak, bayilerini kendilerine ait
e-ticaret platformlar›na kavuflturuyor. E-Çözüm’ün Neticaret platformu sayesinde Index bayileri, müflterileri ile internet üzerinden gerçek zamanl› ticaret yapabiliyorlar.
Index-bayi-müflteri aras›nda adeta
bir a¤ kuran bu sistemde, bayiler
öncelikle E-Çözüm taraf›ndan haz›rlanan flablon üzerinden, son derece kolay bir flekilde kendi web
sitelerini kuruyorlar.

Dell’in GX620 serisi masaüstü bilgisayarlar›, bilgisayar korsanlar›na karfl›
özel donan›m korumas›na sahip. GX620 serisi PC’lerde güvenlik yongal› ana
kart kullan›l›yor. ‹nfronic, daha çok güvenlik isteyenlere bu modeli öneriyor.
Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliflmeler yaflam› kolaylaflt›r›rken güvenlik sorunlar›n› da beraberinde
getiriyor.
Direkt sat›fl: ‹nfronic
0.216 544 12 44
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çizgivizyon
Ali Kamil Uzun
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