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AKP Hükümeti ve
AKP yöneticilerinin
4 y›ll›k karnesi
18 Eylül-06 Ekim 2006 tarihleri
aras›nda Birinci Mülkiyeliler
Trend Araflt›rmam›z›
gerçeklefltirdik. Mülkiyeliler’e
iktidarda 4’üncü y›l›n›
tamamlayan AKP hükümeti ve
yöneticileri hakk›nda ne
düflündüklerini sorduk.
320 Mülkiyeli’den, kimilerine
flafl›rt›c›, kimilerine ola¤an
gelebilecek net yan›tlar geldi.
Fazla söze gerek yok, iflte
Konsensus Araflt›rma fiirketi ile iflbirli¤i içinde gerçeklefltirdi¤imiz anketin sonuçlar›!
Haz›rlayan: Ali Boratav

M

odern toplumlar›n en etkili itici güçlerinden birinin
fikir önderleri oldu¤u tüm
sosyal bilimcilerin üzerinde hemfikir
oldu¤u bir olgudur. Mülkiyeliler de,
kim ne derse desin Türkiye için oldukça etkin bir fikir önderleri grubudur. Bunun nedeni üzerinde çok düflünmeye gerek yok: Hem kendi aram›zda, mezuniyet sonras›nda güçlü
ba¤lar kalmaktad›r, hem de mezunlar›m›z aras›ndaki pek çok arkadafl›m›z›n bulunduklar› sosyal ve mesleki
konum, Mülkiyeliler’i uzun süredir
toplumumuzun yönlendirici kümelerinden biri haline getirmifltir.
Peki, flunu biliyor muyuz?

Türkiye’nin gelece¤i üzerinde en
etkin role sahip okullu kümelerinden
biri olan Mülkiyeliler, ülkemizin bugünü ve gelece¤ine iliflkin kritik konular hakk›nda ne düflünüyorlar?
‹flte yan›t:
Bugüne kadar bilinmiyordu.
Daha do¤rusu flöyle ifade etmeli;
farkl› konumdaki Mülkiyeliler’in kamuya aç›k bilimsel ya da güncel tart›flma platformlar›nda söylediklerini
biliyorduk. Ama bugüne kadar, Mülkiyeliler’in; özel sektörden kamu kurumlar›na, e¤itim sektöründen medya
kurulufllar›na, d›flifllerinden yerel yönetimlere, Türkiye’nin gelece¤ini belirlemekte oldukça önemli bir konu-
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ma sahip ve birbirleriyle s›cak temaslar›n› sürdürmeye özen gösteren
“Mülkiye Mezunlar›”n›n paylaflt›¤› e¤ilimler hakk›nda pek fikir sahibi de¤ildik. Oysa bugün, bir fikrimiz var.
Geçti¤imiz ay, yaklafl›k 17 bin Mülkiyeli aras›nda giderek yayg›nlaflt›rmay›
umdu¤umuz bir anket çal›flmas› bafllatt›k. Bu anketi Türkiye’nin sayg›n araflt›rma kurulufllar›ndan biri olan Konsensus’un (www.consensus.com.tr) elektronik altyap›s›n› kullanarak gerçeklefltirdik. E-posta adreslerini edinebildi¤imiz 1466 Mülkiyeli’ye elektronik bir
anket yollad›k ve 320 arkadafl›m›z›n
verdikleri yan›tlarla, ilk Mülkiyeliler
Trend Araflt›rmam›z’› sonland›rd›k.

(Foto¤raflar T.C. Baflbakanl›k Bas›n Merkezi
resmi web sitesinden al›nm›flt›r.)

52-66 son

(Anketin tüm sorular›n› yan›tlayan arkadafllar›m›z›n say›s› ise 279 oldu.) ‹lk
anketimizin konusu, 4 y›ll›k iktidar dönemini tamamlayan AKP hükümetinin
ve AKP yöneticilerinin de¤erlendirilmesiydi. Sonuçlar› yorumsuz olarak
dikkatinize sunuyoruz.

Hedef: Yeni konular,
daha genifl kat›l›m!
Önümüzdeki aylarda Mülkiyeliler
Trend Araflt›rmas›’n› yeni konularla
sürdürece¤iz. 2007 Ocak ay›nda Mülkiye ‹stanbul’da yay›nlanacak araflt›rmam›z›n konusu flimdiden belli oldu:
Yaklaflan Cumhurbaflkanl›¤› Seçimleri.
Bu araflt›rmaya kat›lmak isteyen
tüm Mülkiyeli arkadafllar›m›z›n sadece mulkiyeistanbul@superonline.com
adresine kiflisel e-posta adreslerini
bildirmeleri yeterli.
Konsensus Araflt›rma fiirketi’nin
kurucusu Murat Sar›’n›n araflt›rmam›z›n künye bilgilerini aç›klarken, fikir
önderlerine yönelik kalitatif anketlerde, belli bir grup içinden rastlant›sal
olarak saptanm›fl 30 civar›ndaki kat›l›mc›n›n tüm grubun e¤ilimlerini yans›tabildi¤ini dile getirdi. Ancak biz,
Mülkiyeliler’i tam anlam›yla temsil etmesini istedi¤imiz bu araflt›rmalar›m›z› kantitatif olarak sürdürmek istiyoruz ve kat›l›m seviyesini, ilk anketimizdeki yüzde 2 seviyelerinden yüzde 4-5 gibi çok daha yüksek bir orana ç›kartabilmeyi umuyoruz.
n

Kimler kat›ld›?
AÜ SBF Ö¤renci ‹flleri Bölümü, bugün Türkiye’deki Mülkiye Mezunlar›’n›n
say›s›n› 17 bin olarak ifade etmektedir. Bu mezunlardan 1466’s›n›n e-posta
adreslerine ulafl›lm›flt›r. Bunlar›n da 320’si anketimizi yan›tlam›flt›r.
279 Mülkiyeli anketteki sorular›n tümüne yan›t verirken 41 arkadafl›m›z›n
ise sorular›n tümünü yan›tlamad›¤› gözlenmifltir.
Yafl›n›z?
20-29
30-39
40-49
50 ve üstü
Cevap yok
Toplam

Frekans
25
92
126
73
4
320

Yüzde
%7.8
%28.8
%39.4
%22.8
%1.3
%100.0

Bafll›ca A+30 Çal›flma alan›n›z?
Kamu kurumlar›
Özel sektör
Kendi iflim
Cevap yok
Toplam

Frekans
85
159
60
11
315

Yüzde
%27.0
%50.5
%19.0
%3.5
%100.0

Son genel seçimde (3 Kas›m 2002) hangi partiye oy verdiniz?
CHP
Oy kullanmad›m/Geçersiz oy verdim
AKP
ÖDP
DSP
MHP
ANAP
DEHAP
‹P
TKP
DYP
BTP
LDP
Ba¤›ms›z adaya verdim
Hat›rlam›yorum
Cevap yok
Toplam

Frekans
172
50
21
18
8
7
5
4
4
3
2
1
1
1
2
9
308

Yüzde
%55.8
%16.2
%6.8
%5.8
%2.6
%2.3
%1.6
%1.3
%1.3
%1.0
%0.6
%0.3
%0.3
%0.3
%0.6
%2.9
%100.0
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AKP’nin 4 y›ll›k icraat›

Yüzde 82 memnun de¤il!
AKP Hükümeti’nin
4 y›ll›k icraat›ndan
memnun musunuz?
Evet
Hay›r
Fikrim yok
Cevap yok
Toplam

Frekans
38
246
2
15
301

Yüzde
%12.6
%81.7
%0.7
%5.0
%100.0

Terfi ve atamalar

AKP’liye yeflil ›fl›k yan›yor
AKP hükümeti devlet
içindeki terfi ve
atamalarda sizce
hangi özelli¤i ön
planda tutuyor?
Frekans
AKP’Li olmak
210
‹nançl› olmak
43
Sadakat
26
Liyakat
8
Herhangi bir özelli¤in
de¤erlendirildi¤ini
sanm›yorum
5
Fikrim yok
3
Cevap yok
3
Toplam
298

Yüzde
%70.5
%14.4
%8.7
%2.7

%1.7
%1.0
%1.0
%100.0

Proje ve ihaleler

Bal tutan parma¤›n› yalar
AKP hükümetinin
proje ve ihalelerde
partizanl›k yapt›¤›n›
düflünüyor musunuz? Frekans
Evet
268
Hay›r
9
Fikrim yok
16
Cevap yok
5
Toplam
298

Yüzde
%89.9
%3.0
%5.4
%1.7
%100.0

AKP’nin iyi taraf›

Ekonomik krizden iyi ç›kt›k
AKP Hükümeti’nin en be¤endi¤iniz yönü nedir?
Ekonomik krizden ç›k›fl sürecini iyi yönetti
Türkiye-AB iliflkilerini iyi yönetti
Türkiye’nin gereksinim duydu¤u pek çok reformu gerçeklefltirdi
Lübnan’a asker yollama karar›yla bir gölge yaratmakla birlikte,
Irak Savafl› s›ras›nda ABD’nin taleplerine direndi
Türkiye’nin demokratikleflme sürecine katk›lar› oldu
K›br›s sorununun çözümü için önemli aç›l›mlar yaratt›
E¤itim bütçesini art›rarak toplumsal kalk›nmaya katk›da bulundu
Toplumsal uzlaflmay› sa¤lama yönünde önemli ad›mlar att›
Kürt sorununun çözümü yönünde bölgesel ekonomik kalk›nma
ve siyasi özgürlüklere önem verdi
Devletin anayasal kurumlar› ile uyum sa¤lama yönünde önemli çabalar sarf etti
Fikrim yok
Cevap yok
Baz

Frekans
108
48
42

Yüzde
%36.9
%16.4
%14.3

41
38
29
12
6

%14.0
%13.0
%9.9
%4.1
%2.0

3
2
16
103
293

%1.0
%0.7
%5.5
%35.2
%100.0

AKP’nin kötü taraf›

Tam gaz kadrolaflt›lar
AKP Hükümeti’nin en be¤enmedi¤iniz yönü nedir
Devlet içinde kadrolaflma çal›flmalar› Türkiye’ye zarar verecek boyutlara ulaflt›
Cumhuriyetin anayasal kurumlar› ile uyumu sa¤layamad›
Türban ve imam hatip gibi konular› gündemin ön s›ralar›na getirerek
toplumsal kutuplaflmaya yol açt›
Ekonomik krizden ç›k›fl›n bedelini al›m gücü zaten düflük olan kitlelere ödetti
Duble yollar ve benzeri kamu ihalelerinde, belediyelerde kendi yandafllar›na
büyük rantlar sa¤lad›
Hamas ziyareti gibi ad›mlarla Türkiye’nin uluslararas› itibar›n› ve
ça¤dafll›k imaj›n› zay›flatt›
K›br›s konusunda çok fazla taviz verdi
Ekonomik, sosyal ve siyasal reformlar sürecini kesintiye u¤ratarak Türkiye’nin
önündeki önemli bir de¤iflim f›rsat›na zarar verdi
PKK’n›n topluma entegrasyonu ve terörle mücadele konusunda zay›f kald›
Türkiye’nin bat› dünyas› ile iliflkilerinde hasar meydana getirdi
Cevap yok
Baz

Frekans
190
151

Yüzde
%65.3
%51.9

122
36

%41.9
%12.4

35

%12.0

22
19

%7.6
%6.5

16
11
9
8
291

%5.5
%3.8
%3.1
%2.7
%100.0

Frekans
28
241
15
7
291

Yüzde
%9.6
%82.8
%5.2
%2.4
%100.0

AKP’nin samimiyeti

Bir de duvarlar›n dili olsa
AKP lider kadrosunun samimiyetine inan›yor musunuz?
Evet
Hay›r
Fikrim yok
Cevap yok
Toplam

Mülkiyeliler’den aç›k ara ile güven oyu alan AKP yöneticileri, Baflbakan Yard›mc›s› ve
Devlet Bakan› Abdüllatif fiener ile D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül oldular... AKP iktidar›,
ekonomi yönetimi ve AB ile iliflkiler aç›s›ndan göreli olarak baflar›l›; yurttafllar›n yaflam
standartlar›, sosyal refah ve demokrasinin geliflimi aç›s›ndan göreli olarak baflar›s›z bulundu.
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En çok be¤enilen AKP’li

En iyi AKP’li “Mülkiyeli AKP’li”
AKP lider kadrosu içinde
samimiyeti, siyasi ahlak›
ve vizyonu aç›s›ndan en
be¤endi¤iniz isimler
hangileri?
Frekans
Abdüllatif fiener
137
Abdullah Gül
90
Mehmet Ayd›n
39
Ali Babacan
35
Recep Tayyip Erdo¤an
13
Turan Çömez
9
Mehmet Ali fiahin
8
Bülent Ar›nç
6
Kürflat Tüzmen
2
Ertu¤rul Yalç›nbay›r
2
Hilmi Güler
2
Cemil Çiçek
2
Reha Denemeç
1
Murat Bafleskio¤lu
1
Murat Mercan
1
Hakan Taflç›
1
Kemal Unak›tan
1
Mehdi Eker
1
Vecdi Gönül
1
Hiçbiri
9
Fikri yok
15
Cevap yok
63
Baz
291

Yüzde
%47.1
%30.9
%13.4
%12.0
%4.5
%3.1
%2.7
%2.1
%0.7
%0.7
%0.7
%0.7
%0.3
%0.3
%0.3
%0.3
%0.3
%0.3
%0.3
%3.1
%5.2
%21.6
%100.0

Tüm toplumu
kucaklayabilmek:

AKP Genel Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an’› tan›mlamak
gerekirse hangisini seçerdiniz?
Cumhuriyetin sosyal ve hukuki kazan›mlar›na zarar veren
Devlet adab›n› bilmeyen
Gizli bir ajandas› olan
‹slamc› hareketlere yak›n
Karizmatik
Politikaya ve partisine hakim
Cesur
Dürüst
Radikal reformalara imza atabilen
Özellefltirmeler ile Türk ulusunun ekonomik birikimini harcayan
Fikrim yok
Cevap yok
Baz

Frekans
139
122
83
79
31
30
26
23
11
10
4
7
289

Yüzde
%48.1
%42.2
%28.7
%27.3
%10.7
%10.4
%9.0
%8.0
%3.8
%3.5
%1.4
%2.4
%100.0

AKP’nin Türkiye’yi temsil yeterlili¤i aç›s›ndan en büyük avantaj› nedir? Frekans
Yenilikçi ve özgürlükçü bir siyasi anlay›flla ortaya ç›km›fl olmas›
30
Tek parti iktidar› olmas›
185
Seçmenin içine sinen bir muhalefet partisi bulunmamas›
168
Demokratik sürece zaman zaman müdahale eden TSK’ya uzak bir profil çizmesi
24
Sosyal, siyasi, dini, ekonomik tüm kümelere eflit mesafede duruyor olmas›
3
Fikrim yok
7
Cevap yok
33
Baz
285

Yüzde
%10.5
%64.9
%58.9
%8.4
%1.1
%2.5
%11.6
%100.0

Türkiye’yi temsil aç›s›ndan avantaj›:

Alternatifsiz tek parti iktidar›

Türkiye’yi temsil aç›s›ndan dezavantaj›:

Kamusal alanda ‹slamc› yaflam

Bu konu AKP’yi aflt›
AKP’nin tek parti
hükümeti tüm toplumu
kucaklamay›
Frekans
baflarabildi mi?
12
Evet
272
Hay›r
3
Cevap yok
287
Toplam

Baflbakan› nas›l bilirsiniz?

Cumhuriyet’in kazan›mlar›na zarar veriyor, devlet adab›n› bilmiyor

Yüzde
%4.2
%94.8
%1.0
%100.0

AKP’nin Türkiye’yi temsil yetene¤i aç›s›ndan en büyük dezavantaj› nedir? Frekans
146
‹slami yaflam tarz›n›n kritik ö¤elerini kamusal alana tafl›ma giriflimi
125
Devletin anayasal kurumlar› ile zaman zaman çat›flma içine girmesi
103
Kamu ve ülke yönetiminde inananlar-inanmayanlar ayr›m› yapmas›
87
Yüzde 30’luk oy deste¤i ile TBMM’nin ço¤unluk partisi olmas›
49
Uluslararas› arenada Türkiye’nin konumunu ‹slam ülkelerine yak›nlaflt›rm›fl olmas›
2
Fikrim yok
14
Cevap yok
283
Baz
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Yüzde
%51.6
%44.2
%36.4
%30.7
%17.3
%0.7
%4.9
%100.0
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keyif

AKP’nin ve yöneticilerinin 4 y›ll›k karnesi: 10 üzerinden 3,89

Ekonomik krizin yönetiminde baflar›... Peki di¤er ifller ne olacak?
AKP Hükümeti’nin 4 y›ll›k iktidar›na iliflikteki bafll›klar aç›s›ndan 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
Yurttafllar›n yaflam
standartlar›n›n
Ekonomik
Sosyal devlet
ve sosyal
Uluslararas›
istikrar
uygulamalar›
refah›n geliflimi
iliflkiler
Frekans Yüzde
Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde
1 puan
27
%9.6
68
%24.3
69
%24.6
73
%26.1
2 puan
10
%3.6
34
%12.1
42
%15.0
42
%15.0
3 puan
28
%10.0
43
%15.4
49
%17.5
34
%12.1
4 puan
33
%11.8
38
%13.6
41
%14.6
35
%12.5
5 puan
39
%13.9
33
%11.8
33
%11.8
32
%11.4
6 puan
24
%8.6
18
%6.4
14
%5.0
22
%7.9
7 puan
48
%17.1
20
%7.1
9
%3.2
11
%3.9
8 puan
44
%15.7
8
%2.9
5
%1.8
9
%3.2
9 puan
11
%3.9
2
%0.7
6
%2.1
9
%3.2
10 puan
6
%2.1
6
%2.1
2
%0.7
3
%1.1
Fikrim yok
2
%0.7
2
%0.7
2
%0.7
2
%0.7
Cevap yok
8
%2.9
8
%2.9
8
%2.9
8
%2.9
Toplam
280
%100.0
280
%100.0
280
%100.0
280
%100.0

Türkiye-AB
iliflkilerindeki
performans
Frekans Yüzde
49
%17.5
33
%11.8
30
%10.7
30
%10.7
40
%14.3
31
%11.1
22
%7.9
18
%6.4
11
%3.9
4
%1.4
3
%1.1
9
%3.2
280
%100.0

Demokrasinin
geliflimi
Frekans Yüzde
98
%35.0
38
%13.6
25
%8.9
28
%10.0
24
%8.6
17
%6.1
20
%7.1
11
%3.9
4
%1.4
3
%1.1
2
%0.7
10
%3.6
280
%100.0

Araflt›rman›n künyesi

AKP Hükümeti’nin 4 y›ll›k
iktidar›na afla¤›da s›ralanm›fl
faktörler aç›s›ndan 10
üzerinden kaç puan
verirsiniz?
10 Üzerinden
Ekonomik istikrar
5.37
Türkiye-AB iliflkilerindeki
performans›
4.28
Sosyal devlet uygulamalar›
3.60
Uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan
3.52
Yurttafllar›n yaflam standartlar›n›n
ve sosyal refah›n geliflimi
3.30
Demokrasinin geliflimi
3.27
Genel ortalama
3.89

Anketi gerçeklefltiren araflt›rma kurumu:
Konsensus Araflt›rma ve Dan›flmanl›k
Anketin evreni: Mülkiye Mezunlar›- yaklafl›k 17.000 mezun
Örneklem büyüklü¤ü: 320 mezun. Araflt›rman›n % 95
güven s›n›r›nda hata pay› ±% 5,26
Bilgilerin hangi yöntemle topland›¤›: Ankara Siyasal
Bilgiler Fakültesi mezunlar›na, e-mail adresleri ‹stanbul
Mülkiyeliler Derne¤i taraf›ndan sa¤lanmak üzere internet Konsensus Araflt›rma
üzerinden elektronik posta gönderilmifltir. Konsensus
ve Dan›flmanl›k
web sayfas›nda kendileri için ayr›lm›fl soru formu alan›na
Genel Müdürü
Murat Sar›.
gitmeleri istemifltir. Toplam 1466 Mülkiyeliye 5 defa olmak üzere araflt›rmaya kat›l›m daveti gönderilmifltir. Soru
formunun doldurmak için kendilerine ayr›lan sayfaya giren
Mülkiyeliler’in say›s› 320, soru formunu tamamen dolduranlar›n say›s› ise 279’dur.
Araflt›rman›n saha çal›flmas› 18 Eylül-10 Ekim 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir.
Araflt›rmada uygulanan soru formunun tamam› ‹stanbul Mülkiyeliler taraf›ndan haz›rlanarak. Konsensus sosyo-politik araflt›rma uzmanlar› taraf›ndan incelenmifl ve
soru formunun içinde yönlendirmeye mahal verecek sorular›n bulunmad›¤› tespit
edilmifltir. Araflt›rman›n örneklemini oluflturan kitlenin tamam› Ankara Üniversitesi SBF mezunlar›ndan oluflmaktad›r. Dolay›s›yla bu kitle üniversite siyaset bilimi
okumufl bir kitle ve Türkiye’nin sosyo-politik konular›yla ilgili donan›ml› kiflilerdir.
Sonuç olarak bu araflt›rman›n örneklemini sosyo-politik bazda “fikir önderleri”
oluflturmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan kitlenin % 27’si kamu kurumlar›nda, % 51’i
özel sektörde çal›fl›rken % 19’u ise kendi ifliyle u¤raflmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan
Mülkiyeliler’in % 8’i 20-29 yafl grubunda, % 29’u 30-39 yafl gurubunda, % 30’u 4049 yafl grubunda ve % 23’ü ise 50 ve üstü yafl grubundad›r.
Araflt›rman›n amac›: Araflt›rman›n ana amac›, AKP hükümetinin de¤erlendirilmesidir.
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K›fl aylar›n›n iyiden iyi kendini hissettirdi¤i
flu günlerde so¤uk alg›nl›klar› da
beraberinde kendini gösteriyor. Son
zamanlar›n trendi de hiç kuflkusuz “do¤al”
reçetelerden faydalanmak… Kuflburnu,
›hlamur, nane-limon, adaçay›… Her biri
flifa deposu çaylar k›fl aylar›n›n
vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Yaz›: An›l Keskin

Bir “fincan” sa¤l›k
S

a¤l›¤›n ibresi son
y›llarda do¤adan
yana
dönüyor.
Ayn› zamanda do¤al reçeteler olarak adland›r›lan bitki çaylar› faydalar›yla oldu¤u kadar lezzetleriyle de ad›ndan söz ettiriyor. Bire bir tedavi etmeyen
ancak sa¤l›¤› destekleyici bir unsur
olan bitki çaylar›, her daim tercih edilen içeceklerden biri olma özelli¤i
gösteriyor. So¤uk alg›nl›¤›, yorgunluktan kaynaklanan a¤r›lar, bademcik
fliflmesi, a¤›z bo¤az iltihaplar›n› giderme konusunda yard›mc› olan adaçay›,
kolesterolü düflüren, tansiyonu ve
kan flekerini ayarlayan, kalp damar
hastal›klar›, kanser, yorgunluk gibi
ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendiren yeflil
çay, mide a¤r›lar›na, haz›msal bozuklara, migren, uykusuzluk, bafl dönmesi ve nezleye iyi gelen nane-limon çay› ve di¤erleri..

yor. Sahip oldu¤u kuvvetli antioksidan molekülleriyle zararl›
serbest radikallerin enerjilerini alan ve verecekleri zarar›
ortadan kald›rmaya yard›mc›
olan, C ve E vitamini yönünden çok daha etkili oldu¤u
bilinen yeflil çay da bir flifa niteli¤i tafl›yor.
a¤r›lar›n› dindiriyor. Kuflburnu çay›,
vitamin bak›m›ndan çok zengin oldu¤undan dolay› vücudun genel direncini artt›r›yor. Çay, enfeksiyon ve so¤uk
alg›nl›¤›na karfl› vücuda direnç vermesinin yan› s›ra, demir içerdi¤i için kans›zl›¤a da iyi geliyor. Damar sertli¤ini
önleyen, hazm› kolaylaflt›ran, sinirleri
yat›flt›ran, cilde tazelik kazand›ran elma çay› ayn› zamanda, vücuttaki zararl› maddelerin d›flar› at›lmas›n› sa¤l›-

Her derde deva!
fiifa deposu çay seçeneklerini ço¤altmak mümkün. Mide ve ba¤›rsak
gazlar›n› geçiren, atefl düflüren papatya çay›, sinirleri yat›flt›r›yor, bafl ve bel
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Çay mucizesi
Klasik siyah çaya alternatif olarak
ürün gamlar›n› geniflleten firmalar,
flimdi flifa veren bitki ve meyve çaylar›n›, çeflitli aroma seçenekleriyle tüketiciye sunuyor. Ihlamur, papatya, nane-limon, elma, bö¤ürtlen, kuflburnu,
form çay›, yeflil çay gibi çeflitleriyle vin
tamini çay pofletlerine tafl›yor.
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Nespresso’dan özel üretim
kahveler

Yüksek ses kalitesi ve tasar›m bir arada

Nespresso’nun genifl ürün yelpazesinde farkl› damak zevklerine uygun
olarak haz›rlanm›fl pek çok lezzet alternatifi var. Örne¤in sert kahve içmekten hofllananlar saf Arabica kahve çekirdeklerinden üretilen güçlü aromaya
sahip Arpeggio’yu seçerken, yumuflak içimli kahveden hofllananlar krema
veya sütle içebilecekleri Capriccio’yu tercih edebiliyor. Kahvelerin kapsülü,
0,80 YTL+KDV. Tel: (0.212) 270 79 00

Bosch, FlexiDome kameralar
ile ürün yelpazesini geniflletti
Bosch Güvenlik Sistemleri; 15 bit ifllemci teknolojisine ve XF-Dynamic özelli¤ine sahip, kompakt, fl›k ve dayan›kl›, Dome tipi kameralardan oluflan yeni
ürün serisini tüketicilerin be¤enisine sundu. DinionXF serisi kameralarda kullan›lan 15 bit ifllemci teknolojisi, bugünün en geliflmifl görüntüleme yongalar›n›n
potansiyelini sonuna kadar kullan›yor. Tel: (0.212) 335 06 00

Vestel, yüksek ses ç›k›fl›na ve fl›k tasar›ma sahip yeni dijital ev sinema sistemi AV 4000’i sat›fla sundu.
Ürün, tek kutuda DVD oynat›c›, dijital amplikatör ve radyo özelliklerini birlefltiriyor. DVD, VCD, CD, MP3,
JPEG, MPEG, MPEG4, DivX ve WMA formatlar›n› destekleyen AV 4000, her biri 50 vat surround hoparlörler ve 100 vat subwoofer olmak üzere toplam 350 vat ses ç›k›fl›na sahip. AV 4000’in subwoofer’› ses ç›k›fl›n› yükselten bir amplifikatör de içeriyor.

Befl y›ld›zl›
buzdolab›
konforu
evlere
tafl›n›yor
Siemens’in KA58NA70NE model
side by side/gard›rop tipi no-frost so¤utucusu farkl› so¤utma ihtiyaçlar›n›
A s›n›f› enerji tüketimiyle karfl›layarak
evleri befl y›ld›zl› so¤utma konforuyla
tan›flt›r›yor. De¤iflken iç kap› aksesuarlar›, 1 adet kahvalt›l›k gözünün de
dahil oldu¤u emniyetli cam raflar› gibi özellikler, kullan›c› ihtiyaçlar›na
göre flekillenen özel tasar›m anlay›fl›n›n sonuçlar›. Tel: 444 66 88
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Koreli biliflim
firmalar› Türkiye’ye
geliyor!..
Güney Kore’li biliflim firmalar› mobil çözümler, yaz›l›m ve güvenlik alanlar› baflta olmak üzere biliflim sektöründeki iflbirli¤i f›rsatlar›n› de¤erlendirmek amac›yla Türkiye’ye geliyor. Kore Bilgi ve ‹letiflim Bakanl›¤› ve Kore
Bilgi ve Telekomünikasyon Derne¤i (KAIT), Türkiye Biliflim Vakf› (TBV) ile Türk ve Kore Biliflim flirketleri aras›nda karfl›l›kl› iflbirli¤ini art›rma amaçl›
olarak “Türkiye-Kore Biliflim Forumu 2006”y› gerçeklefltirmeye haz›rlan›yor. D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Kurulu (DE‹K) Türk-Kore ‹fl Konseyi iflbirli¤i ile
gerçekleflecek foruma, Biliflim Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜB‹SAD), Türk Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) ve Türk Elektronik
Sanayicileri Derne¤i (TES‹D) ise destekleyici kurulufllar olarak katk›da bulunuyor. Forum, Güney
Kore Biliflim Bakanl›¤› sponsorlu¤unda, Güney Kore’nin önde gelen biliflim sektör kurumlar› ve firmalar›n›n kat›l›m› ile ‹stanbul-Levent’te TOBB Plaza Konferans Salonu’nda yap›lacak.

Evlerde Home Life
fl›kl›¤›

Century firmas›n›n Omni 2007 Koleksiyonu'na ait
"yemek masas› grubu", tasar›m› ve kök kaplama tekni¤i
ile 2007'nin tasar›m gözdesi! Home Life koleksiyonunda
yer alan Omni Yemek Masas› Grubu, parlak cilal› ve
yekpare çal›fl›lan yemek masas› ve yüzde 100 ipek kumaflla kaplanm›fl sandalyeleri ile dikkat çekici bir tasar›m harman› oluflturuyor. Tel: (0.216) 540 43 00
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Devletler vatandafllar›na hizmet yar›fl›na
giriyorlar

Denetim, vergi, yönetim dan›flmanl›¤› ve kurumsal finansman hizmetlerinin önde gelen kurulufllar›ndan Deloitte, yay›mlad›¤› “‹leriyi Düflünerek Yönetmek: Kamu
Liderleri için Yeni Yönelimler” bafll›kl› rapor ile devletlerin 21. yüzy›lda vatandafllar›na verdi¤i hizmetlerde karfl›laflt›klar› zorluklar› ve bunlara cevaben gelifltirdikleri çözümleri ele al›yor.
Yafllanan nüfus ve güvenlik kayg›lar› devleti
zorluyor
Kamu hizmetlerinde reformu zorunlu hale getiren
sebeplerin bafl›nda, nüfus ve iflgücünün yafllanmas› ve
h›zla yükselen sa¤l›k harcamalar› geliyor. Uzun zamand›r süregelen bu sorunlar, art›k kriz boyutlar›na ulafl›yor.
Son 50 y›l içinde, küresel do¤um oranlar› neredeyse yar› yar›ya düflerken, sanayileflmifl ülkelerde nüfus azalmaya bafllad›. Yafllanan nüfus daha fazla bak›m, destek ve
sa¤l›k harcamas›na ihtiyaç duyarken, azalan genç nüfusun bu ihtiyaçlar› karfl›lamas› ise gitgide güçlefliyor. De-

neyimli çal›flanlar›n› kaybeden kamu sektörü ise özel
sektör ile girdi¤i rekabet yüzünden yeni yetenekler almakta da zorlan›yor. Devlet, sa¤lad›¤› en önemli hizmetler aras›nda yer alan güvenlikte de s›k›nt›l› bir dönemden geçiyor. Özellikle New York, Bali, Madrid, ‹stanbul,
Londra ve di¤er birçok flehirde gerçeklefltirilen büyük
çapl› terör sald›r›lar›n›n ard›ndan dünyada meydana gelen de¤iflim, güvenli¤i de gündemin tepesine oturtmufl
durumda. Öte yandan, bir taraftan daha kat› yasa ve s›n›r kontrolleri ile güvenli¤i art›rmaya çal›flan devletler,
küresel pazar›n mal ve hizmetlerin s›n›rlar aras›nda serbest geçifline de engel olmamak zorundalar. Uluslararas› gruplar üzerinden ortaya ç›kan küresel güvenlik standartlar› ise devletler için olumlu bir geliflme olarak görülüyor.
Daha fazla fleffafl›k, vatandafla daha fazla söz
hakk›
Tüm bu zorluklar karfl›s›nda, topluma daha iyi hizmet sunabilmek için yarat›c› ve yenilikçi yollar bulan
devletlerin say›s› her geçen gün art›yor. Bu devletler, daha az bürokratik ve esnek bir yap›ya kavuflurken, kimi
durumlarda, yüzy›llar boyunca egemen olmufl geleneksel uygulamalar›, yap›lar› ve sistemleri de terk ediyorlar.
Ayn› devletler, hizmetlerini vatandafllar›n›n ihtiyaçlar›na
göre flekillendiriyor, vatandafl›na karar mercilerine sesini
duyurabilece¤i daha fazla iletiflim kanal›, daha fazla seçenek ve kritik kararlar üzerinde daha fazla söz hakk›
sunuyor; özel sektör ve sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i yap›yorlar. Performans, art›k sorunu çözmek için ne
kadar para harcand›¤› ile de¤il, elde edilen sonuçlarla
ölçülüyor. Uygulamada fleffafl›k ile de halka daha aç›k
bir yönetim sergileniyor. 1980’lerde bilgi edinme özgürlü¤ünün bulundu¤u OECD üyesi ülkelerin oran› yüzde
20 iken 2000 y›l›nda bu oran yüzde 80’e ulaflt›. Deloitte’un raporuna göre, bütün bunlar›n alt›nda ça¤›m›z› tan›mlayan muazzam ekonomik, teknolojik ve demografik
de¤iflimlerin kamu sektörünün uzun süredir izledi¤i birçok yolu da geçersiz hale getirmifl olmas› yat›yor. Çal›flma, reforma giriflmek isteyen kamu yetkililerini mevcut
sistemin dar çerçevesi içinde k›s›tl› kalmak yerine, kendilerine flu soruyu sormaya ça¤›r›yor: “E¤er her fleye s›f›rdan bafllasayd›k, önümüzde beyaz bir sayfa olsayd›,
politika hedeflerimizi nas›l yerine getirir, hizmetleri nas›l
sunard›k?
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Otokar’›n
web sitesine
uluslararas›
ödül
Ticari araç ve savunma sanayi
üreticilerinden Otokar’›n web sitesi, kat›ld›¤› ABD Web Pazarlama
Birli¤i taraf›ndan düzenlenen WebAward 2006 yar›flmas›nda “Askeri” kategoride "Standard of Excellence" ödülü ald›. Tasar›m›n›n yan›
s›ra, gelifltirilmifl site mimarisi ve
içeri¤i ile de dikkat çeken Otokar’›n
web
sitesi
“Otokar.com.tr”nin, Türkiye çap›ndaki
tüm bayileri, yetkili servisleri ve
yedek parça sat›fl noktalar›yla ilgili
bilgilerin bulundu¤u “hizmet a¤›”
bölümü, müflterilere ve potansiyel
müflterilere ihtiyaç duyduklar› tüm
bilgileri güncel olarak sunuyor.

Okalip’te toplant› keyfi bafllad›
‹fl ve e¤itim toplant›lar› için ideal ortam› sunmak amac›yla kurulan Okalip
Toplant› Hizmetleri, Mecidiyeköy’de hizmet vermeye bafllad›. Klasik toplant› salonlar›na alternatif olarak haz›rlanan Okalip Toplant› Merkezi, benzeri görülmemifl tema odalar›yla, isterseniz ferahlat›c› tropikal ada dekorunda nefleli bir toplant›, isterseniz film seti dekorunda film gibi toplant› keyfi sunuyor. ‹leri teknolojinin her salonda kullan›ld›¤› merkezde farkl› büyüklükte 14 adet toplant› salonu bulunuyor. Ayr›nt›l› bilgi için tel: (0.212) 212 32 55

4. Finans Zirvesi 4-5 Aral›k’ta
Active ACADEMY 4. Uluslararas› Finans Zirvesi, "Küresel Sermaye ve Türkiye" ana temas›yla 4-5 Aral›k tarihleri
aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda
düzenlenecek. Zirve’nin ana temas› “Küresel Sermaye ve
Türkiye” olarak belirlendi.
Zirve, finans dünyas›ndan yerli ve yabanc› birçok uz-

man› bir araya getirecek. Zirve’de, gündemdeki geliflmeler,
sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konacak. Geçen y›lki
Zirve’ye finans sektöründen 469, biliflim sektöründen 272,
reel sektörden 346, kamudan 119 ve üniversite çevrelerinden 104 kifli kat›lm›flt›.
Ayr›nt›l› bilgi www.finanszirvesi.com’da.

mülkiyeistanbul
61

52-66 son

8/18/07

12:00 PM

Page 62

dipnot

dipnot

Karfl›laflt›rmal›
edebiyat ve
kültürel çal›flmalar

‹mgebilim (‹magoloji)… ‹zlekbilim,
karfl›laflt›rmal› bir yöntemle farkl›
uluslar›n edebiyatlar›nda ifllenen ortak temalar› ve motifleri ortaya ç›karmaya çal›flan bir u¤raflt›r. Önceleri
karfl›laflt›rmal› edebiyat çal›flmalar›
içinde a¤›rl›kl› bir yere sahipken, sonradan bu a¤›rl›¤›n› yitirmifltir. ‹mgebilim’in inceleme alanlar›ndan biri ise
imgelerin oluflmas›na yol açan kültürler aras› ba¤lant›lar›n ortaya ç›kar›lmas›d›r. Bir ülke edebiyat›, farkl› kültürlere sahip insanlar taraf›ndan nas›l
al›mlan›r? Bir ülke edebiyat›na farkl›
kültürler nas›l bir imgeyle yans›r? ‹mgebilim, bu sorular› soruyor ve yan›tlar›n› bulmaya çal›fl›yor…

Madame de Stael; 1766-1817.

Karfl›laflt›rmal› edebiyat›n
oluflum süreci

Turgay Gümeli, “karfl›laflt›rmal› edebiyat” kavram›n›
irdeliyor…
Yaz›: Turgay Gümeli

“K

arfl›laflt›rmal› edebiyat” kavram›n›, iki ya da daha fazla
ulusun edebiyat›n› dilbilimsel, kültürel ve toplumsal aç›lardan
inceleyen, elefltirel sosyal bilim alan›
fleklinde aç›klamak mümkün. Turgay
Gümeli, “komparatist” olarak da bilinen, araflt›rmac›lar›n›n genellikle bir
çok dilde ve o dilin geleneklerinde
edebiyat kanonlar› üstünde uzmanlaflt›¤› “karfl›laflt›rmal› edebiyat” bilimini
ayr›nt›lar› ile anlat›yor…

Dünya edebiyat›nda akla ilk
gelen kavram: Karfl›laflt›rmal›
edebiyat
Susan Bassnett, “karfl›laflt›rmal›
edebiyat”›, kültürler aras› ba¤lamda
ve disiplinler aras› bir bak›fl aç›s›yla
yap›lan bir “metin inceleme çal›flmas›”
olarak tan›mlar. Karfl›laflt›rmal› edebiyat çal›flmalar› izlekbilim ve imgebilim olmak üzere iki bafll›k alt›nda toplanabilir: ‹zlekbilim, (Tematoloji) ve
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Karfl›laflt›rmal› edebiyat çal›flmalar›n›n bafllang›c›nda, Frans›z Yazar Madame de Stael’in 1800’lü y›llar›n bafllar›nda yay›mlanan ve Alman edebiyat›n›n baz› yazarlar› ile Alman kültürünü Frans›zlara tan›tarak, iki ülkeyi
birbirine yak›nlaflt›rmay› amaçlayan
eserleri yer al›r. ‹mgebilimin karfl›laflt›rmal› edebiyat çal›flmalar› içinde
a¤›rl›k kazanmas›, 20. yüzy›l bafllar›na
rastlar. Bu tarihten itibaren, Fernand
Baldensperger, Jean Marie Carre ve
Guyard gibi bilim adamlar›n›n etkisiyle, Frans›z ekolünün “karfl›laflt›rmal›
edebiyat”a bak›fl›, büyük ölçüde imgebilimsel bir bak›fl hâline gelir. Gezi
notlar› ve günlüklerin önemli birer
malzeme olarak kullan›ld›¤› karfl›lafl-

Eagleton’un sözleriyle, bu anlamda
edebiyat: bir ideolojidir. “Do¤u” sözcü¤ünün belirli bir co¤rafyay› de¤il,
Bat›l›larca yarat›lm›fl bir kavram› ifade
etti¤ini ve bu kavram›n Bat›l›n›n kendi d›fl›nda kalan kültürlere “üstten bak›fl›n›” yans›tt›¤›n› gösteren Edward
Said’in bu alandaki katk›s› önemlidir.
Said’e göre Bat›l› kimli¤inin oluflumunda Do¤uluyu (azgeliflmiflleri)
“öteki” olarak görme e¤iliminin önemi yads›namaz.

Rene Wellek.

Edward W. Said; 1935-2003.

t›rmal› edebiyat çal›flmalar›, daha çok
do¤uya yap›lan geziler ve bu gezilerkültürler aras› etkileflim üzerinde yode tutulan notlar yoluyla, Avrupa d›¤unlafl›r. Böyle bir bak›fl aç›s›n›n gefl›ndaki kültürleri de ilgi alan›na katar.
re¤i olarak Frans›z ekolü, karfl›laflt›rAncak bu ilgi, gezi yazarlar›n›n gittikmal› edebiyat çal›flmalar›nda yaln›z
leri uzak ve gizemli ülkeleri cinsel imedebiyat metinlerinden de¤il, felsefe,
gelerle zenginlefltirilmifl birer obje
sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi
olarak yans›tmalar›yla, k›smen “yanl›”
gibi farkl› disiplinlerin bulgular›ndan
ve “oryantalist” bir söylemi
da yararlanmay› öngörür. Reiçinde bar›nd›r›r. Burada
ne Wellek baflta olmak
Kad›n
dikkat çekici noktalarüzere, Amerikan ekodan biri, kad›n gezlüne mensup bilim
gezgin-yazarlar
gin-yazarlar›n gittikadamlar›nca
sert
gittikleri ülkeleri
leri ülkelerin günelefltirilere u¤rasa
lük yaflam›n› ve
da, Frans›z ekolüerkeklerden
kültürünü, erkek
nün kültürler aras›
daha nesnel
yazarlara göre daha
ve
imgebilimsel
nesnel ve yans›z bir
yaklafl›m› bugün de
bir gözle
gözle anlatm›fl olmageçerlili¤ini koruyor
anlatt›lar.
lar›d›r. Bu alanda yaflave “karfl›laflt›rmal› edenan baflka önemli bir gebiyat”›n içinde, “‹mgebiliflme, sömürge sonras› edebilim”in önemi giderek art›yor.
yat ile birlikte gündeme gelen AsyaBugün art›k ‹mgebilim, edebiyat›n yaAfrika ve Güney Amerikal› bak›fl aç›n› s›ra sosyoloji, etnoloji, tarih ve ans›n›n, Avrupa merkezli bak›fl aç›s›n›
tropoloji gibi bilim dallar›yla da yasars›nt›ya u¤ratmas›d›r. Sömürge sonk›ndan iliflkili “disiplinler aras› bir inras› bak›fl aç›s›n›n karfl›laflt›rmal› edeceleme alan›”na dönüflmüfltür denilebiyat çal›flmalar›na getirdi¤i yenilik;
bilir.
Bat› ve Do¤u kültürleri aras›ndaki ayUzun bir süre, Avrupa ulusal eder›m›n, güçlü olan taraf›ndan; yani Babiyatlar› ve kültürleriyle s›n›rl› kalan
t›l›larca getirilmifl yapay bir ayr›m olkarfl›laflt›rmal› edebiyat çal›flmalar›,
du¤unun ortaya konulmas›d›r. Tery
daha sonra özellikle yak›n ve uzak
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Kültürel çal›flmalar
Yukar›da imgebilim ile iliflkili olarak belirtildi¤i üzere bugün karfl›laflt›rmal› edebiyat, büyük ölçüde kültürel
çal›flmalar alan›na kaym›flt›r. Yap›lmak istenen, karfl›laflt›rmal› edebiyat›n, iki edebiyat metninin karfl›laflt›r›lmas› biçimindeki klasik yönteminden
uzaklafl›larak kültürler ve disiplinler
aras›, tarihsel derinli¤i olan incelemelere yönelmektir. Sonuç olarak karfl›laflt›rmal› edebiyat›n tarihi ve bugünkü durumuna k›saca göz at›ld›¤›nda,
önceleri ‹zlekbilimin, a¤›rl›kl› ikili
karfl›laflt›rmalar biçiminde yürütülen
ve Avrupa merkezli bir u¤rafl olan
“karfl›laflt›rmal› edebiyat›n” disiplinler
aras› bir yöntemle sürdürülen, imgebilim a¤›rl›kl› kültürel çal›flmalar biçimini ald›¤› ve özellikle sömürge sonras› edebiyatla birlikte Avrupa merkezli olmaktan ç›karak, daha evrensel
n
bir kimlik kazand›¤› söylenebilir.
KAYNAKÇA
• Bassnett, S., 1993, Comparative Literature
A Critical Introduction, Blackwell, Oxford.
• Kuran, N., 1993, “Karfl›laflt›rmal›
Yaz›nbilim’den ‹mgebilime”, ‹stanbul.
• Bassnett, a.g.e.
• Said, E. W., 2004, fiarkiyatç›l›k: Bat›’n›n
fiark Anlay›fllar›, 4. bas›m, çev. B. Ünler,
Metis Yay›nlar›, ‹stanbul.
• Bassnett, a.g.e.

52-66 son

8/18/07

12:00 PM

Page 64

gezi

gezi

Balt›k’›n yemyeflil
Ortaça¤l›s›
Nejla An›l’a “Lilleball 2006” yar›flmas›nda jüri üyeli¤i
sürprizi!

Mart ay›n›n ortalar›nda gelen telefondaki ses, Estonya’n›n baflkentinde yap›lacak
“Tallinn’de Türk Günleri ” çerçevesinde, ‹znik çinili ürünlerimizle bir sergi açmak
isteyip istemedi¤imizi soruyordu. Sesin sahibi, Estonya, Letonya ve Litvanya Dostluk
Derne¤i’nin (TELLFA) Kurucusu ve Baflkan› Say›n Galip ‹lter’di. Derne¤in Baflkan
Yard›mc›s› Mülkiyeli dostum Sevgili Zeki Öcal’›n referans› ile beni aram›flt›.
Yaz› ve Foto: Nejla An›l
Cevap “evet”ti elbette; ama Estonya tam olarak neresiydi?

H

aritada buldu¤um ülke, üç Balt›k
ülkesinden en kuzeyde olan çok
flirin bir Avrupa ülkesiydi. Daha
sonra anlad›m ki, bu üç ülke birbirine çok
benzer gözükse de Estonya, Letonya ve
Litvanyal›lar›n dilleri ve kültürel yap›lar›
birbirinden farkl›yd›. Litvanya ve Letonya
birbirileriyle akraba ülkelerken, Estonyal›lar etnik olarak Fin-Ural kavminden geliyordu.

Avrupa’n›n modern kuzeylisi
1227'de Almanlar ve Danimarkal›lar
taraf›ndan fethedilerek hristiyanlaflt›r›lan
Estonya, Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifl, ancak k›sa
bir süre sonra Almanya taraf›ndan tekrar
kuflat›lm›fl. Ülke, ‹kinci Dünya savafl› sonras›nda bu kez Sovyetler Birli¤i taraf›ndan
iflgal edilmifl. Sovyetler'de y›k›lma belirti-
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lerinin ortaya ç›kmas› ile birlikte, 300.000
Estonyal› (nüfusun 1/5'i) ile Letonlar ve
Litvanyal›lardan oluflan 2 milyon kiflinin
Vilnius-Tallinn karayolunda el ele tutuflup
600 kilometrelik bir insan zinciri oluflturarak yapt›klar› ba¤›ms›zl›k eylemi ve kans›z
fiark› Devriminin ard›ndan 1988'de Estonya ba¤›ms›zl›k mücadelesini kazanm›fl ve
1994'te de Rus askerleri ülkeyi tamamen
terk etmifl. Estonya 2004 y›l›nda NATO'ya

ve Avrupa Birli¤i'ne tam üye olmufl.
Ortaça¤ yaflam biçiminin özünü kaybetmeden modern hayata tafl›nd›¤› Estonya’n›n her köflesinde gösteriflten uzak, sakin ve huzurlu bir do¤al yaflam var. Her ne
kadar insanlar, beyaz gecelerle bafl etmeye çal›flarak geceyi gece, gündüzü gündüz
gibi yaflamay› özlüyor ve zaman zaman
depresyona giriyor olsalar da Temmuz
ay›nda denizin keyfini ç›karabiliyorlar. Ülkenin yüzde 47'si ormanlarla kapl›. Baflta
el yap›m› hediyelik eflyalar ve amber tak›lar olmak üzere hediyelik sektörü çok iyi
organize edilmifl. Estonya’da Estonca konuflan ço¤unlu¤un yan› s›ra nüfusunun üçte biri, Rus, Beyaz Rus, Ukraynal›, Tatar ve
Azeri kökenli az›nl›klardan olufluyor.

TELLFA ve Galip ‹lter
Türklerle etnik köklerinin çok benzeflti¤i düflünülen Estonya ile Türkiye aras›nda
kurulan köprünün en önemli mimarlar›ndan biri, uzak yol kaptan› ve ifladam›, Galip ‹lter,1999 y›l›nda Estonya'ya gitmek için
Türkiye'deki büyükelçilik ile temasa geçmek istemifl. Çok acil vize almak zorunda
olmas›na ra¤men, Türkiye’de Estonya temsilcili¤i olmad›¤› anlay›nca nereye baflvuraca¤›n› bilememifl. Çaresiz Estonya D›fliflleri
Bakanl›¤›'n› aram›fl. Bakanl›¤›n yard›m›yla
kendini Estonya’da bulmufl. Gidifl o gidifl.
Galip Bey Estonya’y› çok sevmifl. Bir kaç

kez daha gidip geldikçe Estonya ile Türkiye aras›nda bir dostluk köprüsü kurmaya
karar vermifl, 2004 y›l›nda Zeki Öcal’la birlikte k›sa ad› TELLFA olan derne¤i kurmufllar. Derne¤in birçok ticari ve kültürel faaliyeti var. Bu faaliyetlerden beni en çok etkileyeni ise Tallinn Üniversitesi’nde kurulan Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü. Üniversiteden her y›l mükemmel derecede Türkçe konuflan 80 Eston genci mezun ediliyor.

“Baflar›l› büyükelçimiz
fiule Soysal’la sanat ve
diplomasi bir arada”
24 Nisan - 17 May›s 2006 tarihleri aras›nda yap›lan “Tallinn’de Türk Günleri”
TELLFA’n›n üzerinde uzun zaman çal›flt›¤›
ve D›fliflleri Bakanl›¤›na önerdi¤i bir proje
imifl. Bu organizasyon bir sivil toplum örgütü ile bir Büyükelçili¤imizin nas›l bu
denli koordineli çal›flabilece¤ine güzel bir
örnekti.
Estonya Büyükelçimiz Say›n fiule Soysal tam bir sanat afl›¤›. Royal Academy of
Arts taraf›ndan Londra'da aç›lan ''Turks''
sergisinin en önemli kahramanlar›ndan.
Türkiye’nin üç kad›n büyükelçisinden
biri olan fiule Soysal ve Büyükelçilikteki
Mülkiyeli dostlar›m›z sevgili Nur Sa¤man
ve Pakize Adal›o¤lu ile tüm büyükelçilik
mensuplar› Türk Günlerinin baflar›l› organizasyonunda büyük emek verdiler ve ül-
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kemizi diplomatik çevrelere ve Estonyal›lara en mükemmel flekilde tan›tt›lar.

“Ebru, çini ve müzik”
Türk Günleri boyunca Tallinn’li sanatseverler Estonya Ulusal Operas›’nda piyanist kardefller Ferhan - Ferzan Önder’i, Sufi Müzi¤i ve Sema Gösterisi’ni izlediler,
Türk yemeklerini tatt›lar, Ayla Eryüksel’in
çok be¤endiler.
“Anikya ‹znik Çinileri ve Nejla An›l”
ile “Hikmet Barutçugil ve Ebru Sanat›” sergileri ise Bindes Mücevher Merkezi’nde
kalabal›k bir kokteylle aç›ld›. Sergi boyunca iki geleneksel Türk Sanat› Estonlar›
baflka bir dünyaya götürdü.
Bu arada Estonya’da, her y›l yap›lan
ve canl› çiçeklerle haz›rlanan kostümlerin
yar›flt›¤› “Lilleball 2006” yar›flmas›n›n uluslararas› jüri üyesi olmak gerçekten çok keyifliydi. 4000 kiflilik salonda Türkiye’yi
temsil ederken oyumu, yar›flma sunucusunun “Türk lalesi” olarak anons etti¤i lalelerle yap›lm›fl kostüme vermifltim. Ama
“ne yaz›k ki!” sar›-k›rm›z› çiçeklerle yap›lm›fl kostüm yar›flmada birinci oldu.
Halen yerleflik 12 civar›nda Türk’ün
yaflad›¤› Estonya ne yaz›k ki Türklere vize
vermeyen ülkelerden birisi olmaya devam
ediyor. Umar›m, Büyükelçili¤imiz ve
TELLFA’n›n çabalar› ile bu ülkenin kap›lar› bir gün hepimize aç›l›r.
n
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çizgivizyon
Ali Kamil Uzun
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