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‘Kazand›ran’

T

geri dönüfl

Ekonomiye ve do¤al
çevreye olan katk›s› ile bir
çok yönden uygulanmas›
gereken bir proje olan kat›
at›klar›n geri dönüflümü
ülkemizde, sadece
toplay›c›lar›n geçim kayna¤›
için baflvurduklar› bir saha
olarak görülüyor. Türkiye’de
maalesef hak etti¤i de¤eri
bulmayan bu tür
uygulamalarda dünya çoktan
yol kat etmifl durumda.
Büyükflehirlerde durum ne?
fiimdiye kadar yap›lan uygulamalar neler kazand›rd›?
‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Baflkan›
Doç. Dr. ‹brahim Demir’e
ve yetkilendirilmifl
derneklere sorduk.
Yaz›: An›l Keskin Foto: Emrah Do¤an

likle at›k tan›m›na aç›kl›k getiriyor:
“‹htiyaçlar›m›z› karfl›lamak için kulland›¤›m›z maddelerin, o an için kullan›lmayan veya kullan›ld›ktan sonra
at›lan k›sm›na ‘at›k’ deniyor. Sahibinin
istemedi¤i toplumun sa¤l›¤› ve huzuru için bertaraf edilmesi gereken
formdaki at›klara da ‘kat› at›k’ diyoruz. Bu at›klar ‹stanbul’da ‹STAÇ A.fi.
taraf›ndan bertaraf ediliyor. ‹STAÇ,
kat› at›klar›n tafl›nmas›, kompost gübre üretilmesi, geri kazan›lmas›, düzenli depolama yoluyla bertaraf›, depolama alanlar›ndan elektrik enerjisi üretimi ile t›bbi at›klar›n tafl›nmas› ve yak›lma yoluyla yok edilmesi ifllemlerini yürütüyor. ‹STAÇ, ‹stanbul’un çöpünü: ‘Evsel kat› at›klar’, ‘t›bbi kat› at›klar’, ‘tehlikeli
kat› at›klar’ ve ‘inflaat art›¤› ve moloz’ olarak dört gruba ay›rarak de¤erlendiriyor.”

ürkiye’de “çevre koruma” ad›na son
y›llarda çeflitli faaliyetler gösteriliyor. Kat› at›klar›n ayr› toplanKayna¤›nda ayr›
mas›, cinslerine göre aytoplama flart!
r›lmas›, çeflitli ifllemlerDoç. Dr. ‹brahim
den geçirilerek ikincil
‹BB Çevre Koruma ve
Demir, bir geri kazan›m
hammaddeye veya tar›m
Kontrol Daire Baflkan›
sisteminin ekonomik
girdisine dönüfltürülmesi
Doç. Dr. ‹brahim Demir.
olabilmesi için geri kave enerji eldesi için yazan›lacak at›klar›n mutlaka temiz olk›lmas› fleklindeki faaliyetlerinin tümü
mas› gerekti¤ini söylüyor. Bunun için
olarak adland›r›lan “geri dönüflüm”
de at›klar›n birbirinden ayr› toplanuygulamalar›n›n çevreye oldu¤u kamas› flart! “Kayna¤›nda ayr› toplama”
dar ekonomiye de faydas› tart›fl›lmaz!
denilen yöntemle, at›klar oluflturulduBu konuda, belediyeler ve dernekler
¤u yerde, di¤er at›klarla, ayr› kaplarda
1990’l› y›llardan bu yana çeflitli çal›fltoplan›p biriktiriliyor. Zaten, Çevre ve
malar yürütüyor. Özellikle belediyeleOrman Bakanl›¤› taraf›ndan ilgili kurin görev alanlar›nda yer alan geri dörulufllara sunulan “Ambalaj At›klar›
nüflüm uygulamalar›n› vurgulamak
Kontrol Yönetmeli¤i”de kayna¤›nda
için ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
ayr› toplama denilen, çöplerin farkl›
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkutularda cam, karton, fleklinde ayr›kan› Doç. Dr. ‹brahim Demir, önce-

‹stanbul’da kat› at›klar ‹STAÇ A.fi. taraf›ndan bertaraf ediliyor.
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1970-2006 aras›nda yaklafl›k 1,5 milyon ton cam ambalaj
at›¤› geri dönüfltürülerek, yaklafl›k 1,7 milyon ton
hammadde, 35 bin ton fosil yak›t tasarrufu sa¤lanm›fl.
larak toplanmas› mecburiyetini ön görüyor. Demir, kayna¤›nda ayr› toplama yayg›nlaflt›kça geri kazan›m oranlar›n›n artaca¤›n› belirtiyor.

Geri kazan›mda ay›r›m önemli
Dünyada do¤al kaynaklar›n›n azl›¤› düflünüldü¤ünde at›klar›n kazan›lmas› daha çok önem kazan›yor. At›kta yer alan ekonomiye geri kazand›r›labilecek maddelerin dönüflümünü
sa¤lamak için içinde tam olarak neler

geri kazan›m ve ay›klama tesislerine
gönderilece¤ini belirtiyor.
Geri kazan›mda ekonomik aç›dan
“kayna¤›nda ayr› toplama” gerçekten
büyük önem tafl›yor. Örne¤in, sebze
at›¤› bir kartona de¤di¤i zaman karton ›slan›yor ve o zaman da karton
toplansa bile ekonomik de¤erini yitiriyor. Bu anlamda Doç. Dr ‹brahim
Demir, kayna¤›nda ayr› toplamayla ilgili çal›flmalar bafllat›ld›¤›n›, ambalaj
at›klar› kontrol yönetmeli¤inden sonra Büyükflehir Belediyesi olarak am-

balaj at›klar› yönetim plan› yapt›klar›n› ve bu çerçevede, ilçe ve belde belediyeleriyle protokoller imzaland›¤›n›
ifade ediyor. Demir ayr›ca, ‹stanbul’daki kat› at›k karakterilizasyonuna
bak›ld›¤›nda, ortalama olarak çöplerin
yüzde 30’unun geri kazan›m›n›n baflar›ld›¤›n› ekliyor.

“Ver Ka¤›t-Al A¤aç”
kampanyas›…
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
1999 y›l›nda “Ver Ka¤›t-Al A¤aç” kampanyas› ad›yla yapt›¤› uygulamada,
okullara, kullan›lmayan ka¤›t karfl›l›¤›
a¤aç fidanlar› vermifl. Ancak sonralar›
okullardan a¤aç yerine bilgisayar is-

Mustafa Özcan: “Belediyeler sadece
‘kald›r›mc›l›k’ zihniyetinde”

bulundu¤unun bilinmesi gerekiyor.
“Geri kazan›m” ad›n› tafl›yan bu uygulamada, çöplerden ç›kan ve genel
olarak “ambalaj at›klar›” olarak tan›mlanan ka¤›t, karton, cam, plastik, teneke, ambalaj ve alüminyum gibi
at›klar, topland›ktan sonra, belli ifllemlerden geçirilerek geri kazand›r›l›yor. Demir, ambalaj at›klar›n›n di¤er
ifle yaramayan mutfak at›klar›ndan ayr› bir kapta toplanaca¤›n›, ayr› kaplarda toplan›lan at›klar›n da yerel yönetimler taraf›ndan ayr› bir flekilde al›n›p de¤erlendirilece¤ini ifade ediyor.
Demir, bu flekilde, ifle yaramayan
çöplerin Büyükflehir Belediyesi Aktarma Merkezleri’ne getirilip, oradan da
bertaraf tesislerine yollanaca¤›n›; ifle
yarayabilecek ambalaj at›klar›n›n her
bölgede ayr› toplan›p, sisteme uygun

CAMS‹AD (Cam Geri Dönüflüm Sanayicileri ve ‹fl Adamlar› Derne¤i) Yönetim
Kurulu Baflkan› ve Anadolu Cam Sanayi
Geri Dönüflüm Yöneticisi Mustafa Özcan, geri dönüflüm uygulamalar›n› flöyle
anlat›yor: “CAMS‹AD, Çevre ve Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan Türkiye’de yetkilendirilmifl kurulufllardan biri. Kentlinin çöpe att›¤› cam k›r›klar›, kazmac›lar olarak
ifade edilen kiflilerin, mahalle içi hurdac›lar›n restoranlardan vb. yerlerden edindikleri k›r›klar, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
CAMS‹AD Derne¤i Yönetim Kurulu
Kocaeli, Adana ve Konya’daki Anadolu
Baflkan› Mustafa Özcan.
Cam Sanayi’nin ve CAMS‹AD’›n anlaflmal› firmalar›na sat›l›yor; kumbaralardan gelen cam k›r›klar›n› da elde eden söz konusu firmalar, tüm cam ambalaj at›klar›n› iflleyerek f›r›na haz›r cam k›r›¤› haline getiriyor ve toplad›klar› cam k›r›klar›n›n üzerindeki kapak, etiket gibi fazlal›klar› temizleyerek, f›r›na haz›r cam k›r›¤› haline getiriyorlar. Tüm bu ifllemleri Anadolu Cam
Sanayi ad›na takip eden CAMS‹AD, müflterilere, Çevre Bakanl›¤›’na sunaca¤› “Cam
Ambalaj At›¤› Geri Kazan›m” belgesini temin ediyor; sonras›nda ise tüm k›r›klar
Anadolu Cam Sanayi Fabrikalar›’nda flifleye
dönüfltürülüyor.” Mustafa Özcan, camdan geri dönüflüm kazanmak için sadece CAMS‹AD’›n gayretlerinin yetmeyece¤i kanaatinde.
Ona göre belediyelerin, geri dönüflüm uygulamalar›nda “daha faal olmalar›” gerekiyor. Özcan ayr›ca, “kald›r›mc›l›k seviyesinde olan bir
belediyenin geri dönüflümcülük zihniyetine
geçemeyece¤ini” savunuyor…
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KA.DER aç›klad›: Siyasi parti yönetimleri
kad›nlara kapal›

tenmeye bafllamas› ve pek çok okul
taraf›ndan yapraklar› dökülen a¤açlar›n sökülmesi sebebiyle projenin durdurulmas›na karar verilmifl. Demir
“Bu tür uygulamalar sadece resmi kurulufllar›n gayretiyle olmaz. Ancak
toplumun genel olarak bilinçlenmesi,
kaynaklar› az tüketip, az at›k oluflturmas› ve oluflturulan at›klar› da, sebzeleri ayr› kartonlar› ayr› pofletlere koy-

ÇEVKO: “Yönetmelik
tam uygulanmal›”
Türkiye’de geri dönüflüm konusunda
yetkilendirilmifl kurulufllardan biri
olan ÇEVKO’nun üstlendi¤i 75 bin
tonluk ka¤›t-kartonun geri kazan›m›
sayesinde, 2006 y›l› içinde 1 milyon
300 bin adet a¤ac›n kesilmesi önlenmifl, at›k camlar›n ifllenmesiyle 8 milyon 300 bin litre (yaklafl›k 25 milyon
YTL.’lik) benzin, 8 milyon YTL. civar›nda ise maddi tasarruf sa¤lanm›fl oldu¤u tahmin ediliyor. ÇEVKO yetkilileri, Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkinli¤inde ç›kar›lan “ayk›r› olarak at›k
toplayan, tafl›yan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüflüm
sa¤layan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24 bin YTL., ithal edenlere 60 bin YTL. idari para cezas› verilir” yönetmeli¤inin, baflta yerel yönetimler ve yetkilileri olmak üzere tüm
birimlerde tam olarak uygulanmas›
gerekti¤inin alt›n› çiziyorlar.

ma sureti ile kayna¤›nda ayr› toplamas›, geri dönüflüm çabalar›na katk›
sa¤lar. Böylece sokak toplay›c›lar› da
etraf› kirletmeden çöplerden karton
ve ka¤›tlar› toplam›fl olur.” diyor.
‹BB, ‹STAÇ ve ‹TÜ’nün ‹stanbul’un 35 noktas›nda yapt›¤› araflt›rmaya göre çöplerin ekonomik de¤er
tafl›yan yüzde oranlar› flöyle: karton
4,57, renkli cam 2,64, renksiz cam
3,23, pet flifle 1,36, plastik 2,67… En
düflük at›k oran› ise alüminyuma ait.

Ka¤›t 0,12 YTL/kg; poflet 0,15
YTL/ kg; plastik 0,250-055 YTL/kg;
alüminyum 1,9 YTL/kg; pet 0,45-0,5
YTL/kg; demir 0,2-0,25 YTL/kg…

Günde 10 bin ton
çöp üretiyoruz...

Belediyelerin ayl›k ambalaj
at›¤› toplama miktar›

Güncel geri kazan›labilir
malzeme fiyatlar›…

‹STAÇ verilerine göre bulunan bu
Sultanbeyli
230 ton/ay
miktara, aray›c›lar›n çöplüklerden
Ba¤c›lar
70 ton/ay
toplad›klar› “eski eflya” ve sanayide
Üsküdar
44 ton/ay
kullan›labilir “hurda” gibi kat› at›klar
Maltepe
27 ton/ay
ile bofl alanlara kaçak dökülen inflaat
Kartal
16 ton/ay
art›¤› ve moloz eklendi¤inde; ‹stanBeykoz
13 ton/ay
bul’un kifli bafl›na çöp üretim miktar›Silivri
7 ton/ay
n›n yaklafl›k 1 kilogram oldu¤u görüBayrampafla 6 ton/ay
lüyor.
Kad›köy
500 ton/ay
‹stanbul’da ç›kan çöpün miktar›
n
gibi içeri¤i de
Cinsi
Ortalama miktar
Yüzde
mevsimlere
ve
Organik
maddeler
4
bin
500
ton
% 45
bölgelere
göre
Ka¤›t
bin
450
ton
%
15,5
de¤ifliyor
Kül
bin
500
ton
%
15
Günlük ortalaPlastik
950
ton
%
9,5
ma 10 bin ton olaTekstil
560 ton
% 5,6
rak üretilen çöSeramik-tu¤la-inert
madde
440
ton
% 4,4
pün içeri¤ine dair
Cam
380
ton
%
3,8
ortalama de¤erler
Metal
220
ton
%
2,2
yandaki tabloda
Toplam
10
bin
ton
%100,00
görülüyor.
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Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i
(KA.DER) Genel Merkezi’nin yapt›¤› araflt›rmaya göre;
TBMM’de temsil edilen siyasi partiler, kad›nlar›n siyaset
hakk›n› yok say›yor. Nüfusun yar›s› kad›n olmas›na karfl›n
Türkiye’de kad›n›n parti yönetimdeki temsil oran› çok düflük! AKP, CHP, DYP, MHP, ANAP VE SHP’nin parti karar
organlar›nda kad›nlar›n temsil oran› yüzde 4-24 aras›nda
de¤ifliyor. Türkiye’nin gelece¤ini yönlendiren bu partiler
karar al›rken kad›n› yok sayd›¤› gibi il yönetimlerinde de
kad›nlar› görmezden geliyor. Mecliste temsilcisi bulunan
partilerin kad›n il baflkan› oran› yüzde 2… K›sacas›, siyasi
partiler kad›n siyasetçiden hofllanm›yor. ‹flte KA.DER’e göre siyasetin utanç tablosu:
AKP
Merkez Yürütme Kurulu toplam say›s›: 20; Kad›n say›s›: 3
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplam say›s›: 50; Kad›n
say›s›:12
Merkez Disiplin Kurulu toplam say›s›: 11; Kad›n say›s›: 2
‹l Baflkanl›klar› toplam say›s›: 81; Kad›n il baflkan› say›s›: 0
CHP
Parti Meclisi toplam say›s›: 81; Kad›n say›s›: 20
Merkez Yürütme Kurulu toplam say›s›: 21; Kad›n say›s›: 2
Yüksek Disiplin Kurulu toplam say›s›: 15; Kad›n say›s›: 4
‹l Baflkanl›klar› toplam say›s›: 81; Kad›n il baflkan› say›s›: 3
DYP
Genel ‹dare Meclisi toplam say›s›: 40; Kad›n say›s›: 5
Merkez Karar Kurulu toplam say›s›: 70; Kad›n say›s›: 8
Yüksek Haysiyet Divan› toplam say›s›: 20; Kad›n say›s›: 3
‹l Baflkanl›klar› toplam say›s›: 81; Kad›n ‹l Baflkan› say›s›: 0

Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan› Nimet Çubukçu.
MHP
Merkez Yürütme Kurulu toplam say›s›: 70; Kad›n say›s›: 3
Merkez Disiplin Kurulu toplam say›s›: 9; Kad›n say›s›: 0
‹l Baflkanl›klar› toplam say›s›: 81; Kad›n ‹l Baflkan› say›s›: 0
ANAP
Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplam say›s›: 50; Kad›n
say›s›: 4
Baflkanl›k Divan› toplam say›s›: 13; Kad›n say›s›: 2
Merkez Disiplin Kurulu toplam say›s›: 13; Kad›n say›s›: 4
‹l Baflkanl›klar› toplam say›s›: 81; Kad›n ‹l Baflkan› say›s›: 1
SHP
Parti Meclisi toplam say›s›: 60; Kad›n say›s›: 18
Merkez Yürütme Kurulu toplam say›s›: 18; Kad›n say›s›: 2
Merkez Disiplin Kurulu toplam say›s›: 9; Kad›n say›s›: 1
‹l Baflkanl›klar› toplam say›s›: 63; Kad›n ‹l Baflkan› say›s›: 5

Ajans Press en medyatik kredi
kartlar›n› aç›klad›
Ajans Press, yaz›l› bas›nda yer alan kredi kartlar›n›n 2006 y›l›na ait
haber ve reklam ölçümlemelerini aç›klad›. Yap›lan analize göre; Ocak
ve Ekim 2006 tarihleri aras›nda, 732 haber adediyle “Bonus Card” en
çok haber olurken; “Bonus Card”› 617 haberle “World Card” ve 517
haberle “Axess” izledi. Ocak 2004 ve Ekim 2006 tarih aral›¤›nda gerçeklefltirilen analiz neticesinde; kredi kartlar›n›n haber, söylefli, köfle
yaz›s›, tüketici köflesi, mizah, inceleme-araflt›rma bafll›klar› alt›nda bas›nda 17 bin 324 kere yer ald›¤› saptand›. Üç y›ll›k süreç içerisinde
yaklafl›k 16 bin 170 adet kredi kart› haberi yap›ld›¤›; bunlar›n 15 bin
833 adedinin olumlu, 39 adedinin olumsuz ve 298 adedinin de informatif (bilgilendirici) haber oldu¤u aç›kland›.
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H›ncal Uluç ‹stanbul’un
trafik dü¤ümünü çözüyor
H›ncal Uluç’un trafik üzerine yazd›¤› yaz›lar› bir süredir
takip ediyoruz. Uluç, ‹stanbul’un trafik karmaflas›n›
azaltmak için neredeyse Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndan daha
fazla çözüm önerisi sunuyor. Ama dinleyen kim?

Y

Yaz›: An›l Keskin Foto: Emrah Do¤an

azmakla bitmeyen ‹stanbul
trafi¤inin hali sizce ne olacak?
Gerçekten yazmakla bitecek gibi
de¤il. ‹stanbul trafi¤indeki sorununun
daha önceden Ankara’ya da yans›d›¤›n› biliyoruz. Baflbakan›n talimat›yla,
‹çiflleri, Ulaflt›rma, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’ndan oluflan bir komisyon kurulmufltu. Ancak ben bunun
göstermelik bir çaba oldu¤unu düflünüyorum. ‹çiflleri Bakan›, ‹stanbul trafi¤ini gerçekten çözmeyi isteseydi
flimdiye kadar çoktan bir yere var›lm›flt›. ‹çiflleri Bakan›’n›n Baflbakana
sundu¤u trafik çal›flma raporu adeta
“ilkokul ö¤rencisi kompozisyonu”
fleklinde; 50 senedir bilinen ve yap›lmayan k›sa, orta ve uzun vadedeki bir

tak›m önlemlerden olufluyordu. K›sacas›, çal›flmada pratik ve kal›c› çözüm
önerileri yoktu.

“‹çiflleri Bakan›, ‹stanbul
trafi¤ini gerçekten çözmeyi
isteseydi flimdiye kadar
çoktan bir yere var›lm›flt›.”
Bir türlü bitmek bilmeyen alt
yap› çal›flmalar› ve çözüm olarak
gösterilen e¤itilmifl sürücüler, trafik kaosu üzerinde ne kadar etkin
olabilir sizce?
‹nsanlar› kurallara uymaya zorlayan fley “denetim” ve “cezalar”d›r.
E¤itim çok da önemli de¤il! Örne¤in,
Münih’ten ‹stanbul’a giden bir t›r flo-
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förü 5 trafik suçu ifllerken; ayn› floför
‹stanbul-Adana yolunda 42 trafik suçu
iflliyor. Bu adam, Münih’ten Edirne’ye
gelene kadar e¤itimli olup da, EdirneAdana aras›nda e¤itimini kaybetmiyor
elbet. Amerika’da ço¤u insan üniversite mezunuyken bin 200 ABD Dolar›
civar›nda trafik cezas› varsa, demek ki
trafik suçlar›n› önlemenin yolu yüksek cezalardan geçiyor. Büyükflehirlerde uygulanan trafik kurallar›n›n
Anadolu’dakilerden de farkl› olmas›
gerek. Diyelim ki Hakkari’de yanl›fl
yere araban› park etmenin cezas› 49
YTL. Hakkarili vatandafl›n gelir seviyesine göre bu ceza evlat ac›s› gibiyken, ayn› ceza bir kentlinin gelirini
çok sarsmaz. Bu yüzden Meclis’te,
büyükflehirler için ayr› bir yasa ç›kart›lmal› ve “trafik polisli¤i” ayr› bir
branfl olmal›. Trafik polisleri özel e¤itimlere tabi tutularak d›fl ülkelerde
kurs ve seminerlere gönderilmeli.
Peki trafik cezalar›n›n yükseltilmesi suçu iflleyenler için gerçekten cayd›r›c› olabilir mi?
Dünyan›n bütün uygar ülkeleri
yüksek cezalar üzerinde anlaflm›fllarsa
bunu art›k tart›flman›n bir anlam› yok.
Yaz›lar›mda bu cezalar›n art›r›lmas› gerekti¤ini söylüyorsam, okurdan bu sefer rüflvetler artaca¤› yönünde tepkiler
geliyor. Diyelim ki yüksek cezalar karfl›s›nda rüflvetler gerçekten de artacak;
bu durumda 49 YTL. olan cezan›n rüflveti 10 YTL. iken 2 bin YTL.’lik ceza
karfl›s›nda verilen rüflvet de 200
YTL.’ye ç›kar. Burada esas mesele sürücülerin trafikte “ya yakalan›rsam”
duygusu içersinde seyretmeleri. Trafikte kurallara uyumay› sa¤layan bu duygu, yüzdelerle ifade edilen “alg›lanan
yakalanma riski” olarak tan›mlan›yor.
Türkiye’de alg›lanan yakalanma riski
yüzde 1’lerde seyrediyor. Trafikte, polisin gözüne baka baka cep telefonuyla konuflanlar›, dönülmez kavflaklardan geçenleri, emniyet kemeri takmayanlar› görüyoruz. Bunlar bence trafik
konusunda en dehflet verici fleyler. Bir

suçlu e¤er trafik polisinin önünde böylesine rahat davran›yorsa, o kentte art›k alg›lanan yakalanma riski s›f›rd›r.

“‹stanbul trafi¤inden
sorumlu bir kifli için
yollar kapat›l›yor.
Trafikte hiçbir s›k›nt›
yaflamayan birinin
sorunu görmesi
mümkün de¤il.”
Yaflad›¤›n›z ilginç trafik an›lar›n› bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Bir gün Teflvikiye Caddesi’ndeyiz.
Trafik kilitlenmifl gitmiyor. Bir yandan
ambulans›n siren sesini duyuyorum.
Ancak kimsenin umurunda de¤il ve
yaklaflan ambulansa yol vermiyorlar.
Ben de dayanamad›m araçtan ç›kt›m.
Sürücülere yön göstererek, ambulansa yol açt›m. Baflka bir gün ise Gayrettepe’den Vatan Caddesi’ne giden
yolda araçla seyir halindeyken yollar›n kapat›ld›¤›n› gördüm. Polise sordum; Emniyet Müdürü Celalettin Cer-

rah geçece¤i için trafi¤in engellendi¤ini ö¤rendim. ‹stanbul trafi¤inden
sorumlu bir kifli için yollar kapat›l›yor.
Trafikte hiçbir s›k›nt› yaflamayan birinin sorunu görmesi mümkün de¤il.
Peki bu anlatt›klar›n›za farkl›
aç›dan örnek teflkil edebilecek
fleyler yaflad›n›z m›?
25 sene önce Amerikal› eflim, ben,
eflimin annesi arabada Nevada Çölü’nde ilerliyoruz. En
son insan görmemizin üzerinden 1,5 saat geçmifl. Arabay› kay›nvalidem kullan›yor; ben de sigara içiyordum.
Elimi izmariti atmak için d›flar› uzatm›flt›m ki eflim ve
kay›nvalidem bana mani
olup, “burada izmarit atman›n cezas› 200 Dolar” dediler.
Me¤er motosikletli polisler
a¤açlar›n arkas›nda ceza kesmek için bekliyorlarm›fl. Sadece bu de¤il ki! Burada,
araban›z› park yasa¤› olan
yere b›rakt›¤›n›z vakit bafl›n›za ne gelece¤inizi bilmiyorsunuz; bir gün polisin can›
istiyorsa ceza fifli koyuyor,
öbür gün araban›z çekmifl
oluyor. Yurt d›fl›nda bu, kesin çizgilerle sürücülere belirtilmifl durumda.
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Yurt d›fl›nda cezalar kurallara
uyum sa¤lat›yor yani..
Amerika’da k›rm›z› ›fl›kta üç kere
geçti¤i tespit edilen kiflinin ehliyeti
geri al›n›yor. Kaliforniya’da “aptal
kursu” denilen bir kursa yollan›yorlar.
Ünlü komedyenler onlarla kurs boyunca dalga geçiyor. Güney Afrika
Mahkemesi karar›na göre, alkollü
araç kullanan›n arabas› bile elinden
al›nabiliyor. Bu tür uygulamalar›n oldu¤u ülkelerde insanlar afla¤›lanmaya
maruz kalmamak ve yüksek miktarda
para cezas› ödememek için kurallara
uyuyor.
Sizce yaflad›¤›m›z trafik kabusunu önlemede medya ne kadar
etkin?
Ben medyay› “yüz karas›” olarak
tan›ml›yorum. Çünkü bu Allah’›n cezas› televizyonlar›n insanlar› e¤itmek
gibi çabalar› yok. Örne¤in y›llarca Almanya’da haber sonras› “Seven Sense/ (Yedinci Duyu)” adl›, insanlar› trafik konusunda e¤iten bir program yap›ld›. Oysa bizde, kendi gazetem de
dahil kimsenin trafik sorunu ve çözümleri umurunda de¤il. Adamlar nas›lsa ben yaz›yorum diye bu konuya
e¤ilmiyorlar. Asl›nda trafik yaz›lar›
yazmak benim için bir nevi deflarj; bir
fleylerin de¤iflece¤ine çok da inanm›yorum.
n

yak›n plan

yak›n plan

Orhan Pamuk’un
yaz› serüveni

O

rhan Pamuk, 7 Aral›k
2006… “Yaz› yazmak, içe
dönük bak›fl› kelimelere geçirmek, insan›n kendisinin içinden
geçerek yeni bir alemi sab›rla, inatla
ve mutlulukla araflt›rmas›d›r…
…Kendi hayat›n› baflkalar›n›n hikâyesi olarak yavafl yavafl anlatabilmesi, bu anlatma gücünü içinde hissedebilmesi için bana öyle gelir ki,
yazar›n masa bafl›nda y›llar›n› bu sanata ve zanaata sab›rla verip, bir iyimserlik elde etmesi gerekir..
… Huzursuzlu¤un insan› yazar
yapan temel dürtülerden biri oldu¤unu biliyorum. Yazar olmak için sab›r
ve çileden önce içimizde kalabal›ktan, cemaatten, günlük s›radan hayattan, herkesin yaflad›¤› fleylerden kaç›p
bir odaya kapanma dürtüsü olmal›d›r... Bu kitaplar› keyfince okuyan,
yaln›zca kendi vicdan›n›n sesini dinle-

“Orhan Pamuk o sözleri söyledi mi? Nobel siyasilefltirildi mi?
Nobel’i bir Türk yazar›n almas›na sevinenler ve sevinmeyenler
‘neden’ diye sordular m›? Orhan Pamuk bundan sonra siyasi
konularda konuflmayacak m›?” gibi sorular Mülkiye ‹stanbul
Dergisi Yay›n Kurulu’nun da gündemine geldi. Bu tart›flmaya
girmeyi gereksiz görerek Orhan Pamuk’un 7 Aral›k 2006
tarihinde Stockholm’de yapaca¤› konuflmay› yorumsuz
yay›nlamaya karar verdik. Her ne anlat›rsa…
7 Aral›k’da Orhan Pamuk, dünyan›n tüm edebiyatseverlerine,
düflünürlerine ve çocuklar›na seslenen bir konuflma yapt›.
K›s›tl› sayfalar›m›zda bu konuflmadan bir seçki sunuyoruz.
Orhan Pamuk’un öyküsünü de¤il, yaz›n›n ve Nobel ödülü
kazanm›fl bir yazar olman›n serüvenini anlatan bir seçki…
Mülkiye ‹stanbul Yay›n Kurulu
yerek baflkalar›n›n sözleriyle tart›flan
ve kitaplarla konufla konufla kendi
düflüncelerini ve alemini oluflturan
özgür, ba¤›ms›z yazar›n ilk büyük örne¤i, modern edebiyat›n bafllang›c›
Montaigne’dir elbette…
Ama kendimizi kapatt›¤›m›z odada san›ld›¤› kadar da yaln›z de¤ilizdir.
Bize önce baflkalar›n›n sözü, baflkalar›n›n hikâyeleri, baflkalar›n›n kitaplar›,
yani gelenek dedi¤imiz fley efllik eder.
Edebiyat›n insano¤lunun kendini anlamak için yaratt›¤› en de¤erli birikim
oldu¤una inan›yorum. ‹nsan topluluklar›, kabileler, milletler edebiyatlar›n›
önemsedikleri, yazarlar›na kulak verdikleri ölçüde zekileflir, zenginleflir ve
yükselirler, ve hepimizin bildi¤i gibi,
kitap yakmalar, yazarlar› afla¤›lamalar
milletler için karanl›k ve ak›ls›z zamanlar›n habercisidir. Ama edebiyat
hiçbir zaman yaln›zca milli bir konu
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de¤ildir. Kitaplar›yla bir odaya kapanan ve önce kendi içinde bir yolculu¤a ç›kan yazar, orada y›llar içinde iyi
edebiyat›n vazgeçilmez kural›n› da
keflfedecektir: Kendi hikâyemizden
baflkalar›n›n hikâyeleri gibi ve baflkalar›n›n hikâyelerinden kendi hikâyemizmifl gibi bahsedebilme hüneridir
edebiyat…
Yirmi befl y›l Türkiye’de yazar olarak ayakta kalabilmek için kendimi
bir odaya kapatt›ktan sonra, yazarl›¤›n içimizden geldi¤i gibi yazman›n,
toplumdan, devletten, milletten gizlice yap›lmas› gereken bir ifl olmas›na,
… art›k isyan ediyordum...
…Her zamanki tak›nt›l›, öfkeli sesimle kendi kendime ‘mutluluk nedir?’ diye soruyordum. Tek bafl›na bir
odada derin bir hayat yaflad›¤›n› sanmak m›d›r mutluluk? Yoksa cemaatle,
herkesle ayn› fleylere inanarak, inan›-

yormufl gibi yaparak rahat bir hayat
yaflamak m›? Herkesle uyum içinde
yaflar gibi gözükürken, bir yandan da
kimsenin görmedi¤i bir yerde, gizlice
yaz› yazmak mutluluk mudur asl›nda,
mutsuzluk mu? Ama bunlar fazla h›rç›n, öfkeli sorulard›. Üstelik iyi bir hayat›n ölçüsünün mutluluk oldu¤unu
nereden ç›karm›flt›m ki? ‹nsanlar, gazeteler, herkes hep en önemli hayat
ölçüsü mutlulukmufl gibi davran›yordu…
…Benim için yazar olmak demek,
içimizde tafl›d›¤›m›z, en fazla tafl›d›¤›m›z› biraz bildi¤imiz gizli yaralar›m›z›n üzerinde durmak, onlar› sab›rla
keflfetmek, tan›mak, iyice ortaya ç›karmak ve bu yaralar› ve ac›lar› yaz›m›z›n ve kimli¤imizin bilinçle sahiplendi¤imiz bir parças› haline getirmektir.
Herkesin bildi¤i ama bildi¤ini bilmedi¤i fleylerden söz etmektir yazarl›k. Bir odaya kapan›p y›llarca hünerini gelifltiren, bir alem kurmaya çal›flan
yazar ifle kendi gizli yaralar›ndan bafllarken bilerek ya da bilmeden insano¤luna derin bir güven de
göstermifl olur. Baflkalar›n›n
da bu yaralar›n bir benzerini
tafl›d›¤›na, bu yüzden anlafl›laca¤›na, insanlar›n birbirlerine benzedi¤ine duyulan bu
güveni hep tafl›d›m.
…Dünya nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun bu duygularla yaflad›¤›n›, hatta daha
a¤›rlar› olan eziklik, kendine
güvensizlik ve afla¤›lanma
korkular›yla bo¤uflarak yaflad›¤›n› kendimden biliyorum.
Evet, insano¤lunun birinci
derdi hâlâ, mülksüzlük, yiyeceksizlik, evsizlik… Ama art›k televizyonlar, gazeteler bu
temel dertleri edebiyattan çok
daha çabuk ve kolay bir flekilde anlat›yor bize. Bugün
edebiyat›n as›l anlatmas› ve
araflt›rmas› gereken fley, insano¤lunun temel derdi ise d›flar›da kalmak ve kendini

önemsiz hissetme korkular›,
bunlara
ba¤l› de¤ersizlik duygular›,
bir cemaat olarak yaflanan gurur k›r›kl›klar›,
k›r›lganl›klar, küçümsenme endifleleri, çeflit çeflit
öfkeler, al›nganl›klar, bitip tükenmeyen afla¤›lanma
hayalleri ve bunlar›n kardefli milli
övünmeler, fliflinmeler…
…Bildi¤iniz gibi, biz yazarlara en
çok sorulan, en çok
sevilen soru fludur:
‘neden yaz›yorsunuz?’ ‹çimden geldi¤i
için yaz›yorum! Baflkalar› gibi normal
bir ifl yapamad›¤›m için yaz›yorum.
Benim yazd›¤›m gibi kitaplar yaz›ls›n
da okuyay›m diye yaz›yorum. Hepinize, herkese çok çok k›zd›¤›m için ya-
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z›yorum. Bir odada
bütün gün oturup
yazmak çok hofluma
gitti¤i için yaz›yorum.
Onu ancak de¤ifltirerek gerçekli¤e katlanabildi¤im için yaz›yorum. Ben, ötekiler, hepimiz, bizler
‹stanbul’da, Türkiye’de nas›l bir hayat
yaflad›k, yafl›yoruz,
bütün dünya bilsin
diye yaz›yorum.
Ka¤›d›n, kalemin,
mürekkebin kokusunu sevdi¤im
için yaz›yorum.
Edebiyata, roman
sanat›na her fleyden
çok inand›¤›m için yaz›yorum. Bir
al›flkanl›k ve tutku oldu¤u için yaz›yorum. Unutulmaktan korktu¤um için
yaz›yorum. Getirdi¤i ün ve ilgiden
hoflland›¤›m için yaz›yorum. Yaln›z
kalmak için yaz›yorum. Hepinize,
herkese neden o kadar çok çok k›zd›¤›m› belki anlar›m diye yaz›yorum. Okunmaktan hoflland›¤›m
için yaz›yorum. Bir kere bafllad›¤›m flu roman›, bu yaz›y›, flu sayfay› art›k bitireyim diye yaz›yorum. Herkes benden bunu bekliyor diye yaz›yorum. Kütüphanelerin ölümsüzlü¤üne ve kitaplar›m›n raflarda durufluna çocukça inand›¤›m için yaz›yorum.
Hayat, dünya, her fley inan›lmayacak kadar güzel ve flafl›rt›c› oldu¤u için yaz›yorum. Hayat›n
bütün bu güzelli¤ini ve zenginli¤ini kelimelere geçirmek zevkli
oldu¤u için yaz›yorum. Hikâye
anlatmak için de¤il, hikâye kurmak için yaz›yorum. Hep gidilecek bir yer varm›fl ve oraya -t›pk› bir rüyadaki gibi- bir türlü gidemiyormuflum duygusundan
kurtulmak için yaz›yorum. Bir
türlü mutlu olamad›¤›m için yaz›yorum. Mutlu olmak için yaz›yorum.”
n

gezi

gezi

Akdeniz’in ortas›ndaki tarih,
kültür ve jeoloji harikas›:

Sicilya

Catania semalar›na
yaklafl›rken uça¤›n içine
k›z›ll›k hakim oluyor.
Akdeniz’in aç›k ve lacivert
gökyüzüne do¤an güneflin
k›z›ll›¤› yans›yordur diye
umursamazken, uça¤›n
sa¤ taraf›ndan heyecanl›
u¤ultular yükseliyor.
Yaz›: Haluk Yurtkuran

K

araya yaklaflt›kça kara bir kütlenin a¤z›ndan taflan k›z›ll›k
giderek uça¤›n içini doldurmaya bafll›yor. “‹flte” diye geçiriyorum
içimden, “Sicilya’ya yak›flan karfl›lama
da böyle olmal› Etna’dan”. Evet flansl›yd›k gerçekten de; Etna birkaç gündür lavlar saç›yormufl a¤z›ndan. Grubumuz böylece Sicilya’n›n ilk harikas›na daha uçaktayken tan›k oluyor,
kal›fl›m›z süresince de tan›kl›¤›m›z devam ediyor bu jeolojik fenomene.
Havaalan›nda bizi karfl›layan rehber Juseppe’ye grubun en merakl›s›
kinayeli bir flekilde soruyor; “‹talyanca konuflur musun?” Cevap; “Hay›r,
ben Sicilyal›y›m.” ‹flte bir Sicilyal›ya
yak›flan yan›t! Sicilya’n›n demografik
yap›s› gerçekten de bir mozaik gibi
ancak sonuçta bu Akdeniz adas›n›n
insanlar› kendilerini Yunan, Arap, Afrika, Norman, Latin, ‹talyan köklerinden ziyade Sicilyal› üst kimlikleri ile
tan›ml›yorlar. Akdeniz’in ortas›nda olmak tarih boyunca Sicilya’y› çeflitli ka-
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vimlerin u¤rak yerine çevirmifl.
Adan›n yerlileri Siculi ve Sicaniler,
Yunanl› öncülerin M.Ö. 8 yüzy›ldan
itibaren “Magna Graecia” hayali peflinde bat›ya do¤ru ilerlemeleri ile
adan›n do¤usunda Messina’dan bafllayarak s›ras›yla, Taormina, Catania, Siraküza, Era ve Agrigento’yu kolonize
etmeleri ile ortadan kayboluyorlar.
Oysa ayn› dönemlerde bat›da tüccar
Fenikeliler Palermo, Erice, Mozia and
Solunto’yu kurarken, savaflç› Kartacal›lar da yine bat›da tutunmaya çal›fl›yorlard›.

‹talyanlarca “üvey evlat”
görülen Sicilya, güçlenmek için
“mafya” kavram›n› yaratm›fl!
Yunanl›lar› s›ras›yla Romal›lar, Bizans, Kuzey Afrikal› Araplar ve Endülüs’te oldu¤u gibi buradada ‹slamiyet’i
sona erdiren Katolik Aragon Krall›¤›
takip etmifl. Ortaça¤’da çeflitli krall›klar, derebeylikler ve Papal›¤›n ege-

menli¤i alt›nda savrulan ada, ‹talyan Ulusal Birli¤i’ni kuran Garibaldi taraf›ndan 1860’ta ‹talya’ya
kat›lm›fl. Ancak her zaman ülkenin üvey evlad› muamelesi görmüfl ve bu nedenle bir tür, bizdeki afliret töresi gibi adalet da¤›t›m
mekanizmas› olan “mafya”y› dünya literatürüne kazand›rm›fl. Avrupa Birli¤i’nin etkisiyle olsa gerek
yükselen ekonomik gelir ve adaya
yap›lan yat›r›mlar, mafyan›n etkisini azaltm›fl durumda.
Adan›n ikinci büyük kenti Catania, tarih boyunca Etna’n›n lavlar›n›n
tehdidi alt›nda kalm›fl ve özellikle 18.
yüzy›ldaki patlamadan sonra tamamen lavlar alt›nda kald›¤› için yeniden infla edilerek, Barok mimarinin
etkisi alt›na girmifl. Halen de bu özelli¤ini koruyan katedrali, meydan›, sokaklar›, flehir surlar›, liman› ile tipik
Do¤u Akdeniz kentin özelliklerini koruyor. Akflam üzerleri kordon boyunca yürüyüfle ç›kan Catanial›lar önde
baba ve erkek çocuklar, arkada anne
ve k›z çocuklar olmak üzere ailece
dondurmalar›n› yiyerek sosyallefliyorlar. Catania’n›n en ilginç yeri, bal›k ve
sebze-et hali... Etlerin ve sakatatlar›n
aç›kta sat›ld›¤›n› gördükçe Avrupa
Birli¤i’nin Sicilya için ‹talya’ya “torpil”
geçti¤ini düflünmemek elde de¤il. Bal›k halinde yer alan lokantalarda taze
bal›k, deniz mahsulü ve mezeler yiyip, güzel flaraplar içebiliyorsunuz.
Yaln›z fiyatlar çok ucuz ve Sicilyal› aflç›lar›n da elleri çok bol oldu¤u için
yemekleri ›smarlarken abartmamakta
fayda var; çünkü gözünüz ve mideniz
doyduktan sonra masada hâlâ yiyecek b›rakt›ysan›z, sebebini lokantan›n
flef ve garsonlar›na anlatmakta zorlanabilirsiniz.

s›nda, güneflin p›r›lt›lar›n› yans›tan Akdeniz, etrafta çeflitli tarihi dönemlere
tan›kl›k etmifl caddeler, tap›naklar ve
meydanlar›yla kent, gündüzleri turist
ak›n›na u¤rarken akflamlar› el ayak çekilince antik sessizli¤ine bürünüyor.
Ünlü Matematikçi Arflimet’in do¤du¤u
kent Siraküza’n›n ise en etkileyici yeri,
antik tafl ocaklar› ve yine yekpare kayaya oyulmufl amfitiyatrosu... Artemis
taraf›ndan yer alt› nehrine dönüfltürülmüfl ve kentin hemen bat› k›y›s›nda
yer alan Ortiga Adas›’nda yeryüzüne
p›nar olarak ç›km›fl olan Arethusa efsanesine tan›kl›k ederken, bu¤ulanm›fl
kadehlerde beyaz flarab›n›z› yudumlamak da ayr› bir keyif Siraküza’da.
Adan›n iç taraflar›nda yüksek tepelerde yer alan Piazza Amerina’ya giderken, de¤iflen co¤rafyay› ve c›l›z bitki
örtüsünü görünce kendinizi Orta Anadolu platosunda sanabilirsiniz. Sebebi
yine Etna’d›r… Zengin mineraller tafl›yan lavlar, Etna’n›n do¤u etekleri ve
sahile yay›lm›fl olmas› topra¤› verimli
hale getirse de; bat› ve kuzey taraf› bu
zenginlikten nasibini alamam›fl. Iss›zl›-

Sicilya gezinizde Arflimet’in
do¤du¤u yeri de görebilirsiniz
Taormina, herhalde dünyan›n en
romantik antik tiyatrosuna sahip kentlerden biridir. Arkada Etna, eteklerinde narenciye bahçeleri ve hemen k›y›-
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¤›n ortas›nda Roma dönemine
ait zengin bir konut olan Piazza Amerina’daki yer mozaikleri ve duvar freskleri, Romal›lar›n sosyal ve gündelik yaflam›na ›fl›k tutarken; estetik olarak
Roma mozaik sanat›n›n en güzel örneklerini sergiliyordu.
Burada yine unutmayaca¤›m›z
an›lardan biri, yerel bir lokantada yedi¤imiz Sicilya börekleri ve pizzalar oldu. Tekrar ölçüyü kaç›r›p, eli bol garsonlar›n masaya getirdi¤i her fleyi silip süpürdükten
sonra, yiyip-içtiklerimizi hazmedebilmek için grubumuzun “emekli denizcilerinin” tavsiyesi ile içti¤imiz, bir nevi “lavabo aç” vazifesi gören Fernet
Branca shot’lar› kendimizi gerçekten
de Romal› gibi hissetmemize yol açt›.

En güzel plaj: Cefalu…
Adan›n baflkenti Palermo’nun eski
kent merkezi, üniversitesi, parlamentosu, eski saray, Antikac›lar Caddesi,
katedrali ve eski liman; en etkileyici
bölümler… Ünlü Opera Binas›, Bit
Pazar›, meflhur ‹talyan markalar›n›n
dizildi¤i Liberta Caddesi ve mafya babalar›n›n yarg›lan›p kapat›ld›¤› hapishanesi, Arap, Yahudi ve H›ristiyan
mahalleleri ile ziyaretçisine kozmopolit bir Akdeniz kenti görüntüsü sunuyor. Civardaki plajlar aras›nda bizim
gönlümüz Cefalu’da kald›. Öyle ki
ekim sonu günefli ile kumsala serpilmifl tembel tembel yatan turistleri görünce gelip burada tatil yap›l›r diyenlerimiz ço¤unluktayd›.
n

keyif

keyif

Kahve ve konya¤›n

S

›cac›k içiminin her çeflidinde
farkl› bir keyif sakl›d›r. Filtre
kahve, Türk kahvesi ve di¤erleri… Keyfin öyküsü 500 y›l öncesine
dayan›r. Kahve üretiminin 18. yüzy›l›n
ilk y›llar›nda Arabistan’da bafllad›¤›
biliniyor. Araplar›n “kuvvet” anlam›na
gelen “kaveh” dedikleri kahve, dünyada yayg›nlaflt›¤›ndan bu yana, bir
keyif içece¤i olarak ço¤u insan taraf›ndan tercih ediliyor. Arabistan’dan
bafllay›p, dünyaya yay›lan kahvenin
tabi bir de üretilifl süreci var. Boyu 8
metreyi bulan kahve a¤ac›, hasad› kolaylaflt›rmak amac›yla funda boyunda
budan›yor. Koyu yeflil, üstleri deri, çiçekleri beyaz renk görünümünde
olan kahve a¤ac›n›n meyvesinin olgunlaflmas› 8-10 ay sürüyor. Olgunlaflma sürecinde rengi de¤iflen kahve

So¤uk k›fl günlerinin
sohbetleri farkl› k›lan keyfi
kahve… Öyküsü 500 y›l
öncesine dayanan bu
mutlulu¤un konyakla olan
dostlu¤unu da bilenler bilir.
fiiirlere bile konu olan
bu dostluk bir araya
geldi¤inde bir rehavet
çöker damaklara. Bazen de
güzel bir akflam yeme¤inin
verdi¤i doygunlu¤u,
rehavete dönüfltürür
kahve ve konya¤›n dans›…
Yaz›: An›l Keskin

a¤ac› son olarak koyu k›rm›z› bir renk
ald›¤›nda hasat ediliyor. Kahve meyvesinin içinde iki çekirdek ifllenerek
mutfaklarda kullan›lan kahve haline
getiriliyor.

fiarab›n dam›t›lm›fl hali:
Konyak
Bir akflam yeme¤inin getirdi¤i
doygunlu¤u, bir fincan kahveyle birlikte tamamlaman›n da zevkini kahve
tiryakileri bilir. Yemek sonras› hazmettirici özelli¤inden ötürü kimileri
de bazen, kahve keyfini konyakla bir-

Kahve çeflitleri, yetifltirildikleri yerlere, biçimlerine, renklerine, lezzetlerine, tanelerinin düzgün olup olmamas›na göre adland›r›l›r. Örne¤in Brezilya’n›n güneyinde
yetifltirilen büyük, yeflilimsi taneli orta derecede kuvvetli kahveye “Santos”, Arabistan ve Yemen’ de yetifltirilen kahveye “Mocca”, Cava civarlar›nda yetifltirilen sar›yla kahverengi aras›nda de¤iflen renklerde iri taneli, kuvvetli koyu yeflilden neftiye kadar çeflitli renkleri olan küçük taneli kahveye de “Cava” deniyor.
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valsi

lefltirir. Ad›n›, Fransa’n›n Cognac kasabas›ndan alan ve bu bölgede yetiflen üzümlerden yap›lan bir içki çeflidi olan konyak “flarab›n dam›t›lm›fl
hali” olarak ifade ediliyor. 1930’lu y›llarda Fransa’dan “konyak” isminin
kullan›m›na tescil protestosu geldi¤inden bu yana, sadece Cognac kasabas› civar›ndaki ba¤larda, belli kurallara
uygun yap›lan brendi’lere konyak denebiliyor. Brendi ve konyak aras›ndaki fark ise gurmelerin de tabiriyle,
“her konyak brendi’dir ama her brendi bir konyak de¤ildir” fleklinde aç›klan›yor.

yo¤unlaflt›rmay›, alkol derecesini
yükseltmeyi
deneyerek
baflar›l›
olurlar. Yine o dönemlerde gittikleri
ülkede de meyhanelerde içine biraz
su kat›p içtikleri bu
içkiyi ayn› zamanda,
kaynat›larak dam›tt›klar›ndan ötürü bu flaraba
“yan›k flarap” dedikleri bilinir. O gün bugündür konyak, tüm
dünyada sevilerek içilen bir içki olma
s›fat›n› elde etmifltir. Konya¤›n lezzeti,
co¤rafyas›n›n özelliklerinden gelir.
Buran›n bol kireçli topraklar›nda yetiflen beyaz üzümler, konya¤a çok özel
bir rahiya katar, ayn› üzümler dünyan›n baflka bir yerinde yetiflip ayn›
yöntemlerle ifllense bile konya¤›n
kendine özgü kokusunu yakalamak
mümkün olmaz. Fransa bu sebepten
dolay› “Cognac” bölgesinde üretilen
“konyak” ismini tescillemifl durumdad›r.

S›cac›k
bir kehribar
Kehribar rengiyle
göz dolduran konyak kadehinde sal›m sal›m sal›n›rken,
bir yudumda bile insan›n içini ›s›t›r. Bu
özelli¤inden
ötürü k›fl aylar›nda tercih edilen konyak,
çift dam›t›lma yöntemiyle
elde edilir. fiarap önce
hafif ateflte dam›t›l›r. Birinci dam›tma, saf olmayan bir alkol verir. ‹mbikten arta kalan küspe ç›kart›l›r ve bundan da tartarik asit elde edilir. Bu
alkol yeniden imbi¤e doldurulup, ›s›t›l›r. ‹lk elde edilen ve “bafl ürün” ad›
verilen alkol, mefle f›ç›lara doldurulur.
Konya¤a rengini ve tad›n› da iflte bu
mefle f›ç›lar verir.
n

Konyak nas›l içilir?
Konyak barda¤› önce göz hizas›na kald›r›larak eflsiz kehribar rengi ve olgun
yap›s› gözlemlenir, burun barda¤›n
a¤›z k›sm›na getirilerek ilk uçucu aromas› keflfedilir. Sonra daha önceki tad›mlar› onaylamak için a¤›z içinde gezdirilir. Çünkü dilin
farkl› bölgeleri, de¤iflik
tatlara karfl› duyarl›d›r. Bu nedenle konya¤›n eflsiz tad›n› alg›layabilmek için a¤›zda
gezdirilmesi tavsiye
edilir. Ünlü konyak
markalar› yudumland›ktan sonra tad›n
a¤›zda kalma süreleri
flöyle ifade ediyor:
“Remy Martin VSOP”
2-3 dakika; “Remy Martin XO” 10 dakika; “Remy Martin Extra” 20 dakika

Konyak nas›l
servis edilir?
Genellikle yemeklerden sonra hazmettirici olarak akflam vakitlerinde ve
kahve ile birlikte tercih edilen konyak,
16-18 santigrat derece s›cakl›kta servis edilir. Kaliteli konyaklar›n her zaman sek servis edilmesi önerilir. Konyak alkolünü hafifletmek için soda, kola, limonata ve “ginger ale” gibi baz›
gazoz veya meflrubatlarla kar›flt›r›labilir. Ayr›ca konyak, çeflitli kokteyllerinde ana içkisi olarak kullan›l›r.

Lezzeti “co¤rafyas›nda” sakl›

Keyifli bir
“kahve-konyak” tarifi

16. yüzy›lda Fransa’dan Hollanda’ya ve ‹skandinav ülkelerine f›ç›larla flarap tafl›yan Hollandal› kaptanlar›n ilk konya¤› ürettikleri söylenir. O
y›llarda, bölgedeki beyaz flaraplar›n,
alkol dereceleri düflük oldu¤u için
uzun deniz yolculu¤u s›ras›nda zaman zaman bozulmas›yla kaptanlar,
çözüm üretme yoluna gider ve Charente bölgesinin flarab›n› dam›tarak

Malzemeler: Bir fincan koyu kahve,
bir adet küp fleker, flekeri ›slatacak
kadar brendi
Haz›rlan›fl›: fiekeri yemek kafl›¤› içine
yerlefltirdikten sonra brendi ile iyice
›slat›p, da¤›lmas›n› sa¤lay›n. Kafl›¤›
mum ya da çakmak alevi ile ›s›t›n. Koyulafl›p kahverengi renk alan flekeri yavaflça kahvenizin içine kat›p, kar›flt›r›n.
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Web sitesi sorunsal›na pratik çözüm: Sitepratik

Yeni iPod shuffle
Türkiye’de sat›flta
Apple’›n geçti¤imiz aylarda duyurdu¤u, öncü shuffle özelli¤i ile
müzik fanatiklerine gittikleri her yerde favori flark›lar›n›n devaml› kar›fl›m›n› sunan dünyan›n en küçük müzikçalar› yeni iPod shuffle, Türkiye’de sat›fla sunuldu. Bir önceki modelin neredeyse yar›s› boyutundaki iPod shuffle, 4,1 santimetre geniflli¤i, 15 gram a¤›rl›¤›, yepyeni
alüminyum tasar›m› ve üzerindeki tokas› ile giyilebilir bir iPod. 1 gigabayt haf›zas› ile 240 flark› kapasitesine sahip yeni iPod shuffle, farkl› bir müzik deneyimi sunuyor. Kullan›c›lar, yeni iPod
shuffle’› Mac veya
PC’ye birlikte gelen
yuva ile ba¤layabiliyor ve iTunes’un
AutoFill özelli¤i ile
iPod shuffle’› müzik
arflivlerinden otomatik olarak tam
kapasite doldurabiliyorlar.
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Firman›z›n web sitesi tasar›m› için
büyük paralar harcamak, tasar›mc› firmalar›n kaprislerine katlanmak, site
güncellemesi için günlerce beklemek
zorunda olmak geçmiflte kal›yor. Sitepratik ile tüm bu iflleri kendi bafl›n›za sadece internet taray›c›n›z› kullanarak
yapabiliyorsunuz. DNA Internet Çözümleri taraf›ndan gelifltirilen, her ölçekte iflletme ve kurumun web sitesini
mevcut insan kaynaklar› ile haz›rlamas›na imkan tan›yan Sitepratik hizmet
vermeye bafllad›. Kurumlar›n web sitesi ihtiyaçlar›na her yönü ile cevap vermeyi amaçlayan Sitepratik çözümü,
self servis web sitesi tasar›m› ve geliflmifl güncelleme özelliklerinin yan› s›ra
internet alan ad›, e-posta ve web sitesi
bar›nd›rma hizmetlerini de bütünleflik
olarak sunuyor. Sitepratik ile web tasar›m› için büyük paralar harcamak, tasar›mc› firmalar›n kaprislerine katlanmak, site güncellemesi için günlerce
beklemek zorunda olmak geçmiflte kal›yor.
Sitepratik Girifl veya Sitepratik Kurumsal
paketlerinden birini sat›n alarak sisteme üye
olan kullan›c›, hiç beklemeden Sitepratik
‹çerik Yönetim Sistemi’ne girifl yaparak web
sitesini oluflturmaya bafll›yor. Türkiye çap›na
yay›lm›fl bayi kanal› ve önde gelen e-ticaret
portallar› üzerinden sat›lan bir y›ll›k Sitepratik Girifl Paketi aboneli¤i 99 YTL + KDV, bir
y›ll›k Sitepratik Kurumsal Paketi aboneli¤i
ise 299 YTL + KDV.

Xerox’dan
Silinebilir
Ka¤›t
Korkusuzca
kahve içmek için…
Minton Elastik Klavye
Minton, “dökme korkusu” olmadan bilgisayar bafl›nda gönül rahatl›¤›yla
kahve veya meflrubat içirten bir ürün sunuyor. Elastik Klavye MKB-1014, s›v›dan ve tozdan etkilenmiyor, kirlendikçe y›kanabiliyor ve esnek özelli¤i sayesinde k›vr›larak saklanabiliyor, tafl›nabiliyor. Minton Elastik Klavye MKB-1014, kirlendi¤inde rahatça temizlenebiliyor, esnek ve portatif özelli¤iyle kolayl›kla tafl›nabiliyor, yer kaplamamas› için k›vr›l›p saklanabiliyor. Sessizce çal›flarak klavye gürültüsünü en aza indiren Minton Elastik Klavye, 6 renk seçene¤iyle (siyah,
mavi, pembe, yeflil, turuncu, beyaz) nefleli kullan›m ortam› sa¤l›yor. Hem USB
hem de PS/2 girifl adaptörü bulunan klavye, saklanabilen uzatma kablosuyla da
kablo kirlili¤i oluflmas›na engel oluyor. ‹ki y›ll›k garantisi olan ürün, Türkiye’nin
önde gelen perakende zincirlerinde 24,90 YTL’lik fiyat›yla sat›l›yor.

Londra
Kulesi’nden Kaç›fl
HP araflt›rmac›lar› ‹ngiltere’nin Tarihi Kraliyet
Saraylar› Kurumu ile birlikte mekan odakl›, nefes
kesici bir macera oyununa imza att›. HP, ba¤›ms›z
bir hay›r kurumu olan ‹ngiliz Historic Royal Palaces
(Tarihi Kraliyet Saraylar›) ile iflbirli¤i yaparak mekan
odakl› bir macera oyununa imza att›. Da Vinci fiifresi’ne denk bir heyecan ve gerilimi içinde bar›nd›ran
oyun, Londra’n›n as›rl›k tarihi mekanlar›ndan ve Avrupa’n›n en eski saray›, zindan› ve kalesi olan Londra Kulesi’nde geçiyor. HP Laboratuarlar› bünyesinde çal›flan Mediascapes araflt›rma ekibince gelifltirilen oyun, HP iPAQ avuçiçi bilgisayarlarla ve GPS türü alg›lay›c›lar içeren yer sensörleriyle oynan›yor.
Ses, görüntü, müzik ve ipuçlar›n› içeren dijital dosyalar kulenin çeflitli yerlerine HP Labs Mediascape
araçlar›yla yerlefltiriliyor.
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Xerox’un Kanada’daki Ar-Ge
Merkezi ve Palo Alto’daki ünlü
PARC Ar-Ge Merkezi’nin ortak buluflu ile yak›n gelecekte ka¤›tlar›n
k›sa süreli bilgi vermek üzere bas›lmas› ve ayn› ka¤›d›n tekrar tekrar
kullan›labilmesi mümkün olacak.
Xerox, “silinebilir ka¤›t” ad›n› verdi¤i ve halen gelifltirilme aflamas›nda
olan bu buluflu için patent baflvurusunda bulundu. Xerox’lu bilim
adamlar› silinebilir ka¤›t gelifltirebilmek için geçici olarak var olacak
görüntüler yaratman›n yollar›n› arayarak ifle bafllad›lar. Xerox’un Kanada’daki Ar-Ge Merkezi, bu teknolojinin kimyasal taraf› bir baflka deyiflle silinebilir ka¤›t ve bileflenleri üzerinde çal›fl›rken, Xerox’un Palo Alto’daki dünyaca ünlü PARC Ar-Ge
Merkezi’nde ise silinebilir ka¤›t üzerine defalarca bask› yapacak yaz›c›
cihaz›n›n gelifltirilmesi için çal›fl›l›yor. PARC’daki Xerox bilim adamlar› hali haz›rda, farkl› dalga boylar›ndaki ›fl›klar› yazma kayna¤› olarak
kullanan prototip bir yaz›c› gelifltirdiler. Mevcut gelifltirilen teknoloji,
bas›lm›fl yaz› ve görüntülerin zaman
içinde do¤al olarak kaybolmas›n›
veya istenirse belli bir ›s› seviyesinde an›nda ortadan kald›r›labilmesine imkan veriyor.

çizgivizyon
Ali Kamil Uzun
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