
TORKiYE'NIN en ,ok satan kadm dergisi
Elle'nin geleneksel Fun&Fashion Weekend
(Eglence&Moda Haftasonul organizasyonu
i<;in mecburen iki gUnlil~One Antalya' de-ki Hill-
side Su Otel'e gittim. Mecburen diyorum;
zira Elle Dergisi de Ankara 80lge Temsil-
dligi gorevini Ustlendigim 34 yaymh Dogan
Burda Dergi Grubu bUnyesinde "kIyor.
Dahast, Antalya da gorev kapsam,ma girdigi
i<;in..orada olmak zorundaydlm.· .

Oncelikle EIle Dergisi'nin dlinyada 21
milyon adet sattlgml ve .Turk versiyonunun
tamammm bizim ekip tarafmdan hazlrlandl~ml
belirteyim. Tempo, Ekonomist ve Capital
clerken siyasi ve ekonomik il1erikli dergilerin
organizasyonlanna ah~lk clan benlm gibi
insanlann magazinsel ic;erikli bu tip toplantlla·
fa ne kadar yabancl kalabilecegini Antalya'ya
gidince anladlm. Bir tarafta mankenler, sosye-
tik gUzeJler, ikoncanlar, diger tarafta.~,km bir
ifadeyle elrafmda olup biteni anlamaya <;aIt~
bendeniz.

VB Eaur1JCUYi
BO ISXALADIII
Organizasyonun ba,lad,g, gtin CHP de,

yeni genel ba,kam Kemal 1<Jl.¢aroglu
He pam ybnetim kadrosunu sec;iyordu. Bu
yUzdenzamamrnm ~ogunu ekran ba~tnda canh
yaymlan izleyerek gee;:iriyor, havuz ba~mdaki
partiyle ba,layan Elle organizasyonuna bir 1Or-
IUadapte olam,yordum. Etkinlige ara ara ka-
bldtQlmda cia telefonum ve Uzerindeki internet
baglanhsmdan geli,meleri takip ediyordum.
t~te 0 anlarda c;:evremdekiler gozUrne taktldl.
Gi.indemmi~, CHP'de selYimmi~ hic;:birinin
umurunda de~i1di. Konu~ma konulan giyim,
ku~m, mUzik, i1i~kiJer gibi temalar Ozenneydi.
Bir an dU,UndUm; yogun siyasi ve ekonomik
geli~melere bo~ verip acaba onlar gibi keyif ve
e~lencenin pe~inde mi ko~am, yoksa bunal·
hCI cia olsa giindemin pe~inden sUrUklenmeye
devam ml etsem? Huylu huyundan vazgee;:er
mi, tabii ki ikinci ~1kkI se~p, zevk ve e~lence
dolu ortaml ISkalamaya ba,lad'm.

~: n• brORCAIIICi:II?
hna bakarsamz ba~ka l;arem de yok-

tu. Zira Hillside Su Oterdeki loplulugun
hayat ak"ma olduk.,. yabanc,ydIm. Omegin
"lkoncan"lann hie;:birini tammlyordum.
Yarnah gibi duran c;:ciraplanndan tammam
gereken Deniz Berdan·l, ya cia Gzerindeki
garip k,yafetleriyle hoplaytp Zlplayan Eda
Tn.$pmar'l fark edememi:!ltim bile. Hatta De-
niz Berdan' m soyadlnt "Mardan" (Herhalde
Antalyada ki 7 y,ldlZh Mardan Otel akhmda
yer etmi~), Eda Tafpmar'm ise "Ta,luran"
diye telafluz ettigim i,ln ,evremdekilerin alayo
sOzlerine maruz kalml~ttm. Ostelik ytirOrken
aya!jl "kmhya takIhp dOlen ve karlzmaSi
s:izildi~i ie;:ingozlUklerinin ardma glzlenen
lkoncan'lO kim oldugunu bilemedigimden
dolayt "Bu Dii~encan da kim?" dedigim
i~in aylplanmll?hm. Salon yanl~ anlamaym,
dUlU,Une esprili bir dille degindigim i,in degil,
kimli~ini c;bzemedigim i<;in. Inamn ismini ha-

•
Ikoncanlarla ge~enikigiin
ve bezdiren taksi terorii

len ~renemedim ki size soyleyeyim.

SOSi.tIJI'i.R OICUllA

~~~~r.,eken
bir konu da, bu gurubun okuma ah,kanhk-
Ian oldu. BaZllannm ellerinde kitap gOrdUm
ama aksesuar olarak kullandtklanndan olacak
sayfalanm ~evirenine pek rastlamachm. Bol
fot~rafh magazin dergilerini ise sahn sahnna
okuduklanna, pardon fotograflanna baktlklan-
na, ilstiine UstlUk g6rsel1er Uzerine uzun uzadl-
ya kritik yapmalanna tamk oldum. Sabahlan.
doha dogrusu oglen saatlerine dogm ger,ek-
l~en kahvalblan ve sonrasmda elinde gazete
ta~lyanlann c;ok az oldugunu fark etmek it;:in
kar olmam gerektigini dU~lindUm. Daha da
ilgind havuz ba,mda okuyup, hatim indirdigim
gazeteleri merak edip, emaneten fsteyen de
yoktu. Aralanndan bir ka" "Okuduysanlz
bakabUir miyim?" diye talepte bulundu, on-
lar da ana gazeteye hie;:dokunmaYlp, magazin
eklerinl aid •.

BATllADARRASlLSU
tiS'ribmEKAJ:nOIlLAll'l
Slmdi benden defile ve partide neler

oldugunu yazmamt beldeyenler olabilir. Inanm
oolan anlatacak birikime sahip degilim. Yama-
b e;:oraplardan, mayo.Uzefine takJlan aksesuar-
dan haberi oImayan bir adam ne yazabilir ki!
Ancak, halen bu kadar aksesuarla denize giren
bir ikoncanm batmadan su Gzerinde kalmast-
mn StrTIni oarenmeye kafa patlahyorum.

Gelelim sonu, bOlUmline. EIle Dergisi hi,-
hiT harcamadan kac;mmadan gerc;ekten gOzel
bir organizasyon dUzenlemj~ti. Kendi konsepti
gen~gi y~pllacak ne varsa, en Ust Umitlerde
yapm"tl. Otomotivden mobilya, giyimden
kozmetige kadar Ulkemizin ve dLlnyamn saylh
sektor temsilcilerini de bir araya getlnni~ti.
Defile ve partilerle de dergi pazannda IIder
olmamn verdi~i gO~le konuklanna keyifli anlar
ya,.lrm,h. Davet ettigi lkoncanlarla da gorsel
¥>Ienini tamamlarrustl.

U~ AllBULAIIS
DOLUSVYDALI

Ge,enlerde y.,anan bir olay Filis Caddesl
i,in tehlike sinyalieri veriyordu. Cadde old uk.,.
popUler ve blinyesindeki kafe-restoranlar insan
selini aglrhyor ya, rant kavgasml cia beraberin-
de getirmeye ba,IadJ. KJsa bir sUre once ya~-
nan bUyUk bir kavga da bu tespitime en gUzel
omek. Simdilerde polislerin eadde bayunca
nobet tuttugu olaya gelecek olursak ... Kavga-
nm ge~tigi kafenin adml vermeyecegim, e;:unkil
i,letmenln ya~nanlarda en ufak kabahati yok.
Zira bu kavgamn bir benzeri onda de~il. yan
korri,ularmda da ya,anabilirdi.
. Arjantin Caddesi ile Filistin Caddes!'nin

kesi,ti~i meydanda faaliyet gOsteren Petek
Taksi'den aynlan bir grup, Filistin Caddes;'nln
ortalannda Arjantin Taksi diye yeni bir
durak kurmu,. Ondan sonra da bu lki durak
arasmda sert ~malar ba,!am". Pelek tak-
siciler bOlgenin kendine ail oldugunu sayleyip,
digerlerini engeUemeye, Arjantin taksiciler ise

~'"- •••~"'"-; ancak son zamanlarda baklyorum i1k~retim
diplomasJn1 bile torpille aldlg, balli olan cahil
adamlar bu sektarde boy gosteriyor.(Ehliyet
iyin diploma $3rt olmasa onu da almayacaklar
ya, neyse!) tnsanlO hamurunda cehalet ve
para hlTSIolunca da istenmeyen durumlar

• ortaya 'lkIyor. Inanm daha dtine kadar sayg'
duyulan taksicilik meslegi, ehil oImayan bu
eller sayesinde nefret edilecek bir konuma
geldi. Yolcu bindirince ~arcas~na gidenler mi
ararsln, ba,ken bekleme ve ya,"" seyirden
trafigi aksatanlan m" k,saca51 her ttirlUsU var.
B~ta ~forler Odasl'na sesleniyorum. bu
mesleg; yapacaklann egitime tabi tutulmastmn
zamam geldi de, getyiyor bile. CammllJ,
mahmlZI emanet etmemiz gerek~n ki~lerden
yaka silkiyorSak bu i,te blr gariplik var
demektir.

Taksici esnafma sesleniyorum, acilen
sektorOntize darbe vuran bu c;i.irOkelmalan
aramzdan ay,klaym. Aytklaytn ki meslegin
itiban· zedelenmesin.

~forJer C<!mlyeti'nden izin alarak faaliyete
ge,tikl~rini sayleyip, hak arayt,ma girmeye
~Iam". Sonuo;ta da aglZ dala,lyla ba,layan
kavgalan fiziki mUdahaleye donU,mU, ve
ism!n! vermedlglm kafenlri Ic;lne kadar sirayet
etmi~. Onlann bu arbedesi sonucunda da U<;
ambulans dolusu yarah hastaneye t.,mm".

'l'ust TEIlaatilribr
SORBULIIASII9R

~a~!nt bUyUk olunea
olaya malya ka"lm". Her iki duragm da arka-
Slnda bir ekibin oIdugu apa",k ortada ... Hele
~forJer Cemiyetl'nden geldi~ini sayleyen

35 ki!;i gOzUme pek de tekin giirUnmedi.
SonUl;ta kafeler caddesine donU~n ve Ankara
sosyal ya~mma buytik keyif getiren Filistin
caddesi taksicilerin bu rant kavgast yOZOn·
den sava~ alanlOa donmU~ durumda. Bence
Emniyet gU,leri ntibet beklemenin' d"lnda da
bu taksi lerorUne ka.,t sert tedbirler aimah. 0,
~ kendlni bUmezin yapllklan da yamna kar
kalmamah. .

iucOiltnill Di:n.ollASDll
TODlLuIlfAUrOaua'l
Eskiden taksi lOfOrU dendigi zaman

arabadan iyi anlayan, efendi ve gUvenilir esnaf
akla gelirdi. Allah'tan onlar yine ,ogunJukta,

JCIZILIliLYAIlDDU
. qbdRUlllCLiDihn'ASI'I Ankara merkezli Pet Holding'in patronu
Prof. Dr_ Giintekln Koksal', hatlrlayacaks1-
muk ~bakan Recep Tayyip Erdoilan'a
serzeni~ ve uyanlarla dolu mektup yazml~tl.
Aynca Kuzey !rak'la petrol ararken olilmden
dOnen, bOlgenin ror kOltJllanna ragmen ytlma-
ytp amacma u1~n 79 yallndaki bu i,.damlna
"Klzd Milyarder" lakab' takIlm"h. ~imdif nereden ,'ktl bu lakap diyenler i,in kU,uk bir
oiger;mi.!1 habrlatmasl yaparak esas konumuza

!gelelim. Viyana'da burslu olarak okuduktan
soma, TUrklye'de TPAO'da ",h,maya ba,ia-
yan ve 1974'te bu kurumdan aynlarak kendi

r ;,Ini kuran Koksal, ilk yahnmlanm SSCB'd.e
yaphg, i,in 'KlZlI Milyarder' lakab,yla tam-
ruyer.

RAil' PA'I'IlOJd~
vAICIFi9R~oa
En az GUltekin Bey kadar tanman .,i

Pmar KODel ise esas konu kahramamm.
TUrk Sanat MUzigi'ne besteler kazandlTan ~ir
ruhlu Pmar Hanun, a9hgl hir sergiyle on
parmagmda on marne! oldugunu ispatiadJ. Bir
fotograf sanat,IS' olarak yurt i,i ve d"lnda .,ek-
tigi fotograflan Pet Holding'in bUnyesinde
bulunan sanat galerisinde ac;:hgl ki~lsel sergi-
sinde sergiledi. Eserlerin sah.!1mdan elde edilen
gelin de milara c;:ocugun egitimini Ustlenen
Ko!<sal Eijitim Vakh'na bag"ladJ.

Dogrusunu saylemek gereklrse Ptnar
Hamm'dan b6yleslne guzel ve derinliQi
olan bir .,.hlffia beklemiyordum. Fotograf
karelerine yanslyan gozlemleri benim rnisin
diyen profesyonellere ta~ <;Ikaracak kadar
ba.!1anhydl. En onemlisi de 0 naif ve ~ir
ruhu eserlerine yanslm~h. Fot<>graf sanabyla
i1gilenenler 11 Haziran ak,amma kadar
Filistin Caddes!'ndeki Pet Holding Sergi
SaIonu'nda Pmar Mamm'ln ,aJ"",alanru
gorebiJirler. T,pkI galeriye akin akin gelen
bi~ok siyaset~i, biJrokrat ve i.$ adaml gibi.


