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aman öldürüyoruz” diyenler için
söylenen şu sözü çok severim:
“Zamanı öldürmek kimin haddine, o sizi
öldürür…”
Aslında olan şu, hepimizin kullanımına her
gün 24 saat sunulur, bu aynı miktardaki
zamanı kimimiz değerlendirir, kimimiz
değerlendiremez. Zamanımızı “kaliteli” veya
“kalitesiz” bir biçimde kullanmak olarak da
ifade edilebilir bu durum…

1896 – 1954
yılları arasında
yaşamış,
“Sanat ve
İnsan” adlı
kitabı Türkçe’ye
de çevrilmiş,
Amerikalı
felsefe
profesörü, şair
ve yazar…

24 saatlik günü birkaç bölüme ayırabiliriz.
Öncelikle çalışma saatleri… Bu bölümde
işyeri veya dışında işimizle ilgili sarf ettiğimiz
mesai vardır.
Zorunlu ihtiyaç saatleri de yemek, uyku,
yol gibi zaman ayırmak zorunda olduğumuz
faaliyetleri kapsar.
Tüm bunlardan arta kalan zamanlara da
kısaca “boş zaman” diyoruz.
★★★
Bu bölümlerin ilk ikisinin verimli kullanımı
konumuz değil. Yine de kısaca değinelim.
İnsanların çalışma saatlerini verimli olarak
kullanıp kullanmadıklarına dair yapılan
araştırmaların sonuçları çok vahim. Canon
tarafından yaptırılan, Avrupa’nın 18
ülkesinde ve 5 bin 500 ofis çalışanı ile
görüşülerek gerçekleştirilen bir araştırmaya
göre işyerinde bulunan zamanın yüzde
25’inde verimsiz çalışılıyor.
Yemek ve uyku alışkanlıklarındaki

bozukluklar hem sağlığımızı hem de
zamanımızı kaybetmemize yol açıyor.
Özellikle büyük şehirlerde trafikte harcanan
zaman ise korkunç… Çalışanların önemli bir
kısmı günün 3-4 saatini yolda geçiriyor. Bu
sırada hem zaman hem de stres nedeniyle
sağlığımızı yitiriyoruz.
★★★
Gelelim boş zamanlara.
Adı üstünde “boş”…
Günün en az 4 saati boş zaman olarak bize
kalıyor.
Filozof Irwin Edman, “Kalitenizin ölçüsü,
boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır.
Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş
zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür” diyor.
Peki, biz boş zamanlarımızda ne
yapıyoruz?

Televizyon seyrediyoruz… RTÜK’ün
yaptığı Televizyon İzleme Eğilimleri
Araştırmaları bir yetişkinin ortalama 5 saatini
her gün televizyon karşısında geçirdiğini
gösteriyor.
Televizyon seyretme boş zamanları etkin
kullanma yöntemlerinden biri sayılmaz.
Hayatımıza renk veya değer katacak herhangi
bir hobi bile televizyondan çok daha eğlenceli
ve yararlı olacaktır.

Öncelikle küçük bir bilgi: Herhangi bir
konuda uzman olmak için toplam 10 bin
saatlik bir çalışmaya ihtiyaç var. Yani
Ortadoğu siyaseti, Çince, nümizmatik, Fransız
yemekleri, fiziki durumunuza uygun bir spor
dalı veya aklınıza gelen herhangi bir konuda
uzman olmak 10 bin saat çalışarak
mümkün…
Uzman dediysem, dünya çapında en
iyilerden biri oluyorsunuz.
10 bin saat…
Çok mu?
Kimine göre çok, kimine göre az…
Peki, televizyon seyretme süremizle
karşılaştırdığımızda ne oluyor?
Günde 5 değil de 1 saat televizyon
seyredip, kazandığımız 4 saati herhangi bir
konuda uzmanlaşmaya ayırırsak ne kadar
sürede uzmanlaşabiliyoruz?
Cevap: 7 yıldan kısa…
★★★

Sadece 7 yılda dünya çapında uzmanlık.
Üstelik sadece televizyonun hayatımızdan
çaldığı saatleri geri alarak…
Bu çıplak ve acı gerçeği idrak edenlerin
binde biri bile televizyondan vazgeçip
uzmanlaşma yolunda adım atmayacak. Hatta
★★★
televizyonu bırakıp kitap okumaya bile
yönelmeyecek.
Günlük 5 saatlik televizyon izleme
Çünkü kolay yolu seçmek kolaydır.
süresini 1 saate düşürdüğümüzü farz edelim.
Bu durumda her gün için 4 saatlik bir boş
İşte bu yüzden dünyadaki insanların
zaman kazanıyoruz.
tamamına yakını vasıfsız ya da az vasıflı, çok
Peki, bu günlük 4 saatlik ekstra zamanda
azı da “uzman”dır.
neler yapabilir, neler kazanabiliriz,
Söylemesi kolay, yapması zor: Daha az
hayatımızın kalitesini ne kadar artırabiliriz?
televizyon seyret, hayatın değişsin…

Herkesin rüyası farklı…

3 Kanuni Sani 1339 - 3 Ocak 1923 Akbaba Dergisi

Irwin
Edman

★★★

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH

”

Kalitenizin
ölçüsü, boş
zamanlarınızda
ne yaptığınızdır.
Medeniyetlerin
kalitesi de
insanlara
sağladığı
boş zaman
ve bunun
kalitesi ile
ölçülür. ”
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Bir genç erkeğin rüyası

Bir genç kızın rüyası

Bir zenginin rüyası

Bir fakirin rüyası

Nalan M. ALAKENT iletisim@sorushop.com

Şehir hayatı ve ʻkültürel hayırseverlikʼ üzerine

BULMACA

Yeni bir kavram olarak
kültürel hayırseverlik
Kültürel sorumluluk
kavramına bağlı ve ilgisi
itibarı ile ele alınması gereken
‘kültürel hayırseverlik’
kavramı, geliştirilmesi gereken
kültüre ait yeni ve önemli bir
kavramdır. Sosyal hayat
PROF. DR.
içerisinde elbette kültürel
AHMET EMRE
BİLGİLİ
sorumluluk, hem kurumları
hem de kişileri doğrudan
ilgilendirebilir. Kültürel sorumluluk
kavramı daha çok kurumlara, kültürel
hayırseverlik kavramı ise kişilere
vurgu yapar. Bu açıdan bu kavramı
kişiler düzeyinde ele almamızda ve
düşünmemizde yarar var.
Bir kuruma kitaplarını bağışlayan
gerekir ki, kültürel hayırseverlik
bir kişi de kültürel hayırsever kapsamı kişisel gayreti ifade eder ve kişilik
içerisinde değerlendirilir, küçük bir
üzerinden tanımlanır.
öğrenci grubunu masraflarını
Kültür kavramları ve şehir hayatı
karşılayarak kültürel bir geziye
götüren de. Diğer taraftan bir öğrenci
Yaşadığımız şehirlerde geniş
grubuna müze kart alarak hediye eden
anlamıyla kültürün daha etkin ve
de kültürel hayırseverdir, tüm
egemen olması hem vazgeçilmez
masraflarını karşılayarak bir
pozitif bir olgu hem de yalın bir şehir
kütüphane kuran da. Bir kültürel
gerçeğidir. Şehirli anlamda kültür,
etkinliği talep eden, ancak
şehirde yaşayanlar açısından büyük
imkânsızlıktan dolayı bunu
önem taşır. Bilindiği üzere tarihsel bir
gerçekleştiremeyecek olanlara imkân
gerçeklik olarak; kültürün yeşerdiği,
sağlayan da, yine imkânsızlıktan
evrilip geliştiği ve sosyal hale geldiği
dolayı bir etkinliği ortaya
yerler şehirlerdir. Durum böyle
koyamayana yardım eden de aynı
olunca hem bireyler hem de kurumlar
kapsamda değerlendirilir.
açısından kültürle hemhâl olmak bir
Kültürel hayırseverlik demek;
şehir sorumluluğu olarak
bildiğimiz iyilik yapmayı,
görülmektedir. Bu çerçevede bir
imkânlardan yararlandırmayı,
sosyal mesuliyet olarak kültürel
kolaylık sağlamayı, kullanılmayanı
sorumluluk daha çok önem taşıyan bir
kullanacak yere aktarmayı kapsar.
konuma sahiptir. Bu yüzden şehir ve
Başka bir deyişle; iyiliği,
şehirlinin gelişimi açısından kültürü
faydalandırmayı, kültür alanına
sosyal bir sorumluluk olarak
girecek konularda yapmanın adıdır
sahiplenmek önemli bir hareket
kültürel hayırseverlik. Sosyal
noktasıdır.
sorumluluktan kültürel sorumluluğu,
Sosyal sorumluluk kavramı
bunun içerisinden de kültürel
çağımızın belki de en popüler
hayırseverliği ilgili ama ayrı
kavramıdır. Ancak bunun kullanımı o
kavramlar olarak tanımlamakta
kadar genişledi ki, ne yapsanız
kültürün geleceği ve rolü açısından
kavramın içine girer hale geldi. Her
yararlar var. Özellikle belirtmek
ticari kuruluş niyeti sosyal olmasa da

Süleymaniye’de
inşaat fuarı
İNŞAAT sektörü açısından önemli
bir pazar niteliği taşıyan Irak’ın
Süleymaniye kentinde 10-13 Nisan
2013 tarihleri arasında inşaat fuarı
düzenlenecek. Fuarın,
Süleymaniye’nin tek ihtisas yapı
fuarı olduğu belirtiliyor.
Bilgi: 0212 273 18 18
www.atilimfuar.com

sektör dışı yaptıklarını sosyal
sorumluluk kapsamında görmeye ve
göstermeye başladı. Bu aynı zamanda
ticari firmalar açısından farklı bir PR
iletişimi ve yaklaşımı olarak da
kullanılır oldu. Toplumda da bu
kullanım giderek ve kontrolsüz bir
şekilde yaygınlaşmaya başladı.
Nelerin sosyal sorumluluk nelerin
olmadığı iyice birbirine karıştı.
Şehir hayatında kültürün etkin
kılınması, yaygınlaştırılması, birey ve
kurumların gelişiminde fonksiyonel
hale gelmesi için kişi ve ticari
kuruluşların rol üstlenmesi anlamına
gelen bir kavram olarak kültürel
sorumluluk, ileride daha işlevsel hale
gelecektir. Bunun olabilmesi için
içerisinde boğulduğunu
düşündüğümüz ‘sosyal sorumluluk’
kavramından ayrılması ve bağımsız
hale gelmesi gerekmektedir. Sosyal
algı açısından bile bunun zorunluluğu
vardır. Bu durum kültüre ayrı ve
saygın bir alan yaratacaktır. Bu da
kavramın daha düzeyli ve fonksiyonel
hale gelmesini sağlayacaktır.
Şehir hayatında kültürün her
boyutu önemlidir ve bizlerin kültüre
olan ihtiyacının şehirler
karmaşıklaştıkça daha da artacağı
aşikârdır.

Antalya Şehircilik
Fuarı’nın bu yılki
teması ulaştırma
ANFAŞ City Expo Şehircilik ve
Teknolojileri Fuarı, 17 Nisan 2013’te
Antalya’da kapılarını aralıyor. Bu yıl
dördüncü kez düzenlenen fuar, 19
Nisan 2013’e kadar açık kalacak.
Fuarda belediye ve ulaşım araçları,
geçiş ve aktarma sistemleri, belediye
demirbaş ve tüketim malzemeleri,
kent mobilyaları, spor tesisi
ekipmanları, yazılım ve
e-belediyecilik gibi alanlarda faaliyet
gösteren firmalar stant açacak.
Geçtiğimiz yıl 12 bin 320 kişinin
ziyaret ettiği fuarın bu yılki ana
teması ulaştırma olacak. Bilgi: 0242
462 20 00, pelin.gonullu@anfas.com.tr

Deniz savunma
ürünleri
Hırvatistan’da
İLKİ iki yıl önce düzenlenen
Adriyatik Deniz Savunması ve Uzay
Fuar ve Konferansı, bu yıl 24-26 Nisan
2013’te yapılacak. Hırvatistan’ın Split
şehrinde gerçekleşecek olan fuar
Hırvatistan Hükümeti tarafından
resmi olarak destekleniyor.
Bilgi: www.adriaticseadefence.com

SOLDAN SAĞA: 1- Türkiye
Gazetesi, TGRT Haber, İhlas
Haber Ajansı’nı da içeren İhlas
Holding’in yönetim kurulu başkanı
olup, yakın bir tarihte kaybettiğimiz
iş adamı… Bosna-Hersek’in
internet kodu… 2- Sıvı durumuna
getirilmiş havadan elde edilerek
ışık araçlarında kullanılan bir
element… İşlenen bir suç karşılığı
olarak suçlunun malının bütünü
veya bir bölümü üstündeki
mülkiyetine son verilmesi ve bu
mülkiyetin bir başka kuruluşa
devredilmesi, müsadere… 3- Koç
Holding’in beyaz eşya
markalarından biri… Olağandan
daha hacimli… 4- Otogaz
sektöründe faaliyet gösteren bir
firma… Bir dernek veya kuruluşun
üyelerinin buluşmaları için ayrılmış
yer… 5- Sodyum elementinin
simgesi… Mesleğinde
uzmanlaşmış, deneyimi olan…
Kamu İhale Kurumu anlamındaki
harfler… 6- Derece, makam
bakımından yükselme… Doğru
düşünmenin yolu ve yöntemi… 7İlave… Türkiye’de Kuzey Amerika
Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması
olarak bilinen anlaşmanın İngilizce
kısaltması… 8- Üretimini Koç
Grubu’na bağlı Otokar’ın
üstlendiği, Türkiye’nin ilk milli tank
projesine verilen isim… Bolivya’nın
internet harfleri… 9- (Tersi) Bir
futbol kulübümüzü simgeleyen
harfler… Arsenik elementinin
simgesi… Kesintilerden sonra geri
kalan miktarda olan… 10- Belirli bir
konudan iyi anlayan ve bir
anlaşmazlığı çözümlemek için
kendisine başvurulan kimse,
eksper… 11- Bir göz rengi…
İsimden isim türeten bir ek…
Toyota’nın küçük sınıftaki
temsilcisi olan otomobil modeli…
12- Bir toplumda yaşama biçimi,
maddi imkân, öğrenim durumu
bakımlarından birbirine benzeyen
kişilerin oluşturduğu sınıf.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Mal ve
değerlere ait döküm… Bireysel
Emeklilik Sistemi için kullanılan
kısaltma… 2- “Hangi şey”
anlamındaki soru sözü… Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu’nu belirten
harfler… Tahılların korunduğu,
saklandığı veya depolandığı,
genellikle silindir biçiminde
ambar… 3- (Argoda) Vurgun,
kazanç, kâr… Adını mitolojik bir
figürden alan halı markası… 4Genişlik… Borcunu ödemeyenin
veya verdiği sözü yerine
getirmeyenin bütün sorumluluğunu
üzerine alan kimse… 5- Yaşatmak
ve geliştirmek için gereken
besinleri yedirip içirme işi… Tarıma
elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak
parçası… 6- Bir üst organa bağlı
olmakla beraber ayrı bir yasayla
kendini yönetme yetkisi olan
kuruluş veya devlet, otonom…
Ağırlıkları tartmaya yarayan alet,
kantar… 7- Satranç oyununda şah
ve kalelerle gerçekleştirilen özel bir
hamle… İşaret… 8- Evgin ve
Günaydın soyadlı sanatçılarımızın
ortak adı… Lahza… Türlü
amaçlarla kullanılan, insan yapısı,
taşınabilir cansız nesneler… 9Namibya’nın internet kodu…
(Tersi) İş yerlerinde üzerine eşya
koymaya elverişli, iş takibi için
gelen kişiyle görevli arasına
konulmuş tezgâh… İstanbul Altın
Borsası anlamında kullanılan
kısaltma… 10- Hem yatırım fonu
almak hem de istenildiği anda
nakit olarak kullanmak amacıyla
oluşturulan fon türü… Arjantin’in
plaka işareti… 11- Birine, ölen bir
yakınından kalan mal mülk, para
veya servet… Çeşitli meslek kolları
arasında tarafların uyması veya
kaçınması gereken davranışlar
bütünü… 12- Etken, faktör…
Genellikle parasal işlemlerde çok
amaçlı olarak kullanılan manyetik
özelliği olan plastik nesne… “Saat”
için kullanılan kısaltma.
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