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Yasemin Sungur 

Yeni bir yıl geliyor... 2014 yılına “merhaba” diyeceğiz bir kaç gün sonra.  

 

Daha dün gibi, geçen yıla girişimiz. Daha hızlı mı dönüyor dünya? Biz mi hızlandık? 

Her yıl yapamadığımız pek çok şeyi yapmak için yeni yılı bekler, hayal ettiklerimizi 

gerçekleştirmek için yeni yıldan beklentilerimizi büyütürüz. 

 

Sihirli bir güç mü vardır yeni yıllar ile gelen yeni günlerde? Hayır! Aynı güneş batacak 

ve yeni bir gün doğacak, her gün olduğu gibi... Öyleyse nedir bizi umutlandıran? Yeni 

kelimesinin albenisi olsa gerek. Yeni yılda sihirli bir güç bizleri istediğimiz yönde 

harekete geçirecek ve daha iyi olacak, hepsi bu. Güzel ve huzur veren bir bakış açısı. 

Ben de kaptırdım kendimi  

 

Kendimiz ve sevdiklerimiz için pek çok şey dileriz. Kim yapacak bunları? Elbette biz. Bu 

sayımızda ben, dergimiz yazarları ve sıkı takipçilerimiz kendilerine dilekler yazdılar, 

bakalım ne olacak 2014 ve sonrasında, yaşayıp göreceğiz. 

 

Ben tüm dünya için barış farkındalığı diliyorum. En çok ihtiyacımız olan şey “BARIŞ”. 

Kendinden farklı düşünen insanları yok etmeyi seçen bireylere, ilkel zihinden, üretken 

ve kendine güvenen zihne geçebilmelerini, farklı fikirlere saygı duyarak anlayan 

bireylere  dönüşmelerini diliyorum. Kapağımız ve arka kapak için seçtiğimiz şiir de bu 

dileğe özel. 

 

Bu isteğimin gerçekleştiğini düşündüm bir an... Gülmeyin, ütopya bu, hiç olur mu 

demeyin, hatta içinizden bile geçirmeyin. Hep birlikte olduğunu hayal edelim. 

Heyecanlandınız mı?  

 

Tanrım, ne güzel bir dünya olur o zaman Tüm kaynaklar doğanın iyileşmesi için 

kullanılır, sınırlar yok olur, silahlar toz olur. Diller kaynaşır, şarkılar birlikte söylenir.  Yok 

etmek değil, var etmek hedeflenir. Büyümeye, sahip olmaya değil, paylaşmaya 

odaklanır devletler. İnsanlar çok mutlu olur, kazanç artırmak için değil, üretip 

paylaşmak için çalışırlar gülümseyerek...  

  

Sevgiyle nefes alın ve adım atın. 
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Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl… 
Bir günün bitip yeni bir günün doğduğu anda başlıyor. Diğer günlerden 
farkı ne? Tüm günler için olup biten aynı değil mi? Benim cevabım 
EVET, ya sizin?  
 
İçimde renkli ışıkların yandığı, dostlukların, aşkların, hayallerin bu 
ışıklarla parladığı günler yaşatsın bana ve düşündüğüm, dokunduğum, 
sevdiğim herkese… 
 
En önemlisi tüm dünyaya BARIŞ yayılsın. Küçük ve büyük çekişmeler 
bitsin, kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan kısır zihinler, 
üretken ve kendine güvenen zihne sahip bireylere dönüşsünler. 
 
Hoş geldin 2014  
 
-Yasemin SUNGUR 
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Bugüne kadar yaptığın hiçbir seçim yanlış değildi. 
Hiçbir seçim yanlış olamaz; seçimler sadece seçimdir. 
Yeni yılda sadece seç ve dünyanı yarat! Bu sayıda 
yazdığın her şeyi uygulama ve akışa güven, sonsuz 
olasılıklar için soruda kal, gücünü alıp kabul et...  
Bir de kendisi ile konuşan kim? Bunu algıla! :) 
-Deniz ÖZTAŞ 
 
Sağlıkla, aşk ve tutkuyla, kalpten yaşamaya ve 
çalışmaya devam edeceğim bir yıl olsun. Karşılaştığım 
ve çalıştığım liderlerle bilinç değişimine olan katkımın 
daha da zenginleştiği bir yıl diliyorum. Ülkemiz için 
Dünya için barış ve ahankle , mutlulukları çoğaltarak 
ilerlediğimiz bir yıl olsun ve ben de hem bu güzelliği 
yaşayayım hem de yaşatayım. 
-Tülin KAHVECİOĞLU 
 
 
Sanırım tam 2 – 2,5 yıl oldu Martı Dergisi ile tanışalı. 
Her ay bir birinden güzel yazarları tanımak, onların 
yazılarını ilk okumak ve dergiye yerleştirmek inanılmaz 
mutluluk verici.  Asude Hanım’ın burç yorumları, Aylin 
Hanım’ın yemek ve sinema köşesi, Ufuk Hanım’ın beni 
cezbeden gelecek yazıları ve daha bir çok yazıyı okuyup 
onlara köşe hazırlamak tutku oldu bende…   
Şu an 35. Sayımızı çıkardık, dileğim 135. Sayımızı 
görebilmek…  Sevgiyle kalın… 
-Zuhal BOZDAĞ 
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Bir gülüş kadar içten, 
Bir gülüş kadar gerçeğiz. 
Kim olduğumuz ne olduğumuz önemli değil. 
Kendimizi ifade edebildiğimiz zamandayız. 
Belki sevildiğimiz kadar değil ama 
sevebildiğimiz kadar insanız... 
Sevgiyle yaşamanın önemini, yapmacıksız 
insanlarla birlikte olmayı, değişik kültürlerde 
olan ülkeleri tanımayı, kendime daima 
gözlerimin mutlulukla ışıldaması dileğiyle 
güzelliklerle dolu bir yıl istiyorum...  
Herkese sağlıklı, bol paralı, mutluluk dolu, 
seyahatleri çok olan bir yıl diliyorum...:) 
-Sema BÜYÜKSIVACI 
 
 
Sevgili Çiçeğim,  
Yeni yılda yepyeni bir dünya seni bekliyor. Yine 
güzel anların ve bereketli çalışmaların seninle 
birlikte gelişecek ve büyüyecek sadece 
inancını yitirme ve yürümeye devam et.  
2014 yılın da "zaman" seninle kardeş, 
hedeflerin ise arkadaş ve hayallerin de sevgilin 
olsun  Nice yıllar bir tanem, yeni yılın kutlu 
olsun. Sevgiler, Kendin 
-Zeliha DAĞHAN 
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"Yeni bir sene beraberinde yeni bir şeyler getirmez aslında... Ona anlam katan, anılar 
yükleyen bizler oluruz... Dilerim, 2015'e girerken, 2014'den güzel anılarla 
bahsederiz... 
Her başlayan yeni gün, Allah'ın bize armağanı... Ve geçen zaman, aslında bize konuk 
olan misafir... Bu yüzden 2014'e iyi davranalım ki, giderken, iyiliğimizden bahsetsin..:)  
Güzel haberler alacağımız, güzel sürprizlerle karşılaşacağımız, sağlıklı, huzurlu ve 
hayırlı bir yıl olmasını diliyorum herkese...  Sevgiyle! 
-Zeynep KIYAK 
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Gelecek herkes için daha iyi gelsin diye çalışabilmek 
ve “sürdürülebilir+sağlıklı+varlıklı” bir gelecek için 
enerjin daima ışıldasın, çağıldasın...  
Hep Gülümse ki Gelecek Güzel Gelsin... 
-Ufuk TARHAN 
 
 
 
Bu yılda her yıl olduğu gibi sadece umut etmeyelim. 
Sil baştan yapıp her şeyin istediğimiz gibi olması için 
eyleme geçelim. Ciddi bir adım atalım ve önce 
kendimizden başlayalım. Kendimizi yeni baştan 
yaratalım. Düşüncelerimizi, hayallerimizi, 
inançlarımızı ve bedenimizi gözden geçirelim, 
kendimizi bir dinleyelim.  
Ne istiyoruz?  
Neleri iyi yaptık? 
Neleri ve kimleri ihmal ettik? 
Bundan sonra neler yapabiliriz? Kendimiz ve başkaları 
için? 
Hadi şimdi birlikte hayal edelim, Yelekenlerimizi Güçlü 
Rüzgarlarla dolduralım ve keşfe çıkalım… 
Kendimizi, hayallerimizi ve dünyamızı yeniden 
keşfedelim… 
Hatta yeniden kuralım her şeyi. Ve daima 
gülümseyelim… 
-Gülen SAKALIOĞLU  
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Muhteşem geçen bir yılın ardından, bir yenisi daha kapı ziline bastı. 
Koşup açmadan önce kapıyı 2014’e, bakalım her şeyimiz hazır mı? 
2013’le tatlı tatlı vedalaştık mı? Hayaller kuruldu mu? Hedefler 
belirlendi mi? Takvime yerleştirildi mi? Kaynaklar belirledin mi? 
Bütün cevaplarımız evetse başlasın yeni yıl dansı… 
An’dayım, hissediyorum ve mutluyum… Yeni yolun coşkusunu 
ekliyorum dansıma… Bir sıfat seçiyorum kendime 2014 için; “Verimli”. 
Yazıyorum büyük harflerle duvarıma, her gün hatırlatsın bana 
hayallerimi. Hazırım yeni yıla… Hoş geldin diyorum… 
Hoş geldin 2014… Sevgi ve sağlıkla gel, kapım sana hep açık… 
-Burcu OKUR 
 
 
 
 
Daha pozitif, daha sakin ve daha duru olmak istiyorum. Sığ sularda 
debelenmektense, derin ve fırtınalı denizlerle boğuşmak istiyorum. 
Daha çok bilgi, daha çok aydınlanma diliyorum. Yeni yazacağım kitap 
için kararsızlıktan kurtulmak ve en doğru kararı vermeyi diliyorum. 
Yazarken cebime koyduğum tüm bilgileri kitap dışında bir formatta 
toplayarak sunmak istiyorum. 
-Orhan BAHTİYAR 
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Gelecek herkes için daha iyi gelsin diye çalışabilmek 
ve “sürdürülebilir+sağlıklı+varlıklı” bir gelecek için 
enerjin daima ışıldasın, çağıldasın...  
Hep Gülümse ki Gelecek Güzel Gelsin... 
-Ufuk TARHAN 
 
 
 
Bu yılda her yıl olduğu gibi sadece umut etmeyelim. 
Sil baştan yapıp her şeyin istediğimiz gibi olması için 
eyleme geçelim. Ciddi bir adım atalım ve önce 
kendimizden başlayalım. Kendimizi yeni baştan 
yaratalım. Düşüncelerimizi, hayallerimizi, 
inançlarımızı ve bedenimizi gözden geçirelim, 
kendimizi bir dinleyelim.  
Ne istiyoruz?  
Neleri iyi yaptık? 
Neleri ve kimleri ihmal ettik? 
Bundan sonra neler yapabiliriz? Kendimiz ve başkaları 
için? 
Hadi şimdi birlikte hayal edelim, 
Yelekenlerimizi Güçlü Rüzgarlarla dolduralım ve  
Keşfe çıkalım… 
Kendimizi, hayallerimizi ve dünyamızı yeniden 
keşfedelim… 
Hatta yeniden kuralım her şeyi. 
Ve daima gülümseyelim… 
-Gülen SAKALIOĞLU  

Ve tüm MARTI  okurlarıa mesajımız:  
 
Hayallerinize 2014 yılında daha çok sahip çıkın, 
Sahip çıkın, zamanınızı ve kaynaklarınızı hayallerinizin hizmetine 
verin, elelalem ne der demeyi bırakın ve yürüyün…   
 
Sağlıklı, 
Verimli,  
Başarılı,  
Huzurlu, 
Coşkulu, 
Dostlarla, 
Aşk ile, 
Sevgiyle yürüyün… 
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Gelecek herkes için daha iyi gelsin diye çalışabilmek 
ve “sürdürülebilir+sağlıklı+varlıklı” bir gelecek için 
enerjin daima ışıldasın, çağıldasın...  
Hep Gülümse ki Gelecek Güzel Gelsin... 
-Ufuk TARHAN 
 
 
 
Bu yılda her yıl olduğu gibi sadece umut etmeyelim. 
Sil baştan yapıp her şeyin istediğimiz gibi olması için 
eyleme geçelim. Ciddi bir adım atalım ve önce 
kendimizden başlayalım. Kendimizi yeni baştan 
yaratalım. Düşüncelerimizi, hayallerimizi, 
inançlarımızı ve bedenimizi gözden geçirelim, 
kendimizi bir dinleyelim.  
Ne istiyoruz?  
Neleri iyi yaptık? 
Neleri ve kimleri ihmal ettik? 
Bundan sonra neler yapabiliriz? Kendimiz ve başkaları 
için? 
Hadi şimdi birlikte hayal edelim, 
Yelekenlerimizi Güçlü Rüzgarlarla dolduralım ve  
Keşfe çıkalım… 
Kendimizi, hayallerimizi ve dünyamızı yeniden 
keşfedelim… 
Hatta yeniden kuralım her şeyi. 
Ve daima gülümseyelim… 
-Gülen SAKALIOĞLU  

Ve tüm MARTI  okurlarıa mesajımız:  
 
Hayallerinize 2014 yılında daha çok sahip çıkın, 
Sahip çıkın, zamanınızı ve kaynaklarınızı hayallerinizin hizmetine 
verin, elelalem ne der demeyi bırakın ve yürüyün…   
 
Sağlıklı, 
Verimli,  
Başarılı,  
Huzurlu, 
Coşkulu, 
Dostlarla, 
Aşk ile, 
Sevgiyle yürüyün… 

Ve tüm MARTI  okurlarıa çağrımız:  
 
2014 yılı dileklerinizi, hayallerinizi ve hedeflerinizi bize yazın 
bu sayfalarda yayınlayalım… 



14 

Giderek hızlanan yapılaşma ve şehir yaşamı yüzünden İstanbul, doğadan her geçen 
gün daha da uzaklaşıyor. Şehirde yaşayanlara doğayı hatırlatan tek şey artık 
İstanbul Boğazı ve martılar. 
Biz İstanbul Martıları koleksiyonu ile İstanbul’un her zaman bir parçası olarak 
kalacak martıları, hayatımıza daha çok katalım istedik. 
"İstanbul Martıları" mücevher koleksiyonunda 18K altın , 925 gümüş̧ ve inci ile 
objelerde porselen, seramik ve çelik kullanılmıştır. 
Koleksiyonda "Martılar" İstanbul'da yaşayan insanlar ile özdeşleştirilmekte ve 

"İnci" ise İstanbul'u temsil etmektedir. 

"İstanbul Martıları"  

Yeni yılda kendinize ve sevdiklerinize  “İstanbul Martıları” 
hediye edin... Özlem Tuna’nın showroomunda Martı Okurları 
için özel % 15 indirim de var.   

% 15 
ÖZEL 
İNDİRİM  
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"İstanbul Martıları"  

www.ozlemtuna.com  

Yeni yılda kendinize ve sevdiklerinize  “İstanbul Martıları” 
hediye edin... Özlem Tuna’nın showroomunda Martı Okurları 
için özel % 15 indirim de var.   

% 15 
ÖZEL 
İNDİRİM  

http://www.ozlemtuna.com
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Dünyanın En Büyük İnternet Öğrenim 
Platformu Artık Türkçe 

martı* aralık 2013 

haber 

STFA Grubu, her ay 8 milyon kullanıcının faydalandığı, dünyanın en 

büyük ücretsiz online öğrenim platformu Khan Academy’i 

Türkçe’ye kazandırmak üzere önemli bir işbirliğine imza attı. Khan 

Academy Türkçe’nin eğitim içeriklerinden dünya üzerinde Türkçe 

konuşan 240 milyon kişinin yararlanması hedefleniyor. 

Amerika’da eğitimde bir devrim olarak adlandırılan, 2006 yılında Salman Khan 

tarafından kurulan ve kısa sürede milyonlarca kişinin ücretsiz eğitim aldığı bir 

platforma dönüşen Khan Academy, STFA ile gerçekleştirdiği işbirliği ile artık Türkçe. 

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Khan Academy’nin amacı, isteyen herkesin, 

istediği an, istediği yerde dünya standartlarında bir eğitim alabilmesini sağlamak.  

  

STFA İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Neyzi, Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel 

Müdürlüğü Eğitim Yayınları ve İçerik Grup Başkanı Mustafa İLKHAN ve Khan 

Academy (ABD) yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda hem dünyada hem 

de Türkiye’de eğitim alanında yaşanan değişimin bir parçası olmanın önemine 

değinildi. 

 

“Milli Eğitim Bakanlığı İle İşbirliği” 

  

Herkese istediği an, istediği yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim diyerek 

yola çıkan; kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Khan Academy’nin Türkçe 

içeriği, STFA Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

arasında yapılan işbirliği kapsamında Türkiye genelindeki okullara ulaşacak. 
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı kapsamında Khan 

Academy Türkçe derslerinin de yer alması için anlaşma imzalandı. Milli Eğitim 

Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile imzalanan 

anlaşma ile Khan Academy Türkçe’nin Türkiye genelindeki okullara ulaşması 

hedefleniyor. 

 

Khan Academy’de matematikten organik kimyaya, basit toplamadan diferansiyel 

denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine; ya da okul müfredatından 

bağımsız olarak finanstan sanat tarihine kadar pek çok farklı konuda 5 bine yakın 

eğitim videosu yer alıyor. Kullanıcılar Khan Academy’de yer alan testler ile 

seviyelerini belirleyebiliyor, sistem tarafından kendilerine sunulan tavsiyeler 

doğrultusunda eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Ayrıca aileler çocuklarının gelişimini 

Khan Academy’nin raporlama sistemi üzerinden takip edebiliyor. Khan Academy bu 

yeni öğrenim metodu ile öğrencileri desteklediği kadar öğretmenleri de güçlendiriyor. 

  

Khan Academy Türkçe’den Şu Ana Kadar Tam 500 Bin Kişi Faydalandı 

  

martı* aralık 2013 

STFA bugüne kadar, Khan Academy’de 

yer alan yaklaşık 1.500 eğitim 

videosunu Türkçeleştirdi. 

www.khanacademy.org.tr adresinden 

ulaşılan ve Khan Academy’in ilk resmi 

uluslararası iş ortağı  olan Khan 

Academy Türkçe’de bugüne kadar tam 

yarım milyon kişiye eğitim verildi. Khan 

Academy’de yer alan interaktif 

alıştırmalar, testler, gösterge panosu 

ve eğitim materyallerinin 

Türkçeleştirilmesine ise 2014 yılı 

başından itibaren başlanacak. Bugün 

Khan Academy Türkçe’ye tabletler ve 

akıllı telefonlardan da ulaşmak 

mümkün ve 2014 yılının başında hazır 

olacak mobil uygulamalar ile 

kullanıcılara bu konuda daha fazla 

kolaylık sağlanacak. 

  

Engelliler için de çözümler sunan Khan 

Academy Türkçe’de tüm Türkçe 

videolar işitme engelliler için altyazı 

seçeneğine sahip. Ayrıca cep telefonu 

ve mobil uygulamalar üzerinden görme 

engelliler de Khan Academy Türkçe 

derslerini sesli olarak takip edebilecek. 

haber 

http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.khanacademy.org.tr/
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KHAN ACADEMY 

  

 Kuruluş yılı: 2006 

 Aylık tekil kullanıcı sayısı: 10 milyon 

 İzlenen eğitim videosu adedi: 300 milyondan fazla 

 Cevaplanan problemler: 1,3 milyardan fazla (Günlük yaklaşık 3 milyon) 

  

 Egzersiz problemleri: 100.000’den fazla 

 Eğitim videoları: Yaklaşık 4.800 

 Kadrolu çalışan sayısı: 50 

 Kontratlı çalışan sayısı: 10-30 

  

 Khan Academy kullanan aktif öğretmen sayısı: 150.000 

 Khan Academy kullanan aktif sınıf sayısı: 30.000 

  

KHAN ACADEMY TÜRKÇE 

  

 Başlangıç yılı: 2012 

 İzlenen eğitim videosu adedi: 500.000 (yaklaşık) 

 Türkçeleştirilen eğitim videosu adedi: 1500 

 Türkçe altyazılı eğitim videosu adedi: 2000 (1500 + 500) 

 Çalışan sayısı: 10 

 Gönüllü tercümanlar: 250 (yaklaşık) 

 

İlgili bağlantılar 

Web sitesi: www.khanacademy.org.tr  

YouTube: http://www.youtube.com/user/KhanAcademyTurkce  

Twitter: http://twitter.com/KhanAcademyTurk  

Facebook: www.facebook.com/khanacademyturkce  

Konuşmalar ve röportajlar: http://www.khanacademy.org/#talks-and-interviews 

 

http://www.khanacademy.org.tr/
http://www.youtube.com/user/KhanAcademyTurkce
http://twitter.com/KhanAcademyTurk
http://www.facebook.com/khanacademyturkce
http://www.khanacademy.org/#talks-and-interviews
http://www.khanacademy.org/#talks-and-interviews
http://www.khanacademy.org/#talks-and-interviews
http://www.khanacademy.org/#talks-and-interviews
http://www.khanacademy.org/#talks-and-interviews
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İnsan doğar, yaşar ve ölür. Hayatı boyunca dış faktörlerin etkisi ile istediği insan 

olmak ve kendini tanımak yerine, başkalarının beğenisini ve takdirini kazanmak 

amacıyla yaşamaya başlar. Bir süre sonra gerçek benliğini unutur. Sahte kimliği ile 

gerçek kimliğini karıştırır. Sonuçta, hayatında mutluluğu, maddi güce, mevkiye ve 

statüye rağmen bulamaz. İçindeki beni bulamamanın boşluğunu dolduramaz.  

 

Her insanın bir yaşam amacı ve inandığı değerleri vardır. Bu amaç ve değerler, 

insanın hayatında aldığı tüm kararları derinden etkiler. Yapılan seçimler ise hayatta 

ne olduğumuzu belirler. Her insan temelde özgürdür: Her insan kim olursa olsun, 

seçme hakkına sahiptir. 

 

Kişisel gelişim ülkemizde çok yeni bir kavramdır. Kişisel gelişim, belli güçler ve sahte 

teknikler ile karıştırılır. İnsanlar, her şeyde olduğu gibi kişisel gelişim tekniklerini 

öğrenerek kısa yoldan başarılı ve zengin olmak isterler. O nedenle, kişisel gelişimi de 

bir “hap formül” olarak düşünürler. Kişisel gelişimin, kaybedilen benliği bulmak için bir 

araç olduğunu öğrenemeden, bir süre sonra sıkılıp, pes ederler. 

 

34 yaşından sonra, ben de kişisel gelişim ile tanıştım. Kitap okuma alışkanlığı 

olmayan bir kişi olarak, almış olduğum eğitimler ve okuduğum kitaplar sayesinde, 

kendimi yeniden keşfetme imkanım oldu. Eğitim dünyasına hiçbir beklentim olmadan 

girdim, ancak hayat beni önce eğitimci, sonra yazar, sonra da koç yaptı. Bunları 

kesinlikle planlamadım, sadece karşıma çıkan fırsatları ve içimdeki potansiyeli 

gördüm. İnsanları sevmem, paylaşma konusunda içimdeki sonsuz tutku ve öğretmeyi 

sevmem ve durduramadığım öğrenme merakım, yoğun profesyonel iş tempoma 

rağmen, hobilerimi (eğitim, yazarlık ve koçluk) yapma fırsatı verdi. En büyük 

zenginliğim, bunların hepsini yapma lüksümdür.  

 

Satışın 10 Altın Kuralı kitabım, birçok insanın hayatına ışık tuttu. Benim de kendimi 

keşfetmemi sağladı. 

 

İki sene önce eşimin sayesinde sosyal medya ile tanıştım. Sosyal medya, hem daha 

çok kişiye ulaşmamı sağladı, hem de birçok konuda kendimi geliştirmemi sağladı. 

Sosyal medya’ya önce güzel sözler paylaşarak başladım. Bazı günlerde ise içimden 

gelenleri paylaştım. Gördüklerimi, hissettiklerimi ve seyahatlerimi paylaşmaya 

başladım. 

kişisel gelişim 

martı* aralık 2013 

25 Maddede Hayat Felsefem 

Taner Özdeş 
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Bir gün, aklıma hayatımda öğrendiğim ve içselleştirdiğim, “25 hayat felsefemi” 

paylaşma fikri geldi. Birkaç dakika içinde bu felsefeler  kelimelere döküldü. 

Bitirdiğimde, sanki sihirli bir el dokunmuştu.. 

 

25 Hayat felsefem, sosyal medyada hiç almadığım kadar beğeni (like) ve paylaşım 

(share) aldı. Sevgili Yasemin Sungur, Martı dergisinde bu yazıma yer vermek 

isteğinde çok mutlu oldum. Daha çok insan görecekti. Sizlerden ricam, bu felsefeleri 

beğenirseniz, siz de çevrenizle ve sevdiklerinizle cömertçe paylaşın. 

  

Hayat Paylaşarak Ve Dostlarla Güzel 
 

17 senedir Kişisel Gelişim işindeyim. Binlerce kitap okudum. Yüz binin üzerinde 

insana eğitim ve seminer verdim. Tüm öğrendiklerim, yaşadıklarım ve 

tecrübelerimden sizlerle paylaşacağım 25 Hayat Felsefemi oluşturdu: 

 

1. Sevmek; sahip olmak değildir 

2. Özür dilemek;- zayıflık değildir, tam tersi özgüven göstergesidir. 

3. Kibarlık; zayıflık değildir( görgüdür) 

4. Bilgi;  vizyon değildir 

5. Çok çalışmak; başarı değildir; akıllı ve odaklı çalışmaktır. 

6. Güç; başkalarını ezmek ve kullanmak değildir. 

7. Müzakere etmek; kazanmak değildir (ortak kazançtır) 

8. Alçak gönüllük; özgüven eksikliği değil, özsaygı ve özgüvendir 

9. Paylaşmak; insan sevgisi ve insan olmaktır 

10.Ego; her insanda olan,  yönetilmesi gereken güçtür. 

11.Duygular; her insanda olan ve doğru yönetildiğinde dehalık, güç ve yaratıcılıktır. 

12.Saygı göstermek, insan olmaktır. 

13.Alay etmek veya dalga geçmek, güç değildir; tam tersi zayıflık ve komplekstir. 

14.Gülmek; mutluluk ve samimiyet göstergesidir. 

15. İçten kahkaha atmak, kişinin kendisini sevmesi ve hayatından memnun olmasıdır. 

16.Kendini tanımak, dünyayı tanımaktır 

17.Kendini yönetmek, dünyayı yönetmektir 

18.Dinlenmek, akıllı insanın düşünme zamanıdır 

19.Etkili dinlemek, karşımızdaki insana değer vermektir 

20.Spor yapmak, kendine değer vermektir 

21.Kendini sevmek, başkalarını sevmektir 

22.Arkadaş ile dost farkı; dost her zaman vardır, arkadaş iyi gününde vardır. 

23.Mutluluk; kendinden 100 % beklentide olmak, diğer insanlardan ise sıfır 

beklentide olmaktır 

24.Zenginlik, azla yetinmek ve elinde olanla mutlu olmaktır 

25.Şükretmek; sahip olduklarının kıymetini bilmek ve takdir etmektir. 

  

Sevgiyle kalın. En önemlisi kendinizi sevin… 

martı* aralık 2013 
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Yeni Yıla Hazır Mısınız? 
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1.Başınıza Gelenlerin Sorumluluğunu Almaya Hazır mısınız? 
Herşeyin kaynağı sizsiniz. Dışarda hiçbir gerçek bir bahane ve neden yok. Bu sebeple 

dışarda olanı siz yaratırken, bunun hayrından faydalanmamayı seçerseniz, benzer 

olaylar başınıza gelmeye devam edecek.  

 

Her konuda çözümü içimizde aramak nasıl olurdu? Bahanelerimiz olmasaydı kim 

olurdunuz? 

 

Dışarıda bulduğumuz nedenler tutunmamın değeri nedir? 

 

Zihnimizi içe dönük düşünmeye alıştırmaya ne dersiniz? 

 

2. Gücünüzü Kabul Edip Alır mısınız? 
Başınıza gelenleri ve zihninizi gözlemlediğinizde, içe dönüp baktığınızdaki algınız ve 

dolayısıyla farkındalığınız artacaktır. 

 

Bu da kendi seçimlerinizi yapmanıza ve bu seçimlerin doğrultusunda Dünya’nızı 

oluşturmanızı sağlayacaktır.  

 

Kimse sizi üzümez, kimse sizi korkutamaz; çünkü artık üzülmeyi veya kormayı 

seçmiyorsunuz demektir. 

 

Gücünüzü ve kendi kontrolünüzü ele almaya hazır mısınız? 

 

3. Değişimle Barışmaya Hazır mısınız? 
Farkında olmayan bir zihin değişiklikten nefret eder. Zihin bedeni hayatta tutmak için 

tüm gelecekle ilgili kendini güvende hissetmek ister. Bu da değişikten 

kaynaklanabilecek bir belirsizliğe karşı olacağı anlamına geliyor. 

 

Deniz Öztaş 

zihince 

Yeni yılda yeni bir dünya yaratmak mı? 

Bunun için yeni alışkanlıklar, yeni bakış açıları, yeni bir algı mı 

gerekiyo? 

martı* aralık 2013 
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Gerçeğe baktığımızda, bilim en katı gibi gözüken maddenin bile titreştiğini ve 

enerjiden oluştuğunu ve her enerjinin bir şekilde diğer enerjiler ile ilişki halinde 

olduğunu söylüyor.  

 

Bir insanın tüm hücrelerinin tamamen değişimesi yaklaşık yedi sene sürüyor.  Hayatta 

kalmak için evriml 

 

Değişim kaçınılmaz! 

 

Gelişim için değişimle yaşamaya hazır mısınız? 

 

Sri Prem Baba’nın dediği gibi değişim döngüsü içinde yıkım pozitif bir şeydir. Yıkımın 

kolay veya zor olması bu dünyada tutunduğumuz şeyleri miktarına bağlıdır. Ne kadar 

çok şey tutuyorsak o kadar değişim zordur. Tutunduklarımız bariz ve somut 

olabilieceği gibi bu bir düşünce kalıpı, temel inanç da olabilir. 

 

Bazen büyük kayıpların ardından müthiş değişimler, gelişmeler veya uyanmalar 

meydana gelir. Artık ‘kaybedecek bir şey’ kalmadığını gören mağlup zihin veya 

egodan bağımsız bir ana ulaşırız. 

 

4. Başkalarını Mutlu Etmek mi? 
Başkalarını mutlu etmek isteğinin temelinde kendinizle ilgili mükemmel olmalıyım 

kalıbı yatıyor olabilir.  

 

Vesile olmakla, başkasını mutlu etmeyi karıştıyor muyuz? 

 

 

zihince 

martı* aralık 2013 
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Başka birinin mutlu olması sadece onun kendi seçimi değil midir? 

Birinci madde belirtildiği gibi herkesin ancak kendisi kendisi için bir seçim yapabilir. 

Ayrıca bakalım mutlu olmayı gerçekten seçiyor mu? 

 

5. Korku mu? 
Zihnin en büyük korkusu ölüm korkusudur. Bu da varlığının sonu demektir. Var olmak 

için kendini duygu ve düşünceler ile tanımlamaya çalışır... Kılıfı ne olursa olsun içi 

aynıdır. 

 

Kendinizi gözlemlediğinizde duygu ve düşüncelerin yerini algı ve farkındalık alır. 

Korkudan ve diğer bağımlılıklarınızdan özgürleşirsiniz. 

 

Bir şeyden kurtulmaya çalışmak işe yaramaz.  

 

Sadece farketmek, anlamak, artık sihirbazın numarasını öğrenmek gibidir. 

 

6. Hikayeleri Hepimiz Seviyor muyuz? 
Byron Katie’nin dediği gibi kendinizle ilgili herhangi bir hikaye egonuzun gıdasıdır. 

 

Geçmişe takılıp kalmanın, hikayelere, inançlara, düşüncelere tutunmanın değeri 

nedir? 

 

Başına gelenleri algılamak öğrenmek ve yenilerini öğrenmek için tüm bakış açılarına 

sahip olmak ister misiniz? 

 

Başınıza gelenler için sebebi dışarıda aramak yerine dönüşmeyi seçmeyi ister 

misiniz? 

 

Olumlu veya olumsuz yargılardan uzak durmak, Mevlana’nın dergahı gibi sadece 

olanı alıp kabul etmek... 

 

Gelecek için plan yapmak ama ona tutunmamak... 

 

 

martı* aralık 2013 
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7. İlk Denemede Vazgeçiyor musunuz? 
Hataları fırsat olarak değerlerdirmek, yılmamak, tekrar tekrar deneyerek elektriği 

keşfetmek sanırım en çok duyduğumuz şeyler. 

 

Haydi uygulayın o halde! 

 

8. Kendinizi Yanlız mı Hissediyorsunuz? 
Hayatınızda yer alan insanlar, aktiviteler birer birer çözünüyor mu?  Sanki 

ayaklarınızın altından tüm zemin mi çekilmiş? Boşlukta mı kaldınız? Duyguların 

olmaması sizi donuk mu hissettiriyor? 

 

Sadece devam edin... 

 

9. “Anne-Baba olunca anlarsın” mı? 
Biz onların sorumluluğunda, çocuklarımız, eşimiiz, kardeşimiz ve hatta bazen 

çalışanımız, şirketimiz, arkadaşımız bizim sorumluluğumuzda... Kim söyledi bunu? 

 

Çocukların bedenlerine bakıp onların ‘sizin’ olduğunuzu mu düşüyorsunuz? 

 

Mümkünse besleyin, fiziksel olarak barınak sağlayın ve erdemli olmayı anlatın... 

 

10. Hemen Sonuç mu Bekliyorsunuz? 
Evrende tek başımıza değiliz... 

  

Her şeyin yerine oturması ve yerleşmesi için bir süreye ihtiyaç var.  

Hayalini kurduğumuz noktaya hiç de tahmin etmediğimiz bir yoldan varırız. 

 

Yolun süprizlerinin keyfini çıkartmaya ve Alice gibi yolunuza çıkan bilmeceleri çözmek 

için  seçimleri yapmaya gönüllü müsünüz? 

 

martı* aralık 2013 
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 #Kinizm ve de #Sinizm 
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Kinizm mutluluk tam bağımsızlıktır. Gerçek mutluluk için insanı 

bağımlı kılan her türlü şeyden, kişiden, unsurdan kurtulmak 

gerekir diyen felsefi görüş... Sinizm de bir anlamda buna yanıttır... 

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Vikipedi ve Ekşi Sözlük e göz atarak daha da bilgilenebilirsiniz. Konuyu ele alma 

nedenim, Dijital Devrim, robotlaşma, nano ve genetik teknolojilerdeki müthiş icatlar, 

tüm dünyada refah yükseliyor derken aslında gelir dağılımının giderek daha da 

eşitsiz hale gelmesi... Hatta uçurumlara dönüşmesi... Bu etkilerle bir kez daha 

evrilen, transformasyon geçiren dünyalıların kendilerini arayış halleri... Anlam, 

savunma mekanizması bulma çabaları... 

  

İki kavram aynıymış gibi karıştırılsa da aslında farklılar; 

  

https://eksisozluk.com/sinizm--138259
https://eksisozluk.com/sinizm--138259
https://eksisozluk.com/sinizm--138259
https://eksisozluk.com/sinizm--138259
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Kinizm 

Kinizm, insanların özellikle değişim çağlarında hızlı değişen, yorucu, ezici, ürkütücü, 

kaygılandıran örgütsel dünya biçimlerine karşı durabilmek, dayanabilmek için 

tutunduğu felsefi savunma mekanizmalarından biri.  Umursamazlık (aslında aşırı 

umursama hali), alaycılık, küçümsemek, çilecilik vb. tepkilerle yansıtılan bir duruş...  

  

Kinizm alt tabakaların, üst tabakalarla, resmi-örgütsel yapılarla alay etmesi ve 

çıkarcı, şiddet yanlısı iktidar hırsını reddetmesi, sıradanlığın asıl olduğu savunusu. 

Örneğin kiniklere göre politikacılar, kurumsal liderler halkın fedakârlığını sömüren 

fırsatçılar... 

 

Sinizm 

Sinizm ise bir anlamda egemen kültürün bu kinik bozgunculara cevabı. Hatta Slavoj 

Zizek’e göre ( ideolojinin yüce nesnesi – 1999) ahlaksızlığın hizmetine koşulmuş bir 

ahlak ve; 

  

- Doğruluğu, dürüstlüğü en üst namussuzluk biçimi,  

- Ahlakı en üst utanmazlık biçimi, 

- Doğruyu da en etkili yalan biçimi olarak 

  

kavramak... 

 

Yani sinizm, resmi ideolojiye karşı gelişen olumsuzluğun olumsuzlaması, orta-üst 

sınıflara özgü bir kavrayış ve yaşam biçimi. Aşağılamak, hor görmek, dışlamak 

yüzeye yansıyan davranış kalıpları. Örneğin yasaları kullanarak yasadışı 

zenginleşen hırsızlar için sinikler “yasal zenginleşme meşrudur ve yasalarca koruma 

altındadır” derler... Dalga geçer gibi... 

 

  

martı* aralık 2013 

martı dijital gelecekte 



29 

Kinikleşerek sindiriliyoruz... 

Dünyanın refahı genel olarak yükseliyor afyonuyla ilerlerken Prof. Dr. Türker Baş’ın 

eşitsizliğe dair şu yazısı tokat gibi patlıyor.  Siniklerin, kinikleri neredeyse tamamen 

sindirdikleri anlaşılıyor.  

  

Sindirilmiş kinikler köle gibi çalışarak ya da yaşamak için debelenerek veya 

birbirleriyle savaştırılarak tehlikeli kalabalıklar haline dönüşüyorlar...   

  

Dijital Çağın insanları ekranlarına kapanıp, huzur bulacakları bir dünya oluşturmaya 

çalışıyorlar... Ekranların içine saklanıyorlar. Dışarıya, gerçek hayata çıkmaya 

korkuyorlar... Çıktıkları anda üstlerine abanacak egemen güçlerden, onların “Satın 

al!-Harca!-Tüket!” komutlarından kaçıyorlar... Ya da oraya kasten tıkılıp, 

hapsediliyorlar.  

  

Dünya gelişiyor derken;  

  

- Varlığını sorgulayan,  

- Modern çağ kölesi olduğunu düşünen,  

- Her sabah yaşamak için neden arayarak kalkan,  

- Trafikte, alışverişte ömrünün epey bir süresi tükenen  

  

pek çok insan, özellikle de gençler, farkında olmasalar ya da adının o olduğunu 

bilmeseler de “kinizmin ayaklı temsilcilerine “dönüşüyorlar...  

  

Sinizm le sindirilen kinizm’ciler  “kinleniyor” haberimiz ola...  

  

  

  

martı* aralık 2013 
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İtibar Yöneti-lebilir - Mi?  

31 

Zeynep Kıyak 

alternatif ik sözlüğü 

Son yıllarda sık duymaya başladığımız, özellikle de halkla ilişkiler 

mekanizmasının yeni açılımı olarak da karşımıza çıkan bir kavram 

olan “İtibar Yönetimi”, halkla ilişkilerin yanı sıra artık İnsan 

Kaynakları’nın da gündeminde yer alan bir konu. 

martı* aralık 2013 

Tek başına da olsanız, bir şirketi de düşünseniz, en büyük ve en önemli değerin ne 

olduğu sorulduğunda, akla gelen ilk kelime, sanırım  “itibar” olur.  

 

Sadece şirketler için değil, konumları, unvanları ya da önemleri ne olursa olsun 

herkesin en değerli varlıklarından biri, sahip olduğu itibarıdır. Bu yüzden itibar, hem 

mantıklı bir çerçeveye dayanan, hem de özünde kişiyle veya kurumla duygusal bir 

bağ yaratan değerdir. 
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İtibarı ve itibar yönetimini hem çalışan, hem de şirket nezdinde ele alalım: 

İtibar aslında soyut bir nitelik olsa da, tüm ilişkilerde somut sonuçlar doğurur. 

Reputation Institute CEO’su Charles Fombrun’un da vurguladığı gibi “İtibar iş 

sonuçları ve finansal değerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, kaliteli 

elemanları, müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, 

yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak şirkete geri döner.” 

 

İtibar Yönetimi Nedir?  
İtibar Yönetimi (Reputation Management), tüm sektörleri ilgilendiren ve insanları adeta 

kendine çeken önemli bir anlayışı temsil eder ve çok geniş bir kavramdır. Marka 

yönetiminden şirket kültürüne, yönetim bilincinden sosyal anlayışa kadar birçok öğeyi 

içinde barındırır. İtibar Yönetiminde ayrıca, şirketlerin sermaye yeterlilikleri de önemli 

bir faktördür. 

 

İtibar anlayışı kişiden kişiye ve kuruluşların bulunduğu sektörlere göre 

değişebildiğinden; algıya göre farklılık gösterebilir. Çok reklam verebilmek veya şehir 

merkezinde bir plazada ofisi olmak, itibar algısını etkileyebilir. Önemli olan şirketlerin 

ürettikleri veya sundukları ürün/hizmettir. 

 

Olumlu Bir İtibardan Söz Edebilmek İçin Şirketler İçin Neler 

Gerekiyor?  
Öncelikle şirket/kuruluş isimleri önemlidir ve bu isimler marka değeri yaratır. Kuruluşlar 

her ortamda isimlerini ön plana çıkarabilmeli, bunu uygun logo ve sloganla pekiştirmeli 

ve “akılda kalıcı” olmaya da önem vermelidirler.  

 

Firmaların kendi bünyelerinde yapacağı iyi bir SWOT analizi, sonrasında da hep B 

hatta C şıkları oluşturularak yapılan risk planları da, itibarı olumlu yönde etkiler.  
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alternatif ik sözlüğü 
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Fiziksel koşullar, şirketin piyasada tanınırlığını etkilediği gibi, çalışanların da o şirkete 

bağlılığını, motive bir şekilde çalışmasını, işini sevmesinde etkilidir.  

 

Ayrıca, sunulan ürün veya hizmet, teknolojinin ve çağın gereksinimlerine uygun 

olmalı;  hizmet edilen alana göre kusurlu ürün iade alınabilmeli; satış ya da işlem 

sonrası oluşan sorun, çözüme gidebilmelidir. Hizmet sektöründe, hizmet sonrası bir 

“düzeltme yapmak”  çok zor olduğundan, yapılan hizmetten memnun kalmayana 

farklı bir hizmet/öneri sunmak ve memnuniyeti tekrar sağlamak gerekir.  Ve belirli 

ürünler/mekânlar/hizmetler dışında teknoloji mutlaka her ortama girebilmelidir. 

Bunların hepsi itibarı olumlu yönde yönetmek konusunda etkilidir. 

 

Sosyal medya ve internet hayatlarımızda çok fazla yer aldığından, “Online itibar” da 

artık yönetilmesi gereken alanlardan biri olmuş durumda. Bu yüzden bilhassa 

şirketlerin, tüm sosyal medya hesaplarına sahip çıkması, doğru bilgileri, doğru 

zaman ve ortamda son alıcıyla paylaşması, yanlış anlaşılmaya neden olacak 

anlatımlardan kaçınması, son derece önemlidir.  

 

Çünkü itibar; 
• Güvenilirliği,  

• Marka imajını, 

• Satın alma kararını etkiler.  
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İtibarı Yönetebilmek: 
İtibarı yönetmeyi, “görünmeyeni yönetme sanatı” olarak da ifade etmek mümkün... 

İtibarı ölçmek ise, ürünün daha fazla değere satılması demek olduğu için ve  itibarlı 

olduğu kabul edilen bir şeyi diğeriyle kıyaslama biçiminde karşımıza çıktığı için, 

marka kavramıyla itibar iç içe geçiyor.  

 

Uzmanlar iyi zamanlarda da, acil hallerde de itibarı korumak üzere 10 altın kural 

belirlemiş. İtibar gittikten sonra kurtarmaya çalışmak yerine, öncesinde kaybetmemek 

için önlem almak gerekiyor. Her konuda olabildiğince şeffaf olmak, kriz anında 

iletişim araçlarını doğru kullanmak, panik olmamak, gerekiyorsa özür dilemek, 

müdahalede geç kalmamak, zamanlama hatası yapmamak, zamanı doğru kullanmak 

alınabilecek önlemlerden ilk akla gelenler... Değişime açık olmak ve eylemlerin 

sonuçlarını sık sık ölçmek de, itibar yönetiminde önemli.   
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alternatif ik sözlüğü 
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Çalışanlar İçin İtibar mı, Karakter Mi? 
  

Bu soruya en güzel cevabı,  William Hersey Davis, aşağıdaki şiirle vermiş: 

  

“İtibarı, içinde yaşadığın ortam belirler, 

Karakteri, inandığın doğrular… 

  

İtibar, sandığın şeydir; 

Karakter olduğun şey… 

  

İtibar fotoğraftır; 

Karakter ise yüz… 

  

İtibar dışarıdan gelir; 

Karakter içeriden… 

  

İtibar, yeni bir topluluğa girdiğinde sahip olduğundur; 

Karakter giderken elinde olan… 

  

 İtibarın bir anda olur; 

Karakterin, ömür boyunca... 

  

İtibar zengin veya fakir yapar; 

Karakterse mutlu ya da mutsuz… 

  

İtibar insanların mezar taşına kazıdıklarıdır; 

Karakter meleklerin Tanrı huzurunda senin için söyledikleri…”   

  

Bu dizeler, çalışma yaşamı için de geçerli elbette. İtibar kazanılır ama her an 

kaybedilebilir. Ve kaybedilen bir itibarı geri kazanmak kolay değildir. Karakter sahibi 

olmak ise, kendiliğinden itibarı getirir zaten.   
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2000’lerin başıydı... Bir yandan yüksek lisans yapıyor, bir yandan 

da bir üniversitede okutman olarak çalışıyorum. Ben de gencim 

evet... Ama “müşterilerim” (öğrencilerim)  daha da genç... Ve kesin 

olarak farklılar.  Merak ediyorum, işe girdiklerinde nasıl olacak 

kurumsal iklim... Kim kimi dönüştürecek... İşte o zaman karar 

veriyorum ve Y kuşağının organizasyonel çekicilik parametrelerini 

çalışmaya başlıyorum. O yıllarda kuşak konusu bugünkü kadar 

popüler değil elbette. “Kuşak mı, o da ne?” diyenlerin yanı sıra 

kimi akademisyenler, kimi danışmanlar, kimi akıl hocaları 

tarafından “Bırak bu işleri” diye çıktığım yoldan döndürülmeye 

çalıştığım dahi oluyor. Bırakmıyorum.  

Bir Kuşağı Anlamak 
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Çalıştıkça görüyorum ki, jenerasyon kavramı, müthiş bir mozaik... İçinde sosyoloji, 

psikoloji, ekonomi, antropoloji ve dahi nöro-biyoloji bilimlerinden parçalar barındıran 

harikulade bir araç. Bir geçmişi anlamlandırma ve geleceği öngörme aracı. 

Jenerasyon çalışmanın insanı getirdiği en şahane düzlem nedir diye soracak 

olursanız tereddütsüz şöyle söylerim: Bir kuşağı anlamak, bir dönemi anlamaktır. Bir 

dönemi anladığınızda ise paradigmanın kıskacına sıkışmaktan kurtulursunuz. Ve sizin 

gibi olmayanları kendinize ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle görmeniz mümkün 

olur. Bu mümkün olduğunda ise dönüşürsünüz. İşte ya da evde… Bir şirket olarak ya 

da bir birey olarak…  

Evrim Kuran 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 90 yıllık 

varoluşu, jenerasyonel sistem 

döngüsüne belirgin biçimde 

oturuyor. Doksan yıllık 

Cumhuriyet an itibariyle beşinci 

nesli olan Z kuşağını yetiştiriyor. 3 

kuşaklı şirketlerimiz var. BB 

(1945-64), X (1965-79) ve Y 

(1980-99) kuşaklarından oluşan 

organizasyonel iklimde kural + 

sonuç + süreç kodlarını tek 

potada eriterek ortak bir dil 

yaratmaya çalışıyoruz.  
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Yeni ebeveynler adına Kristal çocuklar da dediğimiz derin duygusal bir nesil olan 

Z’leri dünyaya getiriyorlar. Mozaiğe her adımda yeni bir renk ve yeni bir doku daha 

ekleniyor. 

 

Yeni yüzyılın iş dünyasına baktığımızda, kuşkusuz ki insan faktörü her geçen gün 

artan biçimde en önemli rekabet avantajı olarak ortaya çıkıyor. Ürünlerin, hizmetlerin 

ve bu ürün/hizmetlere dair kanal ve stratejilerin hızla birbirine benzediği bu  “kopyala-

yapıştır” dünyada, “yetenek” en temel varlık olarak kendini gösteriyor. Jenerasyonel 

sistemleri anlamak da, işte bu noktada, şirkete güçlü bir kas daha ekliyor. 

Jenerasyonları anlamak, organizasyonel sistemdeki mücadele alanlarınızı birdenbire 

yok etmiyor, evet; ancak belli başlı davranış kalıplarını analiz etmek ve 

anlamlandırmakta güçlü bir “lens” rolü görüyor. Bu sebeple de kuşak segmentasyonu 

iç ve dış müşteri paterninin, karar alma ve ikna motiflerinin genel bir haritasını 

çıkarabilecek gücü olan bir araç rolü görüyor.  

  

Benim için bir kuşağı anlamak, suya atılan taş gibi, etkisi dalga dalga büyüyen, 

yaşama, geçmişe ve geleceğe dair müthiş bir kavrayış sağlıyor. Hoşgörü sınırlarımı 

genişletiyor, zamanın ruhuna yaklaştırıyor ve her adımda, yargılayan değil öğrenen 

olmaya yönlendiriyor. Çünkü bir Çin atasözünde de söylendiği gibi: “Bir kuşağın 

diktiği ağacın gölgesinde öteki kuşaklar serinler.” 

  

Evrim Kuran 

Dinamo Danışmanlık - Yönetici Ortak / Universum - Orta Doğu Direktörü 

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Marmara Üniversitesi HR 

Management & Development ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA bölümlerinde 

öğrenim görmüştür. 2005 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Dinamo Eğitim & 

Danışmanlık’ta kuşaklar ekseninde iç ve dış müşteri davranışları ve işveren 

markalama çalışmaları yapmaktadır.  Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) 

tarafından akredite edilmiş olup ACC ve ACPC ünvanlarına sahiptir. Çeşitli ulusal ve 

global markaların işveren markası danışmanlığını yapmış/yapmaktadır. İşveren 

markası alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi 

Universum’un Orta Doğu Direktörlüğünü de sürdürmekte olan Evrim Kuran'ın ayrıca 

çeşitli süreli yayınlarda ve portallarda yazıları yayınlanmaktadır. 
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Eşim, oğlumuza hamileydi ve yaklaşık 6.5 aylık olmuştu. Ben 

büyük bir merak içerisinde, mucizeyi izliyordum. Bir gün bir şey 

fark ettim. Elimi karnının üzerinde bir süre tuttuğumda, cenin yani 

oğlum sıcaklığı fark ediyor ve oraya ayağı ile içeriden baskı 

yaparak bana karşılık veriyordu. Ben hafifçe bastırıp selam 

verdiğimde, aynı miktarda o da içeriden baskı yapıyordu. Aramızda 

gizli bir şifre oluşmuş gibiydi. Baba-oğul birbirimize varlığımızı 

hatırlatıyorduk. Oysa gizli olan bir şey yoktu. Beyni olgunlaşmaya 

başlamış, iletişim yetenekleri kazanmış, yalnızca vücudu dışarıda 

yaşamaya elverişli olmayan oğlum, bana en doğal, en temel dil ile 

kendisini anlatıyordu; sözsüz dil. 

Sözsüz İletişim Üzerine Bir Keşif…   
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iletişimin sihri 

Bizler, bebekliği atlattığımız andan itibaren, herhangi bir engelimiz yoksa iki dil ile aynı 

anda, eş zamanlı bir şekilde konuşuruz: Sözlü ve sözsüz dil. Sözlü olan, bizim 

oluşturduğumuz, uydurduğumuz doğal olmayan dildir. Bölücüdür, milletlere ayırır 

âdemoğullarını. Yanlış anlamalara gebedir. Ara açar, insanları savaşa sürükler. 

Sözsüz olan ise, bizim en ilkel atalarımızla paylaştığımız, doğumda bizimle gelen, 

tabiri caizse donanımımızda var olan “embedded” dilimiz. Onunla derdimizi anlatmaya 

başlıyoruz doğar doğmaz. Ağlıyor ve varlığımızı annemize bildiriyoruz. Doğduğumuz 

anda göz teması sağlıyor, bebeksi görünümümüzle hayatta kalmamızı garanti altına 

alıyoruz. Ağlamanın pek çok ton ve biçimini geliştiriyor, derdimizi anlatıyoruz. 

Emrah Akçay 
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Eğitmen Dr. David Lewis, bebeklerin aslında sınırlı beden dilleri ile tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabildiklerini, sorunun bizde olduğunu; bizim onların dilini unuttuğumuzu ve 

anlamadığımızı söylüyor. Bunu derdini bir türlü anlatamayıp öfkelenen bir yaş 

bebeklerinden de anlıyoruz: hareketleri ile “Ben anlatıyorum, siz nasıl 

anlamıyorsunuz, kafanız mı çalışmıyor?” der gibiler. 

 

Ünlü filozof Wittgenstein, “Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarını belirler” diyor. Meşhur 

“elli kelime ile günlük konuşmaları idare eder” bir durumda iken insanlar, doğal dili de 

okumayı bilmiyor ne yazık ki. Dünyalarının sınırları öylesine sığ, öylesine yüzeysel. 

Kalabalık bir restoranda insanları gözlemliyorum, fark ettirmeden. Ben uzaktan 

anlıyorum, adam karşısındaki kadını anlamıyor bir türlü. Bakmıyor, dinlemiyor.  

 

Hal böyle iken, elini kolunu şöyle tut, böyle bak, ne söylediğin değil nasıl söylediğin 

önemlidir, bak burada da yüzdesi tarzı beden dili öğretileri benim ilgimi hiç çekmiyor. 

Faydasına inanıyorum, öğreten insanlara da saygı duyuyorum, ama ben orada 

değilim. Ben, o kaybettiğimiz en başta yanımızda getirdiğimiz doğal, sessiz dilin 

peşindeyim. De ki beden dili, de ki sözsüz iletişim. Neyi değil nasıl söylediğin 

önemlidir öğretisinden çok; neyi nasıl söyledikleri önemlidir, hem kulağınla hem de 

gözünle dinle öğretisindeyim. Bunun keşif yolculuğundayım ve öğrendiğim, 

keşfettiğim her bir veriyi paylaşıyorum; kitabımla, yazılarımla, makalelerimle, 

eğitimlerle.  

 

Keşif yolculuğumda yol arkadaşlığımı teklif ediyorum; gelir misiniz? 
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Çocuklara ceza vermek 

yerine, ne yapmalı? 

41 

Özgür Bolat 

eğitim 
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İpek Şenoğlu Wimbledon’da oynayan ilk Türk kadın tenisçi. 

 

Küçük yaşta bir turnuvada maçı kaybedince raketi fırlatıyor. Raket kırılıyor. 

Babası yanına geliyor. “Kızım haftaya maçın yok mu?” diye soruyor. 

İpek de var diyor. “Eee, raketin kırıldı. Nasıl oynayacaksınız?” 

Bu soruda çok önemli bir mesaj olduğunu İpek yıllar sonra anlıyor. Nedir bu önemli 

mesaj? 

 

DAVRANIŞ MEŞRULAŞIR 

Annenin tüm uyarılarına rağmen çocuk ödevini yapmıyor. Anne de tehdit ediyor. 

“Ödevini yapmazsan, bugün bilgisayarla oynayamazsın.” 

Çocuk ödevini yapmıyor. Bilgisayarla da oynamıyor. Ödev yapmamak meşrulaşıyor 

. 

AĞIR CEZA 

Bu yöntemin işe yaramadığını gören anne, cezayı arttırıyor. 

“Ödevini yapmazsan, bir hafta bilgisayarla oynayamazsın.” 

Davranışla ceza arasında hiçbir ilişki yok. 

Uçağa geç kalınca, ceza olarak evin elektriğini kesmeye benziyor. 

Çocuk ödevini yapıyor ama çocukta kızgınlık, intikam ve değersizlik duygusu 

oluşuyor. Çünkü davranış değil, çocuk cezalandırılıyor. Bu durumda ceza yerine ne 

yapmalı? 
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SORUMLULUK KAZANDIRMA 

İlk adım olarak cezayı gerektiren durum ortaya çıkmadan önce yapılmış olması 

gereken şeyler var. 

Ailenin prensipleri ve kuralları net şekilde belirli mi? 

Ailelerden evdeki kuralları yazmasını istiyorum. 

Ortaya çoğu ne zaman ne çıkıyor biliyor musunuz? Çoğu evde hiç kural yok. 

“Sizin ailenizi tanımlayan prensipleri yazın.” diyorum. Aileler o anda akıllarına geleni 

yazıyor. Önceden belirlenmiş ve çocuklara rehberlik yapan prensipler yok. 

Bu durumda çocuğun sorumluluk kazanması zor. Zaten cezayı gerektiren her olay 

çocuğun sorumluluğunu yerine getirmediği durumlarda ortaya çıkar. 

 

PROBLEM ÇÖZME 

Diyelim ki kurallar belli. Ama ceza gerektirecek durum yine de çıkıyor. 

Bu durumda cezadan önce uygulanması gereken yöntem problem çözme. 

Ödevini yapmayan bir çocuğa ceza vermektense, neden ödev yapmadığını anlamak 

ve çözüm üretmek. 

 

Örneğin, araştırmalar çok net gösteriyor ki ödev yapmamanın en büyük nedeni bilgi 

ve beceri eksikliği. Becerisi yüzünden ödevini yapamayan bir çocuğu 

cezalandırmak, görme engelli bir insanı göremiyor diye cezalandırmaya benzer. 

Bu durumda çocukla ve öğretmeniyle işbirliği halinde bu sorunu çözmek önemli.  

Çocuk ailenin yardımıyla problemi anlasa, zaten kendisi problemi çözecektir. 

 

CEZA DEĞİL, BEDEL 

Diyelim ki kurallar belli ve aile problemi de çocukla işbirliği içinde çözmeye çalıştı 

ama hala sonuç alamadı. 
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Bu durumda bile ceza yok. Onun yerine bedel ödeme var. 

Doğada ceza değil, bedel vardır. Saatinde gitmeyince, uçağı kaçırırsınız. 

 

İPEK NE YAPTI? 

Babasının İpek’e verdiği mesaj net. 

“Raketin kırılmasından sen sorumlusun. Yeni raketin alınmasından da sen sorumlu 

olacaksın. Yani, bedeli ben değil, sen ödeyeceksin. Ben, sana yeni bir raket almam. 

Kendin almazsan haftaya oynayamazsın.” 

Ceza yok, doğal bedel var. 

 

İpek bir hafta çalışıyor ve raketini kendisi alıyor. 

“Babam bana işte o gün sorumluluk almayı öğretti.” diyor İpek. 

Zaten gerisini biliyorsunuz. İpek, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi kadın tenisçilerden. 

 

DOĞAL BEDELLER 

Eve geç gelen çocuk kendi yemeğini kendi hazırlar. 

Bir haftalık harçlığını bir günde harcayan çocuk harçlıksız kalır. 

Bedel ödeme durumunda hedef çocuk değil, davranıştır. Çocukta kin ve nefret 

oluşmaz. 

 

İşte bu üç davranış (aile kuralları, problem çözme ve bedel ödetme) çocuğa 

sorumluluğu öğretir. Sorumluluğunu bilen bir çocuk ceza gerektiren bir duruma 

kendini sokmaz zaten. 

 

www.twitter.com/ozgurbolat 
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Yüzyıllık Yalnızlığın da yazarı olan Gabrıel Garcıa Marquez, Kırmızı 

Pazartesi adlı romanında, çocukluğunda yaşadığı gerçek bir 

olaydan yola çıkarak, yaptığı uzun araştırmaların ardından isimleri 

ve yerleri değiştirmesine karşın, ana temaya sadık kalmayı tercih 

ettiği bir kurguya imza atıyor. 

Kırmızı Pazartesi 

Aytül BİNGÖL 
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kitaplık 

Kırmızı Pazartesi her ne kadar toplumumuza hiç de yabancı olmayan namus 

cinayetini konu  almışsa da, burada kurban kadın değil bir erkektir. Yani bizim 

coğrafyamızın tam tersine, namusu kirlenen değil, namusu kirletendir hedefte olan.   

Daha ilk paragrafta kahramanın öldürüleceğini biliyorsunuz. Ama bildikleriniz, sizi 

kitabı heyecanla okumaktan alıkoymuyor. Yazarın mahareti de böylelikle tüm 

görkemiyle beliriveriyor uzak ufuklardan. 

 

Olay 1957 yılında, Kolombiya’nın küçük bir kasabasında geçiyor. Yirmili yaşlarındaki 

genç ve yakışıklı Santiago Nasar o sabah evinden çıkarken pek neşelidir. Beyazlar 

giymiş, saçlarını güzelce taramış, yüzüne bembeyaz dişlerini hafifçe gösteren o 

çekici gülümsemesini yerleştirmiş ve başlamıştır yepyeni bir güne. Kasabada genç 

adamın o gün öldürüleceği çoktan duyulmuşsa da, kimileri buna inanmamış, kimileri 

de ciddiye almamış, sonuçta hiç kimse gün boyunca Santiagoyu uyarma ihtiyacı 

hissetmemiştir. 

 

Kasabaya sonradan gelen ve hakkında pek de fazla şey bilinmeyen, bu sebeple de 

sürekli dedikodusu yapılan esrarengiz  Bayardo San Roman, kasabanın güzel 

kızlarından Angela Vicario ile evlenme isteğini  Vicario ailesine ilettiğinde, genç kız 

bu teklife sıcak bakmasa da, anne babasının ısrarlarıyla kabul eder bu evliliği. 

Santiago’nun öldürülmesinden bir gece önce Angela’nın düğünü vardır. Genç adam 

da düğündedir. Hep birlikte yenip içilir eğlenilir. Fakat düğünden sonra damat gelini 

babasının evine geri getirir. Gerekçesi ise Angelanın bakire olmamasıdır. Kızın 

kasaplık yapan kardeşleri  Pablo ve Pedro  Angelayı sıkıştırıp olayı öğrenmeye 

çalışırlar. Angela ise, Santiago ile birlikte olduğunu söyler.  İkizler genç adamı 

öldürmeye karar verirler ve bunu da herkese söyleyerek adeta ilan ederler. Sabah 

erkenden yola çıkan ikizleri gören papaz ellerindeki, domuz kesmek için kullandıkları 

bıçakları alsa da, onlar kafalarına koyduklarını yapmaya kararlıdırlar ve evden yeni 

bir bıçak bulmaları hiç de zor değildir. Santiagoyu tam da evine dönerken hunharca 

öldürürler.  
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Roman, Santiago Nasarın öldürülmesinden bir kaç saat önce başlayıp, ölümünden 

bir kaç dakika sonra biter. Arada hikaye geri dönüşlerle anlatılır. Kitap bu cinayeti ön 

plana çıkarırken, geride ise insanların ikiyüzlülüklerini, toplumun önyargılarını, 

kadının toplumdaki yerini irdelemektedir. Marguez romanda namus cinayetini ele 

alarak, toplumsal değerlerin bireyler üzerindeki baskılarını ve bu baskıların olumsuz 

davranışlara yol açtığını vurgular. 

 

Kırmızı Pazartesi röportaj tekniğiyle ve bir anlatıcının ağzından okuyucuya 

aktarılmaktadır. Edebiyatta pek de fazla kullanılmayan bu tarz, esere ironik bir nitelik 

kazandırmıştır. Röportaj tekniğiyle, kahramanların, olayın tanıklarının iç dünyaları ve 

bakış açıları detaylı olarak ele alınır. Yazar birbirinden çok farklı görüşlere sıkça yer 

vererek, anlatıcının objektifliğini vurgulamak istemiştir. Örneğin, cinayet günü 

havanın nasıl olduğuyla ilgili sorulara çok farklı cevaplar gelir görgü tanıklarından. 

Kimileri yağmur yağdığını anlatırken, kimileri o günü güneşli bir gün olarak 

hatırlamışlardır. Bu çelişkilerin altında yazarın anlatmak istediği farklı şeyler saklıdır. 

Çok ince nüanslarla, okuyucunun dikkatini çekmek istediği noktaları aktarmıştır 

Marquez. Tanıkların psikolojileri, suçluluk duyguları o günkü havayı bile bambaşka 

şekillerde algılamalarına sebep olmuştur. Aynı şekilde, Santiago Nasar’ı 

tanımlamaları istenen kasabalıların bazıları, onun suçluluğuna,  hiç bir kanıtları 

olmamasına rağmen eminken, bazıları ise onun bir melek kadar masum olduğunu 

söylemişlerdir. Tüm bu zıtlıklar, aynı yerde, aynı şartlarda yaşayan insanların, aynı 

olay ve kişiye karşı birbirinden ne kadar ayrı düşünceler ve duygular geliştirdiklerini 

gözler önüne sermesi açısından çok önemlidir. Ve bu durum toplumun geneline 

yayıldığında da değişikliğe uğramadan devam edecek, önyargının bükülemez 

kuralları insanların hayatını bir anda değiştirebilme gücünü koruyacaktır. Yazar 

bunun tehlikesi konusunda okuyucunun dikkatini çekmek için özel bir çaba 

sarfetmiştir romanın başından sonuna dek. 

 

kitaplık 

martı* aralık 2013 
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Marquez romanda sıklıkla imgeleme yoluyla anlatım tarzını seçmiştir. Her ne kadar, 

Santiago’nun masumiyetinden direkt olarak bahsetmese de, o gün genç adamın 

baştan aşağıya beyazlar giydiğini anlatarak, okuyucusuna bunu hissetmiştir. Sayfa 

sayısı bakımından uzun olmamasına karşın, eserdeki karakterler son derece zengin, 

dil sade ve gerçekçidir. Yazar vurucu bir anlatımla, kolaylıkla sıradanlaşabilecek bir 

cinayeti, çarpıcı, merak uyandıran bir hale getirmiştir. 

 

Kırmızı Pazartesi 1981 yılında yazılmış, Gabriel Garcia Marquez bir yıl sonra Nobel 

edebiyat ödülüne layık görülmüştür. 1987 yılında filme çekilen eser, 2008- 2009 

tiyatro sezonunda şehir tiyatrolarında sergilenmiş ve umulanın üzerinde bir ilgiyle 

karşılanmıştır. 

 

Kırmızıyı, tutkunun rengi olmanın sihirli atmosferinden yavaşça uzaklaştırıp, insanı 

acıtan hüzünlü gerçekliğin tam da ortasına doğru çeken usta bir kalemden, usta işi 

bir roman okumanın doyumsuz rehavetine kapılıp gitmek için Kırmızı Pazartesi 

elinizin altındaysa ne mutlu size!  

 

KİTABIN KÜNYESİ: 

  

Yazar: Gabriel Garcia Marquez 

Çevirmen: Faik Baysal 

Yayınevi: Can Yayınları 

Türü  :  Roman 

Sayfa Sayısı : 111 

Baskı Yılı : 2013 

Dili : Türkçe 

martı* aralık 2013 
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Beş Harflilerin Silahı: 

Feminizme Bir Bakış - 1 

Bahanur Alişoğlu 

Ukrayna uyruklu feminist aktivistler tarafından 2008 yılında kurulan 

ve bugüne kadar birçok sansasyonel eylem gerçekleştiren FEMEN 

grubu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’deki şubesini açtı. Uçan 

Süpürge’den Selen Doğan ile Türkiye’deki feminizm algısı ve 

feminist aktivist Nilberk Günay ile de FEMEN Türkiye hakkında 

konuşarak biz beş harflileri andık. 

uzaklardan 

martı* aralık 2013 

“Başlangıçta vücut vardı; kadın vücudunun varlığı. Neşe vardı çünkü bu duygu 

özgürlük ve hafiflik demekti. İşte o zaman adaletsizlik başladı. O kadar güçlü ki 

bedeninizle hissedebilirdiniz. Sizi ortadan kaldırıyordu bu, özgürlüğünüzü 

engelliyordu ve sonunda bedeninizin rehin alındığını hissediyordunuz. Şimdi, 

bedeninizi bu adaletsizliğe karşı çeviriyor, herkesi partiyarkal düzen ve aşağılanmaya 

karşı harekete geçiriyorsunuz. Ve sonra dünyaya şunları söylüyorsunuz: ‘’Tanrımız 

kadın! Misyonumuz protesto! Silahımız çıplak göğüslerimiz!’’  

 

Uçan Süpürge ve feminizm algısı 

Feminizmin geldiği noktaya bakarsak eğer bugün Uçan Süpürge 

için Türkiye’de önce kız çocuk, ardından da kadın olmak ne anlam 

ifade ediyor?  
 

Kadının başlangıcı diyebileceğimiz bir kız çocuk hali var. Bütün o kimliğimizin 

şekillendiği, bize kadınlığın öğretildiği, sonrasında itiraz edeceğimiz o öğrenilmiş rol 

kalıplarıyla ilk tanıştığımız dönem kız çocuk olma dönemi. Hani ağaç yaşken eğilir 

deriz ya, işte o dönemde ne öğreniyorsak ne yapılıyorsa kimliğimizi onların 

şekillendirdiğini düşünüyorum. Onlar kemikleşip kalıyorlar bizim içimizde. Sonrasında 

da farkına varıp bunları düzeltmeye, dönüştürmeye çalışıyorsak çok zorlanıyoruz 

çünkü bir kere onun temeli atılmış oluyor. Başka bir kategori tabii bir taraftan kadınlık 

çünkü üstümüzde başka rollerin ağırlığını hissettiğimiz bir dönem. Bu evlilik olabiliyor, 

yetişkin kadınken toplumun beklentileri farklılaşabiliyor. Kız çocuk olmak demek, 

biraz daha dezavantajlı bir konumda olmak demek çünkü Türkiye toplumu ve içine 

doğduğumuz o kültür her zaman çok denetleyici ve kısıtlayıcı, hatta bazen kız 

çocuklar için cehennem gibi. Erkeklerin görece daha fazla alanları olduğunu 

görüyoruz pratikte de gündelik hayatımızda da.  



50 

Sokakta özgürce, rahatça oyun oynayabilmek, istediği küfrü edebilmek, hatta bu 

küfrün alkışlanması ve onaylanması, sempatik bulunması, kız çocuklarla oynarken 

onlara sataşabilmek, dövebilmek, taciz edebilmek ve bunların çok normal erkek 

davranışlarıymış gibi görülmesi, öte yandan da kız çocuklarının her zaman 

korkutularak, sindirilerek ve bastırılarak büyütülmesi... Kız çocuk olmak da zor, kadın 

olmak da zor. Bunun sebebi bizlerin kendi kültürümüzde de öğrendiğimiz kadın olma 

ve erkek olma halleri olduğunu düşünüyorum.  

 

Bu hallere de dayanarak bugün medyada gördüğümüz belli Türk 

kadın portreleri var. Bu portrelerden birkaçı ‘’Türk kadını pasiftir’’, 

‘’Türk kadını şiddetten korkar ama bunu asla dile getirmez’’, ‘’Yer 

yarılsa kol içinde kalır’’tarzı söylemler. Tabii ki bu eleştirilen bir şey 

ama sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Bize bir Türk kadını 

portresi çizebilir misiniz?  
Bir Türk kadını portresi çizemem çünkü milli kimliklere dayandırdığımız kimliklere 

inanmıyorum ve onların ayrı bir kategori olduğunu da düşünmüyorum. Ama ironik bir 

biçimde şöyle çizebilirim. Hep eleştirdiğimiz Türk aile yapısı denen muğlâk bir kavram 

vardır. Muhafazakâr, kaş yapayım derken göz çıkarır, sağ gösterip sol vurur... Bu 

listeyi çok uzatabiliriz. Bu anlamda bir Türk aile yapısı prototipi daha doğrusu 

karikatürü kafamda mevcut.  

martı* aralık 2013 

uzaklardan 
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Bu hakikaten de sevmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve benimsemeyeceğimiz bir 

prototip. Türk kadını olarak tarif edilen şeyin ise ben yine bundan çok da uzak 

olmadığını düşünüyorum. Bizim toplumumuzda maalesef kişilerin birbirlerini sosyal 

statüler üzerinden yargılamasına çok sık rastlıyoruz. Bu statüler ve kimlikler üzerinden 

nasıl iktidarların inşa edildiğini çok net bir biçimde görüyoruz. Deyim yerindeyse 

kendini ‘’kurtulmuş’’ addeden bazı kadınların kendileriyle aynı imkânları paylaşmayan, 

geride bırakılmış kadınlarla kendilerini kıyasladıklarında ve onları küçümsediklerinde 

ise tam da o tırnak içindeki Türk kadını olduklarını düşünüyorum.  

 

Aslında bugün böyle bir kadın portresi çizilmesinde medyanın 

etkisinin de çok büyük olduğunu görüyoruz. Ataerkil yapı 

çerçevesinde oluşturulmuş haber, dizi ve programlarla karşılaşıyoruz 

her gün. Alternatif medyanın yeni bir kavram olduğu günümüzde, siz 

Uçan Süpürge olarak alternatif habercilik adına ne yapıyorsunuz?  
Her şeyden önce bize bu ülkede yaşayan kadınlar olarak her şeyin alternatifi lazım 

çünkü ana akımlaşmış ve genel geçere hitap eden sistemler aslında çoğunlukla çok 

problemli. Çünkü çok ataerkil, çok ayrımcı, çok düşmanca ve kadınların yaşama 

felsefesiyle çok da bağdaşmayan bir düzen, bir sistem. Dolayısıyla medyanın da 

alternatifine bakmak bizim için bir zorunluluktu.  

 

Geçmişten uçan süpürgeyi kuran ve yürüten kadınlar da bunu yaptılar. Çünkü medya 

her zaman tek taraflıydı, hep gücü ve iktidarı olandan yana taraftı ve kadınları tabii ki 

çok güçsüz görüyordu tıpkı bugün de görmeye alışık olduğu gibi. Kadınları belli 

temsiller içinde resmediyordu, hep belli önyargılar ve belli kimlikler atfediyordu ve buna 

kendi inandığı gibi zamanla kendi izleyici ve okuyucu kitlesini de buna inandırmaya 

çalışıyordu. Dolayısıyla haberlerde ve diğer medya içerisinde gösterilen biz değildik, 

orada yaratılmış başka bir kadın imgesi vardı. Bunlara olan itirazımız, bizi alternatifini 

bulmaya yöneltti. Bunun aslında zor bir şey olmadığını, eğer kadınlar bir araya gelip 

örgütlenirse buna ulaşabileceklerini gösteren örneklerle dolmaya başladı tarihimiz. 

Yerel Kadın Muhabirler bunlardan bir tanesidir.  

 

Tamamen alternatifine olan ihtiyaçtan yola çıkmış ve yeni bir medya yaratmıştır. Bu da 

kadınların medyasıdır. Yani tek karar vericinin kadınların kendileri olduğu, haber üreten 

kadınların aynı zamanda haberleri tüketen kadınlar da olduğu, böylece çift yönlü, tek 

taraflı tüketime dayalı olmadığı bir haber ağıdır. Kadın medya okuryazarı nüfusunu 

arttırmaya yöneliktir ve bu anlamda değerlidir. Bunun yanı sıra 1998’den beri faaliyet 

gösteren Uçan Haber dergimizle, 2002’den beri kesintisiz ilerleyen Uçan Süpürge 

resmi sitesiyle, pek çok saha çalışmasına eklediğimiz yerel medya temalı 

projelerimizle, yaptığımız radyo ve televizyon programları ile hep işin alternatifini 

aradık. Kadınların sadece çıplak bedenlerle, uzun bacaklarıyla, sarı saçlarıyla haber 

olabildikleri bir medya ortamında Yerel Kadın Muhabirler ağına dâhil olan gönüllü kadın 

muhabirler, o kadınların her şeyleri ile haber olmasını sağladı. Maruz kaldıkları 

şiddetle, hukuk mücadeleleriyle, hak mücadeleleriyle, başarılarıyla, zaferleriyle, 

deneyimleriyle, tanıklıklarıyla dünyada olup biten her şeye dair bir sözü vardı 

kadınların ve bizim haberlerimiz onlara biraz ışık tuttu.  

 

martı* aralık 2013 
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Türkiye’deki liberal medyanın eksikliklerinden biri olarak çarpıtılmış kavramlar 

silsilesini örnek gösterebiliriz. Bu kavramlardan biri sizi de yakından 

ilgilendiren feminizm. Ülkemizde feminist denildiğinde akla erkek düşmanlığı 

gibi oldukça komik tanımlar geliyor.  Bu kavrama bir açıklık getirmek için bizi 

feminizm nedir, ne değildir konusunda kısaca aydınlatır mısınız?  

Şimdi gerçekten kadın düşmanlığı o kadar baskın ve o kadar yoğun ki feministlerin 

erkeklerden nefret etmeye, onlara durduk yere düşmanlık beslemeye bile zamanları 

yok. 

Böyle ironik bir başlangıç yapabilirim. Bunlar latife, ancak hakikaten feminizmin erkek 

düşmanlığı olmadığını aklı çalışan bütün herkes anladı. Anlamak istemeyen varsa da 

artık onların akılları ile zoru var herhalde diye düşünüyorum. Ben artık 40’larına 

yaklaşmış biri olarak feminizm için şunu söylüyorum: feminizm hayatımıza yön veren 

bir ideoloji. Bunu bu şekilde kabul etmemiz lazım. Buna göre sadece kadınların 

haklarını savunuyor olmak ile de ilgili bir şey değil. Bir feminist aynı zamanda savaşa 

karşı olan kişidir, çevrecidir, başkalarının da hakları olduğunu görür. Bir feminist asla 

ayrımcı olamaz, militarist ya da homofobik olamaz. Bütün bunları alt alta 

koyduğunuzda aslında bir yaşam felsefesinden bahsediyorsunuz ve bu çok insani, 

çok hak temelli ve adaletli geliyor. O yüzden ben bir insanın kendisine feministim 

diyebilmesini ben çok kıymetli buluyorum. Herkes kendine istediği ideolojiyi 

yakıştırabilir ama kendisine feminist diyen kadınların böyle bir dünyadan süzüp 

getirdikleri bir hassasiyetleri var ve bu çok önemli bir şey. Çünkü sadece kendinize 

bakmıyorsunuz, sizin gibi ezilen başkalarına da bakıyorsunuz, ihmal edilmiş, 

dezavantajlı konuma sürüklenmiş başkalarının da var olduğunu görüyorsunuz 

uzaklardan 
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Ben feminizmi bu şekilde eleştirenlerin kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. 80’lerden 

beri karikatürize edilmiş bir feminizm var. İşte böyle kısa saçlı, çirkin, agresif, ileri 

gidildiğinde lezbiyen, evde kalmış kadınlar olduklarını düşünüyorlar feministlerin. 

Bizim de hayatlarımız var ve böyle geçmiyor. Biz de kime saldırsak diye ortada 

dolaşan insanlar değiliz!  

 

Uçan Süpürge sosyal sorumluluk projeleriyle birçok alanda faaliyet göstererek 

feminizmin ne anlam geldiğini topluma gösteriyor. Bu projelere baktığımızda da 

genel amacın yine kadını bilinçlendirmek, kamu kuruluşları ve kadın örgütleri 

arasındaki ilişkiyi ve iletişimi sürdürmek olduğunu görüyoruz. Kamusal alanda 

atılan adımlardan biri de 2006-2008 yılları arasında yapılan İlk Adım Projesi. Bu 

proje meyvesini verdi mi?  

 

Aslında bütün projeler bir şekilde meyvesini veriyor ama bazıları daha uzun vadede 

bazıları ise orta vadede olabiliyor. Tabii hiçbir değişim akşamdan sabaha mümkün 

değil. İlk Adım Projesi ile hedeflenen siyaset etme biçimlerine dair bir çalışmaydı ve 

kadınların buna dâhil olmasıyla ilgiliydi. Bir şekilde yerelde kadınlar oy veriyorlar, 

yurttaşlık haklarını kullanıyorlar ve birtakım insanları birtakım koltuklara getiriyorlar. Bu 

gelenlerde siyasetin kendi dünyası, aurası çok erkek olduğu için tabii ki erkekler 

oluyor. Tabii ki onlar da kadınlarla empati kurup onların ihtiyaçlarını, beklentilerini 

görmeli; ancak buna yönelik çalışma refleksini beklemek çok güç.  

 

O yüzden bu proje ‘’biz kadınlar olarak parlamentoyu nasıl çalıştıracağız’’, ‘’neler 

yapacağız’’, ‘’hangi baskı güçlerini oluşturacağız’’, ‘’hangi araçlar elimizde’’ var gibi 

sorulara işaret eden bir şeydi. Bence orta vadede iyi de sonuçlar verdi çünkü en 

azından kadınlar Ankara’ya otobüsle geldiklerinde gerek Amasya’dan gerek 

Mersin’den otogardan parlamento binasına kadar nasıl ulaşabileceklerine kadar tarif 

eden bir yayına sahip oldular. Biz böyle bir kitapçık çıkarttık.  

 

Bu hakikaten çok güzeldi çünkü parlamento dâhil bütün kamu binaları kadınlar için 

asla ulaşılmaz değildir ama çok zorlaştırılmıştır mesela oralara gitmek. Kadınlara 

yapabilirliklerini ifade eden, bunu gösteren her proje, her çalışma mutlaka ki etki 

ediyor. Somut sonuçlar da aldık. Kadınlar yerel gündemden sorunları varsa onları 

soru önergesi biçiminde meclise taşıdılar, kanun teklifleri hazırladılar ihtiyaçlarına 

göre. Bunlar da oldu. Bunlar faydalı tabii, mutlaka ki bir etkisi oldu. 
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Türkiye’de şöyle bir durum da söz konusu; kadın hukukçu bolluğu.  Bizim kadın 

hukukçu oranımız, Avrupa’daki birçok ülkeyle kıyaslandığında oldukça yüksek. 

Bununla birlikte ülkemizde kadınların yaşadığı hukuksal sorunlar, kadınların 

hukuksal alanda yeterince korunmaması gibi bir çelişki söz konusu. Bununla 

ilgili neler söyleyebilirsiniz? 

 

Ona bakarsak ve böyle bir kıyaslama yaparsak eğer çok da akademisyen var bir 

taraftan ülke genelinde. Ama bu kadınların kaç tanesi rektör, kaçı dekan, kaçı 

üniversitelerin yönetiminde söz sahibi? Kadınlar maalesef ki işin daha çok angarya 

kısmında pozisyonlandıkları için, yani erkekler bizi hep oralara ittikleri için karar 

süreçlerinde çok da yer alamıyoruz. Benzer bir durum mutlaka ki hukuk alanında da 

vardır. Çok kadın hukukçu var, üniversiteler çok dolup taşıyor çünkü çok çalışmayı, 

çok disiplinli olmayı ve muhakeme gücünü gerektiren bir alan. Erkekler diyorlar ki işte 

bilimle, yüksek şeylerle uğraşmaktansa, kısa yoldan böyle köşeyi dönmek varken 

‘’yıllarca hukuk okuyup ne yapacağım’’ da diyebilirler. O yüzden belki de çok fazla 

kadın mezun oluyordur o okullardan. Şaka bir yana, kadınların kaçının hâkim 

olabildiği, mahkemelerde, komisyonlarda görev alabildiği önemli. Sayı olarak 

bilmiyorum ama büyük ihtimalle çok daha düşük oranda temsil ediliyor. Böyle olunca 

da gene son söz erkek olan bir hâkime ya da savcıya kalıyor. Orada da kadınların çok 

fazla bir etkisi yok. Bence bundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum.  

  

uzaklardan 



55 

martı* kasım 2013 





Yaşamdaki Öncelikler  

57 

Zeliha Dağhan 

gelişim 

Bu sıralama kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Örneğin üniversiteye giden bir 

öğrencinin önceliği okul ve gelişim olmaktadır. Zaman içinde kariyer ve iş sonrasında 

da evlilik ve ilişkiler olarak değişim gösterebilmektedir. 

 

Yaşantımız içinde bu değişimi bir  dengeye kendi kendimize oturtabileceğimiz gibi özel 

durumlarda  yaşam akışındaki öncelikleri belirlemek için bir uzmana ihtiyaçta  

duyabilmekteyiz. 
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Her insan yaşamında kendi keşif yolculuğuna çıkar. Yolculuklar 

bazen zorlu, bazen keyifli olur.  Her yıl kendimize yeni birçok hedef 

belirleriz. Bu hedefleri bulunduğumuz duruma ve koşula göre 

zaman  içinde değiştirebiliriz. Bu değişimi yaparken de 

önceliklerimiz bize yol gösterir.  Öncelikler; iş, sağlık, çocuk, 

gelişim, kariyer, değişim, aile değerleri, eğitim, arkadaş ilişkileri, 

evlilik, dinlenme ve arayış olabilir.  
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Koçluk çalışmaların da öncelikleri danışan ile belirlerken onun bu yolculuğunda 

cesur soruları cevaplaması için onunla birlikte hareket etmekteyiz.  Soru sormak işin 

kolay kısmıdır. Ama bunları cevaplamak oldukça zordur. Bazen soruların cevaplarını 

o an veremeyebilir, zamana bırakıp hazır olduğumuzda; hepsini yada bir kısmını 

cevaplayabilmekteyiz. 

 

Öncelikleri belirleyen soruları aslında farkına varmadan bazen bizde kendi kendime 

sormaktayız, tek fark bunları bir kağıda yazmayıp sonrasında takip etmiyor olabiliriz. 

 

O zaman bir kağıt ve kalem alıp bu soruları sorup cevaplarını yazmaya başlayalım 

mı ?  

 

Yeni bir yıla girerken benden hepinize yeni yıl hediyesi olarak işte bir kaç soru: 

 

• Yaşamda sizi mutlu eden neleri yapmak istersiniz  ?  

• Sizi geliştirecek ve değiştirecek şeyler nelerdir ?  

• Son zamanlarda sürekli erteledikleriniz nelerdir ? 

 

Evet her bir soruyu ayrı ayrı kağıtlara yazarak cevaplayın  

 

Sonra bu cevapların içinden ( her bir kağıttan ) sadece 1 tanesini ve sizin için 

öncelikli olanı seçin   
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gelişim 
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Seçtiğiniz bu 3 önceliği başka bir kağıda yazın ve bunları da öncelik sırasına dizin. 

1.belirlediğiniz öncelik sizin  zamanınızın büyük çoğunluğunu alacaktır  

 

yani % 60,  2. Sıradakine ise kalan zamandan %30 ve son sıradakine %10 ayırın. 

Bunu zaman planınızda  bir dengeye oturtana kadar sürekli dengeler değişiyor olabilir 

 sakın moralinizi bozmayın, sonuna kadar ısrarla yapmaya ve uğraşmaya devam 

ettikçe öncelikleriniz bir sisteme oturmuş olacaktır. 

 

Tabi ki başlangıçta basit adımlarla başlamak bizi daha iyi cesaretlendirir, zaman içinde 

de bu öncelikleri artırabilirsiniz. Üç yerine beş ya da 10 yapabilirsiniz. Bu tamamen 

plan yapma ve zamanı iyi kullanma becerinize göre değişiklik göstermektedir. 

  

Hatta bu işi eğlenceli hale getirmek için Yılbaşı akşamı tombala yerine “ Öncelik 

Kavanozu “ oyunu ile tüm aile bireyleri için yapabilirsiniz.  Her kişi bu soruları 

cevaplayıp,  bir büyük kavanoza atabilir. Sonra herkes sıra ile kavanozdan bir kağıt 

çekip bunu yüksek sesle okuyacaktır. Önce bunu kimin yazdığını tahmin edecek 

sonra da yazan kişiye bu yazdığı şeyin  öncelikli olup olmadığını soracaktır. Eğer 

öncelikli ise bu kağıdı o kişiye verecektir.  

 

Her bireyde 3 kağıt yada 5 kağıt olduktan sonra bunları büyük bir kağıda her isimin 

altına yazıp zaman içinde takip edilmesi için evin içinde herkesin görebileceği bir yere 

asılacaktır. Kim önceliklerine sadık kalıp zaman içinde gerçek hala getirirse onun 

beğeneceği güzel bir hediye ile ödüllendirilecektir. 

  

Her yıl kendimiz ve ailemiz için aldığımız kararlar aslında bir anlamda önceliklerimiz 

olmaktadır. Bunu kişiselleştirmek ve basitleştirmek bizim daha mutlu olmamızı 

sağlayacaktır. Yeni başlayacak yılda, yeni yaşamınızı yeni öğretiler ve yeni 

başlangıçlar ile kucaklamanızı gönülden temenni ediyorum.  

  

Yeni Yılınızı sevgi ile  kutluyorum   
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( köşe ) 
  

masanın köşesi midir 

kenarı, ortası mıdır, 

adın geçtiğinde  

bakıpta dalınan yeri. 

  

masanın üstü müdür, 

altı, içi midir 

mavi düştüğünde 

kaybolunan yeri. 

 

Kasım 2013 / Salih MALAKCIOĞLU 
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( posta güvercini ) 

 
sevemedim gitti şu posta güvercinlerini, 

ama martılar öyle mi;  

gözlerinin içine bak! 

anlarsın ne demek istendiğini. 

  

ve kahrımdan öldürür beni.. 

ne zaman görsem; 

bir kedinin kaptığı posta güvercinini.  

ama martılar öyle mi, 

bir martının bildiği diğerine sır değilki. 

 

Ekim 2013 / Salih MALAKCIOĞLU 
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Armağanda Yaşamak 

Gülengül Anıl 

Yıl 1995, İstanbul'dan Göcek'e göç etmiş, kariyerimi bırakmışım. 

Yaşadığım hayatın ve yaptığım işin sanal olduğunu düşünmeye 

başlamış, “sahici” diye gördüğüm küçük bir sahil kasabasına 

sığınmışım.  
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İngiliz bir arkadaş edinmişim. Benden çok önce sistem dışına çıkma basireti 

göstermiş biri. Hem hayranım, hem anlamakta zorlanıyorum. Kafamın içinde hala 

yetiştiğim kültürün kodlarını taşırken, şahit olduklarıma inanamıyorum. Çünkü onları 

anlamak için referanslarım yok. Mesela bir gün PTT'ye uğruyoruz; İngiltere'den bir 

mühendis arkadaşının ona yollayacağı paranın gelip gelmediğini soracağız. Arkadaşı 

ona 1000 İngiliz sterlini yollayacakmış armağan olarak. Yani karşılıksız. Çünkü 

dostumun seçtiği yaşam, mühendis arkadaşına ilham veriyormuş. Mühendis henüz 

böyle bir seçim yapamasa da, sistemin içinde çalışıp ona göre yaşasa da, bir gün 

kendisinin de böyle bir seçim yapabilme olasılığını görüyormuş benim İngiliz 

arkadaşta. Onun için de ona destek oluyormuş, seçtiği yolda var olabilmeye devam 

edebilsin diye. Bildiğimiz sponsor kavramı yani.  

 

Bunu duyduğumda inanamamıştım. Bu nasıl bir yüce gönüllülüktür yarabbi, bugün 

karşılıksız olarak aile fertleri bile birbirine para vermezken, nasıl bir şey bu?  

 

Sonradan, İngiltere'deki mühendisi anlamak bir nebze daha bir kolay geldi de, benim 

dostum bunu nasıl kabul edebiliyor? Nasıl içine sindiriyor? Bunu anlamakta 

zorlandım daha çok.  

 

Ondan sonraki yaşamım, bana verilen yüklü borçlar ve benim geri ödemekte 

zorlandığım yıllarla geçti. Gün geldi hepsini ödeyebildim. Karşılıklılık hali benim için 

doğaldı ve de iç rahatlatıcıydı.  

 

Ta ki, bu yılın başına kadar. Sene başını henüz geçmiştik ki bir duyuruyla karşılaştım: 

Armağan Ekonomisi Atölyesi... Aklıma ilk gelen açıklama, ekonomik armağanlar alma 

ya da yapma konusunda bir şey olması gerektiğiydi. Tüketimin şahikasına vardığımız 

günümüz dünyasında, yavaş yavaş ekonomik olacak tarzlar öğretilmeye başlanmıştı 

diye düşündüm. Ama atölye çalışmasının detayını okuduğumda, konunun ilk aklıma 

gelenle hiç bir ilgisinin olmadığını gördüm.  
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Armağan Ekonomisi çalışmaları, çağımız düşünürlerinden Charles Eisenstein'ın son 

bir kaç yıldır üzerinde önerilerde bulunduğu yeni bir ekonomik düzen. Charles; içinde 

bulunduğumuz sistemin varlığını sürdürebilmek için, devamlı büyümek zorunda 

olması nedeniyle geldiğimiz noktanın, büyümek için doğaya saldırıya ya da savaş 

çıkarmaya dönüştüğünü ve insanların bir zamanlar birbirleriyle yardımlaşma olarak 

yaptıklarının, şimdilerde paraya tahvil edilen hizmetler haline geldiğini güzelce anlatıp, 

"bunun böyle devam etme şansı kalmadı" diyor. 2008 krizinin savuşturulmasının 

geçici olduğunu, bir kaç yıl içinde savuşturma yöntemlerinin de işe yaramayacağını 

anlatıp, yeni bir ekonomi anlayışına geçişin yumuşak yoldan nasıl olabileceğine dair 

yol haritası veriyor. Türkçeye de çevrilmiş olan KUTSAL EKONOMİ  kitabından ve 

kendi web sitesindeki videolardan önerileri öğrenmek mümkün.  

 

Beni heyecanlandıran satırları siz de okuyun istediğim için, bazı kavramları anlatan 

bölümleri kitaptan alıntıladım. 

 

Kitabın giriş bölümünde düşünür Eisenstein, ekonomiye KUTSAL demekle neyi 

anlatmaya çalışıyor? 

  

“Kimi kişisel gelişim gurularının bizi inandırdıkları gibi değişmesi gereken yalnızca 

paraya ilişkin tutumlarımız değil; daha çok, değişmiş tutumları özümseyip pekiştiren 

yeni para türleri yaratacağız. Kutsal ekonomi, bu yeni parayı ve onun etrafında 

oluşacak yeni ekonomiyi tanımlıyor. (…) Söz ettiğim değişmiş tutumlar, insan olmanın 

anlamının ta özüne iner: yaşamın amacına, insanlığın gezegendeki rolüne, bireyin 

insan topluluğuyla ve doğal toplulukla ilişkisine, hatta bir birey, bir benlik olmaya ilişkin 

anlayışımızı içerir. Parayı (ve mülkü) benliklerimizin bir uzantısı olarak duyumsuyoruz 

ne de olsa; bu nedenle onu betimlemek için “benim” iyelik zamirine, kollarımızı ve 

başımızı belirtmekte kullandığımız zamire başvuruyoruz. Benim param, benim 

arabam, benim elim, benim karaciğerim.” 

  

martı* aralık 2013 



65 

“ Kutsal olan nedir peki? Kutsallığın iki yönü vardır: eşsizlik ve bağlantılılık. Kutsal olan 

bir nesne ya da varlık, özel, eşsiz ve benzersizdir.” 

  

“Günümüzde kutsallığından yoksun kalmış bir dünyada yaşıyoruz ve bu nedenle, bize 

kutsal bir dünyada yaşadığımız hissi veren çok az şey var. Kitlesel olarak üretilmiş, 

standartlaştırılmış ticari mallar, kişiliksiz evler, birbirinin aynı yiyecek paketleri ve 

kurumsal görevlilerle kişiliksiz ilişkiler dünyanın eşsizliğini gözlerden saklıyor. 

Şeylerimizin kökenlerinin bize uzaklığı, ilişkilerimizin anonimliği ve ticari mallarımızın 

üretiminin ve imhalarının sonuçlarının görünmezliği, bağlantılılığı gözlerden saklıyor. 

Dolayısıyla, kutsallık deneyiminden yoksun yaşıyoruz. Eşsizliği ve bağlantılılığı 

gözlerden saklayan tüm şeyler arasında en önde geleni de para elbette. Madeni para 

fikri tam da standartlaşma hedefiyle ortaya çıktı. (…) Size kim verirse versin, bir dolar 

aynı bir dolardır. (…) 

 

Süpermarketteki domatesle komşumun bahçesinde yetiştirip bana verdiği domates 

arasında ne fark var? Prefabrike bir evle, beni ve yaşamımı anlayan biri tarafından, 

benim katılımımla inşa edilmiş bir ev arasında ne fark var? Bu temel farklar, verenle 

alanın eşsizliğini kapsayan özgül ilişkilerden doğar. Özenle yapılmış bir öyküler ağıyla 

tanıdığımız insanlara ve yerlere bağlanmış bu tür şeylerle dolu bir yaşam, zengin ve 

besleyici bir yaşamdır. (…) 

 

Ekolojide bu, karşılıklı bağımlılık ilkesidir: tüm varlıklar hayatta kalmak için, onları 

çevreleyen öteki varlıkların oluşturduğu ağa bağımlıdırlar ve bu ağ sonunda tüm 

gezegeni içerecek şekilde genişler. Herhangi bir türün soyunun tükenmesi kendi 

bütünlüğümüzü, kendi sağlığımızı, kendi benliklerimizi eksiltir; tam da benliğimizden bir 

şey kaybolur.” 
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Önce Armağan Ekonomisi atölyesine katıldım, sonra kitabı okudum. On sekiz yıldır, 

armağanda yaşayan toplulukların hemen yanı başına yerleşip yaşamama karşın, 

topluluğun içine kabullenilmemiş olduğumu, bunun sonucu olarak da; kendi armağan 

çemberlerine almak yerine, beni, hep kazanç kapısı olarak gördüklerini fark ettim. 

Çünkü topluluk bana, “yabancı” demişti bir kere ve yılların üst üste eklenmesi onların 

bu gerçeğini değiştirmemişti. Gerçekten de ülkemizde köylerde hala armağanda 

yaşanıyor. Yardımlaşmaları, birbirinden alıp vermeleri, kendi üretimlerini 

sağlamalarıyla, yaşamları, şehirlerdeki sistemin dayattıklarına pek benzemiyor.   

 

Atölye çalışması, yarattığı farkındalıkla kendi topluluklarımızı oluşturma yönünde bizi 

harekete geçirdi. Bunları oluşturmak o kadar zor değil bizler için. Çünkü, yaşadığımız 

toprağın kültüründe var olanı canlandırmaya çalışıyoruz sadece.  

 

Ne tuhaftır ki bir topluluk oluşturmak günümüzde en çabuk haliyle sanal dünyada 

gerçekleşiyor. Sosyal Medyada, -eskinin mürekkep yalamışları örneği- “atölye görmüş” 

kişiler olarak hemen bir armağan öyküleri grubu oluşturduk. Bu konunun çeşitli illerdeki 

atölye çalışmalarına katılmış, Charles’ın fikirleriyle yüreği ısınmışlar olarak, birbirimizi 

tanımasak da ortak değerlerimiz bizi hemen harekete geçirdi. İçimizden biri, kitle 

fonlamasıyla gerçekleştirebileceği bir proje sunarak destek istediğini duyurdu. Projenin 

güzelliğini gören grup üyeleri, fon için armağan yağdırmaya başladı. Böylesi bir 

muhteşemliği ilk kez yaşıyordum.  
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Kişiler kendi yeteneklerini armağan ediyorlardı: baskısı tükendiği için piyasada 

bulunamayan kitabının, elindeki son üç beş tanesini isteyene yollayabileceğini, 

bunun parasal karşılığını fona destek olarak vereceğini ilan etti mesela bir 

arkadaşımız. Bir diğeri yaptığı ev reçellerinden almak isteyenlere yollayabileceğini, 

buradan gelecek gelirin yine proje fonuna aktarılacağını duyurdu. Başka bir 

arkadaş yaptığı takıların fotoğraflarını koyup, parasının fona aktarılmak üzere 

isteyene gönderebileceğini yazdı. 

 

Böylesine yaşanan “armağan uçuşmaları” sonucu, proje fonu için gereken miktar 

bir ayda toplanabildi. Topluluğun gücünü görüp deneyimlemek için harika bir fırsat 

oldu bu örnek. 

Becerilerini fon için armağan edenlere, projenin inşasında bilfiil çalışarak bilgi ve 

yeteneklerini armağan edenler de eklenmişti. Kimileri de fona doğrudan parasal 

yardımda bulunarak armağanlarını yollamışlardı. 

  

Kutsal Ekonomi kitabında Charles ARMAĞAN konusunda diyor ki: 

  

“Başlangıçta Armağan vardı: dünyanın arketip başlangıcında, yaşamlarımızın 

başlangıcında ve insan türünün bebeklik çağında. Bu nedenle minnet bizim için 

öylesine doğal, öylesine ilksel, öylesine esastır ki, tanımlaması bile çok zordur. Bir 

armağan almış olma duygusu ve karşılığında bir şey verme arzusudur belki.  

(…) bu kitap daha çok, içimizde gizli kalmış armağan ruhunu uyandırmayı ve bu 

ruhu somutlaştırıp teşvik edecek kurumları oluşturmayı amaçlıyor. Günümüz 

ekonomik sistemi bencilliği ve açgözlülüğü ödüllendiriyor. Bunun yerine kimi eski 

kültürlerdeki gibi cömertliği ödüllendiren bir ekonomi sistemi neye benzerdi?” 
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“Armağanlar karşılıklı olabilse de, genellikle daireler içerisinde akarlar. Ben size 

veririm, siz başkasına verirsiniz…ve sonunda biri bana geri verir.” 

  

“Günümüzün kapalı ve ardında hiçbir yükümlülük bırakmayan para işleminin aksine 

armağan işlemi açık uçludur ve katılımcılar arasında sürekli bir bağ yaratır.” 

“(…) Günümüzde para, ‘Benim için daha fazlası, senin için daha azı demektir’, ilkesini 

içerirken, armağan ekonomisinde senin için daha fazlası benim için de daha fazlası 

demektir, çünkü sahip olanlar gereksinenlere verirler. Armağan, henüz kişinin 

kendisinden ayrı olmayan, kendisinden daha büyük bir şeye katılma yönündeki mistik 

farkındalığı pekiştirir.”   

Armağanlarımız mı topluluğumuza çimento oldu, yoksa topluluğumuz mu bizi 

armağan vermeye teşvik etti diye düşünüyorum. Bu konuda Charles’ın yazdıkları 

soruma cevap sanki: 

  

“Toplumsal ilişkilerin ticarileşmesi bize tüketmekten başka yapacak hiçbir şey 

bırakmıyor. (…) Topluluk ve yakınlık ortak tüketimden değil, ancak vermekten ve ortak 

yaratıcılıktan doğabilir. 

(…) Ancak tüm yapı taşları –birbirimiz için yaptığımız şeyler- paraya dönüştürülmüşse, 

topluluğu nasıl inşa edebiliriz? Topluluk armağanlarla örülür. İşlemin ardından hiçbir 

yükümlülüğün kalmadığı para ya da takas işlemlerinin tersine armağan her zaman 

minnet, bir şey almış olma bilgisi ve karşılığında bir şey verme arzusudur.  

  

Aldığı armağanlara karşı duyduğu minnetle, topluluğumuzu, kutlamaya davet ettiğini 

ilan etti bu kez arkadaşımız. Topluluğun pek çok üyesi ilk kez karşı karşıya gelip, 

tanıştı bu kutlamada. Sanal dünyadan dışarı çıkmış, birbirimiz için ete kemiğe 

bürünmüştük. Bence, esas kutlanan, katkıda bulunmanın verdiği tarifsiz güzel 

duygulardı. Çünkü artık verecek hiçbir şeyimizin kalmadığını düşündüğümüz bir 

dünyada yaşıyorduk. Her şeyi, ama her şeyi dışarıdan alabildiğimiz bir dünyaya 

dönüşmüştü bizimki. Arkadaşımızın ortaya attığı bu fonlama çalışması işte bu 

düşünceyi yok etmişti.   

 Geleceğin topluluğu paranın karşılayamayacağı gereksinimlerden doğacak.” diye 

boşuna yazmamış Eisenstein. 

  

Topluluktan bağımsız olan kişisel hikâyemdeyse, armağan vermeyi almaya göre daha 

rahat yaşadığımı görüyordum. Bende olanı ihtiyaç duyanla paylaşmayı kolaylıkla 

yapıyordum, benim ihtiyacım olduğundaysa hâlâ rahatlıkla isteyemediğimin 

farkındaydım. Neyi yapmakta zorlanırsak öğrenelim diye karşımıza çıkar ya, benim de 

çıktı. Ama ilginç bir şekilde kendim için değil de başkası için istemem gerekti. 

Armağan Ekonomisini bilen bir arkadaşım, yaşadığım harika yeri gördüğünde, ev 

sahibime ait boş duran binalardan birinde on gün kalmayı arzuladığını söyledi. Doğum 

günü yaklaşıyordu ve ev sahibim, o binayı on gün için kendisine armağan olarak verir 

miydi acaba? Benden ev sahibime bu soruyu sormamı rica etti. Telefonda bu konuyu 

anlatabilip, isteği iletebilme becerisi gösterdim. Ev sahibim istek karşısında şaşırıp, 

düşünmek için zaman istedi ve on beş dakika sonra arayarak kabul ettiğini söyledi. 

Arkadaşım kendine on günlük tatil hediye etmenin yanı sıra, bana ve ev sahibime de 

verme duygusunun kalplerimizde yarattığı tatminini yaşatmıştı. Böylece hepimiz 

armağan almıştık aslında.  
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Ama armağan ağları bu kadarla kalmadı, örgü devam ediyordu. Yaz sezonu 

yaklaşırken ortaya çıkan iş imkânlarını değerlendiriyor, görüşmeler yapıyordum. Hiç 

biri içime sinmiyordu. Doğadaki işleri seçmeme karşın işlerin hepsinin kâr ve üretim 

odaklı olması beni rahatsız ediyordu. Sonunda hiçbirinde çalışamayacağımı hissettim. 

Artık ben, insanın kalbinden hareketle konuşmadığı, sadece mantıksal ve çıkarsal 

bakılan ortamların katılığında var olamıyordum. Uzakta yaşayan bir arkadaşım, 

yaşadığım bu iş görüşmeleri süreçlerini telefon sohbetlerimizden takip ediyordu. Para 

kazanmak uğruna herhangi birini seçmemin mümkün olmadığını gördü. Sonra bir gün 

beni arayıp, bana epey yüklü bir miktar para yollamak istediğini söyledi. Bu yaz para 

kazanma baskısından beni kurtarmak istemiş, baskı altında kalmadan yaratıcılık 

yapabilmem için bana sponsor olmuştu adeta. İşin ilginç tarafı bu arkadaşım Armağan 

Ekonomisi grubumdan filan da değildi. Hayat, yazımın başında anlattığım sponsor 

hikayesinin aynısını yıllar sonra bana yaşatmıştı. Ne ilginçtir ki; birkaç yıl önce benim 

yaptığım bir sponsorluktaki rakamın iki katı olarak bana geri dönen bir armağandı bu. 

Yukarıda Charles’ın yazdığı gibi: “Armağanlar karşılıklı olabilse de, genellikle daireler 

içerisinde akarlar. Ben size veririm, siz başkasına verirsiniz…ve sonunda biri bana 

geri verir.” 

  

Armağanda yaşamayı becermiştim ama armağanda çalışmayı nasıl 

gerçekleştirecektim? 

  

Eisenstein ARMAĞANDA İŞ başlığı altında, ABD’de Armağan Ekonomisini yaratıcı 

biçimlerde uygulayan bazı işletmelerden örnekler vermiş: 

Temel ilkelerden birine ya da ikisine göre iş yapan işletmelerden örnekler bunlar. İşte 

temel ilkeler: 

Fiyatı veren değil alan belirler (karşılık armağanı) 

Karşılık armağanı ilk armağanın alınmasından önce değil sonra seçilir. 

  

“Karşılık armağanı sonradan geldiğinden, armağana dayalı geçime adım attığımızda 

bir süre inançla yaşarız. Karşılık garantisi olmadığında, içten olup olmadığımızı 

öğreniriz. (…) Benim deneyimlerime göre, armağana doğru atılan her yeni adım 

korkutucudur. Vazgeçişin gerçek olması gerekir, yoksa karşılık olmayacaktır.”  

  

“Kaliforniya’daki Berkeley Karma Kliniği iki yıldır insanları armağan temelli olarak 

bütüncül tıpla tedavi ediyor. Konsültasyon ya da tedaviden sonra hastanın aldığı 

faturanın üzerinde şunlar yazıyor: 

‘Konsültasyonunuz, sizden önce gelmiş bir kişinin cömert armağanıdır. Siz de bu ruh 

içerisinde ileriye dönük armağan vermek isterseniz, bunu kendi seçtiğiniz biçimde 

yapabilirsiniz. Parasal ya da öteki armağanlar Karma Kliniği ofisindeki armağan 

kutusuna bırakılabilir ya da postayla…’  

 

Eisenstein, internetteki Armağan Ekonomisi örneklerini anlatırken, hiçbir ücret 

ödemeden elde edebildiğimiz OpenOffice adlı ofis programından söz etmiş; “burada 

‘bedavaya’ sözünü kullanmakta duraksıyorum, çünkü bu sözcükler herhangi bir 

karşılık armağanının neredeyse reddedilmesini ima ediyor. Openoffice örgütü bağış 

kabul ediyor ve yazılımı indirenleri çeşitli biçimlerde katkıda bulunmaya teşvik ediyor” 

demiş. 
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Bir başka örnek olarak da müzik sektörünü vermiş,  “Pek çok müzik grubu da 

müziklerini çevrimiçi olarak “bedavaya” sunuyor” demiş. 

 

Yazımın bu noktasında, yukarıda uzun uzadıya paylaşmaktan kendimi alamadığım bu 

kitabın hayatımda çok önemli değişimlere neden olduğunu söylemek isterim. 

Okuduklarım, içimde yankı buldu ve iki önemli karar almama neden oldu. İlki; 

yazdığım kitaplarımı web sitem üzerinden herkese açık olarak paylaşmaya karar 

vermem. Yani “Armağanda çalışmak”. Bir kitabı okuma deneyimi her insan için 

farklıdır. Bazıları için zaman kaybı olabilir, bazıları içinse yaşam dönüştürücü olabilir. 

Bu sebeple herkesten aynı karşılığı almak doğru değil. Okuyucu, minnetini yansıtan 

bir armağanı yollarsa yazarın yaptığı paylaşım anlam kazanmış olur diye 

düşünüyorum. İkinci kararımsa, bir toplulukta yaşamak doğrultusunda oldu.  

  

Eisenstein, kitabının TOPLULUK’la ilgili bölümünde şöyle diyor: 

  

“(…) Günümüzde en büyük karşılanmamış gereksinimlerimiz arasında yer alan 

yakınlık ve bağ bizi rahatsız ediyor. Gerçekten görülüp duyulmak, gerçekten tanınmak 

derin bir insani gereksinimdir. Ona duyduğumuz açlık öylesine sürekli, yaşam 

deneyimimizin öylesine parçasıdır ki, sudaki balık nasıl ıslak olduğunu bilmezse, biz 

de ne kaçırdığımızı bilmiyoruz. Neredeyse herkesin normal saydığından çok daha 

fazla yakınlığa ihtiyacımız var. Her zaman yakınlık açlığı çektiğimizden, ona en yakın 

vekillerinde teselli ve destek arıyoruz: televizyon, alışveriş, pornografi, gösterişçi 

tüketim, acıyı yatıştırmak, bağlantılılığı hissetmek ya da görünüp tanınabileceğimiz, 

en azından kendimizi görüp tanıyabileceğimiz bir imge yansıtmak için 

başvurabileceğimiz her şey. 

 

Kutsal ekonomiye geçişin psikolojimizdeki bir geçişe eşlik ettiği çok açık. Günümüz 

söyleminde genellikle fiziksel yakınlık ya da salt ağ anlamına gelen topluluk bundan 

çok daha derin bir bağdır: kişinin varlığını paylaşması, benliğini genişletmesidir. Bir 

toplulukta yer almak kişisel, karşılıklı bağımlılık içeren bir ilişki içersinde olmak 

demektir ve bir bedeli de vardır: bağımsızlık yanılsamamız, yükümlülükten 

bağımsızlığımız. İkisine birden sahip olamazsınız. Topluluk istiyorsanız, yükümlü, 

bağımlı, bağlı, ilişkili olmaya istekli olmalısınız. Gidip başka bir yerden satın 

alamayacağınız armağanlar verecek ve alacaksınız. Kolayca başka bir kaynak 

bulamayacaksınız. Birbirinize ihtiyacınız var.” 

  

İşte ben de “varlığımı paylaşmak, benliğimi genişletmek” üzere, yükümlü, bağımlı, 

bağlı, ilişkili olmaya karar verip, “armağanda yaşayıp, çalışan” arkadaşlarımla bir 

arada yaşamaya başladım. Ne demişti Eisenstein: “Topluluk ve yakınlık ortak 

tüketimden değil, ancak vermekten ve ortak yaratıcılıktan doğabilir.” 

  

Topluluğumuz henüz küçük ama büyüme potansiyeli çok fazla.  Bu deneyimi ileride 

yine paylaşacağım. 

  

Bu konuda çalışmam devam ediyor, en geç yeni yılda web sitemden indirilebilecekler. 
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 6 adam, 6 aşk ve 66 yemek tarifi. 'Aşk Sevdiğim Yemekler Gibidir' konulu bir 
yemek kitabı. Her hikayenin içinde bir yemeğin adı geçiyor, Aynebilim'in o an 
sevgilisine yaptığı yemek. Ve hikayenin sonunda da o yemeğin tarifine yer 
veriliyor.  
 
Kısaca FF dediğimiz, facebook ve twitter öncesinde, henüz bu mecralar sosyal medya diye 
adlandırılmadan önce FriendFeed kullanıyordum. Orada tanıdığım pek çok kişi şimdi yakın 
arkadaşım. Çok samimi ve ilgi alanlarına göre toplaşan, buluşan bir grubumuz vardı. İşte oradan 
tanıdığım, adını bile nickname’i ile bildiğim Aynebilim’den çok özel bir davet aldım, programım 
uygun olmadığı için katılamadım ancak aklımda kalmıştı. İlk boş anımda aradım ve boynumda 
fotoğraf makinam ile Büyükada’da ki evine gittim. Eğlenceli bir gün geçirerek şık bir sofrada 
lezzetli bir kahvaltı ettim. O günün başrolü Aynebilim’in yazdığı kitaptı.  
  
Kitabın arka kapağı özellikle çok dikkat çekici. Hemen dikkat çekiyor.  
“Kahrolsun bağzı erkekler!” Bu kitaptaki tarifleri hemen uygulamak isteyeceksiniz. Aşk konusunda 
benim fikrim hep aynı. Herkesin aşkı kendine eşsiz ve benzersiz!  
   
Aynebilim; sevincini, hüznünü, mutluluğunu yemeklerle harmanlıyor. Okurken hem karnınız 
acıkacak, hem kalbiniz acıyacak hem de kahkahalar atacaksınız. 
  
Anlatırken kullandığı sade dil sayesinde roman okuyor gibi değil de Aynebilim yanınıza oturmuş 
size anlatıyormuş gibi hissedeceksiniz.  
  
Acaba en çok kimi sevdi diye tahminler yürütürken karakterleri eleştireceksiniz bazen, bazen de 
Aynebilim'e kızacaksınız.  
  
Kitapta kullanılan QR kodlar sayesinde kitaba eşlik eden şarkılara, filmlere hatta karikatürlere bile 
ulaşarak kitabı interaktif okuyabilirsiniz. 
  
Kitaptaki tariflere gelince hepsi denenmiş ve lezzeti onaylanmış. Üstelik tarifleri de hikayelerle 
süsleyerek yemek yapma şevki katıyor okuyuculara. 
  
“Aşk Sevdiğim Yemekler Gibidir” kitabının yazarı internet âleminde Aynebilim olarak tanınıyor. 
Kitabı da aynı imzayla yayınlamış. 
“Yoksa siz hâlâ sevgilinize bir yumurta bile kırmadınız mı? Kırmayın tabii, en iyisini siz 
yapıyorsunuz. Ben ne yumurtalar, ne cevizler kırdım da ne oldu? Hepsi bu kitapta” diyordu kitap 
tanıtımında Aynebilim. 
  
“Aşk Sevdiğim Yemekler Gibidir” in http://www.asksevdigimyemeklergibidir.com/  internet 
sitesinden kitabı sipariş ederseniz imzalı ve kurabiyeli olarak postalanıyor, haberiniz olsun:) 

kitaplık 

Aşk Sevdiğim Yemekler Gibidir… 

Yasemin SUNGUR 
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“Aşk Sevdiğim Yemekler Gibidir” 
kitabını bir genç hanımın aşk 
maceralarını okumak için mi, 
kolay ve lezzetli yemekler 
denemek için mi alırsınız,seçim 
sizin… 
 
Aynebilim’in öykü dili de bu kitabı 
aldırır, kolay okunuyor ve arada 
kalkıp tariflerden birini yapıp 
devam ediyorsunuz.  
 
Lezzetli okumalar diliyorum.  
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Büyükada yolunda İstanbul’a bir balıkçı motorunun arkasından bakış ve adanın eşsiz bahçelerinden  
birisinde ağaçların arasından görünen tipik bir Büyükada evi. 
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Bir önceki sayıda bireyin işine olan tutkusundan dem vurmuş, işi aynı zamanda 

tutkusu olan insana ne mutlu demiştik. Bir kitap aracılığı ile açılan başka bir konuya 

geçmeden önce, bu konu etrafında bir tur daha atalım mı ne dersiniz? 

  

Çünkü, okuduğum bir kitap bana şu düşündürdü: Hayatta, sadece işe olan tutku, 

insanı doğduğu, büyüdüğü, yaşamaya alıştığı topraklardan koparmıyor. Kimi zaman 

da ait olduğunuz topraklarınız olmadığında, bir işe tutkuyla bağlanıyorsunuz, 

götürdüğü her yere gidiyorsunuz…Daha cesaretli…Daha gözü kara… 

  

Fotoğrafa ilgi duyanlar, vizörlerinin arkasına geçip zamanın akışını durduranlar bu 

ikiliyi çok iyi bilirler. Robert Capa ve Gerda Taro. İkili olarak anılmalarının nedeni 

elbette aralarındaki aşk ve daha çok birbirlerine yoldaşlık yapmaları. İşin özünde de 

Robert Capa imzasının kaleminin Gerda Taro olması.  

 

Şu ana kadar hayat hikayeleri biyografi türündeki kitaplarda kaleme alınmış olsa da, 

Susana Fortes muazzam bir üslubla bizlere, bu ikilinin neden tarihte iz bıraktıklarını 

çok güzel ifade ediyor. Kitabın sonuna düştüğü notunda “Robert Capa figürü hep 

ilgimi çekmişti. Hayatı üzerine bir şeyler yazma fikri kafamda pek çok kez dönüp 

durdu. Bu ülkenin (İspanya) ona, en azından, bir roman borçlu olduğunu 

düşünüyordum. İkisine birden. Ve bu kesinliği askıda bekleyen bir borç gibi 

hissediyordum.” diyor. Ki bu borcu nasıl ödediğine, işte bu kitabı okuyarak ortak 

oluyoruz. Sadece bu da değil ki, çok lezzetli ifadelerle bir aşk hikayesi de 

okuayacaksınız. Belki de bu kitaptan sonra sizi fotoğrafçılığa başlatacak kadar 

etkileyici ifadelerle fotoğrafçılığın nasıl bir tutku olduğunu hissedebileceksiniz.  

 

Romanın önümüzdeki yıllarda filme alınacağını da hatırlatalım ve bu ikiliye biraz 

daha yakından bakalım.  

  

Gerta Pohorylle… Almanya’da doğan, Polonya pasaportuna sahip bir Yahudi.  

Onca kitap, onca belgesel, onca sinema filmi… Her biri bize, farklı hikayelerle, 

geçmişte hayatın Yahudilere yaşattıklarını anlattı.  

  

İşte Gerta da, Yahudilerin payına düşenden nasibini alıyor ve 24 yaşında vatanını 

terketmek ve Paris’e yerleşmek zorunda kalıyor. Bilirsiniz, bazen hayatın fay 

hatlarından biri kırılır ve bir daha eskisi gibi olmaz. Gerta’nın Paris’e gidişi ile 

başlayan çatlamalar, Andre Friedmann ile tanışmasıyla kırılmaya dönüşüyor.  

 

 

kitaplık 
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İki İnsan, İki Kısa Ömür Ve 

Cesurca Çekilmiş Ölümsüz 

Kareler 

 
Figen Özer 
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Ve bir anda hayatın koyu grisi biraz açılıp yerini “Vatan diye bir şey yok. Bu yalnızca 

bir icat. Var olan tek şey, bir zamanlar mutlu olduğumuz bir yer.” Duygusuna bırakır.  

  

Andre kim mi? Namı diğer Robert Capa. Vatan ya da aile, geçmişinden kopmuş 

başka yerlerde yaşamak zorunda kalan bir fotoğrafçı. Nasıl tanışıyorlar, neler 

yaşıyorlar, hayat onları nerelere sürüklüyor, neden adlarını değiştiriyorlar gibi 

detayları siz kitaptan okuyun bense girişteki soruma karşılık Robert Capa ve Gerda 

Taro’nun verdiği cevapların peşine düşeyim.  

  

“Bazen kişi kendini evinden yüzlerce kilometre uzakta, Latin Mahallesi’ndeki bir çatı 

katında, Hayatında bundan sonra ne olacağını bilmez bir halde bulabilir; kişi 

oturduğu yerden ayrılmasının en eski sebeplerini keşfedebilir ve o an aynaya bakıp 

buna rağmen yüzünde kararlı bir mutluluk arzusu, coşkulu, yılmaz, sarsılmaz bir 

direnç olduğunu fark edebilir” düşüncesiyle Paris’te yaşamaya başlıyor Gerda.  

  

Yani “Bazen hayat öylesine döner ki kişi hayata dair elinden ne geliyorsa onu yapar. “ 

Böylece herkes kendine bir hayatta kalma yöntemi belirler. İşte belki bu yüzden 

Gerda aşkını yaşarken de, savaş cephesinde korkusuzca fotoğraf çekerken de hep 

bir meydan okuma tutumu içinde yaşıyor hayatını.  

  

Günlük tutuyor, birinin eline geçip okunabilme riskini hatırlatan arkadaşına “Kim 

olduğumu unutmaktan korkuyorum” diyordu.  

  

Her ikisi de “Kalabalığın arasına gizlenip ellerinden kaçıp giden zamanın anlam 

kazanmasını sağlayacak yeni perspektifler arıyordu.” Savaş cephelerindeydiler. 

Ölüm anlarına olabilecekleri en yakın mesafeden tanık olmaya çalışarak… 

  

Geçmiş sancıları devam ederken, ölüme çokça tanıklık ediyorlarken bir aşk da her 

şeye inat varlığını koruyabiliyor.  

  

“Umarım bir an önce bizi kurtaracak bir şey olur. Umarım hiçbir zaman birbirimize 

ihanet edecek vaktimiz olmaz. Umarım ne bıkkınlık, ne yalan ne de hayal kırıklığı 

bize erişebilir. Umarım ona zarar vermeden sevmeyi öğrenirim. Umarım alışkanlık 

mutlu çiftlerde olduğu gibi, bizi yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde aşağılamaz. Umarım 

hiç bir zaman yeniden başlayacak cesaretten yoksun olamayız.” Diyor Gerda.  

  

Aşklarının ve hayatlarının sonu nasıl mı? Kitaptan okuyun isterim.  

  

Ama bu hikayede mutlu son yok… 

  

Vatandan koparılınca, hayatın kırıldığı yerden, cesaret doğuyor. Hayat, aşkta da işte 

de cesurca yaşanıyor. Bunun iki örneğini hatırlatmak istedim size.  

  

İki insan, iki kısa ömür, cesurca çekilmiş ölümsüz kareler… 
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Kalpten mi, Korkudan mı? 

martı* aralık 2013 

içerden  

Şimdi sizi bir anıya götürmek istiyorum. Çok büyük bir salon düşünün. Kocaman 

sahnesi son derece şık ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Müzik, ışıklar, 

barkovizyonda görüntüler… Liderlikle ilgili, tüm gün sürecek bir iç toplantı, büyük bir 

toplantı. Şirketin farklı ülkelerden gelen farklı kademelerindeki, bin kadar yöneticisi 

merakla oturmakta ve beklemekte. Birkaç konuşmacı var. Ben de konuşmacı olarak 

davetliyim. Hem benden önceki konuşmacıları dinliyorum, hem de sıramı bekliyorum. 

Gün son derece güzel akıyor. Konuşmacılar başarılı, gülüyoruz, bilgileniyoruz, 

düşünüyoruz. Derken sahneye  “O” çıkıyor. Şirketin en üst seviyedeki liderlerinden 

biri! Bir anda hava değişiyor, tüm salon alkışlarla, ıslıklarla adeta yıkılıyor. Enerjisi, 

güleç yüzüyle tüm salona bakıyor. Aynı anda, daha hiç konuşmadan, gücünü tüm 

salona aktarabiliyor. Muazzam bir an...  

  

Başka bir anı… Skype üzerinden bir görüşmedeyim, aynı şirketin yurt dışındaki 

yöneticilerinden biri ile çalışıyoruz. Konu bir noktada vizyona ve aidiyete geliyor. 

Müşterimin gözlerinin dolduğunu fark ediyorum. Bana “O” ‘na ve vizyonuna çok 

inanıyorum. Olmamı istediği her yerde olurum diyor. İçimden geçiyor yine, liderin 

kilometreler ötesine dokunabilmesi, uzanabilmesi…  

Tülin Kahvecioğlu 
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Eminim siz de benzer anlar yaşamış, bu anların yaratıcısı ya da etkileneni 

olmuşsunuzdur. Lider ve liderlik ettiği kişiler arasındaki bağ pek çok şeye dayanabilir. 

Bu bağ kalpten oluştuğunda nasıl da güçlü oluyor, etkisi ve titreşimi nasıl da elle 

tutulur, gözle görülür hale geliyor değil mi? Tanıdığım değerli kadın liderlerden Feza 

Avcı şöyle dedi, ben tüm bilgimin, deneyimimin, yetkinliklerimin üstüne kalbimi 

koyuyorum. Benim kalbimin sesi işlerime yansır ve tabi ekibime. Ne kadar cesur bir 

hareket ve ifade! Cesur diyorum çünkü sanki iş hayatı söz konusu olduğunda kalbe 

yer yokmuş gibi yaşandığını gözlemliyorum. Bu bazen cümlelerde, bazen planlarda, 

alınan kararlarda ya da kararların uygulanma şeklinde ortaya çıkıyor. Şu cümleyle 

karşılaşmayanınız var mı, “Ben işime duygularımı karıştırmam…”  

 

Umuyorum bu cümleyi kuranlardan değilsiniz. Bir zamanlar kurumsal hayata parlak 

bir fikir olarak satılan “işe duyguları karıştırmama” balonu patlayalı çok oldu. Bağlılık 

araştırmaları, iç müşteri memnuniyeti sonuçları, işten ayrılma oranları, düşen karlılık, 

azalan yaratıcılık ya da kendini tekrar yöntemi ile intihar diyelim, uyum eksikliği, 

takım olmak yerine bireyselliğin, yıkıcı rekabetin ön planda olması bir nefeste 

sayabildiğim olumsuz sonuçlardan. Bu sonuçlardan herhangi biri kurumlar için adeta 

bir uyandırma zili niteliğinde. Sonuç; insan kaynakları departmanının acaba neyi 

nasıl farklı yapsak arayışları. Önerim işe kalbi taşımak. Kalp çarpıntınızın ekibinize 

yansımasını sağlamanız. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Bir koç olarak soru 

sormadan duramadığımdan sizi şu sorularla düşünmeye davet etmek istiyorum; 

Kalbinizin işinize yansımasını ne ölçüde sağlıyorsunuz? ( 1 ile 10’lu skaladan gidelim 

mi? 1 minimum olsun, 10 maksimum. Kaçtasınız?) Bu oranı yukarıya doğru taşısanız 

acaba neler farklı olurdu?  Bu noktada ne kadarına varım, hazırım,  kendimi nerede 

durduruyorum, durdurmasaydım ne olurdu? sorulabilecek diğer sorulardan. İşinize 

kalbinizi daha çok nasıl taşıyabilirsiniz? Bundan kimler, nasıl etkilenirdi? Düşünmeye 

değer. 
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Kalpleri Titreten Bir Lider Olmaya Ne Kadar Yakınsınız? 
Haydi, gelin şimdi farklı bir örneğe bakalım. Yıllar önce bir şirkette, idari işlerden 

sorumlu bir yönetici vardı. Şirketin tüm ufak tefek satın almaları, tedarikleri, ulaşım 

kendisinden geçerdi. Patrona da yakın bir insan olduğu için yanına pek 

yaklaşılmazdı. Gücünü büyüten ve gücü ile eziyet eden bu yöneticinin çevresinde, 

söylediği her şeyi onaylayarak ya da ona itaat ederek var olabilirdiniz. Aksi takdirde 

onun hizmet verdiği ihtiyaçlarınızda okyanusu geçip bir karış suda boğulurdunuz ve 

O bunu zevkle seyrederdi. Ben birkaç sene çalıştım ve sonra o kurumdan ayrıldım. 

Zaman zaman arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde bu yönetici hala şakalarımıza 

konu olur. Kimse pek iyi duygularla hatırlamıyor.  O’nunla şirketten ayrıldıktan  yıllar 

sonra karşılaştım. Geçirdiği sağlık sorununu ve kimsenin kendisini arayıp 

sormadığını anlattı üzüntüyle… Bir zamanlar çevresinde korku ile bekleşen, el pençe 

divan duranlar çalışanları da yoktu. Korku ile yöneten, liderlik edenlerin sonları 

ihtişamı takiben trajik bir yalnızlık değil mi? Bunun örneklerini sadece iş hayatında 

değil, hayatın pek çok alanında görebiliriz.  

 

Sevgili kardeşim Cenk Kahvecioğlu’na  sordum, “Duygu olarak korkunun temeli 

nedir?” diye, “Fiziksel tehdit” dedi. Anlamlı, özellikle tehdidin beyindeki etkisine 

bakınca. Kalp ve korkuya nörolojik açıdan bakacak olursak, bu iki kavramın beynimiz 

üzerindeki etkisinin de güçlü olduğunu görürüz. Yaşam ve ölüm kadar keskin. FMR 

alanındaki gelişmeler beyni anlamamızda daha detaylı araştırmalara ve sonuçlara 

ulaşmamıza destek oluyor.  Görülüyor ki iş hayatındaki pek çok kaygı ve korku 

beyindeki fiziksel acı, fiziksel tehdit bölgeleri ile aynı alanlarda uyarılara yol açıyor. 

Beynin en önemli işlevlerinden biri tehdidi ölçmek, tehditle ilgili veriler aramak, varsa 

bulmak, toplamak. Beyin her 6 saniyede bir  çevreden gelen tüm uyaranları tarayarak 

ortamda tehdit olup olmadığına bakıyor. Her 5 negatife 1 pozitifi fark ediyor. Peki 

tehdit algıladığında ne oluyor? Amigdala ve limbik sistem beyni ve işleyişini ele 

geçirerek tehdide uygun cevaplar arayışına giriyor. Bu konulara ilerdeki yazılarda 

değinmek üzere fazla girmeden, bu sistemlerin sürekli uyarılmasının iş, performans, 

ilişkiler, kişinin bedeni ve ruhu üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu söyleyebilirim. 
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İnsan tür olarak sosyal bağlara ihtiyacı, yaşamda kalması buna bağlı olma 

temelinden hareketle, çok yüksek olan bir tür. Dolayısı ile kendini güvende, huzurlu, 

mutlu hissetmesi onun ortama olan aidiyetini, göreve olan inancını, performansını 

birebir etkiliyor. Korku ve kaygı temelli bir yönetim ve liderlik ancak çok sınırlı 

zamanlar için etkili sonuç verebilir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı için insanların 

duygularını, dolayısı ile beyinlerini olumlu etkilemeye ihtiyaç var. Bu da bizi kalbe 

götürüyor.  

 

Peki, kararlarınızda kalp mi veriler mi baskın desem ne cevap verirsiniz?  

Verilen cevaplardan örnekler şöyle :  

“Lider verilerden faydalanır, ancak kalp bazen bu verilere karşı çıkar - Şahin Bütüner 

“Kalbinle olan ilişkin evrenle olan ilişkindir, kalbinle gördüğün yolda yürürsün. Kalple 

ticari başarıyı birleştirdiğinde aldığın kararlar bazen sorgulanır ama sonuçta 

doğruluğunu görürsün”- Tuğrul Tellioğlu  

 

İş literatüründe biz bunlara Sezgisel Liderlik diyoruz. Sezgisel liderliğin bir parçası da 

duygusal zekanın önemli alanlarından biri öz farkındalığa gidiyor. Kendinden; 

vücudundan, ruhundan, zihninden gelen işaretlerin farkında olmak.  Kişi bir günü beli 

ağrıyarak geçiriyorsa ve fark etmiyorsa, ayağının şiştiğini davul olduğunu eve gidip 

ayakkabısını çıkardığında görüyorsa, dinlenme ihtiyacı için vücudundan gelen 

işaretleri görmezden geliyorsa, kendisi için neyin önemli olduğunu sorup 

cevaplamakta zorlanıyorsa öz farkındalığı pek de iyi durumda değildir. Öz farkındalık 

geliştirilebilir bir alandır ( tüm duygusal zeka alanlarında olduğu gibi) Kişi öz 

farkındalıkla kalbinin ona söylediklerini duyar, kendi sesini duyma becerisinin 

gelişmesi liderliği de olumlu etkiler, çünkü diğerleri üzerindeki etkisini fark etmenin bir 

yolu da öz farkındalıktan geçer. Kalbini fark edemeyen kalbi nasıl taşısın? Kalple 

zihin arasında sıkıştığını hisseden prosedürel yapılı okuyucularımız için de bir çözüm 

var, hem de çok eski bir öğretiden geliyor. Türkiye’de de eğitimleri olan CGT 

(Counsul Guide Training) Walking Beauty’de duyduğum bir terimi paylaşmak 

istiyorum sizinle.  

 

Heartmind; kalbin aklıyla hareketi anlamına geliyor.  
  

Neresinden bakarsanız bakın kalbi taşımak iç sesinizi duymayı gerektiriyor. İç sesi 

duymak için de dinlemek lazım. Dinlemek için kendinize vakit ayırmalısınız. Başarılı 

bir liderin derin düşünmek, temiz düşünmek için meditasyon yapması ya da 

meditasyonel uğraşılar edinmesi gerekiyor. Ruhunuz buna ihtiyaç duyuyor desem 

belki de önemsenmeyebilir ama inanın beyninizin, sinir sisteminizin de net bir ihtiyacı 

bu. Bu şekilde siz de kalbinizin, zihninizin sesini duyabilirsiniz. Bu sizi kendinizle ilgili 

daha derin bir farkındalığa taşır. Dışarıdaki ya da içerideki gürültüler susar. İşte o 

zaman siz de korku ve kaygılarınızın arasından kendini duyuran kalp sesinizle bir 

olursunuz. Kararlarınız, seçimleriniz, işiniz, özeliniz, kısaca her şeyiniz kalbinizin ritmi 

ile dolar. Dolarsa ne mi olur? Bilmiyorum, siz söyleyin…  

 

Sormak istiyorum; yaşamınızı en çok ne etkiliyor, kalbiniz mi korkularınız mı? 

Çevrenizdekileri en çok nasıl etkiliyorsunuz, kalple mi korkularla mı?  

  

martı* aralık 2013 



84 

martı* aralık 2013 



Doğu Afrika’ya Gitmek 

85 

İşte Doğu Afrika seyahatimizi de bundan tam bir yıl önce planlamıştık. İki aile olarak 

Kenya’da safari, Tanzanya’ya bağlı özerk bir ada olan Zanzibar’da deniz tatili 

yapacaktık. Bunun için önce Kenya’nın iyi turlarından biri olan SOMAK SAFARİS adlı 

şirketle yazıştık ve onların bizim için planladığı rota ve içeriği uygun bulduk. Biz 

sadece uçak biletlerimizi aldık. 12 gün safari, 5 gün deniz tatiline hazırdık. Bu kadar 

uzun tatil nasıl denk geldi derseniz. Zaten 10 gün kurban bayramı tatili vardı. Ardından 

5 iş günü ve sonrasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili… Yani kızımız 5 okul 

gününü biz de 5 iş gününü kullanarak hayatımız boyunca unutamayacağımız bir tatil 

yaptık. Bu defa Kenya anılarımızı paylaşıyorum belli mi olur ardından Zanzibar’dan 

gelir belki önümüzdeki tarihlerde. Keyifli okumalar… 

 

Altı saat süren uçak yolculuğundan sonra Kenya Nairobi’ye indiğimiz andan itibaren 

her şey o kadar farklıydı ki. İlk gözüme çarpan çok fakirlik, çok sefalet, çok trafik 

olduğuydu. 03:00’de inip sabaha kadar kalacağımız ve arkadaşlarımızla 

buluşacağımız Serena Hotel tam bir şehir oteliydi.  Yol boyunca gördüğümüz 

manzaranın aksine son derece hijyenik, modern ve şık. Yola çıkmadan önce biraz 

Kenya’dan bahsetmek gerekirse, yaklaşık 43 milyon nüfusu olan ve neredeyse Fransa 

büyüklüğünde bir ülke. Başkent Nairobi ise gördüğümüz kadarıyla son derece 

hareketli ve bir o kadar da kozmopolit. Doğu Afrika’nın en fazla nüfusa sahip şehri 

Nairobi, aynı zamanda Afrika’nın politik ve finansal merkezi.  Resmi dil Swahilice ama 

70’e yakın dil konuşulduğu söyleniyor. Swahili dili de Doğu Afrika sahillerinde 

konuşulduğu için Arapçadaki sahil kelimesinden geliyor.  

 

Nairobi’ye vardığımız gecenin sabahı yerel rehberimiz Ahmet (Kenya’lı)  tarafından 

Serena Otel’den alındık ve 8 kişilik 4X4 aracımızla Kenyatta Bulvarı’nın uzantısı olan 

yoldan safariye doğru yavaş yavaş yola çıkmaya başladık. Her yer çok farklı geldi 

bize. Mola verdiğimiz her yerde Jambo diyerek karşılandık.  Rehberimiz Swahili 

dilinde merhaba, selam anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca Aslan Kral çizgi filminden de 

belki hatırlarsınız “Hakuna Matata” da çok kullanılıyor.  

gezi 

Vaktimiz ve nakdimiz denk geldiği sürece seyahat eden bir aileyiz. 

9 yaşındaki kızımın ilk yurt içi seyahatini 20 günlük, ilk yurt dışı 

seyahatini 11 aylık yaptığını ve bu yaşa kadar 14 ülke ve ülkelerde 

pek çok şehir gördüğünü düşünecek olursak Çelebi Ailesi olarak 

adlandırabiliriz kendimizi. Uzun süreli olacak olan tatil 

programlarımızı genelde çok önceden yaparız. Bunun için de 

resmi ve dini bayramların tarihlerini önceden bilip o tarihlere göre 

planlarız günlerimiz. İnsanlara bazen tuhaf geliyoruz biliyorum, 1 

yıl önceden uygun diye uçak bileti almak filan… Ama bir yıl bir 

bakıyorsunuz gelivermiş. “O zamana kadar kim öle, kim kala” 

kavramı bize göre değil yani… 
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Sorun yok, no problem anlamında. Yaklaşık 5 saat süren yolculuktan sonra ilk 

durağımız Samburu’ya ve kalacağımız Asnhil Samburu Tented Camp’a geldik. 

Kapıda Masai’li olduğunu öğrendiğimiz Johnson bizi karşıladı. Soğuk havlularla ve 

tropik içeceklerle karşılanıyorsunuz her gittiğiniz otelde bu arada. Havlular ne kadar 

temiz bilemeyiz tabi. Macera şimdiden başlamıştı. Otelin hemen önündeki alanda 

filler, zebralar geziyordu. Çocuklar çılgına döndü. Her yerde maymunlar vardı. 

Kapıda uyarı bile yapıldı, çadırımızın fermuarını açık bırakmamamız için. 

Maymunlar içeri giriveriyorlarmış.  

 

Samburu’da iki gece kaldık. Sabah 06:30-08:30 arası ve akşam 16:30 -18:30 arası 

yaptığımız safarilerde neredeyse BİG 5 denilen tüm beş büyük hayvanı (Fil, Bufalo, 

Aslan, Leopar, Gergedan) değişik kuş çeşitlerini, sadece Samburu’da görülen 

Reticulated Giraffe(zürafa) dahil pek çok hayvanı gördük. Bu arada safari kelimesi 

seferi kelimesinden geliyor. Yani seyahatte olma anlamında. 

  

Rehberimiz Ahmet tanımadığımız hayvanları tanıtmaya başladı. Afrika’da sadece 

Samburu’da görebileceğimiz hayvanları sıraladı. Bunlar; Somali Ostirch(Devekuşu), 

Reticulated Giraffe, Gerenug (uzun boyunlu impalaya benziyor), Grevy Zebrası (en 

büyük zebra çeşididir. Kürk için avlanmadan dolayı nesli tehlikedeymiş. 1500 ila 

2000 kadar kaldığı tahmin ediliyor. 1,45 ila 1,60 m. uzunluğunda ve 350-450 kg) 

.Oriks baisa (iri antilop) Guinea fowl volturing (bir kuş cinsi) 

 

gezi 
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Dikdik adı verilen hayvanı ilk kez burada gördük. Yine antilop cinsi fakat daha ufak, 

kulakları sivri sivri ve çok sevimli. Sekreter kuşu da yine ilk kez bize merhaba 

diyenlerden.  

 

Samburu’da beni en çok etkileyen akşam saatleri ve o saatlerde yaptığımız safariler 

oldu. Filmlerden ve Afrika’ya dair gördüğüm kartpostalladan tanıdığım o düz yassı 

şeklindeki ağaçlar o kadar güzel bir renge bürünüyor ki…Yellow wood achasia adı 

verilen bu akasya türü Afrika’nın adeta simgesi. Hele üstündeki kuş yuvaları adeta bir 

süsleme sanatı gibi duruyor. Sanki her bir dala abajur asmışsınız gibi. Gün batımının 

kızıllığında yaptığım o geziler hayatımın en güzel anılarına kaydedildi şimdiden. 

 

Yepyeni heyecanlarla safaride üçüncü günümüze başlamıştık. Gün doğumunu 

yollarda, sayısız hayvan eşliğinde izlemenin keyfini kelimelere dökmem imkansız. 

Uçsuz bucaksız vadilerde sadece siz ve onlar…Tabii sabahları çok erken kalkmanız 

gerekiyor bu anları yakalamak için. Samburu’da hem sadece orada görülebilecek 

hayvanları hem de aslan, leopar gibi vahşileri de görüp Sweetwaters Game 

Reserve’e doğru yola koyulduk. Bu arada Ahmet gördüğü her farklı hayvanı bize 

gösteriyor ve yolda sürekli kısa kısa duraklamalar yapıyoruz.  

 

Bir daha geçmek nasip olur mu bilmem ama ekvator denilen o sanal çizgiyi geçiyoruz 

yol üstünde. Nanyuki adı verilen bölgede sarı bir levha koymuşlar. Levhanın bir tarafı 

kuzey yarım küre diğer tarafı yarım küre. Coğrafya öğretmeni olan annemden çok 

duymuştum burayı bir de rahmetli Barış Manço’nun programından biliriz hani bir su 

deneyi vardı. İşte tam da ortasındayız şimdi. Bizi gören satıcılar hemen yanımıza 

geliyorlar ve deneyi göstermeye başlıyorlar. Önce levhanın 4-5 metre kuzeyine 

geçiyoruz yani kuzey yarım küreye. Ortası delik su dolu bir kaba iki kibrit çöpü 

koyuyor çocuklar net görsün diye, su saat yönünde akıyor, çöpler de aynı şekilde 

dönüyor ve su akıyor. Daha sonra levhanın güneyine geçiyoruz yani güney yarım 

küreye.  
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Yine kibrit çöplerini koyuyor suya ve bu kez saat yönünün aksine dönüyor çöpler ve 

su da aynı şekilde akıyor. İnanılmaz ama tam orta çizgiye levhanın altına gelince 

çöpler dönmüyor ve su dümdüz akıyor. Dünya üzerinde okyanus akıntılarındaki 

sapmalar ve rüzgarların yön değişimlerinin etkisini gösteren ve “coriolis etkisi” 

denilen bu deney çocuklar kadar bizi de çok etkiledi. Hatta satıcıdan ayrılıp bir kez 

de biz yaptık deneyi ve aynı etkiyi gördük. Çocuklar 100 swh karşılığında ekvatoru 

geçtiklerine dair isimlerine yazılı sertifikalarını da aldılar ve Nanyuki’den ayrıldık.  

 

Vakit çok hızlı geçiyor çünkü bazı hayvanlar öyle hemen her yerde görülmüyor. Bir 

süre dolanmanız gerekiyor hatta bu süre zarfında epey bir hopluyorsunuz. Aracımız 

da şoförümüz de çok başarılı resmen dağ tepe aşıyoruz. Böbrek taşı olanlar, 

belinde ciddi problemi olanlar için biraz tehlikeli olabilir safari. Afrika masajı da 

diyorlar safari ile yapılan seyahatlere çünkü her an her yeriniz hareket halinde. 

Yavaş yavaş hava kararmaya başladı yine en sevdiğim saatler geldi. Saat 18:30 

dan sonra parklarda bulunmak yasak ciddi cezası var diyor Ahmet. Fakat o da ne, 

görülmesi en zor olan vahşi köpek African Wilde Dog sürüsü karşımızda. Wolves of 

Africa olarak da bilinen bu etobur cinsi gerçekten çok ürkütücü. 6 ile 20 tane olarak 

sürü halinde geziyorlarmış.  

 

Bugün safariye vahşi köpeklerle veda ettik diyordum ki otele gelince maceranın 

bitmediğini anladım. Gündüz çok güzel görünen alan gece bir o kadar ürkütücü. Her 

yerden hayvan sesleri geliyor, odamıza yani tenteli konaklama yerimize merdivenle 

çıkılıyor ama tentenin üzerinde hayvanlar geziyor.  

gezi 
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Babun çıkabilir yolunuza dikkatli olun dediklerinde ister istemez geriliyorsunuz. 

Bununla beraber yemekler, şömine başı harika. İlk defa alakartı burada gördük. Gece 

odaya girip yatağa girdiğimizde bir sıcaklık hissettik. Sıcak su torbası koymuşlar. 

Elektrik olmadığı için ancak böyle ısınıyorsunuz çok değişik ve keyifli geldi bize. 

Cibinlikli yataklar sayesinde gece sinek derdiniz olmuyor çadırlarda fakat hayvan 

sesleri gerçekten ürkütücüydü burada. Kapı mefhumu bitti bizde. Kapı demek 

fermuar demek oldu. Kapıyı kapadın mı değil fermuarı çektin mi diyoruz artık. Çünkü 

çadırlarda kapı yok, çift taraflı fermuarlar var ve hep kapalı durması gerek aksi 

takdirde içeri girince beklenmedik misafirleriniz sizi karşılayabilir. 

 

Sabah klasik olarak yine omletlerimizi yiyip yola çıktık. Kaldığımız yerler standartlara 

göre yüksek olsa da yiyecek olarak seçici olmak zorundaydık. Özellikle sabah sebze, 

çorba yemeyen bizler için, açık, soyulmuş meyveler de çok hijyenik olmadığından 

omleti seçtik çoğunlukla. Tabii İstanbul’dan minik minik vakumlattığım beyaz peynir, 

kaşar peynir ve zeytin ezmesi de bize eşlik etti ilk günlerde. Sabahları kahvaltıdan 

sonra yapmamız gereken ilk iş tetradoks adlı ilacımızı almak oluyor. Özellikle 

Tanzanya için mutlaka sarı humma aşısı olmanız gerekiyor. Zaten Tanzanya’ya 

girişte kontrol ediyorlar aşı kartınızı. Hudut ve Sınırlar Müdürlüğü’nde, seyahate 

çıkmadan en az 10 gün önce yaptıracağınız bu aşı 10 yıl geçerli. Aşı ile kalmıyor, 

seyahate çıkmadan 1 gün önce tetradoks adlı antibiyotiğe başlıyorsunuz ve her gün 

(ülkeye döndükten sonraki 4 hafta da olmak üzere) aynı saatte alıyorsunuz. Bu 

yetişkinler için olan kısım. Çocuklara biraz daha farklı. Seyahate çıkılacak günün tam 

1 hafta öncesinde başlanıyor ve her hafta aynı gün alınıyor, dönünce onlar da bir ay 

devam ediyor. Yani bu safari işi biraz meşakkatli ama her şeye değiyor. “Aşı 

olmasam ne olur”, demeyin. Kenya için zorunlu değil ama orada da her yer sinek ve 

içiniz rahat etmesini istiyorsanız aşıyı yüzde yüz öneririm.  
  
Lake Nakuru’ya doğru yola çıktığımızda park içinde gergedanlar ağımızı solumuzu 

kaplamıştı.  

 

Filden sonra en ağır memeli hayvan gergedan... 3,5 ton kadar. Kenya, safari 

açısından gerçekten bize bir şölen sunuyor. Rehberimiz Ahmet çok şanslı 

olduğumuzu, görmemizin zor olduğu hayvanları bile gördüğümüzü söylüyor ilk üç 

günde. Kenya, zürafa popülâsyonu en fazla olan ikinci yer Afrika’da. Bu yüzden artık 

zürafa görünce heyecanlanmıyoruz çünkü gün boyu sürekli görüyoruz. 500’den fazla 

kuş çeşidi var ayrıca, biz gün içinde büyük hayvanlardan dikkatimizi çekerse 

görüyoruz.  

 

Lake Nakuru’ya giderken yol üstünde Thomson’s Şelalleri adı verilen bir yerde mola 

verdik. Nyahururu bölgesinde bulunan ve adını buraya ilk ayak basan Avrupalı 

Joseph Thomson’dan alan bu doğa parkında bizi Kikuru Kabilesi’nden yerliler 

karşılıyor. 100 Ksh veriyoruz, hem fotoğraf çektiriyoruz hem de bize yerel danslarını 

gösterip şarkı söylüyorlar. 70 metre uzunluğunda ve yeşilin her tonunun arasından 

gürül gürül akan şelale kadar bizi çok ilgilendiren başka bir şey  daha var burada. 

Chameleon adı verilen bir bukalemun türü bu. Birini koluma birini kafama koyuyor 

önce sahibi. Aman allahım ben ve üstümde iki bukalemun, olacak iş değildi oldu.  
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O kadar tatlılar ki, elime aldım. Tabii korkak annesinin bu kadar cesur 

davranmasından etkilenen Duru da eline aldı, sonra yakasına koydu, bir ara kafasında 

gezdiriyordu. Burası gerçekten yeşilliği, şelalesi, yerel halkı ve  değişik hayvanlarıyla 

çok enteresandı. 

 

Nakuru Milli Parkı’ndan babunlar eşliğinde, flamingoların veda salınışlarıyla, 

bufaloların sert bakışları üzerimizde ayrıldık. Tabii ayrılışlar o kadar kısa sürede 

olmuyor, yol üstünde bugüne kadar görmediğimiz ya da vahşi hayvan gördüğümüz 

her yerde duruyoruz, ilk günkü heyecanla fotoğraf çekmeye devam ediyoruz. Sabah 

bir arada ağaç üstünde gördüğümüz dört dişi aslan da bu anlardan biri. Yaklaşık 1,5 

saatlik yolculuktan sonra bir gece konaklayacağımız Lake Naivasha Simba Lodge’a 

giriş yaptık. Harika bir bahçesi olan bu otelde öğle yemeğimizi yiyip çok kısa bir süre 

dinlendik. Yapacağımız çok önemli bir iş vardı bugün burada: BOAT SAFARİ. 

Tekneyle suda safari…O da ne ola ki diyorsunuz değil mi? Nasıl anlatsam nereden 

başlasam…Hayatımda bir daha böyle bir keyif, macera, heyecan ve mutluluğu aynı 

anda yaşar mıyım bilmiyorum. Zürafalarla yürüyüş yapmak, su aygırlarını bu kadar 

yakından görmek, Waterbuck sürüleriyle göçü izlemek…Bazen bir rüyada olduğunu 

düşünüp kendimi çimdikliyorum, uyanayım da gerçek hayata döneyim diye ama yok 

vallahi gerçek hayat bu.  

 

 

 

martı* aralık 2013 

http://www.marasimba.com/page.php?id=4
http://www.marasimba.com/page.php?id=4
http://www.marasimba.com/page.php?id=4
http://www.marasimba.com/page.php?id=4
http://www.marasimba.com/page.php?id=4
http://www.marasimba.com/page.php?id=4
http://www.marasimba.com/page.php?id=4


91 

Simba Lodge, gölün hemen kıyısında çok geniş bir yeşil alana kurulmuş şık bir 

otel. Rangers adı verilen silahlı korumalar eşliğinde gölün kenarında bizi 

bekleyen tekneye bindik önce, can yeleklerimizi giyerek. Yaklaşık 45 dakika 

süren bir yolculuktan sonra Crescent Adası’na geldik. Burada bizi başka bir 

ranger karşıladı ve bir doğa yürüyüşü yapacağımızı söyledi. Bu ada özel mülk 

ve kendinizin gelme şansı yok. Mutlaka adada sizi bir rehber karşılıyor ve onun 

rehberliğinde gezebiliyorsunuz. Zaten tek gezmek de cesaret ister. İlk önce 

yürüyüş sırasında pek çok hayvan iskeleti gördük, belli ki akşam avlanma 

verimli geçmiş vahşi hayvanlar için. Çocuklar artık alıştılar görmeye hatta Duru 

ile şu an fen bilgisi dersinde işledikleri iskelet ve kemik çeşitlerini burada tekrar 

eder olduk. Kafatası yassı kemiktir, el ayak bilekleri şu kemiktir diye epey konu 

tekrarı yaptık diyebilirim. Önümüze önce bir iki zürafa çıktı, onlar önde çocuklar 

arkada epey bir yürüdük. 
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O da ne bir anda yanımızda bir zürafa sürüsü belirdi ve koşar adımlarla bize eşlik 

ettiler. Sonbahar yaprakları yerde bize halı olmuş, ağaçlar ve yeşillik fonda bir 

görüntü, zürafalar ise yürüyüş arkadaşımız… Mutluluğun resmini çizmeye çalışıyorum 

sana şu an sevgili okur. Bu hayatta her şey aklıma gelirdi de zürafalarla trekking 

yapacağım aklıma gelmezdi. 

 

Zürafalar bir yandan ilerlerken diğer yandan boynuzlu antilopgillerden suya yakın 

yerlerde yaşayan Waterbuck’lar da bizimle beraber doğa gezisindeydi. Waterbuck, 

Gazella, Wildebeest’ler eşliğinde en tepe noktaya kadar tırmandık. 360 derecelik 

manzara karşısında büyülenmemek elde değil, Hell’s Gate’e kadar her yer sanki size 

bir fotoğraf albümü sunuyor. 

 

Doğa yürüyüşümüzü tamamlamış ve boat safari için hazırdık. Tekneyle daha yola 

çıkar çıkmaz hippopotamus yani su aygırlarıyla karşılaşmaya başladık bile. Fil ve 

gergedandan sonra en büyük üçüncü hayvan olarak kabul edilen hippolar yaklaşık 4,5 

ton ağırlığında. Afrika’daki beş büyüğün de beşincisi. Su aygırları suda iken sadece 

kulak, göz ve burunları suyun üzerinde oluyor. Çok enteresan görüntüleri var bu 

yüzden. Gri ile siyah arası deri renkleri var ama göz, kulak bölgeleri pembe. 

 

Su yüzeyinde yüzerken dışarda kaldıklarından sizi çok rahat görebiliyorlar. Bu arada 

su aygırları hem suda hem karada yaşıyor. 10 ile 30 dakika arasında suda 

kalabiliyorlar.  Yanlarına tekneyle çok fazla yaklaşamıyoruz saldırma ihtimalleri var 

çünkü. Genelde 6-20 olarak geziyorlar yani hippoları yalnız görme ihtimaliniz çok az. 

Bir su aygırı bir gecede 70 kg ot yiyebilirmiş. 

 

gezi 
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Göl üzerinde gördüğümüz değişik kuş çeşitleri, farklı bitkiler ve su aygırlarının 

fotoğraflarını çekip, bir yanda da yağmurda ıslanarak Simba Lodge’a döndük. Bahçe 

tam bir Waterbuck istilası altındaydı. Her boydan antiloplar bahçede bize sanki şov 

yapıyordu. 

 

Özellikle Ekim Ve Kasım aylarında her yıl tersine göçün izlendiği, yaklaşık 2 milyon 

hayvanın – ki zebra, wildebeest(yabanöküzü) bunların başında geliyor - Mara 

düzlüğünden Serengeti’ye geçişinin en güzel izlendiği  ve Kenya’da safari deyince ilk 

akla gelen yerlerden biri olan Masai Mara ve Rift Vadisi’nden bahsetmeden olmaz. 

 

Kenya’nın güney batısında Serengeti Düzlüğü’nün kuzeyinde yaklaşık 1510 

kilometrekarelik bir alana sahip Masai Mara, gerek uçsuz bucaksız doğası ve 

görebileceğiniz her türlü hayvan çeşidiyle gerekse kendilerine has bir yaşama sahip 

kabileleriyle insanı kendinden alıp götürüyor bambaşka bir dünyaya…Sadece sizin, 

hayvanların ve doğanın olduğu bir ortamda sabah gün doğumuna, akşam gün 

batımına şahit olmak bir insanın gerçekten yaşayabileceği en müthiş duygulardan.  

Filden zürafaya, leopardan çıtaya, bufalodan gergedana, aslana kadar pek çok 

hayvanı yakından görmek, vahşi doğayla baş başa kalmak…Bir aslanın çiftleşme 

sahnesine yakından tanık olduk, gözümüzün önünde bir leoparın impalayı avlayıp 

afiyetle yemesini belgesel izler gibi izledik, elimizde sandviçlerimizle maymun 

saldırısına uğradık ve birbirlerinin bitlerini ayıklayıp yine babunlara aynı anda 

gülebildik Masai Mara ve Rift Vadi’sinde.  
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Ölmeden önce yapılması gerekenler listesine “Bir Masai Köyü’nü ziyaret etmek” 

mutlaka eklenmeli diye düşünenlerdenim. Burayı görmeden önce çok ilkel bir ortamla 

karşılaşacağımızı bekliyorduk ama bu kadarını hiç birimiz tahmin edemezdik. Kökleri 

Somali olarak bilinen Masai’lilerin Kenya’daki yaklaşık nüfusu 700 bin ve yavaş yavaş 

şehirlere göç edip yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Bu da gösteriyor ki yakın bir 

tarihe kadar Masai’ler tarih olabilir. Maa’ca konuşuyorlar ama bizi köyde karşılayan şef 

Nanio ve gençlerin İngilizce konuşmasından artık sosyalleştiklerini ve yavaş yavaş 

şehir hayatına geçmeye çalıştıklarını görebiliyorsunuz.  

 

Köy dediğim 10 haneden oluşan daire şeklinde bir alan. Her hane şefin bir karısının 

oturduğu yer. Masailer poligami’ye inanıyor yani çok eşliler. Her şefin 10 kadar karısı 

oluyor ve daire şeklinde dilmiş bu hanelerde yaşıyorlar. Her kadından en az dört 

çocuk yapmaları bekleniyor. Hane dediğime bakmayın bildiğiniz hayvan dışkısından 

yapılmış karanlık tek odalı kulübe bunlar. İçeride altı kişi yaşıyorlar ve gerçekten onları 

görünce yaşamınızı sorguluyorsunuz.  

 

Masai’lilerin ortalama yaşam süresi 50 yıl. Nanio 44 yaşındaydı ve artık yaşının 

kemale erdiğini söyledi bize.  

 

Masailer sabahları süt ve hayvan kanı içiyorlar. Sütü sırayla ineklerin altına geçip 

damla damla, kanı da hayvanların şah damarını keserek içtiklerini anlatıyor Mara 

köylüsü. Sebze, meyve yemiyorlar, onların insanların değil hayvanların yiyeceği 

olduğuna inanıyorlar. Hayvanları onlar için çok değerli, dolayısıyla onlara yeni yiyecek 

alanları sağlamak için 6 ayda bir göç ediyorlar.  

 

gezi 
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Kızlar eğer okumuyorsa evlilik yaşı 15. Bir kız almak için 10 inek ve 10 battaniye 

ödemeniz yeterli. Çocukların hali gerçekten içler acısı. Hepsi hasta, burnu akıyor, 

öksürüyor. Çoğu çıplak ve sizden gelecek bir bisküviye gözlerinin içi gülüyor. Oraya 

gidecek olanlara önerim, bebek-çocuk kıyafeti götürmeleri. Yanımızda getirdiğimiz 

şekerleme ve çikolataları onlara dağıtırken gözlerindeki mutluluğu tarif etmem 

imkansız.  

 

Nairobi’nin kuzeyinde kalan Rift Vadisi ise Kenya’nın görülmeye değer yerlerinden 

bir diğeri. Yaklaşık 6.000 kilometre uzunluğunda olan ve Suriye’nin kuzeyinden 

Afrika’nin doğusunda Mozambik’in ortalarına kadar uzanan, muhteşem Turkana 

Gölü havzasını da oluşturuyor. Afrika kısmını keşfettiğimiz vadide bulunan Naivasha 

Gölü’nde kümeler halinde bulunan su aygırlarını, Afrika’nın en büyük kertenkele 

çeşidi olan Monitor Desert’i çok rahat görebiliyorsunuz. 

martı* aralık 2013 
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4’er 5’erli gruplar halinde gezen su aygırlarının suya giriş çıkışlarını izlerken bir diğer 

yandan bir timsah aniden bir kaya üzerine çıkıyor ve kendinizi bir belgeselin içinde 

gibi hissediyorsunuz. Rift Vadi’si uçsuz bucaksız sanki hiç bitmeyecek bir küçük 

dünya hissi veriyor.  

 

Alabildiğine uzanan bir yeşil alan, arada tek tek göze çarpan yellow wood achasia 

adı verilen o Afrika’ya özgü akasya ağacı ve altından geçen binlerce zebra ve yaban 

öküzü. Tek yapabildiğiniz nefesinizi tutup sessizce bu göçü izlemek. Hele akşamın o 

kızıl karanlığında zebraların siyah beyaz çizgilerinin renklendirdiği gün batımı 

neredeyse bu dünyadan değilsiniz. 

 

Masai Mara ve Rift Vadi’sinde sabahın çok erken saatinde (05:00) kalkmayı ve ciddi 

bir para vermeyi göze alıyorsanız balonla safariyi de önerebilirim. Biz Kapadokya’da 

bu zevki çok daha uygun fiyata yaşamış insanlar olarak bu zevki tadamadık ve 

Hakuna Matata –Swahili dilinde Sorun Yok diyerek Masai Mara ve Rift Vadisi 

safarimizi tamamladık.  

  

Çocukla Afrika’ya gidilir mi, orada mikrop kaparsınız, başka gidecek yer kalmadı mı 

sorularına aldırmadan gittiğimiz Doğu Afrika gerçekten hem bizim için hem kızımız 

için çok büyük bir hayat tecrübesi oldu. 

Hakuna Matata!!! 

 

gezi 
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Çocuk Gelişimi ve Müzik 

Regina Roettgen 

7’den 77’ye herkesin mırıldandığı şarkılar. Üç yaşındayken bile 

güzelce dans eden çocuklar. Bar ve gece kulübelerinde canlı müzik. 

Restoranlarında çıkan ses sanatçıları. Kuşkusuz Türk halkı müziği 

sever! Müzik kanlarında sanki. Nasıl oluyor da konu müzik eğitimine 

gelince durum bir anda değişiyor? 

geniş aile 
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Müzik tüm çocuklara iyi gelir, gelişimlerini destekler. Ders sırasında keyifli bir şeyi 

takip ederken odaklanma kabiliyeti artar ve şarkı öğrenirken hafıza güçlenir. Bir 

enstrüman, çocuğa duygularını ifade etmek için eline bir araç verir. Uzmanlarına göre 

müzik yapmak sağ ve sol beynin arasındaki bağlantıları güçlendirir, duygular, motorik 

becerileri ve aklı geliştirir, ileride başka çocuklar birlikte müzik yapmak bir grup 

çalışması olduğu için zaten her yönden faydalıdır.  
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Hele evde şarkı da söylendiğinde hayat boyunca önemli ve çok güzel bir temel atılmış 

oluyor. Almanya’daki arkadaşlarımın çoğunun müthiş bir şarkı repertuarı var, çünkü 

gençliklerinde evlerinde hep şarkı söylenirdi, şarkılar içeren oyunlar oynanırdı. Buna 

karşın bizim evimizde Noel’in dışında sanki mecburuz diye söylenen bir iki şarkının 

dışında şarkı söylenmezdi. Tek bir şarkı ezbere bilmediğim gibi sesim de gelişmedi ve 

oldukça kötü. Bu konuda keşke dediğim çok oldu.   

 

Luka bebeklik çağından çıkar çıkmaz müzikle ritim tutmaya çalışıyor. Şarkılar 

mırıldanır kendi şarkılarını üretip söyler. Yani Luka için eğlenceli müzik eğitimi şart! 

Hele ikimiz, anne ve babası, hiç enstrüman bilmezken bu daha da önemli sanki.  

 

Leon ve Luka için okul öncesi eğitimi araştırmaya başlayınca benim için her şey çok 

net görünüyordu. Okuduklarıma göre 4 yaşındaki çocuk için en kolay enstrüman 

piyano. Diğer enstrümanları çalabilmek ancak altı veya sekiz yaşından sonra 

mümkün. Tabi ki müzik dâhisi olmayan çocuklar için geçerli bu.  

 

Ancak okul öncesi müzik eğitimi veren kurumları ararken dehşetle fark ettim ki 

kocaman İstanbul’da bile hem bunların sayıları çok az hem de inanılmaz pahalılar. 

Müzik öğrenmek artık lüks mü olmuştu? İstenilen rakamlara özel öğretmen tutmak bile 

mümkün! Türk annelerin çocukları bu müzik olayı doğumla almış olmaları gerek çünkü 

bunun için bu kadar para verebilen aile sayısı çok azdır.   

 

Biz yine de şanslıydık. Çoğunlukla belediye tarafından finans edilen “müzik evi”ni 

keşfettik. Leon ve Luka şimdi genç bir öğretmenden piyano dersi alıyor. Her gün 10’ar 

dakika uğruyoruz oraya. Luka gitmek için can atıyor! Yaş gereği piyano konusunda 

Leon’dan çok daha yavaş ilerliyor ama şimdiye kadar 4-5 şarkı öğrendi ve bunları her 

yerde söylüyor. Arabada, sofrada, oynarken, hatta yüzme dersinde bile bu şarkıları 

söylüyor.   

 

Müzik Evinde 20 yıldır ders veren emekli bir müzik öğretmeniyle sohbet ederken 

duyduklarım içler acısı. Gelen çocukların çoğu liseye başlarken müzik yapmayı ne 

kadar sevdiklerine bakılmaksızın derslere ebeveynleri tarafından son veriliyormuş. 

Çocukları okula yeterince vakit ayırmamalarından korkuyorlarmış. Aralarından çok 

yetenekli çocuklar olunca bile sadece bir avuç ebeveyn çocuğunu konservatuara 

gönderme konusunda ikna oluyormuş.  

 

Şimdi ben Luka’yı düşünüyorum. Son bir yıldır onu izlediğim şekilde devam ederse 

ileride kendime belki bunu soruyor olacağım; muhtemelen az para kazanan ama 

yaptığından zevk alıp mutlu olan bir oğul mu istiyorum yoksa iyi para kazanıp ama 

işini muhtemelen çok keyif alarak yapmayan bir oğlu mu? İlkokulu belki anaokulundan 

itibaren yılda 20-40.000TL çocuğun eğitimine harcadıktan sonra ebeveynlerin çoğu 

herhalde kendine bu soruyu sormaz. Çünkü cevap çoktan verilmiş.   

 

Öyle ya da böyle fark etmez, ben mutlu olmaktan yanayım. Parayla satın alınamıyor 

çünkü. Müziğe daima vakit kalmalıdır. Hele çocuk bunu yaratmak istedikten sonra…  
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Çorba içinde sunulan noodle olarak kısaca tanımlayabileceğimiz 

ramen, Tampopo’da olduğu gibi bu filmde de başrolde karşımıza 

çıkıyor. Senaryo da Karete Kid ve Kill Bill’i çağrıştırmıyor değil. 

The Ramen Girl’ün Abby’si (Brittany Murphy) bu filmlerin 

başkahramanları gibi önce eğitim alabilmek için “sensei”sini 

(öğretmen) ikna etmeye çalışıyor. Bu aşamayı atlattıktan sonra 

zorlu-aşağılayıcı bir süreçten geçerken terbiye ediliyor, en 

nihayetinde ramen yapmayı öğreniyor. 

The Ramen Girl – 

Büyülü Tat 

Aylin Türkşen Aysel 

iştah açıcı filmler 
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Romantik komedilerin yanı sıra 8 Mile ve Sin City gibi ses getiren filmlerde de rol 

alan Brittany Murphy, 2009 yılında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirmişti. Onun 

zatüre ve kansızlık nedeniyle kaybedildiğini sanarken geçen ay babasının gündeme 

getirdiği “zehirlendi” iddiası ortalığı karıştırdı.  
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Rahmetli Murphy’nin canlandırdığı Amerikalı Abby, “Gözden ırak gönülden de ırak 

olur.” diyerek tasını tarağını toplayarak sevgilisinin peşinden Tokyo’ya gider. Oysa ki 

ona gel diyen yoktur. Hal böyle olunca terk edilmesi sürpriz olmaz. Hukuk firmasının 

birinde önemsiz bir işte çalışıp akşamları küçük dairesinin balkonunda ilişkisinin yasını 

tutarken mahallesindeki ramen restoranı ilgisini çeker. Yağmurlu bir gece Şef 

Maezumi ve eşi Reiko’nun ikram ettiği koca bir tas ramende teselli bulur. Ardından 

sürekli restorana uğramaya başlar. Ramen pişirmeyi öğrenmenin kendisine iyi 

geleceğine karar verdikten sonra iş, aksi mi aksi Şef Maezumi’yi ikna etmeye kalır.  

 

Çorba kazanına yaklaşmasının bile düşünülemeyeceği, kepçeye dokunmasının yasak 

olduğu eğitimi boyunca restoranın en pis işlerini yapar. Sensei çetin cevizdir, Abby’nin 

ramen denemelerini ruh taşımadığı için onaylamaz. Acaba Abby, Fransa’ya gittiği 5 

yıldan bu yana hiç konuşmadığı oğlu yerine halefi olabilecek midir? Buna Büyük Usta 

karar verecektir.  

  

Bir ramenlerin sunulduğu, içi beyaz, dışı kırmızı kocaman kaseler bir de İngilizce-

Japonca sözlük, filmin önemli objeleri! Neden mi? Abby ve Şef Maezumi sadece 

anadillerinde konuşuyorlar. Beden diliyle iletişim kurmak da bir yere kadar tabii. Bu 

noktada devreye sözlük giriyor.  

 

Abby, restoranın müdavimlerinin tadım desteğiyle, zamanla çözülen Şef Maezumi ve 

eşinin yardımıyla Büyük Usta’nın karşısına çıkar. Mısır, domates ve biber ilave ederek 

orijinalin dışına çıkan “Tanrıça Ramen” sunumuyla onay almasına ramak kalır. Ancak 

bu senseisinin memnuniyetini kazanmasına ve Amerika’da kendi ramen restoranını 

açmasına engel olmaz. Bu arada yeni bir aşka yelken açtığını eklemeyi de 

unutmayalım. 

Filmin büyük bölümü ramen restoranında geçiyor. Sadece ramen pişiriyorlar. Elbette 

rezervasyon yaptırılmıyor. Kutu kadar restoranın önünde her daim bekleyenler var. 

İçerden biri çıktıkça bankın başında oturan içeri giriyor. Ancak Büyük Usta’nın onayını 

alabilenler ramen restoranı açıyor.  
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iştah açıcı filmler 

Nalet suratlı da olsa Şef Maezumi’nin 

suda kaynayan noodleları süzgece alıp 

şöyle bir silkeledikten sonra çorbası ile 

buluşturması şiir gibi geliyor insana. 

Zarif eşi de et, yumurta, taze soğan 

benzeri malzemeleri ekleyerek son 

dokunuşu yapıyor. Filmi izleyerek 

ramenin tarifini üç aşağı beş yukarı 

çıkarabiliyorsunuz.  
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Tavuklu Ramen 

  

Japonya’nın kökeni Çin’e dayanan, suşi kadar popüler yiyeceklerinden biri. Genel 

olarak et suyu ile yapılan çorbanın içine haşlanmış noodle salınıyor. Dilimlenmiş et, 

kurutulmuş deniz yosunu, kamaboko (balık keki), haşlanmış yumurta ve yeşil soğan 

ile süsleniyor. Japonya’da hemen hemen her ada ve yöre kendi ramen tarifine sahip. 

Bunlara pişirenlerin spesiyalleri de eklenince çeşit sayısı hayli artıyor.  

  

Profesyonel olmayanlar arasındaysa adeta “kendi ramenini kendin yarat” durumu söz 

konusu. Et suyu çorbası ve noodle sabit kalmak kaydıyla pişirenin zevkine, yaşadığı 

ülkede bulabildiği malzemeye göre çeşit türlü tarifler ortaya çıkıyor.  

  

Buradaki tarif, Abby’nin yaratımı olan “Tanrıça Ramen” olacak. Tek farkı, domuz 

yerine tavuk kullanacağız.  

 

Tavuklu Ramen 

 

Malzemeler (2 kişilik)  

Çorba için; 

300 gr çorbalık, kemikli tavuk parçaları 

1 orta boy kuru soğan 

2 diş sarımsak 

1 orta boy havuç 

5 su bardağı su 

3 yemek kaşığı soya sosu 

1 yemek kaşığı susam yağı (veya zeytinyağı) 

Noodle için; 

100 gram noodle 

Haşlamak için su 

 

Süsleme için; 

150 gram kemiksiz tavuk eti 

1 yemek kaşığı zeytinyağı 

2 katı haşlanmış bıldırcın yumurtası (veya 1 yumurta) 

1 adet domates 

1 yemek kaşığı haşlanmış mısır 

2 dal yeşil soğan 

1 adet yeşil biber 
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Yapılışı: 

Kuru soğanın kabuğunu soyup dörde bölün. Sarımsakları ayıklayın. Havucun 

kabuğunu kesip halka halka dilimleyin. Bunları, kemikli tavuk parçaları ve 6 bardak su 

ile tencerede bir araya getirin. Etler kemiklerinden kolayca ayrılıncaya kadar haşlayın. 

Et suyunu süzün, içine soya sosu ve susam yağını ekleyin. 

  

Tavada zeytinyağını ısıtın. İçine kemiksiz tavuk etini alıp arkalı önlü kızartın. Tahta 

üstünde 5 dakika dinlendirdikten sonra yaprak yaprak dilimleyin.  

  

Başka bir tencerede noodleları haşlamak için su ısıtın. Yaklaşık 5-6 dakika haşlayın, 

süzüp iki kaseye paylaştırın. Et suyunu de üzerine dökün. Tavuk dilimlerini yerleştirin. 

Haşlanmış bıldırcın yumurtalarını ikiye kesip kaseye alın. Domatesin kabuğunu soyup 

dilimleyin, her kaseye iki dilim koyun. Yeşil soğanları ve biberi ince kıyın. Mısırlarla 

birlikte kaselerin üzerine serpiştirip süslemeyi tamamlayın.  
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iştah açıcı filmler 



107  

martı* aralık 2013 



108 

martı* aralık 2013 



 109 

Son haftalarda Türk filmleri ardı ardına vizyona girdi. Her birinin 

üzerinde durulmaya değer, ama yerim ve zamanım buna yeterli 

olmadığı için yine benim seçimime kaldınız. Bu hafta köşemde 

Polonyalı yazar Andrzej Saramonowicz’in 2007’de kaleme aldığı ve 

uzun süredir Türkiye’de de sahnelenen Testosteron adlı oyunun 

sinemaya uyarlamasını inceleyeceğim. Bu filmi seçme 

nedenlerimden biri uzun zamandır (yaklaşık dört yıldır) tiyatro 

oyununun kapalı gişe oynamış olması. Türkiye'de az rastlanan bir 

durum... Benim de oyunu sinemadan önce sahnede izleyebilme 

şansım olmuştu. Bu yüzden de diğer filmler arasından Erkek 

Tarafı: Testosteron'u seçtim.  

Erkek Tarafı: Testosteron 

martı* aralık 2013 

sinema 

Sinemada kitap ve tiyatro uyarlamalarına sıkça rastlıyoruz. Özellikle kitap 

uyarlamalarında seyirciye bir filmi beğendirmek çok zor. Mesela hangi okurun 

Yüzükler'in Efendisi'ni (ya da Koku'yu) ilk izlediğinde yüzü ekşimedi? Ya da film bittiği 

anda yanındakiyle eksikliklerini konuşmaya başlamadı... [Ben ilkini sevmiştim, ama 

diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.] Aynısını tiyatro oyunları için de söyleyebilir 

miyiz bilemiyorum. Açıkçası Testosteron'a kadar izlediğim filmleri önceden tiyatro 

sahnesinde görme şansım olmamıştı. Ama aynısını kitap uyarlamaları için 

söyleyemem. Bu yüzden burada yazacaklarım daha çok kitap uyarlamalarını izlemiş 

birinin yorumları. Yanlış bir şeyler yazarsam kusura bakmayın. 

 

Kitap uyarlamalında benim gördüğüm en büyük hata filmin birebir kitaba benzetilmeye 

çalışılması. Ne yazık ki sinema seyircisinin genel anlayışı da bu yönde. Bir film ne 

kadar uyarlandığı kitaba benzerse o kadar iyidir anlayışı ne yazık ki pek de mantıklı 

değil. Herhangi bir kitabı sayfası sayfasına alın çekin yine de izlerken kitaptan 

aldığınız tadı yakalayamazsınız. Bunun nedeni iki mecranın da birbirinden farklı 

özelliklere sahip olması. Mesela bir kitapta çürümüş bir leşin kokusu üzerine 

sayfalarca yazı yazabilirsiniz, ama aynısını sinemada nasıl yapacaksınız? Ya da 

birkaç sayfada anlattığınız mutsuz bir memurun güne hazırlanışını sinemada seyirciye 

aktarmanız için sadece üç plan yeterli olacaktır. Daha fazlası hem filminizin gereksiz 

yere uzamasına [Sinemada zaman kullanımı çok önemlidir] hem de hantallaşmasına 

yol açabilir. Bu yüzden herhangi bir sanat eserini uyarlarken onu sinemaya uygun hale 

getirmek için değiştirmek kaçınılmaz olacaktır.  

 

Erkek Tarafı: Testosteron da tiyatro sahnesinde izlediğiniz oyunun birebir aynısını 

beyazperde de izliyorsunuz. Senaryo, oyunculuklar...vs neredeyse hiç değiştirilmeden 

filme aktarılmış. Böyle olunca da sahnede izlerken gözünüze hoş gelen bir takım 

özellikler beyazperde de canınızı sıkıyor. Mesela oyunculuk... Metin Coşkun, Onur 

Ünsal, Emre Karayel, Mert Fırat, Timur Acar ve Tuna Kırlı'nın oyunculuğunu sahnede 

izlerken çok beğenmiştim, ama ne yazık ki oyunculukları beyazperdede biraz büyük 

ve gürültülü duruyor.  

Cem Karapolat 

http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-660066/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-660066/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-660066/
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Aynı şekilde uzun konuşmaların olduğu bazı yerler de filmi yavaşlatıyor. Aklımda 

kalan kısımlardan biri Emre Karayel'in bir gazeteciyle yattığını anlattığı bölüm. 

Başkaları ne düşünür bilemiyorum, ama sonlarına doğru benim canım sıkıldı. 

Filmden koptuğumu hissettim... Halbuki aynı oyunu sahnede de izledim ve yazdığım 

sorunların hiçbiriyle orada karşılaşmamıştım. Sanırım bunun nedeni, yukarıda da 

yazdığım gibi, oyunun birebir olarak sinemaya uyarlanmasında yatıyor. 

 

Erkek Tarafı: Testosteron, sahnede izleyemeyenler ve merak edenler için ilgi çekici 

olabilir. Tabi ki sahnedekiyle aynı zevki vermiyor, ama bir fikir edinmeniz için ideal. 

Hikayenin bence en iyi yanı erkek dünyasını tüm çıplaklığıyla korkusuzca önünüze 

koyuyor oluşu. Altı erkeğin kadınlar üzerine yaptığı konuşmalar bazen o kadar 

gerçekçi ve sert oluyor ki yüzünüz kızarmadan (özellikle erkekler) edemiyorsunuz. 

Ama bu sertlik komik gelebileceği kadar bazılarının rahatsız olmasına da yol 

açabiliyor. Ben filmi izlerken sinema salonunu erken terk edenler oldu. Eğer 

gördüklerinden utandıkları için çıkıyorlarsa film aslında başarılı olmuş demektir. Eğer 

çıkma nedenleri sinirlendikleri içinse bence hata yapıyorlar. Çünkü filmde küçük 

düşürülenler aslında kadınlar değil, erkekler. 

 

Erkeklerin dünyasına sert tarafından dalmak istiyorsanız Erkek Tarafı: Testosteron'u 

kaçırmayın derim. 

 

İyi seyirler. 
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Trabzon, Sümela  

Çamlıhemşin ve Ayder 
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Sema Büyüksıvacı 

gezi 

Benim için anlamı ve hatıraları olan Trabzon’a yıllar önce 

defalarca kez gitmiştim. Ne de olsa rahmetli annemin doğduğu 

Çamburnu Trabzon’un ilçesiydi. Annemin bazı kardeşleri ve 

akrabalarımız orada yaşadıkları için ben çocukken ve gençliğimde 

gittiğimiz yerdi. Ama annem öldükten sonra gitmemiştim.  

martı* aralık 2013 

Aslında anneannemin evini görmek şimdiki hislerimle orayı gezmek istiyorum. 

İnşallah yakın zamanda tekrar giderim. Ayder Yaylarına yaptığım seyahat 

grubumuzdan Sado abimizin düzenlediği Trabzon turuydu. Buradan uçakla Trabzon’ 

gittik. Havaalanından tur minibüsümüz ve rehberimiz karşıladı. Rehberimiz tabi ki 

Hemşinli hemşerimizin sıcak şivesiyle yola koyulduk. İlkönce yemek yiyeceğimiz 

Sürmene’de yerel bir lokantaya gittik. Kara lahana çorbası, kuru fasulye, tereyağlı 

pilav ve mis gibi Trabzon ekmeği, mısır ekmeğiyle tıka basa doyduğumdan halis 

inek sütünden yapılmış sütlacı yiyemediğimden bana yolluk olarak yanıma verdiler.  

 

Sümela Manastırı’nı bildiğim halde bu yaşıma kadar görmek nasip olmamıştı. 

 

Sümela manastırının merdivenlerini görünce amanın dedim görmesem mi? Acaba 

dediğimde Leyla arkadaşım koluma girerek hadi bakalım sen Himalaya’lara çıkmış 

kadınsın bu kadarcık merdiven sana ne yapar dedi. Aldığım gazla tırmanışa geçtim. 

İyi ki çıkmışım bu tarihi yeri görmeseydim benim için büyük kayıp olacaktı. Sümela 

Manastırı’nın MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu'da 

sıkça rastlanılan Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmış, hatta Trabzon'da Maşatlık 

mevkiinde benzeri bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır 

haline dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. 

Karadeniz Rumları arasında anlatılan bir efsaneye göre Atina'lı Barnabas ile 

Sophronios adlı iki keşiş aynı rüyayı görmüşler; rüyalarında, İsa’nın öğrencilerinden 

Aziz Luka’ın yaptığı üç Panagia ikonundan, Meryem'in bebek İsa’yı kollarında 

tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümela'nın yerini görmüşler. Bunun üzerine 

birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon'a gelmiş, orada karşılaşıp 

gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmış ve ilk kilisenin temelini atmışlardır. Bununla 

birlikte manastırdaki fresklerde sıkça yer alıp, özel bir önem verilen Trabzon 

İmparatoru III. Aleksios'un (1349-1390) manastırın gerçek kurucusu olduğu 

sanılmaktadır. 
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Kilise içinde Meryem figürleri Gürcülerin kullandıkları Gürcü Madonna şeklinde 

resmedilmiştir. Kısa zamanda keşişlerin Mela Dağındaki hayatları ve de mucizevî 

ikonanın ünü hızla yayılır ve manastırı Dünya'nın her yerinden gelen sayısız 

Hıristiyan hacılar o dönemde ziyaret etmeye başlar. Aynı zamanda birçok yerden 

gelen insanlar orada ilahiyat eğitimi alarak keşiş oluyorlardı. Bu ve bunun gibi bazı 

olaylar bize bu manastırın aynı zamanda bir ilahiyat okulu olarak da kullanıldığı 

izlemini vermektedir. 

 

1461 de bölge Osmanlıların eline geçmesiyle Sümela Manastırı, Osmanlı padişahları 

tarafından da son derece saygın ve kutsal bir yer olarak görülmüş ve bu şekilde 

Osmanlılar döneminde de kutsal bir yer olma prestijini korumuştur. Bununla birlikte 

manastırda yaşayan keşişler dini vecibelerini hiçbir baskı altında olmaksızın özgür bir 

şekilde sürdürmüşlerdir. Rivayete göre manastır birçok Osmanlı padişahları 

tarafından ziyaret edilip, büyük bir hassasiyetle koruma altına alınmıştır. Bir takım 

belgeler incelendiği zaman manastıra padişahlar tarafından bir takım hediyeler de 

verilmiş olduğu görülmüştür. 

 

8 Nisan 1916’dan 24 Şubat 1918’e kadar süren Rus işgali sırasında Maçka 

civarındaki diğer manastırlar gibi bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteyen Rum 

milislerin karargahı olmuş, nüfus mübadelesi ile bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a 

gönderilmesinin ardından önemini yitirerek T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yakın 

zamanda onarılana dek kaderine terk edilmiş. Yani yine miras kalan birçok eserlerin 

kıymetini bilemediğimiz yüzümüze gene çarpmıştı. Merdivenlerden inerken kemençe 

çalan biri vardı. Horon oynayarak eşlik edenleri görünce benim de oynayasım 

gelmedi değil… 

  

 

gezi 
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Burayı gezmeyi bitirdikten sonra şimdi Ayasofya Cami olan Ayasofya Müzesine doğru 

yol aldık. Mimarisi ve konumu bu kadar güzel olan bir yeri cami olmadan 

gördüğümden çok şanslı olduğuma karar verdim. Ayasofya Müzesi bölgenin son 

Bizans devri yapılarının en gözdesiymiş. Burasının Komnenos Devleti krallarından I. 

Manuel zamanında 1238-1263 yılları arasında yapıldığı kabul edilmekte. Kuzeydeki 

dört sütunlu ve üç apsisli şapel yapıdan daha eski olduğu söylendi. III.Murat 

zamanında 1670 yılında Beylerbeyi Ali Bey tarafından camiye çevrilmiş. Edinburg 

Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği sonucunda 1964 yılında müze 

olarak açılmış.  

 

Yani Allahtan bu eserlerin peşine düşen birileri var da bunlar müze oluyor biz de bu 

eserleri görebiliyoruz. Bu günkü durumdan söz bile etmek istemiyorum. Buradan 

ayrıldıktan sonra Trabzonlu bir işadamının Atatürk’ümüze tahsis ettiği muhteşem 

konağa gittik. Konumu ve bahçesi insana huzur veriyordu. İçini gezdik ve bizlere 

Atatürk’ün kurtuluş savaşıyla ilgili bazı kararları burada alındığına dair söylenti 

olduğu söylendi. Şahsen buradan istemeye istemeye ayrıldım. Artık günün sonuna 

doğru geliyorduk ve havaalanına tekrar gidip diğer gelecek arkadaşları almalıydık. 

Bayağı yorulmuştuk ve acıktık.  

 

Arkadaşlarımızı aldıktan sonra Sürmene’de sahil yolunda meşhur pidecisine geldik. 

Bu arada Sürmene’nin bıçağı meşhur olduğundan bazı arkadaşlarımız bıçak almaya 

giderken bende gittim. Alışverişimizi yaptıktan sonra Ayder Yaylasındaki otelimize 

doğru yola çıktık. Otelimiz Ayder Yaylasında dağlara bakan bir konumdaydı. Gece 

pek anlayamamıştım. Ama sabah uyanıp ta odamızın küçük camından dağdan akan 

pınarı görünce manzaranın ve havanın bol oksijenini içime çekip arkadaşımı 

uyandırıp aşağıya kahvaltıya indik. Genelde Trabzon’un köylerinde evler başını  

kaldırdığında yukarıda dağın yamaçlarında olur ve merdivenle çıkarsınız. Sonra 

büyük bir taşlığa gelirsiniz orada oturacak tahta tabureler vardır orada mola verip 

dinlenirsiniz. Tekrar biraz daha tırmanıp taşlığın yanında evin girişi olur otelde o 

şekilde yapılmıştı.  

 

Yan tarafta mutfak ve restoran bölümü olduğundan kahvaltımızı alıp dağlara bakan 

taşlığa oturup karnımızı doyurduk. Yola çıkmaya hazırdık. İlkönce Çamlıhemşin’deki 

konaklardan bazılarını görmeye gittik. Müthiş sanat eserleri olan konakların 100-200 

yıllık olduğu söylendi. Hemşinlilerin eskiden pastacılık yaptığını Ermenice, 

Osmanlıca, Rusça kelimelerinin bulunduğu değişik aksanlı Türkçe konuştuklarını 

sonra Rusya’ya başlayan göçten dolayı oradan öğrendikleri çay tarımına 

başladıklarını rehberimiz anlattı. Konakların dış cephesi tamamen kesme taş 

aralarında kestane ağacı kütükleri bulunuyor. İçlerindeki ve dışlarındaki ahşap işçiliği 

ise muhteşemdi. Konakların birçoğu ayakta kalmış bazılarının sahiplerinin 

ilgisizliğinden dolayı yıkılmaya yüz tutmuş. Rusya’da gördükleri ev modellerini buraya 

yaşadıkları yerlere uygulamışlar. Daha sonra Sibirya’ya yaptığım yolculukta 

gördüğüm 100 yıllık konaklarda aynı tarz olduğunu söyleyebilirim. 
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Çamlıhemşin’de yöresel kıyafetlerin satıldığı mağazaya uğrayarak halkın baş bağlama 

şekillerini öğrenerek eğlendik. Sonra Fırtına Vadisindeki Pokut yaylasına çıkmak için 

yola çıktık. Minibüsle yaylanın bir yerine kadar geldikten sonra yürüyerek gezmeye 

başladık. Manzara anlatılamayacak kadar muhteşemdi.  

 

Havası o kadar temiz ki nefes aldıkça ciğerlerinizi temizlendiğini hissediyordunuz. 

1800 rakıma kadar çıktık. Orada tahtadan yapılmış güzel bir dağ evi bizim için 

açılmıştı. Burada yemek yiyip çay içip dinlenebilecektik. Mevsim burada daha 

başlamadığı için çoğu dağ evi açılmamıştı. Sahiplerini bekliyordu. Buradaki evler tıpkı 

Sibirya’nın köylerindeki evlere benziyordu.  
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Çatılar saçtan gerisi 

tahtadan yapılmış evlerdi. 

Biraz bekledikten sonra 

yemekler gelmeye 

başlayınca hepimiz kurtlar 

gibi saldırdık diyebilirim hava 

bizi çok acıktırmıştı. Kara 

lahana ve mıhlama nefisti. 

Üstüne de arpa 

şehriyesinden yapılmış 

tereyağlı tatlı yedim.  

 

Dağlara bakarak çaylarımızı 

yudumlarken yaylaya sisin 

inmeye başladığını 

gördükten sonra buradan 

ayrıldık. Akşam otelimizde 

Uğur Bingöl adlı gazeteci ile 

tanıştık. Bu yöreyi ve 

insanlarını anlattı. Sonra 

tulum çalan bir genç gelince 

ortalık şenlendi.  

 

Herkes horon tepmeye 

başladı. Epeyi oynadıktan 

sonra yorgunluk nerdeyse 

oturduğumuz yerde uyuyup 

kalacaktık.  

 
Hepimiz odalarımıza çekildik. Güzel bir uykudan sonra sabah erkenden kalktık. 

Kahvaltımızı yaptık ve Çat’a yani Fırtına deresindeki taşların sıkıştırılmasıyla 

yapılan taş köprüyü görmeye gittik. Burayı da gezerek çay içerek etrafın keyfini 

çıkardık. Küçük küçük dükkanlardan alışveriş yaptık. Kısa bir traking turu yapmak 

için başka bir yere geldik. Buranın sonunda çok güzel bir şelale olduğu söylendi. 

Fakat bana yol çok uzun geldiğinden sakin bir derenin kenarında ben oturup 

arkadaşlarımı beklemeye başladım.  
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Ama öyle güzel bir yerdi ki, yemyeşil ağaçlar, otlar, derenin görüntüsü ve su sesi 

beni nasıl dinlendirdi anlatamam yaşamanız lazım. Bundan dolayı mutlaka Ayder 

yaylarını keşfetmek için vakit kaybetmemenizi tavsiye ediyorum… 
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Bu aydan başlayarak, önemli bir konu ortaya çıkıyor; cesur Mars’ın nazik Venüs 

burcundaki yolculuğu…  

 

Kısacası diplomasi savaşı; sonunda ilişki sorunları, öfke patlaması... 

 

Girişim gücünü, cesareti anlatan Mars her zaman yol almak, ilerlemek, gücünü ortaya 

koymak ister. Onu enerjik, yaratıcı küçük bir oğlan çocuğu gibi düşünün. 

Arkadaşlarıyla oynaması enerjsini sağlıklı atmasına sebep olur. O da halinden mutlu 

kimseyi üzmez.  

 

Gezegenin enerjisini rahat attığı burçlarda olması özel önem taşır. Astroloji 

eğitimlerinde buna, asalet denir. Mars’ın rahat ettiği, yani asalet kazandığını burçlar, 

Koç, Akrep ve Oğlak’tır. Bu burçların tam karşısında olduğunda zorlanır. Yani Terazi, 

Boğa ve Yengeç burçlarında…  

 

Diplomasi savaşları 

başlıyor... 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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astroloji ajandası 

martı* aralık 2013 

Yani arkadaşlarıyla oynayan o çocuk, bu kez bir güzel bir davettedir. Ama canı sıkılır, 

enerjisini atamaz ve ortalığı dağıtır. Terazi burcu kibarlığı, nezaketi, hoşluğuyla öne 

çıkan bir burçtur. Hareketli Mars bu burçta hiç de rahat etmez.  

 

İlk başta güzel ortama ayak uydurmaya çalışsa da sonunda enerji patlaması 

yaşaması olasıdır. Kişisel olarak, gücünüzü, kararlılığınızı ortaya koyduğunuz 

konularda zorlanabilirsiniz. Enerjinizi harcamanız güçleşip, öfkeniz artabilir. Güzel 

başlayan, iyilik olsun diye yapılan işlerde ciddi sorunlar çıkabilir.  

 

6 Aralık’ta başlayan bu süreç 26 Temmuz’a kadar sürecek. Sıradışı bir şekilde uzun 

geçen bu süreçte, 1 Mart, 20 Mayıs arasında, Mars’ın geri harekette olması daha da 

zor durumları anlatıyor. Bu aydan başlayarak, Ağustos’a kadar enerjinizi kontrol 

etmelisiniz.  

 

Bunun yolu, onu zarar vermeyecek alanlarda harcamaktır. Sakin dururum, hareket 

etmem, sabırla aşarım, diye düşünürseniz yanılırsınız. Oysa enerjinizi yumuşak bir 

şekilde atmanın yollarını bulursanız rahatlarsınız. Mesela yürüyüş yapmak en iyisi 

olur. Ama dikkat, spora fazla yönelirseniz sakatlanma ihtimaliniz olabilir.  Kendinizi 

yormamalısınız. Uzman doktorlar eşliğinde yapılan Nefes çalışmaları çok iyi gelir. 

Doktor olmayan kişilerden sakınmalısınız.  

 

Zorunlu haller dışında estetik operasyonları hiç önermem. Ameliyat olmanız 

gerekirse, ödem, kanama, iltihap gibi konulardan sakınmak için, sonrasında çok iyi 

dinlenmelisiniz. Özellikle Mars yönetiminde bir burçta doğduysanız, haritanızda etkisi 

fazlaysa daha dikkatli olmalısınız. Koç’lar, Akrep’ler, Oğlak’lar, yükselenleri bu 

burçtan olanlar ya da haritasında Ay burcu, yükselen burç yönetici Mars etkisinde 

olanlar kontrollü olmalılar.  

 

Enerjiyi sağlıklı akıtmanın yollarını bulmazlarsa, başta sağlık olmak üzere, ilişki, para 

gibi konularda zorlanabilirler.  

 

Bu süreç ülkemiz açısında da oldukça kritik bir dönemeci ifade ediyor. Millet olarak 

da tepkilerimizi kontrol etmeliyiz. Topraklarımıza, iç güvenliğimize, ordumuza, 

gençlerimize yönelik konularda daha hassas davranmalıyız. Enerjimizi boşa 

harcamamak için sabırlı olmalıyız.  

 

Ancak böyle krizleri fırsata çevirmenin mutluluğunu yaşayabiliriz.  
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Ayın ilk kısmında, hayatınıza renk katan konular, değişimler gündeme gelebilir. Uzak 

yerler ya da seyahatlerden zevk alabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirip daha iyimser 

olabilirsiniz. Uluslararası konularda, akademik alanda, hukusal olaylarda ilermeme 

kaydedebilirsiniz. Ayın sonuna doğru yapmanız gereken pek çok işiniz olacak. Artan 

sorumluluklar karşısında planlı hareket etmelisiniz. İş hayatında amaçlarınızı yeniden 

belirlemek ve kariyer konusundaki ani gelişmeleri sağduyu ile karşılamalısınız. 

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Ay başından itibaren maddi konulara dikkat etmeniz gerekecek. Borç, alacak, kredi, 

prim, vergi gibi konulara yönelebilirsiniz. Özellikle bir şeyler satın almak istiyorsanız 

bütçenizi dengelemelisiniz. Eşinizin, partnerinizin ödeme yükünü de gözden 

geçirmeniz yerinde olur. Ayın sonuna doğru farklı konulara ilginiz artıyor olacak. 

Kültürel ve eğitsel alanda geniş düşünmeniz gerekecek.  Yabancılarla kuracağınız 

yeni bağlantılar gündeme gelebilir.Düşüncelerinize zenginlik katacak kişilerle bir araya 

gelmeniz söz konusu olabilir. Hukuksal konularda ise daha duyarlı olmalsınız.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Ayın ilk günlerden itibaren ikili ilişkilerinizin gündem geleceği bu süreçte dikkatinizi 

karşı tarafa vermelisiniz. Evlilik, ortalık gibi konular ayrı bir önem kazanacak. Eşinizi 

desteklemeli, ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. Tek başınıza ilerlemekten kaçınmalısınız. 

Ayının sona doğru ortaklaşa konular ve maddi meselelerin önemi artacak. Sigorta, 

nafaka, miras gibi başkalarından gelen kaynaklarda hareketlilik olabilir. Ayrıca 

eşinizin duygusal yöndeki beklentilerine karşı duyarlı olabilmelisiniz. 

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Çalışma koşullarınızı düzenlemek için ayın sonuna kadar vaktiniz olacak. Ofiste 

değişiklikler gündeme gelebilir. Size yardım eden kişileri düşünmeli, detayları ihmal 

etmemelisiniz. Kişisel olarak sağlığınıza, hijyeninize, diyetinize dikkat etmelisiniz. 

Ayın sonuna ikili ilişkilerinize daha fazla özen göstermelisiniz. Eşinizle, ortağınızla 

ilgilenmeniz gereken olaylar gündeme gelebilir. Yapıcı davranmanın, empati 

kurmanın yararını göreceksiniz.  
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Ayın ilk günlerinden itibaren yeni şeyler öğrenmek, öğretmek, paylaşmak için güzel 

şartlar oluşuyor. Pek çok bağlantı kurmanız, yakınlarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. 

Özellikle kardeşleriniz, komşularınızla ilişkilerinizi sağlamlaştırmalısınız. Ayının 

sonuna doğru yavaşlayacaksınız. Evinize zaman ayırabilirsiniz. Yapacağınız 

düzenlemeler zorunlu sebeplerle olsa bile size iyi gelecektir. Sorumlulukları ihmal 

etmemelisiniz. Aile büyüklerinizle zaman göeçirmeye özen göstermelisiniz. Sorun 

yaşadığınız ilişkileriniz varsa bu sayede düzenleyebilirsiniz.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Ayın ilk kısmında maddi konulara özen göstermeniz yerinde olur. Özellikle kişisel 

harcamalarınızı düzenlemelisiniz. Detaylı bir şekilde yapacağınız bitçe size yardımcı 

olacaktır. Ticari faaliyette bulunmak istiyorsanız acele etmeden yol almalısınız. Hızla 

verdiğiniz kararlar zarar yol açabilir. Ayın sonuna doğru iletişim gücünüz artıyor. 

Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşabilir ve dikkat çekebilirsiniz. Alacağınız haberler 

sizi biraz hassas kılabilecek.  Kardeş, komşu ve yakınlarınızla ilişkilerinizi 

artırabilirsiniz. 

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Aralık başında, ailevi konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yer değişilikliği 

yapmanız gündeme gelebilir. Evinizle ilgilenebilir, güvenliğini, konforunu da 

artırabilirsiniz. Ayrıca ebeveynlerinizle ilgilenmek, ailevi sorumluluklarınızı yerine 

getirmek iş ya da sosyal alanda rahatlamanızı sağlayacak. Ay sonundan itibaren 

daha rahatsınız. Aşk hayatında daha girişken olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak 

isteyenler bu enerjiyi verimli kullanabilirler. Yaratıcı, sanatsal konularla uğraşmaktan, 

hobilerinize zaman ayırmaktan hoşlanabilirsiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Ayın ilk günlerinden itibaren yaratıcı konularda ilerme kaydedebilirsiniz. Sanatsal 

konulara yatkın olabilirsiniz. Yani sıra aşka en yakın olduğunuz bu ayı iyi 

değerlendirmelisiniz. Çocuklarınız varsa onlarla zaman geçirmeniz de yerinde olur. 

Ayın sonuna doğru gündelik hayatınıza, rutin işlere dikkat etmeniz gerekiyor. 

Sağlığınıza özen göstermeli, bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Gerekiyorsa 

ofis ortamınızı yeniden düzenlemelisiniz. Çok çalışmanıza rağmen hiçbir detayı 

atlamamalısınız. Evcil hayvan besliyorsanız, onunla da yakından ilgilenmeniz 

gerekerbilir. 
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Ayın ilk yarısında sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz gündemde olabilir. Özellikle 

birlikte üretilen projelerde daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Ekip olarak hareket 

edeceğiniz fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Ancak ayın sonuna doğru zaman sizin 

için çok rahat geçmeyebilir. Kontrol edemeyeceğiniz olaylara karşı canınızı 

sıkmamalı, olayları akışına bırakmalısınız. Geçmiş, unutmuş olduğunuz konular 

tekrar gündeme gelebilir. Arkanızdan konuşulan her şeye kulak asmamalısınız. 

Egonuzu törpülemeniz gereken bu süreçte sabırlı olmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Ayın ilk bölümünde özellikle kariyer alanında yeniliklere açık olmalı, fırsatları özenle 

değerlendirmelisiniz. Senenin en önemli dönemlerinden geçmektesiniz. İşinizi 

geliştirmeye, sosyal anlamda tanınmaya, hedeflerinizi ortaya koymaya 

çekinmemelisiniz. Ayın sonuna yaklaştıkça sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınız 

sayesinde yeni gruplara dahil olabilir, çeşitli meclislerde boy gösterebilirsiniz. Öğütler, 

nasihatler ışığında gelecek planlarınızı organize etmeli, planlamalısınız. Ekip 

çalışmalarınızı bu ayda yapmanız yararlı olacak.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Ayın ilk yarısında kontrol edemediğiniz olaylar için sıkıntı duymamalısınız. Ofis 

hayatınızda, gündelik işlerinizde ters giden olaylar olması çok normal. Sabrınızın 

sınandığını düşünürek hareket etmeli, enerjinizi boşa harcamamalısınız. 

Kararlılığınız işe yarayacak. Ayın sonuna doğru rahatlamaya başlayacaksınız. 

Kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Sağlığınız için yapmanız gerekenleri bu ay 

içinde hızlandırmanız yararlı olacak, gücünüzü artıracaktır.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Senenin en güzel ve en kişisel günlerinden geçtiğinizi bilmelisiniz. Başta sağlığınızı, 

ilişkilerinizi ve kişisel isteklerinizi ön sıraya almalısınız. Kendinizi geliştireceğiniz 

fırsatları değerlendirmelisiniz. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda güzel 

gelişmeler olabilir. Ayın sonuna doğru maddi konular önem kazanacağa benzer. 

Elinizdeki parayı, kaynaklarınızı değerlendirmenin yollarını aramalısınız. 

Yatırımlardan daha kazançlı çıkmak için sabırlı davranmalısınız.  
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Kaz dağlarına selam olsun...  
Tuncel Kurtiz 
  BARIŞ  

Çocuğun gördüğü düştür barış.  
Ananın gördüğü düştür barış.  
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. 
 
Barış, ışın demetleridir yaz tarlalarında,  
iyilik alfabesidir o, dizlerinde şafağın.  
Herkesin kardeşim demesidir birbirine,  
yarın yeni bir dünya kuracağız demesidir;  
ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle.  
Barış budur işte.  
 
Kardeşler, barış içinde ancak derin derin soluk alır evren.  
Tüm evren, taşıyarak tüm düşlerini.  
Kardeşler, uzatın ellerinizi.  
Barış budur işte.  
 
Yannis RITSOS   Çeviri  Ataol BEHRAMOĞLU 

Atatürk; gerçek bir 
lider…  
Sofrasını ülkesinin 


