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Yasemin Sungur 

Bugün yeni bir gün. Her gün yeni bir gün. Şimdi de takıldım yeni kelimesine. Ben bir 

sözlükçüyüm. Baktım hemen TDK sözlüğüne.   

 

Yeni kelimesi için derki; Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı, Oluş veya 

çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan, En son edinilen, İşe henüz başlamış, O 

güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan, 

Tanınmayan, bilinmeyen, Daha öncekilerden farklı olan, Eskisinin yerine gelen, Biraz 

önce, çok zaman geçmeden. 

 

İşte şu anda yeni bir ay. Sayfalarını çevirdiğiniz yeni dergi, her sayfada yeni yazılar, 

yeni konular. Bazı sayfalarda yeni yazarlar, yeni haberler.  

 

Ben yeni kelimesini kullanmayı çok severim. Belki de bu nedenle hep biraz heyecanlı, 

hep biraz coşkuluyumdur. Neden mi? Yaşadığım her an yeni olduğundan, en son 

edindiklerimin yeniliğinden, farklı olanları fark ettiğimden. Mesela bu hafta Kitap ile 

Sohbet etkinliğimizin yeni sezonu başladı. 6.Yıl 168.buluşma 1 Ekim 2013 Salı günü 

yine Oyuncak Müzesinde gerçekleşti. Konuğumuz da Buket Uzuner’di. 

 

Peki sizin için neler yeni? Bugün yeni ne var? Bugün yeni ne yapacaksınız?  

Her gün bir öncekinin aynısı gibi geçiyor, değişmiyor dediğimizde fark etmediğimiz ne? 

Yeni olanı fark etmek ve yeniyi dile getirmek ne sağlar bize?  

 

Yeniyi fark etmek, proaktif olmamızı sağlar. Esnek olma ve uyum sağlama becerimizi 

geliştirir. Yeni ile gelişir, yeni ile değişir ve dönüşürüz. Var olan ‘ben’ güçlenir,  

istediğimiz ‘ben’ yolunda aktif yolculuk yapmamızı sağlar. Yeni bir nefes ve yeni bir an 

ile yeni bir düşünceyi fark etmemiz ve gelişim yolculuğunda bizi güçlendirir.  

 

Haydi şimdi fark ederek yeni bir şey yapın, uzun süredir devam eden, sizi rahatsız den 

bir şey için yeni bir adım atın. Yeni olanı hissedin, anlayın ve yaşayın.  

 

Yeni bir günde, yeni bir anda olduğunuzun bilinci ile sevgiyle yeni bir nefes alın... 
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Dergimizin de yazarı olan Fütürist 

Ufuk Tarhan yeni bir fikrini hayata 

geçirirken buluştuğumuz Tablet 

Seminerler şimdi yeniden yeni bir 

organizasyon yapısı ile  e-ticarete 

uygun kullanımı ile hizmetinizde.  

İlerleyen tarihlerde ben de tablet 

seminer yapacağım.  

-Yasemin Sungur  

 

  

Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım... 

  

Sürekli gelir ve dengeli, güvenli bir yaşam isteyen herkesin yeni yollar bulması 

gerek... Farklılaşanları, gelişmeleri... Nasılları, nedenleri, yöntemleri, teknikleri, 

bilgileri, trendleri vb... Hepsini baştan aşağı, sil baştan yeniçağın gerçekleri ile 

yeniden öğrenmek, bellemek ve yapmak gerekiyor... 

  

Hepimizin bildiklerimizi ve tecrübelerimizi yeniliklerle güncellememiz, parlatmamız, 

cilalamamız, yeniçağın, geleceğin isterlerine göre uyarlamamız ve geliştirmemiz 

lazım... 

 

Sürekli öğrenmemiz, beynimizi de beslenmemiz lazım... Takviye bilgiler, 

eğitimler almamız lazım... 

  

Peki bunları nasıl yapacak, nerede öğreneceğiz? Nerede kendimize benzeyen ya da 

benzemeyen insanları bulacağız? Onlarla oturup, hangi ortamda konuşacak, 

tartışacak, irdeleyeceğiz? Fikirlerini bilgilerini değerli bulduğumuz bilirkişilere, 

uzmanlara nasıl erişeceğiz? 

  

Nasıl, nasıl, nasıl yapacağız? Çıkış yolu, çare nedir??? 

 

  

martı dijital gelecekte 

http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
http://karaevlimustafa.com/index.php/tag/dune-ait-ne-varsa/
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 Çare, çözüm; Tablet Seminerler  
  

Tablet Seminerler tüm bu tür ihtiyaçlara çare, sıkıntılara derman olmak için 

kurgulanan ve en inovatif iş modellerinden biri olarak nitelenen, eğitimin perakende 

ve e-ticaret sitesinde alınabilen hali.  

 

 

  

Tablet Seminerler, sinemaya, konsere gitmek kadar kolay, hediye edecek kadar 

değerli, yetişkinler için yüz yüze, sınıf içi, gelişim seminerleri.  

  

Adı, ilaç tabletlerinden esinlenerek konulan, “Hayati ipuçlarının bir uzmanla 

yalınlaştırılarak etkin kullanıma sunulduğu paylaşım ortamları” olan Tablet 

Seminerler, yetişkin bireylerin geleceğe hazırlanmak ve kazanmak için her gün artan 

“öğrenme ihtiyacını” karşılamak üzere tasarlanan yepyeni bir çözüm.  

 

Online değil, yüz yüze, insan insana, can cana, eğitim takviyesi... 

  

Değerli, deneyimli uzmanlardan canlı canlı dinleniyor. İnsan dokunuşunun, grup 

enerji ve sinerjisinin heyecanı yüreklere işliyor, beyinde kalıcı izler bırakıyor... 

  

Yanlış anlaşılmasın, hap gibi yutulabildiği için adı “Tablet”!  

  

Tablet Seminerler’de tüm seçme, satın alma işlemleri www.tabletseminerler.com e-

ticaret sitesinden, 1-2 dakikada yapılabiliyor, ancak seminerler yüz yüze, insan 

insana, müthiş enerjik bir ortamda gerçekleşiyor.  

  

Bütçeniz, saatiniz seminere gittiğinizi fark etmeyecek bile!  

  

Standart Tablet Seminerler maksimum 3 saat. Herkes katılabilsin diye mesai 

saatlerinden sonra (18:00-21:00 ya da 19:00-22:00) ya da hafta sonu yapılıyor.  

 

Fiyatları genellikle 69 ila 99 TL arasında değişiyor. Katılım belgesi veriliyor. 

İstanbul’daki seminer salonu son derece merkezi bir yerde, ulaşımı kolay. 

  

Tablet Seminerler, tek tek ya da topluca eğitim, ödül, motivasyon amaçlı hediye 

edilebiliyor, sadakat programlarında kullanılabiliyor. Farklı içerikte, yerde, 

zamanlamada ya da formatta istenirse “Reçeteli” ya da “Markalı” modelleri ile daha 

da farklılaştırılabiliyor.  

  

Alın Tablet Seminer’inizi gelecek güzel gelsin:)  

  

Daha fazla bilgi ve Sıkça Sorulan Sorular için; www.tabletseminerler.com 

 

 

https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
http://www.tabletseminerler.com/
http://www.tabletseminerler.com/
http://www.tabletseminerler.com/
http://www.tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/hediye-tablet
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/sss
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
https://tabletseminerler.com/
http://www.tabletseminerler.com
http://www.tabletseminerler.com
http://www.tabletseminerler.com
http://www.tabletseminerler.com
http://www.tabletseminerler.com
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İnspiro Yaratıcı Girişimler Programı  

İnspiro Yaratıcı Girişimler Programı Nedir? 
Pek çoğumuz daha yaratıcı olmayı diler. Pek çoğumuz da daha yaratıcı 
olabileceğini bilir ama nereden başlayacağını bilmez, çabuk vazgeçer veya hiç 
başlamaz. Bu program, izleyici koltuğundan kalkıp yaratıcı gücünüzü 
sahiplenmeniz, spontanlığınızı artırmanız, üretmenin ve paylaşmanın keyfine 
varmanız için özel olarak tasarlandı. 
  
Programın Hedefleri: 
Birlikte geçireceğimiz bu yoğun haftasonu yaratıcılığınızı açmaya yönelik 
eğlenceli ve deneyimsel egzersizler içerir. Program sırasıda birebir paylaşımın 
yanı sıra boya, ses, müzik, hareket ve oyun gibi Dışavurumcu Sanat tekniklerini 
de kullanacağız. Bu iki günde kendinize ve yaratıcı sürecinize dair 
farkındalığınızı artırırken, grubun da desteğini alarak kendinizi daha rahat ve 
daha spontan ifade etmeye başladığınızı göreceksiniz. 

Katılım Bilgileri: 
Tarih: 16-17 Kasım, Cumartesi-Pazar 09:00-17:00  
Mekan: Cezayir, Galatasaray/ www.cezayir-istanbul.com  Ücret: 680 TL + KDV  
Ücrete dahil olanlar: 2 gün Cezayir Restoran'da öğle yemeği, workshop'ta kullanılan sanat 
malzemeleri ve kitaplar  İletişim: Zeynep Evgin Eryılmaz    www.inspiro.com.tr 
 

http://www.inspiro.com.tr
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1-10 EKİM 2013 

Koşan Adam 

Kemal Özdemir 
 

İstanbul’dan Ankara’ya,  

10 Günde 10 Maraton koşacak, 

Canavan mağdurlarının ve Sarp’ın Umudu olacak. 

  

MARATON  

ATAŞEHİR’den başlayacak ve GEBZE, İZMİT, ADAPAZARI, HENDEK, DÜZCE, 

BOLU, YENİÇAĞA, GEREDE, KIZILCAHAMAM üzerinden ANKARA 

Sağlık Bakanlığının Önünde son bulacaktır.  

 

Desteklemek ve Takip etmek için  www.sarpinumudu.org.tr 

  

http://www.sarpinumudu.org.tr


martı* Ocak 2012 
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Kitap ile Sohbet Yeni Sezon Başladı 
 

6.Yıl 168.Buluşma 1 Ekim Salı günü Buket Uzuner katılımı ile gerçekleşti. 
Sevgili Sunay Akın ve Orhan Bahtiyar da katıldı. Kitap ile Sohbet dostları 
hasret giderdik. Türkiye’nin en önemli yazarı Buket Uzuner’in kitaplarını 
nasıl doğurduğunu dinledik. Dörtlemenin Çorum’da geçen 2.kitabı olan 
TOPRAK romanının el yazısı kopyasını gördük, dokunduk.  
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“Yasemin Sungur’la “Kitap ile Sohbet” 
Amacı  kitaplara dokunmak, kitabın içinde yaşamak, paylaşmak ve aktarmak olan “Kitap ile 
Sohbet” atölyesinde okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanıyıp, yerine geçip yaşamımıza 
yeni deneyimler katıyoruz. Okumayı seviyorsanız, okuduğunuz kitabın derinliklerine inmek 
istiyorsanız, okuduğunuz kitap hakkında konuşmak istiyorsanız, yazmayı seviyorsanız, yazmak 
yolculuğuna farklı bakış açılarını katmak istiyorsanız  sizleri “Kitap ile Sohbet”  atölyemize 
bekliyoruz. 
Her Salı 11:30-13:30 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında 
gerçekleşen atölyemize  katılım için ayın kitabını öğrenmeniz yeterlidir. 
Katılım ücreti 25 TL’dir. Bilgi ve rezervasyon için 0216 359 4550-51 

Ekim ayı kitabımız  
Buket Uzuner’ın SU romanı.  
 
Buket Uzuner’in, bugün Anadoluda yaşayan 
her kültürü derinden etkilemiş kadim 
Kamanlık (Şamanizm) geleneğinin dört 
unsuru olan SU, TOPRAK, HAVA, ATEŞ’ten 
ilham alarak yazdığı son romanı UYUMSUZ 
DEFNE KAMANIN MACERALARI 
dörtlemesinin ilk kitabı SU’yu okuyor ve 
sohbet ediyoruz. 
 
Kitabınızı alın, okuyun ve gelin. Ya da gelin 
bizi dinleyin, okumuş gibi olun.  
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Dişi Gücümüze Dönüş 
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konuk yazar 
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Gerek düzenlediğim "Dişi Gücümüze Dönüş" eğitimlerinde tanıdığım, gerek bir koç 

olarak beraber çalıştığım kadınların büyük bir kısmının şikayetlerinin temelinde 

kendileri için başkaları tarafından belirlenmiş olan tanımlara uymak adına; kadınlık öz 

doğalarından, dişi enerjilerinden ve güçlerinden, sezgilerinden, duygularından, 

bedenlerinden, ruhlarından kopuk bir yaşam sürmelerinin yattığını gözlemliyorum. 

Dolayısıyla kimileri kendilerini gerçekleştirememekten, yalnızlıktan, yakın ilişkiler 

kuramamaktan yakınırken, kimileri sağlıklı sınırlara sahip olunamayan etkinlikler 

yumağı haline dönüşmüş ilişkiler içinde herkes için her şey olmaya koşullandırılmış 

bir  durumda kendilerini tükenmiş hissetmekten şikayetçi. Bazıları bedenlerine ve 

güzelliklerine takıntı derecesinde önem verirken, bazıları  bedenlerinden ve bedensel 

ihtiyaçlarından bihaber olarak yaşıyor. Kimileri de kendilerini sadece eşine ve 

çocuklarına ya da işlerine ve kariyerlerine adayarak rollerinin dışında kendilerinin kim 

olduklarını unutmuş şekilde otomatiğe bağlamış olarak  sürdürüyorlar  hayatlarını.  

Aylin Kafalı Deniz 

Bazıları aşırı duygusal tepkilerle kurban rolünü oynarken, bazıları erkeklerin 

kulvarında daha erkeksi özelliklerle yarışmakta.  

  

Kadınların öz doğalarıyla ve bedenleriyle kopuk bir şekilde yaşaması sadece 

duygusal ve zihinsel problemler yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziksel 

rahatsızlıklar olarak da kendisini gösteriyor. Kadın hastalıklarında, ağrılı ve problemli 

adet dönemlerinde, kanser vakalarında, oto-imün hastalıklarda gün geçtikçe daha 

büyük bir artış söz konusu. 

  

İşte bu yüzden dışarıdan bakıldığında her şeye sahip gibi gözüken kadınlar, kendi 

içlerine baktıklarında hep bir şeyler eksik hissi, bir tatminsizlik duygusu ile 

karşılaşıyorlar. Tanımlayamadıkları bir şeye özlem duygusu ağır basıyor. Öz 

doğalarından, yaşam kaynaklarından beslenemeyen kadınlar boşalan içlerini ya 

dışarıdan gelecek bazı  şeylerle doldurmaya çalışıyorlar, ya da çeşitli anestezilerle 

kendilerini uyuşturmayı tercih ediyorlar. Bu  durum sürekli bir kaybetme korkusu 

getiriyor, çünkü kendileri dışında fiziksel, duygusal ya da ruhsal nelerden beslendiğini 

zannediyorsa, bunların hayatından çıkması durumunda  aç  kalıp ölmekten, yok 

olmaktan korkuyorlar adeta. Kendi merkezlerini  kaybediyorlar, dışarıdan gelebilecek 

herhangi bir şeyden hemen etkileniyor, tüm güçlerini dışarıya veriyorlar. Kimileri 

terapistler, depresyon ilaçları, tüketimle, kimileri çeşitli eğitim ve kitaplarla, kimileri de 

yemek, alkol, ilişkiler gibi çeşitli bağımlılıklarla farkında olmadan hep içlerindeki bu 

boşluğu doldurma çabası içinde buluyorlar kendilerini.  
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Çünkü  çok derinlerde bir yerde öz doğalarıyla uyum içinde yaşamadıklarını, hatta 

ona ihanet ettiklerini  biliyorlar. Aslında onlar da çok iyi biliyorlar ki beyaz atlı prens 

diye bir şey yok. Onları kurtaracak birileri de yok. Kendi içlerindeki kaynakla buluşup, 

onu kullanmayı öğrenmedikçe, sürekli bir açlık ve susuzluk halinde yaşamlarını 

sürdürmekten başka seçenekleri yok. Bu durumda da kendi istedikleri bir yaşamı 

değil, onlar için sunulan ya da razı oldukları bir yaşamı seçmiş olacaklar.  

 

Halbuki zihnimizin yanında bedenimizin bilgeliğini, sezgilerimizi de kullansak; 

yumuşaklığın, teslimiyetin, beklentisizliğin, kabulün, şefkatin içindeki gücümüzü, 

bilgeliğimizi  hissedebilsek ve sahiplensek... Bir durabilsek...Var olabilmek için, 

kendimizi bu denli kasmanın ve bu kadar çaba harcamamızın gerekmediğini  

anlasak. Yaşama güvenip kendimizi  bir bırakabilsek...İşte o zaman  her şeyi kontrol 

etmeye çalışmanın bedelini göreceğiz, kalbimiz huzur bulacak, içimizdeki gömülü 

Tanrıça'yı keşfedip, ifade edebileceğiz. 

  

Bunu yapabilmek için de biz kadınların “Ben gerçekten ne istiyorum?” , tüm 

rollerimizin, sıfatlarımızın, sorumluluklarımızın ötesinde ben "ne için yaşıyorum, 

kendimi neye adıyorum" sorularını sorma cesaretini göstermemiz gerekiyor.  

 

Asıl yolculuk, bu sorulara ve ona verdiğimiz yanıtlara göre yaşamımızı yaşamaya 

"taahhüt" ettiğimizde başlıyor. Kalbimizin en derinliklerinden gelen o "taahhüdü" tam 

olarak hissettiğimizde ve onu kendimize kutup yıldızı yaptığımızda bir şeyler 

değişmeye başlıyor. 

  

Bu soruları sormak ve bu taahhüdü vermek bizi belki de o derin uykumuzdan ilk defa 

uyandıracak... Böylece kaynağımızdan kopuk olduğumuz için canımızın ne kadar 

yandığını belki de ilk defa fark edeceğiz. Bu çok hissetmeyi tercih ettiğimiz bir şey 

olmasa da, bu sayede bu konuda bir şeyler yapma şansımız doğacak. Ancak bunu 

fark ettiğimizde ve canımızın yanmasını görmezden gelmek yerine  buna alan verip, 

farkındalık getirdiğimizde; büyük bir kararlılık ve odakla  yaşamınızın sorumluluğunu 

ele alıp, gerçek taahhüdümüz doğrultusundaki bir yaşamı yaratmak için adım 

atabiliriz. İçimize, kaynağımıza doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. 

  

İşte dişi gücümüze dönüş, böyle bir yolculuk. Benim kendi yolculuğumun şimdiki 

durağı. Çünkü ben de bir kadın olarak burada yazılanların bir çoğunu yaşadım, kendi 

acılarımdan, mutluluklarımdan, kendi yaşadıklarımdan öğrendim. Aynı zamanda bu 

yolculukta Türkiye'nin ve dünyanın çok farklı yerlerindeki birçok öğretmenden ve 

ustadan öğrenme ve destek alma fırsatım oldu.  

 

“Dişi Gücümüze Dönüş”eğitimi, kendi şifa yolcuğumun sonuçları, öğrenimleri, 

kazanımları, başarıları ve başarısızlıkları sonucu oluştu. Yolcuğun kendi aşabildiğim 

taraflarının haritasını eğitime katılan "kız kardeşlerim" le paylaşmak ve yolun 

bilinmeyendeki geri kalanını beraberce araştırmak, birbirimizden ve birlikte 

yarattığımız alandan öğrenebilmek  benim en büyük şansım ve itici gücüm.  

  

konuk yazar 
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Kendi şifa yolumda ve yolculuklarına kılavuzluk ettiğim ister eğitime katılmış, ister 

bireysel çalıştığım yüzlerce kadınla yaptığım çalışmalarımdan öğrendiğim önemli  

şey: 

 

Biz konfor alanımızın dışına çıkmadıkça, bilinmeyene adım atarak kendimizi 

keşfetmedikçe, yüzeysel yaşamın ötesinde derinliklerimizdeki aydınlık ve karanlık 

taraflarımıza farkındalıkla dokunmadıkça ve kendimizle ilgili beğenmediğimiz, kabul 

etmek istemediğimiz şeylere kabul ve şefkat getirmeye başlamadıkça bir şeylerin 

gerçekten değişmesi çok zor. Biz dişi özelliklerimize  değer vermeyip, onları 

düzeltilmesi gereken birer zayıflık olarak görüp bastırmaya çalışıp, hatta başka bir 

cins gibi olmaya çabaladıkça asla kendi içimizden gelen gücümüzü 

hatırlayamayacağız, kendimizi daha da değersiz hissedeceğiz ve gittikçe özümüzden 

uzaklaşacağız.  

 

Kendimize bunu yaparken, birbirimize destek olmazken, başkalarının farklı 

davranmasını bekleyemeyiz. Önce kendimiz dişi tarafımızın değerini anlayıp, onu 

içimize sindirmeliyiz,  

 

kadın olmanın mucizevi özelliklerine dokunmalıyız. Dünyanın farkındalık sahibi dişi 

enerjiye; şefkatli, kabullenici, yaratıcı, yumuşak, teslim olabilen, esnek, besleyici, 

bilge dişi enerjiye ihtiyacı var. Ama önce kendimizin kendimize ihtiyacı var.  

  

Kendinize, özünüze doğru bu heyecan verici yolculuğa çıkmak için daha ne 

bekliyorsunuz? 

  
  

Katılım Bilgileri: 
Çalışma Tarihi: 16-17 Kasım 2013, 10:00-18:30 
Eğitim Mekanı: BUMED, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği 
Ücret Bilgisi: 625 TL+KDV 



Slactivism – Slaktivizm & 

Clicktivism - Kliktivizm 
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İlk kez 1995’de Dwight Ozard ve Fred Clark tarafından 

Cornerstone Festival’inde kullanılan terim en yalın açıklaması ile 

“durduğu yerden dijital eylem desteklemeye” deniyor.  

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Slacker (tembel) ve activism (aktivizm) kelimelerinden türetilmiş Slaktism – 

Slaktivizm kavramı, eylem ve protestolara fiziksel olarak katılmayan, ancak durduğu 

yerden yazarak, yorum yaparak, like ederek RT’leyerek, buluta dijit serperek, 

çoğunlukla sosyal paylaşım kanallarından destek ya da köstek olanlara verilen ad. 

Tam tercümesi; Tembel Eylemci ya da Dijital Eylemci:) 

  

Slactivist – Slaktivist 

  

Slaktivistler genel olarak bir takım imza kampanyalarına, gruplara, cemaatlere katılır 

ve klavye, ekran başında yandaşlarının savundukları şeyler doğrultusunda iletişim 

kurar, fikirleri yaymaya çalışır, destekler, paylaşırlar. Olaylara ilişkin haberleri, 

yazıları, duyumları, fotoğrafları, videoları kopyalar, yapıştırır, sosyal medyada 

yayarlar. İnandıkları, katıldıkları fikre, davaya dijital kanallardan katılırlar. 
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Cliktivist – Kliktivist 

  

Bir de cliktivist’ler (kliktivist) var ki onlar da temelde bir takım toplumsal eylemleri, 

dönüşüm, iyileşme hareketlerini klavye başından örgütlüyor ve/veya destekliyorlar.  

  

Ancak somut rakamlarla ve adımlarla, çok net hedeflerle internet temelli aksiyonlar, 

kampanyalar yapıyorlar. Bu noktada slaktivistlerden ayrılıyorlar. Örneğin;  

 

 Herhangi bir konuda toplumsal kaygı, koruma, gerekçesi ile bir şirketin ürünlerin 

karşı protesto kampanyası ya da mesela aids’le mücadele  başlatıyorlar.  

 

 Eyleme özel site, sayfa vb. açıyorlar.  

 

 Satın almayalım çağrısı vb. ile imza kampanyası başlatıyorlar  

 

 Şu kadar imza toplarsak, devletin şu birimine ya da şu kuruma, şirkete vb. gidip, 

yasa, kural, koşul vb. çıkarttıracak, değiştirteceğiz vb. diyorlar 

 

 Belirlenen hedef içinde sürekli, sistemli tekrarlar yapıyorlar.  

   

 Sorumluları, başı, lideri vb. daha belli... 

martı* ekim 2013 
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Kısacası, kliktivistlere,  slaktivistlerden daha sistemli, örgütlü dijital, sana eylemciler 

diyebiliriz.  

  

Slaktivist ve Kliktivist’ler hakkında düşünceler; 

  

Sahada koşturup, yaralanan, bağıran, savaşan, hatta tutuklanan ya da zarar gören, 

hastalık bulaşan gerçek eylemciler, gönüllüler tarafından “salaktivist “ olarak da 

nitelenen bu, yeni nesil, sanal alem mensubu klavye ya da parmak aktivistleri için 

çeşitli düşünceler, itirazlar ve yandaş görüşler var;  

 

 Bir halta yaramazlar, bizim anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan gelirken onlar 

kendilerini tatmin ederler, o kadar... 

  Davaya sosyal medyanın müthiş yayma gücünü de eklerler. Daha çok taraftar, 

yandaş toplamak için yararlı ve gereklidirler.   

  Hem savunma, hem suçlama yapmak isteyen taraflar için kayıt tutulmasına 

yararlar. Artık vazgeçilemezler.  

  Resmi kanalların dışında, gerçek ve farklı bilgilere ulaşılmasını sağlarlar.  

  Dezenformasyon ve bilgi kirliliği yaratır, olayların asıl amacından sapmasına, 

dağılmasına, farklı, kötü amaçlar için yönlendirilmesine sebep olurlar. 

Manipülasyona çok müsaittir. Eyleme, davaya zarar verir,  

  Ya da tam tersine gücünü arttırırlar.  

  Farklı lokasyonlardaki eylemlerin birbirinden gerçek zamanlı haberinin olmasını, 

senkronizasyonu sağlarlar.   

 

martı* ekim 2013 
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Tüm itiraz ve karşı görüşlere rağmen, sivil katılımlı, toplu eylemler, kampanyalar, 

girişimler  için slaktivist ve kliktivistler artık var ve bundan sonra da hep olacak 

görünüyor.  

  

Aktivizm, taraftarlık, gönüllülük, sempatizanlık vb. nin yeniçağdaki sanal versiyonu 

olan bu kavram ve durumlar,  sosyal paylaşım ağları ile en az saha eylemleri kadar 

gerçek, en az onlar kadar belirleyici, etkin...  

  

Artık bu alanda kült örnekler ve case study (vaka) olan; Arap Baharı ve Gezi 

Olaylarını 

  

- Slaktivistler, kliktivistler olmasaydı nasıl olurdu?  

 

- Olayları yalnızca sınırlı erişimi olan, kısıtlı hareket edebilen konvansiyonel medya 

aracılığı ile  izlese idik nelerl olurdu?  

 

- Devrim Danışmanları, Devrim Koçları, Sivil İtaatsizlik Hareketleri, Barışcıl Direniş 

Eylemleri  

 

  bu kişilerin ve kanalların yokluğunda bu kadar yaygın ve etkin olabilirler miydi? 

  

Gibi alternatiflerle düşünmek bile bu konudaki geleceğin ne olabileceğini çok açık 

anlatıyor... 

martı* ekim 2013 
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Zihni Anlamak? 

25 

Düşündüğünün farkında olan tek canlı insan... 

  

Bir çok nörobilimcinin bile bakış açıları bizim zihin, yani beyinle aynı şey olduğumuz... 

Ancak zihni anlayan ve kontrol edebilen bir varlık daha var. Buna bilinç, ruh, enerji 

veya alan diye bahsedenler var.  

 

Zihnin işleyişini anlaşıldığında, zihin sizi değil, siz zihniniz kullanmaya başlıyor; 

özellikle de önemli anlarda. Örnek olarak, birçok kişi arzuların peşinden giderek onlara 

mahkum olur. Güzel bir ev görürsünüz, onunla ilgili duyumlar ortaya çıkar, bu 

duyumdan sonra o eve sahip olmalıyım dendiğinde arzu devreye girer.  

Deniz Öztaş 

zihince 

Zihince’nin Eylül yazısında ‘Veto Hakkı’ından bahsedilmişti.  

Bu bilinçaltından kontrolü ele aldığımız andır.  

Peki, kontrolü ele alan kim? Bu Veto Hakkı’nı kullanan kim? 

martı* ekim 2013 
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Bu süreç gözlemlerseniz, arzunun oluştuğu anı ve zayıflayıp yok olduğunu 

farkedersiniz. Arzunun, işinizi tutku ile yapmaktan çok farklı olduğunu da unutmamak 

gerekir. Zihniniz her türlü davranışınız ve hissiniz için sizi bile kandıracak akıllı 

bahaneler üretmekte ustadır. 

 

Son zamanların en popüler mesleklerinden biri haline gelen ‘Koçluk’un bir çok prensibi 

de zihnin nasıl çalıştığı ile yakından ilgili... Bu konuda Nörobilimi kullanan Liderlik 

Koçu David Rock’ın ‘Your Brain at Work’ ve ‘Coaching with Neuroscience’ kitaplarında 

bunun detaylarını fazlasıyla bulabilirsiniz. 

zihince 
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Bu kitaplarda özellikle aklınızda 

tutabileceğiniz SCARF modelinin 

Türkçesini SBOTA olarak 

çevirebiliriz. 

 

Zihnimiz, korkudan kaynaklı güven 

arayışındadır, birçok şekilde kendini 

güvende hissetmek ister. Temelde 

korku kaynaklı olan bir çok 

özelliğinden özellikle ilişkilerinizde 

ve iş yerinizde beş ana madde 

üzerinde duruyor David Rock: 

 

SBOTA 
S-tatü: 

Zihnimiz hep haklı olmak ve tartışmalarda üstün gelmek ister. Özellikle erkelerde 

testesteron salgısı artmakta ve statü sahibi olan erkeler, kendilerini daha çekici ve 

mutlu hissetmekte. Aynı zamanda bu güvenlik hissinide kuvvetlendirmektir. 

 

Statü seviyesi yukarda olan bir yöneticinin varlığı bile çalışanlar için tehdit oluşturur. 

Bu aile için de geçerlidir. Bazen ebeveynler çok iyi niyetli bile yaklaşsalar, 

çocuklarından bir itiraz görebilirler.  

 

Statü oyunu, tek bir kazananı olan bir oyundur. Bir kazanan, bir kaybeden vardır. 

Eğer alt statüde biri ile iletişim kurarsanız, seviye farkını azaltmak için SBOTA’nın 

tüm maddelerine uygun olarak bir yakınlık kurmak işe yaracaktır.  

 

Takımınızda çok statü peşinde koşan kişini aynı takımda ve ortamda olmasını 

engelleyebilirsiniz. 
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B-elirsizlik:  
 

Psikolojik anlamda ‘zaman’ kavramı var mıdır? Zaman doğal olarak günlük 

hayatımızda kullandığınız mekanik saattir. Ancak psikolojik olarak geçmiş geçmiştir, 

gelecek de yoktur. Sadece ‘Şimdi’ vardır. Gelecek zaman hiç bir zaman gelmez. 

Gelecek, ileride yaşama ihtimaliniz olan ‘Şimdi’ olasılıklarıdır. 

Zihin ileride başına gelecebilicek olan olay veya durumlar hakkında kurgular 

uydurarak sizi endişeye sevkeder ve doğal olarak güvenlik ihtiyacı duyar. 

 

Belirsizliği, değişimi hiç sevmez, bu da gelişimin önündeki en büyük engeldir. Endişe 

duyulan olayların %1’i bile gerçekleşmez, ve dönüp son 10 senenize baktığınızda 

başına gelenleri ne kadarını tahmin etmiş olduğunuza bir bakım? 

 

Planınız olabilir, ancak plana tamamen bağlı kalmamak, varsayımlarda bulunmamak 

gerekir. 

 

O-tonomi: 
 

Bir iş konusunda kontrolü kaybetmek korkusu yapar. Böyle kişilere yardım etmek bile 

zor olabilir. Kendi yaptıkları işe o kadar sarılmışlardır ki, sanki onunla varolurlar. Uç 

seviyede olmasa bile bir işin ucundan tutmak ister zihin. 

 

martı* ekim 2013 
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Bu sebepte işte bir takım oyunu olduğunda her bireyin az da olsa iş bir kısmında 

sorumlu olması, zihni rahatlatacaktır. Bu küçük ilerlemeler bireysel kutlama ve ödüller 

ile desteklenebilir. Bu arkadaş çevresinde ve aile içinde de kullanılabilir bir taktiktir. 

Bugün büyük toplumlarda, bireylerin oy verme şansı olmasına rağmen, işleyişle ilgili 

hiç otomomileri yoktur. Her türlü işleyişte bireylerin bölgesel bile olsa karar aşamasına 

dahil edilebilir mi? 

 

T-akım:  
 

Zihin, yalnızlıktan korkar. Aşırı uçlardan uzak durmaya çalışır, genellikle ilk ve son 

olmak istemez. Genellikle de bir takımın parçası olmak zihni güvende hissettirir. Bu 

taraftarlığın da en temel sebeplerinden biri; hiç futboldan anlamayan, kendisi o sporu 

yapmamış, maddi ve manevi bir çıkarı olmayan bir kişi taraftar olabiliyor. 

 

Aile içinde, arkadaş çevresinde veya işte bu durumun farkında olmakta fayda var. 

Gereksiz fanatik taraftarlığı bir yana bırakırsak, ilişkilerin sağlıklı olabilmesi için çok 

abartmadan bir takım, arkadaşlık veya aile ruhu çok faydalı olacaktır. 

Kimse dışarıda kalmaz istemez.  

 

martı* ekim 2013 

zihince 
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A-dalet: 
 

Çok ilginç bir konudur adalet. Hepimizin kendimize göre bir adalet duygusu ve 

anlayışı vardır. Hemen ‘olmaz böyle adalet’ deriz ve veririz tepkimizi. Adalet var 

mıdır? Varsa tek midir? Göreceli midir? Zamana bağımlı mıdır? Peki ya, kültüre, 

cinsiyete, yaşa? 

Bazı kültürlerde halen insan yemek normal sayılabiliyor, geçmiş zamanlarda kölelik 

çok normalken, bugün toplumların devam adalet konusunda bölündüğünü 

görüyoruz. 

Adalet konusunun kendi ilişkilerimizdeki en ilginç kaynağı ‘karşılaştırmak’tan gelir. 

Onun maaşı daha fazla, o daha çabuk terfi aldı, onun kıyafetleri  daha çok vs... 

 

Sonuç olarak, ne yapmalı? Bu konuda farkındalık seviyesini artırabilir misiniz? 

Yine zihin başkasından gelen bilgi, öneri ve tavsiyeleri tehtid olarak algılayacaktır. 

Yani bunun için kendinizi yormayın; hazır olan öğrenci öğretmenini bulacaktır. 

 

Yapabileceğiniz, tüm SBATO maddelerini aklınızda tutup, zihni sakinleştirmek ve 

verimli bir ilişki, toplantı, iletişim elde etmektir. 

 

Tüm olacakları, beklenenleri, iş tanımlarını önceden açıklayarak belirsizliği 

azaltırken, statü ve otonomi  konusunda da bilgilendirme yapmış olursunuz. Ekibin 

amacını, işleyişini ve sonunda verilecek ödül, terfi gibi konuları açıkça belirtirseniz, 

takım ve adalet konularında zihinler sakinleşir. 

 

En sonunda, kullanılacak ‘zihin’ işin kendisine odaklanabilecektir. 
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Eğer eylemleriniz insanların daha fazla hayal etmeleri, daha fazla 

öğrenmeleri, daha fazla “yapmaları” ve daha fazla “olmaları” 

konusunda ilham kaynağı teşkil ediyorsa, o zaman siz bir 

lidersiniz.  

 

John Quincy Adams   

21. Yüzyıl Liderliği  

martı* ekim 2013 

konuk yazar 

Yirmi birinci yüzyıl, salt teknolojisi, iş modelleri, ekonomisi ile değil, altını çizdiği 

kavramlar ve değerler dizisi ile de yeni bir buluşma. Son iki kuşağın çocukları için 

(yani 2000 öncesinin Y’leri ve 2000 sonrasının Z’leri için) “büyüyünce ne olacaksın?” 

sorusunun cevapları da “doktor, öğretmen, polis”in ötesinde, çeşitlilik arz ediyor. Yeni 

dünyada, Siber Suçlarla Mücadele Uzmanlığı, Bağımlılık Danışmanlığı, Görsel İletişim 

Tasarımcılığı, Enerji Mühendisliği gibi mesleklerimiz var artık. Bu yüzyıl, yeni kariyer 

alanları yaratırken, farklı bir liderlik anlayışı da talep ediyor.   

 

Evrim Kuran 
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21. yüzyılın düşünce biçimi, modası geçmiş “yöneticiler”e, rengi solmuş “müdürler”e 

yaşama alanı bırakmıyor. Bu düşünce biçimi, “değer ve etik merkezli”, “anlam 

odaklı”, “ruhsal”, “küresel”, “hizmetkâr” liderlikten bahsediyor. Bütün bu garip 

sözcükler de nereden çıktı diyebilirsiniz. Cevap: onlar zaten vardı; orada duruyordu! 

Orada, insanlık tarihinin türlü dönemeçlerinde bir yerlerde bu kavramlar zaten vardı.  

 

21. yüzyıl düşünce biçimi yeni fikirler getirmiyor aslında; eskiyi, çok eskiyi deşiyor, 

harmanlıyor, damıtıyor ve tarihin muhteşem bir seçkisini sunuyor. Bire bir iletişimi 

temel alan  “Hizmetkâr Liderlik” her ne kadar Greenleaf, Senge, Covey gibi çağdaş 

yönetim bilimcilerince tanımlansa da, Milattan Önce 4. yüzyılda yaşamış ünlü strateji 

düşünürü Chanakya, kitabı Arthashastra’da bakın liderden nasıl bahseder:  

 

"Kral (lider) kendisini değil, vatandaşlarını ( takipçilerini ) memnun eden şeyi iyi 

addeder.”  

 

20. yüzyılın bizleri ard arda farklı zekâ türleri ile tanıştırmasının ve aslında uzunca bir 

dönem sadece IQ’ya itibar edilmesinin ardından nihayet bu yüzyıl yeni bir zekâ 

türüne rastladık. Etik Zekâ! 21. yüzyıl liderinin en önemli vasıflarından biri. Geçmişte 

“okuyan hayvan”, “düşünen hayvan”, “sosyal hayvan” diye adlandırılan âdemoğlu, 

İngiliz stratejist Michael Quinlan sayesinde yeni bir tanım daha buldu: “İnsan, etik 

hayvandır”!  

 

Şükürler olsun ki yeni yüzyıl etik olmanın altını çizer oldu. Bu vesile ile dilerim etik 

zekâ tez elden bizim yurdumuza da uğrar. Deprem ülkesi Japonya’da bir mimarın 

‘‘Projesini çizdiğim binalarda inşaat şirketlerinin baskısıyla malzemeden 

çaldık.  Bunlar orta şiddette depreme dayanamaz’’itirafının ardından firmanı patronu 

utancından intihar ediyor. 

 

 

martı* ekim 2013 
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21. yüzyıl lideri “ruhsal” bir lider. Tevazu sahibi; elleri büyüdükçe yüreği küçülenlerden 

değil. O, fildişi kulesinden aşağıları seyretmez; cömert, hoşgörülü bir dosttur; 

gözlüklerin üstünden çatık kaşlarıyla bakan bir müdür değil. Ruhsal lider olmak da 

geçmişten armağan değil mi? 13. yüzyıldan esinlenelim: İslam ve İslam dışı bütün 

insanlık tarafından benimsenmiş, esin kaynağı olmuş Mevlana, bağnazlık ve körü 

körüne kaderciliği ortadan kaldırmak ve insanlık yolunda çaba göstermek gerektiğine 

inanan Yunus, Orta Anadolu'da insanın gelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni 

bir bilim ve öğreti merkezi kuran Hacı Bektaş… Keşfe değil, farkındalığa ihtiyacımız 

var aslında…  

 

Yeni neslin lideri “küresel” bir lider.  Lokal hareket etse de global düşünen, büyük 

resmin hem içinde hem dışında, ormanı da ağaçları da gören, kozmopolit esnekliğe 

ve evrensel hoşgörüye sahip bir lider. Peki, bu da mı yepyeni bir liderlik türü? 19. 

yüzyılda doğmuş olan Mahatma Gandhi’yi hatırlayın. Bütün zamanların lideri diye 

tanımlanabilir bir büyük kişidir Gandhi ve şöyle der: “Göze göz, düşüncesi bütün 

dünyayı kör eder”. 21. yüzyıl lideri, işte böyle bir mozaiği resmeder. 21. yüzyıl lideri, 

aslında sadece 21. yüzyıl lideri değildir. Ve ne mutlu ki bu ülke böyle bir liderin 

ürünüdür: 

 

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için 

gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde 

bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı 

direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, 

zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri 

aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere 

güleceksin.  Mustafa Kemal Atatürk  

  

  

Evrim Kuran  

www.evrimkuran.com 
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“Aramızda Kalsın”  
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Zeynep Kıyak 

alternatif ik sözlüğü 

Dedikodu günlük yaşamda, hemen hemen birçok yerde karşımıza 

çıkıyor. Sevsek de sevmesek de, ya tanık oluruz, ya da anlatılan 

hikâyeye ortak oluruz. Peki, dedikodu, şirket düzeyinde olursa 

neler olur? Gelin birlikte düşünelim…  
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Dedikodu kelimesi,  “Aa ne ayıp, hiç sevmem” , “Yapanı mutlaka uyarırım”, “Bu 

yaptığınız dedikoduya giriyor” gibi cümleleri getiriyor öncelikle akıllara. Çünkü hem 

toplum tarafından etik bulunmayan, hem de birçoğumuzun kullandığı bir iletişim 

yöntemi dedikodu…  

 

İletişim yöntemi, çünkü insanın olduğu her yerde karşımıza çıkıyor ve temelinde de 

aslında hikâye anlatıyor. Birşeyleri ‘öğrenmek’ için, iyi bir araç oluyor. Ancak, 

masum başlayan arkadaş sohbetleri, bir süre sonra, tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor; 

çünkü başkalarını bu hikâyelere kurban ederken farkında olunmuyor ama bizden bir 

dedikoduda bahsedildiyse eğer, kıyamet kopabiliyor!...  
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Dedikodu ile çalışma hayatında da sıkça karşılaşıyoruz; hatta buna çoğumuz “fısıltı 

gazetesi” diyoruz. Maalesef, dedikodular yayıldığı ve inanıldığı zaman, güzel sonuçlar 

ortaya çıkarmıyor. Çalışma ortamında huzursuzluk, güvenin zedelenmesi, çalışanlar 

arasında gruplaşma, verimin düşmesi, işe ilginin azalması, ciddiyetin bozulması, 

dedikoduda adı geçen kişi ya da kişilerin işten uzaklaşması, istifa etmesi veya işten 

çıkarılması gibi sonuçlara sebep olabiliyor. 

Ve yöneticiler ile çalışanlar arasında iletişim eksikliği varsa, herkes birbirinin 

arkasından konuşmaya başlıyor. Herkes kendi anladığı gibi konuştuğu için de, yanlış 

anlamalar, abartılı ifadeler ortaya çıkıyor. Eğer ortada bir kriz varsa, korkular büyüyor. 

Belirsizlik varsa,  söylentiler çoğalıyor. “Finans Müdürü ayrılıyormuş”, “Ofisin lojistik 

departmanını kapatacaklarmış” gibi cümleler daha sık duyulmaya başlanıyor… Oysa 

gerçekte bunların hiçbiri olmuyor.  

 

Dedikodu, bir iletişim yöntemidir demiştim yazının başında. İletişim yöntemidir ama 

sağlıklı bir iletişim değildir. Dedikodudan uzak durmak için ; 

 

• Sağlıklı iletişim kanalları geliştirilmeli, 

• Çalışma arkadaşlarımızı çok iyi tanımadan mesai saatleri içinde veya dışında her 

şey paylaşılmamalı,  

• Dedikodu konusu kendimiz olmuş ve bunu duymuşsak, sakin olup; önce 

dedikodumuzu yapan kişiye ya da bunu duyanlara hakkımızda yapılan dedikoduyu 

ve bundan rahatsızlığımızı anlatmalı, konuyu net bir şekilde ifade etmelidir. 

• Yöneticiysek eğer; çalışanların merak ettikleri konularla ilgili olarak doğrudan 

iletişim kaynakları geliştirilmeli, şirket içinde değişiklik, olay vb. varsa, bu ya 

yönetimin birinci ağzından toplantı yoluyla duyurulmalı ya da duyuru, mail, yazılı 

belge gibi yollarla herkes bilgilendirilmelidir. Ayrıca haftalık veya aylık toplantılarla 

sorunlar, planlar, yenilikler vb. paylaşılmalı, “öneri sistemi” de geliştirilmelidir.  

• Ayrıca, merak duygusunu biraz azaltıp, doğrudan “feed-back” alınacak kanallara 

önem vermek de gerekir. Dedikodunun feed-back olmadığını anlamak, hemen ilgili 

taraflarla yüzleşmeye gitmek gerekir. Yüzleşme yapılsın ki, bir daha kimse 

dedikodu yapmaya niyetlenemesin…  

  

Kaynakça: Bu yazıda, Dr. Sevda Ergenekon’un da bazı makalelerinden 

yararlanılmıştır. 
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Coco Chanel 

37 

Zeliha Dağhan 

kitap  

İnsanların hayat hikayelerini okumaya ve izlemeye ortaokul 3. Sınıfta başlamıştım. 

Nedense bu beni çok etkileyen  aynı zamanda kendimi bu merak çekiminden  

alamadığım bir dürtü olmaya başlamıştı.  

20.yüzyıl da yaptıkları,  yaşantısı ve kariyer hayatı bakımından beni etkileyen ve 

merak uyandıran bir  kadın olan Gabrielle Chanel’in diğer bilinen adı ile Coco 

Chanel’in hayatından beni etkileyen  kısımlarını sizlerle  paylaşmak istedim. 
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“Başarı Her Zaman Yenilginin Ne Demek Olduğu Bilmeyenlerindir.” 

  Gabrielle Chanel   
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Herşey yine bir kitap ile başladı , 2010 yılında kütüphaneme aldığım; 

Chanel – Rüya Gibi Bir Hayat , Alfonso Signorini’nin kitabını bu yaz tatilinde okumaya 

karar vermemle ve bitirdiğimde bu bilgileri paylaşmanın güzel olacağını düşünmekle 

başladı. Her ne kadar görsel iletişim araçları bir bilgiye daha kolay ulaşmamızı 

sağlasa bile, (filmi izleyen bir kişi olarak  mutlaka  kitaptan öğrenilecek bilgiler daha 

ayrıntılı ve daha geniş kapsamlı olmaktadır.  

 

Bu kitabı size anlatırken beni en çok etkileyen yerleri size aktarmaya çalışacağım. 

Kitapta çocukluk yaşamı, o dönemde yaşadığı travmalar, gençlik dönemi, kariyer 

hayatı ve aşk hayatı hakkında geniş olarak yer almaktadır. 

 

Beni etkileyen kısmı daha çok Kariyer Yaşamı  bu yüzden bu konuların detaylarını  

kitaptan süzüp, gözlerinizin ziyafetine vereceğim.  

  

Onun ilk kumaş ile tanışması Notre Dame Manastırında oluyor. 

Gabriel annesi öldükten sonra yaşamının gençlik dönemine kadar olan bölümünü 

manastırda geçiriyor.  Bir gün Rahibe Marie ona kocaman bir kumaş veriyor ve bunun 

üzerine iki tane beyaz kuğu işlemesini istiyor.  Bunu yaparken kendi stilini ortaya 

koyuyor ve işlemeyi sadeleştiriyor.  Sonuçtan Gabrielle Chanel çok memnun kalıyor. 

Hatta manastırda öğretilenlere ve ortalıkta görünenlere oranla kesinlikle çok daha 

özgün olduğunu fark ediyor.  İşlemeyi tamamlayıp bitirdiğinde Rahibe Marie’ye 

göstermeye sıra geliyor ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. 
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Rahibe Marie : Gabrielle, güzel yada çirkin olması benim için önemli değil. Bu 

çalışma olsa olsa beni güldürür, o kadar. Böyle bir şey yapmak aklına nereden geldi 

söyler misin bana ?  

Gabrielle Chanel : Bunun sizi gerçekten  güldürdüğünü mü düşünüyorsunuz 

hemşire ?  

Rahibe Marie : Evet, Gabrielle, aynen öyle. Yeniden söylememi istiyorsan. Bu 

gülünç bir nakış olmuş. 

Gabrielle Chanel : Biliyor musun Rahibe Marie ?  Belki siz beni gücendirdiğinizi 

düşünüyorsunuz. Oysa ben bana söylediklerinize çok memnun oldum. Gülünç 

olduysa, içinde biraz ironi barındırıyorsa, bence bu hiç fena değil. Hatta, birilerini 

eğlendirecek bir şey yaratabildimse, kendimi daha iyi hissederim. Bunun bana 

kendimi iyi hissettiren bir duygu olduğunu içtenlikle söylüyorum. 

Rahibe Marie : Sen fazla yol alamayacaksın Gabrielle. Eğer aklını bu tip 

düşüncelerle doldurursan seni kimsenin anlayamayacağından emin olabilirsin. 

Dikkatli ol ! 

Gabrielle Chanel : Haklı olabilirsiniz hemşire. Ama korkarım bu fazla bir şey 

değiştirmeyecek. Ben kendim için nasıl bir hayat istediğimi biliyorum. Ve bunun gibi 

riskler almak konusunda hevesli olduğumu da biliyorum. 
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Kendi tarzına bu kadar güvenen ve başkalarına sadece bir kumaş değil, aynı 

zamanda duyguyu da pazarladığını o yaşta fark etmesi oldukça iyi bir gelişim . 

  

İlerleyen zaman içinde yaptığı tasarımlarda ve stil yaratımlarında da Matmazel 

Chanel kadınların yalnızca özgürlüğünü koruyacak giysileri hayal ediyordu, daha 

rahat olmalarını. O bir hayalperestti. Korkusuzdu. Çılgındı. 

  

Manastırda ayrıldıktan sonraki yıllarda gündüzleri Madam Desboutins’nin dikim 

evinde ve akşamları da Café Chantant’a çalışıyor. Orada söylediği “Qui qu’a vu Coco 

dans I’Trocadero?” şarkısı ile akıllarda kalıyor. Başlangıçta hoşuna gitmeyen “Coco”  

lakabı  sonraki yıllarda onun marka ismi olarak soyadına  eklenecektir.  Dünya 

çapında da Coco Chanel olarak tanınmasını sağlayacaktır. 

  

Kendi yeteneğini ve içinden gelen ilham sesini, erkek arkadaşı Etienne ile  birlikte 

yaşadığı dönemlerde fark ediyor.  Gerçi Compiegne’nin uçsuz bucaksız  Balsan 

Ailesinin çiftliğinde Etienne ile gayet rahat bir hayat yaşayabilirdi. Fakat içindeki  sesi 

durdurmak istemiyor ve  peşinden gitmeye karar veriyor. Çünkü  Gabrielle Chanel, 

duygularına önem veren bir kişi olarak, orda kendini yararsız hissetmeye başlıyor ve 

bir şeyler yaratma isteği her geçen gün artarak devam ediyor.  Bir gün aralarında 

yine onun duygularını vurguladığı bir konuşma geçiyor.   
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Chanel : Ekmeğimi kendi 

yeteneğimle kazanmak 

istiyorum. Yapmayı bildiğim 

ve yapmaktan hoşlandığım 

şeyle. Buna kibir de 

istiyorsan. Ama içimden 

gelen ses böyle yapmam 

gerektiğini söylüyor. 

 

Etienne :Şapka mı ? Senin 

gereksinmelerinin daha az  

gülünç olduğunu 

sanıyordum. 

Chanel’in yanıtını beklemeden, oradan ayrılıyor. Gabrielle oracıkta, Etienne’nin 

söylediği “Gülünç gereksinmeler” kelimesi ile baş başa kalıveriyor.  Oysa aynı 

sözcüğü ona Notre Dame’daki rahibe Marie’ninde söylediğini hatırlıyor.  Öncesinde 

nakışı gülünç bulunurken şimdide düşüncesi gülünç bulunmuştu.  Coco, geleceğini 

yaratacak adımları sessizce atmaya karar veriyor ve Paris gitmeye karar veriyor. 

Her ne kadar Etienne onun yapacaklarına inanmasa bile ona orada bulunan küçük 

dairesini işletme olarak kullanabileceğini belirtiyor.  

 

Finansal desteği de kendi birikimleri ve sevgilisi Mösyö Boy dan aldığı para ile 

sağlıyor.  

kitap  
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Yaptığı farklı tarzda ve özgün stildeki şapkaları kimse almayınca pazarlama stratejisi 

geliştiriyor. Soylu ve üst düzeyde olan arkadaşlarının evinde bir akşam şapkalarını 

sergilenmesi için planlar yapıyor.  Bu planında da başarılı oluyor. Davete katılan Kent 

Dükü Alfred in kızı Kraliçe Victorya’nın torunu Saksonya-Coburg- Gotha Prensesi 

Victoria Melita onun tasarladığı şapkaları takıp şunları söylüyor.  “Her yerde 

gördüğüm şapkalardan çok farklı bunlar. Bu da sizin zor seçimler yapmaktan 

korkmadığınızı gösterir. Nehrin akıntısına karşı yüzmek gözü pek insanlara yada 

kendinden emin olan dâhilere özgü bir harekettir. Ama her şeyden önce hepsinin 

şahane olduğunu söylemek istiyorum.” 

  

Bu gelişmeden sonra Coco Chanel, ezelden beri aşık olduğu işi yapmaya devam 

ediyor. Artık bunları satabildiğini de görmeye başlamıştı. Bu uzun yolculuğunda 

onunla beraber yürüyen halası  Adrienne de onunla birlikteydi. Tasarladığı giysi ve 

şapkalara mayoları da ekledi. Kadınları özgür bedenleri ile buluşturmayı yine 

başarmıştı.  

 

1. Dünya Savaşının olduğu dönemde bile işlerini oldukça geliştiren Coco Chanel, 

finansörü ve Sevgilisi Boy Capel ona “ Düşünsene, ben hesabına her para 

yatırışımda eline seni oyalayacak bir oyuncak verdiğimi düşünüyordum. Senin 

değerini anlayamadım Coco. Sen bu parayı özgürlüğünü satın almak için kullandın. " 

martı* ekim 2013 



42 

martı* ekim 2013 



43 

Savaşın olduğu dönemlerde kaliteli kumaşları bulmak oldukça zordu, oda jarse 

kumaşları kullanmaya karar veriyor. Fakat kumaşın yapısı  yapılan modellerle hiç 

uymayacak bir dokuma olsa bile Chanel o kumaşa son cazibesini yaratabileceğini 

düşünüyor  ve atölyesine kapanıp kesmesi bile zor olan bu jarse kumaştan önce 

kendi bedenine diktiği ve bel bölgesini vurgulamayan yeni bir tasarım yaratıyor.  

Truvakar bel bölgesine inen düz ceketleri ile yaptığı tasarımlar Amerika da Harper’s 

Bazaar dergisinde kapak oluyor.   

 

“Gerçekten hoş, charme, hayal ve yetenek dolu”  

Ve işte yine zor görünen bir basamaktan  başarıyla atlamıştı.  

  

Bu dönemde onu derinden etkileyen bir olay yaşıyor. Sevgilisi ve finansörü Boy 

Capel bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. 1919 yılının Noel’ini acılar içinde 

karşılarken, bir tutku ile aşık olduğu dönem gerçekten kapanıyordu. 

  

Boy’un ansızın ve trajik bir biçimde ölmesi, onu perişan etmişti. Bu dönemde opera 

gösterileri için diktiği kostümler ve kürk yakalı mantolar yaptı. Tasarımlarında yine 

değersiz sayılan kürkleri kullanmaktan kaçınmadı. Bu noktada değersiz olanı 

meşrulaştırmayı ön plana çıkarttı. Soylu hanımların kendilerini cam parçaları ile 

süslemelerini kendisi yapay inci kolyeleri ile karşılık verdi. Boynunun çevresini saran 

altı dizi inci onun vazgeçilmezi oldu.  

 

1926 da yılında arkadaşı Etienne’nin cenazesinde giydiği siyah dar elbisesi, 60’lı 

yıllarda tekrar Audrey Hepburn sayesinde yeniden bir dünya modası haline geldi.  

  

Fakat kitapta okurken beni en çok etkileyen bölüm parfümü yarattığı bölümdü.  

İlk olarak iki C’den oluşan  markasını  koymasını onaylayacaktı.  Başkaları bu suyun 

gücüne inanmasalar da o buna inanıyordu. Parfümle ilgili ilk duyumlarını 1919 yılında 

Medici ailesinden duymuştu. Gizli ve mucizevi sudan söz etmişti.   

 

1920, Cote d’Azzure da arkadaşı ile café de otururken Chanel’in arkadaşı Chantel 

başka biyolog olan bir arkadaşı Mösyö Beaux i selamlıyor . Coco bunu bir fırsata 

dönüştürüyor ve Mösyö Beaux nin laboratuvarını ziyarete gidiyor.  Parfüm 

konusunda ilgili olduğunu ve onun kendisi için devrim niteliğinde bir koku 

hazırlamasını istiyor.  Mösyö Beaux kendisine  sentetik kokuların kullanıldığı bir 

parfüm çalışmasından bahsediyor.  Hala sorunlar yaşadığı için zamana ihtiyaç 

duyduğunu iletiyor.  Aralarında geçen bu konuşmada bile Coco Chanel’in zamana ne 

kadar önem verdiğini görmüş oluyoruz.  

 

Coco Chanel : “ Ne kadar zamana ihtiyacınız var ?  

 

Mösyö Beaux : “ Aslında konu kimya olunca zaman vermek oldukça zor,  bu çalışma 

aylar hatta yıllar bile alabilir “ diyor . 

 

martı* ekim 2013 



44 

Coco Chanel : “ O zaman ben size 2 ay veriyorum, fazla değil, o zaman 2 ay sonra 

Paris te görüşürüz. Hoşçakalın” diyor. 

 

2 ay sonra Mösyö Beaux te sözünü tutuyor ve Paris e ürünleri ile birlikte geliyor.  

Yaptığı her ürüne bir numara veriyor. Coco Chanel ile yaptığı toplantıda her ürünü 

koklamasını ve  beğendiği numaraları işaretlemesini söylüyor. No.1 numaralı ürünün 

kapağını açıp çalışmaya başlıyorlar, 24 numaraya kadar olan ürünleri tek tek 

koklayıp, en sonunda Coco kararını veriyor.  

 

“No 5. ve No 22. “onaylıyor. Kimyager ona hayran kalıyor ve “ Olağanüstüsünüz 

Matmazel, bunu gerçekten söylemek zorundayım. Çünkü yaptığınızı değerlendirmeyi 

ancak üstün bir uzman yapabilir “ diyor.  

 

Kokuyu seçtikten sonra işin ambalajlanması kısmına geliyor sıra, bu işe 

yoğunlaşmışken Café de otururken Pablo Picasso ve George Braque’un yarattığı 

kübist akımların tarzında yazılmış yazı dikkatini çekiyor.  “ Ya düşünce buysa ? “  

Parfümünün tasarımı için bir heykeltıraş ile çalışmaya karar veriyor ve arkadaşı Misia 

sayesinde tanıyacağı  genç bir sanatçı oluyor. Genç  Sanatçı onun için inanılmaz 

yalınlıkta köşeleri yuvarlatılmış, saydam bir dikdörtgen prizması şişe tasarlıyor.   

 

Bu tasarıma bayılıyor ve son iş olarak parfümün adını koymaya geliyor. Mösyö 

Beaux e ona çağdaş şairlere başvurabileceği konusunda fikir verse bile Coco bu 

seferde içinden gelen sese kulak verip; 

“ Bu No 5. Şişeydi değil mi Mösyö Beaux ?” 

“ evet, Matmazel Chanel, etiketini çıkarttım ama bu 5.No lu şişedir” 
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“ Evet kararımı verdim. Adı CHANEL No. 5 olacak” diyor.  

 

Mösyö Beaux , onu bu kararından döndüremiyor ve bunun ilk defa yapılan bir şey 

olduğunu söylüyor, Chanel kendinden emin bir tavırla : 

 

“ Mükemmel, demek ki ilk olacağım. Bu sefer de “   konuşmayı noktalıyor . 

Yine kariyerinde bir başka basamaktan başarılı bir şekilde geçiyor.   

  

Tüm bu zaman dilimi içinde Coco Chanel çok büyümüştü, kendi hayallerini bile 

aşmıştı. Ne varki en yalın hayalleri, ellerinin arasından kayıp gitmişti. Bir eş, bir anne 

olmak gibi.  

 

İlk iş yeri olan Madam Desboutins nin  dikim evinden şu ana dek  kendine hak 

tanımadığı bir huzura çok ihtiyacı vardı. Ve o anda kararını veriyor. 

 

“ Artık dayanamayacağım. Sıradan bir Gabrielle olmak, yaşlı bir hanıma layık sıradan 

bir gölgede yaşamak istiyorum. Coco Chanel dönemi bitmiştir. “  

 

Bu harika birinci perdeden sonra verilen araydı. Muhteşem Coco filmi henüz 

bitmemişti.  

 

2. Dünya Savaşının başlayacağını önsezilerinde hissedip, savaş hakkında söyle bir 

yorum yapıyor halası Adrienne ile “ Bazen bu gezegenin insanlarının özellikle arada 

bir savaş çıkarttıklarını düşünüyorum; neden biliyor musun ? Kendilerini bir insan 

olarak hissetmek için daha iyi bir yol bilmiyorlar da ondan.”  
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2. Dünya Savaşı süresinde sayısızca politikacı ve üst düzey askerler ile görüşüyor ve 

savaşın sonlanması için çaba harcıyordu.  

 

Hatta İngiliz birlikleri onu sorgularken, Alman hükümeti için çalıştıklarını ileri 

sürüyorlardı. Coco Chanel bunu şu kelimelerle dile getiriyordu. 

“ Hayır, hiçbir suçlamayı Kabul etmiyorum. Ben barış için girişimde bulunmak 

istedim. Ve bunu başaramadım. Belki bir tutam şanssızlık da dahil oldu buna. 

Yaptığımdan utanç duymuyorum bayım. “  

 

Gabrielle Chanel hep inandığı işleri ve davranışları yapmıştı hayatında ve yatağın 

hep ölüm döşeği olduğunu düşünürdü.  Yatağı hep ya uyumak yada sevişmek için 

kullandığını belirtirdi. “ Beni yatakta görürseniz anlayın ki ölmeye karar vermişimdir.”  

derdi. 

  

Coco Chanel, Chanel No.5 parfümünü daha iyi pazarlanması için  Pierre Wertheimer 

ile  Societe des Parfums’ı kurdular.  

 

Sevgili Dostu Pierre ona Coco olma özgürlüğü vermişti.  Diğer kıtada olan 

gelişmelerde onların birlikte olma başarısını göstermekteydi.  

 

Amerika en büyük ödülü olan Neiman Marcus ödülünü ona verdiğinde  74 

yaşındaydı. “ Yirmici yüzyılın en büyük yaratıcısı “ ilan edilmişti.  

  

Gabrielle Chanel olarak başladığı hayatını Coco Chanel olarak bitirdiğinde  geleceğe 

şu mesajlarını vermek istedi. 

 

“Moda basit bir kıyafet meselesi değildir. Moda rüzgarla doğar, gökyüzünde yaşar, 

bazen de sokaklara çıkar. Onun sadece hissedersiniz.  

 

Her zaman elbisenin içindeki kadını arayın. Eğer elbisenin içinde bir kadın 

bulamazsanız, elbise de yok demektir.  

 

Parfüm kullanmayan kadının geleceği yoktur.  

Ve  

Moda geçer, stil kalır.” 

  

Kitap : Chanel – Rüya Gibi Bir Hayat 

Yazar : Alfonso Signorini 

Yayınevi: Turkuvaz Kitap 

Çevirmen: Eren Yücesan Cendey 

Sayfa : 219  

Tür : Roman  
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Senden Nefret Ediyorum, 

Ne Olur Beni Terk Etme! 

49 

kitap 

CİSED  Onursal Başkanı Uz. Dr. Cem Keçe’nin son kitabı “Senden 

Nefret Ediyorum, Ne Olur Beni Terk Etme” sürekli olarak terk 

edilme duygusunun yarattığı panik ile mücadele edenlerin 

hikâyesini anlatıyor. 

martı* ekim 2013 

Duygularda, insan ilişkilerinde, davranışlarda dengesizlik ve aşırı kaybetme 

korkusuyla kendini gösteren borderline kişilik bozukluğu, çocuklukta yaşanılan önemli 

bir kayıp, anne-baba ile olan bağın dengesiz olması, duygusal ve fiziksel travmalar, 

kötü muamele ya da duygusal olarak yoksun kalmak gibi tecrübelere dayanıyor.  

 

CİSED Onursal Başkanı Psikoterapist Uz. Dr. Cem Keçe, “Senden Nefret Ediyorum 

Ne Olur Beni Terk Etme” adlı kitabında, klinik veriler ışığında borderline yapıyı ve 

borderline kişilik bozukluğunu tartışmaya açıyor. Terapi süreçleri uzun süren ve güç 

olan borderline yapının tedavisiyle ilgili önemli detaylar veriyor. Uygulamalarla ve 

vaka örnekleriyle desteklenmiş yeni kuramsal açılımlar sunuyor. Ve borderline 

yapının en belirgin niteliklerini betimleyerek önemli bir yol haritası ortaya koyuyor. 

(Uz. Dr. Yasemin Yıldız) 

 

“Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme”; düzenli bir aile hayatı olmayan, 

ebeveynlerin çatışmalarının ortasında yer alan, en çok ihtiyacı olduğu yaşta anne 

sevgisi ve ilgisinden mahrum kalan, bağlanma ve terk edilme durumlarına karşı aşırı 

tepkisel olan, kendine zarar verme, alkol ve uyuşturucu kullanma, yeme bozuklukları 

ve intihar teşebbüsleri gösteren, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt etmekte zorlanan, 

sağlıklı karar veremeyen, kaybettikçe korkan Azra’nın hüzünlü hikâyesini anlatıyor. 

(Psk. Serap Güngör)  

 

Cem Keçe; tanısı ve terapisi oldukça güç olan, davranışlarda dengesizlik ve aşırı 

kaybetme korkusu, sürekli olarak terk edilme duygusunun yarattığı panik ile kendini 

gösteren borderline yapından, oldukça sade ve anlaşılabilir bir üslupla bahsediyor. 

 

Azra’nın hikâyesinde, kaybettikçe korkan, korktukça sevdiklerini kaybeden karmaşık 

kişilik yapısında, farklı duygular karşımıza çıkıyor. 

 

 

Zeynep Kıyak 
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Bu hoca çıldırmış olmalı! 

51 

Özgür Bolat 

eğitim 

martı* ekim 2013 

Tenis öğrenmeye karar vermiştim ama hocanın yönteminin bu kadar çılgın olacağını 

hiç düşünmemiştim. 

 

Sabah 7.30’da buluştuk. Ben direkt binanın içine doğru yöneldim ama o da ne? Hoca 

korta yöneldi. “Nereye hocam?” dedim. 

 

GERÇEK ÖĞRENME SAHADA OLUR 

 
Korta, dedi. Ben de “Nasıl yani? İlk önce sınıfta tenis hakkında bilgi vermeyecek 

misiniz?” dedim. 

 

Biz öğretmen eğitimlerinde ilk önce üniversitede 4 yıl eğitim veririz, ondan sonra 

adayları okula göndeririz. Öyle direkt sahaya inilmez, dedim. 

 

Hoca “Gerçek öğrenme sahada olur. Bilgi sınıfta kazanılan, sonra uygulanan bir şey 

değildir. Bilgi uygulama sırasında öğrenilir.” dedi. 

 

Hoca çıldırmış olmalı, dedim. 

 

DOĞRUSU NE? 

 
Hoca raketi bana verdi ve tut, dedi. “Hocam raketi doğru şekilde nasıl tutacağım?” 

dedim. 

 

Şimdi ben sana top atacağım, sen istediğin gibi tut ve vur, dedi. Hocam bunun doğru 

tutuşu vardır. Biz okullarda hep doğruyu öğretiriz, dedim. Dene, dedi. 

 

Attı, vurdum. Nete takıldı. Çok kapalı tutuyordum. Bir daha attı. Yine nete takıldı. 

Yine kapalı tutuyordum. Raketi açtım. Bir daha vurdum. Çok havaya gitti. Biraz raketi 

kapattım. Şimdi olmuştu. Top karşıya geçmeye başladı. 

 

“İşte sen böyle tutacaksın. Tek doğru yoktur. Herkesin kendi doğrusu vardır.” dedi. 

Hoca çıldırmış olmalı, dedim. 
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NOT NEREDE? 

 
İlk ders bitti. “Eee hocam, not?” dedim. “Ne notu?” dedi. “Bana kaç verdiniz?” 

dedim. 

 

“Hocam öğrenmenin olduğu yerde, not olur. Bilmiyor musunuz? Bizim okullarda 

böyledir.” dedim. 

 

Hoca, not geliştirmez, geri bildirim geliştirir. Çocuk öğrenirken asla not verilmez, 

dedi. Hoca çıldırmış olmalı, dedim. 

 

BÜTÜNLÜK 

 
İkinci ders zamanı gelmişti. Hoca “Şuraya atacağım ‘forehand’, bu tarafa atacağım 

‘backhand’, öne atacağım ‘volley’ vuracaksın,“ dedi. 

 

Hocam, bunlar karışır, bunları ayrı ayrı öğretin, dedim. Bilmiyor musunuz biz 

okullarda müfredatı fizik, matematik, hayat bilgisi diye ayırırız, ayrı ayrı öğretiriz, 

dedim. 
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eğitim 
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Hoca, bunu yaparsan oyunu parça parça değil, bir bütün 

olarak algılayacaksın, dedi. 

 

“Gerçek hayat bir bütündür ve bütünsel öğretilmelidir.” dedi. 

 

Hoca çıldırmış olmalı, dedim. 

 

GÖZLEM 
 

Hocam servisi de öğretin, dedim. Yalnız adım adım gösterin ki yanlış yapmayayım, 

dedim. 

 

Ben 10 vuruş yapacağım, izle aynısını yap, dedi. 

 

Hocam bu böyle olmaz, dedim. Biz okullarda, özellikle dil öğrenirken, parça parça 

öğreniriz, sonra birleştiririz, dedim.  

 

Hoca, öğrenirsin ama konuşamazsın, dedi. 

 

Hoca “bütünsel bakışı kavramadan, beyin parçaları birleştirmeye çalışırken amaç 

unutulur.” dedi. Hoca çıldırmış olmalı, dedim. 

 

EN İYİ HOCA KİM? 

 
İkinci ders de bitmişti. Hoca, dur gitme seni bir tenis hocası ile tanıştıracağım, dedi. 

Bir duvara götürdü. Duvarla oyna dedi. Yanlış vurursan, yanlış gelir. Doğrusunu 

böyle keşfedeceksin. Hoca da sensin, öğrenci de sensin, dedi. 

 

Hocam, öğrenci bilmez, öğretmen bilir. Doğruyu yanlışı öğretmen söyler, dedim. 

“Öğrenmenin sorumluluğu öğretmende değil, öğrencidedir. Öğretmenin en büyük 

görevi de öğretmek değil, çocuğa öğrenmenin sorumluluğunu vermektir.” dedi. Hoca 

çıldırmış olmalı, dedim. 

 

ÇILDIRMIŞ OLMALI 
 

Hocam, siz çıldırmışsınız, dedim. 

  

Öğrenme sahada olur ve bütünseldir, her öğrenci kendisinin öğretmenidir, 

öğrenirken not verilmez, geribildirim verilir, herkesin doğrusu farklıdır, diyorsunuz. 

“Çıldırmış olmak, illüzyon içinde yaşamaktan ve tiyatro oynamaktan daha iyidir.” 

dedi. 
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İki Dilde Çocuk Büyütmek 

Regina Roettgen 

Leon ve Luka’yı çift dilli büyütüyoruz. Bana göre bu sadece dile 

kolay. Eskiden bir çocuğu iki dilli yetiştirmenin kolay olduğunu 

düşünüyordum. Bu yolda neredeyse 5 yıl geriye bıraktıktan sonra 

ne kadar da yanıldığımı artık biliyorum. 

geniş aile 
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Leon ve Luka henüz konuşmazken bir kaç anneyle sırf çocuklarımla Almanca 

konuşuyorum diye tanışmıştım. Yani bir mağazada oğullarımla Almanca, eşimle 

Türkçe konuşmama tanıklık etmişlerdi ve sohbet etmeye başladık. Hepsi aynı 

noktada ikinci dili bırakmıştı. Belli bir yaştan sonra çocukları ikinci dili reddetmişti, 

anneleri de duruma boyun eğip Türkçe konuşmaya başlamıştı. 
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İkincil dili sürdürmek zor 
O zaman bunun nasıl olabileceğini tahmin bile edemiyordum. Bugün ne demek 

istedikleri çok iyi anlıyorum. İzah etmeye çalışayım. Bir aile ve yaşadığı yerde 

konuşulan diller birincil ve ikincil dil olarak ayırılıyor. Yaşadığın ülkede konuşulan dil 

birincil, orası için yabancı dil olan dil ikincil dil olarak geçer. İşte o ikincil dili konuşmayı 

sürdürmek gerçekten zor. Bizim ailemizde örneğin Almanca ikincil dil konumundadır. 

Çünkü çevre dili olan Türkçe aynı zamanda babamız tarafından da konuşuluyor. Eşim 

Almanca bilmiyor. Yani evimizde iki dil konuşuluyor. Eşim Almanca bilseydi, durum 

farklı olurdu. Evde Almanca, dışarıda Türkçe konuşulurdu ve iki dilli büyütmek daha 

kolay olurdu. Ama bizde ikincil dil konumuna düşen Almancayı sadece ben 

konuşuyorum. Üstelik Almanca bilen arkadaşlarımız da yok.  

 

Leon anaokuluna başlamadan önce eşit oranla Almanca ve Türkçe kelimeler 

kullanıyordu. Konuşuyordu diyemem, çünkü iki dil arasında öyle bir fark var ki kaç 

gece internette iki dilin dil gelişimi üzerine makaleler okuduğumu hatırlamıyorum artık. 

Kısaca özetlemek gerekirse, 4 yaşındaki bir çocuk Türkçe tüm grameri kullanarak 

konuşuyorsa Almanca’da bu ancak 6 yaşındayken mümkün. Anaokuluna başladıktan 

sonra ise Leon’un Türkçesi sadece birkaç haftada müthiş gelişti. Almancası ise 

patlayan bir balon gibi yok oldu. Dili tabi ki öğrenmeye devam ediyordu ama 

konuşmayı bıçak gibi kesti. 
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Birlikte seyrettiğimiz televizyon programlarımızın tümü ve okuduğumuz kitaplarımızın 

çoğu Almanca oldu. Almanca konuşan çevre oluşturmaya çalıştık, ki başkaların 

çocuklarının anneleri de Almanca konuştuğunu görsünler. Ama en önemlisi, istikrarlı bir 

şekilde Almanca konuşuyorum ki bu hiç kolay değil. 

 

Eskiden duruma göre Türkçe konuşsam bir sorun olmaz mı diye düşünüyordum. 

Bugün biliyorum ki bu çok büyük ve yaygın yapılan bir hata! Oğlum bana Türkçe olarak 

seslense de benim daima Almanca olarak cevap vermem lazım. Bunu da şartsız, 

koşulsuz yapıyorum. Ama bu hiç kolay değil. Eskiden ben otopilota bağlanmışım gibi 

Türkçe cevap veriyordum. Üstelik, Almanca bilmeyen bir kişi varken çocuklarımla 

Almanca konuşmak zor gelmişti. Zor çünkü, insanlar tuhaf bakıyor, çocuklarıma 

dediklerimi anlamadıkları için mesafe koyuyorlar, “hadi boş ver sene, burası Türkiye, 

sen Türkçe konuş” diyen bile oldu.  

 

İstikrarlılık olmadan olmuyor 
Zamanla bu tuhaf bakışlara alıştım. Duymazlıktan gelmeye de alıştım. Bir akraba, bir 

oyun arkadaşı, ana okul öğretmeni, hastanedeki doktor, lokantadaki garson, 

süpermarketteki kasiyer, bu listeyi sonsuza kadar sürdürebilirim, hepsi için herşey bir 

daha Türkçe olarak tekrarlamaya da alıştım. Örneğin, oğlumun bir arkadaşıyla birlikte 

oyun oynuyoruz. Daima oğlumla konuştuklarımızı o arkadaşa bir daha Türkçe olarak 

da söylemem gerekiyor. Bu yüzden zaten bütün çocuklar bana uzaylı gibi bakıyor. 

Soru sorduğumda genelde cevap ta vermezler bana.  
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İkincil dili reddediliyor 

 
Peki, bunu neden yaptı? 

Çünkü onun çevresinde herkes 

Türkçe konuşuyordu, ben 

hariç. Ama ben Türkçe de 

biliyorum ve ben çocuklarla 

Almanca konuşsam da bana 

Türkçe olarak cevap 

verebiliyorlar. İşte bu durumda 

çocuklar belli bir yaştan sonra 

Almancaya gerek duymayıp 

onu reddedebiliyorlar. Markette 

tanıştığım annelerin durumu… 

Benim korkulu rüyam!  

 

Peki, biz ne yaptık? Bizim 

yakınlarımızda Almanca olarak 

eğitim veren eğitim kurumu 

yok. Biz kollarımız sıvadık! 

Anneanneyle sıkça telefonda 

konuşmaya başladılar.  
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Ama buna da alıştım, oğullarım da. Artık “Ben iki dil konuşuyorum, Almanca ve 

Türkçe.” diye herkese izah ediyorlar. Gösterdiğimiz istikrarlılıkla iki ayda durumu 

düzeltmeye başardık. Yazın da Almanya’da arkadaşlarımız geldi ve bu da çok işe 

yaradı. Üç hafta aralıksız ağırlıklı olarak Almanca konuşmak zorunda kalmak Leon 

ve Luka’nın dili oldukça ilerletti. Artık Leon ve Luka dışarıda ve babalarıyla Türkçe, 

benimle genelde sadece Almanca konuşuyorlar. Şimdilik başardık… 

geniş aile 
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Kariyer Danışmanı Ceviz Ağacı 

61 

öykü 
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Cengiz Çatalkaya 

Güzel, pastırma yazı tadında, güneşli bir Eylül günüydü. Toplantı odasının güneş 

alan ön penceresinden içeriye bir ceviz ağacının dalları girecek gibi oluyordu, hatta 

arada rüzgârla birkaç dal açık pencereden içeriye giriyordu. Ceviz ağacı her gün çok 

sayıda insan görüyordu bu toplantı odasında. Kimler gelmişti kimler. Yüzlerce takım 

elbiseli insan geçmişti bu toplantı odasından. Bekliyorlar, bekliyorlar ve bekliyorlardı. 

Bir asistan geliyor, onları çağırıyor, sonra içeride arka bahçeye bakan odaya 

giriyorlar ve en sonunda binanın ana çıkış kapısından geçip yine ceviz ağacının 

yanından geçerek uzaklaşıyorlardı. Ceviz ağacı onları hissediyor ama onlar ağacı 

görmüyordu bile.  

 

Burası, bahçesinde büyük bir ceviz ağacı olan, 5 katlı bir apartmanın 2. Katına 

kurulmuş bir işe alım ve danışmanlık şirketiydi. Tüm İstanbul bu şirketten geçip 

giderdi sanki. İş bulanlar sevinir, bulamayanlar üzülürdü. Bilirdi ceviz ağacı 

bazılarının işe alınmayacağını ama her yıl cevizlerini almak için dallarını kıran 

çocuklar gibi severdi de bu insanları. Çünkü umut vardı burada ve ceviz ağacı 

umudu çok severdi. 

 

Son on yıldır, birkaç kez haricinde hiç yanılmamıştı ceviz ağacı. İyi bir işe alımcı 

kadar uzmandı bu konuda. Hatta iyi bir kariyer danışmanıydı artık. Çünkü toplantı 

odasının içinde beklerken okurdu o yüzleri. Kiminde heyecan, kiminde yapmacık bir 

enerji patlaması, kiminde korku, kiminin alnında ter, kiminin dudaklarında binaya 

girmeden içilmiş o son sigaranın kokusu vardı. Kot pantolonla gelen de vardı, kirli 

sakalla gelende. Terliklerini çıkarıp parmaklarının arasını kaşıyanı da görmüştü, 

annesi ile geleni de. Bazen arka odadaki işe alım danışmanlarına acırdı, ne çok tuhaf 

insanla karşılaşıyorlardı. 

 

Ceviz ağacı ilk zamanlar yukarıdaki odayı göremezdi, küçüktü o zamanlar ve merak 

ederdi odanın içindekileri. Niye beklerler, neyi seçerler bilemezdi. Sonra yılar 

geçtikçe büyüdü ve odanın içini görmeye başladı. Bekliyorlar, arka odaya gidiyorlar 

ve çıkıp gidiyorlardı. 
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Ceviz ağacı açık pencereden içeriyi yokladı. Odada yeni mezun bir genç kız 

oturuyordu. 20 dakikadır bekliyordu. Bir çağrı merkezi işi için gelmişti. Aslında 

sosyoloji mezunuydu ama iş bulamayınca ailesinin de ısrarına dayanamamış ve bu 

görüşmeye gelmişti. Oysa bu işi yapmayı hiç istemiyordu, çünkü telefonda 

konuşmaktan nefret ederdi. İlan da kariyer mariyer bir şeyler de yazıyordu ama çağrı 

merkezinde kariyer olsa ne olacak olmasa ne olacak diye düşünüyordu kız. Annesi 

sabah evden çıkarken kendisini süslemiş, zor bela makyaj yaptırmış, dağınık 

saçlarına fön çekmiş ve şık bir kadın haline getirmişti. Genç kız şimdi mülakat için 

sıra bekliyor ve bir işe alımcı ile karşılaşacağı için büyük kaygı duyuyordu.  

 

Oysa ne hayalleri vardı genç kızın, yurt dışından burs kazanmıştı ama ailesini ikna 

edememişti bir türlü. Kızım sen İngiltere’de ne yaparsın bizsiz, sabah yumurta bile 

pişirip yiyemezsin demişlerdi ona. Oysa yumurta sevmezdi zaten. Hem burslu 

yüksek lisans yaparken bir de sokakta yaşayan insanlar üzerine bir yardım 

kuruluşunda çalışacak olmasına çok kızmıştı ailesi. Allah korusun sarhoşun, 

tinercinin biri bıçaklar ölür gidersin demişti babası. Sana mı kaldı İngilizleri 

sokaklardan kurtarmak. Oysa genç kız tüm evraklarını toplamıştı ve vize için 

başvurmak dışında başka bir işlemi kalmamıştı. 

 

Hayallerinin solup gittiğini hissetti kız. Öyle çok acı duymaya başladı ki acısını ceviz 

ağacı bile fark etti. Sırtını kambur yapmış genç bir kızcağız odanın içinde acı 

çekiyordu. Kurbanlık koyun gibi oturuyordu koltukta. 

 

Hayatını değiştirecek ses birden kafasının içinde konuşmaya başladı. Kız ilk başta 

sese anlam veremedi ve iç sesinin bu kadar baskın olmasına şaşırdı. Sonra ses 

içinden ama başka birinden geliyormuş gibi bir hisse kapıldı. İlk başta biraz ürperdi 

ama sonra dikkatini toplayıp sese yoğunlaşmayı başardı. 

 

öykü 
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"Hadi, sana diyorum. Git, hayallerin var senin ve hayallerin solmamalı. Hadi git, 

yoksa çok acı çekersin.  Bunun için ihtiyacın olan tek şey cesaretin ve umudun. Hadi 

git, hayatını sadece sen değiştirebilirsin, sadece sen…« 

 

Genç kız bir an durdu, koltukta dikleşti ve pencereden dışarıya baktı. Ceviz ağacı 

rüzgarda hafif hafif sallanıyordu. Kız birden koltuktan kalktı ve çantasını kaptığı gibi 

odadan çıktı. Hızla merdivenlerden aşağıya indi, binadan çıktı. Ceviz ağacının 

önünden hızla geçip giderken içinde büyük bir ferahlama ve özgürlük hissi vardı. 

Adımlarını koşarcasına atıyordu. Konsolosluğa doğru yola çıkmıştı, kararını vermiş, 

hayatını değiştirecekti, kendi istediği gibi değiştirecekti. 

 

Danışmanlık firmasındaki asistan, bekleme odasına girdiğinde, gözü elindeki 

tabletteydi. Heyecanla gönderdiği tweete bakıyordu. Çok sayıda mention gelmişti. 

Asistan gülümseyerek kafasını tabletten kaldırdı ve odada kimsenin olmadığını fark 

etti. 

 

“Aaaaa.. Gitmiş… Hem iş arıyorsun hem de mülakattan kaçıyorsun…” Asistan 

kafasını yine tablete gömdü ve o şekilde toplantı odasından çıktı. Yere savrulmuş 

birkaç ceviz yaprağı ezdi ama bunu fark etmedi. 

 

Ceviz ağacı ise o sırada uzaklaşan kızın ardından bakıyor ve kızın ardından neşe 

yapraklarını sallıyordu. “Ne yapayım, umudun kokusunu seviyorum ben…” diye 

homurdandı kendi kendine… 
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Eğlenerek Öğrenmek 

İstiyorum- Kozmik Anafor 
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Nurcan Örtügen Gök 
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Amatör Astronomi (gökbilimi) öğrenmek istiyorum, lakin 

okuduğum araştırdığım kaynaklar çok teorik ve anlamakta zorluk 

çekiyorum diyorsanız bu kaynak tam size, hepimize göre. 

Ülkemizde gökbilimini herkesin ama gerçekten herkesin 7’den 70’e anlayabileceği 

bir dille anlatan Türkçe kaynak sayısı inanın bir elin parmakları kadar bile yok 

neredeyse. Bu da, gelişimin önüne çıkan en büyük engel... Astronomi bu sebeple 

ülkemizde sadece belli bir kesimin hobisi olmaktan öte geçemiyor. Astroloji 

hakkında hemen herkesin bir fikri varken astronomi denince akan sular duruluyor. 

Sadece astronomi değil tüm bilim dalları için bunu genellersek sanırım pek de 

yanlış olmaz.  

  

Bugün dahi okullarımızdaki laboratuvar olanaklarının ne kadar kısıtlı olduğu, var 

olanların dahi tam kapasite kullanılıp kullanılmadığı ortada. 

  

Astronomi tüm bilimlerin atası ise bilime meraklı bir nesil yetiştirebilmek için 

astronomi en güzel başlangıç. Üstelik ilk çağlardan beri insanın ilgisini çekmeyi 

başaran gökyüzü, hala (ışık kirliliği sebebi ile giderek görüş alanımızdan çıkıyor) 

elimizin altında iken. Teorik deneyleri okullarda ardında bırakan bir toplumuz. Oysa 

ki, hayatın kendisi bir deney… 

  

O halde sizlere herkesin anlayacağı bir dille üstelik eğlenceli bir kaynağın adresini 

vermezsek olmazdı. 

  

Sözünü ettiğimiz kaynak Kozmik Anafor. Hurafelerden uzak, ciddi ama anlaşılır bir 

kaynak arıyorsanız bu adres tam yeri. Kaynak aramanıza, illaki astronomi ile ilgili 

olmanıza da gerek yok. Nasıl her gün gazetelerde bir yazı okuma alışkanlığımız 

varsa bu kaynak da bana göre her gün açılıp en az bir yazısı okunacak derecede 

değerli ve önemli. 

  

Kozmik Anafor, Zafer Emecan tarafından yazılan ve çeşitli editörleri olanı bir 

facebook sayfası. Arşiv bilgilerine ise 

 

 http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/ sayfasından ulaşılabiliyor. 

 

http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
http://www.ilkteleskobum.org/category/kozmik-anafor/
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Uzaylılardan ufo safsatalarına, Marduk hikâyesinden gökbilim fotoğrafçılığına kadar 

evren hakkında her şeyi ya da çok şeyi okumak istiyorum diyorsanız mutlaka takip 

edilmeli. 

Burada bir kaç yazısını paylaşmak istiyorum. Keyifle okumanız, paylaşmanız, bilime 

meraklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamanız dileğiyle. 

  

UZAYLI OTOPSİSİ SAFSATASI 

  

İnternette, özellikle UFO’cuların sitelerinde 1947′de ABD’de Roswell’e düşen 

(ABD’den başka nereye düşebilir ki, Kayseri’ye niye düşsün?) UFO’dan çıktığı iddia 

edilen uzaylılara ait “otopsi” görüntüleri yayınlanıyor. Geçen onlarca yıl içinde bu 

iddia hemen her yerde dile getirildi ve sözde otopsiye ait videolar, fotoğraflar 

herkesin bildiği, maalesef büyük bir kitlenin de ”inandığı” bir konu haline geldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oysa, ilk kez 1995 yılında “ortaya çıkan” bu filmin yapımcısı ve bir prodüktör olan 

Ray Santilli, görüntülerin gerçek değil, aslında kurgu olduğunu itiraf edeli ve bu 

konuda bir makale yayınlayalı çok olmasına rağmen, hala uzaylıların kesilip biçildiği 

bu görüntülerin gerçek olduğunu düşünen milyonlarca insan var. 

 

Santilli, filmin Londra Camden Town’da çekildiğini, iki adet kuklanın bir sanatçı ekibi 

tarafından 3 hafta gibi bir sürede hazırlandığını belirtir. Sözde yaratığın iç 

organlarıymış gibi göstermek üzere, yakındaki bir kasaptan tavuk bağırsağı, koyun 

beyni gibi organlar kullandıklarını, kan olarak ise ahududu reçelini tercih ettiklerini 

söyler. Dediğine göre, daha sonra kuklaları küçük parçalar halinde keserek Londra 

genelindeki çöp bidonlarına “dağıtarak” yok etmişler. 

kaldırım astronomu 
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Bu otopsi videoları için bir bilim insanının söylediği şu söz durumu çok güzel özetler 

aslında: 

 

“Bu uzaylı gerçek olsaydı, film yüzyılın cinayetinin -barbarca bir kasaplığın ve hem 

bu deforme yaratık hakkında biraz bilgi edinme fırsatının hem de eşsiz delillerin yok 

edilmesinin- belgeseli olurdu. Tecrübesiz ve beceriksiz eller, organların yapılarını, 

birbirleriyle ilişkilerini anlamaya ya da incelemeye hiç gayret göstermeden rasgele, 

plansız bir biçimde oraya buraya saldırıyor. Vücudun içindeki tuhaf şeyler 

körlemesine kesilip tasların içine atılıyor.” 

 

Vızır vızır gökyüzünde gezdiği iddia edilen uzaylı kardeşlerimizin, düşen araçlarını 

ve yaralanan, esir düşen arkadaşlarını niçin almaya gelmedikleri ve böylesine 

barbarca kesilip biçilmesine ses çıkarmadıkları da ayrı bir soru işareti. 
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NASA UZAYLILARI BİLİYOR AMA GİZLİYOR! 

  

NASA, her ne kadar bağımsız hareket etse de, sonuçta bir devlet kuruluşudur ve 

birşeyler gizlediği düşünülebilir. Böyle söyleyenler kendilerince haklılar ve bu yönde 

üretilen komplo teorileri karşısında pek bir şey diyemeyiz. 

 

Bununla beraber, NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) uzay araştırmaları, 

gözlem veya astronomi alanında “tekel” olmadığı gibi, “en yetkin” veya “onay mercii” 

kurum da değil, bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Fakat, bilim üretmeyen ve ürettiği bilim 

çoğunlukla “tercüme”den ibaret olan bir ülkede böyle sanılması şaşırtıcı değil. Bu 

arada NASA’yı itham da etmiyoruz, yargılamıyoruz, suçlamıyoruz; sadece “yalnız 

onlar yok” demek istiyoruz. 

 

kaldırım astronomu 
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Nasa haricinde ESA (Avrupa Uzay Ajansı), RSA (Rusya Uzay Ajansı), CNSA (Çin 

Ulusal Uzay Ajansı), JAXA (Japon Uzay Dairesi) gibi “sadece en önemlilerini” 

verdiğim onlarca uzay araştırma kurumu var. Bu ismini verdiğim kurumlar, özellikle 

ESA ve RSA, son derece ileri teknolojilere, dev yer ve uzay teleskoplarına, ayrıca 

dünya’nın en iyi astronomlarına sahipler. NASA’dan aşağı kalır hiçbir yönleri yok, 

hatta bazı konularda nasa’nın önünde yer alıyorlar. Gizlenecek bir şey varsa, 

bunların da gizlemesi, binlerce bilim insanının ve yüzlerce üniversitenin “susması” 

gerekiyor. 

 

Hadi bunlar da bir şekilde “devlet kurumu” ve diğer küçük ülkelerin (ispanya, güney 

kore, şili, brezilya, italya, iran, bulgaristan, isveç veya macaristan) uzay ajansları da 

ciddiye alınamayacak kadar küçük bütçeli dandik yerler ve zaten bir şey görmeleri 

mümkün değil diyelim. Mesela bizim Tübitak’ın Beydağları’ndaki gözlemevi ile bırak 

uçan daireyi, eşek kadar Marduk’u bile görmek mümkün değil diye kendi kendimizi 

kandıralım. 

 

Ya da tüm bilim insanlarını “devletin adamı”, olmadı “ajan” ilan edelim. Bakın ne 

kadar kolay oldu… 

 

Insanlar sanmaya devam ediyor ki; astronomi ve uzay bilimleri sadece “devlet”lerin 

kontrolünde bir şey. Üniversitelerin hepsi de zaten “küresel” bir devlete bağlı, tüm 

bilim insanları da ya sus payı ödenerek, ya da tehdit edilerek kontrol altında 

tutulabiliyor. Okyanusun ortasında küçük bir adadaki dev yeraltı tesisinde, yuvarlak 

bir masanın etrafında toplanmış birkaç takım elbiseli karanlık tip, neyin gizlenip neyin 

söyleneceğine karar veriyor. 

 

Neyse, sayıları 100 bini aşan bağımsız amatör astronomlar ne durumda peki? Onlar 

hiçbir şey görmüyor mu? Dikkat ettiniz mi, hiçbir amatör astronomdan ufo ihbarı, 

UFO videosu, marduk fotoğrafı, galaksi hizalanması animasyonu falan gelmez. 

Sabahlara kadar gökyüzünü tarayan, en ufak detayı (mesela 50 milyon km uzaktan 

geçen çok soluk bir kuyruklu yıldızı) çat diye bulup, “Tarkan görmüş 17 yaşında 

ergen kız çocuğu gibi” bütün basın organlarına, sosyal medyaya, uzay ajanslarına 

çığlık çığlığa neşe içinde servis eden bu kişiler nedense bir tane ufo fotoğrafı, bir 

tanecik Nibiru haberi geçmezler kimselere… 
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Ama elinde 1 megapiksel kameralı telefonuyla Büyükçekmece kıyısında piknik 

yapan amcamız, hemen titrek bir ufo videosu çekip televizyonlara ve Haktan 

Akdoğan’a servis edebilir. Ufo’ların çok süper gizlenme özellikleri sadece 

astronomların kullandığı ekipmanlar için geçerlidir, nokia telefonlar bu görünmezlik 

kalkanını aşabilirler. 

 

Amatör astronom dediğimiz bu kişilerin elindeki “teçhizat”a baktığımızda ise dudak 

uçuklatan şeyler görürüz. 1.5 metrelik teleskoplu gözlemevi kuranı mı ararsın, 50 ışık 

yılı uzaktaki yıldızda gezegen bulabilecek binlerce dolarlık ekipmana sahip olanı mı 

istersin, yoksa tüm gece tam zamanlı yüksek çözünürlüklü gökyüzü kaydı yapıp 10 

milyon km öteden geçen asteroid’i keşfeden mi dersin, ne ararsan var. Bir UFO eksik 

sadece! Kaliforniya semalarından Uşak köylerine yaldır yaldır ışıklar saçarak süzülen 

uzaylı filosunu bir türlü göremezler… 

 

Ama yok, millet NASA videolarında uzaylı arar, arkadan geçen uçan daireyi görür, 

Güneş’in kıyısına dev uzay gemisi gelir… Kimse bilimsel bir iki makale okumaya 

tenezzül etmeden NASA onu saklıyor, Ay’a kimse gitmedi, hem videolara baktım 

“kesin ip var”, bütün bunlar komplo geyiği yapıp kendi kendini tatmin edebiliyor. 

 

Bunların biraz daha akıllıları Marduk gelecek diye kitap yazıp milyon dolarları 

hüpletir, daha da akıllıları ışık ve sevgi tarikatları kurarak paranın ve cinselliğin dibine 

vurur, azıcık ticari zekâsı olanları da otu boku kozmikle, quantumla birleştirip 

mağazalar zincirleri açarken; kimileri de “hacı öyle bir şey olsa açıklar mı adamlar, 

akıl var izan var” gibi argümanlarla yaştan bağımsız ergen zekânın kabiliyetlerinden 

örnekler sunmayı sürdürüyor. 

kaldırım astronomu 



71 

YÜREĞİMİ ÖZLEDİM 
Yüreğimi aldın benden 
Kelepçeledin gözlerine 
Gözlerinde kaldı gözlerim 
Yüreğimi özledim 
Gözlerinin maviliklerinde 
Gözlerim 
Yüreğimi özledim 
Yüreğim bomboştu dün 
Özgür 
Serseri 
 Ve 
Hercai 
Gözlerinde hapsettin gözlerimi 
Yüreğimi özledim 
Sevdim seni 
Tutuldum delicesine 
Yaktın aşka ateşinle 
Sende kaldı yüreğim 
Yüreğimi özledim 
 
Kemal Özdemir  
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Değişimi Ve Yenilikçiliği 

Yönetme 

73 

Murat Girgin 

teknoloji 

martı* ekim 2013 

Bilgi teknolojilerinin bütün endüstri kollarında geliştirilmesinin 

etkinlerinin araştırılması son yılların önemli eğilimlerinden 

olmuştur. Fransa’daki bir araştırmada bu eğilimi dikkate almıştır. 

Bu araştırmada 3 yaklaşım saptanmıştır. 

Yardımcı yaklaşım (the instrumental approach) uzun süre baskındı. Bu yaklaşıma 

dair çalışmalar; bilgi ve iletişimin yeni araçlarının teknolojik değerini övgüyle 

tanımlıyor ve bu teknolojik değişimlerin hız (speed), güvenilirlik (reliability), 

erişebilirlik (accessibility) noktalarındaki katkılarını öne çıkarıyordu. 



74 

Bu teknolojiler genelde dikkate alınması gereken riskleri değerlendirilmeksizin bütün 

örgütlerin kaçırmaması gereken fırsatlar olarak sunuldular. Yeni bilgi teknolojilerinin 

bu çatı altında uygulanması pratik düzeyde sadece bir bilgi işleme (data-processing) 

projesi olarak görüldü ve uzmanların sorumluluğuna verildi. 

 

Bir başka mantık da bilgi teknolojilerinin tüm örgüt geneli üzerindeki etkisiydi. Bu 

önerimde de yönetimsel açıdan ağ (network) kavramının sadece bilgi sistemleri (IS) 

arasındaki bir ilişki olmasından öte, özellikle stratejik (strategic), örgütsel 

(organisational) ya da yönetimsel (managerial) etkinliği olan aktörler ve örgütler 

arasındaki bir ilişki olarak yorumlanması vurgulanmıştır. 

 

Bu yaklaşım ayrıca sonuç (the end -the performance of the organisation) ile süreç 

(the means -the IT) kavramlarının karıştırılmamasını vurgulayarak bu teknolojilerin 

sanıldığı gibi tarafsız olmadığını ve örgütün her fonksiyonunda işlevi olabileceğini 

göstermiştir. 

 

Sonuç olarak bu eğilim; BT’nin potensiyel katkılarını hesaba katmak için şirketi 

tekrar gözden geçirmeyi (to rethink the company) önermektedir. 

 

Son bir güncel yargı da çok daha kötümser bir bakışla; örgütün küresel yanını 

dikkate almaksızın entegrasyonu yapılan yeni BT’nin getirdiği hayal kırıklıklarının 

altını çiziyor. 
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Bazıları biçimin olağanüstülüğü üzerine uyarırken, bazıları bu sistemleri kullanan 

uzmanların elde ettiği formal ve informal güce karşı çıkıyor ve diğer karşıt görüşler 

de bir tarafta teknolojiyle kurulanların (start-ups of the Net) diğer tarafta da 

geleneksel çizgidekilerin (traditional) oluşturduğu çift kutuplu ekonomik bir dünyayı 

kınıyor. 

 

DEĞİŞİM VE YENİLİKÇİLİĞİN HANGİ KAVRAMLARI 

Sosyologların, ekonomistlerin ve mühendislerin sürekli tartıştığı bu iki kavramın 

ayrıldığı noktalar aslında oldukça belirgindir. 

Genel mânâda, değişim (change) örgüt için bir farklılık (modification) sunarken, 

yenilikçilik (innovation) mevcut örgüt için geçmişine göre belirgin bir ilerleme 

(moving forward) sağlar. 

 

Durumsallık yaklaşımı gereği en iyi örgüt yapısı olmadığını söylediğimiz gibi 

yenilikçilik ve değişim için de sonuçları açısından en iyi diyebileceğimiz biri yoktur 

çünkü her ikisi de örgütün şartları ve gereksinimlerine göre istenilen sonuca göre 

uygulanır. 
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Fatih Terim’in Dönüşü 

Muhteşem Olacak 
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Ben Fatih Terim’i severim.  

 

Benim gibi hem Adanalı hem Galatasaraylı olmasından… 

 

Babama fiziksel olarak çok benzemesinden… 

 

Kazanma hırsından, başarıya odaklanmasından, olağanüstü motivasyon 

yeteneğinden… 

 

Bu ülkede yetişen en önemli, en başarılı, en istikrarlı teknik direktör olmasından… 

Türkiye dışında da bu işi yapmaya cesaret etmesinden… 

 

Büyük düşünmeyi bilmesinden dolayı severim. 

 

Kendisinden üç kat eğitimli binlerce “beyaz yakalıyı” karşısına alıp “liderlik nedir” 

anlatmıştır mesela…  
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Sinirlerine hakim olamayıp rakip takım futbolcularına tekme tokat girişmesinde 

elbette kızdık ona…  

 

Küfür ettiği için ceza alıp, haftalarca takımını “tribünden yönetmesi”ne de aynı 

şekilde..  

 

Ancak o her zaman defolarını, olağanüstü başarılarla örtmeyi bilmiştir. 

Hataları hatırlandığında “kızılan” değil, “olmuş bir kere” denilen insandır o…  

İyi insandır Fatih Terim… 

 

Bizim Adana derneğine yaptığı katkıları buraya yazsam pek çok kişinin dudağı 

uçuklar. 

 

Üstelik bunu sadece Adana’yı ve hemşerilerini sevdiği için yapmıştır. 

 

Esprili, yaratıcı biridir. Adana’da “bir gelenek olan” sabahın 6’sında ciğerle kahvaltı 

yapma “uygulamasını” “Ciğer Brunch”a çevirerek İstanbul’da gerçekleştirmiştir.  

 

Pek çok insan maço, kaba bir insan zanneder onu… 

 

Aslında eşine saygılı, kızlarını çok seven, kadınlara nezaketle yaklaşan bir 

beyefendidir o…  

 

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin “Meclise daha fazla kadın girmesi için 

yaptığı” kampanyaya destek vermiştir. Bu desteği vermeden önce yine bir kadına 

danışmıştır. 

 

Bir Fatih Terim dönemi daha kapandı ama herkes biliyor ki, o yöneticiler yolcudur, 

Fatih Terim hancı…  

 

Bu yalnızca “kısa bir aradır” ve hocanın dönüşü muhteşem olacaktır… 
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İnsan olarak anlam arayışı içerisinde olduğumuz için sadece 

yaşamak yetersiz kalıyor, bu nedenle  mutlu yaşamamız gerekiyor 

diye hissediyorz, dolayısıyla hayatın anlam kazanabilmesi için 

mutlu zamanlara ihtiyaç duyuyoruz. Evet, hayattan mutluluk 

bekliyoruz; peki mutluluk  nedir, nelerden mutlu oluyoruz ? 

Mutluluk sağlık mı, aşk mı , başarı mı ya da para mı ?  

Mutluluk Bir Alışkanlık 

Mıdır ? 

martı* ekim 2013 

kitaplık 

İnsanlık tarihine baktığımızda , 

çağlar boyunca mutluluk kavram 

olarak çok farklı şekillerde ele 

alınmış. Felsefenin doğuşu ile 

birlikte, mutluluk üzerine 

düşünmeye dair belirli arayışlar 

içine girilmiş. Örneğin klasik 

Yunan felsefesinde Sokrates  iyi 

hayatı, hem en mutlu hem de en 

erdemli olandır diye tanımlarken 

mutluluğu erdem ile birlikte ele 

almış ve mutluluğun belli değerler 

doğrultusunda 

gerçekleşebileceğini düşünmüş. 

Tarihte biraz ilerlediğimizde 

Hobbes’ a göre mutluluk, doyuma 

ulaşmış bir ruhun dinginliğinden 

ibaret değlidir, yani mutluluk 

huzur değildir. Mutluluk, arzunun 

bir nesneden ötekine atlayarak, 

kesintisiz yürüyüş olarak ele 

alınmış. Diğer taraftan, dini 

perspektiften baktığımızda, tek 

tanrılı dinlere göre mutluluk bu 

dünyada değil başka yerdedir, 

mutluluk cennettedir.  

Pınar Şenoğlu 

Aydınlanma çağının başlaması ile birlikte, insanlık mutluluğu yeryüzünde aramaya 

tekrar devam etmiş, zevki ve şehveti keşfetmiş. Materyalizmin doğuşu ile birlikte  ise 

nesneler mutluluk aracı olmaya başlamış. 
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Tarihte, farklı zamanlarda ve kültürlerde farklı şekilde ele alınan mutluluk günümüzde 

nasıl ele alınıyor ? Ve birey mutluluk kavramının neresinde? Bireyin, mutluluk 

kavramı ile olan ilişkisi etken mi edilgen mi? Birey kendi mutluluğunun sorumluluğunu 

alıyor mu ? Bu sorular çerçevesinde günümüzde mutluluğu nasıl ele aldığımızı 

düşündüğümüzde, mutluluğun insanın dışında bir kavram olarak ele alındığını veya 

empoze ediliğini gözlemleyebiliriz.  Şu marka çantayı kullandığımızda , şu marka 

arabaya bindiğimizde, şurada yemek yediğimizde mutlu olacağız. Şu marka, şu yer 

diye bize sunulan mutluluk araçlarını saymaya devam edebiliriz. Bu doğrultuda  

varacağımız sonuç, mutluluğun daima bizim dışımızda olduğu yönündedir ve sürekli 

peşinde koşulan ancak yakalanamayan konumunda olduğudur. 

 

Bu noktada kitap bize farklı bir perspektif sunuyor. Günümüzde bize empoze 

edilmeye çalışılanın aksine mutluluğun dışarda olmadığını, bireyin sorumluluğunda 

olduğunu ve bireyin mutluluğunun, değerleri doğrultusunda gerçekleştireceği 

eylemlere bağlı olduğunu açıklıyor. Mutluluğu alışkanlık haline getirebilmemizde 

faydalı olabilecek uygulamalara yer veriyor. Yazara göre mutluluk insana özgü bir 

histir. Mutlu olduğumuzda daha iyi düşünür, daha iyi iş görür, daha iyi hisseder ve 

daha sağlıklı oluruz. Mutluluk hak edilen ya da kazanılan bir şey değildir. Mutluluk 

gelecekte değil, bulunduğumuz andadır. Mutluluk sağlıklı, başarılı ve faydalı bir insan 

olabilmemiz için gerekli olan temel bir husustur ve kolaylıkla geliştirilebileceğimiz 

zihinsel bir alışkanlıktır.  

 

Mutluluğu sağlayacak olan tutum ise değerlerimiz doğrultusunda sahip olduğumuz 

amaç uğrunda çalışmaktır. Hayalimize ulaşmamız için bizi yakan bir arzu ve buna 

ulaşmak için çalışmamızı sağlayan kararlılığımız bu konuda en önemli hususlardır. 

Bu noktada problemlere ve tehditlere karşı girişken ve olumlu bir şekilde tepki verme 

ve ne olursa olsun, sürekli amaca-yönelik hareket etme alışkanlığını edinmeye 

ihtiyacımız bulunuyor. 

 

Sürekli amaca yönelik hareket edebilmek için şu özellikler geliştirmemiz gerekiyor:  

Belirli bir amaca sahip olmak, gerçeği görmeyi esas alan bir anlayışa sahip olmak, 

harekete geçme cesareti, yardımseverlik, kendimize değer vermek, özgüvene sahip 

olmak ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek. Yazara göre bu özellikler 

doğamızda bulunan “başarı mekanizmasının” harekete geçmesi ile 

geliştirebileceğimiz özelliklerdir.  

 

İnsan için “yaşamak” türün korunması ve fiziki olarak hayatta kalmaktan fazlasını 

kapsar. İnsan yaşamı belirli duyguların ve ruhsal tatminlerin varlığını da gerektirir. “ 

Başarı mekanizması” insanın tehlikeden kaçmasına ve onla baş etmesine, türün 

hayatta kalmasını sağlayan “ cinsel içgüdüye” ek olarak, sorunlarına cevap 

bulmasına, icat etmesine, şiir yazmasına, ticaret yapmasına, bilimde yeni şeyler 

keşfetmesine, gönül rahatlığı sağlamasına, daha iyi bir kişilik geliştirmesine ya da 

hayatıyla bağlantılı olan ve hayatını tamamlayan tüm diğer aktivitelerde başarı elde 

etmesine yardımcı olur. Başarı mekanizması doğamızda olan bir yol göstericidir. 
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Yaratıcı hayal gücü, başarı mekanizmasını harekete geçiren temel husustur. Hayal 

gücü hayatımızda, birçoğumuzun aklından geçenden çok daha önemli bir role 

sahiptir. Bir insan kendisi ve çevresi hakkında hayal ettiklerine göre davranır ve 

hisseder. “Yaratıcı hayal gücü” şairlere, filozoflara ve mucitlere mahsus bir şey 

değildir. Her türlü hareketimizde mevcut olabilir. Hayal gücü otomatik başarı 

mekanizmamızın üzerinde çalıştığı amaç “ resmini” belirler. Dünya tarihinde farklı 

alanlarda iz bırakan kişler de hayal gücünün önemi konusunda ortak bir payda da 

birleşiyorlar. Örneğin  Napolyon “ Dünyayı hayal gücü yönetir” demiş. İskoç filozof 

Dugold Stewart da “ Hayal gücü yeteneği insan faaliyetlerinin kaynağı ve insan 

gelişiminin de kökenini oluşturur … bu yeteneği yok ettiğimizde insanın içinde 

bulunduğu koşullar sabit, değişmez bir hal alır” demiş.  

 

Yapılan araştırmalar insan beyni ve sinir sisteminin yaratıcı hayal gücü doğrultunda 

başarı mekanizmasını çalıştırmaya odaklı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. 

Araştırma sonuçlarına göre “doğru” ve “başarılı reaksiyon” bir kez başarıldığı zaman 

gelecekte ortaya çıkan durumlarda da  hatırlanır. Otomatik mekanizma bu başarılı 

reaksiyonu gelecekteki denemelerde kopyalar. Çünkü başarılı bir şekilde reaksiyon 

göstermeyi “ öğrenmiştir”. Başarılarını “ hatırlar”, başarısızlıklarını unutur ve başarılı 

hareketlerini birdaha bilinçli bir şekilde “ düşünmeden “ bir alışkanlık haline getirir. Bu 

noktada önemli bir husus gündeme geliyor, “benlik imgesi”. Yaratıcı hayal gücümüzü 

kullanarak, içimizdeki başarı mekanizmasını harekete geçirip, mutluluğu alışkanlık 

haline getirebilmemiz için benlik imgemizi geliştirmeye ihtiyacımız bulunmaktadır.  

 

Yazara göre “benlik imgesi” bireyin zihinsel ve manevi olarak kendisini algılayış şekli 

olup davranışlarını değiştirmede en önemli faktördür. Tüm eylemlerimiz, 

duygularımız, davranışlarımız ve hatta becerilerimiz her zaman bu benlik imgesiyle 

uyum halindedir. 

 

kitaplık 
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“Benlik imgesi” bireyin kendini gerçekleştirebilmesinin sınırlarını belirler. Neyi 

yapabilip, neyi yapamayacağını tanımlar. Benlik imgemizi geliştirirsek 

yapabileceklerimizin alanını da geliştirebiliriz. Yeterli ve gerçekçi bir benlik imgesi, 

bireye yeni yetenekler, yeni beceriler aşılar ve başarısızlığı başarıya dönüştürür. 

Benlik imgesi değiştirilebilir. Yazara göre hiç kimse benlik imgesini değiştiremeyacak 

ve böylece yeni bir hayata başlayamayacak kadar genç ya da yaşlı değildir. Benlik 

kavramı değiştiğinde yeni benlik algısına uygun diğer yeni şeyler pek de zorlanmadan 

kolayca başarılır. Dolayısıyla yeterli ve gerçekçi benlik imgesi ile mutluluğu alışkanlık 

haline getirebiliriz. 

 

Yazar hayatın kendisinin uyarlanabilir olduğuna inanıyor. Hayat sadece bir son değil, 

sona giden bir araçtır. Hayat bize, önemli amaçları çeşitli yollarla başarmamız için 

tanınmış olan bir “araçtır”. Eğer insan amaç arayan bir varlık olarak görülüyorsa, 

benlik imgesi ile oluşan yaşam gücü, onu amacına götüren itici güç olarak görülebilir. 

Yaşam gücü ihtiyacımızı da mutlu olarak karşılayabiliriz. Bu da bizim elimizdedir. Bu 

nedenle bireyin mutluluğu kendi sorumluluğunda ve mutluluk öğrenilerek alışkanlık 

haline getirilebilir. Kalıcı mutluluk düzeyine sahip olmayı öğrenerek, doyumlu ve 

faydalı bir hayat yaşamaya sandığmızdan daha yakınız. Çünkü mutluluk bizim 

düşüncelerimizden, duygularımızdan ve davranışlarımızdan kaynaklanıyor.   

 

 

Kitap Adı : Mutluluk Bir Alışkanlıktır 

Yazar Adı : Maxwell Maltz 

Yayınevi : Koridor Yayıncılık 

Basım Tarihi : 2013, 1.Baskı 

Basım Yeri : İstanbul  
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Yeryüzünde kadınların hikâyeleri asırlardır birbirlerine sırlarını 

fısıldayıp dururlar. Kadınlar olmasaydı dünyada, gülmeselerdi, 

ağlamasalardı, umut etmeselerdi… Belki hikâyeler de olmazdı. İclal 

Aydın, bu ilk romanında, üç kadının birbirine dolanan hikâyesini 

anlatıyor…  

Bir Cihan Kafes 

Aytül BİNGÖL 
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Yeryüzünde kadınların hikayeleri asırlardır 

birbirlerine sırlarını fısıldayıp dururlar. Acıları, 

pişmanlıkları, yaşadıkları, yaşayamadıkları, 

hayalleri yıldızların köşelerine asılıp kalmıştır. Her 

gece göz kırparlar da bize, farkına bile varamayız. 

O kadar yoğunlaşmışızdır ki kendi hayatımızın 

hikâyesine, sanırız ki bizimki en acısı, en sıradışı 

olanı. Ama yanılırız…  

 

Kadınlar olmasaydı dünyada, gülmeselerdi, 

ağlamasalardı, umut etmeselerdi, hikayeler de 

olmazdı. Issız, ışıksız, renksiz bir kara parçasına 

dönüşürdü evren. 

Bir Cihan Kafes bir ilk roman... Üç kadının birbirine dolanan hikayesini ne güze 

anlatmış İclal Aydın.  

 

Kadınların kendileri için hazırlanan bir hayatı yaşamaya zorlanırken, onlardan boyun 

eğmelerini, mutluymuş gibi görünmelerini isteyen bu iki yüzlü toplumu bir kez daha 

vurmuş yüzümüze. Bildiğimiz ama görmezden geldiğimiz gerçekleri haykırmış bir 

kez daha. Erkeklerin hep haklı olduğu, hep doğru kararlar verdikleri, ne yaparlarsa 

yapsınlar suçlanmadıkları, her yükün kadınların omuzlarına bırakıldığı ve kadınların 

da buna inandırıldığı bir yaşamın içinden üç kadını çıkarmış karşımıza. Samire, 

Yaşar ve Lorin. Farklı zamanlarda, farklı çevrelerde yaşamış olsalar da, aynı kaderi 

paylaşan üç nesil. Bir anneanne, bir anne ve bir kız.  

 

Ablasının namusunu kurtarmak için istemediği bir adamla evlenmek zorunda kalan 

Samire... Doğum yaptığı gün kocasını kaybeden, hayatını dar bir kalıbın içinde 

yaşayan, kızıyla bir türlü iletişim kuramayan mutsuz Yaşar… 
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İyi bir eğitim alan, bir dönem yurtdışında yaşamış, zeki, başarılı ama mutluluğu hep 

bir erkekte bulacağını sanan Lorin.  

 

Evet, bu roman kadın kahramanlardan oluşuyor. Her ne kadar, Samire, Yaşar ve 

Lorin ön planda olsalar da, satır aralarına sığınmış, adlarından çok az bahsedilse de, 

çığlıkları en fazla duyulan kadınlar da var romanda. Öyle kadınlar ki, başlı başına 

cesaret örneği. Öyle kadınlar ki, dimdik ayakta. Öyle kadınlar ki, onlar zaten birer 

kahraman. 

 

Gün gelir bu üç kadın aynı evde hayatlarını sürdürmek zorunda kalırlar. Aslında bu 

durum birbirlerini anlayabilmeleri için onlara sunulmuş bir şanstır.  Benzerlikleri 

vardır, sezgileri, hayat mücadeleleri, güçlü kalabilmek için verdikleri uğraş. 

Farklılıkları vardır , olaylara bakışları, başlarına gelenlere verdikleri tepkiler, 

kurdukları  hayaller, beklentileri. Bu benzerlikler ve farklılıklar öylesine güzel 

özdeşleşmişlerdir ki bu üç kadının ruhunda, onlar fark etmeseler de, benlikleri çoktan 

el ele vermiştir. 

 

O güne kadar birbirlerini hiç tanımadıklarını, yüzeysel bir ilişki içinde olduklarını 

anlarlar zamanla. Hepsinin sadece kendilerine sakladıkları sırları, anıları vardır. Tüm 

bunlar aralarında bambaşka bağlar oluşturacaktır. 

 

Herkesin başında fırtınalar kopar ama sadece bazılarının çiçekleri dökülür. 

 

Türü: Roman 

Yazar  : İclal Aydın 

Yayınevi : Artemis 

Yayın Tarihi : 2013 

Sayfa Sayısı : 330 

 

 

kitaplık 
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Karanlık olduğu için aydınlığı fark ettim 
Karanlık görevini yaptı, aydınlığa hazırım 
Karanlıkta ışığı görmeyi öğrendim 
 
Gerçek ışık için aydınlığa yürüdüm 
Vardım, gördüm, anladım 
Işığın en güçlü olduğu yer karanlık 
 
Yasemin Sungur 
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Sema Büyüksıvacı 

gezi 

Transsibirya gezimiz trene geçişimizle devam ediyor. İlkönce bir 

vagonda 18 kişi, küçük kompartımanda iki kişi sıkılmadan nasıl 

seyahat edeceğimizi düşünmedim dersem yalan olur. Bindik bir 

alamete çıkıyoruz kıyamete gibi oldum.  

martı* ekim 2013 

Hepimiz yerleşmek için harıl harıl uğraşırken tren çuf çuflayarak yola çıktı. Bu arada 

bavullarımızı nereye nasıl koyalım derken oturduğumuz yerin üstünde yatak 

olduğunu görünce oraya bavulları yerleştirip açıp giyeceğimizi çıkardık. Hele hele 

tren giderken bir şey yapabilmek bize ilkönce zor geldiğini söylemeliyim. Hiç te 

dışardan göründüğü kadar kolay değilmiş. Ney se ki sonunda üstümüzü değiştirdik 

ve diğer komşularımıza kolay gelsin bile dedik. İlk molamız Viladimir’de 23 

dakikaydı. Rehberimiz hepimize duracağımız durakların ne kadar ve kaç dakika 

mola olduğuna dair bir çizelge verdi. Biz de oradan takip etmeye başladık. Hava 

soğumuştu. Dışarı çıkınca hissetmemek mümkün değildi. Rehberimiz Akşam 

yemeğimizi başka bir vagonda yiyeceğimizi ve arada olan vagonlardan geçerek 

gideceğimizi haber verdi. Nasıl yani dedik. Çünkü bizim vagonumuz trenlere ek 

olduğundan yemek vagonun nerede olduğunu bilmiyorduk .Diğer vagonlarla olan 

bağlantımız kapalıydı. Yemek vagonuna geçerken 5 vagon geçtik. Ama vagonların 

amları kapalı olduğundan havasız ve berbat koku eşliğinde geçtik. Bu benim hiç 

hoşuma gitmemişti. Ama yapılacak bir şey yoktu. Yemekten sonra hepimiz çok 

yorgun olduğumuzdan yatmaya hazırlandık. Yataklarımızı bize ait iki görevlimiz 

açıyordu. Bunlar çok tatlı karı koca idiler.  

 

Çay, kahve ufak tefek işlerimize yardımcı oluyorlardı. Sonunda yattım ama uyu 

uyuyabilirsen, çünkü tren gece çok hızlı gittiğinden o kadar sallıyordu ki, iç 

organlarım yer değiştiriyorlar sandım. Uyu, uyanma şeklinde ilk gecemizi atlattık. 

Sabah Balezino adlı kasabaya geldik. Burada da 23 dakika durdu ve bizler indik. 

Biraz yürümek ve hava almak için iyi gelmişti. Kahvaltıya tekrar yemek vagonuna 

geçtik. Fakat yetersiz bir kahvaltıydı. Bundan sonra Perm şehrinde durduk. Burada 

saat farkı Moskova’yla  2 saate çıktı. Sibirya ‘da saat farkını Moskova’ya göre 

ayarlanıyordu. Onu da öğrenmiş olmuştuk. Çünkü her yer de iki saat yerel ve 

Moskova saati olarak zaman gösteriliyordu. Şu ana kadar 1397 km yol gelmiştik. 

Ural Dağlarını geçmeye başladık. Ekaterinburg adlı şehirde durduk. Burası büyük 

şehirlerinden biriymiş. 27 dakika mola vardı. Burada Sado abimizin doğum günü 

olduğundan şampanya patlattık.  
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Akşam yemekten sonra kompartıman arası misafirlik yapmaya başladık. Kuru 

yemiş ve İçki ikramı nefisti. Fakat pek uykumuz gelmediğinden kitap okumak çok 

iyi geliyordu. Sabah Omsk şehrinde 34 dakika mola verilince hepimiz istasyonda 

yürüyüş yaptık. Burada saat farkı 3 oldu. Biraz da alışveriş yapma imkanımız oldu 

Magnet gibi. Novosibirsk şehrinde ineceğimiz için yanımıza küçük bir el bagajı 

hazırladık. Çünkü otelde kalacaktık. Bir daha ertesi günü trene binecektik. Bu ana 

kadar 3303 km yapmış olduk. Rehberimiz buranın yerel rehberiyle buluşup otele 

geçeceğimizi söyledi. Otelde yediğimiz yemek çok güzeldi. Sonunda karnım 

doymuştu. Şehirde gezmek isteyen arkadaşlar yemek sonrası taksiyle gezmeye 

çıktılar ama grubumuzun en genç yolcusu bara gitmek isteyince barda takılmışlar. 

Barda ki tekila servisini sabah ballandıra anlatması çok doğaldı. Çünkü tekila 

servisi erkekler için cazipmiş.  

 

Bir de benim trenden inerken arkadaşlarımın adlandırdıkları kontes şapkam elimde 

küçük valizimle bana yardımcı olan görevlimizin beyaz eldiven giymiş olması 

elimden tutması da ayrı bir olaydı. Novosibirsk’te hele de otelde rahat yatakta 

yatmaktan sabah kalkmak istememiştik. Doyurucu bir kahvaltıdan sonra şehri 

turlamaya hazırdık. Rehberimiz Sibirya’nın en genç ve en büyük şehri olduğunu 

1893 yılında kurulduğunu şimdi ise 120.kuruluş yıldönümünü kutladıklarını söyledi. 

Şehri kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları olumsuz etkilediğinden havaalanı 

kullanılmıyormuş. Helikopter ve özel uçaklar için izin varmış. Yazında uçak şovları 

ve eğitim için kullanıldığını belirtti. Şehir Transsibiryanın inşaatı sırasında 

kurulmuş. Orby şehrindeki tren yolu inşaatı için kurulduğundan Sibirya Federal 

Bölgesinin başkenti sayılıyor.  

gezi 
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Buranın en güzel yerlerinden biri pazarıymış. Biz de burayı gezmeye başladık. Gıda, 

et, sebze meyve, orman yemişleri ve Altay Bölgesinin balları var. Sibirya ormanları 

yaban arılarının ballarıyla ünlüymüş. Pazar mallarının doğal ürünler olduğu, diğer 

bölüm de çiçeklerin olduğu yeri gezdik. Buradan meydana doğru ilerliyoruz. 

Meydanda 4 samur heykelin bulunduğu yer Rusya’nın tam ortası sayılıyormuş. Adı 

Sibirya’nın ufukları ve halk burada dilek de dileyebiliyormuş. Yürüyerek parkın içine 

doğru giderken çevremizde çeşitli ağaçlar var. Melis, Toyga, Sedir, Alçım gibi. Bu 

park 1917 Bolşevik devrimi sonrası iç savaş olunca toplu mezar oluyor. Çarın 

adamları ve Bolşeviklerin tamamı buraya gömülüyor. Ortada alev şeklinde heykel 

var. Karşı duvarında devrimi anlatan kabartmalar var. Yerlerde toplu mezar 

mozoleleri var. Buradan Kızıl caddeye geçtik. Binaların çoğu eski binalar bazıları 

1909 yılında büyük bir yangında yanmış. Şehirde Pazar meydanı, Kızıl Meydan, 

Stalin ve Lenin meydanları bulunuyor. Bir tek de Leninin heykeli var. Halk 

kaldırmamış. Opera binasına giderken şehrin kuruluş yıl dönümü olduğundan çok 

sayıda eski yıllara ait fotoğraflar var. Tarih müzesi gibiydi. Stalin dönemine ait 

fotoğraflarda insanların bakışlarında korku olduğunu gördük.  

 

Halk tarafından  sevilmediğinin nedenlerinden biri daha diye yorum yaptık. 

Rusya’daki en büyük opera binası karşımızda heybetiyle göz kamaştırıyordu. 

Bolşoy’dan da büyük olduğunu öğrendik. 1931 yılında kültür ve ilim evi olarak 

yapılmaya başlanmış 1945 yılında Opera binası olarak açılmış. Ayda 20-25 opera 

olurmuş. Açıldığından bu yana 350 çeşit opera ve bale oynanmış. müthiş büyüklükte 

sahne arkası var. 1800 kişilik salon. Girişinde büyük portmanto var. Tavandaki avize 

Çarlık Rusya’sını andırır biçimdeydi. Operayı gezerken keşke şu an gösteri olsaydı 

da seyredebilseydik dedik. Bizim ülkemizde de sanatı yerden yere çalan devletimiz 

var.  
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Buradan otantik bir restorana giderek yemeğimizi yedik. Sırada Lokomotif Müzesi 

vardı. Burası açık hava müzesiydi. Tesadüf; bugün demiryollarının bayramı 

olduğundan yoğun ziyaretçisi vardı. 1898 yılında yapılmış zırhlı vagonla başladık. 

Romonof ailesinin kullandığı vagonmuş. Bu vagon 1917 de Çar trenle giderken 

askerler tarafından önü kesilip feragatname imzalatılıyor. Dünyanın en demokratik 

hükümeti kuruluyor. Bu hükümet sekiz ay sonra Bolşevikler tarafından devriliyor.  

Lenin de bindiği de vagon var. Hem de lüks bir vagon. Çünkü Lenin sürgüne 

gönderildiğinde hem soylu hem de zenginmiş. Ayrıca hastane olan vagonlar var. Bir 

de mahkum vagonu, hapishaneden beter, kafesler şeklinde penceresiz hücreler gibi, 

insanı bırakın hayvanın bile kalamayacağı şeklindeydi. İçim kalktı ve hemen indim. 

Müzeden çıkarken yağmur yağmaya başladı. Hepimiz kahve içmek istediğimizden 

rehberimiz bizi üniversitenin kafesine götürürken bilgi vermeye devam etti. Rusya’da 

ilk kez hipotermik şartlarda kalp ameliyatı yapılmış. 2.Dünya savaşında  Alman 

işgalinden kaçan bilim adamları çalışıp yeraltı kaynakları bulmuşlar. 1940-50-60 

yıllarında beyaz petrol, elmas, kömür, alüminyum, titanyum bulunmuş. Sivil 

savunmada ve uzay çalışmalarında kullanılmış. Bilim insanlarının çoğu bu şehirde 

kalıyormuş. İlginç bir bilgi ise burada sincap öldürenin cezası ölüm. 

  

Burada buz altı balık avı yaygın.  Havanın soğuk sıcak arasındaki farktan kalp ve 

damar hastalığı da yaygın. Tarım ise 90 gün yapılabiliyormuş. Mayısta ekim yapılıp üç 

ay sonra hasat yapılıyor. Sibirya’nın birçok bölgesinde toprak 70 metre altına kadar 

donuyormuş. Sadece yazın üstte ince bir tabaka eriyor. Kışın 2 metre buz tuttuğunu 

bundan dolayı su tesisatı iki metre derinlikteymiş. Donmuş topraklı alanlarda evler 

kazıklar üzerinde duruyor. Çünkü bina toprağı eritip yapıyı bozabiliyor. 2.Dünya savaşı 

sırasında buraya çok göç olmuş. Konut yapımları çoğalmış. Devlet tarafından koruma 

altına alınan evler iki katlı ahşap süslemeli ferforje bahçe korkuluğu olan, 1900 

yılından kalma evler bin ev varmış. Bolşevik zamanında çoğuna el konulmuş daha 

sonra ilk sahiplerine verilmiş. Hala bazılarında oturanlar var. Akşam yemeğimiz için 

Azimut oteline geçtik. Yemekler nefisti. Hele de mantısı bizim alışık olduğumuz 

şeklinden farklı üstüne soğanlı mantarlı karamelize edilmiş bir sos vardı ki. Hımmm 

şimdi bile ağzım sulandı. Novosibirsk şehrindeki saatimiz dolmak üzereydi. Çünkü 

tren saatimiz yaklaşmaktaydı. Buradan istasyona gelerek vagonumuzun bizleri 

beklediğini başka bir trene eklendiğini gördük. 

 

Yorgun bir günün sonunda vagonumuzda gezdiğimiz yerlerin kritiğini yaptıktan sonra 

hepimiz kompartımanımıza çekilerek yattık. Yatmadan evvel rehberimiz Irkustk’ ta 

kadar olan durak ve mola çizelgemizi verdi. Ben biraz onu inceledim. İki büyük şehir, 

24 kasaba geçecektik. Sabah kahvaltımızdan sonra trenimiz Kraznoyarsk şehrinde 

durdu. Geçtiğimiz bölgeler de ormansız yerler vardı. Orman olan yerlerde de buraya 

özgü huş ağaçlarıyla kaplıydı. Gövdesi kireç sürülmüş gibi beyaz tepesi yeşillikti. 

Çoğu büyük şehirlerinin tren istasyonları lokomotif şeklinde yapılmış binalardı. Ya Nil 

yeşiline boyalı ya da mavi rengine boyalıydı. Burada 22 dakika durduk. Biraz 

yürüyüşten sonra trene geri döndük. Bazı arkadaşlarımız rehberimizden rus alfabesini 

biraz rusça öğrenmek istediğinden bir saatlik derse başlamışlardı. Ders alan 

arkadaşımızın yazdığına göre 1700 yılında Deli Pedro müsevi takviminden miladi 

jülyen takvimine geçmiş. Daha sonra Gregoryan takvimine geçilmiş.  
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1918 yılında kiril alfabesi sadeleştirilmiş. Bu bilgiyi de verdikten sonra öğle yemeğine 

giderken Rus edebiyatı ile ilgili yapmış olduğum çalışmayı yanıma aldım. Yemekten 

sonra genel olarak edebiyattan bahsettikten sonra Rus edebiyatına geçtim. Buraya ait 

Rus yazarlardan Dostoyevski ve Tolstoy’u anlatarak aforizmalarından alıntılarla 

karşılaştırma yaparak söyleşimi bitirdim. Arkadaşlarım çok memnun kaldıklarını, 

hatırlatmalarımla tekrardan Rus edebiyatından okuma yapmak istediklerini söyledi. Bu 

benim için güzel bir paylaşımdı. Trenimiz İlanskaya şehrinde mola verdiğinden 

kendimizi hava almak için dışarı attık.  

 

Akşam yemeğinden sonra da mutat misafirliklerle yatma saatimiz gelmişti. Sabah 

Irkutsk’ta trenden yine küçük bir valizle indik. Ama hava burada hissedilir derecede 

soğuktu. Buradan otobüsümüze geçtik. Kahvaltımızı Baykal Gölünün yanında bir otel 

de yapacaktık. Geçtiğimiz nehir Baykal’dan çıkan Angara nehri Yensei nehrine 

dökülüp kuzey denizinde son buluyor. Şehir yemyeşil, evler eski yüzlü, ahşap ve 

betonarme  4-5 katlı binalar. Şehirde ahşap evlerin bir kısmı 150 yıllık. Geçen yıl 350. 

Kuruluş yıldönümünü kutlamışlar. Baykal Gölüne gelirsek, Sibirya’nın incisi diyorlar. 

Dünyanın en eski gölü 25 milyon yaşında. Normalde göllerin ömrü 10-15 bin yıl, bu 

sürenin sonunda bataklık haline gelir. Alüvyon ve yosun tutar. Baykal’da ise her yıl 2 

cm genişliyor. Nedeni ise depremler…  

 

Baykal’ın içindeki küçük hayvanlar alüvyonla beslendiklerinden göl bataklık haline 

gelmiyor. Su basıncı ile yavaş yavaş kayalaşıyor. Karidesgiller gölün doğal filtresi 

oluyor. Baykal gölü 336 nehir ve çay tarafından besleniyor. En büyüğü Selinka nehri. 

Baykal’ın tek kızı diye adlandırılıyor. 2000 km kıyısı, uzunluğu 636 km, en geniş 80 

km en dar 25 km. 31.500 km yani Belçika kadar deniyor. Temizleyen yengeçler en 

derinde bile temizliyor. Ölüler yok oluyor. Ocak ortasından Mayısa kadar buz altında. 2 

metre buz tabakası oluşuyor. Üzerinde ralliler bile yapılıyor. Bazı köylere çevresinden 

ulaşım yok. Yazın tekne, kışın araba ile ulaşım var. Bazı yerlerinde buz tabakası ince, 

su altından sıcak akıntı olduğundan. Buranın halkı bu bölgelerini iyi bilirmiş. 

Anlatıldığına göre geçmiş tarihte 1904-1905 Japon savaşında Trans Sibirya 

inşaatında vagonları atlarla gölün üzerinden geçirmişler. Rehberimiz bunları anlatırken 

kahvaltı yapacağımız yere geldik. Buradan da teknelerle Baykal gölünü gezmeye 

çıkacağız. Rivayete göre Baykal gölüne girenin ömrü 30 yıl uzarmış. Zuhal 

arkadaşımız bu soğuğa rağmen göle giren tek arkadaşımız. Gölü gezerken çevrede 

dağlardan dolayı havası ılıman. Ama bizler yine de üşüdük. Tekne gezisinden sonra 

hediyelik eşya mağazalarından alışveriş yaptık. Buradan Aya Nikolosky kilisesine 

geldik. Bahçesi çok güzel çiçeklerle bezenmiş ve bakımlıydı. Kilisenin içi çok cazip 

gelmedi. Kilise 1852 yılında bir işadamı tarafından yaptırılmış. Öğle yemeği için 

Baykal Gölünün kenarında güzel bir lokantada buraya özgü balıktan yedik. Lokantanın 

önü Baykal gölüne bakıyordu.  

 

Terasında oturup kahvelerimizi içip seyre daldık. Sırada Müze vardı. Müzeye yılda 

200 binden fazla ziyaretçi geliyormuş. Hem  doğa olaylarını, hem de cihazlarından 

dolayı araştırma yapmak için. Dünyada böyle çok az müze varmış. Doğayı araştırıp 

çok büyük koleksiyon toplamışlar. Çeşitli orman hayvanları, balık türleri, suyu 

temizleyen tek ve çok hücreliler deniz araştırmalarında kullanılan aletleri gördük.  
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Akvaryum da çeşitli balıklar ve fok balıkları vardı en çok hoşuma giden bölümdü. 

Sırada tahtalı, ahşap köyü vardı. Su altında kalmış bazı mimari eserler buraya 

taşınmış. 18.yy da buraya cam ve porselen fabrikası kurulmuş. Köyde kalesinden 

tutun da okuluna kadar bir yığın ahşaptan ev var. Buraya özgü ağaçlardan hediyelik 

eşya ve kehribar taşları sergilemişlerdi. Almadım dersem yalan olur.  

 

Irkutsk şehrinin arması Sibirya kaplanı, kaplan pençesinde samur tutuyor. Atletizm  ve 

jimnastikte başarılılar. İbadet yeri olarak her dine ait tapınak, kilise ve cami var. Akşam 

yemeğimizden sonra ev konserine gideceğimiz için otele geçip üstümüzü değiştirip 

hazırlandık. Hayatımda ilk kez bir ev konserine gidecektim. Çok meraklanmıştım. 

Gittiğimiz evin sahibi Sergei Bolonski imiş. Buranın hikayesi de şöyle; Napolyon 

sonrası, askerler arasında bir takım yeni fikirler oluşmuş. Soylular ve köylüler birlikte 

savaştıkları için savaş bitince köylü, soylu ayırımı duyarlı soyluları rahatsız etmiş. 

Otokrasiyi ortadan kaldırıp serflere özgürlük kazandırmak istemişler. İki gizli örgüt 

kurulmuş. Güney- Cumhuriyet, Kuzey – Sınırlı Monarşi. Sergei Bolonski bu iki örgüt 

arasında arabuluculuk rolü üstlenmiş. Ayrıca savaş nedeniyle Rus halkı batı Avrupa’yı 

görüp geri geldiklerinde Rusya’nın geri kaldığını görmüşler. Sınıf ayrımında bu geri 

kalmanın sebebi olarak düşünmüşler. Bu iki örgüt içinden hainler çıkmış ve 

organizasyon başarısız olmuş. İsyan bastırılmış ama beş kişi asılmış 124 örgüt üyesi 

Sibirya’nın farklı bölgelerine sürülmüş. Bunların 94’ü kürek cezasına çarptırılmış, 

kalanların başkente geri dönmesi yasaklanmış. Bolonski’de Sibirya’nın farklı 

bölgelerinde kürek cezası çektikten sonra Ürik köyüne gönderilmiş, karısı ve 

çocuklarıyla burada yaşamış. Geldiğimiz evde 1834 yılında Ürik köyünde yapılmış. 

1845’te buraya getirilmiş. Aile 1852 yılına kadar burada yaşamış. Yeni Çar 1852’de 

tüm bu suçluları affetmiş.  

 

II.Alexandr 8 yıl sonra kölelik sistemini kaldırmış.  Bolonski affedildikten sonra 

Avrupa’ya gitmiş. Evi de kiraya vermişler. Daha sonra bir tüccar satın almış. Yetim 

çocuklar için meslek okulu açmış. Birinci Dünya Savaşında kazakların karargahı 

olarak kullanılmış. 1975’te restorasyon yapılmış. Şimdi ise konser ve balo salonu 

olarak kullanılmakta. Biz de bu evde 100 m2’lik çok güzel bir salonda ağırlanıyoruz. 

Sempatik ve görgülü bir kadın olan Maria Bolonski bu müzik salonunu kurmuş. 

Duvarlar da Bolonski ailesinin fertlerinin çerçeveli fotoğrafları var. Köşede konser tipi 

özel bir piyano Almanya’ dan getirilmiş. Ama bakımda olduğundan başka bir 

piyanodan konseri dinleyeceğiz. Bir cam dolapta Maria’nın yelpazesi sergileniyor. İki 

sıra halinde sandalyeler dizilmiş. Bizleri oturttuktan sonra genç bir adam bu bilgileri 

anlattı. Sonra mumları yakarak ışıkları söndürdü. Fraklı bir adam gelip selam verip 

piyanoya oturup çalmaya başladı. Dinlerken bir an kendimi Çar zamanında soyluların 

arasında konser dinlerken hayal ettim. Aklıma Dostoyevski’nin Budala adlı kitabının 

paragrafları arasında böyle bir sahne okumuştum o aklıma geldi. Çok mutlu oldum. 

Konser sona erdi. Işıklar açıldı.  

 

Şampanyalar geldi. Sevgili Zuhal arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Herkese 

böyle bir doğum günü kutlaması nasip olmaz, keyfini hep birlikte çıkarttık. Her güzel 

olan şeylerin sonu vardı. Bu güzel gecede anılarımızda yerini aldı. Otelimize dönerken 

marketten alışveriş yaptık. Çünkü aralıksız üç gün trende olacaktık. Trendeki 

yemekleri beğenmediğimizden ben ve arkadaşım yemek vagonuna gitmemeye karar 

vermiştik.  
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Sabah erkenden trenimize binmek için istasyona doğru yol aldık. Bu arada saat 

farkımız Moskova’yla aramızda beş saat olmuştu. Erken bir saat olduğundan 

kahvaltıya kadar herkes kabininde uyumaya yöneldi. Ben se kitap okumayı tercih 

ettim. Ulan Ude pas şehrinde 25 dakika durduk. Bayağı büyük bir şehir olduğunu 

gelirken gözlemledim. Chernysh Zab şehrinde durduğumuzda bayram sabahı idi. 

Hepimiz bayramlaştık. Grubumuzun büyüğü Ergun Bey ve eşi bizlere bayram şekeri 

yanında likör ikram ettiler. Başka bir güzellikte yaptılar, peçete içinde 50 ruble bayram 

harçlığı vererek bizlere hoş bir anı yaşattılar. Hala evimin bir köşesinde sergiliyorum. 

Mogocho denilen yerde ise 15 dakika durduk. Dışarda doğal görünüm değişmeye 

başlamıştı. Dağlar ve tepeler kıvrımlı bir yolumuz olduğundan treninin en başını 

görebiliyorduk. Amazar’da 20 dakika durduk, biraz hava almaya çıktık. Sapka 

dağlarını geçiyoruz. Manzara çok güzelleştiğinden seyretmesi de daha hoş oluyordu. 

Akşam Er Pavlov’da durdu. Yemeğe gidenler dışardan yürüyerek gittiler. Biz se hafif 

birşeyler yedik ve kitap okumaya devam ettik. Sabah Belogorsk şehrinde 30 dakika 

durdu. Kahvaltımızı kompartımanda arkadaşımla yaptıktan sonra aşağıya hava 

almaya indik. Manzaramız daha düz olmaya başlamıştı.  

 

Arada Mısır tarlaları ve ekili alanlar  vardı. Boronski dağlarının olduğu bölgelerden 

geçiyoruz. Obluche adlı yerde 15 dakika durdu. Bu bölge Yahudi bölgesi olarak 

biliniyormuş. Stalin Yahudileri bu bölgeye sürmek istemiş ama ömrü yetmemiş. Şimdi 

çok az Yahudi varmış. Habarovsk’da 28 dakika durunca dışarı çıktık. Rus-Çin sınırını 

da belirleyen Amur nehrindeki köprüden geçtik. Artık trenden inme zamanımız 

yaklaşmıştı. Sabaha tren yolculuğumuz Vladivostok şehrinde son bulacaktı. Artık tren 

yolculuğu bizleri sıkmaya başlamıştı. Çünkü son üç gün trende olunca ister istemez 

bu şekilde hissetmeye başlıyordunuz. Akşamdan bavullarımızı topladık. Sabah trende 

kahvaltımızı yaparken hanka gölünün sınırından geçtik. Bu bölge esrar üretim 

bölgesiymiş.   
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Gölde yüzen insanlar var aynı deniz sahili gibi manzaramız. Saat 10mcivarında 

Viladivostok il sınırının içindeyiz tren yavaşlamaya başladı. Japon denizini görüyoruz. 

Sonunda inme zamanımız geldi. Tam tamına 9288 km yol geldik. Moskova’dan buraya 

toplam kaç km geldiğimizi gösterir bir sembolün önünde topluca ve tek tek fotoğraflar 

çektirdik. Tren istasyonu bayağı büyük otobüsümüze giderken iki kişi bavullarımızı 

taşıdılar.  

 

Çünkü yol hem uzundu, hem de merdivenliydi. Hava gayet güzel. Otelimizde küçük bir 

moladan sonra şehri keşfetmeye çıktık. Şehir 153 yıllık. 1860 yılında kale ve deniz 

kuvvetleri üssü olarak kurulmuş. 12.yy da Çinliler yaşarmış sonra Moğollar gelmiş. 

Bolşevikler buraya 1922 yılında ulaşmışlar. Halk ticaretin biteceğinden komünistlere 

direnç göstermiş. Ama engelleyememişler. Bolşevikler öncesi Amerika, Kanada ve 

Avrupalılar büyük binalar yapmışlar. 1925 – 1990 yılları şehir dışarıya kapatılmış. İki 

tane asma köprü var. Bu şehre gelen denizciler burayı İstanbul’a benzetmişler. Bir 

tarafını Haliç diğer tarafına Boğaziçi demişler. Deniz suyu kirli olduğundan kışın 

donmazmış. Yaz kış açık bir liman olduğundan deniz ticareti yoğun bir şehir. 1991 

yılında şehir açılınca önce turistler sonra burada yaşayanların torunları eski evlerini 

görmeye gelmişler.  

 

Altı yarımada ve birçok ada var. Halkın bir kısmı adalarda yaşıyorlar. Tekne ve botları 

var. İşlere bu şekilde gidip geliyorlar. Cadde isimleri denizle ilgili.  Hemen her gün 

yağmur yağarmış, çantada hem şemsiye hem de mayo bulundurulurmuş. 
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Yemek yemeğe gittiğimiz yer Nostalji adında çok güzel bir lokanta. II.Nikolay ve 

karısının tabloları duvarda var. Bir kösede de piyano. Yemekten sonra Viladivostok’un 

en yüksek tepesine çıkıyoruz. Buraya ilk çıkan Rus bir denizci adını kartal yuvası 

koymuş. Şehir tepeler üzerine kurulu. 6 Haziranda 27.000 kişi köprü üzerinde Rus 

bayrağı oluşturarak Guinness rekorlar kitabına girmişler. Dünyanın en yüksek 

köprüsüne sahipler. Bu tepede korkuluklarda asma kilitler takılı. Evlenenler buraya 

gelip dilek dileyip asma kilit takıyorlar, bizde şahit olduk. Buradan şehir manzarası 

harika. Sonra baktığımız köprülerden geçerek şehri gezmeye devam ediyoruz. 

Üniversite kampüsü ve toplantı binalarını görüyoruz. Şimdi rıhtıma yol alırken 

rehberimiz pasifik okyanusun kenarı olduğundan köpek balıkları görülüyor ve ekim 

ayında balinalar geliyormuş. Ormanlarda da 30 -40 leopar varmış. Şehrin arması da 

kaplanmış. 

 

Rıhtım tam bir karnaval alanı yeri kafeler turistik eşya satan stantlar, dükkanlar var. Bir 

de Selanik’teki Aristoteles meydanına benzer meydanları var. Sorduğumda zaten 

burada Yunanlıların da çok olduğunu rehber söyledi. Çevreyi gezip fotoğraf çektirdik. 

Yorulunca bir kafe de oturup buraya özgü biralarından tattık.  

 

Akşama otelde yemeğimizi yedik. Fakat çok yorucu bir gün olduğundan hemen 

yatmak istedim. Sabah yorucu 9 saatlik Moskova uçuşumuz vardı. Havaalanına doğru 

yol alırken arkadaşlarla tren yolculuğumuzun bir kritiği yapıldı. Seyahatimizin en etkili 

olayları nelerdir diye sıralama yapılıyordu.  

 

martı* ekim 2013 

gezi 
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Şöyle ki; Moskova sabahı Nazım Hikmet’in mezarında Sado abimizin seremonisi, şiir 

okuması, bayram sabahı yaşadığımız güzellik, konserin son sahnesi şampanyayla 

kutlama, en genç arkadaşımızın sokaktaki bateri şovu ve bar hikayesi…  

 

Sonunda havaalanına gelmiştik. Moskova’ya kadar benim için sıkıcı olduğu kadar 

rahatsız bir yolculuk bekliyordu. Çünkü uçakta olmaktan son derece bunalan biri 

olarak tahmin edersiniz hissettiğimi. Ama şükür uçak boştu. Dörtlü koltukta uzanarak 

ve uyuyarak geçirdim. Moskova’dan İstanbul’a gideceğimiz uçağımızı beklerken 

havaalanından alışveriş yaparak vakit geçirdik.  

 

2.5 saatlik yolculuktan sonra ülkeme dönmenin mutluluğunu her seferinde yaşıyorum. 

Her seyahat sonrası güzel ülkem deyip evimin yolunu tutmaktan büyük bir keyif 

aldığımı itiraf ediyorum.  

 

Arkadaşlarımızla vedalaşarak tekrar başka keşiflerde buluşmak dileğiyle ayrıldık. Bu 

yazımda Sevgili Azime arkadaşımın yazdığı notlardan da yararlandığımı 

söyleyebilirim. Çünkü arkadaşımızın kendisi için not tutması bizlere yardımcı oldu çok 

teşekkür ediyorum. 

 

Güzel Seyahatler geçirmeniz dileğiyle SEVGİLER… 

martı* ekim 2013 
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Adeta Brezilya dizisi tadında bir romantik komedi filmi. Kimi 

sıkılabilir hatta izlemeyi gereksiz bile bulabilir. Oysa ki vizyona 

girdiği yıl Cannes Film Festivali’nde gösterilmeye değer bulundu. 

Filmin çekildiği dönemde 26 yaşında olan Penelope Cruz rolünün 

hakkını veriyor. Sadece filmdeki erkekleri değil, izleyenleri de 

büyülüyor.  

Üstteki Kadın – 

Woman on Top 

Aylin Türkşen Aysel 

iştah açıcı filmler 

martı* ekim 2013 

Brezilyalı Isabella Oliveira’nın bir rahatsızlığı var, tempolu hareketleri ancak kendi 

yönettiği zaman yapabiliyor. Asansöre binemiyor, başkasının kullandığı arabada yol 

alamıyor… Hayatını oldukça zorlaştıran bu özelliği aynı zamanda bir hayır da 

getiriyor. Zamanının çoğunu evde geçirdiğinden doğuştan gelen yemek yapma 

becerisini geliştiriyor. Film bu ya, arada aşık olmaya zaman buluyor. Tutkuyla bağlı 

olduğu Toninho ile beklenen sona ulaşıp evleniyorlar ve birlikte bir restoran 

işletiyorlar.  
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Yemekleri ve aşkları dillere destan. Ancak evliliklerinin iç yüzüne bakıldığında Toninho 

mutlu değil. Isabella yatak odalarında da tempolu hareketleri yöneten konumunda. 

Film de adını bu pozisyona verilen addan alıyor. Toninho bir süre sonra sıkılıyor, 

maceraya atılarak aşkına ihanet ediyor. 

 

Isabella’nın gözündeki perde iniyor ve evlenmeden önceki hayalinin peşine düşüyor. 

Dünyaca ünlü bir aşçı olmak için San Francisco’ya transeksüel arkadaşı Monica’nın 

yanına taşınıyor. Bu karaktere can veren ise Harold Perrineau Jr. Hani Matrix’teki 

“Link”, Lost’taki “Michael Dawson”. 

  

Isabella, bir takım tesadüfler sonucu kendini “Passion Food” adlı erotik yemek 

programını sunarken buluyor. Bu arada aşkını yeniden kazanmaya çalışan eşi 

Toninho peşi sıra San Francisco’ya geliyor. Programın yapımcısı Cliff’in ilgisine de bir 

süre kayıtsız kalamayan Isabella, Brezilyalı Deniz Tanrıçası Yemanja’dan yardım 

alarak işleri tatlıya bağlıyor ve kalbinin sesini dinliyor.  

 

Filmde bol tropikal sebze ve meyveli görüntüler yer alıyor. Kırmızı biber ve muz 

başrolleri paylaşıyor. Bitmiş bir tabak görmeniz, bir tarifi üç aşağı beş yukarı duymanız 

pek mümkün değil. Bununla birlikte ilginçtir ki Brezilya Mutfağı’na merak uyandırıyor. 

  

Her şey bir yana Luis Enrique Bacalov tarafından bestelenen soundtrack kulağın 

pasını siliyor. Bacalov Oscar’a iki kez aday gösterilen, 1996’da Il Postino filmiyle ödül 

alan bir besteci. 

 

 

martı* ekim 2013 

iştah açıcı filmler 
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Karamelli Muzlu Tersyüz Pay 
  

Brezilya'da tatlı kültürü 18. yüzyılda ülkeye gelen Avusturyalılar’ın etkisiyle başlamış. 

Zamanla ünlü pasta ve tatlı kültürlerini bu ülkeye de yerleştirmişler. Portekiz 

Mutfağı'nın da tatlılara olan katkısı yansınamaz. Pasta ve tatlılar Brezilya yerlilerinin 

de katkılarıyla özgünleşmiş. 

  

Brezilya'da çok zengin bir pasta ve tatlı kültürü var. Tatlılar genelde meyve ile 

yapılıyor. Özellikle meyveyle yapılan 'mousse' yani köpüklü tatlılar çok yaygın. 

Mango ve portakallı olanları en tanınmışları. Aynca meyveli pudingler de Brezilya 

Mutfağı'nın önemli tatlıları. 

  

Woman on Top’ın bir bölümünde Isabella muzlu bir tarif veriyor. Ancak başı ve sonu 

olmadığından filmin tarifini çağrışım yoluyla seçtim. Brezilya Mutfağı’nda yer alan tatlı 

tariflerini inceledikten sonra damak tadımıza yakın olacağını umduğum bu tarifi 

seçtim. 

 

Malzemeler (8 kişilik): 

 

Hamuru için; 

 240 gr un 

 100 gr soğuk tereyağı 

 1 yemek kaşığı toz şeker 

 1 yumurta 

 2 yemek kaşığı soğuk su 

 1 tutam tuz 

 

Karamelli muz için; 

 3 yemek kaşığı tereyağı 

 150 gr kahverengi şeker 

 8 adet irice muz 
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Yapılışı: 

Soğuk tereyağını küçük küp parçalara kesin. Un ile tereyağını, parmaklarınızın 

uçlarını kullanarak özdeşleştirin. Tereyağına elinizin sıcaklığı geçmemeli, erimemeli. 

Aslında bu hamuru elinizin değmeyeceği şekilde mikserde hamur yoğurucu ile 

yapsanız daha iyi olur.  

  

Şeker, yumurta, tuz ve soğuk suyu da ekleyip karıştırdıktan sonra top haline 

getireceğiniz hamuru buzdolabında en az 20 dakika dinlendirin. 

  

Bu arada ocak üstünde pişirmeye uygun yaklaşık 25 cm çapındaki bir kalıba, 3 yemek 

kaşığı tereyağını koyup kısık ateş üstünde eritin. İçine kahverengi şekeri dökün, ocağı 

orta ısıya alın, karıştırarak eritin. Bu arada karamelize olduğuna dair kokular gelmeye 

başlayacak burnunuza. Üzerine kabuklarını soyduğunuz muzları bütün olarak 

kenarlardan ortaya doğru dizin. Bu şekilde 2 dakika kadar daha pişirin ve ocak 

üstünden alın. 10 dakika soğumaya alın. 

  

Fırını 200 derecede ısınmaya alın. Hamuru buzdolabından alın. Tezgah üstüne az un 

serpin. Merdane ile hamuru kalıptan biraz büyük açın. Hamuru merdaneye dolayıp 

muzların üstüne yayın. Kenarlarını muzların yanlarını kapatacak şekilde sıkıştırın. 

Hamurun bir iki yerine bıçak ucuyla delik açın ki meyvelerin buharı çıksın. 

  

Payı fırına alın. 15 dakika pişirin. Fırının derecesini 180 dereceye indirip 15 dakika 

daha pişirin. Hamur kızardığında fırından alıp 10 dakika bekletin. Spatula ile 

kenarlarını kalıptan kurtarın. 

  

Kalıptan daha geniş bir düz tabağı payın üstüne kapatın. Sağ ve soldan dikkatli 

şekilde tutup payı ters çevirin. Ilık olarak servis edin. 

  

martı* ekim 2013 
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Sonbahar Dekorasyonu 

109 

konuk yazar 

Sonbahar rüzgârları Eylül sonu ve Ekim başı esmeye başladıkları 

zaman evimizdeki hasır sepetler, deniz kabukları ve açık renk 

mumlar kendilerini yersiz bulurlar. 

martı* ekim 2013 

Carol Wilkinson 

Günlerin kısalmaya ve havanın hafif bir serinlik taşımaya başladığı zaman evimizdeki 

dekoratif objelerin bir kaçını değiştirerek gelen mevsime uydurabiliriz. 

  

İlk basta, yeşil, turuncu, krem, kahverengi ve sari tonlarında yastık ve aksesuarlar 

satın alıp sonbaharın renklerini dışarıdan içeriye taşıyarak adeta doğayla iç içe 

yasayabilirsiniz. Kilim yastıklar bu sezonun renklerine uydukları için özellikle on plana 

çıkarılabilirler. 

 

Sehpalarda sezonun değişmesiyle yeni bir kalıba girerek farklı aksesuarlarla 

renklenebilirler.  Örneğin, gümüş, altın, ahşap ve gri tonlarında vazolar, baykuşlar ve 

kabaklarla sıcacık bir birleşim oluşturabilirsiniz. 

 

Bu objeleri değişik sayıda yan yana birleştirerek bir kösede koleksiyon yapabilirsiniz. 

Tüy kaplı yastık ve toplardan da eve sıcaklık katılabilir. 
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Farklı süslemeler, şamdanlar ve mumlarla şömine etrafında da eve hava verebilir.  

Sonbahar renklerindeki yaprak ve çiçeklerle şöminelerin daha fazla göze çarpmaları 

sağlanabilir.  Turuncu renkteki yastıklar da eve sımsıcak bir hava getirebilir. 

 

Sezonun en dikkat çeken yönü ise masa dekorasyonlarında olmaktadır.  Yazın 

kullanılan lacivert beyaz temaları natürel objelerle yer değiştirebilir. Buğday ve çam 

kozalaklarıyla süslenen masalar,  kahverengi ve sarı renklerdeki peçeteler ve  

örtülerle sonbahar tablosunu çizebilir. 

  

Tablo, biblo, yatak örtüsü ve buna benzer küçük objelerle evinizin diğer odalarını da  

dekore ederek bir bütünlük yaratabilirsiniz. Böylece sonbahar renklerinde bir bütünlük 

oluşturabilirsiniz.  Müstakil evi veya terası olanlar bu tasarımlarını dışarıya da 

taşıyabilirler.  Örneğin son bahar çiçekleri ve renkli saksılar ile dışarıdaki yeşil 

alanları da canlandırabilirler.  Böylece çevre düzenlemesi ve iç dekorasyon tam 

anlamıyla bir bütün haline gelebilir.   

 

konuk yazar 
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Ekim ayıyla birlikte sonbahar ve tutulma mevsimi geldi.  

 

Önemli olaylara gebe olduğumuz bir sürece girdik. Tutulmalar kadersel olayları 

gösterir. Ortaya yeni ve önemli konular çıkar. Her 6 ay arayla tutulma mevsimi yaşanır. 

Tutulmalar başladığında 15 gün arayla en az 2, en fazla 3 kez tutulma olur. Adeta 

gökten yeni bir senaryo iner, hesapta olmayan şeyler gelişmeye başlar. 

 

19 Ekim’de başlayan tutulma mevsimi, 3 Kasım’da devam edecek. Bu ay başlayan 

olayların gelişimi de sürecek. O yüzden tepki vermek yerine, gözlemci olmak en iyisi 

olur.  

 

Ay içinde sadece tutulma gerçekleşmiyor tabii ki…  

 

Tutulma Mevsimi geldi… 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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Diğer önemli olaylara göz atarsak… 

 

Ayın ilk günlerinde Güneş’le güçlü Pluto’nun sert karesi, gücünüzü ortaya koymanız 

gereken zamanları işaret eder. Özellikle önem verdiğiniz kişilerle ilgili konularda 

sorumluluk alabilirsiniz. Arka planda kalan, gölgedeki olaylar gündeme gelebilir. 

 

Aynı günlerde gerçekleşecek Güneş’le sıradışı Uranüs’ün karşıtlığı, otorite 

figürleriyle iniş, çıkış yaşayabileceğinizi söylemekte. Beklenmedik olaylarla 

karşılaşırsanız endişeniz olmasın. Şartlara uyum sağlama, olaylara farklı çözüm 

bulma yeteneğiniz devreye girecektir. 

 

21 Ekim’de iletişim gezegeni Merkür’ün geri harekete geçecek. 10 Kasım’a kadar 

sürecek bu zaman içinde, her türlü yanlış anlamaya açık olabilirsiniz. Bir çok konuda 

gecikmeyla karşılaşabilirsiniz. Teknik aletler, elektronik eşyalar bozulabilir. Toplantılar 

uzayabilir ya da iptal olabilir. Yeni bir işe başlamak zor olabilir. En iyisi elde olanları 

gözden geçirmek olur. 

 

23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna girmesiyle daha tutkulu günler bizi bekliyor. 

Gelecek ay sonuna kadar süren bu dönemde, hırstan uzak durmak gerekir. Ancak 

çok mümkün olmayacağa benzer gökyüzünün etkisine bakınca. Sınavdan geçtiğimizi 

bilmeliyiz.  

 

Ekim ayında Koç burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, en çok Nisan ortasında doğan 

Koçları, Ekim ortasında doğan Terazileri, Ocak ortasında doğan Oğlakları ve 

Temmuz ortasında doğan Yengeçleri etkileyecektir. Tabii ki kişisel haritanızda 

yükselen burcunuz bu burçlardansa ön planda olabilirsiniz. Diğer gezegenlerinizin, 

tutulma derecesine yakınlığına göre önemli olaylarla karşılaşabilirsiniz.  

  

  

Yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

astroloji ajandası 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Tutulma kendinizle ilgili bir değişim sürecinde olduğunuz  söylüyor. Onun için 

karşıdan gelen eleştirilere karşı tahammülsüz davranabilirsiniz. Kadersel bazı 

değişimlerin içinde olduğunuzu, kendinize önem vermeniz gerektiği anlamalısınız. 

Başta sağlığınıza, bedeninize, ben dediğiniz her şeye dikkat etmelisiniz. Ay sonunda 

maddi konular, borç alacak ilişkileri ağırlık kazanacak.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Tutulmayla tetiklenen olaylar karşısında şartları kontrol edemediğiniz için endişe 

içinde olabilirsiniz. Hayatınızdaki fedakarlık teması önem kazanıyor. Kontrol 

edemediğiniz şartlara, gereksiz yere direnmeniz, bazı kayıplara yol açıp, korkularınızı 

artırabilir. Şimdi geride kalmanın, kendinizi arındırmanın zamanıdır. Ay sonunda 

dikkatiniz eşiniz, partneriniz üzerinde olmalı.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Tutulma sosyal çevrenin, arkadaşlığın ön plana çıktığı günleri haber veriyor. Ancak 

değişiklere sebep olacak, bazı kadersel temaların yaşandığı bir sürece girmektesiniz.  

O yüzden adımlarınızı atarken gelecek günlere ilişkin planlamaları iyi yapmalısınız. 

Ekip olarak güvendiğiniz kişilerle çalışmaya özen göstermelisiniz.Ayın sonunda ofis 

hayatınızı düzenleyebilirsiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Tutulmanın gerginiğiyle dikkatli olmalısınız. İşiniz, üstleriniz ve etrafınızdaki otorite 

figürleriyle ilişkinize özen göstermelisiniz. Hedeflerinizi geliştirmek, mesleğinizde 

ilerlemek için zorlanabilirsiniz. Önem verdiğiniz kişilerle ilgili sorunları çözmelisiniz. 

Çalışmıyorsanız  evlilik, annelik gibi domestik konular dikkat çekecektir. Ay sonunda 

daha keyifli konulara yönelebilirsiniz.  

martı* ekim 2013 
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Tutulma sebebiyle evlilik, ortaklık gibi konuların üstünde ciddiyetle durmanız 

gerekebilir. Yeni başlayan bir ilişkiyi sağlamlaştırabilirsiniz. Ancak sorunlar 

yaşıyorsanız verdiğiniz tepkilerle ilişkiniz olmadık bir noktaya gelebilir. Birliktelik, 

ortaklık, dayanışma önem kazanacaktır. Ayın sonunda maddi konularda ters giden 

şeyleri dengelemek gerekebilir.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Tutulma etkisiyle bir çok konuyu analiz etmeniz gereken, detaylı işlerle konsantre bir 

şekilde çalışma yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ofis hayatınızdaki değişiklikler yıpratıcı 

olabilir. Çok çalışmanız gereken bu süreçte sağlığınıza mutlaka dikkat etmelisiniz. Ay 

sonunda kişisel konular gündeme gelebilir. Sağlığınıza, görünümüze daha özen 

göstermelisiniz.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Tutulmanın etkisiyle, kredi, kredi kartı ya da vergi gibi ödemelerle canınız sıkılabilir. 

Eşinizden, ortağınızdan geleceğini umduğunuz paralar varsa bunlarda bazı sorunlar, 

krizler yaşayabilirsiniz. Sağlık açısından, zorunlu haller dışında küçük 

operasyonlardan, cerrahi müdahalelerden uzak durmalısınız. Ay sonunda seyahatler 

başlayabilir.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Tutulma üst düzey akademik eğitim, çeşitli öğretiler, diller, dinler, yabancılarla ilgili bir 

çok kadersel tema ortaya çıkacaktır. Yurtdışı bağlantılı gelişmelerde zorluklarla 

karşılaşabilirsiniz. Hukuksal konularda adım atmak için acele etmemelisiniz. Dini 

konularda farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz.  Ay sonunda evinize yönelebilir, 

ailenizle zaman geçirebilirsiniz.  

martı* ekim 2013 
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Tutulma yakınlar, komşular, kardeşlerle ilgili gelişmelere dikkat çekecektir. Bir 

şeylerin kadersel olarak yol değiştirdiğini görebilirsiniz. Bolca konuşmanız, toplantı 

yapmanız, seyahat etmeniz gerekebilir. Ancak söyleyeceğiniz sözler uzun süre etkili 

olacağı için dikkatli olmalısınız. Ay sonunda işle ilgili önemli gelişmeler olabilir.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Tutulmayla kazançlarınızı değerlendirmek üzere daha tutumlu olmak adına adım 

atmalısınız. Kazandığınız paraları, bütçenizi, gelirlerinizi, banka hesabınızı daha iyi 

değerlendirmelisiniz. Yeni kazanç yolları bulmak ya da gelirinizi artırmak için adımlar 

atmalısınız. Ay sonunda yurtdışı bağlantılı konulara yönelebilirsiniz.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Tutulma evdeki bazı değişiklere sebep olabilir. İş yerinde de, üstlerinizle ilişkinizi 

yıpratabilir. Bu süreçte aileniz, ebeveynleriniz ve eviniz ön planda olacaktır. Bazı 

kadersel temalar yaşarken, köklerinize sahip çıkmanız, sorumluluk almanız, evinizle 

ilgilenmeniz gerekebilir. Ay sonunda arkadaşlarınıza da zaman ayırabilirsiniz.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Tutulma etkisiyle hobi, sanat ya da spor uğraşıyorsanız beklenmedik gelişmeler 

yaşayabilirsiniz. Size zevk veren şeylerin yükünü hissedebilirsiniz. Yalnızsanız aşk 

hayatınızdaki sorunları çözmek gerekebilir. Çocuklarınız varsa daha fazla ilgi 

isteyebilirler. Ay sonunda iş için yurtdışı bağlantınız artabilir.  

martı* ekim 2013 
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http://aylindeniz.blogspot.com  
 
 
http://www.yetenekvekariyer.com  
http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com 
http://www.evrimkuran.com  
http://www.misjournal.com  
http://www.ilkteleskobum.org  
http://xlargeaile.blogspot.com  
http://www.ozgurbolat.net  
http://www.martidergisi.com  
http://sirinminekilic.blogspot.com  
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http://www.martidergisi.com  
http://www.gelisendusunceler.com  
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Etme 
 
Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.  
Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.  
 
Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?  
Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.  
 
Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru.  
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.  
 
Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için...  
Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.  
 
Mevlana 

Kaz dağlarına selam olsun...  
Tuncel Kurtiz 
  


