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Yasemin Sungur 

Harekete Geç! 

 

Basit, net ve güçlü bir mesaj. 

Tek yapmak gereken ilk adım için ayağının birini kaldırmak, ikincisi takip ediyor hemen. 

Dene istersen, evet şimdi 

 

Ne kadar zaman tek ayak üzerinde kalabilirsin?  Ne oluyor da çok istediğimiz şeyleri 

yapmak için o ilk adımı atamıyoruz? Çok, ama çok istediğimiz, yıllarca istediğimiz, 

istekle ve beklenti ile kendimizi umutsuz, mutsuz ettiğimiz o şeyler nerden geldi de 

takıldı ve esir aldı zihnimizi? Ne yapacağız bu umutsuz beklentilerden kurtulmak için? 

 

Düşüncelerimiz, duygularımızı ve duygularımız davranışımızı belirliyor, yaşadığımız 

durum ortaya çıkıyor. (4D) Durumu değiştirmek için geriye bir yolculuk yapmalı, 

düşüncemize ulaşmalı ve yeni bir bakış açısı ile bilinçle seçimimizi yapmalıyız.  

 

Seçtiğimiz  düşünce yaşadığımız durumu bizim için en uygun hale getirene dek yeni bir 

bakış açışı keşfetmeye devam etmeliyiz. Yaşadığımız durumu ortaya çıkartan düşünce 

ile yeni yollar ve çözümler  bulmamız imkansız. İmkansıza takılmak yerimizde 

saymamıza, giderek derine dalmamıza neden olur.  

 

Şöyle bir formülle ilerleyebiliriz.  

Tüm güzel başlangıçlar için; 

Hayal Et 

Hedef Seç  

Plan Yap 

Uygula yani Harekete Geç 

Durumu Kontrol Et 

İstediğin Yönde Geliştir 

Uygulamaya Devam Et... 

 

Yaşarken sevgiyle nefes alın... 
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Sevmediğiniz kişilerle de 

çalışmayı öğrenin... 
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Verimli sonuçlar, iyi işler ancak huzurlu, birbirini seven, şen-şakrak ofis 

ortamlarından çıkar. Sevgi böceklerinin uçuştuğu, arkadaşlık tohumlarının ekildiği 

yerlerden kazanç biter. Mutluluk eken, karlılık biçer...  

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Hangi rolü üstlenmişsek üstlenelim kariyer yolculuğunda hepimiz bu mottolar ve 

yönlendirmelerle büyürüz. Takım haline gelmek, aynı dili konuşan, aynı duyguları 

paylaşan, ortak değerlere sarılan insanlar olmak için debelenir dururuz. Eğitimler alır, 

“indoor-outdoor” oyunlar oynarız. Happy Hour’lar da yer-içeriz. Yelken açar, düz 

duvara tırmanır, savaşırız.  

  

O da yetmedi korsan olur, çizer, boyar, oradan buradan atlar, zıplarız. Güven, liderlik, 

motivasyon, takım ruhu yüklemeleri, toplu spritüel çalışmalar, meditasyon... Ne varsa 

yaparız... Kısacası aslında topu topu bir kaç yıl bir arada olacağımız insanlarla aynı 

ve mutlaka “mutlu” bir kalıba girmek için debelenir dururuz.  

  

İnsan Kaynakları = Mutluluk ofisleri... 
  

Farkındaysanız insan kaynakları birimleri artık neredeyse “Etkinlik Düzenleme ve 

Mutluluk Ofisi” haline dönüştü. Sanki işleri güçleri insanları eğlendirmek, birbirlerine 

iyi davransınlar diye kolaylaştırıcı ortamlar sağlamak...  Eğitim, seminer, toplantı vb. 

için iyi içerik, fikir bulmaları yetmiyor. Yaptıkları her şey ille de eğlenceli, interaktif ve 

çok yaratıcı aktivitelerle bezenmiş olmalı... Özellikle büyük hele de global ve de 

kurumsal organizasyonlarda iç iletişim toplantılarında vb. gerçekleşen kurguları, 

senaryoları gördükçe, duydukça insan “vay be!” diyor...  

  

Sahneye Darth Vader kılığında çıkıp, yıldız savaşlarını canlandıran CEO lar mı, 

kırmızı halılar döşeyip, Oscar törenleri düzenleyenler mi, sahneyi film setine 

çevirenler mi istersiniz... Neler var neler... Ve daha da kim bilir neler yapılıyor, 

yapılacak...  Yeter ki insanlar eğlensin, mutlu olsun, ekip ruhu kazansın...  
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Mutluluk... 
  

Oysa tüm bu sevgi çemberi, şirinler kasabası olma çabalarından sonra ışıklar 

sönüp, perde indiğinde ve de herkes ofisine döndüğünde hayat pek öyle hayal 

edildiği gibi gitmiyor. Zaten gitse bu kadar çabaya gerek kalmaz, “mutlu ve takım 

olma” hali şirketlerin en önemli meselesi olmazdı... Gurular ne diyor? Mutluluk 

dışarıdan alınmıyor, içimizden çıkıyor...  

  

Ailelerimizde bile herkesi eşit derecede sevemiyor, geçinemiyor, gerginlikler yaşıyor 

hatta kavgalar ediyoruz. O zaman çok farklı ortamlardan, yaşanmışlıklardan gelen 

insanlar olarak iş ortamlarında huzur, sevgi içinde birbirlerine kenetlenmiş, abi-abla-

kardeş- ana-baba-evlat vb. benzeri ilişkiler yaşayan insanlara dönüşemiyor olmamız 

da normal. Aslında farklısını hayal etmek, beklemek veya oluşturmaya çalışmak 

gerçek dışı bir çaba ya da gerçekleşmesi imkânsız bir umut...  

  

İş ortamında sevmediğimiz, hatta gıcıklaştığımız, birlikte olmaktan rahatsız, irrite 

olduğumuz insanlar da var. Olacak... Onları yönetiyor ya da onlara bağlı çalışıyor, 

çalışacak olabiliriz. Pek haz etmediğimiz kişiler üstümüz ya da astımız olabilirler. 

Oluyorlar.  

  

martı* eylül 2013 
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Peki ne yapacağız?  
  

Genellikle yaşananlar;  

  

Hayatı zehir etmek. Kendine, karşındakine ve genel olarak o ortamı paylaşan 

herkese huzursuzluk yaşatacak reaksiyonlar vermek. Depresyona girmek ya da 

sokmak. Mobing. Olay çıkarmak. Sonunda kaçmak ya da kaçırtmak.  Ve daha bir 

sürü olumsuz şey...  
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Bu böyle nereye kadar?  

  

Hiç bir yere kadar! Çünkü bu 

kaçısın, reddedişin sonlandığı, 

düzeldiği bir yer yok. Nereye 

gidersek gidelim, hangi ortamda 

olursak olalım, mutlaka 

sevmediğimiz, pek haz 

etmediğimiz insanlar olacak. 

İnsan her yerde aynı ve her 

yerde, mutlaka uyumsuz, 

birbirine benzemeyen insanların 

olduğu gruplar var.  

  

İş ortamındaki huzursuzluktan ve özellikle bir ya da bir kaç belirli kişiden, sevmediği 

insandan yakınan, onlara kafayı takmış “iş yeri değiştirirsem kurtulurum” sanan öyle 

çok danışanım oldu ki... Kafa yapısını değiştiremeyip,  suçu, çareyi karşısında 

arayanların hemen hiç biri yeni yerlerinde de huzur bulmadı.  Kaçıp, kurulma 

saplantısıyla gittikleri her yerde daha da beter oldular. “Gelen gideni aratır, kör öldü 

badem gözlü oldu” durumu yaşadılar... 

  

Sevmediğiniz, pek hoşlanmadığınız, haz etmediğiniz vb. kişilerin de olduğu 

ortamlarda çalışmak durumunda iseniz ki böyle bir durum yaşamayan yoktur, 

uzmanlardan tespit ve öneriler şöyle;  

  

Sevmeden de ilerlemek mümkün hatta şart! Yapılacaklar listesi: 

  

1- Uyumsuzlar ve terslik yapanlar aslında pek çok arızanın ve iyi gitmeyen ya da 

daha iyi olması gereken şeyin açığa çıkmasını sağlar, farklılaşmayı tetikler. Farklı 

bakış açısıdır. Bundan yararlanmaya, iyi taraflarını, göremediklerinizi görmeye, o 

olmasaydı kaçırmak üzere olduklarınızı yakalamaya odaklanın.   
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2- Bu tiplerle başa çıkmaya çalışmak stres, sinir ve duyguları yönetmek konusunda 

eğitici, kişisel gelişim sağlayıcı egzersizlerdir. Bir de böyle düşünün. Antrenman iyidir. 

Güçlendirir. Onlar kontrolü kaçırmanızı sağlayacak düğmeleri ortaya çıkarırlar. 

Düğmeye basansa daima siz olursunuz. Basmamayı öğrenmek ve daha iyi olmak 

için gıcıkları fırsat ve eğitim olarak kabul edin... 

  

3- Neden sinir olduğunuzu ya da sevmediğinizi analiz edin. Belki size 

hoşlanmadığınız, kötü geçmişiniz olan birini hatırlatıyor. Belki ona benzemekten 

korkuyorsunuz. Belki de benimsemediğiniz hatta çatışma yaşadığınız bir grubun, 

topluluğun üyesi...  Bunlara benzer kök sebeplerle ön yargılı olabilirsiniz. 

Duygularınızın kaynağını bulursanız daha rasyonel düşünmeye, hissetmeye ve 

hayatı hem kendiniz hem de diğer insanlar için kolaylaştırmaya başlayabilirsiniz.  

  

4- Herkes patronu, üstü, yöneticisi tarafından sevilmek, takdir edilmek ister. Politik 

davranmayı ve çok içinizden gelmese de “poker face” denen yüz ifadesini takınmayı 

öğrenin. Sevmeseniz de gıcığın işini takdir edin. Onu istihdam etmenize neden olan 

becerisine, katkısına saygı duyun. Neticede iş yürüsün, o insan da mutlu hissetsin. 

En azından asabı bozulup, verimsizleşmesin. Çok yararını göreceksiniz. Eğer hem 

sevmiyorsunuz, hem de işe yaramıyorsa, “zaten ne arıyor o orda?”. Unutmayın;  ne 

ekerseniz onu biçersiniz... 

  

5- Aynı şey astlar için de geçerli. Sizi o sevmediğiniz patronla, yönetici ile kafanıza 

silah dayayıp çalıştırmadıklarına göre ya mecburiyetten ya da istediğiniz için 

oradasınız. Bu durumda kalbinizden sevgi kelebekleri çıkmasa da ihtiyacınızı, 

mecburiyetinizi karşılayan iş yerinizi temsil ettiği için gıcığa saygı duyun ve 

davranışlarınızı olumlu yansıtın. Rol yapın. Ve bunu kendi iyiliğiniz, ihtiyacınızın 

sürdürülebilir biçimde karşılanması için yaptığınıza odaklanın. O kişiyi mutlu etmek 

için olmadığının farkında olun.  

martı* eylül 2013 
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Çoğu kişi burada takılıp kalıyor loop’a giriyor. Sanıyor ki iyi davranırsa aslında o 

gıcığa iyiliği dokunacak ya da onun iyice azmasına yardımcı veya güncel tabirle 

“eziklik” olacak. Oysa bu çok büyük yanılgı... Aslında yapacağımız her şey, olumlu 

davranma tercihimiz, tamamen kendi iyiliğimiz (ya da tersi durumda kötülüğümüz) 

için olacak... Oluyor. Asıl olay bu!  

  

6- Kaçmak, uzaklaşmak, mesafe koymak, itmek vb. yerine daha fazla birlikte zaman 

geçirin. Hoşlanmadığınız insanla farklı açılardan, değişik ortamlarda zaman geçirmek 

bilmediğiniz yönlerini algılamanıza, insani taraflarını keşfetmenize, hakkında değişik 

şeyler öğrenmenize yardımcı olur. Aynı şey karşı taraf için de geçerli tabii. O da sizin 

için görüşlerini, davranışlarını değiştirecektir. Daha fazla bilgi, daha çok farkındalık, 

şefkat, empati vb. demektir. Farkında oldukça karşılıklı olarak daha tutarlı, dengeli 

davranışların gelişme olasılığı da yükselir. Sapık, hasta vb. değilse hiç kimse 

zannettiğimiz kadar kötü değil aslında... 

  

7- Geçmişte çok hoşlanıp, “favorim” dediğiniz ama şimdi aranızın fena halde bozuk 

olduğu üstlerinizi, astlarınızı, arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı hatırlayın. Bu kişiyle 

de değişen duygu ve durumlar yaşayabileceğinizi aklınızın bir köşesinde tutun. 

Gelecekte ne için, ne zaman, nasıl bir arada olacağınızı şimdiden bilemezsiniz. 

İnsanlar ve koşullar sürekli değişir. Her şey hep aynı kalacak gibi davranmak makul 

ve değil... Kapıları hep aralık tutmakta daima fayda var diyenler, doğru söyler... Ya bir 

gün her şey yoluna girerse?.. 

  

Özetle;  

  

• Önce kendinize karşı dürüst olun. Sebep siz olabilirsiniz. Duygu ve ön yargılarınızı 

irdeleyin.  

 

• Güvendiğinizi birinden, dışarıdan görüş alın. Belki olayı siz tetikliyorsunuz? Bakış 

açınız değişebilir.  

 

• Takım başarısı için sevmediğiniz biriyle yaşadıklarınız risktir. Ekibin tamamını 

mahkûm etmeyin.  

 

• Hoşnutsuzluğunuzu saklayın. Kimse ters davranıldığında daha iyi karşılık vermez. 

 

• Zorlu, problemli bir işi birlikte yapın. Güç zamanlarda ilişkiler farklılaşıp, 

sıcaklaşabilir.  

 

• Sevmeseniz de işine saygı duyun. Saygı ve mümkünse şefkat duygusunu ve 

aklınızı ön planda tutun. 

martı* eylül 2013 
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Ben Bir Mitomanım 
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Zeynep Kıyak 

alternatif ik sözlüğü 

“Yalancılık bozuk para gibidir, uzun süre geçindirmez”… 

martı* eylül 2013 

Çevrenizde mitoman birilerini tanımamış veya denk gelmemiş olabilirsiniz; ancak 

yalan söyleyenlere sıkça rastlamışsınızdır. O halde, söyledikleri yalanlara bir bakın, 

arka arkaya sürekli yalan mı söylüyor; söylediklerine kendi de mi inanıyor, yoksa 

istemeden düştüğü durumdan kurtulmak için, bahane ararken, yalan söylerken mi 

buluyor kendini? Bunların ikisi de tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Çünkü ilki, 

neredeyse kronik sayılabilecek derecede ciddi olan psikolojik bir rahatsızlıktır. 

 

Mitomani, başka bir deyişle yalan söyleme hastalığı, kişinin ciddi boyutta yalanlar 

uydurması,sonra bu yalanlara kendisinin de inanması şeklinde ortaya çıkan bir çeşit  

histrionik kişilik bozukluğudur. 
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Mitomani çoğunlukla kişinin dikkat çekip, herkesin ilgi odağı haline gelmek için 

yapmaya başladığı yalan söyleme alışkanlığının giderek hiçbir nedene gerek 

duyulmadan devam etmesi ve dozunun artması halidir. Masumca başladığı sanılan 

yalanlardan kişi kurtulamaz ve sürekli arttırarak buna devam eder. Böyle olunca da 

kendisi de yalanlarına inanmaya başlar. Mitomani bazen diğer ruhsal hastalıklar ya da 

kişilik bozuklukları ile beraber gelişebildiğinden, hemen başlangıçta farkına 

varılamayabilir. Bu hastalığın tek amacı da odak noktası olmak, dikkat çekmek, 

beğeni toplamaktır. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşince kişi, yalan söylemeyi abartır ve 

bambaşka bir alemde yaşamaya, olayları inanılmayacak derecede büyütmeye, 

abartmaya, dramatize etmeye başlar. Bunu sağlamak için de haliyle hep yalan söyler. 

 

Kişi, yalan söylerken kandırma amacı taşımaz aslında. Çünkü genellikle yalanları 

gelişigüzel ve umarsızdır, bu sebeple nasıl toparlayacakları hakkında bir planları 

yoktur. Planları olmadığı için de, ardı ardına, uysun uymasın yalan söylemeye devam 

ederler. 

 

Günlük hayattan bir örnekle başlayalım: 

 
Ali, arkadaşlarıyla eğlenirken, ardı ardına onu arayanlar olur ve konuşmalar şu 

şekilde gelişir: 

Annesi :“Oğlum, kaçıncıya arıyorum, neredesin?” 

Ali        : “Şirketteyim anne, çalışıyorum. Masamda değildim, görmedim aradığını…” 

Babası  : “Oğlum, arkadan gürültüler geliyor. Neredesin sen?” 

Ali        : “Müşteriye geldim baba, onun da misafirleri varmış, baya kalabalık burası” 

Kardeşi : “Abi,  arıyorum arıyorum açmıyorsun, arabayı isteyecektim.” 

Ali         :”Toplantıdayım, kapatıyorum” 

Sevgilisi : “Ali’ciğim nerelerdesin, hem bu gürültüler de ne?” 

Ali :”Bankadaydım sevgilim, şimdi çıktım, otobüse biniyorum.” …. 

 

martı* eylül 2013 
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Bunu uzatmak mümkün… Tanıdık geldi değil mi bazı cümleleler size de…  

Benzer durumun daha ciddi boyutlusunu iş hayatına taşırsak, bakın nasıl bir örnek 

çıkıyor karşımıza: 

 

“Ayşe, işe başlayalı birkaç ay olmuştu. Bu firmaya girmek için çok uğraşmış, çok 

çabalamıştı. Sonunda istediği  şirkette, istediği pozisyondaydı. Ancak aylar geçmişti, 

Ayşe mutlu değildi yeni işinde… Çünkü gruplara katılamıyor, öğlen molalarında bile 

yeterincde sosyal olamıyordu; farkedilmeyi bekliyordu ama farkedilmiyordu. İşe gitmek 

istemiyor, bazı günler gitmiyor ve bunu da yalanlarla geçiştiriyordu. O kadar çok yalan 

söylemeye başlamıştı ki, kimsenin başına gelmeyecek kötü olaylar ardı ardına onun 

başına geliyor veya kimsenin sahip olamayacağı güzellikte bir hayata o hemen sahip 

oluveriyordu. İlgi odağı olabilmek için, bir akşam trafik kazası geçiriyor, neyse ki yara 

almadan kurtulabiliyordu. Bir diğer gün teyzesi hastalanıyor, ona refaket edecek kimse 

olmadığı için, o kalıyordu. Kimi zaman da öğlen yediği yemekten dolayı zehirleniyor, 

midesi yıkanıyordu. Bunların sürekli olması artık onun için çok doğal olmaya 

başlamıştı. Genellikle sosyetenin gittiği mekanlara gidiyor, ‘yalandan’ erkek 

arkadaşının yeni Porchesi’ne biniyor, ona müstakbel kayınvalidesinden hediye edilen 

kolyeye gözü gibi bakıyordu…  Artık bambaşka bir “yalan” alemindeydi, durum 

kurtarmak için söylediği yalanlar alışkanlık haline gelmiş, artık ilgi odağı olmak için 

palavralar atmaya başlamıştı… 

 

Eskisi kadar yalnız değildi; onu dinleyenler vardı ama inanan yoktu! Zaten Ayşe, 

çevresindekileri inandırmaya çalıştıkça da, nasıl bir agresif tutum içine girdiğinin ve bir 

hastalığın pençesinde olduğunun farkında değildi…  

 

İşe gelmemek için annesinin ağır hasta olduğunu söylediği bir gün, aksilik bu ya, 

annesi, cep telefonundan ulaşamadığı için,Ayşe’nin işyerini aradı. Böyle olunca da, 

genç kadının yalanı ortaya çıktı. Ertesi gün, müdürüne hesap vermesi gerekiyordu. 

Ama o, yalanını başka bir yalanla örtmeyi seçti…  

martı* eylül 2013 

Böyle bir kişiye, "Sen çok 

yalancısın, hastasın sen, senin 

yalanının kanıtı da yalanmış" 

gibisinden şiddetli bir çıkışma 

yapılırsa çok riskli sonuçlar 

doğurabilir.Kimbilir, belki de Ayşe 

bu rahatsızlığın farkındadır ve 

istemeyerek yapıyordur…Riskli 

sonuçtan kasıt, intiharın eşiğine 

kadar yolunun olma durumudur. 

Mitomani, bir çeşit, dürtü kontrol 

bozukluğu olarak tanımlanabilir.  

alternatif ik sözlüğü 
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Kleptomani, yani çalma hastalığı, kumar bağımlılığı, kaş-saç yolma gibi... kişi, kendini 

yalan söylemekten alıkoyamaz. Bu, onun engelleyemediği bir dürtüdür. Yalan 

söylerken büyük haz duyar ama hemen peşinden pişmanlık gelir. Yani mitoman, 

yalanlarından sonra pişman olur, çevresindekilere bunu bir daha yapmayacağını 

söyler ama yapmaya devam eder. Çok basit şeyler için, gereksiz yere  yalan söyler. 

Mitomanlar, birilerini kandırmak amacıyla yalan söylemezler. Zaten yalanları öylesine  

gelişigüzeldir ki, nasıl toparlayacakları konusunda bir planları yoktur. En büyük sorunu 

da eşleriyle yaşarlar. 

 

Peki bir mitomana nasıl davranmak gerekir? 
Sakin, sabırlı, mümkün olduğunca az konuşmasını sağlayarak ve ortak cümleler 

kuracak şekilde yaklaşabilirsiniz.  

 

Kişinin mitoman olduğu nerden anlaşılır? 

MİTOMANİ, hastalıktan ziyade, çoğu uzmana göre de, bir davranış bozukluğudur. 

Bilimsel olarak hafızadaki boşlukları doldurmak için bünyenin kendiliğinden edindiği bir 

huy olabileceği gibi, kişinin çocukluk (0-12) dönemlerinde hayal gücünü aşırı 

tetikleyen yahut aşırı bastıran tramvatik durumların neticesi de olabilir. Mitomaninin 

sebepleri genelde çocukluk dönemine dayanır. Çocukken ebeveynleri tarafından ilgi 

ve onaylanma amacı, aşağılık kompleksi, ebeveynlerin yalanlarına şahit olma durumu 

bu hastalığın nedenleri arasındadır.Bu davranış bozukluğu, kişide haz duygusunun 

beraberinde pişmanlık duygusunu da getirir. Kişi pişmanlıkla bir daha yalan 

söylemeyecegini söylese dahi, bu sözünü tutamaz. Yalanları gelişigüzeldir ve 

yakalandıklarında nasıl toparlayacaklarını bilemezler…  

 

Mitomanlık nasıl tedavi edilir? 

Bu sorunun tedavisinde psikiyatristler öncelikle hastayı tanımaya çalışır,yalan 

söylemeye dönük ihtiyacının neden kaynaklandığını anlar,altta yatan 

sorunlarla,konularla ilgili konuşmaya başlandıkça güven ortamı oluştuğunda yavaş 

yavaş ve adım adım hastadaki eksik olan duygu ve güveni yerine koyarlar.Eğer 

sağlam ve iyi bir tedavi yapılırsa hastalığın tekrarlama oranı düşüktür.Tekrarladığı 

durumlarda ise hasta hastalığının kendisi farkına varacak ve kendisi doktora 

gidecektir.  

 

İşyerinde sürekli yalan söyleyen bir çalışma arkadaşına sahipseniz, üstlerinizle, insn 

kaynakları bölümüyle mutlaka paylaşın. Arkadaşınızla onun gerçek sorununun ne 

olduğu yönünde konuşmalar yapmaya çalışın. Hastalık drecesindeyse, psikolojik 

destek için, onu ikna edin. Hastalık derecesinde değil ama hep yalanları size denk 

geliyor ise , suistimale ve aptal yerine konmaya izin vermeyin   Aslında Bernard 

Shaw'ın dediği gibi, "Yalancının cezası kendisine kimsenin inanmaması değil, onun 

kimseye inanamayacak oluşu"dur. 

 

Kaynak: www.aktuelpsikoloji.com , www.genelsaglikbilgileri.com ve Arif Verimli’nin 

çeşitli röportajlarından yararlanılmıştır. 

 

 

martı* eylül 2013 

http://www.aktuelpsikoloji.com/
http://www.aktuelpsikoloji.com/
http://www.aktuelpsikoloji.com/
http://www.aktuelpsikoloji.com/
http://www.aktuelpsikoloji.com/
http://www.genelsaglikbilgileri.com/
http://www.genelsaglikbilgileri.com/
http://www.genelsaglikbilgileri.com/
http://www.genelsaglikbilgileri.com/
http://www.genelsaglikbilgileri.com/
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Koşan Adam Kemal Özdemir Canavan 

mağdurlarının ve Sarp’ın Umudu olacak 

17 

haber 

1-10 EKİM 2013 

Koşan Adam, Kemal Özdemir, yıllar önce hayata tutunmasını sağlayan umudu bu 

kez Sarp ve arkadaşları için besleyecek.  

 

O umudu, İstanbul’dan Ankara’ya, 10 Günde 10 Maraton koşacak bacaklarından,  

düşünen beyinlere, yaşayan kalplere taşıyacak. 

 

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.  

  

En ‘yabancı’ dildir Ölümce… 

En sevdiğini kaybetme korkusuyla en çabuk öğrenilen… 

 

Öğrenmeye mecbur olduğunu idrak ettiğinde,  bütün zaman dilimleri tik taklarını 

vurur merhametsiz; kök sözcüğünü bütün kiplerde çektirir öğrenicisine: 

  

Emir kipi, (Henüz çok erken, sakın) ölme! 

Dilek kipi;( Yaşasa hiç) ölmese… 

Şart kipi;  (Eğer) ölürse… 

  

O genç anne, bilmem hangi televizyon kanalında anlatırken hastalığı, onun da kendi 

annesi ile aynı lisanı konuştuğunu fark etmişti Kemal Özdemir. Annesinin, Kemal 

henüz 9 yaşındayken öğrendiği o lisanı. Onun annesi de öyle öğrenmişti. Tıpkı o 

kadın gibi. Gencecikken.  

  

Gözünün ışığı oğlunu, Kemal’ini kaybetmenin kahredici olasılığında, Ölümce’nin, 

soğuk tren raylarına kömür karasıyla yapışmış bütün harflerini, hecelerini, söz 

dizimini bir solukta öğrenmişti onun annesi de.  

 

Yazılı yazısız her tür kurala, otoriteye başkaldıran  ‘yaramaz’ oğul Kemal, yazgısına 

da korkusuzca meydan okumuş, umuda tutunup yaşamıştı. Sarp da öyle yaşıyordu 

demek; onu kaybetmekten korkan annesine, mücadele etmeyi, umut etmeyi 

öğreterek.  

  

Bütün dikkatini vererek dinledi Bihter Saraçoğlu’nu. 

Canavan hastalığını anlatışını, derneğin kuruluş amacını,  o güne dek yapılmış 

faaliyetlerini, dirayetini, oğluna duyduğu kaşmir sevgiyi,   gücünü o ipek dokudan 

alan umutlu direnişini… 

  

martı* eylül 2013 

Fatma Esin Kalyoncu 
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Anne Feran Hanım, oğul Kemal.   

Anne Bihter Hanım, oğul Sarp. 

 

Kurgu değişik bir parça ve birkaç isimde farklı senaryo.  

Konuşulduğunda taş kestiren o lisanın sözlüğüne koşulsuz sevgiyi, mücadeleyi, 

umudu ekleyen anneler onlar. Ortak noktaları, hayatla en anlamlı bağları; isimleriyle 

yaşayacak, vazgeçmeyen oğulları. 

 

Dizüstü bilgisayarını açtı. Pamuklu çelikten niyetini anlattığı elektronik postayı 

yetkilisine tereddütsüz gönderdi.  

 

Bu ender hastalık hakkında farkındalık oluşturmak; tıbbi malzeme ve donanım 

desteği için bağış toplanmasına aracı olmak; hastalıktan mağdur çocukların ve 

ailelerinin mevzuata dair ihtiyaçlarına dikkat çekmek üzere Sarp’ın Umudu Derneği 

adına 10 Günde 10 Maraton koşacaktı. 

 

CANAVAN 

Canavan ( Türkçe okunuşu kanavan) , beyni etkileyen progresif yani ilerleyen , 

genetik ve ender bir hastalıktır. Bu hastalığın etkisi, beyinde salgılanan miyelin adı 

verilen bir enzimin üretimini durdurur ve santral sinir sistemini tahrip eder. 
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Canavan hastalığı ile dünyaya gelmiş bebekler, yutkunma, yeme, görme, duyma 

oturma, konuşma ve ayakta durma gibi hayati fonksiyonlarının hiçbirini yerine 

getiremezler.  

 

Yaşam boyunca “Anne-Baba” kelimelerini dahi heceleyemeyen Canavan Hastaları, 

hayatlarını ilk 3 ila 10 yıl arasında kaybetmektedirler. Bu süre zarfında görme 

yeteneklerini kaybederek, kısacık ömürleri karanlığa gömülmekte, değişiklik gösteren 

kasılmalar ve nöbetler geçirerek yaşam savaşlarını sürdürmektedirler. Bu hastalıkla 

edindikleri diğer zayıflık, bağışıklık sistemlerinin sınır seviyede güçsüz olmasıdır. 

Çoğu Canavan hastası bebek, hayatının ilk aylarında akciğer enfeksiyonu (pnömoni) 

nedeni ile kaybedilmektedir. 

 

Belirtileri: Zayıf baş ve boyun kontrolü, Desteksiz oturamama, Konvülziyon 

(kasılma), Hipotoni (Kas gerginliği), Optik atrofi (Görme kaybı), Maksosefali (Başın 

normal sınırlardan büyük olması), Mental Reterdasyon (Zeka geriliği) 

 

Teşhis: Canavan hastalığı idrardan atılan örneklerde N-Asetil Aspartik düzeylerinin 

kontrolü, Manyetik Rezonans (MR) ve MR Spektrometre ile teşhis edilebilir. 

 

Tedavi: Canavan hastalığı ve benzeri genetik hastalıkla dünyaya gelen bebekler 

için günümüzde destek tedavisi vermek dışında yapılabilecek tıbbi bir 

müdahele yoktur. Ailelerinin yapabileceği tek şey, bebeklerinin zorlu hayatlarını cihaz 

ve ekipman yardımı ile olabildiğince kolaylaştırmaktır. 

martı* eylül 2013 
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Bilinen herhangi bir tedavisi olmayan Canavan Hastalığına ilişkin araştırmalar devam 

etmektedir. Gen terapisi, Lityum terapisi gibi çeşitli çalışmalar deneme aşamasında 

hızla sürdürülmektedir. Amerika'da New Jersey Üniversite Hastanesinde, Hücre ve 

Gen Terapi Merkezi Sorumlusu Dr. Paola Leone, bu çalışmaların liderliğini yapmakta 

ve gün geçtikçe yeni deneyimler kazanarak  terapi şansı beklemekte olan anne ve 

babalara ışık tutmaktadır. Astronomik rakamlarla ifade edilen Gen Terapisi alabilen 

Canavan hastalarında görme, algı konusunda ciddi ilerlemeler fark edilmektedir. 

 

Hastalığın bilinen bir tedavisi olmadığı için nöroloji yakın takibini gerektirmektedir. 

Canavan hastaları Türkiye’de Pediatrik Nöroloji Anabilim Dalı olan hastanelerin 

kontrolüne girebilirler. Kasılma ve nöbetlerle eşlik eden bu hastalığın profesyonellerle 

birlikte takip edilmesinde büyük fayda vardır. 

haber 
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Tedavi Süreci ve Tıbbi 

Malzeme ve Ekipman Desteği 

Canavan hastası ‘yenik’ 

bebekler, kısa hayatlarını çeşitli 

cihazlar ve tıbbi sarf 

malzemeleri olmadan 

geçiremezler. Onların 

yutamadıkları tükürüklerini 

vakumlayacak aspiratörlere; 

ciğerlerine kaçan tükürükleri, 

öksürme ile yukarı itecek Vest 

cihazına; ayakta durmalarını 

sağlayacak standerlara; 

oturabilmelerini sağlayacak 

özel yapım sandalyelere; 

banyo yapmalarını 

kolaylaştıracak özel yapım 

banyo setlerine ihtiyaçları 

vardır. Çoğunluğu mideden 

beslenen Canavan hastası 

çocuklar için gün içinde sürekli 

maske, eldiven, enjektör, ağız 

bakım çubuğu, sondalar, 

hortumlar ve daha pek çok tıbbi 

sarf malzemesi kullanılır. 

En küçük enfeksiyona dahi tahammülü olmayan, sınır seviyede güçsüz bağışıklık 

sistemleri nedeniyle sık sık ateşlenen ve akciğer enfeksiyonları geçiren bu bebekler 

için evde özel hemşire eşliğinde özel bakım hayati önem taşır.  

Sürekli yatar pozisyondaki bu ağır engelli bebekler, kasılmalar ve nöbetler nedeniyle 

ilerleyen dönemlerde ağır skolyoza (kemik eğriliği) maruz kalırlar. Bu nedenle, 

fizyoterapi eğitimi günlük yaşamlarının vazgeçilmezidir. 
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Sarp’ın Umudu Derneği Hakkında 

 
06.11.2012 tarihinde; merkezi Ankara'da bulunan 'Sarp'ın Umudu Derneği’, başta 

Canavan olmak üzere, genetik hastalıklarla dünyaya gelmiş ve bu nedenle, 

yaşamlarını ağır engelli olarak sürdürmek zorunda olan çocukların ve/veya sağlıklı 

doğmasına rağmen sonradan herhangi bir nedenle engelli olan çocukların; yurt içi ve 

yurt dışındaki teşhis, tedavi giderleri, tıbbi cihaz, tekerlekli sandalye ve sair tüm cihaz 

ve sarf malzeme ve ihtiyaçları; psikolojik destek, rehabilitasyon ve diğer tüm 

ihtiyaçlarında, ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak amacıyla 

kuruldu.’’…  

 

Sarp'ın Umudu Derneği,  ender rastlanan ve genetik nedenlere bağlı Canavan 

hastalığı hakkında toplumu bilinçlendirmek ve engelliler ile ilgili mevzuat 

değişikliklerinin yapılması ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak gibi amaçlara da 

hizmet ediyor. Hâlihazırdaki mevzuat ve buna bağlı olarak özellikle hastaneler başta 

olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardaki uygulamaların,  ağır engelliler yararına 

pozitif ayrımcılık esas tutularak yeniden düzenlenmesi Derneğin öncelikli çalışmaları 

arasında yer alıyor.  

 

www.sarpinumudu.org.tr 

  

  

http://www.sarpinumudu.org.tr/
http://www.sarpinumudu.org.tr/
http://www.sarpinumudu.org.tr/
http://www.sarpinumudu.org.tr/
http://www.sarpinumudu.org.tr/
http://www.sarpinumudu.org.tr/
http://www.sarpinumudu.org.tr/
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Bu Düşünce Yapısı İle 

Eğitim Gelişir Mi? 

25 

Özgür Bolat 

eğitim 

martı* eylül 2013 

Çocuk temel eğitimi ana okulda alıyor. 

  

Çocuklar için en iyi öğrenme yöntemi de “oyun”. 

Anaokul öğretmenlerinin % 85’ninden fazlası da kadın. 

Yani, çocukların oyun yoluyla öğrenmesinden çoğunlukla kadınlar sorumlu. 

Ama gelgelelim çocuk, oyun, kadın ve öğretme ile ilgili kültürel kodlarımız genellikle 

olumsuz. 

  

Nasıl mı? 

ÇOCUK 

Çocuk olmak olumsuzdur hep. 

 

• Çocuk gibi konuşma, deyip kızarız. 

• Çocuk gibi davranma, deyip ders veririz. 

• Çocuk musun sen, diyerek aşağılarız. 

• Çocuksu davranışları var, deriz. 

• Çocuk gibi sevindi, deriz.  

• Çocuk aklıyla konuşma, deyip insanların fikirlerini yok sayarız. 

• Çocuklara sorumluluk da vermeyiz. 

• Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer, deriz. 

• Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez, deriz. 

 

OYUN 

Peki, çocukların en iyi öğrenme ve gelişim yöntemi olan oyunla ilgili ne düşünürüz? 

  

Prof. Dr. İrfan Erdoğan Hoca’nın dediği gibi, oyunla ilgili kodlarımız da olumsuzdur. 

  

• Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu, deriz. 

• Bu işte bir oyun var, deriz. 

• Ayak oyunu var, deriz. 

• Oyuna geliriz. Oyun kurarız. Oyunu bozarız. 

• Benimle oynama, deyip uyarırız. 

 

 Hele, oyun oynayan çocuğu hiç sevmeyiz. 

 Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz, deriz. 
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 ÖĞRETMEK 

  

Öğretmeyi de hiç sevmeyiz. 

  

Tereceye tere satmayı öğretme, deriz. 

  

Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin, deriz. 

  

KADIN OLMAK 

  

Kadın olmak da çok olumlu değildir. 

  

“Karı gibi” lafını çoğu olumsuz davranışı betimlemek için kullanırız. 

  

Karı gibi gülme, deriz. 

Karı gibi çene var, deriz. 

Karı gibi konuşma, deriz. 

Karı gibi dedikodu yapma, deriz. 

Saçı uzun, aklı kısa, deriz. 

  

Kadının fendi (oyunu, kurnazlığı), erkeği yendi, deriz. 

Erkek sözü ver, deyip kadınları aşağılarız.  

Kadının şamdanı altın olsa mumunu dikecek erkektir, deriz. 

 

EĞİTİM 

  

Kadın, çocuk, oyun ve öğretmekle ilgili bu kadar olumsuz kültürel kod varken, eğitim 

nasıl gelişir ki? 

  

(Gerçi, “eğitmek” sözcüğünün kendisi daha sorunlu. Eğmek’ten, yani şekil 

vermekten, geliyor. Eğitim eğme değil, tam tersi değerleriyle ve fikriyle dimdik duran 

bireyler yetiştirmektir.) 

  

 

martı* eylül 2013 

eğitim 
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Kars’a gitmek nereden aklıma geldi? Anlatayım: 
 

Yıl 2006: İzmir’deyiz, kuzenim Asuman o dönemde ÇYDD şube 

başkanı ve yaptıkları etkinliğe beni de davet etmişti. Değerli Türkan 

Saylan ile o gün tanıştım. Yanında oturdum ve sohbet ettik bir sure. 

Kars’tan yeni gelmişti ve demişti ki “Kars’a mutlaka gitmelisiniz. 

Oradaki peynir üreticilerini dolaşmalı ve onlara yardım etmelisiniz.” 

Yüksek Kent: KARS 

Armağan Portakal 

c vitamini 
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Yıl 2012: New York’tayım. Türkiye’den giderken sadece “arkadaşımın ablası” olarak 

nitelediğim, metazori bir merhabamız olur diye düşündüğüm fakat sonra hayran 

olduğum kadın Selma Yılmaz anlattı Sarıkamış’ı ve Kars’ı. Eskilerden, 

çocukluğundan… Sokaklarından, şimdi çoğu yıkılmış sinemalarından, Rus mimarisi 

binalarından… 

 

Ve sonra Tamer Akgün… Çalıştığı coğrafi bölge nedeniyle sıkça yaptığı 

seyahatlerinde çektiği fotoğrafları, uçsuz bucaksız manzara resimlerini facebookta 

takip ediyordum. 

 

Yıl 2013: Fotoğraf çekmek için Türkiye’de daha önce görmediğim bir yere gitmek 

istedim. Mardin olabilirdi, Tunceli’yi düşündük derken bir parmak şıklatmayla birlikte 

KARS’a gideceğiz dedim. Paylaşmak bu yüzden çok önemli. Aklımda yer etmiş 

dinlediklerim ve gördüklerim, KARS’a gitmeye bu kadar kolay karar verdim… 

 

Kars, Anadolu’nun en yüksek kentiymiş. Rusların egemenliğinde 40 yıl kalmış… Bu 

kısa sürede Ruslar şehircilik eserlerini ortaya koymuşlar… Nefis bir “eski” şehir var. 

Yollar geniş, kaldırımlar da öyle, binalar zarif ve güçlü. Gözü yoran detay yok aksine 

çok estetik. Mimarileri, sanat eseri gibi… 

 

Yapacağımız seyahati tweet atınca Gülşah Elikbank (Yazar, Seferihisar Yazarlık 

Atölyesi’nde tanıştım, edebiyat atölyelerini organize eden kişi aynı zamanda) hemen 

yanıtladı ve Buket Uzuner’in (Tek bir gün katıldığım atölyenin o günkü konuğu idi, ki 

o atölye çalışması içimde çok güzel izler bıraktı) Kars ile ilgili notları olduğunu yazdı. 

İnternette aradım buldum. Peynir Müzesi’ni o yazı sayesinde öğrendim. Paylaşımın 

gücü! 

 

http://youtu.be/8IK4NT4RyHo
http://www.elikbank.com/
http://www.elikbank.com/
http://www.elikbank.com/
http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/22116568.asp
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Boğatepe: 2.300m rakım. 400 haneli bir köy, akıllı ve çok çalışkan insanlar, doğal 

yiyecekler… Ve gerçek süt lezzeti… İddia ediyorum o güne kadar içtiklerim süt, 

yediklerim peynir değilmiş. Öyle bir lezzet! Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’ni 

kurmuşlar ve Peynir Müzeleri var. Gravyer ve kaşar nasıl başladı, süreci ne oldu, 

kimler emek verdi, kimler geldi, kimler geçti anlamak için gezebilirsiniz. Köy nefis bir 

manzaraya sahip olmanın yanısıra endemik bitki zenginliği, aromatik otlara sahip.  

 

Bu nedenle yabancı ziyaretçiler, araştırmacılar sıkça geliyormuş. Peynir Müzesi 

kurucularından Celal Kazım Ömür peynir üreticisi ve eşi Zümran hanım da aromatik 

ve tıbbi bitkiler üzerine eğitim almış, şifalı bitkileri topluyor ve uygun şekilde kurutup, 

satıyorlar. Köyde üreticiler peynirleri adrese teslim satıyorlar aklınızda olsun, iletişime 

geçebilirsiniz… 

 

Kars’a kaşar ve gravyerin başkenti diyebiliriz. 1 kg gravyer için 17 kg süt, 1 kg kaşar 

için 10 kg süt gerekiyormuş… Hayvan sergileri yapıyorlarmış, “Çocuklar psikolojik 

baskı altındalar, peynirin markette üretildiğini sanmasınlar, hayvanlarla, doğayla, 

aromatik bitkilerle, çayırla çimenle tanışsın” istiyorlar. Gravyer ustalarıyla övünüyorlar. 

Yedi yıl dünya birinciliği elde eden Mansır Usta’ları var geçmişlerinde. Boğatepe’ye ilk 

olarak Tiflis’ten 1920 yılında gelmişler. Ekonomik gücü olan, babayiğit insanlar. Bilgili, 

kültürlü. Malakanların terkettikleri evlere yerleşmişler, işletmelerini çalıştırmaya 

başlamışlar. İlk gravyer ve kaşar peynirini üretmişler… 

 

c vitamini 
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Kars’ta kaldığımız süre içinde çok yer dolaştık. Restore edilen zarif bir Rus binasına 

sahip Kar’s otel bu konuda çok yardımcı olarak, rehberli araç kiralamanızı sağladı. 

Yoksa, bir kaç gün içinde Kars’ın köylerine, ilçelerine gitmemiz zor olurdu. 

Ani Harabeleri… Kocaman bir arazi, Ermenistan sınırında, arada Arpaçay ve 

üzerinde İpek Yolu köprüsü… Yıkılmış, bir ayağı bizde, bir ayağı komşuda… 

Binlerce yıldan gelen, çeşitli medeniyetlerin izleri… Müthiş bir yer! İpek Yolu’nda 

yürürken içimi heyecan sardı, hangi anıların üzerinden geçiyorum diye… 

 

Bir sabah Sarıkamış’a gittik. Allahuekber Dağı 

Şehitliği’ni görmek için… İnsan daha bakımlı, daha 

özenli yerler bekliyor. Vatan uğruna can veren 

60.000 askerin anısına etrafı daha temiz, 

yeşillendirilmiş, çiçeklendirilmiş bir yer olmalı diye 

düşünüyor insan… Bakımsız diyemem ama 

duygusal bir eşik var zihnimde ve o eşiğin altında 

kaldı. Gözbebeğimiz kadar değerli olan bu yerleri 

hakettiklerinin üzerinde güzel ve bakımlı kılmak 

gerek. 

Sarıkamış’a gidince Katerina’nın Av Köşkü’nü 

ziyaret edin. Ama dolaşırken üzüleceksiniz. 

Ağaç kütüklerinden yapılmış bu muazzam 

binanın durumu içinizi acıtacak. Bakımsızlık, 

ilgisizlik, yıkık dökük hali… Tüm bunlara ragmen 

asil duruşunu kaybetmemiş olmasına hayran 

olacaksınız. Ani Harabeleri gibi hatta pek çok 

tarihi eserimiz gibi bu köşkün de duvarlarında 

hep ziyaretçilerin yazıları, kazımaları dolu. Tarihi 

eser saygısızlığımızdan utanıyorum. Bir tarih 

zenginliğinin üzerine hangi ruh haliyle gelir de 

imzasını atar, adını yazar, ilan-ı aşk cümleleri 

yazar ki insan? 

http://www.karsotel.com/
http://youtu.be/kuDyQaP4ZSc
http://youtu.be/kuDyQaP4ZSc
http://youtu.be/kuDyQaP4ZSc
http://youtu.be/0WpxxALH8CU
http://youtu.be/0WpxxALH8CU
http://youtu.be/0WpxxALH8CU
http://youtu.be/0WpxxALH8CU
http://youtu.be/mJcG5TkHk6E
http://youtu.be/mJcG5TkHk6E
http://youtu.be/mJcG5TkHk6E
http://youtu.be/mJcG5TkHk6E
http://youtu.be/mJcG5TkHk6E
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Kaz etini kış aylarında yemek gerekirmiş. Mevsim nedeniyle bize kısmet olmadı ama 

başka yöresel yemeklerini denedik. Evelik, Kesme aşı, Hangel gibi çok güzel 

yemekleri var. Kaldığımız otelin bir kaç bina sol tarafında ev yemekleri yapan 

restaurant vardı. Cafer bey ve ailesi işletiyor. Tertemiz bir yer, yemekler lezzetli, Cafer 

bey çok çalışkan ve güler yüzlü. Her akşam ertesi gün hangi yemeği deneyelim diye 

sözleşiyorduk. 

 

Aşıklar Otağına gidin mutlaka. atışmalarını dinleyin. Başka bir iş yapmayan, gönülden 

ve içten gelen bu aşıklıktan başka iş bilmeyen bu insanların geleneklerine ve 

sanatlarına şahitlik edin, ruhunuzu doyurun. 300 yıldır varolduğu söyleniyor ve 

günümüzde 72 tane tescilli aşık var deniyor…Biz çok keyif aldık ve bu maharetli gönül 

insanlarının hürmetleri karşısında ezildik diyebilirim. 

 

Türkan Hoca’nın sözünü dinledim Kars’a gittim. Çektiğim fotoğraflarla ve Fatih’in 

haber anonslarıyla videolar yaptım, youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=Q549EP7dhhA  ve sosyal medyada paylaştık. 

Gördüklerimi herkesin görmesine uğraştım. Belki peynir üreticilerine böyle bir katkım 

olur. 

 

Kars’tan dönerken içimde huzur vardı, etkilendim. Yüksek ovaları, yeşilin her tonu… 

Henüz kentsel dönüşüm çılgınlığına teslim olmamış mimarisi, kalesi, şehitlikleri, 

Sarıkamış’ı, peyniri, balı, yöresel yemekleri, dost insanları, kazları…  

Kars yazısına noktayı aşıklar koysun istiyorum: 

 

Dibi delik kaba, 

Hakkın suyunu, 

Taşıyıp yorulma, 

Dolduramazsın… 

  

Sevgiyle, 
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İpek Yolu Köprüsü 

Kars Kalesi 
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Filmografisi aksiyon filmleri arasına serpiştirilmiş komedilerden oluşan Jean Reno, 

bu kez Fransız Şef Alexandre Lagarde olarak çıkıyor karşımıza. 15 yıldır koruduğu 

3 Michelin Yıldızını* elinde tutabilmesi için bahar menüsünü bir an önce 

hazırlaması gerekiyor. Her zamanki gibi geleneksel mi olacak yoksa çatısı altında 

bulunduğu restoran grubunun baskısı ve Michelin müfettişlerinin tercihi üzerine 

moleküler mutfağa** mı yönelecek? Aksi gibi yardımcıları da cazip iş teklifleriyle 

yanından ayrılıyor.  

The Chef – Comme un 

Chef 

Aylin Türkşen Aysel 

iştah açıcı filmler 

martı* eylül 2013 

Yönetmen Daniel Cohen Reno’nun karşısına, daha çok Fransa’da tanınan aktör, 

şarkıcı, komedyen, televizyoncu ve radyocu Michael Youn’u çıkarıyor. Jacky 

Bonnot’u canlandıran Youn, Reno karşısında rolünün hakkını veriyor.  

  

Evini geçindirmek için olur olmadık işlerde çalışan Jacky’nin gönlünde yatan aslan 

şef olmak. Hamile sevgilisine ünlü şeflerin menülerinden çeşit türlü lezzetler 

pişirerek hayalini gerçeğe dönüştüreceği zamanı bekliyor. Hoş bir tesadüf bu ikiliyi 

bir araya getiriyor ve film boyunca 3 Michelin Yıldızının korunması ve restoranın 

sadece moleküler mutfak yöntemi kullanılana dönüştürülmemesi için verdikleri 

mücadeleye tanık oluyoruz.  
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Adı iki satır süren Fransız yemeklerinden sık sık söz ediliyor ancak kendilerini nadiren 

görüyoruz. Adının uzunluğuyla Fransız yemeklerini aratmayacak moleküler mutfak 

örneklerini daha çok seyrediyoruz. Bunlar bir yana bana göre filmin en iştah açan 

bölümü; Şef Alexandre’ın kızına tez sunumu öncesi hazırladığı eşsiz kahvaltı sofrası. 

Yalnız o ne kahvaltıydı öyle, adeta hamur işi cenneti. Bir de kızını görseniz, büyük 

ihtimal 34 beden. Yiye yiye ne kadarını bitirebilir ki! 

 

Yönetmen Daniel Cohen filme hazırlanırken kendine öyle bir danışma kurulu 

oluşturmuş ki şapka çıkarmak lazım. Bir kere her biri 3 Michelin Yıldızlı şefler. Fransız 

Mutfağı ağırlıklı olarak kırmızı protein içerirken, 2001 yılında restoranında artık kırmızı 

et kullanmayacağını ilan edecek kadar devrimci, dünyanın en önemli mutfak 

şeflerinden biri sayılan Alain Passard; 2008’de Forbes Dergisi’nin en etkileyici 100 

isminden 94. sıraya yerleşen Şef Alain Ducasse; Moleküler Gastronomi kavramının 

isim babası Herve This ile birlikte çalışan, modern Fransız mutfağının 'Matisse'i kabul 

edilen Pierre Gagnaire. 

  

Daniel Cohen “Comme un Chef” ile Fransız Sineması’na; Jacques Bernard'ın “Le 

Grand Restaurant” (1966), Claude Zidi'nin “L'aile ou la cuisse – Eti Senin Kemiği 

Benim” (1976) ve Jean-Yves Pitoun'in “Cuisine Américaine” (1998)’den sonra yeni bir 

mutfak komedisi kazandırdı.  

 

martı* eylül 2013 
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* Michelin lastik şirketi 1900’de, Fransa’nın gezilecek yerlerini tanıtan bir rehber 

çıkararak karayolu seyahatini özendirmeye karar verir. İlk yıllarda rehberlerinde 

restoranlar yer almazken sonraki yıllarda bunları da eklerler ve rehberlerin asıl 

popülerliği böylece başlar. Yıldız sisteminde en yüksek derece 3’tür. Sistemde yıldızı 

artırmak da kaybetmek de mümkündür. Yıldızların ömrü sadece bir yıl 

sürer. Yıldızlar, Michelin firmasına bağlı müfettişlerin değerlendirmeleri sonucunda 

verilir. Şirket, gastronomi konusunda derin bilgisi ve tecrübesi olan kişiler arasından 

müfettişler seçer. Gizlice restoranları gezerler ve raporlarını merkeze bildirirler. Bu 

raporlardan “yıldız verilmeye layıktır” tavsiyesi alan restoranlar, bu kez daha başka 

müfettişler tarafından yeniden gizli ziyaret edilir. Tüm bu müfettişlerin 

değerlendirmelerine göre yıldızlar belirlenir. 

  

** Moleküler Mutfak kavramının ilk tanımını yapan kişi Brillat-Savarin’dir. 1725-1826 

yılları arasında Fransa’da yaşamış ve “Tadın Fizyolojisi” adlı kitabı yazan ünlü bir 

gastronomdur. Bu kitap, yemek ve lezzet konularına biraz fizik biraz da kimya 

açılarından yaklaşır. Bu yüzden Moleküler Gastronomi’nin temel taşlarından biri 

olarak düşünülür. Moleküler Mutfağın isim babalarından birisi de en sevdiği hobisi 

yemek yapmak olan fizik profesörü Nicolas Kurti’dir. “Mutfaktaki Fizikçi” adlı 

tebliğinde “Bilim olarak yıldızların içindeki ısı derecesini biliyoruz ama ne yazık ki 

suflenin içindekini bilmiyoruz!” diyerek Moleküler Mutfak felsefesini adeta özetler. 

Diğer bir tanım ise Prof. Harold McGee’ye aittir: “Yiyecek ve içeceklerin insana keyif 

veren özelliklerinin bilimsel olarak incelenmesi, lezzetli olmanın bilimidir.” 
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Karamelli Milföy 
  

Beatrice, önceki işlerinde dikiş tutturamaması nedeniyle sevgilisi Jacky’e bir türlü 

güvenemez. Şef Alexandre Lagarde’den iş teklifi almasıyla hayalleri gerçek olan 

Jacky, bu gerçeği sevgilisine açıklayamaz. Çünkü Beatrice onu bir huzurevinde 

sözleşmeli badanacı olarak bilir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, Beatrice 

gerçeği tatsız bir tesadüf sonucu öğrenir.  

  

Jacky, ailesinin yanına taşınan sevgilisine kendini affettirmek ve evlenme teklif etmek 

üzere Nevers’e hareket eder. Her zaman gittikleri restoranda Beatrice’e elinde en 

sevdiği tatlı tabağıyla yaklaşmak ister. O da karamelli milföydür.  

  

  

Malzemeler (5 pasta): 

1 lt süt 

1 su bardağı toz şeker 

1/2 çay kaşığı karbonat 

3-4 damla vanilya ekstresi 

10 kare hazır milföy hamuru 

üzeri için 

Pudra şekeri 

Karamel sosu 

   

  

  

martı* eylül 2013 
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Yapılışı: 

Öncelikle süt karamelini (dulce de leche) yapmak için sütü ve şekeri derin bir kaba 

alın. Kimi zaman taşmaya yakın kabarıklıkta olacağı için bu önemli bir ayrıntı. Orta 

ateş üstünde karıştırın. Şeker eridiğinde karbonat ve vanilya ekstresini ekleyin. Kısığa 

yakın ateş üstünde yaklaşık olarak her 5 dakikada bir karıştırın. Sütün rengi hafif 

kırılmaya, sararmaya başladığında kıvamı da ağırlaşacaktır. Bu aşamadan itibaren 

dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak pişirin. Bozadan biraz koyu hale geldiğinde 

ocaktan alın. Cam kap içinde soğumaya bırakın. Soğuduğunda yoğun şeker tadı 

azalacak ve kıvamı da daha koyu olacak.  

  

Fırını 200 derecede ısınmaya alın. Milföy parçalarını oda ısısında 10 dakika kadar 

bekletin. Her birini eşit olarak ortadan ikiye bölün. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. 

Üzerlerine yine pişirme kağıdı örtün. Tepsinin üstüne ikinci tepsiyi koyup fırında 

pişmeye alın. Bu yöntemle kabarmayan, ancak pişip kızaran milföy parçalarınız 

olacak. Yaklaşık 25-30 dakikada kızaracaklar. Bununla birlikte 20. dakikada kontrol 

etmekte fayda var.  

  

Milföyleri soğumaya alın. Pastanelerdeki milföy pastalar gibi görünüm almasını 

istiyorsanız kenarlarını çok ince keserek katlarının ortaya çıkmasını sağlayın. Her 

pasta için 4 milföy parçası kullanın. Aralara süt karameli sürün. En üste çay süzgeci 

yardımıyla pudra şekeri serpin. Arzu ederseniz karamel sosunu üstünde zikzak 

şeklinde gezdirerek süsleyin.  
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NAPA VADİSİ  ve 

Şaraba Yolculuğum 
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Dilek Eriklili Beck 

amerika’dan bildiriyorum 

Üzüm bağları ve kaliteli şarapları ile şarap severlerin 

“Disneyland” i diyorlar Napa Vadisi ve yakınındaki kasabalara 

Yountville, Oakville,Sonoma v.b. gibi… 

martı* eylül 2013 

Yolum San Francisco’ya her düştüğünde belki bu kez giderim dediğim Sideways 

filminden ve diğer  filmlerden etkilendiğim Napa Vadisi ve civarında olacağım için 

mutluyum. 

  

Newyork’tan kalkan uçağımız bizi 4.5 saat sonra San Francisco’ya ulaştırıyor ve 

havaalanından bir araba kiralayıp 1 saat sürecek yolumuza devam ediyoruz. Hotel 

The Carneros Inn’e vardığımızda pek de alışık olmadığım bir yapı ile karşılaşıyorum. 

Büyük bir alana dağılmış tek katlı binaları ile, resepsiyonu, konferans salonları, 

restoran ve her bir odası küçük ev-bungalovlardan oluşan bir hotel ve yakınında bir 

çiftlik şarap ve gurme yiyecekleri satan bir de marketi var. İlk akşam şarap tadımını 

ve akşam yemeğini  canlı müzik eşliğinde hotelimizde yapıyoruz. 

 

Ertesi günkü program benim için sabahın yedisinde bir saatlik yoga ile başlıyor 

ardından kahvaltı ve kısa bir ara ve öğle olmadan şampanyaları ile unlu Domaine 

Carneros ‘u ziyaret ediyoruz. Bize şampanyanın ve beyaz şarapların nasıl yapıldığı 

ile ilgili bilgiler verildikten sonra bazılarını tadıyoruz. Pinot Noir ve Chardonney 

üzümlerinden Brut stilinde yapılan şampanyada seker oranı 1 litrede 0-15 gram 

olduğunu öğreniyoruz. Şampanyayı pek sevmeyen ben, bu aşamaları pek dikkatle 

dinleyemiyorum. Tek aklımda kalan çok büyük çelikten yapılmış depolarda/fıçılarda 

bekletilen şampanyalar ve bulunduğum yerdeki camdan seyrettiğim beyaz şarabın, 

dolum ve şişeleme, etiketleme gibi aşamaları. Ardından harika bir yemek salonuna 

geçiyoruz ve öğle yemeğimizde başlangıçlardan, ana yemeğe ve tatlıya kadar 

değişik bir çok şarap tadıyoruz. Her yemekte tabağımın önünde en az 5-6 şarap 

bardağı olmasını da artık yadırgamıyorum. 

  

Aksam yemeği Oakville’de, Opus One Vinery ‘ye vardığımızda binanın mimari tarzı, 

müzik, masaların hazırlanması, yemekleri, servis ve şarapları ile harika bir gece 

başlıyor. Opus One şarapları yetkilisi, Robert Mondavi Winery’nin tarihçesinden, 

Opus One ile olan şirket evliliğinden bahsediyor. 
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Yemekte Robert  Mondavi Winery Chef Jeff Mosher tarafından hazırlanan menüde; 

Salata ile 2011 Robert Mondavi Winery To Kalon Vineyard Fume Blanc Reserve 

Balık ile 2011 Robert Mondavi Winery Carneros,Napa valley Pinot Noir Reserve 

Biftek ile 2009 Robert Mondavi Winery Napa Valley Cabernet Sauvignon reserve  

2009 ve 2009 Opus One Napa Valley Red Wine 

Tatlı ile 2011 Robert Mondavi Winery Napa Valley Moscato d’Oro  

şaraplarını tadıyoruz. 

  

martı* eylül 2013 
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Ertesi sabah yine yoga ve küçük bir kahvaltıdan sonra saat 10’da Silverado 

Winery’ye hareket edeceğimiz yazıyor. Sabahın bu saatinde kahve içmeyi tercih 

ederim derken, programda bir yanlışlık olmadığını söyleyenler ile kendimi araçta 

buluyorum ve yarım saat sonra bir tepe üzerinde harika bir binaya gidiyoruz. 

Terasında eşsiz manzarayı seyrederken, bu şaraphanenin tarihçesini ve üretilen 

şarapları dinliyoruz. Terastan baktığımda vadi ve bitki örtüsü bana Türkiye’nin Ege 

bölgesini anımsatıyor. Saat 11.15 gibi masalarımıza oturuyoruz ve “Chese and Wine” 

kitabının yazarı Janet Fletcher ile tanışıyoruz. Bizlere hediye ettiği kitabı imzalarken 

ismimden ve tabiki aksanımdan dolayı nereli olduğumu soruyor. Daha önce ülkemize 

geldiğini ve bir adada şarap tattığını anlatıyor. “Bozcaada mı?” diyorum ‘evet, 

sanırım’ diyor, arkada kitabının imzalanmasını isteyen bir çok kişi sırada beklerken 

fazla konuşamıyoruz. Tabağımıza 3 çeşit peynir konuyor. 

 

Janet Fletcher’in açıklamaları ile her peynir çeşidi için farklı şarap tadıyoruz. 

martı* eylül 2013 
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*Bonne Bouche-Vermont Butter&cheese,Websterville,Vermont  

Bu keçi peyniri ile 2012 Silverado vineyards Miller Ranch Sauvignon Blanc’i 

  

*Humbodt Fog-Cypress Grove Chevre,Arcata,California  

Bu keçi peyniri ile de, 2012 Silverado Vineyards Rosoto, 

  

*Beecher’s Flagship Reserve-handmade chees, Washington 

Bu inek peyniri (oluşumu 13 ay) ile  2008 Silverado Vineyards Estate Sangiovese 

içiliyor. 

  

Salatada  yine 2012 Miller Ranch Sauvignon Blanc 

Ana yemek Scallop ile 2009 SOLO Cabernet Sauvignon 

  

Tatlı ile 2010 Limited Late Harvest servis ediliyor.  

  

martı* eylül 2013 
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Hafif çakırkeyif bir durumda minibüs tarzı bir araca binip otelimize dönüyoruz ki 

aksam yemeğine kadar tekrar içmemeye gayret ediyoruz. Bir kaç saat dinlenme - 

ayılma  ve SPA saatinden sonra akşam yemeği için hazırlanıyoruz. 

  

Yemek için hareket eden aracımız bizi Sonoma vadisindeki Ram’s Gate Winery’e 

götürüyor. Harika şarapları ve acık büfe yemekleri ile biraz serin ve rüzgârlı son 

gecemizde üç gündür tanıştığımız arkadaşlara da elveda diyoruz. Ertesi gün öğle 

yemeğinden sonra otelimizden ayrılıyoruz. 

  

Burada geçirdiğim 3 dolu gün; havası, suyu ve şarabından mı bana çok iyi geliyor. 

Tekrar ne zaman fırsat bulup ta ziyaret etsem dediğim Napa’yı unutmak zor ama 

alınan ekstra kalori  ve aşırı karaciğer yorgunluğuna karşı döndüğümde bir kaç gün 

detox uygulamamın şart olduğuna karar veriyorum ve ‘tekrar görüşmek üzere Napa’ 

diyorum. 
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Napa Vadisi ve Amerika’da Şarapçılık 
  

Napa Vadisi ve civarında üzüm yetiştirilmesi 150-170 yıl öncesine dayanıyor. 

Bölgeye göçmen olarak gelen İspanyol, İtalyan, Yunan ve Almanlar; beraberinde 

getirdikleri üzüm fidanlarını bağcılık için çok elverişli olan bu bölgeye ekiyorlar. 

Göçmenler önce kendileri için başladıkları şarap üretimini daha sonra satmak 

amacıyla yapıyorlar. 

  

1838’de George Yount ilk üzüm bağlarını bu bölgeye yerleştiriyor. 1861 yılında da ilk 

ticari şaraphaneyi Charles Krug kuruyor.1889 yılına gelindiğinde şarap yapan üretici 

sayısı 140 civarına yükseliyor. 

 

1920 yılında başlayan 1933 yılına kadar devam eden ‘Alkollü İçki Üretiminin 

Yasaklanması’ yasası ve Büyük Ekonomik Buhran(1931) ve II.Dünya Savaşı ile 

sektör büyük bir sarsıntıya uğruyor. 

 

1965 yılında Robert Mondavi , Charles Krug’dan ayrılıp kendi şarap isini kurup ve 

şarap üretimini ileriki yıllarda çok geliştiriyor. 
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amerika’dan bildiriyorum 

1960-1970’li yıllarda şarap 

sektörü tekrar gelişmeye 

basliyor.1976 yılında Paris’te 

yapılan Şarap Tadımı 

yarışmasında, jürinin gözleri 

kapalı şekilde tadıp not 

verdiği şaraplar içinde Napa 

şarapları bir çok ödül 

kazanıyor özellikle 

“Chardonney ve Cabernet 

Sauvignon” dalında. Napa 

şaraplarının unu bu 

yarışmadan sonra daha da 

artıyor. Hatta Fransız, Alman, 

İtalyan ve Avustralyalı firmalar 

bu bölgeye yatırım yapıyor. 

Bugun Amerika’nin Kaliforniya eyaleti tum ulke sarap uretiminin %90’i 

gerceklestiriliyor. Napa vadisi ise Amerika’da uretilen saraplarin sadece %4 unu 

karşılıyor. Peki neden bu kadar populer? Cunku ununu cok kaliteli sarap uretmesine 

borclu. 
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Kaliteli şarap üretmek için üretimde kaliteli uzum kullanılması gerekmektedir. 

Şarabın hammaddesi olan uzumun türüne göre seçilen;  

*toprağın fiziki ve kimyasal yapısı 

*toprak /su ilişkisi 

*güneş enerjisi 

*topografı( Rakım, eğim) 

*iklim (isi ve yağmur ) 

kaliteli şarap üretiminde en önemli unsurlardır. 

  

Şarap yapımında kullanılacak uzumun yetiştirileceği bölgelerde yıllık yağış 

ortalamasının 650-700mm civarında olması gerekmektedir. 

 

Kumlu, çakıllı, balçıklı toprak uzum için çok elverişlidir. Böyle bir toprak yapısı sıcağı 

kendine çeker ve bu da üzümlerin olgunlaşmasını sağlar. Güneş ışıklarını dik alan 

eğimli arazilerde  uzum yetiştirilmesi çok avantajlıdır. 

Vadinin iklimi Fransa’daki bazı uzum bağlarının iklimine çok benzediğinden 

Chardonnay ve Cabernet Sauvignon üzümlerinde bu bölge daha iyi sonuç alıyor. 

  

Şarabın tadını büyük oranda etkileyen 3 unsur; toprak yapısı, bağın-asmanin 

yetiştirilme asamasa ve şarabın yapım surecidir. 

 

Napa bölgesinde en çok üretilen ve  popülerliğine göre şarap çeşitleri sırasıyla; 

1- Cabernet Sauvignon 

2- Chardonnay 

3- Merlot 

4- Sauvignon Blanc 

5- Pinot Noir 

6- Zinfandel’dir 
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Yemek ve şarap doğru şekilde birbiriyle eşleştirilirse. bu yemeğin lezzetini de arttırır 

mantığından hareket ederek, bugün bu yörede çok ünlü şefler ve  restoranlar yer 

alır. Hele bir tanesi var ki 2003 ve 2004 yılında “Dünyanın en iyi Restoran’ı seçilen 

ve her yıl bir çok ödül kazanan “The French Laundry”. Şef Thomas Keller 

yönetiminde yapılan yemekleri ile ünlü ve çok pahalı ancak buna rağmen gitmek 

isterseniz en az 2-3 ay önceden rezervasyon yaptırmak şart deniyor. 

  

Napa vadisi ve çevresi yıl boyunca çeşitli kültürel etkinliklere  de ev sahipliği 

yapiyor.2006 yılından bu yana “Festival del Sole” etkinliği düzenleniyor. Bu etkinlik 

ile Şarap, yiyecek, sanat ve müzik bütünleşiyor. 

  

Bugün Amerika; İtalya, Fransa, İspanya'dan sonra dünyanın 4.buyuk şarap 

ureticisidir.3500 ‘u Kaliforniya’da olmak üzere toplamda 8000 civarında şarap üretimi 

yapan yerler mevcuttur. 

 

amerika’dan bildiriyorum 
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Kişi başına düsen şarap tüketimi yılda 10 sise iken bu oran Fransa ve Italya’da 100-

150 sise civarındadır. 

 

Şarap alanında 820 bin is gücünün 330 bini Kaliforniya’da çalışmaktadır ve bu 

bölgeyi  her yıl 20.7 milyon turist şarap tadımı için ziyaret etmektedir. 

  

Amerika,  şarap konusundaki büyük bir pazarlama stratejisi ile Kaliforniya ve diğer 

bölgeleri  gözde hale getirmiştir. Ülkede bira ve viski tüketimi daha fazla iken; gelişen 

teknoloji,  şaraba yapılan yatırımlar ve reklam ile  bugün  büyük bir şarap endüstrisi 

yaratılmıştır. 

  

İstatistikler Amerika’da var olan bağların iki kati kadarının ülkemizde olduğunu 

belirtiyor. Buna rağmen bu bağlardaki üzümlerin % 2 ‘lik bir kısmi ile şarap 

yapıldığı  bilinmektedir. Daha fazla bilgi için gelecek sayıda “şarabın anavatanı” 

sayılan ülkemizde şarapçılık konulu yazımda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.  
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Dünyaca ünlü yönetim otoriteleri, PERYÖN 21. 

İnsan Yönetimi Kongresi’ne geliyor 
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haber 

Avrupa’nın kendi alanında en büyük kongresi olan PERYÖN 21. İnsan Yönetimi 

Kongresi, 5-6 Kasım 2013’te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 

düzenleniyor. Kongreye katılan konuşmacılar arasında Jim Lawless, Prof. Heike 

Bruch, Douglas Miller, Kevin Sheridan ve Ravin Jesuthasan gibi dünyaca ünlü 

yönetim otoriteleri yer alıyor. 

  

PERYÖN 21. İnsan Yönetimi Kongresi, 5-6 Kasım 2013’te İstanbul Lütfi Kırdar 

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleniyor. Kongre, 50’ye yakın oturumda, 2 bin 500’ü 

aşkın profesyoneli ve 150’den fazla uzman konuşmacıyı bir araya getirecek. İnsan 

Yönetimiyle ilgili gelişmelerin ve eğilimlerin mercek altına alınacağı kongre, katılımcı, 

konuşmacı ve oturumcu sayısına göre Avrupa’nın en büyük kongresi olma niteliğini 

taşıyor. Kongre, dünyaca ünlü yönetim otoritelerine ev sahipliği yapacak. Taming 

Tigers Group CEO’su Jim Lawless, St. Gallen Üniversitesi Liderlik ve İnsan 

Kaynakları Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Heike Bruch, yazar, konuşmacı ve 

eğitmen Douglas Miller, yazar Kevin Sheridan ve Towers Watson Yetenek Yönetimi 

Dünya Lideri Ravin Jesuthasan bu isimlerden birkaçı.  

 

Yönetim biliminin yeni fenomeni... 

  

Avrupa’nın en ilham verici konuşmacılarından biri olarak tanımlanan Taming Tigers 

Group CEO’su Jim Lawless kongrenin ilk gününde sahne alacak. Lawless, “Sınırların 

Merkezine Seyahat” başlıklı konuşmasında başarıya ulaşmak için risk almanın 

önemini, başarıya ulaşmak için gereken 10 kuralı anlatacak.  

Lawless, bu 10 kuralı bir yıl içerisinde jokey olmak için girmiş olduğu bir iddiada 

kullanmış ve kazanmış. Aynı 10 kuralı bir kez daha uygulayarak, 101 metrelik “British 

No Limits Serbest Dalgıç Rekorunu kırmış. Bu ilham verici konuşmada katılımcılar 

zincirlerini nasıl kırabileceklerini öğrenecek. 
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Organizasyonel enerjiyi arttıran liderlik ve “şans 

alışkanlığı” 

  

St. Gallen Üniversitesi Liderlik ve İnsan Kaynakları 

Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Heike Bruch, uzun 

ömürlü şirketlerin liderlerinin sırlarını 

“Organizasyonel Enerjiyi Kesintisiz Kılan Liderlik” 

başlıklı konuşmasında ortaya koyacak. Bruch, 

değişim süreçlerine “insanı ve duyguları” katarak 

ezber bozan bir uzman olarak tanınıyor.  

20’yi aşkın ülkede çalışmalar yapan, “best seller” bir yazar, eğitimci ve dünyanın en 

çok talep edilen konuşmacılarından biri olan konuşmacı Douglas Miller da 21. İnsan 

Yönetimi Kongresi’nde iş dünyası ile buluşacak. Miller’in sekizinci kitabı, ‘The Luck 

Habit’ 12 dile çevrildi ve önceki kitabı ‘Brilliant Teams’, yaşadığı ülke olan İngiltere’de 

ayın iş dünyası kitabı seçildi. Miller, insanlara ‘olabileceklerinin en iyisi’ olmaları 

konusunda yardımcı olmakta uzman bir isim. Miller, “Şans Alışkanlığı: İşte 

Başarısızlık Neden İyidir?” isimli “best seller” kitabından yola çıkarak, başarının ve 

başarısızlığın psikolojisinden bahsedecek.  
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Yeteneği “çekme, bulma, tutma” konusunda uluslararası bir otorite 

  

Dünyanın en ünlü konuşmacılarından ve “Manyetik Kültür İnşa Etmek” isimli “best 

seller” kitabın yazarı Kevin Sheridan, yeteneğin peşindeki şirketlerin bunu başarmak 

için nasıl “çekici” olabileceğini anlatacak. Manyetik Kültür yaratmanın yollarını, 

yetenekleri kaçıran kurum davranışlarını, farklılıkların yönetiminin çalışan bağlılığı 

açısından değerlendirecek. Yeteneği “çekme, bulma ve tutma” konusunda 

uluslararası bir otorite olan Sheridan, 30 yılı aşkın süredir insan yönetimi konusunda 

danışmanlık yapıyor.  

  

Dünyanın en etkileyici 25 danışmanından biri 

  

Towers Watson Yetenek Yönetimi Dünya Lideri Ravin Jesuthasan, dünyaca tanınan 

bir düşünce lideri. Consulting Magazine tarafından dünyanın en etkileyici 25 

danışmanından biri olarak kabul edilen Jesuthasan, “Dönüştürücü İK - 

Transformative HR” kavramından ve bu konuda yazdığı “best seller” kitabından 

bahsedecek. Jesuthasan,  konuşmasında dünyanın en beğenilen şirketlerinin insan 

kaynağıyla ilgili kararlarda kanıta dayalı (evidence-based) değişim yöntemini 

uygulayarak rakiplerini nasıl geride bıraktığını paylaşacak. Liderlerin en iyi verimlilik 

düzeyini yakalamalarını, işgücü ve işgücüne yapılan yatırımlarla daha büyük stratejik 

etki yaratmalarını sağlayan kanıta dayalı değişim yönteminin beş ilkesini sunacak.  

  

Pek çok başarılı ve ünlü isim zirvede profesyonellerle buluşacak.  
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PERYÖN Hakkında 

 

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) 1971’de kuruldu. Türkiye'de İnsan 

Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN’ün ülke 

çapında 3 bine yakın üyesi bulunuyor. Üye potansiyeli ile özel sektörde istihdam 

edilen yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşan PERYÖN’ün İstanbul 

Merkezi’ne bağlı 5 bölgede şubesi yer alıyor. Dernek; istihdama katkı sağlayan, 

mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük ediyor. İş 

dünyası, kamu, üniversite üçgeninde bağlayıcı, güçlendirici çalışmalar 

gerçekleştiriyor, mesleki eğitimin yaygınlaşmasına ve istihdamın arttırılmasına 

katkı sağlıyor. Her sektördeki yöneticiler, İnsan Kaynakları alanında çalışanlar, 

akademisyenler ve üniversite öğrencileri PERYÖN’e üye olabiliyor. 

 

Detaylı bilgi için www.peryon.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.peryon.org.tr/
http://www.peryon.org.tr/
http://www.peryon.org.tr/
http://www.peryon.org.tr/
http://www.peryon.org.tr/
http://www.peryon.org.tr/
http://www.peryon.org.tr/
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Doğuda Kadın Olmak-2: 

Hayata Çıplak Bakmak 

Bahanur Alişoğlu 

Ayşe Nur 20'li yaşlarında bir nü model. Nü kelimesini görünce 

ardından gelecek kelimelerden dahi korkan ya da utanan bir 

toplumda nü modellik yapmaya çalışan, kendi cümleleriyle oldukça 

normal bir hayat süren bir kadın. Her şeyden önce sanata, 

edebiyata, cinselliğe, kısacası insana dair her şeye ilgi duyan bir 

homo sapiens. Peki, nü modellik nedir, ne değildir? Bir nü model 

nasıl hisseder? Bu işin gerekleri nelerdir? Yanıtlar Ayşe Nur'da... 

uzaklardan 
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Soru 1: Ayşe Nur kimdir? Bana biraz kendinizden ve hayatınızdan bahseder 

misiniz? 

  

Ayşe Nur, Anadolu'nun bir ilinde doğmuş, bir müddet başka yerlerde yaşasa da 

hayatının büyük bir kısmını o şehirde geçirmiş 29 yaşında bir kadındır. Pek de 

güllük gülistanlık bir yaşamım olmadı açıkçası. Modelliği bir yana koyarsak da zor 

bir çevrede büyüdüm ve olduğum insan olabilmek için ekstra çaba harcadım. 

Herkes kadar okuyorum, büyük bir kısım insan gibi yazıyorum, müzikle aram iyi, 

tarihle aram fena değil, matematikle bir ayrılıp bir birleşen sevgili gibiyiz ama kısa 

dönem akademik anlamda haşır neşir olduğumuzdan biraz da böyle bu. Üç 

üniversiteyi toplamda 5 kez bıraktım bir daha da akademiye dönmeyi 

düşünmüyorum.  8 senedir modellik yapıyorum. Ne yazık ki Türkiye’de ancak ek iş 

olabiliyor modellik ama uzun bir sure daha yapamayacağımı da biliyorum. 

  

Soru 2: Ülkemizde maalesef nü modellik en yanlış anlaşılan ve yargılanan 

uğraşlardan bir  tanesi. İnsanlar nü dendiğinde sanattan ziyade erotizmi, 

pornografiyi algılamaya meyilliler. Sizce nü modellik nedir, ne değildir? Siz bir 

nü model olarak toplumsal bir misyonunuzun olduğunu düşünüyor musunuz 

ön yargıları kırmak açısından? 

  

Nü modellik; heykel, resim, fotoğraf için çıplak modellik yapmaktır. Nü modellik; 

taytla, bikiniyle ya da iç çamaşırıyla poz vermek değildir. Bunun toplumsal açıdan 

bir misyonu elbette vardır ama dolaylı yoldandır. Hepimiz özgürlüklerimiz için 

mücadele veriyoruz. Kimi zaman kişisel, kimi zaman örgütsel, kimi zaman da 

kitlesel anlamda özgürlük istediğimiz. Ve bana göre bir  toplumun özgürlüğü, cinsel 

anlamda özgürleşmekle başlanırsa kazanılabilir 
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. Bunun da dışa vurumu pek çok yolla olabileceği gibi sanatla da olabilir. İnsan bedeni 

de sanatın en önemli materyallerinden biridir. Bugün binlerce yıl önceden kalan 

heykellerin tarihi değerleri üzerine konuşabiliyorsak, sanatın hayatımızdaki etkisini de 

hiç tartışmayalım. Bizim toplumumuzun özelinde tartışacak olursak da bu konuyu, 80 

darbesine dek, özellikle 70’li yılların başında nü modelliğin mesleki olarak bir yeri 

vardı. Model sendikasının o günlerde yaptığı eylemlerden bilebiliyoruz bunu da. 

Şimdilerde “nü modelim” diyebilen insanların büyük bir kısmı yabancı uyruklu. 

Türkiyeli olanlar ise az önce “nü modellik ne değildir” diye açıkladığım kısımda yer 

alıyor ne yazık ki. Ön yargılar kırılır mı? Belki bir gün. Ama açıkçası ben pek de 

umutlu değilim.  

 

Soru 3: Toplum dedik. Bu zamana kadar mesleğinizi icra ederken yaşadığınız 

sıkıntılar nedir? Herhangi bir hukuksal problem ile karşılaştınız mı?  

 

Hukuksal bir problemle tek sefer karşılaştım. Sözleşmesiz çalışmıyorum ve bazen o 

sözleşme de benim haklarımı koruyamıyor. Fotoğrafçıyla çekimden önce imzaları 

atıyorsunuz ama fotoğrafçı çekimden, hatta sergiden sonra bir galeriyle anlaşma 

imzalayabiliyor.  
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uzaklardan 
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Bu anlaşma sizi bağlamadığından (fotoğraflar üzerinde hak talep etmiyorum, sadece 

benim haberim olmadan alakasız internet sitelerine konmamasını rica ediyorum) 

habersiz oluyorsunuz. Bu problem de bununla ilgiliydi. Bir online erkek dergisiyle 

röportaj yaptık. O röportajı ana akım medyadan bir gazete online olarak kullandı. Bir 

anda küçüklü büyüklü pek çok internet sitesinde o röportaj yayınlandı. Ve röportajda 

kullanılmak üzere, fotoğrafçının sergilerde kullandığı çalışmaları da değil, sadece 

artistik figürlerin olduğu bendeki fotoğrafları göndermiştim ve galeri fotoğrafçıyı 

sıkıştırdı, fotoğrafçı bana patladı. Şimdi aynı figürleri portfolyomda kullanıyorum ama 

fotoğrafçının adıyla birlikte galerinin de adını belirtmek durumunda kalıyorum. Galeri o 

sergiye ait çalışmaların haklarını alır, o çalışmaların her birinde onlarcası kullanılan bir 

artistik figürün değil. Böyle saçma sapan bir sorun yaşadık. Sonuçta ben o büyüklü 

küçüklü internet siteleriyle de, dergiyle de, gazeteyle de muhatap olmak ve her 

fotoğrafın altına galerinin adını ekletmek zorunda kaldım. Tek bir günlük büyük 

sıkıntıydı benim için. Ama sanıyorum asıl zararlı fotoğrafçı çıktı. Çünkü aramızdaki 

arkadaşlığı bitirdiğim gibi tekrar benimle çalışmak istediklerinde reddettim.  

 

Soru 4: Peki, bu işin bireysel zorlukları nedir? Kimliğinizi saklama ihtiyacı, 

gizlilik gibi şeylere siz de ihtiyaç duyuyor musunuz? 

  

Taciz ediliyorsunuz, toplumda “ahlaksız, hafif meşrep, kolay” kadın muamelesi 

görüyorsunuz, sanatsal bir çalışma umarken pornografik beklentilerle 

karşılaşıyorsunuz, cinselliği bin bir türlü çetrefilli yollarla keşfetmiş nice “ergen” zihne 

sahip koca koca insanlarla muhatap oluyorsunuz, tehdit ediliyorsunuz, 

anlaşılmıyorsunuz ve bu işten gerçekten nefret etmeye başlıyorsunuz. Kimliğinizi 

saklama ihtiyacı elbette güdüyorsunuz ama bu da bir yere kadar oluyor. Artık internet 

var hayatımızda ve gerçek hayatta bile aileyi ve onun getirisi çevreyi ayrı bir dünyaya, 

modellik yaptığınızı bilen arkadaş çevresini bir başka dünyaya sokuşturmuşken bir de 

internette iki ayrı kimlikle var olamıyorsunuz.  
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Nü model olan Ayşe olarak siyasi bir yorum yazdığınızda ve sizinle karşıt görüşte bir 

insan bunu okuduğunda, “sen ne anlarsın, sen git soyun” diye minimum zekayla dahi 

edilmeyecek seviyesizlikte bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Nick kullanıyorsunuz, takma 

adınızı kullanıyorsunuz ama yine de birileriyle tanışıyorsunuz ve ortalığa yüzünüzü 

koymasanız dahi zaten gizli kalamıyorsunuz.  

 

Bize bu zorlukları hissettiren elbette toplum. Gerek internet ortamında, gerekse 

gerçek hayatta. Sokak ortasında bir performans sanatçısıyla birlikte çalışmak isterdim. 

Senelerdir body paint bir projede yer almak istiyorum ve bunu gerçekten anlamı olan 

bir sebeple (internet sansürü, katliamlar, özgürlük mücadeleleri vs.) yapmak istiyorum. 

Hiçbiri olamıyor. Dünya genelinde çıplak eylemleriyle sesini duyuran FEMEN dahi 

Türkiye’ye geldiğinde giyinik eylem yapıyor.  

 

Yine sesini yurt dışında epeyce duyuran performans sanatçısı Şükran Moral, 3 sene 

önce Amemus gösterisi için Türkiye’ye geldi. Ki Şükran Moral, istismarın göbeğinden 

kurtulmuş inanılmaz bir kadındır özünde. Fakat bir anda sanatla popülarizmi birbirine 

karıştırdı ve son dönemlerde çok talihsiz açıklamalarda, çok “bayat” performanslarda 

yer aldı. Yine de Amemus gibi bir gösterinin amacı bu toplumda çok farklı olmalıydı. 

Lezbiyen bir çiftin sevişmesini pornografi gibi vermek yerine toplumdaki homofobiyi 

alaşağı edebilmek için yapmalıydı. Cesaret tek başına yeterli olamıyor ne yazık ki, 

biraz da içini doldurmak gerekiyor o cesaretin. Yoksa yıkmaya çalıştığınız tabu sizin 

tırmandığınız bol neonlu popüler dünyada basamak oluyor sadece.  

uzaklardan 
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Soru 5: Nü modeller bir ressam, müzisyen ya da yazar gibi sanata hizmet 

ediyorlar. Aslında oldukça keyifli bir şey olsa gerek bedeninizin kanvas 

üzerinde hayat bulması ve ölümsüzleşmesi. Siz ne düşünüyorsunuz? 

  

Yaşanan sorunları bir yana koyarsak ve ortaya çıkan şeye ve yönteme odaklanırsak 

evet, çok keyifli. Hele ki resimle, sanat tarihiyle biraz ilgili bir insansanız, bir an geliyor 

ve kendi bedeninizi orta çağda resmedilmiş bir modelin vücuduyla kıyaslıyorsunuz. 

Sizden yüzlerce yıl önce yaşamış bir model var orada. Sadece resim için de değil, 

fotoğraf için de aynısı geçerli, heykel için de. Koşullar keşke daha rahat olsaydı, bana 

mail atan gencecik kadınlara tavsiyeler verirken önce kendilerini korumayı 

tembihlemek yerine başka şeyler anlatıyor olsaydım.  
  
Soru 6: Nüdizm her ne kadar günümüz toplumlarında marjinal bir kavram olarak 

ele alınsa da insanlığın çıplak doğduğu ve belki de doğal olanın çıplak olduğu 

gerçeği yadsınamaz. Bugün Afrika'ya baktığımızda ilkel dediğimiz kabilelerde 

çıplaklık oldukça olağan bir durum. Bu da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlıyor. 

Nü model olmak dışında düşünce yapısı olarak da nüdist misiniz? Bugün 

Türkiye'de nüdist bir hareket olsa katılır mıydınız? 

  

Nüdist olduğum için modelliğe başlamadım. Ama evet nüdistim. Türkiye’de bir hareket 

başlarsa ve az önce dediğim gibi de içeriği dolu bir hareket olursa mutlaka katılırım.  
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Soru 7: Eğer ünlü bir ressam ya da fotoğrafçıya model olmak isteseydiniz kimi 

seçerdiniz? Kimle çalışmak size daha çok zevk verirdi? 

  

Ressam: Artemisia Gentileschi Fotoğrafçı: Helmut Newton Heykeltraş: Camile Claudel  

  

Soru 8: Modellik yaptığınız çalışmalarda akımlara önem verir misiniz? Mesela 

ekspresyonist bir resimde yer almak isterim ya da postmodern bir fotoğrafçılık 

anlayışı beni daha çok cezbediyor gibi? 

  

Akımları sanat tarihi içerisinde, elimden geldiğince fikir ediniyorum, takip ediyorum 

ama benim olayım insan bedeniyle ilgili. “Deformasyon” bazen oluyor çalışmalarda 

evet ama açıkçası postmodern, ekspresyonist ya da konstrüktivist bir resimde kendimi 

görsem, sanırım ağlardım. Ya da çok başarılı olurdu ve bayılır, satın alıp evimin 

duvarına asmak isterdim, bilemiyorum. Sanırım sanatçıya bağlı bir şey bu.  

 

Soru 9: Bir kadın olarak öncelikle vücudunuzla barışık olduğunuz anlaşılıyor. 

Sizce nü modellik ya da nüdizm kadının kendine olan özgüvenini yerine 

getiriyor mu? Siz bir kadın olarak böyle bir değişim hissettiniz mi kariyeriniz 

boyunca? 

  

İşim elbette özgüveni yerine getiriyor ama bu daha ziyade çalışmalar sergilendiğinde 

oluyor. Çalışma sırasında siz kadın olmaktan çıkıyorsunuz, sanatçı sizi kadın olarak 

görmekten çıkıyor. Materyalsiniz sadece ve bir şey hissetmiyorsunuz açıkçası. Bir 

değişim elbette yaşadım. Başlarda amatör olarak, resim öğretmenliği öğrencilerine 

poz veriyordum ve hepsi tanıdığım insanlardı. Bir kafede oturup kahve içebildiğiniz, 

tiyatroya gittiğiniz, eylemlere katıldığınız insanların önünde soyunuyorsunuz. Sonra 

kısa film projesi geldi ve açık mekan çekimlerinde yine çıplak değildim ama kapalı 

mekanda küçük ve havasız bir odada, tepede parlak ışıklar varken, biri fotoğrafçı, ikisi 

yönetmen, biri kameraman ve hepsi erkek insanlarla kapalı kaldım o odada. Yan 

odadaki monitörden hiç de hoş yorumlar etmediğini bildiğim bir grup erkek daha 

varken üstelik. Tüm bunlarla birlikte bir de ekipten birinin tacizlerini hesap edin. 

Yönetmenler  ve makyözüm neyse ki çok yakın arkadaşlarımdı, herhangi bir tatsızlık 

olmasını, benim sorun yaşamamı engellediler fakat şu durumu hayal eden herhangi 

bir kadın da gerilirdi benim yerimde olsa. Zamanla attım bu gerginliği elbette ama ilk 

beş dakika yine de kasılıyorum bunca sene sonra dahi. 

  

Soru 10: İlk modellik deneyiminizde ne hissettiniz? Çıplaksınız ve karşınızda 

sizi çizen bir topluluk var. Bazen rüyalarımızda çıplak olduğumuzu fark ederiz 

toplum içinde ve utanıp ürpeririz. Buna benzer bir duygu diyebilir misiniz? 

  

Şanslıyım ki ilk yıllarda, kısa filme dek hiç topluluk önünde soyunmadım. Ama o filmin 

gösterimlerinde de çok huzursuz oldum mesela. Salonların en arkasında duran 

insandım hep. Aksi gibi her gösterimde de bir söyleşi durumu oldu ve sahneye 

çağrıldım. Sonraki yıllar toplulukla çalıştığım oldu ama dediğim gibi ilk beş dakika 

sıkıntılı sadece. Elini kolunu nereye koyacağını bilemediğin anlar yani.  

 

 

  

uzaklardan 
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Soru 11: Biraz da magazin. Birlikte olduğunuz insan ya da insanlar bu zamana 

kadar sizin nü modellik kariyerinizle ilgili neler söyledi? Maço tavırlarla 

karşılaştınız mı hiç? 

  

Elbette karşılaştım. Atölyede ya da stüdyoda olduğumu bilen sevgililerin, ne iş 

yaptığımı da gayet bilmelerine rağmen kıskançlık krizlerine girmeleri gayet alışıldık 

durum. Düşünün ki resim ya da heykel atölyesindesiniz. Bir poz veriyorsunuz, 

platform üzerindesiniz. Sabit durmanız şart. Telefonunuz çalıyor. Çalıştığınız insandan 

izin isteyip üzerinize havlu ya da bornoz geçirip telefona gidene dek içlerinden, yanıt 

verdiğiniz andan sonra da doğrudan yediğiniz lafın haddi hesabı yok. En rahat 

görünen insan dahi sorun yaşayabiliyor bununla.  

  

Soru 12: Peki, Ayşe Nur nü modellik dışında neler yapar? Mesela evde nasıl bir 

kadındır? Hayata nereden bakar ve neler yapmayı düşler? 

  

Modellik benim doğrudan geçim kaynağım değil ne yazık ki. Ek işim sadece. 

Metin/reklam yazarlığı, editörlük, redakte, deşifre vs. yaparak hayatımı kazanıyorum. 

Bu yaşıma dek de bir çok işe girip çıktım. Halkla ilişkiler asistanlığından promosyon 

işlerine, sekreterlikten öğretmenliğe dek, doldurun içini. Ama hayatımı önüme gelen 

işlerden değil de editörlük ve metin/reklam yazarlığından kazandıklarımla, bir de daha 

kaç sene yapabileceksem artık nü modellikten kazandıklarımla geçirmek istiyorum. 

Evde dizi/film izleyen, yemek yapan, temizlik yapan, internette vakit öldüren, oyun 

oynayan, kitap okuyan gayet normal bir kadınım. Temizlik konusunda belki biraz 

obsesif de olabilirim aslında. Sinemaya gitmeyi çok sevmiyorum, hatta tiyatro 

salonlarını sinema salonlarına tercih ederim.  

 

Özellikle beklediğim bir film yoksa gitmiyorum sinemaya. Evde izlemeyi seviyorum 

daha çok. Ve evet asıl eğlencem diziler benim. Israrla bir tür de seçmiyorum ama 

daha ziyade izlediklerim bilimkurgu, gerilim, polisiye/suç dizileri oluyor. Ne 

düşlüyorum, net söyleyebilirim bunu da, dizi/film senaryoları yazmak istiyorum. 

Aylardır notlar tuttuğum biyografik (otobiyografik değil, yanlış anlaşılmasın) bir 

senaryo fikri var ve cesaret edebilmiş değilim girişmeye. Belki biraz daha düze 

çıktığımda cesaret de gelir diye umuyorum.  
  

uzaklardan 



martı* eylül 2013 

63 Süleyman Tetik 



64 

martı* eylül 2013 

Saklı Şiir 
Alışıyor insan şehrin kalabalıklığına 

Sen uykusuz kalmışsın yine ama 

Çoğu da zaten külliyen sarhoş 

Özlemiyor onlar bir martı sesini 

Bekleyenin nefesini 

Zaman diyorum hani, kolay 

Elinde her şey 

Parmak uçların sihirli 

Eskinin cadılığıydı 

Şimdi herkes hanım, bey 

O yüzyılı aştık 

Ama yine de gidiyoruz geri geri 

Bir bak şu gözlerine 

Gözlerinden gitmiyor morlar 

Hani nerede kırmızılar, allar 

Hasta vücudun 

Ve bir yığın uykusuzluğun var 

Ama sağlam yürüyüşün senden değil 

 

Alışıyor insan şehrin yalnızlığına 

Şu ışıklar içinde 

Şu karmaşa içinde 

Üşümüşsün, yorulmuşsun kime ne 

Kimi açtır, kimi açık görene 

Gözlerinin önünde kan davası gibidir 

El sıkışmaları, göz süzüşleri yine 

Aslında kimse kimseyi bilmez 

En çok da bu şehirler doğruluğu sevmez 

İçimde bir kimsesizdir hala şiir 

Ama dile gelmez... 

 

Cemile SÖNMEZ  
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Genç kadın okumak için gelmişti bu şehire ve ondan beri de burada yaşıyordu. 

Mutsuzdu. Hayatının hiç bir döneminde mutlu olamamıştı. Bilmiyordu bunun yolunu. 

Nasıl mutlu olunur, nasıl mutlu yaşanır, bu konuda hiç bir fikri yoktu. Otuzlu 

yaşlarındaydı ve çocukluğundan beri uyumsuz, huzursuz bir karakteri vardı. Gerçek 

bir dostu olmamıştı. Üniversite yıllarında aynı evi paylaştığı genç kızla bile, ev 

arkadaşlığından öteye yakınlık kuramamıştı. Arkadaşı okulu bitirdikten sonra evden 

ayrılmış, o ise aynı yaşama devam etmişti. Çeşitli işlere girip çıkmış, hiç bir yerde 

devamlı çalışmamıştı. Bir işe girer, borçlarını öder, işten ayrılıp tekrar borç içinde 

yaşamaya devam ederdi. Böyle düzensiz bir hayatın içinde debelennmekteydi. 

Bunaldığında kendini sahile atar, deniz kenarında otururdu sessizlik içinde. Bu onu 

dinlendiren yegane şeydi. 

 

Yine sahile gittiği bir gün, uzaktan gördü onu. Her zaman oturduğu bankın hemen 

yanına ilişmiş incecik bir silüet. Şaşırdı. Bu mevsimde kimseler olmazdı orada 

kendinden başka.  

 

    Yorgun, kederli bayan Soze. Yaşlı bedeninin yükünü taşımaya çalışan bayan Soze. 

Yalnızlığını kimselerle paylaşamayan, geçmişinin acılarıyla yaşamak zorunda kalan 

bu kadının tek tesellisi denizi seyre dalmaktı. Belki de bir tek o anlarda susturuyordu 

çaresizliğin çığlıklarını.   

 

Genç kadın gelip oturdu bayan Soze’nin yanına. Birbirlerine bakmadan, tek bir kelime 

etmeden saatler boyu öylece oturdular. İkisi de o ıssızlığın içinde, yanyana olmaktan 

hoşnut görünmekteydiler. Ondan sonraki günlerde de devam etti bu ilişki. Önceleri 

küçük gülümseyişler süzüldü aralarından. Sonra bayan Soze bir gün ismini söyledi 

tanımadığı arkadaşına ve o tek bir kelime iki kadın arasında yaşamın sorgulanmasına 

dek uzanan sohbetlerin başlangıcı oldu. 

 

Genç kadın ve bayan Soze her ne kadar karşıdan bakıldığında çok farklı gibi 

görünseler de, ruhları öylesine yakındı ki, çok kısa sürede iki iyi sırdaş haline geldiler. 

Belki de yeryüzünde onları birbirlerinden daha iyi anlayacak başka hiç kimse yoktur. 

Bir dertlerini döktükleri deniz, bir de ikisi. Çok şey paylaştılar. Daha çok bayan 

Soze’nin anlattıklarını dinliyordu genç kız ve onlardan türlü paylar çıkarıyordu 

kendince. Artık her ikisi için de, deniz kenarına gidip o bankta dertleşmek bir ihtiyaç 

haline gelmişti. Yaşama tutunma nedeni, bir sevgi arayışı, bir gereksinim. 

 

Soze’nin Tırmıkları 

Aytül BİNGÖL 
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kitaplık 
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Genç kadın bir kafede iş bulmuştu. Hiç bir işyerinde fazlaca dikiş tutturamamıştı 

daha önce ama sevmişti bu kafeyi. Her gün aynı saatte gelip, kahve içen bir müşteri 

dikkatini çekmeye başladı  zamanla. Onu gördüğünde daha önce hiç alışık olmadığı 

hisler musallat olurlardı başına. Yaramaz kalp çarpıntıları, tatlı heyecanlar, hınzırca 

kızaran yanakların utancı... 

 

Aşk başının ucundaydı artık. Üstelik duyguları tek taraflı da değildir. Hayatında 

bayan Soze kadar önemli birisi daha vardı şimdi. Ama bayan Soze bu ilişkiye hiç de 

olumlu bakmamıştı. Genç kadın ne zaman aşkından bahsetse, yüzü gölgeleniyordu 

yaşlı dostunun. Aşkta hayal kırıklığına mı uğramıştı bir vakitler, erkeklere güvenini mi 

kaybetmişti. Sırları vardı bayan Soze’nin. Genç kadın bunu çoktandır fark etse de, 

hiç sormamış hep onun anlatmasını beklemişti. Aşk doludizgin yaşanmalı. Hesapsız, 

sorgusuz, sualsiz, dibine kadar yaşanmalı ne yaşanacaksa. Öyle yaptı o da. Sonsuz 

mutluluğu keşfetti.. 

 

Bayan Soze kurtulmuştu nihayet tüm üzüntülerden. Huzura ermişti. Genç arkadaşını 

bırakmıştı tek başına. Onun cenaze arabasına yerleştirilen tabutunu uzaktan izleyen 

arkadaşı, ortalıkta kimse kalmayınca bahçeden atlayıp, daha önce hiç gitmediği 

bayan Soze’nin evine gizlice girdi. Yaşlı kadının hatıralarıyla baş başa kalmak 

istiyordu sadece. Evin içinde dolandı bir hırsız gibi. Dolapları, çekmeceleri karıştırdı. 

Kimi kez suçluluk duydu, kimi kez hayattaki tek dostu o olduğuna göre bunu 

yapmaya da hakkı olduğunu düşündü. Çekmecelerin birinde bulduğu bayan Soze 

tarafından yazılmış, hiç gönderilmemiş ama o zamana kadar saklanmış mektuplarla, 

1920 yıllarından başlayan bir yolculuğa çıktı. Kırk yıllık bir acıyı okudu o 

mektuplarda. Bayan Soze’nin hiç bilmediği sırlarına dokundu. Tüm bu olanlar sadece 

birer hayalden mi ibaretti, renkli bir rüya mıydı yoksa acı bir gerçek mi...... 

 

kitaplık 
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Soze’nin Tırmıkları, yazar Nehir Yılmaz’ın Katmunya’dan sonraki ikinci romanı. Şiir 

gibi bir ifadeyle, iki kadının dünyasına götürüyor okurlarını. Geriye dönüşlerle 

güçlendirilen bir anlatıma sahip olan roman yer yer felsefik bir tarzda ilerliyor.  

 

Bayan Soze bir zamanlar bu gök kubbenin altında mıydı!  Güldü mü, ağladı mı, 

düşleri var mıydı? Hayal miydi yaşananlar yoksa gerçeğin en acı hali mi...        

 

Yazar : Nehir Yılmaz 

Sayfa Sayısı: 131 

Türü : Roman 

Basım Tarihi : 2012 

Dili : Türkçe 

Yayınevi : Yitik Ülke Yayınları  
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Güneş her sabah, herkes için yeniden doğuyor. Doğumundan batışına kadar geçen 

zamanın önemli bir payını işimizde tüketiyoruz. Özellikle bundandır ki insanın sevdiği 

işi yapabilmesi içten bir şükür nedeni.  

  

Gelgelelim hayat bazen yol ayrımına sürükler insanı. İş seçiminde önceliği ne 

olmalıdır: Karnını mı doyurmak yoksa ruhunu mu?  

  

Paul Auster kaleminden çıkan Cebi Delik kitabını okurken işte bu soru, kocaman bir 

soru işareti ile takılıyor okurun zihnine.  

  

Paul Auster kim dediğimizde Vikipedi sayfası imdadımıza yetişiyor.  

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Paul_Auster). Peki bu bilgilerin daha ötesine geçip, 

yazarın hayatına daha yakından dokunmak, etkileyici ve akıcı bir üslupla yaşam 

öyküsünü okumak ister misiniz? O zaman tez elden bir Cebi Delik kitabını edinmenizi 

tavsiye edeceğim. Kendi hayatını anlatıyor olsa da, o alışılmış hayata dair dokunuş 

tarzını bu kitapta da göreceksiniz. Yani Auster yine “olabilir”leri ve “olması gerekli”leri 

değil, olanları ve yaşadıklarını anlatıyor.  

  

Üniversite yılları ve devamında başlayan meslek hayatında değerlerine bağlı, 

sistemin talep ettiği bir adam olmakta direnen bir Paul görüyoruz. Çeviri ve metin 

yazarlığı yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor. Bu süreçte temel prensibi hep aynı: 

  

“Yaşamım, ancak ve ancak kendi silahlarıma tutunup boyun eğmeyi reddedersem iyi 

olacaktı. Sanat kutsaldı ve sanatın çağrısına ayak uydurup ilerlemek demek, senden 

istenen her özveriyi yerine getirmek, ne olursa olsun amacının saflığından 

dönmemek demekti.” 

 

Hayat mücadelesi uzun seneler devam ediyor. Kendi tabiriyle “görünürde bir yel 

değirmeni olduğu sürece, onunla savaşmaya hazır” biri o.  

  

Fakat bir süre sonra hayatının koşulları, onu, yüzleşmesi için, bir diğer gerçekle 

başbaşa bırakıyor: 

  

“Eskiden tutturduğum yolun sonu felakete varmıştı. Artık kafamda yeni düşünceler 

olgunlaşıyor, ta baştan beri bana köstek olan ikileme yeni çözüm yolları arıyordum: 

Bedenin gereksinimleri ile ruhun gereksinimleri nasıl bağdaştırılabilir?” 

  

kitap ile sohbet 
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Tutkusunun Peşinden Giden 

Bireyin Cebi Delik İken Ruhu 

Ziyafet Çeker 

 
Figen Özer 
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Bu gerçeği kabullenip, özellikle sevdiklerini yormamak için, uygun hamleler yapıyor. 

Fakat bu hamlelerin hedefi ıskalamasının bedelini, hayat koşullarından ve 

sevdiklerinin huzurundan ödeyen birinin ilk hissedeceği duygu şüphesiz umutsuzluk: 

  

“Oyunun para kazandıracağını beklemek, kendimi aldatmak, bağışlanmaz bir yanlışa 

düşmekti. Hem yalnızca oyunun, iş alemine aptalca hamlemin değil, bütün 

ilkelerimin, çalışma, para ve kendime zaman ayırma konularında, ömür boyu 

korumaya çalıştığım tavrımın da yenilgisiydi bu. O oyun, hiç değilse bir fikrin, geçici 

bir umudun simgesiydi. Oysa şimdi fikirleri de tüketmiştim. İşin doğrusu, kendimi 

derin, karanlık bir çukura gömmüştüm ve oradan çıkmanın tek yolu iş bulmaktı.” 

  

Auster’ın hayatı böyle mi gidiyor? Elbette hayır. Kitabın ilerleyen sayfalarında 

göreceğiniz gibi şansı dönüyor ki bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir detay 

var. Auster için işler yolunda giderken bizler bu süreci, şeytanın bacağını kırdım gibi 

coşkulu ifadelerle okumuyoruz.  

  

Onun yerine “Para uğruna kitap yazmanın karşılığı işte bu kadar ediyordu. Kendimi 

satmanın karşılığı bu kadardı işte.”  Diyor Auster.  

 

İşi, aynı zamanda tutkusu olan kişiye ne mutlu.  

Tutkusunun peşinden gitmek isteyen herkesin hayatıyla imzaladığı sessiz ve 

görünmez bir anlaşma var. Hepimiz tüm bedeline katlanacağımızı en baştan 

kabulleniyoruz. 

  

Ama bu bedeller, tutkunun getirdiklerinin yanında götürü olarak eklenince sonuç 

hanesi iç karartıcı olmuyor çoğu zaman.  

  

Çünkü ruhu doyurmak, bedeni doyurmak kadar kolay değildir. Ve ruhun en sevdiği 

gıdalardan biri de tutkudur. Bir de tutku üzerine “değerler sosu”nu dökerseniz, hımm 

tadının damağında kalacağı kesin.  

  

Tutkusunun peşinden yılmadan giden herkesin ruhuna afiyet olsun.  
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Veto Hakkı? 

75 

Amacı ise (1) bizi hayatta tutmak, (2) ödülleri azamide tutmak. Ödüller de üremek ve 

beslenmek. 

 

Bu davranışın temelinde ise “Korku” yatmakta. Hayatta kalma ve neslini sürdürme 

arzusu yanında yeni korkuları ve sadece kılık değiştirmiş ödülleri yanında getiriyor; 

statü isteği, haklı olma arzusu ve korkuyu geçici bir süre bastıracak hormaonları 

devereye sokan bağımlılıklarımız... Uyuşturucu, alkol, alışveriş, cinsellik, şeker, 

internet vs. 

 

Hayatımızı amacı bu mudur? Kontrolümüz yok mudur? 
Tanrı bizi daha önceden çekilmiş rolleri ve senaryoları yakından izleyelim mi yarattı? 

Ruhumuz, bu kadar mı zihnin ve bedenin peşinden gidiyor?  

Gölde yansımasını gören ruh, kendini bu kadar mı unuttu? 

 

Elbette, belli bir kaderimiz ve karmamızla geliyoruz dünyaya, ancak devamı bizim 

elimizde; farkındalılığımızı artırdıkça, zihnin nasıl çalıştığını kavradıkça bu duruma 

“Veto” edebilir ve daha verimli ve amaçlı bir yaşam yaşayabiliriz. 

 

Eski beyin çok hızıdır, ve bir sinyal geldiği zaman anında hareket dürtüsünü belirler. 

Birinin elini kaldırarak çay isteyen var mı diye sorduğunda elinizin havaya kalkacak 

gibi olduğunu ve evet deme eğilimde olduğunuzu görürsünüz. Hemen evetlerden bir 

süre hayır cevapları gelir.  

 

Bir başka örnekte size biri oyuncak bir örümcek gösterse hemen irkilirsiniz, o kişiden 

böyle bir şey beklemeseniz bile... Ancak ikince defa aynı kişi aynı hareketi yaptığında 

bunu Veto edebilirsiniz. Ancak bunu yapmak için saniyenin beşte biri kadar bir süreniz 

var. 

 

 

Deniz Öztaş 

zihince 

Birçok nörolog, psikolog ve hatta pazarlamacının ispat ettiği gibi 

bilinçaltımızın hayatımızı yönlendiriyor. %95 oranda bilinçaltımız ve 

5 milyon yaşındaki sürüngen beynimiz bizi idare ediyor. 
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ZİHNİ VERİMLİ KULLANMAK 

 
Beynimiz elektrik harcar yaklaşık 25W gücünde bir lamba çalıştırabilir, ve sinir uçları 

olmadığı için bu elektrikten dolayı canı yanmaz ve gıdıklanmaz. Elektrik enerji 

demektir. Vücudun %20 oksijeni de yine beynimiz tarafından tüketilir. Yaklaşık 100 

milyar nöron, 10 trilyon sinaps aracılığı ile aktive olurlar. 

 

Bunun dışında Ön Lop Korteksi (PFC) denilen mantıklı işlemlerin yapıldığı bölge, 

diğer bölgelere nazaran daha fazla enerji tüketir. 

 

Yeni bir iş yaparken, öğrenirken bu bölge kullanılır. Örneğin bisiklete binmeyi 

öğrenirken PFC çalışır ve daha fazla enerji tüketir. Ustalıkça Basal Ganglia adlı 

merkez işleri ‘otomatik’ olarak yaparken daha az enerji harcayacaktır.  

 

zihince 
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Bu sebeple bir konuda ustalaşmak harcanacak enerjiyi azaltacaktır. 

İnsan beyni aynı anda en 3 veya 4 aktivite ile uğraşabilir. Her aktivite geçişinde 

‘köprü geçiş ücreti’ gibi ekstradan bir enerji sarf edecektir. Tek bir önemli ektinliğe 

odaklanmak ve diğer tüm dikkat dağıtıcıları uzaklaştırmak önemlidir. 

Cep telefonu, facebook, televizyon gibi dikkat dağıtıcılar beynin enerji harcama 

verimini düşürecektir. 

 

Zihnimizin sınırlı bir düşünme ve hafıza kapasitesi vardır. Bu sebeple en önemli 

işlerinizi sabah erken kaltığınızda önem sırasına koymak önemlidir. Mümkünse 

bloklar haline böldüğünüz zaman aralıklarında PFC yoğunluğu yüksek olacakları 

sabah, en zaman enerji harcatacak eposta kontrolü ve facebook ve diğer aktiviteler 

için gece zaman ayırın. 

 

Ben ‘Gece İnsanıyım’ demeyin, böyle bir şey ancak psikolojik olabilir... Bize gün 

boyunca gerekecek enerjiyi uyuyarak elde ederiz. Bedenimizin ve zihnimiz için 

gereken enerji sabah saatlerinde en üst düzeydedir. Gece insanıyım diyen biri geç 

kalkıp, akşama kadar hafif işlerle uğraşıp gece boyunca da dış dikkat dağıtıcılardan 

uzak olabildiğinde kendini daha verimli hissedebilir. Ancak bu sabahın erken 

saatlerinin yerine geçemez. 

 

Bunun yerine saat 5 veya 6’da kalkıp, mideyi yormayacak bir kahvaltı ile o günü 

önem sırasına göre düzenleyip, en akıl gerektirecek işleri de erken yaparsanız 

enerjiniziniz düşme eğrisine uygun bir şekilde günü geçirirsiniz. 
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HAFIZA 

 
Günü programladınız. Ancak bir çok beklenmedik konu araya giriyor. Yapmayı 

unuttuğunuz şeyler mi oluyor?  

 

Öncelikle yazın, yazmak ön lobu çalıştıracak ve hatıra ile ilgili bağlantılar 

sağlamlaşacaktır. 

 

Bir rakam mı aklınızda olması gerekiyor; ona bir anlam verin. Doğum günü olabilir. 

Usta hafıza şampiyonları her rakama bir anlam yükleyip biy hikaye yazıyorlar. ‘8’ 

rakamı sonsuzluk olabilir mesela...  

 

Hikayeler ile anlatmak istedikleriniz hem sizin aklınızda hem de dinleyenlerin aklında 

kalacaktır. 

 

Genel olarak hafıza geliştirici oyunlar oynabilirsiniz. Bunun için ücretli bir web sitesi 

mevcut: 

 

www.lumosity.com  

 

Hız, Hafıza, Esneklik, Problem Çözme ve Dikkat konusunda sizi zinde tutuyor... 

Burada bitmedi, gelecek ay zihnimizi anlamaya devam edeceğiz...  
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Yazı Evi 

81 

tanışalım 

İnanç önemli bir güçtür. Bizi yalnızlıktan çıkartır, umut verir, yol 

açar, düştüğümüz anlarda, daha fazlasını yapamayacağımıza 

inandığımızda bizi kaldırır. İnanç tüm çarelerin tükendiğini 

düşündüğümüzde, kontrolün bizde olmadığını fark ettiğimizde 

döndüğümüz yerdir. Yazı Evi, yazarların kendilerine, yazdıklarına, 

yazacaklarına inançlarını sürdürmeleri için var. 

martı* eylül 2013 

Yeşim Cimcoz 

İstanbul Bahariye’de dört katlı bir binanın birinci katında ufacık bir daire var. 

Kapısında Yazı Evi yazar.  Temmuz 2012’de açıldı. Tüm yazarlara, yazma hevesi 

olanlara, yazamayıp yazmak isteyenlere, yazıyla ilgisi olan herkese kapısı açık.  

  

Yazı Evi yazarlara cesaret vermek için, yazılarını geliştirmek, destek olmak, var olan 

yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak için vardır. “Yazarlar” dedim. Yanlış anlaşılmasını 

istemem, Yazı Evinde biz yazmaya heveslenen, hayatının önemli bir bölümünü buna 

adayan, yazan, yazan ve yeniden yazan herkese “yazar” deriz. İçinde biraz yazma 

arzusu olan, bir yazı kıvılcımı taşıyan ama onu nasıl alevlendireceğini bilmeyen bir 

çok insan gelir bize. Yazı Evinde biz insanlara yazma, yazılarını geliştirme, bunu 

yaparken de hata yapabilme hakkını tanımak istiyoruz. Yazı Evinde yaptığımız 

çalışmalarda esas olan yazma cesareti, yaratıcılığı ortaya çıkartabilmek, çocuk 

ruhunu yeniden yakalayıp, dünyaya farklı baktığımız o yerlere ulaşmak ve oradan ya 

kendimizi iyileştirmek için ya da dünyaya anlatacağımız hikayeleri anlatmak için 

yazmaktır. Yazı Evi’nde “Yazar” olmak bir sonuç değil bir süreçtir. 
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Yeşim Cimcoz 

Ben üniversiteyi Amerika’da George Mason Universitesinde okudum. Yaratıcı 

Yazarlık diploması alarak okuldan mezun olduğumda kendimi yazar sanıyordum. 

Yazar olmanın dört yıllık bir eğitimle, elimde tuttuğum bir kağıt parçasıyla 

olmayacağını kısa sürede öğrendim. Üniversite sonrasında bana sunulan iş 

imkanları genellikle gazetelerde ölüm ilanları yazmak oluyordu. Çevremdekiler bana 

önce bir, iki sene ölüm ilanları yazdıktan sonra belki bir muhabirin yanında iş 

bulabileceğimi sonra da belki on yıl içinde bana bir haber yazma görevi 

verilebileceğini söylediler. Beraber mezun olduğum bir kaç arkadaşım roman 

yazmaya, öykü yazarı olamaya karar verip inzivaya çekildi. Bir seneliğine dağ evi 

kiralayıp kitabını yazmaya karar verenlerin çoğu kısa sürede bir şirkette göreve 

başlayıp yaşamın akışına teslim oldular.  

 

Yazmak, yazar olmak, bundan para kazanmak, geçimini bununla sağlamak, hele 

roman yazmak, kitapları satılan bir yazar olmak elinde bir diploma ile olmuyormuş, 

hızla öğrendim. Yıllar içinde ben de farklı alanlarda işe girdim, kendi işimi kurdum 

ama yazı bir şekilde hayatımdan hiç çıkmadı. Biliyorum ki benimle üniversitede 

yazarlık okuyan bir çok kişinin bugün işi her ne olursa olsun, bir çekmecede duran 

bitmemiş romanı, parça parça öyküleri, belki de sadece kendisi için tuttuğu bir 

günlüğü vardır.  Diplomasını alsanızda, üzerinde çalışsanız da belki hiç bir zaman 

“Yayınlanmış”, “tanınmış” bir “yazar” olamayacaksınız ama içinizde hiç bitmeyen, 

dünyayı anlamak, onu anlatmak derdinde olan ve bunu kalem ve kağıtla yaptığında, 

kelimelerle anlattığında huzur bulan, heyecan duyan kendini “iyi” hisseden biriyseniz 

o zaman Yazı Evinde sizin için de bir yer var.  

tanışalım 
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Yazma süreci sancılıdır. Önce bir fikir düşer içimizde, bir hikayenin ucundan tutmuş, 

eteğinden yakalamışızdır. Heyecanla dolar içimiz, sanki kalemi kağıdı alsak elimize, 

ya da geçsez klavyenin başına kelimeler kendiliğinden dökülecek, yazı mükemmel 

bir şekilde, zihnimizde olduğu gibi ortaya çıkacak. Ama öyle olmuyor coğu zaman. 

İçimizde yanan o ateşle yazmaya başlıyoruz.  

 

Bazen hemen, bazen bir kaç sayfa sonra, bazen de 100 sayfa sonra birşey oluyor; 

duruyoruz. Zihin boşalıyor, içimizdeki ateş aniden sönüyor. Bir rüyadan uyanıp 

elimizde kalem bulumuş gibi şaşkın şaşkın öylece duruyoruz. Yazdıklarımıza bakıp 

okuduğumuzda dehşete kapılıyoruz. Bu kadar kötü yazdığımızı bilmediğimizi fark 

edip kaleme kağıda küsüyoruz. İçimizdeki yaratıcıyı kamçılayan, ateşi harlayan, 

yelkenlerimizi doldurup bizi ileriye taşıyan rüzgar bir anda kesilince biz de 

çökebiliyoruz. Yazar olmadığımıza, yazdıklarımızı kimsenin okumayacağına, zaten 

bu işte para olmadığına, meşhur olmanın zor olacağına karar verip özgüvenimizi 

paspas yapıyor, üzerinden bir de biz geçiyoruz.  

 

İşte burada Yazı Evi bir sığınak. Yazı Evinin her odasında, orada yazmaya çalışan, 

yazan, derse katılan, mutfakta çay demleyen, balkonda sigara içen, köşede kitabını 

okuyan herkes sizin sığınağınız oluyor. Onlara paspas olma hikayenizi, artık bir 

yazar olamayacağınızı anlattığınızda sizi anlıyorlar ama bununda geçeceğini 

biliyorlar. Belki bir ateş yakmıyoruz ama çaylarımızı alıp toplanıyoruz, askerlik 

hikayeleri paylaşır gibi yazının bize ihanet ettiği, ilham perisinin asırlarca bizi ziyaret 

etmediği, kendimizi başarısız hissettiğimiz anılarımızı paylaşıyor yavaş yavaş 

birbirimizi iyileştiriyor, yazar olmanın bir süreç olduğunu birbirimize sürekli 

hatırlatıyoruz.  
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Yazı Evinde Yazar olma sürecini kolaylaştırmak için atölyelerimiz de var. Roman, 

Öykü, Dizi Senaryosu atölyelerimizin yanısıra, sadece yazma keyfi için Yazı 

Çemberimiz, paylaşmak için Yazını Kap Gel Atölyemiz var. Her yazarın içindeki 

hikayeyi ortaya çıkartacak, herkesi, yazar olsun olmasın anlatıcısı ile buluşturacak 

Hikaye okulumuz var. Okuma grubumuz, yaratıcılığı tetikleyen, okur olarak bizi 

geliştiren Renkli Yaş Alma atölyemiz, içimize dönüp kendimizi iyileştirebilmemiz için 

Buğulu bir Aynamız, Kahramanlarımız ve onların Yolculukları var. Yazı evinde yazıda 

buluşan, yazıyı bir araç olarak kullanmak isteyen, yazar olmak isteyen, sadece 

kendisi için yazmak isteyen herkese bir yerimiz, bir köşemiz ve bir çalışmamız var.  

  

Yeşim Cimcoz  

Göbek bağımı üniversite kapısına atmış olmalılar çünkü ben hep okudum ya da 

okuttum, yazdım ya da yazdırdım. 49 yıllık yaşantımı İngiltere, Nijerya, Amerika ve 

Türkiye’de geçirdim. Hiç bir yere ait olmamanın sancısını her yere uyum sağlama 

becerimle dengeledim.  Üniversiteyi ABD’de George Mason Üniversitesinde Yaratıcı 

Yazarlık okudum. Herkesin tersine ben Eğitim üzerine Master yapmak için Türkiye’ye 

geldim. Bilkent, Bilgi ve Yeditepe Üniversitelerinde hocalık yaptım. Bilgi 

üniversitesinin hazırlık okulunu kurdum, Yeditepe’de yazarlık ve çeviri dersleri 

verdim. Kendi şirketimi kurdum, şifa çalışmalarına başladım. Bu süreçte hep yazı 

vardı. Istanbul’u Yazıyorum projesini 2010 Ocak ayında başlattım. Üç senedir 

istanbulu yazıyla buluşturuyoruz. Semt semt gezip yazıyoruz. Amerika’dan 18 yazar 

için Writing İstanbul çalışmasını Mayıs 2012’de 4 günlük bir gezi/yazı atölyesi ile 

gerçekleştirdik. Yazdırdım, yazarlara destek oldum, danışmanlık yaptım, ders verdim. 

Yazdım. İki kitap çıkarttım, yazmak üzerine: Yazarak Hafifleyin ve Şifayı Beklerken. 

Onbeş yıldır sanal ortamda ve gerçek hayatta hem İngilizce hem de Türkçe yazarlık, 

yazının iyileştirme gücü üzerine eğitimler verdim.  

 

Temmuz 2012’de hep hayalini kurduğum Yazı Evini açtım. Ben açtım ama onu 

yaşatan oraya gelen yazarlar, onların hikayeleri, anlatacakları, anlattıkları ve 

paylaşımları. Hiç bir zaman öğrenci olmaktan vazgeçemedim. Şimdi Londra’da Gillie 

Bolton’dan yazının kendi kendimize terapi olarak kullanımı üzerine eğitim alıyorum.  

tanışalım 
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DEHB  ve Koçluk  

87 

Zeliha Dağhan 

gelişim 

Öğrenci ve Kariyer Koçluğunda, bir çok bireyle farklı hedeflerin  ve özel durumların 

çalışmasını birlikte yapmaktayız. 

 

Bu hedefleri ve özel durumları belirlerlen öncelikle bireyin istek ve hedefleri üzerinde 

durulmaktadır.  

 

Bunlardan birkaçına örnek verirsek; 

 

Özgüven 

Sosyal ilişkiler 

Plan yapmak 

Odaklanmak 

Dikkat eksikliği /hiperaktivite bozukluğu ( DEHB)  

Önceliklerini fark etmek ve belirlemek  

Farkındalık yaratmak  

  

Bu yazımda özellikle DEHB üzerinde Koçlukta nelerin yapıldığından ve bireyle nasıl 

bir çalışma yapılabildiği hakkındaki bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

DEHB ( Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu ) çocukları ve yetişkinleri etkileyen 

nörobiyolojik bir durumdur; dikkat, dürtüsellik ve aşırı-etkinlik alanlarında çıkan 

sorunlarla tanımlanmaktadır.  

 

Bir bireyin DEHB li olduğunu tanımlayabilmek için çok spesifik noktalara bakılmalıdır. 

Aşağıda verilen kategoride  dokuz özellikten altısını sergilemesi gerekmektedir. Bu 

özellikler diğer çocuk ve ergenlere göre daha sık ve ağır görülmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte bu davranışlar bireyin gündelik hayatını ( ev-toplum-okul- işyeri gibi ) 

en az iki alanda zorluklar yaşaması gerekmektedir.  
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DEHB için geçerli ölçütler : 

 

• Ayrıntılara pek dikkat etmez yada ev ödevini yaparken, işini yada başka etkinlikleri 

yerine getirirken dikkatsizce yanlışlıklar yapar. 

• İşine yada oyununa dikkatini vermekte zorlanır. 

• Kendisine birşey söylendiğinde dinlemezmiş gibi görünür. 

• Kendisine verilen talimata uymaz ve ödevlerini, işini tamamlayamaz.          ( tepkisel 

davrandığı yada anlayamadığı için değil )  

• Etkinlik ve görevlerini uygulamakta zorlanır. 

• Aralıksız zihinsel çaba gerektiren ( ödev )  işlerden kaçınır  yada nefret eder. 

• Etkinlikler için gereken malzemeleri ( ödev kağıdı, kalem, kitap, oyuncak, araç) 

kaybeder. 

• Dış kaynaklı uyarılar hemen dikkatini bozar. 

• Unutkandır. 

 

Koçluk çalışmasında DEHB li birey ile çalışma yaparken aynı zamanda da aile ile 

birlikte  olup onlarla da bu çalışmayı düzenli takip etmekteyiz. 

 

Koçlukta haftada 1 yapılan bireysel görüşmelerin yanında haftada 2 defa hesap 

verilebilirlik sıklığınıda bireyle planlanmaktadır. Bu iletişim akışını birey telefon yada 

mail ile yapabilme özgürlüğüne sahiptir. 
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DEHB Koçluğunda, öğrenci yada yetişkin  ile  şu adımlarla çalışmayı 

gerçekleştirmekteyiz. 

 

• Plan 

• Hedef 

• Zaman  

• Öncelikli atama 

• Odaklanma 

• Dikkat yoğunluğu geliştirme ve sürdürme 

• Toplumsal Beceriler  

  

Bununla birlikte Koç olarak bireyin Okul ( yada İş ) – Ev – Toplum dengesine de 

önemseyip bu dengeler içinde çalışmayı geliştirmesi gerekmektedir. 

 

Koçluk çalışmaları sırasında bireyi yargılamadan, etiketlemeden ve eleştirmeden 

dinlemek özgüvenini kazanmasına ve sosyal hayatındaki değişimleri daha kolay 

gerçekleştirmesi sağlamaktadır. Bu öğrencilere Koçluk yaparken daha sakin ve 

sabırlı davranmak, anlaşılabilir basit sorular sormak Koçluk çalışmasında 

vazgeçilmez bir kriteridir.  

 

Koçlar DEHB yada herhangi eşlik eden bir koşula ilişkin tanı koymaya yetkili 

değildirler. Koç öğrencinin gündelik yaşamını engelleyen davranışlar sergilediğini 

gördüğünde, öğrencinin onayını alarak, bu gözlemlerini başkalarıyla paylaşabilir. 

Bununla birlikte Koçların uyması gereken etik kurallar nedeniyle, bir bozukluk yada 

hastalığı tanımlama ve tedavi etmek için tıp uzmanlarına  başvurulmalıdır.  Öğrenci 

tedavi olurken aynı zamanda koçluk çalışmalarını da devam edebilmektedir. 

 

Koçluk Çalışmalarında  DEHB li bireyle çalışırken; 

 

• Hem uzun hemde kısa hedefler belirlenmelidir. 

• Strateji seçenekleri ve eylem olanakları gözden geçirilmelidir. 

• Hedefler ulaşılabilir olmalıdır. 

  

DEHB’liler ile yaptığımız koçluk çalışmalarında onların nelerle mutlu olabildiklerini 

keşfetmek gerçekten uzun zaman alır. Ama sonunda bunu keşfettiklerinde de çok 

başarılı olurlar ve yaptıkları işlerden büyük keyif alırlar. Zor zamanların üstesinden 

birlikte gelerek, cesaretlerini geliştirip hedeflerine ulaşırlar.  

 

Bu yüzden , 

“Her güne hayatının en güzel gün olması için şans ver “ Mark Twain  

  

Kaynaklar: 

Empowering Youth with ADHD : Your Guide to Coaching Adolescents and Young 

Adults for Coaches, Parents and Professionals.2010,  Sleeper- Triplett Jodi. 
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Bu farklı bir aşk! 

Regina Roettgen 

Akşam televizyonun karşında kucakta veya ayak dibinde bir kedi veya köpeğin 

olması bence dünyanın en rahat anlarından biridir. Bu yüzden evimizin bol patili 

olmasından çok memnunum. Tabi ki oğullarım da onları çok seviyor. Tüm çocuklar 

gibi Leon ve Luka da kedi ve köpeklere bayılıyor. Hele yavru olunca onu sevmek, 

onunla oynamak, oynaşmak isterler. Tabi ki bazen çok fazla “iç içe” anlar yaşanıyor. 

Ancak bazı hijyen şartları yerine getirildiği takdirde bu “özel” anlar sorun olmak 

zorunda değil.    

 

Ancak bu hijyen ve sağlık şartları titizlikle yerine getirilmeli. Çünkü evcil hayvanların 

tüyleri, ağızları ve bağırsaklarında bir takım bakteri, virüs, parazit veya mantar 

bulunabiliyor. Bazıları hayvanlar için zararlı değilken bizde hastalığa neden 

olabiliyorlar. Örneğin, tavşan ve kobayların kendilerini rahatsız etmeyen bir mantar 

enfeksiyonun çocuklara geçmesi yaygın görülüyor. Köpekler yalayarak sevgi ve 

saygı gösterseler çocukların yüzleri ve elleri böyle özel bir sevgi gösterisinin 

ardından yıkanmalıdır. 

 

geniş aile 

martı* eylül 2013 
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Öpmek yok… 

“Ama bu çok tatlı!” diyor arkadaşımın kızı. Annesi ve ben henüz sohbetimizden 

kafamızı yeni kaldırmışken 3 aylık Labrador Retriever yavrumuz Balu’nun burnuna 

kocaman bir öpücük kondu bile!  

 

Arkadaşımın kızı gibi çocuk kedi veya köpek öperse, dört patili dostun bundan 

hoşlanmayabileceğini akılda tutmak lazım. Bizim Balu’da sorun olmayabilir, çünkü o 

bir Labrador. Ancak her köpek ırkı onun gibi çocuk sever ve sabırlı değil. Hele bir kedi 

duruma göre tırnak atıp ısırabilir bile. Böyle bir durumda –ki bu köpek ısırılmaları için 

de geçerlidir- yara hemen bir doktora gösterilmeli, çünkü kedi ve köpeklerin ağzından 

bulunan bazı bakteriler insanda ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. 

 

…yatağa almak da   

 

“Yuki benimle yatsın!” diyor küçük oğlum Luka ve yüzünü Pug kızımız Yuki’nin 

tüylerine gömüyor. İçimi çekiyorum, ama yapılacak bir şey yok. Çocuklar hala küçük 

ve ani duygularını dinleyerek hareket ediyorlar. Evcil hayvanların öpülmemesi, 

yüzlerimizi tüylerine gömmememiz gerektiğini henüz anlatamıyoruz. 

 

 

martı* eylül 2013 
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Biz veya çocuklarımız için başta gelen tehdit keneden bulaşabilen Borreliosis 

hastalığıdır. Ancak kenenin bize park, yayla veya ormandayken de bulaşabildiğini 

unutmamak gerek. Tüm bunlara karşın çözümler var. Kedi ve köpeklere, keneye karşı 

üç ayda bir kere enseye damlatılan bir ilacın uygulanmasıyla, bulaşan kenenin ölmesi 

sağlanıyor. Biz kedi ve köpeklerimizin dış parazit uygulamalarını düzenli yapıyoruz. 

Orman kenarında yaşamamıza ve her yıl sayısız kene görmemize rağmen bugüne dek 

bizi kene ısırmadı. 

 

Bize iç parazitler de bulaşmadı. Bulaşma ihtimali zaten düşük olsa da tabi ki yüzü 

tüylerine gömmek veya popolarına dokunmak bu ihtimali biraz yükseltiyor. Ancak buna 

da önlem almak mümkün. Düzenli olarak hem kedi hem de köpeklerimizin iç parazit 

uygulamalarını yapıyoruz. Bu şekilde var olabilen iç parazitleri, bize bulaşmadan 

öldüğünden emin oluyoruz. Tabi ki hepsinin aşıları da yapılıyor.  

 

Yani, aşı, iç ve dış parazit uygulamalarının düzenli yapıldığı, ellerin ve yüzlerin 

yıkandığı takdirde kedi veya köpekle biraz fazla iç içe olmanın zararlarını hemen 

hemen ortadan kaldırabiliyoruz. Geriye kalıyor bunun faydaları; alerjilerin daha az 

görülmesinin yanı sıra sevgi, sevgi ve sevgi…   

martı* eylüls 2013 
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5 yaşa kadar sürüngen yok 

Kedi ve köpekten hijyen açısından çok daha Zarasız olduğu düşünülen sürüngenler 

aslında 5 yaşın altındaki çocuklar için hiç te uygun değil. Çünkü sağlıkları için ciddi 

bir risk oluşturuyorlar. Kaplumbağa olsun, iguana olsun, tüm sürüngenlerin %90’i 

salmonella bakterisi taşıyor. Yerde sürünerek veya yere çok yakın hareket ettikleri 

için sürekli dışkıyla temas halindeler ve salmonella bakterileri tüm vücuda yayılıyor. 

Salmonella bakterileri sağlıklı bir sürüngen için herhangi bir sorun oluşturmazken 

çocuklarımızda bu durum çok farklıdır. Onlarda görülen bir salmonella enfeksiyonu 

oldukça ciddi seyredilebilir. Hele bebeklerde ölümle bile sonuçlanabilir.     

geniş aile 
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Sema Büyüksıvacı 

gezi 

Adı bile uzun... Evet ama seyahate katılacağımı söylediğimde bu 

kadar uzun olabileceğini bilmiyordum. Çünkü genelde ilginç olan 

bir şey vardı. Seyahat dendiğinde gözü kapalı evet diyordum. “Ya 

bir bakıyım neresidir, nasıldır?” demeden hooppp atlıyordum. Bu 

da benim meziyetlerimden biriydi sanırım…  

martı* eylül 2013 

Geleyim seyahatime… Yine her zamanki seyahat grubumuzla Atatürk 

Havalimanı’nda buluştuk. Aramıza yeni katılanlarla tanıştık. Sabahın köründe yani 

4.30 gibi Moskova’dayız. İlk durağımız Moskava’dan akşama doğru trene bineceğiz 

ve yolculuğumuz başlayacak. 

 

Ama önce Moskova’da görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerler vardı. Daha 

önce ben Moskova’yı gördüğümden benim için cazip değildi. Ama çoğu arkadaşımız 

ilk kez geldikleri için heyecanlıydılar... Önce kahvaltı yapacağımız yere gittik. Yeni 

açılmıştı. Fakat rehberimiz siparişlerle ilgilendiği için kahvaltımız gecikmeli oldu. 

Dünyada en çok konuşulan ortak dil İngilizce olmasına rağmen çok az insan 

konuşuyordu burada. O yüzden de her şey yavaş işliyordu. Bir de tabii buna yıllarca 

komünizm döneminden kalma hizmet edememe gibi bir sorunları vardı. 

 

Yıllar evvel gittiğimde de aynı şeyden şikayet etmiştim. Şimdi biraz daha iyiydiler. 

Epeyce kafe açılmış olduğundan sanırım biraz daha törpülenmişlerdi. Bizler ise 

çabukluğa o kadar alışmış bir milletiz ki, bu tabi bize tuhaf geliyordu. Ama insan her 

yemekte böyle durumla karşı karşıya gelince başka türlü düşünmek imkansızdı.  

 

Kahvaltı sayesinde hava iyice aydınlanmış bizler de doymuştuk. Şimdi keşfe 

başlayabilirdik. Kızıl Meydan’a doğru yola çıktık. Kızıl Meydan görkemiyle herkesi 

büyülemişti. Rehberimiz orada burayla ilgili açıklamalarıyla oradaki kiliselerin 

hakkında da bilgi almıştık. Yürüyerek Lenin’in mezarının olduğu yere ve savaşta 

ölmüş olduğu yeri de ziyaret ettikten sonra meşhur Arbad sokağına gittik. Puşkin’in 

karısıyla olan heykelinin bulunduğu kısımda resim çektirdik. Tam karşısında da 

evlendiğinde kaldığı evi vardı. Ama kapalıydı.  
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Buradan da ünlü şairimizi Nazım Hikmet’in yattığı mezarlık ziyaret edildi. Nazım 

Hikmet denilince herkesin yüzünde bir hüzün vardı. Aramızda hayranı olan Sado 

ağabeyimiz hazırlıklı geldiği için, şahsen beni çok mutlu etmişti. Elinde Nazım 

Hikmet’in şiir kitabı, ülkemizden biraz toprak, ceviz, Karadeniz bölgesinde 

trekkingde topladığı bir küçük demet çiçek ve kayısı çekirdeği… İlk önce şiirinden 

bir dize okuyarak mezarına getirdiklerini gömmesi hepimizi duygulandırmıştı. Çok 

güzel düşünerek hazırlıklı gelmesi takdire şayandı. Hep birlikte resim çektirerek bu 

anı hatırlara kaydetmiştik. Çok güzel bir seremoniydi.  

 

Daha sonra Rusya’ya ait önemli devlet adamlarının ve kişilerinin mezarlarını da 

ziyaret ederek bu bölümü tamamlamıştık. Artık istasyona gitme zamanı gelmişti. 

Hepimiz yorgun ama heyecanlıydık. Çünkü vagonla epey uzun bir seyahat 

başlıyordu. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Böylelikle bilinmezliğe doğru yola 

koyulduk. Sonunda trenimize, yani bize ait 18 kişilik vagonumuza kavuştuk. 

 

Vagonumuz 9 kabinden ve iki tuvaletten, hizmetlilerin kaldığı bölüm ve küçük bir 

mutfağımız vardı. Şöyle bir bakındıktan sonra kabinlerimize yerleşmeye başladık. 

Bir zamanların sürgün yeri olarak hafızalara kazınmış Sibirya’ya yolculuğumuz 

başladı. Bu gezimizin bir başka farklı yanıysa benim Rus edebiyatıyla ilgili 

sunumum olacaktı… 
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Bir başka seyahatimizde bu gezimizle ilgili olarak Sado ağabeyimle konuşurken 

‘madem böyle bir geziye çıkıyoruz, o zaman Rus edebiyatı üzerine bir çalışma 

yapalım’ demiştik.  

 

Edebiyat eski çağdan başlayıp, ortaçağı, Rönesans dönemini, (hümanizm) klasizmi, 

(Ulusal ve Krallık) romantizmi, (İnanç ve Doğa) realizmi, (Bilim) ve moderncilik 

akımlarını içine alarak günümüze kadar devam eder. En son da Natüralist gerçekçi 

akımlar gelir. 

 

Rus Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Dostoyevski, Suç ve Ceza adlı 

romanındaki Raganukof karakteriyle suç üzerinden toplumu çözmekte ve metinlerle iç 

sorgulamalar yaparak adeta adaleti sorgulamaktadır. Puşkin ise romantizmi rus 

halkının yaşamından metinlere döker. Gogol, realizm akımında toplumun kokuşmuş, 

bozulmuş yöntemlerini eleştirerek yazar. Aristokrat olan Tolstoy ise realist bir yazar 

olarak karşımıza çıkar; bu kesimin iyi ve kötü yanlarını eleştirerek romanlarına konu 

eder. Realist yazar olarak Nihilist ve kuşak çatışmalarını yazan Turgenyev’i ve 

savunduğu sosyalizmi romanlarında konu eden Gorki’yi sayabiliriz.  

martı* eylül 2013 

gezi 

 

Bu kısa bilgi dağarcığından 

sonra, hem edebiyattan 

hem de Rus Edebiyatıyla 

ilgili hazırladığım bilgileri 

seyahat arkadaşlarımla 

paylaşacak olmanın 

mutluluğu içindeydim. Bu 

güne kadarki gezilerimizde  

böyle bir etkinlik 

yapmamıştık. Bu benim 

için heyecan vericiydi. 

Arasından seçtiğim iki 

yazarı da tanıtacaktım. 

Dostoyevski ve Tolstoy… 

İlk önce hayatlarıyla ilgili 

bilgi verip , sonra 

eserlerinden bilgi 

verecektim.  

Gezimizin Sibirya 

bölümünü Ekim ayında 

paylaşmak üzere geziyle 

kalın… 

 



101 

martı* eylül 2013 



102 

martı* eylül 2013 



Gezerken 

103 

Tam yaz başlarken hayatımın orta yerine bomba gibi Gezi Parkı 

düştü. Bu konuda çok şey yazıldı, çizildi, söylendi, tartışıldı. 

Benim onların üstüne söyleyecek ya da yazacak bir şeyim yok. 

Ama çok özel bir gösteri izledim. Bunu mutlaka sizlerle 

paylaşmalıyım diye düşündüm.  

Ayşe Erbulak 

tiyatro 

martı* eylül 2013 

Türk tiyatrosunun dört olağanüstü yetenekli yazarı ve dört şahane oyuncusu bir 

araya gelmiş ve parklarda ama özellikle parklarda GEZERKEN diye bir oyun 

oynamaya başladılar. 

  

Çıkış noktalarının hikayesi ilginç, Gezi Eylemleri sırasında biri tweterdan 3 yazara 

“hadi siz de bir şeyler yapın” diyor, sonra dördüncü katılıyor aralarına. Ve Özen Yula, 

Yiğit Sertdemir, Mirza Metin ve Cem Uslu dört kısa hikayeden oluşan bir oyun 

yazıyor. Oyuncu olarak ilk başta Reha Erdem, Şebnem Sönmez, Sermet Yeşil, 

Serkan Altıntaş ile yola çıkıyorlar. Ama daha sonra Reha ve Şebnem’in yerini Erdem 

Akakçe ve Sevinç Erbulak alıyor. 
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Ben oyunu Yoğurtçu Park’ında izledim. Daha gitmeden önce “yahu kim gelir parkta yerde 

oturup siyasi oyun izler” önyargısıyla gittiğim gece nefes bile almadan bir saat gözlerim 

açık, bir mabedin içindeymişçesine  izledim. 

  

İlk oyun “Tesadüf Ya Da Değil” i Cem Uslu yazmış. Serkan Altıntaş oynuyor. Hayatında 

hiç bir eyleme katılmamış bir gencin gözünden aktarıyor olanları. 

  

İkinci oyun “Kağıtçının Köpeği Kıtmir” Mirza Metin tarafından kaleme alınmış. Sermet 

Yeşil olağanüstü bir köpek figürü çizdi bizlere. 

 

Üçüncü oyun “Boşluğu Doldurmak” canım Özen Yula’nın. 1 Mayıs 1977 de hayatlarını 

yitirenleri ve günümüzü örgülemiş. Erdem Akakçe de nefis oynamış. 

  

Dördüncü oyun Yiğit Sertdemir imzalı. “Bir Tomanın Ulusa Seslenişi”ni kız kardeşim 

Sevinç Erbulak oynadı. 

  

martı* eylül 2013 

tiyatro 

  

Parklarda oynamaya devam 

edecekler. 

 

Tiyatro öldü diyenlere, baştan 

yenilgiyi kabul edenlere,  

vazgeçenlere hala umudun 

olduğunu anlatan muhteşem bir 

gösteri izledim. Ve ben o gece 

tanımaktan mutluluk duyduğum 

tiyatro insanlarını ve bol ödüllü 

kurum tiyatrosu oyuncusuyken, 

maaşını alıp tatil yapmak yerine 

parklarda oynayan kız kardeşimle 

bir kez daha gurur duydum. 

  

Etrafınızdaki parklara bakının, 

mutlaka onları göreceksiniz...  
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Detaylara dikkat etmemiz gereken bir aydan geçiyorsunuz. Güneş başak burcundan 

ilerlerken olayları daha iyi analiz edebilirsiniz. Ancak eleştirisel olmamaya 

çalışmalısınız. Bir şey yaparken daha mükemmel olmasına özen gösterip kendinizi 

gereksiz yere zorlamamalısınız. Yakınlarınızı da sizin gibi çalışmadıkları için 

sorgulamasanız iyi olur. Bakışınızı olayları daha verimli, yararlı olması yönüne 

çevirmelisiniz. Sağlığınıza, hijyene, gündelik bakıma daha özen göstermeniz yerinde 

olur. Detayları görmek güzeldir, ama bütünü kaçırmamanızı dilerim. 

 

1 Eylül’de gerçekleşek Güneş’le güçlü Pluto arasındaki üçgen otorite figürleriyle 

zorluklar yaşabileceğinize dikkat çekiyor. Önemli kişilerden destek almak istiyorsanız 

inatlaşmadan güç birliği yapmalısınız. Gücünüze güç katmak için kendinizi disipline 

etmeniz yararlı olacak. 

 

Geçen bayramda doğan Yeniay, bu ayın ilk günlerinde sonlanmaya başlayacak. 

Eylül’ün 3,4 gibi elinde kalan işleri tamamlamak için oldukça güzel fırsatlar doğacak. 

Yeni işlere, önemli projelere başlamak için en azından ayın 5’ini beklemeniz yararlı 

olur. Hatta hilali görüp adım atmak için 1 gün daha beklemenizi tavsiye ederim.  

 

İletişim tarzımızı, zihnimizi ifade eden Merkür 9 Eylül’de barışcıl Terazi burcuna 

geçecek. 29’una kadar bu burçta yoluna devam edecek. İlişkilerinizi geliştirmek, 

sorunlara barışçıl çözümler bulmayı düşünebilirsiniz. Sözleriniz, ifadeleriniz daha 

kibar, hassas ve hoş olacak. Ancak bu ay gökyüzü ne kadar kibar konuşsak da 

bildiğini okuyacağa benzer… 

 

Aynı gün gerçekleşecek olan oldukça zor şartları haber veren savaşçı Mars’la, 

zorlukların efendisi Satürn arasındaki sert açıya dikkat etmek gerekir. Ayın ilk 

günlerinden itibaren diğer gezegen etkilerinin üstüne çıkan bu enerji, ay boyunca etkili 

olacaktır. Bu ay başlayan olayları dikkatle takip etmek gerekir. Özellikle Türkiye 

haritasında, bölgemizdeki diğer ülkelerin haritalarında oldukça hareketli günler olası. 

Askeri müdahalelerden bahsedilen bugünlerde, basit görülerek başlayan olaylar hızla 

büyüyebilir. Ancak ne olursa olsun, endişeden uzak, bunların bir geçiş süreci olduğu 

bilinciyle ilerlemek gerekir. Olayları hafifletmenin yolunu kişisel olarak üstlenmeliyiz. 

Sorumlulukların bilincinde olup tepkilerimize dikkat etmelisiniz. Herkes bu kova su 

atarsa en büyük yangın bile kolayca söner. Krizi yöneten kalıcı başarı sağlar…  

Savaşmak için her 

zaman sebep çok… 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 

martı* eylül 2013 
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11 Eylül’de ilişkilerin yöneticisi Venüs çok rahat etmediği Akrep burcuna geçiyor. 8 

Ekim’de Yay burcuna geçene kadar etkili olacak. Bu dönemde daha tutkulu, derin ve 

ihtiraslı olabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde arzuya dayalı sorunlar baş gösterebilir. 

Sevdiğinizi kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Zarar görmemek için niye bu kadar 

tutkulu olduğunuzu anlamaya çalışmalısınız.  

 

Aynı günlerde Güneş ve Ay arasında gergin bir kare açı oluşuyor. Yeniay’ın ilk 

günlerinde kendisini belirten olaylar, İlkdördün’ün yaşandığı bu günlerde sertleşebilir. 

Olayların daha büyüyebileceğini öngörebilirsiniz. 19 Eylül’de yaşanacak Dolunay 

oldukça gergin geçebilir. Dolunay günü, öncesi ve sonrası 1’er günü ekleyip, toplam 3 

gün boyunca daha tahamüllü olmaya özen gösterin. Dolunay etkisi geçtikten sonra 

atacağınız adımlar daha rahat olacaktır. Dolunay’da eleştiriye açık olmalısınız. 

Başkasını değil, kendinizi değiştirmelisiniz. Olayları bir fırsat olarak görebilirsiniz.  

22 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna girmesi diplomasinin artacağını gösterir. 

İlişkilerde denge kurma ihtiyacı artacak. Ancak halen tutkulu olabilirsiniz. Hesap 

sormaktan vazgeçip, yapıcı olmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde daha da zorlanmanız 

olası… 

 

26 Eylül’de Güneş Ay arasında Sondördün fazı oluşacak. Bu faz sırasında Güneş Ay 

arasında tekrar zorlayıcı kare açı oluşur. Eleştirilere açık, sert olayların ortaya 

çıkacağını anlatır. Önem verdiğiniz kişiyle, eşiniz, yöneticiniz, babanızla ilgili 

konularda zorlanabilirsiniz. Duygularınızı açıklamak yerine mücadele edebilirsiniz. 

Fakat en güzeli empati kurmanız olacak. Unutmayın ki gezegenler bizlerin 

yansıması… 

29 Eylü’den sonra iletişimci Merkür’ün Akrep burcuna girişi, yeni bir dönemin 

öncülüğünü yapıyor. Daha derin, daha inatçı, daha hırslı düşünmeye başlayabiliriz. 

Ekim sonunda Akrep enerjisi yükselecek. O zaman düşündüklerimizi 

gerçekleştirebiliriz. O zaman kadar kin tutmazsak… 

5 Ekim’de doğan Yeniay barışcıl Terazi burcunda olacak. Ancak Terazi burcunun 

yöneticisi Venüs Akrep’te yoluna devam ettiği için dikkatli olmak, tutkudan, hırstan 

uzak durabilmek en iyisi… 

Dünya’nın içinden geçtiği sınav süreci, ülkemize ve dolayısıyla bize de sirayet 

edeceğe benzer bu ay. Bunun sadece bir süreç olduğunu kabul etmeli, olayları geniş 

açıdan düşünmelisiniz. Ancak o zaman enerjinizi olumlu yönlendirebilir, iç barışı elde 

edebilirsiniz. Yoksa dışarıda savaşmak için sebep çok… 

  

Yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

  

www.asudeargun.com  

www.facebook.com/AstrolojiUzmaniAsudeArgun  

www.twitter.com/AsudeArgun  

astroloji ajandası 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Çok çalışmanız gereken bir aydan geçiyorsunuz. Detay gerektiren işler için daha 

verimli olmanın yollarını bulmalısınız. Ancak bu yoğun tempo altında iken sağlığınızı 

hiç ihmal etmemelisiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Hayattan zevk aldığınız konuları ciddiye almalı, çaba göstermelisiniz. Hobileriniz, 

sanatsal ya da sporsal uğraşlarınız bu konuların başında gelebilir. Ayrıca aşk 

hayatınız ve çocuklarda dikkat çekecektir.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Eviniz, yerleşiminizle ilgilenmeniz sebebiyle iş hayatında zorlanabilirsiniz. Ay içinde 

anne, baba ya da büyüklerinizin sorunlarını halletmek durumunda kalabilirsiniz. 

Sorunları çözdükten sonra işinizde de rahat edeceksiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Yakın çevrenizle, kardeş, komşu gibi yakınlarınızla oluşabilecek sorunları çözmek 

durumunda kalabilirsiniz. İletişim sorunlarına kalıcı ve pratik çözümler bulmalısınız. 

Detay gerektiren konular dikkatli olmalı, bilginizi artırmalısınız. 
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Canınızı sıkan olaylara rağmen endişelerden uzak kalmalısınız. Kayıplar, korkularla 

baş etmeniz gereken bu ay boyunca, geçmiş tecrübelerinizi gözden geçirmelisiniz. 

Olayları kontrol etmeye çalışmamalı, fedakarlıkta bulunmalısınız.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Sosyal çevrenizin hareketleneceği bu ayda, arkadaşlarınız sorunlarını çözmelisiniz. 

Grup, dernek ya da ekip işlerinde ortak hedefleri gözden geçirmelisiniz. Geleceğe 

yönelik planlarınızı daha titizce organize etmelisiniz.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Kendinizi, ilişkilerinizi, sağlığınızı ciddiye almanız gereken bir aydan geçiyorsunuz. 

Yeni adımlar atarken dikkatli ama cesur olmalı, ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. 

Zorlukları aşmak için detaylara dikkat etmelisiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Maddi konular önem kazanırken, tutumlu olmalısınız. Yeni kazanç kaynakları 

bulmanız önem taşıyacaktır. Borç, alacak konular da dahil olmak üzere bütçenizi 

gözden geçirmeli, hesaplarınızı kontrol etmelisiniz. 
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Ortağınızın ya da eşinizin parasal zorluklarını aşmak için tutumlu olmalısınız. Kendi 

bütçenizi düzenlerken bunları da gözden geçirmelisiniz. Kredi, borç, alacak, gibi 

parasal ilişkilerinden dikkatle kaçınmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklığın önem kazandığı hatta sınandığı bir aydan 

geçmektesiniz. Karşınızdaki kişiye destek olmak için sorumluluk almalısınız. Özellikle 

fevri davranmaktan sakınmalı, dikkatli davranmalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Bu ay yabancılar, yurtdışı, eğitimle ilgili zorlukları aşmak için çok çalışmanız 

gerekecektir. Hukuksal, dini ya da medyayla ilgili alanlarda da fırsatları yakalamak 

için çaba göstermelisiniz.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Hayat hedeflerinizi gözden geçireceğiniz önemli bir aydan geçmektesiniz. Evlilik, iş, 

kariyer gibi konularda zorlukları aşmak için detaylı çalışmalısınız. Önemli kişilerle 

birlikte olma şansı da yakalayabilirsiniz.  
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BEŞ SATIRLA 
 
Annelerin ninnilerinden  
                              spikerin okuduğu habere kadar,  
yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı,  
anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık,  
anlamak gideni ve gelmekte olanı. 
                                                                    
Nazım Hikmet 
1946 


