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Yasemin Sungur 

İletişim bilgi alışverişidir. İletişimde mesaj verilir ve mesaj alınır.  
İletişim bir eylemdir. İletişim eyleminin amacı olmalıdır.  
İletişimin amacı,  “anlamak”,  “anlatmak” ve “anlaşmak” olmalıdır.  
İletişim; ne söyleyeceğimizi bilmek, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına, nerede 
söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleneceğini düşünmek, akıcı bir dille 
ve karşımızdaki kişiyle göz ilişkisi kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırarak dinlemek, 
gözlemlemek ve verilen tepkiyi fark edebilmektir. 
Sağlıklı iletişim için; düşüncelerimizi ve davranışlarımızı olumlu hale getirecek alışkanlıklar 
geliştirmeliyiz.  
Olumlu Olun, beyin olumluya cevap verir. “Ne istiyorsun? Neden?  Nasıl yapacaksın?” 
sorularına olumlu cevaplar verin. Yapmak istemediklerinizi değil, yapmak istediklerinizi 
konuşun. Şikâyet etmeyi bırakın, istediklerinizi anlatın.  
İnanın,  amacınıza, kendinize ve eylemin taraflarına inanın. 
Keşfedin, kendinizi, tarafları ve konuyu öğrenmek için, keşfedin, konuşun.  
Güvenin, Karar verme şeklinizi bir daha gözden geçirin. Çoğu zaman ilk verilen kararlar daha 
doğrudur unutmayın. Kararsızlık bir konu hakkında kötü karar vermekten bile daha acıdır. İç 
sesinize güvenmezseniz, büyüyemezsiniz. 
Dinleyin, çoğu zaman birini dinlerken kısa sürede kafamız başka yerlere gider ve dağılır, 
konudan uzaklaşırız. Kelimeler ve duyduklarımız bizim için bir şey ifade etmez. Karşınızdaki 
insanı mutlaka dinleyin. 
Yaratıcı olun, etkilemek için yeni fikirlere her zaman ihtiyaç var. 
Dokunun, insanlar dokunmayı sever ve dokunulmasını da ister. Dokunmak sevgi, ilgi ve 
anlamındadır ve bizi daha iyi hissettirir. Konuşurken arkadaşınızın koluna, sırtına dokunun. 
Gülün, iyi ve sağlıklı görünmek, olumlu eylemleri geliştirmek ve iletişim süresince paylaşmak 
için. 
 
Anladığınız, anlaşıldığınız, anlattığınız, anlatmaya fırsat verdiğiniz ve anlaşmak için farklılıklara 
saygı gösterdiğiniz, farklı fikirlerinize saygı gösterilen iletişim eylemleri diliyorum. 
 
Karşınızdakini tüm fikirleri ile kabul edin, yoksa asla anlayamazsınız. Anlatabildim mi? 
 
İletişimin 3 A’sı hep sizinle olsun. Sevgiyle nefes alın,  
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Vay Be Biz Ne“Y”mişiz : 

Şu Çılgın Türkler  
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Turgut Özakman’ın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan “Şu Çılgın 

Türkler” isimli kitabı, raflarda ilk kez yerini aldığında, öncelikle 

adıyla akıllara kazınmış, sonrasında okuyan her birey, Türk olmanın 

haklı gururunu bir kez daha kalbinde hissetmişti.  Taksim Gezi Parkı 

olaylarında, tüm düşünceleri, ideolojileri bir kenara bırakıp, sadece 

meydanlarda ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalığa baktığınızda, 

sizin de içinizden “Şu çılgın Türkler” demek gelmiyor mu?  

 
Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, neredeyse 15 milyon insanın yaşadığı 

kozmopolit bir şehirde, bir parkın betonlaşmasını engellemek için yapılan oturma 

eylemiyle başladı ve kitlesel bir hareket halini aldı; üstelik tamamen sivil bir hareket…  

Alışveriş merkezi mi yapılacak, Topçu Kışlası mı olacak tartışmaları yapılırken, 

hükümet de, muhalefet de, medya da payına düşen eleştirileri aldı…  

 

Çok iyi hatırlıyorum. Üniversite yıllarındayken, seneler önce, İstanbul’a yeni şehir 

hatları vapurları tasarlanırken, İstanbulluların fikri sorulmuş, çeşitli noktalara anket 

formları yerleştirilerek, beğendiğimiz modele oy vermemiz istenmişti.  Sonrasında da 

işaretlediğim vapurun yapılacağını duymak, beni çok heyecanlandırmıştı… 

Yaşadığım, doğup büyüdüğüm şehirde, ‘Benim fikrim alınıyor’ duygusu oluşmuştu 

üzerimde…  

 

Birçok konuda “referanduma gidelim” çağrısı yapılabiliyorken, Taksim gibi dünyaya 

açılan bir meydan projesinin tanıtımı biraz yetersiz kalmamış mıydı? Web siteleri 

üzerinden, sosyal ağlardan, belediye iletişim noktalarından pekâlâ, bu proje 

İstanbullunun beğenisine, onayına, bilgisine sunulabilirdi; alternatifleriyle birlikte hem 

de… Bize kazandıracağı şeyler açık ve net ifade edilebilirdi… Ya da projeye 

gerçekten güveniliyorsa, tüm detaylarıyla tanıtımı ve bilgilendirmesi yapılabilirdi… 

Oturma eylemi ile başlayan bu hareketin bu noktaya geleceğini kimse tahmin 

etmemişti, değil mi?  

 

Bu sadece bir Gezi Parkı meselesi değil, sadece ağaçların kesilmesi veya 

Taksim’in yayalaştırılması da değil… Bir noktada, halkın sesini duyurmak 

istemesi... Üniversite yıllarında öğrendiğimiz ‘Suskunluk Sarmalı’ bir nev’i…  

Ama bu kez sarmal olarak kalmadı; suskunluk, sese dönüştü.   
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martı gezi-yorum 
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Bilmeyenler için belirtelim: Suskunluk Sarmalı, bir kişinin ya da grubun savunduğu 

fikrin, mensubu olduğu toplumun ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlerine uygun 

olmaması halinde, bu kişinin toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle kendini 

kısıtlaması veya fikrini söylemekten vazgeçmesidir. Aynı kişi fikrinin (veya kendi 

fikrine yakın görüşlerin) toplum nezdinde yaygınlaşmaya başladığını sezmesi 

durumunda, bu kez fikrini yüksek sesle söylemeye başlamasıdır. Sonrasında da 

sarmal kendiliğinden meydana gelir. 

 

Oturma eyleminin başlangıç noktası, budur aslında.  

Çılgın Proje, alkol satışındaki kısıtlama tasarıları, Ankara metrosunda yolcuların 

kamuya açık alanda öpüşmeleri konusunda ikazlar, İstanbul siluetini bozan binaların 

tartışması, 3. Köprü projesinin geçeceği alan ve köprünün ismi, AKM’nin yıkılacak 

olması gibi her kesimin desteklemediği fikir ve önerilere de tepkiydi belki bu eylem… 

Kimileri, halkın yaşam alanına müdahale ediliyor gerekçesiyle yürüdü, kimileri de 

çevre bilincinin önemini yaymak istedi… Kimisi, şehrin belirli sembolleri, aslına uygun 

kalmalı, dedi…  

 

Aslında neticede sorun, parktan ağaçların kesilmesi değildi.  Gezi Parkı, sadece 

harekete geçiren nokta atışıydı. 

 

Akıllarda kalan ve belki de uzun bir süre de konuşmaya devam edilecek olan bir 

diğer nokta da “Penguen Belgeseli” oldu. Olayların sıcak olarak yaşandığı 

dakikalarda, penguenlerle ilgili belgeselin verilmesi, ama aynı zamanda medyanın 

kendilerine yapılan protestoyu yayınlaması, kafalarda medyanın hem kendisiyle, hem 

de haber özgürlüğü ile çeliştiği düşüncesini uyandırdı. 

martı gezi-yorum 
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Doğru bilgilendirme olmadığı için de, sosyal medya, adeta ülkedeki 4.kuvvet haline 

geldi bir anda. Twitter ve Facebook üzerinden yayılan mesajlar ile topluluklar binlerce 

kişiye dönüştü. Üstelik bu topluluğun çoğunluğunu, daha önce kaleme aldığım Y 

kuşağı, yani 90 gençliği oluşturmuştu.  

 

Daha önce neler mi demiştik Y kuşağı hakkında? Sıralayalım hemen: 

-Çok kanallı TV ile büyümüş, internete hemen adapte olmuş: Gezi olaylarında, 

internetle büyüdüklerini ve çoğaldıklarını (hepimize zararı olan provakatif eylemcileri 

hariç tutuyorum) kanıtlamış oldular.  

 

-Uzun süreli sadakat göstermeyen ve kolay kolay tatmin olmayan bir yapıda: 

Önce kendi bildiklerini duyurmak istemeleri, bundan. Ne anlatırsanız anlatın, hemen 

tatmin olmuyorlar.  

 

-Kendilerini ispat etmek isteyen: Söyledikleriyle, yaptıklarıyla “biz de varız” ın altını 

çizdiler. Farklı söylemler, sloganlar, lakaplar, espriler geliştirdiler. Polisin yanlış 

tutumuna karşı direndiler.  

 

-Kendini ve tercihlerini rahatlıkla ortaya koyabilen: İnternet ve sosyal medya 

sayesinde düşüncelerini ortaya koydular, haklı da olsalar, haksız da, bunu ortaya 

koyarken çekinmediler…  

 

Bu detay, Gezi Olayları açısından önemli. Çünkü ortada çok farklı gelen bir kuşak 

var. Başkaldıran, savunan, itiraz eden, soran… Böyle olunca da hükümetin, 

muhalefetin ve medyanın, bu kitlesel hareketin başlangıcını teşkil eden 90 kuşağını 

göz ardı etmemesi gerekir.  
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Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcı sayısı, 35 milyonu aşmış durumda. Ancak doğru 

ve yerinde kullanılmadığı zaman, ne yazık ki provokatörler aktif olduğu sürece, bu 

platformlar “halkı galeyanı getiren” bir güce de sahip… Bu yüzden internet ve sosyal 

medya, asılsız söylenti ve haberlere, yalana, nefret-öfke söylemlerine oldukça açık. 

Medya, görevini yeterince yapmadığında, bir ülkede, devreye sosyal medya giriyor 

ise bu durum, sonrasında tehlikeli bir hal alabilir.  

 

Gezi ile birlikte istersek, bir anda, hemen oracıkta, kitlelere dönüşebileceğimizi 

gördük; tek yürek olabileceğimizi anladık, bu gücümüzü birçok değerimiz için de 

pekâlâ kullanmak mümkün. Türk, Kürt, Laz, liberal, Alevi, solcu, muhafazakâr, 

sosyalist, genç, yaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı… Tüm bu kesim 

sahadaydı, mücadele etti, sesini duyurmak istedi, paylaştı, öğrendi, öğretti… Diğer 

tarafta, hızlı karar alıp uygulamak isteyen siyasetin de, bu yoğun tepki karşısında, 

yapılacak uygulamaları tekrar gözden geçirmeleri, en azından suskunluk sarmalını 

dikkate almak olgunluğunda olmaları gerekmez miydi?  

 

Şehri şehir yapan bizleriz… İstanbul’u bugün bu hale getiren, getirilmesine izin veren 

yine bizler… Hepimizin sevdası Türkiye ve onun değerleri… Ancak yapılacak olanlar, 

bu şehri sevenlere anlatılmış olsaydı keşke… İnanmadığı, savunmadığı, istemediği 

yapılarla bir şehirde yaşıyor olmak, kişiyi, o şehirden uzaklaştırıp, yabancılaşma 

duygusuna da itebiliyor çünkü.  

 

Ne şekilde olursa olsun, harekete geçme ihtiyacı, devlet ya da otoriteler tarafından 

görmezden gelinmemeli, iyi analiz edilmeli. Bunlardan ders alınabilirse şayet, Türk 

demokrasisinin güçlenmesinde önemli bir aşama olacağı da görmezden gelinmemeli. 

martı gezi-yorum 
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Çünkü etki, tepkiyi doğurur…  

Çünkü halk, benzer ikinci bir olayda daha kuvvetli olur.  

Çünkü Türkler, “çılgın”dır….  

martı* haziran-temmuz 2013 
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Ben kelimeye #geziparki sonrasında The Guardian’da okuduğum bir yazıda takıldım. 

Protestolara ve eylemlere katılan Türklerin Öforik biçimde “bu daha başlangıç, 

direnişimiz devam edecek...” sözlerini tekrarladığından bahsediliyordu. Ne ki bu 

oförik? Bir bakayım dedim ve aşağıda paylaştığım açıklamalara eriştim.   

  

Öfori Yunanca kökenli bir kelime (euphoria). Kişinin şuursuz hoşnutluk duyduğu ve 

kendisini iyi hissettiği bir ruhsal durum. Gençlerin tabiriyle “kafası iyi olmak”.  

 

Öforik halin aşırı endorfin salgısıyla psikiyatrik hastalığa dönüştüğü ve  bipolar 

bozukluklara neden olduğu Google’da kısa bir arama ile dahi anlaşılıyor.  

  

Taksim’de başlayan direnişe katılan ve profesyonel kışkırtıcılar ya da provokatörler 

dışında kalan, tepkili ve normal vatandaş kalabalıklarında böyle bir hal olduğunu için 

için düşünüyor, adını koyamıyordum.  

  

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Eeee yetti ama halinden öforik kafaya geçiş... 

  

Düne kadar duyarsızlık derecesinde pasifize olmuş, sinmiş, sindirilmiş 90 kuşağı ve 

onların peşine takılan, genç, yaşlı, kadın, erkek, Müslüman, gayri Müslüman vb. 

vatandaşlar; birden bire hiç olamayacağını zannettikleri kitlesel gücü ve 

bütünleşmenin verdiği “vayyy biz neymişiz!” halini yaşayınca öforik bir ruh haline 

geçiş yapmaları da kaçınılmaz oldu.  

  

Günlerce hatta yıllarca ya tam teslim ya da baskı hissetmek, korku, acı, endişe, 

heyecan, kızgınlık vb. ile adrenalin salgısına maruz kalan direnişçi bünyelere, zafer, 

umut, gurur, birlik, beraberlik, güçlü olma hisleri yüklenince, ortaya öforik haller çıktı. 

Ya da çıkması mümkün hale geldi...   

  

#direngeziparki Olaylarında vatandaşın tepkisi organize ve örgütlü başlamadı.  

  

Kendiliğinden gelişti ama eninde sonunda böyle bir patlama olması bekleniyor 

muydu, böyle patlamalar isteniyor muydu? Bence kesinlikle evet...  

 

Tarih tekerrür etmeye çalışır, gelecek ona direnir, direnmeli... 

  

Tarih özellikle de bizim yakın olduğumuz coğrafyalarda, yarattıkları karmaşadan ve iç 

savaşlardan beslenen silah taciri ülkelerin tezgahlarıyla dolu. Bakın burada en son 

örneklerden birinin kısa videosu var. Videoda Mısır’da dünyanın gözü önünde, yine 

bizdekine benzer şekilde başlayan ve sosyal medyadan, Twitter’dan, Facebook dan  

an be an takip edilen meşhur “Arap Baharı”nı özetlemişler.  
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Pek çok sahne; protestolar sonrasında çevre temizliği yapılmasına kadar, 

#direngeziparki olaylarında yaşananlarla aynı. Polislerin kılık kıyafeti, teçhizatı, 

yanlarındaki sopalı siviller, devrim, hükümet istifa sloganlar, pankartlar, halkın “ilk kez 

böyle bir direnişe katılıyorum” deyişine kadar aynı... Dehşet verici... Çok 

düşündürücü... Halkın istismar edildiği, bir oyuna getirilmeye çalışıldığı, bir takım güç 

savaşlarına alet edildiği aşikar.  

  

2010 yılında bir yazı yazmıştım. Yine ortalık kaynıyordu. O zamanlar ana dert PKK 

terörü idi. Ak Partinin kapatılması için girişimler vardı... Laik, sol sempatizanı 

kesimler birbiriyle kıyasıya dalaş ediyordu. Doğru dürüst bir muhalefet duruşu 

sergilenemiyordu, iktidar tek başına tam gaz gidiyordu.  

  

Ne oldu? Tablo çok değişmedi!  

  

Önce, çoğunluğu genç tüketicilerden oluşan büyük ve gelişen pazar, Müslüman, 

modern, Arap ülkelerine ve Afrika’ya köprü olan Türkiye’ye sıcak para, yabancı 

sermaye akıtıldı. Orantısız güç kullanan, özgürlükleri dozu artan biçimde kısıtlayan 

baskıcı bir ve elde ettiği güç ile öforikleşen iktidar yaratıldı.  

  

Muhalefet neredeyse sıfırlandı... 

  

Şimdi de “eziliyorsun, ezdirme kendini, iktidarı dahi alaşağı edersin sen, etmelisin, 

sen halksın, iktidar sana ancak hizmet eder, devrim bile yaparsın!, yetmedi mi 

çektiklerin” gazına, kışkırtmasına maruz kalan ve kafasına yediği plastik mermi, 

sopa, biber gazı ile şuursuzlaşmaya müsait öforik kalabalıklar oluşturuluyor.  

 

Ezberleri bozmak, geleceğin kodlarını deşifre etmek lazım.   

 

İşte bu aşamalar çok tehlikeli...  

Gelişime açık değişikliklerle; krizlere, karmaşalar açık devinimler arasında çok ince 

bir çizgi var...  

Öforik ya da saldırgan değil son 

derece bilinçli, barışçıl ve 

çalışkan olmamız gereken 

zamanlardan geçiyoruz.  

  

Dalaşarak, savaşarak gelişebilen 

herhangi bir toplum yok. O yollar 

eskiden işe yarıyordu. Cenk 

etmelerle güç, varlık kazanılan 

zamanlar; toprak, doğal kaynaklar, 

su kenarları, petrol vb. için 

savaşıldığı zamanlardaydı.  

martı dijital gelecekte 
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Şimdi uğrunda savaşılması gereken değerler, kıymetler değişti. 

Ezberleri bozmak, geleceğin kodlarını deşifre etmek lazım.   

 

Güç dengelerinin kurulacağı alanlar toprakta değil,  bulutta... İktidarların yer 

değiştireceği yer; sokakta değil, siyasi güç dengelerini belirleyen sandıkta...  

  

Çözümler ve daha iyi bir gelecek için; Y jenerasyonu da denen, dünyayı ekranlar 

aracılığı ile yaşayan “ekran neslinin, dijital neslin” ve çevrenin ihtiyaçlarını anlamak 

lazım... 

  

Öforizme de saldırganlığa da dikkat!  

martı* haziran-temmuz 2013 
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AĞAÇ VE AŞK 
 

İki ağaç arası aşktı benimki, 

Dallarına, yapraklarına ve köklerine olan aşk 

Yapraklarını toplayıp kitap arasında sakladığım 

Köklerinde dinlendiğim, 

Gövdesinde büyüdüğüm, 

Dallarında sallandığım, 

Kokusunda hayallere daldığım, sevgilimdi  

Sana koşarak gelmek vardı her okul çıkışlarında, 

Dallarından beslenmek doyasıya  

Sarılmak gövdene sımsıkı 

Seni tanımak her ormana girişlerimde 

Çocuklara anlattığım masallarımda 

Sen ve sana ait olan her şey 

Hep olacak, hep olmalı... 

 
Zeliha Dağhan 
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Aslında çocuklar bizim tahmin ettiklerimizden çok farklı şeyler öğreniyorlar okulda. 

 

Derste konuları öğrenmiyorlar mı? 

Öğrenme, yaşantı ve derin incelemeler sonucunda meydana gelir. Ama çocuklar 

konuları derinlemesine incelemediği ve çok azını yaşadığı için, konuları biliyor ama 

öğrenmiyor. 

 

12 yılını okulda geçiren çocuk, konuları bilmekten ziyade okulda var olmayı öğreniyor. 

İşte bunlar da bizim farkında olmadığımız öğretiler. 

 

Nedir bu öğretiler? 

Okullar gerçekte ne 

öğretiyor? 

Özgür Bolat 

eğitim 
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KOPUK HAYATLAR 

Çocuklar, birbirleriyle ilişkisi olmayan yetişkinlerden, birbirleriyle ilişkisi olmayan 

konuları dinlediği için, hayata bir bütün olarak bakmayı öğrenemiyor. 

 

Onun yerine kopuk hayatları öğreniyor. 

Biyoloji dersinde organların fonksiyonlarını ezberliyor  ama organların birbiriyle, 

insanın ruh haliyle, toplumun kültürel yapısıyla, çevre koşullarıyla ve beslenme 

alışkanlıklarıyla nasıl bütün halinde çalıştığını anlamıyor. 

 

Çünkü, sosyoloji, psikoloji, biyoloji, ve coğrafya derslerinde farklı bilgileri görmüş ama 

onlar arasındaki bağlantıyı anlamamış. 

 

(Bu arada aklıma geldi. Beslenme alışkanlıkları hangi derste kazandırılıyor?) 

eğitim 
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SENTETİK HAYATLAR 

 

Okullarda katı bir hiyerarşi var. 

 

Çocuklar hiyerarşinin en altında. Otorite de öğretmende. 

 

Çocuk hem duygusal hem de entellektüel olarak öğretmene bağlı. Öğretmen 

beğenirse, çocuk mutlu oluyor. Beğenmezse, mutsuz. Kendi yargısını oluşturamıyor. 

Öğretmen yanıt doğru derse mutlu oluyor, yanlış derse mutsuz. 

 

Bu durumda çocuklar öğretmenden onay almayı, öğretmenin gözüne girmeyi 

öğreniyor. 
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Çünkü çocuklar biliyor ki öğretmenin sizi sevmesi ile sizi onaylaması arasında bir 

ilişki var. 

 

Sonra bu öğrenciler çalışma hayatına atıldığında, müdürlerinin gözüne girmeye 

çalışıyor. 

 

Bundan dolayı çoğu işyerinde gerçeklikten, samimiyetten uzak sentetik hayatlar 

yaşanıyor. 

 

KİMLİKSİZ YAŞAMLAR 

 

Başarılı bir öğrenciyseniz, öğretmenler sizi tanır. Çoğu etkinliği de sizle yapar, dersi 

de sizle götürür. 

 

Kabul görürsünüz. Aslında  bu kabul kişiliğinizden değil, başarınızdan dolayıdır. 

 

Ama başarılı değilseniz (notlarınız düşükse yani), kimliğiniz bilinmez. 

 

İnsanlar  sizi bilir ama tanımaz. Tanımaya gerek yoktur. Çok değer görmezsiniz. 

 

İç dünyanız bilinmez. Aile yaşamınız, ilginiz, okul dışı becerileriniz bilinmez. 

 

Okulda ait olduğunuz bir yer yoktur. Sıranız bile size ait değildir. 

 

Kimliksiz ve görünmezsinizdir. 

 

Bu çocuklar okulda kimliksiz yaşamayı öğrenir. 

 

DERS ÖNEMLİDİR, KONULAR DEĞİL 

 

Her öğretmenin dersi önemlidir ama konuları değildir. 

 

Öğretmen konular çok önemliymiş gibi dersini işler ama sınavlar ya da ödevler 

bitince konunun önemi de biter. 

 

Hele tatilden sonra geçmiş konuların hiç bir önemi kalmamıştır. Hatta bir konuyu 

işledikten sonra okul hayatınız boyunca onunla bir daha asla karşılaşmayabilirsiniz. 

 

(Kendi dersinde öğrencilere test çözmek için izin vermeyi saymıyorum bile.) 

 

eğitim 
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GERÇEK ÖRTÜLÜYOR 

 

Çocukları okula öğrenme için gönderiyoruz ama onlar bizim niyetimizin dışında şeyler 

öğreniyor. Hayatı bir bütün olarak değil, gerçek hayattan uzak kopuk kopuk öğreniyor. 

 

Kimliksiz ve sentetik bir yaşama hazırlanıyorlar. 

 

Her şeyden önemlisi biliyorlar ki; okulda önemli olan konular değil, bir şekilde ödevleri 

tamamlayıp, sınavları geçip diploma almak. 

 

Kısacası çocuklar okulda kendilerini tanımadan, gerçeği örtmeyi öğreniyor. 

Gerçeği! 
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“Çocukluğumda konserve fabrikasına genel müdür olmak 

istediğimi hatırlıyorum; sebebi de bir sürü kamyona sahip olmak...” 
 

Şu anda yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız? 

Egon Zehnder danışmanlık firmasının yönetici ortağıyım. Egon Zehnder stratejik, 

karar noktalarında görev yapan yöneticilerin değerlendirmesi, ataması ve gelişimi 

konularında uzmanlaşmış bir firma; ben de Egon Zehnder’in Türkiye ve çevre 

coğrafyalarındaki faaliyetlerini geliştirmek ile sorumluyum. 

 

Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin 

yaptığınız işi yapan birisinin günü nasıl geçer? 

Yılda yaklaşık 1000 mülakat yapıyorum; yani günlerimin önemli kısmı farklı alanlarda 

çalışan yöneticileri daha iyi tanımaya çaba göstererek geçiyor. İşimi daha iyi yapmak 

için de sürekli farklı kaynaklardan öğrenmek zorundayım. Özeti, dünyanın en keyifli 

işini, değerlerine en çok inandığım firmada yapıyorum, üzerine de para alıyorum.  

 

İş hayatınıza başlangıcınızı, geçirdiğiniz süreçleri anlatır mısınız? 

Endüstri mühendisliği alanında üniversite eğitimi almış olmama rağmen hemen hiç 

mesleğimi üretim ortamında icra etmedim. On yıla yakın bir süre “paranın zaman 

değerini” bilmiş olmanın verdiği avantajla finansal hizmetler sektöründe çalıştım. 

2000 yılında da Egon Zehnder’e katıldım. Firmada ilk olarak finansal hizmetler 

sektörü sorumluluğunu almış olsam da, kısa süre sonra ofis ve ülke liderliği yapmaya 

başladım ve katıldıktan yaklaşık altı yıl sonra firmanın en genç küresel yönetici 

ortaklarından birisi olarak seçildim.   

 

Örnek aldığınız birileri var mı? 

Herkes veya hiçbiri… Harfiyen takip edip, örnek aldığım birisi yok hayatımda. Ancak 

başta ebeveynlerim ve dedem olmak üzere aile büyüklerimin, tarih ve iş dünyasından 

birçok kişinin farklı yönlerini anlayıp, öğrenmeye çalıştım, çalışıyorum.   

 

Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  

Hayır demeyi bilmemek ve bu yüzden de zamanı iyi yönetememek sanırım 

yönetmekte en zorlandığım yönüm. 

 

O Bir Head Hunter: Murat 

Yeşildere 

Yasemin Sungur 

kariyer sohbeti 
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Bireysel olarak gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 

“Durmak yok, yola devam”… Öğrenmenin ve gelişmenin sonu yok. Ben de bu 

yüzden sürekli daha farklı şeyleri öğrenmeye ve öğrendiklerimi de özellikle yazı ile 

farklı insanlarla paylaşmaya gayret ediyorum. Orta-uzun vadede profesyonel 

kariyerimin yanında yazma konusundaki çabamı derinleştirmek ve hatta 

başarabilirsem kitap yazmaya “yeltenmek” arzusundayım. 

 

Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 

Çocukluğumda “konserve fabrikasına genel müdür” olmak istediğimi hatırlıyorum; 

sebebi de bir sürü kamyona sahip olmak. 

 

Nasıl bir öğrenci idiniz? 

İlk/orta öğretim ve lisede iyi bir öğrenci idim; her derste sınıfın en iyisi olmasam da, 

her derste en iyiler içinde olduğumdan öne çıkardım. Ama bir yandan da futbol 

takımının kaptanı, öğrenci komitesinin başkanı, yıllık komitesi yöneticisi gibi bir sürü 

farklı işi de hep beraberinde yapmaya çalıştım. Üniversite ile birlikte okul dışı 

angajmanlar arttı; ancak akademik başarım çok değişmedi. Üniversite yıllarında hem 

özel ders verdim, hem de part-time işlerde çalıştım.   

 

En sevdiğiniz dersler hangileri idi? 

Matematik ve edebiyatı özellikle severdim.  

En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri dikkatinizi çekerdi? 

İlkokul öğretmenim herhalde “ilk göz ağrısı” olduğu için unutulmaz. Ortaokul 

matematik öğretmenimi zekâsı ve öz güveni nedeniyle hala hatırlıyorum. Lisedeki 

coğrafya öğretmenim de ilgimin az olduğu konuları öğrettiği için hala hatırlarım.  

  

kariyer sohbeti 
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Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 

katılıyordunuz? 

Okul futbol takımının kaptanı, öğrenci komitesinin başkanı, yıllık komitesi başkanı gibi 

bir sürü farklı işi yapmaya çalıştım. 

 

Üniversite eğitiminiz size neler kattı? 

Açıkçası “şimdiki aklım, bilgim, görgüm olsa” üniversite eğitiminden daha fazla fayda 

ve  keyif elde edeceğimi düşünüyorum. Çok hızlı hareket etmişim ve fazla sonuç 

odaklı olarak süreçe yeterli ilgiyi göstermemişim. Ancak üniversite eğitiminden 

“öğrenebilmeyi” öğrendiğimi düşünüyorum.   

  

Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti? 

Mühendislik okuduğum için zorunlu stajlar yaptım. Başta “zorunlulukları” yerine 

getirmek için yaptığım için faydası asgari oldu; ancak sonra part-time çalışmaya 

başlayınca, gerçek anlamda iş dünyasının dinamiklerini mikro seviyede anlamaya, 

hissetmeye başladım.  

 

Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu? 

Egon Zehnder’e katılmam kırılma anlarından birisidir; ne eğitimim, ne de tecrübem 

olmayan bambaşka bir alanda önüme gelen teklifi, firmaya âşık olarak kabul ettim ve 

bugüne geldim.   

 

Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen? 

Mutlaka olmuştur. Ancak neyin şans neyin şanssızlık olduğunu bugün dahi söylemek 

kolay değil. Biraz garip olacak ama “yazılmışı yaşıyoruz”. Benim inancım ve tavsiyem 

pişmanlıkların olacaksa “yapılmış” için olsun, “yapmadıklarım” veya “ertelediklerim” 

için değil. 
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Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 

edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 

Yok desem olmaz; var desem yakışmaz. Başarı göreceli bir kavram; ben herkese 

öncelikle yaptıklarından, yaşadıklarından keyif almaya çalışmalarını öneririm. Bir de 

öğrenmeye, farklı alanlarda, farklı kanallardan öğrenmeye hiç ara vermesinler.  

 

İş görüşmeleri/mülakatlarda ilk neye dikkat edersiniz? Ne gibi özellikler adayı 

öne çıkarıyor?  

Bireylerin öğrenmeye ara vermemesi benim için çok önemli. Diğer taraftan Egon 

Zehnder olarak “CEO yetkinlikleri” olarak tanımladığımız, Sonuç Odaklılık, Stratejik 

Düşünmek ve Değişime Liderlik Etmek de diğer önemsediğim özellikler.  

 

Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 

Ben iflah olmaz bir öğrenciyim. Öğrenme ve iletişim yoluyla da öğrendiklerini 

paylaşma konusundaki çabalarımı önemsiyorum. Olumlu mu, olumsuz mu bilmiyorum 

ama iş ile sosyal hayat arasındaki kalın çizgileri kaldırdım; bu da üzerimdeki stresi 

azalttı. Zaman gene yeterli olmuyor, o ayrı! 

 

İşinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliştirdiniz, geliştirmek istersiniz? 

Daha çok zamanım olsun isterdim… Şaka bir yana zaman yönetiminde daha 

iyileşebileceğimi düşünüyorum.   

 

İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz? 

Sadece benim işimde değil, her işte basit zerafet, görgü ve ahlak kurallarına uymak 

sonucu o kadar değitiriyor ki; karşınızdaki bireye hakettiği saygıyı göstermeye 

başladığınız anda fark yaratıyorsunuz.   

 

Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 

Kendime küçük “ara”lar vermeye çalışırım. Gün içinde farklı birşeyler okumak, bir 

dostla kısa da olsa sohbet etmek, bana su yüzüne çıkıp, nefes alma imkânını sağlıyor. 

  

Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  

En büyük hobim yazmak… Ağırlıklı olarak yönetim, ekonomi, spor alanlarında 

öğrendiklerimi kendi görgüm ile birleştirip yazıya dökmeye çalışıyorum. Şu arada da 

hem kendi blog sitemi yeniden düzenlemek ve hem de eski yazılarımdan oluşacak ilk 

kitabımı (belki de son!) tamamlamak ile uğraşıyorum. 

 

Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım. 

Film olarak Francis Ford Coppola’nın Baba serisini, özellikle 1 ve 2’yi mutlaka tavsiye 

ederim. Bir de mesleki olarak Sidney Lumet’nin 12 Öfkeli Adam isimli filmini tavsiye 

ederim. Yeterince takdir görmese de Gary Gray’in The Negotiator isimli filmi de Kevin 

Spacey ile Samuel L. Jackson’un oyunculukları ile her yöneticinin mutlaka izlemesi 

gereken bir film. Kitap olarak Claudio Fernandez Araoz’un Great People Decisions 

(Boyne r Yayınlarından Doğru Kararlar, Doğru Liderler adıyla çıktı) kitabı benim 

mesleğim için bir başucu eseri.  

 

  

  

kariyer sohbeti 
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Banu Özkan Tozluyurt, Kitap Serüvenine Bir Yenisini Daha Ekledi. 

“İmza: Karın”  

 
Yazma serüvenini “İmza: Kızın” kitabıyla sürdüren Banu Özkan Tozluyurt, serinin ikinci 

kitabı “İmza: Karın” ile okurlarıyla bir kez daha buluşmanın heyecanını yaşıyor. Lale 

Manço, Cemre Birand, İlkim Karaca, Taylan Kümeli, Berna Laçin, Yasemin Sungur  ve 

Deniz Uğur gibi isimlerin hayatlarında iz bırakan ya da hayallerindeki erkeklere 

yazdıkları mektupların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve Banu Tozluyurt tarafından 

ele alınan “İmza: Karın”, kitapseverler ile buluşuyor. 

“İMZA: KARIN” 

kitap haber 
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Kitapta mektuplarına yer verilen kadınlar, serinin ilk kitabı “İmza: Kızın” derken 

hayatlarındaki ilk erkek olan babalarına mektuplar yazmışlardı. Yanlarında olan, 

olmayan veya bir kez dahi göremedikleri babalarına… Şimdi kız çocukları büyüdü, 

hayatın içinde kadın olarak durmayı öğrendi. Şimdiyse hayatlarında iyi ya da kötü, 

kısa ya da uzun süreli izler bırakmış veya bırakacak olan erkeklere anlattılar 

yaşadıkları duyguları. Farklı sosyo-kültürel yapılardan, farklı yetiştirilme biçimlerinden, 

farklı duygusal temalardan gelen 100’den fazla kadının hayatlarında iz bırakmış, 

bırakan, bırakacak erkeklere yazdığı mektuplardan oluşan “İmza: Karın”, kadınların 

hayatı paylaştıkları erkeklerden neler beklediğini farklı yönlerden gün ışığına çıkaran 

bir kitap.  

 
"İmza: Kızın” kitabını hayata geçiren ekipten Banu Tozluyurt tarafından yayına 

hazırlanan “İmza: Karın” kitapçılarda okurlarıyla buluşmak üzere, raflarda yerini aldı. 

Bazen kendinizi, bazen hayat arkadaşınızı bazen de çok yakından tanıdığınız kişilerin 

en saklı hayallerini okuyacağınız kitabın telif geliri, çıkış noktası ile çok uyum sağlayan 

bir amaca da hizmet ediyor. “İmza: Karın” kitabının telif geliri, kadınların huzurlu, mutlu 

ve kendilerini ifade edebilen bireyler olması için faaliyet gösteren Sınır Tanımayan 

Ebeveynler Topluluğu Derneği (STET) için bağışlanacak. 

 

Kadın gözünden yaşamın detaylarını, kadının kalbinden geçen aşkın izlerini 

yakalamak istiyorsanız, “İmza: Karın” yüzlerce farklı pencere sunuyor. 

  

BANU ÖZKAN TOZLUYURT 39 yaşında, yönetim danışmanı. BT Danışmanlık adlı 

şirketin sahibi. Yönetim, iletişim, kişisel gelişim konularında eğitimler verip 

danışmanlık yapıyor. Yaşam koçluğu sertifikası sahibi yönetici/kişisel koçluk 

yapmakta. Yazmayı, okumayı çok seviyor. Hayat Çocukla Güzel, İmza Kızın adlı 

yayınlanmış kitapları mevcut. Gezi, kişisel gelişim, gündeme ait yazılarını 

www.banunundunyasi.com da okurlarıyla paylaşıyor.(www.banunundunyasi.com) 

 

SINIR TANIMAYAN EBEVEYNLER TOPLULUĞU verdiği eğitimler ve danışmanlık 

desteği ile gelecek nesilleri yetiştirecek kadınlara, hayatlarını iyileştirme ve kendi 

çözümlerini bulma yetisini kazandırmayı amaçlayan yeni nesil bir dernek olarak dikkat 

çekiyor. Ülkemizdeki kadınlara insan hakları, anayasal haklar, sağlık sorunları, 

psikolojik destek gibi pek çok konuda makro ve mikro ölçekte danışmanlık hizmeti 

veren STET Dernek, kendi etkinlik alanı içerisinde bulunmayan tüm yardım taleplerini, 

kendi uzmanlıklarındaki diğer derneklerle paylaşarak koordineli olarak sonuca 

ulaştırıyor. Bu anlamda “gönüllü bir akademi” görevi üstlenerek; ''Hukuk, Kişisel 

Gelişim, Ebeveynlik, Kariyer,  Girişimcilik,  Meslek Edindirme” konularında eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri sunarak, kadınları ihtiyaçları olan alanlarda konunun 

uzmanlarıyla buluşturuyor. 
  

 

kitap haber 

martı* haziran-temmuz 2013 

http://www.banunundunyasi.com/
http://www.banunundunyasi.com/
http://www.banunundunyasi.com/
http://www.banunundunyasi.com/
http://www.banunundunyasi.com/


33 

İmza Karın kitabının tanıtım toplantısından anlar 
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röportaj 

Babalardan Babalara...  

Sevilay Acar’ın konusunda uzman 

4 baba ile söyleşisi 
 

“…gelecek kuşağı değiştirmek, geliştirmek ve kendine güvensiz, 

hırsla yarışan, narsist bir gelecek istemiyorsak, anne ve babayı 

bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor…” 
 

3 Psikiyatrist ve 1 Pedagog... Önce kendi babalarını ve çocukluk dönemlerini anlattılar 

sonra da babalara çocuk iletişimi hakkında bilgi verdiler. TV Program Editörü ve Yazar 

Sevilay Acar ile ilk kitabı "Babalardan Babalara" adlı kitabını konuştuk. Babalar gününe 

yaklaştığımız şu günlerde babalara verilebilecek en güzel hediyelerden biri onları 

çocukluk dönemlerine götürecek ve anılarını yaşayıp babalarına sarılmasını sağlayacak 

bir kitap olabilir. Ve en önemlisi de  çocuğun gelişiminde rol model olacak babaya 

verilecek miras bilgiler... 
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Babalardan Babalara ilk kitabın, baba çocuk iletişimi ile ilgili senin tabirinle miras 

bilgiler içeriyor. Kitabı bu içerikte hazırlama fikri nasıl oluştu? 

Öncelikle babamla yaşadığım ilişki ve birlikte paylaşımlarımız, onun bana verdiği destek 

kendimi geliştirmeme ve yaşama tutunmama, yol almama ışık tutan bir ilişkiydi. İnsanın 

özellikle bir kız çocuğunun yaşamında babanın önemini gerçekten de iyi deneyimlemiş 

bir insanım. Bugüne dek, gerek arkadaşlarımla yaşadığım, gerekse çevremde 

gözlemlediğim baba- kız, baba -erkek ilişkilerinin özellikle ilişkiler konusunda belirleyici 

etkenlerden biri olduğunu da görmemi sağladı.  

 

Babalarıyla sorunlu ilişkileri olanlar neler yaşıyordu? 

Hayatımdaki özellikle babalarıyla ilişkilerinde problem yaşayan kadınların, ilişkilerinde de 

benzer problemleri yaşadığını fark ettim. Okuduğum psikoloji kitaplarında satır 

aralarında bulduğum o bilgileri hayatımda yaşayarak deneyimliyordum. Babası annesini 

aldatan, çocuklarını yok sayan, baskı uygulayan, narsist ve çapkın babası olan çocuklar 

büyüyüp yetişkin olduklarında aynı özelliklere sahip erkekleri seçebiliyorlardı. 

Babalarıyla halledemedikleri meseleleri aynı özellikteki erkeklerle yaşadıkları ilişkilerde 

halletmeye çalışıyorlardı. Bunu dostlarla bir araya geldiğimizde kendi aramızda konuşur, 

çözümlemeye çalışırdık. O zaman dedim ki, bir baba çocuğun gelecekteki ilişkilerini bile 

yönlendirebilecek etkin ve etkili bir güce sahip.  

 

Anneler de çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahip... 

Annelerimiz de aynı şekilde belirleyen ama baba gerçekten de bir erkek çocuğunun 

erkekliğe hazırlığında, bir kız çocuğunun ise eş seçiminde gerçekten de önemli bir 

faktör. Bunu röportaj yaptığım uzmanlara sorduğumda, daha da derin bir anlamı 

olduğunu gördüm ve fark ettim. Bu yüzden de gelecek kuşağı değiştirmek, geliştirmek 

ve kendine güvensiz, hırsla yarışan, narsist bir gelecek istemiyorsak, anne ve babayı bu 

konuda bilgilendirmemiz gerekiyor diye düşündüm. Yani çocuklara nasıl dokunuyorsak, 

gelecek öyle şekilleniyor.  

 

Bilmek ve öğrenmek önemli bir adım o halde... 

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişiminde anne ve babanın ilgili ve bilgili olması 

gerekiyor. Zaten  annelere hizmet eden, annelere bilgi veren birçok mecra, kitap, tv 

programı var. Ama babalar öneminin farkında değil. Çünkü kadın her zaman daha iyisi 

için araştırmayı ve öğrenmeyi seçiyor. Baba ise daha çok para kazanmak ile ilgileniyor. 

Çünkü toplumun babaya verdiği birinci rol bu. Kitabı okuyan babalar görecekler ki, 

babalık da annelik kadar kutsal bir görev. Ve bu görev, yerinde bir dokunuşla, bilgiyle 

efsane çocuklar oluşmasına hizmet etmelerini sağlayacak. Gururlu bir baba olarak 

hayata akacaklar. 

 

Prof.Dr. Özcan Köknel, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof.Dr. Nevzat Tarhan ve Pedagog 

Ali Çankırılı… Hepsi de bu dünyanın önemli isimleri. Projeni kendilerine 

sunduğunda nasıl karşıladılar?  

Hepsine minnettarım. Beni hiç şaşırtmadılar. Hepsi de aynı zamanda kitaplarını 

okuduğum ve satır aralarında kendimi bulduğum yazarlardı. O kadar mütevazı ve içten 

insanlar ki, projeden bahsettiğim de hemen kabul etmelerinin yanı sıra bir de beni 

motive ettiler. Unutulmaz bir anım oldu sayelerinde. Bir baba gibiydi hepsi benim için, 

şefkatli, anlayışlı ve çok bilgili babalar... Bu nedenle röportajlarımız çok içten ve samimi 

gelişti. 
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Kitabı hazırlarken nasıl bir yol izledin? 

Bire bir röportaj yapıp, o atmosferi yaşamayı tercih ettim. Söyleşi, bir dost sohbeti gibi 

geçmeliydi ve de öyle oldu. Bu defa koltuğun diğer tarafında ben vardım, onlar anlattılar. 

Duygularını göstermekten kaçınmadılar, açık ve içtendi hepsi. Ve bu nedenle dönem 

dönem gözlerimiz yaşlandı, dönem dönem ise geçmişi hatırlayarak gülümsedik.  

 

Kitabın ilk sayfalarında babandan ve ailenden ayrı olduğun bir bayram sabahını 

yazmışsın. Aile kavramı insan yaşamında önemli ve olmadığında ise eksikliğini 

yoğun yaşatan bir duygu olmalı… 

 

İnsan hayatta başarısız olabilir, çok hüzünlü olduğu zamanlar olabilir. Tek başına 

kalabilir, hatalar, yanlışlar yapabilir. İşte bunların hepsine dayanamayacak ve kapılarını 

her durumda sonuna kadar açık bekletecek bir kucak aile.  

röportaj 
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Geçenlerde survivor yarışmasını izlerken bunu çok daha iyi anladım. Orada adada 

yaşayan birçok insan, hırsla yarışıyorlar. Belki birçok taraftarları, birçok dostları var. Ama 

hepsi de ailelerinden gelen bir mektupla dağılıyorlar. Gözyaşlarına hakim olamayıp, 

duygularını saklayamıyorlar. Aile ıssız bir adada da olsan, kalabalığın olduğu bir 

metropolde de olsan arkanı güvenle dayayabileceğin bir duvar. İşte bu yüzden onlardan 

biri olmadığında, asıl yalnızlık başlıyor. Kitapta Röportaj yaptığım hocalarımın hepsi de 

babalarını kaybetmişlerdi. Ve onlara babanızı kaybettiğinizde ne hissettiniz diye 

sorduğumda benzer cevaplar verdiler. Kemal Bey, "babamı kaybettiğimde sırtımı 

dayadığım duvar gitti" diye tanımladı babanın eksikliğinin ne anlama geldiğini. Nevzat 

Bey, "kolumu bacağımı kaybetmiş gibi oldum "dedi.  Özcan Bey, "hala en ufak bir 

sıkıntım olsa, onu arıyorum" derken Ali Bey ise " eksiğim" diye ifade etti duygularını. O 

zaman şöyle dedim içimden, yaşı kaç olursa olsun bir babanın ya da bir annenin kaybı 

insanı eksiltiyor. Çok şükür babam hayatta, allah uzun ömürler versin ama gerçekten 

eksikliği anlamamı sağladı. Bu nedenle de özellikle bayramlarda ve özel günlerde 

babalarını ve annelerini kaybeden dostlarımı mutlaka ararım.  

 

Bayram sabahları önemlidir, çünkü bayramlar aileyle yaşanır. Ben de bir bayram 

sabahına, annemden babamdan uzakta uyanmıştım. Yalnızlık pencerem o zaman 

açılmıştı ve pencereden gördüğüm ise babamlı, annemli hatta amcamın, kuzenlerimin, 

kardeşlerimin olduğu bayram anılarımdı. 

  

Kitabın ilk bölümlerinde uzmanlar babalarını ve çocukluk dönemlerini anlatmışlar. 

Bir nevi, koltuğun onların oturduğu bölümünde sen, diğer tarafında ise uzmanlar 

oturmuş… Röportaj sırasında neler yaşandı? 

 

Kemal Sayar, Nevzat Tarhan, Özcan Köknel ve Ali Çankırılı... Çocukluk dönemleri 

birbirinden farklı 4 uzman, 4 ayrı kuşak... Mesela Özcan Köknel ile 1930'lu yılları ve o 

yıllardaki Zile'yi yaşıyoruz. Elektrik yok, su yok, teknoloji yok. Karanlık bir dönemde, bir 

çocuğun dünyaya nasıl baktığını görüyoruz. Özcan Bey'in babası Hayat Güzeldir 

filmindeki Guido'ya çok benziyordu. Sonra resmini görünce hakikaten benzediğini de 

gördüm. İki baba da çocuklarına savaşı, karanlığı hissettirmemek için hayatı güzel 

gösteren yollar deniyorlar. Özcan Bey'in babası, oğlunu eğlendirebilmek için onunla 

oyunlar oynuyor, ona oyuncak bulamasa da ahşaptan oyuncaklar yaptırıyor. Oğlunu tüm 

negatiften uzak tutmaya çalışarak eğitiyor. Şehir dışına çıksa da, gittiği yerleri anlatan 

kartpostallarla onu eğitmeye devam ediyor. 

 

Kemal Bey'in babası, çocuğundan gözyaşlarını saklamayan duygusal bir baba. Hep 

destek, yardımcı ve çocuğunun hayallerine ulaşması için elinde ne geliyorsa yapıyor. 

O'nun şiir yazmasını, kelimelerle insanların ruhuna dokunmasını, çizgi filmlerde bile 

ağlamasını anlıyorsunuz babasıyla yaşadığı anılarını anlatırken. 

 

Nevzat Bey'in babası kendisinin tabiriyle "çocuğunu uykuda sev" kültüründen gelen bir 

baba. Bu yüzden babasına hiç sarılamamış, babası kucağına almak istese de 

alamamış, aldığında dede içeri girmiş, baba hemen çocuğunu kucağından yere indirmiş. 

Bu davranış yıllar sonra Nevzat Bey'in kendi çocuklarıyla yerlerde yuvarlanarak birlikte 

oyun oynamasını sağlamış... 
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Ali Bey, babasının desteğini pek arkasında görememiş. Dönem dönem ona kızmış ama 

hep sevmiş. Çocukluğunda yaşayamadığı , hevesini alamadığı oyunlar olmuş. Bu 

yüzden de, bunun öneminin farkına varan bir uzman olarak " oyun, çocuğun en ciddi 

işidir" diyor anne ve babalara. Baba dokunuşunun anlamının farkında bir pedagogun 

çocuk eğitimi ve çocuklara söz geçirme sanatını anlattığı bölümler her babaya miras 

bilgilerden oluşan bir kılavuz niteliğinde.  

 

Kitabın içinde senin babanla ve ailenle yaşadığın hikayeler çıkıyor karşımıza. Bu 

anlamda da hem sürprizlerle bilgilere geçiş yaşıyoruz hem de kendi hayatımızı da 

gözden geçiriyoruz. Uzmanların hikayeleri mi seni kendi hikayelerine götürdü. 

Anıların, o anda yaşadığın anlarda hissettiklerinle mi geldi? 

Evet röportaj sırasında ben de kendi babamla yaşadıklarımı, çocukken aldığım yaraları 

farkettim. Görmemişim bugüne dek. Anlamamışım bir otobüs garında yaşanan 

vedaların, içimizde bir yerde gizlendiğini. Uzmanlarımızın çocukluk hikayeleri benim de 

hikayelerimin kapılarını açtı. Kimi zaman, kendime sarıldım, öptüm, kucakladım, kimi 

zaman ise ilişkilerimdeki sebepleri yakaladım ve içimdeki kadına baktım. Hepimiz biraz 

anne ve babalarımızın ilişkilerini kopyalıyoruz. Bir gün bir tartışma anında bir 

bakıyorsunuz, o sözler size ait değil. Anne ve babanızın tartışmalarından bir replik, 

bugün sizin senaryonuzun içinde. İşte önemli olan da bunu farketmek ve o bölümü 

çalışmak. 

 

Kitapta değerli şairlerin şiirleri 

var. Can Yücel’in Hayatta Ben 

En Çok Babamı Sevdim adlı 

şiiri bunlardan birisi. Baba 

dendiğinde ilk akla gelen 

şiirlerden biri. Ama senin bir 

birleştirmen var kitapta. Özcan 

Köknel ve Can Yücel’in babası 

ile ilgili…  

Can Yücel'in babası Hasan Ali 

Yücel... Şiirde geçen "çağın en 

güzel gözlü maarif müfettişi…" Bir 

gün teftiş için bir okulu ziyaret 

eder. Ve orada karşısına bir 

muallim çıkar. Der ki; benim bir 

oğlum oldu. Hasan Ali Yücel 

ismini sorar. Henüz bir isim 

konulmadığını öğrenince 

muallime: benim oğlumun ismi 

can sizinki de özcan olsun" der... 

 

röportaj 
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Ne kadar güzel bir tesadüf değil mi?...  Hani siz dersiniz ya, "hayatta hiçbir şey tesadüf 

değildir" diye. İşte ben bunu kitabımı yazarken yaşadım. Birbirinden habersiz hikayeler, 

bir anda bir kitapta buluştu hem de birbirini tamamlayarak. 

 

Babalara ne söylemek istersin? 

Bütün hocalarımızın yanıtlarından öğrendiklerimle ; "önce kendinizi sevin, sonra da 

çocuğunuzun annesini sevin" derim. Sizin anneye davranışınız, çocuğunuzun hem 

mutlu olmasını sağlayacak, hem de ona kadın erkek ilişkilerini anlatan çok güzel ve 

belirleyici bir örnek olacak. Anneler çocuklarına dokunmayı doğuştan biliyorlar. Ama 

babalar da dokunmanın sihirini bilmeli. Kitabı okuyanlar orada uzmanlarımızın anlattığı 

bilgileri de görecekler ki, araştırmalar baba dokunuşunun çocuğun gelişiminde çok  

önemli bir etken.  

 

Siz de bir zamanlar çocuktunuz. Önce içinizdeki çocukla ve ailenizle, babanızla 

barışmalı, kendinize dokunmalı ve kendi yaralarınızı fark etmelisiniz. Bilmediğimiz bir 

şeyi, hiç kimseye veremeyiz. Bu yüzden kitapta önce çocukluğumuza ve babalarımızla 

ilişkilerimize gittik. Kitapla birlikte siz de geçmiş yolculuğunuza gidecek ve oradaki 

yaralarınıza şifa verip, o şifalı yüreğinizle çocuğunuza dokunabileceksiniz. Bu yüzden bu 

kitap, her babanın, baba adayının ve kız ya da erkek tüm büyük çocukların okuması 

gereken bir kitap. 
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Aşk büyülü bir masal mı? Öyle olduğunu düşünenlerdenseniz, 

Gözyaşı Sarayı’nda fazlasıyla bulacaksınız aradığınızı... 

 
Fransa’nın, bağları ve şaraplarıyla ünlü  Chateauneuf  du Pape bölgesindeki üzüm 

bağlarının sahibi olan otuz beş yaşındaki şarap tüccarı Casimir,  bir gün Palaıs 

Royal’de dolaşırken, gözü bir dükkana takılır. Vitrinde siyah bir kadife, üzerinde de 

Şark Sırları yazısı vardır. Bu sözlerin efsununa kapılan genç adam içeriye girer. Loş 

bir mekanda, doğuya özgü nargileler, sarıklar ve hançerler arasında gezinirken, fildişi 

renginde, bir gözü mavi, bir gözü sarı, altın laleler işlenmiş yeşil bir kaftan giyinmiş bir 

kadın minyatürüyle karşılaşır. Minyatürün yaldızlı çerçevesinin kenarında La Poupee 

(Kukla) yazmaktadır. Minyatür, sebebini anlayamadığı bir şekilde ilgisini çeker ve 

dakikalarca ayrılamaz önünden. Satıcıdan bilgi istese de, sadece Avare isimli bir 

ressamdan alındığını öğrenebilir.  

 

Dükkandan çıktığında, elinde bu kadın figürü vardır. O gece uzun saatler bu 

minyatüre bakarak daldığı uykusunda bir rüya görür. Camiileri, kubbeleri, ulu 

ağaçlarıyla muhteşem güzellikteki bir şehirdedir. Bir kadın tek başına bir avluda 

ağlamakta ve gözyaşlarını bir çeşmeye doldurmaktadır. İşte tam o anda Casimir’in 

düşlerindeki kadın da, onu görmektedir rüyasında.  

 

Günler geçip, bu kadın genç adamın yüreğinde aşılmaz bir tutkuya dönüşünce, 

Casimir, ülkesini, ailesini ardında bırakarak, 1860’ların İstanbul’una doğru uzun bir 

yolculuğa çıkar.  

 

Amerika’da yaşayan Alev Lytle  Croutier bu ilk romanında, Fransa, Osmanlı 

İmparatorluğu ve Süveyş kanalının etrafında geçen, doğulu bir kadınla, batılı bir adam 

arasındaki bu yasak aşkı anlatırken öylesine zarif bir sinema dili kullanıyor ki, sanki 

sadece okumakla kalmıyor,  Abdülaziz döneminin Dersaadet’ini gözlerinizle görüyor, o 

hüzünlü denizin griliğinde yüzüyor, çiçeklerin kokusuyla sarhoş oluyor, ipek kumaşlara 

dokunmaya doyamıyorsunuz.  

Gözyaşı Sarayı 

Aytül BİNGÖL 
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Yazarın anlatımı lirik.  Naif tasvirlerle süslediği satırlar, artık çok uzaklarda kalmış 

bambaşka bir zamana götürüyor sizi. O çağda, öylesi bir aşkı yaşamak isteği geçiyor 

içinizden. Semavi bir atmosferde, pembemsi bir tül zerafetiyle akıp giderken bu 

dramatik sevda, bazı şeyler tamamen okuyucuya bırakılarak, belki de hayal 

kurmanın dayanılmaz keyfini uzatmak istemiş yazar. 

 

Sadece rüyalarında gördüğü bir kadını bulabilmek için, hiç bilmediği diyarlara gitmeyi 

göze alan, ruhunu esir etmiş bir tutkunun peşinde sürüklenen Casimir’in serüveni, 

sizin de içinizi burkacak, hem de derinlerden. 

 

Kitap Adı : Gözyaşı Sarayı 

Yazar : Alev Lytle Croutier 

Türü : Roman 

Yayınevi : Oğlak Yayınları 

Basım Tarihi : 2002 

Sayfa Sayısı : 164 

 

sinema 
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Doğru bilinen bir yanlış ortaya çıktı: Türk halkı, kahveyi en çok 

akşam saatlerinde ve evde tüketiyor. 
  

Kahve içme alışkanlarıyla ilgili dikkat çekici veriler içeren “Kahve Tüketimi” konulu 

araştırmanın sonuçları; Türk halkının, sanıldığının aksine sabah ya da öğlen değil, 

akşam yemeğinden sonra kahve içmeyi tercih ettiğini ortaya 

koydu. Omega Araştırma Organizasyon Eğitim Danışmanlığı, Mikado Yayınları 

ve Kahve.gen.tr sitesi tarafından, Türkiye genelinde 1.331 kişiyle gerçekleştirilen 

araştırmanın bulgularına göre, halkımızın %78.7’si düzenli kahve içiyor. Günün en 

çok kahve içilen vakitlerini, %36.9 ile akşam yemeğinden, %24.6 ile öğle 

yemeğinden, %19.8 ile kahvaltıdan sonra olarak belirten katılımcıların %68.2’si 

kahvesini evde, %27.7’si işte, %6.7 ise dışarıdaki mekanlarda içiyor.  

 

Kahvenin tadını ve kokusunu seven, rahatlattığını ve sağlıklı olduğunu düşünen 

katılımcıların %68.6’sı sade, %37.7’si sütlü, %13.9’u kremalı kahveyi tercih ediyor. 

Türk halkının %29.2’si yorgunluk hissettiğinde kahve içmeyi seviyor. Evine aldığı 

kahve markasını seçerken, öncelikle lezzet, ardından kahve markasının tanınırlığı, 

kolay bulunurluğu ve çevrede tercih edilmesi gibi faktörler öne çıkıyor. Çay içmeyi 

sevmek, sağlık açısından zararlı olduğunu düşünmek, tadını sevmemek ve 

çocukluktan gelen alışkanlıklar ise “kahve içmeme” nedenleri olarak sıralanıyor. 

Araştırmaya göre, Türk halkının büyük bölümü, ev dışında sosyal aktivite olarak 

kahve içmeyi tercih ediyor. Ev ve iş yeri dışında tüketilen kahve türleri de farklılık 

gösteriyor.  
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Haber 

Kahve İçme Alışkanlığımız 
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Araştırmada ayrıca; kahve bağımlılığı, tüketim 

şekilleri, pişirme yöntemleri, kahve içmenin 

sosyalleşme aracı olup olmadığı ve otomatlardan 

kahve alma konusundaki tercihler gibi, ilgi çekici 

konularda elde edilen sonuçlar da yer alıyor.  
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Türk kültürünün vazgeçilmezlerinden olan kahve içme alışkanlığını, 

iş hayatınızda performansınızı artırmak için gizli bir güç kaynağı 

olarak kullanabilirsiniz. 

 
İster ofiste olalım, ister arabada kahve kokusu birçoğumuzu kendinden geçirir ve 

hemen beynimizde kahve içme isteği uyandırır. Kahvaltı yapmadan güne direkt 

kahveyle başlayanlar olduğu gibi, kahvaltı sonrasında keyif kahvesini yudumlayanlar 

da, azımsanacak sayıda değildir. Kahveyi en çok kullandığımız yerlerin başında 

kuşkusuz işyerimiz gelir. 

 

Peki, nedir bizi kahveye sevk eden? 

Kahve, insan vücudunda uzun süreli algı açıklığını ve dikkat yoğunluğunu sağlayan 

özelliklere sahip. Bu özelliklerin yanı sıra, hafızanın da güçlenmesinde son derece 

etkili…  

 

Yapılan araştırmalarda ofiste bir fincan kahve içenlerin, içmeyenlere göre aktif ve 

yoğun çalışabildiği  gözleniyor. Ancak kahve konusunda temkini elden bırakmamanız 

da gerekiyor.  

 

Fazla miktarda kahve içmenin, faydası olduğu kadar zararı da mevcut... Enerji 

patlaması yaşadığınız süreçte, vücudunuzun talep ettiğinin üzerine çıkarsanız, zirve 

yapan enerji durumunuz da, hızla geri düşebilir. Bu da sizde “O kadar kahve içtim, 

yine hala çok uykum var” demenize sebep olabilir çalışırken…  Yaşanan bu 

dengesizliğin ardından aşırı yorgunluk ve halsizlik, sizi daha kötü etkileyebilir. Bu 

sebeple temkinli davranmakta, kahve içmeyi abartmamakta fayda var. 

 

Hem zinde, hem verimli olabilmek için, kahvenin yanında, aşağıda 

sıralayacağım noktaları ihmal etmezsek, ofiste/iş hayatında daha sağlıklı 

çalışmak elimizde: 

 

Mutlaka Kahvaltı: İnsan metabolizması zor durumlarda kendini korumaya almak 

üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle uzun süren açlık durumunda biz hissetmesek de, 

vücudumuz aslında farklı çalışır. Tek bir simitle ya da tam buğday ekmeğinin içine 

peynir ve yeşilliklerle yapılan bir sandviçle, metabolizmamız daha iyi çalışacak, güne 

de daha iyi başlanmış olacaktır.  

 

Zeynep Kıyak 

alternatif İK sözlüğü 
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Ara Öğünler: Kahvaltıdan sonra, zaman ilerledikçe kan şekerimiz düşmeye başlar 

genelde. Böyle oluca da, ister istemez işe olan konsantrasyon düşebilir. İşte bu anda, 

ara öğün yapmak gerekir. Öğün dediysek,  oturup börek yemekten ya da bir bar 

çikolatayı mideye götürmekten bahsetmiyorum.   

 

5-6 fındık, 2-3 kuru kayısı ya da iki-üç kepekli galeta veya bir elma, hem açlığı 

yatıştırır, hem de kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.  

 

Yemek Seçin: Çalışırken yediklerimiz, annemizin pişirdiklerinden ya da evde 

hazırladıklarımızdan farklı olsa da, bunların içinden neleri tercih etmek daha doğru 

olur, bir bakalım: Çorba, (çok yağlı olmadıkça) kimimize iyi bir çözüm gibi gelebilir. 

Izgara beyaz et, sebze yemeği, yoğurt, iyi yıkandığına inandığınız salata gibi 

yiyecekler de, öğlen yemeği için seçilebilir. Tatlıya gelince… Kan şekerini hızla 

yükseltip, hızla düşüren şerbetli tatlılardan uzak durmak ve daha çok meyveye ağırlık 

vermek daha doğru… 

 

Ve gelelim asıl konumuza… Kahveye   

Kahveyi şekerli içmeyi seviyorsanız, olabildiğince az şekerli ya da şekersiz, krema 

vb. kullanmadan içmeye özen gösterin. 

 

Başımızın tacı, çalışma hayatının olmazsa olmazı kahve, işyerinde adeta bir ritüeldir. 

Sabah kahvesi, öğlen yemeği sonrası kahvesi, akşamüstü kahvesi derken... Sayıyı 

abartmamak gerekir.    

 

 

alternatif İK sözlüğü 
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İnsan Kaynakları Departmanları’nın Yönetim Organizasyon planlarının yanı sıra, 

“İhtiyaçlar Hiyerarşisi” tablosu çizme şansı olsa, en başa yazılacak olan 

gereksinimlerden biridir kuşkusuz…  

 

Peki, ofiste kahve bitmişse ne olur?  

Yeni satın alım yapılana kadar beklenir, icap eden yazışma ve prosedür beklenir… 

Ama bu sürede de acıkılır… Kahveye acıkır mı insan? Evet, acıkır  

 

En kötü ihtimalle, bir öğle arasında ya da iş çıkışında en yakındaki kafede bir kahve 

içilir; ofis kahvesinin yerini tutar mı bilinmez ama, işyerinde kahve, candır   

 

Ağır ağır hazırlanışın ardından ilk yudumdan sonra, gözler fincanın içine bakacak 

şekilde burundan verilen nefesin sıcak fincanı dolaşıp, tekrar yüze vurmasıyla farklı 

bir dünyanın kapıları açılmış gibi hissederiz;  çok istemişsek eğer içmeyi…  Bu 

yüzden hazırlanışı da, içmesi de, muhabbeti de, ‘40 yıllık hatırının’ da olması 

bundandır.  
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Hayatımın En Zor İşi 

Annelik 

Regina Roettgen 

Evde olup çocuklarına bakan kadınlar için hep ne kadar rahat olduklarını 

düşünmüştüm. İkinci oğlumla hamile kalınca artık çalışmayıp o “rahat” işi tercih 

ettiğimde 40 yaşındaydım. O güne kadar okumuşum, çalışmışım, artık evde takılıp 

rahat olayım demiştim. Ne kadar da yanılmışım! Boşu boşuna demezler ki, bilmeden, 

yaşamadan konuşmamak lazım! Luka ve Leon henüz 3 ve 4 yaşında ama şimdiden 

diyebilirim ki, meğerse çocuk büyütmek bugüne dek yaptığım en zor işmiş… 

 

Hamilelik, doğum zorlukları, bebeklik dönemini geçiyorum. Bunlar yorucu, ama 

genelde fiziksel zorluklarla sınırlılar. Çocuklar yürümeye, konuşmaya başlayınca iş 

başka boyutlara taşınıyor. Gün boyunca gürültü ve hareketliliğe dayanmak bence 

yeterince kadar zor; en azından benim yaşımda biri için. Bunun yanı sıra, 

“multitalent”, yani çoklu yetenek olmak hiç de kolay değil. Sorunlar çözmek, her an 

her şeye ayak uydurabilmek, her türlü dilden anlamak, bunlar full time annenin 

kesinlikle aranan özelliklerden sadece birkaç tanesidir. Event manager, öğretmen, 

eğitmen, sporcu, aşçı, doktor, okutman, psikolog, pedagog, dedektif, birçok meslek 

tek bir kişide barındırıyor bir anne. O reklamlara hep gülümsemişim. Hani onaylarken 

hafif alaycı olan o gülümseyiş. Hakikaten, full time bir anne çoklu yetenek olmak 

zorunda.  

 

Full time anne olarak hayat ne kadar yorucu olsa da o kadar da eğlencelidir ama. 

Tabi ki eğer sinirlenmemeyi başarabiliyorsak. Ki bu da bazen hiç de kolay değil. 

Çünkü günün sonunda biz anneler  de sadece insanız ve sinirlenir, bağırır, ağlar, 

yoruluruz. Sinirlerimizi aldıramaz mıyız acaba? İşte sizlere iki erkek çocuğun full time 

annesinin bir gününden örnekler… 

 

Sabahleyin gözlerimizi açar açmaz başlıyor. Gün boyunca da devam ediyor. Ne? 

Gürültü! Her gün değil tabi ki, ama yeterince kadar sık. Bir şeyi isteyen bağırıyor, 

istemeyen de. Şarkı söyleyen bağırıyor, sesini duyurmaya çalışan da. Kavga 

ederken çocuklar bunu tabi ki oldukça sesli bir şekilde yapıyorlar. Bir bakıyorum, 

barışmışlar arabalarıyla birlikte oyun oynuyorlar. Bağıra bağıra! “Arabalarınız daha 

alçak sesle konuşamaz mı?” diye sorduğumda ağız birliği var: “Hayır!” 

 

geniş aile 
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"Lukaaa, hadi kaos yapalım!" diye 

duyduğumda tüylerim ürperiyor... 

Çünkü ardından öyle bir gürültü 

fırtınası kopuyor ki, kaç oyuncak 

kırıldı acaba merak ettirecek 

tarzdan. Zando kedilerle birlikte 

üst katta fırlarken Thea, Mina ve 

Yuki koltukların altına kaçıyor. 

Sevinç çığlıklarının eşliğindeki 

koşuşturmaların arasında kendini 

buluveren ben, mobilyaları 

kurtarma derdine giriyorum. Üçlü 

koltuklar, bank, sandalyeler ve 

yemek masası yerlerini 

değiştirmeden önce bu iki minik 

ama oldukça etkili yıkıcı güce, 

kendilerini daha fazla 

kaptırmadan uyarıda 

bulunmalıyım!  

 

"Oyuncaklarınıza ne yaparsanız 

yapın ama mobilyalara dokunmak 

yok!"  "Tamaaaam! Biz sonra 

toplaaarııız!« 

geniş aile 

Bu cümleyi ilk duyuşumda tabi ki her küçük çocuk annesi gibi "buna kim inanır" 

dedim. Ancak, yüzlerce kere iki feci seçenek arasında kaldıktan sonra -ya kavga 

ederek çocuklara eşyaları toplatmak ya da kendimiz bu işi yapmamız- öyle bir 

yöntem geliştirdik ki, çocuklar topluyor. Akşam "toplayın" dedikten sonra ortalığı 

kalabalıklaştıran o oyuncakları biz toplamak zorunda kalırsak bir sonraki pazar 

gününe kadar el koyuyoruz. O gün bu gün, toplayacaklarından artık hiç şüphemiz 

yok... 

 

Çocuk olan yerde gürültü de olur dersiniz. Evet, halısınız! Ama hiç kesilmeden mi 

olacaktı? Dört yaşındaki oğlum Leon birkaç aydır konuşuyor da konuşuyor. Nefes 

almadan! Bir şeyler anlatıyor ya da soruyor. “Mama, biliyor musun…”, “Mama, …, 

evet mi?” Sabah 7’de gözlerimizi açtığımızdan beri akşama kadar devam eden bir 

soru bombardımanı… Bazen öyle boyutlara geliyor ki kahvaltıda konuşmaktan 

ağzına bir şey koyamıyor.  

 

Sinirsel yapımızın esnekliğini denetleyip zorlayan sadece kesintisiz gürültü değil. 

Akıllarına gelen müthiş fikirler de var! Bin yıl düşünsek bulmazdık herhalde. Ama 

çocuklar buluyor, üstelik buldukları aslında çok da mantıklı şeyler…  
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Örneğin, bir gün tuvaletin etrafında 

pipi izleri fark ediyorum. Çocuklara 

çok tembih ediyorum, çişini 

yaparken kesinlikle oturmaları 

gerektiğini. Ama malum, küçük 

çocuk ne kadar dinler ki. Üstelik o 

kadar güzel bir oyuncağı sürekli 

yanında taşırken, değil mi?  

 

Sonra aklıma dank etti! Bunlar 

büyük oğlumun keşifçi hareketleridir! 

Ne oturması! Bir sağa, bir sola 

gezdiriyormuş pipisini çişini 

yaparken. Kim bilir neleri tutturmaya 

çalışıyor banyodayken… Aklımda 

korkunç senaryolar belirdi: Ya ileride 

yer karolarının arasındaki ders 

dolgularını takip etmeye çalışırsa? 

Ya uzaktan tutturabilir miyim diye 

denemeler yaparsa?  

 

Hele sustuklarında aslında hemen 

şüphelenmemiz gerekir. Ama o 

sessizlik var ya, onun tadını 

çıkartmak ister insan. 

 
Bir gün o güzel kadar da nadir olan sessizlik varken “Sakın oraya bakma, biz Luka'yla 

oyun yapıyoruz” diyor Leon terastan tuvalete koşarken. O ana kadar onları aslında hiç 

merak etmemiştim…  Ama böyle bir cümle tabi ki ister istemez ilgimi çekiyor. “Neler 

yapıyorlar acaba” diye düşünürken bakmam belki daha doğru olduğundan da 

şüphelenmeye başlıyorum. “Olay sırasında” üst katta çamaşır asıyordum. Yani 

ispiyonculuk için mükemmel bir konumdayım. Balkondan aşağıya terasa baktığımda 

saksılara yerleştirdiğim taşların bir yere yığılmış olduğunu görüyorum. İş bu kadarsa 

sorun yok diyordum kendi kendime. Ardından resim çekmek için yanlarına gidiyorum. 

Beni terasta gören Leon basılmış gibi yerinden kıpırdamıyor. 

 

 “Ama bakmayacaktıııın” diyor o tuhaf gülümsemesiyle. İşte o gülümseyişle oğlum 

kendini ele veriyor! Çünkü sadece suçüstü yakalandığında öyle gülümsüyor. Peki, ama 

benim görmemem gereken şey ne? Ben bir şey fark edemiyorum ki... Onun için Leon'a 

sormaya karar veriyorum. Kızamayacağımı biliyorum, bu doğru olmaz çünkü. Cevabı 

neyse kabul edeceğim, bir şey demeyeceğim. Meraktan çatlıyorum...  

 

Leon’un bana verdiği cevabı hiç beklemiyordum. “Taşları pipimize koyuyoruz” diye 

anlatıyor ve bana gülümserken eşofmanın önüne çekip içine kocaman bir taş atıyor. 

Ben afallamış vaziyette dururken Luka pantolonunu ve ardından bezini çıkartıyor. 

Pipisine taş tutuyor… Kendimi içeriye atıyorum, yoksa çocukların önünde kahkahalara 

boğulacağım. İki erkek çocuk akıllı bir iş yapmaz ya...  
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Eskişehir’e Dokunmak 

Bahanur Alişoğlu 

Bu ay Martı kanadından Eskişehir’e baktık ve daha önce fark 

etmediğimiz ya da unuttuğumuz birçok detayı daha farklı gördük… 

Sizler de satır aralarından Eskişehir’e dokunduğunuzu 

hissedeceksiniz.  
 

Her şehrin kendine özgü bir hikâyesi vardır. Şehirler insanların kendilerine yüklediği 

hikâyeler, anlamlar ve anılarla doludurlar. Bu yüzden her şehrin anlamı, hikâyesi, 

tarihteki ve kalplerdeki yeri farklıdır. Şehir vardır, coğrafi konum ile ödüllendirilmiş, 

deniz kenarına konduruluvermiştir. Doğuştan şanslı bu şehirler, insanları kendisine 

çeker, hayran bırakırlar. Ardından da kırık kalpleri, anıları, hayalleri ve dolayısıyla 

insanları sürüklerler. Bu tür şehirler acımasız olur. Güzel ama fettan kadınlara 

benzerler. Yıllar geçtikçe daha da güzelleşir ancak bir o kadar da dipsizleşirler. 

İçlerine daha fazla insan çeker ve unutulmazlar. Yine de sevilir bu tür şehirler. 

Gittikçe post modern dünyanın girdabına çekilen ve insanlara akabinde post modern 

sancılar veren şehirlerdir bunlar.  

 

Şehirler vardır; coğrafyadan nasibini almamış, uzaklarda kalmış... Unutulmaya yüz 

tutulmuş bu şehirler, güzelliklerin zaten kendilerini terk etmesi yetmiyormuş gibi bir 

de göç verip, içlerinde doğanları da kaybederler. Baştan kaybetmiş bu şehirler 

modernleşemeden duraklamaya girer ve kaybolmaya yüz tutarlar. Bu gerilemenin en 

büyük etkenlerinden biri de üstlerinde ne devletin ne de milletin şefkatli elinin 

olmayışıdır. Karasal, bozkır, dağlık şehirlere hürmet edilmez. Gelenler geldikleri gibi 

gider, dudak bükerler bahsederler böyle şehirlerden. Bu tür şehirlerde evin ortanca 

çocuğunu andırır. Büyük, ilk çocuk diye sevilir, küçüğü de en son diye. Ortanca 

çocuk hep unutulur. Bu şehirler de ortanca çocuğun kaderini paylaşır ve adları daha 

söylenmeden havada kalır. 

 

Bir de arada kalmış şehirler vardır. İçlerindeki fettan kadın şehrin en görkemli yerinde 

kendisini gösterirken birazcık kenara kaysanız ve iç sokaklara ilerleseniz, bizim güzel 

kadının ortanca çocuk olma sendromunun yansımalarını görürsünüz buralarda 

adeta. Şehrin ışıltılı merkezinden uzaklaştıkça üstündeki kürkü düşer, makyajı silinir 

ve gerçek yüzü ortaya çıkar tüm dertleri, kederi, hüznü ve sevinciyle. Eskişehir de 

böyle bir şehir işte. İki belediyenin ortadan ayırdığı, güzelliğin ancak merkeze 

bahşedilip diğer kısımlarının unutulmaya yüz tuttuğu bir şehir burası. Bir adım öteye 

gitseniz bir güzelliğe çarpar, bir beri gitseniz yıkılmak üzere olan evlerin sizi 

yutacağını sanırsınız. İkisi de üstünüze gelir ama işin içinden çıkamazsınız. 

 

uzaklardan 
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Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı öyle üç yer var ki, bu mekânlar Eskişehir’in arada 

kalmışlığını oldukça iyi simgeliyorlar. Bunlardan ilki Eskişehir’in Kurşunlu Camii ile 

birlikte en eski camisi sayılan Alaaddin Camii’dir. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 

1267 yaptırılan bu cami, zamanla yapılan restorasyon çalışmalarının hezimetine 

uğrayarak Anadolu Selçuklu mimarisi olma özelliğini kaybetmiştir. Camiye 

bakıldığında da bunun zaten çok belirgin olduğunu görüyorsunuz. Ara sokakta 

birdenbire dikiliveren mescitlerinden farkı olmayan dış görünümü sizi öylesine 

aldatıyor ve üzüyor ki inanamazsınız. 800 senelik tarih olduğunu söyleseler bu 

caminin hayatta inanmazsınız. Restorasyonun özenle ve bilirkişiler tarafından, tarihî 

dokuya zarar verilmeden yapılması gerektiğinin en büyük örneklerinden biri de 

Alaaddin Camii olsa gerek… 

 

Odunpazarı Belediyesi’nin merkezinde yer alan ve kendi adını taşıyan Alaaddin 

Parkı’nın içinde bulunan Alaaddin Camii, yanından geçip gittiğinizde fark etmenizin 

oldukça zor olduğu bir mekân. Ağaçların arasında kaybolmuş caminin fotoğrafını 

çekmek bile zorluyor insanı. İllâ bir yerde açınızı kaybediyor ya da bir bankın üstüne 

çıkmak, olmadı bir ağaca tırmanmak zorunda bile kalabiliyorsunuz caminin tümünü 

kadraja alabilmek için. Ağaçların arasındaki ağaçtan bir kulübe gibi duran küçük ama 

misafirperver bir yer burası. Caminin genel aurası davetkâr. İmam Efendi, cami 

hakkında genel bir bilgi veriyor ama o sırada namaz vakti olduğu için içeri girip iç 

mimariyi görme şansımı kaybediyorum. İmam Efendi de zaten caminin artık mimari 

özelliğinin kaybolduğunu ve bunun sebeplerinden birisinin de caminin 1944-1951 

yılları arasında müze olarak kullanılması olduğunu söylüyor.  

 

Bugün, Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nin temelini oluşturan eserler o yıllar arasında 

Alaaddin Camii’nde saklanmış ve cami ibadete ancak müze yapıldıktan sonra 

açılmış. O sırada da tahribat oluşmuş olmalı ki restorasyon bitmemiş bu tarihi 

camide. İki katlı Alaaddin Camii, çevre esnafı ve Odunpazarı Belediyesi’nde oturan 

insanların uğrak ibadet yerlerinden. Cuma namazlarında insanları sokaklara taşmış 

halde görmek mümkün. Çevreyi incelediğimde ibadete gelenlerin orta yaş üstü 

insanlar olduğunu görüyorum. Park üstünde sessiz voltalar atan ve kim bilir neler 

düşünen birkaç insan var. Belediye merkezinde bulunan ancak bu kadar yalnızlık 

çeken çok az yer vardır. Tramvay durağı ile otobüs duraklarının orta yerinde 

bekleyen insanların bir bakış atmaya tenezzül etmedikleri, ancak birilerini 

bekliyorlarsa parkta bulunan tek çay bahçesinde oturup zaman geçirdikleri bir yer 

burası.  

 

Caminin değil tarihini adını bildikleri şüpheli olan gençler ise burayı öğle arası 

buluşma mekânı yapmış. Gençlerin sadece yürüyüş yolu yaptığı ve etraflarına göz 

bile gezdirmediği bu parkın içerisinde bulunan Alaaddin Camii’nin yalnızlığını bir de 

siz düşünün. Banklardan birine oturup düşünüyorum, acaba dile gelse bize neler 

söylerdi bu 800 yıllık tarih diye. Şikâyet eder miydi kimse beni umursamıyor, adımı 

bile bilmiyorlar diye? Yoksa oturup sadece tarihinde gördüğü en ilginç şeyleri mi 

anlatırdı bana? Yapıların dilinden anlamak zordur. Onlar üstlerindeki toz alındığında 

bize çok şey söylerler ancak dinlemesini bilmeliyiz belki de. Dört yolun abluka altına 

aldığı bir ortamda değil caminin konuşmasını duymak, kendi sesimi zor duyuyorum.  
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Camiye başka zaman gelip onu dinleyeceğime söz verip başka bir unutulmuş mekâna 

gidiyorum. Hamamyolu’ndan aşağı dümdüz ilerlediğinizde karşınıza çıkacak Yıldız’da 

bulunan, Porsuk’un kenarına yapılmış Çukur Çarşı’da Eskişehir’in göbeğinde olup da 

ortanca çocuk muamelesi gören yerlerden bir tanesi. Şehrin eski balık pazarı olan 

Çukur Çarşı, yeşil alan haline getirilip Porsuk’a eklenmiş ve şehrin ortasında bir 

dinlence yeri olarak düşünülmüş. Bu yapılırken elbette balıkçı dükkânları da azalmış 

ve şimdilerde alan iki balıkçı dükkânı ile yetinmek zorunda kalmış. Her ne kadar göz 

önünde bir yer olsa da, kendisini ziyaret edenlerin sayısı günde kaçtır bilinmez. Kış 

mevsiminde tavsiye edeceğim bir yer olmasa da, yazın Porsuk kenarına atılan 

sandalye ve masalarla keyif yapabileceğiniz, şehrin içinde şehirden kaçış imkânı 

veren bir yer,  Çukur Çarşı. 

 

Üstünde hiçbir bilgi olmayan bir heykelin bulunduğu parkında insandan eser olmasa 

da mevsim şartlarından dolayı, lületaşı dükkânlarının yanında konuşlanmış bir kafede 

insanlara rastlamak mümkün. İçeride muhtemelen birisini beklerken zaman öldüren 

insanlar ya da çiftler var. Böyle yerlerde nedense arkadaş gruplarına ya da tek başına 

oturan insanlara rastlamak neredeyse imkânsız... Onlar şehrin post modern kimliğinin 

yarattığı bir havayla ya evde bilgisayar başında oluyorlar ya da Adalar ya da Barlar 

Sokağı gibi ‘’genç’’ kesime hitap eden yerleri tercih ediyorlar. Gençlik de bir garip 

açıkçası. Çayı, kahveyi, içkiyi iki katı fazla para ödemeden, ya da sigara dumanının 

altında boğulmadan içemiyorlar. Sakin yerler ‘’havalı’’ değil onlar için. Çukur Çarşı 

esnafı da zaten üniversitelilerden ümidini çoktan kesmiş ki sohbet ettiğim bir Lületaşı 

dükkânı sahibesi dediklerimi doğruluyor. 

uzaklardan 
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Buradaki lületaşı dükkânları da balıkçılarla aynı kaderi paylaşıyor bir nevi. 

Merdivenlerden indiğinizde kafanızı çevirmeseniz asla fark etmeyeceğiniz bir dizi 

dükkân ekonomik yaşam mücadelesi veriyor. İki tanesi kapatmış bile kepengleri. 

‘’Atlıhan’a taşındılar’’ diyor dükkân sahibesi ,ben yeni bitmiş bir lületaşı küpeye 

saldırırken. ‘’Buralarda artık var olmak zor. İnsanlar yerini bilmiyor bile. Bilseler de 

bakıp çıkıyorlar bir şey almadan. Onları da suçlamıyorum tabii, çoğu öğrenci zaten’’ 

diye devam ediyor konuşmasına ben o sırada çoktan ikinci çift küpeyi almış 

paketlettirirken. Kadın konuşmasını sürdürsün diye ben de alışverişe devam 

ediyorum. Esnafın da öyle bir huyu var Eskişehir’de. Bir şey alırsanız dükkânından 

papağan kesiliyorlar. Almazsanız da yandan yandan bakıp ‘’Ne zaman gidecek, bir 

şey de almadı zaten!’’ dercesine bakıyorlar. Dükkân sahibesi de beni lületaşının 

ekonomik durumu hakkında bilgilendirip, hediyelik eşyalarımı da paketledikten sonra 

gülümseyip teşekkür ediyor. Sözsüz iletişimin yaşandığı o güçlü anlar vardır ya hani, 

konuşulmasa da sohbetin sonuna gelindiği anlaşılır. Ben de mesajı alıp oradan 

ayrılıyorum. Ayrıldıktan sonra duvardaki tahtadan yapılma lambalık dikkatimi çekiyor. 

Tam soracak olurken dükkâna biri girip cesaretimi kırıyor. O tahta lambalık da 

gizemini koruyup, kendini bir sonraki ziyarete saklıyor. ‘’En azından buraya gelmek 

için nedenim olacak ve lafa tutup da bilgi alma ihtiyacı hissetmeyeceğim’’ diye 

düşünerek merdivenlerden yukarı çıkıyorum. 
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Parmaklıklara dayanıp Porsuk’u seyrediyorum bir anlığına. O sırada fotoğraf çektiğimi 

gören insanlar da kenara kaçışıveriyorlar karınca gibi. Milletimizin kadraj görünce 

yaşadığı korku hiçbir Amerikan korku filmiyle kıyaslanamaz hakikaten. Kendimi elinde 

silah tutan bir banka soyguncusu gibi hissedip son bir kez bakıyorum Çukur Çarşı’ya. 

Modern kentlerin insanı bunalıma sokan keşmekeşinden birkaç dakikalığına kaçıp, 

şehri ikiye bölen Porsuk Nehri’ni seyretmek için seçilebilecek en iyi yerlerden biri 

olmasının dışında başka ne tür bir neden insanı buraya getirebilir ki? Binaların 

arasında kaybolmuş ve kocaman bir tabelayla ‘’Ben buradayım, beni gez!’’ diye 

bağıran Çukur Çarşı, ben son durağıma doğru ilerlerken bana el sallayıp beni yine 

beklediğini söylüyor. Ben de bir dahaki sefere arkadaşlarımı da getirmem gerektiğini 

mırıldanıp Yıldız’dan aşağı ilerliyor ve şehrin en meczup yerlerinden biri olan Bayat 

Pazarı’na doğru ilerliyorum. 

Dükkân sahibesi adının verilmesini istememiş ve eserlerin fotoğrafının çekilmesi 

konusunda da hassasiyet göstermiştir. Bu nedenle dükkânın içinde fotoğraf çekmek 

mümkün olmamıştır.  
 
Yıldız’daki dolmuş durağı sokağına girince karşınıza çıkıyor Bayat Pazarı. Victor 

Hugo Sefiller’i burada yazsa daha dramatik olurmuş demekten kendimi 

alıkoyamıyorum. Bitpazarı da denilebilecek Bayat Pazarı, Alaaddin Camii ve Çukur 

Çarşı’yı bile hallerine şükrettirecek kadar yalnız ve bitap bir durumda. Bir sokak 

üstünde bulunan hayatla orada geçen hayat kesinlikle farklı… İki ayrı fotoğrafı birine 

gösterseniz, ikisinin de aynı şehirde olduğuna inandıramazsınız. İnsanda görür 

görmez bir acıma hissi uyandırıyor. Sanki birisi şehrin imarını yaparken burayı 

haritadan çıkararak cezalandırmış gibi duruyor mekân. Sokakta titreyen kedi yavrusu 

görmüş kadar üzülüyorum üstü başı dökülen dükkânları görünce. Öksürmeye 

korkarak nazikçe yürüyorum yolda. Adımlarım biraz daha ağır olsa bir yerinden 

incinecekmiş gibi duruyor Bayat Pazarı çünkü.  

uzaklardan 
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Öksürmekten akciğerleri sökülen ve her öksürükte ölüme bir adım daha yaklaşan 

verem hastası gibi duran binalar insanın en hassas noktasına dokunup tuhaf bir 

merhamet duygusu yaratıyor. Binalara dokunup ‘’Üzülme, bu da geçecek’’ diyesiniz 

geliyor. O sırada esnafı fark ediyorum. Binaların haline kendimi çok kaptırmış 

olmalıyım ki meraklı gözlerin farkına o ana kadar hiç varmıyorum. Köşedeki ikinci el 

mont satan orta yaşlı, en az binalar kadar pejmürde görünen bir satıcının yanına 

yaklaşıp işlerin nasıl gittiğini soruyorum. Nasıl gittiğini az çok tahmin edebiliyorum 

elbette ama muhabbet açmak için formalite icabı soruyorum böyle soruları. Satıcı 

dünden razı anlaşılan çünkü ben daha ‘’İyi günler!’’ demeden başlıyor konuşmaya. 

Dişsiz ağzından hiçbir engele takılmadan çıkan sözlerini dinlerken bir yandan 

sattıklarını inceliyorum.  

 

Daha sorularım ağzımdan çıkıp havalanırken onları havada kapıp yanıtlayan 

satıcımız kendinden emin mallarını övüyor. ‘’Aldığım bir duyuma göre burada çalıntı 

mal da satılıyormuş’’ diyorum meraklı bakışlarla. Kendisini itham ettiğimi sanmasın 

diye de ‘’Spotçular özellikle’’diye ekliyorum. Yayvan bir gülüşle sigara tellendiren satıcı 

‘’Doğrudur! Çingeneler çalıp buraya satıyorlar. Dükkân sahipleri de kelepir fiyatına 

veriyor işte, geçim derdi’’ diyor. İşlerin oldukça kesat olduğu Bayat Pazarı, ikinci el 

beyaz eşya arayan öğrencilerin yılda bir kez uğradığı ya da habere sıkışıp geldikleri 

bir yer belli ki. Satıcı da kameralara alışık olmalı ki fotoğraf çekerken hiç gocunmuyor. 

Mantolara bakarken etiketlerini inceleyip bunca kaliteli malın buraya nasıl düştüğünü 

de merak ediyorum. Aklınıza hayalinize gelmeyecek kalitede şeyler mevcut bu 

tezgâhta. El arabasıyla da çıkıp satış yaptığını söyleyen satıcı, Bayat Pazarı’nın artık 

son demlerini yaşadığını ve can çekiştiğini söylüyor. ‘’Belediye yardım etmezse burası 

fazla dayanmaz. Eskiden işler daha iyiydi! Şimdi o sizin gittiğiniz alışveriş merkezleri 

bir açıldı, kartlar krediler çıktı, millet uğramaz oldu!’’  

uzaklardan 
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İçler acısı sokağa tekrar göz gezdirirken o meşhur tahinciyi arıyor gözlerim. 

Bakıyorum, yok! Satıcıya soruyorum nerede olduğunu. Elleriyle karşıdaki kepenk 

indirmiş dükkânı işaret ediyor: ‘’Kapandı o! Ramazan’dan sonra kapattı dükkânı, bir 

daha da açmayacak!’’ Hayal kırıklığından gözlerim doluyor. Bana o kadar övülen o 

tahinciyi göremedim diye üzülüyorum. Satıcıya bana o tahinci dükkânının çok 

övüldüğünü söylüyor ve üzüntümü dile getiriyorum. Satıcı başını yere eğiyor: ‘’Ne 

yapsın! Artık insanlar marketlere gidiyor, daha ucuza alıyor öyle şeyleri. İhtiyaç mı 

kaldı bizim gibi küçük esnafa?’’ Ben de yerinde yeller esen dükkânın önüne gidip 

içerisine bakıyorum. Birkaç devrilmiş bidonla yumurta kolilerinin olduğu dükkândan 

hayat elini eteğini çoktan çekmiş. O da diğer kepenk kapatan arkadaşları gibi kaderine 

boyun eğip kaybolup gitmiş.  

 

Spotçulara ve ikinci el kıyafet dükkânlarına göz gezdiriyorum ama oraların satıcıları 

bizim satıcı gibi ne konuşkan ne de bilgili. Onlarca arabanın paldır küldür geçtiği 

hayalet kasaba görüntüsü veren Bayat Pazarı o kadar yalnız ve terk edilmiş ki… Kim 

bilir zamanında ne kadar işlek bir yerdi. Kimler yaşadı, kimler geldi geçti. Eskişehir’in 

en kayıp yerlerinden biri olmaya aday bir yer kısacası. Yolu Eskişehir’e düşenler bir 

selamı esirgemesin buradan. Bir görsünler de gönlünü alsınlar en azından Bayat 

Pazarı’nın. Üstü başı dökülen bu yer her ne kadar ışıltılı vitrinler kadar göz almasa da, 

insan da ilginç duygular uyandırıyor. Fakirliği, yalnızlığı ve terk edilmişliği iliklerinize 

kadar hissedip, daha fazla sinileriniz bozulmadan kendinizi şehir merkezine 

atıyorsunuz. Bayat Pazarı da boynu bükük arkanızdan bakıveriyor öylece. 

 

martı* haziran-temmuz 2013 



66 

Odunpazarı Belediyesi’nin en yalnız üç yerini gezdikten sonra şehirler hakkında daha 

fazla izlenim edindiğimi fark ediyorum. Şehir dışına kaçan insanların oluşturduğu 

güvenli siteler, hayattan uzak büyütülen ve sokak yüzü görmeyen kreş çocukları, 

zamanının çoğunu kafelerde tavla oynayıp iki tek atmak için hafta sonunu iple çeken 

üniversite gençliği ve üniversite giriş sınavına hazırlanırken burnunu camdan 

çıkaramayan liseliler şehrin yalnız kesimlerini daha da yalnızlaştırıyorlar. Bu 

yalnızlığın sonucunda da küsüyor tarihi yerler ve harap oluyorlar. Bundan 100 sene 

sonra fotoğraf makinelerinin pes edeceği kadar fotoğraf karesine maruz kalacak bu 

yerler şimdilik ölümlerini bekliyorlar. O son geldiğinde de belediyenin buldozerlerine 

hiç karşı koymadan kafalarını uzatacak ve sessizce gidecekler. Gittiklerini ne fark 

edeceğiz ne de buna üzüleceğiz. ‘’Bir zamanlar şöyle bir yer varmış burada’’ tarzında 

ağzın ucuyla söylenen kelimelerden başka hatırlayan olmayacak oraları. 

 

Eskişehir’e dokunmak lâzım hâlâ bir parçası canlıyken...  Ancak modern kentin 

bunaltan ve kendini tekrarlayan atmosferinden sıyrılıp kendinizi terk edilmiş yerlerde 

bulduğunuzda Eskişehir’in bir parçası olursunuz.  

  

uzaklardan 
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Genellikle, işin teorisini ve doğrusu biliriz ama mevcut düzeni bozmak istemeyiz veya 

belki de kendimiz dâhil ikna olmamış bir üstümüz vardır. Paradoksal bir şekilde kendi 

bilinçaltımızda yeni ve değişik metotları denemek istemez.  

 

Tüm bunları aşsanız bile, bu uygulamalar hem yüksek maliyetli hem de yaygın 

olmayabilir. Ayrıca geleneksel araştırmalar ile çalışmanızı desteklemeniz gerekir. Bir 

şekilde eski usülü uygulayacaksanız, en azından muhtemel hatalar ve kaynakları 

üzerinde temkinli olabilirsiniz. 

 

İşte dikkat edilmesi gereken 12 konu: 

 

1- Ne Düşünmemizi İma Eden Sorular 

Amerikada yapılan bir araştırmada, devlet, füze karşıtı savunmaya bütçe 

ayırsın mı sorusuna, %64 olumlu yanıt verirken, sadece %6 oranında bir 

kesim emin olmadığını bildirmiş.  

 

 

Deniz Öztaş 

zihince 

Bilinçaltı, bilinçaltı... Ne kadar sık duymaya başladık!  

Kararlarımızın %90’ından sorumlu olduğuna da ikna olsanız, bu 

bilgiyi kullanma ve uygulama konusunda zorluk çekebiliriz.  
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Aynı sorunun sonuna, “Yoksa emin değil misiniz?” eklenince, emin olmayanların oranı 

5.5kat artmış; %33. 

 

2- Düşüncelerimizi Değiştirebilecek Sorular 

 

Eğer bir rakam sorarsanız, genellikle insanlar 1 ile 10 arasında bir cevap verir. Ancak 

kendi seçtiğiniz rakamın 567 olduğu söyleyip, onların seçmesini isterseniz, çoğunluk 3 

basamaklı bir rakam seçme eğiliminde olacaktır.  

Ayrıca seçenekler de kararlarımızı etkiler, birçok çeşit içerisinden çikolata tadanlar, 

daha az seçenekleri olanlara göre lezzet seviyesini daha düşük bulacaklardır. 

  

3- Şahit Olmak 

Bilinçaltımız, bilincimize kıyasla çok hızlı çalışır; geçmiş deneyimler, çevre koşulları ve 

duyularını tartarak bir tepki verir. Bilincimiz ise bu tepkiye kulp bulmaktan sorumludur. 

Bu kararın şahidi ve savunucusu olur.  

Doktor, hasta ve öğrencilerden oluşan bir ekibe, akciğer kanserinin tedavisinde yeni 

bir ameliyatı seçip seçmeme konusunda karar vermelerini istenir: 

 

-Ameliyatın sonucunda hastaların %68’i 1 seneden fazla yaşamaktadır denildiğinde... 

-Sonuç: %75 oranında ameliyat seçilir. 

-Ameliyatın sonucunda hastaların %32’si 1 sene içerisinde ölmektedir denildiğinde 

(aslında yukarıdaki ile aynı bilgi)... 

-Sonuç: %58 oranında ameliyat seçilir. 

zihince 

4- Jenerik Anlatımlar 

Bir işin ‘nasıl’ gösterildiği (veya anlatıldığı) çok kritiktir.  

Eğer Afrika’daki açlar hakkındaki istatistiksel veriller ile yardım isterseniz, sadece bir 

kız çocuğunun nasıl etkilendiğini göstererek alacağınızın sadece yarısını toplarsınız. 
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5-Farkında Olmadan Beğendirmek 

Genellikle insanlara bir ürün ile ilgili sevdikleri ve sevmedikleri yanları hakkında 

sorular sorulur. Bilinçli bir şekilde bu mantıklı ve adil gibi gözükse de “bilinçaltımız” 

çoğunlukla olumlu yorumlarda bulunma eğiliminde olacaktır. 

Üstüne bir de, benzer ürünler ardı ardına gösteriliyorsa, bir sonraki üründe göreceli 

olarak ilkine göre daha olumlu yorumlar bekleyebilirsiniz. 

  

6- Müşteri Deneyimini Değiştirmek 

Herkesin bildiği testlerden biri, “kör deneme” testleridir.  

Marka, paket gibi detaylar görülmez ve ürünler rakipleri ile karşılaştırılır. 

Ancak, bir ürün, bir “tüketici deneyimi”dir. Deneyim o ürünü almadan çok önce başlar, 

markanın, paketin, mağazanın, lokasyonun, satıcının etkileriyle beraber kullanma 

aşamasının ötesine kadar uzanır. 

 

Bizler, çok mantıklı olduğumuzu hayal ettiğimiz için, marka ve paket tasarımları gibi 

etkenlerin kararlarımızdaki önemini küçümseriz.  

 

fMRI testleri ile yapılan deneylerden sonra markaların düşünce şeklimizi bile 

değiştirdiğini ortaya çıkarmış. Güçlü markalar, deneklerinin beynindeki duygusal 

bölgeleri aktive ediyor; özellikle de ‘ödül’ ve ‘öz benliğimiz” ile ilgili olan kısımları... 

Bundan 40 yıl önce, Amerikalı bir ihtilatçı firma, ‘İsveç Vodkası’ üzerine Pazar 

araştırmasına yüklü bir bütçe ayırır... Sonuç: Kimse İsveç Vodkası ile 

ilgilenmemektedir. 

 

Firma sahibi, bu sonuca rağmen ürünü lanse ederler ve doğru bir marka strajesi ile 

ürün halen satıştadır: Absolute Vodka! 
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7- Mevcut Fikirlerin Güçlenmesi 

Özellikle odak grup araştırmlarında ısınma amaçlı çn sorular sorulur. Bu genel 

deneyimlerine dair soruların cevapları, tüm araştırma için bir temel oluşturmaya 

başlar. 

Bu da ana hedeften uzaklaşmanıza sebep olacaktır. 

  

8- Söylenen İddiaları Yanlış Anlamak 

Sıklıkla, bilincimiz “olması gerektiği” gibi cevap vermeye eğilimlidir. Herkes, sağlığına 

dikkat eder, herkes çevrecidir, herkes kendini geliştirmek için kitap, tiyatro, eğitimler 

gibi aktivitelere katılır... 

Ancak iş gerçek davranışlara geldiğinde, sonucu tahmin edebilirsiniz... 

  

9- Nabza Göre Şerbet 

Üniversite zamanında arkadaşımın kullandığı bir arabadayken, önümüzdeki aracın 

çok ani bir freni ile küçük bir kaza geçirdik. Arkadaşım öndeki arabaya sinirlenmiş 

olacak ki, büyük bir sinirle arabadan fırlar. Arabanın sürücüsü olan güzel ve çekici kızı 

görünce... 

 

“Özür dilerim, iyi misiniz?” 

Gerçek şu ki, tepkilerimiz ve cevaplarımız, karşımızda bize soruyu soran kişiye göre 

büyük değişimler göstermektedir. Bu sebeple çeşitli rol veya modlara girmekteyiz. 

Temel olarak, bu modları ebeveyn, yetişkin ve çocuk olarak üçe ayırabilirsiniz. 

  

10- Karmaşık Sorular 

Birçok kişi bir soruyu ne karmaşık, ne kadar anlaşılmaz bulursa, basit ve belki de 

uydurma bir cevap ile sorudan kurtulma yoluna gidecektir. 
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11- Kibar Soru Sorma Tavrı 

Soru soran kişiler nazik olma, empati kurma konusunda eğitim almışlardır, onlar 

iletişim konusunda uzmandırlar ve kendilerini kolayca sevdirirler. 

Ancak katılımcılar, soru soran kişiyi fazlaca severse, onları memnun edeceğini 

düşündüğü cevapları verme eğilimde olacaktır. 

Aynı şekilde katılımcılardan biri de diğerlerini benzer şekilde etkileyebilir. 

 

12- Yaratıcı Sorular 

Değişik bir bakış açısı ile sorulan sorular, ilginç cevaplara sebep olacaktır. 

“Bu marka bir kişi olsaydı, nasıl giyinirdi? Nasıl biri olurdu? Ne marka araba 

kullanırdı?..” 

 

Ancak bu tip sorulara verilen cevaplar doğruyu yansıtır mı? 

Katılımcılar ya bu soruları anlamayacak, ya da oyuna katılıp size cevaplar 

uyduracaktır. 

 

Büyük bir olasılıkla, ‘çocuk moduna’ girip, bundan zevk alacaklardır. 

 

Sonuç... 

 

Bir araştırma ne kadar yanıltıcı olabilir? 

Hepimiz ne düşündüğümüzü, neden belli kararlar verdiğimizi bildiğimize inanmak 

istiyoruz.  

 

Bu sebeple aynı durumun soru sorduğumuz kişiler için de geçerli olduğunu düşünüp 

geröek cevapları arıyoruz. 

 

Sormaya değecek sorular var mı? Varsa, bunları ne zaman, nasıl ve nerede 

sormalıyız? 
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Özellikle edebiyatseverlerin seveceğini düşündüğümüz bir filmi 

tanıtmak istedik sizlere bu ay… Yazın geldiğini müjdeleyen bu 

günlerde, içi kıpır kıpır olanlar için filmden bir replik:   

“Aşk hikayelerinde yalnızca aşk yoktur. Bazılarında tek bir ‘seni 

seviyorum’ bile bulunmaz.  Ama yine de birbirimizi seviyoruz…” 

 
Germain sakin bir yaşam sürmektedir. Annesinin bahçesindeki karavanda tek başına 

yaşamakta, zamanının çoğunu parktaki güvercinlere yem vererek geçirmektedir. Yine 

bir park gezintisi sırasında Margueritte adlı yaşlı tonton bir kadınla tanışır. Margueritte 

bilgisi ve edebiyat tutkusu ile tahsil görmemiş Germain’i kendine hayran bırakır. 

Germain, yaşlı kadın sayesinde kitapların muhteşem dünyasını keşfeder. İkisi 

arasındaki bu sıcak dostluğu konu alan filmde insanların her yaşta değişebileceğinin 

en büyük örneğidir. 

 

Germain, hayatı boyunca aşağılanmış, sevgi görmemiş ve kendini “hiç” olduğuna 

inandırmış bir adam. Özellikle anne sevgisinden yoksun olmak onu senelerce 

yaralamış. Bu yüzden çocuk sahibi olmanın sorumluluk istediğini şu sözlerle anlatıyor: 

“İnsanlar çocuk sahibi olmak için iki kere düşünmeliler çünkü çocuk yolun kenarına 

bırakıp gidebileceğin bir köpeğe  benzemez.”  İşin en acı tarafıysa şu, Germain baba 

olamayacağına inanıyor. Çünkü o bir çocuğu yetiştirecek yeterlilikte görmüyor kendini.  

Sevdiği kadınla olan diyaloğu da bunu açıkça gözler önüne seriyor. 

 

-Benim gibi bir babayı ne yapacaksın? İlkokulu bile bitiremedim, iki kelimeyi bir araya 

getiremiyorum. Bir çocuğa ne verebilirim ki? 

-Sevgi… 

 

Evet, aslında en önemli şey sevgi değil midir, bir çocuk için? Kendinde eksik olan en 

büyük parça da bu değil mi? Parkta Margueritte kitap okurken, kitap kahramanı 

annesinin sevgisinden söz eder ve Germain tepki gösterir. 

  

 

 

Garip Dostluk 

Kübra Yavuz 

sinema 
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G: Annesi tarafından sevilmeseydi o zaman ne olurdu? 

 

M: Bilmiyorum. Eğer insan çocukluğunda yeterince sevgi görmezse, her şeyi tek 

başına keşfetmesi gerekir. Değil mi? 

  

G: Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. 

 

Margueritte, Germain’i çözüveriyor böylece. Eksik olan parçayı buluyor. Zaten 

Germain, filmin başında şu cümleyi kurmuştu: “Kendime örnek alabileceğim hiç 

kimse olmadı. Anlıyor musun! Her şeyi kendim çözmek zorunda kaldım.” Nasıl? 

Sizce de birbirlerinin ruhunu okumamışlar mı?  

Evet Margueritte ve Germain arasında kurulan dostluk kitaplarla süsleniyor. Aslında 

Germain kitap okumayı sevmeyen bir adam. Nedeniyse çocukken okulda öğretmeni 

tarafından aşağılanmış olması. İşte bu yüzden Margueritte okuyor ona kitapları. Tabi 

sonradan Margueritte kitap hediye edince serüveni başlıyor Germain’in. Bir süre 

sonra kitaplarla alakası olmayan bu adam, Margueritte’in gözleri göremez olduğu için 

tüm inanışlarını yıkıp ona kitap okumaya başlıyor. Çünkü onun gözünde dostu 

‘okuyarak nefes alıyor’ Yepyeni hayatlar keşfediyor Germain, onun sayesinde. Tıpkı 

ben gibi 

.  

Bu film bana yepyeni kitaplar kazandırdı. Buraya da yazmalıyım diye düşünüyorum.  

İşte filmimizin meşhur kitapları; 

 

- Albert Camus / Veba  

- Luis Sepulveda/ Aşk Romanları Okuyan İhtiyar  

-  Romain Gray / Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı  

 

sinema 
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Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum, önermesi benden izlemesi sizden. Umarım 

hayatınıza ufak da olsa bir güzellik katar bu film. Umarım gülümsemenize vesile 

olurum. Son olarak Germain’in Margueritte’i anlatan cümlelerini paylaşacağım 

sizlerle. 

 

“Aşkla şefkat arasında eşine az rastlanır bir cevher. Gidecek başka bir yeri yoktu. 

Kendine bir çiçeğin adı verilmişti ve kelimelerin arasında yaşıyordu. İnsana saç baş 

yolduran sıfatlar, bazısı insanın aklına zorla giren ot gibi büyüyen fiiller vardır. Oysa 

nazikçe zihnimden yüreğime girdi. Aşk hikayelerinde yalnızca aşk yoktur. Bazılarında 

tek bir “seni seviyorum” bile bulunmaz. Yine de birbirimizi seviyoruz.  

 

Eşine az rastlanır bir cevher. Ona şans eseri parkta rastlamıştım. Fazla yer 

tutmuyordu. Tüylü bir güvercin kadardı. Kelimelerin, isimlerin arasında kaybolmuştu. 

Bana sayfaları gözlerimin önünde canlanan kitaplar verdi. Şimdi gitme! Daha vakit 

gelmedi, bekle.. Daha vakit gelmedi, gelmedi küçük çiçeğim.  

 

Bana kendinden bir şeyler daha kat, bana yaşamından bir şeyler daha kat. Bekle.. 

Aşk hikâyelerinde yalnızca aşk yoktur. Bazılarında tek bir “seni seviyorum” bile 

bulunmaz.  Yine de birbirimizi seviyoruz.” 

Öyle güzel ki…  

  

Hayatınızın Margueritte’ini bulduysanız eğer, sakın bırakmayın. Yepyeni dünyalara 

yelken açın kitaplarla. Bırakın kitaplar dünyanıza girsin, hayallerinize güzellik katsın. 

Kelimelerinizi yitirmeyin olur mu? 
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Yaygın inanışın tersine, FACEBOOK dünyadaki en geniş sosyal ağ 

değil. Google gerçeğini nasıl yadsırız? Microsoft bu alandaki son 

çırpınışını Messenger'in 15 Mart 2013 tarihindeki (uzatmaları 

oynatıyor gibi) cenaze duyurusu ile yaptı. Google ise ürün 

kataloğunda bahar temizliği yapıyor. 

 
Bağımsız Bir İletişim Aracı Olarak E-MAIL:  

Her gün 200 milyara yakın ileti gönderiyoruz. Öte yandan Facebook ve Twitter ile 

kombine sosyal medya trafiği sadece 200 milyon mesajdan oluşuyor. Bunun bir diğer 

manası da Facebook ve Twitter'ın dünya çapındaki E-mail sunucularının %10'undan 

azını işlettiğidir. 

 

Sayılar gayet açık gösteriyor ki günlük e-posta işlemleri açık ara önde yer alıyor. 

Mamafih, E-mail gerçekten bir sosyal ağ mıdır? Bunun cevabı için bilginin 

ansiklopedik referansı Wikipedia'ya başvuralım.  

E-Mail Sosyal Network'e Karşı 

Nereye Gidiyor? 

Murat Girgin 

teknoloji 
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Sosyal Ağ Ne Demek?  

Bir sosyal ağ; bireyleri ya da organizasyonları arkadaşlık, birliktelik, ortak ilgiler, 

finansal paylaşım, inançlar, bilgi ve prestij gibi bir ya da birden çok belirgin tip 

etkileşimle birbirine bağlayan beşeri bir yapıdır. 

 

Peki bu tanıma göre sorularımızı cevaplandıralım. 

E-mail birey ya da organizasyonlara sunulan bir yapı mı?  

- EVET, kontaktlar, dağıtım listeleri vs. bu kriteri karşılıyor.  

 

E-mail bu yapıları belirgin tipte ilişkilere bağlıyor mu?  

- EVET, E-maili iş arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle, tanıdıklarla konuşmak hatta yeni 

ilişkileri kurmak namına kullanıyoruz.  

 

E-mail ortak ilgi alanlarını tartışmada kullanılıyor mu?  

- EVET, kesinlikle. İş anlaşmaları, tatil kutlamaları, aile toplantılarıi sportif olaylar, 

eğlenceli içerikler ve nice ortak alanda paylaşım ve tartışma sağlıyor. Henüz Web 1.0 

ile internet çağını evinde yaşayan, ilk E-mail adresini edinen bizler, gelen kutusunu 

şirket patronu gibi yüzlerce iletiyle dolduran bizler nasıl unuturuz?  

 

Nedeni o popüler; "forward mail" çılgınlığı değil miydi? Birinin gece internetten 

topladığı kedi fotoğraflarını bir sunum haline getirip ataçladığı E-maili kontaktları 

içerisindeki 250 kişiye göndermesi, onların da o maili FORWARD (İlet) tuşuna 

basarak listelerindeki 100'er kişiye iletmesi. Dilden dile aktarılan anonim halk destanı 

kıvamında yüzbinlerce kişiye ulaşan bir paylaşım.  

 

 

teknoloji 
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Peki bugünün LIKE (Beğen) trendi o günün FORWARD alışkanlığından ne kadar 

farklı ki? Amaca hizmet eden araç değişti, süreç ve amaç aynı değil mi? 

 

Biraz Da Niceliksel Kıyaslamalar Yapalım: 

3 milyar e-mail hesabı varken; henüz 1 milyarı bulan Facebook ve 300 milyonu geçen 

Twitter hesabı var. Günlük 200 milyar iletiye karşılık; Facebook 60 milyon, Twitter ise 

140 milyon güncelleme ile işlemsel hacimde çok uzakta.  

SPAM postaları gözardı etsek dahi bir kişi hergün ortalama 30 E-mail okurken, sosyal 

ağlardaki paylaşımı ortalamada 1 tane güncellemeyi ancak buluyor. 

    

E-mailin geleceği gençlere sorulduğundan %44 ölmeyeceğinden ve kullanılacağından 

emin, %15 için E-mail çoktan öldü, kalanın ise umurunda değil ki "kim bilir?" diyorlar. 

E-mail hesaplarının %47'si Asya, %23'ü ise Avrupa bölgesinde yer alıyor. 

SPAM ile savaşı ciddi bir maliyet olarak bilançolarına yazan kurumlar ise gelecekte E-

mail kullanmaya devam edeceklerini ısrarla söylüyorlar. Öte yandan günümüzde E-

mail sayısının sadece dörtte biri kurumlara ait. 

E-mail işlemlerinde SPAM sayısının 

aldatıcı olduğunu düşünüyorsanız 

aynı durumun sosyal ağlarda da 

varolduğunu unutmayın. Rakamlara 

bakarsak da E-mail sayısının %45 

kadarı SPAM postalardan oluşuyor. 

Bu çöp postaların gönderiminde 

lider ABD'yi Kore takip ediyor.  

 

Sadece şu temel faktörler dahi E-

MAIL'i yakıştıramasak da dünyanın 

en güçlü sosyal ağı yapıyor ki, işlem 

sayısından adaptasyon oranlarına 

kadar karşılaştırıldığında Facebook 

ve Twitter hala sudan çıkamaz. 

 

Elbette daha çok bugünü ele aldık. Asıl olan ise gelecek! Gelecekte sosyal medya 

dönüşümü ile neler olacak kim bilir? Bazı üniversiteler öğrencilere E-mail hesabı 

vermeyi bıraktı bile... Kurumlarla iletişime geçerken, en yoğun iletişim nedeni olarak 

şikâyetlerinizi ele alırsak, okunacağı dahi meçhul E-maili kullananlar var mı? Yoksa siz 

de cümle alem duysun diyerek Twitter ve Facebook mu kullanıyorsunuz? 

 

Son cümlemiz ne olsun? E-MAİL bir sosyal ağ ise BIG DATA (Büyük Veri) ötesinde 

OPEN DATA (Açık Veri) rüyasını açıklayan dünya için bütün gelen postalarının 

açılması gerekmez mi?  
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sanat haber 

İBB Şehir Tiyatroları’na Lions Tiyatro Ödülleri’nde Üç 

Ödül 

 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lions Tiyatro 

Ödülleri’nde 3  ödüle birden layık görüldü.   

 
Yılın En Başarılı Yapımı Ödülü Samuel Beckett’in yazdığı Şahika Tekand’ın yönettiği 

“OYUN” adlı oyuna verildi.   

  

Yılın En Başarılı Müzik Tasarımcısı Ödülü’nü “Zengin Mutfağı” oyunundaki çalışmasıyla 

Çiğdem Erken alırken; yılın En Başarılı Işık Tasarımcısı Ödülü ise “OYUN” oyunundaki 

tasarımıyla Şahika Tekand oldu.  

  

Ödüller, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahiplerine 

sunuldu.  
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Bilgi İçin: 

  

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 

MÜDÜRLÜĞÜ  

 

Gümüş Cad. No.3 Harbiye-ŞİŞLİ İSTANBUL 

Basın ve Halkla İlişkiler – 0212 455 39 34 - 0212 455 39 35 / Faks: 0212 

449 51 41 

 

https://www.facebook.com/istanbulsehirtiyatrosu 

https://twitter.com/sehir_tiyatrosu   

e-mail: basin.yayin@ibb.gov.tr web: www.ibst.gov.tr 

Muhsin Kayar 
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Yoğun günlerden geçmekteyiz… 

 

Yeryüzü, gökyüzü eşzamanlılığını anlatan astroloji, bunu uzun zamandır dile 

getirmekteydi… 

 

2012 değişim, dönüşüm rüzgarlarını getirmekteydi. 

Herkes tek bir güne, 21 Aralık’a atıfta bulunurken, aslında bu sürecinin daha uzun 

geçeceği gökyüzünde yazılıydı. Ama umutsuz olmadan, bunun sadece bir süreç 

olduğunun altını çizmeliyim. Her doğum sancılı olur… 

 

Sadece insanların doğum haritası yoktur, ülkelerin de vardır. 

 

İşte Türkiye’nin haritasına bakınca pek çok önemli işareti okumaktayız. Yeniden 

yapılanma, sorumluluk alma, yönetsel zaafiyetleri giderme zamanlarındayız. Bu süreç 

daha uzun sürecek, bilmeli, gerçekçi olmalıyız. Bu ayın başında, Gezi Parkı sebebiyle 

ortaya çıkan olaylar, ay içinde de çeşitli boyutlarda devam edeceğe benzer. Ne bizi 

korkutanlara kanmalı, ne de olanları görmezden gelmeliyiz. Bakış açımızı çözüme 

çevirmeliyiz.  

 

Bardağın dolu tarafına bakan biri olarak, kendi adıma pek çok şey öğrendim bu 

olaylardan. Komşuluğun öldüğünü sanarken yanıldığımı anladım. Ne kadar 

sağduyulu, temiz çocuklar yetiştirdiğimizi gördüm. Aslında aramızda sınıf ve inanç 

farkı olmadığını fark ettim. Birbirimize siyaseten değil, gönülden bağlı olduğumuzu 

fark ettim. Herşeye rağmen, herkese rağmen… 

 

Başı hep yukarıda dolaşan biri olarak, yerdeki gürültüden rahatsız olmadım; 

eşzamanlığa hayran, ülkem insanlarına daha sevgiyle bakar hale geldim.  

  

Yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

 

Esenliklerle... 

Astroloji Haziran 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Bolca seyahat yapacağınız, pek çok kişiyle görüşeceğiniz, bir sürü toplantıya gireceğiniz bir 

aydan geçmektesiniz. Artan yoğunluk sebebiyle konsantrasyon zorluğu çekebilirsiniz. Yanlış 

anlamalara neden olmamak için ifadelerinize özen göstermelisiniz. Ay sonuna doğru evinize, 

ailenize daha fazla zaman ayırmalısınız. Evde yapmanız gereken sorumlulukları yerine 

getirmelisiniz. 

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Maddi konulara odaklanmalısınız. Ay içinde yapacağınız yatırımları gözden geçirmeli, 

harcamalarınızı kısmalısınız. Birden fazla konuya dikkat etmeniz gerekeceğinden mümkün 

olduğu kadar tasarruflu olmalısınız. Yatırım fırsatlarını değerlendirirken uzun vadeli 

düşünmelisiniz. Hızlı karar almaktan kaçınmalısınız. Ay sonunda doğru ticari faaliyetleriniz 

artsa da dikkatli olmalısınız.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Kişisel bakımınıza, sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir aydan geçmektesiniz. 

Şimdilerde yapacağınız girişimlerin beklediğinizden de yararlı olacağını bilmelisiniz. Kılık, 

kıyafet, dış görünüm ve kişisel isteklerinize zaman ayırmalısınız. Yeni yaşınıza girerken 

kendinizeyatırım yapmanın avantajını yaşayacaksınız. Ayın sonuna doğru parasal konularda 

daha şanslı olacaksınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Bu ayı beklentilerinizden uzak tutmalısınız. Şartlar ne getiriyorsa ona uyum sağlamanız 

yerinde olacaktır. Kontrol edemeyeceğiniz şartlar için olayları zorlamamalı, insanları 

karşınıza almamalısınız. Sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz, başkalarına destek olmanız 

gerekebilir. Fırsat buldukça ruhsal çalışmalarda bulunmanız iyi gelecektir. Ayın sonuna 

doğru enerjinizin yenilendiğini göreceksiniz. O zamana kadar sabırlı olmalısınız.  

astroloji ajandası 
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Kendinizi geliştirmek, kültürünüzü, bilginizi artırmak için bu ayı iyi değerlendirmelisiniz. Yeni 

yerler keşfetmek, yurtdışıyla bağlantı kurmak, dini, felsefik konulara yakınlaşmak için çeşitli 

fırsatlar edinebilirsiniz. Hukuksal konularda da çok tatmin edici olmasa da gelişmeler 

olacaktır. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz ayın sonuna doğru, işinize olan yansımasını 

göreceksiniz. Önemli kişilerin ilgisini çekebilirsiniz. 

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Bu ay maddi konulara özen göstermelisiniz. Özellikle borç, alacak, kredi gibi konularda 

kontrollü olmalısınız. Ortaya çıkan sigorta, prim, hisse gibi çeşitli ödemeler sebebiyle kontrollü 

harcama yapmalısınız. Ayrıca zorunlu olmadıkça cerrahi müdahalelerden kaçınmalı, 

sağlığıza özen göstermelisiniz. Eşinizi de ihmal etmemelisiniz. Ayın sonuna doğru daha rahat 

ve iyimser olacaksınız. 

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Yaza girdiğimiz bu ay herkes tatil planları yapsa da siz işlerinize odaklanmalısınız. 

Kariyeriniz, işiniz için önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Ayın sonuna kalmadan adım 

atmaya özen göstermelisiniz. Sizin için önemli kişilerle tanışmak, yaptığınız şeyleri 

sergilemek için çeşitli fırsatlar bulacaksınız. Geri planda kalmamalı, isteklerinizi dile 

getirmelisiniz. Ay sonuna doğru işteki girişimlerinizin maddi karşılıklarını alabilirsiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Bu ayı sosyalleşmeye ayırmalısınız. Arkadaş çevrenizle ilgilenmek, yeni bağlantılar kurmak, 

çeşitli gruplara girmek size iyi gelecektir. Gelecek günleri organize etmeli, yazın ve yılın geri 

kalan günlerini planlamalısınız. Arkadaşlarınızdan yardım almalı, sorunların çözümü için 

öğütlere açık olmalısınız. Ayın sonuna doğru kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Biraz geriye 

çekilmek iyi gelecektir.  
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Hayatın renkli taraflarıyla ilgileneceğiniz bir aydan geçiyorsunuz. Çocuklarınızla daha fazla 

zaman geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle birlikte olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırıp 

hobilerinizle ilgilenebilir, spora zaman bulabilirsiniz. Küçük tatil fırsatları yakalayabilirsiniz. 

Bunları iyi değerlendirmelisiniz. Zira ayın sonua doğru işleriniz ve sorumluluklarınınz 

artacaktır.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Ev içinde yapmanız gereken ayarlamalar sebebiyle işe zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. 

Ebeveynelerinizin sağlık durumu ya da ev içindeki tamirat, tadilat gibi çalışmalar gündeme 

gelebilir. Yakınlarınızla iyi iletişim kurmak sayesinde zorlukları aşabilirsiniz. Yapacağınız 

düzenlemeler sayesindee daha rahat bir yerleşime kavuşacaksınız. Ay sonuna doğru daha 

rahat olacak, eğlenceye zaman ayıracaksınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

İşte biriken işleri toparlamak, yarım kalmış işleri bitirmek için yoğun bir aya girmektesiniz. 

Pek çok işi bir ara yapmak durumunda kalabilirsiniz. Pratik, verimli olmanın yollarını bulmalı, 

yardım alacağınız kişilerle iletişim halinde olmalısınız. Bu yoğunluk arasında kendinizi ihmal 

etmemeli, sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Ayın sonuna doğru 

partnerinizle ilgili gelişmeler dikkat çekecektir.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Bu ay tek başınıza hareket etmek istiyorsanız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Partnerinize, 

eşinize danışarak yol almanız daha iyi olacaktır. Önemli sözleşmeler, anlaşmalar yapmanız 

gerekiyorsa ayın sonuan kalmadan imzalamalısınız. Ortaklaşa hareket etmeye özen 

göstermeniz sayesinde daha rahat olacaksınız. Evlilik, oraklık gibi konularda güzel 

gelişmeler olacaktır. Ay sonuan doğru maddi konulara özen göstermelisiniz.  

astroloji ajandası 
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Avokadolu salsa 
  
Malzemeler: 

1 adet olgun avokado 

2 diş sarmısak (rendelenmiş) 

1 adet limon suyu 

1 yemek kaşığı kapari 

2 adet kornişon (zar şeklinde doğranmış) 

yeteri kadar zeytinyağı 

yeterii kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber  

 

Hazırlanışı: 

Avokadoyu ortadan uzunlamasına kestikten sonra çekirdeğini çıkarın ve bir kaşık 

yardımıyla kabuğundan sıyırın. 

 

Bir kase içinde çatalla ezin. İçine sarmısak, kornişon ve kaparileri ekleyin ve 

karıştırın.  

 

Bir kavanoz içinde limon suyu, zeytinyağı, tuz ve biberi çalkalayarak iyice karıştırın 

ve dilediğiniz kadar hazırladığınız salataya ekleyin. 

 

Dilerseniz kornişon ya da kapari ya da sevmediğiniz bir tanesini eklemeyebilirsiniz. 

Limon, tuz ve zeytinyağı oranlarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 

iki lezzet, iki tarif 

Aslı Balakın  www.dokuzuncubulut.com   isimli yemek sitesini hazırlıyor; sağlıklı, pratik ve şık 
yemekler hazırlamayı seviyor. Bu ay kısa sürede hazırlayabileceğiniz, sunumlarıyla da 
sofralarınıza güzellik katacak iki tarif öneriyor. 

Aslı BALAKIN 
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Tava Keki /Welsh cake  

 
Malzemeler: 

2 cup un (260 gr) 

1/3 cup şeker (65 gr) 

1 paket kabartma tozu 

1/4 çay kaşığı tuz 

1/2 çay kaşığı tarçın 

1/2 cup (113 gr) soğuk tereyağı  

1/3 cup (50 gr) kuru üzüm  

2 yemek kaşığı elma rendesi (istenirse) 

1/4 cup (40 gr) portakal kabuğu şekerlemesi 

1 yumurta 

2-4 yemek kaşığı süt  

  

Hazırlanışı: 

Büyük bir kasede un, şeker, tarçın, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Miksere unlu 

karışımı ve küçük parçalar halinde doğranmış soğuk tereyağını ilave edin ve tart 

hamuru gibi (kalın kum görüntüsü) bir kıvam alana kadar kısa kısa karıştırın. Kuru 

üzümü ve portakal şekerlemesini ekleyin. Bir kasede çırptığınız yumurtayı ve yeterli 

miktarda sütü ekleyin. 

 

Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında en az yarım saat bekletin. Soğuyan 

hamuru unladığınız tezgahta yaklaşık 5-7cm kalınlıkta açın ve yuvarlak bir kalıpla 

kesin. 

 

Kalın tabanlı ya da döküm tavayı ısıtın ve fırça ile tereyağı sürün. Aralıklı olarak 

kestiğiniz kurabiyeleri tavaya yerleştirin ve her iki tarafını altın rengi olana kadar 

pişirin. Pişen kurabiyeleri tel üzerinde biraz soğutun ve yanında reçel veya tereyağı 

ile oda sıcaklığında servis edin.  

iki lezzet, iki tarif 
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http://www.dokuzuncubulut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=255:portakal-sekerlemesi&catid=74:kek-tarifleri&Itemid=102
http://www.dokuzuncubulut.com/index.php/mutfak-srlar/304-tart-hamuru.html
http://www.dokuzuncubulut.com/index.php/mutfak-srlar/304-tart-hamuru.html
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Facebook:  facebook.com/MartiDergisi 
Twitter: @MartiDergisi 
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“Eğer ne yaptığını iyi biliyorsan her 
zaman başarırsın. Başarmak için ne 
yaptığını bilmek gerek.”   
 
Martı  
Jonathan Livingston 
Richard Bach  
  


