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Yasemin Sungur 

 

Ben ve sen 

Ben, sen ve diğerleri 

Diğerleri ve ötekileri 

 

Daha devam edebilirim, ancak anladınız siz neden bahsedeceğimi. Farklılıkların 

yaratığı sorunlara çözüm aramıyorum, sadece anlamaya çalışacağım. 

 

Tüm insanlar birbirinden farklı. Her birimiz farklıyız. Farklı şeylerden etkilenir, farklı 

şeyleri severiz. Tüm insanların birbirinden farklı olduğunu görür ve biliriz. Bu farklılıklar 

bizim kişisel özelliklerimizi oluşturur. Esmer, sarışın, kısa, uzun, küçük, büyük, 

duygusal, mantıklı vb. Bu farklı bedenlerde, zihinlerde farklı fikirlerin olacağını ise kabul 

etmeyiz. Çözüm aramıyorum dedim, ancak bildiğim sihirli bir çözüm var. Tek yapmamız 

gereken farklılığı kabul etmek. Farklı düşüncelere sahip olacağımızı, herkesin bizimle 

aynı fikirde olmayacağını kabul etmek. Kabul edince ilk engel ortadan kalkıyor ve 

anlamaya doğru ilk adım atılıyor.  

 

Kabul etmenin ikinci adımı olduğu gibi kabul et, kabul et ki anlamaya devam et. 

Anlamak işin özü. Anlarsak emek veririz. Birbirimizi tanımak, sevmek ve saygı duymak 

için anlamalıyız. Anlamazsak sevmeyiz, sevmezsek saygı duymayız. Sevgiyle birlikte 

gelişen saygı olumludur, gerçektir. Korkuyla gelişen saygı ise olumsuzdur ve endişe 

yaratır.   

 

Ben ve sen, birbirimizi tanıyacak, tanıdıkça farklılıklarımızı anlamayı öğreneceğiz. 

Ben, sen ve diğerleri, ötekileri renk, ırk, kültür, din, dil farklılıklarıyla daha güzel bir 

dünya hayalimizi, birbirimizi tanıyarak, anlayarak, severek ve saygı duyarak birlikte 

gerçekleştireceğiz.  

 

Fark edin, anlayın,  sevgiyle nefes alın ve adım atın. 
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HAYAL KAPILARI koleksiyonu  
15 Kasım’dan itibaren www.ozlemtuna.com adresinde 
 online satışa sunulacaktır.  
Özlem Tuna’nın Sirkeci; Nemlizadehan da bulunan showroom da satışı 
yapılmaktadır. 
 
HAYAL ANAHTARI : Kolye    95 TL 
Lazer kesim pirinç ve altın kaplama uzun kolye. 
 
SIR :  küpe  140 TL  
Lazer kesim pirinç ve altın kaplama küpe.  
 

http://www.ozlemtuna.com
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Özlem Tuna’dan yeni koleksiyon 
  
Tasarımcı Özlem Tuna yeni koleksiyonuyla hayallerimizin kapısını açmaya talip... 
Metropol yaşamı günümüz insanının hayatını her gün biraz daha zorlaştırırken, 
sırlarını ve umutlarını içlerine kapatıyor. Özlem Tuna’nın “hayal anahtarı” işte bu 
noktada tasarımda eski ve yeniyi birleştirip kapıları açmak için yasamdan güç 
almamızı vurguluyor. 
  

 HAYAL KAPILARI 
  
AŞK  ALTINdır… 
HAYATın vazgeçilmezi ve YAŞAMın gerçeğidir. Yarattığı  KOYU 
FARKINDALIK, HAYAL ANAHTARI ile HAYAT AĞACInın SIR ve UMUT 
yüklü kapılarını açar. 
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Geleceği Tahmin Etmek 
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Zihin, kendini var etmeye çalışır. Zihnin, egonun en temel korkusu, ölüm korkusudur. 

Ne kadar egosal dürtü varsa, temelinde ölüme dayanır. Eğer insana sadece bir 

hayvan olarak baksaydık, insan, bu dünyadan gideceğini bilen tek canlıdır. Bu da 

ego’nun ödünü koparır. 

 

Ego, kendini korumak için ‘güven’ peşinde koşar ve kendini var etmeye, göstermeye 

çalışır.  

 

Ruh olarak sonsuz varlık olduğumuz hakikatini bir yana bırakırsak, zaman zihin için 

sadece mekanik değil, psikolojik olarak da vardır. Bu sebeple devamlı gelecekteki 

“belirsizliği” azaltmaya çalışır. “Değişim” tüylerini diken diken eder. 

Deniz Öztaş 

zihince 

En rasyonel ve mantıklı olduğunu iddia edenler, en ayakları yere 

basanlar bile zaman zaman, “Falcıya inanma ama falsız da kalma” 

der. 

martı* kasım 2013 
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Kuantum fiziğinin ortaya koyduğu gibi, en katı madde bile bir enerjiden başka bir şey 

değildir, her şey devamlı hareket halindedir... Değişim kaçınılmazdır. Bunu 

destekleyen bir ayette şöyle der: 

 

 “Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın; Oysa onlar bulutların yürüdüğü 

gibi yürümektedirler...” (Kur’an - Neml, 27/88) 

 

Aydınlanma veya farkındalık seviyemize göre dünyayı algılama biçimimizi değişir. 

Yazının bundan sonrasında farkındalık seviyesi çok yüksek olmayan ve kendini 

genellikle zihinle özdeşleştiren tüketici tipinden bahsedilecek. 

 

Pazarlama ve İnovasyon 

 
Pazarlama bilimini incelersek, bir medyumdan çok farklı olmadığını göreceksiniz. Bu 

ürün satar mı? Bu ürünü bir kere alan bir kere daha alır mı? Hangi paket daha ilgi 

çeker? Hangi aktivite ne kadar sürede ne kadar satış getirir? 

 

Hemen Henry Ford’un o ünlü sözü geliyor insanın aklına: “Eğer insanlara ne 

istediklerini sorsaydım, daha hızlı bir at cevabını alırdım.” 

 

Yeni bir ürünün piyasaya çıkışı iki şekilde oluyor; (a) müşteriye sorarak, (b) üreticinin 

ARGE’sinden... 

 

Geleneksel Pazar araştırmaları ile müşteriye soru sormak ile hangi cevapların 

peşindeyiz? 

 

 

zihince 

martı* kasım 2013 
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New Coke, Walkman gibi bir efsane araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, hayat 

geleneksel araştırmaların geleceği tahmin etmekle ilgili büyük felaketler 

oluşturuyorlar.  Psikoloji ve Nörobilim gösteriyor ki, birçok araştırma sadece istenen 

bir niyeti ortaya çıkarmak amacına hizmet ediyorlar.  

 

Pazar araştırmalarına dayalı birçok ürün çıkıyor ve yok oluyor; bütün oranı 

%80’nlerin üzerinde. 

 

Porsche firması tasarımlarını müşteriye sorarak gerçekleştiren bir firma değil. 

Cayyenna gibi bir modelin ‘çirkin’ ve garip olduğuna dair olan yorumlara rağmen, 

satış rekorları kırıyor model... Her ne kadar Porsche kimliğini zedeleme ihtimali olsa 

da, bu başka bir konu... 

 

Tüketicisi anlamaya çalışan BMW firması 2003’de 5 Serisini tüm olumsuz eleştiri ve 

verilere rağmen piyasaya sunar. BMW yetkilisinin dediği gibi gelecek üç sene 

içerisinde beğenilecek bir modelin peşindeler. Şimdi, müşteriye sorduklarında 

“geçmiş” bilgi ve deneyimlere dayalı bir yanıt alacaklar. 

 

40’lı yaşlara gelen bizim nesil gayet iyi hatırlar: Uzay yolunda Kaptan Kirk’in elinde 

bir cep telefonu vardır. Bu telefon sadece kablosuz, her yerde konuşmaya yarar. Bu 

telefon dokunmatik değildir, facebook’da Kaptan Kirk gittiği gezegenlerin 

fotoğraflarını yüklemez, twitter’da seyir defterinden notlar yayınlamaz, Instagramı 

duymamıştır bile... 
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Geleceği hayal edişimiz, sadece düşüncelerimizde olduğu zaman son derece kısıtlıdır. 

Düşünce ve zihin hafızadaki bilgiyi ve deneyimleri kullanarak bir sonuç arar; bu da 

geçmişe dayalı bir sonuç verir. 

 

Gerçek yaratıcılık, Einstein’ın dediği gibi zihin durduğu zaman ortaya çıkandır. 

Einstein, en büyük keşiflerini tıraş olurken, Arşimed banyo yaparken, Newton ise 

muhtemelen elma ağacının altında dinlenirken yaptılar. 

 

Biz geleceğimizi ne kadar öngörüyoruz? Kendimiz ne kadar tanıyoruz? Hayatınızın 

akışını ne kadar tahmin edebiliyorsunuz? Çocuklarınızın? Ekonomini? Markaların? 

Müşterilerin? 

 

Bir çok firmanın kendim hakkındaki doldurduğum formlara bakıyorum, ve bazen iki, 

bazen beş senede tercihlerimin değiştiğini görüyorum. Kaldı ki, bu sadece rasyonel 

beynin (Pre-Frontal Korteks) ile yaptığım kadarı, buzdağının altındaki değişimlere 

nasıl ulaşacağız? 

 

• Şimdi ’de bilinçaltı %90 davranışlarımızı etkiliyorsa, geleceği nasıl sorabiliriz? 

• Gelecek hakkında ego, genellikle çok olumlu veya nadiren aşırı olumsuz olabilir. 

• Bilinçsizce yapılan seçimler, araştırmada sorulduğunda bilinçli hale gelir. 

• Aşırı odaklanma, bir şeyin nasıl olacağı üzerine cevapları arar, nasıl olmayacağına 

odaklanmaz.  

• Her bölüm araştırmadan farklı soru ve cevaplar bekler; üretim ürünün 

beğenilmesini, pazarlama doğru pozisyonlamayı, finans doğru fiyatlandırmayı, 

ajans doğru aktivitelerin ne olacağını sorgular. 

 

martı* kasım 2013 

zihince 
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• Hikaye ek değer katar ama bu kısa sürer. Bir lokantanın verdiği oyuncak o an 

için çok değerlidir, bir-iki gün sonra sorulmaz bile... 

• Çoğu zaman alışkanlıklarımızla hareket ederiz. Bu da yeni gösterilen bir ürünü 

değerlendirirken bir sapma yaratır. 

• Araştırmada gerçek bir satın alma yoktur. Bu sebeple risksiz bir ortamda yorum 

yapılır. 

• Akıcılık, ister ürünün isminde, ister yazı karakterlerinde, isterse soruların 

kendisinde olsun, cevapları olumlu yönde etkiler. 

• İlginç bir buluş da, insanların kendi baş harfleri ile başlayan kelimelere, kişilere 

ve ürünlere ilgi göstermeleridir. Bu zihnin aidiyet duygusundan ileri gelmektedir. 

 

Bu konuda en büyük destekçi Zihinsel Pazarlama çalışmaları, Psikoloji ve 

Sosyoloji, bu konuda birçok makaleyi www.zihinselpazarlama.com adresinde 

bulabilirsiniz. 

Peki, gelecekle ilgili ne yapabiliriz? Ürün ve servislerimizi nasıl tasarlayabiliriz?  

Bu biraz bir kişiye hediye almaya benzer. Ona ne alacağınızı sormazsınız, ama o 

kişiyi ne kadar bilir, geçmiş davranışlarını ne kadar derinlemesine bilirseniz, o 

kişinin hediyeyi beğenme ihtimali o kadar artar.  

Diğer bir faktör ise, ürünü geliştiren yaratıcı ekibin fazla düşünmeden kalplerini 

kullanarak ürünleri geliştirmeleri. 

Son olarak da, organizasyonun buna hazır olması; yeniliklere açık, başarısızlıkları 

kucaklayan ve sonuçlardan hızlıca yararlanıp bir sonraki ürünü modelleyebilecek 

kadar hızlı ve esnek... 

 

http://www.zihinselpazarlama.com/
http://www.zihinselpazarlama.com/
http://www.zihinselpazarlama.com/
http://www.zihinselpazarlama.com/
http://www.zihinselpazarlama.com/
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#Selfie, yeni sözcük – Oxford 

sözlük bile kendisini tanıdı!  

15 

Oxford sözlüğe, Wikipedia’ya, Ekşi ve Uludağ sözlüklere de giren, 

mobil cihazlarla kendi fotoğrafını, videosunu çekip paylaşmak 

demek olan yeni bir sözcük...  

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 

martı* kasım 2013 

“Selfie” cihazların fotoğraflama, video,  aplikasyonların ve sosyal platformların 

paylaşım kabiliyetleri arttıkça gelişen bir trendin kelimeye dökülmüş hali...  

  

Türkçeye çevireyim dedim ama aklıma gelen ifadeler; kendin çek- kendin paylaş, 

kendi çekimin, kendi fotoğrafım/videom, özümün fotosu/videosu/görseli vb. Kulağıma 

uzun ve zorlama geldi.  

  

Self Check-In, Self-Çekim gibi bir şeyleri denedim...  Bunlar da yarı İngilizce, yarı 

Türkçe ya da yine tamamen İngilizce oldu. Uğraşmayı bıraktım.  

  

Aranızda “Selfie” ye karşılık gelecek kısa, yalın, akıllı bir kelime icat eden çıkarsa, 

memnuniyetle değerlendiririz:) Türkçeyi katlediyorsunuz diyenlere de bir yanıtımız 

olur:)  

  

http://oxforddictionaries.com/definition/english/selfie?q=selfie
https://eksisozluk.com/selfie--3609936
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Selfielerin teknik, sosyolojik, demografik analizi:) 
  

#Selfie paylaşımlar daha çok genç kızlar ve kadınlar tarafından ve genellikle 

fotoğraf olarak kullanılıyor. Video alışkanlığı arttıkça, video halinin artması, doğal 

olarak, bekleniyor.  

  

13-23 yaş arasında yaygın. 30-40 yaş civarı ve üstü de giderek ilgi duyuyor. 

Genellikle garip, komik, sevimsiz, seksi ya da çirkinleştirilmiş yüz/vücut ifadeleriyle 

yapılıyor. Kolun uzanabildiği mesafeden ya da aynadan çekiliyor.  

  

Daha çok Facebook (Fitness Selfies, Nude Selfies etc.), Twitter, Tumblr, özellikle de 

Instagram gibi platformlarda paylaşılıyor. Filtreleme seçenekleriyle bol bol 

süsleniyor. Selfieler çoğalınca Snapchat gibi anlık foto-mesajlaşma servislerinin 

ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor. Bu tarz yeni platform yatırımlar alarak çığ gibi 

büyüyor... 

  

En çok Narsist, teşhircilik eğilimleri, cinsel çağrışım yapma eğilimleri olanlar, 

antipatik, çıkıntı, aksi, a-sosyal itici profiller ya da anlık, dönemsel modu itibariyle 

böyle hissedenler ve tabii her daim komik olan, sululuk yapan, şen-şakrak 

şamatacılar ve ünlüler tarafından kullanılıyor... Bacaksız Justin Bieber’in bu konuda 

da rakiplerinden önde olduğu bir gerçek. 

 

Facebook analizlerine göre;  
  

- Sıklıkla Selfie post edenler övgü almak, dikkat çekmek, farklı, cesur, seksi, güzel, 

mutlu, üzgün vb. olduğunu göstermek ihtiyacını yansıtıyorlar.   

  

martı* kasım 2013 

martı dijital gelecekte 

https://twitter.com/search?q=#selfie&src=tyah
http://www.tumblr.com/tagged/selfies
http://instagram.com/futuristufuk
http://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat
http://www.snapchat.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.snapchat.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Narsisizm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Te%C5%9Fhircilik
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- Çoğunda yüz odaklı pozlar, şişkin, dolgun dudaklar, baygın-süzgün-pörtletilmiş, 

şaşılaştırılmış gözler, sarkan diller, kısmen görünen göğüs, popo çatalı ya da bazı 

vücut kısımları yer alıyor.  

 

- Selfieye merak var. Herkes bakıyor, ancak beklentilerin aksine pek öyle sempatiyle 

karşılanmıyorlar. Bu tip paylaşımları çok olanlardan uzaklaşma, dalga geçme eğilimi 

artıyor. “Ezik” denip, infaz derhal gerçekleşiyor. Gerçek hayat ilişkileri, imajları 

zedeleniyor.  

  

- Porn kültürünün (Porn Culture) yükselişi ile görünür olmanın ve seksi, uyaran 

çağrılar yapmanın bir aracı, sonucu ve uzantısı olarak gelişiyor.  

  

- En popüler kullanım amaçlarından biri de “intikam”. Özellikle eski sevgilileri, 

arkadaşları hedef alan selfie sayısı yüksek. Bunlarda hem yeni çekimler, hem de 

eski-mutlu anlarda paylaşılmış pozlar bolca kullanılıyor. Aman dikkat! 

  

- Modern sanat galerilerinde “Selfie” sergileri Pop-Art kategorisinde yayınlanmaya 

başladı.   

  

Hadi bakalım daha neler göreceğiz, paylaşacağız...  

  

Unutmayın #Selfie için Türkçe kelimelerinizi ve de Selfielerinizi bekliyorum:)  

  

Her şeye rağmen:) Seni seviyorum Dijital Devrimmmm!..  
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https://eksisozluk.com/ezik--44847
http://en.wikipedia.org/wiki/Porn_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Porn_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Porn_culture
http://socialapparition.org/2013/06/04/the-art-of-a-selfie/
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=855
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=855
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=855
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Her insan için günün 24 saat olması, yaşamın bir adaleti. Bu süreci 

kıymetli kılan, yüzlerce seçeneğin içinden sadece birini seçerek, o 

anda sadece onu yapıyor olabilmemiz. Çünkü şimdilik, bu 

bedende, sadece bir yerde olabiliyoruz. Aynı anda bir başka yerde 

olmak istesek bile, buna imkan yok. 

Kaptanım, yol arkadaşım 

martı* kasım 2013 

koçluk 

Yaşam büyük bir organizasyon. İçinde herkese ve her şeye yer var. 

Beynimiz de büyük bir organizasyon. İçinde herkese ve her şeye yer var. 

  

Beyinin en önemli özelliği, kişiye özel olması. Her insanın beyni farklı çalışıyor. Deniz 

(yaşam) aynı deniz olsa da, gemilerimizin özellikleri farklı. Aynı denizde birbirinden 

bambaşka renklerde yüzen gemileriz biz. 

  

Yaşam da beyin de, sonsuz olasılıkların içinde yönetilmeyi bekliyor. Her ikisi de, 

doğru bir organizasyonu hak ediyor. 

  

Yaşamınızı organize edemezseniz, sonsuz olasılıklar içinde kaybolursunuz. Koca bir 

okyanusun içinde pusulasız giden bir geminin kaptanı gibi. Dalgası var, rüzgarı var, 

fırtınası var. 

  

İsmail Barış Özpazarcık 
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Yaşam yolculuğu, her insanın kendi yaşamının efendisi, kendi gemisinin (bedeninin) 

kaptanı olması için. Dümen ise, beyin. Dümeni doğru yere kırmak, doğru limana 

demir atmak için nereye gittiğini bilmek gerekiyor. 

  

Senin gemin nereye gidiyor? 

 

Sen hangi limandan hangi limana gitmektesin? 

 

Varmak istediğin liman (hayatı başarmak) için en doğru seçimleri yaptığını düşünüyor 

musun?  

  

İşin, senin için en doğru iş mi? 

 

Mesleğin, karnını doyurmak dışında, seni gerçekten mutlu ediyor mu? 

 

Hayatta seni motive eden neler var? 

 

Deniz dalgalandığında, fırtına çıktığında gemini sağlam karakterinle yönetebiliyor 

musun? 

 

Bu geminin içinde kendini güvende, emniyette buluyor musun? 

  

martı* kasım 2013 

koçluk 



21 

Olmak istediğin insan olmak için, seçimlerini sorgulamalısın. 

 

Binlerce liman arasından seni sen yapacak en doğru liman, hangi liman olabilir?  

 

Yanlış limana demir attığında, kendinden bile uzağa düşebilme riskin var. 

 

Hayata verdiğin anlamları gözden geçirmelisin. 

 

Çünkü yaşam çok değerli. Sen yaşamsın ve değerlisin. 

  

Hayatında olan her şeyi; yaşam alanlarını, sonsuz olasılıkların olduğu zamana neler 

sığdırdığını, işine ve ilişkilerine verdiğin emeği gözden geçirmelisin. 

 

Çünkü yaşam çok kısa, deniz çok derin, geminin bir tek kaptanı var.  

  

Bu deniz (yaşam) öyle bir deniz ki, senin gemini taşıyabilecek güçte. Bu deniz öyle 

büyük, öyle bolluk içinde ki, sana bolluk ve bereketi taşıyabilecek yüce gönüllülükte.  

  

Ve bu deniz, hiç bir gemiyi birbirinden ayırmıyor. Eşitlik ve adalet prensibi gereği, 

yükleri ne olursa olsun, hepsini sırtında taşıyor. 

  

Sen, seni sırtında taşıyan o denizin üstünde yüzen geminin kaptanısın! Kendini 

denize bıraktığında seni yüksünmeden taşıyan o denizin çocuğusun. 

  

Bu sonsuz denizin içinde geminin doğru limanlara ulaşabilmesi için koçluk doğru 

adreslerden biri. Her insanın bir koçu olmalı. Ya da koçluk eğitimleri ile kişi yaşamını 

organize etmeyi öğrenmeli. Profesyonel bir koç olarak, her kararımı hala koçlukla 

alıyorum.   
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Çünkü aldığım her kararla (ruhsal olarak) biraz daha büyüdüğümün farkındayım. 

Attığım her adım, İNSAN tarafıma biraz daha yaklaştırmıyorsa beni, o kararı almanın 

ne önemi var ki? 

 

Ve biliyorum ki, benim bir yaşam pusulam var. 

 

O, içimdeki derin bilgemde, özümde saklı. 

 

Yolumun haritasını ancak o gösterebilir, ancak o söyleyebilir bana yönümü. 

 

Doğru sorularla doğru cevapları alma şansım var. 

 

Güçlü sorularla kendi içsel gücüme erişebilme bilincim var. 

 

Çünkü Koçluk, güçlü sorularla en doğru limanı bulma sanatıdır. 

  

Deniz dalgalandığında, hava bozduğunda, fırtına geldiğinde, eğer kendi limanıma 

sığınacak kadar güvenemiyorsam kendime, ben o geminin kaptanı değilim demektir. 

  

Eğer kaptanlığıma güvenmiyor olsaydım, bu denizde ne işim vardı. Bu denizde 

olduğuma göre, kaptanlığımı yetkinleştirmem gerekir. 

  

Çünkü denize hükmedemeseniz bile, geminize her zaman hükmedebilirsiniz. 
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" Cesur ve Kararlı Ol! Zincirlerini Kır!"  
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I.GÜN 05 KASIM 2013 SALI  

Gündemi “İnsana Saygı” olan 21.PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’ni iki gün 

boyunca izleme fırsatım oldu. İlk defa katıldığım için biraz heyecan ve bolca merak 

içinde kongre salonuna erkenden ulaştım. Geldiğimde herkes hummalı bir hazırlık 

içindeydi, ben de etrafın sakinliğini fırsat bilerek sergi alanını program kitabımın 

yönlendirmesi ile rahat bir şekilde gezdim ve katılımcı firmaları tanıma fırsatını 

yakaladım.  

 

Sergi alanını gezerken bir de baktım ki Anadolu Auditorium’da yerimizi alma zamanı 

gelmişti, yavaşça içeri girmeye başladık ve o da ne flaşlar patlıyor, kamera beni 

çekiyor ve kendimi sahnede buluyorum, kısa süreli şoku atlattıktan sonra bir an neler 

hissettiğimi düşündüm; şaşkınlık, keyif  ve farklı bir şey yapmış olmanın hazzıydı 

hissettiklerim. Yerime giderken daha ilk andan bu farklılığı yaşadıysam  ilerleyen 

saatlerde  nelerle karşılaşabileceğimi iyice merak etmeye başladım. 

 

Sahneden giriş yapmanın keyfine Fatih Türkmenoğlu’nun sempatik ve dinamik açılış 

konuşması eklendi. Bizlere kongre boyunca yararlanabileceğimiz özel toplantı 

imkanı, multizone, internet bağlantıları vs konularında bilgilendirme yaptı ve 50 ye 

yakın oturumda 150 den fazla konuşmacıyı dinleme imkanına sahip olduğumuzu 

hatırlattı. Bizi, kongre boyunca oturumları bizimle birlikte takip edip karikatürleri ile 

yorumlayacak olan karikatürist Gürcan Özkan ile tanıştırdı. Ve kongre açılışını 

yapmak üzere TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Direktörü ve PERYÖN 

Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Oğuz Duman’ı sahneye davet etti. 

 

Duman konuşmasında, bu sene 21.si yapılan kongrede hayatın içinden pratik 

bilgilerin olduğunu ifade ettikten sonra, iş’te eşitlik, KOBİ’ler, endüstriyel ilişkiler ve iş 

güvenliği konularının bu kongrede öne çıkacak konular olduğunu belirtti.  

Pınar Şenoğlu 

21.PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi'nde iz bırakan mesaj  
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İyi İK çalışanının, şirketin sonuçlarına etki eden, gelecek için devrimci olan ve 

gelenekleri ile geleceği birleştiren kişi olduğunu belirterek İK çalışanlarına yön 

göstermiş oldu. Kalıplarımızdan sıyrılmamız gerektiğini, her sabah farklı bir şeyler 

yapmak için uyanmamızı, küçük farklılıklarla hayatımızda çok büyük değişiklikler 

yapabileceğimizi söyledi ve bütün bunları yaparken Google kadar basit olmamız 

gerektiğini ifade etti. Kongre sırasında  öğle aralarındaki seansların 

değerlendirilmesinin faydalı olacağını belirttikten sonra  2016 yılında Dünya İnsan 

Kaynakları Kongresi’ne ev sahipliği yapılacağının haberini verdi.  

 

Daha sonra sahneye konuşma yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 

Yardımcı Doç. Dr. Aşkın Asan davet edildi. Asan konuşmasında kadının değişimin 

öncüsü olacağını, kadınların potansiyelini, azim ve kararlılığını kullanmadan başarıya 

ulaşmanın mümkün olmayacağını ifade ederek kadın ile ilgili hayata geçirilmekte 

olan projeleri bizlere anlattı.  

 

Ve sahne sırası Jim Lawless’ındı. Kendisi merak ettiğim bir konuşmacıydı. Duruşu, 

kendini ifade ediş biçimi ilginçti ve sahneyi kullanma becerisi çok yüksekti. Üstün bir 

performansla konuşmasını yaparken bizlere kendi hikayemizi kendimizin yazmamız 

gerektiğini, zamanın hikayemizi yazmak için bize verilen bir kağıt olduğunu anlattı. 

“Cesur olun, zaman akıp gidiyor ” dedi.  Hayal ve hedeflerimizin içimizdeki kaplana 

yem olmaması  gerektiğini, bunun için de değişimin şart olduğunu ifade etti. 

Değişmek için uzun zamana ihtiyaç olmadığını, değişimin anlık olduğunu ancak 

bazen değişim kararını vermenin uzun zaman alabildiğini söyledi. Değişim kararı 

sürecinin kısaltılmasının bizim elimizde olduğunu belirtti ve bu yolda takip etmemiz 

geren on kural olduğunu bizlere anlattı.  

 

Sırasıyla on kural:  

1-  Cesaretle hareket et – zaman kısıtlı,  

2- Kurallarını yeniden yaz – devamlı sorgula,  

3- Yönünü, her gün, varmak istediğin noktaya çevir,  
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4- Her şey aklımızda – Dün bilgiydi, yarın hayal, gerçek değil, şimdiki an da ise 

kaplan yok (her şey anda),  

5 – İçinizdeki kaplanı evcilleştirmek için ihtiyacınız olan her şey çevrenizde var,  

6 – Güvenli alanından çıkman gerekiyor,  

7 – Hergün adrenali hissedeceğin bir şey yap,  

8- Değişimi yaratmak için anla ve zamanını kontrol et,  

9 –Disiplini yarat,  

10 – Asla vazgeçme.  

 

Kendisi bu on kurala uyarak 1 yıl içerisinde Jokey olmuş. Daha sonra bu on kural 

onun, 101 metrelik British No Limits Serbest Dalgıç rekorunu kırmasına da yardımcı 

olmuş. Sözü edilen on kural “ Taming Tiger” başlıklı kitapta detaylı bir şekilde 

anlatılmış. Jim Lawless- www.jimlawless.com 

Cesur ve Kararlı Ol! Zincirlerini Kır! 

  

Jim Lawless’ın etkileyici ve iz bırakan  konuşmasından sonra St.Gallen Üniversitesi 

Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Heike  Bruch “ 

Organizasyonel Enerjiyi Arttıran Liderlik” başlığı altında bir sunum yaptı. 

Organizasyonlarda enerjinin, şirketlerin ve çalışanların gücü olduğunun altını çizdi. 

Her bir organizasyonun farklı enerjiye sahip olduğunu ve bu farklılığın şirketlerin, 

departmanların ve çalışanların başarılarına doğrudan etki ettiğini ifade etti. Sunumu, 

çalışma yaptıkları uluslararası şirketlerden örnek vererek, üç alt başlık altında 

gerçekleştirdi.  

 

Birinci alt başlık :  “Pozitif enerji şirketin performansının artmasına yardımcı olur”. 

Bu başlık altında organizasyonda enerjinin neyi ifade ettiğini ve organizasyonel 

enerjinin gücünü açıkladı.  

zirve dosyası  
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Bir organizasyonda enerji eksikliğini, organizasyondaki ve çalışanlardaki bıkkınlık, 

durağanlık, kötümserlik, tükenmişlik hallerinden ve inavasyon eksikliğinden  

anlayabiliriz dedi. Bu noktada organizasyondaki ve çalışanlardaki potansiyelin; 

duygusal, kavramsal ve davranışsal olarak farklı biçimde ele alınması gerektiğini 

ifade etti. Örneğin çok hızlı büyüyen ve çalışan şirketlerde üretici enerjinin en yüksek 

seviyede olduğunu, bu durumun belli bir süre sonra organizasyonun aleyhine 

sonuçlar doğurabileceğini ve bu nedenle bu tür organizasyonlarda rahatlık enerjisinin 

yükseltilmesi gerektiğini belirtti.  

 

İkinci alt başlık : “ İlham verici liderlik“. Bu başlık altında, organizasyonel enerjinin 

yönetilmesinde nasıl bir liderlik anlayışına sahip olunması gerektiğini anlattı. Burada 

hem işlemsel hem de dönüşümsel liderlik tarzının birlikte kullanılması gerektiğini 

vurguladı. Liderin bir taraftan rasyonel bir tutum içinde olaylara ve durumlara 

yaklaşırken diğer taraftan da ilham veren ve dolayısıyla ekibini dönüştüren bir tutum 

içinde olması gerektiğini belirtti.  

 

Üçüncü alt başlık: “ İvmenin Tuzakları”. Bu başlık altında ise, bir organizasyon 

içindeki yıpratıcı enerjinin, duygusal tükenmişlik ve saldırganlık içeren davranışların o 

organizasyonun ivme kazanmasındaki engellerden bazıları olduğunu ifade etti ve bu 

tür durumlarla karşılaşıldığında cesurca konunun üzeri gidilmesi gerektiğini belirtti. 

Sonuç olarak bir organizasyonun enerjisinin ölçülmesi gerektiğini ve organizasyonun 

enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Bireysel anlamda da 

her bir bireyin kendi enerjisinden sorumlu olduğunu ve kendi arzumuz ve 

tutkularımızdan kendimizin sorumlu olduğunu vurguladı.  

 

Yoğun bir şekilde bilgilendiğim bu konuşmadan aldığım enerji ile öğle arasını da 

değerlendirmek istedim. Beslenme çantası oturumlarından Demet Uyar tarafından 

sunulan, “Motivasyonu Zirveye Taşımak “ başlıklı sunumu dinledim. Motivasyonu 

nasıl zirveye taşıyacağımızı Dr. Martin E.P.Seligman tarafından ortaya konan pozitif 

psikolojinin ilkelerini esas alarak açıkladı. 
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Anadolu Auditorium’ da öğleden sonraki oturumda , Linkedin Avrupa, Orta Doğu ve 

Afrika Yönetim Müdürü Ariel Eckstein’in “Ezber Bozuldu : Değer Yaratan Strateji” 

başlıklı sunumu gerçekleştirildi. Mesleki sosyal ağ fırsatını ilk fark eden Linkedin, 

katma değer merkezli çözümleriyle çok kısa sürede pozitif yönde değişim ve gelişim 

gösteren bir şirket konumunda. Ariel Eckstein, konuşmasında kültür ve değerlerin 

şirketin büyümesinde en büyük etkenler olduğunu belirtti.  

Karikatürist Gürcan Özkan’ın  

Linkedin Yorumu 

  

Stratejilerinin temelinin anlaşılmaya çalışmaktan çok, anlamaya dayandığını belirten 

Ariel Eckstein, risklerin de akıllıca alınması gerektiğini ifade etti.. Çalışanların önemli 

olduğunu ve şirketlerin sadece müşterilerine odaklandığında kaybettiklerini belirtti. 

Değerlerin gücünden bahsederken,  Linkedin’in değerlerini, üyelerin birincisi sırada 

gelmesi, açık, dürüst ve yapıcı olunması, zekice risklerin alınması ve belirsizlikten 

korkulmaması ve çalışanların şirketin sahibiymiş gibi davranması şeklinde sıraladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariel Eckstein’in ardından yetenek yönetimi dünya lideri, yazar ve düşünür olan 

Ravin Jesuthasan “Dönüştürücü İK” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda 

kanıta dayalı değişim ile ilgili genel bilgileri verdikten sonra, uygulamada kullanılacak 

beş prensibi hem teorik olarak hem de örneklerle açıkladı. İnsan kaynağının ve 

yeteneklerin doğru kullanılmasının organizasyonlara farklı ve sürdürülebilir avantajlar 

sağladığını belirtti.  Ravin Jesutsan “ Kanıta Dayılı Değişim” olarak adlandırdıkları 

sistem doğrultusunda yetenek yönetiminin değer katan bir şekilde gerçekleştirildiğini 

ifade etti. Kanıta dayalı değişimin dayandığı  beş temel prensip:  

  

zirve dosyası  
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1- Mantıksal analiz,  

2- Segmentasyon,  

3- Riskin kaldıraç kuvveti, 

4- Sinerji ve entegrasyon,  

5- Optimizasyon.  

 

“Mantıksal analiz “prensibinde vurguladığı husus konu ile ilgili elimizdeki bilgilerin 

ikna edici mantıksal analize dayanması gerektiğiydi. Kapsamlı ve kaliteli data 

kullanılması, analizler sırasından durumun iç yüzünün anlaşılması, alternatiflerin ve 

fırsatların sürekli test edilmesi, gelişimin izlenmesi ve sonuçların ve işe olan etkisinin 

ölçülmesi hususlarının bu aşamada önemli olduğunu ifade etti. İkinci prensip olan “ 

Segmentasyon “prensibinde önemli rol analizinin segmentasyon için anahtar unsur 

olduğunu belirtti ve bu analizinin organizasyonlarda yeteneklerin konumlandırılması 

ve işe katma değer sağlaması açısından önemli olduğunu ifade etti. Üçüncü prensip 

“ Riskin kaldıraç kuvvetiydi ve burada da riskin organizasyonda nasıl tanımlandığının 

önemli olduğunu anlattı. Riskin analiz edilebilirliği, risk için planlar yapılması gerektiği 

hususlarının altını çizdi. Dördüncü prensip “ sinerji ve entegrasyon” prensibiydi. 

Örneklerle entegre olmuş ve hayli sinerjik organizasyon yapılarının, en iyi yetenekleri 

etkilemek, organizasyona bağlılıklarını sürekli kılmak için ne kadar önemli olduğunu 

açıkladı. Bu konuşmayı dinledikten sonra , günümüzde bireylerin yeteneklerinin 

önemi iyice arttığı için, yeteneklere bakış açısı ve yeteneklerin değerlendirilmesi 

konularına bir sistem çerçevesinden bakabilmenin her tür organizasyon için katma 

değer yaratabilecğini düşündüm.   

 

Ravin Jesuthasan’ın son derece bilgilendiren konuşmasından sonra, Management 

Centre Europe Kıdemli Danışmanı, Konuşmacı, Eğitimci ve Yazar Susan 

Armstrong’un “ İşsizlik ? Hem çalışanınızı hem de kendinizi nasıl koruyabilirsiniz ?” 

başlıklı konuşmasını dinledim.  

 

Değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek ve fütürist bir yaklaşımla 2020 yılında 

nerede olacağımızı sorarak etkili bir giriş yaptı. İş güvencesinin artık ortadan 

kalktığını ve bir organizasyona bağlı olarak tüm hayatımızı planlamanın artık 

mümkün olmadığını açıkladı. Değişimin nerelerde ve nasıl olduğunun bilinmesinin 

önemini vurguladı; örnek olarak , yüksek teknolojiyi, gelecek neslin liderlerini, 

organizasyonlarda maliyet yönetiminin artan önemi doğrultusunda çalışanın 

kazançlarının azalma eğiliminde olduğunu, istihdam esnekliğini ve kadınların iş 

hayatına yön vereceği hususlarını açıkladı. Bu değişim karşısında bireyin kendine 

güveninin ve öz saygısının anahtar rol üstlendiğini belirtti. Duygusal zekanın, 

iletişimin, yaratıcı düşüncenin, liderlik yeteneklerinin ve insanları etkileme 

kabiliyetinin yeni dönemde öne çıkan hususlar olduğunu ifade etti. Her şeyin başında 

kişilere liderlik etmeden önce kendimize liderlik etmenin önemli olduğunu vurguladı.  

 

Değişen koşullar ve gelecek ile ilgili durumları düşünürken yazar, konuşmacı, 

eğitimci ve düşünür olan Douglas Miller’in “ Şans alışkanlığı: Başarısızlık iyidir!” 

başlıklı konuşması başladı. Başarısızlık olmadan başarının bir seçenek 

olamayacağını, başarısızlığın iyi sonuçlara götürebileceğini ifade etti.  
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Başarısızlıkta üç temanın öne çıktığını belirtti ve bunları geçmişin tutsağı olmak, 

sonradan oluşan zihniyet, ve geri bildirim alma başlıklarında topladı. Bir önceki 

konuşmacı Susan Armstrong gibi Douglas Miller da gelecek için  öğrenmenin, 

inovasyonun, tutkunun ve iş birliğinin anahtar hususlar olduğunu vurguladı. Bireyin 

öğrenmeye açık olması ve sürekli öğrenci olmasının, onun çok çalışarak 

değişebileceğinin ve gelişebileceğinin göstergesi olduğunu belirtti. 

 

Yoğun bir şekilde geçen günün ardından, eve dönüş yolunda bir taraftan İstanbul’un 

güzel havasının tadını çıkartırken diğer taraftan günden bana kalanları düşündüm.  

 

Bütün konuşmacıların ortak vurguladığı hususlar, kişisel liderlik  başlığında 

toplanıyordu: Kendi hikayemizi ancak kendi kendimizin lideri olarak yazabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÜN 06 KASIM 2013 ÇARŞAMBA 

Dolu dolu, farklı konulara değinilen bir günün ardından, kongredeki ikinci gün için 

yine erkenden yollara düştüm. Dünkü konuşmalardan sonra aklıma takılan bazı 

sorular olmuştu. Bunlardan biri hayatı kendi sorumluluğunda olan bireyin, değişimlere 

uyum sağlaması hatta değişimleri başlatabilmesi için gerekli olan zihin değişikliğini 

nasıl gerçekleştireceği idi. Çünkü dirençlerimiz en büyük engellerimiz. Aklımda 

sorularla ve merakla kongrenin ikinci gününde neler dinleyeceğimi beklemeye 

başladım. 

 

İkinci günün açılışı Fatih Türkmenoğlu’nun yine dinamik ve samimi sunumu ve 

PERYÖN İK Blog ödül töreni ile başladı. IK Blog ödülleri bu sene ilk defa veriliyordu, 

50’yi aşkın başvuru ve 20 aday blog arasından Aydan Çağ ödülü kazanan oldu. Fuar 

katılımcılarından en iyi stant tasarımı ödülünü de MERCER *MARS BENEFITS 

kazandı. Ödüller dağıtıldıktan sonra Fatih Türkmenoğlu sahneye IDO Genel Müdürü 

Dr. Ahmet Paksoy’u “Tecrübesizliğin Şansındır” başlıklı konuşmasını yapmak üzere 

sahneye davet etti. 
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Ahmet Paksoy akademik hayattan kurumsal hayata geçişini “B planı olmadan 

yepyeni bir hayatın  bilinmezliklerine tutku ve heyecanla atılan adımlar” olarak 

tanımlayarak konuşmasına başladı. Ve  bu süreci mücadeleci bir ruhla yaşanan hızlı 

değişimler, yeni projeler, krizler ve başarılar  ifadeleri ile anlatmaya başladı. Kişilğin 

önemli bir faktor olduğunu, güçlülük , kararlılık, tutarlılık ve dürüstlükle çevrelenen 

cesaretin bireyin takım çantasındaki en büyük araç olduğunu belirtti. Tecrübesizliği 

başarıya dönüştürmek için : 1.Başarma tutkusu ile dolu olunması,, 2.Önyargısız bir 

zihniyete sahip olunması, 3.Meraklı olunması, 4.Samimiyetin her adımda klavuz 

olarak kullanılması, 5.Duygusal zekaya her zaman güvenilmesi 6.Sürekli ve yoğun 

çalışmanın göze alınması, 7. İyi bir dinleyici olunması gerektiğini  çok samimi ve 

kendi başından geçen olaylarla örneklendirerek açıkladı. Çok verimli ve keyifli 

sunumlardan birini daha izlemiş oldum.  

 

Ahmet Paksoy’un sunumundan sonra yine Anadolu Auditorium ‘da KONDA Araştırma 

ve Danışmanlık Genel Müdür’ü Bekir Ağırdır ile Fatih Türkmenoğlu’nun 

“Toplumumuzu tanıyor muyuz?” başlıklı sohbetini dinledim. Tek kelime ile mükemmel 

bir oturumdu. Bir taraftan soluksuz bir şekilde konuşulanları dinlerken diğer taraftan 

eksiksiz bir şekilde not almaya çalıştım. Bekir Ağırdır konuşmasına yaş ve kuşaktan 

bağımsız, yeni bir hayat, yeni bir insan konuşuyoruz diyerek başladı. Zihnin 

yapısının, hayatın ritminin ve toplumun naturasının değiştiğini ifade etti. 

Toplumumuzda adanma kültüründen, keyif kültürüne geçiş olduğunu ve bunun zihni 

bir dönüşüm olduğunu belirtti. Toplumun her katmanında yer bulan bu değişimin 

yöneticilik anlayışını da değiştirdiğini; toplumun lider tanımında beklentiler arasında 

adil olunmasının ilk sırada yer aldığını ve güvenilir olmanın onu takip ettiğini söyledi. 

Ve artık liderlikte “zanaat” gerektiğini ekledi. Gelecek kaygısının temel dürtü olduğu 

günümüzde lidere güvenin başarı için ön şart olduğunu belirtti. Bu noktada sözlü 

iletişimden öte , karşınızdakinin duygusunu anlamanın ön plana çıktığını açıkladı. 

Bugünün hayatında çelişkiyi yok etmek mümkün değildir, artık çelişkileri yönetmek 

vardır dedi. Nötr davranışların bireyi, yöneticileri  ve liderleri olumsuz sonuçlara 

sürükleyebileceğini, farklılıkları onların  esiri olmadan görerek , bilerek ve tanıyarak 

yönetmek gerektiğini açıkladı. Toplumumuzda kadın meselesinin ve tüketici 

haklarının hassas hususlar olduğunu ekledi. Bu kadar etkileyici konuşma ve verdiği 

bilgiler için  çıkışta Bekir Ağırdır’ın yanına gidip kendisine teşekkür ettim.  

 

Kongrede bu zamana kadar edindiğim bilgiler, kendi anlayışımı ve vizyonumu 

gözden geçirmemi ve değişim sürecinde nelerin farkında olup nelerin farkında 

olmadığımı bana sorgulattı. Bunların etkisiyle Hay Group hızlı büyüyen pazarlar 

genel müdürü Sylvia De Voge’ un “Kültür dönüşümü ve gelecek trendleri” başlıklı 

konuşmasını dinlemeye başladım. Sylvia de Voge, Hay Group’un dünya genelinde 

gerçekleştirdiğ, 125 ülkeden 2 bin  civarında organizasyonun ve 18  bin bireyin 

katıldığı” dünyanın en iyi şirketleri” araştırmasının sonuçları doğrultusunda kültür 

dönüşümünü ve gelecek trendleri anlattı.  
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Örneğin piyasa koşullarındaki hızlı değişimin tahmin edilemez sonuçlar 

doğurabildiğini, CEO pozisyonunda görev süresinin kısalmaya başladığını, bilginin 

dijital ortamda hızla yayılmasının liderlik anlayışında farklılığa gidilmesine sebep 

olduğunu söyledi. Yeni liderlik anlayışında çok yönlü liderliğin hakim olduğunu 

belirterek yeni liderlik anlayışını her iki elini aynı beceri ile kullanabilen anlamına 

gelen “ambidextrous leadership” kavramı ile tanımladı. Değişimin ve dönüşümün 

kaçınılmaz olduğunu ve bu süreçte organizasyonlarda yenilikçi yaklaşımın ve 

operasyonel mükemmeliyetin bir arada kullanılması gerektiğini ifade etti. Yetenek 

yönetiminin sadece üst düzeyde değil her kademede önemli olduğunu belirtirken, 

kavramsal boyuttaki yeteneğin önem arz ettiğini açıkladı. Bu noktada stratejik insan 

kaynakları yönetiminin ön plana çıktığını anlattı. Değişim sürecinin yönetilmesinde 

çözüm olarak da hem insanın hem de işin stratejik ve entegre bir biçimde anlaşılması 

gerektiğini ve insan kaynağına  bütünsel yaklaşımın esas olduğunu ifade etti.  

 

Yoğun bilgi yüklemesinden sonra ikinci gün  de ara vermeden oturumları izlemeye 

devam ettim ve beslenme çantası oturumları kapsamında Timuçin Bayraktar’dan “ 

İnovasyon kültürü : Büyük balık küçük balığı yer” başlıklı sunumu dinledim. 

İnovasyonun kültür meselesi olduğu, ilham değil kurum kültürünün bir sonucun 

olduğu ifade edildi. Bir takım verilerle inovasyonun karlılığa ve büyüme olan pozitif 

etkisi açıklandı. Kurum içinde inovasyonu engelleyen hususlardan bazıları  kaynak, 

risk ve bürokrasi olarak belirtildi.  
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haber 

Öğleden sonra Anadolu 

Auditotium’da 

gerçekleşen oturum “ 

Saha satış kadrolarını 

yöneten bilir” başlığı 

altında Temel Aksoy 

yönetiminde ve Selen 

Kocabaş, Necil Oyman 

ile Emil Güzeliş’in 

katılımı ile gerçekleşti. 

Pazarlama ekipleri 

strateji geliştirirken, satış 

ekiplerinin de gelişen 

stratejilerin satışlarını 

gerçekleştirdiği anlatıldı. 

Stratejinin başarısının 

sahadaki uygulamadan 

geldiği ifade edildi.  

  
Karikatürist Gürcan Özkan’ın yorumuyla “Strateji , Pazarlama ve Satış Bir Bütündür”. 
 
İşimizin içinde ikna varsa satış yapıyoruzdur diye satışla ilgili genel bir tanım yapıldı 

ve her bir dokunuşun satış olduğu belirtildi. Günümüz dünyasında mal ve hizmetin 

çok olduğu bu nedenle satışın kilit rol oynadığı açıklandı  ve satışta, ana iş 

belirlendikten sonra katma değer yaratmayan işlerin görev tanımlarından çıkartılması 

gerektiği ifade edildi.  

zirve dosyası  
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Sonuç odaklı satış için öncelikle doğru insanın bulunması gerektiği, dogru insan 

bulunduktan sonra iyi eğitime verilmesinin şart olduğu ve satış ekibine gereken 

sorumluluğun verilip onları yönetmeyip desteklemek gerektiği anlatıldı.  

 

Bu kadar yoğun gündem sonrasında yavaş yavaş yorulmaya başlamıştım ki, Mehmet 

Auf ve Orkestrası’ nın “Müzikli bir sohbet ve çatışmaları yönetmek” başlıklı oturumu 

kaybolan enerjimi geri getirdi. Mehmet Auf ve Orkestrası, iş hayatımızda her gün 

yaşadığımız olayları ve içinde bulunduğumuz durumları ritim eşliğinde bizlere tekrar 

hatırlattı. Dengeli bir şekilde ekip yönetmenin önemini, aslında alışkanlıklarımıza ne 

kadar bağlı olduğumuzu ve değişimlere neden direnç gösterdiğimizi çok keyifli bir 

şekilde bize gösterdi. Değişim sürecinde davranışlarımızı sorgulamamız gerektiğini,  

küçük adımlarla başlayıp, büyük hedeflere gidecek gücümüz olduğunu ve engellerle 

karşılaştığımızda vazgeçmememizi bize anlattı. İletişimin gücü ve fırsatları 

değerlendirmenin öneminin altı özellikle çizildi.  

 

Ve kongrenin sonuna geldik. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür etmek 

isterim. Oldukça dinamik ve her anı dolu dolu olan bir kongrede yer aldım. 

Oturumlarda twitter’in aktif bir şekilde kullanılıyor olması ve ekranda twitlerin 

görülmesi katılımcıların aktif olmasını sağladı. IK blog ödüllerinin bu sene verilmeye 

başlanması sosyal medyanın artık ne kadar önemli ve belirleyici bir etkiye sahip 

olduğunun kanıtıydı. Beslenme çantası oturumları uygulaması verimli bir 

uygulamaydı, hızımız kesilmeden her anı değerlendirmiş olduk. Kongrenin 

yönetiminde duyarlı bir yaklaşım sergilendi,; ilk gün olan bazı aksaklıklar ikinci gün 

hemen giderilmişti.  

 

Dinlediğim tüm katılımcılar yeterli düzeyde bilgi aktarımında bulundu. Bazı 

oturumların enerjisi, bilgi düzeyi çok yüksekti ve bana iyi ki buradayım dedirtti. Ayrıca 

Fatih Türkmenoğlu’nun da aktif, dinamik ve samimi sunumları kongreye çok renk 

kattı.  

 

Kongreden bana kalanları bir kaç kelime ile açıklarsam, her zaman değişim içindeyiz, 

dünümüze, bugünümüze ve geleceğimize bütünsel bir açıdan bakarak , kendi 

kendimizin liderliği ile hikayemizi yazabiliriz. Değişim sürecinde zihinsel 

dönüşümümüzü ancak sahip olduğumuz değerler doğrultusunda gerçekleştirmemiz 

mümkün (günün başında aklıma takılan sorunun cevabını kendim bulmuş oldum ).  

Her şey bizim sorumluluğumuzda!  

 

Sevgilerimle, 

 

Pınar Şenoğlu 
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Terfi Olmak Ya Da Olmamak… 

Tüm Mesele Bu Mu? 

35 

Zeynep Kıyak 

alternatif ik sözlüğü 

İşinizde elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaya 

çabalıyorsunuz; iki kişilik çalışıyorsunuz adeta… Sabah mesai 

saatinden daha önce ofise  gelebilecek, hatta ve hatta hafta 

sonları bile ofise uğrayıp yarım kalan işlerinizi tamamlayabilecek 

bir enerjiniz de var… Ancak 5 yıldır yaptığınız bu işte henüz hiç 

terfi almadınız. Çevrenizdeki insanların kısa sürede daha iyi 

yerlere geldiğini görmek, sizi yoruyor… O halde ne yapmalısınız?  

Ya da neyi yanlış yapıyorsunuz? 

martı* kasım 2013 

Çok çalışıyor olmak, terfi için tek başına yeterli değildir kimi zaman. Çevrenizde terfi 

alanlar, mutlaka sizin yapmadığınız ya da bilmediğiniz bir şeyi yapıyordur… 
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Öncelikle terfiyi hak etmek için neleri yaptığınızdan emin olmakla başlayalım: 

 

• Her şeyden önce mevcut konumunuzun sınırlarını zorlamalı, yeni sorumluluklar ve 

görevler almaya hazır ve istekli olduğunuzu göstermelisiniz. 

• Birlikte çalıştığınız departmandaki takım arkadaşlarınızın hangi işleri yaptığını iyi 

anlamalı, kritik etmelisiniz. 

• Çalıştığınız yeri tanımakla işe koyulmalısınız. Şirketiniz öncelikle neleri hedefliyor? 

Belirli stratejileri var mı? Bu planların içinde siz ne kadar , ne ölçüde olmalısınız? 

Terfi ederseniz, sağlayacağınız fayda ne olur? Bunları iyi belirlemeli ve bilmelisiniz. 

• Sadece talimat alarak çalışmaya alışmamalısınız. İnsiyatif alabilmek ve 

uygulamaya koyabilmek için de, uygun zemin ve şartları oluşturabilmeli, daha fazla 

sorumluluk almaya istekli olduğunuzu gösterebilmelisiniz. 

• İşinizi eksiksiz ve doğru yapmalı, hızlı ve pratik çözüm üretebilmelisiniz. 

• Kendi kendinizin SWOT analizini yaparak, zayıf ve güçlü yanlarınızı fark 

edebilmelisiniz. Rakiplerinizi de bilmeli, onları nasıl geçebileceğinizi de 

düşünmelisiniz. 

• Bir çalışma hazırlarken, sadece olan verilerle yetinmemeli,  “daha iyi nasıl olabilir” 

diye düşünerek, yapabileceğiniz iyileştirmeleri de bilmelisiniz. 

• İstediğiniz terfide nelerden sorumlu olacağınızın farkında olmalısınız.  

• Unvan bazlı değil, sorumluluk ve yetki bazlı çalışmanız gerektiğini asla 

unutmamalısınız. 

• Mevcut becerilerinizi arttırmaya çalışmalısınız. 

• Tepkili değil, etkili olmaya özen göstermelisiniz.  

• Duyarlı ve rekabeti seven bir yapıda olabilmelisiniz.  

• Takım oyuncusu olmalısınız, mütevazi ama profesyonel davranmalısınız. 

 

Terfi olmakla her şey bitmiyor elbette…  Aslında her şey en baştan başlıyor belki de…  

Daha fazla sorumluluk, daha fazla insiyatif kullanma alanı, imza yetkisi, ekip yönetimi, 

daha fazla kişiyle diyalog gibi önceden çok fazla yapmadığınız şeyleri yapmaya 

başlayacaksınız.… Çünkü terfiyi bu kadar istediğinize göre, tüm bunları da 

göğüsleyebilecek cesaretiniz de olmalı…  
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alternatif ik sözlüğü 
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Diyelim ki, yukarıda sayılanlardan çoğunu yaptığınıza eminsiniz, ancak sürekli 

yerinizde sayıyorsunuz…. Peki yanlış olan ne? 

 

Şirketiniz de kariyer planlaması olmayabilir.  

 

Bulunduğunuz alanda teksinizdir, yerinize yeni bir kadro açılması planlanmamıştır; 

terfi mekanizması da bu yüzden işlemiyordur. 

 

Kendinizi doğru sunamamış veya pazarlayamamışsınızdır…. Evet, yanlış 

okumadınız. Başkalarının yaptığı ama sizin yapmadığınız bir done olabilir belki de 

bu: Pazarlama. Mesela müdürünüzle bir terfi için olabilecek engelleri, bu engelleri 

nasıl aşabileceğinizi konuşabilirsiniz; bunları konuşurken kendinizi daha iyi tanıtma 

şartları yaratabilirsiniz… Tabii tüm bunları etik ve vicdan değerleri çerçevesinde, 

kendi süzgecinizden geçirerek yapmalısınız.  

 

Adam kayırma veya akrabalık ilişkileri dışında ilerlemek için yaratıcı olmak 

zorundasınız. Bunun en kısa yolu çalıştığınız yeri ileriye taşıyacak işleri düşünmek, 

bu tip projelerin içinde aktif yer almaktır. Bahane üreten, işi savsaklayan, işten kaçan, 

yaptığı işin ne olduğunu anlamadan çalışan insanların terfi ettiğini düşünüyorsanız; 

bunlarda ya etik dışı ilişkiler, ya akrabalık referansı ya da ‘hatırı sayılı kişiler’ veya 

tamamıyla şans etkili olmuştur.   

 

Bu yüzden siz inandığınız hedefte emin adımlarla ilerleyin: “Çalışma hayatımda ne 

zam istedim, ne de bir terfi  bekledim; çalışarak azmettim, hepsi bana kendiliğinden 

geldi.” diyenlerden olun. 

martı* kasım 2013 



38 

martı* kasım 2013 



 39 

Neşeli bir baharın ilk günlerinde Akçakoca’ya yaptığım bir hafta 

sonu gezisinde almıştım bu kitabı. Kitapçıları gezme merakım 

tatilde de peşimi bırakmayınca, hediyelik eşya dükkanlarının 

arasına sıkışıp kalmış küçük bir kitapçının içinde buluverdim 

kendimi. Denizin maviliğini de, havanın güzelliğini de unutup 

gittim. En önce kitabın ismi çekti dikkatimi. Gereken özeni 

gösteremediğimiz, atamıza söz verdiğimiz halde hakkettiği kadar 

koruyamadığımız cumhuriyetimiz. Sayfaları karıştırdığımda 

cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemi kapsayan anılar çıkıverince 

karşıma, anda almaya karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım. 

Cumhuriyet  Çocuğu 

Aytül BİNGÖL 
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kitaplık 

Nihal Yeğinobalı’nın iyi bir çevirmen olduğunu biliyordum.  Hatta, onun için 

cumhuriyet tarihinin ilk kadın çevirmeni de denebilir.  Kendisine ait olan Mazi 

Kalbimde Bir Yaradır  adlı romanı okuduğumda gayet başarılı bir yazar olduğunu da 

fark etmiştim. Tarzını sevdiğim, hayranlık duyduğum, yeni tanıştığım tüm yazarların 

yaşamlarını öğrenme tutkum, bu hanımefendi üzerinde de araştırma yapmamı 

sağladı.  Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ndeki öğrenciyken, Genç Kızlar romanını 

yazdığı, alacağı tepkilerden çekindiği için de yayınevine,  Vincent Ewing  isimli 

Amerikalı bir yazardan kendisinin çevirdiğini söyleyerek yayınlattığı bilgisine ulaştım 

bu araştırmalarım sonucunda.  

 

Genç Kızlar yaşadığımız zaman için oldukça masumane bir erotizme sahip ama 

1950’li yıllara göre cüretkar. Kitap  çok büyük bir ilgi görmüş ve defalarca basılmış. 

Artık kült romanlar arasında adı anılmakta. Nihal Yeğinobalı ancak ikinci kitabını 

yazdıktan sonra Genç Kızlar kitabının kendi eseri olduğunu açıklamış.  Editörü 

kandırıldığını düşünmüş ve yazarını affedememiş bir türlü. Bu çok ilginç, sıra dışı ve 

eğlenceli bir hikaye gibi gözüktü bana. Hatta bu konuda bir roman bile yazılabilir 

diye düşünmüştüm. Genç bir kolej öğrencisi roman yazıyor. Ülkede çok popüler olan 

bu romanı herkes bir yabancıya ait sanıyor ve bu sırrı bir tek o kız biliyor. Müthiş... 

 

Cumhuriyet Çocuğu, bir Anadolu kentinde, 30’lu yılların Manisa’sında karşılıyor 

okurlarını. Bağlarda doğayla beraber geçen çocukluğunu, cumhuriyetin ilk yıllarını 

anlatıyor yazar. İşgal dönemlerinin o derin acısını, Kurtuluş savaşının insanüstü 

mücadelesini ise, yazarın annesinin anılarından dinleme fırsatı buluyorsunuz. 
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Bir çocuğun okuma tutkusu, öğrenme hevesi, her türlü yokluğa karşın mutlu olmayı 

bilen insanlar, Manisa Tarzanı’nın hikayesi, bir ulusun yeniden doğuşu, bir halkın 

uyanışı, bir milletin yeniden kuruluşu, insanların atamıza olan bağlılıkları, hürmetleri, 

vatan sevgileri, inançları, genç bir kızın satırlarıyla ulaşıyor bizlere.  

 

Etkileniyorsunuz. Kimi kez gözyaşlarınız akmak istiyor, kimi kez ülkenizle gurur 

duyuyorsunuz. Beni en çok içine çeken bölüm, Manisa’daki  işgal sırasında bir 

mağaraya saklanan halkın, karşılarında Türk askerini gördüklerinde ağlamaları oldu.  

Ayrıca Kubilay’ın öldürülmesinin anlatıldığı paragraflar içler acısı. Gencecik bir 

teğmene reva görülenler inanılacak gibi değil.  

 

Nihal Yeğinobalı, Atatürk’ün Manisa’ya yaptığı ziyarette onu görebilecek kadar şanslı  

ama aynı zamanda da onun cenazesine katılmak zorunda kalıp, binlerce kişiyle 

birlikte o kederi paylaşacak kadar şanssız. 

 

Keşke yeni basımları yapılsa bu kitabın. Keşke tüm çocuklarımız, gençlerimiz, 

kadınlarımız okusalar tekrar tekrar. Hatta okullarda bile okutulsa. Okusalar da, 

cumhuriyete sahip olmakla neler kazandığımızı iyice idrak edebilseler. Atamızın 

kıymetini bir kez daha anlasalar. Çok ihtiyacımız var buna. Hele de bu günlerde... 

 

Yazar : Nihal Yeğinobalı 

Türü : Anı 

Yayınevi : Doğan Kitap 

Sayfa Sayısı : 226 

Basım Tarihi : 2008 

 

kitaplık 
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Gece yatağa yattığımda kitabı yeni bitirmiştim ve içimde hafif bir 

heyecan vardı, çünkü ertesi gün Buket Uzuner’in söyleşisine 

katılacaktım. Kitaptan bana kalan düşüncelerin etkisiyle uyumaya 

çalışırken birden aklıma şu soru geldi: kitabı bir cümle ile 

anlatmam istense ne derim? Bu sorudan sonra, uykum kaçmıştı! 

Hayatımızın akışını görüyor muyuz ?  
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kitaplık 

Kitapta Defne Kaman’ın maceraları ile birlikte başta Umay Bayülgen‘in, Komiser Ümit 

Kaman’nın, Sahaf Semahat’in ve diğer karakterlerin hayatına çok keyifle tanık 

oluyoruz. Onların hayatları bizlere  kendi toplumsal ve bireysel durumumuz hakkında 

ayna oluyor. Çok küçük ayrıntılarda temel sorunlarımız ile yüzleşiyoruz. Örneğin, 

toplumumuzun kadına bakışı, farklılıklara gösterdiğimiz toleransın düzeyi, doğayı 

nasıl algıladığımız vb. gibi.  Kitabın kurgusunda ise referans olarak  Şamanizm ve 

Kutadgu Bilig alınmış. 

  

Şamanizm bireyi ve toplumun tümünü ilgilendiren toplumsal bir olgu. Antropolojik 

açıdan ve dinler tarihi açısından çok çeşitli şekillerde ele alınmış. Şamanlık, Orta 

Asya ‘da yaşayan eski Türklerin, Moğolların ve başka birçok kavmin inancı ve 

zamanla da geleneğe dönüşmüş bir inanç. Bugüne geldiğimizde ise günlük 

ritüellerimizde, kullandığımız simgelerde ve pek çok şekilde farkında olmadığımız 

etkileri ile karşılaşıyoruz.  

  

Kutadgu Bilig ise Yusuf Has Hacib tarafından 11.yüzyılda yazılan bir mutluluk bilgisi 

kitabı. 6.645 beyit ve 13.920 mısradan oluşan Türk kültür tarihinin en muazzam 

eserlerinden biri. Eseri okumaya başladığınız ilk andan itibaren kendinizle ve 

bugününüzle yüzleşmeniz kaçınılmaz. Enteresan bir şekilde bugününüzü 11. 

Yüzyılda yaşıyorsunuz.  

  

Şamanizm'in ve Kutadgu Bilig’in etkisi ile su gibi akan kurguda kitabı okumaya 

devam ederken SU Kitabı ile karşılaşıyoruz ve Komiser Ümit ile birlikte okumaya 

başlıyoruz. SU, abıhayattır. Bütün akanlar arasında sadece SU’ dur, insanın dışını 

yıkarken içini de temizleyen. SU kuttur, saadettir, SU devlettir. SU kaybolmaz. SU 

döner. SU dolaşır. SU akar. SU geçer. SU uçar. SU yağar. SU uyur.  

Ve SU bilir. 

 

Komiser Ümit ile birlikte SU Kitabı’nı okumaya başladığımda suyu düşünmeye 

başladım; su benim için neyi ifade ediyor diye sordum kendime.  Su akış demek. 

Akışta olmak ise geçmiş ile bağlantıyı koparmadan bugünüme ve geleceğe bakmak 

benim için. Yeni diye nitelendirdiğimiz fikirlerin, durumların ve olayların aslında 

geçmişten başlayıp, bugünden geçerek geleceğe uzanan bir yolculuğunun 

olduğunun simgesi SU.  

Pınar Şenoğlu 
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Su elementini imgeleştirerek içinde bulunduğumuz duruma ve karşılaştığımız 

olaylara baktığımızda, bunları anlayabilmek için durumun  ve olayların kaynağından 

itibaren nasıl bugüne geldiğini ve yüzleştiğimiz gerçekliğin devam eden bir sürecin 

anı olduğunu  bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü, SU kaybolmaz. SU döner. SU dolaşır. 

SU akar. SU gezer. SU uçar. SU yağar. SU uyur. Ve SU bilir.  

  

Bu döngüyü ve bütünselliği gözden kaçırdığımızda gerek bireysel gerekse toplumsal 

sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Bugün içinde olduğumuz ve bizi üzen olaylara baktığımızda 

geçmişten getirdiğimiz değerlerimizi ve anlayışımızı görmezden geldiğimizi, aslında 

akışı unuttuğumuzu ve anlık duygularla durumlara ve olaylara baktığımızı 

gözlemleyebiliriz. Anlık yaklaşımlar da bizi döngünün dışına çıkartıyor ve sağlıklı bir 

gelecek kurmamızı engelliyor.  

  

Kitapta referans olarak alınan gerek Şamanizm gerekse Kutadgu Bilig’ de yer alan 

bilgiler, bireyleri ve toplumu ilgilendiren felsefik, simgesel, estetik, ekonomik ve 

siyasal olgular. Bunlar bizim geçmişimizde yer alan kaynaklar. Eğer bu kaynakların 

bugüne gelen yansımalarını doğru bir şekilde anlayıp, hayata geçiremezsek , 

döngüden çıktığımız için bugünümüzü ve geleceğimizi sıkıntıya sokabiliriz. 

  

Kitabı bir cümle ile anlatmam istense şu cevabı veririm:  

Geçmişimiz ile bağımızı koparttığımızda, kaynaklarımızın  farkına varıp onları olumlu 

yönde değerlendirmediğimizde, yani hayatımızın akışını görmediğimizde, bugün ve 

gelecekte,  gerek bireysel gerekse toplumsal problemlerle karşılaşmamız 

kaçınılmazdır.  

  

Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları : Su 

Buket Uzuner 

Everest Yayınları / Roman Dizisi 

1.Basım : Mart 2012 

 

martı* kasım 2013 

kitaplık 
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martı* ekim 2013 





YENİ ÇAĞIN ÇOCUKLARI 

Çocukları Başarılı Kılacak 

Yöntemler  

47 

Zeliha Dağhan 

kitaplık 

Kitapta bir çok bilgi okuyucuya sunuluyor. Oyun ve çocuk ilişkisi, Oyunun çocuğa ne 

kazandırdığı, Neden oyun? Sağ ve sol beyin, çoklu zeka kuramı ve sinir sistemi, 

hakkında anlaşılır bir dil ile bahsetmektedir.  

 

Bununla birlikte Yeni çağın oyunlarına örnek vererek çocuklarla birlikte 

oynanabileceğimiz oyunlardan da örnekler vermektedir.  

  

İşte oyunlardan bir tanesi; “Sen bensin , ben sen” 

Çocuğunuz ile tatsız bir olay yaşadığınızda ya da ona karşı nasıl davranacağınız 

konusunda kararsız kaldığınızda veya çocuğunuzun gözüyle nasıl bir anne ve baba 

olduğunuzu görmek istediğinizde bu oyunu oynayabilirsiniz. 

 

Çocuğunuzu karşınıza oturtup,  

 

“Şimdi sen bensin, bende sen “ diyerek yaşadığınız o tatsız olayı canlandırma yapın. 

Bu konuyu çocuğunuzun gözüyle görmenizi sağlayacaktır. 

 

Yeni Çağın Çocukları kitabında çocuklara özgüven ve olumlu bakış açısı hakkında 

olumlu bakış ve olumlu ifadelerin nasıl kurulacağı konusunda yararlı bilgileri örnekleri 

ile açıklamıştır. Bir çocuğun özgüvenli yetişmesi ileriki yaşlarda onun kendi ile ilgili  

kararlar alırken  zorlanmayacak ve doğru seçim yapacaktır. 

 

Çocuklarla iletişimde anne ve babalara hayatlarında olumlu bakışın çocuğa nasıl 

yansıdığını ve onunla birlikte nasıl geliştiğini adım adım göstermektir. Birçok 

uygulamayı ve teknikleri okuyucuya cömertçe sunmaktadır. Kitabımızın yazarı aynı 

zamanda şiir ile de okuyucuyu buluşturmaktadır.  

 

martı* kasım 2013 

2000’li yıllarda çocuk yetiştirmek için biz anne ve babaların 2000’li 

çocuklar gibi düşünmeyi ve hissetmeyi öğrenmemiz  

gerekmektedir. Bize bu yolda ışık tutacak güzel bir kitaptan 

bahsetmek istiyorum. 
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• Kitap okuyucuya, sevgi kapasitesini geliştirmeyi ve “çok sevince şımarır “algısını 

değiştirmemiz gerektiğini öğütlüyor.  

 

• Çocuğumuza “Seni seviyorum” demekten çekinmememiz gerektiğini belirtiyor. 

 

• Anne- baba olarak önce kendimize değer vermemiz gerektiğini ve bunu 

çocuğumuza anlatmamız gerektiğini, 

 

• Önce “ SİZ” mutlu olun  ve çocuğunuza mutlu olmanın bir nedene bağlı olmadığını 

öğretmenin en değerli hediye olduğunu, 

 

• Çocuğa küçük yaşlarda sorumluluk vermeyi ve bunu almasına izin verilmesi 

gerektiğini belirtiyor. 

 

• Evde huzurlu bir ortam oluşturun ve her tartışmada mutlaka haklı olmanız 

gerekmiyor. 

 

• Yeniliklere açık bir anne- baba olun, empati yeteneğinizi geliştirin. 

 

Her çocuk tek ve özeldir. Çocuklarımızla iletişimimiz anne karnında başlıyor. 

Sonrasında onun anlayabileceği oyunlarla devam ediyor. Bu oyunlara dahil olup 

dönemi keyifle geçirin. 

 

Unutmayın! Çocuğumuzu sadece “ BİR” kere yetiştirebiliyoruz.  

  

Kitapla ve sevgiyle kalın.  

  

Kitap : Yeni Çağın Çocukları  

Yazar : Nur Eda Kasap 

Yayınevi: Hayykitap 

Sayfa : 286  

  

  
  

martı* kasım 2013 

kitap  
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ELEĞİMSAĞMA 

 

İllaki olacak kırmızı 

Yürek, isyan, şarap 

Ahmet Arif kırmızısı 

Bu kadar koşturmada 

Nereye birader? 

Bir dur kırmızısı 

Olacak mavi 

Kafalar zaten neptün gibi 

Eller mürekkep çinisi 

Gökyüzünü de boyarız tabi 

Orhan Veli gibi 

İllaki olacak 

Rakı şişesinde ki balık mavisi 

‘Bir ağaç gibi tek ve hür 

Ve bir orman gibi kardeşcesine’ 

Bir Hikmet var elbet 

Nazım yeşilinde 

Nilgün Marmara karası 

Edip Cansever sarısı 

Gökkuşağı kadar alacalı 

Şairler sade bir renk ile 

Sınanır mı? 

Be nakarat budalası… 

  

  

BANU BAŞEREN 

  

martı* kasım 2013 
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140 karakterlik mutluluk 

51 

öykü 

martı* kasım 2013 

Cengiz Çatalkaya 

Gamze, iş arkadaşının arabasında, ön sağ koltuktaydı. Bahçesinde büyük bir ceviz 

ağacı olan, 5 katlı bir apartmanın 2. Katına kurulmuş bir işe alım ve danışmanlık 

şirketinde asistan olarak çalışıyordu 

 

Arabasına bindiği arkadaşı da aynı apartmanın üçüncü katındaki iç mimarlık 

şirketinde çalışıyordu. Her gün işe birlikte gidip geliyorlardı. Her gün biri arabasını 

alıyor ve böylece iki araba yerine bir araba kullanıyorlardı. Benzin her gün zamlanıp 

ulaşım maliyeti artınca bu yolu bulmuşlardı. Bu devirde, bir de çocuk sahibi olunca, 

her şeyi düşünmek gerekiyordu. Gamze’nin oğlunun son zamanlarda bir de kurs 

maliyeti çıkmıştı. Oğlu yüzme kursuna başlamıştı ve daha çok para biriktirmeye 

ihtiyaçları vardı.    

 

Arabayı arkadaşı kullanıyordu ve biraz uykusuz görünüyordu. Oğlunun diş 

çıkardığından gece uyumadığından, yorgun olduğundan bahsediyordu. Gamze ise 

sağ koltukta oturmanın rahatlığıyla iPad’ini eline aldı ve twitter’ı açtı. Sanki arkadaşı 

arabayı onun sürmesini ima etmişti ama rahatı yerindeydi, iPad’i elinden bırakmaya 

üşendi. Yüzlerce mesaj hızla gözünün önünden geçmeye başladı ve o sırada da 

arkadaşı konuşmayı kesip arabaya odaklandı.  

 

Gamze’nin ilk zamanlar iş dünyasında görünür olmak için üye olduğu twitter, 

zamanla ilgisini çekmişti. Takipçi sayısının çoğalmasıyla ve takipçileri kendisinin de 

takip etmesiyle sayı binlerce kişiye ulaşmıştı. Bazen kendini bir fenomen gibi 

hissediyordu. İki tweet atsa dünya ayağa kalkacaktı sanki. 

 

Binlerce tanımadığı ama yazıştığı insanla arasında oluşan samimiyet büyüleyiciydi. 

Çoğunluğu sanki uzun zamandır tanıdığı arkadaşları gibiydi. Geçen gün arabası 

yolda bozulduğunda elliye yakın mention gelmişti ve bu kişilerden sadece 5 tanesini 

bire bir görmüştü. Geri kalanların hiç birini tanımıyordu. Hatta arabanın servis 

numarasını bile bir twitter arkadaşı  mention atmıştı. Ne büyük rahatlıktı bu sosyal 

medya. Gamze mutluydu durumdan, yıllar sonra kendini sosyal medya sayesinde 

çok önemli hissetmişti.  

 

Sabah kalktığında yaptığı ilk şey twitter’ı açmaktı. Muhteşem bir dünya demişti bir 

keresinde eşine “Anlamıyor musun? Burası gerçek dünyadan daha gerçek ve daha 

büyüleyici” demişti. iPad ve iPhone onun yeni bir uzvu gibi olmuştu. Yanında iPad 

minisi olmadan kendini yalnız hissediyordu. 

 

Bu sabaha twitter’da 5 yaşındaki oğlunun dün havuzda yüzerken çektiği fotoğrafını 

yayınlamaya karar verdi. Önce metni yazdı. “Oğlumuz daha 5 yaşında ve çok iyi bir 

yüzücü oldu” Sonra fotoğrafı ekledi tweet’e. Yayınlamadan fotoğrafı bir filtreye tabi 

tuttu ve o anda bir şey dikkatini çekti. 
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Oğlunun sağ kolunda büyük bir çizik vardı ve muhtemelen havuza çarpmıştı. Hatta 

biraz morarmış bile sayılabilirdi. Twitter’daki filtrelerden biri çiziği ortaya çıkarmıştı. 

Bir an irkildi. Uzun süredir oğluna ekranın dışından bakmadığını fark etti. Bir 

zamanların Japon turistlerine dönmüştü sanki. Durmadan çekiyor ve yayınlıyordu 

ama sanki o anları hiç yaşamıyordu.  Binlerce takipçisi ve mutluluk mesajları eriyip 

gitti bir anda. Resmi yayınlamaktan vazgeçti ve iletiyi sildi, başını iPad’ten kaldırdı, 

önünde akan İstanbul trafiğe şaşkın şaşkın baktı ama iPad’ten gelen bir sesle hızla 

yüzünü ekrana döndü. Dün yazdığı özlü söz biri tarafından reetwet edilmişti ve harika 

bir cevap yazılmıştı. 

 

"@gamze… Hayat enerjinize bayılıyorum. Bu sözünüz beni hayata daha çok 

bağladı, süpersiniz, "  yazıyordu. 

 

Çocuğunu unuttu, zaten önemsiz bir sıyrıktı, twitter da gelen iltifata bir yorum yazdı 

ve 140 karakterlik mutluluğuna geri döndü. Oğlunun resmini açık renkli bir filtre 

uygulayarak hemen yayınladı. 

 

Tweetle butonuna basmasıyla kafasını arabanın camına çarpması bir oldu, ön cam 

patladı, hava yastıkları patladı, iPad elinden uçup gitti. Arkadaşı uyuya kalmış, araba 

metrobüs yoluna girmiş ve hızla metrobüse çarpmışlardı. 

 

 “Oğlumuz daha 5 yaşında ve o çok iyi bir yüzücü oldu…”  

 

Twitter’daki takipçileri tweet’ine cevap yazmaya başlamışlardı bile… 

 

“@gamze... Harika bir annesiniz, sizden öğreneceğimiz çok şey var, hangi havuza 

kaydettirdiniz? 

öykü 
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Aile ne öğretiyor, çocuk 

ne öğreniyor? 
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Özgür Bolat 

eğitim 
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Efe çizgi film izliyor. 

 

Anne bağırıyor: “Yemek hazır.” Efe, “Yemeyeceğim.” diyor. 

 

“Aç kalırsın bak!” diyor anne. Efe hiç oralı olmuyor. Anne televizyonu kapatıyor ve 

zorla Efe’yi masaya oturtuyor. 

 

Anne fırından yemeği çıkartırken, Efe bir soru soruyor. Anne “Bir dakika meşgulum. 

Birazdan sor.” diyor. 

 

Ama anne farketmiyor ki kızdığı hareketi kendisi de yapıyor. Biraz önce çocuğunun 

film izleme etkinliğini bölen anne, kendisinin işi bölününce sinirleniyor. 

 

Çocuk da haliyle “Ne iş?” diyor. 

 

SUÇLU KİM? 

Baba eve geliyor ve görüyor ki TV kumandası kırılmış. “Kim kırdı bunu?” diye 

soruyor. Çocuklar da “Ben kırmadım.” deyip birbirini suçluyor. 

 

Baba farketmiyor ki kendisinin suçlayıcı sorusu, çocukların da birbirini suçlamasına 

sebebiyet veriyor. 

 

Baba suçlayınca sorun olmuyor, çocuklar suçlayınca sorun oluyor. 

Çocuklar da haliyle “Ne iş?” diyor. 

 

SÖYLEDİĞİMİ YAP, YAPTIĞIMI YAPMA 

Kerem ve Burak oturma odasında oynuyor. 

 

Burak birden Kerem’in elinden oyuncağı kapıyor. Kerem de Burak’a vuruyor. Anne 

hemen bağırıyor: “Kerem, niye vuruyorsun kardeşine?”. Kerem de, “Ama oyuncağımı 

elimden aldı.” diyor. 

 

Anne her ikisini de uyarıyor. Çocuklar tekrar oynamaya başlıyor. Ama o da ne? 

 

Burak tekrar oyuncağı Kerem’in elinden alıyor ve Kerem tekrar vuruyor. 
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Anne de kızıp ikisinin de elinden oyuncakları alıyor. “Haydi şimdi oynayın bakalım!” 

diyerek her ikisini de cezalandırıyor. 

 

Ama anne farketmiyor ki kızdığı hareketi kendisi de yapıyor. Aynı Burak gibi, 

çocukların elinden oyuncakları kapıyor. 

 

Çocuklar da haliyle “Ne iş?” diyor. 

 

SORUMLULUK ALMANA GEREK YOK 

Esra sabah servisi kaçırıyor. Anne de çocuk derslerinden geri kalmasın diye Esra’yı 

okula kendi arabasıyla bırakıyor. 

 

Öbür sabah anne “Esra yine yatağını toplamamışsın.” diye kızıyor. 

 

Ama anne farketmiyor ki bir gün önce çocuğa davranışlarının bedelini ödetmeyerek 

sorumluluk almayı öğretmedi. Ama bugün sorumluluk bekliyor. 

 

Çocuk da haliyle “Ne iş?” diyor. 

 

BAHANE  ÜRETME 

Barış kırık notla eve geliyor. Annesi sebebini sorunca da Barış bahaneler üretiyor. 

Dersi ve öğretmeni suçluyor. Annesi de “Bahane üretmeyi ve suçlamayı bırak. 

Çalışmazsan böyle olur işte.” diyerek sorumluluk almasını istiyor. 

 

Akşam baba eve geliyor. Anne yakınmaya başlıyor: “Barış hiç ders çalışmıyor. 

Sürekli bilgisayarın ya da TV’nin başında.” 

 

Ama anne farketmiyor ki bir saat önce suçlamayı bırak dediği halde bu sefer kendisi 

suçluyor. Sorumluluk al diyen anne, bu sefer kendisi sorumluluk almıyor. 

 

Acaba aile ne yapıyor da Barış sorumluluk almayı öğrenemiş? 

Çocuk da haliyle “Ne iş?” diyor. 

 

 

martı* kasım 2013 

eğitim 
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BANA KARŞI GELME 

Alev annesi ile okulun haftasonu programına gidecek ama anne Alev’in elbisesini 

sevmiyor. “Degiştir.” diyor. 

 

Anne ile Alev arasında tartışma başlıyor. Alev elbisesini değiştiriyor. Anne gücünü 

gösteriyor ve kendi eksikliğini (çocuğun iyi giyinmesi annenin beğenilme ihtiyacını 

karşılayacak) kapatıyor. 

 

Alev akşam eve geliyor ve arkadaşının onla nasıl dalga geçtiğini anlatıyor. Anne de 

soruyor: “Bir şey demedin mi? Öğretmene söylemedin mi?” 

 

Ama anne farketmiyor ki sabah Alev’in kendisini ifade etmesine izin vermedi ama 

şimdi çocuğun kendisini ifade etmesini istiyor. 

 

Çocuk da haliyle “Ne iş?” diyor. 

 

KENDİNİ YÖNETME SANATI 

Demem odur ki, çocuklar annelerin ve babaların öğretmek istediklerinden farklı 

şeyler öğrenir. Çünkü veliler çoğu zaman öğretmek istediği davranışların tam tersini 

kendileri yapar. Çocuk da söylemlerden değil, davranışlardan öğrenir. 

Onun için anne ve baba olmak aslında çocuğu değil, kendini yönetme sanatıdır. 

 

www.twitter.com/ozgurbolat 
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Hayatımızdaki devrim; 

çocuklar  

Regina Roettgen 

Sinema ve tiyatroya gitmek, lokantada romantik bir akşam yemeği 

yemek veya arkadaşlarla eğlenmek.. Bunlar bir çift, ebeveyn olunca 

hayatındaki değişikliklerinin sadece bazıları. Yaşam temelden 

değişiyor çünkü! Nasıl mı? Kimsenin bahsetmediği o devrimi ben 

anlatayım... 

geniş aile 

martı* kasım 2013 

Tüm gün ya da sadece iş dönüşünde, çocuğuyla ilgilenen anne ve baba ilk bir kaç yıl 

için dünyadan resmen kopuyor. Uykusuz geçen geceler sık olmaktan seyrek olmaya 

doğru bir eğilim gösterse de, yine de yıllar sürer ya da en azından sana öyle gelir.  

Televizyonda akşam programının başlaması senin de artık yatağa gitme vaktin geldi 

demek. Çünkü öyle bir yorulmuş oluyorsun ki, gözlerin kapanıyor. Bir bebek ve 

ardından küçük bir çocuğa bakmaya alışman zaten biraz vakit alır. O zamana dek 

tıpkı ağır işte çalışan bir işçi gibi akşam saatinde pestilin çıkmış oluyor ve buna 

fiziksel olarak daha ne kadar dayanabileceğini merak etmeye başlıyorsun. 
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Kitap okumak bir lüks haline geliyor. Gazete okumak mı? Eskide kalmış bir alışkanlık. 

Sabahleyin artık daha önemli işlerin oluyor. Pazar günlerini aileye ayırıyorsun. Bunu 

şunu ne zaman yapalım diyen bir çocuk bir şeyleri okumana zaten fırsat tanımaz. Yani 

reklamlardaki pazar günkü kahvaltı sofrasında gazete okuyan modern ailenin küçük 

çocuk babası tamamen hikaye, bunu söyleyeyim. Ya onun orada görünmeyen bir 

dadısı var ya da verilen izlenimine ters olsa da o aile ataerkil yapıda..  

 

Çay bardağınla başbaşa geçireceğin bir beş dakika bile lüksün anlamını yeniden 

tanımlayacak.  

 

Akşam programını dışarıda değil, artık evde planlıyorsun. Yani genelde televizyonun 

karşısında geçirirsin, tabi ki buna vaktin kalırsa. Eskiden belli başlı dizileri takip 

etmişsen veya film izlediysen, bundan da vazgeçiyorsun. Film boyunca 5-10 kere 

uyanan çocuğun yüzünden filmi tamamen kaçırdığında, üstelik bunu bir kaç kere 

yaşadığında, artık daha pratik programlara geçeceksin. Bu demek ki, tıpkı kendi 

annelerin gibi ya eğlence programları izliyor olursun, ki bir şey kaçırırsan da önemli 

değil, ya da DVD seyredip "pause" düğmesine iyi bir dost gözüyle bakarsın. 

 

Lokantaları artık romantik bir akşam yemeğine ya da menünün kalitesine göre 

seçmezsin. Nerede o günler! Artık çocuklara karşı gösterilen sevgi ve tahammül oranı, 

oyun parkına olan yakınlık ve mevcut otopark en önemli kriterleri oluşturuyor. 

Çocuğunun damak tadını da unutmayalım. Çocuğun iki yaş sendromundaysa çok 

fazla yürümek de istemezsin. Aslında onunla dışarıya bile çıkmak istemezsin 

martı* kasım 2013 

geniş aile 
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Ama çıkıyorsun diyelim. Daha önce gitmeyi bile düşünmediğin alışveriş 

merkezlerindeki yemek katlarına cennetmiş gibi bakmaya ne zaman başladın? 

 

Araba alacaksan, tüketim ve hız önemsiz olup bunun yerine güvenliği ve bagaj 

kapasitesi dikkatini çeker. 

 

Kendini bir anda çok yaşlanmış hissediyorsun. Bu beyaz saçlar ve göz etrafındaki 

kırışıklıklar ne zaman çıkmış acaba? "Neyse, icabına sonra bakarım" çok kullandığın 

bir cümle olacak. Nasıl oldu da kocaman evine şimdi hiç bir şey sığdıramıyorsun? Çöp 

kovası küçüldü mü yoksa, günde iki defa boşaltılması gerek? Bulaşık makinesi 

böylesine günde bir kere çalışmaya devam ederse ömrü ne kadar acaba? Gibi 

cümleler günün farklı anlarında aklına geliveriyor. 

 

Ama en kötüsü, annenden duymaktan nefret ettiğin bir takım sözler ve davranışları 

kendinde fark ediyorsun. En başında o korkunç cümle "çünkü ben söylüyorum!". 

Öyle alışmışım ki, az kalsın unutuyordum; yapmak istediğin, yapılması gereken ama 

bir türlü vakit bulamadığın işlerin listesi tabi ki daima çok uzun olacak. Uzun bir süre 

için önceliklerin alt üst oluyorlar. Ancak aylar veya yıllar geçince ayak uydurmayı 

öğrenmiş olursun ve şu öncelikleri tekrardan belirlersin. Yoksa ben bu yazıyı yazmaya 

vakit asla bulamazdım!  
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Joanne Harris’in aynı adlı romanından uyarlanan, Fransa’nın 

Flavigny-sur-Ozerain kasabasında çekilen filmde; Fransa’da bir 

kasabanın tutucu olmaya uğraşan halkının radikal kişilerle 

mücadelesi çikolata ekseninde aktarılıyor.  

Çikolata –Chocolat 

Aylin Türkşen Aysel 

iştah açıcı filmler 
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Büyük perhize hazırlanan kasaba halkı, soğuk kuzey rüzgarlarıyla gelen Vianne 

Rocher ve kızı Anouk’u ilk günden itibaren merakla izliyorlar. Belediye Başkanı Kont 

Alfred Molina’nın önderliğinde mahalle baskısı başlıyor. En çok önem verdikleri 

alışkanlık pazar ayinlerine katılınması. Ancak ortaya çıkıyor ki Vianne ayinlere 

katılma eğiliminde olmadığı gibi bir de evlenmeden çocuk sahibi olmuş bir kadın.  
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Eşi tarafından terk edilen, bununla yüzleşmeyi reddeden Kont, radikal Vianne’i 

kasabadan uzaklaştırmayı hayatının amacı haline getiriyor, tıpkı atalarının diğer 

radikallere yaptığı gibi. Oysa ki kasabalıların bir bölümü onunla aynı fikirde değil, 

kendilerini çikolata tutkusuna teslim etmişler bile. Pastanesini Vianne’e kiralayan 

huysuz, yaşlı kadın Armande’ın, kızı Caroline ve torunu Luke’un, kocası Serge’in 

zulmüne boyun eğen Josephine’in, on yıllardır kocasının yasını tutan Madame 

Audel’in, avcı ve karısının hayatları, Vianne’in çikolatalarıyla kısa zamanda değişiyor.   

  

Tam da perhiz döneminde açılan La Chocolateria Maya’nın dekoru buram buram 

Meksika kokuyor. Mistik hava, Vianne’in ziyaretçilerinin çikolata beğenilerini tahmin 

etmesine yardımcı olan özel tablayı döndürmesiyle perçinleniyor. Kimi tablanın 

ortasında şahlanmış ata binmiş bir kadın kimi kan ve ölüm görüyor. Vianne’in çikolata 

beğenisini bir kerede tahmin edemediği tek kişi var: kasabaya nehir yoluyla gelen 

gezgin gruptan Roux.  

 

Kariyerinin ikinci çikolata filmi Çikolata Fabrikası’nda Willy Wonka’yı canlandıran 

Johnny Depp filmin neredeyse ortalarında sahne alıyor. Kont’un tüm uğraşılarına 

rağmen çikolata tutkusu günler geçtikçe yayılıyor, aşıklar cesaretlenip birbirine 

açılıyor, dertli olanlar deva buluyor, kasabaya neşe geliyor.  

 

Vianne kızı Anouk’a anneanne ve dedesinin öyküsünü anlatırken, köklerinin Orta 

Amerika’ya vardığını, Allah vergisi yeteneğinin ve çikolata bilgisinin nereden geldiğini 

öğreniyoruz. Eczacı olan Jojoje Orta Amerika gezisi sırasında anneanne Çitza ile 

tanışıyor. Evlenip Fransa’ya yerleşiyorlar ancak mutlulukları uzun sürmüyor, Çitza 

kızlarını da alarak gidiyor. Çünkü O, kasabadan kasabaya giderek çikolatanın 

yararlarını diğer insanlarla paylaşmaya yazgılı bir halktan geliyor.  
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Mağazanın açılışında, Armande’ın 70. doğum gününde, çikolata festivalinde ve 

mağazaya yapılan günlük ziyaretlerde türlü çikolata çeşitleri sergileniyor: biberli sıcak 

çikolata, çikolatalı pastalar, tavuk üstüne dökülen çikolatalı soslar, Venüs göğsü 

bunlardan bir kaçı. Filmi izlemeye başlamadan uyaralım; yanınızda bol bol çikolata 

bulundurmanızda fayda var. Muhtelif sahnelerde ahenkle karıştırılan çikolatayla 

hipnotize olmamak, burnunuza çikolata kokusu geldiğine yemin etmemek mümkün 

değil. 

 

Çikolatalı Kek 
  

Belediye Başkanı Kont Alfred Molina’ya göre çikolata insanları günaha davet ediyor. 

Tehdit savurmak üzere çikolata dükkanına geldiği bir gün, Vianne atölyesinde “Venüs 

Göğsü” adını verdiği çikolataları yapıyor. Filmin bir bölümünde şekil verilişine tanık 

olacaksınız. Yapmak isterseniz; bitter çikolata ile kremayı birebir ölçekte karıştırın. 

Tabii çikolatayı benmari usulü erittikten sonra kremayı ekleyerek. Buzdolabında bir 

miktar kıvam almasını bekleyin. Sıkma torbasına alıp torbayı dik tutarak kurabiye gibi 

sıkın, ucunu uzatın. Buzdolabında donmasını bekleyin. Göğüs formu vermek için de 

uçları erimiş beyaz çikolataya batırın.  

  

Esas tarifimiz ise pastanenin mülk sahibi Armande ve torunu Luke’un La 

Chocolateria Maya’daki ilk buluşmalarında Vianne’in ikram ettiği çikolatalı kek.  

 

Malzemeler (12 kişilik): 

 
• 200 gr bitter çikolata 

• 210 gr margarin 

• 225 gr pudra şekeri 

• 6 yumurta 

• 200 gr un 

• 1 çay kaşığı karbonat 

• 2 çay kaşığı hamur kabartma tozu 

• 2 tatlı kaşığı toz tarçın 

• 2 yemek kaşığı kakao 

• Bir fiske tuz 

 

Yapılışı: 
Unu, karbonatı, kabartma tozunu 

ve toz tarçını eleyerek 

harmanlayın. 25 cm civarında çapı 

olan kelepçeli kalıbı yağlayın. 

Kakaonun yarısını çay süzgecine 

alıp kalıbın her tarafına eleyin. 

Fırını 180 derecede ısınmaya alın.  
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Oda sıcaklığındaki yumurtaların sarı ve aklarını ayırın. Aklarına bir fiske tuz ekleyin ve 

mikserle önce düşük, ardından yüksek devirde çırpın. Tamamen sertleşsin, hatta kabı 

ters çevirdiğinizde düşmeyecek kıvama gelsin. 

  

Bitter çikolatayı küçük parçalara bölün. Benmari usulü (Bir miktar su koyduğunuz 

tencere üstüne suya değmeyecek şekilde cam veya porselen kap yerleştirin. 

Çikolatayı içine koyup altta su kaynarken erimesini sağlayın.) ile çikolatayı tamamen 

eritin. 

Oda sıcaklığındaki 200 gr margarin ve elediğiniz pudra şekerini çırpma teli ile iyice 

karıştırın. Erittiğiniz çikolatayı içine döküp tekrar harmanlayın. Her seferinde bir 

yumurta sarısı ilave ederek kek karışımını çırpın. Yumurta aklarını ise 4 seferde 

ekleyin ve alttan üste yavaş hareketlerle hamura yedirin. Unlu karışımı da aynı şekilde 

birkaç kerede hamura ekleyin. 

  

Kek hamurunu kalıba dökün, eşit dağılması için sağa sola sallayın ve fırına koyun. İlk 

30 dakika kapağını hiç açmayın ki kabarıklığını kaybetmesin. Kek, fırınınızın 

özelliğinde göre 45-60 dakika arasında pişecektir. Kontrol için, kürdanı içine batırın, 

kuru çıkıyorsa pişmiştir. 

  

Keki fırından aldıktan sonra esinti olmayan bir yerde 10 dakika bekletin. Kelepçelerini 

çıkarın. Üzerine çay süzgeci yardımıyla kalan kakaoyu serpin. Servis tabağına alın.  

 

Yönetmen : Lasse Hallström  

Senaryo : Robert Nerlson Jacobs  

Oyuncular      : Juliette Binoche, Alfred Molina, Judi Dench, Lena Olin, Carrie-Anne 

Moss, Johnny Depp, Peter Stormare, Viktoire Tivisol 

ABD-İngiltere yapımı, 2000 

martı* kasım 2013 

iştah açıcı filmler 



67  

martı* kasım 2013 



68 

martı* mayıs 2013 



Mardin, Midyat ve 

Hasankeyif 
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Sema Büyüksıvacı 

gezi 

Bugüne kadar birçok yeri gezdim. Fakat bir türlü Mardin’i çok 

istememe rağmen gidememiştim. Sonunda sitedeki 

arkadaşlarımla ayarlayıp on bayan arkadaş Mardin gezisine 

çıkabildik. Mardin Bölgesi Mezopotamya’nın beşiği olarak bütün 

kültürlerin uğrak yerini görmek çok istiyordum. İki saatlik uçuştan 

sonra ilkönce sıcak bir hava bizi havaalanında karşıladı. Sonra 

bizi bekleyen minibüsümüzün şoförü bizi aldı.  

martı* kasım 2013 

Mardin’in içine doğru yol aldık. Yorgunluğumuzu atmak adına Mezopotamya adlı 

eski kahvesinde kakuleli kahvelerimizi ova manzarası eşliğinde içmeye başladık. 

Fakat yorgunluğu atarken acıkmış olduğumuza karar verdik. Buraya daha önce 

gelen arkadaşlarımız buranın et dürümünün çok güzel olduğunu söyleyerek almaya 

gittiler. Ayran eşliğinde dürümlerimizi yiyerek nefis olduğunu etinin doğallığından 

dolayı sanırım yedikten sonra hiç rahatsız olmadım. Böylece keşfe hazırdık. Önce 

en önemli manastırlarından biri olan Deyrül Zafaran’a gittik. Zafaran kelimesinin 

safrandan geldiğini çünkü bu manastırın etrafında safran yetiştirdiklerini öğrendim. 

Süryanilerin dini merkezlerinden biri olan manastır 4.yy dan kalma olduğunu, 

Süryaniler ilk Hristiyanlığı kabul eden Arap kavmi olarak 3000 yıldır bu topraklarda 

yaşamışlar.  

 

Mezopotamya ovasına bakan yamaçta olan manastır temiz ve düzenliğiyle dikkatimi 

çekmişti. Kapılar ceviz den 400 yıllık, güneş tapınağında taşların arasında çimento 

yok. Burada güneşe karşı ibadet edildiğini, 3000 yıllık mimari olduğunu, 52 Süryani 

patriğinin mezarı varmış. Sandalyede doğuya karşı oturarak gömülmüşler. Hala 

bazı din adamlarının burada yaşadığını bize oraya ait Süryani genç bir rehber 

anlattı. Manastırda fresk boyama yok. Yalnızca beyaz bir beze boyalı resimler 

asılıydı. Manastırı gezdikten sonra bahçesinde ovaya bakan kafesinde safranlı 

çayımızı içerken bu çaydan almayı da ihmal etmedik. Çünkü çok beğenmiştik. 

Sırada Kasımiye Medresesi vardı. 15. Yy da Akkoyunlu Sultan Kasım tarafından 

tamamlanmış. Çünkü Artukoğulları zamanında başlamış. Taşların üzerinde çeşitli 

simgeler vardı .Bunlardan Lale Allah Bir’dir. Papatya ise Allah’ın 99 ismini belirtiyor. 

Kapının girişi alçak eğilerek girilmesinin nedeni Allaha saygı olarak nitelendiriliyor. 

Muhteşem bir yapı avlusunda havuza akan suyun akışının manasının ana 

rahminden sırat köprüsüne kadar temsil etmeseymiş.  
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Yani çeşmeden çıkan su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince oluk olgunluğu ve 

suların bir havuzda toplanması ölümü temsil ediyor. Daha sonra bu su kanalları 

toprağa akar ve toprakta tekrar can bulur. Duvarda ise karenin içinde dört tane içiçe 

lale var. Ters lalenin anlamı Allaha karşı kimse gelemez ve dört mezhebin simgesini 

gösteren pencerede şafi, Hanefi, Hambeli, maliki yazıları var. Gökteki ay yıldızı 

incelemek için medresesin ortasından bakıldığını, su saatinin 1206 yılında yapıldığını 

aslının İstanbul’da olduğunu, buranın daha sonra bilim sanat müzesi olacağını 

anlattılar. Ayrıca Benu Musa Kardeşlerin hokkabazlığın 100 aletinin açıklama 

sembolleri, Hezarfan Çelebi’nin marifetleri, Piri Reis gemi maketi vardı.  

 

El kindi felsefi çalışmalarını içeren bir yazı vardı ki; bu benim ilgimi çekmişti. El kindi 

felsefeyi neyin gerçek ve doğru olduğunun belirlenmesi olarak tanımlamış. Yazısı şu 

şekilde devam ediyordu: Nereden gelirse gelsin gerçeğin takdir edilmesi ile ilgili 

olarak utanç duymamalıyız. Bizden uzak ırklardan ya da bizden farklı ülkelerden 

gelse bile. Gerçeği arayan biri için gerçeğin kendisinden daha aşikar bir şey 

olmamalıdır ve gerçeğin belirlenmesi diye bir şey yoktur. Ayrıca onu dile getiren ya 

da taşıyan kişinin küçülmesi söz konusu olamaz… 

 

Bu yazılar camekanlı dolapların içinde duruyordu. Umarım yok olmaz dedim ve 

buraya gelenler bunları okurlar da biraz olsun feyz alırlar… 

 

Buradan çıktıktan sonra akşam yemeği için meşhur Cerciş lokantasına gittik. İçerisi 

son derece otantikti. Girişte duvarlarda eski Mardin’e ait çerçeveli fotoğraflar, 

masada rengarenk bezlere sarılmış sabunlar, ve boncuklarla süslenmiş gümüş 

sürahiler vardı.  

 

 

gezi 



71 

martı* kasım 2013 



72 

Masamıza geçtikten sonra hepimiz menüyü incelemeye başladık. Ben çok aç 

olmadığımdan Süryani köftesi istedim. İçli köftenin yassılaşmış pide şeklinde olanıydı. 

Tadı aynı içli köfteye benziyordu. Ayran elde yapma olduğundan nefisti. İçtikçe içesin 

gelecek kıvamdaydı. Meze tabağı çok ilginçti. Büyük bir gümüş tepside içinde kepçe 

kaşıklar onların içinde Mardin’e ait mezeler vardı. Bazılarını beğenerek tattım. 

Yemeğin sonundaki gülsuyu ile el yıkama seremonisi çok ilginçti. Hep bu güne kadar 

kadınlar erkeklerin eline su dökerdi. Erkek garsonların bunu yapması benim çok 

hoşuma gitmedi dersem yalan olur. Eğlenceli ve güzel bir yemekten sonra tekrardan 

buraya gelip meşhur kaburga dolmasından yemeden Mardin’den ayrılmayacağımı da 

söyledim. Sonra yürüyerek otelimize giderken her yerden halay ve türkü sesleri 

geliyordu.  

 

Otelde terasta ovaya bakarken kendimi denize bakar gibi hissettim. Bunu 

söylediğimde gece Mezopotamya ya bakmak Mardin denizine bakmak diye 

nitelendirildiğini ve bunun böyle adlandırıldığını buraya daha önce gelen 

arkadaşlarımdan öğrenmiş oldum. Odalarımıza çekildiğimizde havanın çok kuru 

olmasından dolayı ellerim ayaklarım yüzümün kuruluğundan uyuyamadım. Sabah 

erkenden de kalkmış oldum. Benim gibi bazı arkadaşlarımda aynı şekilde 

uyuyamadıklarını dile getirince bir ben değilim diye sevindim. Sabah Mezopotamya 

ovasına karşı kahvaltımızı yaptıktan sonra Midyat’a gitmek için yola çıktık. Midyat’a 

geldiğimizde minibüsten inip yürümeye başladık. Gelüşke hanında kahve molası 

verdik. Bizim gezmeye geldiğimizi öğrendiklerinde kahveden sonra Midyat 

üzümünden ve incirinden ikram ettiler. Bu arada halay müziği çalmaya başladı. Bizlere 

halay gösterisi sunarken arkadaşlarımızın bazıları da halaya katılarak oynamaya 

başladılar. Buradaki güzel ağırlanmadan sonra turumuza Midyat Hükümet konağına 

giderek orada çekilmiş olan sıla dizisini de hatırlamış olduk.  

 

Midyat’ın anlamı Ayna demekmiş. Dar sokaklarına da Abarra kapalı yol denirmiş. 

Midyat; Sümerler, Urartular, Makedonyalılar, Persler, Romalılar gibi birçok uygarlığın 

egemenliğine sahipmiş. MS 6. Yy da İslamiyet'in yayılışı ile Arap akınları başlamış. 

Bölgeye Abbasiler hakim olmuş. 1535 yılında Osmanlı Topraklarına katılmış. Birçok 

Ulusun yaşam sürdüğü bütün dinlerin kardeşçe yaşadığı antik bir kent olduğunu 

öğrendim. Buradan Hasan Keyif’e geçtik. 11.000 yıllık tarihi olan Hasan Keyif’e su 

barajı yapılacağından sular altında kalacağını öğrenmek tarihe darbe vurmak olarak 

algıladığımızı söylemeden geçemeyeceğim.  

 

Cami Eyyübüler döneminde yapılmış. Allah’ın 99 ismi minarede yer alıyor. Minarenin 

üstüne kadar su olacağını öğrenmek daha da üzücüydü. Kale Bizanslılar tarafından 

yapılmış. Artuklar sonra Moğollar gelip yıkmış. Kayalık tepelerde ve derin kanyonlarda 

hem doğal hem de insan eliyle beş bin irili ufaklı mağaralar bulunuyor. Orta Çağdan 

kalma 3000 yıllık köprü ayaklarıyla Hasan Keyif’e bu görüntüyü veren Dicle Nehrinin 

güzelliğiydi. Bu köprünün ayaklarına bakan kafede oturup ev yapımı ayran içmek de 

benim için ayrıcalıktı. 
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Buradan Mor Gabriel Manastırına gittik. Burası hala aktif bir manastır. MS 397 yılında 

Bizanslılar ve Romalılar tarafından yapılmış.1615 yıllık geçmişi var. İçinde Meryem 

Ana Kilisesi, Resüller kilisesi, Kırk şehitler kilisesi, sekiz kemerli Odora kubbesi ve 

Mısırlılar kubbesi bulunmaktadır. Bu yapılar motif ve mozaikleriyle ünlü. Birçok gömü 

ve altın Moğollar zamanında yok oluyor. Kutsal bölümde din adamları yaşıyor ve 

Süryaniler bile geçemiyor. Vaftiz kurnası, hamur yoğurma taşı, üzümden şarap 

yapılma yerleri var. Süryanilerin ana yurdu burasıymış ama dünyaya yayılmışlar. En 

çoğu Hindistan’da yaşıyor. Manastırda Süryanice yazılar var buna Estrangoleye 

alfabesi diyorlar. İbranice, Arapça olarak konuşuyorlar. İbadetlerde Süryanice 

Süryaniler, Kıptiler mısırca Bulgar Ortodokslar namaz kılarmış. Bu manastırı Mor 

Gabriel ve Mor Samuel adında iki kişi inşa etmiş. Mezarları buradaymış. En son 

gömülme 1884 yılında olmuş. 12.000 kişinin mezarı varmış. Kudus’ten sonra ikinci 

kutsal mekanmış. 18. Yy dan sonra yaşama yerleri yapılmış. Çıkışta kapının üstünde 

erkek ve dişi semboller var. Ortasında üzüm hayat anlamındaymış. Burayı bize 

anlatan genç bir Süryani'ydi. O kadar gurur duyarak anlatıyordu ki takdir etmemek 

mümkün değildi. Artık çok acıkmıştık ve yemek için Beyazsu denilen yere gidecektik. 

Ama burası Nusaybin’deydi. Aramızdaki bazı arkadaşlarımız yolun uzun olmasından 

dolayı bu yeri bulamayız kaygısını yaşamadı dersem olmaz. Ne de olsa adı Nusaybin 

bizlere hep kötü anıları çağrıştırıyordu. Sonunda bayağı konuşmalardan sonra yemek 

yiyeceğimiz yeri bulabildik. O kadar çok acıkmıştık ki, yer minderlerine 

oturduğumuzda gözümüzün önünden yemekler geçiyordu. Geldiğimiz yer akan suyun 

üzerinde kurulmuş derenin üstündeydi. Tahtanın üstünde yer minderleri ve sofalar 

vardı. İlk önce salatalarımız geldi. Bizler saldırmış durumdaydık arkasından Alabalık 

ızgarası nefisti. Nefes almadan yediğimizi hatırlıyorum. Yerde oturduğumuzdan 

yerimizden kalkmakta epeyi zorlandık. Ama çok eğlendik. Burada akşamı yaptıktan 

sonra yola çıktık. Solumuzda Suriye sınırı sağımızda dağlar olduğundan neler 

konuşabildiğimizi tahmin edebiliyorsunuzdur. Yorgun olarak otelimize geldik.  

 

Biraz terasta Mardin Denizini seyrettikten sonra odalarımıza çekildik. Ben yine 

uyuyamadım. Sabah nefis kahvaltıdan sonra Dara Harabelerine gitmek için yola 

çıktık. Kent İran hükümdarı Dara yuvası tarafından kurulmuş. İran ve Romalılar 

arasında el değiştirmiş. Romalılar kentin etrafını surlarla çevirerek kale haline 

getirmişler. 7.yy sonlarına doğru Emeviler, Abbasiler 15.yy da Osmanlılar’ın eline 

geçmiş. Dara Kent Harabeleri kayalar içine oyulmuş mağaralardan evler su bentleri 

saray ve kara zindanları olan bir yer. Dünya’da 3 yeraltı sarnıcı var. Birincisi İstanbul 

‘da, ikincisi Dara’da, üçüncüsü Mısır’da varmış. Burada mezarlar var, içinde gözyaşı 

damlaları ve Latince yazılar var. Sevgi sembolü olan gözyaşı damlaları öldükten sonra 

tekrar bir araya geleceklerinde birbirlerini göreceklerine inandıklarından kafataslarının 

yanında olurmuş. Savaş olduğunda haberleşmek için mağaraların içinden geçen gizli 

bölümleri var. Dışındaki oyuklar ise tahta koyulup yukarı çıkabilmek için MS 336 

yılında Persler tarafından kral Darya kendi halkı için kurmuş. Garnizon şehri olarak 

yapılmış. Sonra da mezar taş ocağı olarak kullanılmış. Zindan devekuşu yumurtası ve 

kireçle yapıştırılarak taşları yapılmış. Halkın su ihtiyacını karşılamak ayrıca çeşitli 

medeniyetler farklı amaçlar içinde kullanmışlar. 
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Burayı da bitirdikten sonra ağaçlıklı güzel bir yerde kahve molası verdik. Bundan 

sonra ki rotamız Kırklar kilisesi ve Zinciriye Medresesi’ydi. Kilise 6 yy da Pers 

İmparatorluğu zamanında iki kardeş tarafından yapılmış. Zinciriye Medresesinde 385 

yılında Arkutlular tarafından yapılmış. Kasimiye Medresesindeki gibi su hoyratları var. 

Yaşam ve Ölüm gibi. 

 

Kubbe yapısından kimin yaptığı anlaşılırmış karpuz dilimi ise Artuklular yuvarlak ise 

Selçuklu, düz ise Akkoyunlular’mış. Ulu cami ile Medrese arasında Zincire akrep ve 

yılan duası asılırmış. O gündür bugündür yılan sokması olmuyormuş. Akrep 

sokmaması içinde karyolaların ayaklarını kırmızıya ve maviye boyuyorlarmış. Bundan 

buraya Zinciriye Medresesi denirmiş. Kapısında Artuklu Üniversitesi 121 tane tevekkül 

yazısı var. Tevekkülüm Allah'adır ona ediyorum ve ettim. Karınca duası var. Ne kadar 

şatafatlı olursa o Ülkenin ne kadar zengin olduğunu gösterirmiş. Ulu cami 1199 yılında 

yapılmış. Doğu Batı iki minareye sahipmiş. Sonradan biri yıkılmış. Minarenin birinde 

Hz.Ali zamanında kullanılan kufi yazısı varmış. Diğerinde ise kinin yazısı varmış. İlk 

karede kufi ikincide Ayetel Kursi, üçüncüsünde damla motifleri rahmet bereket dört 

halife Muhammed ve Allah var.  

 

Cennetin 7 kapısını 8. Kapısına da Mardin deniliyormuş. Ayrıca Ulu cami de 

Peygamber efendimizin Sakalını görmek için de içeriye girdik. Dualarımızı okuduk. 

Buradan çıktıktan sonra Mardin'in dar sokaklarında gezdik. Süryanilerin kiliselerine 

asılan bezleri boyayan Nasra Teyzenin evine gittik. 85 yaşında olan bu teyze bu işi 

yapan son kişiydi. Beyaz bezlere elle yapılan çeşitli Hristiyanlık figürlerinden başka 

değişik hayvan figürleri olan baskı bezleri vardı. Bazı arkadaşlarımızla satın almayı 

görev bildik. Ne de olsa bu yaşına kadar yaptığı işine olan saygısına haksızlık etmek 

istemedik. Evinin duvarlarında da bayağı ünlü simalarla çekilmiş resimleri vardı. Her 

ne kadar ben bugüne kadar tanımasam da bu benim özürümdü. Ama yakın 

zamanlara kadar sergi yapmış biri olarak teyze karşımızdaydı. Kendi yaptığı şarabı da 

almayı ihmal etmedim.  

 

Teyzenin evinin bahçesinde biraz oturduktan sonra dükkanlardaki Mardin’e özgü 

şekerlemelerden alarak gümüş alışverişi yapmayı da ihmal etmeden gezimize son 

verdik. Daha önce de belirttiğim gibi son gece kaburga dolması yemek üzere bazı 

arkadaşlarımla akşam Cerciş lokantasına gittik. Tesadüf orda kına gecesi vardı. Müzik 

eşliğinde Mardin Denizine bakarak yemeğimizi ve Süryani şarabımızı içerek geceyi 

sonlandırdık. Otelin terasında diğer arkadaşlarımızla buluşarak Mardin gezimizin 

sohbetini yaptık. Sabah erkenden daha alışveriş yapmak için sokaklara dağıldık. 

Dostlara buraya ait tarçınlı ve zencefilli badem şekerleri aldık. Ama bir yandan da 

hepsinin tadına bakmayı da ihmal etmedik. Kakuleli kahvelerimizi içtikten sonra 

İstanbul'a yol almak üzere havaalanına geldik. Mardin bence bir kere değil birkaç kere 

görülmesi gereken nadide kültür şehirlerimizden biriydi. Niye bu kadar geç geldiğimi 

inanın bilmiyorum. Mutlaka görmelisiniz… 

 

Sevgiyle ve geziyle kalmanız dileğiyle…  
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Dilek Eriklili Beck 

amerika’dan bildiriyorum 

Eskiden içki içmek ve içki kültürü deyince aklımıza hemen milli 

içeceğimiz olan “RAKI” geliyordu. Oysa şimdi rakı ve bira kadar 

şarabın varlığını da göz ardı edemeyiz. Yılda kişi başına düsen 

şarap tüketimi ülkemizde 1 litredir. Şarapta dünya ortalaması kişi 

başına yilda 4 litre, bu oran Fransa’da ise 100 litreden fazladır. 

Görüldüğü üzere rakamlara göre fazla alkol tüketmiyoruz ve bizde 

yılda ortalama kişi başına 1.5 litre ile rakı hala öncülüğünü 

sürdürürken, şarap ve diğer alkollü içecekler de sırasıyla onu 

izliyor. 

martı* kasım 2013 

Türkiye’de 20 yıl öncesine göre şarap su anda olduğu kadar popüler değildi. Uzun 

yıllar Tekel’in ürettiği şaraplar,Kavaklıdere ve Doluca şarapları sektördeki bellibaşlı 

üreticiler oldular.Zamanla genç neslin, bazı şirket sahiplerinin ve CEO’ların şaraba 

ilgisinin artmasıyla Türkiye’nin bir çok bölgesinde şarap için bağcılık yapılmaya 

başlandı. Küçük ve orta çaplı şirketler kurularak şarap üretimine geçildi. 

 

Son yıllarda artan popülerliğine  ithal şarapların eklenmesi ile, üreticiler bu rekabet 

ortamında da birçok yönden kendilerini geliştirme yoluna gittiler. 

 

Basta Doluca ve Kavaklıdere olmak üzere, Diren, Pamukkale, Sevilen, Turasan gibi 

orta büyüklükteki üreticiler de bağlarını genişleterek ve kaliteli şarap yapmak için 

gerekli ortamı hazırladılar. 

 

Geçmiş yıllarla karsılaştıracak olursak, bugün birçok restorana gittiğimizde şarap 

menusu ile karşılaşmakta hatta bazı marketlerde çeşit çeşit şarapların olduğu özel 

bölümlere tanık olmaktayız.  

 

Şarabın ilk nasıl ve nerede oluştuğu tarihçiler tarafından kesin olarak bilinmez iken, 

yapılan arkeolojik çalışmalar ile ilk asma ağacının anavatanının On Asya olduğunu 

söylemektedir. Kesin bulgularla M.O.4000 yılından itibaren şarap yapıldığı 

bilinmektedir. Tarihçiler Anadolu’da yasayan Lidyalıların, Hititlerin de şarap yaptığını 

söylerken, bati dillerinde şarabin ismi olan VIN -VINO  yada VINE isminin de Hitit 

Dili’nden geldiği bilinmektedir.  
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Türkler Müslümanlığı kabul edene kadar Anadolu’da şarapçılık çok gelişmişti. Daha 

sonra bu üretimler azınlıklara devredildi ve Osmanlı döneminde de şarap zaman 

zaman  yasaklanmış, zaman zaman saray sofralarında yer bulmuştur. Hatta 1800 ‘lu 

yıllarda dünyaca ünlü şaraplar üretilmiş ve Fransa’da Viyana fuarlarında pek çok ödül 

almışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda Tekel kurularak, Fransız uzmanlar 

yönetiminde Anadolu’nun birçok bölgesinde deneme evleri de kurulmuştur.  

  

Bağcılığa elverişli iklim kuşağı arasında yer alan ülkemiz Dünyanın 4. en geniş bağ 

alanlarına sahip olup, 3.6 milyon ton üzüm üretimi ile Dünyada 6.sırada yer alır. 

 

Üzümlerin büyük çoğunluğu kurutmalık olarak ayrıldıktan sonra diğer kısımları ile 

şarap, pekmez, pestil,sirke yapılmaktadır.Türkiye ayni zamanda kurutmalık üzüm 

piyasasındaki pazarın yarısından fazlasını da elinde bulundurur. 

 

Neredeyse Amerika’nın sahip olduğu bağ alanlarının iki katı kadar bağlarımız mevcut 

olmasına rağmen, üretilen üzümlerin sadece %2-%5’i şarapçılıkta kullanılmaktadır. 

Bağcılıkta ilerlemiş ülkelerde üretilen üzümün % 80 ve daha fazlası şarap üretiminde 

kullanılıp, ekonomiye çok büyük bir fayda sağlarken bu oran ülkemizde ne yazık ki 

çok çok düşüktür. 

martı* kasım 2013 

amerika’dan bildiriyorum 

Yeteri kadar geniş bağ 

alanları, iklim ve 

topraklarımız, bağcılığa çok 

elverişli olmasına rağmen, 

şarapçılıktaki bu oranın 

düşüklüğü “ şarap düzeyinde 

bağcılık yapamadığımız” 

gerçeğini oluşturmaktadır.  

 

Ülkemizde üretilen 1200 

civarındaki üzüm çeşidinden 

sadece 35 tanesi şarap 

üretimine uygundur.Türkiye 

Dünyadaki şarap üretiminin 

sadece %0.2sini 

gerçekleştirmektedir.  

 

Üretim kadar şarap 

tüketimimiz de dünya 

standartlarının çok altındadır. 

Artan vergi oranları, 

fiyatlarda görülen hızlı artış, 

tüketicileri satın alma 

konusunda kararsız 

bırakmaktadır. 
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Son zamanlarda Dünyadaki trendlere uygun olarak; 

 

şarap tüketiminde giderek,firma, marka, kalite, tat ve üzüm çeşidine bakarak 

satinalma kararı veren bir tüketici grubu da oluşmuştur. 

 

Şarap tadımcısı Doç. Dr. Yunus Emre Kocabasoğlu’na göre, şarabın üretildiği bağda 

yapılması da önemlidir. Başka yere nakledilen üzümden yapılan şarabın kalitesi de 

etkileniyor.” Gerçek anlamda uluslararası şarapçılık düşünüyorsak, Elazığ-

Diyarbakır-Malatya üçgeni alanı buna cok uygundur”  

 

‘Öküzgözü ve Boğazkere Türkiye’nin en asil üzümleridir.İyi islendiğinde daha kaliteli 

şarap üretilecektir” 

 

Şarapta aranması gereken kriterler: 

• Berrak ve temiz görünmeli 

• Koklandığında buruna rahatsız edici kokular gelmemeli 

• Şaraptaki alkol, tanen, meyve profilleri ve asit dengeli olmalı 

• Şarabın doğrudan ışık görmemesi  

• 10-12 derecede korunması  

• Yüksek isi değişimine maruz kalmaması 

• Titreşimli ortamda bulunmaması 

• Şarabı tattıktan sonra tadı damağınızda hissedilmeli (iyi şarap tattı iseniz 1-1.5 

dakika tadı damağınızda kalmalı, kötü şarabın tadını damağınızda hissetmezsiniz) 

 

“ En iyi şarap tadı size en iyi gelendir” 

Şarapçılıkta ülkemizde ne yapılmalı? 

 

• Şarap Dünyadaki yeni trendlere uymalı 

• Yerli üzümde eski bağlar bulunmalı, araştırılmalı 

• Fiyat politikası şarabın kalitesine göre belirlenmeli 

• Aşırı fiyat politikası ile restoranlar müşteriyi kandırmamalı 

• Volkanik bölgelerin toprağı şarapçılık için uygun olduğundan, bağlar ,üzüm 

yetiştirme bu alanlarda yapılmalı 

• Devlet bağcılığı ve şarap üreticilerini desteklemeli, teşvik etmeli 

• Üniversitelerde şarapçılık konusunda bölümler oluşturulmalı 

• Bu alanda nitelikli işgücü yaratılmalı 

• Yurt dışındaki şarap uzmanlarından yardim alınmalı 

• Şarapların kalitesini arttırmak için caba sarf edilmeli 

• Restoranlar sadece anlaştıkları birkaç  firmanın şaraplarını satmamalı 

• Tüketici gerektiğinde hakkini aramalı, bilinçlenmeli 

• Yabancı ithal şaraplarda vergi düşürülmeli 

• Tüketiciler kaliteli şarapları uygun bir fiyattan içebilmeli 

• Yerli üreticiler kaliteye de, pazarlama kadar önem vermeli 

 

Türkiye’nin bazı bölgeleri şarapçılık konusunda bir NAPA vadisi gibi olabilir mi? 

Türkiye’de Şarap turizmi yapılabilir mi? 
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Son istatistiklere göre bugün Amerika şarap ihracatında Dünyanın 3. ülkesi durumuna 

gelmiş ise, bu yıllar önce devletin verdiği  devlet kontrollü destekler, teşviklerle v.b. 

yardımlarla ve şarapçılıkta izlediği politikalar sayesindedir.  

 

Öncelikle üniversite-devlet-yatırımcı-üretici işbirliği ile Şarapçılık konusu ciddi olarak ele 

alınmalı ve devlet yeni yasalar, teşvikler ile üreticilere destek olmalıdır.  

 

Hükümetlerin ideolojisi ne olursa olsun, coğrafi, tarihsel, tarımsal ve turistik nedenlerle, 

şarapçılık öncelikle önem verilmesi gereken bir sektör olmalıdır. Şarap gibi katma 

değeri yüksek olan ürünleri üretip ihraç etmek Türk ekonomisine çok büyük bir katkı 

sağlayacaktır. 

 

Bence Türkiye’nin bazı bölgeleri bir Napa Vadisi ve civarı gibi olabilir. Ülkemizin zengin 

olan yemek kültürünü -Osmanlı-Türk ve Akdeniz mutfağı- yine ülkemizde üretilen harika 

şaraplarla eşleştirebilirsek ve o bölgelerde otellerin ve restoranların yapılmasına izin 

verir ve teşvik edersek neden olmasın? 

 

Amerika’da ve Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan  şarap ve yemek festivalleri ( Food 

and Wine Festival) gibi, bu festivallere müzik konserlerini ve sanat gösterilerini de 

ekleyebilirsek ,bizde yerli ve yabancı turisti bu bölgelere çekebiliriz. 

 

Sonuç olarak diyebilirim ki; bugün yapılan yatırımların sonucu gelecekte alınacaktır. 

 

Bağcılık başlı başına zahmetli, uzun ve zor bir istir, zaman ve emek gerektirir. Ancak 

potansiyeli çok fazla olan böyle bir yatırım olanağı göz ardı edilmemelidir.  

 

Katma değeri yüksek olan şarapçılıkta, hükümetlerin desteği ile bugün yaptığınız bir 

yatırımdan zamanla verim alınır .İleride Türk ekonomisi ve gelecek nesiller, 

çocuklarımız, torunlarımız bu kararı verdiğimize minnettar olabilir. 

Kim bilir? 
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Kasım ayı astrolojik açıdan oldukça hareketli bir ay… 

 

Ancak hem gökyüzüne ve hem de yeryüzüne karamsar bakmanın hiçbir anlamı yok… 

Olan olayları değiştirmeye çalışmak yerine, kendinizi değiştimeye çalışmanızı 

öneririm. Aslında en zoruda budur zaten… O zaman olayların altında yatan gerçekleri 

anlayabilirsiniz. Hayat size zorluk çektirmek için uğraşmaz. Sizin değişmeniz için 

yardımcı olur. Çünkü hiçbirşey aynı kalmaz. Sohbaharın dökülen yapraklarıyla bunu 

hatırlamak lazım… 

 

Hayatınızda bir mevsim bitiyor, bir mevsim başlıyor olabilir. Olaylara bu gözle 

baktığınızda, gelecek mevsimin nasıl olacağını görebilirsiniz. Hatta şimdiden 

hazırlanabilirsiniz. Akrep burcunun etkili olduğu bugünlerde tutkudan, hırstan uzak 

durmalısınız. Gücünüzü kendini yenilemeye ayırırsanız, yenilmezliğe yol alabilirsiniz. 

Her zamanki gibi seçim sizin… 

 

Kadersel olayların ve toplumsal konuların öne çıkacağı bir aya giriyoruz. Endişelerden 

uzak, sorumluluk alarak ilerlemek gerekiyor. Böylece başta zor gelen konuların 

aslında büyük açılımlara sebep olduğunu görebilirsiniz.  

 

Veee sonbahar… 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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Ayın ilk günü, sıradışı olayların gezegeni Uranüs’le, dönüşüm gezegeni Pluto’nun 

sert karesi olayların toplumsal bazda olacağını haber veriyor. Bu jenerasyon 

gezegenlerinin hareketi hepimizi etkileyecek konuların baş göstereceğini ve ay içinde 

gelişeceğini işarete ediyor.  

 

Ay başında yaşanacak Güneş Tutulması ülkemiz için önem taşıyor. Akrep burcunda 

gerçekleşecek Yeniay’a eşlik eden tutulma farklı konuların gündeme geleceğini haber 

veriyor. Akrepler dışında, diğer sabit burçlar olan, Aslan’lar, Boğa’lar ve Kova’lar bu 

tutulmadan en çok etkilecek burçlar.  

 

Önemli zamanlarda geçmekte olduğumuzu bilmeli, ancak tereddüt etmemelisiniz. 

Yaşadığımız olayların büyümenin doğası gereği olduğunu kabul etmeliyiz. 

Gökyüzündeki gezegenlerin bizi etkilemediğini, sadece eşzamanlılığı gösterdiğini 

hatırlamalısınız. Bu eşzamanlılığı dikkate aldığınızda, yolunuzun aydınlandığını 

göreceksiniz. 

 

Unutmayın, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmaz. 

Esenliklerle... 

astroloji ajandası 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Ortaklaşa gelirlerinizi kontrol etmelisiniz. Vergi, sigorta, prim gibi ödemeleri ihmal 

etmemelisiniz. Eşinizin ödemelerini, kredi kartı ekstresini daha yakından takip 

etmelisiniz. Nafaka ödemesine dikkat etmelisiniz. Bu ay geçmişte kalan borçları da 

alacakları da gündeme getirebilirsiniz. Ayrıca zorunlu haller dışında tıbbi 

operasyonlardan uzak durmalısınız.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

İkili ilişkilerin öne çıkacağı bu ay, kadersel bağlantılar ortaya çıkabilir. Evli olanlar için 

eşleriyle daha fazla zaman geçirmeleri gerekir. Eşinizin yükünü sırtlanmanız, onun 

yaşadığı zorlukları daha fazla anlamanız iyi olur. Birlikte hareket etmekte zorlansanız 

da elinizden geleni yapmalısınız. İlişkinizin sınandığını fark etmelisiniz.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Çok çalışmanız, pek çok işi bir arada yapmanız gereken bir aya giriyorsunuz. Ofise 

gereken düzenlemeleri yapmalısınız. Size yardım eden kişilerle, astlarınızla 

ilişkilerinizi kontrol etmelisiniz. Hem onlara yardım etmeli, hem de iş yükünüzü 

bölüştürmelisiniz. Ofiste karşınıza çıkan önemli değişiklikler olabilir. Sakinliğinizi 

korumalısınız. Verimli, pratik olmaya özen göstermelisiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Bu ay kendinize vakit ayırmalısınız. Hoşunuza giden işlere yönelmelisiniz. 

Hobilerinizle ilgilenebilir, yaptıklarınızı sergilemek için şartları zorlayabilirsiniz. Sanat, 

spor gibi alanlarda da daha tutkulu olacaksınız. Konu aşka gelince bu kadar hırslı 

olmamanızı tavsiye ederim. Kendinizi daha cesur hissedip, atacağınız adımlar 

karşılığını bulmayabilir. Aşk acısı çekmemek için endişeleri bir yana bırakmalısınız. 
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Bu ay parasal konularda daha dikkatli olmalısınız. Kaynaklarınızı kontrol etmeli, 

harcamalarınızı gözden geçirmelisiniz. Zaten zorunlu sebeplerle bazı düzenlemeler 

yapmak gerekebilir. Önemli bir yatırım ya da satın alma yapmanız gerekiyorsa iki kez 

düşünmelisiniz. Gerekiyorsa ayın ikinci yarısında adım atmanız yerinde olur. 

Şartların oturmasını beklerken, paranızı korumalaısınız.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Bu ay sizin için doğuyor. Geçmişin getirdiğini tüm yüklerden kurtulmalısınız. 

Tuttuğunuz, bırakmak istemediğiniz ne varsa boş vermelisiniz. Aksi takdirde hayatın 

sizin için getirdiği iyilikleri, yenilikleri göremeyebilirsiniz. Kişisel konulara çok önem 

vermelisiniz. En başa sağlığınızı almalı, şartları bedeninizin gerçeklerine göre 

düzenlemelisiniz. 

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Oldukça hızlı günler sizi bekliyor. Yakın yerlere yapacağınız ziyaretlerle pek çok şey 

öğrenebilirsiniz. Tabii ki gereksiz şeyler de duyabilir, dedikodulara maruz 

kalabilirsiniz. Özellikle kardeşler, kuzenler ve komşularla ilişkilerinizde önemli konular 

gündeme gelebilir. Hızlı karar vermemeli, anlamadan, dinlemeden adım 

atmamalısınız. Ticari faaliyetler içindeyseniz daha dikkatli adım atmanızı öneririm.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Ev içinde gelişecek olaylar ay boyu etkili olacaktır. Hatta sene içinde etkileri 

gelişmeye devam edecektir. Hızlı karar vermemeniz, olayları anlamaya çalışmanız 

yerinde olur. Hayatınızın önemli bir döneminden geçtiğinizi bilmeli, sakinliğinizi 

korumalı, sağlığınıza önem vermelisiniz.Çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizi, evdeki 

düzeni, size yardım edenlerle bağlantınızı yeniden ayarlayabilirsiniz.  
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

İşinizle ilgili önemli değişikliklere açık bir aydan geçmektesiniz. Hatta bu ay başlayan 

olaylar sene içinde de etkili olmaya devam edeceğe benzer. Yöneticilerinizle ilgili 

değişiklikler olabilir. Düşünmediğiniz şartlar, işle ilgili yenilikler gündeme gelebilir. 

Çalışmayanlar içinse toplumsal statülerini ilgilendirecek olaylar olabilir. Evlilikle, 

annelikle ya da ailevi konularla ilgili gelişmeler dikkat çekecektir. Sorumluluk almalı, 

sorunları çözmeye odaklanmalsınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Yurtdışı, uluslararası konularda gelişmelere açık bir aydasınız. Ayrıca hukuksal 

konularda; ithalat, ihracat alanında; basın, yayın, medya konularında; turizmde ya da 

akademik eğitimde pek çok değişiklik olabilir. Sizin için zor olan konuları aşmak için 

sabırlı ve kararlı olmalısınız. Zorlukların üstesinden gelmek için sakinliğinizi 

korumalısınız. 

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Sosyal konuların, arkadaşlıkların öne çıkacağı bir aydan geçmektesiniz. İçinde 

olduğunuz gruplarda enteresan gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz sorumluluklar 

alabilirsiniz. Başkalarının ilişkilerine çözüm bulmanız gerekebilir. Sorumluluk 

almalısınız. Tek başına iseniz gelecek günleri organize etmeye, plan yapmaya, 

ajandanızı düzenlemeye zaman ayırmalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Bu ay daha sabırlı olmalısınız. Sizi zorlayan olaylar olursa geri çekilmelisiniz. 

Kontrol edemeyeceğiniz olaylar için korkmamalı, endişelenmemelisiniz. Siz 

sakinliğinizi korudukça aslında bir şey kaybetmediğinizi fark edeceksiniz. Enerjinizi 

kontrol etmek için dua, meditasyon gibi konulara yönelmeyi ihmal etmemelisiniz. 

Gelecek ayın sizin için doğacağını bilerek sabırla beklemelisiniz.  
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Kaz dağlarına selam olsun...  
Tuncel Kurtiz 
  

Atatürk; gerçek bir lider…  
Sofrasını ülkesinin düşünürlerine, sanatçılarına açan,  
halkına sevgiyle bakan, dinleyen, doğa aşığı,  
cesur, öncü bir lider…  
 
Her gün daha çok hayranlık duyuyorum, özlüyorum…  
En sevdiğim sözlerinden biri...  

 
“Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız 
dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üzere 
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk 
Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, 
yorulmadan yürüyecektir.”  
 
Yasemin Sungur 


