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Martı 22.sayısı ile elinizin altında. Her ay binlerce kişiyle 
buluşuyor. Onbin okuyucuyu geçtik Teşekkür ederim 
zamanınızı Martı dergisine ayırdığınız için.  Ancak beni 
memnun edecek okuyucu sayısı onbinler, yüzbinler…  
 
Çünkü MARTI yaşamın tam içinde, özgür ve mutlu bir 
yaşam için, birlikte gelişim, değişim ve dönüşüm için... 
 
Hayal dünyamızı geliştirmek, düşündürmek, sorgulamak 
için. Tam istediğimiz ben olmak için, tam istediğimiz gibi 
yaşamak için... 
 
Gelişim, değişim ve dönüşüm için bilmek yetmiyor, 
yapmak gerekiyor. Doğru düşünce ile başladığımız 
sorgulamalar bizi doğru deneyimlere ulaştırıyor. Harekete 
geçin ve deneyimleyin. 
 
Biz her ay heyecanla üretiyoruz, evet bu bir üretim. 
Okuyucuları hayal ederek yazıyoruz. Her yazarımız 
sizlerden yorum almayı hak ediyor. Sadece seyretmeyin, 
katılın, martıdaş olun...  
 
Martı Facebook hesabımıza bu adresten 
facebook.com/MartiDergisi Twitter hesabımıza 
twitter.com/martidergisi adreslerinden ulaşabilirsiniz, 
beğenebilir, yorum yazabilir veya beğendiğiniz yazıyı kendi 
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 
 
Martı dergisi yine elinizin altında, tıklayın, okuyun ve 
paylaşın… 
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın ve farkı görün… 

yasemin ne der 

martı* ağustos 2012 

http://en-gb.facebook.com/MartiDergisi
http://en-gb.facebook.com/MartiDergisi
http://en-gb.facebook.com/MartiDergisi
https://twitter.com/martidergisi
https://twitter.com/martidergisi
https://twitter.com/martidergisi
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yasemin’in gözünden 

Bir tek kalbin kırılmasını önleyebilirsem, 
Boşuna yaşamış olmayacağım. 
Bir yaşamdan acıyı alabilirsem, 
Ya da bir acıyı hafifletebilirsem, 
Ya da bir ardıç kuşunu yeniden yuvasına koyabilirsem, 
Boşuna yaşamış olmayacağım. 
  
Emily Dickinson (1830 / 1886) 
  
Şiirlerinden ve yaşam öyküsünden etkilendiğim bir başka kadın. Yukarıdaki 
dizeler benim için bir yaşam felsefesi, hoşgörüyü bana her an hatırlatan 
kelimeler… 
 
Kendisini biraz tanımak ve anlamak için aşağıdaki satırlara bir göz atın… 
Emily Dickinson, uzun yıllar evinden dışarı çıkmadan yaşar, ikibin civarında 
şiir yazar, yaşarken sadece üç beş tane şiiri yayınlanır. Ailesi fark etmez bile 
şiir yazdığını, ölümünden sonra odasında düzenlenmiş şiirleri ortaya çıkar ve 
bugün en önemli modern şairlerden biri kabul edilir. 
 
Nasıl da sıkıcıdır herhangi biri olmak! 
Nasıl da göz önünde tıpkı bir kurbağa 
Adınızı söylemek bütün haziran boyu 
Hayran bir bataklığa! 
 
“Hayattaki küçük önemsiz ayrıntıları, büyük evrensel şiire dönüştürdü. Günlük 
hayatın sıradanlığını yaşadı. Gizli, gizem dolu, umutsuz bir aşk yaşadı. Yalnız 
yaşadığı halde, hayatı çok sevdi. Yalnızlığı ile baş başayken şiire sığındı.” 
diyor kitabın önsözünde Anıl Meriçelli. 
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Benim nehrim sana doğru: 
Mavi deniz, selâm yok mu? 
Benim nehrim cevap bekler. 
Canım deniz, şefkat göster. 
 
Kuytu yerlerden gelirim 
Derecikler getiririm. 
Deniz haydi, 
Al git beni. 
  
“Emily Dickinson’ın ölümünden (15 Mayıs 1886) kısa bir süre sonra, kız 
kardeşi Lavinia ablasının odasındaki kilitli bir çekmecenin içinde, titizlikle 
düzenlenmiş yüzlerce şiirin varlığını keşfederek derin bir şaşkınlığa 
düşüyordu. Edebiyat tarihinin en ilginç “keşifleri” arasında yer alan bu olay, 
yaşadığı yıllarda hemen hemen hiç kimsenin tanımadığı bir şairin, kanımca 
19. yüzyıl Amerikan şairlerinin en büyüğü olan Emily Dickinson’ın dünyayla 
tanışma sürecinin de başlangıcı olmuştur.”  Diyor Oğuz Cebeci. 
 
Ben hiç kimseyim. Ya siz kimsiniz? 
Siz de mi hiç kimsesiniz? 
Yani bir çift mi var bizden? 
Söylemeyin! Duyururlar, biliyorsunuz… 
 
“Görünürde sessiz sakin bir yaşam sürdüren Dickinson’ın yaşamının en 
fırtınalı olayı yirmi üç yaşındayken, kırk yaşlarındaki evli bir vaiz ve şairle, 
Charles Wadsworth’le tanışmasıydı. Wadsworth’le bilinen anlamda bir gönül 
ilişkisi yaşamamış olmalarına ve birbirlerini yalnızca üç kez görmelerine 
karşın, ona derinden bağlandığını hissetti ve pek çok şiirinin esinini ondan 
aldı.” diye belirtmiş Dost Körpe. 
 
Cenneti yukarıda hiç bulamaz 
Aşağıda bulamayan. 
Tanrının konutu benimkiyle yan yana 
Eşyası aşktan. 
  
Önerdiğim bir kitabı var :  Seçme Şiirler/Emily Dickinson/Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları 
  
Başucunuzda bir şiir kitabınız olsun ve her gün bir kaç satır ile arkadaşınız 
olsun. 
  
  

http://www.idefix.com/kitap/secme-siirler-ingilizce-turkce-ciltli-emily-dickinson/tanim.asp?sid=G280YG8BI5YWZTKYNRAJ
http://www.idefix.com/kitap/secme-siirler-ingilizce-turkce-ciltli-emily-dickinson/tanim.asp?sid=G280YG8BI5YWZTKYNRAJ
http://www.idefix.com/kitap/secme-siirler-ingilizce-turkce-ciltli-emily-dickinson/tanim.asp?sid=G280YG8BI5YWZTKYNRAJ
http://www.idefix.com/kitap/secme-siirler-ingilizce-turkce-ciltli-emily-dickinson/tanim.asp?sid=G280YG8BI5YWZTKYNRAJ
http://www.idefix.com/kitap/secme-siirler-ingilizce-turkce-ciltli-emily-dickinson/tanim.asp?sid=G280YG8BI5YWZTKYNRAJ
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Zeliha Dağhan 

Öğrenme Melodiniz ve Merak Ettikleriniz 
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gelişim 

Beynimiz neye benziyor? Nasıl daha başarılı oluruz? Hangi 
yöntemleri kullanmak ,beynimizi daha etkin kullanmamıza yardımcı 
olur?  
 
Vücuttaki en sevdiğim organlardan birisidir : BEYİN  
Ve sadece  % 4 -8 arasında,  potansiyel olarak kullanabiliyoruz .Peki nasıl 
çalışıyor ? ve düşünce olarak hangi melodi ile düşünüyoruz biz ?  Öğrenci 
Koçu olarak bizimde Öğrenme Modeli ( melodileri ) çalışmaları hem 
öğrenciye hemde Koç olarak bana farklı gelişimler verdiği  en keyifli  
anlardan birisidir. O zaman  Adım adım paylaşacağım bilgilerimi. 
  
Beynin gelişimdeki en belirgin yapıtaşları ; başarılı bir eğitim, insanın 
öncelikle kendini tanıması ve keşfetmesi birde nasıl öğrendiğinin farkına 
varmasıdır. Öğrenci Koçluğunda, öğrencimiz ile yaptığımız görüşmelerde;  
kendini tanımasını ve keşfetmesini sağlamakla birlikte hangi öğrenme modeli 
( melodi ) ile düşündüğü nün farkına varmasını da sağlıyoruz   
İnsan beyni aslında yaradılış itibari ile bir öğrenme programıyla yüklü olarak 
gelmektedir. Ancak bu programın kullanıcı el kitabı mevcut değildir. Zaman 
geçtikçe öğrenilen bilgi ve becerilerin modası geçmekte ve kullanılamaz hale 
gelmektedir. 
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“Modası Geçmeyen ve Hayat Boyunca İhtiyaç Duyduğumuz tek şey 
Öğrenmenin Öğrenilmesidir.” 
  
“Beyin neye benziyor ?” diye sorsalar, şu cevabı verirdim: 
 “ Bir Orkestra  “  
Bir orkestrada nasıl bir çok enstrümandan oluşuyorsa, beyinde bir çok 
düşünce biçimine göre çalışmaktadır. Nasıl her enstrüman farklı biçimlerde 
çalınıyorsa, öğrenme biçimide bireyden bireye farklılıklar göstermektedir. 
Mesela benim beynim bir keman gibi çalışıyor ve ben onu davul gibi çalmaya 
çalışırsam,sizce ben başarılı olabilir miyim ? Tabii ki hayır .  
İstenilen o keman sesini duyurmam için, benim o kemanı nasıl çalmam 
gerektiğini öğrenmem gereklidir.  
  
Öğrenci koçluğunda da öğrencimiz ile yaptığımız görüşmelerde, onun 
öğrenme modeli ( Melodisi ) ni bulmak için birçok  yöntem ve teknik 
kullanmaktayız. Yüz yüze ve bireysel yapılan bu görüşmeler,  her iki tarafı da 
memnun edecek gelişmeleri ve adımları da beraberinde getirmektedir.   
  
Hala emin değil misiniz ? Çocuğun düşünme modelini keşfetmesini 
sağlamamız, sürecin sona ermesi değil, başlaması anlamına gelir.  
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Şimdi biraz SU hakkında düşünelim. Çok fazla düşünmediğiniz taktirde su; 
yıkanmak, içmek ve duş almak için kullandığımız bir şeydir. Fakat biraz daha 
derin düşündüğümüz zaman, suyun sürekli olarak şekil değiştirdiğini fark 
ederiz. Önce buharlaşarak bulutları oluşturur, sonra yağmur olup sıvı haline 
geçer. Su hala sudur, ama biçimi değişmiştir. 
  
Bence beyin içinde, farklı bilinç halleri arasında hareket eden düşünce de 
sürekli olarak biçim değiştiriyor. Bilgisayarla az çok ilginiz varsa, bilgisayar 
bilgiyi işlemek için Fortran, Pascal, Basic vs. gibi farklı diller  kullanması 
gerektiğini bilirsiniz.  
  
İnsan beynini bu kadar etkileyici yapanda düşünmek için üç farklı dil 
kullanmasıdır.  
Görsel 
Işitsel 
Kinestetik  
  
Gelin bu üç düşünce kanallarını tanımlıyalım  
Görsel : Dış dünyayı ve iç görsel imgeleri görmek, görüleni yaratabilmek  
(okumak, resim yapmak, yazmak, tasarlamak, vs.)  
  
İşitsel : Dış dünyayı ve iç sesleri dinlemek, duyulanı ifade etmek. (konuşmak, 
şarkı söylemek, mırıldanmak, müzik yapmak vs.)  
  
Kinestetik : Dış dünyayı ve kişisel duygulanımları, fiziksel bir takım belirtileri 
hissetmek, hareket edip, eyleme geçmek ( dokunmak, hareket etmek, 
denemek, el becerileri sergilemek vs. )  
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Etkili biçimde öğrenmeleri için aslında birey yada çocuk her üç kanalınıda 
açık tutmak durumundadır. Kuşkusuz aramızdaki fark da , hangi kanalı daha 
iyi kullandığımızdan değil, bunları hangi sırayla kullandığımızdan 
kaynaklanıyor. 
Bilgi ancak  öğrenme süreci belli bir sırayı takip ederek gerçekleşmişse 
kolaylıkla hatırlanıyor. Altı farklı kombinasyon elde etme şansımız var. 
  
Görsel- İşitsel- Kinestetik ( GİK) 
Görsel- Kinestetik- İşitsel ( GKİ) 
İşitsel- Kinestetik-Görsel  ( İKG) 
İşitsel- Görsel- Kinestetik ( İGK) 
Kinestetik- Görsel- İşitsel ( KGİ) 
Kinestetik- İşitsel- Görsel ( KİG)  
  
Bu modeller herhangi bir işi gerçekleştirme şeklimize de yansır. Bununla 
birlikte, herhangi bir konuyu nasıl  en verimli ve en rahat şekilde 
öğreneceğimizi belirler. Birey yada öğrenci zihninde düşünce modelini 
seçerken , en etkin ve en verimli  şeyi sağlayan algısal yolu izlemektedir.  
  
Bazı çocuklarda erken yaşta bu belli olmakla birlikte bazılarında sinirsel 
olarak tam olgunluk döneme gelmesi gerekmektedir ve zaman almaktadır. 
Yani bu durum çocuktan çocuğa göre değişmektedir.  
  
Çocuklarımız büyüyüp geliştikçe lütfen onlarla ilgilenin, onların nasıl 
düşündüğü hakkındaki düşüncelerinizin de gelişip değişmesine  izin verin. 
  
 Yasemin Sungur’un dediği gibi “ Gelişimde, sevgi ile kalın “  
  
 Kaynaklar : 
Çocuklar Nasıl Öğrenir? Dawna Markova & Anne Powell 
Popüler Bilim Dergisi – Online Yayınlar  
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kariyer sohbeti 

Mutfak keyifli ama bir o kadar da sabır gerektiren bir alan. Sabırla, 
lezzetli ürünler ortaya çıkarmak da hem maharet, hem uzmanlık işi. 
İşte tüm bu hünerleri ortaya koyan ve Türkiye’de profesyonel aşçılık 
eğitimi alanında en önemli isimlerden biriyle konuştuk bu ay: 
Şef Cem Erol.  
 
Şu anda yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız? 
Mutfak Sanatları Akademisi’nde Mutfak Operasyon Sorumluluğu, başka bir 
deyişle okulun Mutfak Şefliği görevini yürütüyorum. Profesyonel eğitimler ve 
workshop programlarının altyapı hazırlıkları ile operasyonun verimli bir 
şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışıyorum. Yönetim ekibi ile beraber yeni 
eğitim içeriklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve yurt dışındaki okullarla 
iletişim konuları üzerinde de çalışıyorum. Firmalara menü, içerik gibi 
konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. MSA’nın yanında dışarıdan 
misafirlere açık bir restoranımız da var. Restoranın menü gelişimini de ekiple 
birlikte yapmaktayım. Hem mutfakta, hem de operasyon yönetim süreçlerinde 
görev aldığım için dünyada benzer pozisyonda çalışan sayılı kişiler içerisinde 
olduğumu söyleyebilirim. 
 
Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin 
yaptığınız işi yapan birisinin günü nasıl geçer? 
Otelde çalışırken rutin bir günüm vardı, ancak şimdi MSA’dayken rutin bir 
gün olduğunu söyleyemem. MSA’da günler birbirini tutmuyor. Kurucu 
Mehmet Aksel ve Genel Müdür Sitare Baras’la çalışmanın verdiği bir 
dinamizm var. Tabii ki rayında giden bir operasyon da var; fakat bunun 
dışında vakit yoğunlukla proje geliştirmeye harcanıyor. Yakın zamanda 
ABD’deki Johnson & Wales Üniversitesi ile bir anlaşma yapmamız söz 
konusu. Tüm ekip, eforunu buna harcıyor bu günlerde… Bütün yazılı 
dökümanlar tekrar gözden geçiriliyor ve yenileri ilave ediliyor. Gelecek 
dönem öğrencileri için sunulacak derslerin içerik ve altyapısı üzerinde 
çalışılıyor. Bir yandan MSA’nın iki sene sonra yerleşeceği yeni kampüsünün 
mutfakları çiziliyor. Gün içerisinde mutlaka planda olmayan anlık işler ortaya 
çıkıveriyor. Kıramayacağımız birisi, 500 kişilik bir catering talebinde 
bulunabiliyor.  



eylül 2012 martı* 

16 

Tüm ekip, bazen öğrenciler de dahil edilerek seferber olup dışarıda bir 
kokteyl açılışına gidip orada misafirlere unutulmayacak ikramlıklar 
sunabiliyoruz. Mesela geçtiğimiz ayın sonunda 5 günlüğüne 30 öğrencimiz 
ve başlarında bir şef, Ayvalık Cunda Adası’nda 800 kişilik VIP bir düğün 
davetine gittiler. Yani sorunuzun cevabına dönecek olursak; MSA’da bir 
günümün nasıl geçtiğini anlayamayacak kadar yoğun geçirdiğimi 
söyleyebilirim. 
 
İş hayatınıza başlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız? 
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde okurken, okulda 
aldığım mutfak dersleriyle bu konuya olan merakımı başladı. Üniversitede 
stajlarımı otellerin farklı departmanlarında yapmıştım. Görmediğim bir tek 
mutfak departmanı kalmıştı. Zor bir bölüm olduğunu biliyordum fakat 
yiyecek-içecek sektörünün bel kemiği olan mutfakta bir deneyiminiz yoksa, iyi 
bir yiyecek-içecek profesyoneli olamazsınız. İşin mutfağını bilmeniz gerekir. 
Bilkent’ten mezun olduktan sonra kendime Florida’da Marriott Oteli’nde staj 
ayarladım ve orada 1 sene çalıştıktan sonra kendimi mutfağa ait hissettim. 
Otelci olmayacağıma ve bir mutfak şefi olmak istediğime orada karar 
verdim. Hazır ordayken, okul araştırdım. Johson & Wales Üniversitesinin 
mutfak sanatları bölümüne kayıt oldum. . Johson & Wales’in dünyanın en iyi 
aşçılık okullarından biri olduğu söylenir. Turizm bölümü mezunu olmam ve 
teorik dersleri Türkiye’de almış olmamdan dolayı 2 yıllık bölümü 1 yılda 
bitirdim. Okurken Loews Miami Beach Otel’de, okul bittikten sonra da Ritz 
Carlton Naples Golf Resort otelinde mutfaklarda çalıştım. 3 senenin sonunda 
Türkiye’ye dönerek kariyerime devam ettim. 
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Örnek aldığınız birileri var mı? 
Jean-Georges Vongerichten. Dünyaca ünlü Fransız bir şef, ama daha çok 
Uzak Doğu mutfağı alanında ön plana çıkıyor. Kariyerinin bir döneminde 8-
10 yıl Uzak Doğu’da lüks otellerde çalışıyor. Amerika’ya dönüyor; Uzak 
Doğu’da öğrendiği tekniklerle malzemeleri kendi birikimi olan Fransız 
mutfağıyla harmanlıyor. Yeni akım bir Uzak Doğu mutfağı yaratıyor ve tüm 
dünya kendisini ayakta alkışlıyor. Benim hayalim aslında onun daha önce 
yaptığına çok benziyor. Gastronomide gelişen ve yeni ortaya çıkan teknikleri 
Türk mutfağına uyarlayarak bir akım oluşturmak istiyorum.  
 
Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  
Kariyere ilk başladığımda, bu işin farklı bir iş olduğunu biliyordum fakat 
bizzat yaşamadığım için tam olarak ne kadar zorlanacağımı tahmin 
edememişim sanırım. İlk işyerimde personel, giriş ve çıkışlarda kart 
basıyordu. Herkesin çalışma saatleri takip ediliyor ve kimsenin fazla mesai 
yapması istenmiyordu. 8 saatin üzerinde çalışmanız, ancak executive chef 
onayı ile yapılabiliyordu. Fazla mesai yaptığınız her saat, 1.5 misli olarak 
maaşınıza yansıyordu. Otelin restoran şefi (mutfak şefinden habersiz) iyi 
çalışan ve iyi verim aldığı kişilere mesai bitiminde kartını bastıktan sonra geri 
gelip çalışmasını söylüyordu. Aslında yaptığı yasal değildi, fakat bu mutfak 
içerisinde küçük bir rekabet yaratıyordu. (Executive chef de saat 18:00’de 
ceketini çıkarıp evine gittiği için çevrilen bu tatlı dolaptan hiçbir zaman 
haberi olmadı.) Şefe yakın olabilmek için çok iyi çalışmanız ve hatta size 
kartınızı basıp geri gelmeniz gerektiğini söylendiğinde “YES CHEF” deyip geri 
gelmeniz gerekiyordu. Başınıza bir kaza gelse o anda hiçbir hakkınız da 
yok… Çünkü otelin giriş çıkış kayıtlarında otelde gözükmüyorsunuz. İkinci 
aydan sonra bir gün o şef, benden mesaiye kalmamı istedi. Hayır deme 
şansım zaten yoktu. Düşünmeden “YES CHEF” deyip otelde fazla mesaiye 
kaldım. O günden sonra, sanırım 10 sene boyunca 8 saatlik mesailerde, 
yani normal bir insanın çalıştığı şekilde çalışmadım. Girdiğim işyerlerinin 
hepsi bu şekilde değildi tabiî ki, ama hep gönüllü oldum, hep yardıma 
kaldım, hep işe daha erken geldim… 
 
Bu işin zorluğu aslında çalışma saatlerinin uzun olması. En çok da hafta 
sonlarında çalışmak... Pazartesiden pazara doğru yükselen bir yoğunluk 
grafiği var. Hep izin günlerim pazartesi veya salı oldu. Benim için en büyük 
zorluğu budur sanırım. Arkadaşlarınızla, ailenizle daha az vakit geçirmek 
zorunda kalıyorsunuz. 
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Bir ikinci zorluk da; Türkiye’ye ilk döndüğümde iş bulmakta zorlandım, okullu 
bir aşçıyla ne yapacağını kimse bilemiyordu. Aşçıbaşı olmak için deneyiminiz 
yeterli değil, en alttan başlamak için de altyapınız fazla iyi. Bu yüzden bir süre 
piyasada uygun pozisyon bulmakta zorlandım. Kısa süreli, 1-2 aylık işlerde 
çalıştım. Okulluyum ya, burnum havada, iş beğenmiyordum. 
 
Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 
Aslında bu işte yarın nerede olacağınızı planlayamıyorsunuz. “Rüzgâr nereye 
giderse” gibi bir durum var. W Otel İstanbul’da çalışırken Bodrum Kempinski 
ile görüşmeler yapıyordum, bir anda MSA çıkageldi. CV vermek, mülakat 
yapmak gibi formaliteler olmadı. 1 saatlik görüşme sonrasında el sıkıştık. Şu 
anda yaptığım işten keyif alıyorum. Bu işin eğitim kısmında olmak, sektördeki 
deneyimimden sonra, işleyişteki eksiklikleri gidermeye çalışmak ve verdiğimiz 
mezunların adım adım başarıya ulaşması gurur verici. Öte yandan, zaman 
kalırsa da okulun restoranının menü Ar-GE’sini, restoranın mutfak şefi ile 
beraber yapıyoruz. Bu şekilde de piyasadan uzak kalmıyor ve kendimi sürekli 
yenilemeye, geliştirmeye uğraşıyorum. 
 
Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 
Asker olmayı düşünürdüm, asker kökenli bir aileden geliyorum. Dedem 
generaldi, Ankara’daki General Cavit Erol kışlası onun adını taşır. Büyük 
amcam Kıbrıs gazisidir. Askeri bir kültür ve disiplin içinde büyüdüm. 
Lisedeyken hiçbirimiz ne olmak istediğimizi bilmeksizin, üniversitelerin işletme 
bölümlerini tercih ettik. O zamanın modasıydı işletme okumak. Birçok 
arkadaşım şimdi işletme mezunu, bankacı, broker… Bir de denetimci. Hala 
denetimcilerin ne yaptığını anlayamadım, anlamak da istemedim. Sabah 
07:00’de uyan, traş ol, kravat tak, yazlık takım elbisen olsun, kışlık takım 
elbisen ayrı olsun, servise bin, masana otur, kahveni kendin yap, toplantıya 
katıl, yemekhaneye in, akşamüstü 17:00’den sonra dakikaları say, servise 
bin, eve git, yine bilgisayar başına otur, facebook, twitter derken Cuma’yı iple 
çek… Ben lisedeyken başarılı bir öğrenci olmadığım için ve her dershane 
günü dersi kırıp sonradan çok meşhur olan arkadaşım Gökhan Özen’le 
beraber bilardo oynamaya gittiğim için işletme bölümünü kazanamadım. 
Son tercihim turizmdi, puanım ancak ona yetti. 
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Kısaca eğitim yaşamınızı ve aldığınız eğitimleri anlatır mısınız? 
TED Ankara Koleji 1996 mezunuyum, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi’nden 
mezun oldum. Hazırlık okumadığım için 21 yaşında üniversite mezunuydum. 
2002 yılında da Johnson and Wales’dan mezun oldum. 
 
Aldığınız eğitimler size neler kattı? En etkilendiğiniz eğitim hangisi idi? 
Birçok şeyi Johnson & Wales’de aldığım eğitime borçluyum. Orada 
öğrendiklerim kariyerimdeki basamakları çok hızlı şekilde çıkmamı sağladı. 
Türkiye’ye döndüğümde “okullu aşçı” kavramının olmayışı benim için bir 
avantajdı. 
 
Nasıl bir öğrenci idiniz? 
Lise ve üniversitede çok kötü bir öğrenciydim. Sınıfta kalmışlığım yok ama 
sınıfları hep zorla geçerdim. Lise’de 10 üzerinden 6 almak benim için 
yeterliydi. Herhangi bir hırsım yoktu. Bilkent’te de durum aynı oldu. 
Amerika’daki eğitimimde ise derece yapan bir öğrenci oldum. Her şeyden 
önce mesleki bir eğitim olduğu için ve orada öğrendiklerimi hayat boyu 
uygulayacağımı bildiğim için derslerime çalışmak zorundaydım. İyi not için 
değil, iyi öğrenebilmek için. Bu da tabiî ki notlarıma yansıdı. 4 üzerinden 3.6 
ile mezun oldum. 
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En sevdiğiniz dersler hangileri idi? 
“Garde manger” isminde bir dersimiz vardı, disiplin had safhada ve çok zor 
bir dersti, disiplin konusunda çok takıntılı bir hocamız vardı. Kalıp kalıp 
buzlara marangoz aletleri ile şekil vermeyi öğrendiğimiz bir dersti ve 
unutulmaz bir deneyimdi. 
 
En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri dikkatinizi 
çekerdi? 
Şef Brandenburg vardı, bahsettiğim Garde manger dersini veren hocaydı. 
Onun bu işe olan bakış açısı ve dersinin içeriğinde olan tekniklerin önemi bu 
dersi unutulmaz kıldı. Disiplin, titizlik, detaycılık, siyah-beyaz bakış açısı, 
kurallar dışında bir yaşam kurmaması, yaptığını dünyanın en önemli şeyi 
olduğunu hissetmesi ve öğrencilere hissettirmesi etkileyiciydi. Belki de ruh 
hastalığı sınırında işine âşıktı. 
 
Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 
katılıyordunuz? 
Bilkent’teyken okulda sadece derslere girip çıkardım. Okul aktivitelerinden 
pek haberim olmazdı. Amerika’da ise okul sonrası saatlerde çalıştığım için, 
okuldaki etkinliklere ayıracak vaktim yoktu.  
 
Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti? 
Ankara Dedeman Oteli’nde 2 ay kat hizmetlerinde staj yaptım. Misafir 
odalarının temizliği, düzenlenmesi gibi işler yaptım. İlk günler çok 
yoruluyordum, sonrasında alıştım. Çok farklı bir deneyimdi, herkesin 
yaşamasını isterdim. 
 
Bilkent Otel’in barında 6 ay staj yaptım. Servis ve alkollü içki konusunda 
temeli orada aldım. 
Son stajım USA’deki Marco Island Marriott Oteli’ydi. Mutfaktaki ilk 
deneyimim olduğu için de zor oldu, staja başladıktan iki hafta sonra bir iş 
kazası geçirdim. Akşam yemeği sonrası kızgın fritöz yağını boşaltma görevim 
vardı, dalgınlıkla fritözün vanası ile elimi yaktım. Otelin son bir buçuk yıldır iş 
kazası olmama rekoru benim yüzümden bozulmuş oldu. İş kazası olmadıkça 
personele verilen ödüller, çekilişler vardı, yani iş kazası olmaması herkes için 
çok önemliydi. Bu kazadan sonra 600 kişilik ekip içerisinde oldukça popüler 
oldum. 
Bunun dışında ilk kez ailemden bu kadar uzun süre uzak kalmak da bana 
çok şey öğretti. Amerika insana çok şey öğretiyor, bunu ancak yaşayan bilir, 
sadece okumak için gidenler pek bilmez. 
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Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu? 
Amerika stajı kararı... Bilkent’ten sonra yaz tatili bile yapmadan mezuniyet 
töreninin ertesi günü uçağa binip, soluk almadan çalışma hayatına 
başladım. 
Amerika’dan dönüp iş bulmakta zorlandığım dönemde sayın Metin 
Fadıllıoğlu, yeni açılışını yaptığı Ottoman Otel’in sous-chef’i olarak beni 
ekibine kattı. Bu sayede Türkiye’de doğru yerde, doğru zamanda sektöre 
girme şansım oldu. 
Daha sonra, Banyan Restoran’da çalışırken W Otel’e geçiş yaptım, bu da 
çok büyük bir adımdı benim için. İlk kez beş yıldızlı bir zincir otelin mutfak 
şefliğini yapacaktım. Bu pozisyonda yakaladığım başarı sayesinde de Mutfak 
Sanatları Akademisi’ne şu anki pozisyonumla geçiş yaptım. 
 
Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen? 
Şans veya rastlantılar mutlaka var. Çalıştığım son 4 işyerine başvuru ile 
girmedim. Hep bir rastlantı veya şans ile karşıma çıktı olanaklar. 
 
Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Öncelikle, aşçı olmak isteyenlere şunu söylemem lazım; artık bu iş için eğitim 
şart. Alaylı yetişmek artık yetmiyor. Şunu da unutmamak lazım ki; eğitim 
kadar deneyim de şart. Eğitim alan herkes hemen bir yerlere gelme 
beklentisine girmemeli, insanlar yıllar süren deneyimlerle iyi pozisyonlara 
geliyorlar. 
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Özellikle deneyim kazandıkları yıllarda uzun saatler çalışıp, sektörel yayınları 
takip edip, kendilerini geliştirmeleri, fedakârlık yapmaları gerekli. 
 
Bu iş biraz mimarlık gibi... Mimarlar gittikleri yerlerden, gördükleri şeylerden 
ilham alırlar, bakışlarını geliştirirler. Bizim iş de öyle; dışarıda yemek 
yediğinizde, iyi bir şefin yanında çalıştığınızda, yurt içi ve yurt dışında iyi 
restoranlarda yemek yediğinizde vizyonunuz genişliyor ya da internette 
gördüğünüz bir yemek resminden çok şey öğrenebiliyorsunuz. 
 
İşin teknik incelemelerini yapmak, sebep-sonuç ilişkini incelemek ve 
araştırmak önemli... Mesela; süt, neden pastörize edilir, ısıya maruz 
kaldığında sütte hangi aromalar gelişir, sütte bulunan doğal şekeri 
karamelize etmek için kaç dereceye kadar ısıtmalıyız, vs... Biraz gıda 
mühendisliğine kayacak şekilde okumalar, araştırmalar yapmak önemlidir. 
 
İş görüşmeleri/mülakat yapmışsınızdır, ilk neye dikkat edersiniz? Ne gibi 
özellikler adayı öne çıkarıyor? 
Buna iki açıdan cevap verebilirim, hem MSA’da seçtiğimiz eğitmen şefler için, 
hem de sektörde çalıştığım dönemde yaptığım, ekibe alınacak aşçı adayları 
için… 
MSA’da eğitim verecek şeflerimizi seçerken hangi alanlarda, nasıl bir 
yetkinlikte kişiler aradığımızı biliyoruz. Kişisel özelliklere çok önem veriyoruz. 
İletişimi güçlü mü, topluluk önünde konuşabilir mi, bildiğini aktarabilir mi? 
Diksiyonu iyi mi, kendisini dinletir mi, sınıf içi disiplini sağlayabilir mi? Bunun 
yanında; bir de akademik bir hiyerarşinin parçası olmak, şeflik gibi ego 
yoğun bir pozisyonda kolay değil, eğitmen şeflerin bu açıdan da egosunu bir 
kenara bırakıp, şef olmasına rağmen hiyerarşinin parçası olabilmesi 
gerekiyor. 
Sektörde ise aşçılık pozisyonunda birisi işe alınırken referansları, önceden 
çalıştığı yerler çok önemlidir. Sektör o kadar küçük ki, ben şu anda bütün 
mutfaklarda kimin hangi pozisyonda, ne şartlarda, ne yaparak çalıştığını 
biliyorum. Sektörde bütün işverenler de bu şekildedir. Bu yüzden kimin hangi 
standartlardan geldiğini bilerek işe alım yapılır. 
 
Bazı iş yerlerinde kişi sadece bir gün çalışmak için mutfağa davet edilir; bu 
gün içerisinde kişinin hareketi, mimiği, bıçak tutuşu, yürüyüşü, duruşu, hitap 
şekli gözlemlenir. Aşçı adayını bu şeklide gözlemlediğinizde zaten kişi kendini 
bir saat içinde belli eder. Bir de üstüne çok basit bir omlet istenebilir, çok 
temel bir yemek olduğu için kişinin temellerini bu yemekten okumak kolaydır. 
Nihai kararlar bundan sonra verilir. 
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Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Kendimi anlatmayı çok sevmem, beceremem de. İşte disipline inanırım, çok 
çalışmaya inanırım. Hayatımı da buna göre kurmayı seçiyorum. 
 
Sakin bir yapım vardır, çabuk sinirlenmem, çabuk karar vermem, ne 
diyeceğimi iki kere düşünürüm. Hem mutfakta, hem de bu işin eğitiminde 
ekibi doğru kurmak ve doğru insanlarla çalışmak çok önemli, ben de ekip 
üyelerini seçmekte başarılı olduğumu düşünüyorum. 
 
İşinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliştirmek istersiniz? 
Gastronomiyi dünyada geliştiren asıl ülke Fransa’dır. Fizikçiler, kimyacılar 
gastronomi teknikleri için çalışırlar ve yayınları da hep Fransızca’dır. Fransızca 
gibi ikinci bir yabancı dilin eksikliğini hissediyorum. Elbette bu kaynaklar 
zaten İngilizce’ye dönüyor, ancak Fransızca’nın eksikliği son çıkan kaynaklara 
hemen ulaşmayı engelliyor. 
 
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Tatile çıkarız ailecek… Eşim de bu işi yaptığı için, bizim tatil planlarımız 
“deniz-güneş-kum” değil de; “hangi şef-hangi yemek-hangi ülke” şeklinde 
organize edilir. Seçtiğimiz destinasyona gitmişken de, iyi restoranlarda yemek 
yemek dışında görülmesi gereken yerleri de herhangi bir ön araştırma 
yapmadan orada öğreniyoruz. Farklı yerlerde farklı yemekler tatmak beni 
mutlu ediyor. Yani sevdiğimiz iş, aslında yaşam biçimimiz. 
 
Bir de evde yemek yapmak çok iyi geliyor. Geçen sene oğlumuz oldu. Ona 
yemek yapıyoruz eşimle. Anne ve baba aşçı olunca o da ne yapsın, daha 1 
yaşında olmasına rağmen favori yemeği Hindistan cevizi sütlü ve körili tavuk, 
acılı ve baharatlı. Tüm çorbaları kemik suyundan yapılıyor. Birkaç kez 
dışarıda hazırlıksız yakalandığımızda haşlanmış havuç bezelye vermeye 
çalıştık, burun kıvırdı. Biz ne yersek onu yiyor. 
 
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz? 
Dokuz yıl boyunca lisanslı tenis oynadım, fırsat ve partner bulabildikçe tenis 
oynuyorum. Kışın snowboard yapmayı severim. Bunun dışında bir de poker 
grubumuz var, ayda bir ciddi bir poker partisi yapıyoruz, erkek erkeğe poker 
çok keyiflidir. Bunun dışında kendi alanımda kitap okumayı da seviyorum. 
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Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım. 
“Decoding Ferran Adrià” isimli bir belgesel var. Ferran Adrià yüzyılın şefi, 
gastronomi alanında devrim yaratmış birisi. Artık aşçılık okulları kendi eğitim 
programlarını Ferran Adrià öncülüğünde başlayan “modernist cuisine” akımı 
yüzünden revize ediyor. 
 
Alton Brown’ın Good Eats diye bir TV şovu var. 7-8 yıldır yapılıyor. Her 
programının bir konsepti var. Bu bir meyve, sebze, veya bir teknik olabiliyor. 
1 saat boyunca günün konusuyla alakalı uygulamalar yapıyor. Çok eğitici bir 
program. 
 
Gordon Ramsay’in “F Word”, “Boiling Point”, “Kitchen Nightmares” dizilerini 
de şiddetle tavsiye ediyorum.  
 “On Food and Cooking” adında bir kitap okuyorum bu aralar, yazarı Herold 
McGee adında bir bilim adamı, yemeğin bilimini anlatıyor. Bunu bir gıda 
mühendisi diliyle değil, bir aşçının anlayacağı dilde anlatıyor, bu da çok 
önemli. Bu kitabı da herkese tavsiye ederim. 
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İnsanın Gerçek Soyluluğu Erdemden Gelir, 

Doğuştan Değil… 

lafmacun 

‘En az şeye ihtiyaç duymak’, insani değerler sınırında bir kavramsallıktır. Şöyle 
ki, insan doğası itibariyle eksik, tamamlanmamış bir oluşumdur. İstemek, hırs, 
ihtiras, bencillik, doyumsuzluk gibi duygular, her daim insanın cebinden 
çıkacakmış gibi ona yakındır. İnsana aittir. İnsan her şeye açıktır. Yönü sürekli 
değişebilir. Hayatta kalma, istediği yaşama ulaşma motivasyonuyla her daim 
bir şeylerin peşindedir. İnsanın yaşamı boyunca vardığı birçok yargının 
kaynağı olan değerler sistemi, aslında ‘rasyoneli kurulabilecek’ bir sistemdir. 
Bu sistem sadece maddi bir sitem değildir. İnsani değerler bütünü duygular, 
düşünceler, yargılar gibi manevi bir sistemi de içine alır. 
 
Bu değerler olumlu yönü işaret edebileceği gibi her türlü olumsuza da 
dönebilir. İnsan özgür bir varlıktır. Bu özellik, onun söz konusu değerleri 
gerçekleştirmesine olanak tanıdığı gibi, verili değerlere aykırı eylemlerde 
bulunmasına da olanak tanır. İnsanın iyi ve kötü olabilmesi bu durumla 
ilişkilidir. İnsan eylemlerinin hem iyi hem de kötü olarak nitelenebilmesi bu 
duruma işaret eder.  
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Değerler insanın var olma koşullarını anlamlandırmakla birlikte, insanın 
kendini geçekleştirmesi konusunda önemli araçtır. İnsani değerlere sahip 
insan, bu farkındalıkla, eylemlerini olumluya yöneltme şansını elde eder. 
Aklımızdan çıkmamalı: Değerler, insanın kendi kendini yargılamasıdır. 
Değerler insanların kalplerine yazılıdır. 
 
Montaigne, Seneca, Brecht, Sokrates, Arkhesilas… Tüm bu büyük düşünürler, 
insan doğası ve insani değerler ilişkisini irdelemişlerdir. Çok çarpıcıdır; büyük 
tiyatro yazarı Brecht, oyunlarında yeryüzünde kalan son iyi insanı aramaktadır. 
Montaigne “İnsan doğasının yetersizliği yüzünden hiçbir şeyi duru ve yalın 
halde tutamıyoruz…” derken, Arkhesilas, “Bütün iyilikler direnmekten, 
dediğinden dönmeyip dosdoğru gitmekten, bütün kötülükler de kadere boyun 
eğip her şeyi oluruna bırakmaktan gelir.” şeklinde görüş bildirirler. Farabi için 
“İyi insan ya da mutlu insan, iyiye uygun yaşayan, böyle yaşamayı alışkanlık 
haline getiren insandır.” 
  
Eylemde bulunurken, başka bir amaçla değil; salt, iyi olduğu için iyiyi 
gerçekleştirmek isteyen insandır. İnsan varoluşunun temel anlamlarından olan 
değerler meselesi, her daim tartışma konusu olacaktır. Bunun önemli 
nedenlerinden biri, değerler dediğimiz kavramsallığın her daim öznel 
olabilme durumudur. Olumlu ve olumsuz arasındaki ayrımlar pek çok zaman 
net olmayabilir. Bu da durumu hepimiz için karmaşıklaştırmaktadır. 
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Act to Get, yani; “Elde Etmek için Harekete Geç…”  
 
Son birkaç yıldır sosyal paylaşımlarla iyice coşan kabaran bir devinimle aşırı 
dozda bilgilenmekteyiz. Ne kadarını işe yarar biçimde kullanabiliyoruz, orası 
belli değil.  Ancak her ne hal ise hepimiz hafiften bilge, guru, derviş, düşünür 
vb. kıvamına geldik. 
  
Bu çok iyi, çünkü Sanayi Çağı ve sonrasında Bilgisayar/GSM/Internet 
çağlarında;  
  
- Aman gözünü seveyim, çok çok çok daha çok, en çok yap ve yeter ki hızlı ol!  
- Düşünmesen de olur, hatta düşünme. Düşünerek falan vakit kaybetme! 
Bilgisayarlar akıllı sistemler her şeyi tertipliyor, sen sadece sisteme uy, durma 
tepeye, zirveye koş, yoksa kaparlar!  
-Aman aman, sen hızlıca üret ve tüket ki ekonominin çarkları dönsün… 
Durursa hepimiz yanarız maazallah!  
 

-Mottoları, şablonları, şartlanmaları ve de gazlarıyla çok üretmeye ve 
tüketmeye programlanan “mutsuz-kaygılı-eserekli”, “düşünmeyen, 
düşünemeyen” robotlara dönmüştük.  
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“-müştük” diyorum, çünkü girişte değindiğim gibi artık aydınlanıyoruz ya…  
Hepimiz Zülfü Livaneli’nin ünlü türküsündeki gibi fark etmeye, düşünmeye, 
söylenmeye başladık;    
  
“Bir şafaktan bir şafağa 
Bir akşamdan bir akşama 
Merhaba demeden  daha 
Bu gitmeler, gitmek değil” 
  
Ben aslında insanım, böyle yaşamak istemiyorum. Yorgunum, bitkinim. 
Dinlenmem, düşünmem lazım…  
  
“Peki, o zaman ne yapmalı?” diye düşündüğümüzde, önümüze gelen liste ve 
reçetelerin neredeyse tamamında önerilenler özetle şunlar: 
  
•Değiştirmek için değişmen gerek.  
•Önce kendini bulman şart!  
•Ne istersen o olur, onu yapabilirsin. İste o zaman. 
•Secret’a bak, Çekim Yasası’nı oku, meleklerle yaşamayı öğren! 
•Olumlu olursan hayat sana güler. 
•Ne isteyeceğini bil, yaşam amacını bul.  
•Yanıtlarını aradığın sorular için düşün, hayaller kur, önce tasarla! 
•Vizyonunu kur.  
•Plan yap… 
  
Ve benzeri şeyler…  
  
Böyle yazdım diye sakın bunlarla dalga geçtiğimi ya da yanlış olduklarını 
düşündüğümü sanmayın. Hepsini bizzat ben de yapıyor, öğreniyor, üstatlarla 
çalışıyor ve düşünmeye çok ama çok vakit ayırıyorum. Ama epeyi de sıkı ve 
disiplinli çalışıyorum. 
 
Şu sıralarda en çok “düşündüğüm şey” ise “yapmak, çalışmak üzerine”… 
Çevremde genel bir tefekküre, olumlu-bilge insan olma haline yatma, kafada 
ya da ağızda bol bol laf, kelime, düşünce üretme ama gereğini “yapmama”, 
“çalışmama, tembellik” hali gözlemekteyim. Yani bu sefer de düşünce çok, 
eylem az aşırılığının yamaçlarında dolaşmaktayız. Hatta tepeye doğru iyice 
yol kat edenlerimiz var… Göz göre göre, çığ gibi biriken “daha iyi bir 
gelecek için yapılması gerekenler” listelerinin oluşturduğu düşünce 
tepelerinin zirvesinde oturanlar var. Aman dikkat!  
 

30 
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Yırtınarak diyoruz ki, “Herkes 2. hatta 3. kariyer için şimdiden aksiyon almalı, 
hazırlanmalı. Ücretler düşecek ya da pek artmayacak. 5-10 sene içinde hızla 
iş olanakları daralacak/zorlanacak. Robotlar rutin insan işlerini insanların 
elinden alacak. Herkes ancak “yeniçağa uyarlanmış, teknolojiyle entegre 
olmuş becerilerini” satabilecek. O da eğer dijital kimlik/ün 
yaratabilmişlerse...” Bir bakın bakalım bunları ne kadar ciddiye alıp, ne 
hazırlıklar yapıyorsunuz? Yapmalısınız?   
Sanıyorum başarılı, mutlu olmak için “felsefe yapma, düşünme, hedeflerini 
belirleme, isteme vb.” kısmına ayırdığımız zaman konusunu yeniden 
değerlendirmeliyiz. Hani Einstein demiş ya “dehanın onda 1’i yetenek, onda 
9’u çalışmak” diye… Ben de diyorum ki başarının, oldurmanın “onda 1’i 
düşünmek, onda 9’u yapmak”… Hem de çok disiplinli çalışarak yapmak. 
Sonuç olarak demem o ki, “İstediklerinizi yaratmak için düşünce ve eylemi 
uygun oranlarda” buluşturmalısınız.  
  
Hadi bakalım, kıpırdanın biraz… Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek’ten alıntı ile 
bitirelim: 
  
 “İnsan bir gemi, fikri yelkeni, aklı dümeni, kullan gemini, göreyim seni”.  
  
Gemiyi kullanmadan olmaz! Varış yerine ulaşmak, o hazzı elde etmek için 
çalışmak şart!  
  
Act 2 Get!  
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Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen adalarından biri 
Santorini… Yunan adaları arasında da Mikanos ile birlikte 
en popüleri...  
 
Yunanistan'ın Avrupa Birliğe girmesinden sonra, Avrupa'nın Yunanistan'a gelir 
yaratma projelerinden biri de adaların turizme açılması olmuş. Sonrasında 
da Avrupa sosyetesi, ünlü oyuncular buralara gelmeye başlamışlar. 
Santorini daha çok balayı adası olarak ünlenirken, Mikanos gece hayatı ile 
ön plana çıkmış. 
Santorini adası, volkanik bir patlama sonucu hilal şeklini alarak adanın bir 
kısmı sular altına gömülmüş. Kayıp şehir Atlantis'in burası olduğuna dair 
rivayetler var.Bu patlama sonucunda adanın hilalin iç kısmında kalan 
bölümünde yüksek uçurumlar oluşmuş. Santorini'deki yerleşim de bu 
uçurumlara yapılmış. Yukarıdan denize bakan tek yada iki katlı beyaz boyalı, 
mavi kapı ve pencereli evleri, mavi çatılı kiliseleri ile Santorini tam bir tablo 
gibi. 
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Santorini'de Ne Yapılır? 
Santorini'de iki ana yerleşim var: Fira ve Oia. 
Fira adanın merkezi, asıl yerleşim burada. Adanın heryerine buradan ulaşım 
sağlanıyor, adaya gelen gemiler ve tekneler de Fira'nın aşağısındaki limana 
yanaşıyor. 
Liman'dan yukarıya çıkmanın 3 yolu var: 
 
1. Teleferiği kullanarak birkaç dakika içinde 4 euro'ya yukarıda olabilirsiniz. 
2. Eşekleri kullarak yürüyüş yolunu 5 euroay çıkabilirsiniz. 
3. Dik basamaklardan kendiniz tırmanabilirsiniz. 
 
Teleferikte yoğun dönemlerde çok sıra oluyormuş, ancak ben gittiğimde 
sadece bizim gemi olduğundan hiç sıra beklemeden çıktık. 
 
Fira'da hediyelik eşyalar, Santorini şarapları, zeytinyağları, sabunları gibi 
pekçok şey satan mağazalar, restoranlar var. Fira'da hakkıyla vakit geçirmek 
için 3-4 saatinizi mutlaka harcamalısınız. Ayrıca müze ve kilisesi de görülmesi 
gereken yerler arasında.  
 
Adayı dolaşmak için Fira'dan motosiklet yada scooter kiralayabilir, plajlara 
giden otobüsleri kullanabilir ya da günübirlik turlarla adayı gezmek için 
burayı başlangıç noktası alabilirsiniz. 
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Biz scooter kiralamak istedik ancak kiralama firmalarında scooter sayısı az 
olduğundan ATV kiralayabildik. Zamanınız kısıtlı ise kesinlikle ATV 
önermiyorum çok yavaş kalıyor. Bulabilirseniz scooter tercih edin. 
Fira'dan Oia'ya giden iki yol var. Adayı tam olarak gezmek için gidiş ve 
dönüşte farklı yolları kullanabilirsiniz. Biz öyle yaptık, giderken uzun olan 
"Wine Road" u tercih ettik. Dönüşte ise daha kısa ama kalabalık olan ana 
yolu.  Şarap Yolu üzerinde şarap imalathanelerine uğrayabilir, şarap tadımı 
yapabilirsiniz.  
Oia her Santorini fotoğrafında gördüğünüz manzaranın sahibi olan yerleşim. 
Kafeler, hediyelik eşyacılar, birkaç kilise, butik oteller ve muhteşem manzarası 
ile baştan çıkarıcı biryer. Burada bol bol fotoğraf çekmek ve vaktiniz varsa 
manzarayı gören kafelerden birine otutup tadını çıkarmak en iyi yapılacak 
aktivite :) 
Benim vaktim kalmadığı için yapamadığım ama mutlaka yapılması gereken 
bir aktivite de Santorini'nin siyah taşlı plajlarından denize girmek. En popüler 
olanları Kamari ve Perissa. Volkanik kayaların siyah rengini almış olan 
plajların denizi de pırıl pırıl.  
Santorini'den volkanik taşlardan yapılmış takılardan da alabilirsiniz, oldukça 
popüler.  
Ev yapımı şaraplarının tadına bakmayı, Yunan mezelerinin tadını çıkarmayı 
da ihmal etmeyin gitmişken.  
Santorini'yi hakkıyla gezmek için iki güne, tadını çıkarmak için daha fazla 
zamana ihtiyaç var. Benimkisi uğradım hemen kaçacağım gibi oldu. Fırsatım 
olursa tekrar görmek isteyeceğim yerlerden. Ancak ikinci gidişim kesinlikle 
Cruise ile olmaz :)  
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Bir vefasızlıktan boşalırcasına yağıyor yağmur 
Bir adam boşanıyor kadınından, boşuna 
Bir kadın çocuğunun aklından tutuyor 
Her şeyi boşa alan bir toplum olduk, hayırlısıyla 
  
Hırlısıyla hırsızının gözü aynı kamu malında 
Dertsiz insanı asırlar boyunca anlayamam 
Yedi dönüm arazi var iyilikle güzellik arasında 
Makam farkına örnek: hüzzam ve cüzzam 
  
Bir vefasızlıktan kaçarcasına inliyor öfkem 
Aldığım her nefesin geri dönüşümü ünlem… 
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Bu yazıyı hazırlarken, karşımda TV açık ve belgesel kanalını izliyorum. 
Milyonlarca yıldır yaşayan köpek balıkları, somon balıkları, doğanın dengesi,  
yaşamın düzeni hatta kusursuzluğu… Doğanın bu düzenini fark edince, insan 
ister istemez kendi yaşamını ‘insanca’ yaşamını sorguluyor. Tabiatın yaşam 
döngüsüne çomak soktuğumuzu zaman zaman düşünüyorum. Aslında büyük 
bir ikilem bu... Hem yaratıcı ilham alıp, icatlar geliştiriyoruz, bir yandan da 
yıkıcı yanımızla menfaatimizi geliştirirken bindiğimiz dalı kesiyoruz. 
 
Doğanın tıkır tıkır işleyen düzeni içinde biz ne kadar uyumluyuz, birbirimize 
ne kadar saygılıyız hatta saygılı mıyız, birbirimize hoşgörümüz var mı, 
birbirimize tahammülümüz var mı diye aklımdan geçti. Son günlerde 
yaşadığım birkaç olayı paylaşmak istedim. Aşağıda anlattığım örneklere 
yorumları ve iç değerlendirmeleri size bırakıyorum. Ve bu davranışların yaygın 
olmamasını dileyerek burada sözümü balla kesip anlatmaya başlıyorum. 
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1- Bir iki gün önce feribota bindik, arabayı kilitleyip güverteye çıktık. 
Trabzanlara yaslanmış denizi seyrederken, yanımızda iki kadının 
konuşmalarına kulak misafiri oldum. Bir tanesi denizdeki bolca beyaz 
denizanasını görüp biraz da tiksintili bir tonda şöyle dedi: “Ne kadar da çok 
denizanası var, ne işleri var burada?” Diğeri yanıtladı: “Farkında mısın, onlar 
denizanası ve deniz onların yaşam yeri, nereye gideceklerdi?” Bu açıklama 
içeren yanıt ufak bir iğneleme de içeriyordu. Gerçekten öyle değil mi? Bize 
hoş görünmüyor ya da korkuyoruz diye bir canlının yaşam yerini eleştirmek 
nasıl haddimiz olabilir ki? Onlar denizanası ailesi ve kalabalık olarak denizde 
yaşayacak elbette. Biz buna ancak saygı gösterebiliriz.  
 
2- Bir gün Suadiye sahilde banklarda oturmuştum, denizi seyrediyor ve 
dinleniyordum. 3-4 yaşlarında bir çocuk geçti önce 10 metre kadar geriden 
ailesi geliyordu. Derken ailenin yanından bisiklete binen bir erkek geçti. Anne 
hemen seslendi küçük çocuğa: “Bisikletli geliyor, seni ezecek kenara çekil.” Bu 
cümle beni çok rahatsız etti, ya sizi?  
  
Bir kere “bisikletli” diye tanımladığı bir insan, senin benim gibi. Canavardan 
bahseder gibi nasıl bir tanım bu? Bisikleti kullanırken önüne çıkanları gören, 
ayağında pedalı, elinde freni olan bir insan! Üstelik nasıl bir ön yargıdır ki 
“bisikletli bir canavar” yaratıyorsun ve mutlaka ezeceğini düşünüyorsun? 
Çocuk bu duyguyla yetişirken bisiklete binenlere saygı duymak yerine, kendini 
yok edecek bir tehlike olarak görmeyecek mi? Ve her önüne çıkan insanı da 
potansiyel tehlike! 
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3- Altınova’da (Ayvalık) annemin yazlık evi var. 37 yıldır gittiğimiz birkaç nesil 
bir arada yaşadığımız birbirini tanıyan, 400 haneli bir yazlık site burası. 
Geçen yıl sitemizin gençlerinden Sevgili Okan, girişimcilik örneği yaparak 
rüzgâr sörf kursu açtı. Çok da iyi oldu, iki yıldır severek yapıyorum, öğrendikçe 
yelken büyütüyorum, rüzgarın eliyle denizde özgürce tur atıyorum. Ben ve 
benim gibiler rüzgarı dört gözle bekliyoruz, bayrağı dalgalandırdığı an sörf 
tahtasını ve yelkeni kaptığımız gibi denize koşuyoruz. Elbette denizde yalnız 
değiliz. Yüzen insanların arasından geçiyoruz zaman zaman. Yine böyle bir 
gün yüzen bir grubu görünce yelkeni suya attım ve hareketsiz olarak 
geçmelerini beklemeye başladım. Üç kişiydiler. Tam yanımdan geçerken 
içlerinden biri gayet tavırlı edayla arkadaşına dedi ki “Başkaları dikkat etmiyor 
bari biz dikkat edelim.” Bu sözleri hak etmiyordum hemen tepki verdim biraz 
da sinirli “Rica ederim, yelkeni bıraktım hareketsizim, görünce hemen 
duruyoruz, tehlikeli durum yok, neden söylüyorsunuz böyle?” deyince ‘vur kaç’ 
modundaki hanım tavrını bu sefer yumuşatarak “Siz dikkat ediyorsunuz ama 
başkaları etmiyor.” diye devam etti. Hayır, bunu da kabul etmedim. Çünkü, biz 
sörfü kullanırken etrafa duyarsız ve kapalı değiliz! Görüş açımız açık. Baktık ki 
başka bir sörfçü ya da yüzen kişiler var, hemen önlemi alıyoruz. Üstelik biz sörf 
üzerine çıktık diye canavar mı olduk? Egolarımız şişti karşımızdakini yok etmek 
mi istedik? 
 
Yukarıda anlattıklarım birbirinden ayrı yerlerde, ayrı ayrı ortamlarda dikkatimi 
çeken olaylar. Bireysel bakınca önemli olmayabilir ancak ben bu ve bunun 
gibi olayları birleştirince oluşan puzzledan memnun kalmadım. Çocukluktan 
itibaren karşımızdakine güvenmek yerine karşımızdakini tehlike hatta “yok 
edici tehlike” görüyoruz endişesine kapıldım.  
Oysa biz, birbirimize tehlike değiliz hiç olmadık. Biz birbirimizi biliriz, 
kendimize ve karşımızdakine, yanımızdakine, uzaktakine, yakındakine, herkese 
önce saygı duyarız, duymalıyız. 
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Türkiye’nin en aktif kulübü seçilen İ.T.Ü.  IEEE’nin geçen yıl başkanı 
olan Mehmet Taylan Demir ile sohbet ettik ve yapılan etkinliklerle 
ilgili birçok şey öğrendik. 
 
Mehmet Taylan Demir; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda çalışıyor. Geçtiğimiz yıl İTÜ 
IEEE başkanlığı yapmış, bu yıl da mentorlük görevini üstlenmiş. 
  
İTÜ IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers) kulübü ve 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? 
  
Kulübümüz uluslararası bir kulüp. Kuruluşu 1960'lara dayanıyor hatta 
kurucuları arasında Edison ve Grahambell de var. İlk kurulduğu zaman bu 
kadar kompleks bir yapı değil, sadece Amerika bölgesinde yer alan daha 
sonrada tüm dünyaya yayılan bir kulüp. Yaklaşık 50 üniversitede IEEE var. 
Aktif olarak çalışan da benim tahminim yaklaşık 35 kolu var Türkiye'de. Biz 
de İTÜ temsilcisi olarak görev yapıyoruz.  
  
İTÜ IEEE ise 1992 'de kurulmuş. Ve geçtiğimiz sene 20. yılıydı. Geçen sene 
Üniaktivite tarafından Türkiye'nin en aktif kulübü seçilmiştik. 
  
İTÜ'de şöyle bir hava var; öğrenciler diğer üniversitelere göre biraz daha 
sosyallikten uzak yaşıyorlar gibi. Tabii herkes için geçerli değil bu ama böyle 
genel bir görüş var. İTÜ IEEE hem çok teknik bir yapı, hem de kariyer 
etkinlikleri, kişisel gelişim seminerleri gibi çalışmalarla sosyal tarafını da hep 
kuvvetli tutar. İTÜ'nün en sosyal kulüplerinden biridir. İTÜ'deki her kulüp çok 
iyi çalışıyor ama IEEE'nin hem teknik, hem sosyal  tarafı bir aradadır. Hep çok 
sevilen bir kulüp, çok fazla sayıda üyemiz var. Komitelerimizden bahsedecek 
olursak; teknik tarafta bir laboratuvar komitesi var, bu komite temel 
elektronik eğitimleri veriyor. Uluslararası yarışmalara katılıyor, okul içindeki 
öğrencilere eğitimler veriyor. Sene boyunca elektronik ağırlıklı projeler 
çıkartıyor.  
  
İTÜ IEEE Öğrenci Kolu Lagari Uydu ekibi mesela geçtiğimiz sene yurtdışında 
düzenlenen CANSAT yarışmasında dünya 2.si oldu.  

Üniversite Kulüpleri 
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Communications Society var haberleşme alanıyla ilgilenen arkadaşların 
çalıştığı bir komite. Computer Society var sene boyunca bilgisayar temelli çok 
güzel eğitimler veriyorlar. EESTEC (Electrical Engineering STudents' European 
assoCiation) var Avrupa 'daki mühendislerin oluşturduğu güzel bir yapı 
birbirlerini ziyaret ediyorlar. 
  
Power & Energy Society var daha çok güç, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji 
verimliliği vs. üzerine. Türkiye IEEE 'deki Power & Energy Society 'nin geçen 
seneki öğrenci danışmanıydım ben. Türkiye 'de İzmir, Karabük, Kütahya’da 
üniversitelere gidip eğitimler verdim.  
  
Kariyer Komite'si var o da kariyer odaklı eğitimleri; Kariyer Günleri, 
ProjeKent, CEO ile Çay Sohbeti gibi artık gelenekselleşmiş etkinliklerimizi 
yapıyor. IEEE kolları olarak her sene iki defa toplanıyoruz, her sene yazın 
kurultayımız var tüm Türkiye'deki öğrenci kolları geliyor burada seminerler 
veriliyor, IEEE ile ilgili kararlar konuşuluyor, yeni üyeler katılıyor.Bir de sömestr 
tatilinde Başkanlar Kurulu var. Buna da sadece yönetim kurulları katılıyor ve 
Türkiye IEEE yapısı ile ilgili gelecek kararlar alınıyor.  
  
Geçmişte yaptığınız aktiviteler nelerdi? 
En eski etkinliğimiz Kariyer Günleri. Elektrik Elektronik sektöründeki firmaları 
bir araya toplayan en büyük öğrenci etkinliği. 5-6 sene önce Kariyer 
Günleri'ni  yeni yapmaya başladığımızda biz şirketleri arıyorduk gelin katılın 
diye şimdi etkinlik öyle bir hal aldı ki artık şirketler bize "Kariyer Günleri ne 
zaman olacak?" diye soruyorlar. Etkinlik biraz daha kurumsallaştı. 
  
Üye ve aktif çalışan üye sayınız nedir peki? 
Üye sayımız çok ama iş yapan 150- 200 kişi var. 
  
Yaptığınız etkinliklere katılım oranı nasıl? 
Genelde katılım istediğimiz kitleye ulaşmak anlamında çok iyidir.  
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Bu etkinliklerin katılımcılara neler kattığını düşünüyorsunuz? 
Birçok kişi ve  elektrik mühendisleri de, okula girdiğinde mesleğiyle ilgili ne 
yapabileceğini bilmiyor. Kulübe girdiği zaman şirketlerin ne işler yaptığını 
görüyor, tanıyor ve o şirketlerde iş, staj imkanı buluyor. ProjeKent etkinliği de 
Ar-Ge temalı çok büyük bir etkinlik. Kısaca şirketlerden topladığımız Ar-Ge 
sorunlarını  öğrencilere dağıtıyoruz. Öğrenciler o şirketlerin Ar-Ge 
problemlerine yanıt buluyorlar, bunu yarışma havasında geçiriyoruz. Etkinlik 
bu kadar değil elbette ama bu sadece yarışma kısmı. Onun dışında fuarlar, 
sergi alanları, seminerler oluyor, öğrenciler Ar-Ge mühendisleriyle sohbet 
edip sorularını soruyorlar. 
  
Çok geniş güzel bir etkinlik. Communications Society 'nin de klişeleşmiş bir 
etkinliği var bir hafta boyunca telekomünikasyon sektöründen devleri 
ağırlayıp eğitimler verdiriyorlar. Ve çok yoğun ilgi gören bir etkinlik. CEO ile 
Çay Sohbeti'nde 30-40 kişi CEO ile çay sohbeti yapıyoruz,  çok büyük 
firmaların CEO'larını ağırladık mesela. Normalde CEO'lar gelirler bir 
PowerPoint sunumuyla 250-300 kişiye bir şeyler anlatırlar, bir iki kişi soru 
sorar ve giderler ama biz tamamen hazırlıksız gelmelerini istiyoruz. Ve 
Öğrenci soruyor CEO yanıtlıyor, sohbet havasında çok verimli geçiyor. Kişisel 
gelişim etkinliklerimiz genelde kulüp içine yöneliktir, kulüp dışına açtığımız 
etkinlikler de var ama başta kulüpteki arkadaşların kendilerini 
geliştirmesi bizim için çok önemli. 
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Pekala bu etkinlikler okul bütçesinden mi karşılanıyor? Yoksa bulduğunuz 
sponsorlarla mı? 
Okuldan bir gelirimiz yok, etkinliklerimizin gelirini sponsorlardan karşılarız. 
Okuldan ya da öğrencilerden para almıyoruz. 
  
İTÜ IEEE gelecek dönemde ne gibi organizasyonlar düşünüyor? 
Gelenekselleşen etkinliklerimiz devam edecek. İTÜ IEEE'nin bu seneki  hedefi 
100 etkinlik. Geçtiğimiz sene 60 hedef koyup 70 civarında  organizasyon 
düzenlemiştik. Çok sıkı çalışma gerekecek ama başaracağımızdan hiç 
şüphem yok. 
  
Kulüp olarak varlığınızın okula ve İTÜ öğrencilerine neler kattığını 
düşünüyorsunuz? 
Hem öğrencilere hem fakülteye hem bütün okula bence çok güzel şeyler 
katıyor. Çünkü öğrenciler kulüp sayesinde ben de  dahil olmak üzere bir çok 
şey öğreniyorlar, kulüp olmasaymış hayatım çok farklı bir yere gidermiş. 
 
Elektrik-elektronik sektörü hakkında, kriz yönetimi hakkında, topluluğa hitap, 
arkadaşlık hakkında çok şey öğrendim. Arkadaşlık çok önemli bizim bu 
kadar iyi bir kulüp olmamızın sebebi  bence arkadaşlıktır. Şirket ortamında 
mesela herkes kendi ortamından sorumludur yapamazsa rencide edilir ve 
kendi de üzülür. Ama İTÜ IEEE'de bu böyle değildir. İnsan bir işi başarır ya da 
başaramaz önemli olan onun arkadaşlığıdır, yaptığı işler ikinci plandadır. 
Eğer bir konuda desteğe ihtiyacı olursa yetersiz kalırsa herkes ona destek 
verir. Kulübün kattığı her şeyden önce arkadaşlık, sonra tecrübe, sonra kriz 
yönetim vs.  
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En büyük katkılarından biri de ben mesela bir şirkete iş görüşmesine 
gittiğimde çok rahat oluyorum. Çünkü onlarca şirket görüşmesi, sponsorluk 
görüşmesi yapıyorsunuz. Çok büyük bütçeler  kullanıyoruz ve bu bütçeyi elde 
ederken sene boyunca çalışmamız gerekiyor. Kulüpteki neredeyse herkes 
ama isteyen herkes şirket görüşmelerine gidiyor. 
 
Zaten okul açılmadan önce şirket görüşmeleri başlamadan önce isteyen 
herkese bunun eğitimi veriliyor. Şirkete nasıl mail atılır, nasıl konuşulur gibi. 
  
Eğitimleri kim veriyor? 
Biz veriyoruz. Yönetim Kurulu. Aslında bir bilgi aktarımı var. 
  
Okul öğrencilerine neler katıyor? 
Okul öğrencileri yarışmalara katılıyor bizim kulübümüzün etkinlikleri 
sayesinde, tanışmak istedikleri teknik insanlarla tanışıyorlar. Şirketlerle 
tanışıyorlar,  eğitimler alıyorlar şirketlerden ya da bizden. İTÜ'de bir kulübün 
bilim- teknoloji kategorisinde Türkiye'nin en aktif kulübü olması  zaten İTÜ 
öğrencilerine bir şeyler katmış demektir, umarım bu hep böyle devam eder. 
Aynı zamanda biz rektörlüğe ve okulun  diğer birimlerine de çok fazla destek 
oluyoruz. 
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Rektörlüğün bir çok etkinliğinde biz kulüp olarak onlara yardımcı oluyoruz. 
Mesela Mazunlar Derneği 'nin bu sene İTÜ 'de Mezunlar Meydanı  diye bir 
etkiliği vardı meydanda mezunlar petek şeklindeki taşlara isimlerini 
yazdırıyorlar. Taşların belli bir fiyatı var ve o taşlardan gelen gelirle de 
öğrencilere yurt yaptırılıyor. Bu etkinliğin bir çok yerinde de İTÜ IEEE'de ki 
arkadaşlar çok ciddi destek verdiler. Biz onlara yardım edince rektörlükte bize 
etkinliklerimizde gereken desteği sağlıyor. 
  
İTÜ olmasaydı biz bu başarıyı yakalayabilirdik diyebiliyor musunuz? 
Tabii ki. İTÜ'yle alakalı bir durum değil. 
  
Okulunuzdan kulübünüz için neler bekliyorsunuz bundan sonrası için? 
Düşündüğümüzde en fazla yaşadığımız sıkıntı resmi bürokrasiye takılıyor 
olmamız o konuda bile yardımcı oluyor ama 100 etkinlik hedef koyan bir 
kulüp  için evrakların hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sene 
sıkıntı yaşadığımız tek konu sanırım buydu. Resmi evrakların hızlı gelip 
geçmemesi  organizasyonda bir takım aksaklıklara sebebiyet verebiliyor 
çünkü. 
  
Peki üniversiteye yeni başlayan bir öğrenci neden öğrenci kulübünde yer 
almalı? 
Bu şey gibi; yeni bir eve taşınmışsınız, inip aşağıdaki kafeye oturursanız 
insanları tanırsınız. Evinizde oturursanız evinizde oturursunuz. Göreviniz o 
evde oturmaktır. Üniversite hayatı da böyle okula geldiğinizde sadece 
derslere girip çıkarsanız sadece derslerinizi geçersiniz ya da 
geçemezsiniz  yanı standart bir öğrenci olursunuz. Ama öğrenci kulüplerine 
gelirseniz ilginiz ya da yeteneğiniz her neyse o konuda kendinizi keşfedersiniz. 
O yüzden her öğrenci, öğrenci kulüplerinde görev almalı. 
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martı* 

kitaplık 

Sonbahar geldi. Daha çok kitap vakti şimdi… Ruhunuzu saracak, 
kahvenizi, çayınızı alıp, yudum yudum okuyacağınız kitaplardan üç 
tanesini sizin için seçtik. 
 
Kitap Adı: Sorun Bendeymiş 
Yazar Adı: Pinkfreud 
  
Yayınevi: Okyanus Yayınları-Dizüstü Edebiyat Serisi 
Sayfa: 272 sayfa 
  
İlk yayınlarından itibaren takip ettiğim seri olarak, dönem dönem her 
okuduğum kitabı sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda moda olan twitter ve 
bloglar aracılığıyla bu yazarların yazılarını takip edenler bilir. Ben internetten 
takip etmeme rağmen, romanların hepsini okuyarak eğlendiğimi itiraf 
etmeliyim. 
  
Bu kitabın yazarını daha önceki “Sorun Bende Değil, Sende” adlı kitabını 
okumuştum. Kitap, yirmi üç yaşındaki bir genç kızın üniversite, iş ve özel 
yaşamını anlatıyor. Genç kız, yaşadıklarını, hayata bakış açısını ve en 
önemlisi ikili ilişkilerini yalın bir halde kendini sorgulayarak okuyucuya 
sunuyor.En güzeli de, her bölümün sonunda “kendime not” ile bitirmesi 
oluyor.  
  
Kitaptan “kendime not alıntısıyla” bitiriyorum: 
  
“ En yakın hissettiğin insanlar, gün gelir senden habersiz uzaklaşırlar.” 
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Kitap Adı: Sürgün ve Hürriyet- Paris’te Bir Jön Türk 
  
Yazar Adı: Emre Caner 
  
Yayınevi: Kapı Yayınları 
  
Sayfa: 303  
  
Türü: Roman 
  
Yazarımızın önceden basılmış iki kitabını da okumuştum. Her ikisinde geçmiş 
tarihimizde unutulmuş kişilerin hayatlarının izini sürerek bizlere kurgulayarak 
okumamızı sağlamış olması nedeniyle takipçisiyim. Bu sefer de Kızıl Sultan 
olarak bilinen Abdülhamit dönemindeki bir avuç Jön Türk’ümüzün Paris’teki 
çileli yaşamını anlatıyor. Roman da Paris’in bohem hayatını ve Avrupa’yı 
saran Özgürlük tartışmalarıyla beraber Jön Türklerden İhsan Sadık olan baş 
kahramanımızın kendisiyle olan iç kavgasını, sürgünlüğün ne kadar zor 
olduğunu ve aşkını, idealini bizlere anlatır. O döneme ait hürriyet için 
kalemiyle savaşmış, ve çoğunu unuttuğumuz kişileri de hatırlatır. Okudukça o 
günden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini ne yazık ki anlıyorsunuz. Bence 
bu romanı okuyarak, bazı kaybettiğimiz hislerimizin biraz olsun 
kıpırdanmasına müsaade etmeliyiz diyerek kitaptan alıntıya yer vermek 
istiyorum: 
  
“Ama bu sürgünlük, bu belirsizlik, memlekete dönmek için bavulunu yarın 
toplayacakmış gibi diken üstünde oturmak bir şehirde... Ya da bir mezarlığın 
önünden geçerken bedeninin o yabancılar arasında çürüyeceğini 
düşünmek… Öldürüyordu insanı…” 
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Kitap Adı: Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları-SU 
  
Yazar adı: Buket Uzuner 
  
Yayınevi: Everest Yayınları 
  
Sayfa:  329  
  
Yazar, kitaba başlarken iki ayrı yazardan alıntıyla geçiş yapmış. Biri Yusuf Has 
Hacip’ten diğeri Jose Saramago’dan. İlk dikkatimi çeken bu oldu. Konusuna 
gelince günümüzde devamlı manşetlerde ve görsel medyada karşımıza çıkan 
kadınlara karşı işlenen şiddet baz alınarak Şaman gelenekleriyle kurgulanmış 
polisiye macera olarak okuyucuyu sürükleyici ve bilgilendirici bir roman 
çıkmış. Romanda ayrıca din ve mezhep farklılıklarından mağdur olan kişilerin 
aşkları da ele alınarak geleneklerden acı çeken insanların hikâyesine de 
değinerek hüzünlü bir konuya da parmak basmış. Yer yer yazarımız Kutaga 
Bilgi adlı kitaptan güzel alıntılar yaparak okuyucunun yürek gözüne hitap 
etmiş. Şamanlıkla ilgili bilgilerle geleneklerimizden bugüne kadar gelen bazı 
inançlara da değinmeyi ihmal etmemiş. Bu kitabının devamını da sabırsızlıkla 
beklediğimi söylemeliyim. 
  
Romanda en çok beğendim cümle; “Bilgini mutluluk için kullan. Dünyanın 
merkezi tabiattır. O da kadındır.” 
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Martı dedim de, aklıma çöpler geldi. Ve çöp kutuları…  
İçinde sadece gerçek çöplerin bulunduğu mutfaktaki, sokaktaki,plastik 
ve/veya metal       eğreti kutulardan bahsetmiyorum aslında.  
  
O kutuya girmeyi hak edecek kadar atıl olan nesnelerden/parçalardan da 
söz etmiyorum ben… Ya da ne bileyim martılara lütfettiğimiz yemek artıkları 
da değil zihnime asılı kalanlar... 
  
Çöp diyorum ben... Çöplükteki hani… 
Bilinçaltlarımızdaki... Azıcık kurcaladığımızda, kokusuna burnumuzun zor 
dayandığı çöpler… 
  
Çöplük haline getirdiğimiz kalplerimiz… Hani seviyorum deyip de, sevmeyi 
beceremediklerimizi, ne hissedebileceklerini hesaba hiç katmadan içine 
atıverdiğimiz çöplükler… 
  
Anlamayı, anlatmayı, anlaşmayı, paylaşmayı beceremediğimiz için kabız 
olmuş    yüreklerimizin çöp dağları… 
 
Çöp muamelesi yaptıklarımız… Çöp yerine koyduklarımız… 
  
Gün altından kokusu sarınca ortalığı, yaygarayı bastığımız… 
  
İşimiz mesela… İlişkimiz… 
Hayatımızdaki adam/kadın ya da… Evliliğimiz hatta… 
  
Affedip de kurtulmak istediklerimiz… Affedemediklerimiz… 
  
Kuru bir özürle geçiştiremediklerimiz… 
 
İçerlediklerimiz… Kızdıklarımız…. Sövdüklerimiz… 
  
Çöpten başka yere layık görmediklerimiz… 
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Hiçbir şey için geç değil oysa….  
  
Adı üstünde:  
Ç.Ö.P.    K.U.T.U.S.U. 
  
Yolumuza taş koyan nice duyguyu sallayıvermeli içine…  
  
Ç-atışma 
Ö-fke 
P-işmanlık 
K-abalık 
U-mutsuzluk 
T-ahakküm 
U-tanç 
S-abırsızlık 
U-marsızlık 
  
Sonra kutusuyla birlikte göndermeli olması gereken yere… 
Dosdoğru çöpe… 
  
  
  

Sonrası mı? 
     
G-elişim 
E-ğitim 
R-eform 
İ-letişim 
D-ayanışma 
Ö-zgüven 
N-ezaket 
Ü- leşim 
Ş-efkat 
Ü- mit 
M-utluluk 
  
Şimdi.. 
Kendiniz seçin… 
Cesaretle ve özgür iradenizle… Nasıl? 
Kıyamadınız değil mi? 
Atmaya çöpe))) 
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Sadece Eylül ayı için değil; tüm zamanlar için okunması, tekrar 
tekrar başvurulması gereken bir kitap Martı.   Tamamı  yüz  sayfa  
bile olmayan bir kitabın içinde bir hazine saklı olabilir mi?  Evet, bu  
mümkün.  Martıyı  şimdiye  kadar  okumadınızsa,  hemen  bu  gün  
koşun  bir  kitapçıya,  bir  tane  alın.  Hatta,  mümkünse 
çocuklarınızla  birlikte  okuyun.  Kendiniz için geç olduğunu 
düşünüyorsanız bile, çocuklarınızın  sürülere  dahil  olmamaları  
için  bu  hikayeyi  paylaşın  onlarla. 
 
KİTAP ADI:  MARTI 
TÜRÜ:  ÖYKÜ 
YAZAN:  RICHARD  BACH 
YAYINEVİ:  EPSİLON 
BASIM TARİHİ:  OCAK 2009 
ÇEVİREN:  KADER AY DEMİREĞEN 
SAYFA  SAYISI:  96 

 
Martı  bir  kişisel  gelişim  kitabı.  Son  zamanlarda  pek  moda  olan bu  
konuyu,  1936 doğumlu  bir yazar  o zamanlarda  keşfetmiş  ve  kaleme  
almış.  Dört  bir  koldan  insanların  sıradanlaşmaya  zorlandıkları  bir  
toplumda,  farklı  olabilmenin  mücadelesini  verenlerin  kitabı  Martı.  
Kendine  inananların,  sınırlarını  zorlayanların,  asla  vazgeçmeyenlerin  
hikayesi.   Kitabın  sonuna  geldiğinizde,  insanı  tek  sınırlayanın  yine  
kendisi  olduğunu  anlıyorsunuz.  Yazar  çok  sade  ve   kısa  cümlelerle,  bir  
martının  hayal  dünyasından  insanlara  mükemmel  bir  hayat  dersi  
vermeyi  başarıyor. 
 
Martı  Jonathan  Livingston  sıradışıdır.  Diğer  martılar  gibi  sadece  yiyecek  
aramakla  geçirmek  istememektedir  yaşamını.  O,  uçmanın  gizlerini  
çözmek,  zevkine  varmak  için  gelmiştir  yeryüzüne.   Fakat  bu  tavrı,  hem  
anne  babasını  hem  de  ait  olduğu  martı  sürüsündeki  diğer  martıları  
rahatsız  etmektedir 
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Hepsi  Jonathan’ın  kendilerine  benzemesi,  onlar  gibi  yaşayıp,  onlar  gibi  
davranmasında  ısrarcıdırlar.  Martı  jonathan  bazan  pes  eder,  diğerleri  
gibi  olmaya  çabalar  ama  her  defasında  başarısız  olur.  Çünkü  o  hiç  
bir  martıya  benzememektedir,  farklıdır.  Ve  bu  duyguyla  her  gün  uçuş  
çalışmaları  yapar  tek  başına.  Dener,  tekrar  dener,  bir  daha  dener.   
 
Artık  Jonathan  Livingston  yeryüzündeki  akrobatik  uçuşlar  yapabilen  tek  
martıdır.  Bu  sevincini  sürüsüyle  paylaşmak  üzere   gökyüzünde  
süzülürken,  onlara  yapacağı  konuşmayı  planlamaktadır  kafasında; 
“Yaşamak  için  çok  neden  var.  Cehaletimizi  kırabiliriz. Becerilerimizi,  
yeteneklerimizi  ve  zekamızı  kullanarak  kendimizi  bulabiliriz,  kendimiz  
olabiliriz.  En  önemlisi  özgür  olabiliriz.  Uçmayı  öğrenebiliriz.” 
 
Martı  konseyi  toplanmış  onu  bekliyorlardı. Hepsi  de  çok  önyargılıydılar. 
Onlara  göreı  Jonathan  sorumsuz  bir  martıydı. Bu  yüzden  de  sürüden  
dışlanarak  cezalandırılması  gerekliydi.  Şaşkındı  Jonathan.   “Yaşamın  
gerçek  anlamını  arayan  bir  martıdan daha  sorumluluk  sahibi  biri  olabilir  
mi!”  diye  kendini  savunmaya  başladı  ve “ Bin  yıldır  yaptığımız  tek  şey  
yiyecek  peşinde  koşmak. Artık  yaşamak  için  bir  nedenimiz  olmalı;  
öğrenmek,  keşfetmek,  özgür olmak  gibi.  Bana  bir  şans  verin,  
öğrendiklerimi  size  göstereyim.”  şeklinde  devam  etti  sözlerine. 
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Ama  ne  yazık  ki,  konseyi  oluşturan  martılar  onu  çoktan  yargılamış  ve  
hükmü  vermişlerdi.  Martı  Jonathan  artık  günlerini  sarp  kayalıklarda  tek  
başına  geçirecekti.  Ama  vazgeçmedi.  Her  gün  çalışmaya,  daha  iyi  
uçmak  için  uğraşmaya  devam  etti.  
 
Bir  süre  sonra  kendisi  gibi  dışlanmış  olan  martı  Sullıvan  ve  yaşlı  
Chiang  ile  tanıştı  Jonathan. Çok  tecrübeli  bir  martı  olan  Chiang  ona  
hem  uçmayla,  hem  de  hayatla  ilgili  pek  çok  şey  öğretmekteydi.    
  
 Cennetin  öğrenmek  olduğunu,  kendi  doğasını  aştığında,  zamanın  ve  
mekanın  ötesine  geçtiğinde  gerçek  anlamda  yaşayabileceğini ,  
başarmanın  ne  yaptığını  bilmekten  geçtiğini  hep  bu  yaşlı  martı  anlattı  
ona.  Ve  sonra  Chiangın  gitme  vakti  geldi. 
 
Martı  Jonatha n  bir  karar  almıştı.  Sürüsüne  geri  dönecek  ve  kendisi  
gibi  sıradışı  martılara  uçmayı  öğretecekti.  Ve  bu  kararını  derhal  
uygulamaya  başladı.  İlk  zamanlarda  sürüdeki  martılar  onun  
dönmesinden  hiç  hoşnut  olmasalar  da,  günler  geçtikçe  öğrencileri  hızla 
artıyordu.  Bunlardan  birisi  de  martı  Fletcherdı.   Jonathan  Livingston  bu  
genç  martıda  kendini  görmekteydi  adeta.  Ona  bildiği  her  şeyi  aktardı.  
Artık  Fletcher  da  bir  öğretmendi  ve  o  da,  kendinden  sonrakilere  
uçmanın  gerçek  anlamını  öğretecekti.   
 
Martı  Jonathanlar  hep  vardı  ve  de  hep  olacaklar.   Onlar  evrenin  asi  
perileri.  Hepimiz  birer  martı  Jonathan  olamasak  bile,  en  azından  onları  
destekleyelim.  Çiçekler  ekelim  yollarına.  Dünyayı  da,  toplumumuzu  da,  
insanlığı  da   sıradanlığın  sığ  sularından  çekip  çıkaralım.   
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Büyüyünce Yazar Olmak İstiyorum 

Yasemin Sungur 
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yazar ile sohbet 

Oyuncu olarak tanıdığımız Ayşe Erbulak, ‘Hafiye Karılar’ 
üstbaşlığını koyduğu polisiye üçlemesinin ‘Çok Şekerli Ölüm’ adlı 
ilk macerasını yayınladı. Kitap, yayınevinin tanıtım cümlelerinden 
alıntılarsak; “Polisiye edebiyatımızda kendine özgü sağlam bir yer, 
parlak bir yazarlık vaat ediyor. Onun roman kişileri kartondan 
kuklalar değil, kanlı canlı, hani iğne batırsanız kan çıkacak 
dedikleri türden; her yerde rastlanabilecek, bizlerle yaşayan gerçek 
tipler. İnandırıcılık gücü de buradan geliyor.” Ayşe Erbulak’la, 
romanını, yarattığı tipleri konuştuk. 
 
Erbulak soyadını hepimiz tanıyoruz. Rahmetli babanız Altan Erbulak, 
hepimizin tanıdığı bir oyuncu ve karikatüristti. Çizgileri ile hepimizin sevdiği 
karakterler yarattı. Çok Şekerli Ölüm – Hafiye Karılar isimli polisiye 
romanınızı okurken merak ettim; babanızdan hangi yetenekleri almışsınız? 
Sevgili babamızın çok yönlü olduğu onu tanıyan herkesçe malum. Onun 
yeteneklerini tam olarak alabilmiş olmak sanırım oldukça zor. Çok tatlı, çok 
mizahi keyifli bir dili vardı. Yıllarca çeşitli gazetelerde hem yazdı, hem çizdi. 
İnşallah yazma yeteneğini almışımdır diye umut ediyorum   
  
Oyuncu ve yazar olarak sizi tanıyoruz. Peki, Ayşe Erbulak kim ve kendini 
hangi kelimeler ile tanımlıyor? 
Açıkçası henüz yazarım diyemem. “Büyüyünce yazar olacağım” diyorum. 
Oyunculuk da tam randımanla yaptığım bir iş değil. Zaten ülkemizde oyuncu 
olarak yaşamını sürdüren çok az insan var. Pazar, oldukça kısıtlı. Kim 
olduğumu açıklamak durumunda kalırsam ancak bu yaşlarımdaki Ayşe’yi 
anlatabilirim. İnsan yaş aldıkça, deneyimlerden geçtikçe değişiyor. Orta 
yaşlarımı sürdürürken kendimi tanımlayacağım en önemli kelime “özgürlük” 
olacaktır. Çok küçük yaşlarımdan beri hep ayaklarımın üstüne basmam ve 
kimseye bağımlı olmamam beni özgür kıldı. Kolay satın alınmadım yani. 
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Yazmak ne ifade ediyor sizin için? 
Yazmak müthiş bir duygu.  Bir nevi özgürlük.  İşin her şeyi benim. İşçisi, 
patronu, memuru, müdürü v.s. Her şey benim hayal gücüme kalıyor. Aşırı bir 
zevk alıyorum yazarken. 
  
Neden polisiye roman yazıyorsunuz? 
Polisiye roman yazdım çünkü kendimin en sevdiği tür. Okumadığım polisiye 
çok azdır. Hatta oğlum Dağhan “O kadar çok okudun ki, en sonunda 
oturdun kendin yazdın” dedi.  
  
Bir dizi kitap planlamışsınız ve ikinci kitabı şu anda yazdığınızı biliyorum. 
Aklınızdan neler geçiyor, kaç kitap var planlarınızda? 
Hafiye Karılar’ı şimdilik üçleme olarak tasarladım. 2.kitabın adı LİMONİ 
ÖLÜM, sonra da ÖDÜLLÜ ÖLÜM gelecek. Eğer okur beğenirse iki kitap 
daha yazabilirim. Ama bu araya can dostum Uğurkan Erez’in yaşam öyküsü 
girecek. Eğer polisiye türde başarılı olursam, bundan sonra hep bu tür 
yazmak istiyorum. 
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Dizinin adı Hafiye Karılar ve dizinin ilk kitabı Çok Şekerli Ölüm öncelikle ismi 
ile dikkatimi çekti. Nasıl buldunuz isimleri, önce hikâye mi oluştu, yoksa 
isimler mi önce düşüyor zihninize? 
Bunun bir açıklaması yok, yani yumurta ve tavuk örneğinde olduğu gibi. 
Komik olacak ama “aniden vahiy gibi iniyor” diye cevap verebilirim. 
 
Hafiye Karılar Meral ve Zeynep çok tanıdık tipler, günümüzden ve çok 
gerçekçiler. Senin yaşamından neler aktardınız onlara? Çevrende ki 
kadınlardan esinleniyor musunuz? 
Kitaptaki herkes kanlı canlı kişiler. Hiçbir karakterim hayali değil. Meral ise en 
canlı çünkü çok yakın bir arkadaşım Nalân Karsan. Ama tabii azıcık benim 
abartım da var. Zeynep ise biraz ben, biraz da başkaları… 
  
Hafiye Karılar sıra dışı iki karakter. Kendilerine biçilen kadın rolünün dışına 
çıkmaya, dışında bir yaşam oluşturamaya çalışıyorlar. Neler başaracak Meral 
ve Zeynep? 
Aslında ikisi “asi”, ben her ikisini de seviyorum. Bence Meral ,muhteşem bir 
karakter. İkinci kitapta onları birde aşk bekliyor ama çok çetrefilli. 
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Çok Şekerli Ölüm bir solukta okuduğum kitaplardan, akıcı bir dili var. Yazma 
konusunda eğitim aldınız mı? Çocukken hayallerinizi süsler miydi yazmak? 
Yani büyünce yazar olmayı hayal ettiniz mi? 
Kolejdeyken Türkçe kompozsyon hocamız Melek Öngören idi, çok değerli 
biriydi. Bir kompozisyon sınavında ben 10 aldım, ben dâhil tüm sınıf 
şaşırmıştık. Hatta hocamız bile. “İlk kez 10 veriyorum, çünkü kusursuzdu, bu 
yeteneğinin üstüne eğil ,müthişsin” demişti. Ancak o sıralardaki ve 
mezuniyetten sonraki yaşamım buna elvermedi. Şimdilerde daha rahatım, 
yapabileceklerimi denemek istiyorum, hani içimde kalanları... Yazar olmak 
çocukluk hayallerimi çok süslememiş olsa da, “orta yaş çocukluk” hayallerimi 
süslüyor. Çok ciddiyim: Büyüyünce yazar olmak istiyorum.   
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Nasıl yazıyorsunuz, ortam, zaman ve çalışma şekliniz nasıl? Düzenli yazar 
mısınız? 
Genelde kapanıp yazarım, İstanbul’daki evimde çalışma odamda yazıyorum 
ama en çok Gümüşlük’deki evimin bahçesinde etrafımda kedilerim, 
köpeklerimle yazmayı seviyorum. Yazmak için kafamın sakin olması lazım. 
Zaten çok disiplinliyimdir, oturup bir iş programı çıkarıyorum ve ona 
uyuyorum. 
  
Hafiye Karılar dizisinin ilk kitabı Çok Şekerli Ölüm’ü kimler okusun 
istiyorsunuz? Yazarken okuyucuyu düşünür müsünüz? 
Herkes okusun istiyorum, “best seller “ olmak istiyorum ve en önemlisi ikinci 
vatanım Norveç’te de yayınlanmasını hatta başka dillere de çevrilmesini 
istiyorum. Bir arsızlık var yani (!)  Rahat okunması en büyük dileğimdir. 
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Bu sorum özel hayatınızla ilgili.  Ben hayran olduğum bir oyuncunun annesi 
olarak da sizi tanıyorum. Dağhan Külegeç, genç ve çok başarılı bir oyuncu. 
Nasıldır Dağhan’ın annesi olmak? 
Dağhan’ın annesi olmak muhteşem bir şey ama ünlü olduğu için değil, insan 
olduğu, pırlanta gibi bir kalbi olduğu, yüksek vicdanlı ve dürüst olduğu için… 
  
Dağhan kitabı ne zaman okudu? Yorumu ne oldu çok merak ediyorum? 
Dağhan kitabı tam olarak baştan sona değil de, ben yazarken parça parça 
okudu ve bana “Anne sen artık kendini bu işe ver, çünkü müthişsin” dedi. 
Şimdi içinizden “Tabii, annesisin öyle der” diyeceksiniz, lakin o beni o kadar 
çok eleştirir ki, çünkü dürüsttür ve riyakâr, sahtekâr değildir. Üzüleceğimi bilse 
bile mutlak gerçeği söyler. 
  
Çok Şekerli Ölüm basılıp raflarda onu gördüğünde ne hissettiniz? İkinci kitap 
ne zaman raflarda olacak? 
İşte bu duyguyu anlatacak kelimeler yok ama şöyle açıklayabilirim; “Bir 
annenin çocuğunu bebek odasında ilk kez görmesi” gibi bir şey. Kitap çıkalı 
iki ay oldu, hala kitapçılara girip kitabımı arıyorum ve görünce her seferinde 
ağlamaklı oluyorum. 
 
DİPNOT:  
Hafiye Karılar – Çok Şekerli Ölüm  
Yazar: Ayşe Erbulak   
Yayınevi: Lal Kitap  
Baskı: Haziran 2012  
Sayfa Sayısı: 262 
 
Bu röportaj Okuryazar.tv için yapılmış ve bu adreste yayınlanmıştır. 
http://okuryazar.tv/index.php/ayse-erbulak-cok-sekerli-olum-hafiye-
karilar.html 
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KISACA AYŞE ERBULAK… 
Ayşe Erbulak; 1957 yılında 3 
Altan’ların en küçük  Altan’ı olarak 
dünyaya geldi… Baba Altan 
Erbulak, anne Altan Erbulak, 
nikâh şahitleri olan Altan’lardan 
sonra kaçınılmaz olarak “Altan” 
adını verdikleri kızlarını 
kucaklarına aldığında günün 
birinde adını “Ayşe”ye 
çevireceklerini o zaman tahmin 
edememişlerdi… 

Ancak o yıllarda 10 parmağında 10 mesleğe sahip babası Altan Erbulak’ın 
bir başka mesleği olan gazeteciliği ile de ilgilendi. Tiyatrocu mu, gazeteci mi 
olacağına karar vermeden önce karikatürist olamayacağını zaten biliyordu. 
Karikatürist olmak yerine iyi bir karikatür okuyucusu ve gazeteci olmak için 
yola çıktığında sadece 18 yaşındaydı. Günaydın, Güneş ve Sabah 
gazetelerinde çalıştıktan sonra tekrar canlanan tiyatro aşkı O’nu İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oynama imkânı 
sağladı. Özel televizyon kanalları hayatımıza girmeye başladığında Kanal 6 
ve Show TV’de çalıştı. Ayrıca Kanal D’de freelance olarak birçok başarılı 
organizasyona imza attı. TV kanallarının mutfağında çalıştığı gibi birçok 
televizyon dizisinde de rol aldı… 40’lı yaşlarında Norveç’e göç ederek 
bambaşka bir iş dalında yüksek eğitim alarak bir kafe işletip ve Norveççe 
olarak iki ayrı tiyatro grubunda sahneye çıktı. Yakınları onu yıllarca önce 
Altan Erbulak’ın kızı, daha sonra Sevinç Erbulak’ın kız kardeşi ve en sonunda 
da Dağhan Külegeç’in annesi olarak tanıştırdı. TRT’de 200 bölüm canlı 
yayında Anne-Çocuk programı sundu. Şu sıralarda Fox TV’de yayınlanan 
“AŞKIN HALLERİ” dizisinde oynamakta ve ataerkil stand-up hegemonyası 
içinde kadın stand-up’çı olarak gösteriler yapmaktadır.  Rol aldığı “Stjördal 
Teater” ile İstanbul’da Tiyatro Festivali’nde de Türk seyircisi ile buluşmuştur. 
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Yönetmen: Gary Winick  
Senaryo : Jose Rivera, Tim Sullivan 
Oyuncular  : Amanda Seyfried, Chris Egan, Vanessa Redgrave, 
Gael Garcia Bernal, Franco Nero  
ABD yapımı, 2010 
  
Shakespare’in Romeo ve Juliet’i aşk dendiğinden ilk akla gelen çiftlerden. 
Hayal kahramanı olmalarına rağmen özellikle Juliet’in anısı, sanki gerçekte 
yaşamışcasına canlı tutuluyor. Juliet’in doğup büyüdüğü rivayet edilen İtalya 
Verona’daki “Juliet’in Evi”ne binlerce mektup gönderiliyor veya bizzat 
bırakılıyor. Juliet’i Güzin Abla yerine koyan kadınlar, ona aşk acılarını, 
kocalarıyla olan sorunlarını, hastalıklarını, kayıplarını anlatıyorlar. Bu tek 
taraflı bir iletişim değil, mektupların her birine yanıt yazılıyor. Bu işi yapanlar 
Juliet Kulübü (The Club di Giulietta) adı altında toplanan gönüllüler.  
  
Juliet Kulübü kitaba ve ardından filme konu oluyor. Veronalı sanat tarihçisi 
Ceil Friedman, kardeşi Lise Friedman’la birlikte Juliet Kulübü’nü  yazıyor ve 
2006 yılında “Letters to Juliet” kitabı yayınlanıyor. Kitapta Juliet’e yazılan 
mektupların arkasındaki hikayeler ve Juliet’in Sekreterlerinin kim olduğu 
anlatılırken, kitaptan uyarlanan, aynı adı taşıyan filmde ise Juliet’e elli yıl 
önce yazılan mektubun hikayesi aktarılıyor. 
  
Sophia Hall, The New Yorker’da haber dedektifliği yapıyor. Nişanlısı Victor 
ise kısa süre sonra restoran açacak bir şef. Onun gelecek günlerdeki 
yoğunluğunu düşünerek Verona’da evlilik öncesi ön balayı yapmak üzere 
yola çıkıyorlar. 
  

Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

Aşk Mektupları – Letters to Juliet 

iştah açıcı filmler 
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Verona’ya vardıkları andan itibaren Victor’un aklı fikri yerel üreticilerde. İlk 
günün gezi programını; şarap bağlarını gezme-tadım, zeytinyağı ve peynir 
üreticileriyle tanışma olarak düzenliyor. Oysa ki operaya gitmeyi hayal eden, 
kaleyi gezmeyi isteyen Sophia gün sonunda hayal kırıklığına uğruyor. Nişanlısı 
restoranla ilgili görüşmeler yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Sophia, Victor’u 
mantar gezisinde yalnız bırakıp kendini Verona sokaklarına bırakıyor.  Etrafta 
gezinirken bir evin bahçesinde buluyor kendini. Dünyanın dört bir yanından 
gelen kadınlar önlerindeki kağıda mektup yazıyor sonra da evin duvarına 
yapıştırıyor. Akşama doğru bu mektupları toplayan bir kadına rastlıyor. Merakı 
onu kadını takip etmeye yöneltiyor.  
  
Bir restoranın arka odasında masa başına oturmuş mektup yazan kadınları 
görüyor. İki çift laf ettikten sonra onların Juliet’inin Sekreterleri olduğunu 
öğreniyor. 51 yıldır aynı adamla evli olan Donatella, hemşire Francesca, 12 
çocuğu, 29 torunu bulunan Maria ve peşine takıldığı Isabella, duvara 
yapıştırılan tüm mektupları tek tek okuyup yanıt yazıyor.  
 
Isabella’nın annesi Antonia, ısrarlarına rağmen akşam yemeğine kalmayan 
Sophia’nın eline kese kağıdında kurabiyeler tutuşturuyor. Akşam otel 
odasında buluşan çift birbirlerine günlerini anlatırken kese kağıdından yayılan 
koku Victor’un ilgisini çekiyor. Üçgen şekilli kurabiyelerin tadına bayılıyor. 
Bunlar Antonia ile tanışmasına ve onunla 300 yıllık tariflerinin bir bölümünü 
öğreneceği bir gün yaşamasına neden oluyor. 
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Victor’un restoranına yönelik planlarından diğeri şarap müzayedesine 
katılmak olunca çift, birkaç günü ayrı geçirmeye karar veriyor. Sophia da 
Juliet’in Sekreterleri ile görüşüyor. Bir gün duvardaki mektupları toplarken 
duvar taşlarından birinin yerinden çıkması sonucu elli yıl önce yazılmış bir 
mektuba rastlıyor. Claire tarafından yazılan mektup onun Lorenzo ile olan 
aşkını anlatıyor. Sophia Juliet’in Sekreterleri’nden aldığı destekle Claire’e elli 
yıl geciken bir yanıt yazıyor. 
  
Aradan bir hafta bile geçmeden Sophia ve Juliet’in Sekreterlerini yakışıklı bir 
genç adam ziyaret ediyor. Claire’in torunu olan Charlie, Sophia ile sert bir 
konuşma yaparak küllenen hayalleri canlandırmanın üzüntü vereceğinden 
söz ediyor. Sophia konunun üzerine gittiğinden Claire’in Verona’ya geldiğini, 
torununun ona eşlik ettiğini, amaçlarının mektupta tavsiye ettiği üzere 
Lorenzo Bartolini’yi aramak olduğunu öğreniyor. Onlarla bir süre zaman 
geçirip yakınlaştıktan sonra yolculukta onlara katılıyor. Böylece haber 
dedektifliğinden haberciliğe geçmesini sağlayacak bir hikaye yazma fırsatı da 
yakalıyor. 
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Yolculuk boyunca Siena ve çevresindeki Lorenzo Bartolinileri ziyaret 
ederlerken Claire ve Lorenzo aşkının ayrıntılarını öğreniyoruz. Bir yandan da 
Claire’nin desteklemesiyle Sophia ve Claire arasındaki yakınlaşmaya tanık 
oluyoruz. Ekip, on tane kadar Lorenzo Bartolini buluyor ancak hiç biri 
Claire’in aşkı olan Lorenzo değil.  
 
Yolcuğuna son vermeye ve birer kadeh şarap içmeye karar verdiklerinde 
şarap üretim çiftliklerinden birine sapıyorlar. Bu sapak, onları Claire’in 
Lorenzo’suna ulaştıracak yol. Aşıklar tam elli yıl sonra birbirlerini bulmanın 
sevincini yaşarken Sophia’nın ayrılma zamanı gelip çatıyor. Tipik İtalyan 
ailelerinin kocaman yemek masasında yedikleri yemekten sonra aklı 
Charlie’de kalarak Verona’ya hareket ediyor.  
  
New York’taki hayatına geri döndüğünde Claire ve Lorenzo’nun hikayesi ses 
getiriyor ve Sophia’nın işle ilgili hayallerinin gerçek olmasına neden oluyor. 
Victor, restoranının açılışı için son hız çalışırken Sophia’nın sevincinin farkına 
bile varamıyor. Siena’dan gelen bir mektup ile İtalya’ya giden Sophia’nın 
hayatı bu gezi sonrası epeyce değişiyor. 
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Film, Romeo ve Juliet’e atıfta bulunan aşk hikayesini anlatırken izleyicileri 
aynı zamanda gurme gezisine çıkarıyor. Şef Victor sayesinde Verona’ya gelir 
gelmez, şarap, peynir ve zeytinyağı üreticilerinde geziyoruz. Sophia, Claire ve 
Charlie’nin Siena’da Lorenzo’yu aramak üzere yaptığı gezide, bağlar 
arasında gezip bol bol şarap yudumluyoruz. Pizza dışında İtalyan Mutfağı’na 
damgasını vuran tüm ana yiyeceklerin resmi geçidini izliyoruz. İtalya, yemek 
filmleri çatısı altında toplanan filmlerin pek çoğuna ev sahipliği yapıyor. 
Keşke zengin yemek kültürüne sahip ülkemizde de belgesel dışında bu tür 
filmler çekilse de keyifle izlesek.  
  
Antonia’nın 300 yıllık tariflerine henüz ulaşamadık. Tahminimizce Victor’u 
baştan çıkaran o kurabiyelerinin tarifi bu olsa gerek: 
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Cevizli Kurabiye 
  
Malzemeler (24 adet): 
3,5 su bardağı un 
2elli gr tereyağı 
2 yemek kaşığı yoğurt 
2 yemek kaşığı toz şeker 
1 paket hamur kabartma tozu 
Üzerine serpmek için pudra şekeri 
İç harcı için 
300 gr ceviz içi 
2 tatlı kaşığı irmik 
3 yemek kaşığı bal 
1 tatlı kaşığı tarçın 
 
Yapılışı: 
Yoğurma kabına; elenmiş unu, oda sıcaklığındaki tereyağını, toz şekeri ve 
kabartma tozunu koyun, iyice yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 
buzdolabında 1 saat kadar bekletin. 
  
Bu arada ceviz içlerini bıçakla dişe gelecek boyutta keserek ufaltın. Cevizlere; 
irmiği, balı ve tarçını ekletip karıştırın. Fırını 180 derecede ısınmaya alın. 
  
Dolaptan çıkardığınız hamuru 3 parçaya ayırın. Oklava ile yaklaşık yarım cm 
inceliğinde açın. Çapı 7,5 cm olan kalıpla veya bardakla yuvarlaklar kesin. 
Her yuvarlağın ortasına birer tatlı kaşığı iç malzeme koyun. Üç yanını ortaya 
doğru kaldırın. Ortadan iç malzemenin görüneceği boşluk bırakarak 
yapıştırın. Böylece tıpkı korsan şapkası gibi üçgen bir kurabiyeniz olacak. 
Kurabiyeleri yapışmaz kağıt serili tepsiye aralıklarla dizin. Diğer hamur 
parçalarına da aynı işlemi uygulayın. 
  
Önceden ısıttığınız fırında hamur bölümleri hafif kızarana kadar pişirin. 
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri 10 dakika soğuması için bekletin. Sonra da 
üzerlerine pudra şekeri serpin.  
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Geçenlerde bir yazarın, laf arasında ‘yaz kitabı’ söylemini eleştirdiğini 
okumuştum.  

 
Sahi nedir bu yaz kitabı? Açık renk mi? Hafif mi? İçeriği eğlendirici mi?  
Pazar Sabahı Filmi gibi bir kavram mı? Sanırım yazın hafif giyindiğimiz için 
kalın bir kitap çok yakışmayacak. Hem pilaj okurken elimizde ergonomik bir 
kitap olmalı... 
 
İşte tam bu tanıma uygun bir kitap aldım elime; Büyü Dükkanı! 
Kendisi yaklaşık 130 sayfa, tam yaz kitabı tanımına uyuyor. Kendisi hafif ama 
içeriği çok derin... Bunun yanısıra kolay okunur bir dili var. Yazarı Yeşim 
Tüzköz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1985 yılında 
mezun olmuş ve psikodrama konusunda uzmanlaşmış biri. 
Bu kitabı okurken de ustadımız Yasemin Sungur’un söylediği bir cümle geliyor 
aklıma; kişisel gelişim için sadece kişisel gelişim kitaplarının yetersiz olduğu. 
Özellikle romanlardaki gerçek hikayelerden alıncak dersler bize en önemlli 
gelişim mesajlarını içermektedir.  

 
Artık bu iki motivasyon faktörü ile kitaba geçebilirim.  
“Büyü Dükkanı” insanların dünyada istekleri şeyler karşısında yapacakları 
fedakarların pazarlık konusu olduğu bir dükkanı konu alıyor. Her müşterinin 
aslında “farkındalığını” artıran, hangi taleplerin karşılığında nelerden 
mahrum kalacağını gösteren çok ilginç küçük hikayeler mevcut. 
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İşte kendimize alabileceğimiz belli mesajlar: 
 
*Korkularımız 
Korkusuz olmakla cesaretli olmak arasındaki ince çizgi vardır. Korku 
olmadan tedbirsiz davranabilirsiniz veya yanlış kararlar verebilirsiniz. Ancak 
cesaretle doğru ve tedbirli adımları atabilirsiniz. Korkumuzu cesaret ile 
birleştirip aksiyona geçebiliriz; ne çok rahat, ne de çok tedirgin olmak iyidir. 
 
*Ne Arıyoruz? 
İstediklerimizi iyice bir düşüyor muyuz? Farkında mıyız ne istediğimizin? Ne 
hayal ettiğimizin? Çok para, mutsuzluk mu getirir? Şöhret, yanlızlık mı? 
Sevmek mi istiyoruz, sevilmek mi? Zevk, tutku, huzurumuzu bozar mı? 
Kendimizi gözlemlemeliyiz. 
 
*Mutluluk 
“Mutluluğu bir kibritin alevine benzetmişti. ‘Ya esen rüzgar söndürür, ya siz 
üflersiniz, ya da sonuna kadar yanıp, kendiliğinden söner’ dediğini 
hatırlatıyorum. Kibritin alevi eninde sonunda söner ama başka bir kibrit 
yakma şansınız daima vardır.” 
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*Yaşam Sevinci 
Asıl sevinç varolmak... Bu dünyada, bu anda; her anın tek ve benzersiz 
olduğunu bilmek... Anda olmak ile gününü gün etmek arasındaki ince çizgi. 
Geçmişten ders alıp, geleceğe dair tedbirler alıp, hayal kurarken anda kalıp 
bunu derinlemesine yaşabilmek yaşam sevinci. Elimizde olan tek şey “An”, ne 
geçmiş ne de gelecek ama hep elimizde olmayanlara mı ilgi duyuyoruz?  
 
*Sağduyu 
Her zaman huzurlu olmak mümkün mü? Sağduyumuzu huzursuz olunca 
kaybeder miyiz? 

 
Sağduyu ve huzur biraz yumurta tavuk hikayesi gibi... Tamamen huzursuz bir 
kişide sağduyu olması mümkün değil ancak, bazı anlarda kaçan huzurunuzu 
sağduyunuz ile geri getirebilirsiniz. Sabırlı ve sağduylu düşününce huzura 
kavuşabilirsiniz. 
 
*Tecrübe 
“Bu iş araba kullanmak gibiydi. Ustalaştıkça daha dikkatli olmanız 
gerekiyordu.“ 

 
Ne zaman biri ben oldum dese, bir hata yapma ihtimali artar. Tecrübe 
mutlaka önemli ancak, ustalaştıkça daha dikkatli olmak gerekir.  
 
*Şöhret 
Önemli olan bir eser meydana getirmek midir? Yoksa tanınmak mıdır? Bu 
kitabın yazarını tanımam benim açımdan ne değiştirir? Veya onun açısından? 

 
“Bu heykeli kimin yaptığını ikimiz de bilmiyoruz ama saygı duyuyoruz.” 
 
*İçimizdeki Çocuk 
Bunu asla öldürmeyin, çocuklara yakın olup, oyunlar oynamaya, 
yaratıcılığımızı beslemeye ihtiyacımız var.  
Son olarak kitapda kullanılan Konfüçyüs’ün bir sözünü paylaşmak istiyorum: 
 
“Bir insanın akıllı davranması için üç yol vardır: Birincisi iyi düşünmektir. Bu 
en soylusudur. İkincisi, taklit etmektir. Bu en kolay yoldur. Üçüncüsü, denemiş 
olmaktır. Bu en acısıdır.”  
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Yeni bir üyenin aileye katılıyor olması hiç şüphesiz en büyük sevinç 
kaynaklarından biridir. Aile bireyleri tatlı bir heyecanla yeni bebeğin 
gelişini beklerken, bu duruma pek de anlam veremeyen biri vardır: 
Ailenin büyük çocuğu! 
 
Ayrıcalıklarını kaybetmek herkes için zordur. Evdeki her şeyin, tüm oyuncakların, 
tüm ilginin tek sahibi olarak yaşamaya alıştıktan sonra, bir anda eve gelen bir 
bebekle tüm bunları kaybetme tehlikesi yaşamak her çocuk için ciddi bir 
sınavdır. Bu sınav sırasında ebeveynlerin tutumu, çocuğun süreci nasıl 
yöneteceğini de belirler. 
  
Aslında pek çok ailede yaşanan temel sorun, yeni bir bebek beklendiğinin 
büyük çocuktan uzun bir süre saklanmasıdır. Bu durum genelde ailenin 
çocuktan gelecek sorulara nasıl yanıt vereceğini bilmemesinden kaynaklanır. 
İzlenecek yol, gebeliği ailenin diğer üyeleri ile konuşulmaya başlandığında , 
çocuğa da söylemektir. Eğer doğumu sır gibi saklarsanız, diğer üyelerle yeni 
bebek hakkında gizlice konuşmak zorunda kalırsınız. Bu durum da büyük 
çocuğunuzda yeni bebeğin aslında utanılacak bir şey olduğu izlenimini 
uyandırabilir. 
 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, çocuktan gelebilecek sorular pek çok ebeveyn 
için yanıtlaması zor sorulardır. Annenin gebeliğini öğrenen çocuk bebeğin 
nereden geldiğini, nasıl anne karnına girdiğini genelde öğrenmek ister.  Bu 
durumda çocuğun yaşına göre anlayabileceği şekilde gerçek ve doğru bilgiler 
vermek en doğrusudur. Bazı çocuklar görünüşte yeni duruma ilgisiz bile 
görünseler, başka aile üyelerine sorarak yanıt aramaya devam ederler. 

 
Yeni bebek bekleyen ebeveynlerin genelde düştüğü bir hata da, daha 
doğmadan yeni kardeşini sevmesi için büyük çocuklarını zorlamaktır. Çocuklar 
için daha hiç görmedikleri, tanımadıkları birine karşı duygu beslemek çok 
zordur. Eğer büyük çocuğunuzu bu konuda çok zorlarsanız, ilerde kardeşini 
kıskandığı zamanlarda aşılması zor bir suçluluk hissine kapılmasına neden 
olabilirsiniz. İzlenecek tutum, kardeşinin olacağını ona açıklamak ama 
duygularını yönlendirme konusunda ısrarcı olmamaktır. 
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Pek çok çocuk, annesi doğum için evden ayrıldığında kendini mutsuz ve terk 
edilmiş hisseder. Anne uzaktayken, aklında boğuştuğu sorularla başbaşa 
kalır: Annem yeniden dönecek mi? Neden başka bir bebek istedi? Beni 
sevmeye devam edecek mi? Yeni kardeşin eve gelişi ise hiç şüphesiz insan 
yaşamında en derin iz bırakan olaylardan biridir. Herkes mutlulukla yeni 
bebeğe ilgi göstermektedir. Sevinç gösterileri hep yeni bebeğe yapılmaktadır. 
Bir de bunlar yetmezmiş gibi herkes büyük çocuğa kardeşi olduğu için mutlu 
olup olmadığını sorup durur. Eğer çocuk bu yaşanacaklara önceden 
alıştırılmamışsa ve bebeğin gelişini son anda öğrenmişse, yaşananların 
ağırlığı daha da artar. 
  
Bu noktada ebeveynlere çok önemli bir görev düşmektedir. Bebek gelmeden 
önce çocuğunuza yaşanabilecek olumsuzlukları da anlatın. En azından bir 
süre için ona eskisi kadar zaman ayıramayacağınızı, bazen uykularının 
bozulacağını, evdeki düzenin eskisi gibi olmayacağını açıklayın. Özellikle yeni 
bebeğin bakımı için bazen ondan yardım isteyeceğinizi söylemek, çocuk için 
çok önemlidir.  
Diğer yandan nasıl çocuk yaşanacak olumsuzluklar için duruma 
hazırlanıyorsa, ebeveynlerin de gerçekçi beklentiler içinde olması önemlidir. 
Her ailenin idealindeki resim büyük çocuğun sevgiyle yeni kardeşini bağrına 
basması, evdeki yeni düzeni hemen kabullenmesidir. 
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Ancak gerçek yaşam böyle değildir. Büyük çocuğun kardeşini 
kıskanabileceğini, ilgi çekmek için bebek gibi davranmaya başlayabileceğini, 
huysuzluk yapabileceğini kabullenmek, ebeveynler için çok önemlidir. 
 
Bebeğin gelişini çocuktan saklamayan, ancak açıklamayı yanlış şekilde yapan 
aileler de, doğum sonrasında sorunlarla karşılaşırlar. Pek çok ebeveyn yeni 
bebeği büyük çocuğa açıklarken ‘kardeşin olsa da seni eskisi gibi sevmeye 
devam edeceğiz. İkinizi de eşit seveceğiz’ diyerek, kıskançlığı engellemede 
gereken önlemleri aldıklarını düşünürler. Ancak bu tutum tam tersi, rekabeti 
körükler. Çünkü farkına varmadan ebeveynler yeni doğacak bebekle büyük 
çocuğu karşılaştrmaktadırlar. Çocuk, kendisinin eskisi gibi sevileceğine değil, 
eve yeni gelecek bebeğin onun kadar çok sevileceğine odaklanır. Bundan 
böyle de sizin eşit sevginizi sınamak için elinden geleni yapar. Bebeğe 
gösterilen ilgiyle eşit derecede ilgi görmesi gerektiğini düşünür. Bunu 
göremediğinde ise hırçınlığı giderek artar. 
  
Hepimizin çoğu zaman düştüğü yanılgı, yüzleşilecek olay kapıya dayanana 
dek anı geçiştirmektir. Yeni bebek bekleyen ailelerde de bu durum sıkça 
yaşanmaktadır. Gereksiz sır saklamak kadar, çocuğu yersiz beklentilere 
sokmak ya da ona toz pembe bir tablo çizmek de zararlıdır. İzlenecek en iyi 
yol, gerçekçi olup hem kendimizi hem de çocuğunuzu yeni düzenin 
getireceklerine hazırlamaktır. Gene de bazı durumlarda, kardeş kıskançlığı 
ebeveynlerin başa çıkmada zorlanacakları bir hal alır. O zaman  profesyonel 
yardım almak yerinde olacaktır. Ebeveynlere verilecek danışmanlık ve büyük 
çocuğa uygulanacak ‘oyun terapisi yöntemi’ sorun çözümüne katkı 
sağlayacaktır. 
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Şems 

dayanamadı, duraksadı, 
yeni bir nefesle yutkundu.. 
ve şems'e sordu bir anda; 
nasıl tanınır aşk, 
nasıl yaşanır aşk. 
  
fısıldadı şems usulca; 
bu soruyu sorduğunda, 
ve yanmaya başladığında. 
  
Temmuz 2012 

Duvar 

denizi asmak için duvarında yerin 
olmalı, 
ve küçük bir çivi… 
ve küçük bir çerçeve… 
göreceksin yetecek sana. 
ama göğü saklamak içinse 
kağıdın  olmalı 
kocaman mı kocaman, 
renkli mi renkli. 
  
Ağustos 2012 

Bahar 

ve yatacağız, 
ve kalkacağız, 
bahar dediğin, o zaman 
dedi, 
anne kelebek. 
  
Haziran 2012 

Kaküta’nın Çocukları 

sebebi olmalı seninde insan olmanın. 
ve uçmadan da özgür, 
konuşarak da tutsak kalabilmelisin 
akşamları, 
ve sebebi olmadan... 
daha bir insan olabilmelisin. 
  
anlamı olmalı senin de insan olmanın. 
ve sakladıkça genç, 
düşündükçe yaşlı kalabilmelisin 
geceleri, 
ve anlamı olmadan… 
daha bir insan yaşamalısın. 
  
Ağustos 2012 
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Suçluluk Duygusu Cinsel Sorunlara Yol Açar mı? 

Psikoterapist Dr. Cem KEÇE 

Suçluluk duygusu, kişilerin ailesel ve toplumsal değer yargıları ya da dinsel 
kuralları çiğnediklerini düşünmeleri sonucu, bilinçli ya da bilinçsiz olarak 
kapıldıkları ve kendileriyle ilgili değer yargılarını çok olumsuz yönde sarsan 
derin bir duygudur ve cinsel sorunların nedenleri arasında da en üst sıralarda 
yer alır. Peki, suçluluk duygularının ardında ne yatıyor? Suçluluk duygusu ne 
gibi cinsel sorunlara yol açıyor? Suçluluk duygusuyla nasıl başa çıkılabilir?  
  
Sağlıklı ve mutlu, başarılı ve doyurucu bir cinsel yaşamın önüne dikilen en 
büyük engellerden biri suçluluk duygusu ve aşırı bir utangaçlıktır. Cinsel 
konularda rahat olamayan aşırı sıkılgan kişiler heyecanlarını kontrol altında 
tuttukları için gerçek cinsel doyuma ulaşamazlar. Eşlerden her ikisinin de 
büyük bir sıkıntıyla sabahı bekledikleri başarısız gerdek geceleri, cinselliğin 
baskı altında tutulduğu toplumlarda sık rastlanan bir durumdur.  
 
Ayıp, Yasak ve Günah Kavramları Cinselliğin Düşmanıdır 
Çoğu zaman cinsel işlevsizliğin kökeninde suçluluk duygusu yatıyor. Kadın ya 
da erkeğin gerek hayali gerekse gerçek bütün cinsel eylemlerinde derin bir 
suçluluk duygusunun etkisi olabilir ve bu yüzden, boşalma veya orgazma 
ulaşsalar bile gerçek bir ruhsal ve bedensel doyumdan uzak kalırlar.  
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Suçluluk duygusu yanlış bir şeyler yaptığını düşünen kişinin kendini 
affedememesinden kaynaklanır. Burada önemli olan, kişinin yanlış yaptığına 
dair inancı ve bu inanca eşlik eden olumsuz duygularıdır. Yanlışın kişiye veya 
yakınlarına olumsuz etkisinin olmuş veya olmamış oluşu hiç önemli değildir. 
 
Yani geçmişin gerçekleri değil, bunların bizim için ne ifade ettiği, hayatımızı 
şekillendirmektedir. Kişi yanlış bir şeyler yaptığını düşündüğü için kendini 
suçlar, kendini affedemez, bu tecrübeyi geçmişte bırakıp hayatına devam 
edemez, bilinçdışı olarak sağlıklı ve mutlu bir cinselliği hak etmediğini 
düşünür ve kendi kendini cezalandırmak ister. İşte kişinin kendisini 
cezalandırmasının en kolay yollarından biri cinsel bir sorun yaşamaktır. 
Çünkü hep geçmişi yaşayan kişi, yavaş yavaş çöker. Kendini sık sık suçlu 
hisseden kişilerde; kendine güvensizlik, mükemmeliyetçilik, kızgınlık 
duygularını atamama, affedememe, depresif ruh hali, endişe, korku ve kaygı 
halleri, daima kontrollü olma ihtiyacı gibi özellikler görülür. Bu nedenle 
suçluluk duygusunun nedenleri kişinin olumsuz çocukluk ve ilk gençlik 
deneylerinde aranmalıdır. Bazı çocuklar, hiç bir bedensel temasın hoş 
görülmediği bir atmosfer içinde yetiştirilmiştir. Anneler ya da babalar, kendi iç 
yasak ve koşullanmalarından ötürü, çocuklarını yeteri kadar sevip 
okşamaktan kaçınmışlardır; bu da çocukta fiziksel temasa karşı bir utanma 
ve ürkeklik yaratmıştır. Bu tür anne ve babalar, çoğu zaman, çocuğun cinsel 
organıyla oynamasına da izin vermemişler, onu mastürbasyon yaparken 
yakaladıklarında hakaret etmişler, cezalandırmışlardır. Bunun, çocuğun iç 
dünyasında, cinsellikle ayıp yasak ve günah düşüncesinin birleşmesine yol 
açması kaçınılmazdır. 
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Suçluluk Duygusunu Nasıl Yenebiliriz? 
Suçluluk duygusunu yenebilmek için aşağıdaki önerilere uyulmasında fayda 
var. 
-Güvendiğiniz bir yakınız ve dostunuzla veya bir cinsel terapistle, yaptığınıza 
inandığınız hatayı paylaşın. Hatanızı paylaştığınızda yaptığınızın o kadar da 
korkunç bir şey olmadığını fark edebilirsiniz. 
-Geçmişi geçmişte bırakın, kabullenin ve anın tadını çıkarmaya bakın. 
Geçmişe her ne yaşadıysanız yaşadınız, geçmişi geri getiremezsiniz ama 
kendinizi affedebilirsiniz. Çünkü geçmiş ya da gelecek yoktur, sonsuz bir 
şimdi vardır.  
-Başlamak için en uygun zamanı beklerseniz hiç başlamayabilirsiniz, şimdi 
başlayın, şu anda bulunduğunuz yerden, elinizdekilerle başlayın. 
-Depresyonunuz varsa bu sorunu çözmek için bir uzmana başvurun. 
-Mükemmeliyetçilik ve daima kontrollü olma ihtiyacı, suçluluk duygusunu 
yenebilmenizin önünde duran en önemli engellerden biridir, rahat olun ve 
elinizden geleni yaptıktan sonra her şeyi oluruna bırakın. 
-Çocukluk ve gençlik anılarınızı yazın, böylece neden kendinizi suçlu 
hissettiğinizi keşfedebilirsiniz. Geçmişe, geleceğe ışık tutsun diye bakın. 
Sebebi bulduğunuzda; "Kendimi neden affedemiyorum?", "Kendimi 
affedebilmek için ne yapmalıyım?", "Kendimi suçlu hissetmek benim için ne 
gibi bir amaca hizmet ediyor?" veya "Suçluluk bana ne kazandırıyor?" gibi 
soruları kendinize sorun ve kendi kendinize bir analiz yapın, işe yarayacaktır. 
Çünkü geleceğinizi yaşayabilmek için, öncellikle geçmişinizi bırakıp gitmesine 
izin vermelisiniz. 
-İnsanlar hata yaparak öğrenirler, suçluluk duygunuzun sebebi her ne olursa 
olsun, o tecrübenin size ne öğrettiğini çıkartmaya çalışın. 
-Suçluluk duygusundan kurtulmak bir anda mümkün değildir, bir süreç 
meselesidir, acele etmeyin. En iyi şeyler, arkanızda değil, her zaman 
önünüzdedir. 
-Suçluluk duygusundan kurtulduğunuzda nasıl bir cinsel yaşamınızın 
olacağını, neler hissedeceğinizi hayal etmeye çalışın.  
-Hayatı seviyorsanız, zamanı boşa harcamayın, çünkü zaman hayatın 
kendisidir. 
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Türkiye'nin Geleceği Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde! 

teknoloji 

Türkiye'nin önündeki vizyonu, dünyanın en büyük ilk on 
ekonomisinden biri olmak... Gelecek, bilgi teknolojilerinde! 
Gelecek, yeni ekonomi ve dijital dünyada! Gelecek bilgi 
toplumunda! 
 
O kadar kızgınım ki, bu sayıda Martı'nın kanatlarını sakin savuramazsam 
affola! 16 yaşımdan beri bir fiil BT sektörünün içindeyim ve beyin göçüne 
savrulmadım. Seneler geçiyor ama zenginliği miras olan canım ülkem, hayırsız 
evlat… Mirasyedi olma. Uyan!   
  
Yeni ekonominin türbinlerinden "hız" yani ürettiğini son kullanıcıya anında 
iletmek...  
  
Türkiye'nin genç nüfus gücünü suyun potansiyel enerjisi gibi düşünelim. Bu 
çağlayanın önüne barajlar kurmak ve kinetik enerjiye dönüştürmek...  
  
Türkiye'nin her şehrinde yer alan üniversitelerle ülke ekonomisinin dinamosu 
KOBİ'leri buluşturmak, işbirliği platformu kurmak...  
  
KOBİ'lerin bilgi devriminin kinetiğini yakalamaları şart. Ancak bu şartı onların 
gider dengelerini bozmadan ekonomik şekilde gerçekleştirmek gerek. Nasıl 
mı? KOBİ'lerde pahalı ve mühendis seviyesinde olmayan teknik yetenekte ara 
elemanların istihdamını sağlamak esas olmalı... 
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Amaç üretmek değil katma değer yaratmak olmalı... Cumhuriyetin 
kuruluşuyla pamuk üreten Türkiye asıl devrimini iplik üreterek ve tekstilde 
dünya pazarlarına yayılarak özetle katma değerini ortaya koyarak 
gerçekleştirdi. 
  
Her devrin bir güç unsuru olan ekonomik silahı vardır. Sanayi devriminde 
"çelik" bugünün dünyasında "bilgi" gücün en belirleyici unsuru. 
  
Türkiye'nin önündeki vizyonu dünya'nın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri 
olmak... Gelecek bilgi teknolojilerinde! Gelecek yeni ekonomi ve dijital 
dünyada! Gelecek bilgi toplumunda!  
  
Peki bilgi teknolojilerinde 46. sırada iken bu konuma nasıl tırmanacağız? 
Ucuz ve genç işgücüne sahip ülkemizin bu fark yaratan güçlü yanına yatırım 
yapması, öte yandan stratejilerini gelecek dünyanın beklentileri ile paralel 
kurması esas! 
  
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bütün işletmelere teknolojiyi kullanarak şeffaf bir 
sunum sağlamaları için yükümlülükler getiriliyor. Hiç de yeterli değil! Öte 
yandan dikey e-ticaret girişimleri ile geleceğin ekonomik dengelerinde daha 
sağlam yerler bulmak mümkün. Devletin bu girişimleri beslemesi öncelikleri 
arasında olmalı.  
  
Elde çanta pazarlama devri bitti. E-ticaret ile ulaşamayacağınız müşteri ve 
kitle yok! Sınırlar kendiliğinden kalktı. Geçmişin doğal kaynakları yetersiz 
olduğundan fakirlik çeken ülkeleri akıllarını kullandığı takdirde büyük 
ülkelerle eşit şartlarda...  
  
Kuluçka merkezleri ve melek yatırımcılara teşvik koşulları devletten destek 
görse, üniversitelerden destek almak ve işbirliği kurmak yaygınlaşsa Türkiye 
her sektörde atılıma kalkacak dinamizme sahip! Tek koşul genel strateji 
silahını "bilgi ve iletişim teknolojileri" üzerine kurmak!  
 
Peki Türk halkının eğilimleri ne durumda? Nüfusun neredeyse tamamında cep 
telefonu var diyebiliriz, AB ülkeleri arasında en uzun konuşma süresine 
sahibiz. 2 yılda % 30'dan % 50'ye ulaşmış bir internet kullanımı var... Sosyal 
medya ile kendini gerçekleştiren, nispeten az da olsa internetten alışveriş 
yapan 15-35 yaş aralığı çoğunlukta akıllı telefon kullanıcıları otobüs ve 
yollarda gördüğünüz gibi inanılmaz bir ivmede...  
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200-300 sene süren sanayi devrimini dünyaya bir markada kendimizi ispat 
edemeden geçirdik. Sadece montaj lokasyonu olduk! 3-4 saatte gidilen ülke 
sayısı en fazla Türkiye'dedir herhalde; dünya atlasını karşınıza alıp bir baktınız 
mı? Bu jeostratejik konumu kullanmak için bir bakanlık dahi kurulabilir.  
  
Fakirlikten kırılan, sömürge yıllarını daha dün geride bırakmış Hindistan ile 
Pakistan o profildeki nüfusuyla bugün ne konumda? Düne kadar bilgisayar ve 
iletişim sektöründe backoffice olmuş, "al ve yap ama sorgulama" düsturu ile iş 
yapmış Hindular ya da Pakiler... Şimdi bakıyoruz; yıllar boyu taşeronluğunu 
yaptıkları işi öğrenmişler, duruşlarını değiştirip dünya pazarlarına yayılıyorlar.  
  
Ne enerjisinden ne turizminden faydalandığımız doğal kaynaklarımız, 
ekonomik değere dönüşemeyen yeraltı zenginliklerimiz... Demek illa ki 
bunlara sahip olmak gerekmiyor. Rahmetli Turgut Özal'ın zamanında 
"Ülkemizde petrol çıkmadığı için seviniyorum." sözünü anlıyorum. Ne kadar 
zenginlik o kadar tembellik! Ne kadar zorluk o kadar bolluk! Neyse burada 
konuyu dağıtacak kadar malzeme çıkar...  
  
Bilginin gücü geçtiğimiz günlerde ABD'nin siber saldırıları savaş nedeni 
olarak açıklaması üzerine tescillendi. Biz hala daha dağlara tepelere silah 
yığalım, 900 bin asker ile rekorlar kıralım. 
  
Son olarak tartışma konusu olacak bir istatistik vermek istiyorum:  
  
"2020'de Türkiye dünyanın en genç ülkesi olacak ama halen kapsamlı bir 
gençlik politikasına sahip değil…"  
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İki Gezgin, İki Motosiklet, 100 Gün,  
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Hello Afrika Yolculuğunun 2. Ayında Neler Yaşandı? 
 
Etiyopya’dan Kenya’ya geçişimiz ve Kenya’daki ilk haftamız hayatımızın en 
zorlu yolculuğunu yaşattı bize. Yaklaşık 6 gün boyunca, hiç telefon 
bağlantımız olmadan. Elektrik, su, yiyecek olmayan, hatta yol bile olmayan 
günde ancak 50km yol alabildiğimiz medeniyetten tamamen uzakta bir 
yolculuk yaptık.  
Kenya’nın gerçekten bakir kalmış Turkana bölgesinde geçirdiğimiz günler 
hayatımız boyunca unutamayacağımız türden. Gerçekten medeniyetten 
arınmış, iletişim kuramadığımız kabilelerle yanyana oturduğumuz, gece 
çadırda acaba vahşi hayvan ya da kabilelerden biri bize zarar verir mi diye 
tetikte geçirdiğimiz günlerdi.  
 
Yol olmadığı için sürekli toprak, kaya, çakıllı arazide yol aldık ve sonunda 
asfalta ulaşmamıza 8km kala 2 motosikletin de arka amortisörleri patladı. 
Onun dışında da motosikletlerde pekçok hasar oldu, kırıklar, yerinden çıkan 
vidalar, parçalanan lastikler... 
Asfalta ulaşınca mutluluktan üstüne yattık   
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Turkana’daki yolculuğumuzda çölde susuz kaldık, ölümden döndük, 4 gün 
vahadan çıkardığımız suyla yaşadık, bir gece yarısı biz uyurken çadırlarımıza 
kabile elemanları geldi, aslan ve fillerin olduğu ormanın kenarında 2 gece 
kamp yaptık, yolda yolumuzu kesmeye çalışanlardan kaçtık. Daha neler 
neler...  
  
https://www.facebook.com/photo.php?v=3923330954804 çocuklarla 
yaşadığımız bir an.  
Kenya’ya gireli 7 gün olmasına rağmen sınır olmayan bir alandan giriş 
yaptığımız için herhangi bir giriş işlemi de yaptırmamıştık. Ülkede başımıza 
birşey gelse, resmi olarak o ülkede bile değildik. Medeniyete ulaştıktan sonra 
biran önce başkent Nairobi’ye doğru yola çıktık. Yol üstünde Ekvator 
noktasından geçtik.  
Nairobi’de gezginlerin duraklarından biri olan Jungle Junction’a yerleştik. 
Mekanın sahibi bir Alman, Afrika’yı jeep, motosiklet, sırtçantalı gezen 
gezginlerin duraklarından biri. Tamirhane, çamaşırhane, çadır alanı, otel 
kısmı herşey var. Motorların bakımını da burada yapma şansımız oldu.  
Kenya’da bulunduğumuz tarih büyük göçün Masai Mara’da olduğu zamana 
denk gelmişti. Biz de 3 gün ayırıp Masai Mara’ya safari için gittik.  Safaride 
çok ama çok şanslıydık, gidip günlerce yırtıcıları görmeyi bekleyenler 
olduğunu duymuştuk, biz ise yarım saat için iki leopar görmüş, ilk günün 
sonunda çita, leopar, aslan, zebra, zürafa ve filler hepsini görmüştük. Diğer 
günler avlanma yakalayabilir miyiz diye bekledik ama o kadar da şanslı 
değildik  
Tabii dünyanın en meşhur kabilesi Masaileri de ziyaret edip hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi de ihmal etmedik.  
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Kenya Hakkında Genel Bilgiler 
Kenya’da uyuşturucu ot çiğneme halk  arasında çok yaygın. Bu bizi biraz 
endişelendirmedi desem yalan olur.  
Masailer son derece ticarileşmiş. Köye girmeden paranızı ödeyip, onların 
şovlarını izliyor ve beraber fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Kabile reisinin ülkenin 
heryerindeki billboardlarda Masai Mara’ya davet eden afişleri var.  
"Hakuna Matata" Keny’da benimsenmiş bir felsefe. Svahili dilinde  “Endişeye 
gerek yok, takma kafana” anlamına geliyor. Heryerde yazıyor. Araçlarda, 
tişörtlerde, duvarlarda… 
Çeşit çeşit egzotik meyvaların birçoğunu ilk kez Kenya’da gördük.  
 
Uganda 
Yola çıkarken planımızda Uganda’ya da girmek, hatta yağmur ormanlarını 
görmek de vardı. Ancak Uganda’da başlayan Ebola salgını ve sınırların 
kapatılması nedeniyle Uganda’yı programımızdan çıkarmak zorunda kaldık.  
 
Tanzanya 
Tanzanya’da iklim değişti, yükseklik arttı, yollar güzel ve keyifli hale geldi. Yol 
boyunca kahve bahçeleri ve aleovera bahçeleri görüyoruz sürekli. Klimanjero 
bölgesi, kahvenin en fazla yetiştiği bölge imiş.  
Halk çok sıcakkanlı, ülkelerine geldiğimiz için sürekli teşekkür ediyor ve 
hoşgeldiniz diyorlar.  
Yol kenarında bizde olduğu gibi meyva satan tezgahlar, muz kızartması, koyu 
tenli güleryüzlü insanları ile Tanzanya bizi çok güzel karşıladı.  
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Başkent Darüselam’da sömürge zamanından kalma pekçok yapı var. İlginç 
bir şehir burası, Hintli nüfus da var, bir yanda onların etkileri diğer yanda 
müslümanlar... Cami, kilise, tapınak aynı sokakta... 
Malawi için vizelerimizi de Daruselam’dan aldık. Malawi halkının ne kadar 
mutlu ve güleryüzlü olduğu konsolosluktan belli idi.  
İkinci konsolosluk Türk konsolosluğu oldu. Afrika’yı gezdiğimizden 
haberdarlarmış, bizi çok iyi karşıladılar. Türk kahvelerimizi içtik.  Uzun zaman 
sonra bizden birilerini görmek iyi geldi  Akşam da bizi yemeğe çıkardılar.  
Darüselam’dan Zanzibar’a da geçtik. Ben Zanzibar’da kalırken Murat dalış 
yapmak için Pemba adasına geçti. 2 günlüğüne ayrıldık. Ben Zanzibar’ın 
Murat da Pemba’nın tadını çıkardık.  
Zanzibar nüfusunun %90’ı müslüman, bunu zaten yaşayan insanlardan 
hemen anlıyorsunuz. Ramazan nedeniyle heryer kapalı, kahve içecek biryer 
bulmak bile sıkıntı oldu.  
Kölelik döneminin etkilerini Zanzibar’da yoğun şekilde görmek mümkün. 
Okudukça gördükçe insanların tüyleri diken diken oluyor. Buradaki insanlara 
gerçekten insanlık dışı eziyetler yapılmış.  
Neyse ki o günleri atlatmışlar, onları unutmadan geleceğe bakıyorlar.  
Güzel sokakları, güleryüzlü insanları, harika denizi, akşamları cıvıl cıvıl olan 
sokakları ile Zanzibar kesinlikle görülmeye değer, Tanzanya ve Zanzibar bu 
gezimin favori durakları oldu.  
Marakeş’teki kıyamet meydanının oldukça küçük bir versiyonu da 
Zanzibar’da var. Sokakteki tezgâhlarda çeşit çeşit deniz ürünleri, et, tavuk 
bulmak mümkün. Hem ekonomik hem de lezzetli.  
Zanzibar adasının kuzey ucuna, Kendwa kayalıklarına da gidip okyanusu 
kıtanın en ucundan da gördüm.  
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Yolculuğun en keyif aldığım bölümlerinden biri Zanzibar’da geçirdiğim 
zamanlar oldu.  
Darüselam’a döndüğümde sıtma olduğumdan endişelenerek bir hastanenin 
yolunu tuttum. Neyse ki sıtma olmadığım ortaya çıktı da derin bir nefes 
aldım, bu gezinin korkulu rüyalarından biri sıtma riski oldu.  
Zanzibar’a geçerken motosikletlerimizi konsolosluğa bırakmıştık. Onları geri 
alıyor ve yeniden yola çıkmak için hazırlanmaya başlıyoruz. 
Malawi’ye gitmek için tek bir yol var, o da Mikumi National Parkının içinden 
geçiyor. Tehlike uyarısına rağmen başka seçeneğimiz olmadığından bu yolu 
kullanıyoruz. Yol boyunca fil, zebra, antilop, zürafa ve babunlarla beraber 
sürüyoruz motorlarımızı. Park çıkışında polis bizi durdurup “Nasıl cesaret 
edersiniz böyle bir şeye?”diye kızıyor. Olsun! Zürafalarla motosiklet sürmeye 
değerdi.  
 Malawi, Mozambik ve Güney Afrika, rotanın kalan durakları... 
 
Tanzanya Hakkında Genel Bilgiler  
Güneye indikçe her şey daha pahalı oluyor… Sudan'dan Etiyopya'ya iki kati, 
Etiyopya'dan Kenya'ya yarım kati, Kenya'dan Tanzanya'ya ise 2 katından fazla 
diyebilirim. Baz olarak benzin, konaklama ve yemeği aliyorum. 
Tanzanya'nın yolları çok güzel. Kenya'dan sonra çok huzurlu ve iyi geldi. 
Ayrıca yollarda çok fazla kabile insani var ve bizi hiç taciz etmiyorlar.  
Tanzanya’yı gerçekten çok sevdim. Burada yaşayabilirim dediğim nadir 
ülkelerden biri oldu.  
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Malawi 
Malawi çok fakir ama çok mutlu insanların ülkesi olarak aklımıza kazındı. En 
büyük banknotları 2usd’ye karşılık geliyor.  
İlk gün kaldığımız şehir Karonga’da elektrik yoktu.  
 
Malawi gölü Tanzanya ile Malawi arasında sınır tartışmalarına sebep 
oluyormuş. Tanzanya gölde petrol aramak istiyor ama Malawi izin 
vermiyormuş. Bu göl aynı zamanda dünyadaki akvaryum balıklarının da 
vatanı olarak biliniyor.  
 
Göl gerçekten çok güzel, hem sürüş sırasında hem de konakladığımız 
yerlerde müthiş manzaralarla karşılaştık.  
 
Mozambik 
Malawi’den sonraki ülkemiz Mozambik. Mozambik’i pek sevdiğimizi 
söylemeyeceğim. Bozuk yolları, oldukça pahalı bir ülke olması, pislikten 
nasibini fazlasıyla almış olması nedeniyle biran önce ayrılmak istedik bu 
ülkeden.  
 
Mozambik’in beyaz sahilleri olduka meşhur. Hint okyanusu kıyısına çıkınca 
bizim gibi turistleri de görmeye başladık.  
Afrika’daki en koyu ten rengini de Mozambik’te gördük. Sömürgeden 
nasiplerini almış olmalarına rağmen en karışmamış ülkelerden biri imiş 
Mozambik.  
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Portekiz sömürgesi olan Mozambik’in başkenti Maputo Afrika’da Avrupa 
etkisini en fazla gördüğümüz şehir oldu. Kapalı Pazar yerlerinden sokak 
sanatçılarına kadar Avrupa’da görmeye alıştığımız pek çok şey Maputo’da 
var.  
 
Hint Okyanus’unda birkez daha yüzelim hevesi ile denize gittiğimizde ise hem 
sahilin hem de denizin çöp dolu olması nedeniyle girmekten vazgeçip geri 
döndük.  
 
Planladığımızdan birkaç gün önce Güney Afrika’ya doğru ayrıldık 
Mozambik’ten. Macera 70 günün doldurdu. Önümüzde 30 gün daha var  
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Kuzey Güzeli İrlanda  (2.bölüm) 

uzaklardan 

Günümüz İrlandası (1922-…) 
Irlanda 1922’de sebest bölge haline gelmiş ancak, 1922’den 1923’e kadar 
süren bir iç savaşa maruz kalmıştır. Bu iç savaş, İrlanda’nın tam 
bağımsızlığından yana olanlarla serbest bölge olmanın yeterli olacağını ve 
ileride özgür bir ülkenin düşünüleceğini savunanlar arasında yaşanmıştır. Bu 
iki karşıt görüş, bugün bile İrlanda’nın politikasını şekillendirmekte ve “Fianna 
Fáil” ve “Fine Gael” adındaki iik öncü partiyle kendini göstermektedir. İrlanda 
1949’da resmen bağımsız bir cumhuriyet olmuş ve İrlanda (Irlandaca’da Éire) 
adını almıştır. BirleşikKrallık’a bağlı Milletler Topluluğu’nu terk etmiştir. 
Günümüzde ülke, parlementer demokrasi ve anayasal cumhuriyet ile 
yönetilmektedir. II. Dünya Savaşı sırasında sessizliğini korumuş, ancak birçok 
İrlandalı asker,  İngiliz taburlarında gönüllü askerlik yapmıştır. 1973 yılında 
İngiltere ve Danimarka’nın ardından Avrupa Birliği’ne giren İrlanda, 
ekonomisini 70’li yılların sonlarından itibaren aşamalı olarak geliştirmiştir. 
Ekonomisi yüksek oranda hayvaanlıcık ve endüstriye bağlı olan İrlanda’da 
refah seviyesi yüksektir. Turizm, İrlanda ekonomisini ayakta tutan temel 
etkenlerden biridir.  
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Günümüzde Avrupa’nın en çok göç alan ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, 
son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle özellikle Amerika ve 
Avustralya’ya ciddi anlamda göç vermektedir. Ülke, Katolik Kilisesi etkisinde 
uzun süre kaldığı için, bu alışkanlığından vazgeçmemiş ve Katolik  
geleneklerini yaşatmaya devam etmiştir. Ülkede kürtajin yasak olması bunun 
örneklerinden bir tanesidir; Kuzey İrlanda için hala sorun teşkil etmektedir. 
Nüfusunun çoğunluğu İrlandalı Katoliklerden oluşan Kuzey İrlanda, bugün 
Birleşik Krallık sınırları içindedir.  
 
1937 yılında resmi olarak kullanılmaya başlayan üç renkli İrlanda bayrağı 
yeşil rengiyle Katolikleri, turuncu rengiyle Protestanları ve beyaz rengiyle de 
barışı simgelemiştir. Bayrağı, ilk kez halk içinde gözler önüne seren genç 
İrlandalı Thomas Meagher, yeşil ve turuncu renggin ortasındaki beyazın, 
İrlandalı Katolik ve Protestanlar arasındaki barışı ve kardeşliği simgelediğini 
söylemiştir. İrlanda bayrağı, Kuzey İrlanda’da yasal olmamakla birlikte, 
kullanılmaktadır. 
 
DUBLIN TARİHİ 
Bugün İrlanda’nın ekonomik, politik ve kültürel başkenti olan Dublin, bin 
yıldan uzun süren bir tarihe sahiptir. İrlandaca adı “Áth Cliath” olan Dublin 
şehrinin ismi tarihte ilk kez astronomist ve kartograf Claudius Ptolemy 
tarafından M.S 140 yılında yazılan yazılarda geçmiştir. Buna dayanılarak 
Dublin şehrinin tarihinin bundan da eski olduğu varsayılır. Şehir, zamanla 
değişen adını eski bir vviking yerleşim yeri olan Dyflin’den alır. Tarihsel 
süreçte,  coğrafik konumundan ötürü Dublin’in en yakın ilişkileri, komşusu 
İngiltere ve Vikingler olmuştur.  
İrlanda’nın Avrupada’ki ilişkilerden uzak durması da aslında coğraffi 
özelliklerinden kaynaklanır; zira İrlanda bir ada ülkesidir.  
Dublin, Vikingg dönemi boynca köle ticaretinin başkenti olmuş, 1171’de 
Normanlar tarafından işgal edilince de Gallerr ve İngiltere’den gelen 
göçmenlere ev sahipliği yapmıştır. 
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İngilizlerin işgali boyunca Dublin Kalesi, İngilizlerin milliyetçi İrlandalıları 
kontrol etmek için kullandıkları bir güzergah olmuştur. Orta Çağ döneminde 
şehirde mimari açıdan önemli kaleler, katedraller ve kiliseler inşa edilmiştir. 
Bunlardan en önemlileri, St. Patrick Katedrali,  Christchurch Katedrali ve St. 
Audoen Kilisesi’dir. İngiliz hakimiyeti boyunca Protestan yasaları ve 
kurallarıyla yönetilen Dublin, birçok kanlı ayaklanma ve Katolik infazları 
yaşamıştır. 
 
I.Elizabeth, bugün dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Trinity 
College Dublin’i 1592’de Protestanlığı yaymak adına inşa etmiş, ancak 
birçok zengin İrlandalı bunu reddederek çocuklarını Avrupa’nın Katolik 
okullarına yollamıştır. 18. yüzyılda şehirde mimari anlamda önemli değişimler 
yaşanmış ve Gregoryan tarsi binalar, caddeler ve meydanlar inşa edilerek 
Dublin’in çehresi değiştirilmiştir. Şehir, kırsal kesimden Dublin’e hızlanan 
Katolik göçleri sayesinde Protestan etkisini yitirmeye başlamış ve kentte 
zamanla nüfus üstünlüğü oluşmuştur. Dublin, 19. yüzyıla  kadar hem 
gelişmiş, hem de ekonomik ve politik buhranlar yaşamıştır. Şehir endüstri 
devriminden Belfast gibi nasibi almış alamamış, ama kendi endüstri ürünlerini 
üretmeye başlamış ve sonucunda da bugün varlığını sürdüren Guinness, 
Jacob, Jameson gibi dünyada ünlü markalar ortaya çıkmıştır. 
 
Dublin, bağımsızlığını kazanmasının ardından 2. Dünya Savaşı boyunca 
sessizliğini korumuş ve bu döneme de savaş değil, “acil durum” adını 
vermiştir.  
 
Dublin, tarihinde olduğu gibi bugün de Avrupa’nın en kozmopilit kentlerinden 
biridir. Sağladığı istihdam sayesinde şehre, Avrupa, Afrika ve Güney 
Amerika’dan yoğun bir göç vardır. Göçmenlerin milliyetlerini en çok  
Polonyalılar, Brezilyalılar, Romanyalılar ve Nijeryalılar  oluşturmakla beraber, 
son yıllarda Çin ve Hindistan’dan da yoğun bir işçi göçü söz konusudur. 
Şehirde birçok İngilizce dil okulu mevcuttur ve u da Dublin’I İngilizce 
öğrenmek isteyen Avrupalı gençlerin  uğrak mekanı yapmıştır. Sadece 
Avrupa’nın değil, dünyanın dört bir yanından birçok genç Dublin’e  İngilizce 
öğrenmek ve çoğu kursun sağladığı yarı zamanlı iş olanaklarından 
faydalanmak için gelmektedir. 
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Bunların dışında Dublin, 70’li yıllardan itibaren uyuşturucu sorunu ile 
boğuşmak zorunda kalmıştır ve günümüzde de ilaç satıcıları ve uyuşturucu 
bağımlılarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, artan  işsizlik, 
alkol problem, göç, evsizlik ve dilenciler, bugün Dublin’in özellikle Dublin 
şehir merkezinin belli basil sorunlarını oluşturmaktadır. 
 
Nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu şehirde, bir milyondan fazla 
insan yaşamaktadır. Şehir, idari sorunları ortadan kaldırmak için 24 bölgeye 
verilmiştir. Liffey Nehri’nin kuzeyinde kalan yerlere Kuzey Dublin şehri 
denirken, güneyinde kalan kısma ise güney Dublin şehri adı verilir. 
 
Kelt Kaplanı denilen ekonomik patlamadan sonra, Dublin, endüstri ve tarım 
alanlarında oldukça ilerlemiş ve 2009’da dğnyanın en zengin dördüncü şehri 
seçilmiştir. Bugün Grafton Street, Avrupa’nın en yüksek kiralarına sahip 
caddesidir.  
 
Dublin’de kiralar ve yaşam giderleri pahalı olduğu için, burada çalışan birçok 
insan Dublin dışındaki Meath, Louth gibi bölgelerde yaşamakta ve Dublin’e 
günübirlik gidip gelmektedir. Bu da, şehrin trafik sorununu arttırmaktadır.  
Avrupa’nın en genç şeehirlerinden biri olan Dublin, eğlence sektöründe de 
ilerlemiştir. The Temple Bar gibi ünlü eğlence mekanları ve barlar, her yıl 
binlerce turisti kendine çekmektedir. Ondan fazla üniversitenin bulunduğu 
şehir, her yıl binlerce yerli ve yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. 
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NERELERİ GEZELİM? 
 

İrlanda doğal güzellikleri ve bünyesinde barındırdığı kaleleri, şatoları ve 
katedralleriyle her yıl binlerce turistin akınına yğramakta ve İrlanda’nın önemli 
geçim kaynaklarından turizm sektörüne katkı sağlamaktadır. İrlanda ve 
özellikle başkent  Dublin’de gezip görülecek belli basil yerler şunlardır: 
Dublin içinde gezilecek yerler: 

Battle of Boyne 
O’Connell Street 
Georgian tarzı meydanlar  
Oscar Wilde’ın Evi 
Bram Stoker’ın Evi 
Trinity College 
Dublin Kalesi 
St. Patrick Katedrali 
Chester Beatty Kütüphanesi 
 

Dublin dışında gezilecek yerler:  
Cliffs of Moher 
Kilkenny 
Drogheda 
Wicklow Dağları 
Powerscourt ev ve bahçeleri 
Glendalough  
Galway 
Cork 
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astroloji ajandası  

Hasattan Ekime… 

Sanırım bu senenin yaz aylarını uzun bir süre hatırlayacağız…  
Sıcak olaylara şahit olduk, yaşadık.  
2012’yi fenomen haline getiren, pek çok göksel olaya, 
yeryüzündeki “eşzamanlılık”la eşlik ettik. Bakalım, bu ay yıldızlar 
neler söylemekte? 
 
Eylül dâhil olmak üzere, gökyüzün sembolleri yılın devamı da benzer olaylara 
vurgu yapmakta... Ama şimdi “hasat” zamanındayız; yazı toparlama, ders 
alma, ödevleri yerine getirme zamanındayız. Kişisel olaylar ve üzerimizdeki 
gerginlik azalsa da bu kez toplumsal olaylar baş gösterecektir.  
Toplumsal olayları anlatan jenerasyon gezegenleri şimdilerde tekrar sahneye 
çıkıyor. Hızlı değişimlerin, isyanların, başkaldırının hırçın gezegeni Uranüs ve 
dönüşümün, kökten değişimin, transformun kararlı gezegeni Pluton, 
Haziran’dan sonra, tekrar sert bir bağlantı kuracaklar. Bunun anlamı ani, 
kışkırtıcı, karanlık güçlerin işbaşında olduğu toplumsal olayların, bir kez daha 
gündeme gelmesidir.  
Uranüs ve Pluton’un bu sert bağlantısı 2015 yılına kadar toplam 7 kez 
gerçekleşecektir. O yüzden her bir olay bir sonrakini etkileyecektir. O yüzden 
geri dönüp hangi olaylar olduğunu tespit edersek, karlı çıkarız. Bir önceki 
döngü, 2. Dünya Savaşı’nı tetikleyen olaylarla, 1932’den itibaren başlıyor. 
Ondan önceki döngü ise, Meşrutiyet tartışmalarının başladığı 1876’dan 
itibaren iş başında… Toplumsal olayların nasıl geliştiğini öngörebiliriz 
sanırım. 7 kez yaşayacağımız bu seferki döngünün ilk karşılaşması geçtiğimiz 
Haziran ayındaydı. Geri dönüp baktığımızda, askeri uçağımızın sınırdaki 
düşüşü hemen hatırlamaktayız. O yüzden bu ay gelişecek olayları iyi takip 
etmeliyiz.  
Unutmayalım; ne yıldızlar, ne de gezegenler bizi yönetmez. Onlar sadece 
yolumuza ışık tutar ve kendilerine has sembolizmle, eşzamanlılığa işaret eder. 
Hayatı, hem de her ânıyla, sadece attığımız bilinç adımlar yönetir. Olayların 
ne yöne gitmesini istiyorsak ona göre davranmalıyız. Bu ay hem yazdan 
aldığımız derslerin hasadını yapacak, hem de yeni tohumlar ekeceğiz. 
Toplumsal düşünmek, birlikte hareket etmek, birleşmek, dayanışmak 
zorundayız. Kavgaya dahil olmak yerine, tepkimizi kontrol ederek son 
vermeliyiz. 

Asude ARGUN 

102 



martı* eylül 2012 

Zira Ekim ayından itibaren Türkiye çok önemli bir gezegen geçişine girecektir. 
Sorumluluk, disiplin, zorlukların gezegeni Satürn, yaklaşık 3 yıllığına 
işbaşında olacak, Türkiye’yi yeni bir yapılandırmaya götürecektir. Bir önceki 
döngü 1982 yılında olmuştur. O zamana geri baktığımızda, 82 Anayasası ve 
83 seçimleri öne çıkmaktadır. İşte Eylül ayı yeni bir dönem için de “ekim” 
zamanıdır… Tüm bu döngüleri, yaşınız ölçüsünde kendi hayatınıza yansıtıp, 
hisse çıkabilirsiniz.  
Ayın genelde öne çıkan tarihlere göz atacak olursak;  
Ayın ilk günleri oldukça gergin geçecektir. Bayramda başlayan olayların 
Dolunay’ın etkisiyle şiddetlendiğini görebilirsiniz. Sakinliğinizi korumaya, 
ilişkileri dengelemeye özen göstermelisiniz.  
3 Eylül yakınlarında ilişkilerinizde gerginlik yaşayabilirsiniz. Özellikle duygusal 
açıdan sizi yoran olaylar gündeme gelebilir. Patavatsız çıkışlar yapıp 
sevdikleriniz kalbini kırmamalısınız.  
8 Eylül’den itibaren bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Elinizdeki 
işleri bitirmek, yükleri atmak için güzel günler olacaktır. Hatta kötü 
alışkanlıklardan, fazla kilolardan kurtulmak için 16’sında kadar oldukça iyi 
etkiler olacaktır. Yeni işlere başlamak, uzun zaman devam etsin dediğiniz 
şeylere, ilk adımı atmak için ise bu tarihi beklemelisiniz.  
10’undan başlayarak 14’üne kadar birden fazla iyi etki olacaktır. Öncelikle 
önem verdiğiniz kişilerle akıl birliği yapmak, ortak proje üretmek, fikir almak, 
ticari bağlantı kurmak adına kazançlı olacaksınız. Ardından da ilişkilerinizi 
geliştirmek için farklı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Daha sıra dışı, değişik bir 
tutumla önünüzdeki engelleri aşmak için hareket edebilirsiniz. Ancak yeni 
işler için birkaç gün daha beklemeyi ihmal etmeyin. 
Ayın 19’unda Uranüs ve Pluton arasındaki sert karşılaşma gerçekleşmiş 
olacak. Etkisini tüm ay boyu hissedeceğinizi bilmelisiniz. Bu gezegenler Koç, 
Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarındansanız, yükselen burcunuz 
bunlardansa sizi çok daha etkileyecektir. Bu burçlardan olmasa da, bu 
gezegen transitleri, doğum horoskopunuzda önemli noktalara denk geliyorsa 
yine etkisi büyük olacaktır.  
Ayın 22’sinden itibaren Güneş’in Terazi burcuna geçişi hayatımızdaki 
diplomasi, nezaket, sevgi, estetik değerler ihtiyacını artıracaktır. Ancak 
gökyüzünde büyüyen Dolunay olayların tırmanacağının işaretçisidir. Ayın son 
günlerinde özellikle ilişkiler açısından oldukça gergin günler yaşayabilirsiniz.  
Eylül ayını, senenin bugüne kadar ki olaylarını derleyip, Başak’ın titizliğiyle 
“hasat” ettiğimiz, ay içinde hızla değişen sert koşullara rağmen, soğuk 
sonbahar için tekrar “ekim” yaptığımız bir zaman olarak görmeliyiz.  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Ay boyunca detaylara daha dikkat etmeniz gereken işlere yönelebilirsiniz. Hizmet, sağlık, hijyen, 
diyet gibi konular gündeme gelebilir. Ofis şartlarınızda değişiklikler, düzenlemeler olabilir. 
Kendinizi daha pratik, verimli olmak üzere planlamalısınız. Altınızda çalışan kişilerle iyi diyalog 
kurmalısınız. Ayın son zamanlarında eşinizle ilişkinize yönelmeniz, sorunları çözmeniz 
gerekecektir.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Aşk hayatınıza çeki düzen vermeniz gereken bir aydasınız. Yanı sıra kişisel uğraşlarınıza da 
yönelmelisiniz. Bireysel hobilerinizi, sanatsal çalışmalarınızı ya da spor aktivitelerinizi 
düzenlemelisiniz. Çocuklarınıza ilişkilerinize de önem vermelisiniz. Hayattan keyif almak isterken 
fazla kişisel davranmamalısınız. Ayın son günlerinden itibaren çok çalışmanız gerekebilir. 
Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.  
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Evinize, ailenize önem vermeniz gereken bir zamandasınız. Evinde yapmanız gereken tamirat, 
tadilat ya da yenilenmeler zamanınızı alabilir. Ama sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz elzem 
olacaktır. Aile büyüklerinizden daha yakından ilgilenmeniz gereken biri varsa ihmal 
etmemelisiniz. Ayın son günlerinden itibaren daha rahat olacak, çocuklarınıza 
ilgilenebileceksiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Hızlı bir aya sizi beklemektedir. Kardeş, komşu ve yakınlarınızla ilgilenmeniz gerekecektir. Onların 
sorunlarını çözmek için bazı seyahatler yapabilir, ilişkilerinizi artırabilirsiniz. Yanı sıra yeni şeyler 
öğrenmek, ticari bağlantı kurmak için hareket edebilirsiniz. Yapacağınız toplantılar, alacağınız 
kararlar oldukça önem taşıyacaktır. Ayın sonuna doğru evinizle ilgili konular gündeme gelecektir.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Parasal konulara daha dikkatli yaklaşmanız gereken bir aydan geçmektesiniz. Özellikle 
harcamalarınızı bütçelemeniz, düzenlemeniz, yatırımlarınızın değerini kontrol etmeniz yararlı 
olacaktır. Ne kadar üretim yaptığınızı görmek için küçük ayrıntıları atlamalısınız. Önemli satın 
alma kararları almadan önce iyi düşünmelisiniz. Ayın son zamanlarında iletişimle ilgili konulara 
yoğunlaşacaksınız.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

Ön çok kendinize önem vermeniz gereken bu ayı iyi değerlendirmelisiniz. Başta sağlığınızı, kılık, 
kıyafet ve dış görümünüzü iyileştirme yönünde hareket etmelisiniz. Yapmanız gereken kişisel işleri 
listenin başına yazmalısınız. Kendinize yatırım yapmalı ancak ilişkilerinizdeki sorunları da ihmal 
etmemelisiniz. Ayın son zamanlarında daha çok parasal konulara yöneleceksiniz. 
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Bu ayı gelecek günler planlamak için kullanmanız çok yerinde olacaktır. Bunu yaparken sosyal 
çevrenizden, arkadaşlarınızdan, içinde bulunduğunuz gruplardan destek alabilirsiniz. Birlikte 
adım atmak için güzel bir zamandasınız. Zorlu olaylara rağmen umutlarınıza yönelmelisiniz. 
Ancak ayın son zamanlarına doğru ters giden şeyler olacaktır. Sakinliğinizi korumalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Ay içinde oldukça ön planda olacaksınız. Önemli kişilerle bağlantı kurabilir, işiniz için yeni 
sorumluluklar alabilirsiniz. Saygınlığınızı artırmak, hedeflerinize yönelmek için ön planda olmalı, 
görevlerinizi yerine getirmelisiniz. Herkesin sizi izlediğini fark etmelisiniz. Detayları ihmal etmeden 
kalıcı adımlar atmaya yakınsınız. Ayın son zamanlarında arkadaşlık bağlantılarınız önem 
kazanacaktır. 

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Kendinizi geliştireceğiniz bir aydan geçmektesiniz. Olaylar sizi zorlasa da iyi taraflarını görmek 
için daha manevi bir bakış açısı yakalamalısınız. Böylece önünüzdeki engelleri ve fırsatları daha 
rahat görebilirsiniz. Bu ayı gelişim ayı olarak değerlendirseniz, ay sonunda sertleşen koşullara 
uyum sağlayabilirsiniz. Özellikle işle ilgili önemli gelişmelere doğru gittiğinizi bilmelisiniz.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Olayların maddi şartlarını iyi değerlendirmeniz gereken bir aydasınız. Sadece kendi gelir ve 
giderlerinizi değil, ortak paylaşımlarınızı da hesaplarınıza dahil etmelisiniz. Borç, alacak, kredi 
gibi konularda oldukça titiz hareket etmelisiniz. Olası aksilikleri hiç ihmal etmemeli, yedek plan 
yapmalı, yedek bütçe ayırmalısınız. Ayın son zamanlarından itibaren uluslararası konular 
gündeme gelebilir. 

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Ortaklaşa işlere ve ilişkiler yönelmeniz gereken bir aydasınız. Eşinizle daha fazla ilgilenmeniz 
gerekebilir. Tek başınıza hareket etmek yerine başkalarından destek almak ve vermek yararlı 
olacaktır. Aksi halde gelecek eleştirilere açık olmalısınız. Ortak çalışıyorsanız şartları çok iyi 
belirlemelisiniz. Ayın son zamanlarında daha çok maddi konulara yöneleceksiniz.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 aralık - 22 aralık 

Bu ayın son zamanlarına kadar sakinliğinizi korumalısınız. Kontrol edemeyeceğiniz konular 
oldukça yıpratıcı olabilir. Öfkenizi ne kadar iyi kontrol ederseniz o kadar rahatlarsınız. Ofis 
hayatınızda ya da gündelik işlerinizde daha pratik olmaya özen göstermelisiniz. Geçmişle ilgili 
dedikodulara kulak tıkamalısınız. Ayın sonuna doğru üzerinizdeki baskı azalacaktır. Ancak önemli 
olaylara doğru gitmektesiniz.  
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Pınar Kopar  http://www.lavengelisim.com 
Psikoterapist Dr. Cem KEÇE 
Salih Malakcıoğlu   

Sema Büyüksıvacı 
Seher Karadeniz 
Sevil Mert  http://www.cokokuyancokgezen.com  
Ufuk Tarhan  http://www.m-gen.biz  
Yunus Baran  http://www.ordinaryunus.com  
Yağız Gönüler 
Uğur Batı   http://ugurbati.com 
Zeliha Dağhan http://www.yaseminsungur.com 
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fotoğraf: Burak Dursun 
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