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Martı dergisini hazırlamak her sayıda yeni bir heyecan. 
Heyecan duyularak yapılan işler yormuyor. Her sayıda yeni 
konular ile uçuyoruz.  
 
Amerika’da yaşayan arkadaşımız Dilek Eriklili Beck 
ülkemizin gündeminde olan önemli bir konuda yazdı. 
Eğitim sitemi ve Finlandiya ne yapıyor? 
 
Öğrenci ve Kariyer Koçu Zeliha Dağhan farklı bir kariyer 
yolculuğunun hikayesine bizi götürdü. Okurken 
heyecanlandıracak bir yolculuk. 
 
5 yıl önce başladığım Kitap ile Sohbet etkinliğimiz 
büyüyerek devam ediyor. Salı günleri saat 11.30 da 
yaptığımız etkinliğe şimdi bir de akşam seansını ekledik. 
Her Pazartesi saat 19.00 da bizim ofisteyiz. 
 
Bu ay çok güzel bir şey oldu İstanbul Tanpınar Edebiyat 
Festivali kapsamında yaptık 2 Ekim Salı günü Kitap ile 
Sohbet’i Oyuncak Müzesinde.  Sufle romanının yazarı Aslı 
E. Perker konuğumuzdu. Samimi ve içten bir sohbet ile 
yazarlık yolculuğunu ve Sufle romanında etkilendiğimiz 
karakterler ile ilişkisini konuştuk.  
 
Keyifli okumalar diliyorum.  
 
Martı Facebook hesabımıza bu adresten 
facebook.com/MartiDergisi Twitter hesabımıza 
twitter.com/martidergisi adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın ve farkı görün… 

yasemin ne der 
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http://en-gb.facebook.com/MartiDergisi
https://twitter.com/martidergisi
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kariyer sohbeti 

Psikolog, Tahta Oyuncak Atölyesi Yaratıcısı, Teo Dede’nin takım 
arkadaşı, DEDİO Çocuk Atölyeleri Kurucusu Deniz Doğruöz’le 
sohbet ettik bu ay. Aziz Nesin Vakfı’ndan İstanbul Oyuncak 
Müzesi’ne uzanan kariyer yolculuğunda, Teo Dede’nin tecrübeleri 
de, yol gösterir nitelikte. 
 
Mesleğinizi ve yaptığınız işi kısaca bize tarif edebilir misiniz? 
Koç Üniversitesi, Psikiyatri Bölümünü, Psikolog olarak  mezun oldum. 
Psikolog olarak başladığım kariyerime sonrasında Tahta oyuncakları 
kullanarak  anne ve babaların ilişki kurmalarını sağlayan bir iş kolu 
oluşturduk. Koç Üniversitesinden, Psikolog olarak mezun oldum fakat 
Psikoloji aslında sorunları tedavi etmek için sonuçla ilgilenir ve hedefi tamiri 
etmektir. Biz ise önleyici alanda çalışmayı seçtik.  
  
Tahta Oyuncakları kullanma fikri nasıl gelişti ve  bu işi ne zaman ve nasıl 
kurdunuz ? 
Bu İşin aslında 2 miladı var. 2002 yılında Azizi Nesin Vakfı’nda psikolog 
olarak çalışmaya başladım. Yapılan araştırmalarda özellikle çocukların kendi 
ürettikleri oyuncaklar ile severek oynadığını bunun yanında bir şeyler 
üretmenin onları olumsuz davranışlardan uzaklaştırdığı bilinen bir gerçeklikti. 
Aziz Nesin Vakfı’nda da bir çok üretim atölyesi vardı. 
  
Aziz Nesin’i önce nasıl tanıdınız ? 
Kitaplarından ve tabii ki Teo ile tanıma fırsatı buldum. Teo eşi ile Aziz Nesin 
Vakfına gönüllü çalışmaya geliyor. Teo orada  Marangoz Atölyesi kuruyor, 
eşide bahçe işleri ile ilgileniyordu. Teo ile tanıtığımda ben 25 yaşındaydım, 
Teo da 73 yaşındaydı. 
  
Bize, Teo Dede den ve onunla nasıl tanıştığınızdan bahseder misiniz? 
Teo Haselo Hollanda doğumlu.  Aziz Nesin Vakfına çalışmaya geliyor, 
insanlar onu o kadar çok seviyor ki, soyadını Türkçeleştirip Hasan Amca diye 
hitap ediyorlar.  
 

Zeliha Dağhan 
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Teo’nun marangoz atölyesine gidip onunla tanıştım. Vakıf için kuracağım 
Oyuncak Atölyesi için ondan yardım istedim. Yapacağım işte bana tahta 
oyuncakların lazım olduğunu ve bana  tahta oyuncağın yapımını öğretmesini 
istedim. Teo bana tahta oyuncak yapımını öğreteceğini fakat önce birlikte 
Aziz Nesin Vakıfı için yaptığı arşiv dolaplarının yapımı için benden yardım 
istedi.  
Önce vakfın arşiv dolaplarını birlikte yapıp  tamamladıktan sonra oyuncak 
atölyesi çalışmalarına Teo ile başladık. Çocuklar yaptıkları oyuncakları satıp 
hem aile bütçesine katkı sağlamış oluyorlardı, hemde aileleri ile 
iletişimlerinde gözle görülür bir gelişme fark ediliyordu. Çocuklarla yaptığım 
bu çalışmalarda ben de onlarla iletişimde kalıp, onlarla konuşuyordum. Bu, 
aynı zamanda terapi oluyordu.  
Teo İngilizceyi çok iyi konuştuğu için ben ona çocuklarla iletişim kurmasında 
yardımcı oldum. Hatta o kadar çok konuşuyorduk ki, benim aksanımı bile 
etkilemiştir. Benim İngilizcem Hollanda aksanı ile konuşulan bir İngilizce 
oluşmaya başladı.  ( Birlikte Güldük  )  
  
Ne kadar süre Teo ile birlikte çalıştınız ? 
2002 – 2005 yılına kadar, vakıfta çalıştım. 3 yıl onunla birlikte çalıştıktan 
sonra dost olduk. Teo hep meslektaşlarının gitmediği yerlere gitmiştir. Teo 18 
yıl Aziz Nesin Vakfı’nda gönüllü olarak çalıştı. Teo’dan öğrendiğim bir başka 
unsur : 
“Bir işte,  zihnini kullanan  bir entellektüel aynı zamanda elini de kullanmayı 
öğrenmeli” demişti.  
Vücut ile zihin aslında bir arada işleyen bir şey, el becerisini kullandığınızda 
zihinsel yapılan işleri de destekliyor.  



ekim 2012 martı* 

9 

Teo’dan öğrendiğiniz bu bakış açısı size hangi kazanımları sağladı ?  
Zihnimi ve ellerimi kullanarak ve bu bakış açımı daha da büyüterek, kendi 
Atölyemi ve işimi kurdum. DEDİO da, kendi oyuncaklarımızı  kendi 
atölyemizde ürebiliyoruz. Bu oyuncakları yaparkende anne ve babaların 
birlikte yapabileceği şekilde sunuyoruz. Bazen oyuncağı başka birisinin 
üretmesinin daha uygun olacağını ve daha az toza maruz kalacağımızı 
düşünmüyor değiliz. Ama bunu yapmam durumunda oyuncağı benim 
üretmediğimi düşünürsek,  hayatımın daha verimsiz olacağını  ve 
yaratıcılımın zamanla azalacağıda kuşku götürmez bir gerçekliğe 
götürmektedir. 
 
O yüzden üretme becerisi kazanmak, insan hayatında sevgi kapasitesinin 
artmasına sebeb oluyor. Bende kendim ürettiğimde keyif alıyorum. Çocukları 
her iki ortamda da gözlerken, benim yaptığım ürünleri daha çok tercih 
ettiklerini gözlemlerken, benim yaptığım ürünleri daha çok tercih ediyorlar.  
  
Oyuncakları nasıl yapıyorsunuz ? 
Oyuncakları elde yapıyoruz, hiç makina kullanmıyoruz. Her biri, birbirinden 
farklı kalıplarda çıkıyor. Bakınca farklı olduğunu anlarsınız. Bir baba bir 
İstanbul Oyuncak Müzesine oğlu ile birlikte geldiğinde, bizimle şunları 
paylaşmıştı.  
“ Oh be, hiç biri mükemmel değil  “  
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İnsanlar artık kusursuzluktan sıkılmıştır. Oyuncaklara bakınca basit, renksiz ve 
insanların yapabileceği oyuncaklar olduğunu görebilmektesiniz. Hayatta da 
insanlar basitliği ve sadeliği seçiyorlar. 
Teo sokrotik birisiydi, usta olduğunu kabul etmeyip, öğreneceğim çok şey var 
derdi.Hiç bir zaman bu işin ustası değilim, daha iyi yapanlar vardır bakış 
açısıyla üretirdi. 
 
İstanbul Oyuncak Müzesi ile nasıl tanıştınız ? 
Teo ve ben İstanbul’da Oyuncak Müzesi kurulduğunu öğrendik. Teo ile 
birlikte müze kurulduktan 6 ay sonra geldik. Beraberimizde oyuncaklarıda 
yanımızda getirdik, Sunay Akın oyuncaklar ile oynamaya başladı  Sonra 
bize dönüp : 
 
“Ben hayatım boyunca sizin gibi birilerini aradım, Pazar günleri bizimle 
birlikte burada çalışma yapar mısınız ? “ dedi. Bizde bu teklifi değerlendirip, 
Pazar günleri oyuncakları satmaya başladık.  
  
Yaptığınız bu işte, müzeye gelen çocukların ve ailelerin duygu ve düşünceleri 
nelerdi ? 
Çocuklar ve aileler bir süre sonra oyuncakların boyasız olmalarınıda istedi. 
Kendilerinin boyamak istediklerinide dile getirdiler. Basit olan figürleri daha 
çok tercih ettiyorlardı. Teo ile işimiz bittikten sonra oturup konuşuyorduk, bu 
hafta hangi oyuncaktan ne kadar yapalım yada hangi oyuncak daha çok 
tercih edilir ? Yapacağımız oyuncaklarda buna göre karar verip hareket 
ediyorduk. Mesela ; insanlar bize öneri getridikçe , pinokyo, Taş Devri’nin 
Fred Çakmaktaş arabası ve model ev yapmaya da başladık.  
  
Sizin üretirken daha yaratıcı ve yenilikçi olmanızda kimler katkıda bulundu? 
Teo, çocuklar, aileler ve tabii ki eşim Didem Doğruöz. Ben yıllarca aynı şeyi 
yapardım. Fakat eşim de burada yaratıcılık konusunda harika çalışmalar 
yapmıştır. Doğadaki objeleri kullanıp onları oyuncağa başarılı bir şekilde 
eklemiştir. 
 
İstanbul Oyuncak Müzesinde Teo dan sonra sizin devam etmeniz nasıl 
gerçekleşti ? 
Ben aile eğitimcisi  olarak ve farklı şehirlerde seminerler vermek için sürekli 
konum değiştirmeye  başladım. Teo uzun yıllar her haftasonu buraya gelip 
burada çocuklar için oyuncak yapmaya devam etti. 
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Teo Müzeyi ve çocukları çok seviyordu ve bunu yapmaktan keyif alıyordu. Teo  
once kanser olduğunu öğrendi fakat bununla nasıl yaşayacağını da öğrendi 
ve vefat etmeden once buraya gelip herkes ile vedalaştı, Teo ölmeden once 
bana şunu dedi: “ Bundan sonra hayatımdaki her yıl bana hediyedir.”  
 
83 yaşında, son doğum gününü kutlarken, hayatındaki son hediyesini 
sordum. 
 
“Hiç durmadan oyuncak yapmaktır” dedi. Gerçekten hiç durmadan oyuncak 
yaptı.  Mücadeleci ve pes etmeyen yapısı ile bana örnek oldu.  
Teo, her pazar Oyuncak Müzesi’ne geldiğini ve buradaki çocuklarında yıllar 
geçse bile buraya geldiklerini iletti. Bu bağın kopmamasını istedi. Bunu 
benim yapıp, yapamayacağımı sordu. Bende Sunay Akın da uygun gördüğü 
taktirde seve seve yapacağımı ilettim.  Teo dan sonra bu şekilde ben devam 
etmiş oldum. 
  
Siz ve Teo  arasında  50 yaş olmasına rağmen, sizin ilişkinizde bu kadar 
güzel gelişmesini sağlayan en önemli öğreti ne olmuştur ?  
Teo genelde şunu fark etmişti; gençler ile yaşlılar arasında bağlar kopuk, 
aslında birbirlerinden beslenecekleri çok şey var. Biz iki farklı kuşak olmasına 
ragmen bir şeyler yapabileceğimizi kanıtladık  Birlikte çalışarak daha çok 
öğrenebileceğimizi gördük.  
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Hayatınızda örnek aldığınız birileri var mı? 
Hayatımda hala bir tesisat ustasını, öğretmen bir arkadaşımı, işini çok seven 
bir esnafı, bir garsonu, bir pilotu, bir hostesi, bir pastacıyı  yani herkesi örnek 
alıyorum. Onlardan çok şeyler öğreniyorum. 
 
Gelecekteki planlarınız neler ?  
Birlikte üretebileceğimiz ve kızımız Nil’i de birlikte büyütebileceğimiz bir iş 
ortamını yaratmak istedik. Ayrıca anne ve babaların birlikte yapmaktan ve 
paylaşmaktan keyif alabileceği, sanatsal ve öğretinin birlikte olabileceği 
ortamları geliştirmek ve devam ettirmektir. 
  
Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 
Dedem ile vakit geçirmeyi severdim. Hep ev yapardık, benim hayalimde 
mimar ya da müteahhit olmak vardı. Ev yapmak isterdim. Mimar olamadım 
fakat atölye çalışmalarında anne – babalar ve çocuklarla Modifiye Ev 
yapmaları için yaratıcı çalışmalar yapıyorum. Evet ev yapıyorum ama ebatı 
hiç önemli değil  
  
Nasıl bir öğrenciydiniz ?  
Öğrenciyken spor yapmayı severdim. Spor yaparak eğitimi devam ettirdim. 
Koç Üniversitesi’ni okurken hem okuma hemde çalışma imkanı buldum. 
Öğrenimimi hem üreterek hemde çalışarak geçirdim. 
  
Okulda sevdiğiniz dersler nelerdi ?  
Matematik ve tarih en çok sevdiğim derslerdi. Atatürk’ü çok okudum, tarih en 
sevdiğim dersti, özellikle kişiselleştirilmiş tarih hep ilgimi çekmiştir. 
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En sevdiğiniz öğretmenleri hatırlar mısınız ? Hangi özellikleri dikkatinizi 
çekerdi?  
Derhanede psikoloji ve felsefe derslerine giren bir öğretmen vardı. O yüzden 
psikolojiyi tercih ettim. Hayata bakışı daha farklıydı. Birde matematik 
öğretmenlerimi çok severdim. 
Matematik öğremenimin işini sevmesi ve matematikten  eğlenmesi  benim 
hoşuma giderdi. Felsefe öğretmenimde de hayata bakarken esnek bakması, 
bir şeye bakarken kötü demezdi, farklı bir bakış açısı derdi. Bir şeyi 
yargılamadan ve kötülemeden, düşünsel olarak esnek olması beni etkiledi. 
  
Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 
katılıyordunuz ?  
Okul hayatımızda spor ile ilgilenirdik.  
  
Üniversite eğitimi size neler kattı ?  
Üniversite eğitimi bilimsel olarak farklı bakış açılarını geliştirebilme, birşeye 
farklı bakabilme nosyonunu kazandırdı. Aziz Nesin Vakfı’nda çalışabilmek 
bana  iş deneyimini kazanmamı öğretti.  
  
Sizin geçtiğiniz yerlerde geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Özellikle üniversiteki psikoloji öğrencilerine şunu iletmek istiyorum:  
Ben baba oldum, eşim de anne oldu. Üniversitede okuyup psikolojiyi 
bitirmeme rağmen bana en büyük psikoloji öğretisini kızım Nil öğretti. Geçiş 
aşamalarında onun büyümesini izlemek...  
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Onun etrafla nasıl bir ilişiki  kurduğunu izlemek... Onun gelişimini takip 
etmek bana çok şey öğretiyor. Bundan bahsetmekteki amacım, hayattan 
korkmadan, kopmadan içinde bulunduğunuz süreçte siz daha çok şeyi 
öğreniyorsunuz. Üniversite onlara bir bakış açısı kazandıracaktır.  Fakat 
üniversitede de okumadan da merak duygusu ile hayata bakanlar ve hayatta 
kalan bireylerde bir çok şeyi öğrenmişlerdir.  Hayatın içinde kalıp, öğrenmeye 
ve merak etmeye devam etmelerini öneriyorum. 
 
Didem Doğruöz de gençlere şunu öneriyor: Bazen üniversitedeki okul 
hayatını o kadar uzun sürdürüyorlardı ki, iş hayatındaki süreçleri görmiyorlar. 
Çalışma Ekonomisi öğretmenimiz yüksek ve doktora yaparak bekleme 
odasındaki sürenizi uzatıyorsunuz demişti. Bir an önce iş hayatının süreçlerine 
girin ve bir noktadan başlayın. Bekleme odasında ne kadar çok beklerseniz, 
işinize ulaşmanız o kadar geç olacaktır. 
  
İş görüşmeleri / mülakatlar yapmışsınızdır, ilk neye dikkat edersiniz ? Ne gibi 
özellikler adayı öne çıkıyor ? 
İş görüşmelerinde, bireylerin; aynı anda çok şeyi düşünebilen, eş zamanlı 
olarak küçük detaylarıda ve bütünüde görebilmeleri gerekiyor. Öfke 
yönetiminin iyi olması gerekiyor. Takım çalışmasını seven ve birlikte 
öğrenmeyi benimseyen kişiler iş görüşmelerinde daha ön plana çıkmaktadır. 
  
Kendinizde beğendiniz güçlü özellikleriniz hangileridir? 
Her zaman sil baştan ve yeniden başlayabilmek. Teo’dan da bunu öğrendim.  
Sil baştan başlayabilme gücü olması gerekiyor.  
  
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yapıyor sunuz ?  
Kendi başıma kalıp, atölyede oyuncak üretmek. Doğada olmak, dağda, 
ormanda ve sahilde  vakit geçirmek.  
  
Hobileriniz nelerdir ? nelerle ilgilenirsiniz ? 
Spor yapmayı severim. 
  
Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi var mı? 
Eric Fromm’un Sahip Olmak Ya Da Olmak, Vamık Volkan’ın Ölümsüz 
Atatürk-Yaşamı ve İç Dünyası ve son olarak da Robert A. Johnson’ın Biz-
Romantik Aşkın Psikolojisi kitaplarını öneriyoruz.  
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Finlandiya Eğitim Sisteminin  

Dünyadaki Başarısı  

amerika’dan bildiriyorum 
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Ülkemizde 4+4+4 eğitim 
sisteminin uygulanmasına 
başlandığı bu dönemde; 
Amerika’da ise Finlandiya 
Eğitim Sistemi tartışılıyor. Peki, 
Finlandiya, dünya ülkeleri 
arasında onları birinci yapacak 
bu başarıya nasıl ulaştı? 
 

Televizyon programları bu konuya değiniyor, bazı eğitimciler Finlandiya’daki 
okulları bizzat yerinde ziyaret edip, öğretmenler ile görüşerek, okul ortamını 
gözlemleyerek, bu başarının sırrını öğrenmeye çalışıyorlar. İsin ilginç tarafı da 
“Başarınızın sırrı nedir?”diye sorulduğunda  “Öğretmenlerimizdir” diyorlar. 
  
Finlandiya’da Eğitim, bir “ Bilim” olarak değerlendiriliyor. Yetkilendirilmiş 
idealist öğretmenler ile yetkililer “ bu işi profesyonellere bırakalım, yani 
eğitimi çocuklarımıza bire bir veren öğretmenlerimize… Ve hedefimiz  ‘hep 
birlikte bu çocukları nasıl daha başarılı yapabiliriz, onları hayata nasıl daha 
iyi hazırlayabiliriz’ olmalıdır” diyor. Eğitimde kazandıkları başarıyı, 
Finlandiya’nın kültürel başarısı olarak görüyorlar. 
 
Sistem, her öğrencinin önemli olduğunu ve özel yetenekleri olduğunu 
vurguluyor. Önemli olan da bu yetenekleri bulup ortaya çıkartmak...  
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Bu Popüler Eğitim Sistemi Nasıl İşliyor? 
  
 Finlandiya’da öğretmenlik çok prestijli ve kutsal bir meslek. Doktorluk 

meslegi kadar da itibarli. 
 

 Öğretmen olmak kolay değil. Master yapmış olmak gerekiyor, hatta 
birçoğu doktora da yapıyor. 
 

 Birçok aday öğretmenlik için başvuruyor ve çok aşamalı seçim 
sürecinden sonra en iyileri bu görev için seçiliyor. Torpil ya da diğer 
etkenler ise yaramıyor hatta böyle bir düşünce dahi yok. 
 

 Öğretmenlerin yaşam şartları ve maaşları iyi. 
 

 Otoriteler, öğretmenlere her turlu yetki ve sorumluluğu, özgür çalışma 
ortamını sağlamış. 
 

 Ders programlarına, okutulacak derslere,  bas öğretmen ve öğretmenler 
birlikte karar veriyor. 
 

 Öğretmenler kendilerini geliştirecek eğitici, öğretici seminerlere 
katılıyorlar ve kendilerini sürekli geliştiriyorlar. 
 

 Öğretmenler arasında işbirliği çok önemli, herkes bildiklerini, 
deneyimlerini paylasiyor. 
 

 Derslerde iki öğretmen akademik eğitimi anlatıyor, 3. öğretmen ise 
destek gereken öğrencilere yoğunlaşıyor. 
 

 Öğretmenlerin 4 saati ders vermeye, kalan 2 saati de profesyonel 
gelişimlerine ayrılıyor. 
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 Aynı öğretmen ayni sınıfta 2-3 yıl bazen daha da fazla öğretmenlik 
yapabiliyor. Böylece öğrencilerini, onların güçlü ve zayıf yönlerini daha 
iyi tanıyor. 
 

 Sistem öğretmenleri bir bilim adamı ve öğrencileri ise onların laboratuarı 
olarak görüyor. 
 

 Müdür yok, okul yönetimi tamamen bağımsız baş öğretmen ve 
öğretmenlerden oluşuyor. 
 

 Ülkedeki bütün okullar devlet okulu, birkaç bağımsız okul olmasına 
rağmen bunları da devlet finanse ediyor. 
 

 Hiç özel üniversite de yok. Devlet okul öncesi dönemden doktora 
derecesini bitirinceye kadar, öğrencinin tüm giderlerini karşılıyor. 
 

 Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında haftalık ders saati daha az (günde 4 
saat) 
 

 Kafeteryaları, mutfakları, kütüphaneleri, rahat koltukları ile okullar ev 
kadar rahat dizayn edilmiş. 
 

 Öğretmenler ve öğrenciler yemeklerini kafeteryada birlikte yiyor.  
 

 Öğrencilere 15 yaşına kadar herhangi bir test uygulanmıyor. 
 

 Yaşadığı yer, gelir ve kültürel düzeyi, ırk v.b. özelliklerine bakılmaksızın 
her öğrenciye eşit imkân sağlanıyor. 
 

 Öğrenciler okuldaki bazı işleri kendileri yapıyorlar. Kafeteryada 
yemeklerin dağıtımı, bahçe temizliği ve düzenlenmesi, kütüphane işleri, 
okulun bazı temizlik işleri v.b. böylelikle okulu daha çok benimsiyorlar ve 
okula bağlılık duygusu gelişiyor. 
 

 Ders kitapları nadiren kullanılıyor. Dersi derste öğrenmek amaç. 
 

 Eğitim rekabetçi değil. Teoriye ve ezberciliğe dayalı bir eğitim yerine 
düşünmeye dayalı eğitim veriliyor. 
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 Öğrencilerin birbiri ile karsılaştırılması yapılmıyor. 
 

 Ödev verilmiyor ya da 30 dakika ile sınırlı. 
 

 Sınıflarda öğrenci sayısı en fazla 20 kişi. 
 

 En başarılı öğrenci ile en başarısız öğrenci arasındaki farkın en az 
olduğu ülke. 
 

 Öğrenciler birbirinin rakibi olarak değerlendirilmiyor. Başarısız öğrenci 
diye bir şey yok. 
 

 Öğrenciler birer istatistik olarak görülmüyor. 
 

 Anlatılan konuyu anlamamış öğrenciler ile özel ilgileniliyor. Öğrenme 
güçlüğü çekenlere ayrıca dersler veriliyor. 
 

 Öğrenciler öğreniyor, araştırıyor, düşünüyor, yazıyor, sunum yapıyor. 
 

 Her öğrenci öğrendiklerini kendi yaşamına yansıtıyor ve uyguluyor. 
 

 Öğrencilere bir yetiksin gibi davranıp, çok güvendiklerini hissettiriyorlar. 
 

 Okul kulüpleri çok popüler. 
 

 Yaratıcılıklarını, hayal güçlerini kullanmaları için destekleniyorlar. 
 

 Yaz tatilleri 10 hafta.  
 

 Günlük ders saatleri kısa olmasına rağmen etkin. 
 

 Çocuklar akademik eğitime 7 yaşından önce başlamıyorlar. Çünkü 
çocukların bu yaştan önce akademik eğitime hazır olmadığını 
düşünüyorlar. 
 

 Toplumda eğitimli olmanın ne kadar önemli olduğu her fırsatta 
vurgulanıyor. 
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Ve İstatistikler Ve Gerçekler 
  
Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), her 3 yılda bir 
PISA(Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) testini her öğrenciye 
matematik, fen bilimleri, okuma alanında yapıyor.  
  
Bu Test İle Ölçülmeye Çalışılan Nitelik: 
Öğrencilerin okulda ders programı kapsamında öğrendikleri konuları ne 
derece öğrendikleri ile ilgilenilmiyor. Gerçek hayatta karşılaştıkları bir 
sorunda ve durumda bunu; sahip oldukları bilgi ve beceri ve analiz yeteneği 
ile okulda öğrendiklerini de kullanarak, ne kadarını hayata geçirebildiklerini, 
sorunlarla karşılaştıklarında ne kadarını uygulayabildiklerini ölçüyor. 
  
PISA testi ilk 1997 yılında uygulanmaya başladı ve 15 yaş grubundaki 
çocuklara uygulanıyor. 
 
Bu test sonuçlarına göre,  OECD üyesi 31 ülkenin katılımında 
Finlandiya birinciliği korurken; Amerika, matematikte 24. , bilimde 17. , 
okumada 14.  oldu. Türkiye ise bu sıralamada ne yazık ki, sondan ikinci ve 
Meksika’nın bir önünde yer alıyor. 
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Finlandiya’nın yıllık olarak ortalama öğrencilere harcadığı para,   Amerika’ya 
göre %30 daha az.  
 
Finlandiya’da liseyi bırakma(terk),tüm öğrenci sayısı içinde %2, Amerika’da 
ise bu oran %25. 
 
Finlandiya’da öğrencilerin %93’ü liseden mezun oluyor. 
Finlandiya ilkokullarında 75 dakika olan teneffüs, Amerika’da sadece 27 
dakika. 
  
Finlandiya’nın başardığı gibi eğitimde eşitliği sağlamak mümkün mü? 
Bu Amerika için zor görünüyor. Finlandiya deneyimleri ile gösterdi ki, 
mükemmel başarı için rekabete değil, işbirliğine ve eşitliğe önem verilmelidir. 
  
 Globallesen dünyada, eğitim ve öğretim artık sadece o ülkenin değil tüm 
dünyanın ortak sorunlarından biri haline geliyor. Çocuklarımız, torunlarımız 
gelecekte sadece iş bulma sorunu ile karsılaşmayacaklar, dünya nüfusunun 
artışı, iklim değişiklikleri, canlı türlerindeki azalış, enerji kaynaklarında 
azalma, ekonomik dalgalanmalar, krizler gibi birçok dünya problemleri ile de 
karşılaşacaklar. Okullarında iyi eğitim almış, kültürlü, problem çözmeye 
odaklı, yaratıcı, düşünen, sorgulayan değişimci, özgür öğrenciler ile umarız 
dünyada yaşanan ve yaşanabilecek sorunlarda en aza indirgenmiş olsun. 
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Müşteri memnuniyetini sağlamak kadar, şirketlerin kendi içindeki 
çalışanlarının da memnuniyetini sağlamak gerekir. Bunu sağlamak 
için de, çalışanın, çalıştığı yere bağlılığı son derece önemlidir. Peki, 
bu bağlılık nasıl sağlanır? Aklımıza takılanlar ve bazı cevaplar…  
 
Bağlılık, (loyalty) işlerin olumlu veya olumsuz gittiği durumlarda çalışma 
arzusunu kesintisiz destekleyen zihinsel ve duygusal bir süreç.  
 
Çalışanların şirkete bağlılığını etkileyen pek çok unsur var.  Ve bu 
unsurlardan bazıları öncelik taşımakta: Ücret, prim, terfi imkânları, çalışma 
ortamı gibi somut unsurların yanı sıra, yöneticilerin tutumu, iş arkadaşları 
ilişkileri gibi faktörleri de göz ardı etmemek gerekiyor.  
Şirketler işlerine, kurumlarına bağlı, işini kendi işiymiş gibi sahiplenen 
çalışanlarla yola devam etmek veya bu mantık yapısıyla çalışmak isteyenlerle 
bir arada olmak istiyorlar. Peki, bu nasıl olacak? Birçok işverenin de aklında 
bu soru var.  
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Size bağlı bir çalışanınızın olmasını istiyorsanız, aşağıdaki kriterlerde neyi, 
nasıl değiştirebileceğinize bir göz atmalısınız:  
 
1) Ücret: Size bağlı olmasını istediğiniz çalışanınız, gerçekten hak ettiği 

ücreti alıyor mu?  Maaşı, şirket politikasının altında mı, üstünde mi 
seyrediyor? Ona ne zaman zam yapmayı düşünüyorsunuz? 
 

2) Terfi: Önümüzdeki yıllık plan içinde, size ve kurumunuza bağlı olmasını, 
ayrılmamasını istediğiniz kişinin önüne nasıl bir yol haritası 
çizebiliyorsunuz? Başarılı bir çalışansa şayet, kendisine farklı bir görev, 
kendisini daha iyi ispatlayabileceği veya sorumluluklarının artabileceği 
bir alan önerebiliyor musunuz? Yoksa şirket prosedürü gereği, çalışma 
hayatında, önümüzdeki 3 yıl aynı pozisyonda mı olacak, yerinde mi 
sayacak? 
 

3) Sosyal Haklar: Her şirkette sosyal haklar aynı değildir. Sizin kurumunuz, 
çalışanlarınıza neler sunuyor? Bunları, nasıl iyileştirebilir? 
Çalışanlarınızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ne gibi olanaklar 
sunuyorsunuz? Onları dinliyor musunuz? 
 

4) Takdir Edilme: Size bağlı olmasını istediğiniz çalışma arkadaşınıza, 
yaptığı işlerden ötürü, ne kadar teşekkür ediyorsunuz? Şirketinizde bir 
ödül mekanizması var mı? Yoksa, bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Ayın 
çalışanı, yılın en iyi performansı gibi çalışmalar yapılarak, çalışanların da 
işe daha sıkı sarılmalarına yardımcı olabilirsiniz. 
 

5) Yöneticilerle İletişim: Bu, son derece önemli bir konu. Çalışanınızla ne 
kadar sağlıklı bir iletişim içindesiniz? Çalıştığınız kişi/kişilere, kapınız her 
zaman açık mı? Yönetici-çalışan arasındaki iletişim nasıl sağlanıyor? 
Sadece asansörde veya kapıdan girerken mi “Günaydın” diyorsunuz 
birbirinize? Çalışanınıza, “sizin için özel” olduğunu, hissettirebiliyor 
musunuz? Çalışanlarının ismini bilmeyen ‘yöneticiler’ var maalesef… 
Yoksa onlardan mısınız? Çalıştığınız kişiye, siz ne kadar değer 
veriyorsunuz? 
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Bunun gibi pek çok şey sıralamak mümkün. Bu soruları, 
yöneticiler/işverenler/patron kişiler kendilerine sorduktan sonra, iyileştirme 
çalışmaları için, somut adımlar atmalılar. Ve bu somut adımlar atılırken de, İK 
ile birlikte ‘hassas’ davranmalılar. 
 
Peki, nasıl sağlanabilir bu çalışan bağlılığı? 
Çalışan bağlılığını sağlamak için öncelikle çalışanların tatmin edici bir ücret 
ve yan haklara sahip olmaları ve işlerini yapmaya uygun bir iş ortamlarının 
olması gerekiyor. Asgari ücretle çalıştırdığınız, sürekli fazla mesai yapmasını 
istediğiniz, fazla mesaisini ödemediğiniz çalışanınız, bir süre sonra, size 
“bağlı” olmayabilir… Dikkat…  
 
Yönetim kültürü ve yönetici profilinin de çalışan bağlılığı üzerinde çok büyük 
etkisi var. Adil olan, birlikte çalıştığı kişileri yapılan işlere dâhil eden, takdir 
eden, haberdar eden, şeffaf bir yönetim anlayışı, çalışanların, kuruma 
bağlanması konusunda bir ivme kazandıracaktır. Çalışanlar ile yönetimin 
arasında doğru ve etkin bir iletişim kurulmaz, ancak çalışanın her şeyden 
sorumlu ve haberdar olması beklenirse, burada da, “bağlılıktan” söz etmeniz 
zorlaşır. Elbette ki, yapılan işler, kişilerin aynı zamanda, görevleridir, ancak, 
görevde başarı söz konusuysa, maddi olarak ödüllendirilemiyorsa bile, 
“teşekkür” edilmesinin, çalışan için ayrı bir önemi vardır.  
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Bunlardan başka, motivasyonu sağlayıcı keyifli iş ortamları, sosyal aktiviteler 
de, çalışan bağlılığının artmasında etkilidir.   
 
Ve artık birçok şirket tarafından olmazsa olmazlardan biri: Sosyal sorumluluk 
projelerinin de çalışanların işyerlerine bağlılıklarında artık çok etkili. 
Çalışanlarının çocuklarının eğitimi için burs veren,  farklı sağlık kuruluşlarıyla 
birlikte hareket ederek bağış konusunda yönlendiren, ağaç dikimi, Anıtkabir 
gezisi gibi aktivitelerle hem çalışanlarının, hem de onların çocuklarının 
gönüllerini kazanan şirketler var artık.  Özellikle mavi yakalı personelin 
çocukları için bu tür aktiviteler daha değerlidir.  
 
Fark yaratmak özellikle İK çalışanlarının elinde. Bunun gerçekleşmesi için de, 
yöneticilerin, prosedür ve imza silsilesini bir kenara bırakıp, yeni fikirleri, 
yaratıcı düşünceleri dinleyip, İK ile birlikte uygulamaya geçmesi gerekiyor.  
 
Çok basit ve düşük maliyetli yaratıcı fikirlerle çalışanların kalpleri kazanılabilir 
ve bağlılıklarının sürekli olması sağlanabilir. 
 
Ne dersiniz? Bir yerden başlasak mı? 
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Bağımlılık her toplumda olumsuz algıya sahip bir tanımlama. İçki, 
sigara, uyuşturucu, kumar vb. gibi insanın hayatını karartan, ocağını 
söndüren, kontrolden çıkaran alışkanlıklar için kullanıyoruz.  
 
Son zamanlarda bunlara “teknoloji bağımlılığı” da eklendi. Bilgisayar, cep 
telefonu, internet başta olmak üzere teknolojiyle fazlaca haşır neşir olanlara 
da artık hemen her toplumda “kırmızı bayrak” kalkıyor. İnsanlar teknoloji 
düşkünlerini “bağımlı” olarak etiketleyip, işaretliyorlar. Böyle insanlara hasta 
gözüyle bakıyorlar. Bu konularda sürekli bilimsel deney ve araştırmalar 
yapılıyor. Herkes bunu tartışıyor. Öte yandan, hal böyle olmasına rağmen tam 
tersine şirketler, teknoloji bağımlılığını neredeyse daha da kışkırtacak icatlara 
tam gaz devam ediyorlar.  

 
Teknolojinin olumsuz etkileri konusunda daha önce ben de bir şeyler 
yazmıştım. Bu iki yazıyı okumanızı öneririm; FOMO ve Sanzeviler  
  

http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2068
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=1960
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Teknoloji nasıl, neden bağımlılık yapıyor?  
  
1. Hiper –Farkındalık: Akıllı telefonlar, mobil cihazlarla giderek 

yaygınlaşan, kolaylaşan anlık haberleşme sayesinde tüm dünyaya 7/24 
bağlı yaşıyoruz.  Her şeyden anında haberimiz oluyor. Bu durum 
bilgilenme ihtiyacını susuzluk gibi, ihtiyaç haline dönüştürüyor. Bilgi 
alamamak, susuz kalmak gibi etki yapıyor.  
 

2. Sosyalleşme:  İnsanlar Facebook, Twitter, e-mail, SMS, anlık 
mesajlaşmalar ya da online oyunlarla benzerleriyle, aynı kafadakilerle 
bağlantı kurmaktan, paylaşımda olmaktan hoşlanıyorlar. Ve eğer bu 
gruplara sürekli bağlı olmazlarsa bir şeyleri kaçıracaklarından 
korkuyorlar.  
 

3. Başarı: A-Tipi diye tariflenen başarı âşıklısı kişiler için teknolojik aletler 
verimlilik, aynı anda pek çok şeyi yapabilmek, zaman kazanmak ve 
sonuçta hem nicelik hem nitelik açısından yükselmeyi sağlayan araçlar 
demek oluyor. Günümüzün çılgın rekabet ortamında bu şekilde 
kazanılan her başarı, otomatikman daha çok bağımlılık yaratıyor.   
 

4. Kaçış: Günlük hayatın stresinden kaçmak isteyenler için de internetin 
sunduğu olanaklar katlanarak artıyor. Fiziksel dünya ile bağlarını 
koparmak, azaltmak isteyenler, bire bir temas ve fiziksel buluşma olmasa 
da online hayatta giderek daha cazip seçenekler buluyorlar.  
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Kuşkusuz e-maillerini sürekli kontrol etme bağımlısı ile kumarhane 
makinalarının başındaki kişi ya da uyuşturucu bağımlısının vücuduna verdiği 
zarar ile online video oyununa bağımlı olmanın yarattığı olumsuzluk aynı 
kefeye konamaz. Ancak her obsesyonun kaçınılmaz olarak insan doğasında 
bir takım bozulmalara neden olacağını da kabul etmeliyiz.  Sürekli mesaj ve 
bilgilerle uyarılmak, devamlı bir iletişim içinde olmak, akan tweet’ler, 
güncellemeler, paylaşımlar vb, muhakkak insan ilişkilerine ve üretkenliğe 
olumsuz etki yapacaktır. Öte yandan yararları ve kolaylaştırıcı fonksiyonları 
nedeniyle bu araçların kullanılması da engellenemeyecek ya da yayılması 
azaltılamayacaktır… 
 
Hayatın Her Alanına Sızan İş…  
Çeşitli araştırmalar online neslin %70’inin tatillerinde de teknolojik 
aletlerinden kopamadığını gösteriyor. Bu cihazlar yüzünden Amerikalılar 
İngilizlerden yılda 122 saat, Almanlardan 378 saat daha fazla çalışmaya 
başlamışlar. Diğer ülkeler hala hafta sonu tatili, doğum izni gibi haklarını 
daha doğru dürüst kullanabilirken, Amerika’da bu cihazların hayatın har 
aşamasına sindiği ve yaşamı tamamen işin yönetmeye başladığı anlaşılıyor.  
Bence diğer ülkelere de çok hızla sıçrayacağından emin olabiliriz. 
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Bağımlılık, Teknoloji İçin Sert Bir Tanımlama Değil Mi? 
Daha birkaç yıl önce BlackBerry’nin kırmızı ışığı gece yanıyor, rahatsız ediyor 
gibi sızlanmalar ya da “CrackBerry – BlackBerry Delisi” gibi şakalar yaparken 
her şey bir anda nasıl değişti!  Şimdi hiper-bağlı bir sürü cihaz, akıllı telefon, 
tablet ile online olma hali iyice çığırından çıktı. Birkaç yıl içinde elbiselerimize 
hatta vücudumuza monte edilebilecek chip’lerden ve cihazlardan dahi artık 
son derece sıradan konularmış gibi bahsediyoruz.  
 
Sonuçta, para hala dünyanın temel değişim düzenleme ve değerleme aracı. 
İş dünyası, hepimiz yaşamsal modellerin işlemesi için para kazanmak 
zorundayız. Para kazanmak için de ürün-hizmet satılması gerekiyor. Şirketler 
daha çok kazanmak, daha çok satmak için doğal olarak, daha çok müşteri 
kazanmaya, onları bağımlı kılmaya çalışıyorlar.  Ve bu böyle de sürecek. 
Dolayısı ile teknoloji firmaları bizi kendilerine hep bağımlı kılmak için çok 
daha ilginç, kolaylaştırıcı ürünler bulmaya devam edecekler biz de almaya, 
kullanmayı sürdüreceğiz. Mesele bir denge tutturmakta…  
 
Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 
 
Kaynak: http://www.futuristspeaker.com/2012/09/in-search-of-the-next-
great-addiction/  
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2011 yılı yaz aylarında rüzgâr sörfü öğrenmeye başladım. 37 yıldan beri 
gittiğimiz yazlık sitemizde, kuşaklar boyu birbirimizi tanırız. Çocukluğumuzu 
birlikte geçirdiğimiz sevgili Okan, iş hayatında makas değiştirip, omuzundaki 
tüm pırpırları söküp atmış ve sörfe yönelmiş. Bizim sitede açtığı sörf kursunun 
da ilk üyelerinden biri ben oldum. 
 
Çok keyifli bir spor olarak başladım. Önce denge hareketlerini öğrendim. 
Yelkensiz board üzerinde, doğru düzgün ayakta durabilmek, hareket 
edebilmek, ileri geri yapabilmek, dönebilmek hatta dans edebilmek için 
saatlerce çalıştım. O zamanlar bildiğim tek şey board üzerinde düşmeden, 
parmak uçlarımla topuklarım arasında hassas dengeyi kurabilmeyi 
sağlamaktı. 
 
Sonra yelkenle çıkışlar başladı, board ucundan iple sörf hocasına bağlı 
denemeler. Düşmeler, tekrar çıkmalar, yelkeni kaldırmalar, sonra tekrar 
düşmeler… 
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Birkaç gün sonra boyuna ve tecrübene göre uygun yelken ile ilk özgür 
hareketler, dönüşleri öğrenmeler ve ardından rüzgârın tadını alıp hafifçe 
uzaklaşmalar, ardından yakınlaşmalar… Derken yelkeni biraz daha 
büyütmeler ile kendine gelen güven duygusu… 
 
Size anlatacaklarım tam da bu sınırdan sonraki aşamalarımdır. Dikkatle 
okuyun derim. 
 
Board üstünde durmayı öğrenip, yelkene rüzgârı doldurup hafiften gitmeye 
başladığımda müthiş bir keyif aldım. O özgürlük duygusu, gitmek, gitmek, 
gitmek…  Öyle güzel ki... Kendine güven ve haz birleşince, sörf üzerinde artık 
hâkim olduğunu sanıyor insan.  
 
Ta ki rüzgâr küçük bir oyun oynayana kadar. Sadece kendimle ve aldığım 
hazla ilgili olduğum için ne dalganın, ne rüzgârın şiddeti ve yönünü doğru 
hesaplamak aklıma gelmemişti. 
 
Ben istiyordum ki gideyim gideyim… Düşmeden yol alayım. Oysa rüzgâr 
arada oyun oynuyordu, şiddetini aniden artırıverince ben alabora oluyordum. 
Hele biraz açıktaysam dalga da beni zorlamaya başlıyordu. 
Ne rüzgâra, ne dalgaya, ne de kıyıdan bana uyarılar yapan Okan’a dikkat 
ediyordum. Sörfe çıkmak, yelkeni kaldırmak ve gitmeye kilitlenmiş şekilde bir 
dolu seri hareketlerle mücadele ediyordum. Düştüğüm her seferde yelkeni 
kaldırırken “Rüzgâr, seni yeneceğim, sana hükmedeceğim!” diye 
tekrarlıyordum. Bu hırsla yelkeni kaldırıyor, tam gidiyorken, rüzgâr bu kez yön 
değiştirince tekrar alabora oluyordum.  
 
2011 yılını rüzgârı yenebilmek için çalışarak geçirdim ve ancak 3,5 metrekare 
yelkene çıkarak tamamladım.  
 
Bu yaz, Altınova’da siteye ve ilk fırsatta, Okan ve Janine’in Go Go Windsurf 
isimli okuluna gittim. Geçen yıldan pek bir şey unutmamışım, çok kolay 
adapte oldum. Bu yıl ne öğretiyorlarsa aynen yapmaya çalıştım, tüm uyarıları 
dinledim. Kendi başıma bir şeyler yapmaya mesela “beach start” başlamaya 
çok heveslendim ama ‘dur bekle, öğreneceksin, şimdi zamanı değil’ 
dediklerinde durdum, bekledim. Kendimi bir hamur gibi teslim ettim tecrübeli 
ellere ve beni şekillendirmelerini istedim. 
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Denize açıldığımda ise çok daha başka bir şey oldu. Geçen sene hükmetmeye 
ve yenmeye çalıştığım rüzgârı dinlemeye, ayaklarımdaki dalgaları hissetmeye 
verdim kendimi. Doğanın kendi ritmine uyum sağlamaya çalıştım. Rüzgârın 
hızını anlamaya çalıştım, yönünü aradım, düştüğümde dalganın söndüğü anı 
kollamaya çalıştım… Kıyıdan bana uyarılarına mutlaka kulak kabarttım. 
Sadece “gitmek, gitmek, gitmek” değildi sörfe binmek… Dinlemekti, uyum 
sağlamaktı, ona rağmen değil onunla hareket etmeyi becerebilmekti.   
 
Bu yıl denize düştüğümde yelkeni kaldırırken, sesli olarak “Rüzgâr, sen benim 
kardeşimsin!” diyordum. Bilerek yapmadım, yaptığımda fark ettim ve çok 
hoşuma gitti. Geçen yıl cahilliğim ve hırsım beni duyarsız yapmış belli ki… 
Rüzgâra meydan okumak ve onu yenmek ha! Hem de o kadarcık bilgiyle… 
Şimdi kendime gülüyorum inanın.  
 
Eğitim bu yıl da bitmedi ama 5,5 metrekare yelkene çıktım, çok sert havalarda 
rüzgârla dans ettim, ona kulak kabartınca yelkene dolup, beni nasıl 
uçurduğunu hissettim… Rüzgâr sen benim kardeşimsin… 
 
Not: Fotoğraflar için arkadaşım Dinçer Dökümcü’ye teşekkürlerimle… 
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Dört yapraklı yonca aramayan, göz ucuyla da olsa bakmayan var 
mıdır? Şans var mı hayatta? Spritüel veya değil hepimizin inançları 
var.  Pazarlamacılar, markalar bunları kullanıyor mu? 

  
Bu inanışlar davranışlarımızı etkiliyor mu? Zihinsel Pazarlama bize bu konuda 
ışık tutuyor. 

 
İlk hikâyemiz Nepal’e, Himalaya dağlarına kadar uzanıyor. Burada mucizevi 
bir böğürtlen yetişmekteymiş. Bu böğürtlenin ismi Goji... Goji’nin kelime 
anlamı ise mutluluk.  
 
Ne faydası var bu Goji’nin? Saymakla biter cinsten değil; kanserden, şeker 
hastalığına, bel ağrısından kan dolaşımına, depresyondan cinselliğe kadar 
herşeye deva... Efsaneye göre Li Qing Yuen’in her Goji yiyerek 252 yıl ömür 
sürmüş.  
 
Doğal olarak, bu ürünün her türlüsü tüketicilere ulaştırılıyor. Goji esanslı 
içeren firmalar arasında PepsiCo, Coca-Cola, Schweppes, Dr.Pepper ve 
Campbell’s var. 
 
 
 
 

Dünyadaki Goji üretimini %90 tedarikini 
sağlayan firmanın yıllık cirosunun $250milyon 
doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 
 
Gerçekten mucizevi bir böğürtlen mi Goji?  
Yapılan bir çok araştırmanın sonucunda bazı 
faydalarına rastlanmışsa da saydığımız tüm o 
uzun liste hakkında net bir delil elde edilmemiş. 
Tüm bu bilimsel araştırma sonuçlarına rağmen, 
neden bu kadar talep? 
 
Yine zihnimiz bize oyun mu oynuyor? 
 



martı* ekim 2012 

36 

İnsan beyni, bilinçaltından duygusal bağlantılar kurabilme yeteneğine 
sahiptir.  

 
Goji daha çok Çin ve Malezya’da yetiştiği halde pazarlamacılar bu ürünün 
Himalaya’da yetiştiği üzerine iletişim kurup, paket tasarımını bile bunun 
üzerine oturtmuşlar. 
Himalaya deyince zihnimiz otomatik olarak bağ kurmaya başlıyor: Himalaya, 
Eşsiz, En Yüksek, Daila Lama, Tanrı’ya Yakın, Saf, Temizlik, Budizm, 
Aydınlanma, Bilgelik! 
Bazı Pazarlama uzmanları, pazarlamayı müşteriye bir vaadi satmaktır diye 
tanımlarlar. Son zamanlarda tüketicilere yoğun bir şekilde “sağlık, güzellik ve 
güç” vaadinde bulunulmakta. Aslına bakarsanız ‘algılanan’ sağlık, güzellik 
diye gider... 
Popüler kelimeler ortaya çıktı: 
 
Organik, Doğal, Lifli Yiyecek, Doymamış Yağ Oranı, Antioksidan, Trans 
Yağlar vs.  

 
Evrende doğal olmayan bir varlık olabilir mi? Organik olmayan bir yiyecek? 
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Bu kelimelerin anlamlarını biliyor muyuz? Veya bize çağrıştırdıkları, zihnimizin 
bağ kurduğu kavramlar gerçekten ürünle ilgili mi? 
En başta gelen ‘Doğal’ kavramı... ‘Bir yiyecek doğalsa sağlıklıdır’ varsayımı 
son derece tehlikeli. Zakkum da doğal, zehirli mantar da... 
Gerçek ve doğal patatesten yapılan bir cips rakiplerine göre daha az zararlı 
olabilir ama halen işlemden geçmiş, yağ oranı yüksek ve düşük besin 
değerine sahip. 
 
“Enerji” içecekleri en güzeli... Enerji ne demek? Enerji demek kalori demek. 
Eğer yüksek kalorili içecek satıyoruz ve bu size enerji verecek denseydi 
satışlar nasıl etkilenirdi acaba?  
 
Özellikle çocukları hedefleyen ‘gerçek meyve tanecikleri ‘ile yapılan meyve 
suları... İçerisinde ne kadar şeker olduğuna dikkat edin. 
Transyağlar...  Yiyecek işlenirken meydana çıkan yağlar. Güneş altında 
yetişen her üründe “transyağ” sıfırdır, ama doymuş yağ oranı yüksektir. Sıfır 
transyağ diye reklam yapmak aslında “silahım yok, ama el bombam var” 
demek gibidir. 
 
Yiyecek sektörü kadar, güzellik ve kozmetik sektörlerinde de benzer vaatler ve 
karmaşalar mevcut. 
 
Özellikle kremler medikal ürünler olmadıkları için vaatlerinde rahat hareket 
edebiliyorlar; bir gece kremi stresi azaltıcı özelliği olduğu bile iddia 
edilebiliyor. Doktor Eric Finzi’ye göre bu tıbben imkansız ve kozmetik 
sektörünün %98’inin sadece pazarlama olduğuna inanıyor. 
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La Prairie’in Skin Caviar Crystalline Concentre ürününün 30ml’si 850 TL den 
alıcı bekliyor. Bu cilt sıkılaştırıcı krem hücresel bileşimler sayesinde insan 
cildini sıkıştıracağını iddia ediyor. Finzi’ye göre hiç bir hücre bir kremde canlı 
kalamayacaktır, ayrıca bir bitkinin hücresinin bir insan hücresine faydası 
olmayacaktır. 
Diğer önemli bir konu ise sağlıklı, güzel, çevreci ve duyarlı olmanın pahalı 
hale gelmesi. 

 
Global Ekonomik krizle beraber hayatlarımız küçüldü ve basit bir hale geldi. 
Kupon toplar, en ucuz markete gider, kendi kendimize mobilya yapar ve 
tanrıya daha çok dua eder olduk. Huzur, Basitlik, Denge, Mutluluk gibi 
değerler materyalizmin biraz da olsa önüne geçmeye başladı. 
Daha çok kişi işlerini bırakıp, sanatla, tarımla uğraşmaya , daha doğru 
yaşamaya başladılar. 

  
Bu eğilimlerle beraber daha çevreci firmalar, ürünler artmaya başladı. Bir 
anda yeşil bir dünya hayali satmaya başladılar.  
GFK firmasının yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yarısından çoğu ‘yeşil, 
etik, organik ve çevreci’ ürünlere daha fazla ödeyebileceklerini belirtti. 
Marka değerinin ve sıralamasının yanında artık en yeşil markalar da 
sıralanıyor. Dünya sıralamasında ilk 7 markasını üçü araba, üçü de 
elektronik markası! Araba ve elektronik mi? 
 
Zihinsel pazarlama araştırmalarından çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri de, 
bir şekilde yeşilci ürünleri tercih edenlerin vicdanlarını biraz rahatlattıkları için 
diğer konularda daha rahat davranmaya başlamaları. Çevreci bir araba 
alan kişi, çöplerini geri-dönüşüm kutusuna atmamaya başlıyor veya timsah 
derisi çizme giyebiliyor. Bu, tüm ünlülerin Çevrecilik Konferansına cipleri ile 
gitmesine benziyor.  
 
Psikolojik olarak bu durum, çevreci görünerek veya çevreci ürünleri 
alabilecek kadar zenginim imajı vermek olarak tanımlanıyor. Diğer bir 
araştırma ise bunu destekliyor. Eğer yanımızda bizi gözleyen biri varsa 
çevreci ve sağlıklı ürünler tercih ederken, yalnızken en fiyat performansı 
yüksek ürünleri tercih ediyoruz.  Gerçekten çevreci olmak, sağlıklı beslenmek 
ve huzurlu olmak, umut etmek... Zihninize dikkat edin! 
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Eskimiş bir kaldırımdır, bir şehrin amel defteri 
Gökdelenlerin arkasına sığınmış mecburen mezarlıklar 
Camilerin yanında iç giyim mağazaları falan var 
Sızlamaz mı hiç mahrem yerleriniz? 
Aklım, yemin ediyorum haklısın, kaç kurtar kendini… 
 
Fotoğraf çekmek doğanın kurallarına son derece uygun. 
İnsana kaybetme korkusu çok şeyler yaptırır çünkü… 
Çay içilen yerlerden lanetlensin tütsü, 
Koku deyince iyisi Fransız işi mi? 
Fikrim, ince bir gül gibi farkında soygunun… 
 
Eşi benzeri olmayan bir zâlimdir medeniyet. 
Maalesef meydan muharebelerini anlatmakla olmuyor. 
Herkese göre herkes hep katil oluyor 
Peki herkes doğrucuysa, kim yalan söylüyor? 
Derdim, bil ki, çirkin bir şeydir teslimiyet… 
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Divriği’nin yerel mirasını korumak için belediye başkanı, 
kaymakam, ilçenin hayırseverleri, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar 
el ele verdi, devletten de destek alarak kentin kültürel mirasının 
korunması konusundaki çalışmalara hız verildi.  
 
Yaşadığımız yer, ülkemizin ve dünyanın birçok gezginini ve tatilcisini ağırlayan 
Antalya olunca, yaz tatilini “deniz-kum-güneş” şeklinde düşünmedik. Bu yaz 
da geçen yaz olduğu gibi, ailece, doğduğum topraklara doğru bir geziye 
çıktık.  
 
Köyde geçirmeyi planladığımız bir haftalık sürede, annemin hala özenle 
sürdürdüğü “bulgur” ve “yarma”* hazırlığına yardım edecek, birlikte ekmek 
yapacak, bahçe sulayacak, kısa kır gezintileri yapacak ve Ulu Cami’nin 
bulunduğu, zengin demir yataklarıyla ünlü ilçemize günü birlik geziler 
düzenleyecektik. Öyle de yaptık… 
 
İlçeden ayrıldığım 1987 yılından bu yana aralıklarla yaptığım ziyaretlerim 
sırasında, ilçenin çehresinin çocukluğumdan beri hiç değişmemesinden, 
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan çok önemli tarihi mirasa sahip bir 
kent görünümünde olmamasından yakınırken bulurdum kendimi… İlk kez 
geçen yılki ziyaretimde kentin girişine geldiğimizde, babama dönüp “bir 
şeyler değişmiş burada hayret, ne oldu? dediğimi hatırlıyorum.  “yeni başkan 
genç, iyi  çalışıyor” dedi. İlçede geçen bir yıl içinde yerel mirasın korunması 
koşunda ciddi adımların atıldığını öğreniyoruz.  
 
Divriği’nin son yerel seçimlerde seçilen genç belediye başkanı Hakan Gök, 
yönetime geldiğinden beri kentin çehresini değiştirmiş. İlçenin girişi ve 
merkezi başta olmak üzere birçok yerinde çevre düzenlemesi çalışmaları 
yapmış. Belediye başkanının girişimleri ile bu yılın başında kentin tarihi ve 
kültürel değerlerinin ayağa kaldırılması için hızlı bir çalışma başlatılmış. 
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Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı, Divriği Belediyesi ve Divriği Kaymakamlığı’nın 
birlikte yürüttükleri çalışma sonunda Divriği Kalesi’nden başlayarak, 1985 
yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ahmed Şah Ulu Cami ile 
bitişiğindeki Turan Melek Darüşşifası’nın etrafını da içine alan Mengücek 
Alanı olarak belirtilen bölgede, yapılaşma yıkımlarına başlanmış. Amaç, 
alanın arkeolojik kazılar için yapılardan temizlenmesi. Ayrıca Divriği Kalesi ve 
çevresi öngörünüm tehlikesine karşı SİT Alanı kapsamına alınmış. Divriği Ulu 
Cami ve çevresindeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Yapılacak düzenleme 
ile tarihi Divriği Kalesi arasında yürüyüş parkuru, hediyelik eşya satış alanları 
yapılması planlanıyor. Projede, ileride kentte bir de “kent tarihi müzesi” 
kurulması yer alıyor.  

Divriği Ulu Cami’nin muhteşem taş 
oyma bezemeli kapısı  

 

Tüm bu çalışmaların hararetle devam ettiği 
günlerde kent, bir de UNESCO’nun 40. Yılı 
dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen etkinlik 
kapsamında çok sayıda UNESCO 
temsilcisini ağırlamış.   

 

Tüm bu çalışmaların hararetle devam ettiği günlerde kent, bir de 
UNESCO’nun 40. Yılı dolayısıyla Sivas’ta düzenlenen etkinlik kapsamında çok 
sayıda UNESCO temsilcisini ağırlamış.   
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Bir diğer çalışma da kentin tarihi evlerinin restorasyonu. Yapılan çalışmalarda 
kentte 300’ün üzerinde görülmeye değer tarihi evin bulunduğu, bunlardan 
120 evin tescillendiği belirtiliyor. Bir yandan da bu evler Divriği 
Kaymakamlığı’nın girişimleriyle yürütülen proje kapsamında aslına uygun 
olarak restore ediliyor. Mühürdarzade, Şeyhoğlu, Demiralay ve Sancaktar 
Konakları’nın restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında 
konakların butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor. 

Restorasyonları tamamlanan Mühürdarzade ve Ayanağa Konağı 

Tarihi Kentler Birliği üyesi de olan Divriği’nde, Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle 
belediye ve kaymakamlığın öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, Türkiye’nin 
değişik şehirlerinde örgütlenmiş hemşerilerinden de destek görüyor. Mayıs 
ayında Sivas Hizmet Vakfı İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mahir Tevrüz’ün 
çağrısıyla bir araya gelen Divriğililer ve Divriği Dernekleri “Dünya Mirası 
Divriği Çalışma Grubu” adıyla bir Danışma Meclisi oluşturmuş. Meclisin 
amacı, merkezi yönetimin Divriği için planladığı projelerin Divriği açısından 
daha verimli değerlendirilmesini sağlamak, takipçisi olmak…  
Bu yılki ziyaretimiz sırasında, kentte girer girmez restore edilmiş konaklar 
hemen dikkatimizi çekiyor. Önceki yılki gezimizde uzun uzadıya, hayranlıkla 
gezdiğimiz Divriği Ulu Cami’ne uzaktan el sallıyoruz. Bu kez kentin pazarını 
ve benim çok merak ettiğim tarihi bakır atölyesini ziyaret edeceğiz. İlçe 
pazarına Divriği’nin tüm çevre köylerinde yaşayanlar alışverişe geliyor. Pazar, 
yerel turistlerin sadece günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıkları yer değil, 
aynı zamanda yanlarında yöresel lezzetlerle evlerine dönmek isteyenlerin de 
uğrak yeri. Pazarda, organik sebze-meyvenin yanı sıra, peynir, çökelek, 
tereyağı, bal, kaymak, bulgur, ceviz, kayısı kurusu, kuşburnu, ekmek, 
baklagil gibi yöresel ürünler de satılıyor.  
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Nostaljik bir lezzet “kurutulmuş kaymak” 

Pazarın ardından, köy evimizdeki tüm bakır kapların en az bir kez 
götürüldüğü ilçe merkezindeki tarihi bakır atölyesine gittik. Mesleği 
babasından öğrenen ve ondan sonra da sürdüren Hüseyin Yılmaz Usta, eski 
haliyle koruduğu dükkânında halen aynı titizlikle bakırları elden geçiriyor, 
kalaylıyor. Niyetim zamanında dedemin babasıyla, şimdi ise ustanın babamla 
buluştuğu bu tarihi mekânda, ustayla uzun bir sözlü tarih görüşmesi 
yapmaktı. Ancak ustamızın hem en yoğun gününe denk gelmemiz, hem de 
oruç olması nedeniyle görüşme yapma imkânı bulamadık. Sadece görüntü 
alabildik.   
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İlçe ayrıca, son üç yıldır her ağustos ayında, Divriği Dernekleri ve Divriği 
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Geleneksel Divriği Maden Kültür ve 
Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. Festival gurbetçilerin, çevre köylerde 
yaşayanların ve şehir merkezindeki halkın geniş katılımıyla gerçekleştiriliyor.  
 
Bütün bu sevindirici gelişmelerin yanı sıra Divriğili hemşerilerimi üzen bir 
konu var. O da Divriğili hayırsever Sadık Özgür tarafından 35-40 trilyon 
harcanarak yapılan  Devlet Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı’nın yeterli sayıda 
doktor ve personel atamamış olması. Divriği’nde yeteri kadar insan 
yaşamadığı gerekçesiyle personel atanmayan hastanenin yoğun bakım 
ünitesinin de kapalı olduğu belirtiliyor. Umarız, Sağlık Bakanlığı en kısa 
sürede ciddi paralar harcanarak yapılmış bu hastaneye yeterli sayıda 
personel atayarak gerekli hizmetin verilmesini sağlar.   
 
Divriği’nin tarihi güzelliklerini yakından görmek isteyenler, kenti ziyaretleri 
sırasında Taşbaşı Belediye Oteli’nde www.divrigi.bel.tr konaklama imkanı 
bulabilirler. Kente ulaşım için tren yolu en eski seçenekler arasında yer alırken 
İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerden direkt otobüs seferleri bulunuyor. Bir 
başka ulaşım yolu ise Sivas üzerinden mümkün. Uçakla ya da otobüsle 
Sivas’a ulaşmanız halinde otogardan her saat başı hareket eden dolmuşlarla 
da 2 saat içinde Divriği’ne ulaşmanız mümkün.  
 
Umarız Divriği’nin yerel ve kültürel mirasının korunarak turizme 
kazandırılması yönündeki tüm bu çabalar öngörülen sürede tamamlanır ve 
Divriği en kısa sürede yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başlar. 
*Yarma: Kabuğu alınmış buğdayın, değirmenden geçirilerek kırılması sonucu 
elde edilen ürün . 
 
Kaynaklar: 1-Divriği Gazetesi - www.divrigi.com.tr, 2- www.divrigi.bel.tr 
Fotoğraflar: Seher Özen Karadeniz  
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“Oyun mu kültürden kültür mü oyundan geliyor, ayrıca bu sorunun 
kültür tarihi açısından önemi nedir?” 
 
Oyun mu kültürden kültür mü oyundan geliyor, ayrıca bu sorunun kültür tarihi 
açısından önemi nedir?” sorusu, filozoflar bir yana, çok az tarihçiyi Johan 
Huizing’a kadar meşgul etmiştir. Bu sorunun cevabıyla ilgilenenlerin sayısı ise 
daha da azdır. Bizde, araştırmalarına Huizinga’nın teorisinden hareketle 
devam etmiş en ünlü isim Metin And’dır. Daha çok, hem geleneksel ve hem 
de Batı etkisi sonrasında gelişen Türk tiyatrosu hakkında yıllar boyunca 
yaptığı çalışmalar ve verdiği eserlerle bilinen And’ın, ilk defa 1974’de İş 
Bankası Kültür Yayınları ve genişletilmiş hâliyle 2007’de Yapı Kredi Yayınları 
tarafından yayınlanan kitabı Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı 
vesilesiyle, sizleri oyun kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet etmek 
isterim.  
  
And, Oyun ve Bügü’ye başlarken oyun kavramını ele alıyor ve 1872-1945 
yılları arasında yaşamış Hollandalı kültür tarihçisi Huizinga’nın ilk defa 
1938’de yayınlanan eseri Homo Ludens: A Study of Play Element in Culture 
(Homo Ludens : Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, Çeviren : 
Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, 2010) adlı eserinden ve teorisinden ne 
denli etkilendiğini açıklıyor. Ayrıca, oyunun Türk kültüründeki yerini, önemini 
göstermeye çalışırken ve oyunun büyüsel ve dinsel kökenini araştırırken, onun 
ortaya koyduğu temel ilkeler ve açıklamaların çalışmaları için hareket noktası 
olduğunu ifade etmiştir. Peki nedir Huizinga’nın teorisi? Huizinga, homo 
faber (yapımcı insan) ve homo sapiens (düşünür insan) ikilisinin karşısına 
üçüncü bir insan olarak homo ludens’i yani “oyuncu insan”ı çıkarmıştı. Ona 
göre oyunlar, kültürlerin parçası değil, kültürler oyunların toplamıydı; yani 
kültürden önce oyun vardı, ki bu, kültür tarihi açısından yepyeni bir bakış 
açısıydı ve pek çok olgunun yeniden tanımlanmasını gerektiriyordu. Huizinga, 
oyunun doğası hakkında düşünen ilk kişi değildi. İlhamını, kendi çağından 
çok uzun yıllar önce bu konuyu az ya da çok ele almış Heraclitus, Platon ve 
Schiller’in görüşlerinden almıştı.  

tarih sohbeti 
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Örneğin Platon Yasalar’da “Oynar gibi yaşamalı, oyunlar oynamalı, şarkı 
söylemeli, dans etmeli. Böylece tanrıların gönlü alınmış olur ve insan kendini 
düşmanlarına karşı savunur, yarışma kazanır” diyordu.  
Heraclitus ise evreni bir çocuğun oyun tahtasına ve evrenin mutlak 
yöneticisini yani Tanrı’yı da bu çocuğu benzetiyordu. Schiller ise “İnsan, 
yalnızca oyun oynadığında bütünüyle insandır” diyordu.  
 
Johan Huizinga ve Oyunun Doğası  
  
Huizinga, “Her şeyden önce oyun gönüllü bir eylemdir” diyor. Oyun oynayan 
topluluk bunu bir emir üzerine değil, özgürce yapar. Emirle oynanan oyun, 
oyun olmaktan çıkar. Yani, oyunun ilk özelliği “özgür olmasıdır, hatta 
özgürlüğün kendisidir.” Bahsi geçen özgürlük ise, elbette felsefi bir problem 
olarak özgürlükten farklıdır; hayvanlar ve çocukların sahip olmadığı bir tür 
özgürlüktür. Çocuklar ve hayvanlar oyun oynar çünkü bundan keyif alırlar ve 
“elbette özgürlükleri burada yatar.” Yetişkinler için ise oyun, gereksizdir; boş 
iştir; “boş zamanlarda” oynanır. Verdiği keyif bir gereklilik hâline geldiği 
ölçüde oyun gereklidir. Her zaman ertelenebilir. Hiçbir zaman fiziksel bir 
ihtiyaç, ahlaki bir görev ya da asli bir amaç değildir. Ancak kabul edilmiş bir 
kültürel işlevi, bir ritüel hâline dönüşmüşse zorunluluk, gereklilik ya da görev 
olarak algılanır. Yani aslında yetişkinler de oyunlar oynar ama kurumlaşmış 
olanlarını… Bu noktaya yeniden değineceğiz.  
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Oyunun ikinci özelliği ise sıradan, olağan, alışılmış olandan farklı, gündelik 
yaşamdan ayrı bir şey olmasıdır. “Gerçek” addettiğimiz yaşamın içine dâhil 
değildir; daha çok, “gerçek yaşam”ın dışına atılan bir adımdır ve oyuncular 
da bunun bilincindedir. Örneğin her çocuk oyun oynarken yalnızca “mış gibi 
yaptığının” kesinlikle farkındadır. Fakat bu, çocuğun oyunu ciddiye almasına, 
oyunu ciddiyetle oynamasına mani olmaz.  
  
Oyun, bir kere oynandı mı artık “aklın yeni bir yaratımı”, “bellekte tutulan bir 
hazine”dir. “Bulaşıcıdır; gelenekleşir.” İstenildiği zaman tekrar edilebilir, 
oynanabilir. Bu tekrar edilebilme kabiliyetinde oyunun en gerekli 
özelliklerinden biri saklıdır: Artık tek başına ve bir bütün olarak oyunun 
kendisi değil, onun iç yapısı da geçerlilik kazanır. Ve işte kültürler de aklın bu 
yeni yaratımlarının ve oyunların “geçerli” hâle gelen iç yapılarının birikimiyle 
inşa edilen binalardır. Öte yandan her oyun bir zaman ve mekân 
sınırlamasına sahiptir. Huizinga’ya göre, mekân sınırlaması daha ilginçtir; 
oyun ve kültürlerin oluşumu arasındaki bağı daha iyi açıklar. Öncelikle, her 
oyunun oynanacağı, oyun başlamazdan evvel, somut ya da soyut, kasten ya 
da kendiliğinden belirlenmiş bir oyun alanı vardır. Tüm dinî, siyasî, askerî 
v.b… ritüeller de biçimsel olarak birer oyun olduğuna göre, bu ritüellerin 
gerçekleştirildiği “kutsanmış mekânlar” da oyun sahalarıdır : Arena, oyun 
masası, ibadethane, sahne, ekran, tenis kortu, mahkeme salonu v.s… şeklen 
ve işlevi itibariyle, kendilerine özgün kuralların geçerli olduğu oyun 
alanlarıdır. Her biri, gündelik hayat dâhilindeki “geçici dünyalar”dır.  
 
Oyun, Düzen, Estetik ve Kusursuzluk 
  
Oyunun düzenle, estetikle, kusursuzluk ve hayatın anlamıyla nasıl bir bağı 
var? “Oyun alanı içerisinde mutlak ve alışılmamış bir düzen hüküm sürer” 
diyor Huizinga. Çünkü ona göre her oyun “mutlak ve üstün bir düzen 
gerektirir” ve bunu yaratır. Düzen yaratması, oyunun çok olumlu bir 
özelliğidir çünkü oyunlar bu şekilde “Kusursuz olmayan bir dünyaya ve 
hayatın anlamına, geçici ve sınırlı bir kusursuzluk katar.” Bu düzenden en 
küçük bir ayrılış, en önemsiz bir sapma, “oyunu bozar, onu karaktersizleştirir 
ve değersizleştirir.” Oyunbozanların kimler olduğunu az sonra göreceğiz.  
  
Yazının başında da bahsettiğimiz gibi, Huizinga oyunla ilgili teorisini kurarken 
Schiller’den faydalanmıştı. Estetik meselesi işte bu nedenle onu ilgilendiriyor.  
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Huizinga, belki de, diyor, oyun ve düzenin en temel benzerliği, oyunun büyük 
oranda estetikle ilişkiliymiş gibi gözükmesindendir. “Oyun, güzel olma 
eğilimindedir.” Oyunun unsurlarını tanımlamak için kullandığımız kelimeler, 
aslında güzelliğin etkilerini tarif ettiğimiz estetik terimleridir : gerilim, letafet, 
uyum, ahenk, denge… “Oyun hepimizi büyüler”, diyor, “etkileyici” ve 
“çekici”dir. “Şeylerde algılayabildiğimiz en soylu özelliklerle donatılmıştır : 
Ritim ve harmoni.”  
  
Estetikle ilişkili gördüğü “gerilim” kavramı, oyun söz konusu olduğunda daha 
insanî bir çehreye bürünür. Ona göre gerilim, oyunun en önemli 
unsurlarındandır. Belirsizliği, riski, bir meseleyi nihayete erdirmek için karar 
vermek gerekliliğini temsil eder. Oyuncu, bir şeyin sonlanmasını ve kendi 
çabasıyla başarıya ulaşmayı arzu eder. Her oyuncu, bir zorluğun üstesinden 
gelmek, başarılı olmak ve gerilimi sonlandırmak ister. Kumar ve spor 
oyunlarında, gerilim en yüksek noktadadır. Böylelikle gerilim unsuru, 
oyuncunun cesaret, azimlilik ve dürüstlük gibi hünerlerinin sınanması 
anlamına geldiğinden, oyuna belirli bir etik değer de katmış olur çünkü 
oyuncu, kazanma isteğine karşın oyunun kurallarına uymaya devam etmek 
zorundadır.  
  
Mızıkçılar : Kanun Kaçakları, Devrimciler, Peygamberler Ve Kâfirler 
  
Kurallar çok önemlidir, her oyunun kuralları vardır. Oyunun sınırladığı geçici 
dünya içerisinde “neyin geçerli olduğunu” kurallar belirler. Kurallar kesinlikle 
bağlayıcı ve meşrûdur. Kurallar çiğnendiğinde oyunun kurulduğu dünya 
tümüyle çöker; oyun biter; “hakemin düdüğü büyüyü bozar ve ‘gerçek’ 
yaşam yeniden ortaya çıkar.” Oyunun kurallarını çiğneyen, oyunbozandır, 
mızıkçıdır. Pratikte mızıkçı olanlar, kanun kaçakları, suçlular, gizli derneklerin 
üyeleri, devrimciler, din değiştirenler, her dinin kâfirleri, mucitler, 
peygamberler, vicdanlı muhalifler ve benzerleridir. Toplum içerisinde, özellikle 
de yüksek ciddiyet dünyasında ve özellikle genç erkeklerin oyunlarında 
hilekâra, mızıkçıya gösterdiğinden daha çok müsamaha gösterilir. Çünkü 
mızıkçı, oyunun oluşturulduğu dünyayı yerle bir eder; geçiciliğini açığa 
çıkarır; büyüyü bozar. Oysa hilekâr, hile de yapsa hâlâ oyunun içindedir. 
Mızıkçı ise oyundan çıkandır ve bu şekilde kendisini geçici olarak diğerleriyle 
birlikte hapsettiği oyun dünyasının göreceliliğini ve kırılganlığını gün yüzüne 
çıkarmış olur. Ve işte tam da bu sebeple toplumdan dışlanması, 
uzaklaştırılması gerekir çünkü artık oyuncu topluluğunun varlığını tehdit eder 
hâle gelmiştir.  
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Toplumdan dışlanan mızıkçıların da bazen kendi kuralları olan yeni 
topluluklar kurdukları olmuştur. Mızıkçıların kurdukları oyuncu toplulukları 
çoğunlukla toplumcu ya da birlikçi yapıdadır ve tüm yapıp ettiklerinde 
oyunun belli bir unsuru mutlaka hâkimdir. Yani onlar da kendi mutlak ve 
üstün düzenlerini kurar, yeni bir oyun başlatırlar.  
  
Oyuncu topluluğun belki de en belirgin özelliği, oyun bittikten sonra bile 
kalıcı olmasıdır. Oyuncuların her biri, oyun süresince “diğerlerinden ayrı” bir 
birliktelik kurmak, dünyanın geri kalanından farklılaşmak, önemli bir şeyleri 
paylaşmak ve olağan kuralları kabul etmemek duygularını deneyimler. Bir de 
“sırlarımız” vardır. Oyunun içerisinde yarattığımız bu “sırlar” yalnızca bizim, 
aynı oyunu oynayanlar içindir, “diğerleri” için değil… 

Hatta diğerlerinin ne yaptığı bizi hiç 
ilgilendirmez. Sıradan dünyanın 
kuralları da oyun içerisinde geçersizdir. 
“Biz farklıyızdır ve şeyleri farklı şekilde 
yaparız.” Bu, onları birbirine öylesine 
bağlar ki, oyunun sona ermesinden 
sonra bile bu deneyimler büyüsünü 
korumaya devam eder. Bu açıklama, 
diğer pek çok şeyin yanı sıra, size de 
ulusların oluşumunu anımsatmıyor mu?  

“Bizi biz yapan değerler” söylemini hatırlayınız ve bu söylemin yalnızca bizim 
ülkemiz için geçerli olmadığını da… Huizinga’nın düşüncesinden yola 
çıkarak, yalnızca kültürlerin değil ulusların da kurulmaya başlamaları insan 
yapısı, insan kurgusu oyunlarla gerçekleşmiş değil midir? Bugün yeryüzünde 
varlığını sürdüren her ulus, aslında birer oyuncu topluluğu olmasın? Oyun 
biter ama topluluk var olmaya devam eder. 
 
Şaman Türk’ün Din Adamı Kam ya da Asıl Adıyla Oyun  
Yeniden Metin And’a dönersek… Onun da söylediği gibi, kaynaklar, oyun 
sözcüğünün Türkçe’nin en eski sözcüklerinden biri olduğunu gösteriyor. Gök 
Tanrı inancına sahip Şamanist Türklerde din adamı sayılan “kam”ın türlü 
adlarından biri de oyun.  Kam, tanrılar ve ruhlar ile insanlar arasında 
aracılık yapma yeteneği ve gücüne sahip olan kişi. Özellikle de kötü ruhlar -
ki insanın en büyük düşmanı onlardır- ancak onun sayesinde kovulur. 
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Orta Asya ve Şamanizm bağlamında yapılacak her türlü araştırmanın 
olmazsa olmazı Abdülkadir İnan’ın Şamanizm adlı eserinde de “Oyun 
kelimesi eski Türklerde doğrudan ve öncelikle  ‘kam’ anlamına gelir” deniyor. 
Eğer gerçekten de henüz Orta Asya’dayken oluşmaya başladıysa, Türk 
ulusunun oluşumunda kamların ve oyun kavramının apayrı bir yeri olsa 
gerek. And, olaya ulus değil kültür oluşumu açısından bakıyor ve 
Huizinga’nın kuramının Türk kültürüne uygulanmasının ne denli doğru 
olduğunu, Türkçe’de oyun kelimesinin kökeninin büyü ve ritüelle doğrudan 
ilgili olmasıyla açıklıyor.  
 
Kadın kama –evet Türklerde kadınlar da kam olabiliyordu, hatta ilk kamlar 
kadındı- Moğolca’dan gelen udahan, orta şamana orta-oyun yüce şamana 
ulahan-oyun deniyordu. Daha da önemlisi kamların gerçekleştirdiği dinî 
töreninin bütününün adı oyundu. Kam bu törende dans ediyor, ses ve çalgı 
ile müziğini yapıyor, yüz kaslarını kullanarak, sesler çıkararak taklit ve 
dramatik öğelere başvuruyor ve şiir okuyordu. Böylece oyun sözcüğüyle 
tiyatro, dans ve türlü seyirlik oyunların kökeni kamda ve onun eylemlerinde 
toplanmış oluyordu. Büyük ve göçebe devletler kurmuş olan Şamanist Türk 
kavimlerinin inançlarının esasları Gök Tanrı, güneş, ay, yer, su, ata ve ateş 
kültleri idi; bunlara kurbanlar sunarlardı. Hatta dini tören ve ritüellerini icra 
etmek için “resmi tüzük” bile oluşturmuşlardı.  



ekim 2012 martı* 

52 

Huizinga’nın bakışıyla, ne kadar da oyuncu bir topluluk değil mi?  
Bir kamın yürüttüğü dinsel bir töreni düşünelim. Kam, dinî tören 
gerçekleştirmesi gerektiğinde çalgılar çalıyor ya da çaldırıyor, şarkılar 
söylüyor, dans ediyor, rol yapıyor, türlü çeşit hayvanı taklit ediyor, bu şekilde 
kötü ruhları kovup iyilerini çağırıyor, hastalara şifa dağıtıyor, Tanrı ve iyi ruhlar 
ile insanlar arasında bağ kuruyordu. Ve “oyun” bittiğinde oyuncu topluluk var 
olmaya devam ediyordu; çünkü beraberce özel ve önemli bir şeyler 
paylaşıyorlar, aynı deneyimi beraberce yaşıyorlardı.  
 
Bu onları, bu yolla farklılaşmayan diğerlerinden farklılaştırıyordu. Bu oyun, 
gönüllü bir şekilde ve özgürce oynanıyordu. Amaç, eğlenmek, boş zamanları 
değerlendirmek değildi; üstelik oyunu başlatan ve baş rolde olanlar çocuklar 
değil, yetişkinlerdi. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde asıl rol oynayanlar 
ise pek çok açıdan geçmişin kamlarına benzeyen dervişlerdi. Bu dervişler, 
Osmanlı beyleri ile işbirliği içerisinde müritlerini savaşçı olarak yetiştirmiş, 
gazalara, fetihlere katılmış, devletin topraklarının genişletilmesine böylelikle 
katkı sağlamış ve en önemlisi de halkın gözünde Osmanlı Devleti’nin 
meşruiyetini sağlamışlardı. Bir imparatorluğun temelleri böyle atılmış, yeni 
yeni oyunlar böylece kurulmuştu. Bir oyun bitmiş, yenisi başlamış ve topluluk 
varlığını sürdürmüştü.   
 
Bana kalırsa, Huizinga haklı, kültürden önce oyun vardı ve kültürler oyunları 
değil, oyunlar kültürleri oluşturdu. Eğlenmek ve boş zamanlarını hoşça 
geçirmek isteyen değil “oyuncu insan”ın kurduğu oyunlar kültürleri oluşturdu. 
Bu sürecin insanın var oluşa anlam verme çabasıyla ilkel hâlinden 
farklılaştığını düşünmek de olanaklıdır. 
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Kendisinin, yaşadığı dünyanın ve evrenin var oluşunu anlamlandırmaya 
çalışan insan, hem bu çabasında kendisine yardımcı olsun diye hem de “Ya 
bütün bunların bir anlamı yoksa?” endişesiyle anlamlar yaratmak ve 
yüklemek için icat etti ve kullandı oyunu. Oyun oynarken aynı çocuklar gibi 
ve hâlâ “mış gibi” yapıyorsak bundandır belki de… Biliriz ama 
ciddiyetimizden ödün vermeyiz. Geçici de olsa o büyülü evrenin dışına itilmek 
istemez ve uymamız gereken kurallara uyarız. Uymayanları, mızıkçıları yani, 
varlığımıza tehdit olarak gördüğümüzden dışlarız.  
 
Aslında “gerçek” dünyanın dışında “geçici” dünyalar yarattığımızın bilincinde 
olarak oynarız fakat biliriz ki, hepimiz aynı oyuna inanır ve oynarsak, onu 
içselleştirir, törenlerle onu tekrar tekrar doğrular ve varlığını ispat edersek, 
kusurlu yaşama kusursuz bir anlam katar ve bir “düzen” yaratırız.  
 
Biz insanlar, anlamlara ve düzene ne kadar da muhtacız… Bugünün 
dünyasında hâlâ hep beraber oynadığımız oyunlar, evrensel kültürün yeniden 
üretilmesine, geleceğin şekillenmesine hizmet edecekse eğer, en önemli şey 
oyun kurucuların doğru seçilmesi ve her bir bireyin kendi zihniyle oyuna aktif 
olarak katılması olmalıdır.  
 
Herkese iyi oyunlar… 
  
  

Metin And Kimdir?  
1927 doğumlu olan, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni bitiren And, New 
York’da bale, tiyatro ve opera eğitimi aldı 
ve yazı yaşamına bu alanlara ek olarak 
edebiyatı da ekleyerek, eleştiri yazılarıyla 
başladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde 
kuruluşundan itibaren 30 yıl boyunca 
görev yaptı. Boğaziçi ve Bilkent 
üniversitelerinde kültür tarihi dersleri verdi.  

Geleneksel Türk tiyatrosunun kökenleri ve Batı etkisiyle gelişen Türk 
tiyatrosu üzerine çalıştı; 50’ye yakın kitap, 1500’e yakın bilimsel inceleme, 
tanıtım ve eleştiri yazısı yazdı. Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü (1970) ve 
Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü (1998)’nün de aralarında 
bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.   
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-Genç Zabit Utku Can’a- 
RAVENNA  DENİZ GÜNLÜKLERİ-1 
Denizine küsmüş kent, gömülmüş ovaya 
Başını rüzgar üstü tutar, yüreğini yanık… 
Yalnızlığıyla arasına girmiş suskun rıhtım, 
Şimdi solgun üzüntülü bakmakta Candiano’dan karşıya…  
  
Gülümsüyor malta taşları, 
Bir seyir defteri gibi işleniyor, 
Yağmurun dans ettiği o sokaklarda… 
  
Bulutun yakasında bir çiçek olur,   
Göğü selamlarken renkli ışıklar, 
Yelken sarar, zaman, geçmişin dehlizlerine doğru 
Enli bir Roma kılıcı gibi denize iner yakamozlar. 
  
Dante cennetini saçmıştır bugün Ravenna’ya   
Otuz dört kantoda terler cehennem, 
Gözü takılır Vergilius’a Araf’ta. 
Karaya vurmuş bir ölü su dalgası gibi 
Zamanın solungaçları umutsuz açılmakta, 
Sahibi olmayan bir gece gibi suskun kapanmakta… 
  
Akdeniz’in son omurlarındayız, 
Korsika, Sicilya, Girit, Kıbrıs, Gazo, Comino, Malta, 
Önümüze uzanmakta, 
Gökyüzü sonsuz, ince bir sisiyle engin deniz, 
Güneş, kavramış umutları şimdi daha sessiz. 
 
Motorun döngüsü bastırır dalgayı, 
İni de, cini de deniz giysili, 
Döner geminin çarkında, 
Yol alır, Roma güneşinin altın rengi. 
  
 

şiir 
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Yüreğim Punt Alberete Parkı’nda yalnız, 
Bir başıma, gemisiz, denizsiz suskun bir gecede 
Denize sözcük düşer bu saatlerde…  
“Ey kaptan!” diyorum kendime, 
“Yüz metre, bir o kadar grostonluk da olsa gemim, 
Bak, koca denizde çöp gibiyim. 
Pişiyor benliğim, müjdeliyor insanlığımı, 
Sular denize, insanlar evine 
Akıyor zaman içinde…  
  
Not:  
Dante  Ünlü İtalyan şairi Dante Alighieri..Mezarı Ravenna kentindedir. 
Ravenna : İtalya'da Emilia-Romagna bölgesinde bulunan ve ayni ismi 
taşıyan Ravenna ii merkezi olan bir kentdir. 
Candiano:Denizin kanallarla bağlandığı Ravenna’nın bir semti. 
Vergilius:İlahi Komediya’nın Cehennem bölümündeki kahraman. 
Araf  :İlahi Komediya’daki bölüm. 
Punt Alberete  Parkı: Ravenna’nın en büyük parkından biri. 
  
RAVENNA  DENİZ GÜNLÜKLERİ-2 
  
Adriyatik’i denizanaları uykuya ninnilemede, 
Yüzü çarşaf gibi işli denizde, 
Ayın eteklerine serilen şarap, gün batımında kanıyor ayine. 
Dante Alighieri, sürgün ölümüne 
Tuzlu suyun, mavi gamzesinden damlayan 
Islak karanlıktır, denizin gizeminde boğazlanan. 
Devrik saltanatlı yarım ömürlü güneş 
Ravenna kanallarında buluşmaya gelecek  birazdan.. 
  
Şimdi dalgalar denizden akıyor dağlara doğru 
Kılık değiştirerek kayıp gitmek istiyor ufuklara 
  
Ravenna, renkli matruşka gibi rıhtım içinde rıhtım  
Şaşırıyor dalgalar, kıyı hangisi? 
Beton, demir ,lastik yorgun gemileri kucaklar 
Kanalda onlara ana gibi bakar. 
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Sığınacağı rüzgaraltı bir yer arar , 
Anlatmak için bin yıllık öyküsünü 
Ses sesi açarsa, dört mevsim bilir 
Deniz tutamaz  mavi sözünü. 
 
Işıklı şamandıralarını çek ey sessizlik, 
Şimdi bir sokak olmalıydı bu denizin üstünde, 
Satıcıların, çocukların, kadınların sesleri 
Araç gürültüleriyle karışmalıydı birbirine…  
  
Kör karanlık, 
gece yarısı siner,ağlar, geminin burnunda.. 
  
Adriyatik Denizi, soluk ışıklı güvertenin  
İki yakasına, iki mavi çiçek olur. 
  
Genç zabit, Köprü üstünde, 
Vardiyada…  
Dümen başında, 
Arar gözleri o parlak yıldızı, 
Yarışmak için onunla bu gece yarısı…  
  
Not:  
Adriyatik Denizi : Akdeniz'in İtalya Yarımadası ve Balkan Yarımadası arasında 
kalmış koludur. Akdeniz'e Otranto Boğazı ve İyonya Denizi vasıtasıyla 
bağlanır. 
 
Çevresinde İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek, 
Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Otranto Boğazı'nın sınırlarının kabulüne 
göre bazen Yunanistan da bu ülkelere dahil edilir. 
 
 
Adriyatik/Adriya olan ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta 
üzerindeki Adris şehrinden alır 
  
Dante Alighieri: İtalyan edebiyatının en büyük ve en önemli  temsilcilerinden 
biri olan Dante Alighieri’nin mezarı Ravenna kentindeir.  Hayatının önemli bir 
bölümü memleketi Floransa’dan uzakta, sürgünde geçen Dante 14 Eylül 
1321’de Ravenna’da hayata gözlerini yummuştur. 
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Kitaba ismini veren Andrea Del Sarto’nun Madonna Della 
Arpie adındaki tablosudur.  Şu anda Fransa’da Uffizi Galeride 
imiş. Fransa gezilerinden önce hatırlayıp gidip görmeli. 

ekim 2012 martı* 
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Ölmeden önce, ölürcesine sevmek... Çok 
sevmek... Çok istemek... Raif Bey’in adeta 
sessiz çığlıklarını duyuyoruz  satırlar 
arasında. Kulak vermek ister misiniz? 
 
Raif Bey ile tanışmam ılık bir haziran günü akşam 
üstü saatlerine denk gelmişti.  Yoğun geçen 
günün bana hediyesi  olan o saatlerde, her 
zaman gittiğim kitapçıda bir taraftan çayımı 
yudumlarken diğer taraftan almak için seçtiğim 
kitapları karıştırıyordum. Sabahattin Ali’nin “Kürk 
Mantolu Madonna” sı da o kitaplardan biriydi; 
kitabı okumaya başladığımda daha ilk 
sayfalarda Raif Bey’in hikayesi beni etkisi altına 
almıştı.  
 

Raif Bey dış görünüş itibariyle gayet temiz, düzenli,naif ve mesafeli bir 
görünüm  sergiliyordu.Tepkisiz bir tutum sergilemesine rağmen gözlerinde 
anlayış ve şefkat vardı.  Gerek iş ortamındaki gerekse aile hayatı içindeki  
tutum ve davranışları dış görünüş itibariyle  onun dünyadan, hayattan 
saklanmak istermişçesine yaşadığı izlenimi veriyordu insana. Bu mesafeli 
duruşu, tepkisizliği hatta beceriksizlik hissi uyandıran etkisizliği onu yakından  
tanıma isteğimi daha da arttırdı. Günümüzde birbirimizi dış görünüşümüzle 
değerlendirip kısa süre içersinde kesin yargılara varıyoruz. Her insanın bir 
hikayesi olduğunu , bir iç dünyası olduğunu ve dış görünüşün bunu tam 
anlamıyla yansıtmadığını unutuyoruz. Raif Bey’in hikâyesinde de bu durum 
ön plana çıkıyor.  
 
Raif Bey, dış görünüş itibariyle çok farklı bir tavır sergilerken, sürprizlerle dolu 
siyah kaplı defterini okumaya başladığımda, o güçlü ve sarsılmaz iradenin 
altında yatan güvensizlikleri, hayal kırıklıklarını ve umutsuzlukları gördüm. 
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Raif Bey de “mış gibi “ yaşayanlardan biriydi. Kendini hayattan saklamak 
istermiş gibi yaşamını sürdürürken aslında o da kendini ifade etmek , kendi 
gerçekliğini yaşamak istiyordu. Yazmaya başladığı ilk satırlarda “Her şeyi 
kafamda yalnız başıma saklayamayacağım. Söylemek, bir şeyler, birçok şeyler 
anlatmak istiyorum...” diyordu. Bunlar Raif Bey’in sessiz çığlıklarıydı aslında.  
 
Bu sessiz çığlıklar çocukluğundan itibaren atılmaya başlanmıştı, herkesin 
zaman zaman maruz kaldığı gibi Raif Bey de anlaşılamamaktan muzdaripti. 
Ailesi onu anlamıyordu... Ona biçilen hayatı yaşatmak istiyorlardı. O da 
kendini ifade etme cesareti göstermeyip, okuduğu kitaplardaki 
kahramanlarda kendi gerçekliğini yaşıyordu. Çevresiyle sağlıklı bir iletişim 
içinde değildi. Hem kendinden uzaklaşmıştı hem de çevresinden. Hayattan 
kaçmaya o yaşlarda başlamıştı.  Baba mesleğini geliştirmek amacıyla eğitim 
için Almanya’ ya gitmeyi kabul etti ancak bu onun için bir kaçış olmuştu. 
Dünyayı çok sıkıcı bulmaya başladığı bu dönemde yavaş yavaş kendini de 
tanımaya başladı. Almanya ‘da geçirdiği zamanlar ona ayna olmuştu. 
Çocukluğuna, ailesine, okuduklarına , yaptıklarına yani kendi özüne.  
 
Kendini aradığı Almanya günlerinden birinde, bir resim sergisinde karşılaştığı 
eserdeki kadına aşık olmasıyla tüm gerçekliği ile yüzleşmeye başlıyor; 
korkularıyla, özgüven eksikliği ile, her şeyde kendini suçlama haliyle .... ve 
yalnızlığı ile.  Raif Bey “Aşık olunca hayatının sebepsizliğini ve boşluğunu 
düşünmeden içi ezilmeden uykuya daldığını”  söylüyordu. Aslında aşık olduğu 
kadında yani Maria Puder’de kendini bulmaya başlıyordu. 
 
Maria Puder babasını çok küçük yaşta kaybetmiş ve annesi ile birlikte hayata 
karşı mücadele eden bir insan. Olabildiğince gerçekçi, dürüst, eşitlikçi ve 
adalet anlayışı olan bir kadın.  Olaylar aynı olmasa da her ikisinin de 
hikayelerinin çıkış noktası aynı gibi fakat hayata karşı takındıkları tavır 
farklıydı. Raif Bey ne kadar kendi gerçekliğini yaşamaktan kaçıyorsa Maria 
Puder kendini yaşamak konusunda o kadar cesaretli ve  akıntıya kapılmadan 
gerçekliğini yaşamak istiyordu. Ortak noktaları ise inançlarını kaybetmiş 
olmaları...  Maria Puder yakınlaşmak istiyor ancak erkeklere karşı inancını 
kaybetmiş ve ilişki de kendini olduğu gibi ifade etmekten korkuyordu. Raif Bey 
de hayata olan inancını kaybettiği için yaşamda ben varım diyemiyordu.  
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Bu aşk hikayesinde de bütün aşk hikayelerinde olduğu gibi  iki insanın 
kendileriyle yüzleşme sürecine  tanık oluyoruz. Raif Bey’in Maria Puder’de 
bulduğu aslında kendi hayatında  ortaya koyamadığı cesaret ve kendine 
karşı dürüstlüktü. Maria Puder ile birlikte yaşamının sorumluluğu almaya 
başlayacaktı ancak olmadı.Raif Bey bu aşk hikayesinin kendi hayatındaki 
etkisini anlatırken şöyle diyordu “ (...)Asıl ben ,otuz beş seneye yaklaşan 
ömrümde, ancak üç dört ay kadar yaşamış, sonra, benimle alakası olmayan 
manasız bir hüviyetin derinliklerine gömülüp kalmıştım(...) Hayatımdan o 
kadın çıktıktan sonra, her şey hakikiliğini kaybetmiş; ben onunla beraber, 
belki daha evvel ölmüşüm.” 
 
Raif Bey’ e göre hayat ancak bir kere oynanan bir kumar olduğu için Maria 
Puder’in hayatından çıkmasıyla o kumarı kaybettiğini düşünüp derin bir 
yalnızlığa gömülmüştü. Kendi ruhunun çığlıklarına kulağını kapatmayı 
seçmişti. Hayata karşı, onun hakkında beceriksizlik hissi uyandıran etkisizliğe 
bürünmüştü. 
 
Raif Bey’in hikayesi insan olmaya dair hazin bir hikaye. Bu hikayeden 
kendimizden ve etrafımızdan çok şey bulabiliriz . İnsanın kendi gerçekliğinden 
kaçışının ve hayata karşı cesaretsizliğinin derslerle dolu zamansız ve mekansız 
bir örneği...  
 
Kitap Adı: Kürk Mantolu Madonna  
Yazar: Sabahattin Ali 
Sayfa:160 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
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Bu ay, aklımıza takılan kavramlara, kelimelere değil de, sektör ve iş 
hayatıyla ilgili yaşanması muhtemel birçok olayı örneklendiren bir 
kitap tanıtmak istedik sizlere: Bir İnsan Kaynakları Masalı, 
performans, motivasyon, yönetim, çatışma gibi birçok kelimeyi 
örneklendiren başarılı bir çalışma. 
 
Bir kitap mağazasında reyonlar, çok satanlar, az satanlar, yeni çıkanlar 
arasında gezerken, gözüm, bir kitaba ilişti. Elma Yayınları’ndan çıkan bu 
kitabın ismi, dikkatimi çekti öncelikle : BİR İNSAN KAYNAKLARI MASALI. 
Elime alıp, sayfalarını karıştırmaya başladım, satın aldım ve çok kısa bir 
sürede de bitirdim. İK. alanında çalışmayı düşünenler, çalışanlar ya da İK 
hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için, iyi bir kitap. Çalışmaya 
başlamamış olan yeni iş adaylarını, şirket içinde kısa bir yolculuğa çıkartıyor. 
Kitabı okurken, bir yerden sonra, “Bu kadar şey, bir yıl içinde olur mu?” 
dedirtiyor ama adı üstünde “İ.K. MASALI”. 
 
İK’daki süreçlerin çoğunu işlemeye çalışmış Özden Arslan. Performans 
Yönetimi, İşe Alım, Ücret Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Mobbing gibi konular, 
akıcı bir dilde, örneklerle ele alınmış. Ve kitaptaki çoğu karakterle, biz 
aslında asansöre binerken, çay alırken, durakta otobüs beklerken, ofiste 
telefonla konuşurken karşılaşıyoruz.  
 
Karakterler konuşurken, size adeta “İş hayatına hoş geldiniz” diyorlar. İK 
alanındaki çoğu konu, soru ve sorun, ete kemiğe bürünerek karşınıza çıkıyor 
kitapta. Ezgi adlı karakterle birlikte, onun işe başladığı ilk günden, yaşadığı 
olumlu olumsuz birçok şeye tanık oluyorsunuz. Kendinize pay 
çıkarabiliyorsunuz. Her bölüm, Ezgi’nin aldığı kararlarla sona eriyor. 
İnanıyorum ki, çalışma yaşamında kendimizle ilgili en doğru kararları verecek 
olan yine bizleriz. Zaten insan, yaşamıyla ilgili kararları kendi verdiği zaman 
sahip çıkar ve uygulamış olur. 
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Kitap, Amerika’dan alınmış uygulanmaz teoriler yerine,Türkiye’de yaşanan 
gerçeklerden örnekler taşıyor. Etrafımızda, gerçekten bulunduğu yeri hak 
etmeyen, boşu boşuna koltuk işgal eden, onlarca insan var. Kendisini 
geliştiren, yaşadıklarını paylaşan, soran, düşünen, sorgulayan, empati kuran, 
bunu ifade eden bilir kişilere ihtiyacımız var halbuki… Bu kitap için, yazarı 
Sn. Özden Arslan’a teşekkür ediyorum. Üniversitede okuyanlar veya bu 
alanda çalışmayı düşünenler için, alın okuyun, derim. 
 
Kitap Adı: Bir İnsan Kaynakları Masalı 
Yayınevi: Elma Yayınları 
Sayfa Sayısı: 237 
 

63 
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Bakmayın  siz  kahramanımızın  adının  küçük  
prens  olduğuna,  onun  hayat  felsefesi   
dağlardan  daha  büyük,  yaşamın  derinliğine  
varma   çabası  fırtınalardan  daha  kuvvetli.   Bu 
kitap  hayatın anlamını  irdelemek  için  çok  
doğru  bir  başlangıç.  Çocukların,  gençlerin,  
yetişkinlerin  rehberi  olabilecek  bir  kitap.   
 
Yazar,  uçağı  Sahra  çölüne  zorunlu  iniş  
yaptığı  sırada  Küçük  prensle  tanışır.  Prensimiz  
bir  harman  yeri  büyüklüğündeki   
asteroidinden,  dünyayı  ziyarete  gelmiştir.  B 
612 isimli  bu asteroid,  bir  Türk  astronom  
tarafından  bulunmuş  fakat  fesli,  şalvarlı  bu  
adamın  buluşuna  kimseler  itibar  etmemiştir 

Astronom,  ancak  batılı  kıyafetlere  büründüğünde  kendini  ispat  
edebilmiştir.  
 
“Büyükler  böyledir  işte!”  Bu  sözü  küçük  prensin  ağzından  sık  sık  
duyacaksınız  kitapta  ve  ona  sık  sık  hak  vereceksiniz.   
Prensimizin  gezegeninde  ikisi  lav  halinde,  birisi  sönmüş  üç  tane  
yanardağı  vardır.  Küçük  prens  onları  düzenli  olarak  temizler.  Bir  de  
çiçeği  vardır  ki,  dünyadaki  en şımarık   çiçektir  o.  Kendini,  ondan  daha  
güzeli  olmadığına  inandırmıştır.  Bu  sebeple  de  bir  hayli  kaprisler  
yapmaktadır  prense.  Küçük  prens  çiçeğinin  kaprislerini  sineye  çeker  ve   
ona  çok  iyi  bakar  her  zaman.   Derken,  bir  seyahate  çıkmaya  karar  
verir,  sevgili  çiçeğinden  de  izin  alarak  koyulur  yola. 
Gittiği  ilk  gezegende  bir  kralla  karşılaşır.  Ondan,  insanın  kendini  
yargılamasının  en  zoru  olduğunu  öğrenir.   İkinci  gezegende  kendini  
beğenmiş  bir  adam  çıkar  karşısına.  Herkesin  kendisine  hayranlık  
duymasını  istemektedir  adamcağız  ama  ne  çare ki,  gezegende  ondan  
başkası  yoktur.  Küçük  prensten  kendisini  alkışlamasını  ister.  Prens  adamın  
arzusunu  yerine  getirirken,  büyüklerin  çok  tuhaf  olduklarını  düşünmektedir.   
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Sonraki  gezegende  bir  ayyaşla  tanışır.  
Ayyaş  içtiği  için  çok  utanmakta  ve  
utancını  unutabilmek  için  daha  fazla  
içmektedir.  Şu büyükler  gerçekten  çok  
tuhaftı.  Her  gittiği  gezegende  bunu  
daha  iyi  fark ediyordu  Küçük  Prens. 
   
Dördüncü  gezegenin  sahibi  olan  
işadamı,  sadece  saymakla  geçiriyordu  
günlerini.  Gökyüzündeki  bütün  
yıldızların  sahibi  olduğunu  anlattı  
prensimize.  Çünkü  bunu  ilk o  akıl  
etmişti.  Bu  yüzden  de  yıldızlar  ona  
aitti.  Yıldızlarını  sayıyor  ve  deftere  
kaydediyordu.  İşadamının  işiydi  bu.   

Küçük  prensin  üç  tane  volkanı  vardı  her  gün  temizlediği,  bir  tane  
çiçeği  vardı  her  gün  suladığı.  Küçük  prens  de  onların  sahibiydi  ve  bu 
durum,  hem  volkanlarının  hem  de  çiçeğinin  işine  yarıyordu.  Ama  şu  
işadamının  yıldızlara  sahip  olmasının  yıldızlara  ne  yararı  vardı  ki!  Bunu  
sorduğunda  işadamına,  hiçbir  cevap  alamadı. 
 
Ziyaret  ettiği  gezegenlerin  en  ilginci  beşinci  gezegendi.  En  küçükleriydi .  
Sadece  bir  fener,  bir  de  feneri  yakan  adam  vardı.  Gezegen  o  kadar  
hızlı  dönüyordu  ki,  fenerci   dakikada  bir  feneri  yakıp  söndürüyor  ve  
çok  yorgun  düşüyordu.  Uykuyu  çok  sevmesine  rağmen  bir  türlü  
uyuyabilecek  vakit  bulamıyordu.  Küçük  prens  sevdi  bu adamı.  Çünkü  o  
kendinden  başka  bir  şeyi  düşünüyordu,  fenerini.  
Gittiği  son  gezegen  çok  büyüktü.  Devamlı  kitap  yazan  yaşlı  bir  adam  
yaşıyordu  bu  gezegende.  Coğrafya  kitapları  yazan  adam,  hayatında  hiç  
gezmeye  gitmemişti.  Hatta,  gezegeninde  bir  okyanus  olup  olmadığından  
bile  habersizdi.  Çünkü  o  bir  gezgin  değildi.  O  gezginleri  kabul  eder, 
onları  dinler  ve  anlattıklarını  yazardı.  Küçük  prensten  ona  gezegenini  
anlatmasını  istedi.  Prens  çiçeğinden  de  bahsetti  adama  fakat  gelip  
geçici  şeyleri  yazamayacağını  söyledi  coğrafyacı.  Demek,  çiçeği  gelip  
geçiciydi  ve  prens  onu  yapayalnız  bırakmıştı.  Bunu  düşününce  üzüldü. 
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Ve  Küçük  prens  dünyaya  geldiğinde  çok  güzel  gülleri  görünce,  aklına 
gezegeninde  bıraktığı  çiçeği  geldi.  Zavallıcık  kendisinin  tek  olduğunu  
sanıp,  nasıl  da  böbürlenirdi.  Burada  olup  da,  şu  güzelim  gülleri  görse,  
kim bilir  ne  çok  üzülürdü.  Eşsiz  benzersiz  bir  çiçeğe  sahip  olduğunu  
düşünürdü  oysa  sıradandı  çiçeği.  Çimenlere  uzanıp  ağladı.   
Tam  o  sırada  bir  tilki  çıkıverdi  ortaya.  Tilki  küçük  prensten  kendisini  
evcilleştirmesini  istedi.  Böylece  aralarında  özel  bir  bağ  kurulacaktı.  Tilki  
bunları  anlatırken,  küçük  prens  çiçeğinin  de onu   evcilleştirdiğini  
düşünüyordu.  O  yüzden  diğerlerinde  çok  farklıydı  prensin  gözünde.  
Güllere    tekrar  baktığında,  kendi  çiçeğinin  benzersiz  olduğunu  hissetti.  
Çünkü  prens  çiçeğine  bakmış,  korumuş,  sulamıştı.  Onun  için  emek  
vermişti. O  çiçek  sadece  onun  çiçeğiydi.  Onun  için  çok  özeldi. 
Böylece  başından  geçen  her  şeyi  anlatmıştı  prensimiz.  Hikayesini  
yazarına  emanet  eden  küçük  prens  için ayrılma  vaktiydi  artık.  Sarı bir 
pırıltıyla  beraber  yok olup  gitti.              
  
Fransız  pilot  Antoıne  De  Saint-Exupery   Küçük  Prensi  New York’da  bir  
otel  odasında  yazmış,  kitap  1943  yılında  yayınlanmıştır.  Fransa’da   50  
frankların  üzerinde  hala  küçük  prensin  resimleri  bulunmaktadır.  Ünlü  
aktör  James  Dean  bu  kitabı  elinden  hiç  düşürmediğinden  bahsetmiştir  
bir  röportajında.   Herkesin  çok  sevdiği  bir  kahramandır  prensimiz.  
İnsanlara,  büyüdükçe  unuttukları,  yaşama  o  çocuk  masumiyetiyle  atılan  
bir  bakışı  hatırlatır.  
 
Kitap Adı : Küçük Prens 
Yazar: Antoine De  Saint- Exupery 
Türü : Roman 
Yayınevi : Mavibulut 
Çeviri : Yaşar Avunç 
Sayfa Sayısı : 93 
Basım Tarihi:  2009 
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Zeliha Dağhan 

Öğrenci Koçluğu ve Zaman 
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gelişim 

Zamanı artırıp, çoğaltamayız; azaltıp, eksiltme şansımız da yoktur. 
Zaman bize göre değil, biz zamana göre durum ve  akışımızı 
ayarlarız. Zeliha Dağhan’ın öğrencilerle yaptığı Öğrenci Koçluğu 
çalışmalarında da, zamanı her noktasında kullanmak ve onlara da 
bu farkındalığı hissettirmek önem taşıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?  
  
Zaman kelime olarak birçok anlama gelmektedir. Sözlük anlamlarına 
baktığımızda: Bir işin, bir oluşun  içinde geçtiği veya geçmekte olduğu süre; 
bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler; vakit; belirlenmiş olan an; 
dönem, devir… İnsanlar ne kadar esnek olsa da zaman bir o kadar  katıdır. 
Zamanı artırıp, çoğaltamayız, azaltıp, eksiltme şansımızda yoktur. Kısaca 
zaman bize göre değil, biz zamana göre durum ve  akışımızı ayarlarız.  
 
Öğrencilerle yaptığımız Öğrenci Koçluğu çalışmalarımız da, zamanı her 
noktasında kullanmakta ve onlara da bu farkındalığı hissettirmekteyiz. 
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Peki bunu nasıl yapıyoruz ? 
 
 Zamanında koçluk görüşmesine başlamak . 

 
 Görüşmeyi belirlenmiş zaman dilimine sığdırmak. Zamanında bitirmeye 

özen göstermek.  
 

 Görüşme süresinde belirlenen Hedefler de kalıp, görüşme konusunun 
başka konulara geçmemesi için zamanın akışı hakkında bilgi vermek. 
 

 Öğrenci kendisi için belirlediği hedefleri bir zamana bağlamak ve bu 
zaman süresince takip etmek. 
 

 Günlük yaşamda kol saati kullanmak. 
 

 Ders çalıştığı mekanda, saat olmasına önem vermek. ( Koçluk için 
yaptığımız görüşme odalarında her iki tarafında göreceği bir saat olması 
örnek teşkil eden bir davranıştır. )  
 

 Öğrencinin ilk kullanacağı saatin Analog saat olmasına önem vermek 
gerekir. Özellikle saat üzerinde rakamların olması, akrep ve yelkovanın 
zaman ilerledikçe nasıl hareket ettiklerini ve geçen süreyi fark etmelerini 
kolaylaştırmaktadır.  
 

 Bir yerden başka bir yere giderken,  saat kaçta hareket etti ve vardığında 
saatin kaç olduğuna dikkat etmek, zaman akışı konusunda bireye 
farkındalık sağlamaktadır.  
 

 Haftalık, aylık ve hatta yıllık plan yaparken zamanı kullanarak yapmak ve  
gerçekleşmeyen zaman dilimlerini  gözlemleyerek  bir sonraki adımlarda 
uygun hareket etmesi, o bireyin  uygun plan yapma konusunda inanılmaz 
geliştirmektedir.  
 

 Plan yaparken, yaşamımızdaki  her etkinliği  ( Okul, Sosyal Etkinlikler, 
Spor, Hobi,  Aile İlişkileri, Kitap Okumak, Bireysel Gelişim, Uyku, günlük 
ihtiyaçlar v.b. )  zamana dilimlerine bölmek ve sonrada detaylara inerek 
somutlaştırmak. 
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 Zaman algısını oluşturmak için şablon ve grafik kullanmak. 
 

 Planladığı hedefleri zamanında yapamadığı için onu yargılamadan bir 
sonraki aşamaya etkin bir soru ile getirmek. Örneğin :  “Eğer yapmış 
olsaydın şu an nerede olmanı sağlardı?“ sorusu ile farkındalığını 
arttırmak.  
 

 Uzun ve kısa vade de yapılacaklarını ayırt etmesini sağlamak. 
 

 Ertelediğiniz konularda, zaman akışında nasıl biriktiğini görmeyi ve 
hissetmeyi sağlamak. 
 

 Zamanın önemli bir itici güç olduğunun  farkına vardırmak. 
  
Öğrencilerin ve çocukların belirlediği hedeflere giderken, sabırla ve ısrarla 
devam etmelerini, başarıya ulaşmanın her ZAMAN basit ve kolay olduğunu 
vurgulamak ve  hissettirmek,  koçluk çalışmalarının bir başka unsurudur. 
  
Çalışın, sabredin, hedeflerinize önce  kendiniz inanın ve zaman ile dost kalın, 
Dodie Smith’in dediği gibi “Yaşam, her saniye yapılan küçük veya  büyük 
seçimlerin sonucudur.”  
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Gösterime girdiği yıl, aday olduğu ve 
kazandığı ödüllerle adından sık sık 
söz ettiren Sideways filmi, Santa Ynez 
turizmine sağladığı katkı, Pinot noir 
ve Merlot  satışlarına etkisiyle de 
dikkat çekiyor. Filmin gösterildiği yıl, 
Miles’in öve öve bitiremediği Pinot 
noir satışları yüzde 16 artış sağlarken, 
Merlot satışları ise yüzde 2 düşmüş… 
 

Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

SIDEWAYS 

iştah açıcı filmler 

Yönetmen: Alexander Payne 
Senaryo: Alexander Payne, Jim Taylor 
Oyuncular : Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen, Sandra 
Oh 
ABD-Macaristan yapımı, 2004 
  
Rex Pickett’in aynı adlı romanından başarıyla uyarlanmış –ki En İyi Uyarlama 
Senaryo Akademi Ödülü sahibi- şarap kültürünü ve hayatın iniş çıkışlarını 
aktaran bir film Sideways. 
 
Miles ve Jack, orta yaşa gelmiş olmalarına rağmen hala hayatlarını istedikleri 
düzene oturtamamış iki eski arkadaşlar.  
  
İki yıl önce boşanmasına rağmen hayata uyum sağlayamayan, İngilizce 
öğretmenliği yaparken yazar olmayı umut eden Miles, üniversiteden 
arkadaşı, eski pembe dizi ve reklam oyuncusu Jack’i, sık sık ziyaret ettiği 
Kaliforniya Santa Ynez vadisindeki üzüm bağlarında geziye çıkarır.  
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Miles’ın amacı; iyi şaraplar tadıp lezzetli yemekler yiyip golf oynayarak Jack’e 
kutlama hediyesi vermektir. Jack ise bir hafta sonra yapılacak düğünü öncesi 
son kez özgürlüğün tadını çıkarıp Miles’ı da buna ortak ederek çapkınlık 
yapmak arzusundadır. Şarap garsonu Maya ve şarap tattırıcısı Stephanie, kısa 
sürede bu gezinin parçası haline gelir.  
 
Miles’ın Pinot Noir sevgisinin altındaki nedenleri filmin ortalarına doğru kendi 
ağzından dinliyoruz: “ Yetiştirilmesi zor. Kalın kabuklu, erken olgunlaşıyor, 
sürekli bakım istiyor. Dünyanın gözden uzak yerlerinde yetişiyor. En sabırlı, 
tutkulu bahçıvanlar yetiştiriyor. Onun verebileceklerini anlamak için zaman 
ayıran üreticiler onu en iyi şekilde değerlendiriyor. Tadı akıldan çıkmaz, 
gezegenin en eski lezzeti.” 
 
Miles’ın romantik bir ilişki yaşadığı Maya şarapta ne buluyor dersiniz?  
“Aslında şarabı düşünmeyi severim. Nasıl canlı bir şey olduğunu... Üzümlerin 
yetiştiği yıl olanları düşünmeyi severim. Güneşin nasıl parladığını, yağmur 
yağıp yağmadığını... Üzümleri yetiştirip toplayan insanları düşünmeyi severim. 
Eğer yıllanmış bir şarapsa kaç tanesinin ölmüş olduğunu. Şarabın sürekli 
gelişmesini severim. Bugün açtığım şişenin başka bir gün açsaydım nasıl 
farklı olacağını. Çünkü bir şişe şarap canlı bir şeydir. Sürekli gelişir ve 
karmaşıklaşır…''  
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2004 Altın Küre’de En İyi Film Ödülü’nü de alan Sideways, şarap kültürüne 
girişi sağlıyor. Film mekânı olarak dünya çapında şarap imalathaneleriyle 
ünlü Kaliforniya Santa Ynez vadisinin seçilmesi elbette şaşırtıcı değil. Gezinin 
ilk durağında Miles’dan gözlemleyip,  koklayıp, içerek şarabın nasıl 
tadılacağını öğreniyoruz. Sadece bir şarap veya üzüm çeşidinin bile şarap 
tutkusu yaratabileceğini anlıyoruz. Şarap mahzeni veya koleksiyonu, 
tutkunlarının şaraba yaklaşımları hakkında işaretler içeriyor. Miles, Maya, 
Jack ve Stephanie’nin çıktıkları yemekte masaya gelip giden şaraplarla, her 
yemekle ayrı şarap içildiğine tanık oluyoruz.  
 
Bu filmi şaraba ilgi duyanlara, sevdikleri bir şarabı yudumlayarak izlemelerini 
öneririm. Miles’ın beğenisini dikkate alarak bir ara Pinot Noir içeceğim ama 
öncelikli tercihim; çiçeksi, çeşitli meyve (turunçgiller, şeftali, kayısı), bitkisel 
(yeşilbiber, kuşkonmaz), vanilya, tereyağı, baharat (karanfil) aromaları içeren 
Sauvignon Blanc olacak.  
  
Şarapla pişirilen yemekler de ayrı bir lezzette oluyor. Etler, deniz mahsülleri, 
soslar, tatlılar, şarapla pişirilen yemek grupları.  Julia Child’ın şarapla 
pişirdiği Boeuf Bourguignon’u bazılarınız anımsayacaktır. Bizim tarifimiz ise 
mevsim meyvesi armut ile yapılan bir tatlı çeşidine ait.  
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Şaraplı Armut Tatlısı 
  
Malzemeler: 

400 ml iyi kalite kırmızı şarap 
350 ml nar suyu 
100 gr toz şeker 
3 yemek kaşığı bal 
1 limonun suyu 
1 adet çubuk tarçın 
1 adet çubuk vanilya 
3 karanfil tanesi 
1 karabiber tanesi 
6 armut (Santa Maria veya Frenk cinsi) 
Süsleme için taze nane ve dondurma 

 
Yapılışı: 
Şarap, nar ve limon suyu ile şekeri, balı, çubuk tarçını, uzunlamasına ikiye 
böldüğünüz vanilyayı, karanfil ve karabiber tanelerini tencereye koyun. Bu 
tencerenin, tüm armutların dik olarak sığabileceği uzunlukta, çapı dar bir 
tencere olmasını öneririm. Tencereyi kısık ateş üzerine koyun ve ara ara 
karıştırarak şeker ve balı eritin. Bu işlem yaklaşık 10 dakikanızı alır. Ocağın 
altını kapatıp armutların hazırlığına geçin. 
 
Armutların kabuklarını, üzerinde sapları kalacak şekilde soyun. Alt 
bölümlerini, tabağa rahatça oturması için bir parça kesin. Meyveleri 
tencerenin içine dik olarak yerleştirin, kapağını kapamadan kısık ateşte 
pişmeye alın. Armutların cinsine göre pişme süresi değişir. Bununla birlikte 
yaklaşık 30 dakikanızı alır. Emin olmak için yumuşaklığını, içine batıracağınız 
kürdan ile kontrol edebilirsiniz. 
 
Süre sonunda armutları nazikçe bir tabağa alın. Tencerede kalan sosu, yarı 
yarıya ininceye kadar kısık ateşte kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp sosu 
soğumaya bırakın. 
 
Armutların tamamının sos içinde olacağı yükseklikte bir kaba sosu ve 
armutları koyun. Meyvelerin sosun rengini alması için en az 3 saat 
dinlenmeye alın. 
 
Servis sırasında armutları tabağa yerleştirin. Üzerine bir parça sos dökün. 
Yanına bir top dondurma yerleştirin. Taze naneyi de yerleştirerek son 
dokunuşu yapın.  
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Hilal Takmaz 

Sultanı Öldürmek  

kitap 

76 

Ahmet Ümit’in son romanı” Sultanı Öldürmek”, hem tarihseverleri 
hem de cinayet romanlarına meraklı olanları memnun edecek bir 
konuyla çıktı karşımıza. Özellikle, bundan önceki kitabı İstanbul 
Hatırası’nı sevenlerin Sultanı Öldürmek’i beğeneceklerini 
düşünüyoruz. 
 
İstanbul Hatırası’nda, şehrin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği tarihi 
aşamalar dönem dönem anlatılmış, her cinayet belli bir döneme ve o 
dönemde İstanbul’un kaderini belirlemiş tarihi şahsiyetlere atıfta bulunmuştu. 
Bilhassa İstanbul’u sevenlerin ya da yaşadığı şehrin tarihini merak edenlerin 
mutlaka okuması gereken çok başarılı bir romandı.  
 
Sultanı Öldürmek’te ise hikaye yine İstanbul’da geçmekle birlikte bu kez 
başrol İstanbul’a değil, onu fetheden ve hem şehrin hem de dünyanın 
kaderini geri dönülemez biçimde değiştiren büyük imparator Fatih Sultan 
Mehmed’e ait. 
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Tarihi romanla cinayet romanını 
birleştirmek, her ikisini aynı 
atmosferde aynı hikaye içinde 
anlatabilmek, daha önce denenmiş 
miydi bilmiyorum fakat Ahmet Ümit 
bunu yapmakta öylesine başarılı  ve 
öyle donanımlı ki, sanki karşımızda 
bir roman yazarı değil de tarih 
konusunda uzman bir bilim adamı 
duruyor. Bize bir yandan tarihi 
hikayeler anlatıp geçmişle bugün 
arasında yolculuklar 

yaptırırken, diğer yandan cinayetler işletiyor, katilin kim olduğu konusunda 
her bölümde kafamızı karıştırıyor ve tıpkı Agatha Christie kitaplarında olduğu 
gibi olay çözüldüğünde katil tahminimizin dışında biri çıkıyor. Bir kitabında 
hikayeyi polis komiserinin ağzından dinlerken, diğer kitabında katil mi, 
mağdur mu olduğundan bir türlü emin olamadığımız bir karakterden 
öğreniyoruz. Umarım bundan sonraki kitabında da aynı metodu uygular. Bu 
kez tarihin bir başka dönemine ve bir başka ünlü şahsiyetin hikayesine 
götürür bizi ama illa ki cinayetler olmalı ve onları çözmek için de, tarihe 
meraklı Başkomiser Nevzat, yakışıklı ve genç yardımcısı komiser Ali ve güzel 
kriminolog Zeynep de bulunmalı hikayede. Çünkü cinayet bürosunun bu 
gözde üçlüsü tıpkı Agatha Christie’nin romanlarındaki dedektif Hercule Poirot 
gibi hem bir aşinalık uyandırdı okuyucuda; hem de onlar sayesinde gerçeklik 
kazanıyor hikayeler. Sanki onlar birer roman kahramanı değilmiş de, 
günümüz İstanbul’unda görev yapan, cinayetleri çözmeye çalışan kanlı-canlı 
insanlarmış gibi geliyor bana.  
 
Biraz da Sultanı Öldürmek’in iki ana karakterinden, Müştak ve Nüzhet’ten 
bahsetmek isterim. Her ikisi de Klasik Osmanlı Dönemi Tarihçisi;  mesleki 
kariyerinde başarılı olmuş profesörlüğe kadar yükselmiş kıymetli birer bilim 
insanı. Gençlik yıllarında çok büyük bir aşk yaşamışlar, aşkları dillere 
destanmış. Her kula nasip olmayacak şahane bir aşkı yaşamışlar birlikte. 
Lakin gün gelmiş, bu aşk tek taraflı olarak bitmiş. Taraflardan biri her şeyi 
geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmayı seçerken, diğeri olduğu yerde 
kalmış ve şahane bir aşk uğruna bir ömrü harcamayı tercih etmiş. 
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Bu aşk hikayesinde Nüzhet modern zamanları temsil ediyor. Aşkta cesur, gözü 
kara ve tutkulu, iş hayatında mesleki kariyerini her şeyin üstünde tutacak ve 
kimsenin dokunmaya cesaret edemediği konuları didikleyecek kadar hırslı, 
aşk bittiğinde iki satır mektup yazarak sevgiliyi terk edip çok uzaklara gidecek 
ve tam yirmi bir yıl boyunca hiç aramayacak kadar da vefasız. 
 
Müştak ise Nüzhet’in tam zıddı bir karaktere sahip. Belki de tek ortak 
noktaları mesleki olarak aynı konuda uzmanlaşmış  olmaları. Yazarın kitabın 
en başına koyduğu tek cümle aslında Müştak’ın bütün hayat hikayesini 
özetliyor. “Şahane bir aşk, çoğu zaman harcanmış bir hayat demektir.” 
Müştak Nüzhet’i delicesine sevmiş. Terk edildikten sonra tam yedi yıl boyunca 
sevdiği kadına değme edebiyatçılara taş çıkartacak mektuplar yazmış. 
Mektuplarında Nüzhet’e “Sultanım” diye hitap ediyor. Hiçbirine yanıt 
alamayınca, mektup yazmaktan vazgeçiyor. Fakat Nüzhet’i sevmekten hiçbir 
zaman vazgeçmiyor. Tam yirmi bir yıl boyunca ümitsizce tek taraflı olarak 
sürdürülen bir aşk. Yirmi bir yılın sonunda belki de sevgiliye kavuşacakken, 
onu tamamen kaybediyor. Fakat Nüzhet’in beklenmeyen ölümü de, onu 
aşkından vazgeçiremiyor. Sevgilinin hayaliyle yaşamaya ve onu  umutsuzca 
sevmeye devam ediyor, başka türlüsü elinden gelmiyor zaten.   
 
Müştak sevgilisi Nüzhet’in aksine modern zamanları değil çok eski zamanları 
hatta belki de uzmanlaştığı Klasik Osmanlı Döneminde yaşanan zamanları 
temsil ediyor sanki. Öylesine naif, kırılgan, iyi niyetli ve öylesine aşık ki... 
Böyle aşıklar kaldı mı sahi? Yoksa sadece romanlarda mı yaşıyor böyleleri? 
 
 



martı* ekim 2012 

79 

Kitapta en sevdiğim bölüm Tahir Hoca’nın yaptırdığı Fetih Gezisi idi. Oncak 
emek verilen ve maliyete katlanılan Fetih 1453 filmi bile beni bu kitapta 
anlatılan fetih tasvirleri kadar etkilemedi. Böyle bir geziye katılmayı ve olayın 
gerçekleştiği mekanlarda bilgili ağızlardan canlı canlı dinlemeyi çok isterim. 
Duyduğum kadarıyla sayın Ahmet Ümit böyle bir projeyi gerçekleştirmiş. 
Umarım bu Fetih Gezileri’nin tekrarı gelir ve onlardan birine katılmak bana 
da nasip olur.  
 
Kitaba dair beğenmediğim ya da eleştirebileceğim tek şey ise ilk sayfalarda 
hikayenin çok durağan ilerlemesiydi. İtiraf etmeliyim ki, neredeyse ilk 50 
sayfayı okurken çok sıkıldım. Fakat inatla okumaya devam ettim. Çünkü 
İstanbul Hatırası çok daha akıcı ve zevkliydi. Tabi daha sonra hikaye sarmaya 
başladı ve keyifli bir hal aldı. Sonuna doğru heyecan iyice yükseldi ve neyseki 
mutlu sonla bitti. Bir sonraki Ahmet Ümit kitabını heyecanla bekliyorum.  
 
Yazar:  Ahmet Ümit 
Sayfa Sayısı: 528 
Baskı Yılı:  2012 
TÜRÜ: ROMAN  
Dili: Türkçe 
Yayınevi: Everest Yayınları 
 



martı* ekim 2012 

Yağız Gönüler 

“Tarihçilerin Şeyhi” ile Tarihi Yaşamak 

kitap 

80 

Halil İnalcık, sadece ülkemizin değil, 
dünyanın yaşayan en büyük tarihçisi 
hiç şüphesiz. Böyle bir kıymetin 
değerini bilmek için hem eserlerini 
hem de kendisini iyi bilmemiz 
gerekiyor. Emine Çaykara'nın 
Tarihçilerin Kutbu kitabından Halil 
İnalcık'ın hayatı süzülüyor. 
 
96 yaşında olan ve hala enerjisinden bir 
şeyler kaybetmeyip yazmaya, tarihi 
yaşatmaya ve hizmet etmeye devam eden 
Halil İnalcık hoca, "Şeyh-ül Müverrihin" 
yani 

"Tarihçilerin Şeyhi" kabul edilmektedir. Böyle bir şeyhle söyleşiyi ustalıkla 
yapan, kültürel donanımıyla tam yerinde sorular soran ve söyleşinin 
akıcılığını sağlayan Emine Çaykara'nın da hakkının teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

 
Bir tarihçiyle beraber tarihin tam içinde yüzmek istiyorsanız, bu kitap 
kütüphanenizin en özel yerinde yer almalıdır. Sonrasında hafta sonu keyfinizi 
taçlandırmalıdır. Okurken hissedeceğiniz en önemli şey ise, hedefine asılan 
bir insanın tarihe hiç çıkarılmayacak bir iz bırakabileceği olacaktır. 

 
Tarihe tarihçinin hayatıyla bakmak ve tarihçiyle tarihi yaşamak isteyen tarih 
dostlarına, doyumsuz bir kültür yolculuğu tavsiyesi... 
 
İşte Halil İnalcık ile ilgili söylenenlerden alıntılar: 
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"Hoca, Fransızca yazar. İngilizce malum…  Almanca en çetrefilli metinleri hiç 
tercümansız ve hatasız okur. Chicago'dayken 50 yaşındaki Halil İnalcık, eski 
Fiorentine metinleri okuyordu. Dil öğrenmeyi de ayrıca çok teşvik eder. Beni, 
"Fransızca, İtalyanca bilmeyen tarihçi olamaz" diye adeta haşlamıştır.“ 

 
Prof. İlber Ortaylı 
 
"Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki, daima 
belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim 
lehimizedir, çünkü bugüne değin tarihimiz hakkında yazılanların çoğu ya 
yalandır, ya çarpıtmadır. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul 
ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.“ 

 
Prof. Halil İnalcık 
  
"Onun çalışmalarını çıkarın, Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz." 
Prof. Mark L. Stein 
 
Kitap Adı: Tarihçilerin Kutbu 
Söyleşi:  Emine Çaykara 
Sayfa: 614 
Yayınevi: İşbankası Yayınları 
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Uzay Çalışmaları (Kaynak: Ethem DERMAN) 
 
Uçma ve uzaya çıkma fikri çok eskidir. İranlıların, Hintlilerin ve Çinlilerin 
efsaneleri uçan adamlarla doludur. Atmosfer varlığının kanatlı uçuşlar için 
gerekli olduğu, atmosfer olmazsa kanatlı uçmanın mümkün olmadığı çok 
sonra ancak 16. yüzyılda öğrenilmiştir. Örneğin; Ay'a kadar kanat takıp 
uçmak öncelikle arada atmosfer olmasını gerektirir. Hâlbuki yer atmosferinin 
kalınlığı Ay uzaklığının ancak on binde birini kapsar.  
17. yüzyılda Ay'a yolculuk üzerine bilim kurgu hikâyeleri yazılmaya 
başlanmıştır. Bunlardan bazıları roket kullanımını da öngörüyordu. Çünkü o 
zamanlar roket denebilecek âletler savaşlarda kullanılıyordu. Barut yakıtlı ilk 
roketlerin yapımı Avrupa’da da öğrenildikten sonra roketlerin askerî 
amaçlarla savaşlarda kullanımı yaygınlaşmıştır.  
İkinci Dünya Harbi'ne kadar roketler sadece patlayıcı maddeleri uzak 
hedeflere fırlatma amacıyla kullanıldı. Ancak bu arada, roketlerin başka 
amaçlarla da örneğin, uzay uçuşlarında kullanılabileceği öğrenilmişti. 19. ve 
20. yüzyıllarda gerçekleşen teknolojik ilerlemeler sonunda, bir çok kimse 
roketlerle Ay'a gidilebileceğine inanmaya başlamıştır.  
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Almanya'da roket çalışmaları 
1932'de ordu tarafından ele 
alınmış, 1937 'de bir deneme 
istasyonu kurulmuş ve sonra bu 
istasyonda V-2 roketleri 
geliştirilmiştir. Bir tonluk savaş 
başlığı taşıyan bu sıvı yakıtlı 
roketler, bugünkülerin öncüsü 
olarak savaşların gidişini 
değiştirdi ve Dünya'nın uzay 
çağına girişinde önemli bir rol 
oynadılar. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Amerikan hava kuvvetleri; Atlas, Titan 
ve Thor gibi güçlü roketler geliştirirken Rus roket uzmanları kısa zamanda 
Atlantik'i bile geçebilecek güçte roketler geliştirdiler. Ruslar ilk kıtalararası 
roketi 1957 Ağustos'unda fırlattılar. Rusya'da bu güçlü roketler aynı yılın 4 
Ekim günü ilk yapay uydu Sputnik 1'i Dünya yörüngesine oturtmak için 
kullanıldı. Böylece çok kademeli roketler uzay uçuşlarında uygulamaya 
sokulmuş ve uzay çağı başlamıştır. Sovyetler 3 Kasım 1957'de Sputnik 2 yi 
içinde Laika adlı bir köpekle birlikte Yer yörüngesine oturturken ABD 31 
Ocak 1958'de ilk başarılı uzay aracını (Explorer 1) fırlatmıştır. 
 
Sovyetler Satürn V in yarı gücünde Proton roketini geliştirmişlerdi. Proton 
roketi insanlı Ay yolculukları için geliştirilmiştir. 1968'de Apollo projesiyle ilk 
insanlı Ay yolculuğundan sonra Ruslar insanlı Ay projesini iptal edip Proton 
roketini insansız uzay uçuşları için kullanmışlardır. Daha sonra Ruslar, Satürn 
V ten çok daha güçlü dev bir roket, yaptılar. Bu roket Ay yolculuklarında ve 
dev bir uzay istasyonunun Dünya yörüngesine oturtulması için kullanıldı. 
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Uzayda "ilk"ler tablosu (Kaynak:tr.wikipedia) 

Yakın Tarih ve Son Gelişmeler 
Hızını yitirmesine rağmen, insanoğlunun uzayı keşfetme arzusu Uzay Yarışı'nın 
bitiminden uzun bir süre sonra bile bugün halen devam etmektedir. ABD, 12 
Nisan 1981'de yani Gagarin'in uçuşunun 20. yılında tekrar kullanılabilir bir 
uzay aracı (Uzay Mekiği) göndererek yeni bir ilki gerçekleştirdi. 15 Kasım 
1988'de ise SSCB ilk ve tek hem otomatik hem de tekrar kullanılabilir mekiği 
fırlattı. Bu iki ülke ve diğer ülkeler halen insansız uzay roketleri, teleskopları 
ve uydularını uzaya göndermeye devam etmişlerdir. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay_Meki%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay_Meki%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay_Meki%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Teleskop
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"Nasa: A Human Adventure" İle Dünden Bugüne Uzay Yolculuğu!  
Uzay çalışmalarına yön veren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın, 
insanoğlunun uzayla ilgili önemli adımlarını bir araya getiren sergisi "Nasa: A 
Human Adventure" İstanbul Marmara Forum’da. 
 
Uzay yolculuğun hikâyesi, ilk kez "Nasa: A Human Adventure" sergisiyle 
ülkemize geldi. Marmara Forum’un katkılarıyla kurulan 2.500 m2 
büyüklüğünde Expo Center’da yer alan sergi, insanoğlunun uzay macerasını 
başlangıcından bugüne, tarihsel anlatımı yanında teknoloji ve donanımı 
aktaran 300’den fazla özel parçayla sunuyor. Sergide özel maketlerin yanı 
sıra 100’den fazla orijinal parça da bulunuyor. 
 
Her yaşta uzay meraklısının büyük ilgiyle izleyeceği sergi, ziyaretçilerini bir 
uzay istasyonundaki ateşleme rampasından uzay yolculuğuna çıkarıyor. 
Soğuk savaş dönemindeki gelişmeler, Neil Armstrong’un aya inişi gibi önemli 
anlardan kesitler, uzaya yolculukta kullanılan araçlar, aletler ve giyim 
malzemelerini de sunan sergi günümüze ve geleceğe de ışık tutuyor. 
 
Detaylı Bilgi için: http://ahumanadventure.com/exhibition 
Biletix Sayfası: http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr 
Sergi 22 Eylül 2012 – 22 Aralık 2012 tarihlerinde sabah 10:00’dan akşam 
22:00’a kadar gezilebilecek. 

http://ahumanadventure.com/exhibition
http://ahumanadventure.com/exhibition
http://ahumanadventure.com/exhibition
http://ahumanadventure.com/exhibition
http://ahumanadventure.com/exhibition
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
http://www.biletix.com/etkinlik/NNASD/TURKIYE/tr
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Hayat Anlık Eğlencelerin Bir Toplamıdır 

 
Ne zaman yolculuğa çıkacak olsam, o gün dünyanın en geç uyuyup en erken 
uyanan insanı ben olurum. Göz kapaklarıma yaptığım aşırı baskı beni uykuya 
sürüklemekten ziyade daha da uyandırarak, ayaklarımın beni banyoya 
sürükleyip, ellerimin de yüzümü yıkatması esliğinde devam eden günlük 
uyanma ritüeline sürükler. Tam beynim uyku modunu seçmiş, devreleri 
kapatacakken… O da ne? Kendimi mutfakta bulup, beni güne hazırlayan 
çayımı yudumlarken bulurum. Uyumak yapılacak en kötü şeydir; zira yatakta 
dönüp durmak naif sinirlerimin hiç de hoşuna gitmez. Yapılacak en iyi şey ise, 
kalkıp vücudun senden ne istiyorsa onu eksiksiz yerine getirmektir. 
 
11 Ağustos 2012 sabah beş sularında da böyle oldu. İrlanda’nın eşsiz Cliffs 
of Moher’ine doğru yola çıkmak üzere sözleşen bir Türk erkeği, bir Türk kadını 
ve bendeniz bir Türk uzaylısı malum yerde buluştuk. Sevincimden yıllardır 
yapmadığım bir şey yapıp, güneş yüzü görmemiş bacaklarımın arz-i endam 
eyleyip hava almasına izin bile verdim: Şortlarımı giydim! Bu dünya için küçük; 
ama benim için oldukça büyük bir adımdı. Kadınlık mefhumundan nasibini 
isine geldiği gibi alan ve geri kalan hayatini da bir erkeğin beynine sahip 
olarak geçirme yanlısı olan benim gibi bir pragmatiğin yaptığı bu adım o gün 
bizim Cliffs of Moher’e gitmemizi sağlamadı. İkidir Cliffs of Moher diye yola 
çıkıp kendini başka yerlerde bulan tayfamın homurdanmalarına kulak 
asmayan ben, tuttum bir de öneri sundum. “Millet! Hedefimiz Limerick! İleri!” 
Bizimkiler de omuzlarını silkip peşime düştüler. Bizim hikâye de böyle 
başladı… 
 
Suskunluk... Kimse de çıkıp “Kızım, Limerick neresidir? Kaç saat sürer? Orada 
ne yapacağız” demiyor. Macera uğruna bir gün geberip gidecek ben de istifini 
bozmadan herkese bilet aldırıp kalkmak üzere olan otobüse atlıyorum. 
Otobüs kalkmadan evvel şoföre soruyorum: “Limerick’e ne zaman 
varacağız?” Adamın koyu Dublin aksanından sarkan sözlerden “İki!” cevabını 
cımbızla seçip, bizimkilerin yanına beynine balyoz yiyip bütün balataları 
yakmış bir şekilde gidiyorum. Uzun “eee” ile dolu birkaç kem-kümden sonra 
“Hadi yatıp uyuyalım! Limerick’e iki gibi varacağız” diyor ve alacağım 
tepkilerden korkmuş bir şekilde iki beden küçülüp koltuğuma büzülüyorum. 
Karşımda oturan Türk kadını ile önümde oturan Türk erkeğinin o anki 
tepkilerini hatırlamayacak kadar da algimi kapatmış olmalıyım; zira tepki 
vermedikleri kanaatiyle yazıma devam ediyorum. 
 

uzaklardan 
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Yolda bir anda kendine gelen bu arkadaşlar da “Ya bizim Cliffs of Moher’de 
olmamız gerekmiyor mu? Ne yapacağız orada biz!” diye uyanıyorlar. Ben de 
Limerick’in fotoğrafını bile görmemiş bir akıllı gezgin olarak bilinmezin güzel 
olduğunu vurguluyorum. Önyargı yok! Bize Limerick ile anlatılanlar kendisinin 
İrlanda’nın Teksas’ı olduğuydu. Silahlar, adam vurma, kaçırma, tecavüz, 
kapkaç, hırsızlık vb… Dört saatten fazla sürmesi beklenen ve tuvalet 
yoksunluğundan doğan inim inim inleten ve böbreklerimi bağırsaklarıma 
karıştırıp burnumdan çıkaran bir yolculuktan sonra Limerick Bolgesi’nin 
baskenti Limerick şehrine varıyoruz. Tanrı halimize acımış olmalı ki şehre girer 
girmez bize “Geri git, geri!” işareti şeklinde bir kapkaç olayı gösteriyor. İki 
pervasız hırsız bir kadını soyup gidiyorlar. Türk erkeği ile ben de kapkaç 
mağduru olduğumuz için hafiften ürperiyoruz. Öbür kızımız da “Ben 
İstanbul’da yasamış adamım, Limerick ne yapacak bana?” gibisinden bir 
savunma mekanizması geliştiriyor anında. 
 
İrlanda’ya gelmeden evvel kendisinin Damien Rice şarkıları kadar masum, 
Kelt hikâyeleri gibi büyülü ve yeşilliklerin anavatanı bir ülke olarak hayal eden 
ben ise, içimden “All is well!” ezgisi calip yoluma devam ediyorum. İniyor ve 
anında çoktan iflas etmiş böbreklerimizi çalıştırmak için en yakin tuvalete 
yürümüyor; adeta sürüklenerek gidiyoruz. Tuvaletteki ilk Limerick izlenimim: 
eciş bücüş tuhaf bakışlı çocuklar, gece yarısından sonra vampire ya da 
benzeri bir şeye dönüşeceğine yemin edebileceğim birtakım kadınlar ve 
pejmürdelikten yıkılan üst başlarıyla dişsiz gülümsemelere sahip yaşlı 
teyzeler... İçeride henüz işini bitirememiş olan kıza sesleniyorum: “ 
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Buradaki tipler felaket. Limerick’e giriş partisi gibi oldu!” Türk erkeği zaten 
gergin... Cliffs of Moher’e ekonomik ve zamansal sorunlardan dolayı bu kez 
de gidilemiyor. Hâlbuki kendisine bir bucuk saat uzaklıktayız. Bunun verdiği 
gerginlikle birkaç tartışma yaşanıyor; ama ardından şehre girmemiz ve 
açlıktan sırtımıza geçmiş mideler sebebiyle yaşananlar unutuluyor. 
 
Kuklalarla müzik gösterisi yapan adam bizi eğlendiriyor. Ardından Kral 
John’un kalesine gidiyor ve giriş ücreti vermemek için ancak önünde fotoğraf 
çektiriyoruz. Bu işlemi bugüne kadar yapan tek milletin Türkler olduğuna şahit 
olduğum için, su an şurada hipotezimi yazabilirim: “Türkler müze, galeri, 
antik eser vb şeylere girmez; ancak önünde en çok fotoğraf çektirip, hakkında 
atıp tutan millet olarak bilinirler.” İsteyen ekleme çıkarma yapabilir. Mesuliyet 
kabul etmiyorum. Bu benim bizzat kendi görüşüm ve deneyimim. Kale 
önündeki Ortaçağ mimarisinin etrafında çekilen onlarca fotoğraftan sonra, 
midemizin bas bas bağırdığını duyuyor ve kendimizi en yakin restorana 
atıyoruz. Oraya gelene kadar da iki yapışkan, küfürbaz ve nedense kendi 
çocukluğuma çok benzettiğim iki İrlandalı veleti de def edene kadar sinir 
hastası oluyoruz. İrlanda’nın en büyük sorunlarına ahlaksız-kızıl saçlı-
küfürbaz-dişlerini fırçalamayan çocukları da ekledikten sonra, kuş kadar 
dürümle doymaya çalışıyor; yanmış patatesleri de arasına katık yapıyorum. 
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Ardından Türk erkeği Dublin’e erken dönme kararı alıp bize gerginlik dolu 
dakikalar yaşatıyor. Bendeki elektrik ve gerginlik ile Frankenweenie tek bir 
şokta hayata dönerdi. O bir gerçek. Esas oğlanı yolladıktan sonra bizim kızla 
ben de elimizde kahveler Limerick yolculuğuna çıkıyoruz. Gezdikçe aslında 
kendisinin çirkin olan tek yanının insanları olduğu kanaatine varıyoruz. Bize 
Teksas’ı andıran çitlerin önünde video çekip, sevdiklerimize yollamak 
umuduyla tekrar şehir merkezine donuyoruz. Ortasından gecen nehir ile seker 
ve zararsız bir şehir izlenimi veren Limerick, döndüğümüzde tüm insanları 
içine çekip yutmuşçasına bos görünüyor gözümüze. Bize bir ürperti geliyor ve 
hemen spekülasyonlara başlıyoruz: “Bence hava karardıktan sonra herkes ya 
vampir ya da zombiye dönüşüp değişim geçirecek! Bak gör!” Şehrin terk 
edilmişliği sinirlerimizi bozuyor ve biz de otobüs terminaline doğru tam gaz 
gidiyoruz.  
Terminalde herkes sözleşmiş gibi kızarmış patates yemeye başlıyor 
gözümüzün önünde. Ben de hafiften dışarı çıkmış dilimin dudaklarımı 
yalamasına izin vermemek adına hemen bir şeyler yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Dünden razı kızımız ile birlikte en yakin patates satan yere 
gidiyoruz. Giderken üçer metre ara ile orta yas sendromunun verdiği hormon 
patlamasıyla coşmuş dövmeli ve motosiklet sürücülerini andıran tipleriyle pis 
pis sırıtan amcaların laflarına maruz kalıyoruz. İrlanda gibi bir yerde böyle bir 
şeye maruz kalınca da burasının mahrumiyet bölgesi olduğuna ve durumun 
her saniye bizim aleyhimize islediğine hükmediyoruz. Konuştuğumuz Polonyalı 
bir kız da bunu onaylıyor.  
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Yediğimiz kafa büyüklüğünde patateslerin tuhaf kokan yağı bizim kıza 
domuzu hatırlatıyor ve bu beni de tiksindiriyor. Otobüse bindikten sonra da 
resmen dile gelip konuşan patatesler içimde çiftetelli oynarken karin ağrısıyla 
dolu bir 4 saat daha geçirip, Dublin semalarına varmayı düşlüyorum. 
 
Bizim hatunla terminalden önce yaptığımız kilise ziyareti ve bir ayine tanık 
olmamız da cabası. Kendinden geçmiş Katolik amca ve teyzelerin arasındaki 
tek genç insanlar bizler olunca biraz ürküyor ve “Halelujah!” esliğinde 
kiliseden koşar adim kaçıyoruz. Limerick gezisinin vermiş olduğu rehavetle 
yarim bir uyku çektiğim otobüsten inene kadar da gülme krizlerine girip, 
otobüste yasayan her canlı organizmayı sinir hastası yapıp; katledilmeden 
Dublin’e varıyoruz. Eğlendik mi? Eğlendik. Bol aksiyonlu ve gerilimli bir film 
çekmek niyetiyle yola çıkmadığımız Cliffs of Moher gezisi, bu kez de başka bir 
şehir de sonlandı; ama olsun! Eğer belli planlarla yasarsak da hayat bize 
eğlence dolu hayvanat bahçelerini ve lunaparklarını açmıyor. Kader denen 
şey ne kadar bos ise, benim için planlar da o kadar bos. Plan yok, sıradanlık 
yok. 
 
Hayat üzerine yapılan binlerce tanımlardan birine bir tane de ben ekliyor ve 
yazımı ne ilk ne de son kez sonlandırıyorum: “Hayat! Sen sadece eğlenceli 
anların toplamından ibaretsin!” 
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astroloji ajandası  

Yeni Bir Sınava Hazır Mıyız? 

Astrolojide sorumlulukları anlatan Satürn gezegeni Ekim ayında burç 
değiştirecektir. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca Akrep burcunda yoluna devam 
edecek... Yeni bir sınava hazırlandığımızı fark etmeliyiz. Ülkemizin de Akrep 
burcu olduğunu hatırlatmak gerekir.  
 
Bu süreç boyunca başta Akrep ve Yükselen Akrep’ler olmak üzere, hayata 
daha ciddi bir pencereden bakmak durumda kalacaklardır. Ancak biliyoruz ki 
astrolojide sadece kişinin burcu ve yükseleni yoktur. Ay’dan Pluto’ya pek çok 
gezegenden oluşan doğum haritasında, Akrep burcu önemli yerleşimde olan 
kişilerde bu sürecin gerekliliklerini oldukça net bir şekilde yaşayabilirler.  
 
Sezgileri oldukça açık olan Akrep’ler bu geçişi çoktan hissetmiş 
durumdalar… Şu sıralar yoğun bir şekilde Akrep’lere danışmanlık vermem, 
yine astrolojinin bu muhteşem eşzamanlılığını anlatmakta. O yüzden bu ay 
başlayacak önemli bu etkiyi burç, burç daha detaylı anlatmak istedim.  
  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Asude ARGUN 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

5 Ekim’den sonra maddi paylaşımlar önem kazanacaktır. Yaklaşık 2,5 sene sürecek bu 
önemli sürece hızla uyum sağlamalısınız. Maddi konulara, hisse, prim, sigorta, kredi, 
nafaka, kâr payı gibi dolaylı kaynaklardan elde ettiğiniz gelirlere daha ciddiyetle 
yaklaşmalısınız. Ayrıca eşinizin duygusal ihtiyaçlarına da dikkat etmeli ve ortaklaşa alana 
yönelmelisiniz. Yatırımlar konusunda gerçekçi olmanız ve borç alacak konularını gözden 
geçirmeniz gerekecektir. Kendi kaynaklarınızı korumaya yönelik olmanızda fayda vardır. 
Yanı sıra karanlık, gizli ilişkilerden, sizi riske sokan durumlardan uzak durmalısınız. 
Merakınızı ne kadar çekse de, metafizik konulara yaklaşırken endişelenebilirsiniz. Her türlü 
riskten uzak durmalı, çok gerekmedikçe cerrahi operasyonlardan sakınmalısınız.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

5 Ekim’den sonra başlayan yeni süreçte eş ya da ortağınız sebebiyle çok fazla sorumluluk 
almak durumunda kalabilirsiniz. Her türlü rekabet, eleştiri ya da karşı duruşla 
karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda ikili ilişkiler adına önemli bir kırılım yaşadığınızı bilmeli, 
sorumluluktan kaçmadan adım atmalısınız. Eşiniz ya da ortağınızla ilişkinize yeni bir boyut 
getirmeniz gerekebilir. Mevcut anlaşmazlıklar varsa nokta koymanın zamanı gelmiş 
olabilir. Ancak iyi giden ilişkileri de resmileştirebilir, ciddiyetle ele alabilirsiniz. Bu süreçte 
danışmanlık almak ya da vermek konusunda profesyonel anlamada hazırlıklarınızı 
yapmalısınız. Ayrıca toplumsal arenada ilk etapta zorlansanız da, kendinizi, daha 
doğrusu, profesyonelliğinizi göstermelisiniz. Yaklaşık 2,5 sene devam edecek bu süreçte 
ilişkilerinizi sağlam temellere oturmanın yollarını bulmalısınız. 
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

5 Ekim’den sonra hayatın farklı zorluklarıyla da karşılaşmaya başlayabilirsiniz. Yeni 
girdiğiniz bu süreç yaklaşık 2,5 sene sürecektir. O yüzden şimdiden pratik hareket 
etmenin yollarını bulmalısınız. Tam anlamıyla çalışma, iş üretme, hizmet verme zamanına 
girmiş bulunuyorsunuz. Detayları atlamadan, özenli ve pratik olmalısınız. Yanınızda 
çalışanların durumuyla da yakından ilgilenmelisiniz. Onların çalışma koşulları ya da 
sizinle ilişkilerinde oluşabilecek sorunları çözmelisiniz. İş başa düştüğü bu zamanlarda, 
yoğunluk sebebiyle sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Yaptırmanız gereken tetkikleri de 
ciddiye almalı, kendinize daha da iyi bakmalısınız. Hijyeniniz, diyetiniz, gündelik rutin 
bakımlarınızı yeniden düzenlemelisiniz. Evcil hayvanlarınız varsa, onları da 
atlamamalısınız. Onların da sağlığını gözden geçirmeli, rutin kontrollerini 
atlamamalısınız. 
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YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

5 Ekim’den sonra zorlandığınız, mücadele etmeniz gereken konular, sanatsal, yaratıcı 
konular olacaktır. Boş vakitlerinizi değerlendirdiğiniz uğraşlarınızı, hobilerinizi ciddiye 
almalısınız. Kendinizi ortaya koyma, sergileme yeteneklerinizi geliştirmelisiniz. Sanatsal 
çalışmalarda bulunuyorsanız yaratıcı gücünüzü ilişkilerle destekleyerek geliştirmelisiniz. 
Hayattan zevk aldığınız konularda zorlanabilirsiniz. Daha önce hoşunuza giden şeyleri şimdi 
daha zorunlu yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda bu zorlu dönemden 
nasibini alacaktır. İçine girdiğiniz 2,5 senelik bu yeni süreç içinde sevginizi gözden geçirip, 
daha ciddi beraberlikler için adım atabilirsiniz. Evli olanlar ise çocuklarla ilgili konuları 
irdelemeliler. Çocuk sahibi olmak için adım atmak, zorlukları aşmak gerekebilir. Çocukları 
olanlar ise onların sorumluluklarıyla baş etmeyi öğrenmelidirler. Ayrıca ailenin gelirlerini de 
artırmak için risk almadan hareket etmelisiniz. Tüm bu konularda ikili ilişkileriniz önem 
kazanacaktır. Zorlukları tek başınıza aşmak mümkün olmayacak, birlikteliklerden güç 
alacaksınız. 
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ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

5 Ekim’den sonra sizi ailevi konularda zorlanabilirsiniz. Ev içinde önemli değişiklikler, 
yapılması gereken işler ve ağır sorumluluklar sizi beklemektedir. Yaklaşık 2,5 sene 
sürecek bu uzun zaman içinde, evinizle ilgilenmeniz, sorumluluklarınızı yerine getirmeniz 
kaçılmaz bir mutlaktır. O yüzden şimdiden sağlıklı bir planlama yapmalı, olayları 
yakından takip etmelisiniz. Bu dönemde aile bireylerinin yükünü omuzlamanız, onların 
sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Büyüdüğünüzü, onlara sahip çıktığınızı göreceksiniz. 
Ev içinde tadilat, tamirat gibi zoraki değişikler de gündeme gelebilir. Mecburen taşınmak, 
yeni bir yuvayı oluşturmak durumunda da kalabilirsiniz. Sonuçta evinizin, yerleşiminizin, 
ailenizin sorunlarını ele alıp halletmek kaçınılmaz olacaktır. 

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

5 Ekim’den sonra yakın çevre ilişkileri, kardeşlik ve komşuluk gibi konulardaki bazı 
zorluklar dikkat çekecektir. Yakınlarınızın sorumluluğunu almanızı, onlara destek olmanız 
gerekebilir. Ticari faaliyetlerde bulunurken daha dikkatli olmalı, attığınız imzaların, 
söylediğiniz sözlerin arkasında durmaya özel önem göstermelisiniz. Yeni şeyler 
öğrenebileceğiniz, bilginize arttırabileceğiniz, oldukça hızlı geçecek, yaklaşık 2,5 senelik 
yeni bir süreç sizi beklemektedir. Bu hızlı tempoda herkese cevap vermek zaman zaman 
yıpratıcı olabilir. Bu sebeple sinirleriniz gerilebilir, haddi aşan sözler sarf edebilirsiniz. 
İlişkilerinizin yıpranmaması için mümkün olduğunca kontrollü olmalısınız. Verdiğiniz 
sözleri tutmanızı, gereken yazışmaları sıkı takip etmeniz, anlaşmaları gözden geçirmeniz 
yükünüzü hafifletecektir. 
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 eylül - 22 ekim 

5 Ekim’den sonra maddi konulara ciddiyetle yaklaşmanız gerekecektir. Kaynaklarınızı 
kullanmak, değerlendirmek, kazançlı çıkmak konusunda daha dikkatli olmalısınız. 
Paranın da bir enerji olduğunu kabul etmeli, doğru yönlendirmenin önemini 
anlamalısınız. Bu süreç yaklaşık 2,5 sene devam edecektir. Elinize geçen para miktarı 
azalabilir, ancak buna rağmen harcamalarınız artabilir. Tutumlu olmak, paranızı iyi 
değerlendirmek, yeteneklerinizin karşılığında almak önem kazanacaktır. Maddi anlamda 
güvenlik ihtiyacınız artacağı için, değer verdiğiniz şeyleri gözden geçirmeli, gereksiz 
harcamalardan kaçınmalısınız.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

5 Ekim’den sonra yeniden sorumluluk alacağınız 2,5 senelik bir zaman dilimi 
başlayacaktır. Bu sürecin bazı noktalarında çok daha öne çıkacaksınız. Öncelikle 
kendinizi yeniden tanımlamak için daha ciddiye alacaksınız. Süre boyunca sağlığınızı da 
ihmal etmemelisiniz. Geçmişin üstüne sünger çekmeli, yepyeni ve uzun soluklu bir 
dönemi başlattığınızı bilmelisiniz. Önceliği kendinize verirken, başta kılık, kıyafet, dış 
görünümünüz olmak üzere kendinize yeni bir imaj belirlemelisiniz. Sağlığınızla yakından 
ilgilenmeli, bu güne kadar eksik bıraktıklarınızın üstüne gitmelisiniz. Aksi takdirde hayat 
size zorunlu sebeplerle bu konulara eğilmeniz gerektiğini hatırlatacaktır. Bu kadar 
kendinizle ilgilenir, adeta yenilenirken ilişkilerinizi de görmezden gelemezsiniz. Süreç 
içinde bitirmek istediğiniz ilişkinize son noktayı koyabilirsiniz. Yıllardır nereye gittiğini 
bilemediğiniz birlikteliğinizi ise evlilikle resmileştirebilirsiniz. Her ne olursa olsun, artık 
sorumluluk zamanı size gelmiştir. Başkalarından beklemeden harekete geçmeli, 
yapmanız gerekenlerin üstüne korkusuzca gitmelisiniz.  
 

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

5 Ekim’den sonra kendinizi yalnız hissedebileceğiniz 2,5 senelik bir sürece gireceksiniz. 
Bu dönemin bazı tarihleri yoğun olacaktır. Ama genelde olayları kontrol etmekte 
zorlanabilirsiniz. Hatta istemediğiniz konularla boğuşmaya devam edeceksiniz. Kadersel 
bir şekilde kayıplar ve korkularla baş etmek için sabırlı olmalısınız. Hayatın size 
küstüğünü düşünmemeli, büyük bir değişim öncesi dinlenmede olduğunuzu bilmelisiniz. 
Arınmak, temizlenmek, eski konuları derleyip toparlamak, geçmişin tozunu silmek için 
geri planda kalmayı becermelisiniz. Öne çıkmak, olaylara yön vermek istedikçe kayba 
uğrayacağınızı bilmelisiniz. Yapmanız gereken gönüllü bir şekilde fedakarlıkta bulunmak, 
egonuzu törpülemektir. Zira sonraki dönemde ön plana çıkacağınız için, şimdiden güç 
toplamanız yerinde olacaktır. Sabırlı, sakin, endişeden uzak ama olaylara yön vermeye 
çalışmamalısınız. 



OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

5 Ekim’den sonra arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle ilgili sorumlulukların öne çıktığı 2,5 
senelik yeni bir dilim başlayacaktır. Ekip, grup, dernek ve vakıf gibi kolektif işleri ciddiye 
almalısınız. Arkadaşlarınızla ortaklaşa yaptığınız işlerde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi 
sosyal ortamlardan uzak, yalnız, kimsesiz hissedebilirsiniz. Gelecek günlere ait kaygılarınız 
artabilir. Oysa bu süreçte planlarınızı ciddiye almalı, organizasyonlarda üstünüze ağır işler 
kalmasını kabul etmelisiniz. Dostlarınızın size verdiğini sorumlulukları taşımak durumunda 
kalabilirsiniz. İleriye dönük hedeflerinizde önemli değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. 
Karamsarlıktan kurtulup iyi planlar yapmak durumundasınız. 

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

5 Ekim’den sonra üstlerle olan ilişkilerinizde tutarlı olmalısınız. İş hayatında sizi sıkabilecek bazı 
konular ortaya çıkabilir. Kendinizi ifade etmeniz zorlaşabilir. Kariyeriniz, işiniz ya da hedefleriniz 
konusunda gözle görülür zorluklar ortaya çıkabilir. İşinizin ve toplumsal tanınırlığınızın 
sorumluluklarını taşımak durumundasınız. Ayrıca evlilik, anne ve annelikle ilgili konuları da 
önemsemelisiniz. Yaklaşık 2,5 sene devam edecek bu dönem içinde hayat planınızda ciddi 
değişiklikler gündeme gelecektir. Tüm bu olaylar ise gizli, saklı kalmayacak, herkesin gözü 
önünde yaşanacaktır.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

5 Ekim’den sonra kendinizi akademik, hukuksal ya da yabancılarla ilgili alanlarda geliştireceğiniz 
konuları zorlamanız gerekecektir. Hayatınızı değiştirmeyi, daha felsefi, dini, kültürel öğeleri 
katmayı bir zorunluluk bilmelisiniz. Uluslararası ilişkiler, medya ya da internet gibi gelişim 
kaynaklarını ciddiye almalısınız. Yaklaşık 2,5 senelik bu süreci iyi değerlendirdiğinizde kendinizi 
uluslarası alanda ifade edebileceğinizi fark etmelisiniz. Ancak bu süreç kararlı olmayı, sorumluluk 
almayı, gerçeklerle yüzleşmeyi gerektirir. İnanç sisteminizde fanatik değil, gerçekçi düşünceler yer 
almalıdır. Hukuksal konularda yaşadığınız sorunları işin büyüklerine danışmanız, önce biraz 
rahatsız edici olsa da, sonradan onların uzmanlıklarından yararlandığınızı göreceksiniz.  
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