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Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. 
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Yasemin Sungur 

Bunu anlamak için bu çağda sadece yaşamamız yetmez. Yaşarken görme, anlama yetilerimizi 
daha açık tutarak, bugüne dek yaşadıklarımızı, kendi kişisel tarihimizi düşünerek, yaşam 
yolculuğumuzu gözlemleyelim. Ne zaman, neleri farklı yaşadık, farklı hissettik? Sorularının 
yanıtlarını bulalım. 
 
Davranış Bilimleri Uzmanı Judi James’in bir sözü dikkatimi çekti, diyor ki “Mutlu olduğunuz 
zamanlarda bütün dünyanın çok daha güzel göründüğünü hiç hissettiniz mi? Oysa sizin bakış 
açınız dışında gerçekte hiçbir şey değişmemiştir.” 
Ne dersiniz? Yaşadığımız durumlarla ilgili bakış açımızı belirleyen o an içinde bulunduğumuz 
duygu halimiz mi? Lütfen bu sorunun yanıtını sesli olarak verin... 
... 
Benim cevabım: Evet Mutlu ya da üzüntülü ya da öfkeli olmamız o anda yaşadığımız 
durumlara bakışımızı etkiliyor ve tepkimizi geliştiriyor. Peki mutlu, üzüntülü veya öfkeli 
olmamızı etkileyen nedir? Seçimlerimiz... Güzel ve olumlu bir dünyada yaşamak için günlük, 
anlık seçimlerimiz konusunda en belirleyici olan bizim duygu durumumuz. Duygularımızı 
dinlemeyi, gözlemlemeyi, deneyimsel olarak üzerinde çalışmayı öğrenelim. O zaman 
kendimizi merkezine koyduğumuz dünyamızda yüzde yüz kendi seçimlerimizle ve 
duygularımızla yaşarız. 
  
Biz Martı dergisine gönül verenler inanıyoruz ki; “gelişim, birlikte, ben, sen, biz, hepimiz” 
birlikte olursa daha güzel bir dünya olur. İnanıyoruz ki; “gelişim, bedensel, algısal, bilişsel, 
duygusal, ruhsal, sosyal” her yönden olursa, mutlu ve kendi ile barışık insan bu dünyayı 
güzelleştirir. 
  
Şu anda okuduğunuz Martı dergisi online okunabilen, dijital ortamda bir e-dergi. 
Tam bir yeni medya ürünü. Sosyal medyada, Facebook ve Twitter’da paylaşılan ve takip 
edilen bir dergi. Dergimiz bireyin yaşamında var olan tüm konulara dokunuyor. Sağlıklı, 
huzurlu, dengeli  ve mutlu bir yaşam için, sürekli ve bütünsel gelişim için olumlu içerik 
geliştiriyor.  
  
Bize katılın, sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın, paylaşın ve farkı görün… 
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Daha dün gibi Martı dergisinin 

ilk sayısını hazırlamanın 

heyecanı ve işte şimdi 

karşınızda 25.sayı. 

 

Bireyin yaşamında var olan 

her konuya dokunan, 

yaşayarak öğrenmenin 

gücüne inanarak içerik üreten 

Martı Dergisi yeni projelerle 

devam ediyor. 

 

Martı iki yılı devirdi, 25 Aralık 

Salı günü   “martıdaşlar”ın ve 

dostların katılımı ile kutladık.  

 

Gecenin sürprizi bu müthiş 

lezzetli martı idi...  
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haber 

Hansel ve Gretel ekibine, Ayşem Öztaş’a bu 
şahane pasta için teşekkür ederiz  
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Yunus Baran 
Martı, Özgürlüktür  
hayatı kuş bakışı görmektir. 

Zeliha Dağhan 
 
Martı Dergisi ile birlikte Yeni Yılı Kutlamak inanılmaz 
güzeldi. 
Kitap ile Sohbet dostluklarının başladığım andan bu 
ana kadar bu kadar gelişmesi beni çok mutlu etti. 
Bir Martı gibi bir oradan bir oraya uçup durdum, her 
oda ayrı bir ada gibiydi, konup konup hem bilgilendim, 
hem eğlendim hem de yeni tanıştığım harika insanlar 
oldu :)  
Partide beni çok etkileyen Ayşem Öztaş ın Martı Pastası 
süpriziydi. 
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Deniz Öztaş 
Martı’nın 3. Yaşını 
kutlarken bir de 
yeni yılın heyecanı 
ile Yasemin Sungur 
Gelişim 
Enstitüsü’nde 
müthiş bir enerji 
vardı. 
Yıl içinde çok da 
görüşsek az da, 
tam bir aile 
olduğumuzu 
hissetmek güzeldi. 
Hem kendi 
hayallerimiz 
peşinden koşmak, 
hem de bir tutam 
da olsa başkalarına 
ışık olmak harika 
bir duygu. 
İyi ki varsın Martı! 
İyi ki sınır 
tanımıyorsun! 

Berra Kılıç 
Sesini gülüşünü hatırladığımda en kötü anımda bile yeniden moral buluyorum,  
Yasemincim Çok güzel bir 2013 Olsun. 
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Asude Argun 
Her ay kanat çırpıp 
yetişiyorum 
arkadaşlarıma...  
Hemen bakıyorum onların 
kanatlarında neler var... 
Sonra bakıyorum, bizi takip 
edip kanat çırpmaya 
heveslenen kimler var... 
İşte... 
Yeni yılla, yeni yaşla, kanat 
kanata uçtuklarımızla bu 
kez yürek yüreğeydik, 
beraberdik...  
Bu kez Martı'nın tadına 
baktık:)) 
 
Ellerine sağlık Yasemin 
Sungur... 

Merhaba Martı Dergisi Okuyucuları, Acısıyla tatlısıyla ve Mayalar’ın yeni çağın başladığı dediği 
2012 senesini geride bıraktık… 2013 yılının tüm evrene ve bizlere eski yılı aratmayacak bir yıl 
olmasını gönülden diliyorum… 25 Aralık 2012 de Martı’mızın 3. yaşını çok güzel dostlarla beraber 
kutladık. Hep birlikte nice Martılı yıllara… 

Sema Büyüksıvacı 
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Ardıç kuşunun, ardıç ağacının ve Oltu 

taşının halleşmesinin hikâyesidir bu... 

Doğanın bize verdiği bir ders midir? 

Gelişim, değişim ve dönüşümün en 

doğal hali midir?  

  
Geçtiğimiz günlerde 1 günlüğüne Erzurum’a 

gittim. Atatürk Üniversitesinde Makine 

Mühendisliği bölümünde iletişim ve duygusal 

zeka konularında seminer verdim. Gençlerle 

bilgiyi paylaşmanın hazzının yerini başka ne tutar 

ben bilmiyorum.  

Bu Bir Ardıç Hikâyesidir... 

Sırf bu yüzden daha çok öğrenmedeyim. Erzurum denince aklıma hemen Oltu taşı 

gelir, o kuzguni parlak siyah taş. Sürekli taktığım Oltu taşından yüzüğüm son İtalya 

gezimizde kaybolunca, seminerden çıkar çıkmaz uçağa kadar kalan süreyi yeni yüzük 

almak bahanesiyle geçirmek istedim ve doğru Taşhan’a gittik.  

 

Geçen yıl yine bir Salı günü Kitap ile Sohbet günü idi ve Sevgili Sunay Akın beni yeni 

bir yazar ve kitapla tanıştırdı. İdeon-Tanrıların Yolu Orhan Bahtiyar’ın ilk romanı. 

Etkileyici konusu ile bizi içine aldı ve etkileyiciliği artıran romanın geçtiği dağlar bizi 

çağırdı, Kaz dağları, İda, Zeus’un evi... Kitap ile Sohbet ekibimiz ile harika bir yolculuk 

yaptık, toprağa dokunduk, tarihi hissettik.  
 

Kitapta geçen bir konu ise beni çarptı. Doğanın gücünü bir kez daha hissetmeme 

neden oldu. Ardıç kuşu ile ardıç ağacının isimlerinin sadece bir benzerlik olduğunuzu 

sanıyorsanız, siz de benim gibi çok fena yanılıyorsunuz. Şimdi İdeon’dan ilgili bölümü 

birlikte okuyalım.  
 

“Dudu'nun uzattığı bakır maşrapasını ağzına dayadı Yorgan Dede ve bin pınarlı 

İda'nın akıttığı gibi akıttı suyu boğazından aşağıya. Bu sırada Zacharian'ın gözüne 

yerde duran, üzüm büyüklüğünde ve renginde bir şey çarptı. Eline alıp incelemeye 

başladı. Üzüme göre biraz daha kırmızıydı. 0 yüzden yerdeki onca şey içinde gözüne 

çarpmıştı. Büyüklüğü ise iri bir üzüm tanesi kadardı. 

"Bu nedir?" diye sordu elindekini göstererek. 

Yorgan Dede gözlerini hafifçe kısarak Zacharian'ın parmaklarının arasındaki şeye 

baktı ve gözlüklerini düzeltti. 

Yasemin SUNGUR 

yaşam 



Sayfa 12 
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"O bir ardıç ağacı tohumu," dedi. 

"Bu kadar irili ufaklı taş toprak arasında gözüme çarptığına göre bir anlamı olmalı. 

Onu kaldığımız binanın önüne ekmemde bir mahsur var mı?" dedi Zacharian. 

"Benim için hiç mahsuru yok. Ama onu ekersen sadece toprak altındaki hayvancıkları 

beslemiş olursun. Filizlenmez... 

"Neden filizlenmesin? Bir tohum değil mi sonucta?" "Doğa sürprizlerle doludur Bay 

Zacharian... Elinde tuttuğun tohumu bir ardıç kuşu yutup sindirmez ve dışkı olarak 

atmazsa o tohum filizlenmez. İşte bu yüzden onu bir ağaca çevirmek istiyorsan bir de 

ardıç kuşu yakalamalısın," dedi tok bir kahkaha atarak. 

Bu hikayenin etkisi ben de sürerken 

Erzurum Taşhan’da tanıştığım Fatih Usta 

o çok sevdiğim Oltu taşının aslında Ardıç 

ağacının toprak altında geçirdiği 

yolculuktan bize ulaştığını ve bir taş 

olarak buluştuğumuzu anlatıyor. Öyle bir 

taş ki topraktan çıkarıldığında 

yumuşakmış, havaya temas ettikçe 

sertleşiyormuş.  

 

Haydi birlikte tanıyalım ardıç kuşunu ve 

ardıç ağacını: Ardıçkuşları özellikle 

Avrupa Asya ve Amerika kıtalarında 

birçok türü yaşayan güzel ötüşlü 

kuşlardır. Turdidae familyasından olan 

bu kuşların uzunlukları türüne bağlı 

olarak 10 ile 30 cm arasında değişir. 

Genellikle sırtları kahverengi göğüsleri 

beyaz üstüne kara beneklidir 

Gagaları ve bacakları oldukça ince olan ardıçkuşlarının kanatlan ve kuyrukları pek 

uzun sayılmaz. Ardıçkuşları daha çok hayvansal ara sıra da bitkisel besinlerle 

beslenir. Birçoğu böcek ve solucan gibi en sevdiği yiyecekleri bulmak için yerde 

sıçrayarak dolaşırken bazı türler de bir ağaca tüneyip yerde gördüğü avın üstüne 

hızla atlar. Bazı türler yere düşmüş meyveleri gagalar bazıları da ağaçların arasında 

uçarak dalındaki meyveleri yer. Kuzey enlemlerinde yaşayan türler bazen çok uzun 

yol alarak kışın güneye doğru göç ederler. Hemen hepsinin ötüşü hoş ve melodiktir; 

özellikle bazıları duru akıcı ve çan sesini andıran çınlamalı ötüşüyle dikkati çeker. 

Ardıçkuşları ilkbaharda çiftleşir ve genellikle ağaç dallarına çalıların arasına hatta 

bazen duvar çatlaklarına ağaçların oyuklarına ve yapıların saçaklarına çanak 

biçiminde yuvalar yaparlar. Dişi kuş yuvaya beyaz ya da mavi renkte bazen üstü 

benekli üç ile altı arasında yumurta bırakır.  

 

Ardıç ağacı, servigiller ailesinden iğne yapraklı ağaçmış ve bazen çalı 

formundaymış. Kitaplarda; “Üremesi bir başka türe bağlı. Ardıç tohumları yere 

dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme 

gerçekleşmez. Ardıç kuşunun sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının 

kabukları açılır. Ardıç kuşu dışkısı ile birlikte toprağa karışan tohumlar kolayca 

çimlenir.  
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Şaman Türkmenlerde ve Bektaşi - Alevilerde kutsal olarak kabul edilen bir ağaçtır. 

Dallarına bez bağlanarak dilek tutulur veya dalları tekkelerde tütsü olarak kullanılır. 

Türkiye'deki en eski ardıç ağacının Konya, Taşkent Alata (Balcılar)'da bulunduğu 

iddia edilmektedir. 2300 yaşında olan bu ağaca yöresel olarak ağıl ağaç 

denilmektedir. 

 

Ardıç tohumları pek çok hastalığın tedavisinde "bitkisel ilaç" olarak yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Ardıç tohumları yemeklere koku ve tat vermek maksadıyla da 

kullanılırlar - özellikle yağlı et yemeklerinde yemeği hafifletmekte de çok yararlıdır.”  

yazıyor. 
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Saza şeytan işi diyenlere yanıt veren Şair Dertli de sazını anlatırken, 

İstanbul'dan çıkar teli 

Ardıç ağacından kolu 

Be Allahın sersem kulu 

Şeytan bunun neresinde 

 

diyerek, ardıç ağacının folklorumuzda, müziğimizde de önemli bir yeri olduğunu 

gösteriyor 

 

Ve en yaşlı ardıç ağacı Konya’da Taşkent ilçesi Balcılar beldesinde bulunan Ağıl Ardıç 

Ağacı imiş. Tam bin yaşında, 12 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre 

genişliğinde. 
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“Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, kara yemişli, 

20 metreye kadar boylanabilen, 2300 metreye kadar 

yayılabilen ve 60-70 kadar türü bulunan ardıç orman 

yaşamının sona ermesi aşamasında, en son kaybolan 

dayanıklı türdür. Erozyon önleyici, rüzgar, kar ve ses perdesi 

ve süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Tohum ve yapraklarından 

elde edilen su ile yıkanıldığında vücudu kuvvetlendirdiği, 

terlemeyi kestiği, romatizma, uyuz ve egzamaya iyi geldiği 

söylenir. Ayrıca öksürüğe ve göğüs ağrısına iyi gelir. Kurt 

düşürücü, nefes kokusunu giderici, antiseptik ve uyarıcıdır.”  

“Eski Türklerde ardıçlı adını taşıyan birçok kutsal yer bulunur; 

ardıçlı mezarlar tanrısal, ardıç ağacı kutsal sayılırdı. Ardıç 

yardım önerisini simgeler. Yaylalara çıkan Yörükler, 

kötülüklerden korunmak için yolları üzerinde rastladıkları uzun 

ve yaşlı ağaçların, özellikle ardıç ağaçlarının dallarına kurban 

olarak bez parçası, iplik, hayvan kılı veya tüyü bağlar, çivi 

çakar ve diplerine çakıl taşı atarlardı.” 

 

Yolculuğu bunca zorlu ve kendisi bu kadar yararlı, kutsal kabul 

edilen ardıç ağacının fosilleşmiş köklerinden elde edilen taş 

ise Oltu taşıdır. 

 

Nedir Oltu taşı, nasıl oluyor? 
Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden 

çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır. Kolay işlenebilme 

özelliğinden dolayı takı ve ziynet eşyası yapımında kullanılır. 

Oltu taşı genellikle siyah, koyu kahve, sarı, nadiren de gri-

yeşilimsi renktedir. Bir karbon bileşenidir. Çoğunlukla siyah 

renkli olanı tercih edilir. Genelde takı ve tespih üretiminde 

önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllardan beri yörede genellikle tek 

kişilik ve babadan oğula geçen ev-atölyelerde el ve küçük 

çaplı aletlerle ürünler üretilmektedir. Maden Kanunu'nda Oltu 

taşının kıymetli taşlar arasında olduğunun tescili dahi 

yapılmıştır. 

 

“Çıra gibi is çıkararak yanar ve geride sigara külüne benzer bir 

artık bırakır. Sürtünme ile elektriklenir ve hafif cisimleri çeker. 

Yanma esnasında aniden soğutulursa donar, camlaşır ve kalıp 

halini alır. Oltu taşının ocaktan çıkarılması ve işlenmesi 

oldukça zordur. Çok çabuk kırılma özelliğinden ötürü çıkarılma 

ve işlenmesinde özel aletler kullanılmaktadır. 

 

Oltu taşı; Orta Çağlarda tespih, kutsal sayılan sandık, ve 

heykel yapımında kullanılmaktayken, XIX. yüzyılda mücevher 

yapımında da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde Erzurum 

ilinin Oltu ilçesinde üç yüzden fazla maden ocağından 

çıkarılmaktadır. 
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Oltu taşı tespih kullanan 

insanların, vücutlarında birikmiş 

olan statik elektriği tespih çekmek 

suretiyle attıklarına ve bu 

vesileyle de stresten 

kurtulduklarına inanılır.  

 

Topraktan çıktığında çok 

yumuşak olmasına rağmen, hava 

ile temas edince sertleşme 

özelliğine sahip, 

• İşlenmesi kolay, 

• İşlendikçe sertleşen, 

• Kullanıldıkça parlayan, 

 

Oltu taşının hikayesi size ne 

anımsatıyor?  

Ya “Sürtünme ile elektriklenmek 

suretiyle hafif cisimleri çeken 

özelliklere sahip olması” neler 

düşündürüyor.  
 

Yaşam boyu gelişim için düşünce 

deneylerimizle değişim ve 

gelişerek dönüşüm yolculuğu 

yapıyoruz. Aynen ardıç kuşunun 

bizi bir Oltu taşından yapılmış 

yüzük ile buluşturması gibi. 

Doğadan alın örneklerinizi, 

seyredin doğayı, merak edin ve 

araştırın.  



Sayfa 19 
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Bilinçli Miyiz? 

20 

İnsanlar, geleceği hep merak eder; onu tahmin etmeye çalışır ve 

onun hakkında hayaller kurar, varsayımlar türetir. Falcılığa inanın 

veya inanmayın yüzyıllar boyunca, falcılar var olmuştur. Her zaman 

da var olacaklar... İşin ilginç tarafı, geleceğini bilmeyen insan, 

geçmişindeki davranışlarının sebebini biliyor mu? 

martı* ocak 2013 

Deniz Öztaş 

zihince 

İnsan beyni ‘kısa yollar’ ve 

‘yaygın kanılar’ üzerine oturmuş 

bir sistemle çalışıyor. Bu kısa ve 

hızlı karar verme mekanizmaları 

olmasaydı, hayatımızda hiçbir 

şeyi kolayca yapamazdık. Ancak 

yine bu muazzam sistem 

sayesinde mantık dışı 

davranışlarımız da ortaya 

çıkıyor.  

 

Peki, geçmişteki 

davranışlarımızın ve eğer 

tüketici seviyesinde bunları 

değerlendirmek istiyorsak, 

tüketici davranışlarının 

sebeplerini nasıl öğrenceğiz? 

Onlara sorarak mı?  

 

Eğer cevap ‘evet’ ise geçen 

sayıdaki Zihince’yi okumanız 

tavsiye edilir. Kısaca tüketiciler o 

anda neden o şekilde hareket 

ettiklerini genellikle bilmezler, 

hatırlamazlar ve temel inanç ve 

yaygın kanıya göre doğru yanıtı 

vermeye çalışırlar, bu kendiniz 

için de geçerlidir… 
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Davranış tüketici (consumer) tarafından o ‘an’da gerçekleştirilir. Geleneksel 

araştırmalar ise daha sonra müşteriye (customer) alışveriş modundan ve anından 

çıkmış kişiden cevap bekler. 

Sonuç olarak sorunun cevabı; onlara sormadan! 

 

Bunun altında yatan en temel gerçek, tüketici davranışı bilinçsiz daha doğru ifade ile 

bilinçaltının yan-ürünüdür. Bilinçaltı dediğimiz zaman da bunu tamamen mistik, acaip 

gizemli bir havaya da sokmaya gerek yok. Biz farkında olmasak da bilinçaltımız bize 

yakın, bizim ‘otomatik’ olarak gerçekleştirdiğimiz oksiyonu yapan bir olgu. En 

basitinden yabancı bir dili konuşurken bilinçli düşünerek konuşuruz, hatta 

duygumuzu bile cümle bittikten sonra veririz. Anadilimizi ise konuşurken hiçbir 

gramer kuralını düşünemeyiz. Bir şey onu biliyordur ve otomatiktir... Aynı durum 

yürümek, nefes almak ve alışveriş için de geçerli... 

Evet, tuhaf ama neden ve nasıl karar vermediğimiz tam olarak bilmiyoruz. 

Cevaplar bilinçaltında, bilinçüstünüz ise başka birçeok şeyle meşgul... Birçok 

anketler oluyor, iş yerinde yaşıyorsunuz ve size hangi deterjan markalarını bildiğinizi 

ve tercih ettiğinizi soruyorlar. İşte siz tüketici değil bir müşterisiniz... Aklınıza gelen 

markalar, çoğunlukla da ‘marka bilinirliliği’ yüksek olan markalar çıkıyor; gerçekten 

verdiğiniz veya vereceğiniz kararlar ile uzaktan yakından ilgisi olmayan cevaplar 

çıkıyor. Herhangibir araştırmada, bir markanın ‘bilinirlik’ oranı ile araştırmadaki 

sapmayı kolaylıkla görebilirsiniz. 

 
Bilinçli zihnimiz rasyonel düşünür, onun için daha çok seçenek iyidir, neden 

olmasın ki? Hepimiz sonsuz seçenekler istiyoruz, ancak bilinçaltı problem 

istemez, bir an önce sorunu çözmek ister. Ortalama bir süpermarket 

alışverişinde 50 ila 100 kalem ürün alıyoruz. Her ürün için karşılaştırma, 

fiyat performans analizi, marka değerlendirmesi yaptığınızı düşünebiliyor 

musunuz? Bir markette yaplına deneyi haturlarsınız; 24 reçel çeşiti olan bir 

reyondan tüketicilerin sadece %2’si satınalma yaparken, sadece 6 seçenek 

olan reyonda bu oran %12’ye artmış.  

Hepimiz çevreciyizdir, hepimiz çocuklarımıza temiz bir 

dünya bırakma konusunda anlaşırız, ama iş bilinçaltındaki 

başka dürtüler ile Jip almaya, sık sol kıyafet, ayakkabı, 

televizyon, cep telefonu değiştirmeye geldiğinde bilinç bu 

davranışlar için matklı bahaneler bulmak için devrededir. 

 
Pizza Hut düşük kalorili pizza ve KFC derisi 

olmayan tavuk araştırmalarında, tüketicilerden 

olumlu sonuçlar almış; ancak sonuç fiyasko; çünkü 

iletişim kuran kendini sağlıklı beslemeye adayan 

biliçli tarafımızdı. 

Önemli olan soru: Ne derecede bilinçaltımız 

kontrolü ele geçiriyor? 

Çok sık bir şekilde duygusal arzularımız 

harcamalarımızı yönlendiriyor, bilinç ise bizim ne 

‘istediğimize’ odaklanıyor. Sağlıklı beslenmek 

istiyorsun ama dürüm yiyorsun gibi... 
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Tüketicinin Sesini Dinlememeyi Öğrenmek 
Tüketiciler davranışlarının sebeplerini bilmemenin yanı sıra davranışları için de 

bahaneler üretmeden duramaz. Genellikle insanlar kendi davranışlarını bilinçli ve 

mantıklı olarak verdiklerini düşünürler. 

 

Şu deneye bir bakalım; dört tane kont tayt pantolon için kalite anketi yapılır. Denekler 

ürünleri esneklik, yumuşaklık ve kalınlık kriterlerinde sırayla değerlendirilir. Taytlar 

sırasıyla, %13, %17, %30 ve %40 puan alır. Sıkı durun; taytlar hepsi birbirinin 

aynıdır! 

 

Geleneksel araştırmalardaki bir diğer konu ise, soru sorduğunuz zaman o an’ın 

büyüsü bozulmaktadır. Nasıl bir çocuk televizyon seyrederken hiçbir soruya cevap 

vermez, çünkü ona çok konsantre olmuştur. Tüketiciye soru sorulduğu an, onu 

alışveriş modunun dışına çıkarmış olursunuz ve doğru cevaplardan uzaklaştırırsınız.  

 

Televizyon örneğindeki gibi bir durum internet sitelerinde gezinirken gerçekleşiyor. Bu 

sitelerde yapılan Zihinsel Araştırmalar ve uygulamalar çok pratik: başlığı değiştirmek, 

mesajın pozisyonunu değiştirmek, renk değiştirmek tüketicilerin reaksiyonlarını 

ölçülebilir oranda etkileyebiliyor. 

 

Babyage.com sitesi içeriği aynı tutup sadece sitenin görünümünü değiştirerek %22 

oranında ziyaretçi sayısını artırmış.  

 

İnsanlar tabi ki rasyonel olarak ürünlerin içerik ve tanımlarını okuyarak verdiklerini 

hayal etmek istiyorlar ancak Sytropin sitesine ürünü kullanan müşterilerin öncesi ve 

sonrası örneğini koyduktan sonra satışlarını %50 civarında artış elde etmiş. 

 

martı* ocak 2013 

zihince 
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Gerçek şu ki, tüketici davranışları kompleks beyin işlemlerinin bir yansıması. 

Bilinçaltı, bu konuda tahminimizde çok daha fazla bir oranda devrede.  

Bilinçaltı beş duyumuz (hatta altı) ile muazzam bir bilgiyi dikkate alıp bilinç 

seviyemize göre çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilir. Birçok etkeni aynı anda 

değerlendirebilir. Ancak davranışlarımızı belirlerken de mükemmel değildir.  

Birçok çalışma göstermiştir ki, bilinçaltı “ilişkilendirme”lerle çalışıyor. İki yaşındaki bir 

çocuk canlı ahtapotu tutarken, aynı çocuk altı yaşına geldiğinde bu tip hayvanlardan 

korkuyor, çünkü bilinçaltı benzer bir deneyim ile bunu ilişkilendiriyor. 

Peki, yeni deneyimlerde, bilinçli bir şekilde öğreniyor muyuz yoksa bilinçaltı bunu 

başka bir şeyle ilişkilendiriyor mu? Cevap ikisi de. Her ne kadar bilnçli bir şekilde 

öğrenmeye çalışsak da, bilinçaltının ilişkilendirdiği deneyime, bilinç mantıklı bir kulp 

bulup öğrenme işlemini etkiliyor. 

 

Bir Fransız için macaron macarondur, ama bir tipik bir Türk bunu beze ile 

ilişkilendirebilir; beze mi bu? Acıbademli beze, bir nevi beze işte canım gibi 

ilişkilendirebilir. 

Daha çarpıcı bir örnek Schindler’in (Schindler’in Listesi) koruyarak hayatını kurtardığı 

bir Avustralya’da yaşayan bir kadında gözlenmiş. Mesefa uzun ve kısa mutlaka eline 

bir parça ekmek alarak çıkmaktaymış, sorulduğunda ise sık acıkıyorum diye bir 

sebep öne sürmüş. Zihinsel araştırmalar sonucu bu kadının bilinçaltına yerleşmiş 

yokluk ve açlık duygusundan dolayı yanında hep ekmek bulundurulması yattığı 

ortaya çıkmış. Araştırmacılar yine Schindler’in kurtardığı başka kişilerde de benzer 

şekilde çantaya hep yiyecek koyma alışkanlığını görmüşler. 

 

Sonuç olarak, piyasaya çıkartılan ürünlerin başarı oran sadece %20!  

Bir ürünü lanse etmeden ve edildikten sonra yapılacak geleneksel araştırmaların 

ağırlığını belli oranda tutup cevapları doğru adres olan bilinçaltında arayacak 

metotlarla başarı oranının artacağı kesin. 

martı* ocak 2013 
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Dünyada birçok ülke bu soruyu soruyor: “Neden mutsuz oluyoruz 

ve ne yapabiliriz?” Aslında çok küçük ayrıntılarda gizli mutluluk 

kavramı da, biz farkında değiliz...  

 
Haftasonu TEDx konuşması için Frankfurt’taydım. 

Konuşmamın başlığı ”Mutluluk yanılgısı: Okullar nasıl mutsuz çocuklar 

yetiştiriyor?’’du. 

 

Bir kez daha gördüm ki hangi kültürden ya da  milletten olursa olsun herkes mutlu 

olma ve kabul görme çabası içinde... Almanya, Amerika, Danimarka, Romanya, 

Türkiye, İsveç, Fransa ve Fas gibi ülkelerden gelen dinleyiciler hep aynı soruyu 

soruyor: Neden mutsuz oluyoruz ve ne yapabiliriz? 

  

Mutluluğun Kaynağı 

Mutluluğun en önemli kaynağı kabul görmek.Ama kabul görme ihtiyacını nasıl 

karşıladığınız çok önemli. İç kaynaklı mı, dış kaynaklı mı? 

 

Dış Kaynaklı Kabul 

Bazı insanlar kabul ihtiyaçlarını; para, başarı, mevkii, ünvan, ün, veya seks gibi dış 

kaynaklar ile sağlıyor. Kabul ihtiyacını dış kaynaklara bağlayanların mutlu olması çok 

daha zor. 

Çünkü sonu yok ve kontrol sizde değil. Örneğin, para ile mutlu olmaya çalışan kişi 

sürekli para kazanmak zorunda. Sürekli para kazansa bile, dış kaynaklı olduğu için 

kaybetme riski var. Bu da mutsuzluk kaynağı. Zaten dış kaynakları bir bütün olarak 

kabul edebiliriz. Para isteyen kişi, ün de ister, başarı da, güç de. 

  

İç Kaynaklı Kabul 

Kabülünü iç kaynaklar ile sağlayanlar çok daha mutlu. Çünkü mutlu olmaları 

kendilerine bağlı. Kontrol edebilirler.  

Nedir bu iç kaynaklar? Kimlikleri, değerleri ya da ilişkileri...  

 

İlişkilerin Önemi 

Aslında ilişkiler o kadar önemli ki, bana göre insanlar zaten sadece diğer insanlar ile 

var olabilir. 

 

 

  

 

İnsan Nasıl Mutlu Olur? 

Özgür BOLAT 

eğitim 
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Örneğin, bir araştırmada kişilere 20 dolar veriliyor ve bu parayı kendileri için 

harcamaları isteniyor. Başka bir gruptan da bu parayı başkaları için harcamaları 

isteniyor. 

Parayı başkaları için harcayanlar, kendini çok daha mutlu hissediyor. 

 

Yine başka bir araştırmada insanlar arkadaşları ile bir saat sohbet ediyor. Başka bir 

grupta bir saat yalnız bir etkinlik yapıyor. 

 

Sohbet edenler zamanın nasıl geçtiğini anlamazken, yalnız etkinlik yapanlar zamanın 

farkında. 

Yani insanlar başkası ile zaman geçirince hem zamanı dolu dolu yaşıyor, hem de 

daha mutlu. 

 

İnsan insan için yaratılmamış olsaydı, psikolojik yapı bu şekilde oluşmazdı. 

 

Dostlarınıza, arkadaşlarınıza ve ailenize zaman ayırmanız bundan dolayı çok önemli. 

 

Neden Dış Kaynaklı? 

Peki, insan insan için yaratıldıysa, neden herkesin 

mutluluğu iç kaynaklı değil? 

Burada işte ailenin önemi devreye giriyor. 

Çocuk ilk olarak annesi ve babasıyla zaman 

geçiriyor. En baştaki bu ilişkiler koşulsuz ama sonra 

aile koşullar koymaya başlayınca, yani başarı 

beklentisi,  uslu çocuk ol beklentisi, ayıplama gibi, 

çocuk ilişkilerinin kabul için yeterli olmadığını 

düşünüyor. Bu durumda çocukta farklı yollar ile onay 

görme ihtiyacı ortaya çıkıyor. 

Başarılı, zengin ve popüler olmaya çalışıyor. 

Unutmayın, çocuklarda dış odaklı bir onay ihtiyacı 

oluşturursanız ve çocuk başarısız olursa, bu sefer 

alkol, madde  ya da seks bağımlısı olur. 

  

İç Kaynaklara Bağlı Koşul 

Sonuç olarak, mutlu olmanın bana göre tek yolu var. 

Onay ihtiyacını dış kaynaklar ile değil, iç kaynaklar ile 

sağlamak. 

  

Dış kaynaklı bir çocuk yetiştirdiyseniz, bunu 

değiştirmeniz mümkün. 

Çocuğunuzu onun iç kaynaklarına koşul koyarak 

sevin. Örneğin, yüksek not beklemeyin ama elinden 

gelenin en iyi yapmasını bekleyin. 

Bu durumda herkes mutlu olacaktır. 

 

 



Yaratıcılık Koçluk 

Çalışmaları İle Gelişir 
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Kendinizi yaratıcı olarak düşünüyor  ve hissediyor musunuz? Yaratıcı 

olmak için sanat ile ilgilenmek ve o alanlarda mı bulunmak gereklidir? 

Yaratıcı bir birey de nelerin olması gerekir ? Ben, yaptığım her işte yaratıcı 

bakış açısıyla bakabiliyor muyum? Bu ve buna benzer soruları sorup ve 

cevaplarını bulmaya çalışıyorsanız, siz yaratıcı olmak için ilk adımları 

atıyorsunuz demektir. 

  

 
 

gelişim 

Zeliha DAĞHAN  

Aslında yaşamda yaratıcı bir birey olmak için  

hem öğrenci koçluğunda  hemde kariyer 

koçluğunda yaptığımız çalışmalardan bir kaçını 

sizinle paylaşmak istiyorum: 

 

 Hayal kurma çalışması, en sevdiğim 

çalışmaların başında gelmektedir.  Danışan 

ile hedeflerini belirledikten sonra bu hedefleri 

hayal edip gerçek gibi onun zihnin de 

oluşturma aşamasında yaratıcı düşünme 

becerisini kullandırıyoruz. Bunu yaparken, 

her ayrıntıyı düşlememiz işin en keyifli 

kısmıdır.  Bu oluşum da ; renkleri, dokuları, 

iklimi ve hatta tasarımı bile kullandırıyoruz 

danışanlarımıza. Bazen bunu yapmakta 

güçlük hissettiklerinde, cesur  sorularla 

onlara o kapı açtırıp bakmalarını ve ne 

hissettiklerini  öğrenmeye çalışıyoruz .  

 

 Kendileri, aileleri ve arkadaşları için özel bir 

şey yapıp yapmadıklarını soruyoruz. 

Yaşamımızda değer verdiğimiz kişiler için 

özel bir şeyler yapmak demek aslında 

yaratıcılığımızı geliştirmek ve yaratıcı 

olduğumuzu gösteren bir diğer unsurdur. 

Örneğin, onlar için özel menüler planlayıp 

yemek yapmak, birlikte özel vakit geçirmek 

için plan yapmak  yine bir yaratıcılık 

çalışmasıdır.  

 

 Koçlukta kişisel İmajımızı yaratırken, 

kendi özgün tarzımızı yaratmak için 

renkleri, kumaşları ve aksesuarları 

kullanmayı öğreniyoruz. En çok 

hangi tarz giyim, bizim çalışma ve 

yaşam stiline uygun ve rahat 

olacaktır. Hangi renkleri kullanmak 

bizi daha iyi hissettirecektir. Bu 

çalışma bile başlı başına bir 

yaratıcılık çalışmasıdır.  
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 Yaşamımızda bir problemi çözerken sadece bir yol ile mi yürüyoruz yoksa bir kaç farklı yol 

ile mi ilerlemeyi tercih ediyoruz.  Bunun farkında mıyız? Farklı çözüm yolları bulmak, bize 

yaratıcı olmayı hedefleyen bir diğer unsurdur. Çünkü bunu yapmak demek,  yaratıcı 

tarafımızı keşfetmek demektir.  

 

 Koçluk çalışmasında çocukken ne olmak istediğinizi sormak ve çocukken çok soru soran 

bir birey olduğunuzu öğrenmek, bize yaratıcı bir birey olduğumuzu göstermektedir.  O 

zaman bunu şimdi neden yapmıyoruz. Hala çocukken hayalini kurduğumuz mesleğe 

ulaşmak için neler yapmalı ve nasıl sorular sormalıyız.  

 

 Yaşamda karmaşık , güzel ve ilginizi çeken şeyleri merak ediyor musunuz?  Bunların nasıl 

çalıştığını, nasıl yapıldığını öğrenmek ve bilmek sizi yaratıcılığa bir adım daha 

yaklaştıracaktır. Koçluk çalışmalarında , danışanın “Merak Etme Gezegen” inde 

gezinmesini sağlamak  ve bunu oluşturmak için güçlü sorular ile harekete geçirme işi, 

koçunuz tarafından keyifle uygulamaktadır. Çünkü “Merak “demek, öğrenmek ve yaratıcılık 

demektir.  
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 Evde ya da işyerinizde kendi kendinize 

defalarca söz verdiğiniz ve hala okumamak için 

mazeretler bulduğunuz kitap okuma alışkanlığı  

bile aslında bir yaratıcılık örneğidir.  Çünkü 

haftalardır, aylardır yada yıllardır her gün 

beyninizi bunları okumamak için fantastik 

bahaneler bulma çabası bile aslında yaratıcı 

olma yolunda atılan bir başka adımdır. Koçluk 

çalışmasında bunu sizin tarafınızdan bakıp, 

hangi yazarlar sizi etkiliyor, hangi konular sizi 

heyecanlandırır ve nasıl okursak daha akılda 

kalıcı olacaktır noktalarına değiniyoruz.  

 

 Yaşamınızda kendi kendinize söz verdiğimiz ve 

ancak başlamadığınız bir çok çalışma var, ise 

yine yaratıcı olduğumuz için şükretmemiz 

gerekmektedir. Çünkü doğru yoldayız  

Bu kadar çok yapmak istediğimiz hayal ve hedef olması; yaratıcı, bunları zamana  

bağlama çalışaması da Koçluk çalışması alanına girmektedir. Peki, bunları  ne zaman,  

kiminle ve nasıl gerçeğe dönüştürmek istiyorsunuz, bunu Koçunuz ile birlikte sorular  

sorarak bulacaksınız.  

 

 Koçluk çalışmalarında örnek aldığınız bir bilim adamı, bir sanatçı yada bir aşçı olup 

olmadığını sorgulayacaksınız. Çünkü ilham aldığınız kişiler ne kadar fazlaysa 

“Yaratıcı Beyin Takımınız” da o kadar çoktur demektir. Bu nasıl bizim işimize 

yaramaktadır. Karşılaştığımız bir problem karşısında, şu soruyu sorup “Eğer burada  

Steve Jobs olsaydı, bu sorunu nasıl çözerdi?” demek, yaratıcı tarafınızı oraya 

çağırmak demektir. 

 Koçluk çalışmalarında duyguları, düşünceleri de,  harekete geçirmek yaratıcı 

tarafımızı devreye sokmaktır. 
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Öğrenci ve kariyer koçluğu çalışmalarında düşüncelerimizi olumlu ve ıraksak noktaya 

odaklamak bu çalışmanın dikkat çeken çalışmasıdır. Her çalışma ve her uygulama sizi 

bir üst noktaya ulaştırmaktadır. Başladığınız noktayla vardığınız nokta arasında 

nelerin değiştiğini ve geliştiğini gözlemlemek ve hissetmek ise inanılmaz keyiflidir.  

Çünkü sizi anavatanınız olan çocukluğunuza,  bu kadar yaklaştıran çalışma, koçluk 

çalışmasıdır. 

  

Yeni yıl da seçimleriniz, yaratıcı, yeni, keyifli, eğlenceli, keşif ile dolu ve bir o kadar da 

heyecanlı olsun  
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Okullarımız Ne Kadar Güvenli? 

amerika’dan bildiriyorum 

Dilek Eriklili Beck 

Amerikalılar son iki haftadır , televizyon programlarında, gazete 

başlıklarında, birbirleriyle konuşmalarında, “Okullarımız ne kadar 

güvenli? Daha güvenli olması için ne yapabiliriz? Silah satışlarına limit mi 

gelsin? Silah kontrol yasasında değişiklik mi yapılsın?” gibi sorularına 

cevap arıyor. 

 
Onlara bu soruları sorduran trajik olay, 14 Aralık 2012 sabahı Connecticut eyaletinin   

Newton kasabasında  gerçekleşti. 

  

20 yaşındaki genç Adam Lanza, önce evde annesini öldürüyor ve sonra üzerinde 

silahlar ile annesinin yedek öğretmen olarak çalıştığı Sandy Hook ilkokuluna gidiyor. 

Ve başta okul müdürü olmak üzere 6 okul çalışanı ve 6-7 yaşlarındaki 20 masum 

çocuğu gözünü kırpmadan tarıyor.Onları öldürdükten sonra da tabancasını başına 

dayayarak kendi ölümünü gerçekleştiriyor. 

  

Bir anda  Hollywood filmlerinden vahşi bir sahneyi seyrediyormuş hissine 

kapılabilirsiniz  ama bu olay ne yazik ki, gerçek olamayacak kadar gerçek… 
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Amerikalılar Newton kasabasının acısını tüm yüreklerinde paylaşırken, böyle trajik ölümlerin 

daha önce de yaşandığı ülkelerinde  ‘ne gibi önlemler alınması’ konusunu gündeme 

taşıdılar. Okullar için yapılan önerilerden bazıları: 

 

1. Her okula kurşun geçirmez cam takılsın, 

2. Kapıda bir güvenlik görevlisi olsun, 

3. Okula giriş çıkışlar titizlikle kontrol edilsin, 

4. Öğretmenler silah eğitimi alsın, silah taşısın, 

5. Okullardaki kamera sayısı arttırılsın, 

6. Hava alanında olduğu gibi cihazlarla okula giriş sağlansın gibi bazıları  gerçekçi 

olamayacak kadar saçma önerilerdi. 

 

Ulusal Okul Güvenlik Yöneticisi, Ronald Stephens, “ Önce kendimiz okullarda nasıl bir kültür 

yaratmak istiyoruz ? Eski vahşi batıda olduğu gibi okullarda iki tarafımızda silahlar ile mi 

dolaşalım? Yoksa okullarda çocuklarımıza olumlu bir okul iklimi , okul ortamı mı yaratmalıyız’ 

once bunu bir anlayalım diyor. 

  

Bu feci olay yaşanmadan önce de ülkedeki okullar güvenliğe  önem veriyorlardı. 

Mevcut durumda ne yapılıyor? Sorusuna cevap olarak , oğlumun ilkokulundan ve ülkede 

gözlemlediğim diğer okullardaki benzer sistemden bahsedecek olursak; 

  

ülkede ilkokullar ve genelde birçok okul tek katlı ve bir ana giriş kapısı dışında her sınıfın da 

bahçeye açılan bir kapısı mevcut.Acil durumlarda tüm öğrencilerin ana kapıya yoğunlaşması 

böylece önlenmiş oluyor. 
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Her öğrenci okula başlar başlamaz okuldaki alarm sistemine karşı eğitiliyor. 

  

Yangın Alarmı: Her ay tekrarlanıyor. Öğrenciler hiç konuşmadan(konuşmak yasak) sınıftan 

çıkıp, 40 feet uzaklığı varıncaya kadar yürüyorlar. Anons ile herşeyin yolunda olduğu 

söylenene kadar bekliyorlar ve sınıflarına geri dönüyorlar. 

  

Kilitlenme Alarmı: Öğrenciler biliyorlar ki, bu alarm ile okulda tehlikeli bir durum yaşanıyor. 

Tüm kapılar kilitleniyor, sınıf perdeleri kapatılıyor, ışıklar söndürülüyor,  öğrenciler 

öğretmenlerinin gösterdiği sınıftaki en güvenli köşede bekliyor , mikrofondan yapılan anons 

ile herşey normale dönüyor ve bu alarmda her yıl en az üç kez tekrarlanıyor. 

  

Okulu Boşalt Alarmı: Yılda bir, bazen iki yılda bir yapılıyor. Öğrenciler daha önceden 

belirlenmiş bir bina ya da en yakın bir okulun spor salonuna yürüyor, orada bekliyor ve yeni 

bir anons ile tekrar okullarına dönüyor. 

  

Okulu ziyaret etmek isterseniz, önce  okul kapı zilini çalıyorsunuz ve ofis çalışanı sizi 

kameradan görüyor ve otomat ile kapıyı açıyor, eğer sizi tanımıyorsa mikrofondan konuşup, 

sonra içeri girmenizi sağlıyor. Önce ofise uğrayıp, defteri imzalıyorsunuz ve ziyaret 

amacınızı, kiminle görüşeceğinizi belirtiyorsunuz.Ve yaka kartı taşıyorsunuz. 

 

Rutin günlerde sistem böyle işlese de, okuldaki müzik konserlerinde, resim sergilerinde v.b. 

aktivitelerde her veli ya da ziyaretçi çok rahatlıkla okula girip çıkıyor. 
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amerika’dan bildiriyorum 
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Güvenli mi? Hayır ama suç oranının olmadığı güvenli bir kasabada böyle tehlikeli olayların 

olacağına ihtimal vermiyorsunuz, tıpkı Newton kasabası gibi… 

  

Sadece okullarda değil, özgürlükler ülkesi Amerika’da havaalanı dışında gittiğiniz her yerde 

,alışveriş merkezlerinde,otellerde v.b. alanlarda Türkiye’de olduğu gibi cihazlarla girişler 

yapılmıyor. Türkiye’deki terör olaylarından sonra hayatımıza giren güvenlik sistemleri şimdilik 

bu ülkede yok. Belki de hiç olmayacak. Umarız böyle acı olaylar bir daha yaşanmaz ve tüm 

eğitim kurumlarında çalışanlar, öğrencilerin güvenliği için  daha kalıcı çözüm yolları bulurlar. 

  

Yazımızın başlığında ‘Okullarımız ne kadar güvenli?’ derken acaba yaşadığımız ülke/ülkeler 

, “Dünyamız ne kadar güvenli?” sorusuna cevap arıyor muyuz? 

Güçlünün güçsüzü silah gücü ile tehdit ettiği insanlar/ülkeler de bir Adam Lanza değil mi? 

  

 Bir DÜNYA düşlüyorum: 

Silahların olmadığı, silah kelimesinin sözlüklerde bulunmadığı, sınırların kalktığı, 

eşitsizliklerin olmadığı, bu geçici dünyada ve kısa ömrümüzde herkesin birbiriyle kardeşse, 

barış içinde huzurlu olarak yaşadığı,hoşgörü ortamının hakim olduğu,kimsenin diğerinin 

kişisel haklarına karışmadığı, nükleer silahlar, füzeler,savaş ve kavga yerine 

müzik,edebiyat,kitap,resim sanatını  konuştuğumuz, çevre ve doğayı koruduğumuz , din-dil-

ırk-renk ayrımının olmadığı, üretken,yaratıcı, çağdaş , önyargısız insanlarla dolu bir dünya.  

  

Çok şey mi istiyorum?  

  

Dünya insanı olmamız dileğiyle… 

  

Hoşgeldin 2013,umarım “hayırlı” geldin. 
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Mahallede Yaşamak 
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Yan yana iki arabanın geçemeyeceği kadar dar, Arnavut kaldırımı döşeli sokaklarıyla, 

iki katlı binalarıyla küçük bir mahalle. Yakın ilişkiler ağı. Mahremiyet alanlarının 

neredeyse kalmadığı bir yaşam modeli. Binaların bitişik nizam ve yola sıfır yerleştiği, ev 

içindeki konuşmaların sokaktan, sokaktakilerin evden duyulduğu duvarsız yaşamlar.  

  

Mahalle yaşamının sunduğu bu duvarsızlık hâli, giderek çevreye karşı duyarsızlık 

haline dönüşüyor. İnsanların kendilerini ifade etmek konusunda hiçbir çekinceleri 

kalmıyor. Öfkelerin ertelenip, uygun bir zamanda ve yerde hesaplaşılma şansı 

olmadığından, ulu orta dökülen duyguların içinde gidiyor yaşam, mahallede. 

  

Adanın misafirleri büyük şehrin insanları. Kulelerde kutular içinde yaşayanlar mahalleye 

girer girmez bayılıyor, her şey o kadar farklı ki, o kadar sıcak ki. İnsanlar güler yüzlü, 

sevecenlikle bakıyor, mutlu çehrelerinden yayılan pozitiflikle gelenleri ağırlıyor. Burada 

yaşayanlarda, birikmiş olumsuz duyguların yükleri, bu yüklerin neden olduğu olumsuz 

ruh halleri yok. Maskeler arkasından bakanlar yok. Burada her şey elle tutulur 

sahicilikte.  

 

Aynen havanın, suyun, denizin temiz olması gibi kirlenmemiş insanların yurdu bu 

mahalleler.  

  

gezi 

Gülengül ANIL 
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Binaların çok azında minik avlular ya da bahçeler var. Ama ille de hepsinin kapısında bir 

sarmaşık, pencere içlerinde saksı çiçekleri. Sokakların renk cümbüşü ilkbaharla beraber 

başlıyor. Baharla beraber sadece çiçekler değil kapı ve pencere önüne çıkanlar,  insanlar 

da çıkıyor. 

 

Binalarının giriş merdivenlerine yerleşiyor, duruma göre sebzesini ayıklıyor, reçelliklerini 

soyuyor, dikişini nakışını yapıyor, ama ille de karşı komşusuyla, yanında ya da 

çaprazında yaşayanlarla sohbet ediyor. Yoldan geçene el ediyor, hal hatır soruyor. Tabi ki 

herkes herkesi tanıyor. Mahalle yaşamında herkes günü gününe bütün bilgilere sahip, 

gece nasıl uyunamadı, kimin neresi ağarıyor, kimler bugün gelecek, ne yemekler pişecek, 

çocukların yaptıkları, kocaların tuhaflıkları, belediyenin çöp toplama konusundaki 

yavaşlığı, adaya gelen misafirlerin yarattığı trafik ve kirlilik üzerine sohbet, dertleşme 

sürüp gidiyor. Sık sık kapı önleri yıkanıp, süpürülüyor. 
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Her şey büyük şehir insanı için inanılmaz güzel, ilginç, hatta rüya gibi.  

Fotoğraf çekmek üzere mahalle sokaklarında gezenler, her evin renkli kapısına, örgü 

perdeli penceresine, çiçekli merdivenlerine hayranlıkla takılıp kalıyor. Sanki bir "mahalle 

müzesi" gezer gibiler.  

Müzenin dar sokaklarındaki küçük binaların küçük odalarında kalmaya geliyorlar. Belki de 

hayatlarında böylesi küçük mekânlar hiç olmadı, olmayacak da ama burası, bir masal 

unsurunun parçalarıymışçasına yaşandığından, keyifle gelip kalıyorlar. Geçici süreliğine 

de olsa sıcak insani iletişime kendilerini açıyorlar. Mesela yoldan geçen reçelci teyzenin 

verdiği selamı alıyor, karşı komşunun afiyet olsun dileğini kabul ediyor,  nereden gelip 

nereye gittiğine dair sorulan soruların arkasında art niyet aramıyor.  

Bu müzedeki her şeyi seviyor, aslında böyle kalsın istiyor ama farkında olmadan 

değişmesine sebep oluyor -da, o bunu bilmiyor-. Bilmediği için de her gelişinde değişikliği 

görüp şaşıp kalıyor. 
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Zeynep KIYAK 

 

alternatif ik sözlüğü 

2013’ün ilk sayısında eğlenceli bir yanımıza değinmek istedim: 

Yaptıklarımız ve yapmadıklarımıza… Hadi itiraf edin… 

TV dizileri, ünlülerin özel hayatları, reytingi tavan yapan yarışma ve programlar, gidilen 

mekânlar, seçilen içecekler, sosyal ağlar, magazin sayfaları, gardırobumuzdaki 

kıyafetler, tercih ettiğimiz markalar, dinlediğimiz müzik türleri, takip ettiğimiz kişiler, göz 

attığımız gazeteler ve daha bir sürü şey… 

Nelerden mi bahsediyorum? Sürekli yaptığımız ama kimselere itiraf edemediğimiz, 

itiraf etmekten çekindiğimiz, karşımızdakinden sakladığımız, sakındığımız, 

söylemediğimiz, başka şeylerle ört pas ederek geçiştirdiğimiz, hatta korktuğumuz 

onlarca şeyden! Kendimize bile itiraf edemediklerimizden yani. 

 

Muhteşem Yüzyıl’ın son bölümünde neler oluyor?  Ben Bilmem Eşim Bilir’de kaç tane 

biber yendi? Louis Viton çantaların orjinale yakın çakmaları nerelerde bulunur? 

Hadise nasıl zayıflamış? Sosyete pazarında bu hafta hangi ünlüyü görmüşler? 

Eurovision’a neden katılmıyoruz? Kuzey, Cemre’sine kavuşacak mıymış? Paris Hilton 

son reklam filminden kaç para almış? 
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Bunların çoğunun cevabını bal gibi de biliyorsunuz; ama bilmiyormuş ayağına 

yatıyorsunuz. 

Geçen gün “tesadüfen” televizyonda zap yaparken denk geldiniz, Evlilik programına. 

Aslında siz ya kültür-sanat programları seyredersiniz ya da haber-belgesel… 

Suskunlar’ın son bölümünde neler olup bittiğini de bi arkadaşınızdan duydunuz 

zaten.  

Cem Yılmaz’ın bebeğinin resmini internetten araştıran da, sonra fotoğrafını görünce 

“ay ne tatlı” diyen de benim, değil mi? 

Siz, zaten Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara da ‘öylesine’ üyesiniz. Sadece gelen 

mesajlarınıza bakıyorsunuz, sabahlara kadar oyun oynayıp, oyunlara arkadaşlarınızı 

davet etmiyorsunuz. Zaten beğendiğiniz çocuğun/kızın duvarını ya da ilişki 

durumunu da kontrol etmiyorsunuz; twitter’da bir sürü ünlüyü takip listenize alıp, ne 

yaptıklarını da, birbirlerine ne tweet attıklarını, hiç mi hiç merak etmiyorsunuz 

aslında. Ne fenayım değil mi? 

Geçenlerde minibüste çalan Kibariye 

şarkısını dinlerken, cama başınızı 

yaslayıp, uzaklara dalıp, kendinizden 

geçmediniz.  

Recep İvedik’ten nefret ediyorsunuz. 

Arkadaşlarınız gitti diye gitmiştiniz 

sinemasına, zorla götürmüşlerdi sizi 

çünkü. Siz genellikle Thai usulü piliç 

yersiniz, lahmacun ve çiğ köfte, midenize 

dokunur. Bir porsiyon Macaron’a 

dünyanın parasını verirsiniz moda diye; 

bayram için akide şekeri almayı ‘çok 

nostaljik’ bulursunuz. Eminönü’nde 

nerede, hangi markaların çakmaları var, 

merak etmiyorsunuz; Eminönü’ne de 

ayda yılda bir gidersiniz zaten… O da 

mecburen…  

Siz, aslında 8o’lerde vatkalı, yakası dantelli kazakları da giymediniz, havlu çorapları 

da.  

Ya da 90’larda yüksek bel şalvar tipi kotlara bayılan da, siz değildiniz; MC Hammer 

dinleyip, Can Touch This diyen de…  

Neden yaptığımız şeyleri saklıyoruz? Ya da neden olmadığımız gibi görünmeye 

meraklı bir milletiz? 

 

Artık birçok sosyal platformda, yaptıkları, sevdikleri, savundukları şeyleri bağıra 

bağıra söyleyenler, gruplar kuranlar var: Kurtlar Vadisi’ni seyredenler, Instagram’da  

beğendiği çocuğu/kızı takip edenler, radyoyu arayıp sıradaki şarkıyı sevgilisi için, 

anons ettirenler, Recep İvedik’in x sahnesinde gülmekten yerlere yatanlar gibi…  

 



40 

martı* ocak 2013 

alternatif ik sözlüğü 

Hiç kimseye olmadığımız gibi görünme mecburiyetimiz yok. Olmamalı da. 

Evet, biz magazini takip etmeyi seven, akşam eğlencesi çoğunlukla televizyon olan, 

dizi seyretmekten hoşlanan, Kibariye’nin Anne şarkısında ağlayan, kuru fasulyeyle 

pilavı birbirinden ayırmadığı gibi, simit ve çaydan da vazgeçemeyen bi milletiz. Biraz 

arabeskiz, biraz hisliyiz, günlük haberlerimiz itibariyle dramatiğiz, kimi zaman 

trajikomiğiz ama biz böyleyiz. Bir futbol maçında havalara uçan, yoksullukmuş, 

işsizlikmiş, doğalgaza yapılan zammış… Bunların hepsini bir anda unutan bir 

milletiz… 

 

“Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol”’un İngilizcedeki haliyiz. Günlük 

yaşamımızda, aynadaki aksimiz gibi değiliz.  

 

İş dünyasında da değişen bir durum yok aslında.  

 

Özgeçmişlerin çoğunda, olmadığımız bir bireyi anlatıyor; gitmediğimiz kulüp ve 

aktivitelerden bahsediyoruz. Kullanmağımız sistem ya da bilgisayar programlarının 

adını yazıp, yabancı dilimize hep “İyi” yazıyoruz.  
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İş dünyasında da 

değişen bir durum 

yok aslında. 

Özgeçmişlerin 

çoğunda, 

olmadığımız bir 

bireyi anlatıyor; 

gitmediğimiz kulüp 

ve aktivitelerden 

bahsediyoruz. 

Kullanmağımız 

sistem ya da 

bilgisayar 

programlarının 

adını yazıp, 

yabancı dilimize 

hep “İyi” yazıyoruz.  

 

Peki, ne kadar gerçeği yansıtıyoruz? 

Gerçekten ne olduğumuzu ya da ne istediğimizi bilmediğimiz için değil aslında 

bunlar… Tercih edilmek için, en azından görüşmeye çağrılmak için, öyle değil mi?  

Yaptığımız çoğu iş görüşmesinde bile, kimi zaman, kendimiz değiliz. Önceden 

hazırlandığımız sorulara, önceden ezberlediğimiz cevapları veriyoruz. “Ücret 

politikanıza uyarım” diyoruz mesela… Sonra çalışmak için can attığımız şirketten 

ayrılma sebebine, bir sonraki iş başvurumuz için hazırladığımız özgeçmişimizde , 

“Ücret yetersizliği” diyoruz… Haksız mıyım?  

 

Bu yüzden, ne istediğimizi bilmiyoruz, bilmediğimiz için de olmadığımız bir hale 

büründüğümüzün farkına varamıyoruz.  Ya da gerek günlük yaşamımızda, gerekse 

çalışma hayatımızda, kendimize yabancı kalıyoruz, bize ait olmayan herşeye 

hayranlık duyuyoruz.  

 

Yaptığımız, alıştığımız şeyleri, kendimize itiraf etmekten kaçtığımız gibi, başkalarına 

hava atmak için, olmadığımız kişiyiz, gitmediğimiz yerdeyiz, ait olmadığımız bir 

hayaldeyiz. 

 

Yoksa öyle değil miyiz? 

Yapmayın…  



Değişim için Plan mı, 

Prensip mi?  

42 

Geleceğe bakarken, eğer tahmin edilebilir bir ortam varsa, planlar 

insanları yönetmek için çok işe yarayan araçlardır.  Ancak belirsizliğin 

arttığı, değişim gereğinin ise çok belirgin olduğu zamanlarda aksine, 

önceki plan ve bütçeler gelişimi, dönüşümü sınırlar. Hatta yapılmak 

istenenleri engeller, sabote eder. Şimdi, tam bu dönemlerde de insanlık 

tarihinin en keskin değişim, dönüşüm süreçlerinden birinden, “Dijital 

Devrim”den geçiyoruz…  
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Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Büyük komutanlar askerlerini savaşa 

hazırlarken daima; “Hiçbir şey 

planladığımız gibi gitmeyebilir ama biz 

yine de kazanacağız” derler. Çünkü onlar 

bilirler ki, zaferleri planlar değil askerler 

kazanır. Zirvelere çıkmış tüm liderler, asıl 

güvenmeleri gerekenin bin türlü 

aksaklıkla çökme ihtimali olan planlar 

olmadığını bilirler. Onlar, o planları 

kazanmak için uygulayacak ya da 

uygulanmaması gerekiyorsa, yeni ve 

doğru hamleleri yapabilecek askerlerinin 

karar verme becerilerine güvenirler.  

Ve bilirler ki, hesap dışı zorluklarda 

onları, zafere ulaştıracak tek belirleyici 

güç “savaş meydanındaki insanların 

kararlarıdır”. Büyük komutanlar, liderler 

aslında planlara değil, onlarla ya da 

onlara rağmen insanların davranışlarını, 

seçimlerini belirleyen prensiplere, 

ilkelere, yani değerlere güvenirler. 

  

Değişim zamanlarında önceki planlar 

sabotördür… 

  

Devrimsel değişimlerin geliştiği, 

olasılıkların, fırsatların ve dolayısı ile 

risklerin bol olduğu zamanlarda en kritik 

şey; “doğruyu” seçmektir. Zamanın, 

durumun ruhuna uygun adımları 

atmaktır. Bu geçişlerde bilinmezler, ilkler 

o kadar çoktur ki, zaten elde seçmeye, 

karar vermeye yardımcı olacak 

sosyolojik, psikolojik, politik, felsefi, 

ekonomik, teknolojik vb. hazır reçeteler, 

referans alınacak deneyimler yoktur. 

Olan, biten daha önce yaşanmamıştır. 

Öğretisi, planı oluşmamıştır. Eski planlar 

işe yaramamaktadır. Ya da giderek 

olumlu etkisi, etkinliği azalmaktadır. Bu 

durumda insanların çoğu kendilerini ya 

akışa bırakır ya da eski bilgilerine göre, o 

anda hissettiklerini rast gele yaparlar… 

Siz onları değil, ilkeler sizi seçer… 

İşte böyle zamanlardan geçerken en 

önemli belirleyici, insanların tercihlerine 

ve eylemlerine asıl sınır koyan ve yön 

veren şey; prensiplerdir/ilkelerdir. 

 

İlkelerinizi siz seçemezsiniz. Onlar sizi 

seçerler. Çünkü onlar daha önce 

paylaşılan deneyimlerle, ortak akıl ile 

belirlenmiştir. Örneğin bir gazeteci iseniz, 

gazetecilik ilkleri dışına çıkamazsınız. 

İşinizi ne koşulda, hangi araçlarla 

yapıyorsanız yapın, “olayları araştırma 

ve gerçekleri sorgulama (fact checking, 

truth seeking)” prensibine uymanız 

gerekir.  Eğer bir dernekte çalışıyorsanız, 

sırf o anda bazı kişiler gerekli görmüyor 

diye “yardımlaşma, dayanışma” ilkelerini 

yok sayarak hareket edemezsiniz. O 

oluşumun temel prensipleri dışında bir 

şey yapamazsınız. Yapmamalısınız, aksi 

takdirde sonuç; içinde hayvanlar 

olmayan bir hayvanat bahçesi inşa 

etmeye benzer. 
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Mazeretten, revizyona geçiş… 

 

Değişim zamanlarında önceki, eski durumlara göre yapılmış planlar, ezberlenmiş 

şablon, slogan “meli, malı” yönermeleri mazeretlere dönüşürler. Çünkü değişim 

rahatsız eden, zorlayan, ikilemde bırakan pek çok farklılığı zorunlu kılar. Ve bunlar 

inatçılık, direnç ya da düşüncesizce yapılan kahramanca atakları tetikler. 

Değişmemek, alışılmışı korumak için eski verilere, eski vizyona göre yapılmış 

planlar; “ama plan buydu, böyle yapmalıyız” gibi itirazlara, dayanak bulma 

girişimlerine malzeme olur. Patinaja düşürür… İşte kritik başarı faktörü dediğimiz şey 

ve ilkelere göre yeniden kalibrasyon ihtiyacı burada ortaya çıkar.  

 

Sürdürülebilir gelişim için kavşaklar ve seçim?  

  

Geleceğin olasılıklarına doğru ilerlerken eskiye göre yapılmış planları, temel ilkelere, 

prensiplere göre revize edebilenler sürdürülebilir gelişim denen şeyi yakalarlar.  

  

Değişim, dönüşüm ne kadar güçlü, ne kadar farklı, ne kadar hızlı olursa olsun, ondan 

başarılı, mutlu sonuçlar çıkmasını sağlayacak olan asıl belirleyiciler ilkeler ve 

prensiplerdir. Bunlar bir anlamda yaşamsal omurgadır. Ve inanın, her durumda bizi 

kurtaracak, daha iyiye taşıyacak prensip ve ilkeler mutlaka vardır. Çünkü prensipleri, 

ilkeleri değerler oluşturur. Değerler de, ortak paylaştığımız her anın, yarattığımız her 

paylaşımın çıktılarıdır. 

  

Daha iyi bir gelecek için daima planlı olmayı savunan bir fütürist ve stratejist olarak, 

işte bu yüzden her konuşmamda, her yazımda ve paylaşımımda; “Plan varsa 

revizyon diye bir şey de vardır, unutmayın!” derim… “Revizyonsuz plan, plansız 

revizyon olmaz!” 

  

martı* ocak 2013 

martı dijital gelecekte 
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Son sözlere bağlantı, Al Pacino’nun müthiş “Kadın Kokusu (Scent of a 

Woman)” filminden gelsin: 

 

“Hayatımda pek çok kez önüme kavşak çıktı. İstisnasız her seferinde de 

doğru yolun hangisi olduğunu bildiğimden eminim. Ama sapmadım! 

Çünkü…  Allah kahretsin! Çok zorluydular…” 

  

Daha iyi bir gelecek için, ne kadar zorlanırsanız, zorlanın; daima ilkelere 

göre revize edilmiş yepyeni planlar, yapmalısınız.  

  

Yeni yılınızı kutluyor ve hatırlatıyorum; “Gelecek, Güzel Gelecek!”   



Gerçek, Sadece 

Gerçekten İstemek 

Demektir! - 1 
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Bütünlük, görecelilik ve gerçek… Bu üç kavramı incelerken, 

derinliklerini keşfediyor insan… Bu üç kavram, üç kelimden çok 

daha öte… 

martı* ocak 2013 

Kazım Yurdakul 

psikoloji 

Yukarıdaki cümle, dünyada bugünkü 

eğitim içerikleri ve güncel kültürden 

öğrenilenlerle değerlendirildiğinde, 

muhtemelen sadece güzel ve motive 

edici bir cümle olarak anlaşılır ve bunun 

ötesinde somut bir teori olduğu 

düşünülmez bile…  

Ben bu yazımda ezberi biraz bozmak 

istiyorum. Hem bahsedeceklerime 

karşıt veya farklı düşünenlerin ezberini; 

hem de benimle aynı fikir(ler)e sahip 

olan ama bu fikirleri oluşturan bilgilere 

çok hakim olmayanların ezberini… 

Başlıktaki cümleyi, biraz daha derli 

toplu anlatabilmek ve anlaşılabilmesi 

açısından, birkaç madde de anlatmayı 

daha doğru buluyorum. Bu yolla hem 

derli toplu bir anlatım hem de farklı 

açılara/ açılardan değinme şansını 

yakalamış olabiliriz. 

1. Öncelikle bir kavramı birlikte 

değerlendirelim: Bütünlük… 

Sanırım, bu açıdan, “Her şey aslında tek 

bir şeydir!” sözünü kullanırsak hiç de 

yanlış yapmış olmayız. Bugün 

adlandırabildiğimiz en makro sisteme, 

Evren’e yukarıdan baksak görürüz ki; 

evrendeki canlı-cansız varlıklar 

birbirinden bağımsız parçalar değil, 

yukarıdan aşağıya bir bütünün parçaları. 

Bu açıdan baktığımızda iç içe geçmiş bir 

sistemler bütünlüğü görebiliriz. Bir diğer 

deyişle her canlı-cansız yapı bir sistem 

olarak var olmanın yanında, daha büyük 

bir sistemin de parçasıdır.  

 

Bütünlük kavramından, başlarken 

bahsetmemin sebebi ise, evrendeki her 

şeyin birbirini etkileyerek ve birbirinden 

etkilenerek var olduğu gerçeğini de 

ortaya koymak… Dolayısıyla teorik 

olarak şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Hz. 

Muhammed’in de söylediği gibi: “Ne 

ekersen onu biçersin!”… Evrensel, fiziki 

bir gerçeklik olmasına rağmen insanın 

her zaman fark ederek yaşadığı bir 

gerçek değil bu tabii ki. Geçenlerde bir 

sosyal paylaşım sitesinde şöyle 

yazmıştım: “Dürüstlük bir erdem değildir; 

doğanın varoluş biçimidir.” Bahsettiğim, 

yukarıda yazdıklarımla aynı şeydi 

aslında.  
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Her sistem (ki insan da bir sitemdir) diğer 

tüm sistemlere de etki yapar ve onlardan 

etkilenir. Bir sistemin (insanın da) bir 

çıktısı (davranışı) bu bütünlük içinde 

kaybolmaz ve bütünlüğe öyle ya da 

böyle etki yapar. Ama insan bunu fark 

etmez!  

 

Neden? Çünkü sistem büyüdükçe ve 

karmaşıklaştıkça, “ekilen” ile “biçilenin” 

arasına zaman, mekan ve içerik farkı 

girebilir. Yani bu karmaşık ve devasa 

yapının içerisinde, kişi bugün yaptığının 

karşılığını hemen ve aynı şekilde almaz. 

O yüzden de insanlar dürüstlüğü bir 

erdem sanırlar. Sadece “iyi bir şey” 

sanırlar… Aslında olmazsa olmazdır! 

 

Bir diğer açıdan baktığımızda, bir 

organ/hücre/doku ile insanın ilişkisi; 

insan ile evrenin ilişkisine çok benzer; 

hatta mekanizma açısından aynıdır. O 

zaman şunu söyleyebiliriz: “bir organım 

bana ancak rahatsızlığını bildirdiğinde 

ben farkına varır ve onun için çözüm 

arayabilir ve bulabilirim. E o zaman 

benim bir talebim varsa ben de ancak 

bunu evrene (ya da en azından konuya 

dair evrene (çevreye)) fark ettirirsem 

çözümü arayabilir ve bulabilirim”. Ne 

dersiniz? Ve biz bu bölümü şöyle 

tamamlayabiliriz: Evrenden gerçekten 

istersen olur! 

Bitti mi? Hayır! İyice açalım konuyu… 

 

 

2. Görecelilik, Algı 

Her şey görecelidir. Einstein’ın her 

şeyimizle içinde bulunduğumuz zaman 

konusundaki bulgusu, o “zaman” ın 

içindeki her şey için de geçerlidir. 

Birazdan, insan düşüncesinin fiziksel 

yorumlamasını da ekleyeceğiz ama 

bundan bağımsız bile şöyle bir anlama 

sorusu sorabiliriz: “Bir “şeyin” varlığını ya 

da yokluğunu 5 duyunuzun olmadığını 

varsayarak, ispatlayın!”…         

 

Bu deneme bile her şeyin kişi için, kişinin 

5 duyusu dolayısıyla var olduğunun ve 

anlamlandığının kanıtıdır. Nitekim 3000 

yıl önce yazıldığı var sayılan ve 1963’te 

Kudüs yakınlarında bulunan Ölü Deniz 

Parşomenleri ile 20. Yüzyılın 2. 

Çeyreğinin başında fizikçilerin aynı 

cümleyi söylemiş olması da tesadüf 

olmasa gerek: “İnsan yeryüzünde 

sadece gözlemci değil aynı zamanda da 

katılımcıdır.”… Hatta bence Mevlana’da 

bu cümleyi Mesnevi’ye girişinde 

taçlandırmaktadır: “… Birlik dükkanı… 

Her varlık o dükkanda yoğrulup 

yapılmakta, orada sergilenmekte, 

satılmakta; orada yıpranıp gene potaya 

girmekte, yenilenmekte. Sebepler 

sonuçları meydana getirmekte; sonuçlar 

gene sebep haline gelip başka sonuçlar 

belirtmekte. Bu dükkanın bir ucu, 

dükkanı yapanın kudret elinde; öbür ucu 

sonsuzluğa dek gitmekte ve yine o 

kudret eliyle sonu ön olmakta; her an 

yaratılmakta. Bu dükkanın alıcısı 

satıcısının ta kendisi…” 

 

Özetlersek; insan için, evrendeki her şey, 

insanın kendi algısıyla ve her şeyi 

yönlendirebilme yeteneğine sahip 

düşünce gücüyle vardır. 
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lafmacun Kısaca bilgilerimi paylaştım sizlerle ve bu makalenin devamı önümüzdeki 3 

sayıda olacak…  Tabii ki sorabilecek ya da söyleyebilecek çok daha fazla 

detay var. Umarım keyif alarak okudunuz. Umarım, o daha fazla detayı 

birlikte sorgulayabilir ve öğrenebiliriz.  

 

Lütfen bana sormak istediklerinizi, ya da söylemek istediklerinizi yazınız. 

 

Aydınlık Çağı’n kaotik başlangıcına da denk geldiğimiz bu günlerde, biliyorum 

ki ışık ile önderlik eden sizlere ve sizlerinde daha fazla bilmesi ve olmasına 

ihtiyaç duyar evren…  

 

kazim@kirmizidanismanlik.com.tr 
 

mailto:kazim@kirmizidanismanlik.com.tr
mailto:kazim@kirmizidanismanlik.com.tr
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Hayatınıza Bir Pati Katmayı Hiç 

Düşündünüz mü? 

Bir köpeğin süslü arabalara ihtiyacı yoktur. Büyük evlere ya da 

güzel elbiselere de… Bir çubuk onlar için yeterli olur. (kemirmek 

için) Bir kopek, sizin zengin ya da fakir olmanıza aldırmaz. Aynı 

zamanda zeki ya da akıllı olmanıza da... Onlara sevginizi verin, onlar 

da size mutluluk versin. 

 
“ Kaç tane insana böyle bir şey söylenebilir? 

  Kaç kişi size eşsiz olduğunuzu hissettirebilir? 

  Kaç kişi size sıra dışı olduğunuzu hissettirebilir?”” 

  

En sevdiğim, en derin duyguları ardı ardına yaşatan filmlerden biri olan Marley & Me’ 

den bir alıntıdır bu. Ve gerçekten doğrudur.  

  

Bir köpek için sahip demek, hayat demektir, yaşamak ve nefes almaktır sahip. 

Gözlerinize her baktığında kuyruğunu sallaması bundandır. Göz göze geldiğiniz 

saniyelerdir onu hayata bağlayan.  Sahibi onu incitse de, hiç sevgi göstermese de 

onun her şeyi sahibidir. Eve geldiğinizde gördüğünüz en büyük gülümseme, 

onunkidir her zaman.  

  

 

  

Burcu TÜZÜN 

pati aşkına 
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Hayatınıza bir pati katmayı hiç düşündünüz mü? Cevabınızı vermeden önce lütfen 

aşağıdaki minik notlara bir kere daha göz atın:  

 

 Köpekler iyi şartlarda bakıldıklarında 17-20 sene civarında yaşarlar. Bir hevesle 

almadığınızdan ve bu süreyi onunla şartlarınız her ne olursa olsun 

yaşayacağınızdan emin misiniz? 

 

 Her şeyin küçüğü sevimlidir. Bebekleri bu yüzden hemen hemen herkes sever.  

Ancak bebek köpekleri eğitmek ciddi zaman, tecrübe ve sabır ister. Eğer bu 

üçünden en az 2 tanesine sahip değilseniz, bebek köpekler yerine 6 aylıktan 

büyük köpeklerden birini evlat edinin.  

 

 Dışarıdan harika bir hayat gibi gözükebilir ancak köpekle yaşamak büyük 

sorumluluktur. Onun her gün 1 saat dışarı çıkarıp, hava aldırmanız ve tuvalet 

ihtiyacını gidermeniz gerekir. O gün arkadaşlarınızla dışarı çıkacaksanız ve onu 

dışarı çıkaracak kimseniz yoksa, üzgünüm arkadaşlarınıza onlarla 

gidemeyeceğinizi söylemeniz lazım. Tatil planı yaparken, ilk dikkat edeceğiniz 

nokta köpeğinize kimin bakacağı, onu nereye bırakacağınız olacak.  Bunlara 

hazır mısınız? 

 

 Yaşadığınız ev şu an büyük ve bahçeli olabilir ama hayat şartları size daha küçük 

veya bahçesiz bir eve taşınmak zorunda bırakabilir. Yaşadığınız yer her neresi 

olursa olsun, onu hep yanınızda tutabilecek misiniz? 

 

 İleride bir gün aile kurmaya karar verdiğinizde muhtemel eş adayınız onu 

istemezse? 

 

 Böyle bir seçim yapmak zorunda kalacağınız biri olacak mı hayatınızda?  

 Bir aileniz varsa, evdeki kimsede tüy alerjisi olmadığından, birdenbire (!) astım 

hastası olmayacağınızdan emin misiniz?  

 

 Hepimiz hızla yaşlanıyoruz. O sevimli, enerjik patili dostunuz da yaşlanacak. 

Onun yaşlılığında da patilerini sımsıkı tutacak mısınız? Hastalandığında, artık 

idrarını tutamaz hale geldiğinde, yattığı yerden kalkmak istemediğinde bile?  

  

Tüm bu sorulardan sonra da cevabınız “evet” ise, o zaman hemen en yakınınızdaki 

barınağa gidin ve cins, tür, yaş kaygısı taşımadan kafesleri gezin. Bu bir çeşit ilk 

görüşte aşktır ve tanımı, türü, cinsi,çeşidi yoktur. İlk göz temasınızdır aslolan. 

Kalbinizin sesini dinleyin! En büyük dostunuz kafesin ardında sizi bekliyor! 

  

Son olarak, lütfen sevgililer gününde sevgilinize bir pati satin almayin! barinaklar 

evlat edinilmeyi bekleyen binlerce dostla doluyken… 
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Lily 

2 yaş civarında, tuvalet eğitimli, minicik bir 

kız. Çok ürkek Kedilerden ve köpeklerden 

korkar. Narindir. Sadıktır. Sesi çıkmaz. 

Azıcık bir yer kaplar evinizde. Kalbinizdeki 

yeri kocaman olur, öyle sever, bağlanır. 

Haydi, Lily'ye ömür boyu bakılacağı bir 

yuva bulmamızda yardımcı olun. 

 

Lily'nin dostluğu her şeye bedel.  
Lilly 

İletişim: 0533 698 17 73  

Yer: İstanbul. 

Romeo 

Önce havalı tüfekle vuruldu, sonra 

trafik kazası geçirdi. Ve bir bacağı 

alçılı halde veterinersiz barınağa 

sahibi tarafından terk edildi. 

İstanbul’a getirilince diğer 

bacağının da kırık olduğu ve bu 

acıya dayandığı ortaya çıktı. 

Röntgende, arka bacağında mermi 

çıktı! Geçirdiği trafik kazasında da 

omuriliğinde bir sıkışma meydana 

geldi...  Omuriliği için de tedaviye 

başlandı. Romeo kilo alıp anestezi 

alabilecek duruma gelince, kırık 

ameliyatı olacak, mermisi çıkacak.. 

O güne daha çok var ama 

Romeo'nun o güne ulaşması 

desteğinize bağlı.  Romeo, bir süre 

sonra klinikten taburcu olacak ve iyi 

bir bakıma ihtiyacı var. 

Ameliyatlarını olana kadar 

Romeo'yu evinize alıp ona moral 

verir misiniz? Romeo'ya yemekler 

yapar mısınız? Sevginizle 

Romeo'yu hayata yeniden bağlar 

mısınız?  

Cevabınız "evet" ise arayın. 

Romeo 

İletişim: 0533 698 17 73       

Yer: İstanbul 
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Bella: Barınağa sıcacık, sevgi ve sağlık 

topu beş kardeş olarak geldiler.  

Veterinersiz barınakta hepsi hastalandı. 

Beş kardeşten sadece o hayatta kaldı. 

Başardı ama şimdi de gidecek yeri yok. 

Barınağa geri dönerse yine hastalanacak. 

Bella’nın şansı adı gibi güzel olsun, ona 

bir yuva verin.   

 

Bella 

İletişim: 0533 698 17 73    

Yer:İstanbul  

Bekir: Bekir, arabanın altında kaldı. 

Tedavisinin son bir haftası içindeyiz. 

Bekir'in arka ayağına lazer tedavisi 

uygulanıyor. Yürümesinde bir problem 

yok, sadece ayağa kalkarken arka 

patisini sürüyor. Ayağa kalktığında 

patilerinin üstüne basıp gayet rahat 

yürüyor. Bekir'in tedavisine destek 

olmak veya yuvanıza Bekir'i katmak 

için arayın, İstanbul'dayız.  

Bekir 

İletişim: 0533 698 17 73       

Yer: İstanbul  
  



Yıldızların Altında 

Bir Yayla… 
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Bilim okuryazarlığının ve toplumda bilimsel düşüncenin gelişmesi 

amacı ile yürütmekte olduğum İlk Teleskobum sosyal sorumluluk 

projesi, 2012’deki son etkinliği 01 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. 

Tarsus Güçbirliği Vakfı destekleri ile yapılan el yapımı teleskop ile 

Mersin – Tarsus ilk teleskobuna kavuşmuş oldu.  

martı* ocak 2013 

Nurcan Örtügen Gök 

kaldırım astronomu 
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Namrun (Çamlıyayla), Darıpınarı Yatılı İlköğretim Bölge okulunda düzenlenen törenle 

yayla çocukları ve halkı artık yıldızlara daha yakın. 

 

Şehirde yaşamak başka bir şey... Nerede ise bütün imkânlar belki elimizin altında. 

Lakin şehirdeki çocuklarımız Büyük Ayı Takımyıldızını dahi ışık kirliliği sebebi ile 

göremeyecek durumda. Yayla çocukları bu açıdan çok şanslı. Çünkü ellerini uzatsa 

bütün yıldızlar sanki avuçlarında.  

 

“Aman canım yıldızları göremiyorsak, ne olmuş?” demeyin, demeyelim. Yıldızlı bir 

gökyüzüne sahip olmak ve onu seyredebilmek insana keyif ve huzur verir. İnsana 

nereden geldiğini, nereye gideceğini gösterir. Hayatımızda karşılaştığımız 

sorunlarımızın aslında ne kadar küçük olduğunun kanıtıdır. Afra tafralarımızla 

kibrimizin boyunun ölçüsünü alacak kadar muazzam bir büyüklüğe sahiptir. Bu küçük 

dünyanın küçük bir köşesinde sadece küçük bir zaman diliminde yaşadığımızı ve bu 

yüzden sevgi ve barış içinde yaşamamız gerekliliğini gözler önüne serer. Bir yıldıza 

dokunmanın bir insana dokunmaktan daha kolay olduğunu gösterir. İnsanlara 

dokunabilmek için yüreklerimize sevgi tohumları serper. 

İşte bu yüzden 

ışıltısız bir 

gökyüzünde 

yetişiyorsak 

ve/veya ona 

bakmayı 

unutuyorsak 

giderek önce 

kendimizden, 

sonra doğadan 

ve insanlardan 

uzaklaşırız.  

Kendini tanımayan bir birey kendini Kaf dağında sanacak, dünyanın merkezi gibi 

görecek, diğer yerlerde olup bitenden bir haber ve/veya edindiği bilgilerden hangisi 

doğru hangisi yanlış sorgulama yeteneğinden giderek uzak yaşamaya 

başlayacaktır. 

 

Gökyüzü bu yüzden ışıltılı olmalıdır. Doğayı ve çevreyi koruma bilincimiz kadar 

gökyüzünü de ışık kirliliklerinden korumamız gerekliliğini farkına varmamız 

gerekmektedir. 

Namrun (Çamlıyayla) çocukları gökyüzünün ışıltısı altında yaşıyorlar. Belki isimlerini 

bilmiyorlar ama gökyüzündeki cisimleri tanıyorlar. Büyük Ayı Takım Yıldızı’ndan 

tutun da Ülker Açık Yıldız Kümesi’nin dahi varlığının farkındalar. Abla, orda bir ışık 

kümesi var, her akşam görüyorum, bu nedir diye soruyorlar. Elleri ve vücutları 

titrese dahi yıldızların ışığı ile ısınmak onlara mutluluk veriyor. İşte sizlere o geceki 

gözlem etkinliğinden birkaç diyalog. 
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Ellerini birbirinin omzuna atmış, 

birbirlerini ısıtmaya çalışan iki erkek 

kardeşimiz teleskobun başında yeniden 

kendilerine sıra gelmesini bekliyor ve biri 

diğerine diyor ki: ‘Oğlum dondum, 

dondum, ama çok güzeller, bir daha 

bakalım’… 

 

Kol kola girmiş üç küçük kız kardeşimizin 

teleskop hiç umurlarında değil. 

Kalabalığın arasından sesleniyorum. Siz 

baktınız mı teleskoptan? Gelen yanıt: 

’Yok abla biz her gece bakıyoruz zaten’. 

Gelin bir de teleskoptan bakın… 

Geliyorlar, bakıyorlar… Tepki şu: ‘Vay 

canınaaaaa ışıl ışıl, çok güzel, elmas 

gibiler…’  

 

Velhasıl uzun lafın kısası gökyüzünün 

gerçek ışıltıları onların gözlerine 

yansıyınca ayaklarım yerden kesiliyor. 

 

Namrun (Çalıyayla)’da bizleri yıldızların 

altındaki yayla çocukları ile kavuşturan, 

yeryüzündeki ışıltılarla, gökyüzündeki 

ışıltılar arasında köprü olmamızı 

sağlayan, Tarsus Güçbirliği Vakfı 

Başkanı Sayın Fuat Togo ve değerli vakıf 

üyelerine, Belediye Başkanı Sayın İsmail 

Tepebağlı’ya, Çamlıyayla Kaymakamı 

Sayın Sayın Gülhani Ozan Sarı’ya, 

Garnizon Komutanı Sayın Gürcan 

Özdilek’e, Daire Amirlerine, çevre köy 

muhtarları, çevre köy okulları öğretmen 

ve öğrencilerine, etkinliğin 

gerçekleştirildiği Darıpınarı Yatılı 

İlköğretim Bölge Okulu yönetici, 

öğretmen ve öğrencilerine, tüm 

katılımcılara,  
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kaldırım astronomu 

projemizin her daim destekçisi Sayın 

Prof. Dr. Ethem Derman (kendisi de 

Namrun doğumludur) ve eşi Sayın 

Semra Derman’a, İstanbul 

Üniversitesi’nden Astronom Süleyman 

Fişek ve Ankara Üniversitesi’nden 

Astronom Elif İmdat’a, Koralp Gök ve 

minik astronomumuz Altuğ Kağan Gök’e 

sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

Böylece 81 il diye çıktığımız yolumuzda, 

2012 sonu itibari ile 9 ayrı ilimize 12 el 

yapımı teleskop hediye edebildik. Yeni 

yılın gerçek aydınlığın önemini daha çok 

farkına varabildiğimiz, yeni yıldızlara 

doğru hep beraber yol alabildiğimiz bir yıl 

olması dileği ile….  

 

Dünya, güneşin etrafında bir dönüşünü 

daha tamamlayana dek el ele, sevgi ve 

ışıkla. 
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En Büyük İsteğim Tiyatro 

Oyuncusu Olmak, Bunun için 

Bana Yol Gösterir misiniz? 
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Bu cümleyi son yıllarda çok duyar oldum. 

Bu soruyu soranlara sorularımı hemen yapıştırıyorum: 

 

 - Hangi oyunları izledin? 

 - En son hangi tiyatro oyunlarını okudun? 

 - Beğendiğin oyuncular kimler ve neden? 

 - En çok hangi oyunda, hangi rolü oynamak istersin? 

  

Sorularıma genelde “…hık, ….mık” cevapları geliyor, mazeretler bol. 

  

E tamam da, peki neden tiyatro oyuncusu olmak istiyorsun? 

Bunun cevabını da ben biliyorum: 

Biri tarafından keşfedilip, bir TV dizisine kapağı atma, şöhret  ve para.  

  

Oysa tiyatro, er meydanıdır. Emek ister, iyi bir eğitim, çok sıkı bir alt yapı ister. Ve bu 

eğitim hiç bitmez, bitmemelidir de zaten... 

 

Hani şu mektepli & alaylı kavramları vardır hak arasında. Mektepli olan konservatuar 

okumuştur, alaylı olan da içinde yeteneği olan birinin tiyatro sahnesinde oynaması 

sanılır. Oysa ne büyük yanılgıdır. Alaylı demek, iyi bir ustanın yanında onun rahle-i 

tedrisatından geçmektir. 

  

Hal böyle olunca çok yetenekli çok başarılı oyuncuların yanı sıra, hasbel kader sahneye 

çıkan oyuncular güruhu ve onların oynadığı oyunlar sarmış ortalığı.  

  

Çok sıkı tiyatro oyunları oynanıyor ama bir de seyirciyi tiyatrodan soğutacak kadar kötü 

oyunlar sergileniyor.  

  

Ben de sosyal medyadan ya da yaptığım röportajlarımda “tiyatroya gidin, filmler izleyin, 

sergiler gezin, kitaplar okuyun” çağrıları yapıyorum elden geldiğince sanat çorbasına bir 

iki tutam tuz atmak için. 

  

Tiyatro eleştirmeni değilim ama burada bir seyirci, hem de bilinçli bir seyirci olarak 

gittiğim oyunları yazmak istiyorum. 
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Ayşe ERBULAK 

tiyatro 
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MARX’IN DÖNÜŞÜ 

Genco Erkal bu oyunu 2009’dan beri 

oynuyormuş ama ben bu yıl izleyebildim. 

Hemen itiraf etmeliyim ki CKM’de aslında 

başka bir oyuna gitmiştim ama onun yerine 

Marx’ın Dönüşü oynuyordu ve canım o 

sırada 1.5 saatlik tek kişilik oyun seyretmek 

istemiyordu. Ama daha oyunun ilk 

dakikalarından ruhumla birlikte daldık oyuna 

ve nasıl bittiğini anlamadık.  

 

Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan, 

içinde yaşadığımız dönem ile Marx’ın 

yaşadığı dönemin iç içe geçtiği tek kişilik 

oyunda; Karl Marx’ın, karısı Jenny, kızı 

Eleanor, dostu Engels ve siyasi rakibi 

Bakunin gibi karakterlerle ilgili 

değerlendirmeleri önemli yer tutuyor. 

Muhteşem bir şölen seyrettim. Genco Erkal 

çok usta bir oyuncu, tek repliği kaçırmamıza 

izin vermeden bize son derece sıkıcı bir 

konu olan ekonomiyi anlattı. Bakın 

gazetelere ve size yakın nerede oynuyorsa 

mutlaka gidin... 
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KOMİK BİR GECE 

Ünlü İngiliz yazar Ray Cooney benim en sevdiğim oyunları yazmıştır. Muhteşem 

vodviller armağan etmiştir dünya tiyatrosuna. Çocukluğumdan beri de Dormen 

Tiyatrosu’nda ne güzel örneklerini seyrettim. Aynı heyecanla gittiğim Tiyatroist’in bu 

oyunu beni azıcık hayal kırıklığına uğrattı. Sanki bir tık daha yüksek tempo istiyordu. 

Son yıllarda hemen hemen dekor kullanılmayan tiyatrolara inat bildiğimiz klasik 

dekoru olmasına karşın, dolapta geçen aksiyonları salonun sadece sağ tarafında 

oturanlar tarafından görülecek  şekilde yerleştirilmesini de yadırgadım. Çapkın İngiliz 

Bakan Richard Philips büyük bir cesaretle Muhalefet partinin sekreterlerinden genç, 

güzel ve seksi Jane Horman’la kaçamak bir aşk gecesi yaşamak ister.  

 

İki kaçak aşık Parlamento binasına çok yakın Westminster Otelin’de bir otel 

odasında buluşurlar. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardır. Jane’in kocası Ronie 

bir dedektif tutmuştur ve o da onları yakalamak için oteldedir. Richard Philips yılların 

kurt politikacısı kimliğiyle, hem özel kalemi George Pigdon’ı hem de otel çalışanlarını 

kullanarak, bir skandalın ortasında kalmamak için bin bir türlü hile ve yalanla bu kötü 

durumdan sıyrılmaya çalışır.”Amaca giden her yol mubahtır” felsefesini kendine kural 

edinmiş bakanın, karısınında otele gelmesiyle, söylediği her yalan onu daha kötü ve 

komik olaylara sürükler. 

martı* ocak 2013  

tiyatro 
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Mizacın Doğası ya da 

Kişiliğin Doğallığı: Her 

İnsan Farklı (mı)dır? 
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Zayıf bir kişilik asla bir günah değildir ama insanı günaha götüren 

en önemli araçtır.  
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Uğur Batı 

lafmacun 

Bir Herbert Gasson anekdotu vardır, 

zorluklar üzerine. Zorlukların bizi nasıl 

güçlendireceğine ilişkin bir hikâye… 

Mizacın önemini anlatan…  Meksika 

Körfezi ile Antil Adaları arasındaki 

Yakutan’da yaşanır bu olay: 

  

Ardından mahsulü biçmişler ve yapraklar 

içinde bulunması lazım gelen elyafı 

aramaya başlamışlar. Fakat o büyük 

yapraklarda bir gram elyaf dahi 

bulunmadığını büyük bir hayretle 

görmüşler. İşte o zaman mesele 

anlaşılmış: “Hayatının kolaylaştırılması, 

bu bitkiyi mahvediyormuş.” 

Bir sisal bitkisi mücadele ederek 

büyüyor. Sisal; sert toprak, soğuk rüzgâr, 

sıcak güneş ve bunlarla mücadele 

ederek mükemmel formuna ulaşıyor. 

İnsanlar için de, bu söz konusu 

mücadele çok önemli. Aklın, bedenin, en 

nihayetinde insanın olgunlaşması için 

zorluklar içinde mücadele etmek elzem. 

Bir sisal bitkisinin özü nasıl bir elyafsa, 

insanın cevheri de, mizacı ve kişiliğidir. 

Bunların her ikisi de, doğuştan gelen 

faktörlerden etkilenir, zorluklarla gelişir, 

olgunlaşır. İnsanın tutum ve 

davranışlarının kaynağı haline gelir. 

 

İnsanlar doğuştan farklı mizaçlara 

sahiptirler. Kişilikleri de mizaçlarına bağlı 

olarak oluşmaktadır. Mizaç ve kişilik 

birbiriyle ilişkili ancak birbirinden farklı iki 

kavramdır. Mizaç, en bilinen kelime 

karşılığıyla huydur. İnsanın doğuştan 

getirdiği temel özellikleridir. Fıtrat 

kelimesi de, mizacın bir başka 

karşılığıdır. 

 

“Dünyada kullanılan sisal bitkisinin 

(kenevire benzer büyük yapraklı, bol 

elyaflı, dokuma sektöründe kullanılan bir 

bitki) büyük kısmı Yakutan’da üretilirmiş. 

Bu bitki taşlı, sert ve faydalı organik 

maddesi az toprakta yetişirmiş. Bir 

müddet önce bir Amerikan şirketi 

Florida’da sisal üretmeye karar vermiş 

ve iyi bakılmış, mükemmel açılmış bir 

araziye tohum atılmış. Vakti gelmiş, bitki 

büyümüş. Amerikalılar sevinmişler, 

“Yaşasın! Sisal ticaretini Yakutanlıların 
elinden aldık!” demişler.  
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Mizaç ya da huy; gündelik yaşam içinde 

belirli-tanımlı duygusal tepkilerin nitelik 

ve nicelik bakımından değişmesidir. Bir 

insanın doğuştan getirdiği artı ya da eksi 

değerlerin içinde yüklü olduğu bir alt 

yapıdır. Kişinin duygulanımının ifadesidir. 

Heyecanlanmak, kızgınlık duymak, 

çabuk samimiyet kurmak, sıkılmak vb. 

bireylere göre değişen durumlar, kişinin 

mizaç ya da huy özellikleridir. Belirli 

sınırlar içinde değişkenlik gösterir. Tekrar 

eder. İnsanlar karakterlerini, 

şahsiyetlerini kişiliklerini çoğunlukla buna 

göre belirler. Herkesin ideal ‘kabul ettiği’, 

dolayısıyla düzeltilmesi ve 

olgunlaştırılması zorlu olandır. Belirtmek 

gerekir; huy ya da mizaç, kişiliğin sadece 

bir yanını ya da bir öğesini 

oluşturmaktadır. 

Mizaç, kişilik gelişiminde bir eğilim 

etkisine sahiptir. İnsanın yaşamında 

baskın rol oynayacak karakter 

özelliklerinin oluşmasında ilk basamaktır. 

Mizacın bu etkisi bebeklik döneminden 

itibaren aile ve çevre ortamında 

gelişmeye başlar. Bu noktada, genetik 

faktörler devreye girer. Bunun 

sonucunda, çocuk büyüme sürecinde 

anne ve babanın kişilik özelliklerini 

modellemeyi tercih eder.  

İnsanın düşünsel ve fiziksel aksiyonların, 

alışkanlıklarını ve tutumlarını oluşturur. 

Bu tutum ve alışkanlıklar da, bilinçaltı 

düzeyde yer alarak kişilik dediğimiz 

davranış profillerini teşkil eder. Kişilik ve 

mizaç arasındaki ilişkiyi formüle edersek, 

basitçe şöyle bir denklem ortaya çıkar: 

Mizaç/Huy= Doğuştan gelenler 

Kişilik/Karakter= Sonradan kazanılanlar 

 

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır…  

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de 

odur… 

 

Gerçekten öyle midir? Bu sözler 

tamamıyla mizacı anlatmakla ilgilidir. 

Mizacın değişmezliğini anlatan sözler. 

Doğuştan gelen ve zaman içinde çevresel 

etkenlerle teşkil olan bu özelliklerini birey 

değiştiremez, ancak mizaç özelliklerini 

nasıl ve ne şekilde iyi ve doğru olarak 

kullanabileceğini öğrenmesi mümkündür. 

Bireylerin potansiyellerinin dengeli gelişimi 

için bireylerin mizaçlarını bilip, ona göre 

bir kişilik gelişiminin peşinde olması 

gerekmektedir. Bu demektir ki, kişilik 

geliştirilebilir olan tarafımızı ifade eder. 

Kişiye özgü olandır. Bu nedenle de, 

dünyadaki insan sayısı kadar kişilik 

özelliği vardır. Hiç birimizin kişilik/karakter 

özellikleri diğerine benzemez. 
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Mizaç doğuştan gelen ve değişmeyendir, dedik. Hal böyle olunca da, hiç birimizin 

kişilik/karakter özellikleri diğerine benzemez, dedik. Bir soru akla geliyor o zaman. 

Önemli bir soru: 

O zaman, her insan farklı (mı)dır? 

Evet, her insan farklıdır. Tektir ve özeldir. İnsanları değerli yapan da çoğu kez bu 

farklı özellikleridir. Her insanın da insanlık kültürüne katkısı farklı yönlerdedir. İnsanlar 

arasındaki fiziksel, zihinsel ve duygusal farklılıklar, sanıldığından çok fazladır. Bunlar, 

doğuştan ve çevresel faktörlerdendir. Eğitim süreçlerindeki durumlar ve hayattaki 

deneyimler de çok farklı olduğundan, insanlar arasındaki farklılaşma artarak devam 

eder. İnsanların yaşadıklarından etkilenme biçimi de bu farklılaşmayı derinleştirir. Her 

insanın duyguları, düşünceleri, değerleri, istekleri ve gelecekten beklentileri farklıdır. 

İnsanların kişiliği, algılama kapasitesi, farklı durumsallıklara karşı koşullamaları ve 

davranış tarzları da farklılaşabilir. Üstelik yaşamda en büyük farklılıklar, kişilerin 

duygusal konumlamalarında oluşur. 

 

İnsanlar açıkça izlenimlerine, daha önceki deneyimlerine ve beklentilerine göre farklı 

ve kendine özgü düşünceler üretir. Bu da insan sayısı kadar farklı koşullanmış insan 

olduğu anlamına gelir. Bir de insanların duygusal yaklaşımları; onların bilgileri 

değerlendiriş tarzını ve düşünceler oluşturma biçimini ciddi olarak etkiler. 

Farklı olmak kavramsallığı, insan için çok önemli. Sonuç itibarıyla, her insan sahip 

olduğu zekâyla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma 

yöntemine sahiptir. İnsanlar farklı, ayrıksı, ilginç ve özgün yönleriyle dikkat çeker, fark 

edilirler, tanınırlar ve hatırlanırlar. Bu nedenle, sıradan olmaktansa farklı olmak, pek 

çok durumda istenir bir durum olmuştur insanlar için. 

Ya siz? Provakatif bir soru olarak mı düşündünüz bunu? 

Siz gerçekten dünyadaki tüm insanlardan farklı mısınız? 

Gerçekten eşsiz misiniz? 
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lafmacun 
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Kadın Olmak... 

 66 

martı* ocak 2013 

Armağan Portakal   
 

c vitamini 

Günlerden 27 Aralık… Saat yine geçe kaldı ama henüz gün devretmedi. Öyle sessiz 

bir zaman... Martı için hazırladığım yazı kabaca bitmişti, birkaç kez daha okuyup, 

kontrol ettikten sonra bu akşam Sevgili Yasemin’e (Sungur) mail atacaktım. Fakat 

yaklaşık bir saat önce, etkilendiğim bir programdan döndük. İsmi: NİSVAN. 

Osmanlıca ‘Kadınlar’ anlamına geliyormuş. Tarihe adını yazdıran kadınların belgesel 

gala programı İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Önce, kısa bir tanıtım filmi 

izledik. Her bir değerli hanımefendinin hayatlarından kesitler sanatçılarla 

canlandırılmıştı. 

 

Bu videoyu etkilenmeden izledim desem yalan olur. Hatta şöyle diyeyim, uzun 

zamandır izlediğim samimi ve bir o kadar içe dokunan çalışmaydı. Bu tarihi 

kadınların evlatları, çocukları da oradaydı. Gün yüzüne çıkan hikâyeleri ile 

cumhuriyetin ilk kadın öğretmenleri, ilk beyin cerrahı, ilk sinema oyuncusu, ilk 

romancısı ve felsefecisi, ilk emniyet müdürü, ilk belediye başkanı, ilk orkestra şefi, 
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, ilk FİFA kokartlı hakemi, ilk heykeltraşı, ilk otomobil yarışçısı, ilk milletvekili, ilk 

makinist, ilk savaş foto muhabiri, ilk avukatı, ilk fotoğrafçısı on dokuz değerli 

hanımefendinin hayatlarına dokunduk. Hepsindeki ortak nokta bana göre çok 

çalışmak, kendini geliştirmek, yılmamak ve mutlaka cesaret olarak öne çıkıyor. Zaten 

cesaret yoksa nasıl adım atacaksın!  

 

Programın tanıtımlarında yer alan “Hatırladığımız sürece hiç kimse gerçekten gitmiş 

sayılmaz.” ifadesi size de anlamlı geldi mi? Atatürk’ün “Beni görmek demek, mutlaka 

yüzümü görmek demek değildir; benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve 

hissediyorsanız, bu yeterlidir.” sözünü anımsadım. Zaten bazı hanımların hikâyelerini 

dinlerken, onların öne çıkışlarında, cesur davranışlarıyla bugün isimlerinden 

bahsettirmelerinde Atatürk’ün izlerini gördüm ve bize, toplumumuza ne büyük bir 

pencere açmış olduğunu bir kez daha idrak ettim. 

 

 

 

İlk kadın belediye başkanı Müfide İlhan, cesur ve 

güçlü duruşuyla etkiledi beni. Hitabet yeteneği 

çok iyi olduğu için, mitingleri kalabalık olurmuş ve 

coşkuyla geçermiş. Bir gün, partililerin çılgınca 

alkışları karşısında “Keşke dinleseydiniz de öyle 

alkışlasaydınız” diyecek kadar sözünü 

sakınmayan biriymiş.  

 

İlk kadın milletvekili Satı Kadın ise meclise 

sokulmayan vatandaşları görmüş, görevliden 

“Bugün milletvekili günü, halk giremez” yanıtını 

duyunca “Onlar, milletin vekilleri değil asıllarıdır.” 

diyerek vatandaşını yüceltmiştir. Daha doğrusu, 

kendi yerinin neresi olduğunu bilecek kadar 

erdemli olduğunu göstermiştir. 

 

 

En sevdiğim şair Özdemir Asaf’ın eşi, ilk kadın 

fotoğrafçı Yıldız Moran, her zaman resmini 

çektiği kişilerin iznini almış, onlarla sohbet etmiş 

ve yaşantının tam özünü ortaya çıkarmaya 

çalışmış. 

İlk halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin’in babası 

bir gün havaalanında kontrolden geçerken polis 

uzun süre pasaportunu incelemiş, sonra sormuş 

“Siz Betül Mardin’in neyi olursunuz?” 

 

Görevli babası olduğunu öğrenince “Niye 

söylemiyorsun, geç bakalım” diyerek hiç 

bekletmeden işlemi hızlandırmış.  Babası 

bununla gurur duyacağı yerde “Ne yaptın da 

polisler seni tanıyor?” dediği hikâyesini ekranda 

izledik.    
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Nisvan belgeselini hazırlayan kadınlar var… Belgeseli izledikten sonra her bir tarihi 

kadını resmetme projesini gerçekleştiren Şirket-i Hayriye sanat galerisi yönetmeni 

Ayşegül Abay var… Bu satırlarda buluşabiliyorsak, Martı Dergisi’ni hayata geçiren 

Yasemin Sungur var… Dergiye soluk veren, paylaşan kadın yazarlar var, bizden 

yazılarımızı aldıktan sonra derleyen, tasarımını yapan, yayınlayan kadınlar var.  

Düşünen, fikir veren, fikir alan, adım atan, dinleyen, söyleyen, tartışan, dik duran, 

koşan, yorulan, risk alan, inanan, seven ve üreten kadınlar var. Siz varsınız! Aile ve 

sosyal politikalardan sorumlu bakan Fatma Şahin bu gece güzel bir cümle kurdu: 

“Benim ülkemin kadınları aklıyla, cesaretiyle, kapasitesiyle her şeyi yapabilecek 

güçte.” dedi. Ben buna tüm kalbimle ve aklımla inanıyorum.  

 

Programda yer alan değerli kadınlar, hayatlarını yaşarken tarihe geçeceklerini 

bilmiyordu. Onlar sadece inandıkları işlerin peşini bırakmamışlardı. Adım atmışlar ve 

yılmamışlardı. Onları tarihe taşıyan bana göre bu cesur ve kararlı adımları oldu. 

Bu akşam programı izlerken kadın olmaktan gurur duydum ve sosyal medyaya şu 

mesajı yürekten gelerek yolladım:  

 

Kadın olmak; 

Güzel bir şey,  akıllı bir şey,  derin bir şey... 

Kadın olmak; 

Güçlü bir şey, cesur bir şey... 

Kadın olduğum için iliklerime kadar mutluyum… 

Sevgiyle, 

 

Not: “Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar” ressamlar tarafından her biri eserleştirildi. 

Kadıköy vapur iskelesi üzerindeki Şirket-i Hayriye sanat galerisinde 15 Ocak 2013’e 

kadar ziyaret edebilirsiniz. 
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Etkili İş Analistinin 7 

Alışkanlığı  
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Murat Girgin 

 

teknoloji 

İş Analisti kavramını sık duyar olduk son yıllarda. Peki, İş Analisti 

nedir, ne yapar, nasıl çalışır? İş Analisti olabilmek için neler 

hedeflenmelidir?  

Covey’in “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” kitabını okuyanların aşina olacağı 

başlığımızın “iş analisti” özelinde yorumlamasını yapacağız.  

  

İş analizi nedir? Ne olduğunu bilmeden işi yapan ehil (!) kişi ünvanını alanlara mı 

sorsak?  

 Erbabına "analist" dense de tek işi değildir aslında. Analiz, sentez ve iletişim...  

 Analiz ile sentez kavramlarını çoğu kişi birbirine karıştırır.  

 

Analiz; bilgiyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara bölme sürecidir. Diğer 

deyişle bilgiyi alıp, işleyip, anlama kavuşturmak ya da yeni bir forma dönüştürmek. 

Ayrıca gereksinim analizi de aynı kategori altında değerlendirilir.  

  

Sentez; en basit tabiriyle analizin tersidir. Yeni birşey oluşturmak için bileşenleri 

birleştirme işidir. İş analisti yaptığı analiz ve planlama sonrası biriktirdiği 

gereksinimlere göre çözümleri sentezdir.  

  

İletişim; birçok erbabın önemsemek bir yana bilmediği bu aktivite olmadan diğer 

bileşenleri icra etmek ne mümkün?   
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Peki, "iş analisti" olacak zat-ı muhteremin sahip olacağı alışkanlıklardan bahsedelim: 

 

- Reaktif değil proaktif olmalı  

Bilinçli olarak yapılan iş sorunları ve çözümleri daha önceden farketmektir. 

Kariyerinizde, işinizde ve günlük planlarınızda proaktif olmalısınız.  

Proaktif değilseniz, reaktifsiniz. Güçlerin ve durumların, koşulların  çevresini sardığı 

kurban gibisinizdir.  

Aksiyona karar verin, aksiyon alacağınız anı beklemeyin. 

 

-Zihninde canlandırma işini bitirmeli  

Aklınızda canlandırmak önemli, zihinde şekillendirmeden fiziksel üretime geçmek her 

daim risklidir.  

Profesyonel hedefler ve kilometretaşları kurmak bu işin maşası diyebiliriz. Bunlarsız 

düzen, intizam olmayacak ve odağı kaybedeceksiniz.  

 

-İlk olması gerekenleri öncelikli yapmalı  

Ne hayatı ne de projeleri aciliyetlere, krizlere ve son gün telaşlarına gark etmeyin. 

Önceliklerin belirlenmesi ve bu sırada işlerin düzenlenmesi gerekir.  Öncelikleri 

olmamak, kolay işlerin önden alınmasına ve zamanın insafsız oyalamalarına maruz 

kalmanız demektir.  
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-Kazan-kazan felsefesini şiyar edinmeli  

Takım olmanın ve paydaş olmanın gereği ama bir o kadar da 

ademoğlunun beceremediği... Eğer fayda ve davranışta empati 

kurabiliyorsanız kaybeden olmazsınız, kazanca ortak çıkanları rakip 

görmeyin. Kaybetmeniz daha mı iyi?  

  

-Önce anlamayı sonra anlaşılmayı hedeflemeli  

İyi bir dinleyici olmak her babayiğidin harcı değildir. "Söz gümüşse sükût 

altındır" demiyoruz da önce dinlemek sonra dinletmek lazım. Bu da zor iş 

değil mi? Öncelikle egolarınızdan arının.  

  

-Sinerji sağlamalı  

Zihinleri ve kalpleri seçeneklere, olasılıklara ve alternatiflere açık 

bırakmak... Paydaş ve takımıyla güçlü ilişkiler kurmak, güven iskeleti 

kurmak ve işbirliği... Bunlarsız iş analistinin başarısı suya yazılmış yazı 

kadar görünürdür.  

  

- Usturası her daim keskin olmalı  

Her daim tetikte ve çevik olmak gerek. Alıştırma, okuma, planlama, 

yazma, empati ve katılım hatta gerekirse meditasyon. Yeteneklerinizi her 

daim güçlendirin. Aşılacak yeni sorunlar ve bulunacak yeni çözümlere her 

daim hazır olmak gerek.  

  

Bunlara ek olarak; "sorgulayın"... İş analistinin görevinde kalkanı 

sorgulamak olacak ki hamlesi "kurgulamak" olsun.   

  

İş analisti çantasında bu nevaleyi taşıyandır. Gerisi teferruattır.  
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Sınırlar Ötesinde 
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Bahanur ALİŞOĞLU 

 

uzaklardan 

ÖNSÖZ 

Cennete doğru, öleceğim güne kadar 

Utancın zerresini duymamayı diliyorum 

Yeterince acı çektim. 

Yaprakları kıpırdatan rüzgârdan bile 

Yıldızların şarkısını söyleyen bir kalple, 

Bütün ölümlü şeyleri sevmeliyim! 

Ve bana verilen yolda yürümeliyim 

Bu gece yine yıldızlar rüzgârla parlarken. 

  

Yun Dong-ju  

Çok uzak bir coğrafyadan sesleniyor bize Yun Dong-ju bu ölümsüz şiiriyle. Güney 

Kore daha Güney Kore olmamışken, Kore hâlâ aynı ‘’arirang’’ yani türküleri 

söylüyorken yaşamış Yun Dong-ju. 1917 yılında başlayan yaşamına da 1945 yılında 

veda etmiş daha Kore politik sebeplerle bugün dünyanın en sıkı korunan Kuzey Kore 

ve Güney Kore sınırlarına sahip olmadan önce. Okurken bile insanın içini titreten ve 

bugün ülkemizde çok fazla değil ama dünyanın çoğu yerinde okunulan bir kısa 

ömürlü Koreli şair olarak belleklerde yer etmiş. Yun Dong-ju ve daha birçokları her 

gün bu gezegene geliyor ve yine aynı miktarda da kayboluyorlar. Burada dikkat 

çekmek istediğim nokta, Yun Dong-ju değil aslında. Ben edebiyat öğrencisi değilim 

ya da şiirleri yeniden yorumlayabilecek kabiliyetim de yok. Ancak ben şiirlerin 

evrensel değerlerinden kendine pay çıkaran ve şiiri okumasını bilen bir insanım. Aynı 

Dong-ju’nun dediği gibi: “Bana verilen yolda yürüyen ve tüm ölümlü şeyleri seven bir 

insanım.” 

 

Bazen düşünüyorum, içine hapsolmuş olduğumuz değerler, gelenekler ve dinsel 

değerler içerisinde. Hangimiz bir günü sadece dünyada olup biten haberleri izlemek, 

kitapları okumak, müzikleri dinlemek ya da bir ülke belgeseli seyretmek için 

ayırıyoruz?  
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Kendimizle bu kadar iç içeyken, var olan evrensel değerleri basmakalıp yargılar 

çerçevesinde geri plana atıyor ve birilerinden duyduğumuz şeylerle yetiniyoruz. 

Neden artık bize uzaklar çekici gelmiyor olabilir? Ne zaman istesek bilgisayarımızı 

açabileceğimiz ve istediğimiz bilgiye ulaşabileceğimiz için mi? Belki de teknoloji bizi 

istediğimiz gibi tatmin etmiyor artık. Elimizin altında olan bilgiler artık o kadar da 

değerli değil anlamı anlaşılmadıkça. Evrensel değer ve karmaşalar üstüne 

düşünmeye uzun zaman önce başlamış olabilirim ama nitel anlamda bir değişimi bu 

yıl Portekiz’de yaşadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Size bunun hikâyesini anlatmak 

için buradayım: 

 

Kapının yanında oturmuş, ikindi vaktinin artık ölmek üzere olan güneşinin altında 

hafifçe kapıların ardından yükselen bir şarkıyı dinliyorum. Hangi dilde olduğunu 

bilmiyorum ve merak ediyor da değilim. Kapıyı aralıyorum ve ses biraz daha 

yükselerek odamın içine doluyor. Güneydoğu Asya’ya ait olduğunu tahmin ettiğim bir 

ses, bilmediğim o dildeki şarkısına devam ediyor. Ses yükseliyor, önce beynim de 

şimdi de odanın içinde. Kim bilir, ne derdi var diye düşünüyorum ve sesi kendi haline 

bırakarak kapımı usulca kapatıyorum. Burası Batı Avrupa’nın en ucunda kalan 

Portekiz.  Ben de onun dokunduğunuz anda elinizde kalan eşyalarla dolu, eski mi 

eski, bir o kadar da çirkin yurtlarından birinde kalan bir öğrenciyim.  

Atlas Okyanusu’nun bütün dalgalarına maruz 
kalıp artık aşınmış ve eskimeye yüz 

tutmuş İber  Yarımadası’nın yalnız 

sakinlerinden olan Braga kentinde 

yalnızlık öldürüyorum. Odamda yürürken 

sinsice içeri girmeye çalışan 

tahtakurularını artık kafama takmıyorum. 

Bazen öldürmek zorunda kalıyorum 

onları, bazen ise sadece pencereden 

aşağı atıyorum.  

Tuhaf bir bağ oluştu aramızda sanki. Onlar da benim kadar yalnızlar mı ki benim 

refakatçiliğime ihtiyaçları var diye düşünmeden edemiyorum. Geleli 6 ay oldu 

neredeyse ve eminim çoktan bir sürü halinde zaten yenik içindeki kitaplığımla 

kendilerine bir güzel ziyafet çekiyorlardır. Tahtakuruları ne yer? Hiçbir fikrim yok. 

Sınırların ötesinde dolaşan beynim, bugün tahtakurularını düşünmeye vakit 

bulamadıysa bu benim suçum değil. Düşünce silsilesi tarafından bazen insan 

erozyona uğruyor ve sessizce deri değiştiriyorsunuz. Önce metaforlar halinde 

gelişiyor bu, sonra beyniniz artık kaldıramayacağı yükün altına çoktan girmiş olup 

metaforların yerini sessiz ve sinsi dalgaların almasına izin veriyor. Benim maruz 

kaldığım dalgalar ise dünyanın ikinci büyük okyanusunun dalgaları. Metaforlar daha 

iyidir dedirtiyor insana. Okyanusları neden severim biliyor musunuz? O kadar 

büyüklerdir ki dertlerinizi onlara anlattığınızda sizi duyarlar ama hiç kafaya takmazlar. 

Üzmezsiniz onları dertlerinizle ve bu yüzden dilediğiniz kadar anlatabilirsiniz onlara 

içinizde ne varsa…  
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uzaklardan 

Ben Atlas’ı seçtim. Ne en güzeli, ne de en büyüğü, ama en yalnızı... Nüfus 

bakımından da öyle ada sayısı bakımından da... En tarihi olanı belki de. Belki de en 

esrarlısı ama emin olduğum tek şey onun çok yalnız olduğu. Odamdan kendisini 

göremiyorum şu an. Onun için yakınlardaki kasabalara ya da Porto’ya gitmem gerek. 

Bunu sıklıkla yapıyorum. İkimizin de anlatacak çok şeyi olduğu için, her daim 

kucaklaşmamız içtendir. Ne ben en güzel halimle giderim ona, ne de o benim için en 

süslü dalgalarını sırtına alıp da gelir. En yalın halimizle görürüz birbirimizi. O benim 

makyajsız yüzümü rüzgarlarla okşarken, ben de onun haşin dalgalarının içinde 

yürürüm.  Bana asla kırılmaz. Zaten kırılsa da belli etmez. Çok incedir. Hep susarız 

ikimiz de. Konuşmanın çoktan anlamını yitirdiğine inanır ve artık susmak gerektiğini 

düşünürüz. Birlikte çok güzel susarız biz. Ben ve O. Susmak paylaşmanın en güzel 

yoludur aslında. Susarken sesleri, havayı ve kokuları paylaşırsınız. Özgürce. Ne o 

senden bir yudum fazla alır ne de sen ondan. Karşılıklı susarken arada tebessüm 

ederiz birbirimize. Aramızdaki bağı güçlendiren yegane şeydir belki de. Ben ona 

gülümser susuşuma devam ederim. O ise derin bir iç çeker ve ayağımın dibine 

birbirinden güzel istiridyeleri bırakır. Çok değil ama, idare et der. Belki bir gün bana 

içinde inci olan bir midye getirir. Getirmese de canı sağ olsun! Ben onu incisi için mi 

seviyorum canım… 
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O gün anlıyorum ki içinde kaybolmak üzere olduğum yerel metafor üstümden 

kalkıyor ve kendimi bambaşka bir dünyanın kapısını aralarken buluyorum. Yeni, 

yer yer ürkütücü ancak taze. Beni ve düşüncelerimi yenileyebilecek, tırtıl halimden 

kurtulup kelebek olmamı sağlayacak ufacık bir adım. İnsanlık için ufak ama benim 

için büyük bir adım aslında. O gün sadece evrensel değerlerin bilincine değil, kendi 

benliğimin sınırlarını ve kalbimin sevme kapasitesini de öğreniyorum. Sevmek, 

sevebilmek;  tüm ölümlüleri ölüm korkusu olmadan... Cennetin sadece bu dünyada 

var olabileceği ve cehennemin de gezegende insan eliyle yaratıldığı ve öbür türlü 

bir cehenneme ihtiyacımız olmadığı bilincine varabilmek. Bu bilinçle de geleceğe 

daha bir umutla ve insancıl bir bakış açısı ile bakabilmek.  

 

Hepimizin hayatında bazı anlar vardır. Kimisi bir telefonla değişir, kimisi hayatımıza 

aniden giren birinin varlığıyla kimisi de hiç değişmez, yerinde sayar. Kimsenin 

hayatını değiştirmek ve yeni değerlere sahip olabilmek için sihirli değneğe ihtiyacı 

yok. Tek ihtiyacımız olan sevebilmek aslında. Sınır tanımadan sevmek, diller 

ötesine geçebilmek ve engelleri görünmez kılabilmek. 

 

 Tek yapmamız gereken tüm ölümlü şeyleri sevmek; gerisi ise teferruat. 
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Resmen Dünya  

Sen, birilerine resmini vererek unutturursun onlara diğer anlarını. 

O ise sadece bir resimdir değil mi? 

Cansız ve ruhsuz bildiğin… 

Geri getiremeyen zamanı, 

Yetişemeyen diğer anlara… 

Resim, bunu bilir. 

Resim, yoksulluğuna ve yoksunluğuna sıkı sıkı sarılır. 

Resim, halsizleşir.  

Rengi de değişir. 

Sokaklara çıkar, yollara düşer 

Hava karanlıktır, pusludur. 

Sanki birini bekler gibi yoldadır. 

Yağmurlar yağar üzerine 

Karnının gurultusunu bastırır gök gürültüsü 

Kimse de garipsemez onu. 

O yağmur koşturmacasındakiler, 

Şu sokak köpekleri, 

Bu pencere müdavimi amca… 

Anlaşılan herkes sindirmiştir resmi 

Tüm resimlerden merhamet çıkıvermiştir 

Renkler biraz daha mat 

Ve biraz daha solgundur bu yüzden 

Onların her bakışı yüreğine çarptığında 

Bir tren kazasını resmeder dünya 

Bir tren kazasını duyar rüzgârlar. 

Savurur ve savurur beş mil öteye 

İşte birileri yine resmediyordur  

Yoo acıyı değil, acıyı değil 

Sadece anı! 

Bir şehidin televizyonda dönen üç beş saniyesi gibi 

Bir an! 

Bin acıya sığan bir an. 

Peşinde birkaç da cümle… 

Cenazeler kalkar oysa o anlardan 

Selâlar duyulur.  

Dağlardan, ovalardan, bahçe kapılarından… 

Sergiler olur sonra bir de 

Orada başka bir resim vardır:  

Azıcık bir telaş uyanır resmin sessizliğinden 

Bir diğer resme geçince unutulan… 

Ama başka günleri de olur resimlerin  

Uyurlar. 

Bazen gece karanlığında 

Bazen tahta bir kutu arasında uyurlar 

Ve sonra yeniden uyanırlar 

Çelme takmak için diğer anlara…  

  
Cemile Sönmez 
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Tayland’ın Kalbi 

Bangkok  
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Sevil MERT 

 

hayallere yolculuk 

Güneydoğu Asya’nın en hızlı gelişen şehri Bangkok, Tay dilindeki 

karşılığı Melekler Şehri. Uzakdoğu kültürüyle Batı ekonomisini bir 

arada sunmaya çalışan bu koca şehre Martı kanadından bakalım bir 

de…  

İstanbul ile Bangkok’un Benzerlikleri  

Bangkok’a indiğimde havaalanında o karmaşa, herkesin bir yerlere koşuşturması 

bana çok tanıdık geldi. Sonra şehir merkezine gitmek için bindiğimiz tren, trenden inip 

alt geçitlerden üst geçitlerden labirent gibi yollardan geçerek kendimize yön bulmamız, 

kendimi İstanbul’da gibi hissetmemi sağladı.  

 

Trafiğe girince, İstanbul trafiğinden de beter bir trafik keşmekeşiyle karşılaşınca “daha 

kötüsü de varmış” demekten kendimi alamadım. Trafik öyle sıkıntılı ki, alttan geçen 

metro yetmemiş, şehrin üstünden geçen bir tren hattı daha yapmışlar, adını da 

Skytrain koymuşlar. Trafikte elbette bazı farklarımız da yok değil; İstanbul’dakinden 

daha fazla motosiklet var, hatta moto taksiler dahi var. Bangkok’un eski şehir 

merkezinde ulaşım Tuk Tuk adında arkasında taşıma selesi olan motosikletlerle 

yapılır.  

 

Şehrin tarihi merkezi dışındaki kısımlar da tıpkı İstanbul gibi... 

 

Alışveriş ve iş merkezlerinin toplandığı yerler Maslak’ı anımsatırken, şehrin dışına 

doğru çıktıkça varoşlar İstanbul ile oldukça benzerlik gösteriyor.  

 

Bangkok’ta Gezilecek Yerler?  

Bangkok günün her saati hareketli bir şehir... Her zevke hitap edecek farklı 

atraksiyonları da var. Alışveriş, tarih, kültür, din, vahşi yaşam, seks... Ne ararsanız 

elinizin altında…  

 

http://www.globalcitymap.com/thailand/images/bangkok-map.gif  (bu haritayı yazıda 

kullanabilirsiniz.  
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Khaosan Caddesi  

Bangkok’a bir yabancı 

olarak gittiyseniz ve sakin 

bir seyahat geçirmeyi 

planlamıyorsanız, eski 

şehrin yaşayan 

merkezinde Khaosan 

Caddesi veya Rambuttri 

Caddesi çevresinde 

kalabilirsiniz. Özellikle bu 

sokaklar gece de son 

derece hareketli. Bu bölge 

hem tapınaklar bölgesine 

hem de Bangkok’un 

içinden geçen nehire 

yürüme mesafesinde. 

Nehir turuna çıkmak da, 

otobüs veya tren 

terminallerine gitmek için 

de pek çok seçenek 

sunuyor. Ayrıca turizm 

danışma bürolarına da 

çok yakın…  

 

Khaosan çevresinde her türlü Thai yemeği, hediyelik eşya mağazaları, taklit ürün 

satan mağazalar, barlar, gece kulüplerini bulabilirsiniz. Ayrıca batı yemekleri yapan 

restaurantlar, dünyaca ünlü fastfood zincirlerini de bulmanız da mümkün. Thai 

yemeklerini içiniz kaldırmazsa, seçeneğiniz çok.  

Tapınaklar Bölgesi 
Bangkok’un en popüler bölgesi burası. Bangkok’a gelindiğinde mutlaka görülmesi 

gerekenler listesinin en başında. Uzakdoğu’nun ihtişamlı sarayları, tapınakları 

burada...  

 

Ulusal Müze  
Khaosan’ın solunda kalan bölgeye Khaosan’dan yürüyerek ulaşmak mümkün.  Eğer 

tapınaklar bölgesine Khaosan tarafından geliyorsanız, karşınıza önce Ulusal Müze 

(National Museum) çıkacak . Benim Bangkok’ta olduğum dönemde restorasyon 

nedeniyle kapalı olduğundan gezme şansım olmadı.  

 

 
 
 

hayallere yolculuk 
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Büyük Saray ve Phra Kaeo Tapınağı  
Müzeden devam ettiğinizde turist kafilelerini görmeye başlayacaksınız. İşte burası 

içinde Büyük Saray’ın da bulunduğu Phra Kaeo Tapınağı.   

Oldukça büyük bir yerleşke, girişi 400 Baht yani yaklaşık 13 Usd, Tayland için 

oldukça pahalı. Saray bölgesine şort, tayt, askılı tshirt gibi kıyafetlerle 

giremiyorsunuz. Girişte uygun kıyafet kiralayabiliyorsunuz, çıkışta da aldıkları 

depozitoyu geri veriyorlar.  

 

Phra Kaeo Tapınağı, Tayland’da gördüğüm en büyük tapınaklardan biri. Çok ama çok 

ihtişamlı... Animasyon filmlerinde görmeye alıştığınız bütün ilginç karakterlerin 

Uzakdoğu kültüründen beslendiğine kalıbımı basabilirim. Bu tapınakta da pek çok 

örneğini görmek mümkün.  
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Pho Tapınağı (Wat Pho) 
Pho Tapınağı iki özelliği ile meşhur. Birincisi 50 metre uzunluğundaki yatan altın 

Budha, ikincisi de yetiştirdiği masörlerle. Tapınağın bahçesindeki masaj okulunun 

Bangkok’daki en iyi masajı bulacağınız yer olduğu söyleniyor. Dışarıdakilere kıyasla 

biraz daha pahalı.  

  

hayallere yolculuk 
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Arun Tapınağı (Wat Arun Ratchwararam) 
Nehrin karşı kıyısındaki Arun Tapınağı benim Bangkok’a en sevdiğim tapınak oldu. 

Wat Pho’dan çıkıp nehrin karşı kıyısına sık sık geçen teknelerle Wat Arun’a ulaşım 

çok kolay. Tırmanma kısmı biraz zor olabilir, dizlerinize güvenmiyorsanız 

tırmanmayın. Ayrıca tapınağın tepesine tırmandığınızda Tapınaklar bölgesinin harika 

manzarası ile karşılaşacaksınız.  

 

Tapınağın bahçesinde bir kahve olası da verebilirsiniz.  
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China Town 

 
Arun Tağınağı’nın oradan yeniden tekneye binip China Town yakınındaki durakta 

inebilirsiniz. Buradan yürüme mesafesindeki Çin Mahallesi size minik Çin’e bir gezi 

yaptıracak. Gece ve gündüz ayrı görmenizi tavsiye ederim. Gündüz çin malı ürünler 

satan dükkanlar açıkken gece bütün kaldırımları Çin yemek standları kaplıyor. Kokular 

sizi rahatsız edebilir, yiyip içmeseniz bile görmesi-izlemesi çok eğlenceli.  
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Traimit Tapınağı (Altın Buda) 
Çin Mahallesi’nin hemen girişindeki bu tapınak 40 ton ağırlığındaki Altın Budha ile 

meşhur olmuş. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Ancak eğer öncesinde çok tapınak 

gördüyseniz, yine mi Buda duygusu yaratabilir :) 

 

hayallere yolculuk 



hayallere yolculuk 
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Phukhao Thong (Altın Dağ) 
Bangkok’a altın tapınaklarda çokça gösteriş amaçlı kullanılıyor. Bu tapınakta da 

tırmanmanız gereken minik bir tepe var. Tepeciğin zirvesinde de altın bir kule yer 

alıyor. Bangkok manzarasını görebileceğiniz yüksek yerlerden biri de burası.  
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Tuk Tuk ile Şehir Turu  
Bangkok’a gittiğinizde ilk düşeceğiniz tuzaklardan biri 

tuktukçular :) 

 

Tuktuk ile şehir turu yapabilirsiniz, ancak çok dikkatli olun ve 

sonuna kadar pazarlık edin.  

 

Tuktuk ile şehir turu yaparken gitmek istediğiniz durakları 

kendiniz belirleyin, böylece alakasız yerlere götürülme riskini 

bertaraf edin. Sizi çok komik paralara şehir turu için ikna 

edecekler, ancak hedefleri sizi alışveriş yerlerine götürmek 

olacak çünkü şoförler, götürdükleri turist başına 

dükkanlardan komisyon alıyormuş.  
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Tuktuk şoförüne en başta almak istediğiniz birşeyler varsa, ona uygun biryere 

götürmesini isteyebilirsiniz, bir de şoförün İngilizce bildiğinden emin olun, 

yoksa anlaşmanız çok zor olabilir. Thailer çok güler yüzlü görünse de çabuk 

sinirlenirler. Siz kişi başı 2-3 dolara şehir turu yaparken onlar da asıl parayı 

alışveriş için sizi götürdükleri yerlerden alacaklar, gayet adil bir anlaşma :)  

  

Tuktuk gezinizi eski şehrin dışında kalan yerleri görmek için tercih 

edebilirsiniz. Wat Intharawihan, Wat Makut gibi... Oraları gezerken şehrin 

arka sokaklarını da görme şansını yakalamış olursunuz.  
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Bangkok Tekne Turu  
Bangkok’un ortasından geçen Chao Phraya Nehrine açılan yüzlerce kanal şehrin 

hayat damarları. Kanallarda ve nehirde gezinti için çeşitli alternatifler var.  

Bir saatlik, yemekli, günbatımı gibi farklı tur seçenekleri var. En ekonomik alternatif 

ise nehirde şehir hatları vapuru gibi çalışan teknelere binip, özellikle her durakta 

duranları tercih etmeye çalışın, ana hattı gezmiş olursunuz.  

Açıkçası nehir çok karanlık ve pis göründüğü için ben en kısa olanı tercih ettim, 

tercih sizin.  

 

Bangkok’ta Alışveriş  
  

Chatuchak Haftasonu Pazarı 
Chatuchak pazarı, Bangkok’daki en meşhur haftasonu pazarı. Sadece Cumartesi ve 

Pazar günleri tamamı açık olan bu pazarda aklınıza gelen herşey var. Mobilyadan iç 

çamaşırına kadar çok fazla seçenek var. Khaosan yakınından 3 nolu otobüse 

binerseniz hemen pazarın girişindeki durağa kadar gidebilirsiniz.  

 

Patong Gece Pazarı  
Bangkok’a giderken en fazla adını duyduğum yerlerden biri burası idi. Akşam 

19:00’dan sonra açılmaya başlayan seyyar tezgahlar, gece geç saatlere kadar açık. 

Pekçok imitasyon ürünü burada bulmanız mümkün, açıkçası Tayland’dan Türkiye’ye 

sahte ürün taşımak bana çok mantıklı gelmediği için birşey almadım.  
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Yeni Şehir  
Siam Meydanı ve çevresindeki alışveriş merkezleri dünyanın heryerinden ziyaretçi 

çekiyor. MBK alışveriş merkezi özellikle elektronik almak isteyenlerin uğrak yeri 

haline gelmiş. Elektronik dışında da aklınıza gelebilecek herşey burada da var. Tek 

fark burada hem gerçeği hem de sahtesi birarada, ayırtetmek için oldukça dikkatli 

olmak gerek.  

  

Bangkok’ta Yemek  
Tayland’a gideceğimi söylediğim herkes aç kalacağımı söylemişti. Hiç de abartıldığı 

gibi bir durum yok.  

 

• Erişte(noddle) ve sebze ile yapılan pek çok yemek çeşitleri var, 

• Pilav her ne kadar alıştığımız gibi olmasa da mutfaklarında önemli bir yer 

kaplıyor, 

• Deniz ürünlerini sevenler için tam bir cennet, 

• Egzotik meyveleri her an ve çok ucuza bulabilirsin, aç kalırsanız meyve ile 

beslenin :)  

• Baharat kokularından rahatsız olabilirsiniz, Hint mutfağından da etkilenmişler,  

• Her türlü batılı yemek seçeneğini bulma şansınız var. 

  

Bangkok ve Tayland’ın genelinde sokakta çeşit çeşit, daha önce adını dahi 

duymadığınız egzotik meyve satıcılarını bulabilirsiniz. Hem meyveleri hem de meyve 

sularını mutlaka deneyin. 

  

Tayland’da aç kalmanızın tek nedeni porsiyonların küçük olması olabilir, onun 

dışında çok fazla yemek seçeneği var.  
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Thai Masajı  
Ve tabii ki, Bangkok yapılacak en güzel aktivitelerden biri de masaj yaptırmak.  

Sokakta 3-4 dolara yarım saat ayak masajı yaptırarak günün tüm yorgunluğunu 

atabilirsiniz. Pekçok masaj salonu var, Wat Pho’daki masaj salonu en meşhur olanı. 

Sokakta oturup masaj yaptırmak önce komik gelse de sonra alışıyorsunuz.  

Özetle Bangkok 
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Hayvanat bahçesi, yılan çiftliği, gece şovları gibi aktiviler de Bangkok seyahatinize 

hareket katacaktır.  Eğer Bangkok’a bir hafta zaman ayırdıysanız, yakın yerlere 

sehayat etmenizi tavsiye ederim: Ayuthaya, Floating Market ya da Tiger Temple 

günübirlik gezilerine katılabilirsiniz.  

  

Bangkok beklediğimin aksine Uzakdoğu egzotizmini kaybetmiş, dev bir metropol. 

Eski şehir bile büyük oranda batılılaşmış. Beklediğiniz egzotik bir uzakdoğu şehri ise, 

Bangkok yanlış adres.  
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Hadi beyin fırtınası yapalım! Genelde çok kişi emekli olup bir cafe-restoran işletmek 

ister. Hayal bu ya, hayaliniz gerçek olmuş hem restoranınız hem de işinin erbabı bir 

mutfak ekibiniz var, müşterileriniz eksik olmuyor. 

 

Gün geliyor dünyayı bir virüs ele geçiriyor. İnsanlar birer birer duyularını kaybetmeye 

başlıyor. Koku ve tat alma, duyma, görme derken sadece dokunma duygusu kalıyor 

geriye.  O da elinizin altından kayıp gidecek mi belli değil. Hayat da devam ediyor bir 

yandan. Geçinmek lazım, restoran sahibisiniz, şefsiniz, ne yapacaksınız? 

 

Orijinal adı “Perfect Sense” olan, Türkiye’de “Yeryüzündeki Son Aşk”(tuhaf olmuş bu 

isim) olarak vizyona giren filmde işte bu soruların yanıtlarını da buluyorsunuz. Film 

aslında aşkın her durumda devam edip etmeyeceği konusu üzerine kurulu. Mutfağa 

girmemizin sebebi ise, baş kahramanlarımızdan erkek olanın şef olması. Kadın ise 

bilim kadını. 

En beğendiklerim listesine giren bu filmi herkese tavsiye etmiyorum. Garip bir film 

olduğunu düşünebilirsiniz, sountrack’inden sıkılabilirsiniz, aşırıya kaçan bazı 

sahneler midenizi bulandırabilir… Beni çeken tarafı, çokça düşünmeme sebep 

olması. Tamam, işin içine Ewan McGregor girdiği ve olay mahallerinden biri mutfak 

olduğu için de ilgimi çekti doğrusu. 

 

Yeryüzündeki Son Aşk  

– Perfect Sense 

Aylin TÜRKŞEN AYSEL 

iştah açıcı filmler 
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Susan ve Michael, hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı günlerde tanışıyorlar. Başta 

tensel zevk için bir araya gelirlerken zamanla aşık oluyorlar. Virüs, duyular üzerindeki 

belirtilerini gösterirken onlar da kendilerini inişli çıkışlı bir ilişki içinde buluyorlar. Filmin 

beni en az çeken tarafı bu aşk hikayesi oldu desem yeridir. Onları kendi hallerine 

bırakıp kaybedilen duyularla eşleştirilen travmalara kafa yormak istedim. İnsanlar koku 

alma kaybından önce hüzünleniyordu, hatıraları ellerinden alınıyordu. Yalnızlık ve 

açlık hissi sonrası tat alma duyusu yitiriliyordu. Öfke nöbetlerini duyma kaybı; affetme, 

sevdiklerine kavuşma isteğini görme kaybı takip ediyordu. 

Kayıplar üzerine mutfakta üretilen çözümler oldukça yaratıcıydı.  
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Koklayamayanlara, bol baharatlı, çeşnili; tadamayanlara, yediğinizde sesini 

duyabileceğiniz; duyamayanlara, görsel şölene dönüşen, rengarenk menüler 

hazırlanıyordu. Her duyu kaybından sonra tökezleyen, allak bulak olan insanlar 

hayatlarına devam ediyor, arkadaşlarıyla birlikte, şık giysiler içinde restoranı ziyaret 

ediyordu. Hatta bunlar arasında yemek eleştirmenlerinden biri de vardı. Yazısının 

nasıl olabileceğini varın siz hayal edin! 

Tutku Nehri (Young Adam) filmiyle BAFTA En İyi Yönetmen ödülünü alan David 

Mackenzie’nin imzasını taşıyan filmin başrollerini, Ewan McGregor ve Eva Green 

paylaşıyor. 
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Yumurtalı Brusetta 
Filmde, duyu kayıpları üzerine şefler mutfakta çeşitli 

çözümler üretiyorlar. Onların yerinde olsam yumurtalı 

brusettayı; koklayamayanlara, tadamayanlara ve 

duyamayanlara uygun olarak  menüye alırdım. 

 

Malzemeler: 
1 tatlı kaşığı tereyağı 

8-10 dilim ekmek 

1 yemek kaşığı zeytinyağı 

1 yeşil biber 

2 yemek kaşığı küp kesilmiş domates 

2 yumurta 

1 kibrit kutusu ebatında beyaz peynir 

1 yemek kaşığı rendelenmiş eriyen tipte peynir (kaşar, dil vb) 

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz 

Karabiber, pul biber, kekik 

 

Yapılışı: 
Biberin sapını çıkarıp boylamasına ikiye bölün, çekirdeklerini 

çıkarın. İnce yarım ay şeklinde kıyın. Beyaz peyniri çatal ile 

ezin. 

Yapışmaz tavaya zeytinyağını dökün, orta ateş üstünde 

ısınmaya alın. Yağ kızınca biberleri tavaya alın, arada 

karıştırarak 2 dakika kadar pişirin. Küp domatesleri ekleyin, 

malzemeyi harmanladıktan sonra içine yumurtaları kırın. 

Karıştırıp tüm malzemenin bütünleşmesini sağlayın. 

Yumurta hafifçe pişmeye başladığında peynir çeşitlerini ve 

baharatlardan istediğinizi damak tadınıza uygun miktarda 

ekleyin. Tavayı ocaktan alıp maydanozları serpiştirip bir kez 

daha karıştırın. 

Ekmek dilimlerine tereyağı sürün ve pişirdiğiniz harcı 

paylaştırın. Fırının üst kızartma bölümünü açın. Dilimlerin 

üstü hafifçe kızarana dek fırında tutun. 

martı* ocak 2013 

Yazarımız Aylin 

Türkşen Aysel'in 

Defne bebeği 

dünyaya gelmiş, ikisi 

de çok iyilermiş:) 

Defne bebek hoş 

geldin. Sevgili Aylin 

kolay gelsin, en kısa 

sürede yeniden 

hikayesi olan lezzetli 

yazılarda buluşmak 

dileği ile… 
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Ayn  Rand’ın  Ego  isimli  romanı  ilk  kez  1938  yılında  yayınlanmıştır.  Ego  bir  

bilimkurgu  ve  aynı zamanda da  felsefe  romanıdır.  

 

Gelecek  zamanda  geçen  eserde,  Eşitlik  7_2521’in  hayatı  kendi  ağzından  

anlatılır.  Oldukça  ilginç  gelir  okuyucuya  kahramanımızın  adı.  Hiç  bir  anlamı  

olmayan  bu   isim,  sadece  rakamlardan  oluşmaktadır.  Çünkü  Eşitlik  7_2521  

totaliter  bir  sistemde  yaşamaktadır  ve  bu  düzende  bireysellik  kavramı  tamamen  

yok  edilmiştir.  Bu  sebeple  genç  kahramaınımız  kendisinden  sürekli  olarak  “Biz”  

diye  bahsetmektedir.  Sistem  bunu  öğretmiştir  onlara.  Duygularını,  hayal kurma 

ihtiyaçlarını, ümit etme becerilerini  ellerinden  almış,  insanları, düşünmeyen,  

gülmeyen,  sevmeyen, sorgulamayan  birer  makine  haline  getirmiştir.  Onlar  artık  

numaralanmış,  sistemin  elinde  robotlaşmış,  sadece  nefes  alan  ve çalışan 

canlılardır.   

 

Genç  kahramanımız  Eşitlik 7_2521  de  diğerler  gibi,  beş  yaşına  gelene  kadar  

bebek  evinde büyümüştür.  Birbirinin  aynı  yataklarda yatmış,  ne annelerini,  ne  

babalarını  tanımışlardır.  Onlar  aşk  çocuğu da  olamamışlardır  ve  aşkı  hiç  

bilemeyecek,  kokusunu  hiç  duyamayacaklardır  ömürleri  boyunca.   Kurallar  

gereği  onsekiz   yaşına  gelen  her  genç  kız  ve  yirmi  yaşını  bitiren  her  delikanlı  

senede  bir  kez  Birleşme  Sarayı’nda  biraraya  getirilip,  İnsan  Irkını  İslah  Meclisi  

tarafından  kendileri  için  seçilen  kişilerle  birlikte  olurlar.  Sonra  yeni  bebekler  

doğar   ama  anne  babalar  asla  kendi  çocuklarını  görmezler.  Zaten kadınlarla 

erkeklerin senede bir  gün  dışında  birbirlerini  düşünmeleri  de  suçtur. 

 

Çocuklar  beş  yaşında  Öğrenciler  Evi’ne  gönderilir,  onbeş  yaşına  kadar orada  

eğitilirler.  Ve  Meslekler  Meclisinin  onlara  uygun  gördüğü  işlerde  çalışarak  

geçirirler  hayatlarını.  Ne  iş  yapmak  istediğini  aklından  geçirmek  büyük  suçtur.   

 Gelgelelim  Eşitlik  7_2521  farklıdır  diğerlerinden.  Sistemin  onlara  yasakladığı  ne  

varsa  yapmak  için   dayanılmaz  arzular  vardır yüreğinde  her  daim.  Meraklı,  

öğrenmeye  sonsuz  bir  heves  duyan,  düşünen,  hayalleri  olan  bir  genç  adamdır.  

Alim  olmak  istemiştir  hep  ama  Meslekler  Meclisi  onun  sokak  süpürcülüğü  

yapmasına  karar  verir.  “ Bütün  insanların  ortak  arzularından  başka  bir  arzu  

olamaz.  Bütün  insanlar  birdir.”  Sistem  devamlı  surette  bunu  empoze  etmektedir 

onlara. 

 

Ego (Anthem) 

Aytül BİNGÖL 

kitap 
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Eşitlik 7_2521  dört  senesini  Sokak  

Süpürcüleri  Evi’nde  geçirir.  Ama  ne  öğrenme  

isteğinden,  ne  merakından, ne  de  

hayallerinden  vazgeçemez.  Tüm  bunların  suç  

olduğunu  bilse  de  vazgeçemez.  Sonunda  

lanetlenmiş  olduğuna  hükmeder.  Diğer  

kardeşleri  gibi değildir  o.   

 

Sokakları  süpürürken,  özellikle  de  Alimler  

Evi’nin  avlusunda  ne  bulursa,  gizlice  alıp  

saklar.  Bir  gün  tesadüfen  rastladığı  ve  yasak  

olduğunu  bildiği  halde  açarak  aşağıya  indiği  

bir  mazgalın  sayesinde  bir  tünel  keşfeder.  

Böylece  bulduğu  her  fırsatta,  gizlice  bu  

tünele  gidip,  kendi  kendine  çalışmalar  

yapmaya  başlar. 

Genç  kahramanımız  bir  gün  yine  süpürürken  sokakları,  güneşin  dışında da  altın  

ışıkların  varlığını  farkeder,  tıpkı  güneş  ışınları  kadar  pırıltılı  saçları  olan  bir  kızla  

karşılaştığında.  Çoğu  şey  gibi  kadınlarla  erkeklerin  konuşması  da  yasaktır  ama  o 

lanetlidir  doğuştan  ve  bu yasağa  da  aldırış  etmez.  Bulur  bir  yol  kızla  konuşmak  

için.  Hürriyet  5_3000  olan  bu  kıza  yeni  bir  isim  takar; Altın  kız.   

Ne  kadar  engel  olsa da,  birbirine  yakın  iki  ruhun  karşılaşması  kaçınılmazdır.  Altın  

kız da,  tıpkı  kahramanımız   gibi  cesurdur.  Ve  bu  korkusuz  gençler,  daha  önce  

hiç  tanımdaıkları  hislerle  tanışırlar  birlikte.  Gerçek  aşk,  en  fazla  cesarete  muhtaç  

olan  duygulardan  biridir. 

 

İşin  tuhafı,  bu  en çok   cesarete  ihtiyacı  olan  aşk,  kendisine  esir  olanlara  bol  bol  

cesaret  dağıtır.  İşte  aşkın  bu  cesaretinden  güç  alan  Eşitlik  7_2521  müthiş  bir  

icada  imza  atar.  Öyle  bir  icattır ki  bu,  belki  de  hayatlarında  büyük  değişiklikler  

yapacaktır.  Gururla,  bu  icadını  Dünya  Alimler  Meclisinin  toplantısında  anlatmaya  

karar  verir.  Ama  ne  yazık  ki  umduğu  tepkiyi  alamaz.  Tam  tersine  Alimler  Meclisi  

onu  cezalandırmaya  hazırlanmaktadır.  Çünkü  genç  kahramanımız  kuralları  

çiğnemiştir.  Düşünmüş,  merak  etmiş,  öğrenmiş,  araştırmış,  en  büyük  suçu  

işlemiştir. 

 

Hakkında  konuşulması,  soru  sorulması  ve  hatta  düşünülmesi  bile  yasak  olan  

eski  dönemlerden  kalma  Meçhul  Orman’a  kaçar  Eşitlik 7_2521. Ormanın  

derinliklerine  doğru  yürür  günlerce.  Kaçabildiği  kadar  uzaklara  kaçmak  

istemektedir.  Yolu  bir  ırmağa  düştüğünde,  suda  ilk defa  kendi  aksini  görür.  

Onların  dünyasındaki  yasaklardan  birisi de  aynalardır.  Bu  yüzdendir ki,  diğer  

kardeşleri  gibi,  kahramanımız  da  kendisini  bir  kez  bile  görebilmiş  değildir  o  güne  

dek.  Şaşkınlıkla  bakar  yüzüne  uzunca  bir  süre.  Bu  ormanda  geçirdiği  günler  

zarfında,  kendi  kendine  yaşayabileceğini  anlar.  Günlerden  bir  gün  karşısında   

Altın  kızı  bulur  ansızın.  Aşkın  amansız  cesareti  genç  kızı  sevdiğinin  yanına  

getirmiştir.   

kitap 
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Artık  birlikte  mücadele  edip,  kendilerine  

yepyeni,  özgür  bir  hayat  kuracaklardır.  

Günler  ve  geceler  sonra  güzel  bir  eve  

ulaşırlar.  Onlardan  önceki  uygarlıklardan  

kalma,  ancak  bir  kaç  kişinin 

yaşayabileceği  şekilde  tasarlanmış  olan  

bu  ev,  iki  gence   çok  ilginç  gelir.   

 

Çünkü  onlar  toplu  yaşanan  bir  sistemin  

ürünleridirler.  Eve  yerleşirler,  tamamen  

farklı  bir  hayata  başlarlar.  Evde  o  ana  

dek  hiç  görmedikleri  eşyalar,  kendi  tek  

tip  elbiselerine  hiç  benzemeyen,   çeşit  

çeşit  kıyafetler,  yüzlerce  kitap  

beklemektedir  ikisini  de.  Çok  çabuk  

uyum  sağladıkları  bu  yaşam  biçimi,  

şimdiye  kadar  hiç  tatmadıkları  bambaşka   

lezzetler  barındırmaktadır  içinde.  

Özgürlük,  mutluluk  ve  en  önemlisi  de  

“ben”  diyebilmenin  derin  hazzı. 

Kitap Künyesi:  

Kitap Adı :  ego  (anthem) 

Yazar : Ayn  Rand 

Türü : Roman 

 

 

 

Yayınevi : Plato 

Yayın  Tarihi : 2003 

Çeviri : Şerif Yıldız 

Ayn  Rand   geçtiğimiz  yüzyılın  en  önemli  filozoflarından  birisidir.  Şimdiye  kadar  

satılan  Ayn  Rand  romanlarının  toplamı  yirmi  milyondan  fazladır.  Yazarın  Atlas  

Vazgeçti  adlı  romanı,  Amerika  Birleşik  Devletlerinde  en  fazla  okunan  kitaplar  

listesinde  birinci  sıradadır. 

 

Ayn  Rand  rus  asıllı  olmasına  rağmen, 1926 da  Amerika’ya  gitmiş  ve  amerikalı  

bir  aktörle  evlenerek  orada  yaşamını  sürdürmüştür.  Rand’ın  kitaplarında  

sözettiği  insana bakış  açısı  ve yaşam  felsefesi,  bir  çok  okuruna  yol  gösterici  

olmuştur.  Roman  kahramanları  aracılığıyla,  insanlara  rasyonel  bir  yaşam  tarzını  

benimsemeleri  yönünde  telkinlerde  bulunduğu  romanları,  bireyselciliğin  övgüsü  

niteliğini  taşımıştır  her  zaman. 

 

Bu  düşüncesinin  doruğa  çıktığı  romanlarından bir  olan  Ego’da,  insanların  hem  

kendilerinin,  hem  de  toplumun  onlara  dayattığı  kuralları yıkııp,  bireysellik  

çerçevesinde,  tercihleri  kendilerinin  yaptığı   özgür  bir  hayatı  seçmeleri  

gerekliliğini  vurgulamıştır.  Gerçekten  de,   “Biz”  değil,   “Ben”  demenin,  

özgürlüğün,  hayalleri  kovalamanın,  kurallara  karşı  gelmenin,  kişisel  mutluluğun  

tadını çıkararak  yaşamanın  değerini  insanların  kavraması,  büyük  bir  olasılıkla  

keyifli  bir  yaşamın  kapılarını  açacaktır  sonuna  dek  ve  o  kapının  üzerinde  

büyülü  bir  anahtar  olacaktır. 



Ocak Ayı için Seçtik 
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Caddebostan Kültür Merkezi’nden: 

Kahvede Şenlik Var 

Tür: Tiyatro-Komedi / Tek Perde           

Tarih:14 Ocak 2013  

Saat:20:30 

Yazan: Sabahattin Kudret Aksal 

Yöneten: A. Togay Kılıçoğlu 

Oyuncular: Damla Özen, Berk Balcı, Tuba 

Kantoğlu 

Süre: 85 dk. 

martı* ocak 2013 

Sevtap SAMRA kültür sanat 

Anlaştığınız için değil, anlaşmak için evleneceksiniz. 

Her şeyin acımasızca pazarlığının yapıldığı günümüzde koca koca şirketler, kapalı 

kapılar ardında, masa başlarında evlilikler yapıp birleşiyorlar. Kapitalist bir sistem içinde 

bu bir derece anlaşılabilir belki. Peki, insana dair unsurların, sevginin, ahlakın, yaşamın 

pazarlığı yapılırsa ne olur.. Siz kendi kişiliğinizle pazarlık edebilir misiniz? Ya da 

vicdanınızla pazarlığa oturursanız kim kazanır? Bazen Tanrı da yarattıkları karşısında 

hayrete düşebilir. 

İstanbul Sanat Tiyatrosu’ndan: 

 Hamlet 

Tür: Tiyatro     

Tarih:16 Ocak   2013         

Saat:20:30 

Yöneten: Binnaz Ekren  

  

İzlerken sınırlarınızı zorlayacaksınız. Cesur 

yönetmen Binnaz Ekren den tüm yorumların 

ötesinde bir Hamlet… İddialı bir başyapıt. İktidar - 

memleket, ana - oğul, karı koca, aşk - nefret 

ilişkilerine, bambaşka bir izdüşüm üzerinden açılan 

bir kapı bu. Hayal gücünüzün ötesinde çirkinliği 

gündelikleştiren bir görsel şov ya da canlı bir resim 

sergisi de diyebilrsiniz. İzlediğiniz tüm Hamlet’lere 

inat. Ortaya koyucuların görüp de vurgulamaktan 

çekindiklerini cesurca seyircisi ile paylaşıyor 

İstanbul Sanat Tiyatrosu. 
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Dedio Yaratıcı Eller-Dinozor Atölyesi 

Evrende bir kere var olan her şey iz bırakıp 

yaşamaya devam ediyor. Bu atölye 

çalışmasında, çocuklar küçük elleriyle 

ahşaptan dinozor oyuncaklarını işleyip, monte 

edip boyayacaklar. Küçük oyuncak ustaları, 

dinozorları oyun ve hayallerinde onlardan 

korkmadan yaşatmaya devam edecek.   

Atölye çalışmasına katılmak için rezervasyon 

yaptırmanız gerekmektedir. 

  

Eğitmen: Deniz Doğruöz 

Saat: 15:30-17:00 

Yaş Grubu : 3-6 yaş (aile ile) 

7-12 yaş (aile ile/kendi başına) 

Etkinlik Ücreti : 30 TL’dir. 

 

Faber Castell İle Tarihten Geleceğe, 

Düşlerden Gerçeğe Atölye Çalışması 

  

Ocak ayında bilim kurgu hikayelerini 

işleyeceğimiz atölyelerde, insanların 

hayalleriyle ve oyunlarıyla bilime nasıl yön 

verdiğini, Dünya dışındaki evreni merak eden 

insanın oyun ve hayallerden gerçeğe dönüşen 

fikirlerini öğrenecek ve uzay ile ilgili kendi 

hayallerimizi canlandıracağız. 

  

Yaş Grubu: 4- 8 Yaş  

Saat: 11:00-13:00 

 

İstanbul Oyuncak Müzesi’nden: 

  

Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek için 

doğru adreslerden biri de İstanbul Oyuncak 

Müzesi. Çocuğunuzla birlikte gezebilir ve 

haftasonu etkinliklerinde yer alabilirsiniz. 

Neler var derseniz, bazıları şöyle: 
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İllüzyon Gösterisi 

İllüzyon gösterisi, Selim Başarır ve İstanbul 

Magic Academy illüzyonistleri tarafından 

gönüllü olarak sunulmaktadır. 

Koltuk sayısı sınırlı olduğundan rezervasyon 

yaptırmanızı öneririz. 

  

Gösteri Tarihleri: 23 Aralık Pazar  

Saat:14:00 

Yaş Grubu: 6 yaş ve üzeri çocuklar ve 

yetişkinler (Gösteri,müze ziyaretçilerine 

ücretsizdir). 

Daha fazla bilgi için;  

www.istanbuloyuncakmuzesi.com  

martı* ocak 2013  

kültür sanat 

Kadıköy Belediyesi  Süreyya Opera Sahnesi’nden: 

Burada da hem siziniçin hem de çocuğunuz için opera, bale ve müzikal gösterileri 

var. Sizin için seçtiklerimiz; 

http://www.istanbuloyuncakmuzesi.com/
http://www.istanbuloyuncakmuzesi.com/
http://www.istanbuloyuncakmuzesi.com/
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Daha fazla bilgi için;  www.sureyyaoperasi.org 

  

Keyifli zamanlar yaratmak sizin elinizde…  

http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
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Sevtap SAMRA kültür sanat 

Labèque'lerden sürpriz konser! 

İstanbullu klasik müzikseverlerin heyecanla 

beklediği, 17 Ocak’ta Borusan İstanbul Filarmoni 

Orkestrası (BİFO) ile bir konser verecek olan 

Katia ve Marielle Labèque kardeşler, İstanbul 

programlarına sürpriz bir konser eklediler. 

 

Piyano dünyasında enerjik ve uyumlu 

birliktelikleriyle bilinen, kariyerlerinin zirvesindeki 

piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque 

kardeşler, 17 Ocak Perşembe akşamı Lütfi 

Kırdar’da gerçekleşecek “Kentin Karmaşasında 

İki Piyano” adlı konserlerinin hemen ardından 

Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Labèque’lerin 17 Ocak’ta BİFO ile Lütfi Kırdar 

UKSS’de ve 18 Ocak’ta Borusan Müzik Evi’nde verecekleri konserlerin biletleri tüm 

Biletix satış kanallarından satışa sunuldu. 

 

  

Program:  

Ravel: İspanyol Rapsodisi, 

Philip Glass: İki Piyano için 4 Movements  

Debussy: İki noktürn: “Nuages” (Bulutlar) ve “Fêtes” (Festivaller)  

Michael Nyman: Water Dances (Türkiye prömiyeri) 

 

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ 

ORKESTRASI 

“Kentin Karmaşasında İki Piyano” 

Yer: Lütfi Kırdar UKSSS 

Tarih: 17 Ocak Perşembe 

Saat: 20.00 

  

KATIA & MARIELLE LABÈQUE 

Yer: Borusan Müzik Evi 

Tarih: 18 Ocak Cuma 

Saat: 20.00 

Hayat akıp giderken size neler bıraksın ve bu akışta nelere yer vermek istersiniz? 

Seçeneklerden bazıları…  Seçim sizin 

Hayatınıza keyifli anlar kattığınız bir ay dilerim, sevgiyle kalın… 
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''Kartonun rengi''Pera Sanat Galerisi 

''Kartonun rengi'' sergisi 10 Ocak’ta Pera’da 

Pera Sanat Galerisi yeni açacağı sergisinde Lesya Demchenko’nun “Kartonun Rengi” 

konseptinde yarattığı eserlerinden oluşan bir sergiyi izleyicilere sunuyor. 10-27 Ocak 

2012 tarihleri arasında gerçekleşecek sergide, farklı mekanlarda canlı renklerle 

bezenmiş insan figürlerinin ortaya çıkardığı hayat coşkusunun ve İstanbul siluetinin 

tuvallerdeki yansımasına görmek mümkün. 

 

Sanatçı kartonun rengi adlı sergisinde eserlerinde ambalaj olarak kullanılan 

kartonların nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü bizlere göstermektedir. Kartonların 

farklı renklerinden yararlanan sanatçı izleyicilerin duygusal hayatını zenginleştirmeyi 

amaçlamaktadır. Güneş dolu resimler, canlı renkleri ve orijinal kompozisyonlarıyla 

farklı mekanlara yerleştirilmiş insan manzaraları sunuyor. Bazen fantastik 

manzaralarda, bazen sokak aralarında ortaya çıkan insan figürleri, farklı kültürlerin de 

derin ve ilginç bir yansıması aynı zamanda. 

 

Bununla birlikte kartonaj tekniğinin “annesi” olarak kabul edilen Demchenko, kartonun 

içindeki dalgalı tabakaları kullanarak ortaya çıkardığı eserleriyle İstanbullu 

sanatseverlerin beğeniyle izlediği sanatçılar arasında. Pera Sanat Galerisi Taksim’de  

gerçekleşecek sergi, Pera Sanat Galerisi Genel Sanat Yönetmeni Nilüfer Moayeri’nin 

düzenlemesiyle ziyaretçilere sunulacak. Demchenko üçüncü kez Pera Art Galeri’de. 

10 Ocak 2012 başlayacak olan sergi, 27 Ocak 2012 kadar açık olacaktır. 
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kültür sanat 

Pera Müzesi Film etkinlikleri 
“Aklın Gözü” François Caillat Belgeseller ve “Yeni Yılda Deneysel Masallar” 

11 – 30 Ocak  2013 

  

Pera Müzesi Film Etkinlikleri kapsamında ,2013 yılının ilk programlarını 11 – 30 Ocak 

tarihleri arasında l’Institut français işbirliğiyle François Caillat belgeselleri “Aklın Gözü” 

ve buna paralel olarak sunulan “Yeni Yılda Deneysel Masallar” programı ile devam 

ediyor.  

Aklın gözü    François Calliat  Belgeselleri       11-26 Ocak 2013 

Caillat’nın çalışmaları arasından farklı temaları inceleyen Aklın Gözü programı, tarih, 

zaman ve bellek kavramlarını belirli olaylara odaklanarak araştıran, çok katmanlı 

makalemsi belgesel filmlerle seyirci karşısına çıkıyor. Caillat için artık  içgüdüsel olan 

görsel ve ses, özgün deneysel bir hikaye anlatımının kilit öğeleri olarak yansıyor. 

Caillat, kameranın ardında olmadığı zamanlarda da, Editions L'Harmattan’ın tartışma, 

makale ve senaryo yayınlarından oluşan Cinéma Documentaire koleksiyonunu 

yönetiyor. 

Yeni Yılda Deneysel Masallar 12-30 Ocak 2013 

Aklın Gözü: François Caillat’nın Belgeselleri ile paralel olarak sunulan Yeni Yılda 

Deneysel Masallar, François Caillat’ın seçtiği dört belgeselden oluşuyor. Pera Film ve 

l'Institut français işbirliğinde gerçekleştirilen program, yönetmenin, çok fazla bilinmeyen 

ve hatta gösterime girmemiş belgeseller arasından yaptığı bir seçkiyi sunuyor. Seçki, 

belgesel film yapımcılığının estetik açıdan başarısını gözler önüne sererken; gözden 

uzak, alternatif ve deneysel olanı, motif, stil ve metot sayesinde yakalayarak, görselliği 

ön planda, çarpıcı hikayeler yaratabilme yetisini de beyaz perdeye taşıyor. 
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“Getsomekunstwerk ! : 1”, ARTNEXT ISTANBUL'da açıldı! 

  

Yarının sanatsal vizyonunu bugünden yakalamayı ve daha önce yapılmayanı 

yapmayı hedefleyen çağdaş sanat alanı ARTNEXT Istanbul'un 3. sergisi, 

“Getsomekunstwerk ! : 1” 13 Aralık'ta açıldı. Sanat camiasında ilgi ile karşılanan 

sergi, 12 Ocak 2013'e kadar Artnext Istanbul'da görülebilir. 

 

Serginin ana teması olan “Getsomekunstwerk” kelimesi, Alman total sanat kavramı 

“Gesamtkunstwerk”ten türetilmiştir. İlk defa K. F. E. Trahndorff tarafından 

teorileştirilmiş, 19.yy.’da kompozitör Richard Wagner aracılığıyla tanınırlık 

kazanmıştır. Bu anlayış, operada büyük değişimlere yol açmış ve sinema teorisinin 

yapı taşı olmuştur. Müzik, drama ve şiir aynı  düzlemde buluşmalı; buna sahne dekor 

ve kostüm tasarımları da dahil olmalıdır. Richard Wagner’in teorisine göre Absolut 

Sanat’a ancak bu şekilde ulaşılabilir. Wagnerci yaklaşıma göre bir 

“Gesamtkunstwerk” yapıtı tüm kuvvetsel bütünlüğünü toparlayarak izleyiciyi bir efsun 

altında tutmalı, yapıtı deneyimleyen bireyi mistik bir sarhoşluk içinde bilinçsizce de 

olsa eserin bir parçası haline getirmelidir. 
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“Getsomekunstwerk ! : 1” sergisinin amacı, 19. yy.’dan günümüze kadar defaaten 

pratik edilmiş bu kavramı yeniden deneyimlemek değildir. Alman kökenli düşüncenin 

içine dünyanın ana dili haline gelen İngilizce eklemeler yapılarak sloganlaştırılması 

vasıtasıyla evrensel sanatta disiplinlerarası çalışmaların köşebaşı olduğu 21. yy.’da 

izleyicinin kelimenin tam anlamı ilee ser  ile bütünlük kurması, fakat bu bağı kurarken 

bilinçliliğini koruması amaçlanmıştır. “Getsomekunstwerk ! : 1” günümüzde izleyici, 

eser vesanatçı ilişkisinde yaşanan kopuklukları birleştirmek idealindedir. 

”Get”kelimesi vasıtası ile sergi, izleyici ile girdiği diyalogda gündelik bir üslup 

kullanarak izleyicinin beyaz küp deneyimini O’Doherty’nin “küp”e yüklediği “yaşamın 

durduğu alan” betimlemesi dışında bir seyre sokarak izleyicinin ve yapıtların (fiziksel 

olması şart olmamakla beraber) başka bir mekanda tekrar buluşabilmesini 

amaçlamıştır. 

 

Müge Akçakoca, Emre Demirel, Can Eren, Özlem Gök ve Sarp Renk Özer'in 

katılımıyla gerçekleşen sergide manyetizma ve optik alan kurulumları vasıtasıyla 4. 

boyut estetiği üzerine yeni bir yaklaşım getirilecektir. Sergi küratörlüğünü Didem 

Hazinedar ve Sarp Renk Özer'in üstlendiği “Getsomekunstwerk!: 1” sergisinde 

disiplinlerarasılık, heykeltıraş, ressam ve sinemacılardan oluşan bir sanatçı 

seçkisiyle aranmaya başlanacak, ilerleyen sergilerde farklı disiplinlerden sanatçıların 

da katılımıyla “Gesamtkunstwerk” prensipleri doğrultusunda genişletilecektir. 

  

Sergi 12.01.2013 tarihine kadar ARTNEXT Istanbul’da görülebilir. 

 ARTNEXT ISTANBUL 

Çağdaş Sanat Alanı / Contemporary Art Space 17. KAT-WINDOWIST TOWER 

Ulaşım: Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No: 26, Maslak, 34467 Istanbul,  

Metro: Taksim -> İTÜ Ayazağa, WindowistTower Çıkışı 

  

Galeri ziyaret saatleri: 11:00-19:00 /Pazartesi-Cumartesi 

 

“  

 

  

 

kültür sanat 
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Beraberce Ölmek” garajistanbul’da! 

Disiplinlerarası topluluk biriken’in Re: Fwd: die in good company (Ynt: İlt: beraberce 

ölmek) adlı yeni oyunu 7 Ocak ve 21 Ocak 2013, Pazartesi saat 20.30’da 

garajistanbul’da seyirciyle buluşacak. 

 

Yapımını Bimeras-iDANS'ın üstlendiği; yazımı, tasarımı ve sahnelemesi biriken'e ait 

olan projede Gökçe Yiğitel ve Okan Urun oynuyor.  

  

Re: Fwd: die in good company siyasi kayıp hali, devrim umudu ve her şeyin sonuna 

varma düşüncesi etrafında şekilleniyor. Oyun, grubun daha önceki işlerinde de 

üzerinde düşündüğü kişi-mekân ilişkisi ve sanal benlik, popüler kültürün ve sıradanın 

içinde insanın kendisini tüketmesi gibi konulara eğiliyor. 

“İçinde yaşadığımız “dönemin ruhu” çıplak, çapaklı, yeni-gerçekçi bir estetikle 

karşımızda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleştirmen Kerem Özel’in bu cümleyle tanımladığı oyunun konusu şöyle: Craigslist'e 

verilen bir ilan, cevap bekleyen iki karakter. Toplu intihar hayalleri, gitmeden önce 

kesinlikle yapılması gereken şeyler, bir amaç uğruna ölme düşüncesi… Yenecek çok 

yemek, okunacak çok kitap, izlenecek çok film, çıkılacak çok yol varken bir gün 

tamamen yok olana kadar kalabalıklaşmaya devam edecek bu dünyada yer açmayı 

düşünürler. Öylesine bir ölümün yarattığı tuhaf suçluluk duygusuyla, bir apartman 

dairesinde dışarının hızına karşı konuşurlar.  

 

Re: Fwd: die in good company oyununun garajistanbul’daki temsilleri için biletler 

Biletix’ten ve mekân gişesinden temin edilebilir. 

http://www.milliyet.com.tr/index/Oyun/default.htm
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Topkapı Sarayı müzesinde ; II. Bayezid için sergi 

 

28 Ocak 2013’e kadar Topkapı Sarayı Müzesi'nde sürecek olan sergi, müzenin 

envanterlerinde kayıtlı olan eserlerden yapılan bir değerlendirmenin sonucu 

  

 

  

 

kültür sanat 

Sultan II Bayezid'in ölümünün 500. yılı nedeniyle düzenlenen "II. Beyazid" adlı 

sergi de ,Sultan II. Bayezid’in altınla çekilmiş tuğrasının olduğu ve kendisinin 

şehirciliğe verdiği önemi gösteren bir berat, Sultan’ın dönemine ait minyatürlerin 

yer aldığı kitaplar ile Kur’an-ı Kerim’in gelmiş geçmiş en ünlü hattatlarından Şeyh 

Hamdullah tarafından istinsah edilen bir örneği bulunuyor. 

  

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümü’nde korunan Osmanlı Kâbe Kilit ve Anahtar 

grubunun en erken örneklerinden bir Kâbe Kilidi de sergide yer alan eserler 

arasında. Topkapı Sarayı koleksiyonları içinde yer alan Osmanlı sultanlarının 

geleneksel kıyafet örneklerinden II. Bayezid'in entarisi ve Şehzade Korkut’un tören 

kaftanı; okçuluğa merakı ve kabiliyeti olduğu bilinen II. Bayezid’e ait yay ve kılıçlar 

yine bu sergide görülebilecek diğer objeler arasında. 
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ROMEO & JULIET 

BALE 2 PERDE 

Müzik: Hector Berlioz 

Koreografi : Cem Ertekin 

www.cagdasbaletoplulugu.com 

  

Shakespeare'in en tanınmış eseri Romeo ve Juliet'te, İki aile arasında bitmek 

bilmeyen bir nefret ve düşmanlığın gölgesinde yeşeren büyük bir aşk anlatılıyor.  

 

Bu öyküyü bir aşk söylencesine dönüştürerek, temel bir aşk imgesi yaratan 

Shakespeare, bu yolla acımasız toplumsal gerçeklerle gerçek sevgi arasındaki 

çelişkiyi gözler önüne seriyor.  

 

Shakespeare'in büyük aşk tragedyasının temelinde yatan aile düşmanlığı yüzünden, 

Romeo ve Juliet arasındaki aşk, ancak sevgililerin ölümüyle ölümsüz bir kimliğe 

bürünüyor. 

 
Gösteri Ocak ayında  Caddebostan Kültür Merkezinde 29  OCAK  2013  SALI  Saat 20:30 

http://www.cagdasbaletoplulugu.com/
http://www.cagdasbaletoplulugu.com/
http://www.cagdasbaletoplulugu.com/
http://www.cagdasbaletoplulugu.com/
http://www.cagdasbaletoplulugu.com/
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 Kendilerini “Hafiye Karılar” olarak adlandıran “Medcezir Dedektiflik 

Bürosunun” iki sahibesi Meral ve Zeynep her kitapta bir olay 

çözüyorlar. “Limoni Ölüm” “Hafiye Karılar”ın ikinci polisiye romanı. 

Ayşe Erbulak, Destek yayınları arasında çıkan “Limoni Ölüm” adlı 

polisiye romanıyla okuyucusunun karşısında… 
  
Ayşe Erbulak, Destek yayınları arasında çıkan “Limoni Ölüm” adlı polisiye romanıyla 
okuyucusunun karşısında. 
Kendilerini “Hafiye Karılar” olarak adlandıran “Medcezir Dedektiflik Bürosunun” iki sahibesi 
Meral ve Zeynep her kitapta bir olay çözüyorlar. “Limoni Ölüm” “Hafiye Karılar”ın ikinci 
polisiye romanı. 
Bir cinayet... 
Bir cinayet daha... 
Acılı iki aile... 
Başarılı bir haberci... 
Özgür Kardeşler Cemaati hocası bir kadın... 
Sevimli ve karısına âşık bir adam... 
Medya sektöründe kariyer basamaklarını hırsla çıkarken dibe vuran genç bir kadın... 
 
Hafiye Karılar”dan Meral, 40- 45 yaşlarında. 10 yıl önce doktor kocasıyla geçirdiği bir trafik 
kazası sonucunda kocası ölür, o ise tekerlekli iskemleye mahkûm olur. Medcezir Dedektiflik 
Bürosu’nun ilk işinden para kazanana kadar kıt kanaat geçiniyordu. Bilgisayar mühendisi, en 
büyük hobisi bilgisayar ve internet. Bütün gününü tekerlekli iskemlesinde bilgisayar başında 
geçiriyor. 1 yıldır yasal olarak Zeynep ile ortak oldukları dedektiflik bürosu için çalışıyor. 
Zeynep de Meral ile aynı yaşlarda. Hiç evlenmemiş, arada sırada sevgilileri oluyor. Liseden 
sonra üniversiteyi kazanamayınca babası Londra’ya tekstil eğitimi için yollamış. Orada desen 
üzerine eğitim veren bir okula 2 yıl gitmiş. Dönünce aile şirketinde biraz çalıştıktan sonra 
sıkılıp bırakmış, birçok işe girip çıkmış 1 yıldır yasal olarak Meral ile dedektiflik bürosu için 
çalışıyor. 
 
“Limoni Ölüm”ün hafiye karılarının hayat öyküsü böyle.  
 
Destek Yayınları 
416 sayyfa 
 

LİMONİ ÖLÜM 

Ve Türkiye Agatha Christie’sini buldu.... 

yeni çıkan kitap Yasemin SUNGUR 
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“Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum.” sözlerinin sahibi 

Monet’nin Bahçesi İstanbul’da... 

 
10. yılını kutlayan Sakıp Sabancı Müzesi’nin düzenlediği Monet’nin Bahçesi 

sergisinde Fransız Ressam Claude Monet’nin hayranlık yaratan tabloları Marmottan 

Monet Müzesi işbirliğiyle sanatseverlerle buluşuyor.  

Çiçek ve doğa temalı tabloların yer aldığı sergi; “Belki de ressam olmayı çiçeklere 

borçluyum.” sözlerinin sahibi Monet’nin olgunluk dönemindeki sanatsal üretiminin 

ana temasını oluşturan Giverny Bahçesi’ne yoğunlaşıyor.   

  

Sergide, izlenimcilik akımına ismini veren Claude Monet’nin Giverny Bahçesi’ndeki 

evi, geç dönem bahçe manzaraları, nilüferler ve ünlü Japon köprüsü tablolarının yanı 

sıra, yakın arkadaşı ressam Auguste Renoir imzalı Monet ve eşi Camille’in portreleri, 

kişisel eşyaları ve fotoğrafları da yer alıyor.  

 

Sanatçının bahçe tutkusunu ve büyük önem verdiği aile yaşamını yansıtan sergide, 

Monet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan sanat yaşamında sergilediği yenilikçi 

yaklaşımlarla, 1940 ve 50’lerin geleneklere karşı gelen genç sanatçılarına ilham 

veren kimliğiyle tanıtılıyor.  

  

 

Monet’in Bahçesi 

sergi Yasemin SUNGUR 
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Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Monet, dünya resmine 

izlenimcilik akımını kazandıran çok önemli bir sanatçı. Biz bu büyük sanatçının 

olgunluk dönemine uzanıyor, boyutlarıyla dikkat çeken 39 yapıtını sanatseverlere 

sunuyoruz. Monet’nin yaşamı boyunca aile koleksiyonuna sakladığı, hiç 

sergilenmemiş eserlerinin de yer alması, sergimizi daha da önemli kılıyor.” diyor.   

  

Marmottan Monet Müzesi Küratörü Marianne Mathieu ise “Claude Monet’nin oğlu 

Michel Monet, ressamın Giverny’deki evinde bulunan tüm tablolarını 1966 yılında, 

Paris’in 16. bölgesinde müstakil bir ev olan Marmottan Monet Müzesi’ne bağışladı. 

Böylelikle sanatçının yüze yakın tablosuna, fotoğraflarına ve eskiz defterlerine sahip 

olan müze dünyadaki en büyük Monet koleksiyonuna ev sahipliği yapmaya başladı. 

Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen ve bu koleksiyonun neredeyse yarısını 

içeren Monet’nin Bahçesi isimli sergi, ressamın 39 değerli tablosunu ağırlamakta. 

Sergi bir yandan ressam kimliği dışında Monet’nin özel hayatını ve yakın çevresini 

ele alırken, diğer yandan ressamın hayatının yarısını geçirdiği Giverny’deki bahçesi 

üzerine yoğunlaşıyor.” diyor.  

  

Monet’nin Bahçesi sergisini görmek için fazla zamanınız kalmadı, sergi 6 Ocak 

2013’de bitiyor. 
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Astroloji’de günlük hayatımızı en hızlı etkileyen faktör, duygularımızı yöneten Ay’dır. 

Ay’ın Dünya etrafındaki hızlı hareketini hepimiz biliriz. Bir yok olur, bir doğar; bir hilal 

olur, bir dolunay… Sürekli şekilden şekle girer. 

 

Ay diğer gök cisimlerinden oldukça büyük bir hızla, 1 burcu yaklaşık 2,5 günde geçer. 

Astrolojide bir burçtan geçmek, o burcun özelliklerini ortaya çıkarmak demektir. Ayrıca 

Ay, bu geçişleri sırasında diğer gök cisimleriyle pek çok açı yapar, bağlantı kurar. 

 

İşte astrolojide de Ay sürekli değişen ruh halimizi, yani modumuzu sembolize eder. 

Bazı günler enerjik başlarız, sonuna doğru keder basar. Bir olaya bir gün evet deriz, 

ertesi gün hayır… İşte bu devinen enerjiyi, iç sesimizi, kontrol edemeden verdiğimiz 

ilk tepkiyi Ay anlatır. Tabii ki, burada genel olarak anlatmak durumda olsam da,  bu 

önemli bağlantıyı özelleştirmek için, asıl olan doğum haritanızın açılımıyla 

değerlendirmek gerekir. 

 

Bu kadar etkiye sebep olan Ay, bazen bir burçtan çıkıp, diğerine gitmek üzereyken 

hiçbir açı almadan kalır. Buna “Ay Boşlukta” deriz. Bağlantısız, açısız kalan Ay 

üzerinde taşıdığı etkiyi aktaramaz. Ay’ın işi Güneş’ten aldığı ışığı yansıtmak olarak 

düşünürsek, boşlukta kaldığı zamanlarda sanki bu ışığı aktaramaz olarak 

düşünebiliriz. 

 

Bu boşluk zamanları bazen birkaç dakika, bazen birkaç saat, ender olsa da, bazen bir 

iki gün bile sürebilir. Bu kadar ruh halini anlatan bir sembolizmin, tahmin 

edebileceğiniz gibi, standart bir formülü, döngüsü yoktur. Ama hesaplanabilinir, tespit 

edilebilir. 

 

Astrolojik anlamına bakarsak, “Ay Boşlukta” iken, dünyevi anlamda yapılan işlerde 

boşa gidebilir. Motive olmakta zorlanabilir, bir an kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. 

Aklınız yaptığınız işe “devam” dese de, ruhunuz çoktan “tamam” demiştir. 

 

Bu zamanlarda yeni bir işe başlamak, bağlantı kurmak, anlaşma yapmak, kontak 

kurmak için pekiyi zamanlar değildir. Atılımlar karşılıksız kalabilir. 

Astroloji sorunu belirtir, ama çözümü de sunar… 

Bu zamanlarda en iyisi, dış dünyadaki sorumlukları yadsımadan biraz içe çekilmektir. 

Fırsatınız olursa, manevi değerlere yönelmek, Ay’ın dışarı değil, içe yansıyan ışığını 

kullanmak için en iyi formüldür. 

 

Ay Boşlukta’yken… 

martı* ocak 2013 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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Dua, ibadet, meditasyon iyi gelecektir. Kişisel bakımla 

ilgilenmek, yıkanmak, temizlenmek içi ve dışı aydınlatmanın yolu olabilir. 

 

Ama dünyevi çarkın dişlileri içinize ulaşmaya engelse, en iyisi yeni bir adım atmadan, 

elinizdeki işleri bitirmektir. Hatta normal zamanlarda "bununla boşa zaman 

harcamayım", dediğiniz işleri kolayca yapabilirsiniz. Bu boşlukları düzenleme 

zamanları olarak kullanabilirsiniz. Ofisinizde çekmecelerinizi mi düzenlemeniz 

gerekiyor, evde birikmiş ütüler mi var, çantanızın içini mi toplamak lazım, maillerinizi 

mi organize etmelisiniz. Deneyin “boşa taşıdığınız" yüklerden kurtulun. 

 

Ay’ın ruhunuzu beslemesi için bu boşluk anlarını mola olarak kullanın. Duygularınızı, 

içinizi, özünüzü dinleyin. Dünyevi konuları reddetmeden, aklınıza bir küçük es verin. 

Arkanıza yaslanın, keyifli bir müzik dinleyin, kahvenizi yudumlayın, derin bir nefes 

alın, gevşeyin. Sonra yenilenen enerjinizle aradaki farkı kapatacağınızı bilin. Vakit 

kaybetmemek için hızlı karar verip, yanlış yapmadan önce, ruhunuza sorun. 

Duygularınıza güvenin, içinizi ve çevrenizde olan biteni dinleyin. Yeni adım atmadan 

önce eldekileri bitirin. 

Peki ne zamanlar bunlar?  

 

Ocak ayını altta bulacaksınız.  

2013 için hesaplanmış Ay Boşluk'ta listesini www.asudeargun.com’dan 

indirebilirsiniz. Tüm bu listeler Türkiye’de göre hazırlanmıştır. Farklı bir ülkede 

yaşamaktaysanız, saat farkınızı unutmamalısınız. 

Astrolojik sembolleri bilmenize gerek yok. Dikkat etmeniz gereken şey, her satırdaki 

tarihler arasıdır. İki tarih arasındaki zaman “Ay Boşlukta” zamanlarıdır. 

 

Ay boşluklarını ajandanıza kaydedin; aradaki farkı, bırakın ruhunuz size fark ettirsin… 

Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

  

 

martı* ocak 2013 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

İş hayatınızda önemli olaylarla karşılaşabileceğiniz bir aydan geçmektesiniz. 

Kararlılığınız sayesinde yöneticileriniz ve önem verdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi 

geliştirebilirsiniz. Kendinizi göstermekten, sorumluk almaktan ve otoritenizi 

sergilemekten çekinmemelisiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Yurtdışı, yabancılar ya da farklı kültürlerle ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Hukuksal 

sorunları çözmek için fırsatları değerlendirebilirsiniz. Eğitsel konularda değişiklikler 

oluşabilir. Hayatın daha felsefik alanlarıyla ilgilenebilirsiniz.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Maddi konular, kazanımlar önem kazanacaktır. Özellikle borç, alacak konularına 

dikkat etmelisiniz. Eşiniz, ortağınızın gelir, giderlerini de gözden geçirmelisiniz. 

Unuttuğunuz vergi, sigorta, prim gibi ödemelere hazırlıklı olmalısınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Ay içinde evliliğiniz ya da ortaklığınız önem kazanacaktır. Birlikteliğinizin gücünün 

sınandığı bir dönemden geçtiğinizi bilmelisiniz. Dikkatinizi partnerinize vermeniz 

yerinde olacaktır. Verdiğiniz tepkiler önemli olayları tetikleyebilir.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Bütçenizi, kazançlarınızı gözden geçirmeniz gereken ay boyunca tutumlu olmalısınız. 

Maddi açıdan güvenlik ihtiyacınız artacağı için kaynaklarınızı daha iyi değerlendirmenin 

yollarını aramalısınız. Yapacağınız yeni ve kalıcı düzenlemelerle karlı çıkabilirsiniz.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Kişisel önceliklerinizi belirlemeli, ancak acele etmeden, daha sağlam adımlarla 

ilerlemelisiniz. Yeni kararlar eşliğindeyken partnerinizin durumunu da dikkatte almalısınız. 

Yeteneklerinizi ortaya koymakta zorlanmayacak, kendinizi göstereceksiniz.  

astroloji ajandası 
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Kontrolünüz dışında gelişen olaylar sebebiyle endişeye kapılabilirsiniz. Daha sabırlı 

olmalısınız. Beklemede kalmalı, tepkilerinizi kontrol etmelisiniz.  Gerektiğinde başkaları için 

fedakarlık yapmalı, kaybetme korkunuzu geri de bırakmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Gelecek hedeflerinizi gözden geçirmeniz gereken bir ay içindesiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz öne 

çıkarken, sosyalleşmeniz sayesinde daha canlı hareket edeceksiniz. Başkalarının fikirlerinden 

destek alıp ortaklaşa adımlar atabilirsiniz.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Yaratıcılığınızı, sanatsal gücünüzü ortaya koymanız gereken bir aydasınız. Hayatın 

renkli taraflarıyla ilgilenmeli, kendinizi ifade etmenin daha hoş yönlerini bulmalısınız. 

Böylece aşk hayatınızda da gelişmeler olabilir.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Gündelik işlerin yoğunluğu altından kalmak için pratik, verimli olmalısınız. Size 

destek veren astlarınız, çalışanlarınızla ilgilenmeniz yerinde olacaktır. Hünerlerinizi 

ortaya koymalı, hizmet kalitenizi artırmalısınız. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Evdeki sorunları çözmeniz, aile içindeki sorumlulukları yerine getirmeniz ve bazı 

değişiklikleri yapmanız gerekebilir. Aile büyüklerinizle de ilgilenmeyi unutmamalısınız. 

Evinizdeki dengeyi sağladığınızda, işinizde daha istikrarlı ilerleyebileceksiniz.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Hızlı geçecek bir aya hazır olmalısınız. Yakın yerlere gidip gelmeniz gerekecek, 

komşuluk ilişkileri gelişecektir. Ancak her duyduğunuza inanamamanızın yanı sıra, 

kendi ifadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir.  

martı* ocak 2013 
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Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar  
Armağan Portakal http://www.armaganportakal.com 
Asude Argun http://www.asudeargun.com 
Aylin  Türkşen Aysel http://www.kuzinedekizaranekmek.com 
Ayşe Erbulak 
Aytül Bingöl                        http://hosnaz.blogcu.com  
Bahanur Alişoğlu http://aynalar91.blogspot.com 
Burcu Tüzün                        http://pazarlamacadisi.com  
Cemile Sönmez                 http://gunkizilliklarim.blogspot.com  
Deniz  Öztaş  http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com 
Dilek Eriklili Beck 
Gülengül Anıl                     http://www.gulengulanil.com  
Kazım Yurdakul                  http://www.kirmizidanismanlik.com.tr  
Murat Girgin http://www.misjournal.com 
Nurcan Örtügen Gök http://www.ilkteleskobum.org  
Özgür Bolat                          http://www.ozgurbolat.net  
Pınar Kopar  http://www.lavengelisim.com  

Sevil Mert  http://www.cokokuyancokgezen.com  
Sevtap Samra                      http://www.kultursanatajansi.com  
Seher Özen Karadeniz 
Süheda Atılgan                   http://www.studyometrik.com  
Ufuk Tarhan  http://www.m-gen.biz  
Uğur Batı                              http://www.ugurbati.com  
Zeliha Dağhan http://www.yaseminsungur.com 
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“İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.”  
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