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Yasemin Sungur 

Gelişim; beni en çok heyecanlandıran bir kelimelerden biri.  
Oynuyorum bu kelimeyle;  
 ge-li-şim,  
 gel-işim,  
 geliş-im  
 
Sonra aklıma Gandi’nin muhteşem gelişim yolculuğunu anlatan sözleri düşüyor.  
 "Düşüncelerine dikkat et; sözlere dönüşüyorlar, 
 sözlerine dikkat et; eyleme dönüşüyorlar, 
 eylemlerine dikkat et; alışkanlıklarına dönüşüyorlar, 
 alışkanlıklarına dikkat et; kişiliğine dönüşüyorlar, 
 kişiliğine dikkat et; kişiliğin kaderin oluyor..!” 
 
Kendi deneyimlerimle yüzde yüz biliyorum, düşüncelerimiz neyse duygularımız ve 
davranışlarımız onu takip ediyor. Gelişim için yolculuğumuz düşüncelerimizle başlıyor, 
düşünceden doğan duygumuz ve duygunun harekete geçirdiği davranış durumu oluşturuyor!  
 
Bu konuda söylenmiş ne çok söz var. En sevdiğim iki sözü daha paylaşıyorum.  
“Gelişimin kendisinde mutluluğun aşısı vardır.” Pearly Buck 
“Yeni bir düşünceyle genişleyen insan zihni asla eski boyutlarına dönemez.” O. W. Holmes 
 
İşte bu düşünceler ve duygularla düştüm gelişimin peşine...  
İnanıyorum ki biz insanlar da “Yaşamın bütününde, aynen doğa gibi her gün yeniden 
doğuyor, değişiyor, büyüyor ve gelişiyoruz.  Gelecek için hazırlanmazsak, gelişim için 
harekete geçmezsek istediğimiz geleceği göremeyiz.” 
 
Bizim için özel bir ay Şubat. Yeni bir ofise taşınıyoruz ve oğlumuz Can Sungur ile bir bebek gibi 
büyüttüğümüz projemiz “Gelişen Düşünceler Kulübü” doğuyor bu ay harika bir ekip ile birlikte. 
Çocuklar, gençler, aileleri ve yetişkinler için yani 7’den 77’ye geliştiren projelerle geliyoruz. Bizi 
takip edin 
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın, paylaşın ve farkı görün… 
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Tüm mesele bu mu sadece? Ġlle de bir günü kutlamak mı? Bir Ģey 

olmak mı? Bir kelimeye, anlama, sıfata, tamlamaya, tarihe ya da 

etikete bürünmek mi? Bunlar olmazsa olmuyor mu?  Kendimizi, sen 

olmayı, ben olmayı, biz olmayı, mutlaka belirli kalıplar içinde anlatmak 

zorunda mıyız? 

 
Ben anlatamıyorum mesela. Sana seni anlatırken zorlanıyorum. Sıradan kelimeler, 

geliĢigüzel kalıplar kullanmak istemiyorum. Seni tanımlarken veya senden bahsederken 

yaĢadığım heyecanı, kelimeler de yaĢasın istiyorum. Ġstiyorum ki, “özel”, “önemli” 

dediğimde, bu sözcükler yan yana gelirken heyecanlansınlar. Ö‟lerin üzerindeki noktalar 

kalp atıĢlarım gibi olsun istiyorum.   
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Zeynep Kıyak  

kalbimin içinden 
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Veya “Sevdim” derken, ilk hecenin gözleri dolsun, ikinci hece nefessiz yutkunsun 

istiyorum. Ben hiçbir Ģey söylemeden, cümlenin baĢına kendi kendine, „Çok‟ gelsin 

sonra : „Çok sevdim‟ olsun.  Birlikte ağlasınlar bu sefer… 

Bir sürü kelime düĢünüyorum ama kalıplara koymak istemiyorum hiçbirini.  Özel, 

önemli olman yetmiyor. Evet, bu yüzden baĢka bir sözcükle devam etmek istiyorum: 

“Tek” diye anlatmak istiyorum seni…  

 

Sözlük anlamı çok sığ kalıyor  “tek”i anlatmaya, daha doğrusu tek olduğunu 

anlatmaya. Herkes tektir elbette, kimsenin aynısı yoktur. Ama senin „tek‟liğin baĢka… 

Yalın, bir baĢına bir teklik bu... Kimseleri yerine koyamadığım, yokluğunu hayalinin 

dıĢında baĢka bir Ģeyle dolduramadığım bir teklik. Sevmek deyince, aklıma gelen tek 

isim. Parça parça bir kalp taĢırken bile, hafızamdaki tek düĢünce. Tek olmak, bu 

yüzden farklı duruyor sende. Belli sıralamalarda anlatamayıĢım, bundan… 

 

Evet, ne diyorduk? Kelimeler… Bir de bir kelime daha var, seni anlatırken kullanmayı 

sevdiğim: “Ġlk”. Ġlk göz ağrısı, ilk heyecan, ilk bakıĢ, ilk acı, ilk aĢk… Hepsini 

sıralamak mümkün ama yeterli değil. Çünkü ilk‟ler, baĢka hayatlarda yerini hep 

kendinden sonra gelenlere bırakır. Bende bırakmadı. “Ġlk”, belki de ilk defa, tek 

baĢına kaldı, kendinden sonra kimseyi almadı yanına… Bendeki ilk olman böyle bir 

Ģey... Sen yani…  
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Ġlle de bir Ģey olmak, bir tamlamanın içine hapsolmak gerekmiyor. Bu yüzden aklıma 

gelenlerin hepsini hem bir çırpıda sıralamak, söylemek; hem de hiçbir Ģey 

söylememek, sadece ismini yazıp, ona bakmak istiyorum. 

Senin de dediğin gibi, biz, Ģimdi, birbirimizin bir Ģeyi değiliz. Sana bunu herhangi bir 

sıfatla yazamıyorum mesela…   

 

Ne demiĢ Murathan Mungan :  

“ġimdi biz neyiz biliyor musun? 

Akıp giden zamana, göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. 

Birbirine uzanmak isteyen ama istediği zaman uzanamayan iki yıldız gibi… 

Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz.” 

  

Aynı coĢkuyla ben devam etmek istiyorum Ģimdi de:  

ġimdi biz neyiz biliyor musun? 

Zorlu bir yolculuktaki iki yolcu gibiyiz; bir taraftan yola devam edip, diğer taraftan, 

yanında güvenmek, inanmak, tutunmak istediği birisini arayan iki yolcu… Yol 

boyunca, gözlerimizin içine bakıp, aynı Ģeyleri düĢünüyor ama kelimelere 

dökemiyoruz. Kelimeler, bizim anlatmak istediklerimizi anlatmaya yetmiyor çünkü. 

ġimdi biz neyiz biliyor musun? 
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kalbimin içinden 
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Sabırlı bekleyiĢin sessiz haliyiz. 

Mucizeler ve istekler arasındaki ince 

keskin çizgiyiz. Birbirimizin 

geçmiĢiyiz. Sadece ikimizin bildiği, sır 

sözcüklerdeyiz. Birbirine o günkü gibi 

uzanmak ve birbirini hiç bırakmadan, 

sımsıkı tutmak isteyen, iki el gibiyiz. 

 ġimdi biz neyiz biliyor musun? 

 

Aynı yöne akan iki nehir gibiyiz; 

yataklarımızda geçmiĢten 

biriktirdiklerimizi taĢıyoruz ama kafa 

kafaya verip, aynı denize dökülerek, 

birbirimizde kaybolmayı istiyoruz. 

  

Biz Ģimdi “tek bir Ģeyi” değiliz 

birbirimizin… 

 

Her Ģeyiyiz çünkü…  

martı* şubat 2013 



Haydi Gelin Hep Birlikte Oyun 

Oynayalım: Hatalar Yapalım 
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Yaratıcılığın genetiğe, Ģansa ve yaĢa bağlı olmadığını biliyoruz. Yaratıcı 

düĢünme becerilerinin öğretilebileceğini ve geliĢtirilebileceğini de... 

Öyleyse, özellikle çocuklar için en vazgeçilmez Ģey olan oyunda, bunu 

nasıl kullanabileceğimize bir bakalım… 

 
Günümüz çocukları ne Ģanslı! Düğmesine basınca konuĢan ve yürüyen 

bebekleri/robotları, takla atan arabaları, ıĢın saçan kılıçları, masal anlatan yastıkları 

var. Bunlara sahip olamayan çocukların sayısı da yabana atılmayacak kadar çok 

elbette. Ancak cep telefonunun girmediği evlerin pek az olduğu düĢünülürse çoğu 

çocuğun en azından ekran oyunlarıyla tanıĢık olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. Ve 

çocukların bunca çokluk içinde aslında yoksunluk içinde olduklarını da... Çünkü 

günümüz çocukları artık kendi oyunlarını ve oyuncaklarını kendileri icat etmiyor, 

bozulan oyuncaklarını tamir ederken yeni Ģeyler keĢfetmiyor, sokaklarda/caddelerde 

oyun oynayamıyorlar.  

gelişen düşünceler 

Dr. Nilay YILMAZ 
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Çünkü artık bunlara ayıracak vakitleri yok. Çünkü onlar artık az zamanda çok soru 

çözmeli ve geri kalan zamanlarında da bilgisayar ya da televizyonla meĢgul 

olmalılar... Çünkü onlar “acele ettirilmiĢ çocuk”lar; onlar baĢarılı olma ve daha az 

hata yaparak birinci sırada yer alma baskıları yüzünden zamanından önce yetiĢkin 

olmaya zorlanan minyatür yetiĢkinler... Onlar eğlenmeyi ve çocuk olmayı unutan 

daha küçükken büyümüĢ çocuklar... Günümüz yaĢamı eğlenceye odaklı olsa da bu 

kavram çoğunlukla ya rekabet ve yarıĢmayla ya da teknolojiyle iliĢkilendiriliyor. Yani 

artık çocuklar ve gençler “gerçek oyun”ların tadından hızla uzaklaĢıyorlar... 

 

ĠĢte yaratıcı düĢünme bu noktada hepimizi besleyen, unuttuklarımızı bize anımsatan 

bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkıyor. Yaratıcılığın genetiğe, Ģansa ve yaĢa bağlı 

olmadığını biliyoruz. Yaratıcı düĢünme becerilerinin öğretilebileceğini ve 

geliĢtirilebileceğini de... Ve oyunun, çocuğun vazgeçilmezi, onun gerçeği, kendini 

ifade etme dili olduğunu da... Bu bağlamda, yaratıcı drama yöntemi yaĢamın her 

alanında dertlerimize derman olan araçlardan biri oluyor. Yaratıcı düĢünmeyi 

geliĢtiren yaratıcı drama tekniklerinin sadece tiyatro ve drama eğitiminde değil, 

matematik, tarih, coğrafya, fen bilgisi, yabancı dil, Türkçe vb. alanlarda da 

kullanılabileceği ve kiĢisel geliĢim sürecinin de vazgeçilmezi olduğu gerçeğini 

düĢünürsek ve bu gerçekten yola çıkarak, ne öğreniliyor olursa olsun, aslında 

gerçekten istenirse öğrenme sürecinin eğlenceli bir ortama dönüĢtürülmesinin hiç de 

zor olmadığını görürüz. 

 

ġimdi hep birlikte Ģöyle bir ortam hayal edelim mi? Çocuklar oyunlar oynuyor, rollere 

giriyor, doğaçlamalar yapıyor... Haydi, bu sürece resmi, müziği, dansı, sinemayı, 

tiyatroyu ve plastik sanatları da ekleyelim... Böylesi çok uyaranlı bir ortamda sizce 

eğlenmemek, eğlenirken keĢfetmemek, keĢfederken öğrenmemek mümkün mü? 

Hata yapmaktan korkmamak, hataların da yaratıcı düĢünme sürecinin önemli bir 

parçası olduğunu öğrenmek bile baĢlı baĢına bir kazanımken biz daha pek çok 

kazanımdan yola çıkarak farklı içerikleri ve hedefleri olan yaratıcı atölyeler tasarladık. 

Hep birlikte okumayı, yazmayı, keĢifler yapmayı, problem çözmeyi, oyunlar 

oynamayı ve alıĢtığımız pek çok Ģeye farklı açılardan bakmayı istiyoruz. Var olanı 

değiĢtirmek ve dönüĢtürmek için bize katılmaya var mısınız? 
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Sanatçı Gülben Ergen‟in okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla kurduğu ve BaĢkanlık görevini yürüttüğü Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 

Trabzon, Ġstanbul, Mardin, Tokat, Erzurum, Van, Sinop, Hatay, Sivas, Zonguldak ve 

Aydın‟ın ardından, 12. anaokulunu Manisa‟da açtı.  

 

Manisa Horozköy‟deki okulun tüm yapımı üstlenen Josh Wax A.ġ. aynı zamanda 

okulun bahçesine bir de oyun parkı yaptırdı. 

 

YaklaĢık 100 çocuğa okul öncesi eğitim olanağı sağlayacak olan anaokulunun açılıĢ 

töreni, Çocuklar Gülsün Diye Derneği BaĢkanı Gülben Ergen, BaĢkan Yardımcısı 

Elvan Oktar‟ın yanı sıra; Manisa Valisi Halil Ġbrahim DaĢöz ve Johnson Wax Genel 

Müdürü Ahmet Cüneyt Baktır'ın katılımıyla gerçekleĢti.  

 

Diğer okul açılıĢlarından farklı olarak Manisa‟ya Ergen çocuklarıyla birlikte geldi.  

Ergen:  Çocuklarıma en baĢından beri aĢılamıĢtım.  Çocuklar Gülsün Diye okul 

açılıĢları, Çocuklar Gülsün Diye toplantılarına gidiyorum diyorum.  Onlar bunun 

farkındalar bugün de buraya getirip somut olarak görmelerini istedim.  Benim 

çocuklarımın ne imkânı varsa diğer çocuklar da aynı imkanda eğitim almalı” dedi. 

Okulu Manisa Halkına Emanet Etti ! 

 

Minik anaokulu öğrencilerinin gösterileri sonrasında açılıĢ konuĢması yapan Gülben 

Ergen: “Çocuklar Gülsün Diye Derneği‟nin 12. anaokulunu açmaktan gurur duyuyorum 

ve anaokulunu sizlere emanet ediyorum, iyi bakacaksınız değil mi?“ diyerek tüm halkı 

okula sahip çıkmaya çağırdı. 

Çocuklar Gülsün Diye Derneği  

12. Anaokulunu Manisa’da Açtı 

haber 
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Ergen‟in ardından konuĢma yapan Johson Wax Genel Müdürü Ahmet Cüneyt Baktır 

“Bugün burada olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi ve Gülben Ergen‟e böyle bir 

projeyi baĢlatmıĢ olmasından dolayı teĢekkürlerini iletti. 

 
AçılıĢ konuĢmaları ardından tüm katılımcılar birlikte okulun içini gezdiler.  Ergen 

okulun tüm detaylarını tek tek kontrol ederken Manisa Valisi Okulu çok beğendiğini 

ve emanetlerine çok iyi bakacaklarını söyledi. 

 

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol 

çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalıĢmalarını tüm hızıyla 

sürdürüyor. Dernek, sponsorları ve bağıĢçılarının desteğiyle, yeni okullar açarak okul 

öncesi eğitimi yaygınlaĢtırmak için çalıĢıyor. 

Bu projeye destek olup bir tuğla da siz koymak istiyorsanız; 

 

Garanti Bankası ġube Kodu : 1314                                                                                                                       

TL IBAN NO :     TR22 0006 2001 3140 0006 2222 22  

USD IBAN NO : TR76 0006 2001 3140 0009 0222 22  

EUR IBAN NO : TR49 0006 2001 3140 0009 0222 23  
 

1 Kısa mesaj 5 TL+2 SMS değerindedir 

Derneğin tüm faliyetleri hakkında detaylı bilgiye www.cocuklargulsundiye.org adresine 

tıklayarak veya iletisim@cocuklargulsundiye.org adresine mail atarak öğrenebilirsiniz. 

http://www.cocuklargulsundiye.org/
mailto:iletisim@cocuklargulsundiye.org
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Heyecanlanmayın, bunlar hepimizde var, yok olduğunu 

düĢünüyorsak, kendimize dönüp bir bakmamız ve içimizde arayıp 

bulmamız, keĢfetmemiz gerekiyor. 

 
Konuya devam etmeden önce, kullandığımız kelimelerin anlamında birleĢmemiz 

gerekiyor. Her birimizin sözlüğünde her sözcüğün farklı bir anlamı vardır, çünkü her 

birimiz konuĢulan sözcükle ilgili farklı bir yaĢam deneyimine sahibiz. Birlikte 

yaĢadığımız kiĢilerle ortak sözlüğümüzü oluĢturmak ve kullanmakta yarar var, daha 

huzurlu bir yaĢam için… 

 

Kelimelerin Gücünü Hissedin. 

Öğrenci, keĢifçi, paylaĢımcı, hayalperest ve iĢine duygularını karıĢtıran bir 

kelimeciyim ben. Kelimelerin peĢine düĢerim. Bazen tek bir kelime bana ne çok Ģey 

anlatır… Tutku ile düĢerim kelimenin ağına. O, bir tek kelime kocaman bir öykü yazar 

hayal dünyamda, resimler yapar/çizer, fotoğraflar çeker, birlikte yaĢarız, geliĢir, 

keĢfeder ve büyürüz. 

 

Sürekli kullandığımız bazı kelimelerin anlamlarını (TDK‟dan da yararlanarak) yazıyor 

ve ortak sözlüğümüzü oluĢturmaya baĢlıyorum. 

 

 

BaĢarının Sırrı : “Ġnanmak, Tutku 

ve Azim” 

Yasemin SUNGUR 

gelişim  
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Ġnanmak;  

Bir Ģeyi doğru olarak benimsemek, birine, bir Ģeye inanmak, güvenmek, bir Ģeyin 

varlığını, doğruluğunu kabul etmek, sevecek, güvenecek ve bağlanacak en yüksek 

varlık olarak bilmek, iman etmek. 

 

Tutku;  

Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç, irade ve yargıları aĢan güçlü bir coĢku, 

ihtiras. 

 

Azim; 

Sözünden veya kararlarından dönmemek, bir iĢi sonuna değin sürdürmek, bir iĢteki 

engelleri yenme kararlılığı göstermek. Bir iĢteki engelleri yenme kararlılığı. 

Okuduğumuz bölümde çokça geçen hırs sözcüğüne de bir bakalım. 

 

Hırs; 

Sonu gelmeyen istek, aĢırı tutku, öfke, kızgınlık. 
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Doğa;  

Ġnsan faaliyetlerinin dıĢında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve 

değiĢtiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluĢan varlığın hepsi, tabiat. Evrende 

meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan soyut güç... 

 

Çaba; 

Herhangi bir iĢi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalıĢma, gayret, ceht, 

efor. 

 

BaĢarı;  

Bir iĢte elde edilen yararlı sonuç. Muvaffakiyet.  

  

Denge;  

Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, Zihinsel ve duygusal uyum, 

istikrar. 

 

BaĢarı sonuç değil, yolculuktur, iyi yolculuklar... 

  

BaĢarı nedir? 

 
BaĢarı nasıl ölçülür? Sizin baĢarı ölçütünüz nedir? Neye göre baĢarılısınız? 

 

BaĢarı tesadüf değildir, çoğu zaman tesadüf gibi görünse de. 

Sınav kazanmak, baĢarı mıdır? Hem de nasıl… Üniversite sınavına hazırlanan 

gençleri bir düĢünün. Sadece kendileri için değil, aileleri için kazanmak, baĢarmak 

isterler nerdeyse.  

gelişim  
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Yemek yiyebilmek, eline kaĢığı yeni alan bir bebeğin kaĢığı ağzına götürebilmesi ne 

büyük baĢarıdır.  

 

Yürüyebilmek, emekleyen bir bebeğin ayağa kalkması, alkıĢlar ve çığlıklarla ilk adımı 

atması.  

 

Para kazanmak, terfi etmek, buluĢ yapmak, kitap yazmak, yaratmak, en ünlü, en 

zengin, en büyük olmak.  

 

BaĢarının ölçüsü hep “sonuçlar” mıdır?  

 

Sonuç nedir? Sonuçta ne oldu? Sonuçta ne elde ettin? Sonuçta ne yapıyorsun? 

 

BaĢarı bu mudur? Bu ölçüler yeterli midir, doğru mudur? BaĢarının ölçüsü olarak ne 

kullanılmalıdır?  

 

BaĢarı nedir? BaĢarılı insanlar kimlerdir? BaĢarılı kiĢi kimdir?  

 

Ġstediklerini, kendi düĢündüklerini yapan kiĢi midir?  

 

Kamu yararına, toplumun istediklerini gerçekleĢtiren kiĢi midir?  

 

Kimin için baĢarılı? 
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Toplum için “baĢarılı olmak”, toplumsal değer ölçütleri ile belirlenmektedir. Ya sizin için 

belirleyici olan nedir? Sizin için en değerli olan ne ise, baĢarıyı ona göre mi 

tanımlarsınız? Neye önem veriyorsanız, en baĢarılı kiĢi, ona sahip olan mıdır? 

“Hayatta en büyük isteğim, kendime yapabileceğimin en iyisini yaptıran olmaktır.”  

Benim için baĢarıya sahip olmanın yolu, ne elde etmek istediğim, nelere sahip olmak 

istediğimle baĢlar. Bu hedeflere giden yolda gösterdiğim çaba ile ölçerim baĢarımı. 

Benim için baĢarı istek, hedef ve çaba kelimelerini içinde barındırır.  

 

BaĢarılı insan, isteklerini anlayıp, hedeflerine ulaĢmak için çaba harcayandır.  

Asla vazgeçmeden çaba harcamaya devam edendir. 

 

Bir öykü…  

Çin bambu ağacının hikâyesini bilir misiniz? 

Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir 

değiĢiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da 

toprağın dıĢına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan iĢlem tekrar 

edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat tohum bu yıllarda da filiz vermez. 

Çinliler büyük bir sabırla beĢinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam 

ederler.  

 

gelişim  
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Ve nihayet beĢinci yılın sonlarına doğru bambu yeĢermeye baĢlar ve altı hafta gibi 

kısa bir sürede yaklaĢık 27 metre boyuna ulaĢır.  

 

Akla gelen ilk soru Ģudur: Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı haftada mı yoksa 

beĢ yılda mı ulaĢmıĢtır?  

 

Büyük bir sabırla ve ısrarla, tohum beĢ yıl boyunca sulanıp gübrelenmeseydi; ağacın 

büyümesinden, hatta var olmasından söz edebilir miydik?  

 

Bir baĢarının Ģartları her zaman çok basittir.  

 

ÇalıĢın, sabredin, her zaman inanın ve hiçbir zaman geri dönmeyin. 

 

Asla vazgeçmeyin! 

  

BaĢarı sonuç değil, yolculuktur, iyi yolculuklar... 
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Vizyon ve Dubai 
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Bu satırları Dubai Havaalanı‟nda Ġstanbul‟a dönmeyi beklerken yazıyorum. 

Sektöründe, ilk üçte olan uluslararası bir firmanın, Türkiye‟nin de içinde olduğu 

bölgesel strateji toplantısında bir workshop/çalıĢtay yönettim. 30 kiĢilik ekip, 

pazarlama ve satıĢ direktörlerinden oluĢuyordu. Bölge baĢkanları da bizzat katıldı ve 

baĢından sonuna tüm egzersizleri yaptı. Ġhtiyaçları, benden beklentileri; kreatif, 

inovatif düĢünmeyi ve proje tasarlamayı öğrenmek idi.  

  

Workshop Ġngilizce idi. Katılımcılar; körfez ülkeleri, Ġran, Irak, BirleĢik Arap Emirliği 

(BAE), Türkiye vb. gibi yedi ülkeden gelmiĢti. Daha doğrusu Türkiye ve BAE hariç 

dünyanın sorunlu bölgesi olarak kabul edilen, aslında dünyanın petrollerini gasp 

etmek için sorunlu kıldığı ülkelerinden gelmiĢlerdi. Her Ģey çok iyi gitti. Gayet baĢarılı 

bir çalıĢtay gerçekleĢtirdik ve sıkı proje taslakları çıktı. Kendim ve ülkem adına 

mutluyum. ĠĢini iyi yapmanın gönül rahatlığı ile dönüyorum. Bir Türk, kadın, fütürist 

olarak artık yurt dıĢında da çalıĢmalar yapıyor olmak gurur verici. Bekli 

hatırlayacaksınız. Geçen Kasım ayında bir tane de Avusturya‟da yapmıĢtım. Ona da 

Avrupa ülkeleri katılmıĢtı. Umarım ve inanıyorum bu çalıĢmalar giderek artacak.    

martı* şubat 2013 

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Kısa aralıklarla dünyanın iki ayrı bölgesinde gözlemler yapma fırsatım oldu. Sizlerle 

bazı notlarımı paylaĢmak isterim: 

 

- Avrupa… Anlı-Ģanlı Avrupa, bizi aralarına almak istemeyen Avrupa… Konfor 

alanından çıkamadığı için geleceğe bakıĢı zayıflamıĢ ve iniĢe geçmiĢ Avrupa… 

Kısacası vizyoner liderler üretemediği için hepimizin bildiği gerileme dönemine girmiĢ 

ülkeler topluluğu… 

  

- Dubai… Aynı coğrafyada olduğu halde diğer ülkeler iç-dıĢ savaĢlarla dehĢet 

senaryoları yaĢarken, vizyoner bir lider sayesinde çölün ortasında geleceğin 

dünyasını Ģimdiden inĢa eden Dubai… Tam gaz ilerliyor. Ġnanılmaz! Seminerlerimde 

gösterdiğim geleceğin binaları illüstrasyonları gibi…  

  

Zayed bin Sultan Al Nahayan  

 

Tek bir hayalle baĢlayan ve 

durmaksızın geliĢen, uygulanan 

stratejilerle geliĢen ilerleyen 

bambaĢka bir âlem... Farklı bir 

dünya… Daha doğrusu dünya 

karması… Her milletten insanın 

buluĢtuğu, çalıĢtığı insan yapımı 

farklı bir yer… Kurucusu ġeyh 

Zayed bin Sultan Al Nahayan müthiĢ 

bir vizyoner. Hatta Atatürk‟ten sonra 

gördüğüm en vizyoner insan 

diyeceğim… 50 yılda ufak bir balıkçı 

kasabası olan ülkesinin kaderini 

tamamıyla değiĢtirecek büyük, cesur 

adımlar atmıĢ…  ġimdi oğlu Khalifa 

iĢ baĢında ve babasının baĢlattığı 

projeyi daha da büyütüyor 

anlaĢılan… Her yer inanılmaz 

ölçekte inĢaat alanı gibi.  2008‟de 

yaĢanan global finansal krizden 

sonra battı-batacak diye beklenen 

Dubai, toparlanmıĢ ve yeniden atağa 

kalmıĢ gibi görünüyor.   

  
Buradan Dubai‟nin tarihini kısaca okuyun ve “Vizyon” denen Ģeye sahip tek bir liderin 

nelere sebep olabileceğini bir kez daha fark edin… 

 

Büyük düĢünmenin,  

  

Çok ve disiplinli çalıĢarak düĢünceleri eylemlerle ve somut sonuçlara dönüĢtürmenin,  

  

Özünü korumanın ama geliĢime de açık olmanın gücünü fark edin.   

 

martı dijital gelecekte 
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Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa‟ı yapmıĢlar… Tepesini görmek için baĢınızı 

geriye attığınızda boynunuz ağrıyor… Tam fotoğrafını çekmekte zorlanıyorsunuz. 

Çok etkileyici…  Batıya kendilerini teslim etmemiĢler. Geleceklerini çıkarperest üç 

beĢ devlet adamının eline bırakmamıĢlar.  Hem petrollerini kaptırıp, hem de silah 

alıp, savaĢmayı tercih etmek yerine, vizyon geliĢtirmiĢler.   

  

Evet, bir kez daha anladım ki fütürist bakıĢ açısı müthiĢ farklılaĢtıran bir üstünlük… 

Bundan sonra fütürizm nelere kadir, vizyon ne iĢe yarar, büyük düĢünmek nedir, 

markalaĢmanın gücü, pazarlama ne demektir vb. anlatırken bol bol Dubai‟de 

çektiğim fotoğrafları kullanacağım… Kendimi gaza getirmek istediğimde Dubai 

folder‟ını açıp bakacağım… WOW!  

  

ĠĢte çektiğim fotoğraflardan biri... Dönerken, alanda… Bakın yürüyen bandın 

üstündeki Google Cüzdan ve Citi Bank reklam tabelasında ne yazıyor? “Your path to 

a better future… Daha iyi bir gelecek için yolunuz”…  Her adımda insan aklının, 

yaratıcılığının, teknolojinin ve paranın nelere kadir olduğunu hissediyor, 

sarsılıyorsunuz…  

  

Vizyon candır! 

martı* şubat 2013 
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Kraliyetin BaĢkenti Londra 

YaklaĢtıkça, içimde grileĢen bir Ģehir beklentisi büyüterek ayak bastım kraliyetin 

baĢkentine... Kıta Avrupa‟sının yanı baĢındaki bu ada ülkesiyle ilgili, çocukluğumdan 

beri onlarca kitap okudum. Öğrenmek için mecbur bırakıldığım, ancak daha sonra 

çok severek öğrendiğim evrensel bir dilin anavatanına ilk kez gidiyordum ve açıkçası 

gitmeden önce Londra ile ilgili karmaĢık hislere sahiptim.   

 

Her nedense grilik hafızama kazınmıĢ, neredeyse etrafı siyah beyaz göreceğim diye 

bir önyargı içimi sarmalamıĢtı. Uçak akĢam saatinde Londra‟ya vardığında, havanın 

karanlık olmasıyla farkı pek anlayamayınca önyargılarımı sabaha bırakmaya karar 

verdim. AkĢam saatlerinde inen uçağımızdan otele doğru yol aldık. Ve üç günümüzü 

geçireceğimiz otelimize yerleĢtik. 

 

Sabah uyandığımda ĢaĢırtıcı bir Ģekilde hava aydınlık ve güneĢliydi, hafızamdaki 

romanların griliğinden ve hatta kasvetinden eser yoktu... Londra‟nın güneĢli yüzü 

kaldığımız üç günün ikisinde bize eĢlik etti. Gezmeye neresinden baĢlasam diye 

üzerinde günlerce düĢünülmesi gereken çok yönlü bir Ģehir Londra. Avrupa‟nın diğer 

baĢkentlerinden daha farklı, kendine özgü yanları daha fazla olan, kimlikli bir Ģehir... 

Farklı mimari dönemleri yansıtan yapılaĢmasından tutun da, metrosu, otobüsleri, 

telefon kulübeleri, parkları, kalabalığı...  

 

Gökyüzünün yere yeĢil olarak yansıdığı bu Ģehrin gezmekle bitmeyecek bir yer 

olduğunu anlamamla birlikte, yazmakla nasıl bitireceğimi kara kara düĢünmeye 

baĢladım. Sonrasında bu kadar çeĢitliliği belli bir Ģekilde sınırlandırarak, kısmi olarak 

yazmaya karar verdim. Mimar olarak neredeyse gezdiğim her caddede etkilendiğim 

onlarca yapının özelliklerinden, Ġngiliz mimarisinin geliĢiminden, Sanayi devriminden 

ve etkilerinden bahsetmeden kendimi tutmaya, ve bir orta yol bularak, 1977 yılında, 

Kraliçe 2. Elizabeth‟in tahta geçiĢini anısallaĢtırmak için açılan Jubilee yürüyüĢ 

yolunun, Ģahsen önemli bulduğum ve buraları gezdikten sonra kendimce 

oluĢturduğum bir rotasını, ve bu rota üzerinde yer alan, görmeden geçilmemesi 

gereken yerleri anlatmanın uygun olduğuna karar verdim.  
 

Süheda ATILGAN 

şehirler ve mimarlar 



26 

martı* şubat 2013 

Jubilee yürüyüĢ yolunu belirlemek için yol 

boyunca kaldırımlara yerleĢtirilen iĢaretlerden 

biri. 

1.Trafalgar Meydanı, 2.Buckingham Sarayı, 3.Westminster Köprüsü, 4.London Eye, 

5.Tate Modern, 6.Tower Bridge 

Harita üzerinde iĢaretlediğim 1 numaralı Trafalgar meydanı, Londra‟nın merkezinde, 

sadece Ġngiltere‟nin değil dünyanın en ünlü meydanlarından birisi. Ulusal Sanat 

Galerisinin ana giriĢ kapısının baktığı bu meydan, 1820 yılında ünlü Ġngiliz mimar 

John Nash tarafından tasarlanmıĢ olup, adını Trafalgar savaĢından almıĢtır. 

Meydanın ortasında yer alan Nelson sütunu bu savaĢta Ġspanyol ve Fransız 

donanmalarını yenerek baĢarı sağlayan Ġngiliz donanmasının komutanı Amiral 

Nelson‟un anısına yaptırılmıĢtır. 

 

şehirler ve mimarlar 
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Trafalgar Meydanı 
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Meydanda yer alan önemli bir 

müze olan Ulusal Galeri‟ye 

kalabalık sebebiyle maalesef 

giremedim. Ama hakkında bir sürü 

Ģey duyduğum için gezilmesini 

tavsiye edeceğim yerlerden birisi. 

Meydanda yer alan bir diğer 

önemli yapı, St.Martin in the fields, 

araĢtırmalarıma göre geçmiĢi 

1200‟lü yıllara dayanan bir kilise, 

son olarak James Gibbs 

tarafından tasarlanmıĢ ve inĢaatı 

1724 yılında tamamlanmıĢ olan bu 

kilisenin batı giriĢinde, korint sütunlarla desteklenmiĢ üçgen alınlıklı bir revak 

bulunmakta, ana hatlarıyla dikdörtgen formlu bir plan üzerinde yer alıyor. DıĢarıda 

görülen korint baĢlıklı sütunlar içeride de devam ediyor.  

Yine meydan’da yer alan 

St.Martin in the fields kilisesi 

 

St.Martin in the fields’ten iç görünüş 

 
Trafalgar meydanından The Mall Street‟i takip 

ederek rotamıza devam ettiğimizde ulaĢılan nokta, 

haritada 2 numara ile belirttiğim, Kraliyet‟in merkezi 

olan Buckingham Sarayı. Ġlk olarak 1705 yılında 

Buckingham Dükünün konutu olarak inĢa edilmiĢ ve 

1824-1831 yılları arasında yine John Nash 

tarafından yeniden tasarlanmıĢ. Buckingham Sarayı, 

1837 yılında Kraliçe Victoria‟nın tahta geçmesiyle 

kraliyet ailesinin baĢlıca konutu olmuĢ. Bugün ise 

halen Ġngiliz Kraliyet ailesinin hem evi hem de ofisi 

olarak kullanılmaktadır. Her gün saat 11:00 de 

yapılan askerlerin nöbet değiĢim merasimine denk 

geldiğim için Ģanslıydım, ancak kalabalıktan dolayı 

sarayı pek fazla göremedim. Yine de bu töreni 

görmüĢ olmak keyif vericiydi. 

 

şehirler ve mimarlar 
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Buckingham Sarayı 

Nöbet Değişim Töreni 
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Westmister köprüsü ve Parlamento binası, diğer adıyla Westminster Sarayı, 1834 

yılında çıkan bir yangında neredeyse yok olmuĢ ve 1870 yılında Sir Charles Barry ve 

Augustus Welby Pugin tarafından 1870 yılında Gotik canlandırmacı bir uslüpla 

yeniden tasarlanmıĢ. Sekiz dönümü aĢkın bir alan üzerinde ve karmaĢık bir mimari 

düzenlemeye sahip bu yapıda 1100 oda ve 11 adet avlu bulunuyor. Thames nehrinin 

güney kıyısından bakıldığında oldukça ihtiĢamlı bir yapı olarak göründüğünün altını 

çizmeliyim. Londra‟nın en önemli simgelerinden biri haline gelen devasa saat kulesi, 

Parlamento Binası‟nın kuzey ucunda yer alıyor. Dünyanın en büyük saat kulelerinden 

biri olmasının yanında on dört farklı tonda ses çıkarabilen çanıyla da ünlü olan bu 

kule ve daha çok Big Ben ismiyle biliniyor. 

Westmister Köprüsü, Parlamento Binası ve Big Ben 

 

Rotaya Thames nehrinin üzerinde inĢa edilmiĢ ilk köprü olan 

Westminster‟dan karĢıya geçerek devam edildiğinde, Thames‟in 

güney kıyısına ve County Hall‟e ulaĢılıyor. County Hall biraz 

ilerisinde ise dördüncü durağımız London Eye bulunuyor. Önceden 

internet üzerinden biletlerini satın aldığım, ve böylece kapısındaki 

uzun kuyruğu kolaylıkla aĢarak girebildiğim, dünyanın ikinci büyük 

dönme dolabı olan London Eye‟a adım atıyorum. London Eye, ilk 

olarak 1999 yılında açılmıĢ ve yılda üç milyondan fazla 

ziyaretçisiyle Ġngiltere‟nin en popüler turizm ikonu haline gelmiĢ. 

Biletlerini değer mi diye düĢünerek Ģüpheyle aldığım bu devasa 

dönme dolap bence Londra‟ya gelmiĢken mutlaka gidilmesi gereken 

bir yer. Hava açık ve yağıĢ yoksa, Londra‟nın birçok önemli yapısı 

rahatlıkla görülebiliyor, ve bir yandan da güzel fotoğraflar 

çekilebiliyor.  

 

şehirler ve mimarlar 
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Westminster Köprüsünden County Hall ve London Eye 

London Eye’dan çektiğim bazı fotoğraflar 
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London Eye‟dan sonra Thames 

nehrinin güney kıyısı boyunca 

doğuya doğru yürüyüĢe devam 

ederek Tate Modern müzesine 

varıyorum. Thames nehrine 200 

metre cephesi olan bu bina, ilk 

olarak Bankside enerji santrali 

olarak yapılmıĢ, ikinci dünya savaĢı 

sonrasında Sir Giles Gilbert Scott 

tarafından yeniden tasarlanıp, inĢa 

edilmiĢ. Müze olarak hizmet 

vermeye 2000 yılında baĢlamıĢtır. 

Son olarak müzeye dönüĢümünün 

projesi Jacques Herzog and Pierre 

de Meuron imzası taĢımaktadır. Bu 

yapı, içindeki modern sanat 

eserlerinin yanısıra tek baĢına bile 

beni büyülemeye yetiyor.Merkezi 

aksında yer alan 99 metre 

yüksekliğindeki bacası en dikkat 

çekici özelliklerinden birisi. 

şehirler ve mimarlar 
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Tate Modern koleksiyonlarında, 19.yüzyıldan bugüne, heykel, resim, animasyon, 

fotograf gibi geniĢ bir yelpazeden modern sanat eserleri bulunuyor. Claude Monet, 

Picasso, Andy Warhol, Kandinsky, Marisa Merz, Henry Moore bu geniĢ koleksiyon 

içerisinde eserlerini görebileceğiniz ünlü sanatçılardan sadece bir kaçı...Modern sanat 

severlerin mutlaka görmesi gereken bir müze olduğunu belirtmeliyim. 

 

Tate Modern‟nin üst kattaki kafesinden çekilmiĢ bu fotoğrafta, St.Paul‟s Katedrali ve 

Milenyum Köprüsü yer alıyor. 

Tate Modern‟den çıkıp doğuya doğru yürüyüĢe devam ettiğimde gördüğüm yerlerden 

bazıları. 

 

 

Southwark köprüsünün güney ucunda yer alan Sheakespeare’s Globe Tiyatrosu. 
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16.yüzyıl İngiliz donanmasının ünlü 

amirallerinden Sir Francis Drake’e ait 

dünyayı dolaşmış bir savaş gemisinin 

1973 yapımı replikası-St.Mary Overie 

rıhtımında- 

Southwark Katedrali 

 

Londra’ya ismini veren Londra köprüsünün devamında Tooley caddesi üzerinde 

birçok modern mimari örnekleri bulunuyor. Bu yapılar en güzel Tower köprüsünden 

görülebiliyor. Bu fotoğrafın en solunda yer alan küresel bir strüktüre sahip, çelik ve 

camın birleşimiyle tasarlanmış City Hall binası ünlü mimar Norman Foster’a ait. 

Londra Köprüsü’nün güney ucunda görülen gökdelen ise ünlü İtalyan mimar Renzo 

Piano’ya ait bu yıl tamamlanan -The Shard- isimli yapı. Bu gökdelen Batı Avrupa’nın 

310 metre yüksekliğindeki en yüksek binası. 

 

şehirler ve mimarlar 
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Son olarak Tower Köprüsündeyiz. 

1894 yılında inĢa edilen bu köprü iki kule, 

iki kademeli yollardan oluĢuyor. Kuleleri 

üstten birleĢtiren iki yürüyüĢ yolu, ve alt 

seviyede birleĢtiren bir araç yolu 

bulunuyor. Projesi Horace Jones‟a ait bu 

köprü hem asma hem de baskül köprü 

olarak tasarlanmıĢ. Yani nehirdeki gemi 

trafiğini engellememek adına açılan iki 

kanadı bulunmaktadır. Thames boyunca 

uzanan eski yapıların bir çoğunda 

hissedilen kraliyet ihtiĢamı bu köprüde de 

baskın bir Ģekilde hissediliyor. 

 

Ben bu noktada yazımın baĢında 

belirttiğim rotayı sonlandırıyorum, yoksa 

yazmakla bitiremeyeceğim. 

 

Ancak bitirmeden önce, Londra‟da 

gezerken tavsiye edeceğim bazı en 

önemli Ģeyler var. Metroyu kullanırken 

dikkatli davranmanız bunlardan birisi.  

Her giriĢ çıkıĢta para vermemek için günlük veya kalıĢ sürenize göre haftalık biletler 

alabilirsiniz. Üstelik aynı biletle otobüse de binebiliyorsunuz. Metro haritanızı devamlı 

yanınızda bulundurup, gideceğiniz yerle ilgili soruları görevlilere rahatlıkla 

sorabilirsiniz. Londra yabancılarla dolu bir Ģehir olduğu için onlar cevap vermeye 

oldukça alıĢkın ve yardımseverler.  

 

Müzelerin bir çoğu ücretsiz, sadece geçici sergiler ücretli. Piccadilly, Regent, Sloane, 

Kensington caddelerinde yürüyüĢ yapmak çok keyifli. Fortnum&Mason çok Ģık bir 

alıĢveriĢ merkezi, özellikle Ġngiliz çayı almak isteyenler için. Hatchards benim gibi kitap 

severler için mutlaka görülmesi gereken dört katlı 1797 yılında kurulmuĢ bir kitapçı. 

Londra‟nın peyzajı çok iyi tasarlanmıĢ park ve bahçeleri de görülmeye değer 

yerlerinden. En baĢta da söylediğim gibi Londra gitmeden önce nasıl gezeceğinizi iyi 

planlamanız gereken Ģehirlerden bir tanesi. 

 

Süheda Atılgan 
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Dünya dualite yani ikilik üzerine kurulmuĢ, muazzam bir sistem… 

Beyazın yanında siyah, iyinin yanında kötü, acının yanında tatlı var her zaman. Bu 

ikilik olmazsa olamaz. O zaman bir tarafı anlamayız. Bir Ģeyi fark etmek, ayırt etmek 

için, onun arkasındaki “fona” ihtiyaç duymaktayız. Beyaz bir zemin üstündeki beyaz 

bir noktayı göremeyiz. O yüzden beyazın en net, en yoğun Ģekilde ortaya çıkması için, 

en koyu siyaha ihtiyaç duyarız. 

 

Spritüel alanda bu ikilik yani kutupsallaĢma eril ve diĢil enerji olarak isimlendirilir. 

Ancak burada bir cinsiyet söz konusu değildir. Doğu felsefesinde, eril enerji “yang” 

yani aktif yön, diĢil enerji “yin” yani diĢil yöndür. Evren ying ve yang toplamıdır. Batı 

psikolojisinde ise insanın eril yanı “animus”, diĢil yanı ise “anima” olarak 

tanımlanmıĢtır. Erkek ya da kadın olmasına bakmaksınız, kiĢi bir bütün olarak ifade 

edilir, ancak herkesin eril ve diĢil tarafları vardır. 

 

Ġnsan bedeni üzerinde eril enerjinin beynin sol tarafından, diĢil enerjinin beynin sağ 

tarafından üretildiği tespit edilmiĢtir. Eril enerji analitik zihnimizi anlatırken, diĢil enerji 

sezgilerimizi ifade eder. KiĢinin beden sağlığı için her iki tarafı da aktif kullanması 

gerekmektedir. 

 

Eril enerji düĢünme, hareket, fiziksel performans demektir, kiĢinin “veren” tarafıdır. 

DiĢil enerji ise sezen, anlayan, pasif performans gösteren, kiĢin “alan” tarafıdır. 

Ġkisinde de enerji vardır, ama farklı yönde hareket eder.  

 

Eril enerji “bencil”dir; hayatta kalmak için ne yapması gerektiğini bilir.  

DiĢil enerji “sencil”dir; hayatı paylaĢmak için ne yapması gerektiğini anlar.  

Birinin diğerine göre daha avantajlı olduğu da söylenemez… 

 

Dünya‟nın geneline baktığımızda, etrafımızda oldukça baskın bir Ģekilde eril enerji 

olduğunu görmekteyiz. Medeniyet tarihi birçok zafer, baĢarı ve azim hikâyeleriyle 

doludur. Ama hepsi aklın, mantığın ürünüdür. Doğayla beraber yaĢamak yerine onun 

istediği gibi Ģekillendiren insan bugün aslında doğayı yenemediğini öğrenmiĢtir. Açlık 

için onlarca savaĢ yaptıktan sonra, bugün hala açıkla baĢ baĢa kalan insanlar 

herkesin gözü önündedir. Ġnsanlık büyük bir ruhsal karanlık içindedir. Ama bu, 

Ģafaktan önceki karanlıktır. 

Astroloji’de DiĢil Enerji 
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Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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ġimdi içinden geçtiğimiz süreçte, eril enerjinin baskın hali azalacak, diĢil enerji 

yükselerek dengelenecektir. DiĢil enerjisinin farkında olan kiĢiler ve toplumlar bunun 

zamanı geldiğini anlamaktadırlar.  

 

Ülkemizde bu dengesi durumdan nasibini almaktadır. DiĢil enerjinin, duyguların, 

hislerin aĢırı baskılanması sonucunda ortaya çıkan kadın ve çocuk tacizleri, aile içi 

Ģiddet, toplumsal baskı bunun en bariz durumudur. Erkekler ya da erkekleĢmiĢ 

kadınlar sadece mantıkla hareket eden robotlar haline gelmiĢtir. Kadınlar ya da 

kadınlaĢmıĢ erkekler ne yapacağını bilmez durumdadır.  

 

Ancak acilen denge kurmayı öğrenmeliyiz… 

 

Bunun için önce durmalıyız! 

Etrafımıza, yaĢam alanımıza giren her Ģeye bakmalıyız. Hem 5 duyumuzu, hem de 

aklımızı kullanmalıyız. Eril ve diĢil yönlerimizi dengelemek için, gerekenin, 

yargılamamak olduğunu anlamalıyız. Aklımıza ve vicdanımıza güvenmeliyiz. DıĢardan 

bir kurtarıcı beklemek yerine, dıĢardaki koĢulların içimizdeki uyuyan devi sarstığını 

anlamalıyız. 

 

ĠĢte zaman da, astroloji de bu ikilik içinde dönüp durmaktadır…  

Birine “bir dakika” gelen bir zaman, sizin için “bir ömür” olabilir. Zaman ölçülebilir ama 

kiĢiseldir.  

Saat eril enerji zamanını, horoskop ise diĢil enerji zamanını ölçer.  

Takvim zamanı yapmanız gerekenleri, astroloji zamanı ise anlamanız gerekenleri 

gösterir.  

 

 

martı* şubat 2013 
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Her sene aynı günleri yaĢar, her seferinde yeni Ģeyler öğrenirsiniz; hiçbir zaman aynı 

zamanda değilsinizdir. 

Eril enerjinin dayattığı, bütün insanları bir gören zaman kavramı da değiĢmeye, 

dengelenmeye mecburdur. DiĢil enerjiyle iĢleyen astroloji artık gündelik hayatımızda 

daha aktif rol almaktadır. Eril enerjinin gözle görünmeyeni reddeden zihniyeti 

çürüdükçe, diĢil enerjinin kehanete sanılan tarfı da azalmaktadır. Astroloji basit, ama 

etkili kiĢisel bir saat olma özelliği ortaya çıkmaktadır. Astroloji kullanmak için ne batıl 

inançlara, ne de keskin bir mantığa gerek yoktur.  

 

Kozmik saat olan astrolojide, Dünya saati tersine bir iĢleyiĢ vardır. Merkezde GüneĢ 

değil, Dünya bulunur. Bu bir teknik hata değil, yorum farkıdır. Gezegenlerin Dünya 

etrafında döndüğünü varsayarak zamanın niceliğini yani sayısal değerini değil, 

niteliğini yani içeriğini okur. KiĢisel horoskobun ortasında ise Dünya‟nın üstünde yer 

alan sadece o kiĢi bulunur. Bütün evreni, kiĢiyle bir tutarak yorumlar.  

KiĢisel horoskobunuza baktığınızda çok açık bir Ģekilde eril ve diĢil yönlerinizi 

görürsünüz. Nerede eril enerjiyle hareket ettiğinizi, cesaret gösterdiğinizi bilirsiniz. 

Enerjinizi ne kadar, kime karĢı, nasıl kullanmanız gerektiği bellidir. Tersine bakarsak, 

diĢil enerjinizin horoskoptaki açılımıyla pasif kaldığınız, ama dahil olduğunuz konuları 

öğrenebilirsiniz. Nerede, kime, neye karĢı hassas olduğunuzu, bu hassaslığı nasıl 

yönlendirmeniz gerektiğini görürsünüz.  

 

En önemlisi astrolojide yargılama yoktur. Bazen zor, sert olaylardan öğrendiğiniz 

Ģeyler iyi ve kolay yollardan öğrenebileceklerinizden çok daha değerlidir. Astroloji 

zamanın Ģartlarını değiĢtirmeye çalıĢmak yerine, ruh ve bedeninizi bir bütün olarak 

tutmanıza yardımcı olur.  

 

Zaten içine doğduğumuz külli irade yani ilahi Ģartları değiĢtirmek mümkün değildir. 

Ancak cüzzi iradenizi yani kiĢisel tercihlerinizi kullanarak olaylara verdiğiniz tepkileri 

değiĢtirebilirsiniz. HerĢeyin dualite yani ikilik içinde olduğu bu düzende verdiğiniz her 

tepki, bir baĢka etkiyi doğuracaktır.  

Vereceğiniz tepkiyi düzenlediğinizde alacağınız etki kesinlikle değiĢecektir. Bu da eril, 

diĢil dengesinin sırrıdır. 

 

Bugüne kadar Dünya‟yı eril enerjiyle algıladık; dıĢardan gelen etkilere tepki verdik…  

DıĢarısının içerisini yönettiğini düĢündük… 

Günümüzde geliĢen kuantum mekaniğinin de yardımıyla, olaylara tersinden bakarsak, 

aslında insan herĢeyi ikileĢtirmekte, kutupsallaĢtırmaktadır. Bilim adamlarının son 

tesbitiyleriyle, basit bir gözlemde bile, gözlemlenen, gözlemleyene göre tepki 

vermektedir. Yani dıĢardakiler içimizin yansımasıdır.  

ĠĢte bu diĢil enerjinin keĢfidir.  

Siz de diĢil enerjinizi keĢfedin, içinize bakın! 

Dengeye gelene kadar! 

  

Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

martı* şubat 2013 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Sosyal platformlarda rol alacağınız, ekip, dernek ya da vakıf çalıĢmaları 

yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Gelecek günlere yönelik hedeflerinizi Ģimdilerde 

planlamalısınız. Dostlarınızın önerilerini de dikkate almalısınız.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Kendinizi toplumsal arenada gösterebileceğiniz önemli bir aydan geçiyorsunuz. ĠĢ, 

kariyer ya da meslek hedeflerinizi ön plana almalısınız. Saygınlığınızı artırmak için 

hedeflerinize konsantre olmalı, geri adım atmamalısınız.  

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Maddi, manevi anlamda destek alacağınız, yeni tanıĢtığınız kiĢilerden çok Ģey öğreneceğiniz 

günlerdesiniz. Eğitim ve seyahatler sayesinde ufkunuzu geliĢtirebilirsiniz. Hukuksal konulara 

çözüm bulmak için fırsatları kaçırmamalısınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

BaĢkalarından beklediğiniz maddi kaynakları değerlendirmek için, bu ayki olumlu Ģartları 

kullanmalısınız. Kredi, borç, alacak, miras, nafaka, prim ve sigorta gibi geri dönüĢümler de 

olabilir. Risk almadan hareket etmelisiniz.  

astroloji ajandası 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

EĢiniz, partnerinizle iliĢkilerinize dikkat etmeli, karĢınızdakilerin görüĢlerinden 

yararlanmalısınız. Böylece doğacak sinerjiden yararlanabilirsiniz. Tek baĢınıza karar vermek 

yerine, birlikte adım atmaya özen göstermelisiniz.  

BAġAK ve yükselen BAġAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Ofis hayatınızı, gündelik rutinlerinizi düzenlemelisiniz. Size destek veren çalıĢanlar 

sayesinde daha pratik ve verimli olacaksınız. Sağlığınızla ilgili yapmanız gereken giriĢimleri 

ertelemelisiniz. Detayları gözden kaçırmamalısınız.  



41 

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 ġubat 

Bu ay kiĢisel anlamda ön plana çıkacağınız, destek alacağınız bir süreçtesiniz. BaĢta 

sağlığınız olmak üzere, kılık, kıyafet ve iliĢkilerinize özen göstermeli 

BALIK ve yükselen BALIK 
19 ġubat - 20 Mart 

GeçmiĢte yaptıklarınızı gözden geçireceğiz, tecrübelerinizden yararlanacağınız günlerdesiniz. 

Fedakarlık gerektiren konular ön plana çıkacaktır. Olayları akıĢına bırakıp, kendi dünyanıza 

çekilmelisiniz. Biraz daha beklemede kalmalısınız.  

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ 

23 eylül - 22 ekim 

Kendinizi göstermek için zorlanmayacağınız, canlılığınızı artıran güzel günler sizi 

beklemektedir. Kazandığınız enerjiyle çocuklar, aĢk hayatı ya da sanatsal konularda 

harekete geçeceksiniz. Sahne alacağınız renkli konularla dikkatleri çekeceksiniz.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Evinizdeki sorunları çözmek, aile büyüklerinizle ilgilenmek için ay içindeki olumlu fırsatları 

hızlı değerlendirmelisiniz. Böylece üzerinizdeki sorumluluk hafifleyecek, iĢinize yönelmek için 

kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.  

martı* şubat 2013 

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

KardeĢ ve komĢularınızla iliĢkilerinizin artacağı, hızlı bir trafik yaĢayacağınız günlerden 

geçmektesiniz. Pek çok toplantı, görüĢme ve konuĢma sayesinde bilginiz artacaktır. Yeni 

anlaĢmaların kapısını aralayabilirsiniz.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Maddi konulara ağırlık vermeli, kaynaklarınızı artırmanın yollarını bulmalısınız. Ek gelir elde 

etmek için olumlu Ģartları değerlendirmelisiniz. Harcama yaparken fazla iyimserlikten, abartılı 

davranarak iĢin ucunu kaçırmamalısınız.  
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Günlük hayatımızda farkında olmadan ya da bilinçsizce 

uyguladığımız birçok  davranıĢ modeli var. ĠliĢkilerimizin gidiĢatını 

da iĢte bu davranıĢlar belirliyor. ĠĢte yaptığımız bazı hatalar ve 

sonuçları…  

 
Sevimli bir çift 15 dakika sürecek bir araĢtırma için Washington Üniversitesi‟nde 

Gottman psikoloji laboratuarına geliyor. Sevgi dolu bu çift laboratuara alınıyor ve 

evdeki sıradan bir sorun hakkında konuĢmaları isteniyor.  Çift çöp sorunlarını seçiyor. 

Evdeki çöplerin dıĢarıya atılması ile ilgili 15 dakika tartıĢıyor. Bu sırada bütün 

konuĢmalar kaydediliyor. 15 dakika sonunda araĢtırmacılar, çifte teĢekkür ediyor. 

Çiftler mutlu bir Ģekilde ayrılıyor. AraĢtırmacılar, videoyu analiz ediyor ve bu çiftin 5 

yıl içinde ayrılacağını iddia ediyor. Beklenen oluyor ve çift üç yıl içerisinde ayrılıyor. 

 

% 90 DOĞRULUK 

Elimde 20 yıl boyunca aynı araĢtırmayı 3000‟den fazla çift üzerinde yapan Prof. 

Gottman‟ın “Evlilikler neden biter ya da devam eder?” adlı kitabı var. Sadece 15 

dakikalık videoları analiz ederek, bir çiftin ayrılıp ayrılmayacağını % 90 doğruluk ile 

tahmin edebiliyor. 

 

Hatta daha sonra sadece 3 dakikalık video kayıtlarından tahmin yapmaya baĢlıyor ve 

tahminleri %87 doğru çıkıyor. Peki, bunu nasıl yapıyorlar? 

 

OLUMLU VE OLUMSUZ ĠFADELER 

Üç dakikalık her videoyu saniye saniye analiz edip, eĢler tarafından sözlü ve beden 

dili ile ifade edilen olumlu ve olumsuz duyguları sayıyor.  

 

Olumlu duyguların oranı, olumsuz duygularının oranına 5‟e 1 ise, çiftler ayrılmıyor. 

Olumsuz duyguların oranı artıkça ayrılma ihtimalleri de artıyor. Ama bütün olumsuz 

ifadeler aynı derecede olumsuz etki yaratmıyor. Belirlediği dört ana olumsuz davranĢ 

varsa, boĢanma ihtimali çok daha fazla oluyor. Nedir bu dört ana davranıĢ? 

  

 

ĠliĢkilerin Dört Ana DüĢmanı 

Özgür BOLAT 

eğitim 
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AġAĞILAMA 

En büyük negatif davranıĢ aĢağılama. Eğer iliĢkide aĢağılama varsa, iliĢkiyi 

kurtarmak neredeyse imkansız. Saygı olmayınca, iliĢkinin temeli çok zayıf kalıyor. 

AĢağılama kiĢinin direkt kimliğine ve var oluĢuna zarar veriyor.  

Verilen mesaj açık: “Sen sadece iliĢkimizde kötü değilsin, sen tek baĢına kötüsün”. 

Bu durumda çiftler ayrılsa bile, kiĢinin özgüvenine verilen zarar yıllarca etkisini 

sürdürüyor. 

  

ELEġTĠRĠ 

EleĢtiri, sürekli hata bulma ve yargılama davranıĢı. DavranıĢlarından ziyade, kiĢinin 

karakteri ve kiĢiliğini eleĢtirme. KiĢi, kendisinde bir sorun olduğunu düĢünüyor ve 

iliĢkiden kendini kurtarmanın yollarını arıyor. Kendisinin takdir edilmediği ortamlardan 

uzaklaĢıp, takdir edildiği ortamlara gidiyor. Kendisini iĢe yaramaz hissediyor. 

 

SÜREKLĠ SAVUNMA 

Ayrılığı getiren diğer davranıĢ da, çiftlerin karĢı tarafı anlamaya çalıĢmadan, sürekli 

kendilerini savunması. Her davranıĢa bahane bulmak,  kendi davranıĢlarını sürekli 

rasyonelleĢtirmek, karĢı taraf fikrini söylediğinde “Sen bunu daha çok yapıyorsun” 

deyip oku ona çevirmek, karĢı tarafı dinlemeden kendi fikrini söylemek önemli 

savunma davranıĢları.  

Anlama odaklı değil de, savunma odaklı olmak iliĢkilerde yapılan en büyük hata 

sanırım. 

 
SUSMA 

Susma tehlikeli gibi görünmese de, en tehlikelilerinden bir tanesi. Bir taraf endiĢesini 

söylediği zaman, kiĢi karĢı tarafı tamamen yok sayıyor ya da konuyu baĢka tarafa 

çeviriyor.KarĢı tarafa “Sen değersizsin” mesajını veriyor. 

 

AYRILMA SEBEPLERĠ 

ĠĢte araĢtırmacılar sadece bu dört davranıĢa bakarak bir çiftin ayrılıp 

ayrılmayacağına % 90 doğruluk ile karar veriyor. AraĢtırmacılar bir de Ģunu 

keĢfediyor. Olumsuz duyguların fazla olduğu iliĢkilerde çiftler çok daha fazla 

hastalanıyor. 

 

ġimdi siz iliĢkinizi değerlendirin ve ayrılma(ma) ihtimalinizi hesaplayın. Bakalım ne  

çıkacak? 

 

Not:  Tabii sadece bu davranıĢları gösterip göstermemeniz değil, neden 

gösterdiğinizi anlamanız da önemli. O, daha derin bir süreç. O da baĢka yazıya. 

TartıĢmalar için: 

 

 www.facebook.com/bolatozgur ve www.twitter.com/ozgurbolat adresindeyim. 

http://www.facebook.com/bolatozgur
http://www.facebook.com/bolatozgur
http://www.facebook.com/bolatozgur
http://www.facebook.com/bolatozgur
http://www.facebook.com/bolatozgur
http://www.twitter.com/ozgurbolat
http://www.twitter.com/ozgurbolat
http://www.twitter.com/ozgurbolat
http://www.twitter.com/ozgurbolat
http://www.twitter.com/ozgurbolat


44 



Gerçek, Sadece Gerçekten 

Ġstemek Demektir! - 2 
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Ġnsan olarak, en güçlü yanımız mantığımız ve analitik kabiliyetimiz 

değil, içgüdülerimiz, duygularımız ve sezgilerimizdir. Bilinçli zihnin 

ürünü olan düĢünceler, birkaç bilgi veya düĢüncenin birleĢimiyken, 

duygular binlerce, milyonlarca bilgi ve düĢüncenin kombinasyonu 

çünkü…  
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Kazım Yurdakul 

psikoloji 

Geçen sayıdan devam ediyoruz:  

3- Zihinsel yapı 

Ġnsan zihni ile ilgili öncelikle “ruh-beden-

zihin” meselesine değinelim. Bize, 

sistemi koruma ve devamlılığını sağlama 

adına, belli çerçevelerle öğretilenler ya 

eksik ya da tamamen yanlıĢ olabiliyor. 

Bu yanlıĢlardan biri de bu üçleme… 

Ġnsan sanki bu 3 ayrı parçadan 

oluĢuyormuĢ gibi… Gerçekte ise, tek bir 

varlık söz konusu: Makro varoluĢuyla 

“beden”, içindeki elektro-kimyasal akım 

ve onun çıktıları açısındansa “zihin” 

diyebileceğimiz tek bir varlık…  

 

E,  bir de “ruh” var. Aslında zihnin adı konamayan, yeterince ayrıĢtırılamayan ya da 

henüz anlanamayan kısmının ismi (benim bakıĢ açımdan, aĢağıda da detayını 

anlatacağımız bilinçdıĢımızın yani farkında olmadığımız zihnimizin bazı iĢlemleri ve 

çıktıları)… Dolayısıyla ben bundan sonra tek bir varlığın yönlerinden bahsedeceğim. 

Ġnsan… Ve insanı özellikle zihinsel açıdan tanımak istiyorsak aĢağıda 

okuyacaklarınıza değinerek devam edelim. 

 

Ġnsan zihni, sadece beyinden ibaret değildir. Ġnsan zihni bütün bedendir. Her hücre 

de kendi içinde bir düĢünme, kaydetme, hatırlama özelliklerine sahiptir. Öyle olmasa, 

milyonlarca yıldır, en uyumlu olanı öğrenen ve eğer iĢe yarar (uyumlu) ise onu yine 

milyonlarca yıldır devam ettiren yapılar olmazdı, hücreler de… Veya dokunsal 

hafızamız en güçlü olanı olmazdı. 
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Burada Ģu anekdota değinmek önemli. Bize yıllarca okullarda anlatılan bir 

safsataya… Bize derlerdi ki; “elinize dokunduğunuzda, mesaj beyne gider, beyin 

“hisset!” der ve biz hissederiz!”… ġaka gibi değil mi? Hiç birimizin aklına gelmedi 

sormak: “Beyin “hisset!” deyince hissediyorsak, ondan önce dokunduğumuzda 

mesajın beyne gitmesi ne?” 

 

Ben söyleyeyim ne olduğunu: Ġnsanın “zihin” dediğimiz açısı, aĢağıdan-yukarıya ve 

yukarıdan aĢağıya çalıĢan bir sitemdir. Yani bedenin her yanı birbiriyle bir emir-

komuta (veya en azından iliĢki) zinciriyle çalıĢır. 

 

ġimdi bu yazdıklarımız ıĢığında insan zihnini iki yanıyla değerlendirelim: 

  

  

  
  BĠLĠNÇ                BĠLĠNÇDIġI 

X ile ilgilenir (tek duruma odaklanır)              x‟ (x dıĢında kalan her Ģeyle) 

Aynı anda birkaç veri               Aynı anda milyarlarca veri 

Farkındalıkla               Farkında olmadan 

Analitik               Sistematik 

Detaycı               Bütüncü 

Korteks               Bütün beden 

Birkaç 10.000 yıldır evrilen              Milyonlarca yıldır evrilen 

Sadece farkında olduklarımız             Her an, farkında olmadan aldığımız  

                                                                            sayısız bilgi + tüm evrimsel birikim 

5-9 arası birimi iĢleme kabiliyeti             Bugünün devasa bilgisayarı x 1023 

DüĢünce                                                        Duygu – Sezgi 

Süper-ego                                                        Ego ve Ġd 

Sosyal filtreleyici                                   Her Ģey/ Asıl 

Sözlü dil                                                        Sözsüz dil 

Ġnsan                                                                    Hayvan 

Yukarıdaki mini tabloda da gördüğünüz gibi, bilinç, insanı diğer hayvanlardan 

farklılaĢtıran bir organizatörken; farkına varmadan kullanıyor olduğumuz bilinç dıĢı 

zihin ise devasa bir bilgisayar gibi devamlı kaydeden, hesaplayan ve çıktılar üreten 

bir yapı…  

 

Susanna Tamarro‟ nun “Yüreğinin Götürdüğü Yere Git” sözleri aslında bu iĢlemcinin 

gücünü anlatıyor bize. ĠĢte bu sebeplen mantık ve duygu çeliĢtiğinde önce kaale 

alınacak olanın “duygu” olduğunu söylüyoruz. Çünkü tekrar altını çizersek eğer; 

“duygu”, gaybten gelen bir Ģey değil, devasa bir bilgisayarın, bu devasalık ve 

karmaĢıklık dolayısıyla bizim ayırt edemediğimiz, belki tam açıklayamadığımız 

çıktısıdır. 

 

psikoloji 
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Yine kısaca söylersek, insan olarak da en güçlü yanımız mantığımız ve analitik 

kabiliyetimiz değil, içgüdülerimiz, duygularımız ve sezgilerimizdir. Bilinçli zihnin ürünü 

olan düĢünceler birkaç bilgi veya düĢüncenin kombinasyonuyken, duygular binlerce, 

milyonlarca bilgi ve düĢüncenin kombinasyonu… Yani aslında diğer yandan duygu, 

düĢüncenin aynı mekanizmaya sahip olan daha karmaĢığı ve donanımlısı… 

  

Kısaca bilgilerimi paylaĢtım sizlerle ve bu makalenin baĢı bir önceki sayıda ve 

devamı önümüzdeki 2 sayıda olacak… Ama 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 aĢağıdaki adreslerimden bana 

sormak istediklerinizi, ya da söylemek istediklerinizi ulaĢtırınız. 

 

Aydınlık Çağı‟n kaotik baĢlangıcına da denk geldiğimiz bu günlerde, biliyorum ki ıĢık 

ile önderlik eden sizlere ve sizlerinde daha fazla bilmesi ve olmasına ihtiyaç duyar 

evren…  
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AyĢe Ünlü, asıl mesleği mimarlık olan ve 2011’de Türkiye'nin Kadın 

GiriĢimcisi yarıĢmasında oyuncak sektöründe gelecek vaat eden 

kadın giriĢimcilerden…  AhĢap oyuncak tasarlamanın tanınır bir 

marka haline dönüĢmeye baĢlamasının sırları, bu giriĢimcilik 

öyküsünde…  
  
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?  

1965 yılında Antalya‟da doğdum. Hayalim, ailemin de isteği ile tıp eğitimi almaktı. 

1983‟te Ankara ODTÜ Matematik bölümünü kazandım, hazırlık okurken mimarlık 

beni etkiledi. Tekrar sınava girerek Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü 

kazandım.1989‟da mezun oldum. 1990-1995 arası Nurol Tarabya Evlerinde mimar 

olarak görev yaptım. 

  

Koleksiyon Mobilya‟da kısa süreli toplu pazarlamada çalıĢtıktan sonra, eĢimle birlikte 

1996 yılında Eray Mimarlık Ve Dekorasyon Ģirketimizi kurduk. Yedikule Altınkapı 

Restorasyon, Cem Uzan(Yeniköy yalısı), Hülya AvĢar(Nurol Evi),Erdal Özyağcılar 

(KuruçeĢme),W Otel (Akaretler AhĢap ĠĢleri) v.b. projelerimiz gerçekleĢirken, kızım 

Deniz ve oğullarım Ġsmail ve Demir‟in arkasından, onları da çok ilgilendiren ahĢap 

oyuncaklar tasarlamaya ve üretmeye baĢladım 

2011 yılı Türkiye'nin Kadın GiriĢimcisi yarıĢmasında 5600 kiĢi içinden oyuncak 

sektöründe gelecek vaat eden kadın olarak ilk beĢ binin içindeydim ve   "Bireysel 

Koçluk” eğitimini aldım. 
  
Goldman Sachs ve Hüsnü Özyeğin “10.000 Women” giriĢimci kadın programını 

oyuncak sektöründe iĢ planımı yaparak tamamladım ve Ģimdi de koçluk hizmeti 

olarak çalıĢmalarımız devam ediyor. 

  

Antalya lise yıllarımda atletizmde 400 engelli Türkiye birinciliklerim var.  Her zaman 

hedef odaklı yaĢamıĢımdır. 1997 Engelliler Spor Federasyonu Sosyal ĠĢler 

BaĢkanlığı, Görme Engelliler Federasyon BaĢkanlığı Ve BeĢiktaĢ Engelliler Spor 

Klübü kurucusuyum. 

 

Sevgiyle Üretilen Oyuncaklar 

Murat ERDÖR 

girişimci kadınlar 
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Kendi iĢinizi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bunu yapmaya karar verirken 

kimden destek aldınız? 

Çocukları ve oyuncakları çok seviyorum. Ġki yıl önce üç yaĢındaki çocuğumuza yüzde 

yüz doğal oyuncak almak istedik. Neredeyse bütün oyuncakçıları dolaĢtık. O 

günlerde haberlerde sürekli Çin mallarının sağlığa zararlı olduğundan bahsediliyordu. 

Bir gün, alıĢveriĢ merkezindeki bir kasiyere, 'Çin malı olmayan oyuncaklarınız ne 

tarafta?' diye sorduk. O da, 'Çin malı olmayan oyuncak yok ki…' dedi. O gün ofise 

dönüp, kıl testereyle bir tane oyuncak yaptık. Ardından, bir buçuk sene boyunca, 'Bu 

konuda ne yapabiliriz?' diye düĢündük. Sonunda bulduk. AhĢaptan tamamen doğal 

maddeler içeren puzzle oyuncaklar üretecektik. Bu konuda eĢim ve ortağım Ersin 

Ünlü‟nün maksimum desteği olmuĢtur. 

 

Yine oyuncak sektöründe baĢarılı iĢ kadını ve „Leonardini‟ adıyla mağazalar 

zincirlerinin kurucusu olan Cemile Tankurt ġenulubaĢ, benim bu konuda büyük 

düĢünmemi sağlamıĢtır. 21 kiĢilik ekibim, dıĢarıdan mevsimlik çalıĢma arkadaĢlarım 

ve yakın çevremin desteğini hep görüyorum. 

  

Ne üzerine bir iĢ yapıyorsunuz? BaĢka iĢ fikirleri varken neden bu iĢi yapmaya 

karar verdiniz? 

ĠĢ fikri “OYUNCAK” sektöründe ve sektör dünya çapında 55 milyar ABD doları ile çok 

büyük bir pazar oluĢturmaktadır. Gün geçtikçe bu pazar daha da büyümektedir. 

Dünya üzerinde ana üreticinin Çin ve Hong Kong, ana alıcının da ABD olduğu 

bilinmekte… 

 

Türkiye oyuncak sektörü neredeyse tamamen ithalata bağlıdır.  

Unique Wooden Puzzle Toys markamızla, CNS ve kendi bulduğumuz yöntemlerle 

geleneksel ahĢap oyuncakları Türkiye‟de ilk kez seri imalatını  gerçekleĢtirip, 

paketleyerek  sektörün önde gelen oyuncak mağaza zincirlerine ürün sağlamaktayız. 
  

girişimci kadınlar 
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Ormanlarımızda hammadde (kereste) fazlalığı, eğitime yönelik, ahĢap oyuncağa 

ebeveynlerin verdiği önemin olumlu yönde değiĢimi, markalı oyuncak satıĢlarında ithal 

edilen Çin oyuncaklara sıkı kalite yönetmelikleri sebebi ile ithalatın zorlaĢması, 

oyuncak güvenliğine dikkat edilmesi gibi sebeplerle Avrupalı için ülkemizin cazip hale 

geldiğini gözlemledik. 

 

Mimarlık ve mühendislik Eğitimi sonrası tasarım, uygulama ve ahĢap üzerine bilgi  

birikimlerimiz, imalatı teknoloji ile birleĢme becerilerimiz  ile  imalat maliyetlerini  

Avrupa ve Çin‟ den daha ucuza üretebilmeteyiz. Avrupa pazarına kısa sürede 

ulaĢtırabiliyoruz. ġu anda Avrupa, Rusya ve Amerika ile ciddi bağlantılar yapıyoruz. 

 

Bu iĢi yaparken ne tip sıkıntılarla karĢılaĢtınız ve bunları nasıl aĢtınız? Sizce 

kendi iĢinizi kurarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi konularda bilgi 

sahibi olmak gerekiyor? 

Doğru iĢi planı yapmamda Goldman Sachs ve Hüsnü Özyeğin 10.000 Women 

giriĢimci kadın programı eğitmenlerinden ve sektörün duayenlerinden dersler aldık ve 

halen ayda bir tüm desteklerini vermekteler ve herĢey sosyal sorumluluk projesi olarak 

ücretsiz... Sermaye eriĢimi de eğitim konularımızın içindeydi. Maalesef büyük zincir 

mağazalar ve kitapevleri, konsinye ve uzun vadeli ödemelere alıĢmıĢlar. 

Oyuncaklarımız unifree ve opus ile havaalanı dıĢ hatlarda satıĢlarından  memnun 

kalınca, ihracat bizim için öncelikli oldu iç piyasadeki sıkıntıyı bu Ģekilde aĢmak 

istiyoruz. 
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ĠĢini bilen adamlarla çalıĢmak gerçekten çok önemli. Mutlaka yapacağınız iĢin bir iĢ 

planı, pazarlama planı olmalı. Biz sektörde farklı tasarım, kaliteli ürün ve uygun 

fiyatla öne çıkmalıyız. 

 

ĠĢ hayatında kadın olarak yer almanın zorlukları var mı sizce? Varsa nelerdir? 

Kadın olmanın zorlukları  benim için açıkçası olmadı, uzun yıllar Ģantiyelerde 

çalıĢtım, kadın veya erkek benim için aynı Üç çocuk annesi olarak onlardan 

organize olmak adına çok Ģey öğrendim. Yakın çevremden destek sağlayabiliyorum. 

 

Yaptığınız iĢten istediğiniz sonuçları alabildiniz mi? Ġleriye yönelik koyduğunuz 

hedefler nelerdir? 

Ġnternet sayesinde farklı kültürlerde ülkelerin ahĢap oyuncak isteklerine çözüm 

üretmek aramak, çok heyecan verici. D&R ,Remzi, Kabalcı kitapevleri ,dıĢ hatlar gibi 

sektörün önemli 100-150 noktasında oyuncaklarımız satılıyor. Ġleriye yönelik olarak 

koyduğum hedefler ise Ģöyle: 

 

1. Çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterleri ile ilgili lisans hakları alıp, ürünler 

yapmak. Eğlenceli, eğitici ve ilgi çekici oyuncaklar geliĢtirmek, 

2. Kontraplak puzzle seri üretimine girmek, 

3. Atık ahĢap malzemelerini Ģömine odunu haline getirecek makina pahtını kurmak 

ve sıfır zayiat ile doğaya saygılı üretim yapmak, 

4. Abeslang ahĢap, ahĢap fırça sapı, ahĢap züccaciye ürünleri, tematik ürünler vs. 

gibi yeni imalat bantları oluĢturmak, 

5. Piyasa payını artırmak, 

6. Unique Wooden Puzzle Toys markasını dünyada bilinir yaparak sürdürülebilir 

olsun etmek istiyorum. 

girişimci kadınlar 
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Kendi iĢini yapmak isteyen kadınlara neler tavsiye edersiniz? 

Gün içinde dıĢarıdan algıladığım tüm iletiĢim araçlarında farklı tasarımlar, farklı 

düĢünceler ve farklı satıĢ noktaları olarak algılarım ve takip ederim Hayata 

geliĢimizi, geliĢmek ve öğrenmek olarak algılamalarını öneririm. Etrafımızda 

güvendiğimiz insanları bulup, sormaktan ve eleĢtiri almaktan korkmayalım. Evrimimiz 

için gerekli bunlar. 

 

BaĢarılı insanların öykülerini her zaman dinlemeli ya da okumalıyız. Hepsinin 

temelinde çok sevmek, çalıĢmak, özveri ve inanç var. Yapmak istediğiniz her ne iĢ ise, 

kolaya kaçmak, gelecekte çok zorluk çıkarabilir. En azından ben öyle düĢünüyorum. 

 

Konuyla ilgili sizden fikir almak isteyenlerin size ulaĢabileceği bir e-posta 

adresi veya veya yaptığınız iĢle ilgili bilgi almak isteyenlerin girebileceği bir web 

sayfası var mı? 

 

Tüm çalıĢmalarımıza ve bize buradan ulaĢabilirler.  

www.eraytoys.com  

                                                 

Yolunuz açık olsun ve tüm çocuklara ulaĢsın sevgiyle üretilen oyuncaklar 

http://www.eraytoys.com/
http://www.eraytoys.com/
http://www.eraytoys.com/
http://www.eraytoys.com/
http://www.eraytoys.com/


Bilinçaltı ve MüĢteriyi 

Okumak 
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Zihinsel Pazarlamanın iĢi beyinle, dolayısıyla zihinle... Zihni ise 

bilinçli ve bilinçsiz, daha doğrusu bilinç ve bilinçaltı oluĢturuyor. 

Bilinçaltı ismi ile görsel araĢtırdığınızda karĢınıza ürpertici görseller 

çıkabiliyor. Bunun en temel sebebi anlamadığımız, elde 

tutamadığımız kavramlardan genellikle korkmamız…  

martı* şubat 2013 

Deniz Öztaş 

zihince 

Psikolog Scott Peck‟in tabiri ile zihnimizi 

toplam bir daire oluĢturursa, bilinçaltı bu 

dairenin %95 veya biraz daha fazlasını 

temsil etmektedir. Eğer kendiniz anlamak 

için yeterince uzun zaman ve yeterince çok 

çalıĢırsanız Ģu anda pek de farkında 

olmadığınız ve hayal edemeyeceğiniz 

zenginlikler taĢıyan zihnimizin bu engin 

kısmını keĢfedebilirsiniz. 

Bilinçaltı gerçekde hiç bilmediğimiz, bize 

uzak bir konu değil. Yürürken, alıĢveriĢ 

yaparken, araba kullanırken bedenimizin 

otomatik olarak yaptığı herĢey, ki buna 

nefes almak da dahil, bilinçaltı tarafından 

yapılıyor.  

Bir ünlü futbolcunun uzatmalardaki penaltıyı kaçırmaları, bilinçli olaraka vuruĢ 

yapmalarından kaynaklanıyor! Öğrenme sürecinden geçen bilinçaltımız 

yargılamadan ne öğrendiyse bilinçli halimizden daha mükemmel yapıyor. 

 

Jung, “Bilinçaltının Bilgeliği” tabirini kullanmaktadır. Freud‟a göre ise bilinçaltı bize 

davranıĢlarımız vasıtası ile seslenir. Dil sürçmesi ve benzeri yanlıĢlıkları, Freud‟un 

„Gündelik YaĢamın Psikopatolojisi‟ adlı kitabında kanıtlamıĢtır. 

 

Sonuç olarak, bilinçaltımız her konuda daha bilge ve akıllıdır. Jung‟un “Kollektif 

Bilinçaltı” teorisine göre, kendimiz kiĢisel olarak deneyimlememiĢ olsak bile, 

atalarımızın deneyimlerinin oluĢturduğu bilgeliği miras alırız. Bu da kültürel ve 

yöresel farklılıklarımızı da açıklamakta… 
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Bilinçaltımız bu yüzdendir ki, hayatımızdaki kararların çoğunda etkili olmaktadır. 

AlıĢveriĢ esnasında „bilinç‟ düzeyinde çok matıklı ve basit kararlar verirken, aslında 

daha kompleks ve değiĢik sebeplerden dolayı ilginç kararlar verebiliyoruz. 

 

Her sene sadece bir kategoride, bir markadan düzinelerce ürün piyasaya sokuluyor. 

Artık marketler bile raf ayırmakta zorlanıyor ve daha seçici davranmaya çalıĢıyorlar. 

Fazla seçeneğin de bilinçaltı tarafından tehlikeli bulunduğunu da hatırlatmakta fayda 

var. 
Bu sebepten dolayı tüketicinin, potansiyel 

müĢteri (çünkü o anda müĢteri değil) haline 

bilinçli cevaplar alınıp bunların gerçek 

olduğu varsayılıyor. Zihinsel pazarlama 

teknikleri (EEG ve MRI gibi) cevapları 

bilinçaltında arıyor ve çoğu zaman değerli 

bilgiler sağlanıyor. 

 

Ancak bunların kısıtlı olduğu haller var. 

Öncellikle kafasında birçok kablo ile insan 

tam anlamıyla alıĢveriĢ modunda 

olmayabilir. Ayrıca ürünün dıĢında çevre de 

(ki bu konuya ileride daha detaylı 

eğileceğiz) bilinçaltının farkettiği ve ürünle 

hiç ilgisi olmayan faktörler bulunuyor.  

Kendi mesleki deneyimlerim de göstermiĢtir ki, bir ürünün sadece yeri değiĢtirmek 

veya yığınlar halinde sergilermek veya dokunulanbilir bir Ģekilde sunmak, „baĢka 

hiçbir faktör değiĢmeden‟ satıĢları artırabiliyor. 

 

Bu sebeple „MüĢteriyi Okuma‟nın en iyi yöntemlerinden biri ürünü gerçek ortamında 

müĢterilerin de haberi olmadan test etmek ve gözlemlemek.  

 

1. Tüketici müĢteri modundadır. 

 

2. Çevre ordadır. Olumlu veya olumsuz diğer dikkat çekici/dağıtıcılar gerçek 

hayattaki gibidir. 

 

3. Gerçek satınalma kararı verirler. (AraĢtırmalardaki gibi geleceğe dair olabilcek 

hakkında cevap değildir.) 

 

4. Çevrelerindeki diğer kiĢilerden (tanımasalar bile) etkilenirler. 

 

Gerçek testin de eksiklikleri vardır. Bazı durumlarda pahalı olabilir, veya çok büyük 

bir ürün lansmanı yapılacaksa, marka iletiĢimi yapılmadığı için reklamın etkisini 

göremeyebilirsiniz. Ama mümkün mertebe bölgesel veya mağaza bazında canlı test 

çok en etkili yöntemdir. 
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Geleneksel araĢtırmaların zayıf olabilecekleri üç yöne bakalım: 

1-“Yeni”yi Dener Miyiz?  

 

Her ne kadar bilinçli zihimiz her türlü yeniliğe açıkmıĢ gibi davransa da, iĢ para verip 

denemeye geldiğinde çok daha tutucu olmaktadır. Bir Ģeyi kaybetmeme güdümüz, bir 

Ģeyi kazanma güdümüze göre dah güçlüdür. Test mi? 

 

• Seçenek A: 240 TL net gelir veya Seçenek B: 1,000 TL kazanma Ģansı 

%25, hiçbir Ģey kazanmama Ģansı %75 

 

• Seçenek C: 740 TL net kayıp veya Seçenek D: 1,000 TL kaybetme Ģansı 

%75, hiçbir Ģey kaybetmeme Ģansı %25 

  

Sonuç: %73 oranında insanlar A ve D seçeneklerini seçiyorlar.  

 

B ve C mantık ve olasılık hesabı olarak daha iyi seçenekler olsa bile B ve C seöenler 

sadece %3‟de kalıyor. 

  

Eski beynimiz bizi korumak istediği için elindekini tutmaya meyilli. 
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2- Kolaylık 

Gerçek alıĢveriĢ ortamında kolay ulaĢtığımız, dokunabildiğimiz, tecrübe edebildiğimiz 

ürünleri tercih ederiz. Paketlerin üzerindeki renk, Ģekil, yazı karakterleri bile bunda 

etkilidir. 

 

3- Ġlk Ġzlenim 

AraĢtırmalar gösteriyor ki, ilk izlenim bizim kararlarımızda önemli.  

Basit bir test; bir bakıĢta hızlıca tahmin yaparak cevap verin! 

 

• 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = ? 

Hızlı cevap verildiğinde en çok seçilen cevapların ortalaması 512 çıkmıĢ. 

 

Peki aynı soru bu Ģekilde benzer bir gruba sorulmuĢ. 

 

• 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = ?  

 

Cevapların ortalaması 4 kat artmıĢ;  2250! 

 

Matematiği iyi olanların tahmin ettiği doğru cevap: 40,320... Önemli olan bilinçaltının 

ne dediği... 
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Kariyer kelimesi etimolojik olarak  Fransızca‟da “ carriere “ , Ġngilizce‟de de  

“career” kelimelerinden gelmektedir.   

 

Anlamları : 

1. Meslek,  

2. Hayat boyu ilerleme,  

3. KiĢinin hayatının iĢi olarak seçtiği meslek 

olarak kaynaklarda geçmektedir. 

 

 Konfüçyüs ise ; 

“Sevdiğin bir iĢi meslek edinirsen, hayatında bir gün dahi çalıĢmıĢ olmazsın.” demiĢtir. 

 

Evet  Kariyer Koçluğu iĢte bu noktada bireyin hayatına giriyor. 

Peki,  mesleğimizle ilgili seçimlerimizi bazen farkında olmadan, bazen de farkında 

olarak ilk ne zaman yapıyoruz ?  

 

gelişim 

Zeliha DAĞHAN  
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Hayatımıza geriye dönüp  baktığımız zaman meslek ile ilgili seçimimizi lise 

yıllarında seçmeli derslerimizi seçerken yapıyoruz. Sonrasında bu seçimlerimiz bizi 

geliĢtiriyor ve değiĢiyoruz.   

  

Kariyer, sonu olmayan bir geliĢme yoludur.  Sevdiğimiz bir mesleği yapıyorsak  

kendi kiĢilik karakterimize uygun bir meslekte çalıĢıyoruz  demektir.  

 

Kariyer Koçluğu çalıĢmalarında danıĢanımız ile bir buçuk saat odaklanarak 

yaptığımız koçluk çalıĢmalarında meslek seçimlerinde, kiĢinin karakterinin meslek 

seçiminde  ne kadar önemli olduğunu çalıĢarak ve cesur  sorular sorarak birlikte 

öğreniyoruz. 

 

Bunu nasıl yapıyoruz ?  

 

 Kiminle birlikte çalıĢmaktan keyif alırsın ? 

 Ne yapmak seni daha çok mutlu edecektir ? 

 Hangi sektörlerde çalıĢmak istersin ? 

 Bireysel çalıĢmayı mı yoksa takım çalıĢmasını mı seviyorsun ? 

 Aldığın kararlar duygusal mı yoksa mantıksal mı ? 

 Nasıl bir iĢ yapmak seni bulunduğun noktadan alıp bir sonraki aĢamaya keyifle 

gelmeni sağlar ?  

 Seçtiğin mesleği neden yapmak istiyorsun ? 

 Aldığın kararları çok incelerek mi ilerlersin yoksa hızlı karar mı alırsın ? 

 Ġyi bir dinleyici misin ? 

 Analiz yapmayı ve organize etmeyi sever misin ? 

 Kendin ve iĢin için yaptığın bir plan çizelgen var mı ? 

 Kol saati takar mısın ? 

 DıĢ görünümüne ne kadar önem verirsin ? 

 Bir giyim tarzın var mı ? 

 Hobilerin nelerdir ? 

 Hangi kitapları okuyorsun ? 

 Seni etkileyen ve yaĢamlarını okuduğun rol modellerin var mı ? ( aileden, 

yaĢamdan ve eğitim alanlarından )  

 Severek yaptığın iĢler ve etkinlikler nelerdir ? 

 Süreç odaklı mısın ? Sonuç odaklı mısın ? 

 KonuĢmayı sever misin ? 

 YaĢamdaki önceliklerini neye göre yaparsın ? 

 Ġlkokulda en sevdiğin öğretmenlerin kimlerdir?  

 ÇalıĢmak için 5 sektör seçmiĢ olsan, bunlar hangileri olurdu ? 

 Seçtiğin bu sektörlerde neden çalıĢmak istiyorsun? 

 Ġnsanlarla iletiĢim  kurmak için hangi araçları seçersin ? 

 Beden dilini kullanır mısın ? 

 Duyguların ve sezgilerin ile yaptığın seçimlerin oldu mu ? 

 Kendini olmak istediğin meslekte ayrıntılı olarak hayal edebiliyor musun? 
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Kariyerimiz ile ilgili birçok soruyu kendimize sorabiliriz, bunları yanıtlarken de  

zamana bağlamayı unutmamamız gerekiyor. Yapmak istediğimiz herĢeyi yazıp 

geniĢ resmi görmek hem kendimize olan inancımızı hemde görsel algıyı 

çalıĢtırmaktadır.  

 

Kariyer Koçluğu çalıĢmalarında karakter analizini görmemize yardımcı olan 

testleride uygulamaktayız. Bunlardan bir taneside D.Ġ.S.C KiĢilik testidir. Link 

bağlantısını tıklayıp,  kendinizi keĢfedebilirsiniz: 

http://www.powerhrm.com 

 

Kariyer adımlarınızı belirlerken baĢladığınız noktadan gideceğiniz noktaya kadar,  

kendinizi ne kadar iyi tanıyorsanız yolculuğunuz bir o kadar keyifli ve coĢkulu 

olacaktır. Bununla birlikte; kendi güçlü yönlerinizi kullanarak varmak istediğiniz 

hedefe daha kısa sürede ve farkına vararak yapacaksınız. Ġstediğiniz iĢin boyutlarını 

hem hisseleriniz ile  hemde duyularınız bakmayı da öğreneceksiniz. Çünkü duygular 

da bizim seçimlerimizde önemli bir yeri oluĢturmaktadır.   

  

 

gelişim 

http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
http://www.powerhrm.com
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YaĢamınıza, kariyer basamağından bakarken,  hem mantık, hem de duygusal açıdan 

dokunmayı bir “Hayat Felsefesi” haline getirmeliyiz. 

  

Nasıl ki, bedenimize giyeceğimiz bir kıyafette bile “ Bunu alırsam ya da giyersem nasıl 

hissederim ?  “ diyorsak, bizim yaĢam boyu ruhumuzda taĢıyacağımız mesleğimizde 

bizde aynı izleri bırakmalı ve karakterimize  tam oturmalıdır. 

 

Yazar, eğitmen ve danıĢman Yasemin Sungur‟un  “Kariyerim Gelecek mi?”  kitabı bize 

hem kariyer yolculuğunda, hem de yaĢam hedeflerinde kaynak kitap olarak destek 

verecektir.  Kitaptan en sevdiğim cümleler : 

 

“YaĢam yolculuğunda ne yapmak isterseniz isteyin, baĢlangıç noktası sizsiniz. 

Kendinizi herkesten daha iyi, daha çok tanımalısınız.  Kendi yaĢamınızın merkezinde 

iseniz, kim olduğunuzu biliyorsanız, ne istediğinizden eminseniz tek yapmanız 

gereken HAREKETE GEÇMEK.” Yasemin Sungur  

  

Kariyerinize  değiĢim, geliĢim ve  farkındalık  ile bakıp , mutlu olacağınız iĢi yapmanızı 

diliyoruz.  
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Çıplak Ayaklı Bir Diva: 

Cesaria Evora  

amerika’dan bildiriyorum 

Dilek Eriklili Beck 

O, yanık ve hüzünlü sesini her dinleyiĢimde, bir kez daha etkilendiğim kadın…  

  

17 Aralık 2012‟ de ölümünün 1.yılında Amerika‟da ve dünyanın pek çok ülkesindeki 

hayranları tarafından sevgiyle anıldı.  

  

Cesaria Evora ile tanıĢmam 1998 yılının Ocak ayında Brezilyalı arkadaĢım sayesinde 

oldu. Gabriella, Türk olduğumu öğrendiğinde,  bana yalvarırcasına ona göbek  

(Oryantal )dansını öğretirsem; o da bana Brezilya‟nın meĢhur Samba dansını 

öğretmeyi teklif ediyordu. Dans dersleri baĢladıktan bir sure sonra,  mola verdiğimizde 

teybe bir CD koydu ve benim o sesi duyduğumda tek sorduğum  Ģuydu: “Kim bu 

hüzünlü ve bir o kadar da etkileyici sesin sahibi? Kimdi bu Ģarkıları bu kadar yürekten 

okuyan kadın?”  

  

Evet, o sesin sahibi Cesaira Evora idi kuĢkusuz. 
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Sonraları öğreniyorum ki, benim Ģarkılarını dinlerken onda hissettiğim hüzün 

gerçekmiĢ. Hayatının büyük bir bölümü acılar ile geçmiĢ, gerçekten de hüznünü 

Ģarkılarına yansıtmıĢ.47 yaĢından sonra gerçek anlamda meĢhur olmuĢ ve daha 

sonra birçok baĢarılı çalıĢmaya imza atsa da, hep olduğu gibi kalmıĢ, hiç değiĢmemiĢ 

bir kadın… 

  

Bir röportajında, “ġarkı söylerken önümde bir balıkçı ya da Amerika‟nın baĢkanı da 

otursa, büyük bir konser salonunda da olsam, izleyiciye hep aynı söylerim 

Ģarkılarımı. Sanki adada bir barda söyler gibi. Sahnede iken mutlu ya da üzgün 

hissetmem kendimi, Ģarkılarımı söylerken var olduğumu hissederim. Sıradan basit bir 

insanım ben, beni anlamak zor değil” diyor.  

  

Sahneye çıplak ayakla çıkmasını ise Ģöyle açıklıyor: “YaĢadığım adada herkes çıplak 

ayakla dolaĢıyordu zaten, bende böyle rahat ediyorum. Hep çıplak ayakla 

dolaĢmıĢsan, ayakkabı giydiğinde özgürlüğün kısıtlanmıĢ gibi hissediyorsun.”  

  

Madonna, Ricky Martin gibi sanatçıların da onun hayranı olduğunu öğrendiğimde 

sevinmiĢtim değerinin anlaĢıldığına. Madonna‟nın doğum gününde ve düğününde 

Ģarkı söylemesini istediğinde, onun teklifini rahatlıkla reddeden kedindi o... 

 

Cesaria, nasıl Billie Holiday, Oum Kalsaum, Amalia Rodrigues, Charles Aznavur, 

Edith Piaf „i kendine rol model olarak aldıysa; Madonna‟dan, Yunanlı Ģarkıcı 

Eleftheria Arvanitaki, Erykah Badu‟ya kadar pek çok sanatçı da ondan etkilendi. 
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Gazeteciler ile röportajı yapmayı da sevmiyordu, ama röportaj teklifini kabul ettiyse 

de bu 10 dakika ile sınırlı kalıyordu. Bütün gazetecilerin ortak Ģikayeti onunla 

görüĢme yapmanın zorluğu ve kendisi hakkında konuĢmayı fazla sevmemesi idi. 

  

Çıplak ayakla Ģarkı söylemesi kadar, sahnenin ortasına kurdurduğu masa ve 

sandalyesi ile de meĢhurdur. Sigara paketi hep masanın üzerinde durur. Konserin 

ortasında ya da tiryakiliğinden cani çektiğinde sigara molası verir, içkiyi 1995 yılında 

bırakıncaya kadar masasında su yerine içki de olurdu. 

  

Atlantik okyanusunun kuzey batı Afrika yakınlarındaki Cape Verdi adalar zincirinden 

birinde doğmuĢ ve orada büyümüĢtü, Ģarkı söylemeye çok küçük bir kızken, babası 

keman çalarken ona eslik ederek baĢladı. Babasını 7 yaĢında kaybettikten sonra, 

annesi onu bir yetiĢtirme yurduna verdiğinde halinden pek mutlu değildi. Bu durum 

için “en çok özgürlüğümün kısıtlanmasına üzüldüm, bu durumdan çok rahatsız 

oldum” diyordu.13 yaĢına bastığında yurdu terk edip, adanın kıyısındaki liman 

barlarında iĢ buldu ve yaĢamını Ģarkı söyleyerek kazandı. O, müzik okulunun „barlar‟ 

olduğunu söyler, ne öğrendi ise orada öğrenmiĢtir, iyi ya da kötü, tıpkı çok içki 

içmeye de orada alıĢtığı gibi... 

  

Cape Verde adalarının Portekiz egemenliğinden kurtulup bağımsız olması ile azalan 

ticaret ile Cesaria da barlardan para kazanamaz olmuĢtu. 

 

1975 yılında müziğe on yıl ara verdi. Müziğe tekrar baĢladıktan bir sure sonra 

Lizbon‟da, 47 yasında Fransız menajer/yapımcı Da Silva ile karsılaĢtı. Cesaira‟yi 

Fransa‟da Ģarkılarının kaydını yapması için ikna etti.  
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Da Silvia, Cesaira‟nin 1988 de Çıplak 

Ayaklı Diva albümünün ardından 

onun hayatini bir anda değiĢtiren kiĢi 

oldu. Ancak 53 yasında (1994) 

uluslararası Ģöhretli bir Ģarkıcı 

olmuĢtu. Ömrü boyunca da birçok 

baĢarılı albüme imza attı. 

 

Dünyanın pek çok ülkesinde 

konserler verdi, Café Atlantico 

albümünden sonra hayran kitlesi 

daha da arttı ve bu albümü 1 yılda 

sadece Fransa‟da 300.000 adet sattı. 

  

Ġlk kuzey Amerika turuna 

baĢladığında Madonna, David 

Byrne,Brandford Marsalis ve New 

York sosyetesi onu görmek için 

Bottom Line konser salonuna akın 

ettiler.  

 

amerika’dan bildiriyorum 
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2000 yılında Cafe Atlantico albümü Grammy ödüllerine aday gösterildi ve 2001 de 

Cesaria albümü, Fransız Victoire de la Music ödüllerinde “en iyi dünya albümü” ile 

ödüllendirildi. 2004 yılında Live D‟Amor albümünü piyasaya sundu. 

  

Cesaria Evora‟nin “ Deniz, adada yasayan insanlar için hep oradadır, aklımızdan 

çıkmaz. Bizi saklar ve korur. O umut kaynağıdır. Adına hep dualar edilir. Cabo 

Verde‟de çoğu insan bu sonsuz büyüklükten beslenir” diyerek anlattığı Rogamar 

albümü( Roga: Dua etmek, mar: deniz) Paris, Rio de Janerio ve yasadığı kasaba 

Mindelo‟da kaydedildi. 

  

  

Rogamar albümünde yer alan bir Ģarkısının (Mar Nha Confidante)sözleri de Ģöyle: 

  

Deniz SırdaĢımdır 

 

Deniz, dur ve dinle 

Dinle Ģikâyetimi 

Ġyi dinle 

Kederime gülüp geçme 

Bu âlemin koca dili 

Senin derinliklerinden bile uzun 

Kalbimi kırdı, aĢkımdan etti beni 

Haksızsam söyle 

SırdaĢım ol benim 

Acımı paylaĢ 

Sevincimi de… 

(Mar Nha Confidante -The Sea Is My Confidant, Rogamar,2006) 

 

Cesaria‟nin yaĢamı boyunca aldığı en anlamlı ödül, ülkesi tarafından verilen “ Kültür 

elçisi” unvanı idi. 

 

MeĢhur olduktan sonra yılın yarısını turnelerde kalan zamanını da doğup büyüdüğü 

adasında geçirdi.  

 

2010 yılının mayıs ayında Paris‟te acil olarak açık kalp ameliyatı oldu, ameliyat 

baĢarılı geçmiĢti ama yılbaĢına kadar dinlenmesi gerekiyordu. 

 

2011 yılının mart ayında tekrar turneye baĢladı ve Eylül ayına gelindiğinde kendini iyi 

hissetmiyordu. Kariyerine artik devam edemeyeceğini hayranlarına açıkladıktan üç 

ay sonra da vefat etti.(17 Aralık 2011) 

  

Ölümü benim gibi tüm hayranlarını üzse de, boğuk, içli, hüzünlü sesini dinledikçe 

geriye ondan etkilendiğimiz, çok güzel Ģarkılar bıraktı. En sevdiğim Ģarkılarından ilk 

aklıma gelenleri, Nho Antone Escaderote, Besame Mucho, Sodade, Historia De Un 

Amor, Petit Pays diyebilirim. 
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Ben bu satırları yazarken Cesaria yukardan beni seyrediyor ve tüm umarsızlığı ve 

ona yakıĢan tavrı ile eminim Ģöyle diyordur: “ġarkılarımı seviyorsan dinle ama ne 

gerek var benim hakkımda yazmaya, konuĢmaya, beni övmeye, baĢkalarına 

anlatmaya… Ben sıradan basit bir insanım ve Ģarkı söylemeyi seviyorum, hepsi bu.”   

  

Ve umarım siz okuyucular da onun sesini benim kadar beğenirsiniz, bu konuda 

youtube size yardımcı olacaktır. 

  

Dinlediğiniz her müziğin ruhunuzu dinlendirmesi dileğiyle, sağlıcakla kalın. 

  

Stüdyo Albümleri: 

La Diva Aux Pieds Nus (1988) 

Distino di Belita (1990) 

Mar Azul(1991) 

Miss Perfumado(1992) 

Cesaria Evora(1995) 

Cabo Verde(1997) 

Café Atlantico(1999) 

Sao Vicente di Longe(2001) 

Voz d‟Amor(2003) 

Rogamar(2006) 

Nha Sentimiento(2009) 

Cesaira&…(2010) 

  

Yararlanılan kaynaklar: 

www.huffingtonpost.com 

www.rfimusic.com 

Ġnsancalar.blogspot.com  

www.answer.com 

www.muziksoylesileri.net 
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Kırık Klarnet, 

I.Fasıl: Nihâvend 
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Yağız GÖNÜLER 

öykü 

Uyandı. Yorgundu. Ġnsan uyurken yorulur mu diye düĢündü. ÜĢümüĢtü. Ġnsan terli 

yatıp üĢüyerek kalkar mı diye ĢaĢırdı. Yataktan doğrulurken nasıl oluyor da bu kadar 

duyguyu aynı anda yaĢayabiliyor, anlam veremedi. Çok düĢünüyorsun dedi, kendine. 

Aynaya bakarak. Sakallarına dokundu, çekti, hırpaladı, kesti, lavaboya düĢen sakallar 

küserek ayrıldılar yüzünden. Musluğu açtı, kesilen sakallarının hepsi su borularında 

eĢsiz bir yolculuğa çıktı. KeĢke dedi, bazı Ģeyleri de böyle ufak bir musluk darbesiyle 

yolculuğa çıkarabilsek hayatımızdan, hiç dönmemecesine. Sonra traĢı kesti, diĢlerini 

fırçaladı. Aynaya diĢlerini gösterdi sebepsizce. 
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Katılıyorum der gibi baĢını salladı, boynu biraz tutulmuĢtu. Gece yarı çıplak yatarken, 

rüzgâr hem boynuna hem de beline tecavüz etmiĢti. Bu yüzden biraz ağrılı 

uyandığını hatırladı. Olsundu, çünkü acıyı acıyla yok etmekte yetenekli olduğunu 

düĢünüyordu. Ġddiası tamamen kendineydi. Bir an kendi kendine düĢündüğünü 

düĢünecek gibi oldu, vazgeçti. 

 

Kapıdan çıkarken kilitleme esnasında, üç kulhuvallah bir elham okudu. Sonra 

muskası aklına geldi, göğsünün ortasını yokladı. Oradaydı. Asansörü çağırdı, çok 

meĢgul olsa da. Patronlarını mutlu etmek için iĢlerine giden iĢçilerin iĢine geliyordu 

asansör kullanmak. Kendilerini özel hissediyorlardı. Günaydın diyorlardı birbirlerine, 

yeni parfümlerini tanıtıyorlardı istemeden de olsa, aynaya bakıp ne kadar hoĢ 

olduklarına bakıyorlardı. Bu durum hiç hoĢ değildi. Asansör geldi, içine girdi. 

Klostrofobisi vardı ama zamanla bunu aĢtığını fark etti. Ġnsan böyleydi, zamanla 

aĢabiliyordu bazı Ģeyleri…   

DıĢarı çıktı, otobüs durağına doğru yürüyecekti. Önce marketin önünü süpüren 

market sahibine, sonra da bir ihtiyara Allah‟ın selamını verdi, karĢılığını aldı. Hayatta 

karĢılığını almaktan en mutlu olduğu Ģey buydu. Geri kalanında menfaat olduğunu 

biliyordu çünkü. 

 

Kulaklığını kulağına taktı, diğer ucunu da telefonuna. Dün nerede kaldıysa oradan 

devam etme kararı aldığını gördü telefonunun. Ama Ģimdi sıra en sevdiği eserdeydi. 

Türk Sanat Müziği eserlerine Ģarkı denmesini çok sevmezdi, eser derdi hep. Hele 

parça diyenlerin hiç sansı yoktu. Parça kelimesinin maddesel anlamının daha fazla 

olduğunu, maneviyatını olumsuz etkilediğini düĢünürdü. Parça diyenlere de 

maddiyatçı gözüyle bakardı. Öyle acayip bir anlayıĢı vardı. Her neyseydi. 

 

Kulaklıktan ses yükselmeye baĢladı. Makâmı hemen bildi; nihâvend. Melihat Gülses 

söylüyordu; “Kimseye etmem Ģikâyet”… 

 

 

Hiç vazgeçemediği kot 

ve gömlek ikilisini 

giymek için koridora 

yöneldi. Dolabı 

açmadan önce aynada 

kendine bakmak istedi, 

baktı. Ne bakıyorsun 

dedi, aynadaki 

yüzüne. Önce kotunu 

giydi, sonra gömleğini. 

Böyle iyi dedi. Rahat. 

Sonra eski bir 

arkadaĢının sözü geldi 

aklına; iddiasız olmak 
daima iyidir.  
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Sahnedeki Sihirli Peri Tozları... 
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Hani “Gözünü sahnede açmıĢ” derler ya, iĢte o deyimi hak eden insanlardan biri de 

benim herhalde... 

  

Çoğunuzun Ģu anda adını bile bilemediği KÜÇÜK SAHNE ve ardından bugünün 

SES, o zamanın DORMEN TĠYATROSU‟ nun sahnesinde ne hayaller kurup, ne 

senaryolar yazıp, ne oyunlar oynamıĢtım minicikken... Zaten o sahnede yürümüĢ 

de, tiyatro oyuncusu olmamıĢ çok az insan vardır.  

  

Periler, sihirli tozlarını o sıralarda ben o oyunları oynarken attılar üstüme sanırım. 

ĠĢte bir daha da kopamadım tiyatrodan. Bazen seyirci, bazen oyuncu oldum ama 

her zaman öğrenciydim... 

  

Ama ben tiyatroyu klasik sevenlerdenim. Yüksek sahnesi olacak, seyirci salondan 

içeri girdiğinde dekoru göremeden oturacak, oyun baĢlamadan her yer kararacak, 

sahneye takip ıĢığı düĢecek ve büyük bir illüzyonla kırmızı kadife perde açılacak... 

Ama son yıllarda biraz da günümüz Ģartları nedeniyle alternatif tiyatrolar üredi, hele 

son iki yılda o kadar çoğaldılar ki, takip edemez oldum.  

 

Tabii, elimizden geldiğince onları da en azından Türk Tiyatrosu‟na da katkı olsun 

diye destek amacıyla izler oldum. Açıkçası çoğunu da pek beğenmedim. Sanki 

amatör grupların adı “Alternatif Tiyatro” olmuĢ gibi geldi. Hani eskiden “sekreter” 

denirdi de, Ģimdilerde daha Ģık olsun diye “yönetici asistanı” diye adlandırılıyor. Ya 

da “pazarlamacı” değil de “satıĢ yöneticisi” denmesi gibi çoğu amatör grup 

“alternatif” adıyla gösteri yapıyor.  

  

Ġçlerinden sıyrılıp çok baĢarılı olanları da var. Mesela HasanpaĢa‟da EMEK 

SAHNESĠ var. Yolunuz düĢerse (düĢmese de) gidin derim, geleceğin kültür merkezi 

olacağı sinyallerini Ģimdiden veriyorlar. Geçenlerde bir oyun izledim orada. 

martı* şubat 2013 

Ayşe ERBULAK 

tiyatro 
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KIRMIZI YORGUNLARI 

Tabii bazen insan objektif olamıyor. Oyunu büyük hayranlık beslediğim Özen Yula 

yazmıĢ, cici annem Füsun Erbulak oynuyor. ġimdi iyi Ģeyler yazsam, onlara yağ 

çekmiĢ olurum kaygısı da var. Ama mesela Pınar Yıldırım da oynuyor, ilk kez sahnede 

izlediğim ve hiç tanımadığım... ġahane bir oyunculuk sergiliyor, yüreği ile giymiĢ 

“FatoĢ” karakterini. Mutlaka bir ödülle taçlanması lazım diye içimden geçiriyorum. 

Keza sahnede ilk kez izlediğim BarıĢ Atay, Sezgi Mengi, Ayçe Abana‟yı da çok 

beğeniyorum. “Aferin, ne güzel oynuyorlar” demekten kendimi alamıyorum. Yönetmen 

Beyti Engin temiz bir iĢ çıkartmıĢ. Finalde Füsun Erbulak‟a ayağa kalkıp “Bravooo” 

diye bağırıyorum gözlerimden yaĢlar akarken. Ġlla bir boncuk bulunacaksa, birinci 

perde de biraz ağır giden bir sahne var, hem yönetmene hem de yazara söyledim. 

Ama bu benim görüĢüm... 

 

Kırmızı Yorgunları insanın yaĢadığı dünyaya, topluma, etrafındaki insanlara ve belki 

en baĢta da kendine nasıl yabancılaĢtığını anlatan en baĢarılı metinlerden biri… 

Günümüzde büyük Ģehirlerde yaĢayan birçok insanın baĢındaki ama farkında bile 

olmadığı en büyük problemlerden biri de bu zaten. Kendi olmaktan vazgeçiĢlerini bir 

oyuna dönüĢtürüp kendilerine çizgi roman kahramanlarının isimlerini seçip, yeni bir 

“ben” bulmaya çalıĢan insanların hikâyesi. 

 

  

tiyatro 
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YENĠ YASAKLAR 

Bir zamanların en hit oyunuydu Yasaklar. Baba dostu Kandemir Konduk da sanatta 

40. Yılı nedeniyle yeniden Türk seyircisi ile buluĢturmuĢ.  

  

Kırk yıl önce Yüzsüz Zühtü diye bir oyun yazıp yollamıĢ, o zamanlar 

KocamustafapaĢa‟da kurulan Çevre Tiyatrosu‟nda kapılar kırılmıĢ, yılın oyunu, en iyi 

kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yazar gibi her türlü ödülü toplamıĢtı ki o 

zamanlar ödüller bu kadar bol dağıtılmıyordu. Daha sonra Deli Deli Tepeli diye bir 

oyun yazdı yine Çevre Tiyatrosu için Konduk. O da, aynı baĢarıyı yakaladı. Zaten 

sonra da kimse Kandemir Konduk‟a yetiĢemedi.  

 

Türk Tiyatrosu‟na çok güzel oyunlar armağan etti. Ben de büyük bir heyecanla 

gittiğim Yeni Yasaklar‟dan biraz hayal kırıklığı ile ayrıldım. DevekuĢu Kabare‟de 

kapalı giĢe oynamıĢ bir oyunun yeni versiyonu pek de hakkıyla oynanmamıĢ gibi 

geldi bana. Metin Akpınar ve Zeki Alasya gibi çok usta oyuncuların can verdiği rolleri 

yeniden oynamak ve sahneye koymak ciddi cesaret iĢidir. Genç bir ekip tarafından 

sahnelenen oyunda emeği geçen herkesi kutlamak gerekir belki ama bence en 

büyük alkıĢ Ġlhan Daner‟e, iyi oyunculuğun ne olduğunu kısacak rolüyle anlatan usta 

tiyatrocuya gider... 
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Sanat Dolu Bir Ay Geçirmeniz için ġubat Ayı 

Etkinliklerinden Seçtiklerimiz 
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ADALET, SĠZSĠNĠZ 

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu‟nun tek 

perdelik yeni oyunu “Adalet, Sizsiniz”; 

yargının siyasallaĢtığı üç tarihi olayı, usta 

oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas‟ın 

muhteĢem yorumlarıyla tiyatroya aktarıyor.  

 

Caddebostan Kültür Merkezi 

10 ġUBAT PAZAR  

SAAT:16.00 

Tam: 40 TL, Öğrenci: 20 TL 
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Sevtap SAMRA kültür sanat 

KUÇU KUÇU 

Yazan: Fabrice Roger Lacan  

Türkçe’ye Çeviren: Kerem Ayan-Filiz 

Alpgezmen  

Yönetmen: Kerem Ayan 

Oyuncular: Selen Uçer, Özgü Namal 

 

Ünlü iĢadamı Kudret Bey, hafta sonunu 

geçirmek üzere gözde çalıĢanı Ragıp ve 

karısı Melis'i, adadaki villasına çağırır. 

Kocasından önce gelen Melis'i, Kudret 

Bey'in karısı Melda karĢılar. Melda ve Melis, 

tanıĢıp sohbet ederek kocalarının iĢten 

gelmesini beklemeye baĢlarlar.  

 

Caddebostan Kültür Merkezi 

23 ġUBAT CUMARTESĠ  

SAAT:20.30 

Tam: 40 TL, Öğrenci: 25 TL 
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TULUYHAN UĞURLU  

Tuluyhan Uğurlu, Türkiye ve Dünyada 300‟ün üzerinde konserde seslendirdiği Dünya 

BaĢkenti Ġstanbul isimli projesine yine Ġstanbul‟un farklı mekânlarından birinde devam 

ediyor.   

  

Kumkapı‟da Meryem Ana Kilisesi kompleksi içinde bulunan Mesrop Mutafyan Kültür 

Merkezi‟nde 23 ġubat Cumartesi ve 24 ġubat Pazar günleri gerçekleĢtireceği 

konserle,  Uğurlu bu kez Ġstanbul‟un yine farklı bir yüzünü, farklı bir semtini anlatmaya 

hazırlanıyor. Dünya BaĢkenti Ġstanbul, Ġstanbul‟un tarihi, kültürü, geçmiĢi ve geleceği 

arasında yürüyen, her konserde kentin unutulmuĢ, bilmediğimiz ya da dikkat 

etmediğimiz farklı bir semtini, farklı bir yanını anlatan dinamik bir proje… 

  

Tuluyhan Uğurlu‟nun 23 ġubat Cumartesi saat 17.00, 24 ġubat Pazar günü 15.00‟da 

sahneye çıkacağı Meryem Ana Kilisesi Kompleksi-Mesrop Mutafyan Kültür 

Merkezi‟nin tarihi 1826‟ya kadar uzanıyor. Kilise 1. Dünya SavaĢı sırasında depo 

olarak kullanılmıĢ, 1940‟lı yıllarda zincir ve halat fabrikası olarak hizmet vermiĢ. Harap 

durumda kaderine terk edilen bu tarihi mekân, 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti programı 

kapsamında 28 Aralık 2011 tarihinde kilise ve kültür merkezi olarak dini ve resmi 

törenle yıllar sonra tekrar hizmet vermeye baĢladı. 

  

Tuluyhan Uğurlu, Dünya BaĢkenti Ġstanbul Meryem Ana Kilisesi konserlerinde sahneyi 

kendi müzik grubu ile paylaĢacak. Konserin bir bölümünde, Tenor AdruĢan Kirkor 

Halaçyan‟a piyanosu ile eĢlik edecek. Konserin biletleri 10 Ocak PerĢembe günü 

Biletix‟de satıĢa sunulacak. 
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Ġġ SANAT’TA ÇOCUKLAR ĠÇĠN : ÖYLESĠNE BĠR DĠNLETĠ 

Yazan ve yöneten: Murat Göksu 

Piyano: Ece Göksu  

Oyuncular: Nazlı Deniz Boran, Deniz Likos, Ahmet Baykara, Zafer ErdaĢ, Gökhan 

Ürben 

  

Türkiye'nin birçok Ģehrinde 200'den fazla temsil yapan Öylesine Bir Dinleti adlı müzikli 

oyunun, çocuklar için düĢünülmüĢ olan Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti ĠĢ Sanat‟ta 

çocuklarla buluĢuyor.  

  

Ġlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yazılan oyun hem çocukları, tiyatro, opera, bale ve 

klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanıĢtırmayı hem de eğlendirerek onlara hoĢça 

vakit geçirtmeyi amaçlıyor. Oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden 

seçilen masallaĢtırılmıĢ Ģarkılar ve aryalar çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor. 

 

TARĠH: 17 ġubat 2013  

SAAT: 15:00 

kültür sanat 
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Türgök Kabartma Kitap 

Projesi 

 79 
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Armağan Portakal   
 

c vitamini 

Çocuk dedi ki; “Parmak uçlarımla okuyabilirim, yeter ki kabartma 

kitaplarım olsun…” 

 
Türgök (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) kurucusu ve onursal baĢkan Gültekin 

Yazgan, artık hayatta değil. Fakat baĢlattığı projeleri yaĢadığına göre ona “ölümsüz” 

diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi “Kabartma Kitaplar” projesi. 2011 yılında baĢlayan 

uygulama, ilköğretimde okuyan 7-14 yaĢ Türgök üyelerinin parmakları ile kitap 

okuma zevkini tatmaları, kitap okuma olanaklarından daha fazla yararlanmaları ve 

okudukları kitapları geri gönderme, paylaĢma bilinci kazanmaları amacını taĢıyor.  

Ben bu projeden nasıl mı haberdar oldum? Kısaca anlatayım: 

 

Ġstanbul‟a yeni gelmiĢtik ve Ġzmir‟de yaĢarken bir kez tanıĢtığım Türkan Saylan‟dan 

oldukça etkilenerek ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği Kadıköy Ģubesine üye 

olmuĢtum. Gençlik yönderi olarak üniversite öğrencileriyle projeler, kurultaylar 

yaparken benim ekip arkadaĢım her zaman Sacit Bey (Serim) idi. Temelimiz 

mühendis olduğundan mıdır, yoksa öğrencilerin birey olmalarına çaba gösterme 

anlayıĢımızdan mıdır ya da hepsinin etkisiyle mi bilinmez, biz çok iyi anlaĢtık. Sacit 

Bey‟den çok ilham aldım. Çünkü teknolojiye benden daha hâkim ve çok iyi kullanan, 

yeniliklerden haberdar olan, kısacası kendini çok güncel hatta bazılarımıza göre ileri 

sayılabilecek düzeye taĢıyan bu adam aslında görme özürlüydü.  

 

Hayattaki dimdik ve gayret dolu duruĢuna 

her baktığımda bir tek Ģey düĢünürdüm 

“Onun yanında ben ne kadar az Ģey 

üretiyorum”. Kırk yaĢından sonra bir kaza ile 

görme yeteneğini kaybetmiĢ bu insanın 

hayata tutunma baĢarısını hep takdirle 

izledim.  

Sayesinde “Sesli Kitaplar” projesi ile 

tanıĢtım. Kitaplar seslendirdim. Her CD 

tesliminde içimi müthiĢ bir huzur kapladı. 

Bizim sesimizden kaç kiĢinin evine bilgi ve 

aydınlık gireceğini düĢündüm. 
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Tesadüf kitabım sesli kitap gönüllüsü Özlem Çapan tarafından seslendirildi ve Türgök 

kitaplığında yerini buldu. Ardından Fatih (Portakal)‟in yazdığı “ses”SĠZ kitabı da 

seslendirildi. Bunlar olurken „Acaba daha baĢka ne yapabilirim?‟ diye düĢünmeye 

baĢladım ve fotoğraflarım imdadıma yetiĢti.  

 

Çektiğim fotoğraflar sandık bekleyen çeyiz gibi olmasın dedim, iĢe yarasın, faydaya 

dönsün. Fotoğraf için gittiğim her yeni semt, Ģehir hatta ülke görmeyen dostlarımıza 

ıĢık olsun istedim.  

 

Projemi Kadıköy Belediyesi destekledi. Kendilerine bu anlamlı katkıları için gönülden 

teĢekkür ediyorum. Fikrin gerçeğe, Türgök Kabartma Kitaplar proje sloganında 

olduğu gibi hayalden gerçeğe dönüĢmesini sağladılar. Belediye baĢkanı Değerli 

Selami Bey, Basın danıĢmanı Arife Hanım, Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat 

Koordinatörü Ezgi Hanım olmasaydı, Haber Atölyesi Türgök ve serginin 

duyurulmasında bu kadar çaba göstermeseydi, Martı Dergisi olmasaydı “Kabartma 

Kitaplar” projesini anlatamayacaktık.  

 

c vitamini 
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Armağan‟ın Penceresi sergimi Kozyatağı Kültür Merkezi‟nde açıyorum. 15 ile 24 

ġubat tarihleri arasında A Sanat Galerisi‟nde izleyenleri bekliyor olacağım. Sadece 

fotoğraflar değil, gittiğim seyahatlerin hikâyelerini de okuma fırsatınız olacak. 

Görme özürlü arkadaĢlar için Tesadüf ve “ses”SĠZ kitaplarımızın hem kabartma hem 

de sesli kitap versiyonlarını ikiĢer ünite olarak hazırlıyoruz. Böylece rahatlıkla 

dinleyebilir ya da kabartma kitaptan okuyabilirler.  

 

Sergi detayı: 

Kozyatağı Kültür Merkezi A Sanat Galerisi 

15-24 ġubat 2013,  

AçılıĢ Kokteyli: 15 ġubat 2013, Cuma, Saat:18.00  



Sayfa 82 
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AdetmiĢ bir  zamanlar,  bebek  dünyaya  ilk  gözlerini  açtığı anda,  “Güzel  olsun!”,  

“Kısmeti  bol olsun!”,  “Bahtı  açık olsun!”  gibi  dualar  etmek.  Fatma  Aliye‟nin  ebesi  

de  nereden  aklına  geldiyse,   “Akıllı  olsun!”  dileğinde  bulunmuĢtu  küçük  kız  için,  

bebeği  annesi  Adviye  hanımın  kollarına  verirken.   

 

Melekler  o  an  her  vakittekinden  daha  mı  gayretliydiler,  yoksa  ebe  kadın  mı  

Ģanslı  günündeydi  bilinmez…  Gelgelelim,  meleklerin bu  dileği  duydukları  besbelli  

ki,  küçük  bebek  gün  gelmiĢ  Osmanlı‟nın  ilk  kadın  romancısı  ve  sayılı  

entellektüellerinden  birisi  olarak  yazdırmıĢ  adını  edebiyat  tarihimizin  hüzün  

kokulu  sayfalarına.   

 

 Fatma  Aliye  doğuĢtan   bu  dünyaya  ayrıcalıklı  gelenler  sınıfına aitti.  Babası  

Osmanlı‟nın    yetiĢtirdiği   en  önemli  tarih  ve  devlet  adamlarından  birisiydi.  

Kısas-ı  Enbiya  ve  Mecelle  gibi  eserler  meydana  getirmiĢ  olan  Cevdet  

PaĢa‟nın,  kızına  en  iyi  tahsil  imkanlarını  sunması  sayesinde,  Fatma  Aliye  

Arapça,  matematik,  hukuk,  arap  tarihi  ve  felsefe  eğitimi  görmüĢ,  ağabeyi  Ali  

Sedat‟ın  evde  özel  hocalardan  aldığı  derslere  katılarak  fransızcasını  

geliĢtirmiĢti.  Daha pek  küçükken  felsefeye  alaka  gösteren   çocuk,  babasıyla  

Aristoteles,  Platon,  Ġbn-i  RüĢt  gibi  ünleri  yedi  cihanda  duyulmuĢ  düĢünürlerin  

felsefeleri  üzerine  uzun  uzun  konuĢup,  fikir  alıĢveriĢinde  bulunur,  her  defasında  

da  Cevdet  PaĢa‟yı  hayretten  hayrete  düĢürürdü  yaptığı  yorumlarla… 

 

Her  ne  kadar  Fatma  Aliye  ilk  kadın  romancımız  olarak  anılsa da,  bazı  çevreler  

bunun,   1877‟  de  AĢk-ı  Vatan  isimli  bir  roman  yazan  Zafer  Hanım‟a  karĢı   

haksızlık  olduğunu  düĢünmektedirler.  Lakin  Zafer  Hanım,  tek  bir  romanla   kalıp,  

devamını  kimbilir  ne  sebeple  getiremediğinden,  kendisinden   sonra  gelen   ve  

çok  sayıda  eser  veren  Fatma  Aliye,   bu  ünvanı  rakibesinin  avuçlarından  

alıvermiĢtir  sessizce.  Belki  kırılmıĢtır  Zafer  Hanım‟ın  narin  kalbi.  Belki  de ,  bir  

kadının  elinden  çıkan  ilk  romanın  hep  kendine  ait  olacağının  bilinciyle  mutlu  

kalmıĢtır. 

Hüznün YakıĢtığı Kadın: Fatma 

Aliye Hanım (1862-1936) 

Aytül BİNGÖL 

portre 
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Belki   Zafer  Hanım  mücadeleci  değildi  Fatma  Aliye  kadar…  Belki  o  gücü  hiç  

bulamadı  yorgun  duygularında.   Belki  daha  bile  büyüktü  de  hayalleri  Fatma  

Aliye‟ninkilerden,  cesaretin  güvenli  omuzlarına  sığınamadı  hiç.  Belki  kader  

böyle  istedi.  Belki  tarih  böyle  yazılmalıydı.  Belki  her  Ģey  olması  gerektiği  

gibiydi. 

 AĢkın  pırıltılı  okları,  artık  bir  genç  kız  olan  

Fatma  Aliye‟nin  kalbini  de  esir  etmiĢler miydi  

kendilerine,  tam  on  yedi  yaĢında  Gazi  Osman  

PaĢa‟nın  yeğeni  Kolağası  Faik  Bey  ile  

evlenirken. Yoksa,  aĢkı  hiç  tadamadığından  

mıydı  romanlarında  sevdadan  söz  açması  

sıkça?... 

Kocası,   onu  var olduğunu  en  çok  hissettiği  

Ģeyden,  okumaktan  menettiğinde  ne  hissetmiĢti!  

Duyduğu  öfke  daha  mı  sonsuzdu  sırlarla  dolu  

semalardan?    

Öylesi  güçlü  bir  karaktere  sahip  bir  kadın  bu  yasağa  dayanırken,  neler  kopup  

gitmiĢti  içinden?... 

Vazgeçmedi.  Gizli  gizli  okumaya  devam  etti  tam  on  sene  boyunca.  Ve  azmin  

zaferi  kazanınca her  daim  olduğu  gibi,  1889‟da  George  Ohnet‟in  Volonte  adlı  

romanını  Meram  ismiyle çevirerek,  “Bir  Hanım”  imzasıyla  yayınlandı.   

 

Kimi  zaman  dostluk  aĢktan  daha  sıkı  sarıp  sarmalayıverir   insanoğlunu.   Tıpkı,   

Fatma  Aliye  ile,  çalıĢmaları  dikkatini  çekince  bu  genç  hanım  hakkında  

Tercüman-ı   Hakikat  gazetesinde   övgülerle  dolu  bir  yazı  yayınlayan   Ahmet  

Mithat  Efendi‟nin  dostlukları  gibi.  Ahmet  Mithat  manevi  kızı  olarak  bahsetmiĢtir  

her  zaman  Fatma  Aliye‟den  ve  onu  “feylesof”  adıyla  çağırmıĢtır. 

Aralarındaki  bu  bağ,  eserlerine  de  yansır.  Birlikte  Hayal  Ve  Hakikat  isimli  bir  

roman  yazarlar.  Romanın  kadın  ağzından  çıkan  bölümleri ni  Fatma  Aliye  

kaleme  alırken,  erkek  ağzından  çıkan  kısımlar  Ahmet  Mithat‟a  aittir.  Bu  roman  

Ahmet  Mithat  ve  Bir  Hanım  imzasıyla  yayınlanır. 

 

Ġkili  her  konuda  çok  uzun  mektuplarla  birbirlerinin  ruhlarına  dokunmuĢlardır  

senelerce.  Bu  mektuplar  yine  Tercüman-ı  Hakikat  gazetesinde  tefrika  edilmiĢtir.  

1893  yılında  Ahmet  Mithat ,  Fatma  Aliye‟nin  kendisini  anlattığı  mektuplar  ve  

Ahmet  Mithat‟ın  Fatma  Aliye‟yi  anlattığı  yazılardan  oluĢan  Bir  Osmanlı  Kadın  

Yazarın  DoğuĢu  adlı  kitabını  yayınladığında  büyük  bir  alakayla  karĢılanmıĢtır. 

 

Fatma  Aliye  Hanım  döneminin  en  aydın  kadınları  arasındaydı.  Eserlerinde  

kadın  erkek  eĢitliğine,  kadının  ekonomik  ve  sosyal  hayatta  yer  alması  

gerekliliğine,  eğitim  eĢitliğinin  önemine,  boĢanma  durumunda  kadınların  

erkeklerle  eĢit  haklara  sahip  olmalarına  oldukça  sık  değinmiĢ,  çokeĢliliğe  karĢı  

çıkmıĢ,  doğu  ve  batının  değerlerini  kendince  sentezleyerek   özellikle  kadınlara  

ıĢık  tutmuĢtur.  Gelenekçi  bir  yapısı  olmasına  rağmen,  aynı  zamanda  da  

feministtir. 
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Millet  tiyatrosunda  yaptığı  bir  konuĢmasıyla,  döneminin  en  güçlü  kadınlarından  

biri  olduğunu  kanıtlayan da  odur,  Fransız  yazar  Emilie  Julyar‟ın   Doğu  Ve  Batı  

Kadınları  adlı  kitabını  Fransız  gazetelerine  yazdığı   mektupla   eleĢtirerek   

Fransa „da  büyük  yankı  uyandıran  da…  Tarihimizin çok  önemli  bir  devrine  

tanıklık  etmiĢ  olan  Fatma  Aliye‟nin  yaĢadığı  dönem  göz önüne  alındığında,  

felsefi  derinliğinin  hangi  ölçülere  vardığı  daha  net  ortaya  çıkacaktır. 

 

Eserlerinde  Mütercime-i  Meram  takma  adını  kullanan  yazarın  ilk  romanı  

Muhaderat  bir  kadının  ilk  aĢkını  unutarak  tekrar  aĢık  olabileceği  tezini  savunur.  

Millet  tiyatrosunda  yaptığı  bir  konuĢmasıyla,  döneminin  en  

güçlü  kadınlarından  biri  olduğunu  kanıtlayan da  odur,  Fransız  

yazar  Emilie  Julyar‟ın   Doğu  Ve  Batı  Kadınları  adlı  kitabını  

Fransız  gazetelerine  yazdığı   mektupla   eleĢtirerek   Fransa „da  

büyük  yankı  uyandıran  da…  Tarihimizin çok  önemli  bir  

devrine  tanıklık  etmiĢ  olan  Fatma  Aliye‟nin  yaĢadığı  dönem  

göz önüne  alındığında,  felsefi  derinliğinin  hangi  ölçülere  

vardığı  daha  net  ortaya  çıkacaktır. 

 

Eserlerinde  Mütercime-i  Meram  takma  adını  kullanan  yazarın  

ilk  romanı  Muhaderat  bir  kadının  ilk  aĢkını  unutarak  tekrar  

aĢık  olabileceği  tezini  savunur.  

 

  
ReĢat  Nuri  Güntekin‟in  de  çok  etkilendiğini  

ifade  ettiği  Udi  isimli  romanında  ise  Fatma  

Aliye,  hayat  hikayesine  tanıklık  ettiği  Halepli  

Bedia‟nın  yaĢadıklarını  anlatmıĢtır.   Bedia  

zengin  bir  hayatın  içinde  zevk  olarak  çalmayı  

öğrendiği  udunu,  gün  gelecek  geçimini  

sağlamak  için  çalmaya  baĢlayacaktır.  Bu  

romanda  yazarın,  kadınların  dikkatini  çekmek  

istediği    konu  çalıĢmalarının  önemi  üzerinedir.   

 

Ġslam‟da kadının durumunu Avrupalı kadınlara 

anlattığı  1892 de  yayınlanan  Nisvan-ı  Ġslam  adlı  

eseri  Fransızca  ve  Almanca‟ya  çevrilmiĢtir. 1914 

yılında yazdığı  Ahmet  Cevdet  PaĢa  Ve  Zamanı, 

son yapıtıdır. Bu romanında meĢrutiyet sonrası 

siyasal yaĢamı ortaya koymayı amaçlamıĢtır.  
  

Fatma  Aliye,  her  zaman  ilklerin  kadınıydı.  Ġlk  Osmanlı  kadın  romancı,  kitapları  

baĢka  dillere  ilk  çevrilen ,  felsefi  konularda  ilk  eser  veren,  hakkında  monografi  

yazılan,  dünya  sergilerine  davet  edilen  ilk  osmanlı  kadınıdır.  ġikago  Dünya  

Kadın  Kütüphanesi  kataloğu   Fatma  Aliye‟nin  eserlerine  1893  de  evsahipliği  

yaparak,  dünyaya  açılmasına  vesile  olmuĢtur. 
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Fatma  Aliye‟nin  en  önemli  özelliklerinden  birisi  de  yardımseverliğidir.  Bu  alanda  

da  önderlik  karakteri  ön  plana  çıkmıĢ,  1897‟de  ilk  kadın  derneği  ve  sivil  

toplum  kuruluĢu  olan   Nisvan-ı  Osmaniye  Ġmdat  Cemiyeti‟ni  kurarak,  asker  

ailelerine   yardım  etmiĢtir.   Ayrıca  Hilal-i  Ahmer‟in  de  ilk  kadın  üyesidir.  Türk  

yunan  savaĢında  yaralananlara  yardım  için  Tercüman-ı  Hakikat   gazetesinde  

yazdığı  makaleler  sayesinde  çok  miktarda  yardım  malzemesi  toplayan da, yine  

bu cesur  kadındır.  Böylesi  merhametle  dolu  bir  kalp yetinebilir mi  bu  

yaptıklarıyla?  Fatma  Aliye  yetinmemiĢ  ve   1908  yılında  ilk  resmi  kadın  derneği  

olan  Cemiyet-i   Ġmdadiye‟yi  kurmuĢtur. 

 

II.  MeĢrutiyete  değin,  onlarca  kız  çocuğuna  ismi  verilecek  kadar,  ünü  bütün  

Osmanlıya  yayılmıĢ  olan   bu  muhteĢem  kalem,  imparatorluğun  çöküĢe  geçtiği  

dönemlerde  unutulmaya  baĢlamıĢ,  bunun  olacağını  önceden  hissettiğinde,  

kendini  tamamen  unutturmak  için,  hayattayken  ölüm  haberini  gazetede  

yayınlatacak  kadar  enteresan  bir  kiĢiliğe  sahiptir. 

 

Bazı  çevreler  onun  gelenekçi   yanını,  diğerleri  feminist  tarafını  devamlı  

gündemde  tutmak  istemekteler  bu  günlerde.  Kimbilir,  Fatma  Aliye  nasıl  

anılmaktan  mutlu  olur,  kendini  daha  iyi  hissederdi.  Bunu  kendisine  sorma  

imkanı  yok,  ne  yazık...  Cesur,  ilerici,  özgür  bir  ruhu  bünyesinde  barındıran,  

öğrenme  arzusuyla  dolu,   yazmaya  sevdalı,  mücadeleyi  seven  bir  kadındı  o.  

Günümüzde  bile,  kadınların  yaĢadıkları  zorlukları  düĢündüğümüzde,  o  yıllarda  

bir  kadının  yazar  olabilmek  için  hangi  yollardan  geçtiğini  çok  daha  iyi  fark 

edebiliriz.     

 

Ġlk  Osmanlı  kadın  feministlerinden  Emine  Semiye‟nin  ablası,  tiyatro  sanatçısı  

Suna  Selen‟ in  anneannesi  olan  Fatma   Aliye,  edebiyat  dünyasında  tattığı  

sonsuz  baĢarısının  hazzına  rağmen,  özel   hayatında  hayal kırıklığının  füme  

renkli  hazin  bulutları  sıkça  baĢının  üzerinde  dolanıp  durdular.    

 

Dört  kız  çocuğuna  kendini  adamıĢ  bir  anneydi.  Vatanına  hizmet  etmiĢ,  

edebiyat  dünyasına  muhteĢem  eserler  kazandırmıĢ,  kendini  kanıtlamak  için  

hayatı  boyunca  mücadele  etmiĢ,  hemcinslerinin  hakları  için  savaĢmıĢ  bu  kadın  

çocuklarının  yaĢadıkları  Ģanssızlıklarla  en  derin  sızıyı  duyumsamıĢtı. 

 

 Balkondan  düĢerek  beyin  hasarı  geçiren  kızı  Hatice‟nin  acısını,  ünlü  yazar  

Halide  Edip‟i  hocasıyla  evlenmesinden  dolayı  eleĢtirirken,  kızı  AyĢe‟nin  aynı  

davranıĢı  sergilemesinin  sıkıntısını,  onun  yanında  olabilmek  için  niĢanlısından  

ayrılıp, yalnızlığı  seçen  kızı  Nimet‟in  burukluğunu , vicdanındaki  suçluluk  

duygusuyla  beraber  yanında  taĢıdı  hep.  Fatma   Aliye‟yi  en  hummalı  hayal 

kırıklıklarının  ortasında  bırakansa,  Dame  De  Sion‟da  okurken  hiristiyanlığı  

seçerek,   Fransa da  bir  manastıra  kapanıp  rahibe  olan, annesinin  tüm  servetini   

harcayarak,  özel  dedektifler  tutmasına  rağmen  bir  daha  izine  rastlayamadığı  

kızı  Ġsmet‟in  hasretiydi.   13  Temmuz  1936‟da  vefat  ettiğinde  dudaklarında  

sadece  o  isim  vardı. 

  

  

portre 
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FIRINDA ÇITIR YUFKALI TAVUK 

Malzemeler: 

 

 500 gram haĢlanmıĢ tavuk eti (birer lokmalık parçalara ayrılmıĢ) 

 3 adet pırasa (ince kıyılmıĢ)  

 1 adet kereviz sapı (ince kıyılmıĢ) 

 1 yemek kaĢığı un (isteğe bağlı) 

 1/2 su bardağı beyaz Ģarap (isteğe bağlı)  

 1,5 su bardağı tavuk suyu 

 1/2 su bardağı ricotta (lor peyniri)  

 Yarım demet maydanoz (ince kıyılmıĢ) 

 Yeteri kadar tuz ve taze çekilmiĢ karabiber 

  

Üzeri için: 

 

 2 adet yufka 

 2 yemek kaĢığı zeytinyağı 

 Yeteri kadar susam (isteğe bağlı)  

  

HazırlanıĢı: 

Pırasaları ve kereviz sapını büyük bir tavada çok az zeytinyağında hafifçe soteleyin, 

içine unu ekleyin (istenirse). Un kokusu gidene kadar karıĢtırarak piĢirmeye devam 

edin. Ardından tavukları ilave edip tavada çevirin, Ģarap (Ģarap kullanmazsanız 

yerine aynı miktarda tavuk suyu kullanın) ve tavuk suyunu ekleyin.  

Tuz ve karabiberini ilave edin, biraz sulu kalacak Ģekilde ve pırasalar yumuĢayana 

kadar piĢirin. Bu aĢamada gerekirse biraz daha tavuk suyu ilave edilebilir. Hazır 

olunca içine ricottayı ekleyin iyice karıĢtırın ve ateĢten alın, maydanozları da içine 

ekleyin. 

 

Hafif yağlanmıĢ fırın kabına hazırladığınız tavuklu harcı eĢit olarak yerleĢtirin. 

Yufkaları kenarlarda bol büzgülü (fırfır gibi), orta kısımları düz olacak Ģekilde fırın 

kabının üzerine yerleĢtirin. Kenarlara ikinci kat yufka yapabilirsiniz, çok daha güzel 

görünecektir. Yufkaların üzerine fırça ile zeytinyağı sürün, susam serpin ve 200 

derecede yufkalar güzel bir renk alana kadar piĢirin. Yanında bol yeĢillikli mevsim 

salatası ile servis edin. 

iki lezzet, iki tarif 

Aslı Balakın  www.dokuzuncubulut.com   isimli yemek sitesini hazırlıyor; sağlıklı, pratik ve şık 
yemekler hazırlamayı seviyor. Bu ay kısa sürede hazırlayabileceğiniz, sunumlarıyla da 
sofralarınıza güzellik katacak iki tarif öneriyor. 
 
Hafif ama lezzetli bir tavuk yemeği ile yemek sonrasında, keyifle yiyeceğiniz bol baharatla ve 
meyvelerle lezzetlendirilmiş Panna Cotta.  

Aslı BALAKIN 

http://www.dokuzuncubulut.com/
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BAHARATLI MEYVE SOSUNDA PANNA COTTA 

Malzemeler: 

  

 2 su bardağı süt 

 1 su bardağı krema 

 3 yemek kaĢığı Ģeker (istenirse daha fazla) 

 2 adet yaprak jelatin   

 1 adet vanilya çubuğu  

  

Meyveli sos için: 

  

 1 adet elma 

 1 adet armut 

 1 adet portakal suyu  

 1 adet limon suyu  

 1 su bardağı su 

 1/2 su bardağı toz Ģeker 

 1 kabuk tarçın 

 5 adet karanfil 

 5 adet kakule  

 1çay kaĢığı tane kiĢniĢ 

 2 yemek kaĢığı armut ya da likörü (istenirse) 

  

HazırlanıĢı: 

  

Ön hazırlık olarak jelatinleri bir kaseye alın ve üzerine sütün yarım bardağını 

ekleyerek yumuĢamasını bekleyin. Ardından süt, krema, Ģeker ve vanilya çubuğunun 

içindeki çekirdekleri bıçak ucuyla sıyırarak bir sos tenceresine koyun, krema 

kaynama noktasına gelene kadar piĢirin ve ocağın altını kapatın. YumuĢamıĢ jelatini 

içine ilave edin ve karıĢtırın. Ġçini suyla ıslattığınız kalıplara eĢit olarak boĢaltın ve 

buzdolabında iyice soğutun. 

  

Meyve sosu; Sos tenceresine su, Ģeker, portakal suyu, limon suyu ile tarçın, kakule, 

karanfil ve kiĢniĢi ilave edin ve Ģeker eriyip hafif kıvam alana kadar piĢirin.  

  

Ardından elma ve armutun kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın. 

Doğradığınız meyveleri Ģurubun içine ekleyin ve dağılmadan hafifçe yumuĢacayak 

kadar piĢirin. PiĢen meyveleri bir kaseye aldıktan sonra Ģurubu karamele yakın hale 

gelecek kadar piĢirin. AteĢten aldıktan sonra meyve likörünü ekleyin karıĢtırın ve 

dolapta soğutun. 

  

Servis tabağına aldığınız panna cottayı piĢmiĢ meyvelerle süsleyin ve hazırladığınız 

Ģurubu bolca üzerine gezdirip soğuk olarak servis edin. 

  

iki lezzet, iki tarif 
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Bu Hayal Hepimizin… 

93 

En son el yazısı bir mektup aldığınızda neler hissettiniz? Peki, o 

mektupta ya bir çocuğun hayali yazıyor olsaydı neler 

hissederdiniz? Ya o hayal, bu ülke çocukları tarafından hiç 

gerçekleĢtirilememiĢ olsaydı, ne yapardınız? 

 
Siz hiç çocuk oldunuz mu? Peki, hiç çocukken hayal kurduğunuz oldu mu? Hepinizin 

“Evet” dediğini duyuyorum. Peki ya hiç büyüyünce çocukluk hayaline yeniden 

“Merhaba” diyen oldu mu? “Evet” diyenlerin sayısı birden azaldı sanki... Soruyu bir 

adım daha öteye taĢıyalım. Merhaba demekle kalmayıp o hayali gerçekleĢtirmek için 

harekete geçen oldu mu? Peki ya gerçekleĢtiren? Sayı iyice azaldı değil mi? Olsun, 

sorun değil, biz yine de devam edelim.  

 

Diyelim ki, büyüdünüz, çocukluk hayalinize büyüdüğünüzde, ne bileyim, belki 40, 

belki 50, belki 60 yaĢında yeniden merhaba dediniz. Ne olsun misal hayalimiz? 

Dünyayı dolaĢmak? Araba almak? Evlenmek, bir yuva sahibi olmak? Ġyi bir doktor 

olmak? Birçok hayal sıralayabiliriz değil mi? Neyi sıraladığımız, inanın ki mühim 

değil. Yok, yanlıĢ anlaĢılmasın hepsi özel, hepsi değerli hayaller bunların. Ve tek bir 

gerçek var ortada: “SĠZ O ÇOCUKLUK HAYALĠNĠZĠ GERÇEK YAPAMASANIZ 

DAHĠ, O HAYALĠ BU ÜLKEDE GERÇEK YAPAN BĠRĠ, BĠRĠLERĠ VAR DEĞĠL MĠ?” 

 

Peki, size onlarca yıldır bu ülke çocuklarının kurduğu ve gerçek olamadığı bir hayali 

söylememi ister misiniz? Zengininden fakirine, doğusundan batısına, kuzeyinden 

güneyine hiçbir yerde gerçek olamayan bir çocukluk hayali? 

 

Siz hiç çocukken astronot olmanın hayalini kurdunuz mu? Cevabınız “Hayır” mı? 

Olsun siz yine de okumaya devam edin lütfen bu yazıyı. O hayali ben kurdum. Otuz 

sene önce… Üçyüz sene önce de bu hayali kuruyordu insanoğlu. Bir yerlerde gerçek 

oldu. Benim ülkemde olamadı. Bugün de hala gerçek olamıyor. Otuz sene sonra da 

gerçek olamamasını istemiyorum.  

 

Tamam. Bireysel hayallerimizi bir kenara koyalım yavaĢça Ģimdi…  Sadece bu 

hayale odaklanalım. Bir çocuğun hayalini gerçek yapma fikri size ne hissettiriyor? 

YaĢadığınız her gün, yeni güne uyandığınız her sabah ya bir çocuğun bu hayali 

gerçek olursa bir gün diye düĢünmek size neler hissettiriyor? 
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Nurcan Örtügen Gök 

kaldırım astronomu 
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BEN okuyamadım, ÇOCUĞUM okusun… BEN doktor olamadım, ÇOCUĞUM olsun. 

BEN gezemedim, ÇOCUĞUM gezsin... Peki, Ģu cümle nasıl? BĠZ astronot olamadık, 

ÇOCUKLARIMIZ olsun. 

OLACAKLAR… 

 

38 yaĢındayım. Üç senedir çocukluk hayalimin peĢindeyim. Evet, kelimenin tam 

anlamı ile taktım. Madem olmasını bu kadar istiyorum dedim, e bu yaĢtan sonra 

olamam (uzay turisti olarak gidebilirim belki ama iĢi gücü bıraktığımdan mütevellit 

artık bir maddi gelirim yok gidemem, gitmem de) o halde birilerinin olması için 

oturmamalıyım, bir Ģeyler yapmalıyım, ucundan tutmalıyım. 

 

2010 Mart ayından bu yana ülkemin doğusundan batısına 81 ilde delikli boru 

(teleskop) dikmeye baĢ koydum. Dokuz ilde 12 delikli boru diktim. Ben madem oraya 

gidemedim, o bana gelsin diyerek ve bir teleskop alarak baĢladığım yolculuğum 

bugün beni hiç eğitimini almamıĢ olsam da elleriyle teleskop üreten biri haline getirdi. 

O çocuklar erken yaĢta evrenle tanıĢacak, astronomi belli bir kesimin hobisi 

olmayacak, tüm çocuklar faydalanacak ve bir gün biri o uzay mekiğini inĢa edecek 

dedim. 

EDECEK… 

 

Senelerdir çeĢitli e-postalar alıyorum öğretmenlerden. Okullarına teleskop istiyorlar. 

ġırnak‟tan Edirne‟ye değin. Bu noktada, aman okulların her Ģeyleri tam da bir 

teleskopları mı eksik kaldı diyenleri Tatuni gezegenine gönderiyoruz sevgi ile. 

 

Bir haftadır ekmek parası için eski iĢimle ilgili olarak bir proje Ġstanbul‟da çalıĢtım. 

ÇalıĢtım, zira maddi durumlar söz konusu hepimizde olduğu gibi. 

 

Döndüğümde Balıkesir Manyas‟dan bir köy okulundan yazılmıĢ 57 adet el yazısı 

mektup vardı önümde. Hepsini ağlayarak okudum. „Ben yokluk içinde büyüdüm, 

çocuğum yokluk yaĢamasın‟ cümlesini kurarken içindeki sızının nasıl bir Ģey 

olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, ben de gerçekten yokluk içinde büyüdüm. 

Üniversiteye giderken o gün yanımda mavi kartım dıĢında simit ve çay param varsa, 

kendimi Ģanslı hissederdim. Rahmetli babacığım da bana o cümleleri kurardı. „Kızım 

ben okuyamadım, sen oku…‟ Çok Ģükür okuttu anacığım ve rahmetli babacığım 

beni. Ve bu mektupları okurken iĢte öyle sızladı içim benim… 

 

Gelen mektupların birkaç örneğini paylaĢıyorum. Hepsini buraya koyamadım sevgili 

küçük arkadaĢlarım özür dilerim. 
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AĢağıda ismi geçen küçük arkadaĢlarım, size söz veriyorum, sizi hayallerinize 

kavuĢturacağım. 

Ve ġevket Erdoğan öğretmenim tek cümlem var kurabileceğim; “Ġyi ki varsınız”. Ve 

lütfen olmaya devam edin. 

Ve sen bu yazıyı okuyan sevgili okur, bir Ģeyler mi yapmak istedin? Yapabilirsin. 

Bir yerde mi çalıĢıyorsun? Patronundan benim için randevu al, belki beraber bir 

sponsor bulabiliriz. Korkma, en fazla Uzaylı Zeki/Zekiye muamelesi görürsün, dert 

değil. Çantamda bu çocukların mektupları… Gelir görüĢürüm. 

Sen de sponsor olabilirsin. http://ilkteleskobum.org ĠletiĢim formundan ulaĢabilirsin 

istersen bize. Biz eĢim ve 7 yaĢındaki oğlumla o teleskobu üretmek için emeğimizi 

koymaya hazırız. 

Paran yok, pulun yok değil mi? Ama bir zamanlar çocukluk hayalin vardı, eminim. Bu 

yazıyı facebook / Twitter gibi sosyal ağlarda önüne gelen yerde paylaĢ. Birileri 

görsün. Ne bileyim istersen Seda Sayan‟ı falan ara. 

Bu yazıyı okuyup 100-150 liralık teleskoplardan alıp yollayayım madem diye mi 

düĢündün? Sakın yapma. Bu çocukları ilimden bilimden soğutacak bir Ģey yapmaya 

bizi alet etme. Nedeninin cevabını burada bulabilirsin. 

BaĢka seçenek aklıma gelmedi. Senin geldi ise paylaĢ lütfen. 

Bu yazıyı okuyup iç geçirmekten baĢka yapacak bir Ģeyin yok mu? Sağlık olsun, 

canın sağ olsun. 

AĢağıdaki o 57 adet mektubu yazan küçük arkadaĢlarımın isimleri var. Umarım eksik 

yazmamıĢımdır. 

 

 Ahmet Ġnanç 

 Aleyna Gözetlik 

 Alperen Bayram 

 Bilge Baykal 

 Burcu Öğün 

 Busenur Yılmaz 

 Çağla Çelik 

 Damla Akın 

 Derya Karayılmaz 

 Eda Pamukçu 

 Elif Ergin 

 Emircan 

 Emrah Pamukçu 

 Emrah Türkhan 

 Evra Sidat 

 Eyüphan Filiz 

 Filiz Barotçu 

 Gizem Nur Yılmaz 

 GülĢah Sevimli 

 Havva Acar 

 Ġlayda Karan 

 Mehmet BaĢkan 
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 Mehmet Tahsin Mutlu 

 Mert Can Karaman 

 Merve Özek 

 Mervenur Özdemir 

 Muharrem Özkan 

 Mücahit Bekdemir 

 Nazlı Kaplan 

 Nurdan ġahin 

 Nurhan ġahin 

 Onur Ceylan 

 Onur Küçükaslan 

 Rabia Ceylan 

 Rabia Sevimli 

 Sadettin Mirza 

 Sadettin Sevimli 

 Seda Sarıarslan 

 Sedanur Akyar 

 Sena ġen 

 Simge Övün 

 Sinem Tan 

 ġahsanem Baykal 

 Tolgahan 

 Tuğba Selçuk 

 Ümran Dağlı 

 Vesile Barı 

 Vildan Eser 

 Volkan AkbaĢ 

 Yaren Gündoğan 

 Yasin Ardıcı 

 Yasin Mutlu 

 Zarife Ardıcı 

 Zeyneğ Ögel 

 Zeynep Öz 

 Zeynep Tunç 

kaldırım astronomu 

http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://fezamen.com/2012/10/teleskop-almak-istiyorum-nereden-baslamaliyim/
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Sevgili küçük arkadaĢlarım ve ġevket öğretmenim. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. 

Orta vadede gerekli finansmanı sağlayıp size o teleskobu yapamazsam dahi bir 

gözlem etkinliği için köyünüze geleceğim. Hepinizi sevgi ve evrenin ıĢığı ile 

kucaklayacağım. 

 

Sayın fabrikatör müdürüm diye baĢlayan mektuplar yazmıĢsınız. Ne yazık ki ben 

fabrikatör değilim. O kadar param yok. Hiç olmadı da... Ama bir fabrikatörün belki de 

para ile dahi sahip olamayacağı bir Ģeye sahibim. O da sizin mektuplarınız ve o 

mektuplarda yazan hayalleriniz. 

 

Çoğu büyüğümüzün kavrayamadığı içinizdeki ilim, bilim sevgisi sakın solmasın. 

Hepiniz bir bilim insanısınız. Çevrenizde olan biteni merak ediyor, sorguluyor ve 

araĢtırıyorsunuz. Büyüyünce bunun ezilmesine sakın izin vermeyin. 

 

Gökbiliminde ve teleskop yapımında sahip olmanız gereken en önemli özellik 

beklemeyi bilmek yani sabırdır. GüneĢin batmasını bekleriz. GüneĢ batar. Satürn‟ün 

doğmasını bekleriz. Doğar. Tam o an etrafı bulutlar kaplar. Bulutların dağılmasını 

bekleriz. Hava soğuktur. ÜĢürüz. Karnımız acıkır. Uykumuz gelir. Ama beklemeye 

devam ederiz. Bekleriz… Bekleriz... Bulutlar dağılır. Bir bakarız güneĢ doğmuĢ. 

Ertesi akĢamı bekleriz. Lütfen izin verin ve beni de bekleyin. 

 

Unutmayın, ben büyüdüm ama sizin hayaliniz hala benim de hayalim… Benim 

hayalim sizin hayallerinizin gerçek olması. Ve imkânlar elverdiği ölçüde peĢini 

bırakmayacağım. 

 

GörüĢmek üzere. 

 

Sevgi ve ıĢıkla. 
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“Umut Ol” 2009’da 

tamamen gönüllülerden 

oluĢan, hiçbir derneğe, 

kuruma ve siyasi 

düĢünceye hizmet 

etmeyen, sosyal medya 

üzerinden sesini 

duyurmaya çalıĢan bir 

gönüllülük ekibi. Ġhtiyaç 

sahibi öğrencilerin 

eksiklerini tamamlamak 

ve yüzlerini güldürmek 

için çalıĢan bir 

“gönüllülük” hikâyesine 

gelin, birlikte kulak 

verelim: 
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Zeynep Kıyak  

haber 

Yola nasıl çıktılar? 

Platformun kurucusu Yunus Gültekin, e-ticaret sektöründe çalıĢan bir gönüllü. Bu iĢe 

önce, ihtiyacı olduğunu düĢündüğü bir okula yardım etmek için küçük bir çalıĢmayla 

baĢlamıĢ. Ancak bu durumda çok fazla okul ve eksik olduğunu görünce, daha sistemli 

ve geniĢ bir çalıĢma gerektiğini fark etmiĢ. Ġlk zamanlar yakın çevresinden kapı kapı 

dolaĢarak malzeme toplamıĢ; daha sonra facebook üzerinde kurduğu sayfa ile 

yaptıklarını göstererek, bir platform oluĢturmuĢ. Sonrasında da birçok kesimden yardım 

almaya devam etmiĢ. Bu sayede gönüllü çalıĢan sayısını da arttırmıĢ. Yapılan 

çalıĢmaları görenler, kargo aracılığı ile ya da elden, okullara/öğrencilere gerekli 

malzemeleri göndermeye baĢlamıĢlar. Platform üyeleri de, malzemeler ulaĢtığında, 

okullara kargolanırken ve okullara teslim olduğu zaman, bunları fotoğraflayıp, ilgili 

sayfalarda ve sosyal medyada yayınlamıĢlar. Ġhtiyaç malzemelerini, (Giyecek, kırtasiye 

vb.) gidebildikleri okullara Ġstanbul‟dan ekip olarak gidip, elden teslim etmiĢler ve 

böylece bu bireysel gönüllülük, çoğalmıĢ, “gönüllüler hareketi” haline gelmiĢ.  
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Hangi okullara hangi yardımlar ulaĢtı? 

• Borluk Ġlkokulu- Kars (Kırtasiye malzemeleri) 

• Sevgi Yuvası Anaokulu-Cizre/ġIRNAK  (Bu okulun bir sınıfı terör sebebiyle 

molotoflu saldırıya maruz kalmıĢ ve ne yazık ki, sınıfı yanmıĢtır. Bir hafta 

içerisinde masasından sandalyesine kadar birçok malzeme ve ihtiyaç, ekip 

tarafından temin edilmiĢtir). 

• AĢağıyavĢan Ġlkokulu Anasınıfı-Ġdil/ġIRNAK (Masa, sandalyesi, dolap ve kırtasiye 

malzemeleri ile birçok eksik, ġırnak'taki yardımseverler vasıtasıyla 

karĢılanmıĢtır). 
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• Parmakkapı Ġlkokulu Anasınıfı-Gürpınar/Van (Özel bir Ģirket yardımıyla ana sınıfı 

öğrencilerine tüm kıĢlık kıyafetleri hediye edilmiĢtir) 

• Yağmurca Ġlkokulu, Karapürçek ilkokulu ve Elmalı Ġlkokulu-Uzunköprü/EDĠRNE 

(Çevredeki yardımseverler ve özel bir Ģirket aracılığıyla kırtasiye malzemeleri 

teslim edilmiĢtir). 

ġu an yardım çalıĢmalarının devam ettiği bir çok okul daha var sırada… 

 

martı* aralık 2012 

haber 
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Eğitim için gönüllü hizmet vermek, öğrencilere yardımcı olmak konusunda 

neler söylüyorlar?  

“Yılmamak ve çıkacak zorluklar karĢında dik durmak önemli. Bir Ģeylere baĢlamak 

ve baĢarmaya odaklanmak gerekli. Bir de kesinlikle yardım edenler ve yardım 

bekleyenler arasında ayrım yapılmamalı. Gönüllü olma konusunda da pes 

etmemeli. 
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Destek olmak veya katkıda bulunmak isteyenler, nasıl, nereden ulaĢabilirler?  

Yardımlarını UMUT OL‟ a ulaĢtırmak ve ekipte gönüllü çalıĢmak için internet 

üzerinde google ve facebook sayfasından UMUT OL yazarak aratmak yeterli.  

 

https://www.facebook.com/events/388987011186299/?fref=ts  

info@umutol.com  

https://www.facebook.com/events/388987011186299/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/388987011186299/?fref=ts
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https://www.facebook.com/events/388987011186299/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/388987011186299/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/388987011186299/?fref=ts
mailto:info@umutol.com
mailto:info@umutol.com
mailto:info@umutol.com
mailto:info@umutol.com
mailto:info@umutol.com
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Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar  
Armağan Portakal http://www.armaganportakal.com 
Asude Argun http://www.asudeargun.com 
Aslı Balakın  http://www.dokuzuncubulut.com 
Ayşe Erbulak 
Aytül Bingöl                        http://hosnaz.blogcu.com  
Deniz  Öztaş  http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com 
Dilek Eriklili Beck 
Kazım Yurdakul                  http://www.kirmizidanismanlik.com.tr  
Murat Erdör                       http://www.muraterdor.blogspot.com  
Murat Girgin http://www.misjournal.com 
Nilay Yılmaz   
Nurcan Örtügen Gök http://www.ilkteleskobum.org  
Özgür Bolat                         http://www.ozgurbolat.net   

Sevtap Samra                      http://www.kultursanatajansi.com  
Süheda Atılgan                   http://www.studyometrik.com  
Ufuk Tarhan  http://www.m-gen.biz  
Yağız Gönüler                     http://www.yagizgonuler.com  
Zeliha Dağhan http://www.yaseminsungur.com 
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Facebook:  facebook.com/MartiDergisi 
Twitter: @MartiDergisi 
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Akıl Gözü 
  

Seni bulmaktan önce aramak isterim. 
Seni sevmekten önce anlamak isterim. 
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, 

Sana hep, hep yeniden başlamak isterim. 
  

Özdemir Asaf 
11 Haziran 1923; Ankara  

28 Ocak 1981; İstanbul 
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