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Yasemin Sungur 

Mevsimleri  zamanı geldikçe tek tek yaşıyoruz. Seçme şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Ben 
seçtim, ilk baharı isterim. Ancak sonra düşündüm de ilk baharı bu kadar güzel yapan kış 
mevsiminden sonra gelmesi. Yazı yaşarken özletmesi, son baharda kendini bolca hatırlatması 
ve kış geldiğinde ılık ilk bahar özleminin büyümesi.  
 
İlk bahar. Ağaçlar tomurcuk veriyor, çiçekler açıyor ve meyvelerin müjdesini veriyor. Her yeni iş, 
proje de aynen ilk bahar gibi. Hedeflenen sonucu almak, sabırsızca hemen ulaşmak istiyorsun. 
İlk baharı yaşamak istiyorsun, ancak tüm mevsimleri yaşamadan ve yapılması gereken her şeyi 
yapmadan, yani sen hazır olmadan gelmiyor ilk bahar.  
 
Amaçlarına, hedeflerine ulaşmak için ilk baharı düşlemen gerek. Düşlerini her duyunla 
hissetmelisin, kokusunu duymalı, rengini görmeli, dokunmalısın ellerinle, halatla bağlanmalısın 
düşlerine.  
 
Stefano Elio D'Anna’nın Tanrılar Okulu kitabı ile sohbetteyiz, Kitap ile Sohbet etkinliğimizde. 
Kitabın etkileyici karakteri Dreamer  “İnsan, anladığı kadardır.” diyor ve ekliyor. 
 
“İnsanlık, kendini yenileyebilir, yeniden oluşabilir ve doğabilir, gömülmüş iradeyi geri 
kazanabilir. Kitlesel bir devrime gerek yoktur.  İnsanlığın gerçek dönüşümü, kendi bütünlüğüne 
ve kendi birliğine ulaşan tek bir bireyin dönüşümüyle gerçekleşir.”  
 
Dreamer devam ediyor: “Dünya, onu düşlediğin gibidir, düşünü değiştir, o zaman dünya da 
değişecektir.” 
 
Ne istediğinize karar verin, seçim yapın, ilk baharı yaşamak için hazırlanın, anlayın ve sadece 
yaşayın. Zaman sizin.  
 
Kendi ilk baharınızı düşleyin.  
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın, paylaşın ve farkı görün… 
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Okul yılları öğrenmenin ve paylaĢmanın en yoğun olduğu dönemlerdir. Öğrenci 

danıĢanlarım ile birlikte yaptığımız koçluk çalıĢmarında bir yarı yılı hep birlikte 

geliĢerek ve öğrenerek geçirdik.  

  

Öğrenciyken, ( ki hala aynı konumdayım  ) benim de  bir türlü yanıt bulamadığım 

sorular vardı. Hatta bazen düĢünmekten ĢaĢkına döndüğüm olurdu.  

Peki yanıtını bulamadığım ve beni ĢaĢkına döndüren sorular nelerdi ?  

  

• Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi gibi dersler neden spor, resim ve müzikten daha 

önemli sayılıyordu ?  

• Bazı çocukları yaramaz olarak tanımlarken, bazıları neden sakin olarak 

tanımlanıyordu? 

• Benden daha az bilgiye sahip olan arkadaĢlarım, neden benden daha iyi notlar 

alıyorlardı?  

• Teori ile uygulama ders saatleri neden eĢit değildi? Yada bazı dersler neden 

sadece anlatım ile yeterli kalıyordu ?  

• Kütüphane de araĢtırmaya yönelik konu çalıĢmaları neden daha az yapılmaktaydı 

?  

• Zeki öğrenciler neden öğretmenleri tarafından daha çok seviliyordu ? 

gelişim 

Zeliha DAĞHAN  
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Öğretmelerimin benim hakkımdaki görüĢleri : 

1. Özgüveni eksik 

2. Hayal kuran bir oyuncu 

3. Güzel yazı yazamayan 

4. Beden eğitimine pek yatkın değil 

5. Daha iyi durumda olmayı baĢarabilir 

6. Sürekli yardım etmekten keyif alan  

  

Bunların cevaplarını tam 25 yıl bıkmadan okuyarak, sorarak, deneyimleyerek ve 

uygulayarak bulmaya çalıĢtım. Odaklandığım zamanlarda Ģu sorular belirdi : 

  

• Zeki olup olmadığımıza kim karar veriyor ? 

• Yüksek puan almak daha zeki olduğunun göstergesi miydi ?  

• IQ denilen sihirli kelime bir ayrıcalık mıydı ?  

  

Koçluk çalıĢmalarında her bireyin var olan zekasını özel ve üstün görmek 

gerekmektedir. Hatta bunu danıĢanıza hissettirmenizde gerekir.  

 

Bunun yanında Tony Buzan’ın yorumu aynen aktarıyorum: 

“Sayısal becerilerinizin  ölçülerine dayanan yüksek bir geleneksel IQ, otomatik 

olarak kiĢisel veya mesleki baĢarıya denk düĢen bir ölçü değildir. Son zamanlarda 

baĢkalarıyla iletiĢim kurma, sebat etme, kendi yaĢamını planlama ve dengeleme  

yeteneklerinin ve diğer bazı becerilerin yaĢamda ne denli önemli olduğu giderek 

daha çok fazla kabul görmektedir.”  

 

martı* mart 2013 
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Koçluk çalıĢmalarımızda ister yetiĢkin ister öğrenci olsun, en çok çalıĢtığımız 

konunun baĢında : 

 

• ĠletiĢim 

• Plan yapmak 

• Sabırlı olma ve odaklanmak 

• Kitap okumak 

• Yeteneklerini keĢfetmek 

• Güçlü yönlerinin farkına varmak 

• Hedef belirlemek 

• Belirlediğin hedefte ilerlemek için hareket etmek 

• Okuduklarını ve öğrendiklerini uygulamak 

• YaĢamı sadece okul-ev ikileminde alıp daha geniĢ resim ile çizebilmek 

• Kendine inanmak ve bunu yansıtmak  

• Öğrenmeyi öğremek 

• Duyuları geliĢtirmek 

• Merak etmek ve araĢtırmak 

• DeğiĢime inanmak ve geliĢmek  

  

Tüm zamanların en zeki kiĢisi olarak tanımlanan Leonardo Da Vinci, kendi 

kendi yetiĢtirmiĢ bir insandı. Bu nedenle kendini geliĢtirmeye ve 

geniĢletmeye azmetmiĢ bir insanın neler baĢarabileceğini Ģu Ģekilde 

paylaĢıyor. 

 

1. Duyularınızı geliĢtirin 

2. Bilim sanatını öğrenin 

3. Sanat bilimini öğrenin 

4. Her Ģey bir Ģekilde her Ģey ile ilintilidir 

 

Koçluk çalıĢmaları ile farkındalığınızın ve duyularınızın önemini anlamanın dıĢında 

zekanızı hangi alanlarda geliĢtirmenin anahtarını da vermektedir. 

  

Kısacası “Zekanızı Parlatın” 

gelişim 
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Gelişen Düşünceler Kulübü 
 
Kitap okuyacak, film seyredecek, oyun oynayacağız. Eğlenerek öğreneceğiz. 
Anne Baba Okulunu tamamlayacağız. Kendimizle yolculuğa çıkacak, daha iyi 
birey  olmak için gelişimde buluşacağız. 
 
Mutlu anne-babanın çocukları da mutlu olur:)  
#mutluaile de bireyler sorunlara değil çözüme odaklanırlar, birbirlerine destek 
olurlar. 
 
Çocuklara ve Gençlere neler kazandırmayı hedefliyoruz? 
 

•     Etkili düşünme becerisi kazanmasını, 
•     Takım içerisinde çalışmaya alışmasını, 
•     Var olan liderlik becerisini geliştirmeyi, 
•     Sosyal iletişim becerileri geliştirmeyi, 
•     Problem çözme hızını artırmayı, 
•     Yeteneklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi, 
•     Duygusal ve sosyal zekasını geliştirmeyi, 
•     Eleştirel bakış açısı kazandırmayı, 
•     Kendi kendine anlama becerisi kazandırmayı, 
•     Yaratıcı sorun çözme tekniğini öğretmeyi, 
•     Temel bilimsel konuları günlük hayat ile ilişkilendirmeyi, 
•     Öğrenmeyi öğrenmeyi, 
•     Kendilerini, zamanlarını etkin kullanmayı, 
•     Kariyer ve meslekler hakkında bilgi ve ilgisini artırmayı, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oyun Oynama 

Ġhtiyacı 
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Yaratıcı ve serbest oyunlar, sosyal, duygusal ve kavramsal geliĢim 

için hayati önem arz ediyor. Daha rahat, daha akıllı ve daha uyumlu 

olmak kim istemez? 

 
1966‟da Teksas‟da bir üniverstiede yirmibeĢ yaĢındaki Charles Whitman tam 46 kiĢiyi 

tarayarak katleder. Bu ve bunun gibi vakaların incelemesini yapan psikiyatrist Stuart 

Brown 26 tane benzer cinayetler iĢleyen gençlerde ortak „iki nokta‟ buluyor.  

 

1. Davranış bozukluğu olan ailelere sahipler. 

2. Hiç çocukken oyun oynamamışlar! 

 

Daha sonra yine kendisinin yaptığı 6000 kiĢinin katıldığı araĢtırmada, kuralsız ve 

hayal etmeyi çalıĢtıran, güçlendiren oyunların eksikliğinin uyumsuz ve mutsuz 

kiĢilerin yetiĢmesine sebebiyet verdiği sonucuna varıyor. 

 

 

martı* mart 2013 

Deniz Öztaş 

zihince 
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Bilim adamlarının “Serbest Oyun” diye adlandırdıkları etkinlik ve aktiviteler, 

yaratıcılığı, problem çözmeyi, sosyal olmayı ve strese karĢı dayanıklılığı 

güçlendiriyor. 

 

Peki, bunda bu kadar önemli olan nedir? Her çocuk oyun oynamaz mı?  

 

Dünya genelinde yapılan araĢtırmalara göre 1997 ve 1981 yıllarında bir kıyaslama 

yapılmıĢ ve ortalamada yaklaĢık serbest oyunun %25 oranında düĢtüğü belirlenmiĢ.  

 

Günümüzde ise cep telefonu, bilgisayar ve tablet PC‟lerdeki oynana geliĢi güzel 

(bunların arasında faydalı oyunları dıĢarda bırakmak gerekiyor) oyunları saymazsak 

geriye ne kadar „serbest oyun‟ zamanı kalıyor? 

 

“Serbest Oyun”, bir bakım evinin veya kreĢin çocuklara program gereği oynattığı 

kurallı oyunların birçoğunu da içermiyor. Çocuklarımız büyüyüp okula gittiğinde ise 

kurslar, etütler, dershaneler, özel dersler... Oyun için gereken zaman daha da 

azalıyor. 

 

Ancak Brown‟a göre hiçbir zaman geç kalınmıĢ sayılmaz: “Bir yetiĢkin bile „serbest 

oyun‟ oynayarak zihinsel ve fiziksel olarak kendini geliĢtirebilir.  
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ÖZGÜRCE OYNAMAK ÖNEMLĠ 

Çocukların birçoğu futbol, basketbol, yüzme gibi sporlar yapıyorlar, Monopoly, Amiral 

Battı, Kızma Birader, Risk gibi oyunlar oynuyorlar. Bu tip oyunların en temel 

zaaflarından biri „fazlaca kurallı‟ olmaları...  

 

Serbest oyunda ise bu kurallar ya yoktur ya da azdır, bu sebeple yaratıcılılığı 

geliĢtirir, zhini çalıĢtırır ve geliĢtirir. Çocuklar veya yetiĢkinler hayal güçlerini kullanır, 

yeni karakterler, roller ve hatta aktiviteler oluĢtururlar. Oyunun temeli eğlenceli olduğu 

için sıkıĢtıkları yerde (problem karĢında) kolay kolay vazgeçmezler.  

 

Sosyal hayatta iliĢkilerin ılımlı ve yolunda gitmesi için “doğru iletiĢim” kaçınılmazdır. 

Bu bizim en önemli sosyal yeteneğimiz. AraĢtırmalar gösteriyor ki, çocuklar 

arkadaĢları ile oyun oynarken, ebeveynleri ile olduklarına göre daha kapsamlı bir dil 

kullanıyorlar. 

 

Çocuklarla iletiĢimde ebeveynlerin yaptıkları hatalardan biri de boĢlukları doldurmak; 

bu da çocukların iĢini kolaylaĢtırıyor. Çocuk dıĢarıda kurdukları iletiĢimde de herkesin 

kendilerini aynı Ģekilde anlayacağını yanılmasına sebebiyet veriyor. 

 

Diğer bir incelemede ise “oyun oynamanın”, duygusal reaksiyonlar ve sosyal 

öğrenme ile ilgili olan beyin bölgelerinde nöronların artmasını sağladığı gözleniyor. 

Washington Üniversitesi Nörobilimcisi Jaak Danksepp‟e göre serbest oyun oynamak 

beynin daha „sosyal‟ olması için majör etkenlerden biri; bunun temelinde ise oyun 

oynarken salgılanan BDNF proteini... Bu protein nöron artıĢını tetikliyor. 

martı* mart 2013 

zihince 
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Oyun oynamanın diğer bir özelliği; insanı rahatlaması, gevĢetmesi... Okula veya 

yuvaya yeni baĢlayan öğrencileri hatırlayın! Anne ve babalarından ayrılmak 

istemezler. 1984‟de Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi dergisinde yayınlanan 

araĢtırmada okula ilk defa giden 3-4 yaĢ arası 74 çocuk ile çalıĢılır. Bu grup rastgele 

ikiye ayrılır. Ġlk grupta çocuklar oyuncak dolu bir odaya, ikinci grup ise öğretmenin 

masal anlattığı bir odaya konur. 15 dakika sonra çocukların stres seviyeleri ölçülür. 

Ġlk gruptaki stress oranındaki azalma, ikinci gruba göre yaklaĢık iki kat daha fazladır. 

 

ĠĢin ilginç yanı, tek baĢına oynayanların da gruplaĢarak oynayanlardan daha da fazla 

sakinleĢmesi. Uzmanlar bunun sebebi olarak yalnız oynarken baĢkalarına bağlı 

kalmadan veya etkilenmeden daha fazla „hayal gücü‟ kullanmalarına bağlamaktalar. 

Serbest oyun oynamak aynı zamanda, çocukları daha akıllı yapmakta ve problem 

çözme yeteneklerini artırmakta. Bunlarla da kalmıyor, 18-30 aylık olan bebeklerde dil 

öğrenilmesinde de belirgin artıĢlar gözlenmiĢ.  

 

Her anne ve babanın kendi çocuğu için en iyisini yapmaya çalıĢması doğal, ancak 

oyunlardaki deneyimleriyle çocuklar bir bakıma hayata hazırlanıyorlar. 

 

DiyeĢ bir deyiĢle, ebeveynlerinin onlara „çocuk olma hakkını‟ vermesi Ģart... Serbest 

oyun ve uygun etkinlikler oldukça önemli... 

 

 

martı* mart 2013 
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Peki, yetiĢkinler ne yapmalı? 

Asla hiçbir Ģey için geç değil; National Institute for Play (Ulusal Oyun Enstitüsü) 

baĢkanı Stuart Brown‟un üç önerisi var: 

 

1- Hareketli Etkinlikler 

Zaman kısıtlaması ve hedef beklentisi olmayan, hareketli oyunlar oynayın.  

 

2- Nesneli Etkinlikler 

Amaç olmadan ellerinizle yapacağınız bir aktiviteye katılın, eğlenceli olsun. 

 

3- Sosyal Etkinlikler 

Hedefiniz olmadan sosyal etkinlerde diğer insanlarla iletiĢim kurun. 

 

Tüm bunlar size tuhaf mı geldi? Ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? 

Çocukluğunuzu hatırlayın... Neler yapardınız? Nelerden keyif alırdınız? 

Çocuklarla vakit geçirerek hafızanızı zorlayın. 

 

Aman benim artık vaktin yok, çok iĢim var demeyin! 

Emin olun ki, oyun oynadıkça hemen hemen aynı zamanda daha çok iĢ üretmeye 

baĢlayacaksınız. 

 

Oyundan elde edeceğiniz „mutluluk‟ ve „enerji‟, ayırdığınız vakti fazlasıyla size geri 

kazandıracaktır. 

 

Bol oyunlar! 

martı* mart 2013 
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Ġngiltere’nin Kalbi 

Londra  

 17 
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Sevil MERT 

 

gezi 

Ġngiltere'nin kalbi Londra seyahati uzun zamandır ertelenmiĢ bir seyahatti. "3 saat 

mesafede nasılsa gidilir, gezilir bir gün acelesi yok" diye düĢünüyordum hep. Bugün 

de gitseniz 20 sene sonra da gitseniz aynı. 

 

Gitmeden önce dersime çalıĢıp bir rehber hazırlamıĢtım, çok iĢime yaradı. Gezdiğim 

ve gezemediğim ama gezilmesi gereken yerleri toparladım. 

 

Londra Ģehir merkezinde gezilecek yerler için 4 günlük bir gezi rotası hazırladım, 

umarım iĢinize yarar. 

 

Londra'nın Ģehir merkezinde görülecek ana yerler yürüme mesafesinde, eğer 

kondisyonunuza güveniyorsanız :) 4 günlük planın birinci gününde Londra'nın 

simgesi haline gelmiĢ birkaç yapıyı görecek Ģekilde bir plan yaptım. Benim rotam 

bundan biraz daha farklıydı. 

 

Ġlk günü Thames Nehri kıyısında geçireceğiz. 

 

• Parlemento Binası & Big Ben  > Güne her Londra fotoğrafında görmeye 

alıĢtığımız büyük parlemento binası ve Big Ben saat kulesi ile baĢlıyoruz. 

Parlemento halkın ziyaretine açık. Westminster metro istasyonunda indiğinizde 

tam da Big Ben'in önüne çıkıyorsunuz. 

 

• Westminster Abbey > Parlemento binasının hemen karĢısında taç giyme 

törenlerinin yapıldığı kilise yer alıyor. Londra'da bugüne kadar alıĢık olmadığım bir 

durum kiliselerin giriĢi ücretli. 

 

• London Eye > Londra Olimpiyatları için tasarlanmıĢ, ilk yapıldığında Ģehrin 

dokusunu bozduğu için çok fazla tepki almıĢ ancak zamanla Ģehrin turizm 

simgelerinden biri haline gelmiĢ olan London Eye ile devam ediyoruz. London 

Eye'e ulaĢmanın en kolay yolu Waterloo metro istasyonu. Eğer metro kullanmak 

istemezseniz yine Waterloo'dan geçen otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. London 

Eye sabah saatlerinde hem daha tenha oluyor, hem de ıĢık fotoğraf çekmek için 

daha uygun. Eğer parlemento tarafından geliyorsanız tek yapmanız gereken bol 

bol fotoğraf çekerek Waterloo köprüsünü geçmek. 
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London Eye giriĢ bileti eğer kapıda alırsanız 19.20pound. Internetten alırsanız %20 

ucuz alabilirsiniz. London Eye internet sitesinden alım yapabilirsiniz. Ayrıca internet 

ya da kapıdan ya da turizm ofislerinden London Eye, Madame Tussands, Sea Life, 

The London Dungeon ya da Cruise turlarının paket versiyonlarını daha uygun 

fiyatlara alabilirsiniz. 

 

• London Aquarium > Eğer zamanınız varsa London Eye'in hemen yanındaki 

akvaryumu da ziyaret edebilirsiniz. Ben girmedim, ilgisi olanlar için ilginç bir 

deneyim olabilir. 

• Royal Festival Hall & National Theatre > London Eye'dan çıkıp nehir kıyısından 

devam ediyoruz. Nehir kıyısındaki kültür merkezi Royal Festival Hall'da bir mola 

verip eğer Ģanslıysanız sergilenen ücretsiz gösteri veya sergileri izleyebilirsiniz. 

Tiyatro molası için ise bir sonraki bina National Theatre'da soluklanabilirsiniz. 

National Theatre'ın hemen arkasındaki seyyar teygahlarda dünyanın her 

köĢesinden yemeklerin tadına da bakabilirsiniz.  Tiyatro binasının önünde ise 

ikinci el satanlar, sahaflar gibi hergün farklı tezgahlarla karĢılaĢabilirsiniz. 

• Tate Modern > Thames nehri kıyısından devam ediyoruz. Modern sanata ilginiz 

varsa 4-5 katlı bir sanat galerisinde gezmeye hazır olun. Ben geç saatte gittiğim 

için çıkamadım ama en üst kattaki cafesinin muhteĢem bir manzarası varmıĢ, 

benden söylemesi :) Tate Modern'den çıkınca Millenium köprüsünü göreceksiniz, 

köprüden tam karĢıya bakarsanız St. Paul Katedrali'ni görürsünüz. Londra'nın en 

büyüğü ve yine giriĢi ücretli. Hatta kapısında cennetin kapısı yazıyor, giriĢi 

15pound :) Günün sonuna yaklaĢtıysanız rotanızı oraya çevirebilirsiniz. Eğer hızlı 

gidiyorsanız nehir kıyısından devam :) 

gezi 

http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
http://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
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• Shakespear's Globe > Hemen Tata Modern'in yanında Shakespear'in 

dünyasıyla tanıĢabilirsiniz. 

• Borough Market > Eğer geziniz PerĢembe, Cuma ya da Cumartesi günü ise bu 

pazara mutlaka uğramalısınız. Meyvalar, sebzeler, yine dünya lezzetleri, hareket 

bol fotoğraflık malzeme sizi bekliyor olacak. Borough Market'e gelmeden önceki 

ara sokaklarda ise sizi sürprizler bekliyor olabilir. Londra seyahatimdeki en fazla 

beğenilen fotoğrafım o ara sokaklardan birinde çekildi. Borough market hemen 

London Bridge'in ayağında, London Bridge'den geçen metro ya da otobüslerle 

kolayca ulaĢabilirsiniz. Borough Market'in giriĢinde Southwark Katedrali var, 

Londra'daki ilk Gotik kilise imiĢ ve 1400 yaĢında. 

• Tower Bridge > Londra'nın meĢhur mavi köprüsü Tower Bridge'e doğru nehir 

kıyısından devam ediyoruz. Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Köprünün içine girebilir, 

üst katına çıkabilirsiniz. DıĢarıdan da görüntüsü oldukça güzel. Bu rotayı 

izlediğinizde burada günün sonuna gelmiĢ olmalısınız. Havanın kararıp 

Londra'nın gece fotoğraflarını çekmek için harika bir fırsat :) 

 

martı* mart 2013 
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Ġkinci günü sokaklarda ve parklarda geçireceğiz. 

 

• Buckingham Sarayı >  Rotamız Kraliyetin merkezi Buckingham'dan baĢlıyor. 

Buckingham'a ulaĢmak için Greenpark ya da Hydepark duraklarını 

kullanabilirsiniz. Sarayın içini gezebiliyorsunuz, halen aktif olarak kullanılmasına 

rağmen belli bölümleri halka açık. Parklar arasından geçerek Saray'a 

ulaĢtığınızda eğer hava açıksa ve Ģanslı gününüzdeyseniz saat 11:00'de 

baĢlayan nöbet değiĢim törenini yakalayabilirsiniz. 

• Hyde Park > Buckingham'ı gezip nöbet değiĢimini de izlediyseniz uzun bir park 

gezmesi iyi gelebilir. Hyde Park meĢhur "Speakers Corner" ı ve uzun yürüyüĢ 

parkurlarıyla güzel bir Pazar yürüyüĢü için harika seçim. Dilerseniz bisiklet ya da 

parkın içindeki gölde kayık kiralayabilirsiniz. 

• Kensington Park > Hyde Park'ın bitiĢiğinde Kensington Park yer alıyor, içinde de 

Kensington Sarayı. 

• Portobello Road & Notthing Hill >  Kensington Park'ın bitirdikten sonra Hugh 

Rant'ın meĢhur filmi Notthing Hill'in çekildiği semte gelmiĢ oldunuz. Portobello 

sokağı ise filmdeki pazar sokağı. Antikalar, ilginç ürünler bulabileceğiniz pazara 

haftasonları gitmekte fayda var. 

• Camden Town > Günü benim için Londra'nın en hareketli bölgesinde bitirmenizi 

öneriyorum. Bunun için Notthing Hill'den bir otobüse ya da metroya atlayıp 

Camden Town'a gidin. ġuana kadar dolaĢtığınız Londra'dan farklı bir Londra sizi 

bekliyor. Çok renkli, çok hareketli... Fotoğraf makinanızı hiç kapatmayın çünkü 

her köĢede çekim yapabileceğiniz bir malzeme var. Etnik ürünlerden ikinci ellere, 

dünya yemeklerinden sokak sanatçılarına kadar karmakarıĢık bir yer burası. Rock 

barları, eski at ahırlarından bozma alıĢveriĢ yerleri... Londra'nın en sevdiğim 

köĢesi burası oldu. 

gezi 
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Üçüncü günü Londra'nın en meĢhur alıĢveriĢ, yemek ve gece hayatı 

mekanlarına ayırdık. Londra'ya geldik ama hala en meĢhur sokaklarını 

gezmedik dediğinizi duyar gibiyim :) O yüzden hemen baĢlayalım. 

 

• Marble Arch > Saray kapılarından biri olarak tasarlanan sonra da yeri değiĢtirilen 

bu yapının tek özelliği meĢhur Oxford Street'in baĢlangıç noktası olması. Marble 

Arch durağından geçen bir metro ya da otobüsle buraya kolayca ulaĢabilirsiniz. 

• Oxford Street > Londra'nın en uzun caddesi burası. Ġstanbul'daki Ġstiklal ya da 

Bağdat caddesine benzetebiliriz. Sağlı solla mağazalarla dolu düz ve uzuuuun bir 

cadde. Caddenin hemen giriĢinde insanların valizler dolusu alıĢveriĢ 

yaptığı Primark mağazaları var.  Caddenin sağında kalan bölge Myfair bölgesi, 

Londra'nın en lüks semtlerinden biri. YaklaĢık 500-600 metre sonunda Oxford 

meydanına ulaĢıyorsunuz. Buradan Regent caddesini takip ederseniz bir diğer 

ünlü meydan olan Piccadilly'e ulaĢırsınız. Biz Ģimdilik Oxford'da devam ediyoruz. 

Cafeler, mağazalar insan seli... 

• Soho > Totenham meydanına gelmeden sağmızda ise kalan bölge meĢhur Soho. 

Lezzetli yemekler bulabileceğiniz restaurantlar, ilginç ürünler bulabileceğiniz 

mağazalar ara sokaklara serpiĢmiĢ. 

• British Museum > Oxford'un sonuna kadar yürümüĢken solda ara sokakta kalan, 

Ġngilizlerin dünyanın heryerinden topladıkları eserlerin sergilendiği British 

Museum'a uğruyoruz. Hakkıyla gezmek için birgününüzü ayırmanız gerekebilir. 

Ya da müze haritasına bakıp sadece ilginizi çeken bölgelerini gezebilirsiniz. 

 

martı* mart 2013 
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• Covent Garden > Müzden çıkıp yolun karĢısındaki sokaklara dalıyoruz. Covent 

Garden'a doğru ilerliyoruz. AlıĢveriĢ yapmak, meydanda soluklanmak, Apple 

Store'daki ilginç ürünleri incelemek için vakit ayırın. Ayrıca Apple Store'ın 

arkasındaki UlaĢım müzesi de ilginizi çekebilir. 

• Trafalgar Meydanı >  Yine ara sokaklardan bu kez Londra'nın merkezi sayılan 

Trafalgar Meydanına çıkıyoruz. Meydan son derece hareketli. Ayrıca ücretsiz 

gezebileceğiniz National Galery'i de hemen meydanın baĢını bekliyor gibi. 

Komutan Nelson anısına dikilmiĢ 52 metrelik de bir anıt meydanı bekliyor.  Bu 

bölge tiyatro binalarının da çokça yer aldığı bir bölge. 

• Piccadilly Circus > Londra'nın en hareketli meydanlarından biri de burası. China 

Town ve Soho'ya yakın olması, Londra'nın önemli kültürel aktivitelerinden biri olan 

müzikallerin çoğununn bu bölgedeki tiyatrolarda sahnelenmesi ve Oxford Street'e 

de komĢu olması nedeniyle stratejik bir noktada. 

• China Town >  Piccadilly'nin ve Soho'nun komĢusu Çin mahallesindeki 

restaurantların çoğunda sıra oluyor, söylemedi demeyin. 

 

 

martı* mart 2013 

gezi 
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Günü Soho'da bitirebilirsiniz, bu günlük rotamızın da sonuna geldiik ;) 

Dördüncü gün müzeler günü... 

 

Londra'daki özel müzeler hariç müzelere giriĢ ücretsiz. Haftasonları oldukça kalabalık 

oluyorlar, o yüzden tavsiyem vaktiniz uygunsa hafta içi bir günü müze gezisine 

ayırmanız. 

 

Londra'da Görülmesi Gereken Müzeler 

• Natural History Museum - Doğa Tarihi Müzesi - Ücretsiz 

• Science Museum - Bilim Müzesi - Ücretsiz 

• Victoria & Albert Museum - Victoria ve Albert Müzesi - Ücretsiz 

• British Museum - Ġngiliz Müzesi - Ücretsiz 

• London Transport Museum - Londra UlaĢım Müzesi - 15pound 

• National Galery - Ulusal Galeri - Ücretsiz 

• Museum of London - Londra Müzesi - Ücretsiz 

• St Paul's Katedrali - Aziz Paul Katedrali - 15pound 

• Tower of London - Londra Kulesi - 20.90pound   

martı* mart 2013 



Caz Üzerine Birkaç 

Söz 
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Tunçel GÜRSOY 

 

müzik 

“Caz yapma” diye bir ifadenin kullanıldığı bir baĢka dil var 

mıdır bilmiyorum, ama “çok konuĢma, dırdır etme ” demek 

isteyen kiĢiler Türkçe‟de bu ifadeyi kullanırlar. Bu Ģartlar 

altında caz üzerine bir Ģeyler söylemek daha baĢtan 

ürkütücü olabilir. 

  

Ama cazın temelinde ve doğasında bu ürkütücülüğü 

tetikleyen bir Ģeyler zaten vardır çünkü hepimiz bir Ģekilde 

caz müziğinin etkisi altında yaĢarız.  “Neden?” sorusunun 

cevabını ise bana göre caz müziği konusunda yazılmıĢ en 

önemli kitaplardan birisi olan Joachim E. Berendt‟in “Caz 

Kitabı‟ adlı kitabında okuyabiliriz: 

  

Caz, daima bir azınlığın iĢi olageldi. 30‟lu yılların swing döneminde bile, yaratıcı 

siyah müzisyenlerin yaptığı caz – bir iki istisna dıĢında – dar bir kitle tarafından kabul 

gördü. Ancak yine de, cazla ilgilenenler ve onu destekleyenler çoğunluğu etkilemiĢtir. 

Çünkü yüzyılımızın popüler müziğini besleyen cazdır. TV polisiyelerinin müziğinden 

tutun, asansörlerde, otel lobilerinde ve radyo reklamlarında, filmlerde ve walkman‟de 

kulağımıza çalınan; ya da çarlistondan rock‟a, funk ve hip-hop‟a kadar dans ederken 

duyduğumuz günümüzün harcıâlem müziğinde bizi saran bütün sound‟lar cazdan 

gelmektedir (Çünkü Batı müziğine vuruĢ-beat-cazla girmiĢtir). 

 

ĠĢte bu nedenle, cazla derinlemesine ilgilenmek, bizi kuĢatan sound‟ların kalitesini 

yükseltmektir.  

  

Tam da bu nedenle bir yandan cazın farklı türleri, biçimleri ve sitilleri; öte yandan bu 

farklılıkların doğduğu dönemler arasında doğrudan ve ayrıntılara inerek 

kanıtlanabilecek bir bağlantı mevcuttur. 

 

Eğer bize caz müziğinde-müzikal doruk noktalarının dıĢında-en etkileyici Ģeyin ne 

olduğunu soracak olursanız, cevabımız “stillerindeki evrim” olurdu. Avrupa konser 

müziğinde barok veya klasisizm, romantizm veya izlenimcilik neyse, cazın evrimi 

içinde stiller de aynı Ģeydir; yani her biri kendi zamanıyla örtüĢür. 
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Birçok büyük caz müzisyeni çaldığı stille, içinde yaĢadığı zaman arasındaki iliĢkiyi 

hissetmiĢtir.  

Birçok caz müzisyeni önceki caz stillerini yeniden yaĢatmayı Ģüpheyle karĢılamıĢtır. 

Tarihselciliğin cazın doğasıyla çeliĢtiğini bilirler.  

Caz müziğini ayakta tutan Ģey canlılığı, yaĢıyor olmasıdır.  

YaĢayan Ģey değiĢir; caz‟da doğduğu günden beri sürekli olarak içinde bulunduğu 

çağın dinamikleri ile değiĢmiĢtir. Ama her yaĢamın ardında bir doğuĢ vardır. Berendt 

cazın doğuĢunu Ģöyle anlatmıĢtır: 

  

“Caz New Orleans‟ta doğdu. Bu neredeyse herkesçe bilinen bir doğrudur-herkesçe 

bilinen doğruların doğrusu ve eğrisi ile birlikte. Doğru olan New Orleans‟ın cazın 

doğuĢundaki en önemli kent olduğudur. YanlıĢ olan ise, cazın tek baĢına bu kentte 

doğduğunu düĢünmektir. Bir kıtanın, bir yüzyılın, bir uygarlığın müziği olarak caz o 

zamanlar, patenti tek bir kente ait olamayacak denli yüzergezer bir Ģeydi. “ 

  

Caz Fransız göçmenlerin, Afrika‟dan gelen kölelerin, bu iki grubun arasında olan 

“Creole” sınıfının birbiriyle kaynaĢan kültürlerinden doğdu. 

 

Köle zenciler ana yurtlarından gelirken polyritmik anlayıĢlı ve pentatonik gamlı 

müziklerini de yanlarında New Orleans‟a getirmiĢlerdi. Bu müzik Avrupa kültüründen 

taĢınan gavotta, polka, marĢ gibi müzik formları ve armonilerle karıĢtı, farklı ritimler 

çarpıĢtı ve zaman geldi, tüm bu müziklerden bir baĢka bir boyut doğdu.  
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müzik 

Yeni bir kıtada göçmenler yepyeni bir müzik yarattılar. Bu yeni müzik hem köklerinin 

uzandığı eski müziklere benzedi hem de o güne kadar görülmemiĢ bir canlılık ve 

neĢe içerdi. Bu müziğe “jazz” dediler. Ġsminin tam olarak nereden geldiği halen 

bilinmemekle beraber bu isim benimsendi. 

 

Aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen caz çıktığı ilk günden beri sürekli 

olarak geliĢerek  büyümeye devam ediyor. Ve öyle gözükmektedir ki sürekli geliĢen 

bir sanat formu olarak caz da her zaman yeni arayıĢlar ve yaklaĢımlar olmaya devam 

edecektir. 

  

Bugün gelinen noktada caz denilince anlaĢılan Ģey o kadar geniĢ olmuĢtur ki neyin 

caz neyin caz olmadığı konusunda doğaçlama kavramı da dahil herkesin aynı 

düĢünceyi paylaĢtığı hiç bir teknik tarif kalmamıĢtır, ama benim kiĢisel olarak 

vardığım nokta Ģu oldu: 

Caz yaĢadığımız  Ģeylerin ses olarak ifadesidir. 

  

Büyük caz ustası Duke Ellington‟a cazın geleceği ne olacak diye sorulduğunda Ģöyle 

cevap vermiĢtir: 

  

“Bence gelecekte caz diye bir Ģey kalmayacak. Sadece iyi müzik ve kötü müzik 

olacak.”  
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Amerika‟da çıkan bu orijinal müzik büyüyüp geliĢtikçe içinden çıktığı tüm kökleri 

kapsayan evrensel bir sese ve dile dönmüĢtür. 

 

Bu evrenselliğin köklerinde eğlenme ve eğlendirme dürtüsünün ötesinde bir boyut daha 

vardır. Berendt kitabında bunu Ģu sözlerle ifade eder: “Caz, doğuĢundan yüzyıl sonra 

hâlâ doğduğu zamanki Ģeydir; bir protestonun müziğidir. Bu yanı da diriliğini oluĢturan 

unsurların bir parçasıdır. Toplumsal, ırksal ve manevi ayrımcılığı, değersiz burjuva 

ahlâkının kliĢelerini, modern toplumun iĢlevsel örgütlülüğünü, bu dünyanın bireyselliği 

yok ediĢini, kendine uymayanları yargılayan standartların kategorize edilmesini 

protesto eder. 

 

Bugün caz, tahakkümü sadece kendine ve yaratıcı üretkenliğine karĢı değil, aynı 

zamanda insani ve insana yaraĢır varoluĢa karĢı her yerde bir tehdit olarak gören-

bütün ülkelerde ve sosyal sistemlerde, bilimcilerin, felsefecilerin, yazarların, 

müzisyenlerin, sanatçıların ve bütün alanların duygulu insanlarının, kısaca çağımızın 

resmini sonraki nesillerde iz bırakacak bir Ģekilde belirleyen herkesin katıldığı-dünya 

çapında bir protesto biçimine büründü.” 

  

Ġnsan denen varlık önce öğrenir, sonra da öğrendiklerinin ıĢığında kendisini ve 

çevresini sorgular. Ben müzisyen olmamama rağmen kendi yaĢamımın her döneminde 

dünyayı caz merceğinden gördüm ve değerlendirdim. Her zaman değiĢik düĢünceleri 

merak ettim, her zaman kendi doğrularımı sorguladım. Her zaman yaĢamın farklı 

yorumlarının peĢinden koĢtum. Bu bana yaĢamayı kolaylaĢtırmadı ama yaptığım her 

Ģeyi inanarak ve mutlulukla yapabilmeyi sağladı. 

  

YaĢadığımız dünya hızla değiĢiyor, değiĢimin hızı değiĢimin kendisinden daha önemli 

oluyor, bilgi çağına girerken insanlık bir kere daha kendisini ve değerlerini sorguluyor. 

  

Caz günümüzde de bu sorgulamanın en önünde yer alıyor. Eskiye dönüyor, yeniyi 

arıyor, eskiden hareket ederek yeni Ģeyler yaratıyor, soruyor, sorguluyor. Bu yüzden de 

caz müziği denilen Ģey yerinde duramıyor. Herkes bir birine soruyor, ne olacak bu 

cazın hali, caz ise onlara müzikle cevap veriyor.  

 

Sizce dünyanın hali ne olacak? Ġklim değiĢikliği, ekonomik bunalımlar, pazar 

ekonomisinin çöküĢü, yerine bir Ģey koyama mamanın sıkıntısı, sosyal değiĢimler, bilgi 

çağının getirdiği teknolojik imkânların hızına yetiĢemeyen bir felsefe, insanlığın 

yeniçağa geçerken hissettiği tüm sıkıntılar, anlamsızlıklar, sorular, bunalımlar; sizce ne 

olacak dünyanın hali? 

 

 

  

Caz yapma diyerek baĢladık, caz yaparak bitirdik, Ģimdi siz benim 

sunduğum bu temayı alın, kendi gerçeğinizdin süzgecinden geçirin ve 

yeniden yazın, iĢte size caz. Caza bir Ģey olmaz ama size oluyor, 

neler olduğunu anlamaya çalıĢın.  



Location Independent 

Ya da Elveda Ofis!  
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Zeynep KIYAK 

 

alternatif ik sözlüğü 

Ġstediğiniz yerde yaĢayarak, istediğiniz iĢi yapmak fikri, kulağa ne 

hoĢ geliyor değil mi? Sabah kalkıp, bisikletle evinizden çıkıp, sonra 

denize girip, daha sonrasında da iĢinizin baĢına geçmek, hayal 

değilmiĢ aslında… Nasıl mı oluyor? ĠĢte cevabı: 

Uzun bir süredir bu konu hakkında 

yazmayı istedim, hatta geç bile 

kaldım. Ama kısmet 

bugüneymiĢ. “Elveda Ofis” ile ilk 

defa karĢılaĢanlar için kısa bir bilgi 

vereyim:  

 

Elveda Ofis ya da Location 

Independent, belirli bir yer olmadan 

çalıĢma hareketi. Yani, herhangi bir 

ofisten, iĢten, iĢyerinden, mekândan, 

yerden bağımsız olma hali. 

Yerden bağımsız olma; aslında baĢlı baĢına bir yaĢam tarzı ve benimsenmeye 

baĢlanan bir hareket. Dünyada son 7 yıldır yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢ… 

Türkiye‟de ise adı, son iki yıldır duyuluyor. “Home Office” çalıĢmanın bir adım ötesi. 

Burada bir yandan dünyayı dolaĢabiliyor, bir yandan da var olan iĢinizi 

sürdürebiliyorsunuz. Tabii ki aslında bazı kısıtlamalar da yok değil. Seçtiğiniz iĢin 

internet üzerinden yürütülebilir olması ve iyi derecede bilgisayar bilgisi, Ģart. 

 

Kendimize dönecek olursak,  iĢ ve yaĢam Ģekillerimizi düĢündüğümüzde, biz, 

genellikle, bayramlar, yılbaĢı, izin günlerimiz gibi tatiller için, önceden plan yaparız, 

öyle değil mi? Bir de, plan yapmakla kalmaz, parayı nasıl denkleĢtireceğimizi 

düĢünürüz, kredi kartıyla tatile çıkıyorsak, koca kıĢ, onun ödemesini yapar dururuz. 

Yani, bizim hayatımızda, “yer değiĢtirmek” ; bize göre, iĢimize, mesleğimize, iĢten 

uzak kalacak gün sayımıza, tatillere, aile yapımıza ve tabi ki cebimizdeki paraya 

bağlı. Ama bu durum, Elveda Ofis anlayıĢına göre; bunlara bağlı değil. 
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Çünkü,  Location Independent; istediğiniz zaman, para biriktirme kaygınız olmadan, 

yer değiĢtirebilmek demek. Ġsterseniz, bir yıl Bodrum‟da, isterseniz, 6 ay Trabzon‟da 

veya Syndey‟de yaĢamak mümkün. Yer seçiminiz de tamamen size bağlı. ĠĢte bu 

yüzden de, bu yaĢamın adı, “yerden bağımsızlık”. 

 

Peki, bunu yapabilmeyi sağlayan ne? Tabii ki,  teknoloji. Teknoloji sayesinde, artık 

nerede olduğunuzun bir önemi yok. Internet ve diğer teknolojik araçlar kullanılarak, 

müĢterilere ulaĢılabiliyor, zaman değil, hedef odaklı çalıĢılabiliyor. Belki her iĢ alanı 

veya her meslek için geçerli değil ama yine de, olduğu zaman, neler oluyormuĢ, 

araĢtırdım ve paylaĢmak istedim:  

 

 Bu anlayıĢ, yapılan iĢin doğru, yanlıĢ olduğunu sorgulamadan, baĢkalarının 

yaptıklarından daha iyi ya da kötü olup olmadığını düĢünmeden, gerçekleĢtirilen 

bir seçim. Bir yaĢam biçimi... Seçilen hayat. 

 

 Para, sadece onu kullanarak bir Ģeyler paylaĢabiliyorsan ve daha da önemlisi 

yaptığın Ģeylerden zevk alıyorsan faydalı. 

 

 En güvenli iĢ, kendin için yarattığın iĢtir. 

 

 Hayallerindeki hayatı yaĢamak için, illa ki, maddi açıdan çok zengin olmaya gerek 

yoktur. 

 

 Yerden bağımsız biri olabilmek için, emekli olmak, zengin olmak veya hazır 

olmayı beklemek gerekmez. 
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alternatif ik sözlüğü 

Bu hareketin öncüsü, 2009‟da Özlem YetiĢ oldu Türkiye‟de. Hatta artık ona “Elveda 

Ofis Özlem” diyorlar.  Farklı bir yaĢam seçimi… MüĢterileriniz varsa, teknolojik 

imkânlarınız yerindeyse, bazı Ģeyleri yapmak için, beklemeniz gerekmiyor. Ġlgilenmek 

isteyenler, http://www.elvedaofis.com/      „u ziyaret edebilirler. 

  

Önümüzdeki yıllarda, iĢ hayatı ofislerin içine sıkıĢmaktan çıkacak, çok farklı rollerde, 

farklı mekânlarda soluklanacak. En azından, ben öyle düĢünüyorum. 

Hayat, yaĢamak için. Tam bu anda!  

 

Yarın, gelecek ay, gelecek sene için değil. Tam Ģimdi.   

 

Ġmkânlarınız elveriyorsa, denemeye değer gibi gözüküyor. Ne dersiniz? 
  

http://www.elvedaofis.com/
http://www.elvedaofis.com/
http://www.elvedaofis.com/
http://www.elvedaofis.com/
http://www.elvedaofis.com/
http://www.elvedaofis.com/
http://www.elvedaofis.com/
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Otodidakt 

(Autodidact)  
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Otodidakt; kendi kendinin öğretmeni, otoditaktizm; kendi kendine öğrenme demek.  

  

Latince, Auto=Kendi ve Didaktikos= Öğretim kelimelerinden türemiĢ. DüĢünerek, 

derinleĢerek, hazmederek odaklı öğrenme Ģekli. Herhangi bir okula, eğitim sistemine 

bağlı olmaksızın kendi baĢına yapılan düĢünmelerle, araĢtırmalarla, tartıĢmalarla, 

çalıĢmalarla öğrenme hali... 

  

Otodidaktlar çok ama çok düĢünerek, kütüphanelerde, web sitelerinde araĢtırmalar, 

tasarımlar, deneyler, egzersizler vb. yaparak belirli bir konuda, alanda çok 

derinleĢiyorlar.  GeliĢtirdikleri bilgi ve deneyimi klasik, sınırlı eğitim sürelerinde ve 

yapılarında edinmek mümkün olmadığı için okuldan, arkadaĢlarından, 

kardeĢlerinden, uzmanlardan, mentorlardan öğreniyorlar, rehberlik alıyorlar. Her 

yerden, her kaynaktan bilgi emiyorlar, süzüyorlar, evirip, çeviriyorlar.  

  

martı* mart 2013 

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Kendilerini belirli bir sisteme bağlı olmak zorunda hissetmiyorlar. Hissetseler de 

oralarda tatmin olmuyorlar. Onları bilinenler değil, bilinmeyenler, daha ne olabilir‟ler, 

ya olursa‟lar çekiyor... 

 

Tek kitlendikleri Ģey hakkında sınırsız bilgi edinmek istedikleri konu alan oluyor. Ötesi 

onları pek ilgilendirmiyor... Kısacası öğrenme tutkuları hiç bir engel tanımıyor, 

mazeret kabul etmiyor...  

 

Ve kabullendiğimiz doğruların aksine, pek çok içeriği aslında bu otodidakt profiller 

geliĢtiriyor, zenginleĢtiriyor.  Çünkü onlar yayınlar, yapıyor, itirazlar ediyor, yorumlar 

yazıyor ve sürekli çomak sokuyor; geliĢimi zorluyorlar... 

 

Otodidaktizm ilk kez 1160‟larda Endülüs‟lü filozof Abu Baker Ġbn-Tufayl‟in felsefi 

romanı Hayy‟de bahsedilmiĢ. MarakeĢ'li vahĢi bir çocuğun kendi kendine çeĢitli 

aletler geliĢtirerek doğayla mücadelesinin anlatıldığı hikayede “insanı geliĢtiren 

toplum ya da onun sözleĢmeleri değil, kendisidir” vurgusu dikkat çekiyor.  Odak 

noktadaki yaklaĢım; “insan en yalın bilgidir” oluyor. Tarihten bilinen en önemli 

otodidaktlardan biri Leonardo da Vinci. Benim yakından tanıdığım iki uç örnek; 

Jacque Fresco ve Dr. Sadeg Faris. Her ikisi de sistemli eğitimden geçmemiĢ ancak 

en bilinen üniversitelerde dersler vermiĢ, ödüller, patentler almıĢ dahi denen bilim 

insanları. 21. Yüzyılın en meĢhur otodidakt‟larından bir de mimar Tadao Ando 

Eminim Ģimdi düĢününce sizler de pek çok otodidakt isim bulacak hatta kendinizin de 

bir otodidakt olduğuna hükmedeceksiniz... Ki eminim doğrudur... 
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Ġçinde bulunduğumuz çağ otodidaktizmi kolaylaĢtırıyor, teĢvik ediyor ve klasik 

öğrenme yollarını tıkıyor. Kısaca bakalım: 

  

1. Teknoloji, yeni farkındalıklar iĢ ve yaĢam biçimlerini/alıĢkanlıklarını değiĢtirmeyi 

zorunlu kılıyor.  

2. Bu nedenle değiĢim ve öğrenilmesi gereken Ģeylerin sayısı, kapsamı çok fazla ve 

çok hızlı  artıyor.  

3. Daha okulu, akademik literatürü geliĢmeden pek çok konu hayatımıza giriveriyor.   

Yepyeni ihtiyaçlar, sorunlar, fırsatlar, tehditler yaratıyor. Yani gitmek istesek de 

pek çok konunun okulu oluĢamadan, sorusu, ihtiyacı oluĢuyor... 

4. Geleneksel eğitim içeriklerinin, yöntemlerinin, araçlarının çoğu kısa sürede 

iĢlevsizleĢiyor. 

5. Giderek artan hız ve çeĢitlilikte, bilgiye, uzmana, kaynağa vb. eriĢim farklı ve 

çoklu kanallardan olanaklı ve kolay hale geliyor. Dijital kanallardan öğrenme 

olanakları ise tersine, kolaylaĢıyor, çoğalıyor ve ucuzluyor.  

6. Klasik kanallardan eğitim almak giderek pahalılaĢıyor Ġnsanların geliri düĢüyor ve  

aradaki makas, açıldıkça açılıyor.  

7. Ġnsanlar odaklanmak ve derinleĢmek istedikleri alanlar dıĢında gereksiz Ģeyler 

öğrenmeye çalıĢarak vakit kaybetmek istemiyorlar.  

  

ĠĢte bu nedenlerle diyorum ki geliĢmek, değiĢmek isteyene artık bahane yok... Yol 

ardına kadar açık. Üstelik de bu, zaten neredeyse antik çağlardan beri kullanılan bir 

yöntemmiĢ... Ġlerleyelim:) 

  

O zaman bu yüzyıla yeni bir isim daha takabiliriz... Otodidakt Çağı... 

martı* mart 2013 
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Gelişen Düşünceler Kulübü 
 
Ne istediğini bilen, kendine güvenen ve Mutlu  
Mutlu bireyler, mutlu aileler ve mutlu çocuklar…   
 
Gelişen Düşünceler 
 
Çünkü  
Yaşayan Gelişim;  

*bedensel   *algısal    *bilişsel    *duygusal    *ruhsal    *sosyal 
 
Yaşayarak, düşünerek, hissederek, sorgulayarak, anlayarak, deneyimleyerek; 
aktif katılımla ve birlikte doğal öğrenme yollarıyla;   

• Yeteneklerini keşfet!   
• Düşünme becerilerini geliştir!    
• Yaratıcılığını keşfet, ortaya çıkart! 

 
Hep birlikte öğrenmeyi öğreneceğiz.  
Amacımız;  
Çocuklar ve Gençler için  Özel ve aktif programlar ile  yetenek, yaratıcılık ve 
düşünme becerilerini geliştirmek, duygusal ve sosyal zekayı parlatmak. 
Eğlenerek öğreneceğiz. Anlayarak öğreneceğiz. Sorgulayacağız. 
 
Anne & Babalar ve Yetişkinler için   Değer yaratmak, sürekli gelişimde olmak,  
mutlu bireyler ile aile olmak  için hep birlikte farklı etkinliklerde buluşacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerçek, Sadece Gerçekten 

Ġstemek Demektir! - 3 
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Geçen aydan devam ediyoruz yine:  

 

4. DüĢünsel Enerji 

Yukarıda anlattığımız mekanizmanın içeriğine baktığımızda gördüğümüz ise, bu 

mekanizmanın aslında elektro-kimyasal bir makine olduğu… Hücreler arasında, 

Sodyum, Potasyum ve Klorun alıĢveriĢinden doğan (bir pildeki gibi) elektrik enerjisine 

biz bilgi, duygu, düĢünce diyoruz. 

 

O zaman bu durumda, düĢünce de, duygu da enerji kütleleridir diyebiliriz. Hele ki, 

bilincin filtresine girmeden var olan bir bilinçdıĢı düĢünce ya da duygunun (o müthiĢ 

mekanizmanın ve iĢlemliğin ürünü olarak) çok da güçlü enerji kütlesi olduğunu 

söyleyebiliriz. Uzakdoğuluların söyleminde olduğu gibi: “Dikkat et, aklından geçen 

olumsuz bir düĢünce, Afrika‟da birisinin intiharına sebebiyet verebilir” veya 

Pentagon‟un araĢtırmalarında olduğu gibi, binlerce mil ötede bile bazı dokuların, 

alındığı kiĢi ile aynı sinirsel tepkileri vermesi… 

martı* mart 2013 

Kazım Yurdakul 

psikoloji 
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Bu konuda verilebilecek örneklerden (araĢtırmalardan) bazılarını sıralayarak, 

netleĢtirelim ne söylediğimizi: 

 

a. DNA sarmalının, dağınık duran ıĢık atomlarını çevresinde belli yörüngede döner 

hale getirmesi… DNA sarmalı 500 mil öteye götürüldüğünde bile ıĢık atomlarının 

aynı yörüngede dönmeye devam etmesi deneyi… 

b. Bir salonda sinema seyreden insanlardan alınan dokuların, yan salonda 

gözlenirken, alındıkları insanlarla aynı tepkileri vermesi; hatta 500 mil öteye 

götürüldüklerinde bile eĢ zamanlı olarak tepkilere devam ettikleri deney…  

c. KiĢinin zihinsel faaliyetinden çıkan enerjinin kendisini programlayıĢı ve hayata 

dair belirleyici oluĢuna dair deneyler. Placebo deneyleri (ilaç niyetine etkisiz 

maddeler verildiğinde insanların ilaç gibi tepki vermesi); kendini çimde yürümeye 

programlayarak ateĢ üzerinde yürüyenler, vücutlarının bir yerinin yakılacağı 

söylenen ve bunun mizanseni oluĢturulan durumlarda insanların bedenlerinin 

aslında yakıcı olmayan dokunmalara rağmen yandığı, kabardığı vs. sonuçlar 

edinilen deneyler. Kanser hastalığı veya baĢka hastalıkları dıĢ müdahale olmadan 

yenenler üzerinde yapılan çalıĢmalar…  

d. Emoto adlı Japon bilim adamının su üzerinde yaptığı deneyler… Suyun sevgi ve 

nefret sözcüklerinden etkilendiğinin ispatı… 

e. Bitkilerin geliĢiminin sevgi veya nefretten etkilendiğine dair deneyler ve eski 

yazıtlar 

f. Rusya, Ukrayna, ABD, Ġsveç, Japonya hatta Türkiye gibi ülkelerin özellikle askeri 

yapılanmalarının zihin ve düĢünce gücü ve yönetme üzerine çalıĢmaları…  

 

Daha birçoğunu sayabiliriz, ama bu bölümü toparlayan Ģu önemli bilgiler topluluğu 

sanırım iĢe yarayacaktır. 

 

Bugün, teknolojik tıp bize Ģunu söyleyebilir: Bir insanın bir rahatsızlığı (canı sıkkın, 

grip, kanser…) varsa diğer her Ģeyden bağımsız olarak dönüp Endokrin Sistemi‟ne 

baktığımızda, görürüz ki Endokrin Sistemi‟nde bir dengesizlik ya da yetersizlik 

vardır… 
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Nedir Endokrin Sistemi? Vücutta 7 ana merkezden (hipofiz, tiroid, paratiroid, timus, 

pankreas bezleri, böbrek üstü bezler, genital bezler) oluĢan ve sinir hücreleri 

arasındaki iletiĢimi sağlayan nöro-transmitterlerin (hormonlar) vücuttaki dengesi ve 

salınımını sağlayan mekanizma… 

 

Ne ilginç değil mi? Uzakdoğu bize yıllardır (çizimleri de tam Endokrin Sistemi‟nin 

üzerine oturan) 7 tane çakradan bahseder ve der ki: Bir insanın bir rahatsızlığı (canı 

sıkkın, grip, kanser…) varsa diğer her Ģeyden bağımsız olarak dönüp çakralara 

baktığımızda, görürüz ki çakralarda bir dengesizlik ya da yetersizlik var… 

Yani kısaca söylersek Endokrin Sistemi = Çakralar = Vücudun Enerji (dolayısıyla 

düĢünsel enerji) Yönetim Merkezi… 

 

Bakın Ģimdi sıkı durun! Bu bölümün sonunu bağlayalım. Japon fizikçiler son 10 yılda 

yaptıkları çalıĢmalarla, 1 cm3 kurĢun metalinin, eriyik halden katı hale geçerken, 2 

m2 lik alanda, enerji alanlarını düzene soktuğunu buldular.    

 

Kısaca bilgilerimi paylaĢtım sizlerle ve bu makalenin baĢlangıcı, daha önceki 2 

sayıda. Devamı ise önümüzdeki 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…  

 

kazim@kirmizidanismanlik.com.tr 

Facebook: Uzman Psikolog Kazım Yurdakul 

 

psikoloji 
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Huzurluyum… 
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Armağan Portakal   
 

c vitamini 

Bana sorsanız ve “ġu an hissettiğin duygu nedir?” deseniz… Tek kelime ile 

cevaplarım: HUZUR 

 

Geçen ay, Türgök (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) yararına fotoğraf sergisi 

yaptığımı söylemiĢtim. Kadıköy Belediyesi‟nn katkılarıyla gerçekleĢti. 15 ġubat cuma 

günü açılıĢını yaptık. Katılım çoktu diyebiliyorum. Çünkü, vale görevlilerinden 

öğrendiğim kadarıyla son bir ayın en kalabalık etkinliği olduğunu söyledi.  Samimiydi 

diyebiliyorum, herkes herkesle tanıĢtı, konuĢtu kaynaĢtı… 

 

AçılıĢa dair resimlerle ev yapımı bir video yaptım, merak edenler Youtube linkinden 

izleyebilir. 

 

http://youtu.be/qvWb2I2lY_Y
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Ben yola çıkarken, çektiğim fotoğraflar bir iĢe yarasın istemiĢtim. Sandık bekleyen 

çeyiz gibi olmasın ve faydaya dönüĢsün… Ġstediğim gibi de oldu. Benim 

panceremden kareler, parmak uçlarıyla okuyanlar için Türgök Kabartma Kitaplara 

dönüĢecek. Serginin tüm geliri kabartma kitap projesine destek verecek.  

ĠĢte bunu bilmek ve hobi olarak baĢladığım fotoğrafçılığın etkisinin bu etkisidir beni 

huzurlu ve mutlu eden. 

 

Türgök‟ü ön planda tutmak çabamızla kendimiz bir adım geride durduk. Buna gönüllü 

imece adını verdim. Emeği geçen herkes bir adım geride durmayı bildi.  

 

Fotoğrafın ölümsüzlük gücünü paylaĢtık. Ġki yıl once trenle HaydarpaĢa‟dan bindik ve 

TavĢancıl‟a gitmiĢtik. Ufacık kasabada inince tek kahvesine gitmiĢ çay içerken ne 

yapmalı diye Fatih ile kendi aramızda konuĢmaya dalmıĢtık. Kahvede oturanlar 

“Kayık kiralayın” diye Hamdi Abi‟yi önerdiler… TanıĢtık ve atladık kayığına… YaklaĢık 

iki saatlik gezinti sonrası, denizde yunus balıklarıyla yarıĢarak bizi Hereke‟ye getirdi. 

Sohbetini, samimiyetini çok sevdik ve sosyal medyada ailesiyle de tanıĢtık.  

 

c vitamini 
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Geçtiğimiz aralık ayında yine 

sosyal medyada gördüm ki Hamdi 

Abi‟yi kaybetmiĢiz… 

 

Sergimin TavĢancıl bölümünde 

fotoğrafını yayınlamak istediğimi 

ailesine sorduğumda kabul ettiler. 

Ve 15 ġubat cuma akĢamı, 

Armağan‟ın Penceresi Kozyatağı 

Kültür Merkezi‟nde açılırken bize 

katılarak onur verdiler. Annesi, 

kızları, kardeĢi, yeğenleriyle 

kocaman bir aile olarak 

penceremize ıĢık oldular… 

  

Ben ve fotoğraflarım Türgök için 

yolculuğumuza devam ediyoruz… 

Sultangazi, ġiĢli, Ġzmir‟de 

buluĢmak üzere… Kimbilir 

Türkiye‟yi dolaĢırız belli mi olur  

 

martı* mart 2013 
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AĢkın ne olduğunu sorgular mısınız? AĢk iki kiĢilik midir? AĢkın 

sınırları var mıdır? Onu toplum mu, sosyal statü mü, yoksa biz mi 

belirleriz? KÖTÜ ADAM’da aykırı bir aĢkın hikâyesini bulabilirsiniz.  

 
20‟li yaĢlarında bir kadın… Üniversite öğrencisi. 

Genç, pejmürde görünen ve tekinsiz bir yerden geldiği belli olan bir adam… 

 

Adam bankta oturup sevgilisini bekleyen kızı bir anda görür ve nutku tutulur. Gider, 

kızın yanına oturur. Sonra ne mi olur? Sonra ikili akıl almaz bir Ģekilde aĢk dediğimiz 

ve kimsenin bu zamana kadar nasıl iĢlediğine anlam veremediği bir ufukta kaybolurlar. 

Kötü Adam (Nabbeun Namja) 

Bahanur ALİŞOĞLU 

sinema 
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Yönetmenimiz Kim Ki-duk. Güney Kore‟nin gelmiĢ geçmiĢ en iyi ancak en çok 

eleĢtirilen yönetmenlerinden. Kendisini ülkemizde en çok Sessiz Ev (Bin Jip) ve 

Fedakâr Kız gibi filmlerle tanısak da, Kötü Adam (Nabbeun Namja) yönetmenin 2001 

yılında yaptığı ve IMDB sıralamasında tatmin edici bir puan getirmese de, 

sevenlerinin yüreklerini çoktan fethetmiĢ bir Kim Ki-duk klasiği.  

 

Ki-duk, Kötü Adam‟da yarattığı karakterler ve olay örgüsünün iĢlendiği mekânların 

baĢarısı ile izleyicinin „‟olur mu öyle Ģey!‟‟ dediği anlarda bile yüreklere dokunmasını 

biliyor ve sizi her Ģeyin olağan olabildiğine öyle güzel inandırıyor ki, film biter bitmez 

siz de böyle bir hayat yaĢayabileceğinizden emin bir Ģekilde koltuğunuzdan kalkıyor 

ama biraz sendeliyorsunuz.  

 

Sendeliyorsunuz, çünkü bu filmde iĢlenen psikolojik elementleri henüz 

öğütemiyorsunuz. Stockholm sendromu, yani rehinenin kendisini rehin alan kiĢiye 

duygu besleme durumu ve ardından gelen Lima sendromu bu kez rehin alan kiĢinin 

rehineye yakınlık hissetmesi, insanın içini ürperten bir ortamda ve hayat koĢulları 

çerçevesinde iĢleniyor; ama siz kime neden ağlayacağınızı bilemeden öylece 

kalakalıyorsunuz. Yoksul hayatlar, Seul‟ün arka sokakları ve bilmediğimiz bir Güney 

Kore toplumu. 

sinema 
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AĢkın ne olduğunu sorguluyorsunuz.  

AĢk iki kiĢilik midir?  

AĢkın sınırları var mıdır?  

Onu toplum mu, sosyal statü mü, yoksa biz mi belirleriz?  

 

Ki-duk Kötü Adam ile bizi bu soruları sormaya itiyor ve kendinden emin o buruk 

gülümsemesi ile ufukta kayboluyor kendisi kadar derin bir Ģarkı ile. Filmde yoğun 

olarak kullanılan ve olaylara cuk oturan Etta Scollo Ģarkısı „‟I tuoi fiori‟‟ içinize oturmayı 

ihmal etmiyor.  

 

Çok çok aykırı bir aĢk hikâyesi...  

martı* mart 2013 
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Graziano  Cecchini,  Roma’da 22 Ekim 1953’te doğmuĢ, her güne 

sanata ait bir Ģey yaparak baĢlamıĢ, her anını sanatsal faaliyetlerle 

değerlendirmiĢ bir sanatçı…  

Graziano  Cecchini 

Feza MADENLİ AKTAN 

sanat 

Çocukluğunda tüm oyuncakları, 

karakalemler ve boyalardı. Her zaman 

sanat söz konusu olduğunda 

ögrenerek, danıĢarak  ve araĢtırarak 

konulara yaklaĢmıĢ ve mutlaka 

bilmediği noktaları okuyup, öğrenip 

uygulamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğduğu Ģehir olan  Roma‟da, yürüyüĢ  

yaptığı yolları hep “studio” olarak 

görmüĢtür. Roma Ģehri  mimari ve 

sanatsal açıdan o kadar zengindir ki, 

Michelangelo, Bernini gibi dahi 

sanatçıların eserleri, kiliseler, çeĢmeler, 

meydanlardaki heykeller ile adeta 

donanmıĢtır.  

. 

G.Cecchini, bütün bunların arasında 

yaĢama Ģansına sahip olduğunu iyi bilir 

ve tüm bunlardan esinlendiğini belirterek, 

”Sanat yapmam ve en üst seviyede 

sanat yapmam lazımdı…”  der. 

17 yaĢında ilk sergisini açtı, üstün baĢarı 

gösterdi, bu baĢarıdan sonra, bir sanatçı 

olarak insanlara bir mesaj vermek üzere 

sanat alanında, çeĢitli teknikler 

geliĢtirmek gerektiğini düĢünerek, hep 

çalıĢtı ve araĢtırdı. Bu arada  ailesi, 

çocukları, seyahatleri ve hayatını 

kazanmak üzere  çabaları oldu. 

2007 yılının 19 Ekimi‟nde  futurist bir 

düĢünce ve akım yaratmak üzere,  doğru 

zamanı seçtiğini kanıtladı. L‟azione  Di  

Fontana  Di Trevi (Roma‟daki Trevi-AĢk  

çesmesi) teknik açıdan karmaĢık bir  

olaydı ve sosyal açıdan insanlığa bir 

mesaj veriyordu, çeĢmenin suyu zarar 

vermeyen kırmızı boya ile 

renklendirilmiĢti… 
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Bu olayın  gördüğü ilgi üzerine, araĢtırmalarına ağırlık vererek, 2008 yılının 16 Ocak  

günü,  ikinci  Futurist  olayı yaratıyor. G.Cecchini bu olayın kurgulanmasında, 

insanların her duyusuna  hitap etmeyi istedi ve bunun için titizlikle çalıĢtı. Roma‟daki  

Ġspanyol merdivenlerinin  tepesindeki kiliseden(Trinita‟ dei Monti) aĢağıya doğru 

bırakılan 500.000 renkli plastik topun, merdivenlerden zıplayarak aĢağıya doğru 

inmesi, her birinin hareketi , çizdiği yol,  aĢağıya inerken çıkardığı ses ve sonuçta 

topların toplandığı yer… Her Ģey o derece anlam taĢımaktaydı bu sanat olayında… 

Zira, futurist bir akımı temsil ettiği kadar,çağdaĢlıığı ve bereketi de temsil etmekteydi. 

“Tüm araĢtırma ve artistik prodüksüyonlarımın tabanında, aksiyon, düĢünce, 

araĢtırma, çok renk var olmalı… Sonuçta tüm olayı  gerçekleĢtirebilecek hale getiren,  

bunların birleĢimi ve kurgusu ”diyor sanatçı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio De Chirico‟dan çok etkilendiğini belirten G.Cecchini, Foundation of Chirico ile 

Miami, New York, Los Angeles ve Ġtalya„da  çeĢitli sergilere katılma Ģerefine nail 

olmuĢ, nadir sanatçılardandır. 

 

Politik olayları yaratıcılığıyla, futuristik sanat olaylarıyla desteklemiĢ, 2008-2011 yılları 

arasında memleketindeki politik olaylarda hayli aktif rol almıĢtır. 

 

Fontana di Trevi‟ deki(Trevi-Ask çeĢmesi) yaratıcılığının önemi ve resimleri, Taschen  

adlı   dünyaca ünlü bir katalogta yayınlanmıĢ; gazete, mecmua ve TV programları, bu 

yayına geniĢ yer vermiĢ, sanat dünyasında bu olay uzun süre yankılanmıĢtır. 

 

2011 Aralık–2012 ġubat arasında Francesca Barbi Marinetti‟nin küratörlüğünde  

Roma  Via Margutta  da bir sergisi  gercekleĢmiĢ, çok ilgi çekmiĢtir. 

 

2012 Temmuz ayında, “Alta Roma” adlı sergisi,  iki ay boyunca çok ilgi görmüĢ ve 

Roma‟daki Kostüm & Moda Akademisi tarafından özel kolleksiyona alınmıĢtır. 

Graziano  Cecchini  Roma‟da ailesiyle yaĢamakta ve sanatla iç içe bir hayat 

sürdürmektedir. Bugünlerde  bir oğlu var , o yüzden çok mutlu!  

 

Sanat dünyası,  bu mutluluğundan ortaya çıkacak, yeni bir sanat olayını sabırsızlıkla 

bekliyor… 
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Ġstibdat döneminden cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan düĢsel 

bir seyahate çıkmaya var mısınız? Zamanın içinde akıp giden 

fantastik bir yolculuğun keyfini Yedinci Gün kitabında bulabilirsiniz.   
 
Okunması pek kolay bir kitap değil. Çünkü en baĢta, yazarın özgün anlatımına alıĢık 

olmanız gerekli. Eğer daha önce, diğer kitaplarından hiç olmazsa bir ikisini 

okuduysanız, Ġhsan Oktay Anar‟ın bu romanı da size istediğinizin kat kat fazlasını 

verecektir.  

 

Kitabın ismi, Allah‟ın altı günde yarattığı kainatın bitimindeki, tüm dinlerde kutsal 

sayılan yedinci günden gelmekte. Yedinci Gün, Ġhsan Oktay Anar‟ın altıncı kitabı.  

Ustalıklı bir dil kullanımına ve sonsuz bir düĢ gücüne sahip olan yazarın tarzı oldukça 

farklı.  

 

Dedesi, padiĢahın süt kardeĢi olan PaĢaoğlu tam bir mirasyedi. Bir gün 

kumarhanede, sonradan Müslüman olmuĢ Aman Baba ile tanıĢır.  Aman Baba ona 

poker oynamayı teklif eder. Kendisi kazanırsa, Aman Baba onun yaĢadığı hayat 

tarzına dönecek, PaĢaoğlu kaybederse, bundan sonraki hayatını inançlı bir 

müslüman gibi yaĢayacaktır.  Pokeri kaybeden PaĢaoğlu‟na Aman Baba eski bir 

kuran verir ve tam gömleğinin içine yerleĢtirir. Yolda bir soyguncuyla karĢılaĢan 

PaĢaoğlu, onun kurĢunlarından bu kuran sayesinde kurtulunca , hem o, hem de 

soyguncu Abdülnezakettin bu mucizeye hayret ederek hidayete ererler.  

PaĢaoğlu bir cami yaptırmaya karar verir. Ama bu öyle bir cami olacaktır ki, ezan 

okunduğunda, radyo dalgaları aracılığıyla  tüm dünyadan duyulacaktır.  Bunun için 

büyük bir yer bulur, demir minareler yaptırır. ġimdi iĢ, ezan okuyacak birini bulmaya 

kalmıĢtır. PaĢaoğlu‟nun yardımcısı kambur Bevval bir Ģeyh kaçırıp camiye getirir. 

ġeyhi elektrikli sandalye benzeri bir yere oturtup, ezan okurken sesinin tüm 

dünyadan duyulabilmesi için baĢına kablolar bağlarlar. Fakat zavallı adam yanarak 

ölür. PaĢaoğlu‟nun vazgeçmeye niyeti yoktur. Kambur Bevvale yeni bir Ģeyh 

bulmasını emreder. Ne yazık ki,  o Ģeyh de diğeriyle aynı akıbeti paylaĢacaktır. 

 

Dersaadet,  ard arda tam yedi Ģeyhin baĢları kömürleĢmiĢ Ģekilde öldürülmesiyle 

çalkalanmakta ve katil bir türlü yakalanamamaktadır. Bu cinayetleri merak 

edenlerden birisi de Ġhsan Sait‟dir. Çekik gözlü bir moğol olan Ġhsan Sait sihirbazdır. 

Yaptığı bir gösteri sebebiyle hapse atılmıĢ, cezasını çekip çıktığında, doksan 
yaĢlarındaki tefeci Culyano efendinin yanında iĢe baĢlamıĢtır.  

Yedinci Gün 

Aytül BİNGÖL 

kitap 
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Yağmurlu bir günde çalıĢırken, birden Culyano ona saldırınca, genç adam da can 

havliyle tefeciyi öldürüp, zekası sayesinde tüm servetini ele geçirir. Artık zengin bir 

adamdır. Paraları sldığı ilk gün Ģehrin en iyi lokantasında tıks bssa yemek yer, en 

pahalı mağazadan kendine kat kat elbiseler ısmarlar. Tadını çıkarmaya baĢlar 

zenginliğin. Davetiyeleri çok pahalı bir baloya katıldığı bir gece, müritlerinden birisini  

yakalamak için oraya gelip, eğlentide olay  çıkaran Ģeyh Selahattin Tefrici‟yi, sırf 

macera olsun diye takip ederken, gece vakti tenha bir sokakta adamın kaçırıldığına ve  

PaĢaoğlu‟yla yardımcısı tarafından öldürüldüğüne tanık olur. Bir arbede sonucunda o 

da PaĢaoğlu‟nu öldürür, yardımcısını da, bundan sonra kendisine hizmet etmesi için 

tehdit eder. Böylelikle, Ġhsan Sait PaĢaoğlu‟nun kurduğu radyo vericilerinin olduğu 

binaya yerleĢerek, kendi hayalinin peĢine düĢer.  

 

Ġhsan Sait‟e gelecekten bir mektup gelir. Mektupta ayrıca bir zeplin planı vardır. 

Mektubun sahibine aĢık olan kahramanımız, bu zeplini yaparak sevdiğine kavuĢmayı 

amaçlar fakat bir alman subayı bu zepline el koymak isteyince, zepliniyle birlikte 

uzaya doğru yol alır.  Bu, aslında gerçeğe ulaĢma çabasıdır aynı zamanda. Ġhsan Sait 

artık Ġnsan-ı Kamil olma savaĢını vermektedir. Bu zorlu savaĢta örnek aldığı kiĢi de, 

Ġdrisoloji diye bir kürsüsü olan Ġdris Amil Zula‟dır.  

 

Romanın arka planında asıl anlatılmak istenen, evrenin ve insanın yaratılıĢ  

hikayesidir. Kitap, Baba, Oğul ve Hayalet olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. 

Ġhsan Oktay Anar bir tarih gezisine çıkarır her kitabıyla okurlarını. Yazdıklarını 

tanımlarken, “GerçekleĢmiĢ bir hayal olan dünyayı örnek alıp, onu ve üslubunu taklit 

ederek yeni hayaller kuruyorum.” demiĢtir. 

 

Yazarın klasikleĢmiĢ bir takım alıĢkanlıkları vardır romanlarında.  Ana kahramanlar 

hikayenin hemen baĢında değil de, konu biraz ilerledikten sonra çıkarlar karĢımıza ve 

isimleri çoğunlukla aynıdır; Ġhsan. Kadınlar ana karakter olarak değil, yan 

karakterlerde dâhil olurlar anlatıya.  BaĢlangıçta birbirleriyle alakasız görünen olaylar, 

konu ilerledikçe gayet ustalıklı bir biçimde iliĢkilendirilirler.  

 

Diğer eserlerinde olduğu gibi Yedinci Gün‟de de, Ġstanbul o kadar derinlikle anlatılır ki 

yazar tarafından, her sokağı, her kaldırımı, her mahalleyi gözünüzde 

canlandırabilirsiniz. Romanın baĢında bir sivrisineğin gözünden gezeriz Ģehri, derken, 

bir martının kanatlarına konuk oluruz.  Bu denli detaylı Ġstanbul tasvirleri yapan bir 

yazarın Ġzmir‟de yaĢaması ve Ġstanbul‟u bir kaç kez ziyaret etmesi de ayrı bir ilginçlik.    

Ġhsan Oktay Anar‟ın romanlarını daha önce okumuĢ ve yazarı listelerine katmıĢ 

hayranları için Yedinci Gün, çoktandır bekledikleri bir müjde. Ġlk defa okuyacaklar 

içinse, bambaĢka sulara açılma Ģansı…  

 

Kitap Adı: Yedinci Gün 

Türü : Roman 

Yazar: Ġhsan Oktay Anar 

Yayıncı : ĠletiĢim Yayınları 

Basım Tarihi : 2012 

Sayfa Sayısı : 240 

 

kitap 
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Yeni Zelanda’da Eko 

Tatil ve Zaman Kavramı 

55 

Gülengül Anıl’ın yazmaya devam ettiği “SANKĠ DÜNYA DEĞĠL” 

kitabından bazı bölümleri, bu sayımızda Martı severler ile 

buluĢturuyoruz. 

 
Adadaki ikinci beĢ günümü geçireceğim evin sahibi Dave, minibüsüyle beni plaj 

evinden gelip aldı. Kendi evlerine götürürken yol boyu sohbet ettik. Bu kez deniz 

kıyısında olmayan, yeĢilliklerin içinde bir yer seçmiĢtim. Ama en önemli özelliği 

ekolojik yaĢamın sürdürüldüğü bir konaklama olmasıydı. Dave bana genel bir 

tanıtma yapıp, misafirler için ayrılan binanın üst katındaki odama çıkarttı. Odamın adı 

Pukeko idi. Bu, Yeni Zelanda‟nın uçmayan kuĢlarından birinin adı. KuĢun rengi mavi, 

bacakları ve gagası kırmızı... Sanki uzun bacaklı bir tavuk misali uzun adımlarla 

yerde koĢturuyor. Banyom aĢağı katta ve bana özeldi. Dave, alt kattaki odada benim 

gibi yalnız bir kızın kaldığını söyledi. Mutfağı onunla paylaĢacaktık.  

 

  

 

martı* mart 2013 

Gülengül ANIL 

Hikayenin peşinde 
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Binalardan bahçe duvarına kadar mekândaki her oluĢum, geri dönüĢümlü 

malzemelerden yapılmıĢtı. YaĢadıklarımı arkadaĢlarımdan birine yazdığım mektupta 

Ģöyle anlatmıĢtım: 

 

“… Burası bir Eco Lodge. Böyle bir deneyimim olsun istedim. Bilmek baĢka, 

uygulamak baĢka oluyor tabiî ki...  

 

Mutfakta yemek hazırlarken, elimdeki kâğıdı oraya, meyvenin kabuğunu Ģuraya, 

plastiği buraya, ĢiĢeyi öteye, tenekeyi beriye derken, aman suyu çok kullanma, 

deterjan iki damla, ĢiĢtim valla. Tuvalette sifon ayarlı, ancak küçüğünü temizler. DuĢ 

yaparken duvarda asılı olan Ģampuan, krem ve vücut jelini kullanıyorsun, çünkü 

benimkiler “ECO” değil. 

 

Yağmur suyu kullanılıyor bütün adada. Belediye, kullanımın kontrollü olması için 

fosseptik tanklarının seviyesini de günlük not aldırıyor. Yağmur suyu karbon filtreden 

geçerek evde kullanılıyor, hatta içilebiliyor bile… Fosseptiği de arıtıp bahçe 

sulamasında filan kullanıyorlar. Dünya için bir dikkat bir dikkat halindeler. Dünyanın 

geri kalanı … sıvıyor bunlar pür dikkat.  

 
Binayı, ondülin benzeri malzemeler ve de geri dönüşümlü ağaçlarla oluşturmuşlar. İlk 
geldiğimde –biraz da kumsaldaki evin güzel estetiğinden sonra- acayip bir çirkinliğe girmiş 
gibi oldum. Sonra dolaştıkça/yaşadıkça pek çok detay fark ettikçe, olayı çok sevmeye 
başladım.”  
  

Hikayenin peşinde 
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BaĢka bir arkadaĢıma da yaĢadıklarımın farklı açısını paylaĢmıĢım: 

“… bugün Yeni Zelanda‟da bir haftam doldu. Dört  ay çok az gelecek hissiyatına 

düĢtüm.  

Plajdaki evden çıkıp, adanın ortalarına yeĢillikler içine geçtim. Burası bir sertifikalı 

Eco Lodge. Her Ģey o kadar ECO ki alıĢmak zaman alacak. Fotolarını gönderiyorum. 

Bahçede oturunca, benim sevdiğim o korunmuĢluk, kucaklanmıĢlık hissini duydum. 

Vadileri bu nedenle çok seviyorum. Vaktiyle arazimi de bu güzel his nedeniyle 

almıĢtım. Önü açık yerlerde enerji kaçıp gidiyor gibi geliyor bana.  

Terasın uzantısında açık hava sıcak banyosu var. Bunlar bu iĢe çok meraklılar. 

Auckland‟da iki gece kaldığım evde de vardı. Dave (ev sahibi) akĢam yıldızlar altında 

o banyoya girmemi söyledi. Hâlbuki bahar mevsiminde akĢamlar soğuk oluyor, su 

sıcak da olsa bunun bir de çıkıĢı ve odaya kadar gidiĢi var. Doğrusu cesaret 

edemedim. Suyla ilgili Ģeylerde bir çekingenlik var üzerimde nedense. BeĢ gün 

kaldığım plaj evindeki kanoyu da suya indirip gezmedim. Henüz deniz bana göre 

ısınmıĢ sayılmaz. Cart diye suya devrilme durumunu göze alamadım. Tuhaf bir Ģey 

bu… Nereden bungy jumping yapacağımı sürekli araĢtırırken, bir karıĢ soğuk suya 

düĢersem diye ya da sıcak sudan çıkınca titrersem diye cesaret gösterememek… 

Cesaret denilen Ģey tuhaf bir Ģey külliyen. 

Lodge‟un diğer odasında Wellington‟dan gelmiĢ genç bir kız kalıyor. Yani çoluk çocuk 

gürültü vs. yok Allaha Ģükür. Bugün çevre gezisi yaptım yine yürüyerek. Dört, beĢ 

kilometrelik uzaklıklara gidip dönüyorum. Marketten yiyecek ve içecek alıĢveriĢi 

yaptım. Misafirlere ait bir mutfak var. Ġstediğimizi piĢirebiliyoruz. Dave ve Sue‟nun 

yirmibeĢ senedir yaptıkları asıl iĢleri yemek hazırlamakmıĢ. Yemekleri adrese teslim 

ediyorlar. Ayrıca organizasyonlara da yemek hizmeti veriyorlar. Mesela Cumartesi bir 

düğüne yemek yapacaklarmıĢ.”  

Evdeki ikinci akĢamımda yaĢadığım farkındalığın günlük kaydı: 

  

“Dün akĢam içkimi bardağa koyup yanına birkaç somonlu kanepe hazırladım ve yeĢil 

bahçeyi, bana huzur veren yeĢil rengi izlemeye dıĢarı çıktım. Uzun keĢif 

yürüyüĢümün ardından duĢumu almıĢ, gevĢemiĢtim.  

 

ġarabımı yudumlarken 

bahçedeki ağaçlara dikkatle, 

farkına vararak bakmaya 

baĢladım. Örneğin zeytin 

çiçek doluydu. Oysa daha bir 

hafta önce gözümün 

önündeki bir baĢka zeytin 

ağacındaki zeytinler yağı 

sıkılmak üzere toplanmayı 

beklemiyor muydu? Hatta 

sert esen bir rüzgârda 

üzerindeki olmuĢlar yere 

dökülmemiĢ miydi?  
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Ya biraz ilerdeki Ģeftalinin üzeri küçük küçük yeĢil meyvelerle dolu değil mi? Peki 

ama o çok sevdiğim Ģeftalinin mevsimi bitti diye üzülen ben değil miydim? Artık 

buzluk Ģeftalisi baĢladı diye Ģeftali almayı bırakan, bir anda meyvelerden neyi 

yiyeceğini ĢaĢıran, daha çok yeni olarak ben değil miydim?  

ġu taptaze yapraklı asmanın üzerinde dut kurusu benzeri yeni oluĢumlar birkaç ay 

sonrasının üzüm salkımlarının hazırlığı değilse nedir?  

 

Sanki altı, yedi ay geriye ıĢınlanmıĢtım. Dejavu! YaĢadıklarımı yeniden yaĢıyordum. 

Ya da Ģöyle düĢünülebilir: Altı, yedi ay ileri fırlatılmıĢtım. Bir Ģeyleri yaĢamayı 

altlayarak buraya gelmiĢtim.  

 

Gerçek neydi? Neredeydi? Hangisiydi? Var mıydı?  

Benim gerçeğim sadece burada, Ģimdi benim gördüğümdü: Hava ilkbahar 

serinliğinde, bir güneĢli, bir duĢ Ģeklinde yağan yağmurlu; zeytinler ve asmalar 

meyveye durmuĢlar. ġeftaliler büyümekte. Bahçedeki Ģifalı bitkiler yemyeĢil, dip diri.   

O zaman ben, zamanın neresindeyim? Önünde, arkasında, sağında solunda? 

 

O zaman, baharı yaĢıyorsam Ģimdi, yani geriye düĢtüysem, yeniden yangın olacak 

mı? Yeniden elimin altındaki her Ģey gidecek ve ben yine her Ģeyi yeniden almaya 

baĢlayacak mıyım?  

 

 

 

Hikayenin peşinde 
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Belki de geriye değil de ileriye atıldım. O zaman aradan geçecek zaman içinde 

yaĢayacağım Ģeylere ne oldu? TanıĢacağım insanlar, okuyacağım kitaplar, 

yazacağım günlükler, izleyeceğim filmler, gideceğim ülkelere ne oldu? 

„Zaman‟ dediğimiz, dümdüz ileriye gittiğine inandığımız çizgide, hiç düĢünülmeyen bir 

değiĢiklik olduğunda anlıyor insan bunun sadece bir yanılsama olduğunu. Her Ģey ne 

kadar da kabul edilmiĢlikler halinde.  

 

Ġki üç gün önce, kaldığım plaj evinde, elimdeki dergide editörün yazdığı yazıyı 

okuyordum: “en sevdiğim mevsim geliyor, yaza kim bayılmaz ki? Aralık ayı gelirken 

içim içime sığmaz olur” diye baĢlamıĢtı. Yazar, yağmurlu ve gri geçen bir kıĢın 

ardından yaza giriyor olmanın coĢkusunu dilde getiriyordu.  Birden fark ettim: Aralık 

ayı bana, içime kapandığım, gri ve yağıĢlı havalar nedeniyle Ģöminenin ateĢi baĢında 

geçirdiğim bol okumalı yazmalı günleri düĢündürür. Oysa yazar denizi, kumsalı, 

yelken yapma özlemini anlatıyordu. Aynı Aralık ayının farklı Ģeyler düĢündürdüğü iki 

kiĢi. Onun „Aralık‟ı mı, benim „Aralık‟ım mı doğru?  

 

Çocuklara ilk öğretilen bilgilerden değil midir mevsimler? Buradaki çocuk Aralık-

Ocak-ġubat için yaz mevsimi diye öğreniyorsa doğrunun yalnızca tek bir tane 

olduğundan bahsetmek mümkün mü? 

 

ġimdi ve burada olmayı öğrenmek böyle bir Ģey...  

Beynin otomatikten getirdikleriyle değil o anda önündeki duruma karĢı ne yapman 

gerektiğiyle ilgili yaĢamak.”  
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Nepal – Tibet – Hindistan  

Her zamanki seyahat grubumuzla bu seferde birinci durağımız olan Nepal‟in baĢĢehri 

Katmandu‟ya varmak için uzun meĢakkatli yolculuğumuza baĢladık. Önce Yeni 

Delhi‟ye vardık. Oradan da Katmandu‟ya uçtuk. Katmandu‟ya inmeden uçaktan 

Himalayalar‟ı görme Ģansımız oldu. MuhteĢem bir görüntüydü. Hepimiz sonradan 

yapacağımız trekkingde nasıl bir doğa manzaralarıyla karĢılayacağımızın heyecanı 

sarmıĢtı. Katmandu‟ya indikten sonra otobüsle otelimize geçtik. Yorucu bir yolculuk 

olduğundan biraz dinlenip Ģehrin merkezi olan Thamele‟i gezmeye karar verdik. Bir 

an kendimi Hindistan‟da hissettim, zira aynı kalabalık, aynı gürültü burada da vardı. 

Hemen alıĢveriĢe baĢladığımızı söylemeden geçemeyeceğim, çünkü o parlak renkler 

ister istemez insanı cezbediyordu. Daha sonra yorgunluğumuz artınca otele geri 

dönerek tekrar buraya gelmemiz gerektiğini söylemeyi de ihmal etmedik. 

Hindistan‟da olduğu gibi burada da Nameste, yani “hoĢ geldiniz, merhaba” diyerek 

karĢılıyorlardı.  

  

Sema BÜYÜKSIVACI 

gezi 
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Sabah yöresel kahvaltıdan sonra rehberimiz eĢliğinde ilkönce Maymun Tapınağı‟na 

gittik. Maymunlar yaĢamlarını burada rahatça sürdürdüklerinden bu isim verilmiĢ. 

Fakat o kadar çok tapınak vardı ki hepsi ilgi çekiciydi. Bütün tapınakların isimleri 

farklıydı. Stupa adıyla bir kubbe var, tapınakların ortasında ve dua bayraklarıyla 

çevriliydi. Bu tapınakların etraflarında da kalabalık insan toplulukları ibadeti daha da 

ilginçti. Budizm de budaya ulaĢmak için tavaf eden insanlar yuvarlak dua çemberleri 

çeviriyorlardı. Tabii biz de kusur kalamazdık, aynı Ģekilde hepimiz tavaf yaptık. 

Sonra da alıĢveriĢimizi ihmal etmedik. Daha sonraki gün, Potan Ģehrine gittik. Burası 

hac merkezlerinden biri olan Boudhanat‟ı tapınağını, Bhaktapur‟da aslanlı kapı, 

Budha ve kral heykellerini altın kapıyı, Durbar Meydanı‟nı gezdik.Bu gezdiğimiz 

yerler Budizm inancı için kutsal sayıldığından buralara çok önem veriyor ve hacı 

olmak için büyük bir inanç içinde dualarını yapıyorlardı.  

  

Daha sonraki ziyaretimiz, ölülerin yakıldığı, Pashupati Nath tapınağının çevresiydi. 

Aynı zamanda üç dört yerde ölü yakma törenleri vardı. O tarafa giderken etraftaki 

kesif koku sizi sarmalıyordu. Ġnsanoğlunun merakı iĢte;  içeri kadar iyice görebilmek 

için yol aldık ama ben burnumu kapamak zorunda kaldım. Çok fazla turist vardı. 

Bazıları kayıt yapıyor, bazıları da resim çekiyor... Benim gibiler de ĢaĢkınlıkla 

izliyordu. Tabii, bu iĢin bir seremonisi vardı. Halkın alt tabakasından olan 

dokunulmazlardan bir adam bu iĢi yapıyordu. Adamın üstü çıplak altında ise 

beyazımsı demeyelim, gri olmuĢ bir örtü vardı. Nehre girip abdest alıp gibi yıkanıyor, 

sonra odunları belli bir düzende dizip aralarına ot koyuyor ve bir Ģey döküyordu. 

Yerel rehbere sorduğumuzda odunların seçildiğini, otun özel bir karıĢımı olduğunu 

söyledi. Dökülen su da içinde yakıcı ya da tutuĢturucu olduğunu anlattı. Fakat 

hiçbirimiz ne olduğunu tam anlayamadık. Diğer tarafta ölen kiĢinin yakınları tören 

yapıyorlardı.  

gezi 
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Törenleri ilgi çekiciydi ve ağlayan ağıt yakan yakınları vardı. Ben buna daha fazla 

dayanamayarak otobüsümüze geri dönerken hediyelik eĢya satan satıcıların ısrarları 

bıktırıcıydı. Almadığınızda yanınızdan ayrılmıyorlardı. Tam bir ironiydi. AkĢam 

saatlerinde Ģehirde gezerken sokak aralarındaki kafelerde yemek yeyip oraya özgü 

birayı içmek rahatlatıcıydı. Bundan sonra ki rotamız Tibet olduğundan otel de Tibet‟le 

ilgili oranın yerel rehberi bizlere bilgi verdi.  

 

Tibet‟in diğer ülkeler gibi olmadığını Dünyanın çatısı sayıldığından 4.900 metre 

yükseklikte olması özel önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ġlk önce bu akĢamdan 

itibaren dört litre su içilmeye baĢlanmasıydı. Ülkeye inene kadar bu miktarın içilmesi, 

oraya ayak basıldığında baĢ dönmesi, kalp çarpıntısı ve tansiyon yüksekliğinin 

olabileceğini, çok çabuk yorulacağımız için de çabuk hareket etmemiz gerektiğini 

söyledi. Tabii bunlar anlatılırken beni panik sarmaya baĢlamıĢtı. Çünkü tansiyon 

yüksekliği zaten bende vardı.  

 

Tam macera dolu geziye çıktığımı geç de olsa anladım ve korktuğumu söylemeliyim. 

Uçağa bindiğimizde hepimizde heyecan vardı. Zira son anda alınan vizeler olması o 

ülkeye girilebilir anlamına gelmiyordu. Tibet hükümeti her an sınırlarını 

kapatabiliyordu. Uçakta çoğumuz pencere kenarında oturduk. Resim çekmenin çok 

güzel olduğunu söylemiĢlerdi. Tibet yukarıdan bakıldığında sapsarı toprakla kaplı 

yeĢilliği olmayan ağaçların bile yaprakları sapsarıydı. Gördüğümde Ģok oldum. Daha 

sonra insanların da sarı benizli olması beni ĢaĢırtmadı. Uçağımız havaalanına 

BaĢĢehri Lhosa indiğinde yere ayak bastığımızda müthiĢ oksijeni hissetmemek 

imkânsızdı. Hepimizin baĢı dönmüĢtü.  
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Çok sıkı güvenlik kontrolü vardı. Saatlerce ayakta iki adımda bir güvenlikten geçtik. 

Çok sıkı aranmamız da cabasıydı. Meğer Tibet, özerk bir ülke olduğundan Çin devleti 

tanımadığından Çin‟in etkisi altındaydılar. Para, bayrak ve yönetim Ģekli Çin‟le 

aynıydı. Buraya gelen turistler Çin devletinin Tibet‟in özerkliğini tanımamasından 

dolayı Tibet‟in meĢhur meydanı Tiananmen meydanında kendilerini yakması Tibet 

hükümetini zor duruma soktuğundan çok temkinliydiler. Hepimizin boynuna kaldığımız 

süre zarfında verilen kartlarla dolaĢmamız gerektiğini ve tek baĢına 

dolaĢılamayacağını söylediler. Tibet serüvenimiz böylelikle sıkı denetim altında 

baĢlamıĢ oldu. 

 

Ġlk önce otobüsle otele gitmeden evvel kayalıklara oyulmuĢ Budha heykellerini gördük 

ama o kadar soğuktu ki dıĢarıda fazla kalmak imkânsız gibiydi. Otele yerleĢtiğimizde 

hepimiz dayak yemiĢ gibiydik. Çoğumuz odalarda dinlenmeye çekildik. Gece yarısına 

doğru ben kalp çarpıntısından duramadığımdan doktor çağırdık. Oksijenimizi 

parmaktan bir aletle ölçtü ve tansiyon hapını burada bulunduğun zaman zarfında 

sabah aksam almam gerektiğini söyledi. Sabaha daha iyiydim. Kahvaltıdan sonra 

Budistler için çok önemli tapınak olan Potala Sarayı‟na gittik. Burası tepede 

Budistlerin hac yeri olarak geçen müthiĢ tapınaktı. Buraya çıkmak içinde 1000 

merdiven den sonra tepeye varıldığını ve kendimizi çok yormadan çıkmamız 

gerektiğini söylediler. Yazarken bile nefesimin kesildiğini söyleyebilirim. Burada Dalay 

Lama‟dan  sonra kalan rahiplerin yaĢadığını, ülkenin her yerinden gelen insanların 

ziyaretleri olduğundan ellerinde termoslarla merdivenleri çıkıyorlardı. Sorduğumuzda 

Yak öküzünün tereyağını eritip termoslara koyup buradaki kandillere dökerek dua 

ettiklerini söylediler. Tibet‟in meĢhur Dalay Laması, isyandan sonra Hindistan‟a 

kaçarken çoğu rahip de onunla birlikte kaçmıĢ. Kalanlarsa, bu Potala Sarayı‟nda 

yaĢadıklarından Budistler için çok önemliydi. 
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Mekanda o kadar çok heykel vardı ki, üstlerinde ise değerli taĢlar vardı. Birinci Dalay 

Lama‟dan baĢlayıp en sonuncusunun heykeline kadar vardı. Ama Ģehirde Dalay Lama 

adını telaffuz etmemiz, yasak olduğunu etrafta çok fazla sivil polis olduğundan dikkat 

etmemiz gerekiyordu. 

 

Tapınaktaki birçok heykelin önüne Ģeker ve meyve koymaları ilgi çekiciydi. Ayrıca 

orada olan rahipler ise küçük bir tasta haĢlamaya benzeyen yemek yiyorlardı ve hepsi 

bağdaĢ oturuyordu. Potala Sarayı‟nı tam bir günde dolaĢabiliyordunuz, çünkü hem 

büyük, hem de çok yüksek her yerine merdivenle ulaĢabiliyordunuz. Benim için çok 

yorucuydu. Dura dura bir saatten fazla tırmanabilmiĢtim. Hala tütsülerin kokusunu 

burnumda hissediyorum.  

  

Daha sonraki gün Lhaso Meydanı‟na gezmeye gittik. Törenlerin bu meydanda 

yapıldığını ve ortasında Özgürlük Heykeli olduğunu gördük. Buradan meĢhur diğer 

Johang Tapınağı‟na gittik. Burası da, Budistlerin hac yeriydi. Sokak aralarındaki 

dükkânlar çok hoĢtu, hem gezdik hem alıĢveriĢ yaptık. Sonra da yerel yemek yedik. 

AkĢama müzikale giderek, Tibet‟in tarihçesini müzikle giysilerle anlattılar.Ertesi günü 

yeni rotamıza doğru yola çıktık.  

 

Rotamız Himalaya dağlarında traking yapmaktı. Hayatımda hiç traking yapmayan biri 

için son derece maceralı olacağını hissediyordum. Ġlkönce Fewa gölüne gittik. Göl 

manzarası tam kartpostallıktı. Bol bol resim çekip, heyecanımızı hafifletmeye 

çalıĢıyorduk. Eğer bir daha Katmandu‟yu ziyarete gelirsem bu gölün etrafında 

kalmaya niyetli olduğumu söyledim. YeĢilin bir çok çeĢidini görmek mümkündü. Harika 

manzarasıyla bizi mest etmiĢti.  
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Göldeki kayıkların boyaları doğayla uyumluydu. Buradan otobüsle traking 

yapacağımız yere bir saatte vardık. Ve yürümeye baĢladık. Bulunduğumuz yer 830 

metre idi. Biz yürüyüĢle 1890 metredeki Pothana‟ya gidecektik. Fakat ben ve bir 

arkadaĢım dik dağları görünce caymaya hazırdık. YürüyüĢ gözümüzde büyüdü. 

Çünkü zorlu ve dik parkurlar olduğunu her ne kadar merdivenleĢtirilmiĢ olsa sa 

kafanızı kaldırdığınızda o yüksek merdivenleri görünce korktum.  

  

Ama rehberimiz Robin çok tatlı dilli bir adamdı ve bizi ikna etti. Dinlene dinlene altı 

saatte çıkılacak parkuru, ben sekiz satte çıkabildim. Ama çıkarken gördüğüm manzara 

anlatılacak gibi değil, onu yaĢamak gerektiğini düĢünüyorum. Ara ara köylere girip o 

güzelliği yaĢamak o eziyete değerdi. Tepeye vardığımızda, Anapurna karĢımızdaydı. 

Tepede meydan ateĢinin karĢısında oturduğumuzda ayaklarımı hissetmediğimi 

ağrıdan yerimden kalkamıyordum. Yöresel yemeklerle, vurmalı çalgılarla köylülerin 

gösterisi dondurucu soğuya rağmen çok güzeldi. Bu arada benim haricimde 

arkadaĢlarımın oynadığını görünce dumura uğradığımı da belirteyim. 

Hiçbirimiz ateĢin baĢından ayrılmak istemiyorduk. Çünkü kaldığımız kamp son derece 

iptidai durumdaydı. Odalarda soba veya ısıtıcı ve tuvalet yoktu. Tam kamptı. Tuvalet 

dıĢarıdaydı, elektrik olmadığından fenerle gidilebiliyordu. O yüzden herkes birbirine 

arkadaĢlık yapıyordu. Fakat yorgunluk ağır bastığından yavaĢ yavaĢ hepimiz odalara 

çekilmeye baĢladık. Yak öküzünün tüyünden yorganlar vardı. Üstümüze yorganları 

çekip uyumaya çalıĢtık ama uyuduk mu?...  

 

Ben değil… Diğerlerini bilmiyordum. Sabah zaten beĢte uyanıp gün doğumunu 

seyredecektik. Böylece Anapurna‟nın karĢısında güneĢin doğuĢunu seyretmek çok 

güzeldi. Kahvaltının ardından geri dönüĢ yolumuza yani yürüyüĢümüze geçtik. Neyse 

ki iniĢ çıkıĢ kadar zorlu değildi. Ve daha çabuk olmamız gerekiyordu uçağa 

yetiĢebilmek için,  o kadar hızlanmıĢtım ki ,ben bile kendime ĢaĢırdım… 

  

Böylelikle Himalayalar‟daki trakingimizi de bitirmiĢtik….   

 

martı* mart 2013 
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84 Yılın Ardından 

TürkçeleĢtirilen Bir Roman: 

Acılar  

Ceren ÇIKIN 

kitap 

“Hangi tahavvül insanı hayattan bu kadar bezdirebilir? Serhaddinin 

her köĢesinde boĢ yere kanımı israf ettiğim payitaht nerede? 

Hasretiyle uzun seneler harap olduğum evim, ailem nerede? 

Sevgili nerede? Sevgisi nerede? Nedir bu eksilen Ģey ki, 

gönlümdeki ümidi, sinirlerdeki mukavemeti söküp götürdü? Ve 

beni birden sahipsiz bir yurdun içine, göğsü imansız, dimağı 

mefluç, aciz ve serseri, atıverdi.” 

   
4 Ocak 1919‟da yazılmıĢ, hayal kırıklıklarıyla dolu bu satırlar, Türk edebiyatının 

ölümsüz ismi Agâh Sırrı Levend‟in otobiyografik özellikler de taĢıyan yegâne romanı 

Acılar‟dan…  Levend, Acılar‟da, Birinci Dünya SavaĢı‟ndan ağır bir yenilgiyle çıkan 

Osmanlı Devleti‟nin 30 Ekim 1918‟de imzaladığı ateĢkes anlaĢması sonrasında fiili 

olarak iĢgale uğradığı dönemde yaĢadıklarını, yarattığı Fikret karakteri üzerinden 

anlatıyor. Sanayi-i Nefise Mektebi‟ni (Güzel Sanatlar Akademisi) bitirmiĢ genç 

ressam Fikret, 1. Dünya SavaĢı‟nın Osmanlı cephelerinde savaĢmaktayken, 

çocukluktan sevdalısı Selma‟nın kendinden kopmasıyla derinden sarsılmıĢtır. 

Sonrasında, genç bir savaĢ gazisi olarak döndüğü ĠĢgal Ġstanbul‟unda bir iĢ arayıĢı 

içinde çırpınırken, Selma evli bir kadın olarak yeniden karĢısına çıkar. Fikret, aile 

dostlarının kızı olan niĢanlısı Behice ile Selma arasında yıpratıcı gelgitler yaĢamaya 

baĢlar. Ülke Ġtilaf Güçleri‟nce kıskaca alınmıĢtır. Ġstanbul‟un seçkin semtlerinde 

Ġngiliz, Fransız ve Yunan askerleri kol gezmektedir. Halk huzursuzdur, önünü 

göremez. Devlet yönetimi saflarındaysa iĢgalden yana çıkanlar, cepheden dönen 

gazileri hor görenler bile vardır. Yüreğinde yurt acısıyla sevda acısını bir arada 

yaĢayan Fikret, Ġzmir‟in de iĢgaliyle, yaĢamında yeni bir ufku aramaya yönelecektir.  

  

Az sayıdaki Mütareke Dönemi romanından biri olan Acılar, Dil Devrimi‟nin yürürlüğe 

girerek Arap harflerinin terk edildiği, Latin alfabesinin resmi olarak kullanıma 

sokulduğu gün olan 1 Kasım 1928‟de yayınlandı. Bu sebeple Osmanlıca olarak 

yayınlanmıĢ son eser olma özelliğini de taĢıyor.  
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Ceren ÇIKIN 

kitap 

Eserin transkripsiyonunu, yani Osmanlıcadan Latin harflerine aktarılması iĢini 

Ģahsen üstlendim. Levend‟in kızı Sevim Yasin Hanım ve torunu, değerli tiyatrocu 

Ahmet Levendoğlu ise bu önemli eseri büyük emeklerle yayına hazırladılar. ĠĢgal 

altındaki bir ülkenin insanlarının yaĢadıklarının neye benzediğini hatırlatmak arzusu 

ve bir daha asla savaĢ yüzü görmemek umuduyla…  

 

Agâh Sırrı Levend Kimdir? 

1894 yılında Rodos‟ta doğdu. Edirne‟de Mülkiye RüĢtiyesi‟ni ve Askerî RüĢtiye‟yi 

bitirdi. 1913‟te Darülfünun‟da Edebiyat ġubesi‟ne girdi, bir yandan da öğretmenliğe 

baĢladı. 1914‟te 1. Dünya SavaĢı‟nın çıkması üzerine Doğu Cephesi‟ne gönderildi. 

1922‟de kurduğu özel Ġstiklâl Lisesi‟nde 1940‟a kadar müdürlük ve edebiyat 

öğretmenliği yaptı. 1940-46 yılları arasında Aydın Milletvekili olarak TBMM‟nde 

görev yaptı. Felsefe ve Ġçtimaiyat, Yeni Türk dergilerini çıkardı. Ġnönü (Türk) 

Ansiklopedisi΄nin yayın kurulu sekreterliğini yürüttü. 1953–1956 yıllarında Ġstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‟nde Türk Edebiyatı Tarihi dersi verdi. 1951‟den 

1960‟a değin on yıl Türk Dil Kurumu‟nun Genel Yazmanlığını, 1963-1966 arasında 

da BaĢkanlığını yaptı.  

 

Çok sayıda dergi ve gazetede yayımladığı, sayıları sekiz yüzü aĢan yazılarıyla Türk 

dil ve düĢünce dünyasına büyük hizmette bulundu. YayımlanmıĢ otuzu aĢkın kitabı 

arasında öne çıkanlardan kimileri: Edebiyat Tarihi Dersleri (3 cilt), Maarifimiz ve Milli 

Terbiyemiz, Eserler ve ġahsiyetler, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler, 

Mazmunlar ve Mefhumlar, Nabi‟nin Surnamesi, Türk Dilinde GeliĢme ve SadeleĢme 

Safhaları (Evreleri), GülĢehri: Mantıku‟t-tayr, Türk Edebiyatında ġehr-engizler ve 

ġehr-engizlerde Ġstanbul, Tarih Boyunca Türk Dili, Ümmet Çağı Türk Edebiyatı, Ali 

ġir Nevai (4 cilt), Dil Üstüne, Türk Edebiyatı Tarihi. Bunların dıĢında biyografiler 

(Profesör Ferit Kam, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, ġemsettin Sami vb.) 

deneme, inceleme, çevrimyazı kitapları yayımlayan Agâh Sırrı Levend 1978 yılında 

yaĢamını yitirdi. 
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Kolay mı Er Meydanında Cenk 

Etmek?... 

73 

Her zaman tartıĢılan bir konudur; hangi oyunculuk daha önemlidir 

ya da daha zordur, tiyatro mu, sinema mı?  
 

Benim bu konudaki cevabım her zaman aynıdır. Tiyatro er meydanıdır. Hatanın 

tekrarı yoktur, sahnede günahı ve sevabıyla tek baĢınasındır, oynadın oynadın, 

oynayamazsan olmaz... 

 

Sinemada ise yönetmendir tanrı olan. O‟nun istediği oyuncu iyi oynar. Haaa bu 

arada son yıllarda sanırım sadece ülkemizde adı olan “dizi oyunculuğunu” ise 

klasmana bile almıyorum. 

Peki ben klasmana bile almıyorum da bir iĢe yarıyor mu? Hayır. 

  

Zaten iĢ bunun ekonomisine ve getirilerine gelince ters bir denklemle karĢılaĢıyoruz. 
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Ayşe ERBULAK 

tiyatro 
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En çok emek isteyen iĢ, tiyatro oyunculuğu. Kolay değil öyle çıkıp oynamak. Ortalama 

iki ay süren prova zamanı kendini tüm dıĢ dünyaya kapatacaksın, rolüne çalıĢacaksın, 

her gün yeni nüanslar, yeni kırılmalar, yeni tonlamalar üzerinde uğraĢacaksın ki doğru 

tınıyı bulasın. Düzenli yaĢayacaksın, ciğerlerini açmak için nefes egzersizleri 

yapacaksın, sosyal hayata biraz ara vereceksin, belki kitap bile okuyamayacaksın, 

rüyalarında rolünle kalkıp rolünle yatacaksın, evini, çocuğunu, eĢini bir dönem için bile 

olsa bir kenara bırakacaksın, müzikalse dans ve Ģan çalıĢacaksın, disiplini biran bile 

elden bırakmadan çalıĢacaksın hem de hiç durmadan, kan gelecek vücudundan ve 

ruhundan v.s. v.s. v.s. ... 

 

Peki bunca emeğin karĢılığında ekonomik olarak ne kazanacaksın? HĠÇ... Hatta 

Ģöhret bile olamayabilirsin...  

 

ĠĢte bu nedenle kolay değildir “er meydanında cenk etmek” 

  

Öte yandan “iyi oyunculuk mu lazım yoksa nedir” diye klasmana bile almadığım “dizi 

oyunculuğu” bugün birçok “oyuncu” bile demeye varmadığım insanı akla hayale 

gelmeyecek servet sahibi yapmıĢtır. Zaten “ayyy ben tiyatro oyuncusu olmak istiyorum 

küçüklüğümden beri” cümlesinin altında  “bir tiyatro oyununda hasbel kader oynarsam 

ve de bir yapımcı gelip beni beğenirse, beğenip bir dizide oynatırsa önce Ģöhret sonra 

da zengin olurum” isteği yatmıyor mu? 
  
 

tiyatro 



75 

Bu konu bitmez, aylarca hatta nesillerce yazılmıĢ ve yazılacak olan bir tartıĢmadır. 

Benim naçizane fikrim (ki madem Martı gibi bir dergide bana verilmiĢ bir alan var, 

bunu doğru değerlendirmek için yazıyorum) öyle kolay kolay tiyatro oyuncusu 

olamazsınız. Gerçekten sevmeniz, çalıĢmanız ve fedakarlık etmeniz lazım... 

  

HAMLET 

Tiyatroda fedakarlık deyince ilk aklıma gelen örneklerden biri bu sezon seyircisi ile 

buluĢan HAMLET.  

Ancak ödenekli bir tiyatronun cesaret edip sahneye koyacağı bu oyunu CEF 

TĠYATRO gözü kapalı Kemal BaĢar‟a emanet etmiĢ. Daha ilk yarım saatte ne kadar 

doğru bir karar vermiĢ olduğunu anlıyorum. “deli cesareti” seyircinin ayakta alkıĢıyla 

ödüllendiği Hamlet‟de baĢrol Arda Aydın‟ın. Daha önce “Tekrar çal Sam” , “Mesut 

Ġnsanlar Fotoğrafhanesi” ve “Ġstanbul Efendisi” oyunlarında izlediğim ve beğendiğim 

Aydın, Hamlet rolündeki baĢarısı ile nerdeyse “level” atlamıĢ. 

  

Gertrude rolünde Lale BaĢar ise bana sorarsanız zoru fazlasıyla baĢarmıĢ. Çünkü 

topun ağzındaki kadın O. Kocası Kemal BaĢar oyunun yönetmeni. Bilmeyenler  

“amaaaan ne var, kocası yönetmiĢi karısı oynamıĢ, ne Ģahane” derler. Oysa iĢin aslı 

öyle değildir. Ġnce bir bıçak sırtının üstünde oynarken tepenizde de Demoklesin Kılıcı 

sallanır akraba ya da eĢ ile bir sanat eseri çıkartırken. 

Oyunu nefessiz izledim ama bir sahne vardı ki Leartes ile Hamlet‟in kılıç sahnesi, 

yani bittiğinde ayağa fırlayıp bravoooo diye bağırmamak için kendimi zor tuttu. Çok 

etkileyici idi. Tabii Kraliçe Gertrude ile Kral Claudius‟lu ve Batista ile Gonzago‟lu dans 

tabloları da Ģahane bir görsel anlatım sunmuĢ. 

 

Kostümü, ıĢığı, müzikleri, sahne tasarımı ve tüm oyuncular yönetmen Kemal BaĢar 

ile çok uyumlu ve baĢarılı bir ekip oluĢturmuĢlar. Umarım CEF TĠYATRO ile 

birliktelikleri devam eder ve biz sanatseverlere baĢka güzel eserler sunarlar. 
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TANGO POISON 

 

Dünyanın en ünlü yeni nesil tango orkestrası Sexteto Milonguero, Arjantinli ve Türk 

dansçıların nefes kesen gösterisi „Tango Poison‟, ĠstanbulTANGO-ġiĢli Belediyesi 

iĢbirliğiyle Mart‟ta istanbul‟da sadece tek bir gösteri ile seyircilerle buluĢuyor.  

Altı enstrüman ve bir vokal sanatçısından oluĢan Arjantinli grup, son dönemin 

dünyadaki en ünlü tango orkestrasıdır. Müziği seven herkese hitap eden orkestra, 

özellikle ritmik müzikleri, farklı yorumları, yarattıkları enerjileri ve izleyenleri anında 

içine alan coĢkularıyla tango müziği dünyasında çığır açtılar.   

  

 Dünyaca Ünlü Yerli-Yabancı Çiftler: 

Esteban Moreno - Claudio Codega (Arjantin) 

Fabian Peralta - Josefina Bermudez (Arjantin) 

Serkan Gökçesu - Cecilia Garcia (Türkiye - Arjantin) 

Alper Ergökmen - Selen Sürek (Türkiye) 

Ali Alper Özdemir - Setenay Ersoy (Türkiye) 

Murat Elmadağlı - Elif Burcu Çelik (Türkiye) 

EĢref Tekinalp - Zeynep Yalçınkaya (Türkiye) 

  

Tango Posion biletleri biletix giĢeleri ve www.biletix.com  adresinde satıĢa 

sunuldu. 
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Sevtap SAMRA kültür sanat 
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Caddebostan kültür merkezi’nde bu ay: 

Duru Tiyatro Mart ayında „‟Nafile Dünya‟‟ ve „‟AĢk 

Heryerde‟‟ oyunları ile Caddebostan Kültür Merkezi 

seyircisiyle  buluĢuyor. 

  

Nafile Dünya 

Yazan :Oktay Arayıcı 

Yöneten: Emre Kınay 

Müzik :Bora Öztoprak 

Dekor : Selahattin TaĢdöğen 

Kostüm : Nihal Kaplangi 

Oynayanlar: 

EDAL CĠNDORUK, EMRE KINAY,SELAHATTĠN 

TAġDÖĞEN, NESLĠHAN YELDAN, AYġE ERBULAK, 

BAġAK AKAN , TAMER SERKAN SUBAġI , ERDENĠZ 

KURUCAN , BURAK BAYER 

  

Polislik mesleğine otuzlu yıllarda baĢlamıĢ ve geçen zaman 

inde cumhuriyet rejimine ve devlet hizmet ilkesine ilk günkü 

gibi bağlı kaldığı için , değiĢen , yozlaĢan toplumsal 

koĢullara ayak uyduramayan küçük bir adamın trajikomik 

hikayesi... 

 

AġK HER YERDE 

Orta yaĢlarını sürmekte olan Leonard Loftus (Emre Kınay); 

asi ve 

uçarı kızı Dee Dee (Bahar Yanılmaz) ve bir türlü yaĢlılar 

evine gönderemediği babası Gus (Sait Genay) ile aynı evi 

paylaĢan "sıkıcı" bir istatistikçidir.  Leonard, karısı 

tarafından da terk edilmesiyle, hayatı ıskaladığını fark eder 

ancak Dee Dee ve Gus'ın kendisini baĢtan çıkarmak için 

harcadıkları tüm çabalara karĢı koyarak, sayısal verilere 

dayalı rutin hayatını sürdürmekte diretir. Bu utangaç, sıkıcı 

ve hatta "düz" adamın çocukluğundan beri içinde yaĢattığı 

bir tutkusu vardır: Yazmak! Sadece kadınların katılabildiği 

bir yarıĢmaya, Myrtle Banbury adı ile gönderdiği romanın 

derece kazanması ise, beklediği son Ģeydir. Hiç 

beklemediği bir anda, bir telefon ile hayatına giren Harriet 

Copland (Pelin Körmükçü), "Cennette BuluĢalım" adlı aĢk 

romanını yayınlamak için Leonard'a yüklü bir ücret teklif 

eder. Ortada küçücük bir problem vardır:  Harriet'ı gördüğü 

ilk andan itibaren aĢkın pençesine düĢen Lenny, kitabının 

yayınlanabilmesi için, Harriet'ı kandırmak zorundadır. AĢkı 

ile çocukluk hayalinin gerçekleĢmesi arasında bir tercih 

yapmak durumunda kalan Lenny'nin hikayesini, son derece 

eğlenceli bir Ģekilde anlatan "AġK HER YERDE"; Duru 

Tiyatro'da.. 
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KÜÇÜK KALPLER ORKESTRASI  (ÇOCUK OYUNU) 

  

Anlatım Ali Poyrazoğlu ve 23 kiĢilik kadrosu ile yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılardan 

oluĢan orkestra, Rus besteci Sergei Prokofief‟in dünyaca ünlü müzikli masalı Peter ve 

Kurt‟un sunarken; keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, flüt, fagot, obua, klarinet, 

trompet, trombon, korno ve vurmalı çalgılar, tanıtılıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA 

27 Mart  Tiyatrolar Günü‟nde  „‟Düdüklüde Kıymalı Bamya‟‟ adlı oyunu  ücretsiz olarak 

seyredebilirsiniz. 

 

Yazan: Memet Baydur  

Yöneten: Hüseyin AkĢen 

Genç yaĢta kaybettiğimiz yazar Memet Baydur bu yapıtında  toplumdaki 

dengesizlikleri, sınıfsal  

çarpıklıkları alaycı bir söylemle eleĢtiriyor. 

 

 

 

kültür sanat 



MELĠKE DEMĠRAĞ KONSERĠ 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Melike Demirağ, sevilen eserlerini 

seslendirecek. 

 

Kadıköy Belediyesi „nin düzenlediği etkinlik ücretsiz olarak seyircisiyle buluĢacak. 
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“Çocuklar Gülsün Diye” Derneği  

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 2010 yılında Sanatçı Gülben Ergen 

öncülüğünde baĢlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının 

devamı olarak kuruldu. Sanatçı Gülben Ergen’in BaĢkanlık, 

AraĢtırmacı Elvan Oktar'ın ise BaĢkan Yardımcılığı görevini 

üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’de okul öncesi 

eğitimin yaygınlaĢtırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.  

 
Neler yaptık?  
ġimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, Hatay, Ġstanbul, Aydın, 

Zonguldak, Van , Sivas ve Manisa‟da olmak üzere toplam 12 anaokulu inĢaatımızı 

tamamlayıp, içlerini çağdaĢ bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli 

Eğitim Bakanlığı‟na teslim ettik.  ġimdi sıra Mart ayında Çanakkale‟de açacağımız 

13. anaokulumuzda...    

 

Neler yapacağız?  
22 Ekim 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız iĢ birliği protokolü 

çerçevesinde, ihtiyacı olan bölgelerde anaokulları yaparak okul öncesi eğitimin 

yaygınlaĢtırılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.  

Ayrıca, kahramanlarımızın bize gönderdiği yeni oyuncak ve kırtasiye malzemelerini, 

ihtiyacı olan çocuklarımızla paylaĢmayı sürdüreceğiz.  

 

Hesap Numaralarımıza bağıĢ yaparak; 
 

  
 

haber 

BANKA ADI ŞUBE KODU IBAN NUMARASI 

Garanti Bankası(TL) 1314 TR950006200131400006211111 

Garanti Bankası(USD) 1314 TR520006200131400009011111 

Garanti Bankası(EURO) 1314 TR250006200131400009011112 

SMS göndererek; 

“CGD” yazıp aĢağıdaki numaralara 

göndererek okul öncesi eğitimin 

yaygınlaĢtırılmasına 5 TL katkıda 

bulunabilirsiniz. 

(5 TL+2 SMS olarak ücretlendirilmektedir.) 

Gönül GÜVENİR 
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“Çocuklar Gülsün Diye” Derneği  

Nasıl Destek Olabilirsiniz?  

Çocuklar Gülsün Diye ürünlerinden satın alarak; 

  

Ürünlerimize ulaĢabileceğiniz web adresi: http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com  

Ürünlerimizi ayrıca D&R mağazalarında da bulabilirsiniz.  

 

http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/


Katarina Witt, 

Pavarotti ve Einstein 

82 

“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa Ģiir, nağme ile 

olursa musiki, nakĢ ile olursa ressamlık, oyma ile olursa 

heykeltıraĢlık, bina ile olursa mimarlık olur.” Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

 
Çocukluğumda bilim insanı olmak istedim. Bir Ģeyler icad etmek istedim. Her çocukta 

olduğu gibi dimdik ayakta idi sonsuz keĢfetme arzum. 

 

Çocukluğumda Karete Kid olmak istedim, Nadia Comaneci olmak istedim, Katarina 

Witt olmak istedim. O sporları onlar gibi iyi yapabilmek istedim. Her çocukta olduğu 

gibi dimdik ayakta idi vücudumun sonsuz hareket etme enerjisi. 

Çocukluğumda Luciano Pavarotti olmak istedim. Sesimi onun gibi kullanabilmek. Her 

çocukta olduğu gibi dimdik ayakta idi sonsuz sanatsal güzelliğe olan aĢkım. 
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Nurcan Örtügen Gök 

kaldırım astronomu 
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Atatürk tüm bilim ve sanat kollarını ülkenin en ücra köylerine kadar yaymak istiyordu. 

Bu amaca ulaĢmakta en önemli araç halk evleri ve halk odalarıydı. Halk evleri; 

insanları fiziksel, zihinsel ve entelektüel anlamda yükseltmek ve boĢ zamanlarını 

eğlence ve kültürel faaliyetlerle doldurmak amacıyla tasarlanmıĢtı.  

 

ġimdiye bakıyorum. Oğlum dans etmek ise en azından Ģehirlerde çeĢitli sanat evleri 

var. Belediyelerin çeĢitli uygun bütçeli sanat ve spor kursları mevcut. Bütçeye göre 

buralarda dans etmeyi, piyano çalmayı, resim yapmayı, yüzmeyi, karateyi öğrenebilir. 

Sanat ve spora dair kendine bir Ģeyler katabilir. 

 

Peki ya keĢfetme arzusu? Ġçindeki merak?  

Aslında hepimiz bilim insanı olarak doğuyoruz. Etrafımızdaki her Ģeyi merak ediyor, 

araĢtırıyor ve sorguluyoruz. Einstein‟ın da dediği gibi içimizdeki her bir küçük merak 

tohumu büyüdükçe toplum tarafından eziliyor. Biz de itina ile eziyoruz. Önce kendi 

içimizdeki merak tohumlarını, sonra çocuklarımızınkini…  

 

Çocuğumla arkeolojik kazı yapmak istiyorum hafta sonu atlayıp, çocuğumla uzayı 

keĢfetmek istiyorum, çocuğumla fizik deneyleri yapmak istiyorum, çocuğumla 

hayvanlar aleminin biyolojisini keĢfetmek istiyorum, çocuğumla kimyasal deneyler 

yapmak istiyorum. 

 

Nerede? Nasıl? 

Var mı sanat ve spor merkezleri gibi bilim merkezleri? 

 

Vardır mutlaka bir yerlerde. Peki ya bilinirlik, yaygınlık? Ya talep? Aslında talep 

çocuklarda mevcut fazlası ile. Peki ya yetiĢkinlerde? 

 

Hangi ebeveyn kızım baleye gitsin dediği kadar kızım astronomi ile ilgilensin diyor? 

Hangi ebeveyn oğlum basketbola gitsin dediği kadar oğlum kazı yapsın diyor? Hangi 

ebeveyn kızım piyano çalsın dediği kadar kızım fizik deneyleri yapsın diyor?  

 

Bilim, sanat ve spor bir toplum için olmazsa olmaz bir üçlü iken bilimi nereye 

koyuyoruz biz? Ve neden? 

 

Bir 30 sene evvel çocuğunu piyano öğrenmeye göndermek isteyen ebeveyn sayısı 

bugün ki ile aynı değildi elbette. Bir 30 sene sonra da bilimle ilgilensin diyen ebeveyn 

sayısı bugün ile aynı olmayacak elbette. Yeter ki biz fen bilimlerini okulda arkamızda 

bırakmayıp bir hobi olarak hayatımıza yerleĢtirmeyi bilebilelim. 

 

Ailenizle at binebileceğiniz, golf oynayabileceğiniz çeĢitli sanat ve spor aktivitesi 

yapabileceğiniz tatil köyleri mevcut ülkemizde.  
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ĠĢte bizden size bir de bilimle iç içe olabileceğiniz bir alternatif. Üstelik çocukların 

deney setleri ve diğer masrafları TÜBĠTAK destekli. ĠTAP Bilim ve Toplum Merkezi‟nin 

Turunç Marmaris‟teki merkezi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITAP, 1800 metrekare alan içerisine kurulmuĢ, derslikleri, yemekhanesi, 50 kiĢilik 

misafirhanesi, 100 kiĢilik anfitiyatrosu olan, çam ormanları, yalçın kayalar ve Akdeniz 

arasına saklanmıĢ dünyanın en güzel mekânlarından birinde bulunmakta. Enstitü, 

üniversite öğretim üyeleri tarafından kurulmuĢ bir sivil toplum kuruluĢu statüsünde 

olup, profesyonel bilimsel araĢtırmalarının, eğitimsel ve toplumsal bilim etkinliklerinin 

gerçekleĢtirildiği ülkemizde var olan tek kuruluĢ olma özelliğini taĢımakta. 
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kaldırım astronomu 
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ITAP, ülkemizin hızlı bir Ģekilde bir bilim toplumuna yöneliĢine katkıda bulunacak 

bilim ve toplum etkinlikleri düzenlemekte, bu etkinlikleri ilköğretim, lise öğrencileri, 

öğretmenleri ve halka yaymak amacı ile astronomi faaliyetleri ve bilim Ģenlikleri 

düzenlemekte. ITAP Bilim ve Toplum Merkezi, bilim insanlarının topluma yönelik 

bilimsel programlar hazırlamasına ve toplumun bu türden taleplerinin karĢılanmasına 

katkıda bulunmayı amaçlamakta. 
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ITAP Fizik Enstitüsüne bağlı Bilim ve Toplum Merkezi‟nde 2013 yılında 

gerçekleĢtirilecek “Aile Bilim ġenliği” temalı etkinlikleri için takvim ve etkinlik programı 

oluĢturma çalıĢmalarını tamamlamıĢ bulunmakta. 2013 yazında, ITAP 

Turunç/Marmaris Kampüsü‟nde çocuklarıyla birlikte ailelere yönelik yedi bilim Ģenliği 

gerçekleĢtirilecek. Çocuklarınızla veya torunlarınızla birlikte, hem tatil havasında 

dinlenip, hem de bilimle iç içe geçirebileceğiniz bulunmaz bir fırsat.  
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ġenlikler; fizik, gökbilim, matematik, biyoloji, kimya, jeoloji ve mühendislik alanlarında 

yepyeni birçok deney, uygulama, sunum, gözlem, gösteri vb. içerecek olan ve 

ilköğretim düzeyine iki farklı kademede hitap edecek. 

 

Daha fazla detaylı bilgiye ulaĢmak ve 2013 programlarına baĢvurmak isterseniz  

http://www.itap-btm.org/  adresinden ulaĢabilirsiniz. 

 

Sevgi ve ıĢıkla. 
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Dünya önce bir gaz ve toz bulutuydu:) 

Hikaye gerçekten böyle baĢlıyor. Sonrasını, fen bilgisi derslerine gösterdiğiniz ilgiye 

göre biliyorsunuz zaten.  

 

Bir Ģekilde Evren; içinde GüneĢ Sistemi; içinde Dünya ve üstünde insanlık oluĢtu. 

Teknolojinin bu kadar geliĢmiĢ olmadığı zamanlarda insanlar, gündüzleri GüneĢ‟i 

arkalarına alıp yeryüzüne baktılar, doğayı incelediler. Ortalığı kasıp kavuran GüneĢ, 

ufuktan uzaklaĢınca gözlerini ovuĢturup, bu kez gökyüzünde olanları incelediler… Bir 

çok gezegenin ve yıldızın (yani baĢka güneĢlerin) orada, uzaklarda dolandığını 

gördüler.  

 

Toprağın gökyüzündeki bu döngülerden etkilenip, harekete geçtiğini fark ettiler. 

Papatyaların çiçek açmak için, sanki bu gizli takvimi okuyarak uygun zamanı 

bulduğunu anladılar. Onun, bu döngüye uygun olarak bir solduğunu, bir açtığını 

hayretle izlediler. Böylece, gökyüzündeki dev ateĢ toplarının ve sönmüĢ yıldız 

parçalarının etkilerinden insanoğlu, kendi için de, anlamlar çıkarmaya baĢladı. 

Evrende nasıl bir “büyüklükte”, nasıl bir “noktayız” bir bakalım:  

 

Bunun için, ilk olarak, güneĢ sistemimizi 100 milyon kere küçülterek ortalama bir 

projeksiyon yapalım: Bu orantıda Ankara ile Ġstanbul arası 5 mm.ye, Everest zirvesi 

0,08 mm.lik bir çıkıntı haline, okyanusların derinliği ise bir cama hohladığımız zaman 

bıraktığı buğu tabakasının kalınlığına iner.  

 

GüneĢ, çapı 14 m. olan, 5 katlı bina yüksekliğinde bir küreye döndüğünde,  

Dünya 1,5 km. uzaklıkta, yani öbür mahallede, boyutları 12 cm. çapında iri bir 

portakala;  

 

Ay, Dünya‟dan 3,8 m. uzaklıkta yani, iki adam boyu ötede, 3,5 cm. çapında bir cevize;  

Mars ise, Dünya‟dan 500 m. uzaklıkta yani sokak baĢındaki, 7 cm. çapında bir elmaya 

dönüĢür.  

 

En dıĢtaki gezegen Pluto ise 60 km. ötede, 6 cm. çapında bir tenis topu olarak komĢu 

Ģehre doğru fırlamıĢtır.  

 

Nerede YaĢıyoruz ? 

martı* mart 2013 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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En yakın yıldız Alfa Centauri, bugünkü Ay‟ın uzaklığı kadar bir mesafede, yani 

384.400 km. ötede, 14 m. çapında olur. Voyager uydusu Ģimdi yola çıksa, ıĢık hızıyla 

yol alsa (bir ıĢıkyılı (IY) = 9.3 x 10¹² km), 4 yıl sonra en yakın komĢumuz olan bu 

güneĢe varabilir.  

 

GüneĢ de, Alfa Centauri gibi bir yıldızdır. YaklaĢık 100 milyar benzer yıldızla 

birleĢerek, merkezine 35.000 ıĢıkyılı uzaklıkta olduğumuz, Samanyolu Galaksimizi 

oluĢturur. En yakın galaksi komĢumuz ise, 2,2 milyon ıĢıkyılı uzaklıktaki, Andromeda 

Galaksi‟sidir.  

 

Eğer bir kitap sayfası büyüklüğünde bir galaksi resmine iğne batırır ve bu iğnenin 

kalınlığında bir delik açarsak, bu deliği ıĢık hızıyla (saniyede 300.000 km.) giden bir 

uzay gemisiyle 700 – 1.000 yılda geçebiliriz. Ama bu deliği açmakla yaklaĢık 1 milyon 

yıldızı ve tahmini 50.000 gezegeni ve belki de üzerinde bizim gibi canlı geliĢmiĢ birkaç 

yüz gezegeni yok edebiliriz.  

Ne kadar küçük olduğumuzu anladığımızda, bütün bir sistemden, evrenden nasıl ayrı 

olamayacağımızı, her gezegenin, her yıldızın hareketiyle nasıl savrulacağımızı 

anlarız.  

 Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

martı* mart 2013 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

GeçmiĢte yaptıklarınızı gözden geçireceğiz, tecrübelerinizden yararlanacağınız 

günlerdesiniz. Fedakarlık gerektiren konular ön plana çıkacaktır. Olayları akıĢına 

bırakıp, kendi dünyanıza çekilmelisiniz. Biraz daha beklemede kalmalısınız. 

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

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

dönemdesiniz. Gelecek günlere yönelik hedeflerinizi Ģimdilerde planlamalısınız. Dostlarınızın 

önerilerini de dikkate almalısınız.  

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

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.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

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.  

astroloji ajandası 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

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.  

BAġAK ve yükselen BAġAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

EĢiniz, partnerinizle iliĢkilerinize dikkat etmeli, karĢınızdakilerin görüĢlerinden 

yararlanmalısınız. Böylece doğacak sinerjiden yararlanabilirsiniz. Tek baĢınıza karar vermek 

yerine, birlikte adım atmaya özen göstermelisiniz.  
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 ġubat 

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.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 ġubat - 20 Mart 

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

sağlığınız olmak üzere, kılık, kıyafet ve iliĢkilerinize özen göstermeli, gelen Ģansı kendinize 

kullanmalısınız.  

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ 

23 eylül - 22 ekim 

Ofis hayatınızı, gündelik rutinlerinizi düzenlemelisiniz. Size destek veren çalıĢanlar 

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

ertelemelisiniz. Detayları gözden kaçırmamalısınız.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

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.  

martı* mart 2013 

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

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

hızlı değerlendirmelisiniz. Böylece üzerinizdeki sorumluluk hafifleyecek, iĢinize yönelmek 

için kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

KardeĢ ve komĢularınızla iliĢkilerinizin artacağı, hızlı bir trafik yaĢayacağınız günlerden 

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

anlaĢmaların kapısını aralayabilirsiniz.  
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STK’larda Gönüllülük  

Türkiye‟de Ģube ve temsilcilikleri ile birlikte 150.000‟e yakın Sivil Toplum KuruluĢu 

(STK) ülkemizin hemen hemen her köĢesinde uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor. 

“uzun yıllardır” diyerek aslında Osmanlıya uzanan Vakıfçılık kültürüne ve kabulüne 

değinmeden geçmemek gerek. 

 

STK‟lar Türkiye‟de 1980‟lerden bu yana  geliĢim sürecine girmiĢtir.  

STK‟lar birbirlerinden bağımsız olarak çalıĢan gönüllü örgütlerden, düĢünce 

kuruluĢlarına, sosyal hareketlerden vatandaĢlık inisiyatiflerine, hükümet dıĢı 

örgütlerden sendikalara ve meslek odalarına kadar geniĢ bir yelpaze içinde hareket 

eden “örgütsel alan” olarak temsil edilmektedirler.  

  

Günümüzde STK‟lar toplumsal değiĢim ve dönüĢümün  önemli anahtarlarından birisi 

haline gelmiĢtir. 

 

Ülkemizde sivil toplum hızla geliĢmekte, ancak yaygınlık ve sürdürülebilir sitem 

kurmak açısından sınırlı kalmaktadır. Ülkemizde sivil toplum kuruluĢları ağırlıklı 

olarak dernek veya vakıf olarak ilerlemektedir. 

 

Türkiye‟de bireylerin %18‟i bağıĢ yapmakta, %7.8‟inin bir derneğe üyeliği bulunmakta 

ve %1.5‟i aktif olarak gönüllülük yapmaktadır. 

 

150.000 rakamına karĢılık oluĢan bu veriler, STK‟ların içinde bulunduğu kaynak 

sıkıntısı ile de direk ilgilidir. STK‟ların kalifiye personel ve profesyonel hizmet 

alamamaları, kurumsal ve sürdürülebilir yapılar  kuramamalarına sebebiyet 

vermektedir. 

 

 

haber Mine GÖKNAR 



94 

martı* mart 2013 

Pek çok STK o kadar kısıtlı bir kadroyla çalıĢıyor ki... 

5-6 kiĢilik profesyonel bir ekip ile en az 40 farklı çalıĢma baĢlığına yetiĢmeye 

çalıĢırken, yani “Hedefleri” yakalamaya çalıĢırken, yolunuzda gönüllüler ile 

karĢılaĢıyorsunuz. KarĢılaĢmanız da gerekiyor. Fakat 40 farklı çalıĢma baĢlığı, eğer 

ilgili baĢlıkta bir yönetsel biriminiz yok ise Gönüllüleri kaybetmenize hatta zarar 

görmenize sebebiyet verebilir.  

 

Biraz önce değindiğimiz yaygınlık-sürdürülebilirlik ve sağlıklı büyüme için STK‟ların 

en önemli baĢlığı Gönüllü Kaynağı Yönetimidir.  

 

Gönüllüler, STK'ların topluma nüfuz etmiĢ temsilcileri oldukları için, STK ile toplum 

arasında birer iletiĢim kuran ve STK‟ların vermek istedikleri mesajları topluma direk 

aktaran kiĢilerdir.  

 

Gönüllü desteği ile STK‟ların insan kaynağı kapasitesi artar, güçlükle yürütülen ya 

da yürütülemeyen projeler Gönüllü desteği ile mümkün hale gelir. 

 

TURMEPA ailesi olarak birçok alanda gönüllü desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Bunların baĢında da “Eğitim” gelmektedir. 

 

TURMEPA Eğitim olarak, ülke çapında denize kıyısı olan ve su ile temas kuran 

Ģehirlerde teĢkilatlanarak denizlerin korunmasını geniĢ halk kesimlerince 

benimsenmiĢ ulusal bir davranıĢ biçimi haline getirmek vizyonu ile hedef kitlemizin 

(12 Yıllık Kademeli Zorunlu Eğitim Öğrencileri / Öğretmenleri, Üniversite Öğrencileri, 

Kamu- Özel Sektör ÇalıĢanları, Eğiticiler, Karar Alıcılar ) talep ve ihtiyaçları 

doğrultusunda anlaĢılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim, etkinlik ve projeler oluĢturarak 

denizlerin korunmasına yönelik bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak hedefi ile 

ülkemizin dört bir tarafında eğitimler vermeye devam edeceğiz.  
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haber 

Bu amaç ve hedefleri Gönüllülerimizin destekleri ile yerine getirebileceğimize 

inanıyoruz. Bu sebeple Gönüllü Yönetim Sistemimizdeki “Gönüllü Eğitmenlik” özellikle 

2013 yılında en önem verdiğimiz baĢlıklardan biri oldu. Bu noktada destek aldığımız 

değerli Gönüllü DanıĢmanlarımız, Koç Üniversitesi Eğitim Fakültesi hocalarımız ile  

baĢarılı olacağına inandığımız bir program hazırlıyoruz. Amacımız bu program ile 

Anadolu‟da ilerlemek ve sadece yetiĢkinler ile değil, 14 yaĢ ve üzeri gençlerimiz ile de 

eğitimciliği tecrübelendirmek olacak.  

 

Derneğimizde  Gönüllü olarak yer alabilmek mümkün olabildiği gibi, biz de bir Sivil 

Toplum KuruluĢu olmanın gereği olarak talepte bulunan kurumlara “Gönüllülük” baĢlığı 

altında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz.   

 

ÇalıĢmalarımızı takip etmek ya da katılmak isteyenler için tek yapmaları gereken; 

gonulluyum@turmepa.org.tr / egitim@turmepa.org.tr adresine mail atmak ya da 

sosyal medya üzerinden TURMEPA Egitim sayfalarını takip etmek olacaktır. 

 

“YaĢasın Deniz – Deniz YaĢasın” 

mailto:gonulluyum@turmepa.org.tr
mailto:gonulluyum@turmepa.org.tr
mailto:gonulluyum@turmepa.org.tr
mailto:gonulluyum@turmepa.org.tr
mailto:gonulluyum@turmepa.org.tr
mailto:egitim@turmepa.org.tr
mailto:egitim@turmepa.org.tr
mailto:egitim@turmepa.org.tr
mailto:egitim@turmepa.org.tr
mailto:egitim@turmepa.org.tr
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FIRIN MAKARNA 

  

Malzemeler: 

Yarım paket küçük burgu makarna 

1 su bardağı rendelenmiĢ beyaz çedar ya da taze kaĢar peyniri 

  

BeĢamel sos için; 

• 1 litre yağlı süt  

• 100 gram tereyağı 

• 3 yemek kaĢığı un 

• 500 gram beyaz çedar peyniri  

      ya da taze kaĢar peyniri  

• 1 baĢ sarımsak 

• 7-8 dal taze kekik  

• 1 adet defne yaprağı 

• yarım demet maydanoz  

• yeteri kadar tuz, taze çekilmiĢ karabiber  

  

  

HazırlanıĢı: 

BeĢamel sos: Bir tenecereye sütü koyun. Ġçine kekikleri, defne yaprağın ve 

sarımsakları (kabuklarıyla birlikte bıçağın arkasıyla bastırıp hafifçe ezerek) 

doğramadan öylece koyun ve sütü ısıtın (kaynatmayın ısınması yeterli).  

Makarnayı bol tuzlu suda aldante kıvamında piĢirin, süzün. 

Büyük ve derin bir tavaya tereyağını koyup eritin içine unu ekleyin, kısık ateĢte 

yakmadan unun kokusu gidene kadar kavurun. Un hazır olunca ısıttığınız baharatlı 

sütü süzerek sıcak olarak içine ekleyin. Bir el çırpıcısı ile iyice çırpın koyulaĢınca 

rendelenmiĢ peyniri, tuz ve karabiberi ekleyin, karıĢtırın.  

PiĢirip, süzdüğünüz makarnayı sosa ekleyin ve karıĢtırın. Hafif sulu bir karıĢım elde 

edeceksiniz zaten çok kuru olmaması lazım. içine ince kıyılmıĢ maydanozları ekleyin, 

böylece renk ve daha fazla lezzet elde edeceksiniz.  

  

Hemen fırın kabına boĢaltın ve üzerine peynir rendesi ekleyin. 130 derecede 

peynirler kızarana kadar piĢirin. 

  

Karamelize soğan ve pastırma: Makarna fırında piĢerken bir tavada yarım kaĢık 

tereyeğında incecik doğradığınız soğanları ve sarımsakları karamelize edin, içine 

doğranmıĢ pastırmaları ve taze kekiği ekleyin, pastırmalar çıtırlaĢınca hazır demektir.  

  

Makarnayı tabağa alın, üzerine pastırmalı sostan ekleyerek 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. 

Aslı BALAKIN 

Servis için; 

• 1/2 adet soğan 

• 20 dilim pastırma (çemensiz) 

• 3-4 diĢ sarımsak 

• 2 dal taze kekik 

http://www.dokuzuncubulut.com/
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ZENCEFĠL ġURUBU 

 

Malzemeler: 

• 1 adet orta boy kavanoz 

• kavanozun yarısını dolduracak kadar taze zencefil 

• 1 limon (dilimlenmiĢ) 

• yeteri kadar bal 

  

HazırlanıĢı:  

Zencefilin kabuklarını soyun ve incecik (jülyen doğrama) dilimleyin. Kavanoza 

yerleĢtirin ve limonları da ilave edin. Üzerine balı ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve 

buzdolabına kaldırın.  

 

Kullanırken; bir çay bardağına 1 dilim limon, zencefil Ģurubundan bir ya da iki yemek 

kaĢığı koyun ve üzerine sıcak su ekleyerek karıĢtırıp için.  

 

Sıcak olarak içtiğiniz gibi aynı miktardaki karıĢıma soğuk su ya da soda ekleyerek de 

içebilirsiniz.  

  

iki lezzet, iki tarif 
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