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Yasemin Sungur 

Bu ay iki kelimenin peşine takıldım. Mutluluk ve şans.  
 
Gördüm ki mutlu insanlar aynı zamanda şanslı. Yoksa şanslı oldukları için mi mutlu? Şanslı 
insanlar mı? Onlar hep mutlu! Şanslı olduklarından mıdır nedir, tüm fırsatlar ellerinde, hep 
kapıları çalıyor 
 

Kesin bir ilişki var bu iki kelime arasında. Şanslı olmak bir durum. Durumu belirleyen isteğinizi 
yaratacak düşünce, duygu ve davranışlar. İsteğinizi gerçekleştirmek için bu durumu yapacak 
davranışlar belirleyici. Davranışlarımızı etkileyen, yani bizi harekete geçiren şey ise 
duygularımız, duygularımızı ise düşüncelerimiz etkiliyor. Yaşadığımız durumu değiştirmek için 
anlık olaylara değil bu olayları yaratan düşüncelerimize bakmalıyız.  
 

Aristippos “Her davranışın nedeni, mutlu olmak isteğidir.” der.  
 

Seneca “Bir insanın mutluluğu, dıştan gelen mutluluklara bağlıdır diye düşünme sakın! Dıştan 
gelenden memnun olan insan, dayanıksız nedenlere sığınıyor demektir. İnsanın içine dışardan 
giren her sevinç, çıkar gider de. Ama kendi içinden doğup gelen sevinç, güvenli, kesin ve 
sağlamdır, gelişir, sürer gider...” demiş. İşte bu tanım beni en çok etkileyen tanımdır. Bana göre 
mutluluk kişiseldir, yani kişiye özeldir. Alınıp satılmaz. Hislerle davranış arasında insanın seçme 
özgürlüğü bulunur. Özgürlük sorumluluk almaktır. Sorumluluk alıp seçim yapın. Mutlu olmak 
seçimdir. Peki, seçimi belirleyen ne?  
 

Pozitif Psikoloji kuramının yaratıcılarından Psikolog Martin Seligman’ın dediği gibi “öğrenilmiş 
çaresizlik” olduğuna göre “öğrenilmiş iyimserlik” te olabilir. Çevremde gördüğüm, her şeyin 
kötü gittiğini, şansız olduğunu, bu dünyanın kötü olduğunu düşünen insanlar kendileri için bile 
iyi bir şey yapmayı bırakmış, ‘iyi bir şey için, mutlu olmak, başarılı olmak veya anlamlı bir hayat 
için’ düşünmeyi, üretmeyi, denemeyi bırakmış insanlar.  
 

Şanslı olmak, iyimser olmak, mutlu olmak öğrenilebilir, yeter ki birey bunu istesin. Bunu 
istediğinde tek yapması gereken kendi kaynaklarını görmesi, potansiyelini fark etmesidir. Var 
olan güçlü yanlarını fark edip, kullanması daha iyi bir yaşam için yeterlidir.  
 

Şansınız bol ve seçimleriniz sizin olsun, sevgiyle… 
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Mutluluğun Ötesinde 

konuk yazar 

 Prof. Stefano D’Anna 

Arkadaşım Yasemin Sungur’un, sahip olduğu Martı dergisinde yazılarımı yayınlama 

isteği beni çok mutlu etti. Geçtiğimiz ay, kendisinin uzun zamandır sürdürdüğü Kitap 

ile Sohbet Kulübü’ne davet edilmiştim, şu anda ise, kulüpte tanıştığım her birinizi 

aynı yoğunlukta,  tutku dolu ilginizle, parlak bakışlarınızı düşünerek, fikirlerimi kağıda 

döküyorum. O akşamki konuşmamda, gerçeği arayan samimi felsefe severlerle 

tanıştım. Nitekim, bir okurumdan aldığım soru, bu makalemin içeriğini ve başlığını 

kapsıyordu. 

 

Mutluluk nedir ve nasıl elde edilir sorusu sanırım hayatımızın en önemli 

sorusudur. Tüm yaşamımız boyunca mutluluktan konuşuyor ve onu bulmaya 

çabalıyoruz. Gerçekte ise; mutluluk aranıp ta bulunabilecek bir şey değildir, bizi neyin 

mutsuz ettiğini veya mutluluğumuzu engelleyen sebepleri keşfetmek ve onları 

ortadan kaldırmak, çok daha verimli olur. İnanıyorum ki bu makale mutluluğu - elde 

etmeye çalışmak - hakkında kurtulmamız gereken bir çok ön yargı, yanlış inançlar ve 

ikinci el fikirleri açıklığa kavuşturacaktır.  
 
 
 



7 

martı* mayıs 2013 

Hiç bir okul, hiç bir mentor, hiç bir anne baba, veya arkadaşın bizi mutluluğun da 

ötesinde olan bir şeyden, mutluluktan önce başka bir şeyin geldiği bilgisini vermediği 

gerçeğine dikkatinizi çekmek istiyorum: Daha değerli, hatta daha az bulunan, 

mutluluk için kaçınılmaz ve öncelikli olan koşul, o olmadığı takdirde mutluluğa 

erişmenin imkansız olduğu önemli bir unsur.  Gelin,  mutuluğun da ötesinde ne 

olduğunu beraber bulalım.  

  

Mutluluk  Hakkı 

Amerika 1492'de keşfedildi ancak 'icat edilmesi' 4 Temmuz 1776'da bir parça 

sonsuzluğun, bir kıymık insan zekasının Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan İnsan 

Hakları’nın arasına mutluluk karıştırmasıyla gerçekleşti. Bu fikir, mutluluk anlayışını 

insan tarihinde ilk defa, öngörülü bir kavram, masalsı bir arzu ya da hayali bir 

düşünce olmaktan çıkararak, insanın ve aklın dokunulmaz, ihlal edilmez doğal bir 

hakkı haline dönüştürdü.  Bu hakikatlerin açıkça ortada olduğu kanaatindeyiz, öyle ki, 

tüm İnsanlar eşit yaratılmıştır, Yaratanları tarafından ellerinden alınamayacak bazı 

Haklar kendilerine bahşedilmiştir ki bunlar Yaşam, Özgürlük ve Mutluluk arayışıdır. 

 

Jefferson mutluluk arayışından bahsederken aklında belirsiz ya da özel olan birşey 

yoktu. O, kendi  anlayışına göre sadece ölçülebilen ve elde edilebilen değil, aynı 

zamanda varoluşun asıl nedeni ve herhangi bir yönetimin kendini haklı çıkarması 

olarak da tanımlanabilecek genel halkın mutluluğundan söz ediyordu. 
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Kurtulmamız  gereken  bir  yanılsama 

Özellikle geçen son üç yüzyıl boyunca, idealistler ve hukukçular, büyük düşünürler, 

aydın devlet adamları ve vizyon sahibi liderler, insanlardaki yaygın mutsuzluk halinin, 

dışsal, zor koşullardan kaynaklandığına ve dış dünyayı değiştirerek insanları 

mutluluğa kavuşturabileceklerine inandılar ve onların sahip olduğu bu inanç bizlere 

miras olarak devredildi. Rousseau ve Jefferson gibi onlar da farklı düzenlenmiş 

yasaların, mutlakiyet anlayışından göreciliğe geçişin, siyasi, felsefi, etik ve ilahiyat ile 

ilgili konulardaki hoşgörülü yaklaşımın, baskıcı ve mutlakiyetçi düzenden, cumhuriyet 

ve demokrasi yönetimine geçişin, siyasi ve sivil kurumların olabildiğince 

özgürleştirilmesinin insanları mutlu edeceğine inandılar. Hiçbir şey, bu 18. yüzyıl fikri 

olan 'the greatest happiness of the greatest numbers' yani 'büyük çoğunluğun büyük 

mutluluğu’ndan, halkın mutluluğu için konulan kurallardan  ve böyle bir mutluluğu 

sağlamaya yarayacak siyasi alaşımlardan daha ütopik ve uygulanması imkansız 

olamazdı. 'Halkın Mutluluğu' ifadesindeki birbiriyle çelişen bu iki terimden daha iyi bir 

tezat örneği daha yoktur. 

  

Mutluluk  zamanda  değildir 

Bir şeyi bulamamanın en emin yolu onun olmadığı yere bakmaktır. Mutluluk zaman 

içinde bulunamaz. O yalnızca 'an' içinde var olur. Sıradan düşünce yapısına göre şu 

an berbat durumda olan bir kimse, az çok uzakta sayılabilecek bir gelecekte mutlu 

olabilir. Evlendiğimde, ailem ve çocuklarım olduğunda, istediğim işe ya da yeterli 

paraya ve imkanlara sahip olduğumda mutlu olacağım gibi ifadeler oldukça yaygındır. 

Zamana inanan insanlar olma doğrultusunda eğitildik, ancak apaçık ortada olan 

gerçek şu ki, hiç kimse yarın ya da geçmişte mutlu olamaz. Dün yaşanan mutluluk 

tozdan ibarettir, mutlu anıların mutlu olmak ile bir ilgisi yoktur. Zamana dayalı, 

zamanda gerçekleşen ne varsa 'Sarkaç Yasası' (Law of Pendulum)'na tabidir. Eğer 

tetikte ve kendinize karşı samimiyseniz, size mutluluk veren herhangi bir şeyi 

hissetmenizin hemen ardından bu durumun tersine doğru hareket etmeye 

başladığını fark edersiniz. “Şu anda neysen ancak o olabilirsin. Başarı tam burada. 

Mutluluk tam burada. Olmak istediğin şeyi Şimdi ol.” 

  

Baskın  insan  modeli  

İnanmış olduğumuz bir diğer şey de 'olmanın’ bir sonuç olarak 

'sahip olmaktan’ sonra geldiğidir. Bu sebeple, eğer yeterli 

paraya ve imkanlara sahip olursanız istediğiniz her şeyi 

gerçekleştirerek en sonunda mutlu olacağınız düşüncesine 

sahip olmakla sonuna kadar haklısınız. Bu durumda geçerli 

olan model Sahip olmak – Yapmak – Olmak sıralamasıdır.  

Bu, milyonlarca insanın ortak düşünce yapısı ve içinde bulundukları 

mutsuzlukların, hastalıkların ve talihsizliklerin sebebidir 

konuk yazar 
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Mutluluğa giden yoldaki engelleri ortadan kaldırırken bu sıralamayı tersine 

çevirmemiz gerekiyor. Yeni insanlığın modeli: Olmak – Yapmak – Sahip olmaktır. İlk 

önce mutlu olmalısınız, bilinçli olarak kendinizi mutlu olmaya zorlamalısınız, sonra 

yapabilir ve sahip olabilirsiniz. Mutluluk, tam bu anın muhteşem farkındalığıdır. 

 

Mutluluk  kendi  başına  bir  histir 

Mutluluğa giden yolda neredeyse aşılması olanaksız bir diğer engel ise, onun dış 

dünyadan sağlanacağı, dışarıdan bir kimsenin ya da birşeylerin onu bize getireceği 

beklentisi içinde olmamızdır. Gerçekte, mutluluk tek başına yaşanan bir duygudur, 

kişinin kendisiyle olan özel durumudur ve yalnızca kişinin kendisi ona ulaşabilir, onu 

üretebilir. İki yüz kişiyle, iki milyonla ve hatta iki kişiyle dahi mutlu olamayız. Mutluluk 

toplu yaşanan bir hissiyat değildir. Kimse bizi mutlu kılamaz ve biz de hızla gelip 

geçen anlar dışında kimseyi mutlu edemeyiz. Haberler, koşullar ya da başkaları 

aracılığıyla bize dış dünyadan mutluluk getiren herhangi bir şey ortadan kaybolacak, 

bizden geri alınacaktır. Bu tarz bir mutluluk kısa ömürlü, geçici bir sıçrayıştır, bir uçuş 

değil. Uçuş, yerçekimi yasasının sınırsızca duraklatılmasıdır. Tek bir saniye beliren 

dış kaynaklı mutluluk, bir uçuş gibi görünse de değildir. Yalnızca bilinçli olarak 

içinizde oluşturduğunuz mutluluk doğuştan hakkınız olan uçuşu size sağlayabilir. 

 

Mutluluğun  ötesinde 

Mutluluk üzerine, onun nasıl bulunacağına dair çok fazla yazılar yazılmış ve 

tartışmalar olmuştur. İnsanlar hayatları boyunca onu elde etmek için çabalarlar fakat 

başaramazlar. Neden? 
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Rousseau, Toplum Sözleşmesi'nin (Le Contrat Social) ilk sayfasına şöyle bir not 

düşer 'ne tarafa baksam zincirlenmiş insanları görüyorum', neden? Çünkü bizleri, 

mutluluğun da ötesinde, ondan daha önce gelen birşey doğrultusunda bir 

araştırmanın, bir çalışmanın yapılması, az seçilen yollardan yürünmesi gerektiği 

konusunda bilgilendiren okullar, danışmanlar, ebevynler ya da arkadaşlar yoktur. Bu 

öyle birşey ki, daha değerli, daha nadir, mutluluğun asıl gerekli ve öncelikli olan 

unsuru, ona ulaşmanın olmazsa olmaz koşuludur. Mutluluğu aramaktan çok, onu 

elde etmemizi engelleyen, bizi mutsuz kılan şeyin ne olduğunu aramalıyız. Önce 

özgürlüğünüzün peşine düşün. Özgürlük olmadan mutluluk olamaz. Bunun bedeli 

size fazla görünse de hiçbir zaman karşılanamaz değildir ve çabalarınıza değecektir. 

 

Özgürlüğün peşinde yollara düşen için / öylesine kıymetlidir ki özgürlük / canını bile 

verir uğruna... 

 

İlahi Komedya, Araf, Kanto I, satır 71-72 

 

Zamandan  bağımsızlık    

Özgürlüğün somut bir ifadesini, onun gözle görülebilir dışavurumunu 

düşündüğümüzde, aklımızdan özgürlükleri garanti altına alan sayısız hak geçer. Söz 

hakkı, basın hakkı, toplanma hakkı, dernek özgürlüğü, yönetimi şikayet hakkı ve 

hatta silah bulundurma ve taşıma hakkı. Ancak dış dünya tarafından, yönetim ya da 

başkaları tarafından sağlanan bu tarz özgürlükler bize gerçek özgürlüğü veremez.  

konuk yazar 
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Gerçek özgürlük, sınırlamalar ve engellerden kurtulduğumuzda ortaya çıkar. Bu, bir 

şeylerden bağımsız olmak demektir. Öncelikle zaman hapsinden bağımsız olmalıyız. 

Hem zaman tarafından yutulmuş, hem endişe içinde, hem de plan ve programların 

zulmü altındayken mutlu olamayız. Plan yapmak, daha yüksek bir anlayış seviyesinin 

ilkel bir ikamesidir. Yüksek anlayışın olduğu yerde plan yapmaya gerek yoktur. 

Mantığı, aklı ve planlamaları dışarıda bırak. Gözlerini kapat ve kendini tamamen 

sezgilerine aç. Evren hala senin yaratılmanı bekliyor. 

 

Rollerden  bağımsızlık  

Bizler, her şeyden önce,  rollere inanıyoruz. Öğretmen, yönetici, baba, anne, sevgili 

olduğumuza inanıyoruz. Bunun en doğal şey olduğunu, yaşamanın tek yolu olduğunu 

düşünüyoruz. Rollerimizin mahkumları haline geliyoruz. Onlar da tuzak haline 

geliyorlar. Bir rolü icra edebilir, ondan keyif alabilir, oyunu eğlenceli bulabiliriz ancak 

özgür ve mutlu olmak istiyorsak, icra ettiğimiz bu rol içinde kalamayız, kendimizi 

onunla özdeşleştiremeyiz. Bu; bir oyuncunun kendisinin sahnede canlandırdığı 

karakter ve tiyatronun da hayatı olduğunu öne sürerek maskesini ve giysilerini 

çıkarmayı reddetmesi kadar çılgıncadır. Bu bakış açısından baktığımızda, insanlık 

tüm akli dengesini yitirmiş, kendisini yine kendi yarattığı rollerin içine hapsetmiştir. 

Ayrıca sağlam bir değerler ve ilkeler bütününe, bir haritaya, bir kaçış planına ve 

sizden önce hapisten kaçmış bir kişiye ihtiyacınız var. Bir Oluş Okulu’na ihtyacınız 

var. Senin Oluş'un kötü yönetilen bir dükkan gibi, fiyatları rastgele konulmuş eşyalar 

gibi; ucuza verdiğin büyük değerlerinle, anlamsızca pahalıya sattığın döküntülerin.. 

Böyle devam etmek demek kesin başarısızlık demektir... 
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Özgür  olmaya  cüret  edin   

Özgür olmak aynı zamanda her türlü kölelikten vazgeçmeyi gerektirir. 

Özgürlüğümüze giden yoldaki başlıca engel, bağımlı olduğumuz dışsal bir dünyanın, 

varlığımızın şartlarını, kaderimizi belirleyen bizden ayrı bir gerçekliğin var olduğuna 

duyduğumuz yanıltıcı inançtır. Özgür olmaya cüret edin! İçsel derinliğinize göz atın, 

mutluluğunuzun önündeki engelleri, yalanları, sahte düşünceleri, korkuyu, rollerle 

özdeşleşmeyi, bel bağlayacağınız dışsal bir dünya olduğu ortak inancını 

saklandıkları yerden çekip çıkartın. Kendinize uygulayacağınız sıkı bir çalışma 

doğrultusunda, tüm bu safradan, her türlü bağımlılıktan, zamandan, ihtilaflardan, 

içsel çatışmalardan en sonunda kurtulduğunuzda, fark edeceksiniz ki, mutsuzluk 

sizin olumsuz imgeleminiz dışında var olmaz. 

  

Parlak  bir  bencillik  

Bu makaleyi okuduktan sonra neden 'mutluluğu bulmak' ifadesinin ortadan 

kaldırılması gerektiğini anlamış olmalısınız. Mutluluk bulunamaz, Oluşumuzun 

dokusunda hücre hücre, her bir atomunda gelişmeli ve onun içine kodlanmalıdır. 

Mutluluk tek başına bir çabadır. O zaman mutluluğun bencilce bir hissiyat olduğunu 

söyleyebilir miyiz? Kendisini özünde seven bir birey; mutluluk olarak adlandırdığımız 

içsel özgürlük haline kendi isteğiyle geçebilen ve bu mutluluk halini başarıyla kendi 

iradesine dayalı olarak yönetebilme becerisine sahip olan, kimseye ve hiçbir şeye 

bağımlı olmayan bir kişi, insanlığın çok değerli bir hücresidir. Kendi amacınız 

doğrultusunda, bilerek mutluluğa ulaştığınızda, başkaları için, bir ordu hayırseverden, 

yüzlerce insani yardım kuruluşundan çok daha fazla şey yapmış olduğunuzu 

bilirsiniz. Mutlu bir insan yani özgür bir insan, etrafına 360 derece refah ve sağlık 

saçar ve diğerlerinin, yaşamlarında kendi mutluluklarını biçimlendirmelerini 

sağlayacak koşulları yaratır.  Mutluluk Ekonomidir ve mutlu insan aynı şekilde iş 

dünyasında da vizyon sahibi bir lider olarak,  sıradan insanların henüz 

kavrayamayadığı ve 'imkansız' olarak nitelendirip telaşla bir kenara attığı konuları 

gerçekleştirme becerisine sahiptir. 

konuk yazar 
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Sesim tamamen kısık, bacaklarım tutmuyor, merdiven inip çıkamıyorum, oturup 

kalkamıyorum, belimin sağı solu, omuzum yara bere içinde, sırtımın orta yerindeki 

ağrı nedeniyle bir yere dayanarak oturamıyorum. Sanki koşudan değil, trafik 

kazasından geliyorum…  

  

Ama hepsine değer! 

  

Tamı tamına 80km koştum. 6 kadın arasında üçüncü oldum. Erkek-kadın karışık 

sıralamada ise 55 kişi arasında 14.’yüm.  

  

Kadınların birincisi, dünya şampiyonu ABD’li Amy Sproston, erkeklerin birincisinin 

(Tanzer Dursun) 1 saat 1 dakika önünde yarışı bitirdi. Bir insanın ilk ultra 

maratonunda bir dünya şampiyonuyla aynı kürsüyü paylaşmasının şansını, gururunu 

ve mutluluğunu yaşadım.  

  

Ezik, eksik, korkak ve yetersizim 

  

130km koşanların yanında kendimi epey “ezik, eksik, korkak ve yetersiz” hissetsem 

de 80km benim için inanılmaz bir rakam. Çünkü belki de hayatımda ilk kez 

hazırlanmadan bir yarışa girdim. Bir maraton, bir tane 50km ve 3 tane patika yarışı 

koşarak durumu kurtarmaya çalıştım. O 50km’yi de çantasız koştum. “Çantayla 

koşmak” ne demek hiçbir fikrim yoktu.  

  

Elbette benim “kendime göre” hazırlıklarım yetmedi ve hazırlıksız olmanın acısı tek 

tek çıktı. Çantam belimde ve omzumda sürtünme yaptı, çantanın içindeki bir 

malzeme adeta sırtımın ortasına girdi ve son 30km oramı buramı çekiştirip, 

Matrix’teki kaşık sahnesi gibi “Aslında acı yok” diyerek finişe koştum. Son 20km’de 

hızlanma planları yapmıştım ama (inişlerde temkinli olsam da) baldırlarımda biriken 

laktik asit bacaklarımı odundan sopalar haline getirdi. Yarış boyunca işaretleri iyi 

takip etmeyip 4 kez yanlış yollara girmem, iki kez tuvalet molası vermem de cabası...  

  

80km değil, 4 tane 20km 

  

Yarış öncesinde kendimce bir plan yaptım. 80km gözümde büyümesin diye mesafeyi 

bölümlere ayırdım. Aslında 80 değil, 4 tane 20km koşacaktım. Haftalarca bunu 

düşündüm: 80 değil, 4 tane 20… 

  

Pace (1 km’yi kaç dakikada gideceğim) hesaplamaları yaptım, 80’le yattım, 80’le 

kalktım. Antrenman sonralarında duş alırken, buhar yapan duş kabinine bile 

hedeflerimi yazdım.  
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Şirin Mine Kılıç 

80 km Koştum, Hayallerim Değişti  
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En büyük korkum çanta taşımaktı. Yarıştan bir hafta önce listemi yapıp alışverişe 

çıktım. Çoğunu hiç kullanmayacağımı bile bile paraya kıydım, en kaliteli malzemeleri 

alıp çantama koydum. Sanki kaliteli malzeme alırsam ağırlık yapmayacaktı! 

  

Psikolojik olarak da hazırlanmam gerekiyordu. 7 kez maraton koştuğum için bu 

hazırlık zor olmadı.  Bitirmeme fikrini hiç düşünmedim, kafamdan silip attım. 

Bitireceğimi biliyordum. Dünyada binlerce insan çok daha uzun mesafeleri 

koşuyordu, ben de koşardım. Yarış boyunca olumsuz hiçbir şey düşünmeyecektim 

ve düşünmedim de… Beni yarıştan koparacak tek şey ayağımın kırılması olabilirdi.  

  

Yarış sabah 7.30’da başladı. Çıkışlarda yürüdüm, inişlerde biraz bastım ama hep 

temkinli olmaya çalıştım. Laktik asit birikmesinin başıma neler getireceğini 

biliyordum. Yiyecek içecek istasyonlarında fazla oyalanmadım. 20-60km arasında bir 

de yol arkadaşım oldu. Birbirimize destek olduk. Ona kramp önleyici sıvı, ağrı kesici 

ve biraz jel verdim. Önceki 60km’lik antrenman deneyiminde yaşadığı kramp acısını 

yeniden yaşayacağını düşünüyordu. “Bir şey olmayacak, olumlu düşün, süper 

gidiyoruz, 10 saat civarında bitireceğiz” dedim (Hedefi 12 saatti). 60. kilometrede yol 

arkadaşım benden koptu, önden devam etti. Beni geçmesine üzülmediğim gibi 

(çünkü gücüm olsa ben de onu bırakırdım) ne yapabileceğini görmesine sevindim.  

 

75’ten 80’e doğru giderken kendimi unutmuş sadece 130km koşanları 

düşünüyordum. İyi ki onların yerinde değildim. Benim işim 80’de bitecekti ama onlar 

50km daha koşacaktı. Hava birkaç saat sonra kararacaktı, soğuyacaktı ve hepsinden 

beteri dizlerde, bellerde, sırtta, omuzda, bacaklarda oluşacak hasarlardı. Yolda 

rastladığım bir 130’cuya son jelimi vererek vicdanımı rahatlattım. Kalan enerjimi tüm 

130’culara gönderdim ve saygılarımı sundum…  

 

haber 
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Kadınlarda üçüncülük sürprizi 

  

Finişe yaklaşırken yolu sorduğum polis “1500m kaldı, dayanın” dedi. Elimden geldiği 

kadar hızlanıp finişe yaklaştım. Elinde çıngırak olan minik bir çocuk beni görünce 

elindekini çalıp finişe koşmaya başladı, “Geliyor” diye bağırdı. Finişte büyük bir 

kalabalık beni bekliyordu. Kenarlarda bekleyen insanlar alkışlıyordu. Ve yarış bitti...  

Aslında ağlamak istiyordum ama yine 130’cuları düşünüp kendimi engelledim. 

Organizasyonu düzenleyen Macera Akademisi’nden, “melek kadın” Ayşin’i gördüm. 

“Süpersin” diye bağırıyordu. Fotoğrafımı çekti, gülmek için epey çabaladım. 

Ardından, “Kadınlarda üçüncü oldun” dedi, inanamadım. Yolda kim beni geçti, ben 

kimi geçtim çok da anlamamıştım.  

  

Zamanımı da öğrendim: 9 saat 55 dakika! Bir şaşkınlık daha geçirdim. Hedefim 10 

saat 30 dakikaydı. Garmin saatimin şarjı 59.km’de bittiği için son 21 pace ve km 

hesabı yapamadan gitmiştim. Hedefimden iyi gittiğimi biliyordum ama 10 saati biraz 

geçerim diye düşünmüştüm. Geçmemişim. Psikolojik sınırım olan 10 saatin altına 

inmiştim. 80km boyunca, yetersiz ve çantasız antrenman için kendi kendime verip 

veriştirmiştim ama bu kez kutladım!  

  

Saygıyı sevgiyi hak eden, yüce gönüllü insanlar 

  

Gelelim en önemli bölüme: Organizasyon, İznik ve İznikliler! Hani derler ya: Yok 

böyle bir şey!   

 

Her yaştan, kadın, erkek, çocuk yüzlerce insan koşucuları yollarda alkışladı, 

yardımcı oldu, motive etti, tezahürat yaptı… Bir yerde 4-5 çocuğun arka arkaya 

dizilerek ellerini açıp bize “çak” yapmaları inanılmazdı.  
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Evlerin önünde, balkonunda, kahvelerde, yollarda dizilen insanların büyük bir 

coşkuyla herkesi alkışlayıp cesaret vermesi, zaman zaman kaybolanlara yolu 

göstermeleri, yardımcı olmak için kendilerini paralamaları ise unutulamaz (15 

milyonluk İstanbul’da, 30 yılı aşkındır düzenlenen Avrasya Maratonlarındaki 

tezahürat fukaralığını düşündükçe hayıflanmamak elde değil).    

 

İznikliler, ultra maratonu içselleştirmiş. Belediye başkanlarıyla (İznik ve Orhangazi), 

bürokratlarıyla, jandarmasıyla, polisiyle, her yaştan insanıyla, ultra maraton kültürü 

İznik’e yerleşmiş. İznik Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz ve ekibinin 130km’yi 

bitirenleri karşılamak için saatlerce finişte beklediğini özellikle belirtmek istiyorum.  

  

İznikliler ve “koşu” artık ayrılmaz bir bütün. Onlar için insanların koşması “tuhaf”, ultra 

maraton koşmaları ise “akıl dışı” değil… İznikliler bu yarış için bizi dört gözle 

bekliyorlardı ve yıllardır görmedikleri akrabalarını görmüş gibi hasretle, sevgiyle, 

dostlukla kucakladılar.  

  

Pek çok sporcunun kaldığı İznik Oteli’nin yöneticisi Barbaros Can Bey, geçen yıl 

katıldığı 10km halk koşusunun madalyasını gururla sergiliyordu. Bu yıl 10km 

koşusuna katılamayacaktı ama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oğlu katılacaktı. Otelde 

kalanların aldığı dereceleri öğrenince diğer müşterilerine “Bu yıl bizim otelimiz birinci 

oldu, bizde kalanlar derecelere girdiler” diye anlattı.  

  

Bu yarışı bir daha koşarım ama bu kez 80 değil 130km! 

       

Ve Organizasyon… Kusursuzdu, harikaydı, mükemmeldi. Başta Caner Odabaşoğlu 

ve Ayşin Özer Başkır olmak üzere Macera Akademisi’nin tüm çalışanları ve 

gönüllüler, herkesi mutlu etmek ve hiçbir şeyin aksamaması için canla başla, müthiş 

bir enerjiyle neredeyse ve çoğu iki gün boyunca “hiç uyumadan” çalıştılar. Su, ikmal, 

yemek molası verdiğimiz yerlerde bize krallar, kraliçeler gibi davrandılar. Özel 

olduğumuzu, ayrıcalıklı olduğumuzu hissettirdiler. Her zaman güler yüzlü, nazik ve 

yardımcıydılar. Onların güzelliği gönüllü çocukların güzelliğiyle birleşince 

yorgunluğumuzu da unuttuk, parkurda bizi zorlayan yokuşları, çamurları, taşları, 

suları ve kaybolmalarımızı da… 9-15 yaş arasındaki çocukların bu kadar iyi yönetilip, 

bu kadar iyi iş çıkarması karşısında şapka çıkarmak gerekiyor. 

  

 

 

 

Son söz: Ben artık ben değilim! 80 koştum hayatım da hayallerim de 

değişti. Bir sonraki yarış için 12 ay var… 130km için bol bol zaman 

demek. 80 ezikliğinden de kurtulmam gerek… Ben İznik’e bir daha 

gelir, bu yarışı bir daha koşarım.  
  

  

 

haber 
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Eklektik Çağ... 

20 

Eklektik sözcük kökeni olarak, Yunanca “eklektikos; en iyiyi seçmek” ve “elektos; 

seçmek” ten geliyor. Daha çok ve ağırlıklı olarak, sanat, psikoloji, felsefe, din, 

askeriye gibi alanlarda kullanılmış. Eklektik yaklaşım farklı sistemlere bağlı olan 

ögelerin en iyi parçalarını taraflarını toplayarak, onlardan farklı bir şey yapmayı ifade 

ediyor. Kelime kökeni; Türkçe’de eklemek-takmak, Lidya dilinde ise “yine takmak; 

eklegein” kelimelerinden geliyor.  

  

Eklektik yaklaşım; farklı şeyler, unsurlar, dizgeler vb. arasından seçki yapılarak, 

bunların bağdaştırılmasını ve yeni bir biçimde, sunumda, durumda vb. kullanılmasını 

anlatıyor.  

 

İlk kez kullananlardan biri Stoik filozof Panaetius.  

 

Ordan burdan, yamalı bohça... 

  

Yazının buraya kadar olan kısmında kelimelere bağladığım linklere de göz 

atmışsanız, zaten anladınız siz onu... Eklektik yaklaşım; ordan, burdan, şurdan 

alıntılarla kimilerinin “yamalı bohça”, kimilerinin “seçiciliğin en keyifli ve de relax 

hali” diye özetlenebilir... 

  

Ve bu noktada yazımın başlığı çok anlamlı hale gelir... Çünkü bence bir sürü diğer 

adı olmasına rağmen aslında, “Eklektik Çağ”dayız.  

  

Tam da böyle yamalı bohça gibi, ordan, burdan, her yerden, her şeyden 

toparladıklarımızı, gördüklerimizi seçip, ekleştirip, yeni, yeniden bir şeyler 

yapmaya, bulmaya, yaratmaya, farklı amaçlar için kullanmaya çalıştığımız deli 

dönemlerden geçiyoruz... 

 

Telefonu, fotoğraf makinasını, video kamerayı, radyoyu, daktiloyu, kâğıdı, kalemi, 

mikrofonu, boya fırçasını, hesap makinasını, bilgisayarı, modemi, lambayı, kulaklığı, 

elektriği, tasarımı vb. onlarca farklı amaçlar için yaratılmış, değişik işlerde kullanılan 

şeyi alıp, ufacık cep telefonlarına, ayakkabımıza, gözlüğümüze vb. koyuyor, onlara; 

akıllı telefon, giyilebilir teknolojik ürünler, phablet, google-glass, konuşan ayakkabı 

vb. diyoruz... 
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Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Ofiste, işyerinde çalışır görünüp; sosyal medyada sohbet, kavga, muhabbet ediyor, 

aşk-meşk yaşıyor, gırgıra, şamataya vuruyor, oyun oynuyor, freelance işleri 

tamamlamaya çalışıyor... Evde, kafede, piknikte, denizde, tatilde ise mail okuyor, 

rapor yazıyor, proje çiziyor, tasarım yapıyor, sabahlara kadar gözlerimiz akana kadar 

iş yetiştirmeye çalışıyoruz.  

  

Evde iş, işte evi yaşıyor, tatilde her ikisini de yapalım diye çoğu zaman hiç birini 

beceremiyor ya da her ikisinin de eş zamanlı tadını çıkarmayı biliyoruz... 

  

Kısacası öyle zamanlarda geçiyoruz ki tanımlamak içim “eklektik” den daha uygun bir 

şey bulamıyorum.  Onu buna ekle, şunu da şuraya koy, bunu da yana tak... 

Bağdaştır bağdaştırabildiğin kadar... 

  

Eklektik Çağ’da en iyilerini seçme becerisi geliştirmemiz dileği ile...   
  
  

http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=1269
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=1269
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=1269
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=732
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=732
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=732
http://ufuktarhan.com/detay.asp?id=1775
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Empati becerisi olmayan kişilerin, diğer insanlar ile sağlıklı bir ilişki kurması mümkün 

değil. 

 

Hatta topluluk içinde yaşayan insanoğlu için empati o kadar önemli ki; beynimizde bu 

mekanizmayı mümkün kılan, diğer canlılarda olmayan ‘ayna nöronlar’ var. 

 

Ama empatinin zararlı olduğu durumlar da mevcut. 

 

Yüksek empati, zararlarını hem iş dünyasında, hem çoçuk yetiştirmede, hem de 

ilişkilerde gösteriyor. 

 

EMPATİ YETENEĞİ YÜKSEK OLAN MÜDÜRLER 

Tahmin edilenin aksine, empati yeteneği çok yüksek olan müdürler, daha az başarılı 

oluyor. 

 

Bunun birçok nedeni var. 

 

İlk olarak empati yeteneği yüksek olan müdürler, çalışanlarının dertlerini dinliyor, 

onlara anlayış gösteriyor ve tüm çalışanlara mümkün olduğu kadar yardımcı oluyor. 

(Zaten çoğu zaman insan empati sonucu hissettiği acıyı dindirmek için yardım etmek 

zorunda hisseder.) 

 

Bu görünüşte güzel bir davranış. 

 

Ama bu yapı iş ortamında imtiyaz kültürü ve adil olmayan durumlar yaratıyor. 

 

Bir grup insan sürekli müdürü ikna edip yardım alıyor. 

 

Kurumun kurallarından ziyade,  insanların ihtiyaçları öncelik kazanıyor. 

 

İmtiyaz kültürünün olduğu ortamlarda adalet duygusu ölüyor ve kurumun 

etkinliliği  ve  kuruma/müdüre duyulan güven azalıyor. 

 

 

Empati ne zaman 

zararlıdır? 

Özgür Bolat 

eğitim 
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TUTARSIZLIK 

Empatiye bağlı yardımlar,  iş ortamında aynı zamanda bir tutarsızlık da yaratıyor. 

Yani anlık kararlar alınıyor ve genel geçer kurallar oluşmuyor. 

 

Yani bu durum eşitsizlik ve adaletsizlik algısının yanı sıra işyerlerinde gizli bir kaos 

durumu da oluşturuyor. Çalışanlar ne olacağını kestiremiyor. Kurallar müdürün iyi 

niyetine bağlı oluyor. 

 

Kurumdaki  bu belirsizlik de güven duygusunu azaltıyor ve moralleri bozuyor. 

 

GÜÇSÜZLÜK DUYGUSU 

Bu durumlarda kişiler kendini güçsüz hissediyor; çünkü davranışları ile sonuç 

arasındaki ilişkinin kendi davranışlarına bağlı olmadığını düşünüyor. 

 

Davranışları bazen iyi bir sonuç doğuruyor, bazen kötü. Bazen yardım alıyorlar, 

bazen alamıyorlar. 

 

Bu tutarsızlık da güçsüzlük duygusu yaratıyor. 

 

Güçsüzlük duygusu sorumluluk almayı da engelliyor. Çünkü kötü bir sonuç ortaya 

çıkarsa, kişi bahane üretebiliyor ve müdürü empati göstererek onu affedebiliyor. 

 

Müdürü ikna edebilen kişi, davranışlarından dolayı hesap vermeyebiliyor 

. 

Hatta çalışanlar arasında müdürü kendi ihtiyacı için ikna etme yarışları başlıyor. 

 

 

eğitim 
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SORUMLULUK DUYGUSUNU AZALTMA 

Empati gösteren kişiler, empati gösterdiği an sorumluluk duygusu da kazanır. 

 

Empati gösterir ve sorumluluk almazsa, kendini suçlu hisseder çünkü. 

 

Empati gösteren müdür çalışana yardımcı olmak için soruna müdahil olup, 

sorumluluğu kişinin elinden alıyor. 

 

Bu durumda da kişi hem kendini güçsüz hissediyor, hem de problem çözme 

yeteneğini geliştiremiyor. Özellikle bu hatayı aileler çokça yapıyor. 

 

DENGELİ EMPATİ 

İnsan çok empati gösterdiğinde, bazen kendini ikinci plana atıyor. 

 

Hatta bir noktadan sonra, özellikle ilişkilerde, kendini kaybetme riskiyle bile karşı 

karşıya geliyor. 

 

Kişi var olmak için empati duygusunu askıya alabiliyor. 

 

Bunun için maçlardan önce testosteron oranı artan oyuncuların empati yeteneği 

azalıyor.  Rekabet ortamında empati zararlı olduğu için, beden empatiyi azaltıyor, 

kazanmaya odaklanıyor. 

 

Onun için empati göstermek ne kadar önemli bir beceriyse, empati kurmamayı 

başarmak da bir o kadar önemli beceri. 

 

Empatinin  çoğu da azı da zararlı. Dengeli empati ile insanlar hem kurumsal etkinliliği 

hem de ilişkilerinde dengeyi sağlayabilir. 
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İlham 
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Zaman zaten hızlıydı fakat geçen ay tutamayacak kadar koşturdu. Nisan sayısına 

yazı hazırlayacak fırsatı bana bırakmadı. Üstüste gelen işler, seyahatler, ev taşımalar 

gibi değişiklikler beni biraz nakavt etti diyebilirim. Böyle söylemek insanı rahatlatıyor 

gibi olsa da sorumluluğu üzerimden atamam elbette. Kendime bahane 

üretmemeliyim. 

  

Martı Dergisi facebook sayfasında Sevgili Yasemin Sungur “Martı üzgün ” diye 

not düşmüş. İçime öyle dokundu ki! O’nun güzel işler ortaya çıkarmak için ne kadar 

emek harcadığını biliyorum, Martı’yı üzmek istemiyorum. Martı kanatlarında sizlere 

ulaşmak, sizlerle buluşmak paha biçilemez. Mayıs sayısı için neredeyse geç 

kalıyorken işte yazıyorum. Meğer ben bu yazmaları ne çok seviyorum. İlk harfleri 

ekrana koyana kadar. Sonrası sizinle hasbihale dönüşüyor. İçimden geleni 

paylaşıyorum. Dışarda güzel ve taze bir bahar güneşi, penceremden hafifçe 

arkadaşlık ediyor, bana ilham veriyor, hatta beni dışarıya çağırıyor. 

  

Benim hayat felsefem “İlham almak ve İlham vermek” yani bu zinciri tamamlayan 

halka olmak. Bugün gerçekleştirdiğim pek çok şeyin arkasında, benim isteğim var 

ama değer verdiğim kişilerden aldığım ilham da var. Üstelik önemli bir boyutta. Şuna 

inanıyorum, ben hayatta birilerinden ilham alıyorsam, bu enerji benim üzerimde 

kalmamalı ve bunu bencilce kullanmamalı mutlaka paylaşmalıyım. Hayattaki 

duruşları, davranışları, başarıları, başarısızlıklarından aldıkları dersleri, düşüp tekrar 

ayağa kalkmaları, ortaya çıkardıkları, hayata tutunuşlarıyla bende iz bırakan ve 

içimde yeni tohumlar oluşturan bu ilhamla ben güç alarak yeni şeyler yapabiliyorum. 

Hayallerimin arkasından cesaretle gidebiliyorum. Bıraktığım izler oluyor, umuyorum 

bu izler de başkalarında bendeki etkisini sürdürüyor. 
  
Cesaret dedim ya! İnsan isterse yapamayacağı şey yok. İstemesi, peşinden gitmesi, 

azmetmesi, sebat etmesi mutlaka sonuca taşıyor. Yoksa durduğun yerde, üstelik 

yelkenleri de indirmişsen nasıl ilerleyebilirsin? Yelkeni indirmek en kolay yol, oysa 

hayatta kalmak için yelkenleri dik ve doğru yönde tutmak lazım. O zaman, sen kendi 

gücüne ve kelimelerine sahip olabilirsin. Aksi halde, seni itenler çekenler olacaktır ve 

ilerlediğini sandığın yolda nereye gittiğin belirsizleşecektir. 
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Armağan Portakal 

c vitamini 
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Hep şunu söylüyorum. Bu hayat bizim, sevabı da 

günahı da bizim. Arkasında durabileceğimiz 

kararlarımız, peşinden gideceğimiz hayallerimiz 

olmalı. Sevabın da günahın da sorumluluğunu 

kendimiz taşıyabilmeliyiz. Elimizi taşın altına 

koyabilmeliyiz. Bana göre her gün bir tutam alın teri 

ve emek kemikleri güçlendirir, insanı dik tutar. Ve 

emek insanı özgürleştirir.  

  

Pencereden gelerek bana arkadaşlık eden güneş ve 

bahar mevsiminin yanında çevrem ilham kaynıyor. 

Kardeşim gibi sevdiğim dostum Uğur Hepdiker “Hay 

ben senin aşkına” isimli bir kitap yayınladı. Benim 

için şöyle imzaladı “İlham vermek olan hayat 

felsefenizin bir yapıtıdır bu kitap!” Çünkü hiç akılda 

yokken, böyle bir yeteneğinin farkında değilken, 

hatta ortada böyle bir yol yokken, cesaretle kendine 

yeni bir yol açtı ve hobi olarak başlayan sohbetlerini 

kitapla somutlaştırdı. Artık, O  da bir ilham veren. 

İçinizde ne çok cevherler var ve saklı tutuyorsunuz. 

Oysa paylaştıkça büyüyor güzellikler bunu gözden 

kaçırıyorsunuz. Paylaşmak için mükemmel olmayı 

beklemeyin. Bana gore böyle bir şey yok. Sadece 

her defasında daha iyiye gitmek var. Daha iyiye 

hepimizi ulaştıracak bu eylemlerinizi içinizde 

tutmayın, paylaşın, ilham verin… 

 

Not: İlham alarak başladığım fotoğrafçılık beni 

TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) 

yararına fotoğraf sergilerine taşıdı. Armağan’ın 

Penceresi fotoğraf sergimin ikincisi bu kez İzmir’de 

olacak. 10-16 Mayıs tarihleri arasında İzmir'in 

simgelerinden olan Atatürk Lisesi'nin bahçesindeki 

130 yıllık tarihi konakta yani İzmir Atatürk Lisesi 

Müzesi’ne ilham arayanları mutlaka bekliyorum.  

  

Sevgiyle… 

 



Çocuklarla Yaratıcı Okuma 

Atölyesi  

30 

Gelişen Düşünceler Kulübü’nde gerçekleşen atölyelerden birisi de “Çocuklarla 

Yaratıcı Okuma Atölyesi” dir.  

 

Kitap okumak bizleri  geliştirir, düşündürür, farklı bakış açımız olmasını sağlar, 

paylaşmayı öğretir, yaratıcı olmayı ve iç yolculuklarımız da  bize arkadaşlık yapar.   

 

Benim için kitaplar; 

Bir yolculuk arkadaşıdır.  

Ya da yemek yaparken sohbet edilen bir dosttur. 

Çoğu zaman sırdaştır, sayfalarında kendimi bulduğum ve sadece ona içimi akıttığım.  

 

Bu güzel alışkanlığı çocuklarımıza kazandırmak için Gelişen Düşünceler Kulübü 

olarak Yaratıcı Okuma Atölyesini başlattık. Her hafta cumartesi günü, saat 11:00’den 

12:00’ye kadar 6- 12 yaş grubundaki çocuklarla bu çalışmayı keyifle ve eğlenerek 

yapıyoruz. Sadece eğlenmekle kalmayıp, bilgileniyoruz ve paylaşıyoruz. 

 

Neler yapmıyoruz ki, bazen bir kitabın kahramanına bürünüp bir fil yada bir korsan 

oluyoruz, hikayeleri tekrar yaratıp renkli kalemlerle çiziyoruz. Kelimelerin ve renklerin 

gücünü hissediyoruz. Bu etkinliğin en güzel taraflarından biriside birlikte grup halinde 

kitapları okuyup ve sonrada yaratıcı dramayı kullanarak canlandırıyoruz. 

 

martı* mayıs 2013 

Zeliha Dağhan 

gelişim 
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Yaratıcı Okuma çalışmaları çocukların; çoklu düşünme becerilerinin ve hayal 

güçlerinin gelişmesi sağlamaktadır.  Kitabın kapağından başlayıp sayfalarında 

ilerlerken bu bakış açısıyla okumak çoklu zekanın ve yaratıcılığın bireye 

kazandırmakla kalmayıp sonrasında da eğlenceli bir okumayı kazandırmaktadır. 

Çocuklarla Yaratıcı Okuma Atölyesi, sürekli tekrarlanması gereken ve düzenli olarak 

çocuğa kazandırılması gereken bir çalışma olmalıdır. Zaman içinde bu çalışma 

çocuğa sırasıyla  şunları kazandırmaktadır. 

 

• Yaratıcılık 

• Eğlenerek okuma 

• Iraksak düşünme 

• Çoklu zeka yapısını geliştirir 

• Farkındalık kazandırır 

• Yeni ilişkiler keşfetme 

• Birden çok fikirlere ulaşabilme 

• Eksikliklere duyarlık  

• Çağrışım kurabilme 

• Birden çok kavrama erişebilme 

• Yeni sentezler yapabilme  

  

Çocuklarla Yaratıcı Okuma, gelişen ve değişen dünyada yaratıcılık çalışmalarının 

başını çekecektir. Her yaştan çocuk için yapılmasının yanında hem kitabı sevdirmekte 

hem de yaratıcılıklarını ve sosyal iletişimlerini artırmaktadır. 

  

“Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götürmez.”  Anonim 

gelişim 
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Arayın 0216 449 6594 
 
Gelin Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası 
Blokları F Blok Kat:1 Daire:2 
Fenerbahçe Kadıköy/İstanbul 

Zekanı Parlat! 
 
Çocuk Genç Anne Baba  
her birlikte  
Gelişim’de:)  
 
Çocuklar,  
Gençler ve  
Anne Babalara  
mutlu bir yaşam için  
aktif programlar,  
atölyeler düzenliyoruz.  
 
Bireysel ve grup çalışmalarımız  
hakkında lütfen bilgi alın.  
 

Öğrenmeyi Öğren! 
 

mutlu bireyler, mutlu aileler ve mutlu çocuklar için  
buluşma yeri  
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“Diğerlerinden hiç de farkı olmayan bir Nisan sabahı ansızın farkına vardım ki 

yaşamımı boşa harcama tehlikesiyle karşı karşıyaydım. Bir otobüsün yağmur 

damlaları çarpan penceresinden dışarı bakarken yılların geçip gitmekte olduğunu 

gördüm. ‘zaten hayattan ne bekliyordum ki’ diye sordum kendime. ’Eh mutlu olmak 

istiyorum’ Ama beni mutlu edecek şeyin ne olduğu ya da nasıl daha mutlu 

olabileceğim üzerine hiç düşünmemiştim... Yaşam normal akışında sürüp giderken 

nelerin gerçekten önemli olduğunu anımsamak kolay değildi; bir mutluluk projesi 

istiyorsam, bu zamanı yaratmak zorundaydım… Bunu şimdi ve burada yapmanın bir 

yolunu bulmalıydım. Sadece  camlarının gerisinden bana aşina olan şeylere baktığım 

gözlüğü değiştirmeliydim.”  

 

İşte böyle başlıyor “Mutluluk Projesi”. Yazar Gretchen Rubin; kariyerine Yale 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat olarak başlayıp, sonra yazarlığa 

geçmiş. 2 küçük kızı ve mutlu bir evliliği olan Gretchen, hayatını reddetmeden 

mutluluğa ulaşmanın yollarını araştırmış, hatta bu projeye başlarken; hem kendini 

değiştirme, hem de olduğu gibi kabullenme ikilemini yaşamış. Gretchen bu ikilemini 

“Hayatımı kendi mutfağımda daha fazla mutluluk bularak, aslında değiştirmeden 

değiştirmek istiyorum” diyerek dile getirmiş. 

 

Hayatını değiştirmek için ise her ay için yeni kararların uygulanmasını sağlayan 12 

aylık bir proje hazırlamış kendine. Aralarında “At-onar-düzenle, daha erken yat, övgü 

ya da takdir bekleme, başarısızlığın keyfini çıkar, dostların için zaman yarat, doğum 

günlerini hatırla, başkalarının duygularının gerçekliğini kabul et” gibi kararlar bulunan 

projenin uygulaması ise tabi ki emek istiyor. Uygulama için kitabın sonunda ek okuma 

önerilerine ve mutluluk projesi kitinin bulunduğu linke yer veren Gretchen, tüm 

samimiyetiyle anlatmış kararlarını ve uygulamalarını. Sanki bir arkadaşına günlük 

yaşamını anlatırcasına… Örneğin; “At-onar-düzenle” kararını uygularken; “Zihnimdeki 

döküntüyü temizlemem gerekiyordu” diyen Gretchen; ihmal edilmiş işler listesini yok 

etmek üzere, önce gardırobundan başlamış işe. Sonuç mu gardıropta bolca boş yer 

artık yok olan suçluluk hissi…  

 

“Mutluluk Projesi”, bir çok öneriyle dolu. Oldukça da eğlenceli, Mutluluğa dair bir çok 

düşünürün sözlerine yer vermesi ise ayrı bir tat veriyor samimi anlatımına. İtiraf 

etmeliyim ki; bu kitabı bilinçli olarak seçmedim, o anda cıvıl cıvıl kitap kapağı çekti 

ilgimi, dili de yalındı, başucumdaki diğer kitaplara kısa bir süre ara verebilirdim…   

  

Mutluluk Projesi 

Hande Kaplan 

kitap 
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Oysa düşüncelerimin beni yanılttığını kitaba başladıktan sonra anladım. Bu kitap bir 

uygulama projesiydi… Bazen, anlamını veremediğimiz huzursuzluklarımıza başka bir 

bakış açısıydı, eğlenceli ve harekete geçmek için enerji vericiydi. Kitap bittiğinde 

yüreğimi “iyi ki okumuşum” dedirten sıcacık bir his kaplamıştı. Gretchen’in; mutlu 

olmak için çok nedenimiz var, sadece bunları daha net görmek için bize aşina olan 

şeylere baktığımız gözlüğü değiştirmenin zamanı gelmedi mi?  diye sorduğunu 

duymuştum sanki bir an… 

 

Projenin sonuna geldiğinde kararlarını uyguladığı ölçüde mutluluğunun arttığını dile 

getiren Gretchen’in bloguna da http://www.happiness-project.com/ adresinden 

ulaşabilirsiniz.  

http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
http://www.happiness-project.com/
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Çocuklarımıza güvenelim 

Regina Roettgen 

Çocuklar için anaokulu veya okul, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveriş ve belki de tam 

gün işe yetişmektense, çalışkan cücelerimizden yardım almaya ne dersiniz? Tek 

başına bir şeyleri başarmak onları çok mutlu ediyor. Hele anne babalarına yardım 

etmek söz konusu olunca, kendilerini aşarlar bile! Üstelik biz biraz rahatlarken 

çocuklarımız hem motorik kabiliyet hem de zihinsel olarak daha hızlı gelişiyorlar.    

 

Büyük oğlum Leon yürümeye başladığında bir konuda karar vermek zorunda 

olduğumu anladım. Ya, Leon öğlen uykusuna yatarken bir ev perisi gibi etrafta 

koşuşturup tüm ev işlerini bitirmeye çalışacaktım ya da aralıksız annelikten bir mola 

alıp az da olsa kendime vakit ayıracaktım. Ev işlerini seçersem daha da 

yorulacağımı, dinlenmeye karar verirsem vicdan azabı çekeceğimi biliyordum. En 

iyisi orta yoldan gitmek! Acilen ve tek başıma yapmam gereken işleri Leon uyurken 

yapıyordum, kalan vakitte dinleniyordum.  

geniş aile 
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Geri kalan tüm işleri onunla birlikte yapıyordum. İleride bir işi yapmalarını, yardım 

etmelerini isteyeceksem, merak ettiklerinde, yardım etmek istediklerinde “hayır bunu 

henüz yapamazsın” demem doğru olmaz diye düşündüm. Bu nedenle, oğullarımın 

bana çok küçükten beri yardım etmelerine izin veriyor ve destekliyorum.  

 

İlk yaptıkları iş çamaşır asmak olmuştu. Çocuklar bana asılacak giysiyi uzatıyor ben 

ise asıyordum. Sonra sıra evi süpürmeye geldi. Belli bir yaşta elektrikli süpürge ile 

çalışmaya bayılıyorlar. Tamam, her yer istediğimiz gibi olmayabilir, ama bir gün salon 

biraz daha tozlu dursa, ne olmuş yani? Yaklaşık 18 aylıktan beri Leon ve Luka sofra 

kurmakta yardım ediyorlar. Tabi ki, ilk zamanda birkaç tabak kurban gitti, ama olsun, 

severek yardım ediyorlar. Dikkatli taşımayı başka türlü de öğrenemezlerdi, değil mi? 

Bunu hızlıca öğrenmelerin bir faydası daha vardı; bulaşık makinesinin çoğunu 

boşaltabiliyorlar! Benimkiler bu konuda iki bucuk yaşından beri birer usta. Yazın 

babaları ile çim biçtikleri gibi akşamüstü bahçedeki çiçekleri sulama, günün en rağbet 

gören işlerden biri.  

 

Leon şimdi 4 yaşında ve Luka neredeyse 3. İşlerin boyutu artık değişti. Birkaç aydır 

benimle yemek pişiriyorlar. Börek, pizza, makarna, kek veya puding olsun benim iki 

minik yardımcım var. Onlar benim için patates soyuyorlar, yumuşak sebze ve 

meyve kesiyorlar, hamur yoğuruyorlar, sosları karıştırıyorlar. Ama başka işlerde de 

yardım ediyorlar.  

 

geniş aile 
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Alışverişte aradıklarımızı bulup alışveriş arabasına yerleştiriyorlar. Bunu gerçekten 

tavsiye ederim! Alışveriş arabasının içinden “onu, bunu, şunu istiyorum” bağıran bir 

çocukla markette gezmektense bırakın, o sizin için alışverişinizi yaparak meşgul 

olsun! Alışverişten döndüğümüzde bazı gıdaları yerine koyuyorlar. Ayrıca bulaşık 

yıkamak da daima revaçta olan bir iştir. Bunların hepsi müzik eşliğinde daha da 

kolay! Biraz şakalaşmak da ortamı gevşetir ve herkesin neşeli çalışmasını sağlar.  

 

Ama bizim evimizde en sevilen işlerden biri dondurma yapmak! Kalıplarda kendimiz 

yaptığımız meyveli yoğurtla veya meyve suyu ile doldurup donduruyoruz. Bir arada 

dondurma yapmayı unuttuğumda Leon ve Luka yanıma gelip biz yapabilir miyiz diye 

sordular. Ben ise, “neyse yapın bakalım” dedim. 

 

Yapabileceklerine pek inanmıyordum. Birkaç dakika sonra beni yardım için 

çağıracaklarını sanıyordum. Ne kadar yanılmıştım! Benim iki oğlum mükemmel bir 

şekilde baştan sonuna kadar her şeyi tek başına yaptılar. Üstelik çok da dikkat 

ederek. O günden beri dondurma yapma işi Leon ve Luka’nın. Ben pek 

karışmıyorum… 
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Yardımcılarımın en sevdikleri diğer iş ise kahvaltı sofrasını kurmak. Bizim 

hazırladıklarımızı taşımak falan değil. Tamamen kurmaktan bahsediyorum. Bunu ilk 

yaşadığımızda biraz ani ve kesinlikle beklenmedik olmuştu. Bir sabah biz henüz 

uyanmadan çocukların sesiyle irkilmiştik “biz aşağıya iniyoruz!”. Gözlerimizi açtık ve 

önümüzde eşofman altı, çorap ve kazak giymiş oğullarımızı gördük. “Hmmm, peki…” 

dedik ve doğru söylemek gerekiyorsa, sevindik. Çünkü ikisi tek başına giyinmişti! 

Tamam, şimdi aşağıda bir şey karıştıracaklar ama neyse bu da onların ödülü olsun diye 

düşünürken bir ses geldi. “Biz kahvaltı hazırlıyoruz!”  

 

Yataktan fırladık desem yalan olmaz. Aşağıya indiğimizde ise masaya tabaklar, reçeller 

ve peynirler konulmuştu bile. Salatalık bile kesiyorlardı! “Mama, havuç kesiyoruz çünkü 

domates kalmadı” diye seslendi bana Leon. Çocukların bu mantığına bayılıyorum, ama 

yine de kahvaltıda havuç yememeyi tercih ederim. Bu gibi durumlarda kalp krizi 

geçirmemek için aylar önce çocuklarıma bıçak kullanmayı öğrettim. Ayrıca evimizdeki 

tüm bıçaklar bu nedenle kör. “Kahvaltıyı BİZ hazırlıyoruz”, ağız birliğiyle mutfaktan 

kovulmuştuk. “Çok güzel hazırlıyorsunuz, hadi bakalım, siz devam edin öyleyse…” 

dedik. Özgüveni yüksek, becerikli birer birey olmalarını istiyorsak, yapmak istedikleri 

işlerde onlara güvenip bir şans vermek lazım, değil mi?  

  

geniş aile 
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geniş aile 
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ZEKANI PARLAT! 

  

Gelişen Düşünceler Kulübü,  günümüz 

insanının temel ihtiyaçlarından biri olan 

sıkıştığı hayatın içinde bir an “nefes alma” 

ama bunu kendini donatarak yapma 

güdüsünü karşılayan bir merkez. Ekip ve 

yapılan işler o kadar etkili ki piyasadaki 

eğitimlerden, atölyelerden farklılaşıyor.  

“Kendim için bir şey yapmalıyım ama ne?” diyorsanız;  Yaratarak, üreterek, yazarak-

okuyarak, hiç bilmediğiniz yollardan geçerek kendinizi yeniden yapılandıracağınız 

Gelişen Düşünceler Kulübü’nün kapısını mutlaka çalmalısınız.  

 

İstanbul koca şehir. Çok insan, çok ihtiyaç dolayısıyla çok fazla da fikir var. Bu yüzden 

gün geçmiyor ki yeni bir sektörden haberdar olmayalım. “Kaliteli vakit geçirme” kavramı 

belki demode oldu ama onun açtığı yolda başlayan kişisel gelişim seminerleri ve 

atölyelerinin sayısı hızla artıyor. GDK;  yani Gelişen Düşünceler Kulübü bunlardan biri 

ama hiç de öyle sıradan bir örneği değil. Neden mi çünkü GDK’yı kuran kişi Yasemin 

Sungur. Yasemin Sungur 20 yıldır kişisel gelişim konusunda çalışan. Türkiye’deki 

koçluk kavramını profesyonel anlamda ilk uygulayan, çok fazla insana ve başarıya 

ulaşmış bir isim. GDK misyonunun merkezine mutluluğu almış bir kurum. Hem hafta içi 

hem hafta sonuna yayılan atölyelerinde de, kurum ve kişilere verdiği seminer ve 

koçluklarda da sadece o günün sonunda değil hayatınızın geri kalanında mutlu 

olmanızı amaçlıyor ve bunun için çalışıyor. Bugüne kadar biriktirdiğiniz ne kadar 

olumsuzluk varsa tüm bunları bazen yok eden, bazen değersizleştiren, bazense 

düzenleyen bir bakış açısı gösteriyor, öğretiyor.   

  

SÜREKLİ GELİŞİMDE OLMAK 

 

Mutlu bireyler, mutlu aileler ve mutlu 

çocuklar için buluşma yeri sloganıyla 

doğmuş GDK. Çünkü “Yaşayan 

Gelişim” denen kavramı yani; 

bedensel, algısal, bilişsel, duygusal, 

ruhsal ve sosyal alanların tümünde, 

her yönden gelişimi desteklemek için 

programlıyor eğitim, seminer ve 

atölyelerini. Yaşayarak, düşünerek, 

hissederek, sorgulayarak, anlayarak, 

deneyimleyerek yani; aktif katılımla 

ve birlikte doğal öğrenme yollarıyla 

hep birlikte öğrenmeyi hedefliyor.  

 

gelişim 
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GDK 6 yaşından itibaren tüm bireylere hizmet veriyor. Çocuklar ve gençler için özel 

ve aktif programlar ile yetenek, yaratıcılık ve düşünme becerilerini geliştirmek, 

duygusal ve sosyal zekâyı parlatmak hedeflerinin başında geliyor. Mutlu anne-

babanın mutlu çocuğu olur sloganıyla anne-baba okulunu projelendiriyor. Soruna 

değil çözüme odaklanıyor. En çok da ne istediğini bilen, kendine güvenen, mutlu 

bireyler olalım diyen insanların kapısını çaldığını söylüyor. Amaç eğlenerek, 

anlayarak, sorgulayarak öğrenme. Değer yaratmak, sürekli gelişimde olmak için bu 

merkezde sıradan aktiviteler sıra dışı sonuçlar için farklı bir biçimde planlanmış. 

Kitap okunuyor, film seyrediliyor, oyunlar oynanıyor ama tüm bunlar yaratıcı zekayı 

harekete geçirmek için türlü türlü yollardan yapılıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDK’DA NELER VAR 

 

*İster çocuğunuz isterseniz siz, kendinizi tanımak için geliştirilmiş, kısa sürede sonuç 

alacağınız ve çok bilgi veren en etkili araçların başında gelen testlerden (Öğrenme 

Modeli Testi, WISC-r Testi, DİSC Kişilik Envanteri 

Bir Resim Çiz Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Yaratıcı Düşünme Testi) 

faydalanabilirsiniz. Bu testler, GDK içinde uzmanlar eşliğinde uygulanıyor.  

  

*Burada çocuğum hangi kitapları okusun ve hangi oyunları oynasın sorusunu cevap 

bulabilir, yanlış yola sapmadan bu konuda danışmanlık alabilirsiniz.   

  

*Çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmek, ortaya çıkartmak ve geliştirmek için özel 

çalışmalar istiyor, meslek seçimine giden yolda kararınızı en doğru biçimde vermenin 

rahatlığını taşıyacak adımlar atmak istiyorsanız da buraya gelmelisiniz. İyi anne ve 

baba olmak için kişiye özel gelişim çalışmalarına ya da anne baba okulu atölyelerine 

de katılabilirsiniz. 

  

*Çocuğunuzun, yaratıcılığını, duygusal ve sosyal zekâsını geliştirmek, etkili düşünme 

becerisi kazandırmak, takım içerisinde çalışmaya alışmasını sağlamak, var olan 

liderlik becerisini geliştirmek, problem çözme hızını artırmak, eleştirel bakış açısı 

kazandırmak, kendi kendine anlama becerisi kazandırmak, yaratıcı sorun çözme 

tekniğini öğretmek, temel bilimsel konuları günlük hayat ile ilişkilendirmek için 

ağırlıkla hafta sonları yapılan çalışmalara katılabilirsiniz. 
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Yağız Gönüler 

Klarnet Kırılınca 
 

Yetmiş model plak gibi cızırdıyor kalbim 

Dosyam açılmamış  

Gözlerinin muhtarlığında 

 

Yıkım ekibi gibidir aşk, 

Sinsice gelir, çökertir gider 

 

Çöktüm,  

Kefenimi rahmetli anneannem örsün 

Görsün bütün âşıklar, gerçekten nasıl ölünürmüş 

 

Gerçekten ölmek gibidir aşk, 

Toprağa verilir, herkes evine döner. 

 

Yağız Gönüler 
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İş Tatmini  

(Job Satisfaction)  

46 

Sevdiğimiz işi mi yapıyoruz, yoksa yaptığımız işi sevmeye mi 

zorluyoruz kendimizi?  

 
İş tatmini dediğimiz kavram, çalışan kişinin yaptığı işin ve yapılan iş sonucu elde 

ettiklerinin, maddi manevi ihtiyaçları ve kişisel değer yargılarıyla örtüştüğünü veya 

örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı bir duygudur. Başka bir 

deyişle  çalışanın iş için harcadığını düşündüğü emek karşılığında almayı beklediği 

ücret, takdir gibi yeterlilik düzeyidir. Başarının nitelik ve nicelik yönünden hissediliş 

şeklidir. 

 

Peki yapılan işte neler tatmin sağlar? 

 

Ücret :Hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz.Dolayısıyla alınan ücret ve şirketin 

zam politikası, o işe duyulan bağlılığı etkilediği gibi, işten tatmin olma duygusunu da 

etkiler. Sevdiğiniz işi yapıyor olsanız bile, düşük ücrete çalışıyor iseniz, bir süre işe 

duyduğunuz motivasyon ve konsantre azalacağından, yaptığınız işten tatmin 

olmamaya başlayacaksınızdır. 

 

martı* mayıs 2013 

Zeynep Kıyak 

alternatif İK sözlüğü 
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Diğer maddi olanaklar veya ek kazançlar: İşe başlarken yaptığınız satış 

karşılığında size vaad edilen prim, sonrasında verilmiyorsa, senelik izne hak 

kazandığınız halde çıkarılmıyorsanız,   ev ile işyeri arasındaki mesafe çok uzaksa ve 

çok fazla araç değiştiriyorsanız, tüm bunlar da iş tatmini dediğimiz duyguyu olumsuz 

etkiler ve tatminsizliğe sebep olur.  

 

Kariyer yolunun açık olması ve rotasyon olanakları: Sürekli aynı işi yapmaktan 

şikayetçi değilseniz sorun yok tabii. Ama 5 yıl boyunca siz kendinizi geliştirirken, bu 

görmezden geliniyor, terfi imkanınız varken terfi edemiyorsanız, ‘Yardımcı’ olarak 

başladığınız işte ‘Uzmanlık’a geçiş çok zor gözüküyorsa, kariyer anlamında 

bulunduğunuz yerde bir gelecek göremiyorsanız, mesleki tatminsizlik kaçınılmazdır. 

 

Yapılan işin doğası: Çevresel/fiziksel faktörleri bir tarafa koyduğunuzda, yaptığınız 

işte ne kadar yaratıcı olduğunuz, kişisel gelişiminize ne kadar katkıda bulunduğunuz, 

kendinize neler sağladığınız konusunda kafanızda çok fazla soru işareti var ve işin 

doğası, bunların hiçbirine olanak tanımıyorsa, iş tatminsizliği yaşayabilirsiniz.  

 

Beşeri İlişkiler-Saygı Görmek: Birlikte çalıştığınız insanlarla kurulan iletişim 

dengesi çok önemlidir. Ciddiyetsiz, laubali ortamlar, çalışma verimini ve sizi olumsuz 

etkileyebileceği gibi, aşırı otoriter tutumların sergilendiği, sert kuralların ve uzun 

prosedürlerin olduğu yapılar da, yaptığınız işten duyacağınız tatmini etkiler. Bunun 

haricinde, saygı da, hem işyerinde size duyulan saygı açısından, hem de kurumun 

ve çalışılan pozisyonun toplumdaki saygınlığı bakımından önemli bir faktördür. 

Yaptığınız iş, toplumun değer yargılarıyla örtüşmüyor veya saygı görmüyorsa, 

içinizde ister istemez işinize karşı olumsuz bir duygu oluşacaktır.  

 

Bunların haricinde, özellikle yaptığınız işte yetkiniz varsa veya sonucunda bir ürün 

çıkarabiliyorsanız, bunlar insanın işini sevmesine en büyük sebeptir. Yazdığınız ve 

kimsenin değiştirmeye yetkisi olmadığı iyi bir rapor, uzun uğraşlar sonucunda ortaya 

çıkardığınız bir ürün, hata yapmadan çıkardığınız bir hesap, çizdiğiniz çok iyi bir 

proje gibi şeyler size somut olarak bir şey getirmese bile, takdir görmüş ve 

beğenilmişseniz, bu sizi gururlandırır. Bir sonrakinde sizi, daha iyisini yapmaya iter 

ve olumlu gelişmeler yaşadıkça da mesleğinizden tatmin olmaya başlarsınız. 
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Şimdi şu soruyu soralım kendimize: Sevdiğimiz işi mi yapıyoruz?  

Buna ‘Evet’ diyenler, ülkemizde oldukça az ne yazık ki ve onlar, şanslı gruptalar. 

Sevdikleri için ücret, terfi, sosyal şartlar vb. gibi olanaklar hep ikinci, üçüncü planda 

kalacaktır; çünkü en sevdikleri işle uğraşmakta ve bundan para kazanmaktadırlar.  

  

Çoğumuzun ‘Hayır’ cevabını vereceğinden hareketle şunu söylememiz de mümkün: 

Eğitim sistemindeki yetersizliker, sınav silsilesi, okullara girmek için verilen 

mücadeleler, ailelerin istekleri, hayat şartları, ekonomik durumlar vb. gibi birçok 

neden sevdiğimiz işi değil de, para kazanmayı amaçladığımız mesleği seçmemize 

sebep olmuştur. Tüm bunlar da beraberinde akıllara ikinci olarak şu soruyu 

getirmiştir: “Doğru yerde miyim?” Sorgulamalar arttıkça, işe duyulan tatmin 

duygusunda azalma olur. Bir süre sonra iş/meslek veya sektör değiştirmek istersiniz. 

Bu yüzden, sevdiğiniz işi yapmıyorsanız, yaptığınız işi, beklentilerinizi doğru orantılı 

tutarak, sevmeye çalışmalısınız.  
  

alternatif İK sözlüğü 
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Örneğin bir bankacıysanız ve gişede çalışıyorsanız, yaptığınız işten mesleki anlamda 

bir tatminsizlik yaşıyorsanız; “Gişede çalışmayı hiç sevmiyorum” olumsuz cümlesini 

“Dört duvar arasında yalnız başına çalışmaktansa, insanlarla birarada olmak daha iyi 

bence” ye çevirdiğinizde, nispeten, biraz daha tatminsizliği önleme yolunda bir adım 

atmış olacaksınız. 

  

Veya sürekli hafta içi izin kullanıyor ve bundan yakınıyorsanız, size sunulan artı ve 

eksileri değerlendirdikten sonra, “O kadar yoruluyorum ama aldığım paraya değiyor” 

cümlesi de, tatmin etmiş oluyor sizi.  

  

“Ben kendimi kandırmak istemiyorum, yaptığım işten de tatmin olmuyorum” mu 

diyorsunuz?  

 

 O zaman kendinizde nelerin olmasını ya da olmamasını istediğinize karar verecek, 

nerede mutlu olacağınızı seçecek ve tüm artılarıyla ve eksileriyle birlikte yeni bir 

tercih yapacaksınız. 

  

Ya da daha iyisini yapmak üzere, yola koyulacaksınız….  
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Neye İnanmalıyız? 

51 

“Henüz gençsiniz, ancak bir gün gelecek ve kendinizi 

yargılayabileceğiniz bir gün gelecek. Duyduğunuz hiçbir şeye, 

gördüklerinizin de yarısına inanmayın.”  

[Edgar Allen Poe] 

 
Eğitimlerde belli bir ürünü, hangi sebeple aldıklarını sorduğumuzda, binbir tane 

‘mantıklı’ cevaplar üretir bilinçli zihnimiz. 

 

Hiçbir zaman, mağazadaki satıcı bayanın, oradaki atmosferin veya yanınızdaki 

kişilerin etkisinin olabileceği aklımıza gelmez; çoğunu da hatırlamayız zaten, 

hatırlasak da anlamayız. 

 

Tüketici davranışları uzmanların biri olan Paco Underhill, şöyle der: 

“Satınalma oranı, müşteriler ile doğru bir şekilde kontağa geçen satış temsilcileri ile 

%50, ve eğer müşteri giyinme kabinine girerse %100 artar!” 

 

martı* mayıs 2013 

Deniz Öztaş 

zihince 
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Martı dergisinin geçen Nisan ayındaki yazıda bahsedildiği üzere iki konuda 

kurumlar hataya düşebiliyor: 

 

1. Tüketicilere, satınalma ortamından farklı bir mekan ve zamanda soru sorarak 

cevap aramaları. 

 

2. Diğer kişiler ile iletişimlerinden dolayı ortaya çıkacak senaryoları gözardı 

etmeleri. 

 

Dolayısıyla, tüketiciyi ‘müşteri’ olacağı ortam, zaman ve diyalogları ile 

değerlendirmek gerekir. İşler yolunda gitmiyorsa, ürünü, fiyatı ve satış bölümünü 

suçlamadan önce, müşteri davranışlarını doğru anladığınızı kontrol ettiniz mi diye 

kontrol edebilirsiniz.  

 

ORTAMI OKUMAK 

Bunu yapmak, “Ortamı Okumak”tan geçiyor. İnsan gözü saniyede yaklaşı 10 milyon 

bilgi parçasını iletebiliyor. Zihnimiz, tahminlere göre saniyede sadece 40 adet bilgiyi 

seçip değerlendiriyor. Bu değerlendirmenin %90’ından fazlası bilinçaltı tarafından 

gerçekleştiriliyor.  

 

Bilinçaltının ortamdan nasıl etkilendiğini anlamak için, ışık seviyesi, ses/gürültü 

düzeyi, koku, diğer ürünler, renkler, müzik ve iç tasarım değerlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüz perakende sektöründe rekabet oldukça kızışmış durumda. Benzer 

mağazalarda, benzer fiyatlarda ve hatta aynı ürünler farklı fiyatlarda satışa 

sunuluyor. Serbest piyasada fiyatların aynı kalması mümkün değil, ancak 

baktığımızda bazı satış noktalarının ‘en ucuz’ olmasa bile satışları gayet başarılı... 

 

zihince 
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Aynı kulvarda iki mağaza hayale edin ve temel olarak şu farklılıklar var; hangisi daha 

çok satış yapar? 

 

*Zor yürünür    *Rahat hareket edilen 

*Aşırı bir klima sesi   *Genel olarak sessiz 

*Hızlı ve gürültülü bir müzik  * Dinlendirici bir müzik veya 

melodi  

*Ürünler düzensiz   *Düzenli bir ürün tehşiri 

*Çok parlak ışık  *Gün ışığı kıvamında bir aydınlatma 

 

MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI 

Günün sonunda ast olan, tüketicilerin, müşteri konumuna geldiklerinde gösterdikleri 

davranışları... 

 

Eğer müşteri izlendiğini bilmiyorsa, bilinç veya bilinçaltı sorumlusu olsun, müşterinin 

davranışını görebilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki, burada ‘ne olduğunu’ 

görürsünüz, ‘neden olduğunu’ anlamak daha derin bir bakış açısı gerektirir.  

 

Araçtırmacılar tarafından yapılan defalarca ispatlanan gerçek; kişilerin kendileri 

hakkında ‘fazlaca iyimser’, başkaları hakkında daha tarafsız olduğudur. En belirgin 

örneklerden biri olan testte; kişilere bağış amaçlı çiçek alıp almayacakları sorulur. 

Aynı soru, başkalarının bağış yapıp yapmayacağı konusundaki tahminlerine yönelik 

de yöneltilir. Daha sonra gerçekten bağış yapmaları istenir. Bu aşamada, kendileri 

için ‘bağışta bulunurum’ diyenlerin sadece yarısı bağışta bulunurken, başkaları 

hakkındaki tahminlerinde neredeyse tamamında haklı çıkarlar. Bu bağış yapar 

dedikleri insanlar gerçekten bağış yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal olarak, gözlem yapmak çok kolay değil. En temelde iki şartın sağlanması 

önemli: 

 

1. İzlenenlerin, izlendiğinden habersiz olması 

2. İzleyenin bu konuda hem tarafız hem de tecrübeli olması 

 

 

martı* mayıs 2013 
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İZLEME KRİTERLERİ 

Neye bakılacağı kritiktir. Tüm izlenen kriterlerin size daha fazla satış getirmesidir 

amaç; bunu da en kolay olarak ‘dünüşüm oranı’ (conversion rate) ile sağlanır. Bu 

mağaza giren insanlar yüzdesel olarak kaçının alışveriş yaparak çıktığını gösterir.  

 

Zaman: Bir kişi ne kadar çok süre harcarsa, o kadar fazla satın alma yapar. 

 

Satıcı ile ilişki: Müşterilerin satıcılar ile kurduğu doğru diyaloglar satışı artırır. 

 

Ürüne dokunma: Bir kişi bir ürüne ellerse, onu sahip alma hissi artacaktır; deneyim 

ise bu işin zirvesidir. 

 

Yürüme hızı: Mağaza içerisindeki yürüme, o kişinin ne kadar rahat ve memnun 

olduğunu gösterebilir. 

 

Bilinçli dikkat: Çok az vakit geçirerek sizin ürününüz rakipler arasından seçiliyorsa 

ne güzel, ancak seçilmiyorsa, zihnin dikkatini çekmek için yollar aramalısınız. 

 

Aşinalık: Gerekmedikçe büyük değişklikler yapmayın. Bilinçaltı, aşina olduğu gibi 

davranmayı sever. 

 

Odaklanma süresi: Bir karar aşamasında ne kadar süre harcadığı, nelere baktığı 

önemlidir. 

 

KARAR VERME 

En son karar verme aşamasında, müşteri, seçenekler arasında birini seçmek durumda 

kaldığında basit bir gruptan daha kolay tercih yapacaktır. 

 

Bir süpermarketten DVD Film almakta zorlanmazken, binlerce seçenek olan bir 

kitapevinde kolay karar veremez zihin. 

 

Bu aşamada zihne tutanacağı bir referans noktası vermek akıllıca olur.  

 

Genellikle aşırı uçlardan kaçınma eğilimdeyizdir. Ne en ucuzu, ne de en pahalı olsun 

isteriz; özellikle bilinçaltı devredeyken. Zihnin görevi bizi korumaktır; uçlar her zaman 

tehlikelidir! 

 

Bilinen bir marka tek başına satılan bir fırın modelinin yanına daha ucuz ve markası 

bilinmeyen bir model koyduğunda satışları %35 civarında artmış, daha sonra aynı 

markanın daha pahalı bir modeli eklendiğinde ise satışlar %25 daha artış göstermiş;  

toplam artış yaklaşık %70! 

 

Ancak bilgi ve seçenek artmaya başladığında ise bu sefer zihnimiz dikkatli bakmak 

yerine rastgele taramalar ile kendine referans noktaları arar; bunlara segmentleri 

oluşturur. Bunun da üreticinin sınıflandırması ile aynı olmama ihtimali yüksektir.  
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Bu özellikle de internet gibi ürün çeşidini ve bilgiyi sınırsızca koyacağınız ortamlarda 

önemli bir mesele haline geliyor. Daily Burn adlı ‘diet ve egzersiz’ sitesinin 25 tipte 

olan ürün çeşidini 5’e indirdiğindeki %20’lık artışı gözününde bulundurursanız, ürün 

çeşidinin dengeli olması gerektiğini görebilirsiniz. 

 

GÖZLERİ TAKİP ETMEK 

 

1. Gözlerin bir yere uzun süre bakmasının iki temel sebebi olabilir: 

 

2. O yer, zihne aşınadır veya en azından aşina hissettiriyordur. 

 

Bir şekilde bilinçaltının dikkatini, çalıştığınız kriter ile çekmeyi başarmışsınızdır. 

Unutmamak gerekiyor ki, ilk girişteki gözlerin algıladıkları, genel deneyiminizi 

etkileyecektir. Bu sebeple ilk izlenim mağazanın geneli için önemlidir.  

 

DUYGULARI HİSSETMEK 

‘Lie To Me’ dizisini izleyenler bilir, duyguları saklamak zordur. Tüm deneyim 

sırasında, müşterilerin duygularını okumak için tüm ipuçlarına bir bütün olarak 

bakarsanız, boynu tutulmui birinin mağazanız yüzenden mutsuz olduğu yanılgısına 

kapılmazsınız.  

 

Deneyimden farklı bir zamanda yapılan araştırma bu duyguları yakalayamaz. 

Telefon üzerinden verilen duygular da dikkate alınmalıdır. Bıkkın bir sesle, ‘sizin için 

yapabileceğim bir şey daha var mı’ diyen birinin vereceği izlenim olumlu olur mu? 

 

Soru sormak mı? Gözlem yapmak mı? Yorumlamak mı? Siz karar verin... 

 

zihince 
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http://www.cocuklargulsundiye.org/
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Özne Daima 'İnsan' 
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Bugünlerde iç yolculuklarım Yeşilçam yolu üzerinde. Bir gün Dönüş'le, Dila Hanım'la 

hüzünleniyorum; bir gün Kemal Sunal ile neşeleniyorum. Daha bir sıcaktayım. 

Onların yakın duruşundan bu sıcaklık, biliyorum... Şimdiki zamandan daha 

uzaktayım. Bu mesafelerin şiddetiniyse film bitince hissedeceğimi bilmek nedense 

üzücü oluyor. Pardon, 'nedense' fazla oldu cümleme. Oradaki samimiyeti, gerçekçiliği 

bulmakta zorlanacağımı ummaktan hepsi... Umudu tükenmiş bir genç değilim elbette 

ama umutlarımla her gün savaşmak zorunda kalıyorum: Kötü haberin eksik olmadığı 

ülkem, diğer ülkelerde yaşanan gerginlikler, savaşlar, açlık, sefalet hepsi yoruyor... 

Ama iyilik, güzellik, hoşgörü, adalet her an yüz yüze onlarla. Yılmadan, 

soluklanmadan, hep taze yüzüyle karşılarında. Yalnız ben bugün kötü gidişattan ya 

da buna sebep olanlardan bahsetmeyeceğim. Aksine insandan söz edeceğim. Asıl 

konu olan 'insan'. Her bi şeyi başlatan, kuran, isterse yarım bırakan, isterse ortadan 

kaldıran insandan, insanın gücünden... Gücümüzü ya da güçsüzlüğümüzü 

heybemize koyarken aslında sermayemizi oluşturmamız, o sermayeyi de 

duygularımızla oluşturuyor olmamız bizi kendimize tanıtıyor. Duygusal sermaye 

hayatın her bir yanında. Gerçi duygusal deyince kimileri için hayalci gibi gelebilir ama 

hayal kurmak hepimizin hakkı, ihtiyacı. Gelin siz bir de bunu bir iş adamı ile 

bağdaştırın. 

martı* mayıs 2013 

Cemile Sönmez 

düşünceler 
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Evet, bir iş adamı o. Onun da dikkat çekmek istediği konu, öznenin aslında hep insan 

olduğu ama bu algının değiştiği dünyamıza şöyle bir bakmak. Bu niyetle yola çıkan 

yazarımız kitabını yazarken tek bir kişiye bile faydalı olmanın kendisi için  son derece 

önemli olduğunu tüm içtenliğiyle vurguluyor.  

 

Sizce de öyle değil mi? Okulda, sokakta, işte, bir bankada, sıra beklerken insan ve 

yine insan. Düşünen, sorgulayan, var olan insan...Teknoloji ne kadar gelişse de, 

büyüse de, yoğun olsa da özne yine insan, yine insan. Yazarımız da kendisi için 

şirketini ya da yönetici olmasını bir yana bırakmış ve her şeyden önce insanız demiş. 

Kendi edindiği tecrübeleri samimi bir dille anlatmış. İlk iş deneyimini 15 yaşında 

yaşamış ve hayatında o zaman çok farklı bir pencere açılmış. Bence yazarımız için 

çok büyük bir avantaj olmuş. Bazı tecrübeleri küçük yaşta yaşamak ve atlatmak ne 

olursa olsun her zaman avantajdır fikrimce. Küçük yaştan bu yana işin içinde olması 

ve işine severek sıkıca sarılması ona sadece 'iş' gözüyle bakmamış, 'üretim 

yapıyoruz, sanat icra etmiyoruz' görüşünden uzak durmuş ve bir ayrıcalığa ulaşmış, 

güzel olanla ilgilenmiş. Burada önemli bir konu da babasının destekleyici ve yol 

gösterici olmasıymış. Oradan gelen gücü hepsinden önemli buluyorum ben. Üretim 

yaparken de doğaya ve ekosisteme zarar vermeden üretim yapılmasını savunmuş. 

Bizden sonraki kuşaklara nasıl bir dünya kalacak, nasıl bir dünyada yaşamak 

isteriz'in üzerinde çok durmuş. Karayolu kenarında mezarlık gibi duran boş 

fabrikaların ne kadar iç acıttığına, buharlaşan değerlere dikkat çekmiş. Bunlar bizim 

ortak derdimiz. Bir fabrikada iş durmuşsa, çalışanlar işsiz kalmışsa, üretim yoksa, 

dışa bağımlı olmamız için bir neden daha çıktıysa ortaya bunlar bizim ortak 

dertlerimizdir. Teknolojiye yenik düşmüşse bazı iş yerleri, yeni efendiler doğmuş biz 

onların gölgesinde kaldıysak bunlar bizim ortak derdimiz. Ama yazarımızın da dediği 

gibi teknoloji, belli bir amaca hizmet eden araçtan başka bir şey değildir. Elimizde 

aletlerimiz olduktan sonra, bunları da doğru biçimde, doğru amaçla kullandıktan 

sonra başka efendilere ihtiyacımız da olmaz. 

Benim küçüklükten kalan bir iş adamı imajım vardır 

kafamda: Takım elbiseli, kravatlı, herkesten daha ciddi, 

elinde dosyalar, zaman zaman deri koltuğuna uzanmış 

sessiz ve derin yeni fikirler peşinde olan biri -biriydi 

daha doğrusu-. Onların yazdığı ya da onlarla ilgili 

yazılan kitaplar da onlar gibi ciddi, bana göz ucuyla 

bakan terimlerle dolu gibiydi. Bense onlara bakarken 

başımı göğe bakacak gibi kaldırır halde bulurdum. 

Bazen o kitapları hızlıca kapatıp uzaklaşmak gelirdi 

içimden. Ama bu defa farklı bi şey buldum ben: İşte 

bahsettiğim 'duygusal sermaye'. Bir iş adamıyla aynı 

cümle içinde olan duygusallık. Garip geliyor değil mi? 

Mehmet Semih SÖYLEMEZ adlı iş insanı, bütün bu 

imajı yıkmak istercesine kitabında o daha az çekici 

konular yerine güvenden, saygıdan, duyarlılıktan, 

tecrübelerinden, samimiyetten söz ediyor! Özneye hep 

insanı koyuyor.  

düşünceler 
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Rakamlar Konusu  

Bu rakamlar konusu beni hep soğuk bakmaya itmiştir. Çünkü ben bu soğuk 

dünyadan ziyade harflerin sıcaklığında kalmayı sevenlerdenim. Ama elbette 

rakamlardan da kaçılmıyor. Onlar harflerden daha bi varlar, netler. Herkesçe 

anlaşılmaya hazırlar, kurguya kapalılar, somutlar. Enflasyon, işsizlik, GSMH kısaca 

ekonominin göstergesi ve olmaya da devam edecek. Ama öznesi olan 'insan' hiç 

değişmeyecek. Harfler anlatacak bunların hepsini bir bir. Yazarımız da zaten kendi 

şirketinde rakamların sona gelen sıfırlardan ziyade insanı önemsemiş, böylece 

kazancın geri dönüşünün daha yerinde ve huzur verici olduğuna dikkat çekmiş. Kim 

istemez böyle patron? :) Ülkemizde biliyoruz ki birçok işsiz var ve istihdam edilenler 

de ya eksik istihdamda ya da işinde çok mutsuz ama yine de devam ediyor işte. Gelir 

adaletsizliğinin bu kadar yüksek olduğu ülkem insanı nasıl işini riske edebilsin? -Belli 

bir kesim için söylüyorum bunu ki bu kesimin de hafife alınamayacak bir kesim 

olduğu aşikardır.- Bu mutsuz olunan işlerde çalışmak okul sıralarında baş gösteriyor 

aslında. İstemediği bölümleri okuyan gençler mutsuz mutsuz o bölümde devam 

ededursun, asıl istediği alana hep birkaç adım geride ya da artık onu da istemiyor. 

Yani böylelikle iş sahası daha mutsuz bir toplum, işini sevmeden yapan insanlarla 

doluyor. Toplumsal maliyeti epey yüksek bir sonuç bu ve rakamlar çare olamıyor bu 

sorunlara. Sevmek yatıyor en derinde. O hepimizin ortak noktası olan 'sevgi'. 

  

Ben Mehmet Semih Söylemez'i daha önceden ismen biliyordum, okulumuza 

geldiğinde daha yakından tanıma fırsatı buldum. Mütevazi ve içten bi insan, kitaptaki 

gibi. Böyle bir iş adamının olmasını bilmek, yakından şahit olmak da benim için güzel 

bir deneyimdi.:) Salonda konuşmacı olarak bir de söz etmeden asla geçemeyeceğim 

Doğan CÜCELOĞLU vardı. Salon tıklım tıklım dolmuştu. Bize büyük resimlerimizden 

bahsetti zamanı yettiğince. Hepimizde bi pırıl pırıllık tabii. :) Düşündürdü, gülümsetti, 

hüzünlendirdi zaman zaman... 
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Rana Kalfa, KOSGEB, Özyeğin Üniversitesi ve KAGİDER 

desteklerini alarak kendi işini kuran kadın girişimcilerden… Doğal 

kozmetik ürünlerinin üretimine duyduğu merak ve bilgi birikimi, onu 

kendi şirketi olan başarılı bir girişimci yapmış…   

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz?   

34 yaşındayım. Evliyim. Tekirdağ Çorlu’da ikamet ediyorum. Sakarya Üniversitesi 

Kimya bölümünden mezun oldum. Kimyagerim. Dokuz yıla yakın bir süre kimya 

sektöründe çalıştıktan sonra, eşimin ve ailemin de desteği ile kendi işimi kurmaya 

karar verdim. 

  

Kendi işinizi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bunu yapmaya karar verirken 

kimden destek aldınız? 

Dokuz yıla yakın bir süre kimya sektöründe çalıştıktan sonra, Şubat 2011’de 

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, tüketicilerin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için 

ihtiyacı olan doğal kozmetik ürünlerini üretmeyi ve sunmayı hedeflemek amacıyla, 

KOSGEB’in de Kadın Girişimci Destek Programını almaya hak kazanarak kendi işimi 

kurdum. 

  

İş hayatına atılmadan önce, kurmayı istediğim işimde daha başarılı olabilmek, 

kendimi daha da geliştirmek için, KAGİDER’in düzenlemiş olduğu “İşimi Kuruyorum” 

eğitimine katıldım. 

  

Goldman Sachs'ın, Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi işbirliği ile başlattığı, “Kadın 

Girişimcilik ve Yöneticilik” sertifika programına katılarak, bunu da başarı ile bitirdim  

 

Ne üzerine bir iş yapıyorsunuz?  Başka iş fikirleri varken neden bu işi yapmaya 

karar verdiniz? 

Doğal kozmetik ürünlerinin üretimini yapıyorum. 

Bu ürünler; doğal aroma terapi sabunları, doğal kabak lifli sabunları, gliserinli 

sabunlar, doğal parafinsiz soya mumları, body peeling, aromaterapi banyo topları, 

aromaterapi banyo tuzları, banyo fizzy’leri, doğal katı vücut kremleri. 

  

Türkiye'de 20 milyon kişi kişisel bakım ürünü kullanıyor. Türkiye'de kişisel bakım 

pazarı yaklaşık 1 milyar dolar. 

Güzelliğe Giden Bir Girişimcilik 

Hikayesi 

Murat ERDÖR 

girişimci kadınlar 
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Türkiye’de ve dünyada dış görünüşün gittikçe önem kazanması ile birlikte güzellik 

kültürü piyasayı etkilemekte ve bu da kozmetik ürün talebini arttırmakta... Batı 

dünyasında genç nüfusun azalması, Türkiye’de ise artması sebebiyle yakın 

gelecekte Türkiye’de kişi başına düşen kozmetik harcamasının hızla artacağı için bu 

iş fikrini seçtim. 

 

Markamızın adı, Mirabellapure.  

  

Bu işi yaparken ne tip sıkıntılarla karşılaştınız ve bunları nasıl aştınız? Sizce 

kendi işinizi kurarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi konularda bilgi 

sahibi olmak gerekiyor? 

Sabırlı olmayı ve gerçekten işinde başarılı olmak için; gerekli çabayı göstermem 

gerektiğini öğrendim. Zor ve sıkıntılı günler geçirdim ama çalışma şevkimi, enerjimi 

ve motivasyonumu hiç kaybetmedim. İşimle ilgili zorluklarla karşılaştığımda üzülmek 

ve hayıflanmak yerine, her zaman çare yolları aramayı seçtim. 

 

Kendi işinizi kurarken, finans, satış ve pazarlama, muhasebe konularında mutlaka bir 

parça bilgi sahibi olmak gerekiyor. Almış olduğum destekler sayesinde, kurmuş 

olduğum şirketimi çok güzel yerlere getireceğime ve çok iyi işler yaparak işinde 

başarılı olmuş bir kadın girişimci olacağıma inanıyorum. 

Üretim yapmaktan vakit bulduğum zamanlarda mutlaka kendimi daha da geliştirmek 

için işimle ilgili ve kişisel gelişim ile ilgili eiğtimlere katılıyorum. 

 

girişimci kadınlar 
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İş hayatında kadın olarak yer almanın zorlukları var mı sizce? Varsa nelerdir? 

Açıkçası bir kadın olarak, şimdiye kadar işimle ilgili bir zorlukla karşılaşmadım. Ya da 

karşılaştım ama ben zorluk olarak görmemiş olabilirim. 

  

Yaptığınız işten istediğiniz sonuçları alabildiniz mi? İleriye yönelik koyduğunuz 

hedefler nelerdir? 

Öncelikli olarak hedefim, kurmuş olduğum şirketi ayakta tutabilmek. 10 yıl içinde 

marka bilinirliğini artırarak, yurt içi ve yurt dışında ürünlerimin satıldığı mağazalar 

açabilmek. 

  

Kendi işini yapmak isteyen bayanlara neler tavsiye edersiniz?  

Tüm kendi işini kurmak isteyen kadın girişimci arkadaşlarıma, işlerin kurmadan önce, 

bu tür “Girişimcilik ve Yöneticilik” eğitimlerini alarak iş hayatına atılmalarını ve mutlaka 

işleriyle ilgili İş planı’nı hazırlamalarını tavsiye ediyorum. 

Zor ve sıkıntılı günler geçirseler de, asla çalışma şevklerini, enerjilerini ve 

motivasyonlarını hiç kaybetmesinler. 

  

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

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

sayfası var mı? 

  

Web site: www.mirabellapure.com  

E-mail: rana.kalfa@mirabellapure.com  

  
  

http://www.mirabellapure.com/
http://www.mirabellapure.com/
http://www.mirabellapure.com/
http://www.mirabellapure.com/
http://www.mirabellapure.com/
mailto:rana.kalfa@mirabellapure.com
mailto:rana.kalfa@mirabellapure.com
mailto:rana.kalfa@mirabellapure.com
mailto:rana.kalfa@mirabellapure.com
mailto:rana.kalfa@mirabellapure.com
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Dünyanın en çok okunan kadın yazarlarından biri olan Jane Austen 

hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve çok daha fazlası…  

 
Dünyanın en çok okunan kadın yazarlarından biri olan Jane Austen, İngiltere’nın 

Hampshire kentinde, orta seviyede bir taşra ailesine ait bir manastır evinde 

doğduğunda, hayatın sürprizlerinden, tüm bebekler gibi bihaberdi. İki buçuk yaşına 

kadar yaşayacağı bu manastır evinde, din görevlisi babası, annesi, altı erkek ve bir 

kız kardeşiyle sıradan bir yaşamı vardı. Uzunca bir süre evde aldığı eğitimine, 1783 

yılında Oxford’da devam etmesinin mükafatı, dönemine göre oldukça bilgili bir genç 

kadın olmasıydı. Yazma tutkusu benliğiyle buluştuğunda, yıl 1787’ydi. Ailesi tarafından 

gördüğü destekle yazıyor, yazıyordu. Babası, en iyi şartlarda çalışabilmesi için elinden 

geleni yapmakla kalmamış, kızına bir yayıncı bulması için de yardımcı olmuştur.  

 

Jane bir yandan, o yıllar için hiç de alışık olunmadık bir şekilde yazılarıyla uğraşırken, 

diğer taraftan da, yaşıtı genç kızların benzeri bir yaşamın içindeydi. Uzun yürüyüşlere 

çıkıyor, ev işleri yapıyor, arkadaş toplantılarında dans ediyor ve piyano alıştırmalarıyla 

vakit geçiriyordu. İki erkek kardeşi babalarının yolundan ilerlerken, diğerleri gemici 

olmayı seçmişlerdi. Jane’in sırdaşı ise kızkardesi Cassandra’ydı. 1787 yılında ilk 

romanını bitirmenin doyumsuz heyecanını da yine onunla paylaşacaktı. 

 

Aile 1801’de kaplıcalarıyla ünlü Bath bölgesine taşınmalarının ardından  babalarını 

kaybedince, Southhamptan’ a, bir kaç yıl sonra da, erkek kardeşlerinden birinin 

kendilerine tahsis ettiği Chawton’daki evlerine yerleştiler.  

 

Jane’nin  biraz da olsa renklenmeye başlayan hayatı, daha aktif bir sosyal yaşamı da 

beraberinde getirmişti. Bu şehirde tanıyıp, dostluk kurduğu bir çok insanı romanlarının 

gözalıcı kahramanları haline getiren yazar, yazım hayatının mihenk taşı olabilecek 

yapıtlarını da Chawton’da kaleme almıştır. 

 

Jane ve Cassandra’nın evlilik yaşları geçmeye başlamıştı ve mali problemleri 

sebebiyle ikisi de iyi birer evlilik yapmak zorundaydılar. Zamanın gereği üzere, 

kadınların ne aile mirasından pay alabilme, ne kendi kazançlarını temin edebilme 

şansları olmadığından, tek kurtuluşları cüzdanları hayli kabarık koca adaylarıyla 

tanışabilmekti. Annelerinin de uyarılarıyla, iki kızkardeş bunun için epeyce çabalamış, 

Jane tüm bu yaşananları Sense and Sensebility adlı romanına konu seçmiş ve yer yer 

mizahi bir dille anlatmıştır. 

Mucizelerin Kadını Jane 

Austen 

Aytül BİNGÖL 

sinema 
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Jane Austen’ın kadın karekterleri, tıpkı kendisi ve kardeşi gibi, maddi açıdan yetersiz 

oldukları için evlenmek zorundadırlar. Sık sık kadının evlilikle beraber elde ettiği 

toplumsal ve ekonomik güvenceyi ele aldığı romanları her ne kadar romantizm 

kategorisinde değerledirilse de, aslında döneminin bu ve bir çok gerçeğini yansıtması 

sebebiyle realist akıma da yakın durmuştur. 

 

Baş kahramanları hep kadınlardır. Dönemine aykırı, korkusuz ve cesur kadınlar. Ve 

bu kadınlar en sonunda  mutlaka evlenirler. Buradaki ironi ise, ne kendisinin, ne de 

kızkardeşi Cassandranın hiç evlenmemiş olmalarıdır.  

 

Jane’nin anlatımı sade, aynı zamanda mizahi, aynı zamanda gerçekçi, aynı 

zamanda ince bir romantizmle süslüdür. Tüm bunları bir arada ustalıklı bir şekilde 

kullanabilmeyi ise, zekasına ve gözlem yeteneğine borçludur. Yarattığı güçlü kadın 

karakterleriyle, romanlardaki alışılagelmiş erkek egemen söylemi değiştirmeyi 

başaran bir kadın yazar etiketiyle anılacaktır her zaman. 

 

Sosyal olaylara yaklaşımı ironiktir çoğunlukla. Kasabalarda dönen entrikaları, 

insanlar arasındaki iki yüzlü ilişkileri nükteli bir dille hikaye ederken, bu sıradan 

hayatların, küçük hesapların arasında, birbirlerine büyük aşklarla bağlı güçlü 

kahramanları vardır. 

 

Her zaman sade ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden  ve romanlarını takma bir 

isimle yayınlamak zorunda kalan Jane Austen’ın olağanüstü düş gücü, onu tüm 

zamanların en çok okunan romanı Pride and Prejudice’ı yazmaya yönlendirmiştir. Ve 

romanın erkek kahramanı, hala çoğu kadının hayallerinin erkeği olan Mr. Darcy! 

Gerçekten var olmuş mudur bu adam zamanın bir yerlerinde? Yoksa tamamıyla 

Jane’ın hayallerinde mi kalmıştır?... 

sinema 

Jane hayatının tek ve en büyük aşkını, 

Hampshire’da kısa bir süre komşuları olan 

Tom Lefroy’a karşı hissetmiştir. Genç bir 

hukuk öğrencisi olan ve masrafları amcası 

tarafından karşılanan Tom, Hampshire’a kısa 

bir gezi için geldiğinde, burada tanıştığı 

Jane’den çok etkilenmiş ve aralarında bir aşk 

başlamıştır. Aşk hep kazansa ne iyi olurdu! 

Ama Jane’le Tom’un hikayesinde kazanan 

maddiyattı maalesef. İkisinin de maddi 

durumları elvermediği için sevdaları yarım 

kalmıştır. Tom zengin bir kızla evlenmiş, kızına 

sevdiği kadının adını vererek bir saygı 

duruşunda bulunmuştu aşka. Jane ise, 

Tom’dan, Mr. Darcy isimli bir kahraman 

yaratarak, onu ölümsüzleştirmeyi tercih etti. 
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Altı romana imza atan Jane,henüz genç sayılabilecek bir yaşta yaşama veda 

ettiğinde tanınan bir isim değilse de, 40’lı yıllardan itibaren dünyanın en iyi yazarları 

arasında kabul edilmeye başlanmıştır.   Ve hayat hala binlerce sürprizle doludur. 19. 

yüzyılın kendi halindeki yazarı Jane Austen, 21. yüzyıldaki en popüler isimlerden 

birisidir. Tüm romanları ve hayatı defalarca sinemya uyarlanmıştır. Bununla da 

yetinilmemiş, 2008 yılı BBC tarafından Jane Austen yılı olarak ilan edilmiş, dört 

romanı televizyon dizisi yapılmıştır.  Bununla da yetinilmemiş, dünyaca ünlü Penguın 

yayınları tüm romanlarını özel kapaklarla yayınlamıştır. Hakkında hala bir çok kitap 

yazılmakta, kahramanlarının tshırtleri, oyuncakları, çantaları kapış kapış 

satılmaktadır. Internette adına açılmış siteler, milyonlarca hayranı tarafından takip 

edilmektedir. Evi müze haline getirilmiş ve ziyaretçi akınına uğramaktadır. 

 

Eski zamanların bu naif kadını, şimdinin ikonudur artık. Mucizeler sınırsızdır ve hep 

devam ederler.  

        

Jane Austen’ın annesi ve kardeşiyle 1809’da taşındığı bu ev, müzeye çevrildi.  

Jane Austen’ın kızkardeşi 
Cassandra tarafından 

1816 da yapılmış portresi 
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Aret Vartanyan yeni kitabı ‘Gerçekten Yaşıyor Musun?’ da, kadın 

erkek ilişkilerinden kariyere, insanın kendini bulmasından yaşamda 

gerekten ne istediğine uzanan geniş bir yelpazede gerçek bir 

yaşamın kullanım kılavuzunu sunuyor.  

 
Yaşamın kendisinden, günlük hayattan ve toplumsal gerçeklikten yararlanılarak 

kaleme alınan ‘Gerçekten Yaşıyor Musun?’ klişelerden, kalıplardan uzak cümlelerle 

bireyin kopya bir yaşam yerine, kendi yaşamını inşa etmesinin yol haritasını 

paylaşıyor.  

 

Gerçekten ne istediğini bilmeyen, kendiyle barışık olmayan, sevemeyen bireylerden 

oluşan dünyanın getirdiklerini hep birlikte izlediğimizi söyleyen Aret Vartanyan, 

duvarların arkasında yaşamaktan sıkılan bireyin her gün biraz daha prangalarından 

sıyrıldığına dikkat çekiyor.  Aret Vartanyan, son dönemde artan kişisel gelişim 

seminerlerinden, yaşam koçlarından ve benzeri çalışmalardan önce, insanın temel 

değerlerini farketmesinin önemine dikkat çekerken, edebiyattan, sanattan, felsefeden, 

sosyal bilimlerden soyutlanmış ve eylemle bütünleşmemiş bir değişimin mümkün 

olmayacağını ifade ediyor.  

 

‘Her şeyden önce insan olduğumuza vurgu yaparken sevgiyi, değerimizi, paylaşmayı 

ve hissettiklerimizi, hayallerimizi yaşamayı hakediyoruz’ diyen Vartanyan, birçok şey 

olmaya çalışırken kendimizden uzaklaştığımıza ve mutsuz bireylere dönüştüğümüze 

dikkat çekiyor. ‘Gerçekten Yaşıyor Musun?’ günlük hayatın içinden, ortak soru 

işaretlerimiz ve sıkışmışlığımızdan yola çıkarak, gerçekten neyi aradığımızı, neleri 

hatırlamaya çalıştığımızı sansürsüz ve net bir şekilde ortaya koyarken, cevapları 

paylaşıyor. 

 

Gerçekten Yaşıyor Musun? Kısa Filmi ve Ghetto Buluşması  

Kitabın ana mesajının vurgulanması için çekilen kısa filmde ise 45 kişilik bir ekip görev 

alırken, çekimler Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Internet ortamında 

kitabın dağıtımıyla birlikte yayınlanan film, Türkiye’de ilk kez bir kitap için çekilen kısa 

film özelliğini taşıyor.  

https://vimeo.com/64350572 

‘Gerçekten Yaşıyor Musun?’un ilk buluşması ise 7 Mayıs akşamı İstanbul Ghetto’da 

gerçekleşiyor. Yaklaşık 1500 davetlinin katılacağı gecede,  müzik ve dans ile 

bütünleşen theatral bir deneyim davetlilerle buluşacak.  

  

KİTABIN KÜNYESİ: 

KİTABIN ADI: GERÇEKTEN YAŞIYOR MUSUN, YOKSA SADECE NEFES Mİ 

ALIYORSUN? 

YAZARI:ARET VARTANYAN 

YAYINEVİ:Destek Yayınları 

SAYFA SAYISI: 248 syf. 

 

Gerçekten Yaşıyor Musun? 

kitap haber 

https://vimeo.com/64350572
https://vimeo.com/64350572
https://vimeo.com/64350572
https://vimeo.com/64350572
https://vimeo.com/64350572
https://vimeo.com/64350572
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Ertuğrul Özkök’ün yeni kitabı KIRK7 okurlarının karşısına 

çıktı.KIRK7’de bambaşka bir kadın tarifi yapan Özkök, 40'lı 

yaşlardaki kadınlar için “Baş döndürücü, baştan çıkarıcı, baştan 

çıkarılıcı... Ama vaatkâr, davetkâr!” diyor.  

 
Özkök KIRK7’de kadına bakış açısındaki değişimi şöyle ifade ediyor: 

“1960'lı yıllardı. Allah kadını, Brigitte Bardot'un bedeninde yaratmıştı. Yaratılan kadın 

20'li yaşlarındaydı. Aradan 50 yıl geçti. Ve kadın yeniden yaratıldı. Bu defa 40'lı 

yaşlarındaydı. Yirmi birinci yüzyılın ilk büyük keşfi 40 yaş kadını oldu. Ama keşfedilen 

şey, bir kadının hayatındaki en önemli 10 yıl değildi. Otuzlu yıllarla başlayıp, 50'li 

yılların sonuna kadar devam eden 30 yıllık bir süreydi keşfedilen. ..Ve bu kadını, kadın 

yarattı.  

 

Birincisi naifti. Farkında değildi. Erkeğe amadeydi. 

İkincisi bilinçli. Farkında ve erkek ona amade…” 

  

Ertuğrul Özkök, “KIRK7”yi neden yazdığını da şöyle anlatıyor: 

“2007 yılının 9 Nisan günü, İtalya’da Como Gölü’nün kenarındaki Villa d’Este Oteli’nde 

uyanıp penceremi açtığım zaman, Tansu henüz yataktaydı. Her zamanki gibi çok 

güzeldi. 1993’te, onun 40 yaşına girdiği günü hatırlamaya çalıştım. Dört gün sonra 

ben de 46’ya girecektim. Farkına vardım ki, yıllardır aynı yatağı paylaştığım kadının 

en güzel yıllarını ıskalamışım. Hayır, onu yaşadım. Hem de sonuna kadar. Ama 40’lı 

yaşların farkı... İşte onu fark edememiştim. O hep aynı Tansu’ydu ve ben bir kadının 

en harika yıllarını, adını koyarak yaşayamamıştım. Kim bilir belki de o yaşlarını 

benimle yaşamamıştı. 

 

Behçet Necatigil’in harika bir dizesi vardır: “Bekler bazı şiirler, bazı yaşları...” Benim 

de 40 yaş kadınını anlamam için bazı yaşları beklemem gerekmiş. En azından 50’li 

yaşlarımın sonunu... 

 

Başta kızım Gülümsün olmak üzere, yakından tanıdığım birçok kadın, aynı yıllarda 

40’larına geldiler. 30’lu yaşlarını çok sevdiğim birçok artist de aynı yıllarda 40’larına 

girdiler. Onları hep seyrettim. Sonra yazdıklarını okumaya, söylediklerini dinlemeye, 

oynadıklarını seyretmeye başladım.  

 

Erkek için 50, kadın için de 40 bir kâbus yıldönümüdür. Kadın 30’lu yaşlarının 

ortalarından itibaren, bir gün mutlaka gelecek olan 40’ı bekler. Bugüne kadar 40 

rakamı, kadın için kötü dönemin miladı sayılırdı. O bekleyişin kuytusunda, çok daha 

genç bir kadına gidecek olan erkeğin karanlık hayaleti dolaşır. 40 yaş, bir ucunda 

yenilmişliğin, ötekinde ise “menopoz” kelimesinde ifadesini bulan bitişin bulunduğu 10 

yıl demektir. Yani bedenin ve ruhun kendini erken gelebilecek bir inzivaya hazırlamak 

zorunda olduğu en sancılı 10 yıl...” 

 

Ertuğrul Özkök 40’lı Yaşlardaki Kadınları Yazdı: 

“ KIRK7 ” 

kitap haber 
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KIRK7, tabuların üzerine gitmekten sakınmayan, adını koymaktan korkmayan, 

yargılama ve suçluluk duygusuna savaş açmış kışkırtıcı bir kitap olarak okurlarını 

bekliyor. 

  

KİTABIN KÜNYESİ: 

ADI: KIRK7 

YAZAR:ERTUĞRUL ÖZKÖK 

YAYINEVİ: DESTEK YAYINLARI 

SAYFA SAYISI: 240 syf. 
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Orhan Kemal Müzesi Gezisi 

Kitap ile Sohbet grubumuzun bir başka güzel etkinliği de müze gezileri planlayıp 

gitmek. Geçen sene de İstanbul Modern Sanat Müzesi’ndeki sergiye gitmiştik. Bu 

gibi etkinlikler Kitap ile Sohbet’teki arkadaşlarımızla dostluğu pekiştirdiğinden çok 

memnunduk. Bu sefer ki rotamız da Orhan Kemal Müzesi idi. Orhan Kemal’in Baba 

Evi adlı kitabını okumaya karar verdiğimizde Müze’nin altındaki küçük kafede 

tartışmayı kararlaştırmıştık. Ayrıca Müzeyi hayata geçiren Orhan Kemal’in küçük 

oğlu Işık Öğütçü bey de konuğumuz olacaktı. Babasını onun ağzından dinlemeyi 

arzu etmiştik. Böylece 16 Nisan Salı günü sabah Feneryolu’nda buluşmaya karar 

vererek planımızı uygulamaya koyduk. O gün yağmurlu olacağından Sevgili Ülkü 

ablamızın yardımıyla bir minibüs kiralanarak hep birlikte yola çıkmaya karar verildi. 

Fakat benim sevgili arkadaşlarım o gün benim yüzümden biraz gecikmeli olarak yola 

çıkabildik. Çünkü benim sabah kızımı havaalanına götürüp dönmem gerektiğinden, 

malum İstanbul trafiğinden dolayı gecikmeli ama güzel gezimize başladık.  

 

Sevgili Yasemin Sungur Ipad’inden bizlere şiirler seçerek hepimize çok güzel şiirler 

okutturarak köprü trafiğinin sıkıntısını hafifletmiş oldu. Müzeye vardığımızda Işık Bey 

tarafından karşılandık. Hemen resimler çekmeye başladık. Kafe’ye girdiğimizde 

raflarda Orhan Kemal’e ait kitaplar bizlere göz kırpıyordu. Hemen hepimiz kitapları 

alıp incelemeye başlayarak hangisini alsak heyecanına kapıldık.  
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Sonra Işık Bey kitaplarla ilgili bizlere bilgi vermeye başlamasıyla toplantımız başlamış 

oldu. Babasıyla olan  anılarını, müzeyi oluşturmakla ilgili yaşadıkları sorunları ve 

güzellikleri bizlerle paylaşarak sorularımıza içtenlikle cevap verdi.  

 

Daha sonra Işık beyin rehberliğinde müzeyi gezmeye başladık. Müzede Orhan 

Kemal’e ait kitapları, yazdığı daktilosu, masası, giydiği kıyafetlerden bazıları ve kişisel 

eşyaları bayağı ilgimizi çekti. Çeşitli siyah beyaz fotoğrafları hele de benim doğduğum 

büyüdüğüm mahalleye ait resimleri görünce beni derinden etkiledi. Yaşarken bazı 

yerlerin ve anıları nasıl ıskaladığımı bana hatırlatması ayrı bir farkındalıktı. Ayrıca 

Atatürk’ün çıplak imzası ile Orhan Kemal’e yazılmış bir mektubunu görerek değerli 

yazarlarımızın farkında olmadığımızdan utanmıştım. Işık Beye bunları dile getirerek 

ve teşekkür ederek müzeden ayrıldık. Tabi ki karnımız acıkmıştı, gezinin 2.bölümü  

için Beyoğlu'ndaki tarihi çiçek pasajına gittik. Orhan Kemal’in fotoğraf çektirdiği yerde 

durup, toplu halde fotoğraf çektirdik. Tarihi Cumhuriyet Meyhanesine giderek rakı, 

mezeler ve balık eşliğinde keyifle ve bol sohbetle yemeğimizi yedik. Buradan çıktıktan 

sonra yürüyerek minibüsün bizleri alacağı yere giderken Koska helvacıya uğrayıp 

balığın üstüne helva yemeyi ihmal etmedik. Arabamıza bindikten sonra tekrar başka 

bir zaman da Masumiyet Müzesine ziyaret etmeyi planladık. Gezinin sonunda bu gibi 

etkinliklerin bizlere farkındalık kattığını ve çok mutlu olduğumuzu konuşarak 

birbirimizden ayrıldık. 

 

Başka bir Kitap ile Sohbet etkinliğinde buluşmak üzere kitapla ve geziyle kalın… 

 

gezi 
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ESKİMEYEN ESKİLERDE GÜNCELLEMELER 7 

 

Barok Dönem Avrupa ve Osmanlı Saray Müziği 

İzmir Barok topluluğunun en önemli özelliği, barok 

dönem Avrupa ve Osmanlı müziğini, dönemin 

armoni yapısı içinde, barok ve Osmanlı dönem 

enstrümanları ile seslendirmeleri ve bunu ilk defa 

gerçekleştiren topluluk olmalarıdır. 

  

A Kategori 1. Sınıf yer: 20 TL, 2. Sınıf yer: 15 TL 

B Kategori 1. Sınıf yer: 15 TL, 2. Sınıf yer: 10 TL 

  

Öğrenci, emekli, gazi ve engelliler; paso / kart / 

kimlik göstererek, konserimizden %50 indirimden 

yararlanabilirler. 

  

Kadıköy Belediyesi Etkinliği 

09.MAYIS 2013    20:00    BÜYÜK SALON 

 

 

 

 

kültür sanat 

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI 

  

BİR DİVA'NIN İZİNDE... 

Şef: Sascha Goetzel 

Solist: Fatma Said, Kristina Bikmaeva 

Solist konserin ilk yarısında sahneye çıkacaktır. 

Schumann: 4. Senfoni, Re minör, Op. 120 (1841 tarihli orijinal versiyon) 

  

Tam: 100 TL, Öğrenci / İndirimli: 70 TL 

13.MAYIS 2013     20:00    BÜYÜK SALON 

Sevtap Samra 
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CANDAŞ ORKESTRASI YAZA MERHABA KONSERİ 

  

Candaş Orkestrası, sezonun bu son konserinde sanatseverleri popüler opera 

aryalarından sımsıcak Napolitenlere, unutulmaz müzikaller ve film müziklerinden 

tutku dolu Latin şarkılar ve Türkçe eserlere kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. 

  

Tam: 20 TL, Öğrenci / İndirimli: 15 TL 

  

Kadıköy Belediyesi Katkılarıyla 

18.MAYIS 2013   20:00    BÜYÜK SALON 
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27 Mayıs  Pazartesi - 20.00 

  

KAPANIŞ KONSERİ  

Erkin ONAY keman  

Gülsin ONAY piyano 

  

Program 

L.v. BEETHOVEN Sonat No.5 Fa Majör Op. 24 “İlkbahar” 

A. SAYGUN Demet Süiti Op. 33 

S. RAHMANINOV Vocalise Op. 34, No. 14 

M. MUNZUR Fantazi 

J. BRAHMS Keman Sonatı No. 3 Re Minör Op. 108 

  

Göttinger Tageblatt’ın hakkında “Piyanist sadece olağanüstü teknik ustalığı ile değil, 

müzikal zekâ ve anlayışın sık rastlanmayan bir bileşimi ile de dinleyiciyi fethediyor. 

İhtişam, olağanüstü cümleleme, müzikal enerji ve zekâ mükemmel biçimde 

dengeleniyor.” dediği Gülsin Onay’ı Süreyya Operası dinleyicisi çok yakından tanıyor. 

Değerli virtüöz 2012-2013 sezonunun kapanışını, Ankara Devlet Opera ve Balesi 

Orkestrası’nın konzertmeisteri olan oğlu Erkin Onay’la birlikte gerçekleştireceği 

konserle yapıyor. 

  

Bilet fiyatları :20/25 TL. 

Biletler 27 Nisan’da satışa çıkacaktır.  

  

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası 

Bahariye Cad. Caferağa Mah. No.29 34710 Kadıköy / İSTANBUL 

tel: 0216 346 15 31 (pbx) gişe: 120/121 

faks: 0216 346 21 00 

www.sureyyaoperasi.org 

info@sureyyaoperasi.org 

kültür sanat 

http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
http://www.sureyyaoperasi.org/
mailto:info@sureyyaoperasi.org
mailto:info@sureyyaoperasi.org
mailto:info@sureyyaoperasi.org
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Geçen ay Tutulma mevsimine girdiğimizi söylemiştim… 

 

25 Nisan’da Boğa burcunda Ay Tutulması yaşadık. Önümüzde 2 tane daha var; 10 

Mayıs’ta Boğa burcunda Güneş Tutulması, 25 Mayıs’ta İkizler burcunda Ay 

Tutulması…  

 

Yeni başlangıçlar, hızlı bitişler, kadersel değişiklikler kapımızda… 

Bu tarihlere yakın doğduysanız yaşacağınız olayların etkisi seneye yayılacaktır. 

Kişisel doğum haritanızda, yükselen, ay burcunuz ya da gezegenlerin bazıları bu 

burçlardaysa yine etkileneceksiniz. Ayrıca Aslan, Kova, Akrep, Yay, Başak, Balık bu 

tutulmanın yoğun tesirindeler… 

 

Tutulmanın konumuyla kişisel haritanızdaki yerleşimler arasında doğru orantı vardır. O 

yüzden herkes üzerindeki etkisi hem farklı hayat alanlarında, hem de farklı oranda 

olacaktır. Önemli olan şimdilerde, içinizin size “bir şeyler oluyor” diyorsa, önem 

vermelisiniz. Bir astroloji uzmanına danışamıyorsanız da, içinizin sesine kulak 

vermelisiniz.  

 

Kader Çarkı Dönüyor… 

martı* mayıs 2013 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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Genel olarak bakıldığında tutulmalar, hızla gerçekleşen bir sıra olayı simgelerler. Bazen 

hiç beklenmedik, ancak kadersel olarak tanımlanacak olaylar bu zamanlarda ortaya 

çıkar. Gelişen olayları olumlu, olumsuz değerlendirmeden önce serinkanlı olmaya özen 

göstermelisiniz.  

 

Bu zamanlar oldukça yüklü enerjileri anlattıkları için ani kararlar almaktan 

kaçınmalısınız. Adeta olayların arkasındaki sırlar, gerçekler ortaya çıktığı için bazı 

zorluklarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden temkinli davranmalısınız. Aynı zamanda acil 

verilmesi kararlar gerektiğinden de oldukça sağduyulu olmalısınız. Krizlere yol 

açmamak, hatalı sonuçlar doğurmamak için en iyisi tutulma etkileri altında olduğumuz bu 

günlerde, tepkisel davranmamalıdır. 

 

Tutulmaların burçlara göre etkilerini ayrı ayrı aktarıyorum. Önemli olanın kişisel doğum 

haritanız olduğunu hatırlatarak… Astroloji potansiyeli sölerken, siz de farkındalığınızı 

artırarak bu potansiyeli doğru kullanmalısınız. Aşamayacağınız engeller olduğunu 

sanmak yerine, engelin siz olduğunu anlamalısınız. Korkuların üstesinden gelmeli, 

hayatı neşeyle karşılamalısınız.  

 

Olayların sizi sarsarak, sadece kendi gücünüzü hatırlattığını anlamalısınız.  

  

Yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmaz! 

Esenliklerle... 

martı* mayıs 2013 

astroloji ajandası 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

10 Mayıs yakınlarında,  parasal konularda önemli gelişmeler olabilir. Kaynaklarınızı koruma 

yönünde adımlar atmazsanız, artan harcamalar sebebiyle, maddi ihtiyacınız artacak, tedirgin 

olacaksınız. Bütçenizi, cebinizdeki parayı korumaya bakmalısınız. Gelir, gider dengenizi iyi 

ayarlamalısınız. 

25 Mayıs civarında, kardeşleriniz, komşularınız ya da akranlarınızla ilgili hareketlilikler, hatta 

sürpriz gelişmeler olabilir. Gelişmeler sebebiyle bolca fikir üretmek, bilgi almak durumunda 

kalabilirsiniz. Aynı zamanda merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz şeylerle ilgili adımlar 

atabilirsiniz. Ancak ticari anlamda adımlar atmanız gerekirse, işleri birçok kez kontrol 

etmelisiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

10 Mayıs yakınlarında, kişisel anlamda önemli konular gündeme gelecektir. Kendinizi 

göstermek için acele etmemeli, ortaya çıkan fırsatları değerlendirirken kontrollü olmalısınız. 

Girişimlerinizin kalıcı olması için gerçekçi olmalısınız. Zaman içinde şartların oturmasını 

bekledikten, sonra kalıcı kararlar vermelisiniz. 

25 Mayıs civarında, paranızı, finans gelirlerinizi değerlendirmek içinde daha sağlam adımlar 

atmak isteyebilirsiniz. Ancak şartlar sebebiyle pek başarılı olamayabilirsiniz. Gelirinizi artırmak 

isterken, netleşmeyen olaylar sebebiyle yanılabilirsiniz. Kaynaklarınızı korumak için daha 

gerçekçi verilere ihtiyacınız olacaktır.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

10 Mayıs yakınlarında, daha sabırlı olmalısınız. Şartların sizin kontrolünüzde olmadığını 

bilmelisiniz. Ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız o kadar yaralanacağınızı görmelisiniz. Zira 

bazı şeylerin feda edilmesi vakti gelmiştir. Yeni şeylere sahip olmak için eskileri gözden 

çıkarmalıdır. 

25 Mayıs civarında, dış görünümünüzden, sağlığınıza, ilişkilerinize, işinize kadar 

yansıyacak, birçok olaya açık olmalısınız. Sizi direkt etkilecek olaylar karşısında, kişisel 

kararlar almak için aceleci davranmamalısınız. Verdiğiniz kararların uzun süre boyunca etkili 

olacağını düşünerek adım atmalısınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

10 Mayıs yakınlarında, arkadaşlıklarınızın ön plana çıkacağı, sosyal konuların gündeme 

geleceği olaylarla karşılaşabilirsiniz. Gelecek günlere ilişkin planlarınızı daha gerçekçi 

biçimde gözden geçirmelisiniz. İşinizden elde ettiğiniz kazançla ilgili konularda temkinli ve 

ihtiyatlı olmalısınız. 

25 Mayıs civarında, geçmişe ait, gizli, saklı tüm yüklerden kurtulmuş, temizlenip, arınmış 

olacaksınız. Ancak bu arınma bazı görmek istemediğiniz bazı konuları da gündeme 

getireceği için can sıkıcı olabilir. Her şeyin bir düzen içinde olması gerektiği gibi gittiğini, 

hepimizin sistemin önemli bir parçası olduğunu görmelisiniz. Biraz dinlenmek, yalnız kalmak 

sizi rahatlatacaktır.  
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

10 Mayıs yakınlarında, vergi, sigorta, prim, nafaka ya da miras konuları gündeme gelebilir. 

Beklediğiniz gelirlerde değişiklik yaşayabilirken, beklemedik giderleriniz de olabileceğini 

hesap etmelisiniz. Zaman içinde risk almadan hareket etmenin ne kadar önemli olduğu 

ortaya çıkacaktır. Ameliyat, operasyon gibi konulardan da uzak durmanız da yararınızadır. 

25 Mayıs civarında, akademik alanda, hukuksal konularda, basın, yayın ya da medya 

alanında kadersel gelişmeler olabilir. Kendinizi geliştirmek için olayları daha yukarıdan 

bakarak değerlendirmelisiniz. Yurtdışına açılmak için istekli olacaksınız. Ancak hem 

sürprizlere açık olmalı, hem de gerçekçi davranmalısınız.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

10 Mayıs yakınlarında, evlilik, ortaklık gibi ikili ilişkiler önem taşıyacaktır. Bazı kadersel olaylar 

sebebiyle birlikteliğinizi gözden geçireceksiniz. Ancak gerginlikten uzak durmalısınız. 

Gereksiz yere sen, ben diyaloglarına girerek kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz.  

25 Mayıs civarında, finansal kaynaklar ön plana çıkacaktır. Özellikle başkalarının üzerinden 

elde ettiğiniz gelirlerle ilgili konularda gelişmeler olabilir. Örneğin eşinizin parası ya da 

ortaklaşa yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz gelirler üzerinde durmalısınız. Borç, alacak 

ilişkilerinde ihtiyatlı davranmalısınız. Kredi kartınızın ekstresi gözünüze batacaktır. En iyisi 

gelirlerinizi, giderlerinizi ayarlamanızdır. 
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ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

10 Mayıs yakınlarında, kariyeriniz, işiniz ön plana gelecektir. Kişisel hedeflerinizi daha 

gerçekçi bir biçimde belirlemeli, ancak ilerlemek için sabırlı davranmalısınız. Üstleriniz, 

müdürleriniz, patronlarınızla ilişkileriniz önem kazanabilir. Yaptığınız her şeyin takip edildiğini 

göreceksiniz. Hayalperest davranışlardan sıyrılmalısınız. Terfi, iş değiştirme, ek sorumluluk 

alma gibi birçok konu gündeme gelebilir.  

25 Mayıs civarında, dernek, vakıf, cemiyet, ekip çalışmaları içine girmeniz gerekebilir. 

Ümitlerinizi gözden geçirirken başkalarının öğüt ve önerilerine açık olmalısınız. Topluma 

hizmet etmek için fazlaca hayalci davranmamalısınız. Gönüllü çalışmalarda bulunurken 

zorlukları görmezden gelmemelisiniz. Taşındığınız kişilerin ya da arkadaşlıkların ne kadar 

etkili olduğunu anlamalısınız.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

10 Mayıs yakınlarında, yabancılar, yurtdışı, uluslararası konularda, hukuksal alanda, basın 

yayında bazı önemli değişikler olabilir. Seyahatlere çıkmak, yabancılarla birlikte olmak, farklı 

kültürlerle diyaloga geçmek size başka kapıları açacaktır. Her zamankinden daha fazla 

hevesli ve iyimser davranabilirsiniz. Ancak ayaklarınızın yere basması önem taşıyacaktır.  

25 Mayıs civarında, toplumun gözü önünde olacağınız bazı olaylara hazırlıklı olmalısınız. 

Kişisel statünüzü, işinizi, kariyerinizi ününüzü sergileyebileceğiniz koşullar oluşacaktır. 

Kadersel plan sonucu yaptıklarınızı herkes görecektir. Aynı zamanda evlilikle ilgili konular da 

ilgi çekici olacaktır. Hayat rotanız üzerinde önemli gelişmelere açık olmalısınız.  

astroloji ajandası 
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

10 Mayıs yakınlarında, evinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgili 

konularda sorumluluklar almanız, sorunları gidermeniz söz konusu olabilir. Biraz yalnız kalıp, 

derin düşünmek, hayat planınızı gözden geçirmeniz yerinde olur. Taşınma, ev değiştirme, 

satın alma gibi yerleşimle ilgili değişiklikler konu olsa da temkinli olmanın yararı bir süre 

sonra ortaya çıkacaktır.  

25 Mayıs civarında, çocuklarla ilgili kararlar alırken değişiklikleri göz ardı etmemelisiniz. 

Çocuk sahibi olmak için harekete geçebilirsiniz. Çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili 

değişikleri gözden geçirmelisiniz. Yeni gelişmeler için sakin adımlar atmalısınız. Evhamdan 

uzak durmalı, etrafınızla iletişim içinde olmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

10 Mayıs yakınlarında, yakın çevrenizdeki hareketlilik dikkat çekecektir. Bolca konuşma, 

yazışma ya da seyahatler sebebiyle başınız dönebilir. Yanlış anlamalara sebep olmaması için 

kelimelerin, sözlerin ne kadar önemli olduğunu fark etmelisiniz. İmza atmaktan, bir anlaşma 

yapmaktan sakınmalısınız.  

25 Mayıs civarında, iş ve ev arasında denge kurmak zor olabilir.  

Kariyerle, meslekle ilgili konularda olası değişiklikler ya da hareketlilik sebebiyle 

gerginleşebilirsiniz. Adımlarınızı sağlam atmak için sabırlı olmalı, ne kadar sürprizlerle 

karşılaşsanız da tepkisel olamamalısınız.  
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YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

10 Mayıs yakınlarında, sağlığınıza, gündelik rutinlerinize dikkat etmelisiniz. Çalışma 

koşullarınız ağırlaşabilir, rutinleriniz artabilir. Size yardım edenlerin yerine de çalışmak 

zorunda kalabilirsiniz. Verimli olmak için her zamankinden daha fazla efor göstermeniz 

sağlığınızı bozabilir.  

25 Mayıs civarında, kişisel danışmanlık almanız gerekebilir. Avukat, mimar, doktor ya da 

konusunun uzmanı bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Evlilik, ortaklık gibi ilişkilerinize 

çözüm bulmalısınız. Ancak ay boyunca nihai kararlar almaktan uzak durmak, temkinli 

davranmanın yararını göreceksiniz.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

10 Mayıs yakınlarında, aşkınızı dillendirmek için cesur davranabilirsiniz. Aşk acısı 

çekmemek için sevgi dolu tavırlarınızı daha temkinli, risk almayan şekilde ortaya 

koymalısınız. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir.  

25 Mayıs civarında, diyetinize, hijyeninize ve sağlığınıza önem vermeniz, ciddiye almanız 

gerekmektedir. Yapmanız gereken tetkikleri, tahlilleri bir an önce yaptırmalısınız. Size yardım 

edecek kişilerin işleri çıkabileceği için daha iyi organize olmalısınız. Pratik, verimli olmanın 

yollarını bulmalısınız.  
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Mascarponeli Brownie 
  

Malzemeler: 

• 150 gram tereyağı (küçük parçalar halinde kesilmiş) 

• 100 gr ince doğranmış bitter çikolata 

• 150 gram toz şeker  

• 3 yemek kaşığı kakao tozu  

• 150 gram mascarpone peyniri (çırpılmış) 

• 3 büyük yumurta (oda sıcaklığında)  

• 2 çay kaşığı vanilya extratı 

• 2 yemek kaşığı likör (istenirse) 

• 100 gram un  

• ¼ çay kaşığı tuz  

 

Ganaj:  

• 200 gr ince kıyılmış yarı-tatlı çikolata  

• 6 yemek kaşığı krema 

• 3 yemek kaşığı tereyağı  

 

Hazırlanışı:  

Bir sos tenceresine tereyağını koyun ve kısık ateşte eritin. Tereyağının içine çikolata, 

şeker ve kakaoyu ekleyin. Çikolata ve şeker eriyene kadar karıştırın. Karışımı 

büyükçe bir kaseye alın. 

 

Diğer tarafta mascarpone, yumurta, vanilya extratı ve likörü birlikte pürüzsüz bir 

karışım elde edene kadar karıştırın. Tereyağlı karışıma ekleyin. 

Ayrı bir kapta unu eleyin, tuzla karıştırın. Sıvı karışımın içine yavaş yavaş ekleyin. 

Pürüzsüz güzel bir karışım elde edin. 

 

Yağlı kağıt serdiğiniz, dikdörtgen ya da kare kalıba dökün (20 cm x 20 cm 

ebatlarında) ve kalıbı hafifçe sallayarak düzgünce yayılmasını sağlayın. Önceden 

ısıtılmış fırında 165 derecede içine batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar (45-50 

dakika kadar) pişirin.  

 

Ganaj; Brownie soğurken, sos tenceresine krema ve tereyağını koyun. Kısık ateşte 

kaynama noktasına gelmeden içine kıyılmış çikolatalayı ekleyin iyice karıştırın. 

Ateşten alın ve 5-10 dakika dinlendirin. Soğumuş kekin üzerine eşit olarak dökün. 

Ganaj soğuduktan sonra birkaç saat buzdolabında dinlendirin.  

Bir gün dinlendikten sonra servis ederseniz çok daha lezzetli olacaktır. Yanında taze 

kırmızı meyveler ile servis edebilirsiniz. Serin bir ortamda ise buzdolabında 

bekletmeniz gerekmez.  

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 

http://www.dokuzuncubulut.com/
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Avokado Soslu Elmalı Tavuk  Dürüm 

 
Malzemeler: 

• 4 adet durum ya da lavaş 

• 1 adet tavuk göğsü (haşlanmış) 

• 1 adet elma (rendelenmiş) 

• 3-4 dal maydanoz 

• 1 tatlı kaşığı hardal  

• yeteri kadar tuz, taze çekilmiş karabiber ve acısso  

 

 Avokado sos için; 

• 1 adet avokado 

• 2 kaşık limon suyu 

• yeteri kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber 

  

Hazırlanışı:  

Avokadoyu bir kase içinde çatalla ezin. Limon suyu, tuz ve karabiberini ekleyip 

karıştırın ve kenarda bekletin.  

Büyükçe bir kaseye tavukları ince ince dilimleyin. İçine rendelenmiş elmayı ekleyin, 

limon suyunu, tuz ve karabiberini ilave edip hepsini birlikte harmanlayın.  

Dürümleri tavada ya da ızgarada ısıtın. İçine biraz hardal sürün ve tavuklu karışımı 

tam ortasına bolca yerleştirin. Üzerine avokado sosunu koyun. Dilerseniz acısso 

serpiştirip, maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis edin.   

iki lezzet, iki tarif 
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