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

Frida Kahlo  



Ateş ile geleni suyla karşıla, 

Su ile gelene toprak hazırla, 

Toprak ile gelene tohum sun, 

Tohum ile gelene güneş ol…  

Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bir 
yaşam dileriz… 

Yasemin Sungur  



gelişen düşünceler 

İstiyorum, Seçtim  
Ve Alıyorum...    

ben@yaseminsungur.com 
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Yasemin Sungur 

Bilgiyi alırsak kullanıyoruz. Bilginin sahibi olmaktan bahsediyorum, hani parasını ödeyip sahibi 
olduğumuz şeyler var ya, aynen öyle. Nelerin sahibiyiz? Aileden bize kalanların. Çalışarak, emek 
vererek, ter dökerek elde ettiklerimizin.  
 
Bazen birisi ile karşılaşırsın “ben çok kitap okudum, çok eğitime katıldım, ne çok not tuttum” 
der. Bende ne güzel derim. Okuduğu kitaplar ve aldığı eğitimler üzerine konuşuruz. Ben sorarım 
hangi kitapları okudunuz, hangi eğitimlere katıldınız?  
 
Kitabın adını hatırlayamaz, uydurur, yazarın adını hatırlasa soy adını unutur. Eğitimin adı tam 
çıkmaz, hele eğitmenin adı neydi, neydi? Notlarına bir daha şöyle bir göz ucu ile bile 
bakmamıştır. Zaman yoktur ki! Sonra derki, hiç bir işe yaramıyor bu kitaplar ve eğitimler!  
 
Ben tekrar sorarım “siz tüm bunlardan ne satın aldınız?” Seçtiniz mi? Aldınız mı?  
 
Bir şeyin sahibi olmak için almalıyız. Almak için seçmeliyiz. Bu benim için iyi, olanların içinde en 
iyisi, bunu seçtim ve alıyorum demeli ve kullanmalıyız. Bilgiyi kullanmak da aynen bir ürünü 
kullanmak gibi. Kitaplıkta durması dekordur sadece bir kitabın. Not tutulması dinlediğin ve 
anladığın anlamına gelmez bir eğitimin.  
 
Kitabı kullanın, okuyun, okurken altını çizin satırların, not düşün satırların köşesine, sticker 
yapıştırın. Etkilendiğiniz satırları paylaşın sevdiklerinizle. Kullanın kitabı, içindeki bilgiyi, o sizin... 
 
Eğitimde dinleyin eğitmeni önce, bilgiyi önce sizin havuza bi atın, bi karıştırın, kendi bilginizle 
kıyaslayın, yorumlayın, sonra fikrinizi söyleyin, katılın eğitime. Not almaktan daha önemlisi 
yaşamaktır o anı, o anda bilgiye sahip çıkmaktır bilgiyi faydalı ve kalıcı yapan. İşe yaramayan 
kitap, eğitim, film, bilgi vb. yoktur sen almasını bilirsen...  
  
Yaşarken sevgiyle nefes alın... 
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yaşamdan 

Frida Kahlo “Tutkuyu Acıdan 
Almak Mümkün Mü?”  
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Yasemin Sungur 

Frida’nın hayatını öğrenince mümkün olduğunu anlıyorum. Bu yazımda Frida Kahlo’yu 

anlatacağım size. Tam adı Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon. 6 Temmuz 1907 

de Meksika’da doğmuş. O bir ressam. Sanatçı, aktivist ve ressam Diego Rivera’nın 

eşidir. 

 

1907 yılında Mexico City’nin güneyindeki Coyoacan’da, Macar Yahudisi fotoğrafçı 

Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı Matilde Calderon Gonzales’in dört kızından üçüncüsü 

olarak dünyaya gelmiş. 6 Temmuz 1907 günü doğmuş olmasına rağmen, kendisi 

doğum tarihini, Meksika devrimi'nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan 

etmiş, yaşamının modern Meksika'nın doğuşuyla başlamış olmasını istemiş. 

 

Altı yaşındayken geçirdiği çocuk felcinin sonucu olarak bir bacağı özürlü kalmış. Bu 

özrüyle başetmesini bilen Frida, genç kızlık çağında, dönemin en iyi eğitimini veren 

Ulusal Hazırlık Okulu’nda okudu. Bu okul, onu sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlara 

yönlendirmiş. İlerde Meksika düşün yaşamının önemli isimleri olarak anılacak Alejandro 

Gomez Arias, Jose Gomez Robleda, Alfonso Villa okul arkadaşları olmuş. Okulda, 

anarşist bir edebiyat grubuna dahil olmuş.  

 

19 yaşında geçirdiği bir trafik kazası bütün hayatını değiştirmiş. Okuldan eve dönerken 

bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu çok kişinin öldüğü kazada, trenin demir 

çubuklarından birisi Frida’nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmış Doktorlar 

Frida’nın yaşayabileceğinden bile endişeliymiş. Daha sonra Frida kazayla ilgili şunları 

söylemiş. “İnsanın çarpışmanın farkına vardığı, ağladığı doğru değil. Gözümden bir tek 

damla yaş akmadı ve demir çubuk, kılıcın boğayı delmesi gibi beni deldi geçti.” 

 

Kazadan sonra tüm hayatı korseler, hastaneler ve doktorlar arasında geçecek; 

omurgası ve sağ bacağında dinmeyen bir acıyla yaşamış. 32 kez ameliyat geçirmiş. 

Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkmış, ancak uzun süre yatağa bağlı yaşayan Frida, 

ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başlamış. Yatağının 

tavanındaki aynaya bakarak oto-portreler yapmış. 1927 yılı sonunda yürümeye 

başlayan Frida, bu dönemde sanat ve politika çevreleri ile yakınlaşmış. Kübalı önder 

Julio Antonio Mella ve fotoğraf sanatçısı Tina Modotti ile tanışıp yakın arkadaş olmuş. 

Birlikte, dönemin sanatçılarının davetlerine, sosyalistlerin tartışmalarına katılmışlar ve 

Frida 1929’da Meksika Komünist Partisi’ne üye olmuş.  
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Resim çizmeye devam eden Frida aynı dönemde Meksikalı Michalangelo olarak anılan 

ünlü ressam Diego Rivera ile tanışmış ve ona resimlerini göstermiş. Aralarında 

romantik bir ilişki doğan iki ressam, 21 Ağustos 1929’da evlenmişler. Frida, Rivera'nın 

üçüncü eşi oldu. Evlilikleri, "fil ile güvercinin evliliğine" benzetilmiş. 

 

Çiftin, fırtınalı bir evlilik yaşamları olmuş. Sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi 

olamamış Frida ve eşinin sadakatsizlikleri nedeniyle 1939 yılında ondan ayrılmış ama 1 

sene sonra yeniden evlenerek Frida’nın çocukluğunu geçirdiği "Mavi Ev'e" yerleşmişler. 

Mavi ev şimdi müze.  

 

Sık sık sağlığı bozulan Frida, dayanılmaz acılarla başa çıkmak için bütün gücüyle 

resim yapmış. Yaşamının büyük bir bölümünü yatakta başının üstünde duran, 

“gündüzlerinin ve gecelerinin celladı” olarak tanımladığı bir aynaya bakarak geçirdiği 

için sürekli oto-portre çizmiştir. Resimlerindeki ustalık, Pablo Picasso’ya bile "Biz onun 

gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz" dedirtmiş. 

 

Sürekli evcil hayvan besleyen Frida’nın beslediği hayvanlarla ilgili iki portresi var: 

1941'de yaptığı "Ben ve Papağanlarım" ile 1943'te yaptığı "Maymunlarla Otoportre". 

 

Frida’nın resimleri ‘sürrealist' olarak değerlendirilse de o sürrealizmi reddetmiş. 

Resimleri aslında acı ve kesin gerçekliği yansıtıyordu. Frida’nın resimlerinde Meksika 

kültürü ve devrimci ulusal kimlik tuvale aktarılmıştı. 
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Ülkesinden önce, Amerika ve Fransa’da sergiler açmış. 1938’de New York’ta açtığı 

sergi ona büyük ün getirmiş, 1939’daki Paris sergisi ile övgüler toplamış, dergilere 

kapak olmuş eserleri. Yaptığı ikinci otoportresi 2000 yılında 5 milyon dolara alıcı 

bulmuştur. 

 

1943’de La Esmeralda adlı yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan Frida, 

sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi on yıl boyunca sürdürmüş. Sağlık 

koşulları nedeniyle Mexico City'e gidemediğinden, derslerini evinde vermiş. 

 

1950'de omurgasındaki sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırılmış  ve 9 ay hastanede 

kalmış, yatağında resim yapmaya devam etmiş. Dayanılmaz acılar çekmesine rağmen 

Frida yattığı yerden insanlarla şakalaşarak, şarkı söyleyerek, içki içerek, herkesi 

etrafına toplayarak eğlenirmiş. Çektiği bütün fiziki ve ruhsal acılara rağmen Frida hayat 

dolu bir kadın.  

 

Çılgınca partiler verir, bol bol tekila içer, şarkılar söyler, açık saçık fıkralar anlatarak 

herkesi güldürürmüş. Farklı ve renkli elbiseleriyle saçına taktığı çiçeklerle, New York’ta, 

Paris’te dolaşırken trafik onu şaşkın şaşkın seyreden insanlar yüzünden dururmuş. 
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Frida kalın, siyah kaşlarını otoportrelerinde birbirine bitiştirmiş. Herkesi şaşırtan 

bıyıkları ise, Meksikalılar için anlamlıymış çünkü 19. yüzyılda Meksika burjuvaları, 

karılarının bıyıklarıyla övünürmüş. Bu, onların köse olan yerli ırkından değil, gerçek 

İspanyol olduğunu gösterirmiş. 
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1953 yılı Nisan ayında Mexico City’de ilk kişisel sergisini açmış, sergi açılışı için doktor 

yatağından çıkamazsın deyince yatağıyla sergiye katılmış. Aynı yılın Temmuz ayında 

kangren olan sağ bacağı kesilmiş. 

 

Frida Kahlo, 13 Temmuz 1954’te, son nefesini verdiğinde; geride 143 resim bırakmış 

ve bunların 55 tanesi oto portresi. Gömülmek yerine yakılmayı istemiş “yeterince 

yattım” diyerek. Külleri, Mavi Ev'de muhafaza edilmekteymiş. Öldüğünde intihar 

söylentisi etrafa yayılmış. Günlüğüne yazdığı son cümle: ‘‘Çıkış yolunun güzel 

olacağını ve asla geri dönmeyeceğimi umarım’’ Sanatçının ölmeden önce tamamladığı 

son eser ise “Yaşasın Hayat” isimli natürmort çalışmaymış. 

 

Frida Kahlo'nun hayatı Frida ismi ile sinemaya aktarılmış ve çok etkileyici bir film. Bu 

filmde Kahlo'yu Salma Hayek oynamış. Mutlaka seyretmenizi öneririm.  

 

Frida’nın kocası Diegoa’ya ayrıldıklrı dönemde yazdığı mektup; 

 

“Kötü günümde yanımda olmadığın zaman vazgeçtim. 

Canın sıkıldığında benimle paylaşmadığını, kırılacak veya tedirgin olacak olsam bile 

düşüncelerini açıkça söylemediğini anladığım zaman vazgeçtim. 

Bana yalan söylediğini anladığım zaman vazgeçtim. 

Gözlerime baktığında kalbinle bakmadığını ve bana hala söylemediğin şeyler olduğunu 

hissettiğimde vazgeçtim. 
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Her sabah benimle uyanmak istemediğini, 

geleceğimizin hiçbir yere gitmediğini 

anladığım zaman vazgeçtim. 

Düşüncelerime ve değerlerime değer 

vermediğin için vazgeçtim. 

Ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana 

vermediğinde vazgeçtim. 

Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini 

düşünerek beni hiçe saydığın için vazgeçtim. 

Tablolarımda artık kendimi mutlu 

çizemediğim ve tek neden "sen" olduğun için 

vazgeçtim. 

Bencil olduğun için vazgeçtim. 

Bunlardan sadece bir tanesi senden 

vazgeçmem için yeterli değildi, çünkü sevgim 

yüceydi. 

Ama hepsini düşündüğümde senin benden 

çoktan vazgeçtiğini anladım. 

Bu yüzden ben de senden vazgeçtim.” 

 
http://www.museofridakahlo.org.mx/ 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo 

yaşamdan 

http://www.museofridakahlo.org.mx/
http://www.museofridakahlo.org.mx/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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Kutup ayıları tamam da... 

Ya insanın 

sürdürülebilirliği?  

15 

Çevre duyarlılığı, insana duyarlılığın çok üstünde! 

  

Wal Mart Dünyanın en büyük şirketlerinden ve perakende zincirlerinden biri. 2 

milyondan fazla insan çalışıyor. CEO’su Lee Scot,  2005’de %100 yenilenebilir enerji 

kullanımı ve sıfır atık politikasına uygun ürünler satma kararlarını ve sürdürülebilirliğe 

adanmış stratejilerini gururla dünyaya açıkladı. O sıralarda Wal Mart işçilerinin 

%46’sının aileleri, çocukları sigortasız ya da sağlık yardımı alamaz durumda idi... 

Yani Wal Mart’ın çevresel duyarlılığı, çalışanlarına olan duyarlılığının çok çok 

üstünde idi... 

 

İnsanlarına karşı duyarlılığı düşük bir diğer şirket de Biritish Petrolium idi. Büyük 

reklam kampanyalarıyla alternatif enerji alanına yaptıkları duyurdular ama Texas City 

rafinerisinde 15 işçinin ölümüyle sonuçlanan ve 87 milyon dolara mal olan patlamayı 

önleyemediler...  

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/BP
http://tr.wikipedia.org/wiki/BP
http://tr.wikipedia.org/wiki/BP
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_City_Refinery_explosion
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Eko Yöneticiler ve insanlar... 

  

Buna benzer şekilde pek çok şirkette son 

yıllarda türeyen “eko-yöneticiler / eco-

managers” enerji verimliliği, çevresel 

duyarlılık, karbon emisyonunu aşağı 

çekme konularında müthiş çabalar sarf 

ediyorlar. Ekoloji ve sürdürülebilirlik 

kafasındaki iş liderleri her fırsatta bunlarla 

ilgili büyük taahhütler, müthiş odaklı 

stratejiler açıklıyorlar. Ancak şirket 

çalışanlarına bakıldığında, aynı duyarlılığın 

kendi insanlarına gösterildiğine pek 

rastlanmıyor... 

  

İşsizlikle sağlık arasındaki ilişki...  

  

Harvard üniversitesinde yapılan 

araştırmalara göre; sağlık sigortası, 

güvencesi olmayanların ölüm oranı, 

olanlardan çok yüksek! İşini kaybederek, 

yoksulluk belgesi dolduranların yarısında 

ciddi sağlık sorunları saptanmış.  Sonuç; 

sağlık sigortası ile ekonomik durum 

arasında doğrudan ilinti var. İnsanlar 

sağlıklarını kaybettikçe, varlıklarını da 

kaybedip, fakirleşiyorlar... 

  

Yapılan araştırmalar, organizasyonel 

tercihlerle sağlık arasında doğrudan ilişki 

olduğunu gösteriyor. Şöyle ki California 

Berkleley Üniversitesi’nde yapılan bir 

araştırmaya göre işten çıkarılan insanların 

ruh ve beden sağlıkları doğrudan ve çok 

olumsuz etkileniyor. Bu durumda kalan 

insanlarda şiddete eğilim olasılığı %600 

artıyor. İsveç gibi sosyal güvenlik sistemleri 

gelişmiş bir ülkede dahi son dört yılda işini 

kaybedenlerde ölüm oranı %44 e çıkmış. 

Yeni Zelanda’da 25-64 yaş arasında intihar 

oranı işsiz insanlarda iki katı daha yüksek. 

İşsiz kalan insanlarda sigaraya içkiye 

düşkünlük, boşanma, çeşitli hastalıklar 

hızla artıyor.  

  

martı* ağustos 2013 

martı dijital gelecekte 
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İş koşulları ile sağlık arasındaki ilişki... 

İnsanların sağlığını etkileyen bir diğer faktör de “uzun, stresli çalışma saatleri”. 

California Irvine Üniversitesi bir araştırma yapmış. Haftada 40 saatten az ve 51 

saatten fazla çalışanları karşılaştırmış. Daha uzun saat çalışanların %29’unda 

yüksek tansiyon saptanmış.  

martı* ağustos 2013 
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Ayrıca bu kişilerin ekonomik durumlarının ve aile yapılarının da çok sorunlu olduğu 

gözlemlenmiş. Uzun çalışma saatlerinin insanların yaşamlarını düzenlemelerini 

zorlaştırdığını ortaya koymuş.  

 

Kısacası yapılan sayısız araştırma gösteriyor ki günümüz “iş yapış modelleri, 

çalışma koşulları”, insanların sağlıklarını, ekonomik durumlarını son derece olumsuz 

etkiliyor. Pek çok kalp, damar, dolaşım, ortopedik, psikolojik hastalığı tetikleyen, 

yaratan ve arttıran faktörlerin altından “iş koşulları, işsizlik” çıkıyor!  

martı* ağustos 2013 

  

Buza ve hayata tutunmak.. 

  

Tek bir buz parçasının üstünde 

tutunmaya çalışan kutup ayısı 

fotoğrafını, tüm dünyada, görmeyen 

kalmamıştır. O meşhur görsel 

hepimizde çevre duyarlılığını 

tetikliyor. Şirketlerin çevreye 

verdikleri zararları gösteren raporlar, 

görseller “Eyvah, dünya elden 

gidiyor! Bir şeyler yapmalıyız!” 

dedirtiyor... Çünkü onlar daha 

görülebilir, daha ölçülebilir...  

  

Ya insanlar? Ya elden giden insanlık? 

Sürdürülebilir insanlık? 

  

Robot devrimi diyoruz... Robotlar 

insanların işlerini birer birer elinden 

alacak diyoruz...  İşsizlik, yükselen 

yaşam süresi artıyor diyoruz... Kim 

bunlar için ciddi ciddi düşünüyor?  

  

Hem çalışma koşullarının yeniçağın gereklerine göre düzenlenmesi hem de doğal 

olarak hiç bir şekilde alışılagelmiş ücretli, maaşlı iş bulamayacak insanların 

yaşamlarına sağlıklı biçimde devam etmesi üzerine modeller geliştirmeye çalışıyor?  

  

Great Place to Work Institute (Çalışılacak En iyi İş Yeri Enstitüsü) ve Fortune 

Dergisinin ortak çalışmaları gösteriyor ki “insanına duyarlılığını” arttıran, odaklı, 

bilinçli “işveren markası diye yaygınlaşmaya başlayan çalışmalar yapan şirketlerin 

borsa değerleri de doğru orantılı biçimde yükseliyor.  

martı dijital gelecekte 

http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2400
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2400
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2400
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2200
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2201
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2201
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2201
http://www.ufuktarhan.com/detay.asp?id=2201
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Sağlıklı + Varlıklı ve Sürdürülebilir yaşam için... 

  

“Hayran olunacak şirket” haline gelmek için çaba sarf eden kurumlar doğal olarak 

buna kendi insanlarını memnun etme çabalarıyla başlıyor... Diğer uçta anlattığımız 

negatifin negatifi çoğaltması gibi, bu da pozitifi etkileri bulaşıcı biçimde arttırıyor, 

yayıyor... Daha mutlu, sağlıklı çalışanlara sahip şirketler doğal olarak daha başarılı 

oluyor, daha kazançlı çıkıyor.  

  

 Peki çalışma hayatı dışında kalacak yığınların sağlık ve mutluluk gözetimi ve 

sürdürülebilirliği kimin üstüne vazife? Onları kim koruyup, kollayacak?  

  

- Devlet  

- Şirketler  

- Sivil Toplum Kuruluşları  

  

dediğimiz üçlünün ortak ve sinerjik çalışmaları... 

  

O yüzden hepimiz bu alanlardaki faaliyetlerimizde en az kutup ayılarına 

gösterdiğimiz, duyarlılığı göstermek zorundayız. Evreni kurtarmaya çalışırken, 

kendimizden vaz geçersek, ayıcıklara bakacak kimse kalmaz!  

  

Hepimizi sürdürülebilir, sağlıklı+ varlıklı insanlık konusunda daha çok düşünmeye ve 

çalışmaya davet ediyorum...  
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Okullar çocukları gerçek hayata hazırlayamıyor çünkü okulda çocuklara öğretilen 

davranışlar ile işyerinde beklenen davranışlar çoğunlukla birbirine zıt. 

 

Nasıl mı? 
GRUP ÇALIŞMASI 

Okulda bireysel çalışma kültürü vardır, işyerinde takım kültürü. Örneğin: 

 

Sınıfta öğretmen çocuklara “Arkadaşının kağıdına bakma, kendin yap.” der, işyerinde 

müdür “Birlikte yapın.” der.  

 

Sınıfta öğretmen çocuklara “Kopya çekmeyin.” der, işyerinde müdür “Amerika’yı 

yeniden keşfetmeyin, meslektaşınıza sorun.” der.  

Sınıfta öğretmen “Arkadaşlarını rahatsız etme!” der, işyerinde müdür “Sürekli 

birbirinizle konuşun.” der. 

 

FİKİR BEYAN ETME 

Okulda dinlemek esastır, işyerinde fikir beyan etmek. Örneğin: 

Öğretmen sınıfta sık sık “Sessiz olun!” der, işyerinde müdür “Niye sessizsiniz?” der. 

Sınıfta öğretmen “Dinleyin!” diye bağırır, işyerinde müdür “Konuşun, fikrinizi söyleyin.” 

der. 

 

OKULUN PASİF YAPISI 

Okulda çocuklar pasif durumdadır, işyerinde çalışanlar aktif. Örneğin: 

 

Sınıfta çok aktifsin diye ceza alırsın, işyerinde çok pasifsin diye. 

Sınıfta öğretmen “Herkes otursun!” diye bağırır, işyerinde müdür “Hadi hadi! 

Oturmayın.” der. 

 

Sınıfta öğretmenin talimatlarını harfiyen yerine getirmek makbuldür, işyerinde yaratıcı 

ve inovatif olmak. 

 

Okullar, Neden Gerçek 

Hayata Hazırlayamıyor? 

 

Özgür Bolat 

eğitim 
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SORUMLULUK KAZANDIRMA 

Okulda öğrencilere sorumluluk da verilmez. Örneğin: 

 

Okulda sorun olursa, öğretmen veliyi çağırır, isyerinde müdür kişinin direkt kendisiyle 

konuşur. 

 

Okulda ödevleri (bazen) veli yapar, işyerinde çalışanlar kendi işlerini kendi yapar. 

Öğrenci okula gitmediği zaman yok yazılır, ama çalışan işyerine gitmediği zaman 

evden çalışabilir. 

 

Okulda çocuklar birçok şey hakkında az şey öğrenir, işyerinde az şey hakkında çok 

şey. 

 

ÜRÜN 

Okulda öğrenme çıktıları anlamsız ve gerçek hayattan uzaktır. Örneğin, 

 

Okulda çıktı çoğu zaman anlamsız test sonucudur, işyerinde anlamlı üründür. 

Sınıfta ezber ve sınav vardır, işyerinde proje. 

 

Okulda çocukların yaptığı ürünlerin ne gerçek alıcısı vardır ne de gerçek hayatla 

ilgisi, işyerinde alıcısı olmayan ürün üretilmez. 

eğitim 
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GELİŞİM 

Okul değerlendirme üzerine kuruludur, işyeri geribildirim. Örneğin, 

 

Sınıfta not çok, geri bildirim azdır; işyerinde geribildirim çok, not (yıl sonu performans 

değerlendirmesi) azdır. 

 

Sınıfta öğrenciler sadece öğretmenden öğrenir, işyerinde herkes herkesten. 

 

İNSAN GÜCÜNÜN DEĞERİ 

Tabii ki okula benzeyen işyerleri ya da  gerçek hayata yakın okullar var. 

 

Ama genel olarak okullar gerçek iş hayatından oldukça uzakta. 

 

Bu aradaki uçurum kapatılmadıkça, okullar asla çocukları gerçek hayata 

hazırlayamayacaktır. 
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Dilek Eriklili Beck 

amerika’dan bildiriyorum 

Facebook’un COO ‘su Sheryl Sandberg’in “LEAN IN” * adlı kitabi 

Amerika’da Mart ayında piyasaya sunulduktan kısa bir süre sonra 

en çok okunan ve bir o kadar  da en çok tartışılan kitap oldu. 

 
Kitabını “Feminişt Manifesto” diye tanımlıyor. Kendişine yöneltilen ‘Feminişt’ misiniz? 

sorusunu da şöyle cevaplıyor: 

”Kendimi üniversite yıllarında feminişt olarak tanımlamazdım. Ama şimdi 

tanımlayabilirim, iş yaşamında kadınlarla  erkeklere eşit fırsatların tanınmasını  

destekleyecek isem, evet öyleyim diyebiliriz.” 

  

O, kadınların iş hayatında kişisel ve kurumsal engelleri aşıp, daha aktif rol 

oynamasını istiyor. Kitabında kendi hayatından yaşadığı deneyimler, hikayeler ve 

kadınlar konusunda yaptığı istatistik araştırmaları yer alıyor. 

  

Bugün, iş hayatinin her evresinde kadınlar yer alıyor. Fakat liderlik pozisyonlarında 

bizler çok az sayıda kadını görüyoruz. 30 yıl öncesine göre kadınların üniversite 

mezunu olma sayısında %50 artış olmasına rağmen son 10 yıl rakamlarına göre 

kadınların % 14’u üst düzey yönetici ve % 17’si Yönetim Kurulu üyesidir, kadınların 

hak ettikleri oran bu olmamalıdır.  

  

Dünyayı halen erkekler yönetiyor. Üniversite yıllarında erkeklerden daha iyi durumda 

olan kadın -ders notlarındaki başarısı ve derse katılım gibi- neden daha sonra aynı 

başarıyı gösteremiyor? İş hayatının getirdiği engellerin yanında , toplumun ve 

kendilerinin yarattığı engeller de  söz konusu. Kadın, bir aile kurmak, çocuk sahibi 

olmak için , kariyer basamaklarının çok başında ya da ortalarında işinden ayrılıyor, 

oysa ayrılması gereken pozisyon ve zaman bu olmamalıdır. 

 

Kadınlar daha küçük bir kız iken de ‘sen lider olmalısın’ gibi telkinler ile eğitilmiyor. 

Onlara agresif (saldırgan) olmak, açık sözlü olmak, erkeklerden güçlü gibi 

davranmanın kötü bir davranış olduğu vurgulanıyor. Böyle yetişen kadınlar da bu 

olayı içselleştiriyor ve işlerine daha fazla asılmak yerine, geri plana çekiliyorlar, kendi 

kendilerinin bariyerlerini, engellerini yaratıyorlar. 
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Bugün bir çok en iyi okullardan mezun olmuş, belli bir konuma gelmiş kadın işten 

ayrılıyor. Ayrılma sebepleri arasında , iş yerindeki cinsiyet ayrımı ücret dengesizliği, 

esnek çalışma saatlerindeki zorluklar, bir aile kurma isteği ve çocuk sahibi olmak 

diyebiliriz. İşte bu ayrılma nedenleri de kadın-erkek liderler sayısındaki farkın en 

büyük nedenidir. 

  

Eğer iş yaşamında liderlik rolünü başarıyorsak, aynı şeyi ev hayatındaki 

sorumluluklarımızda da yapmalıyız. 

 

“Evde de, işte de her şeyi mükemmel yapmalıyım saçmalığını önce kadınlar 

kafalarından atsınlar” diyor Sheryl Sandberg. 

  

Ona göre kadınların işten ayrılmasını gerektiren iki neden var: Birincisi ruhsal ve 

bedensel olarak bir iş molasına ihtiyaç duyduğunda , ikincisi de bebeğini doğurmadan 

kısa bir süre önce...  

 

Sheryl Sandberg, kadınların doğum izninden sonra işinin başına dönmelerini  ve üst 

pozisyonlara terfi etmek ve lider olmak için  çabalamalarını öğütlüyor. 
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Kadınlar , erkeklere göre yeni bir pozisyonda çalışmak veya terfi istemek konusunda 

da cesur değiller. Erkekler o pozisyonda olmayı talep ederken, kadınlar onlara öyle 

bir teklifin gelmesini bekliyorlar. Bir iş toplantısında da , toplantı liderinin ya da 

yöneticisinin arkasında bir sandalyeye veya uzağında oturmayı tercih ediyorlar. Oysa 

ortam çekinmeden kendi düşüncelerini söylemenin tam zamanı.  

  

Nasıl onun jenerasyonuna büyükleri, iş-yaşam dengesini ayarlamanın çok zor olduğu 

konusunda bir uyarıda bulunmadıysa, şimdiki genç bayan jenerasyonuna da bu 

uyarının fazlası ile yapılmış olduğu görüşünde. Tanıştığı genç bayanlar daha yolun 

başında iken, bir aile kurmadan ya da çocuk sahibi olmadan , daha az seyahat 

edebileceği daha kolay işlerin peşinde. Oysa kadının kendini gösterebileceği ve çok 

başarılı olacağı bir zaman dilimi bu. 

  

“Her başarılı kadının arkasında onu destekleyici bir eş var mıdır?” sorusuna da 

cevabı şöyle: 

“Kadınlar hayat arkadaşlarını ,eşlerini seçerken bir çok soruya cevap aramalılar. 

Benim kariyerimi destekleyecek mi? Ev işlerinde bana yardımcı olacak mı? Çocuk 

sahibi olduğumuzda, çocuğun bakımını eşit şekilde mi paylaşacağız?” gibi…  

 

ve ”Erkekler bebeklerin altını değiştirme işini harika yapıyorlar ama yine de kadınlar 

kadar sorumluluk almıyorlar. Bir partiye gittiğinizde ve bebek ağladığında anne ve 

babayı gözlemleyin” diyor.  
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İlk kim koşuyor, genelde tabii ki kadın… Böylece kadının her zaman iki işi, erkeğin bir 

işi var diyebilirim.” diye yorumluyor. 

 

O, Harvard'da okuduğu bölümlerin en iyi öğrencisiydi. Ardından çalışma hayatında 

akıl danıştığı bir çok ‘mentor’ü vardı, ayrıca ona desteğini  esirgemeyen harika bir eşi 

ve esnek çalışma saatleri. 

  

Eleştirmenlere göre her kadın onun kadar şanslı değildi ve bir çok kadının iş 

yaşamında karşılaştığı zorlukları  anlayamazdı. 

 

“Ben öncelikle çok şanslıydım ve harika fırsatlarım , mentor ve destekçilerim vardı. 

Ama benim kitabımda yazdıklarımda, her kadının iş yaşamında karşı karşıya 

gelebileceği genel sorunlar da var. Karşılaştığı zorluklar karşısında tereddüt etmek, 

ikilemde kalmak, kendini suçlu hissetmek, yeteri kadar uyku uyumamak-hem iyi bir 

yönetici, hem de iyi bir anne olunabileceği ile ilgili.” diyor. 

  

Kitabında ana hatlarıyla bizlere şu mesajları da veriyor: 

• Risk almaktan korkmayın 

• Herkes tarafından sevilmeseniz de olur. 

• Kariyerinizdeki ilerlemeyi merdivenlerin basamakları gibi değil ‘Jungle gym’ gibi 

düşünün. İçerisinde yön ve yol değiştirmeleri, bazı patikalar ve çıkmaz sokakların 

da olduğunu…  

• Hayal edin. Uzun dönemde kariyerinizde nerede olmak istiyorsunuz? 

• Lean In takımı oluşturun.8-10 kişilik bir destek grubu ile ayda bir yapacağınız bu 

toplantılarda birbirinizi teşvik edin, yaratıcı fikirler geliştirin. 

 

Forbes dergisinin her yıl yaptığı “dünyanın en güçlü 100 kadını” listesinde son dört 

yıldır ilk sıralarda yer alan Sandberg özetle bize; 

 

“Gelecekte kadınlar üst yönetimde söz sahibi oldukça, bu diğer kadınların 

durumunu daha iyi anlamaya ve işyerinde daha adaletli bir yönetim sistemine 

ve eşit ücret politikalarına neden olacaktır” diyor. 

 

Her kadının -işi ne olursa olsun- eşit ve adil bir calışma ortamında takdir edildiği, 

sevdiği ve mutlu olduğu bir işi yapması dileğiyle… 

  

Sherly Sandberg’in Kariyer basamakları 

1987-1991 Harward  Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü 

1991-1993 Dünya Bankası, Baş Ekonomisti Larry Summers’in Araştırma Asistanı 

1993-1995 MBA, Harward Business School- Master Derecesi 

1995-1996 Mc.Kinsey&Co. -Uzman 

1996-2001 Hazine Bakanlığı- Şef 

2001-2008 Google-Başkan Yardımcısı 

2008-2013 Facebook-COO ( Halen bu görevde) 

2013          “ Lean In” kitabı Yazarı 
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Yararlanılan  kaynaklar: 

Lean In, women,work,and the 

will to lead, Sheryl 

Sandberg,Mart 2013 

Harward Business Review, 

Nisan sayısı,2013 

  

Lean In: İşe asılmak, işe 

tutunmak ( kitapta bu anlamda 

kullanılmıştır) 
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Doğu'da Kadın Olmak -1- 

    

 
Bahanur Alişoğlu 

Hazırladığım bu dosyada Doğu Ülkeleri'nde yaşayan kadınların hayatlarına ve 

toplumsal gerçeklere filmler ve kitaplar aracılığıyla değineceğim. Bu ayki dosya 

Afganistan ve Nepal'den oluşuyor. Önümüzdeki ay başka coğrafyalarda buluşmak 

ümidiyle, Sevgiler 

  

AFGANİSTAN denen toprakların jeopolitik konumu ve siyasal sorunlarını bir kenara 

bırakırsak eğer, karşımıza çıkan sosyal sorunların varlığının akıl almaz boyutlarda 

olması, bugün bunları kaleme alma günüdür dedirtti. Coğrafyada yaşanan 

olumsuzluklar veTaliban sonrası rejimin hala varlığını sürdürmesi, Afganistan'ı 21. 

yüzyılın çok uzağında bir ülke yaptı hepimizin az çok bildiği gibi. Afganistan üzerine 

yazıp çizen her insanın da değinmeden asla geçemediği bu sosyal sorunları, belli 

kaynakları da ölçüt alarak aktarmaya çalışmak, bir Uluslararası Af Örgütü destekçisi 

ve insan hakları savunucusu olarak boynumun borcudur. 

 

Tarih sıkıcı gelir çoğu insana. Ama Afganistan gibi bir ülkenin“nereden-nereye” 

ikilemini göstermek için de aktarılması gereken bir kısa tarih döngüsü var elbette. 

Ben de “Dur, şunu kısa bir hikaye yapayım da, kimse sıkılmasın” bazında bir küçük 

olay örgüsü yaratıp, konuya hikayeyle girmek istedim. Işıklar kararsın lütfen! 

  

“... Orta Asya'nın ücra bir köşesinde kendi halinde yaşayan Afganistan adında bir 

ülke varmış zamanında. Halk çok zengin değilmiş, ama kendi yağında 

kavruluyormuş da. Dönemin Sovyetler Birliği'nin gözü Afganistan'daymış, bunu 

duyan ABD hemen bölgeye damlamış! Bir savaş başlamış, sözde Afganistan'ı 

sosyalizmden korumak adına.  Bombalar patlamış ülkenin dört bir yanında. Fetret 

devrinden yararlanan Taliban yönetimi ele geçirip kendi halkına eziyet etmeye 

başlamış. ABD ise El-Kaide harekatını bünyesinde barındırdığı iddiasıyla Afganistan'ı 

cezalandırmak istemiş. Amaç Rusya’yı bölgeden uzaklaştırıp, sosyalist dalganın 

içeriye sızmasını önlemekmiş tabii ki, ama savaştan bitkin düşmüş Afgan halkı 

kandırılmış. Koalisyon güçleri tarafından yönetilmeye başlamış Afgan toprakları bu 

kez de. Ama Taliban etkisi yok olmamış elbette. Kadınların özgürlükleri bir bir alınmış 

ellerinden, erkeklerinse onurları. Halk her şeyini kaybetmiş, ellerinde bir kuru canları 

kalmış 21. yüzyılın ilk çeyreğinde....” 

  

 

uzaklardan 
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Işıklar açılsın tekrar... Afgan halkının bitmeyen çilesini anlatmak için somut örnekler 

ararken, elime kitap ve film gibi gerçekten etkileyici ve bilgilendirici materyaller geçti. 

İlk okuduğum ‘Çalınan Yüz’ romanında, onuru ve yaşam hakkı elinden alınan Afgan 

kadınının çektiği acılar ve gazeteci olmak isterken, eğitim hayatına Taliban tarafında 

son verilen bir genç kızın yaşadığı sancılı dönem anlatılır. Yazarın gerçek hayat 

hikayesi olan bu kitap,  Fransa kadın hakları harekatını bu kez Afganistan için 

ateşlemiştir. Geleceğin gazetecisi olarak acaba Latifa'nın yerinde olsam ne yapardım 

diye düşünmeden edemedim... Kim benim elimden yazma, araştırma, konuşma 

hakkımı alabilir ki? Bir avuç cübbelinin eline bırakılmış sözde dini uygulamaların 

çarpıklığını çok iyi dile getiren Latifa'nın gerçek yaşam öyküsünden gerçekten 

etkilendiğimi söylemeden geçemezdim. Latifa ve onun gibi binlerce kızın hayalleri 

ellerinden alındı. Latifa kaçabilecek kadar şanslıydı ama ya diğerleri? Kırılan hayaller?  

  

‘Kandahar’ filmine gelecek olursak durum yine parlak değil. Bir gazeteci kadın (ki 

meslektaşlarımı örnek alıyorum hep) yıllardır görmediği kardeşinin intihar edeceği 

haberini alıp Afganistan yollarına düşerse ne olur? Beyhude çabaları sonucunda 

Afgan halkının acıları bir kez daha gözler önüne seriliyor, bu kez kadın-erkek farkı 

gözetmeden hem de… Uzuvlarını kaybedip aylarca Kızılhaç çadırı önünde protez kol, 

bacak, el arayan insanlar, insanların doktora açlıktan gidip ilaç yerine ekmek alarak 

dönmeleri, kadınların o rezil burka denen çuvalları giymeleri ve ufacık çocukların eline 

kitap verilmesi gereken yerde birer imam haline getirilmeleri... Nefesinizi tutarak 

izleyeceğiniz ve Afgan türküleri hakkında fikir sahibi de olabileceğiniz muhteşem bir 

film...  
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‘Uçurtma Avcısı’ ve ‘Bin Muhteşem Güneş’ romanlarıyla hafızalarda yer etmiş olan 

Afgan asıllı ABD vatandaşı Khaled Hosseini’nin binlerce kilometre öteden vatanının 

özlemini çekmesi ve sosyal sorunlara olan hassasiyeti sebebiyle yazdığı birbirinden 

muhteşem okunası iki roman. Afgan sıcaklarını içinizde yaşarken, gerçeklerin hoyrat 

soğuğuyla kendinize gelip bir fırtına havasında okuyorsunuz ikisini de. Kadın olarak 

hassasiyetimi geçtim, insan olarak akıttığım o ılık gözyaşlarının birer dua haline gelip 

Afganistan üzerine yağması için nelerimi vermezdim ki... Küçük yaşta ailesini 

kaybedip, kendinden çok büyük bir adamla evlendirilen bir kızın nasıl kadın haline 

geldiğini ve yılların Afganistan'la onun üzerindeki acınası ve tamamıyla gerçek etkisini 

hissettiğiniz ‘Bin Muhteşem Güneş’, hayatınızın üzerinde bir kez daha düşünmeniz için 

bir şans diye düşünüyorum...  
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Birkaç yıl evvel ailemle izlediğim Utanç ise, okumak isteyip de Taliban askerleri 

tarafından her seferinde engellenen 5 yaşındaki Baktay adındaki bir kızın hikayesini 

anlatıyor. İzlerken dudaklarımı ısırdım ağlamamak için, ama dayanamadım. Oturdum 

ağladım, arkasından ağlanmamışlar için belki de. Güçlü olmak örneği denince aklıma 

Afgan insanının gelmesi tesadüf değildir; belleğimde yer etmiş olaylar sonucu elde 

ettiğim kavrayıştır. Bu insanlar gerçekten güçlü, sadece biraz cesarete ve ekmeğe 

ihtiyaçları var. Kızım olursa adını Baktay koymak istemem de bundandır. Güçlü olsun, 

dimdik dursun Baktay gibi. Yokluk içinde varlık yaratabilen çocuklardan olabilsin o da.  

  

Hikayemi baştan okudum ve yıllar sonra çocuğuma ya da torunuma sonunu nasıl 

anlatacağımı düşündüm. “Afganistan halkı el ele verip Afganistan'ı kalkındırdı ve o 

topraklar da artık silah sesi yerine barış çanlarının sesi duyuldu, çocuklar hep güldü, 

kadınlar onurlarını geri aldılar... Afganlar sonsuza dek mutlu yaşadılar...” demeyi ne 

kadar da isterim yıllar sonra. Şimdi de isterim de, hayalperestliğin uç noktalarında 

gezinmek olur, hayal kırıklığına uğrarım diye korkarım.  
  
HİMALAYALAR doğuyu sevenlere macerayı, saflığı ve gizemi çağrıştırır. Dünyanın en 

yüksek ve büyük sıradağları olması onları güçlü ve erişilmez kılar. Çevresinde birçok 

ülke barındırır, birçok kültür ve yaşam gizlidir içinde. Everesti bile bünyesinde 

barındıran Himalayaların birçok sırrı vardır sakladığı. Batılıların bilmediği, bilseler bile 

gözlerini kapatıp görmezden geldiği. Himalayalar çocukluğu ellerinden alınmış 

kadınların hikayeleriyle doludur. Onların türküleriyle çınlar, ağlamalarıyla sarsılır. 

Gözyaşları görülmez; çünkü muson yağmurlarına karışır. Tıpkı her yıl ekinlerinin 

büyük bölümünün de gençlikleriyle birlikte heba olması gibi Musonlar acımasızdır. 

Himalayalar kadınları barındırır. Her yıl ailelerinden zorla ya da çeşitli vaatlerle 

kandırılarak alınan ve  Hindistan'a satılan kızların iç çekişleriyle doludur. Onlar 

Nepalin kızlarıdır. 
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Her yıl yaklaşık 12.000 Nepalli kız, aileleri tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

Hindistan'daki genelevlere seks kölesi olarak satılmaktadır. Dünya istatistiklerine göre 

ise, dünyada her yıl yaklaşık yarım milyon çocuk seks tacirlerinin mağduru oluyor. 

Sınırlarda yalnız başına gezen kızların eşkıyalar tarafından kaçırılıp Kalküta 

genelevlerine gönderilmesi, bu kızların kendilerine daha iyi hayat şartları sunan 

yabancıların vaatlerine kanıp onların peşlerine düşerek zulüm dolu hayatın pençesine 

düşmeleri Hindistan polisinin büyük çoğunluğu tarafından gözardı edilmekte ve 

genelevleri patronlarının polislere rüşvet vererek işi legalleştirmeleri Himalayaların en 

büyük ayıplarındandır. 

  

Patricia Mc Cormick'in Nepal ve Hindistan'da yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen 

bu bulgular, yazarın kendisi tarafından ölümsüzleştirilmiş ve Satılık (orjinali Sold) adlı 

kitabı ABD'de Ulusal Kitap Ödülü'ne layık görülmüştür. Yazarın genelevlerde çalışan 

kadınlarla yaptığı röportajlar ve kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı kitapta 

Lakshmi adlı bir kızın hayatı anlatılır. Lakshmi Nepal'in bir dağ köyünde yaşayan fakir 

bir ailenin kızıdır. 13 yaşındaki Lakshmi muson mağduru ailesini geçindirebilmek ve 

açlıktan ölmek üzere olan kardeşini ve annesini kurtarmak için çalışmaya karar verir. 

Genelde köylü kızlar şehirde hizmetçilik yaparak para kazanmaktadır. Üvey babasının 

ise onun için planları vardır. Lakshmi'yi Hindistan'a satmak. 

  

Lakshmi umudun ve hayallerinin günden güne kaybolmakta olduğu bir mutluluk 

evinde kadın tüccarlarının elindedir ve onu ayakta tutan artık günden güne 

silikleşmeye başlayan geçmişidir. Lakshmi'yi ve diğer kızların dramlarını okurken 

içinizin burkulacağı ve Hindistan'ın o baharat kokulu gecelerinin sizin için bir kabusa 

döneceği bir yapıttır Satılık. Bazen keşke okumasaydım diyorum; çünkü dertlerime 

Nepalin kızları da dahil oldu.  

uzaklardan 
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Himalayalardan yankılanan sesler Türkiye'ye ulaşır mı bilmem, ama ben de büyük bir 

etki bıraktığı kesindir. Lakshmi ve diğerleri... Onlar nefes almak kadar gerçek. Binlerce 

çocuktan bahsediyoruz. Çocukluktan kadınlığa korkunç bir geçiş yapan çaresizlik 

içindeki çocuklardan. Nepalli kadınların 2007 yılında yaptıkları eylemlerde birçok 

yardım örgütü tarafından desteklendi. Bugün Nepal'de sayıları az da olsa kadın 

örgütleri bulunmakta. Ne kadar etkindir, bilinmez. Hiç yoktan iyidir dedirtiyor insana. 

İlgilenenler bu linklerden faydalanarak örgütlerin işleyişlerine dair bilgi edinebilirler: 

(gurungs.org), (jagriti-international.org/organizations.asp?Country=Nepal) 

  

Nepal, ki kendisi Tapınaklar Diyarı olarak bilinir, dindar bir ülkedir; faka yolsuzluğun ve 

yozlaşmışlığın din sınırlarını aşarak insanların içine girmesi olağan bir şeydir. Bunu en 

iyi bilen ülkelerden biri de bizizdir. Himalayaların ortasında kaybolmuş, gidecek yeri 

olmayan küçük bir Nepal. Haritada bilmeyen birinin bulmakta bile güçlük çekeceği ve 

bulsa da umursamayacağı bir ülkedir Nepal. Çile çeken kadınların öyküleriyle dolu 

nehirleri, evleri ve dağları vardır. Nepal toplumuna baktığımızda ataerkilliğin hakm 

olduğu ve geleneksel bir ülke görürüz. Kadının erkeğe baktığı ve ne olursa olsun ona 

karşı çıkamayacağı; yoksa aşağılanıp taşlanacağı bir ülkeden. Erkeğin kendisini 

utandırdığını iddia ettiği bir kadını kel yapıp, soyarak sokakta dövdüğü ve onun 

onurunu hiçe saydığı bir Himalaya ülkesinden... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himalayanın kokuları arasında dünyadan bihaber çürümekte olan kadınların sessiz 

hikayesidir bu. Kahverengi tenli insanların en az kendisi kadar yanık türküleriyle dolu 

bir coğrafyadır. Himalayaları incelerken ve Satılık'ı okurken ''Asian Lounge'' albümünü 

eksik etmedim yanımdan; zira kendisi Himalaya ezgileri taşır, yüreklere o yörenin 

hüznünü ve mutluluğunu da aynı zamanda. Siz siz olun, bakıp da geçmeyin bu 

coğrafyaya. Dokunmaya çalışın, kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz nadir yerlerden 

biridir. Şiddetle tavsiye ederim.  
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Sizi Öznur Yılmaz Berk’in yolculuğuna çıkarıyoruz. Bu yolculukta 

bazen kendi kendinizle kalacaksınız, bazen iç sesinizi duyacaksınız, 

bazen aynada kendinize bakıyormuş gibi hissedeceksiniz . 

 
Ben Öznur  Yılmaz,  Temmuz 1997 yılında evlenince  sonuna BERK eklendi. Öznur  

Yılmaz Berk oldum. Sanırım hemen hemen kanunen iki soyadını ilk alanlardanım. 

Bu kanun  o sene ve o aylarda kabul edilmişti .Ben de  evlenmeden önce bir  turizm 

firmasında  imza yetkisi  olan bir görevde çalışıyordum. Herkes kızlık soyadımla beni 

tanıyordu. O sene kadınlara bu  hak verilince de kullandım.  

 

Çok severek çalıştığım turizm sektörüne istemeyerek veda ettim; kendimi  değil, 

eşimin  değerini önde tutarak evlilik sebebi ile istifa ederek ayrıldım. Neden böyle 

dedim derseniz, kadınların kariyerlerindeki bariyerlerinden biri ile karşılaşmıştım. 

Daha önce her şey  yolunda iken birden hayat yolumu birleştirdiğim kişinin uygun 

görmemesinden dolayı kendi hayallerimden vazgeçmem o güne kadar yaptığım her 

şeyi bir anda yok saymamdı. Tabii ki bu benim seçimim olmalıydı. Seçimler üzerinde 

düşünülür. Bu olursa, ne olmaz, bu olmaz ise neler olur diye  bir muhakeme yapılır 

ve sonra zihinsel sürecinde sana  göre olanı seçersin bilinçli bir şekilde neyi neden 

yaptığını bilirsin. Benim ki seçim değildi. Sadece duruma uymaktı. Böyle olduğu için 

demin den beri size anlatmaya çalışıyorum hala içimde bir yerlerde kalmış olmalı . 

 

Tecrübe Yaşayarak  Kazanılıyor 

Bu yaşanmışlıklarım şimdi benim zenginliğim oldu. Çünkü tecrübe yaşayarak 

kazanılıyor. Şimdi gençlere değerlerinin, seçimlerinin farkındalığını öğretiyorum. 

Hikayeme dönecek olursak, istifa ettikten sonra nişanlılık devresinden sonra 9 ay 

içinde evlendik. Eşimde o günlerde otelcilik sektöründe  departman yöneticisi olarak 

çalışıyordu. Ben ise öğrencilik yıllarımdan beri çalışmış biri olarak çok mutsuzdum. 

Sıkılıyordum. Böyle olunca evimize yakın daha az yorucu bir acentenin şubesinde 

işe başladım. Çünkü eve eşinden önce geleceksin kuralı vardı .Bu yüzden işim eve 

yakındı. Tam her şey yolunda derken; seyahat acentesinde çalışıyorsanız çok 

zaman mefhumu olmaz, sık sık iş gezileri yapmak durumunda kalırsınız. Ben 

organizasyonlar yapıyordum. Bayi toplantıları açılışlar derken yılda bir kez yapılan 

benim otel info gezileri dediğimiz 15 günlük gezi dönemim başladı. Bekar olduğum 

zamanlar   en sevdiğim dönemdi. Fakat şimdi kabus olmuştu. Çok ciddi bir kavga 

ettik eşimle ve ben ağlayarak gene Öznur’u değil karşı tarafı memnun etmeyi seçtim  

ve işten çıktım. 

Yine sıkıntılı günler başlamıştı; bu sefer eşim de istifa etmiş, biz iki akıllı gözüken, 

birbirini seven akılsızlar olarak, iş yerlerimizi ve aylık kazançlarımızdan vazgeçip 

ufak olsun bizim olsun, birbirimizi doya doya görelim mantığı ile oturduğumuz 

bölgede kafe açtık. Ah sormayın o yılları… Kafenin açılışını yaptığımız gün  kendimi 

hapishanede hissettim. 

 

martı* ağustos 2013 

Öznur Yılmaz Berk 
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Sana bağlı bir iş, asla bırakmazsın,  ne tatilin var, ne de mazeretin. Her şeye 

rağmen büyük bir özveri  ile çalıştık. Kendi işin olması ne demek nelerden 

sorumlusun ay sonu geldiğinde ki ödemelerin, vergin stopajın ne demek olduğunu 

öğrendik. Yaklaşık iki sene her çalıştığım işteki iş sorumluluğumla çalıştım. Eskiden 

maaşım vardı keyfime bakıyordum ama kafe de ancak onu yaşatmaya 

çalışıyorduk. Bu sırada Türkiye burası, ne olacağı belli olmaz derken kriz…. 

Ardından deprem….Döviz bazındaki  kiramız  iki kat artmıştı. Bu sefer ellerimizle  

büyüttüğümüz, emek verdiğimiz  kafeyi kapattık. Çok üzülmüştüm, hatta 

kapatmamak için başka yere taşınalım, küçültelim, büfe yapalım gibi alternatifler 

üretmeye başlamıştım. Şimdi çok daha iyi anladığım babam, izin vermedi . 

Sonunda kapattık. Kapatınca sanki omuzlarımdan bir yük gitmişti. İşin içindeyken 

göremiyordum. Kapatmak başarısızlık gibi geliyordu bana, etrafa ne diyeceğim 

düşüncesi vardı. Paramız gitti vs. gibi kayıpları ve olumsuzlukları düşünüyordum. 

Halbuki zararın neresinden dönersen kar sözünü yaşadık. Ben kendimin farkına 

vardım. Kafede o sorumluluğun altında kadın değil erkek gibi olduğumu, kendim 

için iki yıl boyunca hiçbir şey almadığımı, şımartılmadığımı, tatil yapmadığımı fark 

ettim. 

Şimdi kuş gibi hafiftim. İkimiz de işsiz kalmıştık. Durum böyle olunca Türk 

toplumunun en güzel değeri aile hemen devreye girdi. Destek oldu. Ben aile firması 

olan matbaada işe başladım. Aile firması olunca hem daha fazla sorumluluğun 

oluyor,  hem de bazı  şeylerden feragat ediyorsun.  
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Yıl 2006 idi. Matbaa  benim çalıştığım sektöre benzemiyordu. Üretim, işçi çalıştırma 

farklı idi. Gelişim gerekiyordu. Her zaman meraklı bir yapım vardı. Evde 

çocukluğumdan beri Hürriyet Gazetesi okunurdu. Gene Hürriyet İK eki  ilanlarına 

bakarken buldum kendimi,  bir söyleşiden bahsediyordu: “Yeni Bir Bakış Gelecek 

Planı’’ Yasemin Sungur 6 Nisan 2006  

 

Yazılarından takip ediyor, medyadan tanıyordum, Yasemin Sungur hocamı. Hemen 

gitmek için not aldım. O tarihte sabah erkenden eşime bile söylemeden düştüm 

yollara Bilgi Üniversitesi’ne  gittim. 
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O günden beri  hala sakladığım notlarımdan aktarıyorum. Yasemin Hanım, o gün bir 

çok şeyden bahsetti. “Gelecek planınınız var mı? Neredeyim şimdi? Nerede olacağım 

yarın? Kendini keşfet. Hedefini belirle ve hareket et” diyordu. Mutluluğun formülü,  

kendini yönetmek. Sahip olduğun yatırım, iletişim diyordu.  

En çok etkilendiğim ve hiç unutmadığım şey ise “Yanınızda aynanız var  mı?’’ sorusu 

idi. “Aynada kimi görüyorsunuz ?” 

 

“Aynada gördüğünüzü tanıyor musunuz?” demişti. Hepinizin bir aynası olsun.  Alın 

aynanızı ve gülün kendinize . Ben o günden sonra her sabah bunu unutmam bakarım 

kendime , konuşurum kendimle  Evet… Öznur ile konuşurum. Bazen  bakarım  “Ne 

yapıyorsun sen kendine?” derim. Bazen gülerim, severim onu.  “Aferin” derim. O gün  

hayran olmuştum Yasemin Hanım’a,  en önemlisi duyduklarım  beni düşündürtmüştü 

.Kendime bakmamı sağlamıştım.  Ne istiyordum. Hayallerim neydi ? Gelecek planım, 

önceliklerim nelerdi ? Sınırlayan inançlarım var mı? Hepsine  bakmamı sağladı. Ne 

istiyordum.  Neden İstiyordum. İsteğime ulaştığımda neler görecektim. Bu isteğime 

yönelik olarak neler yapacaktım.  Tek tek düşündüm.  O günlerde bir çok beni rahatsız 

eden  etkenler olmasına rağmen en önemlisi içimde benimle yaşayan ve hiç sesi 

susmayan bir istek  vardı. Anne olmak .O kadar karışık bir süreçten geçiyordum ki o 

sesi susturuyordum. Bunun için bir çaba vermiyor .O zaman fark etmediğim 

önceliğimin bu olduğunu bilmiyordum.  Zaman  kaybediyordum. Hep bahaneler 

uyduruyordum.  Nasıl bakacağız ki henüz işlerimiz düzelmedi vs. farkında değildim 

geçen zamanın  bunun için eyleme geçtiğim sürede bambaşka bir şeyle karşılaştım. 

Bu işin bu kadar kolay olamayacağı idi. Savaşımın başlangıcı oldu. Biliyor musunuz 

problemler hediye paketi ile gelir bize bunu fark etmemiz zaman alır. Benimde aslında 

bu savaşım hediye paketimdi. Kendimi gerçekleştirmem, yaşam amacımla tanışmam 

için. Çok uzatmayayım,  anne olmak isteğim ve uğrunda verdiğim savaş beni  yordu, 

üzdü bu süreci yaşayanlar ne demek istediğimi  çok iyi anlayacaklar. Belki bir başka 

yazımda bunu birlikte paylaşarak yazarım. Gerçekten senin kuvvetinin, psikolojinin, 

inancının, umudunun ve sevginin ölçüldüğü  yardımcı üreme  programı  doğmamış bir 

çocuk için neler yapabileceğini neleri göze alabileceğini gösteriyor. Bu hassas süreçler 

olumsuz  sonuçlandıkça  Allah inancım beni tekrar ayağa kaldırıyordu. O günlerde  tek 

ihtiyacım bana bunun neden böyle olduğunu  söyleyecek birinin olması idi. Ne 

yapmam gerekti vazgeçmeli mi yoksa okuduğum kitaplarda ki gibi bir kapı kapanırsa 

diğerini çalmalısın mantığı ile bir kez daha bir kez daha mı denemeli ,yoksa tevekkül 

olup Allah’ın emrine karşı gelme  Öznur  mu demeliydim. Öyle çaresiz hissediyordum 

ki bu cevabın bulamadığım sorular karşısında… 

Sonra bir gün canım annem  vesilesi ile Yeşim Cimcoz ile tanışıp Reiki benim can 

dostum dediğim belki bir çoğunuzun bildiği bir şifa yaşam enerjisi ile tanıştım. 

İnanılmazdı bana öyle iyi geldi ki hala can dostum diyorum.  Şimdi Reiki master’ım ve 

isteyenlere bu enerji ile tanışmasına vesile oluyorum.  İşte bu benim hediye paketimin 

açılması idi. İlk içinden Reiki çıktı önce bozdu sonra beni temizledi. Ardından nefes 

terapisi derken, okuduğum kitaplar ve yolculuğum beni koçluk ile tanıştırdı. Sene 2011 

olmuştu ve ben uluslararası sertifikasyon alacağım koçluk eğitimime başlamıştım. 

Koçluk eğitimi boyunca da önce kendime koçluk etmeyi öğreniyordum.  

kariyer yolculuğu 

martı* ağustos 2013 
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Her gün  farkındalıklar yaşıyor, kendi anahtarımın kendim olduğunu anlıyordum. O 

kadar kolay değildi. Bilgilenmek  bunun sonuncunda uygulamak ,eyleme geçmek, 

içimde ki onunla yaşamaya alıştığım sabotajcımın sesini kısmak, sus sen seni 

yeterince dinledim. Sana teşekkür ediyorum. Bundan sonra yaşamımın yönetmeni 

benim demek hiç kolay değildi. Bu sefer biliyorsun, fark etmişsin fakat yaşadığın 

olaylar karşısında kendini daha kötü hissetmeye başlıyorsun.  

 

Zaman zaten haklı olduğu şekilde sana olması gerekeni getiriyor. Yeter ki sen 

korkularınla, kaygılarınla önünde engel olma… 

 

Yazık sana bu kadar eğitim alıyorsun  boşuna, bir de evde sen nasıl kişisel 

gelişimcisin daha kendine doğru davranmıyorsun sesleri, şaka gibi tüm bu söylemler 

karşısında rotanı şaşırıyorsun. Şimdi rahatlıkla hatta biraz da gülerek söyleyebilirim 

ki hepsi geçiyor hepsi bu yolculukta var. Önemli olan bu yollardan geçerken şimdi ne 

öğrenmeliyim diyebilmek. Zaman  zaten haklı olduğu şekilde sana olması gerekeni 

getiriyor. Yeter ki sen korkularınla, kaygılarınla önünde engel olma. İşte her gün bir 

şey öğrendiğim  bu yolculuğumda NLP metodoliji ile de tanışınca zihin süreçlerimi 

yönetebilmeyi öğrendim. Nasıl bir şey bu insan psikolojisi, yarattığımız ilüzyonları ve 

kendimize yaşattığımız mutsuzluğu  fark edebiliyordum . Gene çok kolay olmuyordu. 

Hap şeklinde değildi  ki yemeklerden önce bir tablet al her şey yolunda olsun. Yaşam 

devam ederken sende kendi sahnende kendi rolünü oynuyorsun. Role alışmak, rol 

arkadaşlarını tanımak ,ezber yapmak hiç kolay değil zamana ihtiyacın oluyor. Bir gün 

tam artık her şey yolunda derken içerden bir yerden derinlerden geldi o ses  müthişti 

ben  hallettim dediğim. Spritüal  söylemde affettiğim, kabul ettiğim o birde baktım hiç 

de öyle değildi. Hiç de kabul etmemişim. işte o günde bir dönemeç daha döndüm.  
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Şimdi dedim şimdi bitti .İşte KABUL ettim. O zamana kadar milyonlarca kez Kabul 

ettim demiştim. Yokkk öyle… dilin söylüyor fakat kalp dilin öyle demezse olmuyor. O 

gün tüm derinlerde bir yerlerde tamam dedim. Şimdi seni öyle bir kabul ettim ki 

bundan sonrasını sen düşün .:)) O gün artık farklı bir pencere açılmıştı bana. 

Seçimimi yapmıştım. Elimden gelenin en iyisini yapacak ve iyi bir koç olacaktım. 

Bunun için eğitim desteklerim devam edecekti. İşte 2006 yılında hayran olduğum 

Yasemin Sungur hocam’ın kapısını çaldım. Kendisi ile çok keyifli bir ay Kariyer 

Koçluğu eğitiminde birlikte çalıştık. Bu sefer ne istediğimi biliyordum. Seçimimi 

yapmıştım. Güçlü yanlarım, zayıf yanlarım, desteklerim, tehditlerim neler beraber 

baktık. Gelecek planı yaptık. İnanır mısınız o gün yaptığımız gelecek planının hepsini 

gerçekleştirdim. Şimdi yeni bir tane daha yapma zamanım geldi. 

Şimdi bakıyorum da o zaman ki gelecek planımda ki yapılacak eylem adımlarımın 

içerisinde eğitim almak varmış. Çünkü koçluk daima kendini geliştirmen gereken bir 

saha. Benim zaten psikolojiye olan ilgim hep vardı. 

Koçlukta karşındakini okuma sanatı olunca, psikoloji ve psiko terapi eğitimlerine 

başladım. Gene o zaman ki gelecek planımda yazdığım markalaşma adımlarında 

televizyon programında yer almak ve dergide yazı ve kitap yazmak vardı. Şaka gibi o 

zaman sadece hayal ettiğim bu eylemleri yaşadım. İki kere yerel bir kanalda  konuk 

oldum. Dergide yazım çıktım. Şimdi de çok değer verdiğim siz Martı Dergisi 

okuyucuları ile buluştum. Bu muhteşem fakat şans değil çünkü şansı kesinlikle siz 

yaratıyorsunuz  buna inanın. Mekanizma inanç ve eylem adımları ile çalışıyor ve 

sonuç alıyorsunuz. 

 

Problemim bana hediye ile geldiği kişisel gelişim yolculuğumda şimdi artık Koçluk 

eğitimi sertifikasyon sürecimi tamamladım. Koçluk hizmeti verdiğim her biri 

birbirinden değerli harika kişilerle çalışmalarımızın sonuncunda  yaşamlarında 

gördüğüm değişim ve dönüşümler bana koçluk dinamiğinin ne kadar güçlü olduğunu  

her seferinde gösteriyor. 

 

Problemim bana hediye ile geldiği kişisel gelişim yolculuğumda şimdi artık Koçluk 

eğitimi sertifikasyon sürecimi tamamladım. Koçluk hizmeti verdiğim her biri 

birbirinden değerli harika kişilerle çalışmalarımızın sonuncunda  yaşamlarında 

gördüğüm değişim ve dönüşümler bana koçluk dinamiğinin ne kadar güçlü olduğunu  

her seferinde gösteriyor. Bir kişinin hayat bahçesinin bir yerinde karşılaşıp  gitmek 

istedikleri yere beraberce yolculuk yapmamız inanılmaz mutlu ediyor beni .İşte o 

zaman  Konfüçyüs‘un dediği gibi ‘’Sevdiğin işi yapıyorsan bir gün bile çalışmış 

olmazsın ‘’ sözünü yaşıyorum. Şimdi kariyer yolculuğumda sevdiğim işi yapan 

seçimlerinin farkında, mutluluğun peşinden değil onu yaratarak yaşayanlardanım. 

Bunun için beni daima ileriye götüren tüm hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. 

Negatif düşüncelere yoğunlaşırsak, negatife insanları ve koşulları çekeriz. Pozitif 

düşüncelere yoğunlaşırsak pozitif insanları ve koşulları çekeriz. Başarımız 

düşüncelerimizin yoğunluğuna ve frekansına bağlıdır. Eski zihin kalıplarımızı bizi 

sınırlayan ve yoksunluklara iten negatife programlanmış düşüncelerimizi yeni olumlu 

düşüncelerle değiştirmeliyiz. 

Yasemin Sungur  hocamıın dediği gibi, gelişim bireyde başlar. Kişisel gelişimimize 

önem vermeli  bununla ilgili kitaplar okumalı, gerekirse yardım almalıyız. 

kariyer yolculuğu 
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Tan Doğan 

şiir 

martı ve mart 
  

“mavimartıkadınım”a 

  

kolay değil inmek gökten yere 

kanatlarda bin bir acı ve aşk 

ve ‘hayat’: zor sanat 

her soluk bir yolculuk 

her bakış bin kuyu 

her duruş sır  

ah dildeki zemherir tat 

seviye çağrı bir ıslık 

ve açlık ve yalnızlık 

her tüyde bir mart umudu 

her renkte gizemli bir ton 

suskun bir adım bir daha ve bir 

burna uzanan bir çiçek kokusu -korkusu gelmez yaz 

okşanası boyun öpülesi parmaklar: yumuşaklıklar 

ezbere kazınmış bir türküden bir uzun hava 

olmaz şiir 

  

toprakta zamanın izi 

bir buğu -kimyası simya 

bir kum tanesi sahranın en büyüğünden 

bir damla uzak bir denizden 

gözyaşı gönül taşı -başı yine de dik 

hüzün ve güz dolu bir yazgı 

savaştan çıkmış bir can  -yüzü gözü kan ve ölüm 

rüzgâr ve karla dost bir yürek: 

mavi 

  

kolay değil kanatlanmak göğe 

üşümüş ürkek çığlık çığlığa   

mart diye diye  

ve güneşe gebe 



Sevdiğim pek çok şiirin babası, Türk şiirinin önemli isimlerinden Ahmet Erhan, önceki 

gece 3 Ağustos 2013 tarihinde 55 yaşında hayatını kaybetmiş.  

 

Pazar sabahı facebook’da çok sevgili dostumuz Selim Tuncer’in sayfasında  
“Sen de: -Bir arkadaşın öldü 
Ben diyeyim: -Kardeşim!” 
 
Ahmet Erhan  (8 Şubat 1958-3 Ağustos 2013) Nur içinde yat kardeşim.  
 
Yazısını gördüğümde ölüm haberinin Ahmet Erhan için olduğunu az sonra anladım. Benim çok 
sevdiğim şairim olduğunu anladığımda çok üzüldüm.  
 

Selim’in okul arkadaşı olduğunu ölümüyle öğrendim sevdiğim şiirlerin babasının. 

İnşallah ilk fırsatta sohbet ederiz şairin şiirlerini ve yaşamını konuşarak. 

  

Biz Kitap ile Sohbet buluşmalarımızı şiir okuyarak açar, şiir okuyarak kapatırız. 

Okuduğumuz şiirleri de o günün tarihi ile bir arkadaşımıza hediye ederiz. Ben yıllardır 

güne şiir okuyarak başlarım. Başucumda duran bir şiir kitabından rastgele bir sayfa 

veya bilgisayarımda topladığım şiirler & şairler arşivimden çoğu zaman rastgele 

seçtiğim bir şiir, bazen bir kaç tane... Şiir okumak zihnimi gündemin dışına çıkarır, 

unuttuğum bazı kavramları hatırlatır ve duyularımı canlandırır. Farkındalığımı artırır.  

 

Ahmet Erhan kimdir diye sorarsanız; 1958 yılında Ankara’da doğmuş, çocukluğu ve ilk 

gençliği Mersin ve Adana'da geçmiş. Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi görmüşUzun yıllar 

Türkçe öğretmenliği yapmış, ben çok isterdim öğretmenim olsun. Ahmet Erhan benim 

Türkçe öğretmenim olsaydı ben bugün daha farklı olurdum kesin... Gençliğinde futbol 

oynamış, bir şairin futbol oynaması beni şaşırtmıştır, futbolu da kelimelerle  oynadığı 

gibi oynamış mıdır? Ağır bir sakatlık geçirince futbolu bırakmış (buna sevindim 

nerdeyse), şiir yazmaya başlamış. 

 

İlk kitabı Alacakaranlıktaki Ülke'yle 22 yaşında Behçet Necatigil Şiir Ödülü'nü 

kazanmış. Ayrıca Yunus Nadi, Cemal Süreya ve Halil Kocagöz şiir ödüllerini de 

kazanmış.  

yaşamdan 

“Bugün de Ölmedim Anne” 
Ahmet Erhan 
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Yasemin Sungur 
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OĞUL 

Anne ben geldim, üstüm başım 

Uzak yolların tozlarıyla perişan 

Çoktan paralandı ördüğün kazak 

Üzerinde yeşil nakışlar olan 

  

Anne ben geldim, yoruldum artık 

Her yol ağzında kendime rastlamaktan 

Hep acılı, sarhoş ve sarsak 

Şiirler çırpıştıran bi adam 

  

Kurumuş kuyunun suyu, incirin 

sütü çoktan çekilmiş 

Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi 

Ayrık otları, dikenler bürümüş 

  

Kapıdaki çıngırak kararmış nemden 

Atnalı ve sarmısak duruyor ama 

Oğlum, mektup yaz diyen 

Sesin hala kulaklarımda 

  

Anne ben geldim, ağdaki balık 

Bardaktaki su kadar umarsızım 

Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? 

Anne ben geldim, oğlun, hayırsızın.. 

  

 

Ahmet ERHAN’ın bu şiirini Teoman besteleyerek yorumlamıştır.  

http://www.youtube.com/watch?v=MqnP-4ilkYY&feature=youtu.be  

  

Çok sevdiğim ve eminim çoğunuzun bildiği şiirini de Ahmet Kaya okumuştur… 

http://www.youtube.com/watch?v=O9HOAQh1068 

  

 

Şiir kitabı satmaz derler ülkemizde... Hiç satın aldınız mı? Haydi bir şiir kitabı alın 

kendinize, koyun baş ucunuza ve her gün bir şiir hediye edin kendinize.  

 

Şair ölmüştür ancak şiiri ölmez siz okudukça… 
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Ahmet Erhan’ın Yayınlamış Kitapları  

 

"Alacakaranlıktaki Ülke" (1981) - (Behçet Necatigil Şiir Ödülü) 

"Yaşamın Ufuk Çizgisi" - Akdeniz Lirikleri (1982) 

"Ateşi Çalmayı Deneyenler İçin" (1984) 

"Deniz, Unutma Adını!" (1992) - Yunus Nadi Armağanı 

"Öteki Şiirler 1976-1991" (1993) 

"Sevda Şiirleri / Zeytin Ağacı" (1993) 

"Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi" (1997) -Cemal Süreya Şiir Ödülü, Halil Kocagöz Şiir Ödülü 

"Köpek Yılları" (1998) 

"Ölüm Nedeni: Bilinmiyor" (1998) 

"Resimli 'Ahmetler' Tarihi" (2001) 

"Bugün De Ölmedim Anne - Toplu Şiirler" (2001) 

"Ankara - İstanbul Karatreni" (2001) 

"Ne Balık Ne De Kuş" (2002) 

"Kaybolmuş Bir Köpek İlanı" (2003) 

"Şehirde Bir Yılkı Atı" (2005) - Behçet Aysan Şiir Ödülü 

"Buz Üstünde Yürür Gibi - Seçme Şiirler" (2006) 

"Sahibinden Satılık" (2008) - Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü 
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Yağız Gönüler 
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şiir 

Oku 
  

Şimdi herkes sussun ve ayağa kalksın 

Toplu cenaze namazımızdır kıldığımız bu 

Sıradaki ayet, kitap sevmeyenlere geliyor 

Oku: “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” 

 

Her şey yıkılabilir depremle, umut kalır 

Yeni açılan bir dükkanı temizleyebilir, sel 

Balkan Savaşları'yla başlayan yangın sürüyor 

“Moderen ve lüküs”, tüm akılları alır 

 

Sağ baştan sayıyorum: elif, lam, mim 

Arkamdan ağlasın bıraktığım son lokma 

Haramı ve helali iş kanununa alan kim 

Önümden yiyorum, gönül rahatlığıyla 

 

Sus, söyleme: Şimdi kerâhat vaktidir 

Uykuya çekiliyor hakkı savunanlar 

Bu devirde yargıçlar da uyurgezer olabilir 

Ağlayacak halimize gülelim, işte tutunamayanlar. 
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Müzikte Nirvana:  

The Wall Konser Show’u 

49 

müzik 

1979 yılında bir akşam radyoda Pink Floyd’un The Wall adlı albümünden “Hey You” 

adlı parçayı ilk kez dinlediğimde kulaklarıma inanamamış ve “kim bu Pink Floyd?”,” 

Nasıl bir albüm bu The Wall?” diye aranmaya başlamıştım deli gibi.  

 

O güne kadar kimseden duymadığım bu sound tam aradığım ama bir türlü ifade 

edemediğim bir şeydi. CD’lerin daha doğmadığı o günlerde plaklar da epey pahalı 

geldiğinden bir kaset edinebilmiştim öncelikle.  O kaset çalına çalına yanacaktı 

nerdeyse.  

 

Sonradan keşfediyorum ki, o muhteşem albümdeki inanılmaz gitar sololarının ve 

insanın yüreğinin taa derinliklerine inen insan sesinin sahibi Roger Waters imiş.  

 

Tam 34 yıl önce başlayan Pink Floyd tutkusu grubun tüm albümlerine ulaşma 

çabaları ile bugünlere geldi.  Ama müzik arşivimizde hep en önlerde yer aldı. Asla 

eskimedi. Anlaşılan eskimeyecekte. 

 

Roger Waters’ın gruptan ayrılışı kendi müzik dağarcığımda en üzüldüğüm olaylardan 

biri oldu. O harika uyumun bozulması biraz bencilce de olsa, o harika ses armonisine 

bir daha ulaşamama korkusu idi en çok üzen. Grup ve Rogers ayrı yollarda gittiler, 

ama o kadar çok ortak noktalar var ki, ne biri ne diğeri birbirlerinden ayrı hiç 

düşünülmedi. 

 

2006 yılında Roger Waters’ın Turkcell Arenadaki konserine bu umut ve heyecanla 

koşmuştuk. Hiç de hayal kırıklığına uğramadan muhteşem bir müzik ziyafeti çekmişti 

bize Roger. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala onu konuşuyorduk ki bu kez 

Roger’ın “The Wall” için geldiğini duyduk. Aylar önceden hemen biletleri aldık.  Bizim 

için Roger’in gelmesi Pink Floyd’un gelmesinden farksızdı.  

 

 

martı* ağustos 2013 

İlhan Sungur 
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Büyük gün geldi nihayet. 5 Ağustos akşamı İTÜ’ye doğru yollara döküldük. Maslak 

bölgesine yaklaştığımızda birden trafik kilitlendi. Kendimizi minibüsten İTÜ’ye en yakın 

yerde attık. Kampüs içinde stadyuma doğru yürümeye başladık. Önümüzde bir grup 

genç vardı, İngilizce bize Roger Waters konseri di mi diye sordular. İran’dan gelmişler!  

Alan girdiğimizde daha pek çok yabancı ile de karşılaştık. İran, Irak, Gürcistan… 

 

Roger’ın/Pink Floyd’un nasıl müzik klasikleri arasına girdiğine orada tanık olduk. Her 

yaştan her cinsten insan geliyordu The Wall için. Ve herkeste ortak bir duygu, aynı 

zevki paylaşıyor olmanın gururu vardı sanki.  

 

The Wall’u, daha ötesi Pink Floyd’u büyük kılan yaptıklarının sadece bir besteden 

ibaret olmamasıydı sanırım. Müthiş bir içerik, kokuşmuş düzene cepheden saldıran 

inanılmaz bir düşünsel itiraz onları ölümsüzleştirdi. Alman faşizmi kadar sovyetik 

acımasızlıkta, dinsel yobazlıklarda nasibini alıyordu bu eleştirilerden. Sahnedeki 

70’ine dayanmış küçük dev adam inançlarından taviz vermeden 40 yıldır bu itirazları 

insanların en iyi algıladığı biçimde, ruhsal derinliklere inen bir sesle durmaksızın 

haykırıyor. Gezi parkı olaylarında ölen gençlerin fotoğraflarını da görsellere eklemiş 

olması, kitle ile gönül bağına bir gemici düğümü daha ekliyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müzik 
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Teknoloji ona hizmet ediyor. Görsel bir şölen de katıyor, söyledikleri daha iyi 

anlaşılsın diye. Öyle etkileyici bir sunum ki, insanlar çığlıklarla izliyor müzik 

eşliğindeki ışık gösterilerini.  Stadda binlerce cep telefonu kayıt için ateş böcekleri 

gibi havalarda uçuşup duruyor.  Yorulan kol iniyor. Ama duramıyor, öyle bir görsel ve 

öyle bir ses başlıyor ki, cihazlar hemen havalanıyor yeniden. Müzik duruyor, konser 

bitiyor, ama insanların ruhlarındaki coşku durmuyor. Onların kafalarındaki sesler 

devam ediyor. Görseller sürekli gözlerinin önlerinden geçip duruyor.  

 

Çıkıştaki ulaşım kaosu, metronun çalışmaması, taksi bulamamak, ayaklardaki 

yorgunluk… Kimseyi üzemedi! 

  

Öylesi bir ruhsal doygunluk. Müziğin gücü…  

 

Bu müzik insanlık var oldukça var olacak. 

 

Bu müziği yaratan insanlara, muhteşem Roger’a tüm gönüllerden, sevgi ve teşekkür. 

Bu duygu bizim... 

martı* ağustos 2013 
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Yazma hevesi çoğunlukla şiirle gelip yapışır yakanıza. Hele de lise yıllarındaysanız, 

hele de ilk aşkınızın hüzünlü günlerindeyseniz, hele de pek gösterişli bir şiir defteriniz 

varsa! Güzeldir şiir yazmak, özeldir. Şair zannettirir size kendinizi. Şiir sevdası yerini 

hikaye yazma merakına bırakabilir zamanla. Sonra yeterince sabrınız ve 

yaşanmışlığınız ve de cesaretiniz varsa, uzun, sızılı bir roman yolculuğuna çıkmanız 

içten bile değildir.  

 

Şiirler de, zamanın sisli renklerine gömülür, öyküler de. Yazmaktan vazgeçseniz bile, 

iyi bir okur olarak romanlarla devam edebilirsiniz düşlerin arasında yol almaya.  Bu 

genellikle böyle olur. Belki de bu sebepledir şiirlerin az, romanların çok okunması. 

Dünyada da, ülkemizde de  şiirin, öykünün yalnızlığı sonsuzdur. Bu yüzyılın romanın 

avuçlarında olduğu bir gerçek.  Büyük bir olasılıkla önümüzdeki yüzyılların da öyle. 

Roman okumayı severim ben. Sevmenin ötesine geçmiş bir tutku vardır içimde onlara 

karşı.  Olmasaydı romanlar, yaşamın kokuları eksik kalırdı. Belki de okuduğum kitabın 

hemen bitmesini istemediğimdendir, uzun uzun satırlara bağlanışım. 

 

Ne çok zaman olmuş bir şiir ya da öykü kitabı okumayalı. Ne çok sonbahar geçmiş. 

Yazdığım, okuduğum romanların sessiz çığlıkları beni nasıl da kendilerine esir etmiş.  

Aşksız Gölgeler, ellerimi tekrar birleştirdi öykülerle. İçinde yirmi iki kısa öykü olan, 

doksan sekiz sayfalık ince bir kitap böylesi sarsıcı, bu kadar yoğun hisleri 

barındırabilir mi sözcüklerinde. Evet, bu mümkünmüş.  Kitabın içindeki öyküler; 

 

Aşk Ve Gölge 

Gece 

Yüzük 

Sonsuz 

Kedi Gözü 

Orada 

Uyanış 

Kirli Bir Şey 

Boşluğun İzi 

Van Gogh, Yok 

Bekleyiş 

 

Aşksız Gölgeler 

Aytül BİNGÖL 
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kitaplık 

Pina 

Kafaroz Mustafa 

Hediye 

Oyun 

Kara Uyku 

Taş Dilenci 

Yanlış Soru 

Kargalar 

Deniz Fenerinde 

Bir Günlük Bir Günlük 

Umarsız Ve Karmakarışık 
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Yazar Kadir Aydemir hayatından anıları da paylaşmış okuruyla. Hikayelerinin bir 

yerlerine serpiştirivermiş yaşamından kesitleri incelikle. İçi sızlarken yazmış, 

coşkuluyken yazmış, incindiğinde yazmış, hep yazmış.  

 

En çok hangi öykü etkiledi beni bu kitapta, bilemem. Sanırım hepsinde birer satır, 

birer sözcük bulabildim kendime ait. 

 

Aşkın sadeliği papatyalara benzer. Gerçek aşk saftır, durudur. Kadir Aydemir’in bazı 

öykülerindeki erotizm aşkın masumiyetine dokunmuyor, aksine büyülü bir güzellik 

katıyor ona.  

kitaplık 
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Yitik Ülke yayınlarını okurum sık sık. Farklı bir yayınevi. Kalplerini yanlarına alıp öyle 

çıkmışlar yola. Bence, yayınevinin kurucusu Kadir Aydemirin aynı zamanda bir yazar 

olmasının payı büyük bunda. Seviyor kitapları, sevdiriyor. Okullara kitap gönderiyor, 

gençlere kitap hediye ediyor, yeni yazarlara şans veriyor. Okumayı, okutmayı 

önemsiyor. Ruhunun pırıltılarını katıyor yaptığı işe. Bir yazarın düşlerine sarılışıyla 

sarmalıyor kitapları, o duyarlılıkla bakıyor yayıncılığa. O sebeple her şey güzel 

oluyor.   

 

Yazar : Kadir Aydemir 

Türü : Öykü 

Yayınevi : Yitik Ülke 

Basım Tarihi : 2013 

Sayfa Sayısı : 98 
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Gözlerini dört açmış bir güneşin üzerimizde olduğu ve sıcağının içimize fazlasıyla 

işlediği bu günlerde başlığı okuyunca gerek var mı diye sorabilirsiniz ancak bendeniz, 

Jose Mauro De Vasconcelos ‘un Güneşi Uyandıralım kitabından öğrendiğim şekilde, 

aslında içinizdeki güneşe sesleniyorum. Yani gözünüzden ışıltı, yüzünüzden 

tebessüm olarak yansıyan güneşinize… 

  

Sizde de aynı şey olur mu? Kitaplığınıza şöyle bir dönüp baktığınızda, rafınızda 

olmasından, okumuş olmaktan tatlı bir haz aldığınız, tadının damağınızda kaldığı 

kitaplar vardır. Okunup rafınıza yerleştikten sonra, pozitif enerjisini almak için, tekrar 

kapağını açmaya gerek olmadan, sadece göz göze gelmeniz yeterlidir.  

  

İşte Vasconcelos kitapları da benim için böyledir. Tam 20 yıl evvel kitap okuma 

tutkumu farkeden bir büyüğümden hediye olarak gelmişti  bir Vasconcelos kitabı. 

Şeker Portakalı kitabı olmalı dediğinizi duyar gibiyim. Ama değil. O küçük yaşlarda 

elime aldığım Kayığım Rosinha kitabından, elbette bu yaşdaki farkındalıkla 

okumanın tadını alamadım. Ancak iz bırakan ve yılların silemediği bir tat var ki, o da 

kitabın o insani ve sımsıcak enerjisi.  

  

Bir çoğumuz için Vasconcelos ile tanışmamız Şeker Portakalı ile başlar. Zeze 

karakterini hatırlayın. Yalnızlığını, baba özlemini, bir şeker portakalı ve hikayeye dahil 

olan kahramanlar aracılığı ile hayatı sorgulamasını hatırlayın. Her yaşın başka bir tat 

alacağı bu kitap aslında bir serinin ilk parçası. Şimdi serinin ikinci kitabından 

bahsetmek istiyorum sizlere.  

 

Güneşi Uyandıralım kitabında Zeze büyüyor. Daha 5 yaşındayken hayatı öyle 

sorgulayan bir çocuğun büyüdüğünde hayata dair sahip olacağı bakış açısı, nasıl da 

merak uyandırıyor değil mi?  

  

Bu kitapta Zeze’nin yoldaşı bir kurbağa. Adı Adam.  

  

“Hüzünlenmekteyken Adam öğüt vermişti: Zeze, Zeze, güneşe bak!”  

  

Adam, Zeze’ye güneşi öğretiyor. Yani “yüreğimizden doğan güneşten, umutlarımızın 

güneşinden. Düşlerimizi de uyandırmak için göğsümüzde uyandırdığımız güneşten” 

bahsediyor Zeze’ye. 

  

Ve bir gün “Seninle olabildiğim sürece her şey çok güzeldi. Her kurbağanın eline, bir 

çocuk yüreğini olgunlaştırma, çocukluğun düşleri arasında yaşama fırsatı geçmez” 

diyerek gidiyor Adam.  

  

Zeze’de baba duygusunun eksikliği hala geçmemiş ve yine o boşluğu doldurduğu bir 

kahramanı var. Adı Maurice.  

  

 

  

kitap ile sohbet Figen Özer 
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“Baba bu işte. Gününü ağır bir çalışmayla geçirdi. Çok yorgundu, ama yine de bana 

iyi geceler dilemeye geldi” diyen Zeze çok bağlanıyor kendi yarattığı bu 

kahramanına.  

  

Ve bir gün o da gidiyor. “Gittiğini görmemek için gözlerimi sımsıkı yumdum. En çok 

babam olduğu andı bu” diyor Zeze.  

  

Gidiyorlar, çünkü Zeze büyüyor. Ruhunun yalnızlığına ilginç yöntemlerle pansuman 

yapmaya çalışarak büyüyor. Ve büyürken de, bir hikayenin kahramanı olarak, bizi 

satırların içine çekerek, hayata dair bize o kadar önemli hatırlatmalar yapıyor ki. 

Kimbilir belki de yazar sadece Zeze’yi büyütmüyor, okuyucusunu da büyütüyor.  

  

Yazar bunu da düşünmüş olacak ki finalde Zeze’ye sorduruyor: “Büyük insanlar 

güneşi nasıl uyandırabilirler? “ 

  

Sizin cevabınız nedir bilemiyorum ama yazarın cevabı da oldukça etkileyici: 

“Büyükler güneşi uyandırmayı bilmezler. Öyleyse Tanrı’nın iyiliği, olur da, güneşi 

uyandırıverir. Tüm dingin sonsuzluk için yaptığı gibi.”  

  

  

O halde lütfen ihtiyaç anında güneşe bakmayı hep hatırlayalım, uyanık olduğundan 

emin olalım ;) 

  

Sevgiler.  

Figen Özer 

martı* ağustos 2013 

kitap ile sohbet 



59 



60 

martı* mayıs 2013 martı* ağustos 2013 



Orhan Bahtiyar’dan 3.kitap 

geliyor... 
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facebook röportaj 

Sevgili Arkadaşım Orhan Bahtiyar ilk kitabı ile bizi heyecanlı bir yolculuğa çıkartmıştı. 

İdeon, Tanrıların Yolu romanı Kaz dağlarında geçiyordu. İkinci kitabı ise Elohim’in 

Çocukları bizi daha uzak yerlere götürdü. Yeni çalışmasını heyecanla bekliyoruz. 

Facebook üzerinden dergimiz için bir sohbet yaptım kendisi ile, yaşasın sosyal 

medya) 

  

Benim sorum şu;  

İlk iki kitabınızı büyük bir keyifle ve heyecanla okudum. Şimdi bizi ne bekliyor? 

Elohimin Çocukları'ndan sonra zaman nasıl geçiyor? 

  

Orhan Bahtiyar’ın cevabı;  

Öncelikle teşekkür ediyorum. Elohim'in Çocukları hem benim için hem de okuyucu için 

enteresan bir tecrübe oldu diye düşünüyorum. Konusu da, işleyişi de, anlatımı da 

farklı bir kitap oldu. Özellikle de ülkemizde bu tarz yazan yazarların pek de olmayışı 

Elohim'in Çocukları'nın oldukça ilgi görmesinde başlıca sebep oldu. 

  

Farklı şeyler yazmayı hep aynı döneme ve tarza takılmamayı seviyorum. Bir yazar 

kendini geliştirecekse farklı türlerde yazabilmeli. 2012 Ekim ayından beri biyografik bir 

roman üzerine çalışıyorum. Aslında bu roman aynı zamanda Türk havacılık tarihinin 

de bir özeti olma niteliğini taşıyor. 

 

Yeni romanım Türk havacılığının Kahraman tayyarecisi Vecihi Hürkuş'un hayatından 

bir kesit sunuyor ve 1916-1923 yılları arasında geçiyor. 

 

Elohim'in Çocukları 2012 eylülünde bitti. Niyetim birkaç ay dinlenmekti ama rahat 

duramadım ve bir ay bile geçmeden yeni kitaba başladım. 

 

Dediğim gibi kitap oldukça ilgi gördü. Özellikle bazı düşünce ve felsefe grupları 

tarafından çeşitli davetler aldım ve olabildiğince bu davetlere icabet edip kitabımı 

anlatıyorum şu an. 

  

Bir de Vecihi Hürkuş'un romanını yazarken bir yandan da çocuklar için de hayatını 

kaleme aldım ve bir çocuk kitabı haline getirdim. Raflara çıkmak için okulların 

açılmasını bekliyor bu kitap da. 

  

Çok sevindim, yeni kitap geliyor müjdesini kitap ile sohbet dostları ile paylaşalım  

martı* ağustos 2013 
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Hep Birlikte; Aile Yatağı!  

Regina Roettgen 

Leon üç yaşında olana kadar aile yatağımız vardı. Üstelik kocaman! Duvardan 

duvara 3 m genişliğinde devasa bir yataktı… Bunun kararını Leon’un doğumundan 

bir saat sonra ebe bana verdirmiş oldu. Çünkü oğlumu getirip yatağımın yanındaki 

beşiğe koymuştu. Eşim Leonu alıp yanıma yatırmıştı. Benim şefkatım, güvenim, 

sütüm ve sevgime ihtiyacı olan bu minik bebeğin ayrı bir yatakta yatması fikri o anda 

bana çok absürd gelmişti. Hastaneden ayrılana kadar oğlumu yanımdan ayırmadım. 

Bu dünyadaki ilk gecesinden itibaren üç yaş olana kadar hep yanımda uyudu. Bu 

yaptığımız en iyi şeylerden biri!   

 

Sabahleyin bana bakan şu gözleri var ya… 

Sabah, saat yedi. Ben Leon’dan önce uyandım. Başımı ona çeviriyorum ve onu 

izliyorum. O kadar huzurlu ve mutlu uyuyorki… 

geniş aile 
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Göz kapaklarında hafif bir hareket var. Ardından masmavi gözlerini açıyor benim 

oğlum. Gözlerini açar açmaz kulaktan kulağa gülümsemeye başlıyor. Ne kadar 

şanslıyım! Her günüm bu gülüşle başlıyor. Ben de Leon’a gülümsüyorum, onu 

öpüyorum “günaydın canım”. Tam üç yıl boyunca bu şekilde uyandım…  

 

Leon yatakta keyif yapmayı sevmez. Hemen kalkmak ister. Bu yüzden ona küçükken 

bile yatağımızdan nasıl ineceğini öğrettik. Göbek üstüne dön, geri geri emekle, önce 

ayaklarla yataktan aşağıya sark. Ben ise yavaş yavaş kalkıyorum. Leon o arada bir 

oyuncakla oynuyor. 

 

Güne güzel ve sakin bir başlangıç, değil mi? Evet, kesinlikle öyledir. Leon ve Luka 

hayatlarının ilk ayları ya önüme bağladığım bezde ya da aile yatağımızda geçirdiler. 

İkisinin gaz sorunları hiç olmadı, kısa ağlamaları ancak açıktıklarında duyuldu. Dişleri 

çıkınca pek bir sorun yaşamadık. İki oğlum yedi ay olana kadar meme emdiler. Benim 

değil, kendi istedikleri için memeyi bıraktılar.  

 

Gece açıktıklarında onlara dönüp tişörtümü kaldırdım ve memeyi verdim. İlk günlerde 

tabi ki biraz telaşlıydım. Ama bir iki hafta geçtikten sonra o kadar rahat bir takım 

olmuştuk ki, memeyi alır almaz uyumaya devam ettim. Aylar boyunca bu şekilde 

devam edebilirken yinede yedi aylıkken memeyi bırakmaya karar verdiler.  
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Bizimle büyüyen yatak 

İlk haftaları yeni doğan bebeğimizi yanımda yatırıp yatak kenarına ayraç takmıştık. 

Leon büyüynce yatağımız da büyüdü. Çevresinde dönmeye başlayınca çocuk 

yatağının yatak seviyesini bizimkine eşitleyip “balkonlu” bir yatak yarattık. Luka da altı 

aylık olunca biraz daha fazla yere ihtiyaç duyduk ve “balkonlu” 160cm genişliğindeki 

yatağımızın sağ ve solunda duvarlarına kadar altışar ayak üzere suntalam kestirdik. 

Üzerine de yatağımızı eşitleyerek sünger koyduk – kocaman aile yatağımız hazırdı. 

Leon ve Luka’nın kenardaki yerleri belliydi, Eşimle ben her gece yer değiştirdik. Bu 

şekilde ikimiz iki gecede bir bir oğlumuzun yanında uyuyabildik.  

 

Rahat ta rahat   

Akşam çocukları yatırmak hep çok kolay oldu. Hala da öyle aslında. İlk yıl yanlarına 

yatıp meme ya da ileride biberon verdim. Biberona geçince eşimle dönüşümlü yatırdık 

çocukları. Sonra yan yana yatıp kitap okuyarak uyuttuk oğullarımızı. Neredeyse hiçbir 

akşamda yatırmamız 20 dakikadan fazla sürmedi. Artık yatakalrı ayır olmasına rağmen 

bu hiç değişmedi. Leon ve Luka’yı yatırıp kitap oyuyarak uyutmak en fazla 20 dakika 

sürüyor.  
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Leon bizimle üç yıl, Luka bir yıl 10 ayı aynı yatakta geçirdi. Biz çok rahat uyduk, 

onlar da. Tabi ki tek başlarına uykuya dalmıyorlar hala. Ama emzik ve peluş 

hayvanına kesinlikle ihtiyaçları yoktu. Karanlıktan da korkmazlar. Yatağa gitmek için 

direnmezler. Çünkü yatak ve yatmak onlar için güzel bir şey. Her ailede olduğu gibi 

biz de birkaç zor gece geçirdik. Kaburga kemiklerimize ve bazen yüzümüze bile 

tekmeler yedik. Ama hiçbir gece onlar için kalkmak, onları dolaştırmak zorunda 

kalmadık. 

 

Aile yatağın tabi ki birkaç şartı var. İlk hamilelikten önce ikimiz de sigarayı bıraktık 

ve bugüne dek tekrar başlamadık. Aile yatağında sigara kullanan biri yatamazdı. 

Çocuklar belli bir yaşta olana dek kedi köpek te. İlaç ya da alkol alıp da yatılmaz. Ve 

çocuklar belli bir yaşa kadar tulumla yatmaları gerekiyor. Ama bundan başka şartları 

yok.  

 

Sorunsuz geçiş 

Çocuklarımızın aile yatağından kendi yataklarına geçiş zor mu oldu? Hem de hiç. 

Leon ve Luka yerlerinde yatmaya devam ettiler. Sadece yeni yatakları oldu. Biz 

ortadaki yatağımızı alıp başka bir odaya kurduk. Kendimizi zor bir sürece 

hazırlamıştık. Yatakları ayırdığımızda Luka 1 yaş 10 aylıktı ve ilk geceden itibaren 

yeni yatağında da iyi uyudu. Leon ise 3 yaşındaydı ve bir haftada alıştı. Bu kadar 

kolay olacağını hiç ama hiç beklemiyorduk. Tekrar öyle yaparmıydık? Kesinlikle!    
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Eğitilmemiş, dingin olmayan bir zihin “haklı olmak” ve dolasıyla “statü”sünü korumak 

veya yükseltmek ister. 

 

Bu dürtüler devredeyken, Orta beynimizde yeralan Limbik Sistem sahnededir! Mantık 

merkezi Neo Korteks’i devre dışı bırakan bu hisler, en küçük meseleden, en kritik 

karara kadar, tavırlarımızı ve kararlarımızı olumsuz yönde etkiler. 

 

Göreceli olarak kendimizi başkalarına göre üstün gördüğümüz anda salgılanan 

dopamin ve serotonin insanı kendini daha mutlu ve güvende hissettirir. Stress düzeyi 

azalır... 

Deniz Öztaş 

zihince 

Hep haklı olmak isteriz, hep biz biliriz. Hem de iyisini biliriz. 

Bu konuda bazen kendinizi fazla bilmiş hissediyorsunuz? Peki ya, 

başkalarını? 

Hiç kimseyi suçlamayın! Bu durum zihnimizden kaynaklanıyor. 
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Hatta erkeklik hormonu testesteron artışı gözlenir. İşte bu sebeple Statü kazandıkça, 

kendimizi daha güçlü, daha güvenli, daha erkek ve hatta daha çekici hissederiz. 

 

Bunun bir sonucu olarak “herkes kendi çöplüğünü tercih eder” veya “kendi çöplüğünü 

oluşturmaya çalışır”.  

 

İnsanların kendi statüleri için harcadıkları çaba inanılmayacak seviyeye çıkabilir. En 

küçük olay da bile iddialaşmanın sebebi budur. Eğer biraz taktik uygulamak isterseniz 

küçük meselelerde biraz kayıp vermek, size büyük konularda avantaj sağlayabilir. 

Haftalık bir şirket toplantısı hayal edin, veya ilk fırsatta gözlemleyin. Yapabiliyorsanız 

gizli kamera ile kayda alın. Göreceksiniz ki, kullanılan kelimelerin, cümlelerin ve 

haracanan enerjinin önemli bir kısmı, her bireyin ve ekibin kendi statüsünü korumak 

ile ilgili olduğunu görürsünüz.  

 

Bu tip durumlarda, saldırıyı kişisel almamak gerekir, çünkü herkes “kendi” statüsünü 

korumak istemektedir. Konunun başkasıyla hiç ilglisi yoktur. Ayrıca varsayımlarda 

bulunmaktan sakınmak, kelimelerin arkasında başka başka anlamlar çıkartarak 

durumu daha da çözülmez bir hale getirebilir. 

 

Statü peşinde koşulan böyle bir durumda tüm bireylerin mutlu ayrılmaz; statü oyunu 

kazananın ve kaybedenin olduğu bir oyundur. 

  

Statü çabalarının en aza indergenmesi performansı artıracak ve müzakerelerin 

“gerçekten önemli” olan konular üzerine yoğunlaşılması sağlanacaktır. 

zihince 
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ÜST-ALT İLİŞKİSİ 

Bir çalışan üstü ile konuşurken kendini tehdit altında hisseder. Bu farkı yönetici 

azaltabilir; insani yaklaşımlar, hayatı iş dışındaki konularda paylaşmak, üstün de 

hatalar yaptığını göstermek etkili olacaktır. 

 

Bir kere tehdit algılayan beynin, limbik sistemi aktive olur, bu dürtüyü bilinçli kararlar 

aldığımız Ön Korteks’e almak enerji gerektirir ve farkındalık ister. 

 

“Etiketleme” ve “durumun tekrar analiz edilmesi” bunu sağlayacak iki yöntemdir.  

Öncelikle duruma tepki vermeden “veto hakkınız”ı kullanmak gerekir.  

Veto hakkı, bilinçaltının, bilincimizden önce verdiği karardır. Bilinçaltı çok hızlıdır. 

Saniyenin onda üçü gibi zamanda sinyal yola çıkar, engellemek ve bilinç bir tepki 

başlatmak için geriye kalan sanyenin onda ikilik dilimi Veto hakkınızı saklı tutar. 

 

Bu sebeple hemen cevap vermek yerine, önce detaylı notlar almak, hem ön lobu 

çalıştıracak, hem genel resmi gösterecek, hem de her konuyu hatırlamanızı 

sağlayacaktır. 

 

STATÜ SENDROMU 

Her şey farkındalık ile başlar; statü kaygısı, mücadelesi ve dolayısıyla umudu her 

yerdedir.  

 

Genellikle, 

a) Sıradan insanların başarı hikayelerini dinler (Bu bize umut verir) veya 

 

b) Statü sahibi olmuş insanların sıradan işler yapışını seyrederiz (Bu bize o 

insanların da bizden çok da farklı olmadığını gösteriri ve bizi rahatlatır). 
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Bunların farkına varmak beyninimizde yeni nöral yollar oluşturacak ve ilgili veto 

haklarının farkında olacağız.  

 

Liderlik Koçu David Rock’ın önerdiği bir yol daha var: “Kendinizle Rekabet Etmek!” 

Bir karting yarışmasında, sadece ön sırada yeralan kısıtlı sayıda insan mtlu olur. 

Ancak katılanları tek başlarında 3-4 tur atmalarına izin verdiğinizde, genellikle bir 

önceki sürelerini geliştirirler, bir de olumlu geri bildirim ve gelişim oranlarının 

ödüllendirilmesi ile sıradışı bir memnuniyet seviyesine ulaşılır. 

 

Ayrıca, yarıştığınız kendiniz olduğunuz için olabildiği kadar objektif ve anlayışlı 

olursunuz. 

 

Sonuç olarak, statü gereği haklı olmak istiyoruz, ama her konuda biz biliyoruz. 

Gelişim farkındalıktan geçiyor. Bugünden başlayarak şunları deneyimlebilirsiniz: 

 

• Çevrenizdekileri ve kendinizi gözlemleyin; statü oyunlarının farkına varın. 

 

• İnsani ilişkiler kurun. 

 

• Kendinizi geliştirmek için kendinizi zbaz alın ve her gün ufak gelişimler kaydedin. 

 

• Hem kendinize hem de başkalarına olumlu ve samimi geri bildirimlerde bulunun. 
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‘Nadir ama tehlikeli bir türüz. Kozmik perspektifte, her birimiz çok 

değerliyiz. Eğer bir insanın sizinle aynı fikri paylaşmadığını fark 

ederseniz, aldırmayın, bırakınız bu gezegende yaşamaya devam 

etsin. Unutmayın, yüz milyar galakside bir insan daha bulamazsınız’ 

–Carl Sagan 

 
Ankara’ya taşınalı beri AVM kültüründen epey uzaklaştım. İhtiyacım olan bir şey 

almak için bir AVM’ye gittiğimde buradaki AVM’lere 2 sene geçmesine rağmen 

alışamadığımdan ilk önce bu kat planlarının olduğu haritaya bakma ihtiyacı 

hissediyorum. Hani ‘Şu an buradasınız’ diyen ve istediğiniz mağaza için size yol 

gösteren harita.  

 

29 Mayıs 2013 Gezi Parkında tamamen anayasal hakkını arayan halka orantısız güç 

uygulandığından beri kayıbım. Nerede olduğumu gösteren bir haritaya ihtiyacım var. 

Ama biliyorum, İşte buradayım... Üstelik BEN VE GERİ KALAN HERŞEY ORADA...  

 

 

 

Nurcan Örtügen Gök 

kaldırım astronomu 
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Soluk Mavi Nokta'dan yapılan aşağıdaki alıntı, Sagan'ın önerisiyle, Voyager 1 

tarafından 14 Şubat 1990'da çekilen yukarıdaki görüntüden esinlenerek yazılmıştır. 

Uzay aracı komşu gezegen alanlarını aşıp güneş sistemimizin kenarlarına 

ulaştığında, mühendisler kendi evi olan gezegene son bir bakış atabilmesi için aracı 

kendi etrafında çevirdiler. Voyager 1 Dünyamızın bu portresini çektiğinde, evinden 

yaklaşık 6,4 milyar kilometre uzakta idi. Resmi Güneş'e çok yakın çekmenin bir 

sonucu olarak, saçılmış güneş ışınlarının ortasında yer alan Dünya, yalnızca küçük 

bir ışık noktası olarak görülüyor ve Carl Sagan şöyle anlatıyor bu Soluk Mavi 

Nokta’yı; 
 
‘Uzayın derinliğinden bu resmi çekmeyi başardık. Eğer bu resme dikkatlice 

bakarsanız, orada bir nokta göreceksiniz. O noktaya tekrar bakın. İşte o nokta 

burasıdır. Evimizdir. O nokta biziz. Sevdiğiniz herkes, tüm tanıdıklarınız, adını 

duyduklarınız, gelmiş geçmiş tüm insanlar hayatlarını o noktanın üzerinde geçirdiler. 

Türümüzün tarihindeki tüm sevinçlerimiz ve acılarımız, kendinden emin bin çeşit 

inancımız, ideolojimiz ve ekonomik öğretimiz; her avcı ve her yağmacı, her 

kahraman ve her korkak, uygarlığımızın mimarları ve tahripçileri, her kral ve her 

köylü, birbirine aşık olan her genç çift, her anne ve her baba, umutları olan her 

çocuk, her mucit ve her kâşif, ahlak değerlerini öğreten her öğretmen, yozlaşmış her 

politikacı, her bir "yıldız", her bir "yüce önder", her aziz ve her günâhkar işte orada 

yaşadı; bir güneş ışınında asılı duran o toz zerreciğinde. 

 

Dünya, dev bir evrensel arenada yer alan çok küçük bir sahnedir. Bütün o komutan 

ve imparatorların akıttıkları kan göllerini düşünün... Şan ve şöhret içerisinde, bu 

noktanın küçük bir parçasında kısa bir süre için efendi olabildiler. Bu noktanın bir 

köşesinde yaşayanların, başka bir köşesinde yaşayan ve kendilerinden zar zor ayırt 

edilebilen diğerleri üzerinde uyguladıkları zulmü düşünün... Anlaşmazlıkları ne kadar 

sık, birbirlerini öldürmeye ne kadar istekliler, nefretleri ne kadar yoğun! 

 

 Bu soluk ışık noktası, bütün o kasılmalarımıza, kendi kendimize atfettiğimiz öneme 

ve evrende öncelikli bir konuma sahip olduğumuz yolundaki yanlış inancımıza 

meydan okuyor. Gezegenimiz, çevremizi saran o büyük evrensel karanlığın 

içerisinde yalnız başına duran bir toz zerreciğidir. İçinde yaşadığımız bilinmezlik ve 

bütün bu enginliğin içerisinde, başka bir yerden bir yardımın gelip bizi bizden 

kurtaracağına dair hiçbir ipucu yoktur. 

 

 Dünya... Şu ana kadar, yaşam barındırdığı bilinen tek gezegen. En azından yakın 

gelecekte, türümüzün göçebileceği başka hiçbir yer yok. Evet, ziyaret ediyoruz. Ama 

henüz yerleşemiyoruz. Beğensek de beğenmesek de, Dünya şu an için yaşadığımız 

yegâne yer. 
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Gökbiliminin alçakgönüllü ve kişiliği geliştiren bir uğraşı olduğu söyleniyor. Bana 

kalırsa, insan kibrinin akıl dışılığını, küçük Dünyamızın uzaktan çekilmiş bu 

görüntüsünden daha iyi gösterebilecek bir şey yoktur. Bu görüntü, bildiğimiz tek 

evimiz olan bu soluk mavi noktayı daha içten paylaşmamız ve koruyup şefkat 

göstermemiz gerektiği konusundaki sorumluluğumuzun altını çiziyor.’-Carl Sagan, 

Soluk Mavi Nokta (Pale Blue Dot), 1994 

 

Hepimiz hala bu gezegende yaşamaya devam ediyoruz. Ağaçlar da yaşasın diyen 

gençlerimiz ise yıldız tozu oldu.  

 

Hani yazarsınız yazarsınız lakin sonunu bağlayamazsınız ya bu yazım da öyle olsun. 

Çünkü henüz SON yazılmadı. 

 

NOT:Bu yazı TÜM GEZİ PARKI EYLEMCİLERİne ithafen yazılmıştır. Yıldız tozu olan 

tüm eylemci arkadaşlarımızın ışığı bol olsun, hayatta kalıp yoluna devam eden 

eylemci arkadaşlarımızın yolu aydınlık olsun. 
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Sema Büyüksıvacı 

gezi 

Bu sefer gezgin grubumla farklı bir yeri keşfetmeye çıktık. Son zamanlarda güzel 

sahiliyle çıkış yapan Gürcistan’a. Önce Trabzon’a indik. Buradan minibüsle on altı 

kişilik grubumuzla yola koyulduk. İlk durağımız Hopa’ydı. Yemek molası vererek 

dinlendik. Sarp sınır kapısından geçmek için minibüsten indik. Bavullarımızla 

yürüyerek sınır kapımızdan geçip Gürcistan Batum tarafına geldik. Fakat öyle bir 

izdiham vardı ki bayıltacak sıcakla kuyrukta üç saat bekledik. Ben böyle bir izdiham 

görmemiştim.  

 

Sanırım vizenin olmayışı ve hafta sonu yoğunluğundan dolayı sınır kapısı yol geçen 

hanına dönmüş. Bizde bundan nasibimizi bunalarak almış bulunduk. Sonunda 

minibüse binerek Batum sahilini geçerken, rehberimiz Doğu Karadeniz bölgesi ile 

ilgili bizlere bilgi aktardı. Bu bölgenin İyonlulardan gelme olduğunu, çeşitli dillerden 

ve dinlerden milletler olduğunu, Hemşinli, Laz, Gürcü, Ermeni ve Rumların 

yaşadığını anlattı. Çaydan önce burada yoğunlukla turunçgillerin, daha çok 

mandalina ağaçlarının olduğu bölgeymiş. 1878 yılına kadar Osmanlıya aitmiş. 4. 

yüzyılda derin bataklıkmış okaliptüs ağaçları dikilerek bataklığı kurutmuşlar.  

 

Okaliptüs ağaçlarının su çektiğini de öğrenmiş oldum. Çoruh nehrine barajlar 

yapıldığından sular kesilmiş ve denize dökülen kollardan azalarak zamanla 

kalmadığını Serpi köyüne yol alırken rehberimiz anlattı. Serpi köyünde Gonio 

kalesinde durakladık. Bu kalede MÖ birinci yüzyılda yapılmış ve kalenin duvarlarının 

yüksekliği kadarı yerin altında aynı şekilde indiğini burada Rum askerlerinin 

yaşadığını, içinde bahçe ve ağaçlandırma olduğundan arkeoloji çalışmaları 

yapılmadığını, kalenin taşları arasına para konulduğunu bazı paraların müzede 

saklandığı bilgilerini aldık. Batum’a geldiğimizde benim ilgimi çeken sahil tarafında 

yapılan gösterişli inşaatların tamamlanmadığını yarım olarak bırakıldığını 

sorduğumda ise para olmadığından yarım kaldıklarını söyledi. İç taraf ta ise Sovyet 

zamanından kalma çirkin, bakımsız bloklarda, ortak banyo tuvalet kullanarak ve tek 

odalı dairelerde yaşıyorlarmış.   

 

Sonra Batum müzesine geldik. Müze iki kattan oluşmaktaydı. Ünlü ressamları 

Pirosmani’nin eserleri yer almaktaydı. Pirosmani’nin resimleri bana son derece iç 

karartıcı geldi.  
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Resmin zemini hep siyah olmasının nedenini sorduğumda; Gürcüler için siyah 

renginin kutsal sayıldığını, Meryem ana fresklerinde siyah giyimli olması en büyük 

nedenmiş. Sokaklarda yaşlı insanların neden siyah giyimli olduklarını da anlamış 

oldum… 

 

Sonra ki durağımız Bagrati Catedraliydi. 4. yüzyılda Azize Nino tarafından yaptırılmış. 

1900 de restore edilmiş. İlgimi çeken başka bir konu da ziyarete gelen insanların 

katedralin bahçesine girmeden duvarlarının önünde istavroz çıkarıp duvarlarını 

öpmeleriydi.  

 

Akşam yemeği için gittiğimiz yer ise tahta gemi şeklinde bir restorandı. Bizlere uzun 

bir masa hazırlanmıştı. Masaya oturduğumuzda Gürcü yemek adetlerinden biri olan 

Tamada seçimiydi. Topluluğun içinden bir kişi Tamada olarak seçiliyor. Bu kişi 

masanın sözcüsü olarak konuşmak yani kadeh kaldırmak isteyen kişilere söz veriyor. 

Bu seremoni olarak yemek bitimine kadar devam ediyor. Yemekte söyledikleri dörtlük 

çok hoşuma gittiğinden sizlerle paylaşıyorum. Şöyle ki; “Bizim için içiyoruz, Sizin için 

içiyoruz, Onun için içiyoruz, Uzakta bizleri düşünen ve bekleyenler için içiyoruz…” 

 

Bu kadar içmeyle masadan ayık kalkmak herkese nasip olmuyor tabi ki… 

  

Yemekten sonra sahilde gece yürüyüşünden sonra otelimize giderek dinleniyoruz. 

Çünkü erkenden kalkıp Tiflis’e gideceğiz. Yolumuz bayağı uzun ve aradaki şehirlerde 

de duracağız. 

 

Kahvaltıdan sonra yola koyulduğumuzda minibüsle altı saat yol gideceğimizi, akşama 

doğru Tiflis’te olacağımızı öğrendik. İlk durağımız Kutaisi şehriydi. Burada Bagratlı 

Katedrali’ni gezdik. Daha sonra Kral Davut’un yaptırdığı Galeti Manastırını gezdik. 

Dünyanın en büyük Mona Lisa mozaiği buradaymış.  

 

Gürcü Ortodoks hacı merkezi olduğunu ve Unesco mirası olduğunu öğrendik. Stalin’in 

doğduğu şehir Gori’ye gitmek üzere yola koyulduk. Gori şehrinde Stalin’in müzesini 

görmek istiyorduk ama ne yazık ki kapanmıştı biz gidene kadar. Bahçedeki 

vagonunun önünde resim çektirdik. Diğer kısımda da doğduğu evin bulunduğu yerde 

de grubumuzdaki bir arkadaşımız Stalin dönemiyle ilgili bizlere tarihten hikayeler 

anlattı.  

 

Burada da toplu resim çektirdikten sonra Tiflis’e doğru yol aldık. Tiflis’e geldiğimizde 

bayağı yorgun olduğumuzdan yemekten sonra otelimize giderek odalarımıza çekilip 

dinlendik. Sabah erkenden kahvaltıdan sonra Eski Tiflis meydanından gezmeye 

başladık. İlkönce Metekhi bölgesinden başladık. Buradaki Metekhi kilisesini gezdik. 

Sonra Tuğla kubbeli sülfür hamamlarının olduğu yere gittik. Burada dağdan kükürtlü 

suyun indiğini resimledik. Narika Kalesini görmek için tepeye tırmandık.  
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Tiflis zamanında bütün Kafkasya'nın başkentiymiş. En büyük caddesi Rustavelli 

caddesi boydan boya gezerken hem çok geniş hem de sağlı sollu Sovyet'ten önce 

Sovyet'ten sonra olarak adlandırdıkları parlamento binası, tiyatrosu, opera binası ve 

müzesi vardı. En ilginç olanı ise yollarda heykellerden havalandırmalardı. At üzerinde 

Aziz George Heykeli ejderha ile savaşırken caddenin ortasındaydı.  

 

Yine meydan da Rustavelli’nin yazmış olduğu Gürcülerin altın postlu kadın 

efsanesinin heykeli vardı. Başka bir yerde de El Nino Azizelerinin bir elinde tas diğer 

elinde kılıç tasvirli heykeli vardı. Gürcülerin iki büyük kadın kahramanı var. Biri kraliçe 

Tamara, diğeriyse Kapadokya'dan buralara gelmiş Hristiyanlığı yayan Azize Nino… 

Gürcülerin inanışına göre heykelin elindeki kılıç Tamara’yı, kase ise Azize Nino’yu 

simgeliyor. Tiflis’te önceden 300 cami varmış. Şimdi ise bir tane kalmış. Camii 1811 

yılında yapılmış. İçini gezdiğimde çok güzel bir sobası vardı. Onun da yanında resim 

çektirdim. Sonra 110 yıllık bir Sinagog gezdik. Tiflis önceleri Yahudi merkeziymiş. 70 

yılında gitmeye başlamışlar. Tevratta yazdığı için İsrail’e gitmişler. Geri kalanı da 90 

yılında maddi zorluklar yüzünden burayı terk etmişler… 

 

Bu kadar gezmeden sonra bayağı acıkmıştık. Yemek için yerel restoranlarına giderek 

yerel yemekleri tattık. Yemekleri genelde hamur işine dayalı olduğundan sevmemek 

mümkün değil. İlkönce sofraya salata ve kalın tandır ekmekleri geliyor. Olmaz sa 

olmazı şarapları zaten çok meşhur olduğu için hepimiz birer kadeh alıyoruz. Haçapuli 

adında bir içi peynirli pizzaya benzeyen börekleri var. Hinkali adında içi etli kocaman 

mantısı var. Bir de pkhali adında ıspanaklı bir ezmeleri ve patlıcanın üzerine 

sürdükleri değişik soslu zeytinyağlı mezeleri var. Hepsi de çok lezzetliydi. Tiflis şehrini 

gezerken kendimi Avrupa şehrinde dolaşıyorum zannettim. Gerçekten son derece 

modern ve düzenliydi. Yakında bizden önce AB’ye gireceklerine bahse varım. Çünkü 

bayağı uğraştıkları belli oluyordu. Otuduğumuz kafeler buna göstergesi. Gayet şık ve 

düzgündü… 

 

Daha sonra Kuru köprüden geçerken bit pazarına yöneldik. Burası eski Sovyet 

döneminden kalan eşyaların sergilenip satıldığı yerdi. Parkta ise ressamların yaptığı 

heykel ve resimler satılıyordu. Tabi bir de keçe şallar şapkalar ve çantalar. Burayı 

gezerek alışveriş yaptık. Akşama yemek için restorana gittiğimizde ilgimi restoranların 

alt katlarında yer alan çok büyük localar çekti. 

 

Yine Tamadamız eşliğinde güzel niyetlerle kadehlerimiz tokuşturup yemeğimizi yedik. 

Şehrin akşam güzelliğinde yürüyüşe geçtik. Yeni yapılan ışıklı köprüde resim çektirdik. 

Sonra ışıklı ve müzikli su gösterilerini izledik. Otelimize döndüğümüzde çok 

yorulmuştuk hepimiz. Sabah kahvaltıdan sonra Gürcistan’ın güney doğusundaki 

Ortaçağ kasabası olan Signagi’ye gittik. Burası Ortaçağdan kalma ve Unesco listesine 

aday olan Avrupa Birliğinden destek alarak yenileme geçiren bir kent. Kutsal Nino 

Manastırını gezerken Azize’lerinin mezarı da burada bulunduğunu öğrendik ve 

görmeye gittik. 
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Buraya bizdeki yatırlar gibi insanlar gelip adak adıyorlar. Sonra bazı arkadaşlarımız 

kaleye doğru yürürken ben ve bazı arkadaşlarımız bir kafede oturup kahve içtik. 

Buradan şarap bölgesine giderek hem tadım yapıp hem de şarap alışverişi yaparak 

hafifledik. Tekrardan Tiflis’e doğru yola çıktık.  

 

Böylece Batum – Tiflis seyahatimizinde sonuna gelmiştik. Tiflis şehri beklentilerimin 

bayağı üstündeydi. Gerçekten tarihi olan bir şehir boşuna Rus ve Avrupa yazarlar 

burayı sevmemiş. Çünkü bana göre mistik havası olan ve mutlaka görülmesi gereken 

yerler… 

 

Bir başka seyahatte birlikte olmak dileğiyle hoşça ve geziyle kalın. 
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Ağustos sonuna kadar enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Olaylar karşısında 

normalden hızlı tepki verebilir, öfkelenebilirsiniz. Ya da tersine içinize çekilip, 

duygusallaşabilirsiniz. Her türlü kaza, bela, yaralanmaya açık olduğunuz için 

sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tansiyon ve kan değerinizi kontrol etmeniz yerinde 

olacaktır. Kendinizi ortaya koymak için zorlamamalısınız. Ego çatışması, güç savaşı 

yaşamamak için enerjinizi içinize yönlendirmelisiniz. Dış dünyadaki savaşa rağmen 

kendinize vakit ayırmanız sayesinde barışı yakalayacaksınız.  

 

Aya, tarih tarih bakarsak; 

1 Ağustos’ta savaş gezegeni Mars ile sürprizlerin gezegeni Uranüs arasında 

gerçekleşecek sert kare açısı beklenmedik, ani ve şiddetli olayların habercisidir. Bu 

tarih yakınlarında sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. Her türlü kaza, beladan, 

hırstan, öfkeden uzak durmaya çalışmalısınız.  

 

6 Ağustos’ta bereket gezegeni Jüpiter’in dönüşümleri sembolize eden Pluto’la 

kurduğu zorlayıcı karşıtlık açısı, fırsatı yaratmak için zorluklardan geçmeyi 

anlatmaktadır. Şansı yakalamak için mücadele etmek gerekecektir.  

 

7 -10 Ağustos arası kutlayacağımız Ramazan Bayramı devamında olaylar hız 

kazanacaktır.  

 

7 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeniay, daha güçlü ve kararlı olacağınız 

bir döngünün habercisidir. Ancak egonuzu kontrol etmeniz gerekecektir. 23 Ağustos’ta 

Güneş Başak burcuna geçene kadar yaratıcı, sanatsal işlere ağırlık vermeniz daha 

isabetli olacaktır. Böylece keyifli, eğlenceli zamanlar yaşayabilirsiniz. Güç 

savaşlarından, otorite kavgalarından kesinlikle uzak durmalısınız. Ertesi gün iletişim 

gezegeni Merkür’ün de Aslan burcuna geçmesi, yaratıcılığınızı daha rahat ifade 

edebileceğinizi anlatır.  

 

14 Ağustos’a kadar büyüyen Ay’la beraber, yaptığınız girişimleri ilerletmeye devam 

etmelisiniz. Bu tarih yakınlarında alacağınız eleştirileri olumlu değerlendirmelisiniz. 21 

Ağustos’ta Dolunay sırasında gerginlik yaşamak istemiyorsanız, yapıcı olmaya özen 

göstermelisiniz. Özellikle önem verdiğiniz kişiler, eşiniz, partneriniz ya da aile 

büyükleriniz adına dikkatli olmalıyız.  

 

Oldukça Hareketli Bir Ay 

Bizi Beklemekte… 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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16 Ağustos’ta güzellikleri anlatan Venüs’in güçlü olduğu Terazi burcuna geçmesiyle, 

ilişkileriniz daha yoluna girecektir. 11 Eylül’e kadar aşk ve romantizm size daha yakın 

olabilir. Ayrıca güzellik, estetik gibi konularda daha şanslı olacaksınız.  

 

21 Ağustos’ta Dolunay’la birlikte gerçekleşecek olan şans gezegeni Jüpiter’le, 

fırtınalar gezegeni Uranüs arasındaki sert kare açısı, beklemedik gelişmeleri haber 

vermektedir. Şansı yakalamak için her türlü olasılığa açık olmalısınız. İlk etapta 

zorlandığınız olayların, aslında beklenmedik güzel gelişimlere zemin hazırladığını 

görebilirsiniz.  

 

23 Ağustos’ta Güneş’in detaycı Başak burcuna girmesiyle dikkatinizi toparlamalısınız. 

Hemen ertesi gün aklı ifade eden Merkür’ün de Başak burcuna girmesiyle konsantre 

olmakta zorluk çekmeyeceksiniz.  

 

24 Ağustos’ta ilişkiler gezegeni Venüs ile sürpirzlerin gezegeni Uranüs arasındaki 

karşıtlık beklenmedik aşkların habercisi olabilir. İlişki bazlı yaşayacağınız sorunlara da 

açık olmalı, birlikteliğinizin kopmasını istemiyorsanız her şeye rağmen barışcıl 

olmalısınız.  

 

27 Ağustos’ta Güneş’in hayaller gezegeni Neptün’le karşıtlığı sizi gerçeklikten 

koparabilir. O yüzden bu tarih yakınlarında zarar görmemek için olayları objektif 

değerlendirmeye çalışmalısınız. Aynı gün gerçekleşecek aşk gezegeni Venüs’le şans 

gezegeni Jüpiter karesi, gözünüzü aşktan kör etse de dikkatli olmalısınız. Bu günlerde 

gelen fırsatları abartmamalı, ayakları yere sağlam basarak hareket etmelisiniz.  

 

28 Ağustos’tan itibaren Ay iyice küçülmeye başlayacaktır. Son Dördün fazına 

geçtiğinden yeni işlere başlamak yerine, elde kalan işleri topralamak en iyisi olacaktır. 

Yeniay 5 Eylül’de doğana kadar sabırlı olmalısınız. Aynı günden başlayarak savaş 

gezegeni Mars’ın rahat etmediği duygusal Yengeç burcundan çıkmasıyla, enerjiniz 

yerine gelecektir. Duygusal hassasiyeti bir kenara bırakıp enerjinizi daha rahat ortaya 

koymaya başlayacaksınız.  

  

Yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

  

 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Aşkı arayacağınız bir aya adım atıyorsunuz. Cesur adımlar atmak isteyeceksiniz. Ancak 

aceleci olmanın zararını görebilirsiniz. Kendinizi çok zorlamamalısınız. Çocukları olanlar, 

onlarla daha çok ilgilenmeli, sorunlarına yardımcı olmamalılar. Fırsat buldukça spor yapmak, 

boş zamanları yaratıcı işlerle değerlendirmek enerjinizi dengeleyecektir.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Evinizde yapmanız gereken işler sebebiyle kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Tadilat, 

tamirat, taşınma gibi işler üstünüze kalabilir. Birçok işin altından kalmak için enerjinizi 

kontrollü harcamalısınız. Gereksiz yere öfkelenmemeli, olayları sakinliğinizi koruyarak 

yönlendirmelisiniz. Tatil yapmak istiyorsanız ay sonunu beklemeniz yerinde olacaktır.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Yoğun bir tarfik altında olacağınız bu ay ifadelerinize dikkat etmelisiniz. Haddi aşan laflar 

etmemek, yanlış anlaşılmamak için kontrollü olmalısınız. Yapacağınız anlaşmalar ya da 

görüşmelerden karlı çıkmak için daha sabırlı olmalısınız. Ay içinde bolca seyahat edebilir, 

yakın yerlere gidip gelebilirsiniz. Trafikte dikkatli olmalı, kendinizi ve sevdiklerinizi 

korumalısınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Ay boyunca harcamalarınızı kontrol etmeniz yerinde olacaktır. Gereksiz yere para 

harcamamalı, elinizden geldiğince masrafları kısmalısınız. Elinizdekilerin değerini bilmeniz 

gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız ayın sonunu 

beklemeniz yararlı olacaktır. Satın alacağınız şeyden kar etmek istiyorsanız biraz daha 

sabırlı olmalısınız.  
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Bu ayı gelecek günleri organize etmekten yana kullanmalısınız. İşinizden elde ettiğiniz 

kazançları gözden geçirmeli, ajandanızı düzenlemelisiniz. Yeni girşimler yapmak için 

dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan ilham almalısınız. Onların vereceği öğütleri dikkatle 

dinlemelisiniz. Enerjinizi kontrol etmeli, adımlarınızı olumlu yönde atmaya özen 

göstermelisiniz.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

İşiniz, kariyeriniz adına önemli bir aydan geçmektesiniz. Önemli kişilerle birlikte olabilir, 

kendinizi göstermek için fırsat yakalayabilirsiniz. Ancak enerjinizi doğru kontrol etmeli, 

sinirlerinize hakim olmalısınız. Kontrol dışı olaylara kızmak yerine, bunu fırsat bilerek hareket 

etmelisiniz. Böylece işte başarı yakalayabilir, istediğiniz gibi dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Olayları kontrol etmeye çalışmamanız gereken bir aydan geçiyorsunuz. Ay sonuna kadar 

sabırlı olmalısınız. Gereksiz yere enerjinizi harcamamalısınız. Ay sonundan itibaren 

rahatlayacağınızı bilerek hareket etmelisiniz. Dış dünyadaki zorluklara rağmen içinize 

dönmelisiniz. Manevi konularla ilgilenmek ruhunuzu besleyecek, enerjinizi tazeleyecektir.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Bu ay kendinize zaman ayırmanız gerekecektir. Ne zamandır ihmal ettiğiniz konulara 

yönelmeli, sağlığınız adına yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde bir çok zorlukla 

karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilir, öfke patlaması yaşayabilirsiniz. 

Zorunlu haller dışında ameliyat, operasyonlardan uzak durmanız yararlı olacaktır.  
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Bu ay partnerinizle birlikte hareket etmelisiniz. Kendi başınıza alacağınız kararların 

eleştirilme olasılığı yüksek olacaktır. Gereksiz yere şimşekleri üstünüze çekmemek için 

karşınızdakini düşünerek adım atmalısınız. Böylece gereksiz gergiliklerden korunmuş 

olursunuz. Evlilik, ortalık gibi konularda daha yapıcı adım atmanız gerekecektir. İlişkinizi 

korumak için kontrollü olmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Çalışma şartlarınızın ağırlaşacağı bir aya girmektesiniz. Pek çok işi tek başınıza yapmanız 

gerekebilir. Enerjinizi kontrollü harcamalısınız. Kendinize çok yüklenirseniz, cidden 

zorlanabilir,  hastalanabilir, sakatlanabilirsiniz. O yüzden sizi yoran gündelik işleri dikkatlice 

düzenlemelisiniz. Pratik, verimli olamya özen göstermeli, gereksiz detaylardan kaçınmalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Bu aya borç, alacak, kredi gibi konulara yönelmeniz gerekecektir. Ancak önemli bir girşimde 

bulunacaksanız kontrollü olmalısınız. Ödemeyi unuttuğunuz vergi, sigorta, prim, ceza gibi 

konular birden bire gündeme gelebilir. Beklenmedik harcamalar için kontrollü olmalısınız. 

Masraflarınızı hesaplarken görünmeyen kalemleri de eklemeyi unutmamalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Yurtdışı, uluslararası konularla yakın olacağınızı bir aydan geçmektesiniz. Yabancı 

misafirleriniz olabilir ya da siz de değişik ülkelere gidebilirsiniz. Dini, uhrevi, manevi 

konulara daha yakın olmak isteyeceksiniz. Ancak karşılaşacağınız zorlukları olmulu bir 

şekilde göüğslemelisiniz. Tepkisel davranmanın size sadece gereksiz yere enerji 

kaybettireceğini bilmelisiniz.  
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Bayram tadında ki masal ülkem 

91 

deneme 

Hayat bayram olsa diye çok masallar anlatıldı… Ama ne o masalları gördük ne de o 
bayramları... Gerçekten o masallar vardı ülkelerin birinde; bayramların olduğu gibi… Fakat 
masalları bayram tadında anlatacak birileri yoktu… 

 

O zaman ufaktım. Her şeyi masal dünyasında yaşar, asla bitmesini istemezdim, bayram olsun 
derdim; her gün elimde rengârenk balonlar, cebimde cam gibi bilyelerim…   

Bir sürü arkadaşım vardı, saysam bitmezdi zaten en fazla ona kadar sayardım, o da altıdan 
sonra karışır giderdi…  

Olsun… Onlar yeter de artardı. Oyunlarımda bazen bir kaptan ya da bir pilot oluverirdi 
masallarım… Ya denizlere açılıverirdim rotam tam gaz masal ülkeme ya da uçuverirdim 
gökyüzünde. Korkardım yükseklikten ama mutlu olurdum masal ülkeme bakmaya 
gökyüzünden bulutlara… Dokunmak isterdim tıpkı balıklarla yüzme yarışı yaptığım denizlerim 
gibi. Ne kadar da sahiplenmiştim bayram tadındaki masal ülkeme. 

O zaman annem de vardı yanımda babam da…   

Hani dedim ya, ellerimde balonlarım, cebimde bilyelerim vardı diye… İşte bir elimden hiç 
görmediğim annem, diğer elimden babamın tuttuğu masallarım var benim. 

Özgürce sımsıkı sarılırdım her ikisine de…  Taa ki gözlerimi usulca aralayıp bayramı bitmiş 
masalımın sona erdiği ana kadar… 

Şimdi büyüdüm artık, ona kadar saymayı bırakın, onun katlarını kat ve kat sayıyorum. 

Yavru kedi büyüdü onunda bir yavrusu var sahipsiz bir kenara bırakmadığı, 

Bayramlarını bayram tadında yaşayan, ufak bir sır bayram tadındaki masal ülkemi özlemiyor 
değilim. 

Bir ara sizleri de beklerim bayramlarınızla… Buyurun Bayram tadındaki masal ülkeme…  
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Taze Vişne Suyu 
  
Malzemeler: 

 

• 1 kilogram vişne  

• 2 su bardağı toz şeker (fazla ya da eksik olabilir) 

 

servis sırasında;  

 

• 2 adet taze sıkılmış portakal suyu  

• 1 adet taze sıkılmış limon suyu  

• dilimlenmiş portakal ve limon dilimleri (arzuya göre) 

• birkaç adet taze nane ya da fesleğen yaprağı 

• yeteri kadar su ve soda 

• bolca buz 

 

Hazırlanışı:  

 

Vişneleri yıkayın, saplarını ve çekirdeklerini temizleyin, bir kaseye alın. Üzerine toz 

şekerin bir kısmını dökün ve yavaşça vişnelerle karıştırın. Kalan toz şekeri de aynı 

şekilde vişnelerle karıştırın üzerini bir mutfak örtüsü ile örtün mutfakta serin bir yerde 

bir gün ya da vişneler iyice suyunu bırakana kadar bekletin.  

 

Elde ettiğiniz vişne suyunu süzerek bir sürahiye koyun damak tadınıza göre su ile 

seyreltin, buzdolabına kaldırın. Tam servis sırasında taze sıkılıp, süzgeçten geçirilmiş 

portakal ve limon suyu ile portakal ve limon dilimleri ekleyin.  

 

Bolca buz eklenmiş bardaklara koyup, limon ve taze nane yaprakları süsleyerek 

servis edin. Arzu edilirse her bir bardağa yarım çay bardağı kadar soda ilavesi 

yapılabilir. Soda meyve suyunuzu köpürtüp, hem güzel bir görünüm, hem de farklı bir 

lezzet katacaktır.  

  

  

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 
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Yoğurtlu Soğuk Avocado Çorbası 

 
Malzemeler:  

 

1 adet avocado (olgun) 

1 adet salatalık 

1 su bardağı yoğurt  

10 dal dereotu 

10 yaprak taze nane  

yeteri kadar süt (ya da ayran, kefir, yoğurt suyu)  

yeteri kadar tuz  

 

Hazırlanışı: 

 

Avocadonun kabuklarını soyun, çekirdeğini çıkarın. İçini bir kaşık yardımı ile alıp 

blendera koyun. Salatalığı da soyun ve iri parçalara bölüp onu da blendera ekleyin. 

Yoğurt, tuz ve taze otları da içine ekleyerek püre haline getirin. Kalın boza kıvamına 

gelen karışımı istediğiniz sıvı ilavesi ile istediğiniz kadar inceltin.  

 

Servis kasesine ya da bardaklarına alın ve üzerini kabuklarıyla incecik küpler halinde 

doğradığınız salatalık ve dereotu ile süsleyerek servis edin. 

iki lezzet, iki tarif 
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Farklı Bir Proje: Macera Sevenler Macerada! 
  
İstanbul adalarından Burgazada ve Heybeliada ‘Adalararası 

MACERADA Yarışları 2013’ ile spor müsabakalarına tanıklık ediyor. 

Yüzme, bisiklet, oryantiring parkurları ve bonus etaplardan oluşan 

yarışma 8 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşecek. 
  

Adalar’da Doğal Kültürel Miras ve Adalar Turizm Geliştirme Merkezi Projesi 

etkinlikleri kapsamında ISTKA tarafından desteklenen ve bu yıl ilki düzenlenen 

MACERADA Yarışları farklı spor disiplinlerini ve eğlenceyi aynı yarış içerisinde 

topluyor.  

 

Oryantiring, bisiklet, atletizm gibi sporun birçok dalında kendini sınamak isteyen 

sporcular MACERADA yarışları ile doğada keyifli anlar geçirme fırsatı elde ediyor. İki 

kişilik gruplarla katılım MACERADA Yarışları kondisyon, güç, dayanıklılık, 

motivasyon gibi unsurların yanı sıra; planlama, strateji, takım olma gibi sosyal yetileri 

de gerektiriyor. 

 

haber 
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Yarışmacılar Lefter Penaltı Noktası’ndan şut çekecek! 

8 Eylül’de Saat 09:00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek yarışın yüzme etabını 

Burgazadası ve Heybeliada arasında tamamlayan yarışmacılar, bisiklet ve 

oryantiring etabını Heybeliada’da tamamlayacaklar. Yarışmacılar İsmet İnönü, 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Aziz Nesin, Lefter gibi Adalar’da iz bırakmış isimlere ithaf 

edilecek bazı etaplarda güçlerini sınayacak.  

 

MACERADA Yarışları hakkında detaylı bilgi almak, kayıt olmak ve kurallar için 

http://www.macerada.org  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

   

İlgili Kişi:        

Esra Şavkın - Marjinal Porter Novelli              

0212 219 29 71 / 0537 858 85 49 

esras@marjinal.com.tr  

 

 

Adalararası Macerada Yarışları 

Macerada, Adalar Turizm Geliştirme Merkezi çatısı altında Adalar Belediyesi, Adalar 

Vakfı, Heybeliada Gonüllüleri Derneği, Heybeliada Su Sporları Kulübü tarafından, 

Adalar’daki su sporları kulüpleri (Büyükada Deniz Kulübü, Adalar Su Sporları Kulübü 

(ASSK), Burgaz Deniz Kulübü, Kınalıada Su Sporları Kulübü, Yıldırım Spor Kulübü) 

ve Kızılay Adalar Şubesi işbirliğiyle düzenlenmektedir. 

haber 
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İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ’nde bu ay neler oluyor? 
 

AĞUSTOS AYI ve BAYRAM ETKİNLİKLERİ 

etkinlik-haber 
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Oyuncak Çantalar 

İstanbul Oyuncak Müzesi'ni gittiğiniz her yerde 

yanınızda taşımaya ne dersiniz? Çocuklarla 

birlikte keçe kullanarak İstanbul Oyuncak 

Müzesi şeklinde bir çanta yapıyoruz ve tüm 

düşlerimizi, oyuncaklarımızı içine koyarak hiç 

yanımızdan ayırmıyoruz. Sizleri de bu düşe 

ortak olmak için 'Oyuncak Çantalar' etkinliğimize 

bekleriz. Katılım için müzemizi arayarak 

rezervasyon yaptırmanız 

gerekmektedir. Eğitmen: Ponscreaworks ,Evren 

Seda Gülmez Tarih: 3 Ağustos Cumartesi Saat: 

11:30-13:30 Yaş Grubu: 6-12 Yaş aile ile 

beraber Etkinlik Ücreti: 45 TL ( Müze giriş ücreti 

dahildir ) 

 

 

 

 

Mozaik Atölyesi 

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, boyaların yerini 

renkli taşlar alıyor, hayallerimiz rengarenk 

mozaiklere dönüşüyor. Dünyadaki en eski sanat 

eserlerinden günümüze kadar sıkça 

rastladığımız mozaik çalışmaları bu kez minik 

ellerle buluşuyor. Bu atölye çalışmasına katılan 

çocukların duvarları mozaiklerle 

renklenecek. Katılım için müzemizi arayarak 

rezervasyon yaptırmanız 

gerekmektedir. Eğitmen : Elif Ratib Tarih : 4 

Ağustos Pazar / 31 Ağustos 

Cumartesi Saat:11:00-13:00 Yaş grubu: 6-10 

yaş Etkinlik Ücreti: 50 TL ( Müze giriş ücreti 

dahildir). 

 

http://www.istanbuloyuncakmuzesi.com/ 
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Sadako Sasaki'yi Anma Günü 

Her yıl olduğu gibi, 6 Ağustos tarihinde 

turna kuşları Sadako Sasaki'nin anısına 

İstanbul Oyuncak Müzesi'nden 

havalanacak. Dünyaya barış mesajları 

vereceğimiz bu anlamlı günde, Japon 

çocuklarımız Türk çocuklarımıza origami 

sanatı ile turna kuşu yapımını 

öğretecekler ve birlikte Japonya 'da 

oynanan geleneksel çocuk oyunlarını 

oynayacaklar. Etkinliklerimiz tüm müze 

ziyaretçilerine ücretsizdir. Müze giriş 

ücreti indirimli 7 TL, tam 10 TL'dir. Tarih: 

6 Ağustos 2013 Salı Saat: 15:30-15:45 

Tanışma 15:45-16:15 Grup 

Mikadosu 16:30-17:00 Kendama 

Oyunu 17:00-17:30 Origami Sanati ile 

Turna Kuşu Yapım Atölyesi 

 

 

 

Dedio Yaratıcı Eller "Kuş Yuvası 

Atölye Çalışması"  

"Kuş Yuvası" atölye çalışmasında 

çocuklar keçe,dal ve oyun hamuru gibi 

malzemelerle, hayallerindeki kuşu ve 

yuvalarını tasarlayacaklar.  

 

Düşlerinin hayat bulacağı bu çalışmaya 

çocuklar aileleri ile birlikte 

katılabilecek. Atölye çalışmasına 

katılmak için rezervasyon yaptırmanız 

gerekmektedir. Eğitmen : Didem-Deniz 

Doğruöz Tarih: 7 Ağustos 

Çarşamba Saat: 11:00-12:30 Yaş Grubu 

: 3-6 yaş (aile ile) 7-12 yaş (aile ile/kendi 

başına) Etkinlik Ücreti : 30 TL'dir ( Müze 

giriş ücreti dahildir) 
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Renklerin Suda Oyunu Ebru Atölyesi -

Bayram Etkinliği 

7'den 70 'e herkesin katılabileceği "Renklerin 

Suda Oyunu" adlı atölye çalışmasında, Ebru 

sanatının temelini öğrenecek, renklerin su 

üzerindeki izleri ile düşlerinizi serbest bırakacak 

ve farklı bir dünyanın kapılarını 

aralayacaksınız. 

 

Eğitmen: Belgin Füruzan Kırıcı Tarih : 8 

Ağustos /22 Ağustos Perşembe Saat: 11:00-

17:00 Yaş: 7 yaş ve üzeri Etkinlik Ücreti :Bir 

adet ebru yapımı 10 TL'dir. 
 

Dedio Yaratıcı Eller "Karagöz Hacivat Kukla Yapım Atölyesi" -Bayram Etkinliği 
Çocuklar, ahşaptan Karagöz ve Hacivat kuklalarını atölye çalışmasında kendi yapıp 

boyayacaklar. Rengârenk KARAGÖZ -HACİVAT kuklaları evlerde her an oynama ve 

oynatmaya hazır olacak! Çalışmaların tamamına 3-12 yaş grubu tüm çocuklar aileleri 

ve yakınlarıyla katılabilecekler. Atölye çalışmasına katılmak için rezervasyon 

yaptırmanız gerekmektedir. Eğitmen: Deniz - Didem Doğruöz Tarih: 9 Ağustos 

Cuma Saat:11:00-12:30 Yaş Grubu : 3-6 yaş (aile ile) 7-12 yaş (aile ile/kendi 

başına) Ücret : 30 TL'dir ( Müze giriş ücreti dâhildir). 

etkinlik-haber 
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Salıncak Gölge Oyunu - Bayram Etkinliği 

Unesco'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanına layık gördüğü Tacettin Diker'in usta 

ellerinde canlanan Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli hikayesini izlemeye hazır 

mısınız? Karagöz ve Hacivat karşımıza balık tutarken çıkıyorlar, ancak deniz kirliliği 

izin vermiyor kahramanlarımıza. Duruma şaşıran ikili bir salıncak kuruyor ve 

başlıyorlar tatlı tatlı atışmaya. Sizleri de Karagöz ve Hacivat'ın çocuklarımızı 

eğlendirirken öğreten neşeli hikayesine ortak olmaya bekliyoruz. Katılım için 

müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Oynayan- Hayali : 

Tacettin Diker Tarih: 9 Ağustos Cuma      Saat: 13:30 Yaş Grubu: 5 yaş ve üzeri     

Ücret: 20 TL.'dir. 

Dedio Yaratıcı Eller "Pinokyo Tasarım 

Atölyesi "-Bayram Etkinliği 

"Küçük Usta Gepetto"lar ahşap tahta 

malzemeyi işleyerek, anne/babaları ya da 

yakınları ile birlikte hayatları boyunca 

unutmayacakları Pinokyo oyuncaklarını 

yapacaklar. Renkli Pinokyolar, pinokyo 

masalı eşliğinde küçük ellerde 

canlanacak. Maceraya hazır olun! Atölye 

çalışmasına katılmak için rezervasyon 

yaptırmanız gerekmektedir. Eğitmen : 

Didem - Deniz Doğruöz Tarih: 10 

Ağustos Cumartesi Saat : 11:00-

12:30 Yaş Grubu : 3-6 yaş (aile ile) 7-12 

yaş (aile ile/kendi başına) Etkinlik Ücreti : 

30 TL'dir. 
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Dedio Yaratıcı Eller "Rüzgar Gülü Atölye 

Çalışması" 

Çocuklar rüzgarla sohbet eden rüzgar güllerini 

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde kendi elleriyle 

yapacaklar. En güzel rüzgar gülleri müzeye 

gelen çocukların ellerinde şekillenecek. Atölye 

çalışmasına katılmak için rezervasyon 

yaptırmanız gerekmektedir. Eğitmen :Didem- 

Deniz Doğruöz Tarih : 13 Ağustos Salı Saat: 

11:00-12:30 Yaş Grubu : 3-6 yaş (aile ile) 7-12 

yaş (aile ile/kendi başına) Etkinlik Ücreti: 30 

TL'dir. 

"Oyuncak Atım" Atölye Çalışması 

Bu çalışmada ebeveynlerimizle beraber keçeden 

oyuncak atlarımızı önce çizecek, yapıştıracak ve 

dikeceğiz. Sonra da düşlerimizdeki atın üstlerine 

binip oyuncak müzesinin kış bahçesinde 

turlayacağız. Katılım için müzemizi arayarak 

rezervasyon yaptırmanız 

gerekmektedir. Eğitmen :Belgin Füruzan 

Kırıcı Tarih : 15 Ağustos Perşembe Saat: 11:30-

13:00 Yaş Grubu : 4-6 yaş (aile ile) 7-12 yaş 

(aile ile/kendi başına) Etkinlik Ücreti: 30 TL'dir. 

 

"Masallarım ve Ben" Atölyesi  

"Masallarım ve Ben" atölye çalışmasında; masal 

kahramanları parmak kuklalarda hayat bulacak. 

Mutlu bir hikaye veya masalı oyuna döken 

çocuklar; sevdikleri kahramanların parmak 

kuklalarını yaptıktan sonra onlara birer mekan 

tasarlayacaklar ve masalsı bir dünyayla 

tanışacaklar. Katılım için müzemizi arayarak 

rezervasyon yaptırmanız 

gerekmektedir. Eğitmen: Ponscreaworks ,Evren 

Seda Gülmez Tarih: 17 Ağustos 

Cumartesi Saat: 11:30-13:30 Yaş Grubu: 6-12 

Yaş aile ile beraber Etkinlik Ücreti: 45 TL  

etkinlik-haber 
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Dedio Yaratıcı Eller-Dinozor Atölyesi 

Evrende bir kere var olan her şey iz bırakıp 

yaşamaya devam ediyor. Bu atölye 

çalışmasında, çocuklar küçük elleriyle 

ahşaptan dinozor oyuncaklarını işleyip, monte 

edip boyayacaklar. Küçük oyuncak ustaları, 

dinozorları oyun ve hayallerinde onlardan 

korkmadan yaşatmaya devam edecek. Atölye 

çalışmasına katılmak için rezervasyon 

yaptırmanız gerekmektedir. Eğitmen: Didem- 

Deniz Doğruöz Tarih: 18 Ağustos Pazar    

Saat: 11:00-12:30 Yaş Grubu : 3-6 yaş (aile 

ile) 7-12 yaş (aile ile/kendi başına) Etkinlik 

Ücreti : 30 TL'dir. 

Sihirli Oyuncaklar Yaratıcı Drama Atölyesi 

Oyuncaklar " sihirli oyuncaklar" atölyesiyle yeniden 

hayat buluyor.. Bu çalışmada çocuklar, yaratıcı 

drama yöntemiyle müzedeki oyuncakları 

keşfederek, birer sihirli oyuncak olarak onları 

canlandıracak. Maskelerden yeni suratlar yapıp, 

kendi kostümlerini tasarlayacak ve bir yandan 

yaratıcılıklarını geliştirirken diğer yandan oyunlar 

oynayacaklar. Katılım için müzemizi arayıp 

rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Eğitmen : 

Özge Gökbulut Tarih : 20 Ağustos Salı Saat : 

11:30-13:00 Yaş Grubu: 6-12 yaş Atölye Ücreti: 

30 TL'dir ( Müze giriş ücreti dahildir ) 

 

Bez Bebek Yapım Atölyesi 

Bir denizkızı, pamuk prenses, kırmızı başlıklı kız 

ya da bir balerin; bir kovboy ya da Batman.. 

Hayalindeki bebeği kendi ellerinle yapmak ister 

miydin? Banu Kurt'un eğitmenliğinde 

gerçekleşecek bez bebek atölyesinde, her yaştan 

katılımcı kendi bebeğini tasarlayabilecek. Katılım 

için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız 

gerekmektedir. Eğitmen: Banu Kurt Tarih: 25 

Ağustos Pazar Saat: 11:00-14:00 Yaş Grubu: 5-8 

yaş (aile ile) 8 yaş ve üzeri tek başına 

katılabilir. Atölye Ücret: 50 TL'dir. 
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BÜTÜN GÜN AYNALARI 
 
Yüzü gitgide suya dönüşen kadınım  
Bir iğne, bir iplik kaldık şu dünyada  
Ancak birbirleriyle bütünlenebilen..  
Düşün ki, senin bütün adlarını söylesem  
Doğa ayaklanır, koşarak gelir yanıma  
Yüzü gitgide suya dönüşen kadınım  
Benzedik birbirine bakan iki aynaya  
 
Yaşamak güzel, yaşamak güzel, yaşamak  
Artıları, eksileri yitirsek de boyuna  
Kör bir noktada durup ardımıza baksak  
Sularda pul pul, toprakta tel tel  
Çözülüp dağılsak ve ömür desek buna  
Al yarısını, öbür yarısı bende kalsın  
Öleceğin günü bana önceden haber ver  
İçimdeki, dışımdaki saatleri kurdum  
Yelkovanı kovalayan akrep gibi kaldım burada  
 
Yüzü gitgide suya dönüşen kadınım  
Bir gün bütün aynaları kırarsam şaşırma  
Ben aklımı yitirdim yüreğimi buldum.  
 
AHMET ERHAN 
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