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Yasemin Sungur 

Yeni bir ay ve yeni bir dergi ile buluşuyoruz... Dergimiz insanın yaşamında var olan her konuya 
olumlu içerik ile dokunmaya çalışıyor. Umarım yine bu ay da seçtiğimiz konularla yararlı,  
oluruz.  
 
Beni son aylarım çok hareket halinde geçiyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok seyahat yaptım.  
Gaziantep, Ankara, Afyon, Kayseri, Erzurum, Trabzon, Lefkoşa, Rize... Her seyahat yeni insanlar 
yeni deneyimler demek. Seminer ve konferans vermek için gittiğim şehirlerde öğrenciler ve iş 
insanları ile bir araya geldik. Kariyer ve Gelecek, Duygusal Zeka, Konumuz: Mutluluk, Yönetimde 
Koçluk Bakış açısı, Müşteri İlişkilerinde Koçluk Bakış Açısı ismini verdiğim seminer ve konferans 
konuşmalarımı yaptım. Katılanlar bilir benim konuşmalarım interaktif, yani karşılıklı konuşmaya 
fırsat vererek ilerler.  
 
Yaptığım iş pek çok konuda okumamı araştırmamı gerektiriyor. Bir konuşma hazırlamak için 
binlerce sayfa okuyorum. Okuyorum, anlıyorum, sindiriyorum ve yorumluyorum. Kendi 
yaşamımla buluşturuyorum öğrendiklerimi ve kendi hikayelerimle anlatıyorum. Ben pozitif 
psikoloji akımının takipçisiyim. Pozitif psikoloji insan doğasında yanlış olan noktalara bakmak 
yerine  olumlu olan özelliklere bakar. Bu alan psikolojinin her hangi bir alanına rakip olmayı ya 
da eleştiri getirmeyi hedeflemediği gibi, var olan sisteme katkıda bulunmaya çalışır. Bireyin 
güçlü yanları, yetenekleri, kişiliği ve olumlu özellikleri üzerine eğilir, daha verimli ve mutlu 
olmasına katkıda bulunur. Bugün yaptığımız koçlukta bu düşünceyi kullanır. Seminerlerimde de 
bunu anlatıyorum. Hedeflediğimiz iyi bir yaşam için sadece kendimiz gayret edebilir ve 
gerçekleştirebiliriz. Mutlu olmak için de gayret etmeliyiz diyorum.  
 
Bu arada Kitap ile Sohbet Pazartesi’sinde Stefano Elio D'Anna’yı misafir ettik. Çok etkilenerek 
okuduğum Tanrılar Okulu kitabı hakkında yazarı ile sohbet müthiş bir deneyimdi. Onun bir sözü 
ile bitireyim bugün yazımı “düşmanını ve korkularını sev, kendini tanıman ve geliştirmen için 
iyi bir  fırsat”  
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın, paylaşın ve farkı görün… 
  



Martı’da Bu ay Neler Var? 

Olumsuz düşünerek  

nasıl mutlu olursunuz? 

 
Düşünceleri Dinlemek 

 
Tanrılar Okulu 

 
Geçmişin Suçluları,  

Geleceğin Girişimcileri 

 
Yaşam Koçum Aristo 

 
“men e men”  

 
Yemekte Özgürlük – Finger 

Food 

 
Sevda Ömrü 

 
Gizemli Bilgeler 

 
Ne Dediğine Değil, Ne 

Yaptığına Bak! 

 

Korkuyorum Anne 

 

 
 

Özgür Bolat 
 
Ufuk Tarhan 
 
Deniz Öztaş 
 
Dilek Eriklili Beck 
 
Hande Çeçen 
 
Murat Karakaş 
 
Regina Roettgen 
 
Zeynep Kıyak 
 
Elif Selim 
 
Deniz Öztaş 
 
Aytül Bingöl 
 
 

7 
 
10 
 
12 
 
16 
 
24 
 
30 
 
32 
 
36 
 
38 
 
42 
 
48 



Martı’da Bu ay Neler Var? 

Çatışmak Ya Da Çatışmamak… 

İşte Tüm Mesele Bu! 

 
Gerçek, Sadece Gerçekten 

İstemek Demektir! - 4 

 
Güney Hindistan ve Andaman 

Adası 

 
Sahneye Yakışan İnsanlar 

 

Nisan Ayı İçin Seçtiklerimiz 

 
Çanakkaleli Çocukların Yüzü 

Güldü... 

 
Bir Sosyal Bilgiler 

Öğretmeninin Gökyüzü Aşkı 

 
Kendinizi Tanımak İçin Olaylara 

Şans Verin… 

 
iki lezzet, iki tarif 

 
Hansel ve Gretel 

 
 

Zeynep Kıyak 
 
Kazım Yurdakul 
 
 
Sema Büyüksıvacı 
 
Ayşe Erbulak 
 
Sevtap Samra 
 
Gönül Güvenir 
 
Nurcan Örtügen Gök 
 
 
Asude Argun 
 
Aslı Balakın 
 
Ayşem Öztaş 

54 
 
58 
 
 
62 
 
70 
 
74 
 
78 
 
82 
 
 
86 
 
90 
 
94 

martı* nisan 2013 



martı* nisan 2013 

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

mutlu bireyler, mutlu aileler ve mutlu çocuklar için  
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Çoğu insan olumsuz duyguları görmezden gelerek, onlardan kaçarak ya da onları 

bastırarak mutlu olabileceğini zannediyor. 

 

Daha da kötüsü etrafındaki insanların da olumsuz duygularını bastırmasına sebep 

oluyor.  

 

Örneğin, çocuğuna ‘Üzülme çocuğum, bir dahakine başarırsın.’ , ‘Senin gibi bir çocuk 

üzülür mü?’ ya da ‘Buna da üzülünür mü?’ diyebiliyor. 

 

Bu şekilde duygularını sahiplenmeyen ve dolayısıyla mutlu olamayan çocuklar 

yetişiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLUMSUZ DUYGULARDAN KAÇMAK 

Olumsuz duygulardan kaçmaya çalışmak büyük bir sorun. 

 

Kısa vadede çözüm getirse de uzun vadede mutsuzluk getiriyor. 

 

Örneğin, uzun süreli ilişkilere girmeyen bir insan, terkedilmek korkusundan kendisini 

koruyabilir ama uzun vadede ait olmamanın ve yalnızlığın acısını çekecektir. 

 

Olumsuz düşünerek nasıl 

mutlu olursunuz? 

Özgür Bolat 
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OLUMSUZ DUYGULARDAN KAÇILMAZ 

Aslında olumsuz duygulardan kaçmak neredeyse imkansızdır. 

 

Çünkü olumsuz duygular da pozitif duygular kadar hayatta kalmak için gereklidir. 

Örneğin, suçluluk duygusu olmasa, asla değerlerimizi koruyamazdık. 

Kıskançlık  olmasa, ilişkilerimizi sürdüremezdik. 

 

Utanç olmasa, sosyal normları koruyamazdık ve toplumsal yaşam bozulurdu. 

Korku olmasa, tehlikelerden korunamazdık. 

 

KAÇMAYA ÇALIŞIRSAK 

Yaşam için gerekli olan bu olumsuz duygulardan kaçmaya çalışırsak, ne olur? 

Bu duygulardan ne kadar kaçmaya çalışırsak, bu duygular o kadar hayatımızda olur. 

‘Beyaz ayı düşünmeyin’ dediğimde, beyaz ayıyı düşüneceksiniz. Neden? 

 

Kendinize beyaz ayıyı düşünmeme görevi verdiğiniz an, her 10 saniyede bir bu 

görevi yapıp yapmadığınızı kontrol edeceksiniz. Sürekli beyaz ayı aklınıza gelecek. 

Aynı şekilde olumsuz duygulardan kaçtığınız zaman, olumsuz duygular sürekli 

aklınızda olacak. 

 

Onun için olumsuz duygulardan kaçmak neredeyse imkansızdır. 

Peki, bu durumda olumsuz duyguları pozitif duygular ile değiştirmeli miyiz? 

 

KENDİMİ SEVİYORUM 

Olumsuz duyguları ilk önce kabullenmeden, hayır. 

Bu düşünceleri kabul etmeden, onları pozitif düşünceler ile değiştirme çabası çok 

zordur. Dahası bu çaba, olumsuz duyguları daha da pekiştirir. 

Örneğin, bazı insanlar ‘Kendimi seviyorum.’ der kendilerine. 

eğitim 
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Bu aslında tam olarak kendilerini sevmemeyi pekiştirir. 

Çünkü insanlar düşünce yapıları ile örtüşmeyen fikirleri ‘bilişsel 

çatışmayı’ engellemek için reddeder. 

 

‘Kendimi seviyorum’ diyen insanlar genelde kendisini sevmeyen insanlardır. 

Kendini gerçekte sevmeyen bir kişi ‘Kendimi seviyorum’ derse, kendisinde bilişsel 

çatışmazlık yaratır. Bunu engellemek için de ‘Kendimi seviyorum.’ cümlesini 

reddeder. 

 

Bu durumda kendini sevmemek daha da pekişir. 

 

NE YAPMAK LAZIM 

Olumsuz düşünceleri reddediğimiz zaman daha çok hayatımıza giriyor. 

Değiştirmeye çalıştığımızda daha da pekişiyor. 

 

Bu durumda onları olduğu gibi kabul etmek ve  yargılamadan üçüncü bir kişi gibi 

gözlemlemek ve onları irdelemek gerekiyor. 

 

Olumsuz düşüncelerimizi analiz edince, kendi değerlerimizi buluruz. Kendi 

değerlerimizi bulunca da hayatı. 

 

Ama şunu da bilmek gerekir. Hem pozitif düşünce hem de olumsuz düşünce tek 

başlarına zararlıdır.  İkisini harmanlamak gerekiyor. 

 

Sonuç olarak mutlu olmak, olumsuz düşüncelerden kurtulmak ile olmuyor. 

 

Tam tersi onları kabullenmek ve sahiplenmek ile oluyor. 

  

 

 



Düşünceleri Dinlemek 
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1949 yazında Avustralya’dan İngiltere’ye gelen ve BBC’de “akıl okuma” programı 

yapan Piddington çifti, büyük sansasyon yaratmışlardı. Radyoda bir gecede 20 

milyon insanın dinlediği karı-kocanın  “akıl okuma” işini nasıl yaptıkları asla 

çözülemedi. Ama bunu yapabildikleri tarihi kayıtlara geçti.  

http://www.abc.net.au/radionational/programs/hindsight/the-amazing-

piddingtons/3563190  

 

Taa o zamanlardan beri beynin kapısı aralanmaya ve düşünce gücüyle makinalar 

kontrol edilmeye, ya da tam tersi yapılmaya çalışılıyor. Beyne “telepatik askercikler” 

göndererek insanlara bir şeyler yaptırmak veya beyin dalgaları ile dış dünyada işler 

çevirmek insanlığın en çok uğraştığı konuların başında geliyor.  

  

Eh normal! Beyin, aslında dünyanın en gelişmiş arama motoru. Çok kıymetli. Herkes 

onu ele geçirmenin, yönetmenin peşinde... 

  

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, özellikle maymun ve farelerle yapılan deneyler, 

hassas sensörlerle beyin sinyallerinin, komutlarının dataya dönüştürülmesini 

mümkün kıldı. 
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“Konuşmadan düşünce ile söylemek” konusunda pek çok uygulama yapılabilir 

hale geldi. Bedensel engelli insanların, vücutlarına takılan protezlere komut 

verebilmesi ve işlerini düşünce güçleriyle görmeleri artık hayal ya da sihir değil. 

Düşüncelerin joy stick gibi komut verebileceğini konuştuğumuz, deneyimlediğimiz bir 

dünyadayız... 

 

Düşünceleri Dinlemek!  

Beyin dalgalarını bilgiye dönüştürmek aslında bir anlamda “düşünceleri dinlemek” 

düşünce hırsızlığının da yolunu açıyor. Sır saklamak tarihe karışıyor. Bir kişinin 

terörist eylem yapma niyeti, önceden anlaşılabilir görünüyor. Bu durumda “hadi 

canım, yok artık!” diye diye seyrettiğimiz, Tom Cruise’un oynadığı meşhur Minority 

Report “science fiction (Bilim kurgu) değil, science fact (bilimsel gerçek) oluyor. Çok 

da uzak olmayan bir gelecekte hepimiz bir kameraya bakacağız ve o kamera 

beynimizi okuyarak aramızda uçak düşürme planı olup olmadığını anlayacak.  Bu 

videoda (http://www.ufuktarhan.com.tr/detay.asp?id=1974 ) tarafından gelecek 5 

yılda gerçekleşmesi tahmin edilen teknolojiler anlatılıyor. İçlerinden biri beyin 

okumakla ilgili… Çok ilginç ve ne kadar yakın... Lütfen göz atın.  

  

Beyin Yıkama... 

  

Zihin kontrolü, düşünce reformu, aklın yeniden eğitimi gibi konular; 1950’de Kore’de 

esir düşen Amerikan askerlerinin davranış değişiklikleri ile iyice alevlendi. 1957-1967 

arasında Amerika “Behavioral Modification – Davranışsal Değişimler” ve “zihinin 

şifrelerini çözmek” konularına yoğun biçimde odaklandı. 1970’lerde bu konular CIA 

gibi gizli servislerin rutin çalışmaları arasına girdi. Amerika’da özellikle o yıllarda CIA 

tarafından beyinlerinin yıkandığı iddialarıyla mahkemeye başvurmuş pek çok insan 

var. 18 Kasım 1978’de gerçekleşen, 900 kişinin ölümüyle sonuçlanan insanlık 

tarihinin en büyük toplu intiharı, Jim Jones olayı da beyin yıkamanın nerelere 

varabileceğini göstermek açısından çok çarpıcı bir örnektir. 

  

22.10.2002’de radyo frekansları ile uzaktan düşünce okuma ve kafaya düşünce 

ışınlama gibi konularda alınmış patentlerin olduğunu bildiğimiz bir dünyada “tele-

kulak” gibi dertler ne kadar ilkel ve gereksiz kalacak düşünebiliyor musunuz?  

 

Toprak savaşları ile güç mücadelesi yapan insanoğlu, “beyin fethetme” diye 

özetlenebilecek yepyeni harp alanlarına doğru yol alıyor. Hani eskiler otoriter tipler 

için “kaşıyla, gözüyle yönetiyor” derlerdi ya... Gelecekte kaş-göz hareketine dahi 

gerek kalmaksızın, “düşünceyle yönetiyor” denecek... 

  

Bu konuda önemli bir belgesel var. Bu linkten (http://goo.gl/c4mwZ ) videosuna 

erişebilirsiniz. Mutlaka izlemenizi öneririm. Şaşıracaksınız.  

  

Bundan sonrasında ses değil, düşünce dinleyeceğiz anlaşılan... 
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Hayatta, tesadüf veya şans diye bir şey var mı?.. 

  

Hayatımın dönüm noktalarından biri olan ‘baba’ olmamla beraber elime Robin 

Sharma’nın bir kitabı geçmişti... Üç ay sonra kendisi ile el sıkıştım. Hem mesleki, hem 

de kişisel hayatıma büyük bir katkı yaratan ‘Zihinsel Pazarlama’ (Neuromarketing) 

konusuna ilgi duymaya başladığım dönemdeki okuduğum iki yazar, Dan Ariely ve 

Martin Lindstorm Türkiye’ye geldiler ve onları dinleme fırsatı buldum... Yerli, yabancı 

örnekler devam ederken, başucundan hiç ayırmayacağım bir kitap ile 

tanıştım: Tanrılar Okulu... 

 

Sevgili üstadımız, Yasemin Sungur’un beş senedir düzenlediği ‘Kitap ile Sohbet’ 

etkinliğinde sıra Tanrılar Okulu’na gelmişti. Diğer kitaplar gibi bir ay değil, çok uzun bir 

süre ayrılmıştı bu eşsiz esere... Kah umutlanıyor, kah tokat yiyor, kah şaşıyorduk 

kitabı okurken... 

 

Tahmin edebileceğiniz gibi Yasemin Hanım’ın katkıları ile kitabın yazarı Professör 

Stefano D’Anna, Kitap ile Sohbet’i ziyaret etti ve kendisi ile tanışma imkanı bulurken, 

kendisinin çok değerli fikirlerini dinledik. 

  
 
 

Tanrılar Okulu 

Deniz Öztaş 
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Tanrılar Okulu müthiş bir yapıt, dönem dönem içerisindeki fikirler üzerine bazı 

yazıları, sitede bulabilirsiniz. Stefano D’Anna’ya göre kitabın ana fikri: 

 

“Dışardan bir şey yoktur, hepsi içeridendir.”- Şunu anlayın ki, düşmanınız sizin için 

çalışıyor...- Kendimiz, en kötü düşmanımızdır... 

 

İlk adım, kendini gözlemlemekle başlıyor, ve bu gözleme göre tüm değişimleri içten 

yapmak... Kendiniz değiştirirsen, Dünya da değişecektir. 

  

Kitapta bol bol sağlık ve nefes ile kısımlar var; duygularımızla nefesimiz değişir, 

nefesimizle de duygularımız değişir; bu ilişki çift yönlüdür. 

  

Profesörün diğer bir önemli yönü, son derece mütevazi oluşu... Kendisi şöyle diyor: 

“Yazarın adı, kendisi önemli değildir. Kitap önemlidir. Bu tip evrensel kitaplar 

genellikle bir kere yazılır, devamı olmaz. Pinokyo’nun yazarının ismini biliyor 

musunuz?” 

 

Bu arada yazara göre, Pinokyo, dünyanın en iyi hikayesidir.  

Hepimiz aslında birer Pinokyo’yuzdur. Birileri görünmeyen ipler ile hayatımızın 

kontrolünü elinde tutmaktadır. 

 

Bu arada, Pinokyo’nun memleketi Collodi’ye gitmemize rağmen, yazarın gerçek 

ismini biz de hatırlayamadık. (Collodi, yazarın lakabı, gerçek ismi değil...) 

  

Hiç hayatınızda bir kitabı farklı dönemlerde iki kere okudunuz mu? 

 

kitap-etkinlik 
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Debbie Ford’un “Işığı Arayanların Karanlık Yanı” kitabını kendimi zorlayarak 

okuduktan iki sene sonra tekrar okuduğumda bambaşka bir keyif aldım. Aynı durum 

Tanrılar Okulu’nu ikinci defa okurken yaşayabilirsiniz. 

 

D’Anna’ya göre, “Kitap, bizimle değişiyor.” 

Dinleyenleri zorlayan diğer bir konu ise kitapdaki “Bilinçli Rol” yapmak.  

Maske=mascara=persona=kişi anlamlarına geliyor. 

Oynamak, sahtekar olmanın dışında, o anda gereken rolü, sanal olarak oynamaktan 

geçiyor. 

 

İçinizden hoşunuza giden bir durumda, çocuğunuza belli bir tavrı göstermek 

durumunda kalmak gibi hayal edilebilir durum. 

  

Yazardan, anne-babaları düşündürecek bir cümle daha: 

“İki çocuklu bir aile, genellikle çocuklarından birisini diğerine göre daha akıllı olarak 

görür. Lütfen, aptal olanını bana yollayın! O daha başarılı olacaktır.” 

 

Stefano, Türkiye’ye çok sık gelen biri, bir keresinde Konya’da Mevlana Türbesini 

ziyaret etmiş, ve girişteki yazının anlamı sormuş. Yazının çevirisi şöyle: 

 

“Burası aşıkların kabesi, buraya eksik gelen tam çıkar” 

İşte hepimizi düşündüren ve hayal kurmamızı sağlayan soru geldi kendisinde: 

  

“Mevlana Okulu neden yok?” 
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Bir mezuniyet törenindeyim. Ama bu ne alışık olduğumuz mezuniyet törenlerine 

benziyor ne de öğrenciler bizim düşündüğümüz gibi. Onlar “hapishane” yaşamından 

geliyor ve devam ettikleri bir eğitim programından sonra diplomalarını almayı 

bekliyorlar. Törenden önce bazıları kısa da olsa topluluk önünde bir konuşma yapıyor.  

  

Programdan geçen yıl mezun olmuş olan, doğuştan girişimci, karizmatik, lider 

görünümlü Jose Vasquez (26) söze başlıyor. Bu genç adam şöyle diyor, 

 

“Baba mesleğinden etkilenerek kendi işimi kurdum, ürünün kalitesini, müşteri 

memnuniyetini daha 17 yaşlarımda iken öğrendim, kar marjını ve nakit akışını da 

biliyordum, günde 2000 dolar kazandığım günlerde olmuştu. İyi müşterilerime 

hediyeler gönderiyor, bazılarını yemeğe de çıkarıyordum.“ (Müşteri Memnuniyeti!) 

 

Ama tek bir problem vardı, satısını yaptığı ürün UYUSTURUCU idi. Babası ve iki 

kuzeni ile hapishaneye giriyor. İki yıl sonra hapisten çıkıyor ve şimdilerde kendine yeni 

bir hayat kuruyor genç bir girişimci olarak, yeni işiyle ve tabi ki yasal yollarla.  

 

DEFY VENTURES 

ONLAR AMERIKA’ DA:  
Geçmişin Suçluları, Geleceğin 

Girişimcileri 

Dilek Eriklili Beck 

amerika’dan bildiriyorum 
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Sözlerini şöyle sürdürüyor” bundan bir süre önce hapishanedeki bir hücreye 

kapatıldım. İnsanlarla hiçbir görüşmenin olmadığı, yiyeceğimizin bile küçücük bir 

pencereden bırakıldığı bir hücre. Bunu söylemek gerçekten zor ama bir süre önce o 

turuncu hapishane kıyafetini giyerken, şimdi takım elbiseli, kravatlı bir girişimciyim. 

Kendi işimin sahibi (CEO) olarak 18 müşterime  “ Happy Vida” ismindeki şirketimle 

profesyonel consiyer servisi yapıyorum. Birçok üst düzey yöneticinin önünde beni 

mezuniyet kıyafetleri içinde gören annem ve büyük annem çok gururlandı. Artık bir 

girişimci olarak düşlerim de bile inanmayacağım bir işin sahibiyim ve bunu ben 

başardım.” 

  

Bir diğer konuşmacı söze başlıyor; 

“Ben bir adam oldurdum. 16 yaşındaydım. Kardeşimin katili olduğunu düşündüğüm 

adamı. Adaleti kendi ellerimle vermek istedim. Ve 21 yıl parmaklıklar ardında cezamı 

çektim” diyor Fabian Ruiz. 

  

Nasıl tanıdık bir hikâye, Fabian’in yaşamı beni yıllar öncesine götürüyor. İstanbul’daki 

iş yaşamımda karşılaştığım bir görüşmeyi hatırlatıyor, farklı ülkelerde de olsa hikâye 

hep ayni.  

 

Türkiye’de çalıştığım şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanına, İş ve İşçi Bulma 

Kurumu, görüşmek üzere adaylar gönderiyordu. Bu adaylardan bazıları da eski 

‘hükümlü’ idi. Benim en zorlandığım görüşmeler elbette bu adaylar ile yaptığım 

konuşmalardı. Onlara ne soracaktınız? 

 

-Daha önce nerede çalıştınız?  

-Nasıl bir iş deneyimine sahipsiniz?  

-İşinizden ayrılma sebebiniz nedir?  

 

Ne yazık ki bu soruların hiç biri onlar için hazırlanmamıştır. 

O eski bir “hükümlü” olarak sadece hikâyesini anlatır, anlatırken de genelde önüne 

bakar, birçoğu “kader mahkûmu” dur, siz dinlersiniz, dinledikçe gözlerinizden akan 

yaşlara engel olamazsınız. Şirkette ona uygun olabilecek bir iş bulmak için 

çabalarsınız ama işe yaramaz ve sonuçta iki kolunuz bağlıdır. 
  
Eski hükümlüler benim için “SUDAN ÇIKMIŞ BALIKLAR” gibidir. Yıllarca 

hapishanede yaşamış, her gün takvimde günleri, yılları saymış, dışarıya çıkma, 

özgürlüklerine kavuşma, yeni hayatlarına başlama hayali kurmuşlardır.  

 

Özgürlüklerine kavuştukları günlerde ise dışarısının hiç de düşündükleri, hayal 

ettikleri gibi bir yer olmadığını anlamaları uzun sürmez. 

  

O günlerde, toplum olarak onlara nasıl yardım edebiliriz, ne yapabiliriz sorusunu 

kendi kendime sorardım. Fakat bir “İK uzmanı” olarak daha yolun çok başındaydım 

ve tek istediğim belki bir gün belli bir konuma gelince bir şeyler yapma arzusu idi.  

 



18 

Bir organizasyon kurup, kısa süreli bir meslek edindirme projesi oluşturulabilirdi. 

Yetenek ve ilgi alanlarına göre herhangi bir işi öğretmek ve bir şirkette iş bulmasını 

sağlamak zor olmamalıydı. 

 

Amerika’ya yerleşince, ne yazık ki böyle bir projeyi hayata geçirmek sadece 

düşüncede kaldı ve eyleme dönüşemedi. Benim kendi ülkemde gelecekte bir gün 

yapmak isteyip de yapamadığım bu isin bir benzerini Amerika’da Catherine Rohr 

başarmıştı. 

  

DEFY VENTURES’in kurucusu “CATHERINE ROHR” ile 2012 yılının Aralık ayında 

öğrencilerinin mezuniyet töreninde tanıştım. Eski hükümlü-yeni öğrenciler çocuklar 

kadar mutluydular, gözlerinde ve davranışlarında bir çocuğun masumiyeti vardı, sanki 

yıllarca bir suçtan dolayı hapiste yatan onlar değildi. Kendilerine değer verildiğini, bir 

birey olarak ise yaramanın verdiği mutluluğu, yaptıkları konuşmalarında da belirttiler. 

Sanki yeniden doğmuşlardı. 

  

Catherine Rohr, Defy Ventures’i kurmadan yıllar önce Teksas’taki hapishane 

girişimcilik programını (PEP-Prison Entrepreneurship Program) yönetti ve eğitimler 

verdi. Onun liderliğindeki program 5 yıl içinde 600 mezun verdi. Mezunlardan sadece 

%5’i hapishaneye geri döndü. (Bu oran ülkenin genel ortalamasında  %50’dir.) Bu 

program sayesinde, oradaki hükümlülerin bazılarında doğuştan gelen liderlik, iş 

yönetimi becerisi gibi özelliklerini fark etti. Ona göre çoğu potansiyel bir girişimci değil, 

girişimcilikleri kanıtlanmış kişilerdi ancak kanunsuz yollarla, araba hırsızı, gangster ya 

da uyuşturucu satıcısı gibi.  

 

Ve tanıştığı bu suçluların çoğu, karizmatik, bağımsız, risk almaktan korkmayan 

kişilerdi. Tıpkı iş yaşamında başarılı olmuş yöneticiler ve girişimciler gibi. 

martı* nisan 2013 

amerika’dan bildiriyorum 
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Catherine Rohr, Newyork civarında kar amaçsız bir organizasyon olan DEFY 

VENTURES’ 2010 yılının Ekim ayında kurdu. Bu organizasyonun amacı, hapisten 

yeni çıkmış ve artık parmaklıklar ardına tekrar dönmek istemeyen ve yeni bir hayata 

başlamanın heyecanını duyan eski hükümlülere eğitimler vererek yardım etmek, 

onlara kendi işini kurup yönetmesini sağlamak ve 1 yıl süresince bu işin takibini 

yapmaktı. MBA programına benzer daha basitleştirilmiş dersler ile yeni girişimciler 

yaratmaktı amaç. 

 

Defy Ventures, bağışlar ile kuruldu ve ülke genelindeki bazı şirketler, Venture 

kapitalistler ve özellikle Newyork civarındaki girişimciler, şirketler, bankalar v.b 

kuruluşlar ve diğer bağışçılar ve gönüllü çalışanlar ile de yaşamını sürdürüyor. 

 

Google,Bloomberg,Bridgeway Capital,Weinberg Foundation,Buford 

Foundation,Cornerstone Foundation, Grace and Mercy Foundation gibi büyük 

kuruluşların ve bir o kadar da küçük kuruluş ve bireylerin( 400’den fazla)  desteği ile 

2.000.000 dolar bağış topladı  ve  bu bağışların her kurusu yardım bekleyen eski 

hükümlülerin başarısı için harcanacak, takibini de Yönetim Kurulu üyeleri yapacak. 

  

Catherine Rohr, iş yaşamında başarılı olmuş üst düzey yöneticileri, girişimcileri bu 

programda gönüllü olarak çalışması konusunda ikna ediyor. Gönüllüler bazen 

konuşmacı olarak katılıyor yada öğrencilerin yapmak istedikleri is için görüş bildiriyor 

(judges) , bazıları da bir yada birkaç öğrencinin Mentor’i /Koç’u oluyor.  

  

Eğitime katılmak isteyen hükümlüler, bir kaç görüşmeden sonra programa uygun ise 

kabul ediliyor. Gecen yıl ilk mezunlarını veren Defy Ventures, 2012-2013 öğretim 

yılına da 60 öğrenci ile başladı. “Boot Camp” dedikleri 1 aylık zorlu bir süreçten gecen 

öğrencilere bunun daha başlangıç olduğu hissettiriliyor ve bu dönemde 

vazgeçmeyenler, kararlı olanlarla programa devam ediliyor.  

  

Eğitim programında birçok dersler görüyorlar. 

1. Eğitim süreci 2 aylık 160 saatlik eğitim programından oluşuyor. Bu iki ay sonunda 

diplomalarını alıyorlar fakat yapacakları iş konusundaki sunumun sonunda bir para 

ödülü yok. Devam eden 2.ve 3. Eğitim sureci 2 aylık programlar halinde. 

 

1.ciye verilen en yüksek ödül 25.000 dolar.  

 

Defy Ventures, ayırdıkları bütçe ile işinde başarılı olacaklarını düşündükleri Diğer 

yarışmacılara /girişimcilere de para yardımı yapıyor.  

 

Her eğitim sürecinin sonunda öğrenciler; üst düzey yöneticilere, başarılı girişimcilere 

yaptıkları sunumlarda: Şirketlerinin adı, logosu, yapacağı iş için gerekli sermayeyi 

bildiriyor, jürinin karşısında girişimci olarak yapmak istedikleri isin misyonu, ürünün 

tanıtımı, fırsat analizi, hedef pazarları, rekabet ortamı, farklılıkları, pazarlama 

stratejilerini anlatıyorlar. Yarışmacılar, sunumdan sonra jürinin isleri hakkındaki 

düşüncelerini dinliyorlar ve sorulan soruları cevaplandırıyorlar. Daha sonra jürinin 

değerlendirmesini ve onlara verecekleri puanı bekliyorlar. 

martı* nisan 2013 
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21 Şubat 2012 tarihinde, sunumlarını yapacakları bir gün, ben de gözlemci olarak 

toplantılarına katılıyorum. 2. Eğitim süreci sonunda bu eski hükümlü-yeni öğrenciler 

çok heyecanlı bir şekilde yapacakları sunumlara hazırlanıyorlardı. Sınıf arkadaşları ile 

aralarındaki rekabete rağmen bir bütün olmuşlar, herkes birbirine eksik olduğu konuda 

yardım ediyordu. İçlerinden birisi:” bu programın bir yararı da ödülün dışında diğer 

insanlara tekrar güvenmeyi, yardım etmeyi öğretti, sanki sınıf arkadaşlarımızla kardeş 

gibi olduk “diyordu.  

 

İlk tanıtımı Pedro Minaya yapıyor. Profesyonel boya/badanacı ve su anda bu isi zaten 

yapıyor ve müşterileri de var, işini daha da büyütmek istiyor. Ve tabi ki para ödülünü 

de kazanmak. 

  

İkinci sunumu Michael Cole “Mikey” yapıyor. İş planından bahsediyor, konuşmasına 

çok iyi hazırlanmış ve kendine güveni tam, yapacağı dondurma işinden bahsettikten 

sonra bizlere satacağı ürün olan dondurmanın içerisinde organik ürünler kullandığını 

söylüyor. Ürününden tüm jüri üyelerine tattırıyor, içinde balsamic sirkesi olan çilekli 

organik dondurma nerede ise yediğim en lezzetli dondurma. 

 

3,4 ve 5. sunumlardan sonra öğle yemeğine geçiliyor.  

Üç ayrı toplantı salonundan gelen yarışmacılar ve jüri üyeleri, Defy çalışanları bir 

araya geliyor. Bu yılın öğrencilerinden ve “Noel’s Catering Kitchen”Şirketi kurucusu 

Robert Crawford hazırladığı yiyecekleri bize afiyetle sunuyor. 

  

  

martı* nisan 2013 

amerika’dan bildiriyorum 
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Yemekte yanımda oturan ve 25 yılını hapiste geçirmiş Russell Tucker ile sohbet 

ediyoruz. Hapishane yaşamının zorluklarından, hapishanelerin şehrin çok uzağına 

inşa edilmesi ile aile ziyaretlerinin nerede ise imkânsız olduğunu söylüyor ve zamanla 

birçok kişi ailesinden kopuyor ve yalnızlaşıyor, diyor. 

 

Yemekten hemen sonra, büyük toplantı salonunda Venture Kapitalist Mr. Tim Draper 

girişimcilik hakkında bir konuşma yapıyor. Sabah ki toplantıda karsımda konuk jüri 

olarak oturan kişinin unlu biri olduğunu sonradan öğreniyorum. Ve konuşmasından 

bazı başlıklar: 

 

“Girişimci hata yapar, başarısız olur ama asla vazgeçmez, inandığı bir şey uğruna 

denemekten yorulmaz, başarı kazanana kadar bunu sürdürür.” 

 

Video konferansının geliştirilmiş halini düşünürken, Skype ‘in nasıl doğduğundan, 

Yıllar önce parasız bir e-mail hattı düşündüklerini ve “Hotmail” in kurulduktan sonra 

nasıl 18 ay gibi kısa bir sürede 11 milyon kullanıcıya ulaştığından bahsediyor. Dedesi 

ve babası da bir Venture Kapitalist ve onun için iyi bir ‘ rol model’ olduklarını belirtiyor. 

“Eğer örnek alacağınız rol modeli önünüzde yoksa isiniz daha zor” diyor.  “Ne is 

yapmak istiyorsanız ona yoğunlasın, pek yapılmamış, denenmemiş şeyleri bulun. 

Aptalca şeyler de deneyin. Dibe vurdun mu her şey yapabilirsin. İlk denemelerinizde 

başarısızlıklar, kayıplar olabilir, ama her zaman içinizde yeniden deneyeceğim isteği 

olsun.” 

 

“Facebook ve Google’dan  onlara yatırım yapmamız için teklif geldiğinde, elimizde 

yatırım yaptığımız ve yönetmekte olduğumuz çok iş vardı, ve biz biraz cimri 

davrandık.” Ve kaçırdıkları bu fırsatları kayıp olarak görmediğini de belirtiyor. 

  

Ertesi günde finale kalanların sunumları ve büyük ödüllerin kimlere dağıtılacağı 

açıklanıyor. 22 Şubat gecesi düzenledikleri küçük bir kutlama gecesine katılıyorum.  

Sembolik çeklerini alıyorlar. Bazılarına başarısız olsalar da, onları mutlu etmek için 

100 dolarlık Cem veriliyor. Ve büyük ödülü dondurmacı “Mikey” kazanıyor. Herkes 

mutlu ve sevinçli, ödül töreninden sonra DJ in şarkıları ile dans pisti bir anda 

Yöneticiler-Defy çalışanları ve öğrenciler ile doluyor. 

  

Ve İstatistikler ve Gerçekler 

  

Bugün Amerika’da 2,3 milyon kişi hapishanelerde ve her hafta yeni bir hapishane 

açılıyor. Bir o kadar da hapisten çıktıktan sonra tekrar oraya geri dönenler var. Onlar 

is bulmak konusunda zorlanıyorlar, is kanunlarına göre onlara ayrımcılık yapılmaması 

gerek ama öyle olmuyor ne yazık ki. 

 

Araştırmalar gösteriyor ki eğer bir hapishane geçmişiniz varsa, ise alınma şansınız 

beyaz irk iseniz %50, siyah irk iseniz %33.Eger bir şekilde işe alındıysanız 

kazandığınız ücrette sizinle ayni isi yapan diğer bir kişiye göre %40 daha az. Bugün 

sadece Amerika’da değil, Türkiye de ve dünyanın bir çok ülkesinde suç oranı artıyor. 

Türkiye’deki hapishanelerde %20 kapasitesinin üzerinde bir doluluk var. 

martı* nisan 2013 
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Catherine Rohr, kurduğu organizasyon ile eski hükümlü- yeni öğrencilerini teşvik 

ediyor. Onlara kendi islerini kurabileceklerini, bunun için ne yapmalarını gerektiğini 

öğretiyor, destekliyor.  

 

Siz okuyucular belki su soruyu sorabilirsiniz.  

2.3 milyon hükümlüden Defy Ventures’in topluma yılda kazandırdığı 30-60 kişi ne ki? 

Gibi… 

Böyle bir düşüncenin ardından aklıma “ Deniz Yıldızları” hikâyesi geliyor. 

  

Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karsı kumsalda dans 

eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran 

denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder ve ona yaklaşır: 

 

-Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun? 

 

Genç adam yanıtlar: 

-Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler. 

Yazar sorar: 

-Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var. Ne fark eder ki? 

Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı alır, okyanusa fırlatır, yazara döner ve der ki; 

- ONUN ICIN FARKETTI AMA… 

  

martı* nisan 2013 

amerika’dan bildiriyorum 
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İste Catherine Rohr’un yaptığı da hikâyedeki genç adama benziyor. Bir eski hükümlü 

de olsa, parmaklıklar arasına tekrar gitmesini engellersem, bu benim için en büyük 

mutluluk der gibi…  

 

Ve siz okuyuculara soruyorum. 

 

Daha çok suçluyu barındırmak için yeni yeni hapishaneler mi açmalıyız? 

 

Ya da daha önce suç işlemiş kişileri topluma yeniden kazandırmak için çaba mı 

göstermeliyiz? 

 

Yoksa toplum refahını arttırarak, suçlu olabilecek kişi sayısını önlemeli miyiz? 

 

Ne dersiniz? 

  

Tüm insanların eşit ve özgür bir dünyada refah içinde mutlu olarak yaşaması dileğiyle, 

sağlıcakla kalın. 

  

Dilek Eriklili Beck 
  
  

martı* nisan 2013 
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Philosophy for Life kitabında, Sokrates felsefesiyle insanın kendisini 

tanıyabileceği, değiştirebileceği ve akılcı felsefe yardımıyla daha 

mutlu olabileceğinden bahsediliyor. 

 
Kişisel gelişim kitapları deyince hemen eleştirel düşüncelerimizi dile getiririz... 

Kapitalist düzene hizmet ettiğini savunanlardan tutun da metroda görse bomba 

muamelesi yapacağını söyleyenlere kadar geniş bir yorum yelpazesine sahiptir bu 

kitaplar. 

  

Benim de zaman zaman çok satan kitaplar listesinden etkilenerek alıp, okumaya 

çalıştığım kişisel gelişim kitapları olmuştur. İtiraf ediyorum, çoğunun da sonunu 

getirememişimdir. 

  

2012 yılının son günlerinde kitap raflarında gördüm Yaşam Koçum Aristo'yu... Kitabın 

ismi bana açıkça felsefeyi çağrıştırınca ilgimi çekti.  Elime alıp biraz inceleyince de 

halk arasındaki deyimle "gaza getiren", "sahte umut dağıtan" kişisel gelişim kitaplarına 

benzemediğini anladım. Bugün "kişisel gelişim" başlığı altında ele alınan konuların 

antik çağ filozoflarınca da tartışıldığını gördüm. Lise yıllarındaki felsefe derslerine 

döndüm birden ve elimde kitapla kendimi kasanın önünde buldum. 

 

Yaşam Koçum Aristo'da geçmişe bir yolculuk yapıp iki bin yıl öncesine, İlk Çağ'a  

gittim. Karşıma ilk olarak felsefeyi sıradan, günlük hayata sokmaya çalışan ilk düşünür 

Sokrates ve onun Sokak Felsefesi çıktı. Sokakta karşılaştığı insanlarla soru-cevap 

yöntemiyle konuşup, Diyalektik yöntemini kullanan Sokrates kendimizi iyileştirme 

gücüne sahip olduğumuzu iddia ediyor. Kitabın yazarı Jules Evans, Sokrates 

geleneğini oluşturan bu "kendini bilme" kavramını Bilişsel Davranış Terapisi ile 

özdeşleştiriyor. Evans, Bilişsel Davranış Terapisini bilinçdışı inançlarımızı ortaya 

çıkarıp, bir terapist yardımıyla sorgulamamıza yardımcı bir diyalog olarak tanımlıyor. 

Kadim bir felsefe ile çağdaş psikolojinin birleştiği noktalara tanık oluyoruz bu 

satırlarda. Bununla beraber kitapta bugünkü modern felsefe gruplarının İlkçağ 

Felsefesini temel aldıklarını öğreniyoruz. 

 

Yaşam Koçum Aristo 
Antik Çağ Filozoflarından Kişisel Gelişim 

Dersleri 

Hande ÇEÇEN 
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İlkçağ felsefesindeki yolculuğuma Epiktetos ve Stoacılarla devam ettim. Stoacılar, 

aklımızı dış koşullara bağımlılıkta ya da bunları aşmada kullandığımız zaman 

dinginliğimizi koruyabileceğimizi ileri sürüyorlar. İçsel Özgürlük kavramı ön plana 

çıkıyor; Ruhumuzun Kaptanı olmayı öğretiyorlar bize. Hayatta karşılaştığımız 

aksilikleri de davranış biçimimizi ve içsel özgürlüğümüzü bileme fırsatı olarak 

görüyorlar. Yöntemlerini de Epiktetos'un "Bazı şeyler elimizdedir, bazıları da değil." 

sözü üzerine inşa ediyorlar. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un ünlü Stoacılar 

arasında olduğu da hatırlatılıyor satır aralarında. Yine Romalı devlet adamı ve filozof 

Seneca'nın Stoik görüşleriyle devam ediyoruz. Batı kültüründe öfke yönetimi üzerine 

yazılan ilk eserlerden birinin Lucius Annaeus Seneca'ya ait olduğunu yeniden 

keşfediyoruz. Caligula ve Neron gibi tarihin en çılgın imparatorlarının zamanında 

yaşamış bir filozofun bu konuda bir eser yazmasını gayet normal karşılıyorum. 

  

Epikuros da bu Kişisel Gelişim Derslerini veren filozoflardan biri. Yazar Evans, bu 

bölümün adını Anın Tadını Çıkarma Sanatı olarak koymuş. Epikuros, kendince bir 

ahlak felsefesi geliştirmiş ve bu felsefenin ana düşüncesini mutluluk olarak belirlemiş 

ve mutluluğu ya da hazzı "varoluşun başı ve sonu" olarak nitelendirmiş. 

İnsanoğlunun mutlu olma konusunda çok yeteneksiz, mutsuzluklar icat etmede de 

çok başarılı olduğunu ilave etmiş. "Ölümden korkmak anlamsızdır, çünkü 

yaşadığımız sürece ölüm yoktur, ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz." diyerek de 

insanın ölüm korkusundan kurtulması gerektiğini savunmuş.  

  

kitap 
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"Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" der Heraklitos. Bu sözüyle değişim ve yenilenme 

olgusunun kaçınılmaz olduğunu vurgular. Ayrıca Evren zıtların dansıdır ve her şey 

başka bir şeye dönüşür. Evrenin zıtlıklardan doğan bu ahengi yönettiği zekasını Logos 

olarak tanımlar. İnsanlar da Logos'un ete kemiğe bürünmüş halidir. Heraklitos'un 

insanları Logos kavramıyla eşleştirmesi, bugünün bilim insanlarının "Tanrı 

Parçaçığı"nı aramalarına benzer. 

martı* nisan 2013 

Sıra hem matematikçi hem de filozof olan Pisagor'un 

öğretilerine geldiğinde günümüzdeki "hafıza teknikleri" 

kavramının temellerinin henüz bu dönemde, yani 

Milattan Önce beşinci ve altıncı yüzyıllarda atıldığını 

görüyoruz. Ayrıca Ezoterizm ve Çekim Yasası 

kavramları da Pisagor Felsefesinin temel taşlarından. 

Hatta yazar Jules Evans, Pisagor'un şu ünlü Harry 

Potter'ın büyücülük okulu Hogwarts'a yönetici olacak 

yetenekte olduğunu söylüyor. Bununla beraber, son 

zamanların en çok satan kişisel gelişim kitaplarından 

biri olan Secret'e ilişkin eleştirel yorumları da yine 

kitabın bu bölümündeki satırlarda okuyoruz.  

Septisizm ya da Kuşkuculuk öğretisinin öncü ismi Pyrrhon da bir şeyin doğruluğundan 

asla emin olamayacağımızı ilan etmiştir. Kuşkucular kendilerini, inceleyen, araştıran 

anlamına gelen skeptikoi  olarak adlandırmışlardır. Bu öğreti felsefe tarihi yerleşik 

kanıları ve inançları sarsmış; felsefe, bilim ve özellikle din konusunda dogmatizme 

karşı çıkmıştır. Bir başka Kuşkucu filozof Descartes, bu öğretiye "yöntem" yeniliğini 

katmıştır. İlkçağ Felsefesinde Sokrates'in adı Kuşkucuların adı direkt geçmese de 

yazar, kitapta Sokrates'i de bilgisinin sınırlarını kabul etmesi nedeniyle bu öğretiye 

dahil etmiştir. 

  

Büyük İskender'e verdiği ünlü yanıtla hatırlarız Kinik filozof Diyojen'i. "Gölge etme 

başka ihsan istemem" demiştir, bir ihtiyacı olup olmadığını soran büyük imparatora. 

Kinizm aslında Sokrates'in öğrencisi Antisthenes'in öğretisidir. Ama bu öğretiyi eyleme 

dönüştüren ve yaygınlaştıran Sinoplu Diyojen'dir. Kinikler, mutluluğa ancak erdemle 

ulaşılacağını ve bu erdemin de aile, din ve mülkiyet gibi dünyevi hazları yadsımakla 

mümkün olabileceğini savunmuşlardır; insan, her tür gereksinmeye olan 

bağımlılığından kurtulmalıdır. Bu görüşleri ile batı kültüründeki ilk anarşistler 

olmuşlardır. Evans, günümüzdeki İşgal Et (Occupy Wall St.) hareketlerini Kinizmin 

yansıması olarak görür. 
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Konu siyasete gelmişken Platon ve Devlet ile devam ediyoruz. Ünlü filozof kitapta Son 

Şaman olarak nitelendiriliyor; şamanların sıra dışı ve ilahi özellikleri ona atfediliyor. 

Platon da Sokrates'in öğrencilerindendir. Ahlak ilkesini Hakikat, Adalet ve Güzellik 

değerleri üzerine kurmuştur. Devlet adlı eserinde de sağlıklı ve mutlu bir toplum 

idealini anlatır; bu bağlamda toplumu üç sınıfa ayırır: Aydınlar, Askerler ve Tacirler. 

Filozofların yönettiği kusursuz bir toplumdur bu. Bu toplumda totalitarizmin de izleri 

görülür. 

  

"Ben tarih yazmıyorum yaşamlar hakkında yazıyorum" demiş Plutark. Hayattaki rol 

modeli kavramını temel almış çalışmalarında. Bu amaçla yazmış Paralel Hayatlar adlı 

eserini. Yunan ve Roma'nın kırk altı büyük askeri ve devlet adamının portrelerini 

çizmiş; Yunanlı bir kahramanı Romalı dengiyle bir arada işlemiş; insanların örnek 

alabileceği Kahraman Kültünü yaratmaya çalışmıştır. İnsanın sosyal bir varlık 

olduğunu, eğitimin ve öğrenmenin çoğunlukla taklit ve esinlenme yoluyla 

gerçekleştiğini öne sürmüştür.  

  

Ve kitabımıza ismini veren filozof Aristo. Yaşamı ve evreni amaçlarla temellendiren ve 

açıklayan bir düşünce biçimi vardır Aristo'nun. İyi bir yaşam bu doğaya hakkını veren, 

onu mutluluk ve doyuma götürendir. Bununla beraber biyolojiden psikolojiye, 

edebiyattan politikaya hatta astrofiziğe uzanan geniş bir felsefe alanı yaratmış; 

felsefesi yüzyıllar boyu Katolik Kilisesi ve Ortaçağ Hıristiyanlığının temelini 

oluşturmuştur. Bu nedenle de felsefesi Katolik Kilisesi'nin dinsel dogması içinde 

taşlaşıp kalmıştır. Yazar Evans, post modern ahlaki göreliliğin 1980li yıllardan itibaren 

dünyada çoğaldığını, bunun da bir avuç düşünürün Aristo'nun yaşam sanatına ilişkin 

fikirlerini yeniden canlandırmaya ittiğini söylüyor.  

  

Kitabın son bölümüne geldiğimizde yani Ayrılık Sanatı'na, yine Sokrates ile 

karşılaşıyoruz. Bu bölüm Sokrates'in ölümü ve ölüme ilişkin görüşleri etrafında 

şekillenmiş. Bununla beraber Seneca, Marcus Aurelius ve Epiküros gibi isimlerin de 

bu konudaki görüşlerine de yer verilmiş; ölümün iyisinin olup olmayacağı tartışılmış. 

  

Jules Evans, bu kitapta Yunan felsefesinin tek değil birçok hayat modeli sunduğunu 

göstermeye çalışmış. Bu hayat modellerini de çoğunlukla Sokrates felsefesiyle 

ilişkilendirmiş. Sokrates felsefesiyle insanın kendisini tanıyabileceğini, 

değiştirebileceğini ve akılcı felsefe yardımıyla daha mutlu olabileceğini söylüyor. Bu 

bağlamda kitabın isminin Yaşam Koçum Sokrates olması daha doğru olurdu sanırım 

(Kitabın orijinal isminin Philosophy for Life olduğunu da belirtmeliyim). 

  

KÜNYE: 

Yayınevi: Kuraldışı Yayınevi 

Basım Yılı: 2012 

Sayfa: 290 

Çeviren: Seda Toksoy 

Orijinal adı: Philosophy for Life 
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http://www.cocuklargulsundiye.org/
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Türkiye’nin En Uzun Süreli İnternet Dizisi  

 

“men e men”  
 

Los Angeles Web Series Festival’de “En İyi Komedi Web Dizisi” 

seçilen Men e Men, 9 Ocak 2013’te 3.sezonuyla yayında… 

 

 

 

 

 

 

 
İnternet ve sosyal platformlar üzerinde 2010 yılında yayına başlayan ve gördüğü 

yoğun ilgiyle Türkiye’nin en uzun süreli internet dizisi haline gelen Men e Men, yeni 

3.sezonda birçok değişiklikle yayına girdi.  Yeni sezonda Men e Men oyuncuları Murat 

Karakaş ve Genco Çağlar’a yeni oyuncular da eşlik ediyor. 

 

Türkiye’nin ilk dijital dizisi Men e Men, 2010 yılı Nisan ayında internet ve sosyal 

platformlar üzerinden seyirciyle buluştu. Murat Karakaş ve Genco Çağlar’ın rol aldığı 

dizi yoğun ilgi görerek, haftada 10 bini aşkın izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.  

Türkiye’nin en uzun süreli internet dizisi ünvanını da kazanan Men e Men, 2012 

yılında web dizilerinin yarıştığı Los Angeles Web Series Festival ve New Media Film 

Festival’de ilk Türk yapımı olarak, dört ödüle layık görüldü. 

 

İki kafadarın komik maceraları 

Çalıştıkları mekândan ayrılan ve işsiz kalan iki kafadar, 3.sezonun ilk bölümlerinde iş 

sahibi olmak için akla hayale gelmeyen girişimlerde bulunuyor. İkili, içinden çıkılmaz 

talihsizlikler, parasızlığın getirdiği fenalıklar, karşı cins ile yaşanan sorunlar ve ev 

sahibi çilesi ile izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatıyor. İnternet kullanıcıları tarafından 

yoğun ilgi gören dizi zaman zaman ünlü oyuncuları ve sosyal medyanın ünlü isimlerini 

de konuk ediyor.  

 

Men e Men,  http://www.menemen.tv, 

 www.facebook.com/menementv  

 http://www.twitter.com/menementv  

 www.sebastiyan.mynet.com  

 

adreslerinden izlenebiliyor. 

 

 

haber 
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Oyuncular Hakkında: 
  
Murat Karakaş: 

1979 İstanbul doğumlu olan Karakaş Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı Tiyatro 

eğitimi sonrasında bir çok tiyatro ve reklam filminde rol aldı. Ayrıca bir Halkla İlişkiler 

şirketinde marka yöneticisi olarak görev yapmakta olan Murat Karakaş 2010 yılından 

bu yana Men E Men’in Murat karakterini başarıyla canlandırmaya devam ediyor.   

  

Genco Çağlar: 

1979 yılında İstanbul'da doğdu. Akademi İstanbul Tiyatro bölümü, ardından da 

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro bölümünde okudu. 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi başta olmak üzere bir çok sahnede tiyatro oyununda 

ve müzikalde görev aldı. Bugüne kadar bir çok reklam filminde oynayan Çağlar’ın 

son dönemde oynadığı diziler;  Pembe Patikler, Kampus, Arapsaçı, Ölümüne 

Sevdalar, Erkekler Ağlamaz;  

Sinema filmi ise Peri Tozudur. Genco Çağlar 2010 yılından bu yana Men E Men’in 

Genco karakterinin başarıyla canlandırmaya devam ediyor.  Diğer güncel çalışmaları: 

Celal İle Ceren – 2013, Uzun Bir Gün - 2013 
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Yemekte Özgürlük  

Finger Food 

Regina Roettgen 

Vakit buldukça internette farklı makaleler okuyup bana göre mantıklı olan yaklaşımları 

çıkartıyordum. 

 

Olası alerjilerine karşın üç günde bir yeni bir meyve veya sebze vermek aklıma yatan 

örneklerindendi mesela.  

 

Oğullarım beş aylıktan itibaren tek başına yemek yiyorlar. İki haftalık yutmayı öğrenme 

süresi hariç onlara ne püre verdik ne de yemek yedirdik. Kulağa inanılmaz geliyor, ama 

bu gerçek!  

 

Üstelik herkes için çok da rahat ve kolay oldu diyebilirim. İşte Finger Food, yani parmakla 

yemek ile tanışın! Leon, dört aylıkken her anne gibi ben de bebeğimi ne zaman ve nasıl 

yemeğe alıştıracağım diye düşünmeye başlamıştım.  
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Artık püreyi önce bu şekilde yaparım, sonra şunu eklerim diye plan yapıyordum ki, 

Finger Food diye bir şeye rastladım. Çocukların başından beri tek başına elleriyle 

parça halindeki gıdaları yemeleri çok ilgimi çekti. Okudukça kararımız netleşiyordu. 

Evet, biz bunu kesinlikle denemek istiyorduk! İyi ki de denedik… 

 

Temizlik Dert Olmamalı 

Tabi ki, Finger Food’un bir dezavantajı var. Oldukça uzun bir süre yemek yere 

düşüyor. Evimizde bolca kedi ve köpek olduğu için bu konuyu hiç dert etmedik. Biz 

bir bez alana kadar dört patili dostlarımızdan biri yeri temizliyordu bile. Kedi veya 

köpeğiniz yoksa da bu önemli değil. Yemekten sonra biraz temizliğin, Finger Food’un 

avantajlarına karşın hakikaten önemsiz kalıyor.  

 

Parça yemekler, çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturuyor diyorsanız, sizi 

rahatlatabilirim. Çocuk sadece istediği miktar yemek ağzına aldığı için bu risk 

oldukça düşük. Üstelik yemekleri yutabilmek için iyice ezmesi gerektiklerini çok erken 

yaşta öğreniyorlar. Bir de çocuklar zaten yalnız yemek yememelilerdir. 

 

Yemeklere Meydan Okumak  

Leon beş aylıkken yaklaşık 10-14 günlük bir süre için püre yedirdik. Çünkü bebeğin 

her şeyden önce ağza gelen mamayı diliyle arkaya doğru ilerletmeyi ardından da 

yutmayı öğrenmesi gerekiyor. 

 

. 

 

Ama söyleyeyim, Leon bundan hiç 

ama hiç hoşlanmadı. Buna beş 

aylıkken başladık, çünkü okuduğum 

WHO ve başka kurumların 

araştırmalarına göre o yaştan 

itibaren anne sütü bebek için 

yetersiz kalmaya başlıyormuş. 

 

 Emzirilen bir bebek ilk günlerde 

çok fazla yemek de yemiyor, yani 

beş buçuk, altı aylıkken ancak 

düzgün yemek yemeye başlıyor. 

Leon beş buçuk aylıkken artık bir 

taraftan meme emiyordu diğer 

taraftan mamayı yutmayı 

öğrenmişti. Finger Food’a geçme 

zamanı gelmişti!  

 

geniş aile 
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Biz aynı mantıkta devam ederek üç günde bir yeni bir gıda ilave ettik. Damakla ezebildiği 

çiğ veya pişmiş ve yaşına uygun her türlü sebze ve meyveyi teker teker verdik. Tabii ki, 

hepsi serçe parmağı büyüklüğündeydi. Muz, haşlanmış elma dilimleri, haşlanmış havuç, 

ekmek, peynir, patates, makarna, brokoli, karnabahar, kabak, kavun ve karpuz bunların 

bazı örnekleri.  

İlk günlerde tabii ki on parçadan ancak biri ağzına gidiyordu. Doğal olarak Leon’un 

morali de bazen oldukça bozuktu. Minik elleriyle o parçaları kavramak ne kadar zormuş! 

Ama deneyerek öğrenmesi gereken bir şeydi. Düzenli olarak bizimle birlikte yediği üç 

öğünde Leon’a yemek verdik. Her seferinde merakla yemeği bekliyordu. Gıdaların 

ağızda farklı erime şekilleri, artık ayırt edebildiği değişik tatları ve çeşitli renkleri ilgisini 

çekerken yemek konusunda kendisi karar vermesi onu çok mutlu ediyordu. Her 

yemekte, büyük bir hırsla gözüne kestirdiği parçaları alıp ağzına atmaya çalışıyordu.  

 

Meme Emmenin Doğal Devamı 

Aç kalmaması için yemekten sonra Leon’u emziriyordum. Hemen hemen her gün el 

becerisi gelişiyordu. Artık daha fazla yemek ağzına koyabildiğine çok seviniyordu. Artık 

yemek seçmeye de başlıyordu. Biz bir öğünde ona 3-4 çeşit gıda, örneğin kahvaltıda 

tereyağlı ekmek, elma ve kaşar parçaları veriyorduk. O keyfine göre bazen hepsi, bazen 

sadece ikisinden yiyordu. Ama daima yiyordu, bu yüzden ona hiç karışmadık. Yiyebildiği 

miktar çoğalınca günde daha az meme istiyordu. Daha önce günde beş kere 

emzirmişsem artık iki ara öğün yeterli oluyordu. 7 aylık olunca artık o iki ara öğünde de 

meme istemiyordu. Çünkü istediği zaman istediği miktarda yemek yiyebiliyordu. Bir 

anlamda kendi kendine memeyi bıraktı. 7,5 aylıkken memeyi bırakmak tamamen 

Leon’un kararıydı benim değil.  

Biz artık normal yemeklere döndük. Tabii ki baharat ve tuz oranı oldukça az yemekler 

pişirdik ama olsun, hepimiz birlikte aynı yemekleri yiyorduk artık! Buna salata da dahildi. 

Başından beri tek başına yemek yediği için yemeklerimiz hep ailece ve huzurlu geçiyor. 

Herkes kendi yemeğiyle ilgileniyor, kimse diğeri için vakit ayırıp yemeğinden mahrum 

kalmıyor. Eh, Leon’la Finger Food o kadar rahat olduktan sonra şüphesiz ki Luka da aynı 

şekilde yemek yemeği öğrendi. Leon 3,5 yaşındayken anaokuluna başladığında tek 

başına düzgün yemek yiyebilen tek çocuktu. Ondan 14 ay küçük olan kardeşi bile o 

zaman tek başına düzgün yemek yiyordu.  

Bu konuda artık araştırmalar bile yapılmıştır. Örneğin İngiltere’deki Nottingham 

Üniversitesinden Psikolog Dr. Ellen Townsend’in 158 bebekle yürüttüğü araştırma Finger 

Food ile büyüyen çocukların ileride daha az oranda obez oldukları, ama daha fazla 

sağlıklı besinleri, şekerli yerine karbonhidratlı yiyecekleri tercih ettikleri ortaya çıkardı. 

Orasını bilmem, ama Leon ve Luka başından beri düzgün, fazla seçmeden, iyi miktarda 

ve en önemlisi, daima severek yemek yiyor.    

  

Regina Roettgen Hakkında: 

Almanya’dan 1989 yılında tatile geldiği Türkiye'nin insanına ve doğasına aşık olunca bir 

daha ülkesine dönmedi. 20 yıla yakın bir süre İstanbul'un merkezi semtlerinde 

oturduktan sonra işini her yerde yapabildiğine karar verip Büyük şehre yeter dedi. 

Bugün, eşiyle Özgür, iki küçük oğlu Leon ve Luka, tavuklar, 2 kedi ve 11 köpeğiyle 

İstanbul yakınlarında bir köyde yaşıyor. Alternatif yaşam stilini ve ilginç gündelik hayatı 

xlargeaile.blogspot.com adlı blogunda ilgilenen herkesle paylaşıyor. 

http://xlargeaile.blogspot.com/
http://xlargeaile.blogspot.com/
http://xlargeaile.blogspot.com/
http://xlargeaile.blogspot.com/
http://xlargeaile.blogspot.com/
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Sevda Ömrü 

 
Sevdaya ömrümü verdim, 

 

Ömrüme sevdamı kattım. 

 

Sevdam, ömrüm oldu,  

 

En güzel sevdalarda ömrümü buldum… 

 

Ömrümü sevdamla yoğurdum, 

 

Yeri geldi sevdanın yoluna koydum, 

 

Sevdam, ömrüme ağladı, 

 

Ömrüm, sevdaya sarıldı… 

şiir Zeynep Kıyak 
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Onlar sessiz bilgeler... Hiç bir şey söylemeden, kimseye görünmeye 

çalışmadan tıpkı bir çiçek gibi sadece kendilerini görme şansı 

bulanlara görünüp, sadece koklayanlara kokularını veriyorlar. 

Kimlerden mi bahsediyoruz? 
 

İnsanlar nasıl oluyor da bazen diğerlerinden daha fazla şey görebiliyorlar, daha küçük, 

daha önemsiz detayları algılayabilip akıllarında tutabiliyorlar? Hatta bu kişilerin 

bazıları dokundukları şeyleri daha derinden hissedebiliyor, bazen sadece parmak 

uçlarıyla bile dokunmaları güçlü bir etki yaratabiliyor. Bazen de sanki hiç 

hissetmiyorlar, hiç görmüyorlar, bedenleri burada ama varlıkları burada değil gibi.  

Sanki bakışlarını bir yere odaklayıp oradan başka kanallara, başka boyutlara gidip 

bizim hiç bilmediğimiz şeyler deneyimliyorlar.  

Gizemli Bilgeler 

Elif Selim 



Değişik seslerden oluşan belki kendilerince anlamlı ama bizim anlayamadığımız 

şeyler söylüyorlar. Bir anda koşup, bir anda ağlamaya başlayabiliyorlar. Bizi rahatsız 

etmeyen detaylara takılıp sinirlenebiliyorlar. Mesela kapının aralık kalması.. Mesela 

aynı ayakkabıyı giymemiş olmaları..  

 

Bizim için önemli olan şeyleri hiç fark etmiyorlar bile. Görüntülerini umursamıyorlar, 

paralarının olmaları onlar için önemli değil. Konuşmak, paylaşmak için hiçbir çaba 

sarf etmiyorlar.  

 

Onlar otizmli bireyler. 

Biz onları değiştirmeye çalışırken acaba nasıl hissediyorlar? Bizim gibi olmaları için 

onları zorlarken ya da bizim sosyal kurallarımıza uymaları için çalışırken nasıl oluyor 

da bizi affedebiliyorlar? Bizden neden nefret etmiyorlar?  

 

Halleri sanki aydınlanmanın değişik bir şekli gibi. Genelde umursamaz, özlemeyen, 

çok farklı hedonist bir tarzları var. O kadar merak ediyorum ki akıllarından neler 

geçiyor? Hangi zaman diliminde düşünüyorlar? Geçmiş mi? Evet geçmiş biraz var 

ama azıcık. Gelecek mi? Hiç sanmıyorum! Çünkü bizler onların gelecekleri için 

endişelenirken, onlar gelecek kavramının bile ne olduğunu bilmiyormuş gibi 

davranıyorlar. Onlar daha çok şimdiki zamanla ilgili gibiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onları kendilerine bakabilmeleri ve yaşıtlarıyla aynı ya da benzer gelişim 

göstermeleri için yetiştirirken bu gizemli hallerine merak duymamak mümkün değil. 

En azından bir günlüğüne onlar gibi olmayı istememek mümkün değil.  

 

 

 40 

martı* nisan 2013 

farkındalık 



41 

Neden bazı şeyleri yemek istemiyorlar? Neden bazı şeyleri hep aynı sırayla yapmak 

istiyorlar? Neden gözlerimizin içine bakmak istemiyorlar? Neden isimlerini 

benimsemiyorlar ve adları söylendiğinde hiç üzerlerine alınmıyorlar, dönüp de 

bakmıyorlar? 

 

Onları bu kadar gizemli olmaya iten şey ne?  

Tanıdığım otizmli kişilerden biri geçmiş ya da gelecek herhangi bir yılın herhangi bir 

ayının herhangi bir gününü yazdığınızda size o tarihin hangi güne denk geldiğini ya da 

geleceğini yazabiliyor ve bunu saniyeler içinde yapıyor. Üstelik bu çocuk hiç 

konuşmuyor. Muhtemelen konuşabilir, ama tercihen konuşmuyor. Bunu biliyorum, 

çünkü yazı yazabiliyor ve çoğu sesi çıkartabiliyor. Tercihen konuşmama durumunu 

başka otizmli çocuklarda da gördüm ve bu da onlar hakkında merak ettiklerimden biri. 

Evet, bu konuda fikirlerim var. Ama gerçek nedenini bilsem bile asla gerçek nedeni 

bildiğimden emin olamam. Bunu doğrulamak için bana bir şey söylemezler ya da açık 

bir şey söylemezler. 

 

Onlar sessiz bilgeler. Hiç bir şey söylemeden, kimseye görünmeye çalışmadan tıpkı 

bir çiçek gibi sadece kendilerini görme şansı bulanlara görünüp, sadece koklayanlara 

kokularını veriyorlar. Sadece anlamak isterseniz gerçek yaşama dair bir şeyler 

anlamanızda yardımcı oluyorlar. Yardımcı olduklarını bile belli etmeden. Tamamen 

mütevazı bir şekilde. Çünkü onların saygıya ihtiyaçları yok, çünkü onlar kendilerine 

saygı duymayı biliyorlar. 
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Ne Dediğine Değil, 
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Bir müşterinin satın alıp almayacağına nasıl karar verirsiniz? Tabii 

ki, er meydanında! Yani ürünlerin, rakiplerin, diğer müşterilerin 
olduğu, gerçek satın alma anında. 
 
Ortam koşulları tüketicinin davranışlarını belirleyecektir. Bu ortam mağaza olabilir, 

alışveriş merkezinin içi olabilir veya bir açık bir alan olabilir. 

 

Sadece ürün ve markaya odaklanmanın yanısıra, ortamdaki hangi faktörlerin 

tüketicileri etkiliyor olabilir? Öncelikle müşterinin modunu değiştirecek her türlü 

değişklik bunların arasında yer alır: 

 

1. Işık 

2. Koku 

3. Ferahlık 

4. Müzik 

5. Diğer Ürünler 

6. Diğer Müşteriler. 
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Deniz Öztaş 

zihince 

Ürünle ve hedef kitlesine 

göre doğru seçilmiş 

aydınlatma, koku ve müzik, 

başka hiçbir şey değişmese 

de müşteri moda sokabilir; 

mağazada daha fazla zaman 

geçirirler ve dolayısıyla daha 

fazla tüketim yapma 

ihtimalleri artar. 
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Geleneksel tüketici araştırmaları sizi müşteri değil, tüketici olarak yakalar ve bize 

neyin doğru olduğunu sorarlar. Peki, bize soruları nerelerde sorarlar? 

 

1. Yolda yürürken 

2. Internette gezinirken 

3. Odak Grubu ise, bir toplantı odasında 

4. Evde 

5. Telefonda (artık neredeysek) 

 

Bu gibi hallerde de alınacak bazı bilgiler olabilir, ancak gerçek tüketim ortamından 

ve modundan çok uzak olduğumuz için verilecek cevaplar bizi hatalı sonuçlara 

götürür. Kaldı ki, müşteri modunda olsak bile bilinçli cevaplarımız, bilinçaltındaki 

gerçekleri saklayacaktır. 

  

İlk faktörlerden biri olan ortamdaki ‘müzik’ ile ilgili, Psikolog Charles Areni’nin yaptığı 

deneyde, şarap satılan bir dükkânda; gelmiş geçmiş en iyi 40 klasik müzik ve 40 

pop şarkısı ayrı zamanlarda çalınmış. Yıllanmış şarabın kalitesi ile özdeşleşen 

kalsik müzik eşliğinde müşteriler, dükkânda yaklaşık üç kat daha fazla zaman 

harcamışlar. Daha uzun süre harcayan müşteriler genellikle daha fazla şarap 

almışlar. 

Araştırmacıların bulgularına göre 

müziğin temposu müşterilerin 

mağazadaki harcadıkları süreyi 

önemli ölçüde etkiliyor. Eğer 

yavaş bir parça çalışıyorsa, 

müşteriler daha uzun zaman 

geçireceklerdir. Aynı zamanda 

daha sabırlı bir davranış şekli 

sergilemekteler. Satışlar ise %40’a 

kadar bir oranda artış 

göstermektedir! 

 

Müziğin yanısıra, ikinci önemli 

faktör ise ışıktır. Işık, beynin 

kimyasını etkiliyor; bedenimizin 

saatini düzerliyor ve aydınlıkla 

beraber vücuttadaki serotonin 

salgılanması artıyor. Bu hormon, 

bedenimizin modumuzu, kızgılık 

ve saldıganlık düzeyimizi etkiliyor. 

Fast food tarzı restoranlardaki 

yüksek ışık ve lüks lokantalardaki 

daha loş ışık tesadüfî olmasa 

gerek. 

 



44 

Bir sonraki faktör ise ortam ferahlığı, büyüklüğü, özellikle de tavan yüksekliği... Bu 

konu ile ilgili ilginç bir deney yapılmış; 2,5 metre ve 3 metre tavan yüksekliği olan iki 

benzer mağazada müşteriler gözlenmiş:  

 

Tavanı yüksek olan mağazadaki müşteriler ürünler arasında daha iyi ilişki 

kurabilmişler. Bu durum, IKEA, yapı marketler ve çoklu departmanı olan durumlarda 

önemli olacaktır. Tavanı daha alçak olan mağazada ise müşteriler tek bir ürün 

grubuna daha iyi konsantre olabilmişler. 

 

Alışveriş Yaparken Yalnız Mısınız? 

Ortamı tamamen gerçekçi bir şekilde tasarlasak da, alışveriş esnasındaki diğer 

insanları gözardı etmemek gerekiyor. 

 

Kiminle alışverişe çıkmayı seversiniz? Hangi ürünü veya hizmeti kiminle alırsınız? 

Çevrenizde tanımadığınız kişiler olduğunda rahat eder misiniz? Bu kişilerin sosyal 

statüleri, cinsiyetleri, yaşları sizi etkiler mi? 

 

Peki, satış elemanları ve mağaza çalışanları? Kimse satıcılardan etkilenip bir ürün 

aldığını düşünmez. 

  

Elektronik sektörü daha çok satıcılardan bilgi alınan ürünlerde, müşteriler %60-70 

oranında satıcının tavsiyesi üzerine seçimlerini yapmaktadırlar. 
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Bir bayanın yanında bir bayan olduğu hayalinizde canlandırın. Eşi ile olduğundan 

daha fazla vakit geçirmez mi? Cevap: Ortalam %75 daha uzun bir süre. Aman dikkat! 

 

İki yaşındaki sevimli çocuğunuzla bir markete girdiğinizde başınıza neler geliyor? Hiç 

bir şey konsantre olmadan bir an önce alışveriş tamamlama derdine giriyorsunuz. 

Böyle bir mağazada çocukların güvenle oyun oynayacakları bir mekân olmasını 

istemez miydiniz? IKEA mı? 

 

Herşey Görecelidir 

Bir ürünü nasıl ve hangi ortamda sunduğumuz, hatta reklamının hangi ürün ve 

markalarla, hangi mecralarda verildiği göreceli olarak bizi etkiler. 

Türkiye’de en çok okunan gazetenin, en çok talep edilen sayfasında cinayet 

haberlerinin yanında sizin reklamınız varsa, tüketicinin modundan dolayı reklam 

olması gerektğinden daha olumsuz algılanır.  

 

Kaliteli markaların reklam verdiği bir dergi de reklam vermeniz eğer ürününüz benzer 

klasmandaysa pozitif yönde etkileyecektir.  

 

Ürünlerin sunulduğu ortamın hedeflediği kitleye uygun olması gerekiyor. McDonald’s 

Arch Deluxe adlı ürünü yetişkinleri hedefleyerek çıkartırken, çocuklara yönelik 

tasarlanmış mağazalarını göz ardı ediyor... Sonuç, boşuna harcanan bir bütçe ve 

zaman... Bir kaynağa göre McDonald’s birçok başarılı ürün fikrini sahadaki franchise 

ortaklarında almaktaymış. Zihinsel pazarlama teknikleri veya cihazları olmasa da bu 

mağazada müşteriye yakın olna kişiler müşteri öngörülerini sezebiliyorlar. 
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“The Science of Influence” kitabının yazarı Kevin Hogan’a göre davranışlara etki 

eden ‘Çevre’ den daha önemli bir unsur yok.  

 

Filmlere konu olmuş hapishane deneyini duymuşsunuzdur. Stanford Üniversitesi 

psikoloji profesörü Philip Zimbard, bu deneyde öğrencilerin yarısı mahkûm, yarısı 

gardiyan rolü verir. Sadece 6 gün içerisinde gardiyanlar rolündekiler, mahkûmlara çok 

kötü davranmaya başlarlar. Ortamdan ve o andaki göreceli rollerinden 

etkilenmişlerdir. 

 

Bilinç hislerin kaynağı konusunda da kör olabilir. İki grup erkek grubu, çekici bir 

bayan ile röportaj yaparlar. Birinci grup tehlikeli bir köprüdedir, diğer grup ise kenarda 

bir bankta oturmaktadır. Birinci gruptaki erkeklerin %60’ı bayana çıkma teklif 

ederken, ikinci gruptaki erkeklerin sadece %30’u bunu yapmış. Köprüden dolayı 

duyulan heyecan bayanla atfedilmiş.  
 
Bir kızı etkilemek istiyorsanız, ona heyecanlı ve neşeli bir gün yaşatın. 

 

Internetten Alışveriş  

İnsanda eski beyin, yani sürüngen beyin karar mercidir; en temel görevi hayatta 

kalmaktır. Dolayısıyla güvende olmak ister. Bugün için internet üzerinden 

alışverişlerin ‘güvenli’ olması ilk temel şarttır. Gittigidiyor.com bu güveni, ödemenin 

ürünün müşteri tarafından onaylandıktan sonra yapılacağı bir sistemle sağlıyor. 

 

Diğer önemli bir konu sitenin basit ve hızlı olmasıdır. Ortalama bir kullanıcı, sayfa 

yükleme süresi 2 saniyeyi geçerse o sayfadan ayrılıyor.  

 

Internette diğer önemli silahlar ise müşteri kategorilerine göre değişik arayüzler 

tasarlanması, kolay deneme yapılması ve kullanıcı yorumlarının, deneyimlerinin 

kolay paylaşılması olarak özetlenebilir. 

 

Bilinçli Bahaneler  

Şu ana kadar bahsedilen konular bariz gibi gözükebilir. Ancak, tüketicilere soru 

sorduğunuzda “bilinçli bahaneler” söyleyip, bunların aksini iddia etmekteler. Beynimiz 

anlam vermediği davranışlara kulp takmakta ustadır. 

 

Amerika’da suç olaylarına görgü tanığı olan kişilerin çok büyük oranda yanıldıkları, 

suç mahalindeki DNA testlerinden ispatlanmıştır. Ne gördüğümüzden bile emin 

değiliz… 

 

Umutsuzluğa kapılmayın,  

ne dediğimiz değil ne yaptığımız önemli;  

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

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

Öğrenmeyi Öğren! 
 

mutlu bireyler, mutlu aileler ve mutlu çocuklar için  
buluşma yeri  
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Korkuyorum Anne, bol karakterli, hızlı akan bir film. Sıradan 

insanların resmini çiziyor.  Hep birlikte insanlığın yeni yollarını 

keşfediyorlar. Yan hikâye ise, kayıp bir yüzüğün ekseninde gelişiyor. 

Özgün bir dil taşıyan film, deneysel sinemaya güzel bir örnek… 

 
Annesini küçük yaşta kaybeden ve emekli sağlık memuru olan babası Rasih bey 

tarafından yetiştirilen Ali, bir gün taksisinin yanında başından yaralanmış, baygın bir 

halde bulunur. Hafızasını kaybeden Ali’nin bir soyguna karıştığından şüphelenen polis, 

doktorun verdiği raporla bu düşüncesinden vazgeçse de, yakınındakiler, hatta kendisi 

bile böyle bir şeyin olup olmadığından hala emin değildirler. 

 

 Apartman komşuları terzi Neriman Hanım’la, oğlu Keten, evli sevgilisinden hamile 

kalan ve adam istemediği halde çocuğunu doğurmaya karar veren İpek, apartman 

görevlisi Recep, her türlü işe koşturan karısı Selvi ve küçük oğulları Çetin ona bir 

şeyler hatırlatmak için çabalamaktadırlar. Zamanla, Ali ufak tefek bir şeyler çıkarmaya 

başlasa da, babasını bir türlü hatırlamamaktadır.  

 

Rasih Bey, oğlunun hiç bir şey beceremediğinden sürekli şikâyet eden ve durmadan 

onu eleştiren bir adamdır. Ona göre, çocukuluğundan beri her şeyini kaybeden oğlu, 

şimdi de hafızasını kaybetmiştir.  

 

 Tüm bunlarla boğuşan Ali, hiç ummadığı bir anda, İpek’in yeni kiracısı jimnastikçi 

Ümit’e ilgi duymaya başlayınca, kafası iyiden iyiye karışacaktır. Aşkın sihirli okları 

sadece onu vurmamıştır kalbinden. Neriman hanımın içine kapanık oğlu Keten de, 

komşuları İpek’e sevdalıdır.   

 

Eski sevgilisi tarafından sürekli olarak taciz edilen İpek, tüm sorunlarına rağmen 

hayata umutla bakan, babasız bir çocuk doğurmaya cesaret edecek kadar güçlü bir 

kadındır. Yüreğinin ona fısıldadıkların kulak vermiş ve anne olmak için göze almıştır 

her şeyi. Bebeğini aldırması için onu zorlayan baba adayı, bu yetmezmiş gibi, bir süre 

önce hediye ettiği yüzüğü de geri istemektedir.  

 

Korkuyorum Anne 

Aytül BİNGÖL 
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Keten, annesinin biriktirdiği parayı çalıp, İpek’in kuyumcuya satılmak üzere bıraktığı 

yüzüğü alır. Amacı sadece sevdiği kadını mutlu görebilmektir. Neriman Hanım 

yüzüğü görünce,  bunun Ali’nin annesine ait olduğunu söylemek zorunda kalan 

Keten, Neriman hanımın Ali’ye iade ettiği bu yüzüğü, defalarca istemesine rağmen 

geri alamaz. Çünkü Ali, bir şey hatırlayamadığı için bu yalana inanmıştır. 

 

Neriman Hanım’ın köpeği Çakır, ona alerji yaptığından, mahallenin kasabı onu uzak 

bir yere götürüp bırakmak gerektiğini söyleyince, Neriman hanım istemeyerek de 

olsa bunu kabul eder.  Sonrasında ise, vicdan azabıyla kıvranan kadın, komşularına 

köpeğin kaçırıldığını söyleyerek, üzüntüden fenalıklar geçirir. Neyse ki, 350 km. 

uzağa götürülen Çakır bir müddet sonra eve geri döner ama Neriman Hanım’a 

gitmez, ona küskündür. Ali’yle beraber kalmaya başlar. 

 

Korktuğu için birçok defa toplu sünnetten kaçan Çetin’e, Neriman hanım güzel bir 

düğün düzenler. Yine kaçan çocuğu yakalanıp, sünneti yapılır ve bütün mahalle 

birarada güzelce eğlenirler.  

 

Ali’nin yüzüğü Ümit’e hediye ettiğini öğrenen İpek, Neriman Hanım’ı, Keten’i, Ali’yi, 

Rasih beyi eve çağırıp durumu anlatır. Hepsi Ali’den şüphelenmektedirler. O sırada 

deprem olunca, hep beraber sokağa kaçarlar ve yaptıklarına pişman olurlar.  

  Ali bir gün arabayla giderken, bir ağaçta top asılı kaldığını görünce onu almak için 

ağaca tırmanıp düştüğünü hatırlar. Soygunla gerçekten de bir ilgisi yoktur. En 

nihayet, Rasih Bey’e “baba” dediğinde, yaşlı adamın sevinci apartmanda 

yankılanacaktır. 

 

sinema 
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İpek doğuma giderken, Neriman Hanım ihtiyaçları olacağını düşünürek,  kutuda 

sakladığı paradan bir miktar almak isteyince, çalındığını farketse de, o karmaşada 

bundan bahsetmez.  İpeğin oğlu olur.  

 

Hep beraber deniz kenarına gittikleri bir gün, Neriman hanım, Rasih beye parasının 

çalındığını ve bunu Ali’nin yapmış olabileceğini söyler. Sonra her şeyin sorumlusunun 

Ketenin olduğu ortaya çıkınca, annesi çok sinirlenerek, oğlunun hala yatağını 

ıslattığını anlatır herkese. Gururu kırılan Keten, yüksek bir kayalığa tırmanıp denize 

atlamak üzereyken, Ali yanına kadar giderek ona engel olur.  

 

 Ali ve Keten filmin son karesinde yan yanadırlar. Hayatları benzerdir ikisinin de 

aslında. Biri annesinin, diğeri babasının baskısı altında ezilmiştir yıllarca. Bu yüzden 

en iyi onlar anlarlar birbirlerini. 

 

Korkuyorum Anne, bol karakterli, hızlı akan bir film. Sıradan insanların resmini çiziyor.  

Eski bir apartman baz alınarak, bir kaza sonucu hafızasını kaybeden Ali’nin etrafında, 

farklı karakterlerin onunla ve birbirleriyle olan ilişkileri, komedi ve romantizmin 

harmanlandığı bir dille anlatılırken, ayrılıkları çağrıştıran vapur sesleri ve martıların 

neşeli bağırış çağırışları eşlik ediyor tüm yaşananlara. Hep birlikte insanlığın yeni 

yollarını keşfediyorlar. Yan hikaye ise, kayıp bir yüzüğün ekseninde gelişiyor. Özgün 

bir dil taşıyan film, deneysel sinemaya güzel bir örnek.   

martı* nisan 2013 



52 

Ankara Uluslararası film festivalinde ödül kazanmış olan filmde, oyuncular tiyatro 

kökenli ve bunun avantajlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Her mahallede her gün 

yaşanan sıradan olaylar, seçilen müzik ve farklı bir anlatımla olağanüstü bir hale 

getirilerek sunuluyor seyirciye.  

 

İzlerken içine alıveriyor sizi. İstanbul’un rüzgârı saçlarınızı karıştırıyor, denizin 

kokusunu duyuyorsunuz. O mahalleye gidip, o eski apartmanda bir daireye 

yerleşmek, o insanlarla bir arada olmak istiyorsunuz. 
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Ülke : Türkiye  
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Yönetmen : Reha Erdem  

Senarist : Reha Erdem , Nilüfer Güngörmüş  

Oyuncular : Bülent Emin Yarar , Şenay Gürler , Ali Düşenkalkar , Işıl Yücesoy , 
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Çatışmak Ya Da 

Çatışmamak… İşte Tüm 

Mesele Bu! 
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Zeynep KIYAK 

 

“İşyeri entrikaları mantarlara benzer, karanlıkta büyürler ve gün 

ışığına asla dayanamazlar”    (Andrew Grove / INTEL) 

 
Hepimiz günlük hayatta bu duyguyu yaşarız. Kimimiz arkadaşıyla, kimimiz işyerindeki 

yöneticisiyle, kimimiz de kendisiyle bir çatışma yaşar…  Çünkü her bireyin istek, amaç 

ve değerleri farklıdır. Kendi içinde bile çatışabilen bireyin, farklı duygu, düşünce ve 

davranışları olan insanlarla çatışması, haliyle kaçınılmazdır. 

Bildiğimiz gibi, çatışma, kişiler arasında yaşanan uyuşmazlık ya da anlaşmazlık 

halidir. Çatışmalar; farklı algı, duygu, ihtiyaç, iletişim becerileri gibi faktörlerin yanı 

sıra, kültürel sebeplerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevrelerden de 

kaynaklanabilir. Ancak çatışma nedenlerinin aslında en başında önyargı gelmektedir. 

Çünkü önyargı, kişiler arası iletişimde “etiketlenme”ye sebep olur.Buna bağlı olarak, 

“Yöneticiler denetler”, “Yaşlılar huysuzdur”  gibi “tek tip” insan modeli ortaya 

çıkarmaya da meyilli bir hal yaratır. Bunun yanında, ilk izlenimde oluşan yargılar, 

suçlama, keşkecilik, zihin okuma, her sözden ya da olaydan kendi ile ilgili anlam 

çıkarma gibi sebeplerden dolayı da insanlar anlaşmazlığa düşebilir, çatışmalar 

yaşanabilir. 
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Kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızmaları durumunda yaşanan 

çatışmalar olabildiği gibi, bazen de iletişim kurmadan da çatışabiliriz. Mesela, 

insanlar küs olmalarına rağmen çatışabilirler. Yani bazen susarak, karşımızdakini 

kızdırmaya çalışır; bazen de konuyla ilgili olmayan bir mesaj verilmesi durumunda 

çatışırız.  

 

Örneğin Ayşe, “Sunum yapacağım dosyayı gördün mü? Yarınki toplantıya lazım, 

üzerinde çalışmam gerekiyor” derken, işyerindeki gizli rakibi Banu, “Valla o kadar 

güzel bir haber aldım ki, hiçbirşey bu akşam keyfimi kaçıramaz.” şeklinde bir cevap 

verdiğinde ciddi tartışmalar meydana gelebilir. 

 

Araştırmalara göre, her ne kadar çatışmaların işyerlerinde bireyler arasında  

yaşanıyormuş gibi görünse de, iş ortamında en çok gruplar arası çatışmaların 

yaşandığı varsayılıyor.Bu yüzden de, işverenler ya da yönetim grubunda çalışanlar, 

vakitlerinin bir çoğunu  çatışmalara ya da çatışma sonrası yaşanan olumsuzlukları 

gidermeye ayırıyor. 

 

Peki, çatışmayı öyle veya böyle yaşadık. Sinirler gerildi. Bundan sonra ne yapmak 

lazım? Çatışmadan kaçınmak mı gerekir? Eskiden olsa, “evet” derdik belki ama 

günümüzde, çatışmayı yönetmek ön planda artık.  

 

Çatışma yönetiminde uygulanan kişisel yaklaşımlar; hükmetme, kaçınma, uyma, 

uzlaşma ve işbirliğidir. Bunların içinde de en etkili olanı işbirliği yani problem 

çözmektir. Burada amaç, gerçek problemi nedenleriyle birlikte ortaya çıkarmaktır. 

“Kartların ortaya konması” da diyebiliriz. Dürüst olmak, genelleme yapmamak, 

hüküm vermemek, önyargıdan uzak durmak ve geribildirimde bulunmak, çatışmayı 

yönetmede önemli noktalardır. Bunu yaparken soruna odaklanmak, çatışmayı 

yaşayan taraflardan, birini kayırmamak da gerekir.  

 

alternatif ik sözlüğü 
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Çatışma yaşandığında, yönetici, çatışan tarafları karşı karşıya getirerek, sorunu 

bütün yönleriyle tartışacakları bir ortam yaratmalıdır. Tabir-i caizse, kartlar açık 

oynanmalıdır. Yönetici, çatışan kişilerin anlaşabilecekleri ortak yönleri üzerinde 

durmalı; her iki tarafa da eşit söz hakkı vermelidir. Bu biraz zaman alsa da, tarafların 

iyi niyetle yaklaştığı taktirde, çözüme giden bir yöntemdir. 

 

Çatışma, strese ve neden olabileceği gibi yeni fikirlerin ortaya çıkmasını da 

sağlayabilir. Buradan çatışmanın iyi yönetildiği taktirde, eksi taraflarını nasıl artıya 

çevirebildiğimizi de öğrenebiliriz. Çatışmalar, strese, güven ortamının bozulmasına, 

personel değişiminin artırmasına, zaman ve kaynak kaybına neden olabileceği gibi, 

iyi yönetildiği takdirde yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, sorun çözme yeteneğinin 

geliştirilmesine, demokratik ortamın gelişmesine de katkı sağlayabilir. 

 

Çatışmayı önlemek için; 

• Önyargıdan uzak durmalı,  

• Karşımızdaki kişileri olduğu gibi kabul etmeli,  

• İnsanları anlamak için onları mutlaka dinlemeli,  

• Düşüncelerimizi açık ve anlaşılır bir dil ile ifade etmeli,  

• Direkt kendimizi savunucu hal içinden kaçınmalı,  

• Konuşmaya  ‘hayır, asla, kesinlikle…’ gibi olumsuz ifadelerle başlanmamalı, 

•  Karşımızdakine değer verdiğimizi ona hissettirmelidir.  

• Sonuç itibariyle, çatışma olmadan bir yaşam olmayacağına göre, bunu iyi 

yönetmek elimizde.  

 



Gerçek, Sadece Gerçekten 

İstemek Demektir! 4 

58 

Gerçekten istersek, olur mu? Gerçekleşme ihtimali yüzde kaçtır? 

İlgimiz neredeyse, enerjimiz de orada mı? İsteklerinizle ilgili olarak, 

enerjinizi doğru ve yerinde nasıl kullanabilirsiniz? İsteklerimizi var 

etmenin yöntemlerini, Kazım Yurdakul Martı için yazdı. 
 
Geçtiğimiz sayıdan devam ediyoruz:  

5- Enerji Çalışmaları & Koçluk Çalışması 

 “İsteyince nasıl gerçek olur?” bunu somutlaştıralım. 

Gerçek “istek” oluşturmak veya var etmek, insan hayatında, çoğu zaman farkında 

olmadan gerçekleşen süreçler olsa da, yukarıdaki bilgilerle bu süreçleri çözümleyip 

tekrar edebilmemiz mümkün. Nitekim çözümlediğimizde, görüyoruz ki, “istek” iki 

açıdan çalışarak var edilebilir. Bu iki açı aslında insana dair bir eşitliğin iki yani… 

“İlginiz neredeyse enerjiniz oradadır”… Yani bir “istek” le ilgili olarak enerjinizi 

yoğunlaştırmanın doğru yollarını bilerek enerji çalışmaları yaptığınızda da; ilginizi o 

istek üzerinde arttırdığınızda da aynı sonuçları alırsınız. 
 

martı* nisan 2013 

Kazım Yurdakul 
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Yani aslında, somut düzlemde, yazarak çizerek, doğru şekilde, doğru kriterleri ele 

alarak yapılan hedef çalışması olan Koçluk ile direkt enerji üzerinden yapılan enerjiyi 

doğru yönetme çalışmaları aynı amaca hizmet eder. 

 

Şimdi bütün bu bilgilerin toplamında daha öz biçimde, gerçeği var etmenin kriterlerini 

sayalım. Yani bugün gerçek kabul ettiklerimizin, dolayısıyla hayatımızda gerçek 

olarak var etmek istediklerimizin de kurallarını sayalım. Bir nevi hayat modellemesi 

yapalım. Bugüne hayatınızda var olanların nasıl var olduğunun modelini çıkartalım ki, 

aynı model bu yazıyı okumanızla birlikte, isteklerinizi var etmenin de yöntemi olsun. 

 

İ- Seçim Yasası 

Hayat seçimlerimizdir. Kendimiz ve seçimlerimizin dışında sebepler arayışı, 

çözümsüz ve durağan hayatı da beraberinde taşır. Gerçekten; yani tüm 

sorumlulukları, gereklilikleri ile birlikte ve aşağıdaki 3 kuralı da kale alarak seçim 

yapmak, isteklere doğru yönelen yolun ilk taşlarını oluşturur.   

 

a) Ölçüt kuralı 

Seçtiğinizi net olarak bilmek ve ifade etmeyi içerir. Örneğin bu açıdan, “zayıflamak 

istemek” bir seçim değilken, “54 kilo olmak istemek” bir seçimdir. “İyi bir işe sahip 

olmak”, hatta “başarılı bir işadamı olmak” birer seçim değilken, “ayakkabı 

sektöründe, yılda 100.000 ayakkabı üreten bir atölyenin sahibi olmak” bir seçimdir. 

  

b) Anlam Kuralı 

Bir seçim ancak, kişinin içselliğine ve kendi değerlerine hitap ediyorsa gerçek bir 

seçim olabilir. Diğer türlü, “istediğimizi zannettiğimiz şey” olmaktan öteye gidemez. 

Örneğin çoğu kadın zayıflamak istediğini zanneder. Ama kendi deyişleriyle de hep bir 

erteleme söz konusudur. Gerçek olan şudur ki, bu kadınlar aslında içsel olarak 

kendilerinden hiç de rahatsız değilken, çevresel etkiler, yani eş-dost ve özellikle de 

medyanın da etkisiyle bütün çevrede “doğru kadın= fit kadın= güçlü kadın= vs…” 

bağlantısı kurulduğundan, zayıflamak istediklerini sanırlar. Ama biraz önce de 

değindiğimiz gibi, bir hedef eğer içsel bağlantısı yoksa hiçbir zaman gerçek olmaz. 

Tam tersinde ve doğru açıda ise, içsel motivasyonunun isteği (ihtiyacı) ile yola çıkanı 

ise kimse geri tutamaz. 

  

c) Uyum kuralı 

Seçimlerin en dar dairemizden başlayarak çevresel faktörlerle de uyumu, o seçimin 

kaderinde önemli rol sahibidir. En başta söyledik hatırlarsanız: “Her şey bir bütündür 

ve bir üst bütünün parçasıdır”. E, dolayısıyla, seçimimiz etkilenecek ve etkileyecektir. 

Bu hesabı da yaparak hareket etmek, seçimimizi gerçeğe yaklaştıran önemli öğedir. 
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ii) Şimdi Yasası 

Zaman konusundaki fizik biliminin araştırmalarına hiç girmeden dahi şunu 

söyleyebiliriz ki; zihinsel yapı “-ecek,-acak” içeren dili ve onun içeriğini hep ileriye 

atar. Tüm zihinsel mekanizmanın çalışmaya başlaması, tek gerçek zamanda olur: 

Şimdi’de. Dolayısıyla dilde isteklerimizle ilgili “gelecek” dili yerine “şimdi” dilini 

kullanmak yine önemlidir. Bütün fizik araştırmaları ve dolayısıyla hayatı 

irdelediğimizde de görürüz ki,  “Ol” ma “Şimdi” dedir. “Gerçek” sadece “şimdi” de… 

  

iii) Abdallık (saflık)Yasası 

Burada değinmek istediğim ise, zihni abdalca kullanmak… En başta bahsettiğimiz 

gibi, “yüreğinin götürdüğü yere gitmek”… Bir diğer deyişle söylersek; Robin 

Sharma’nın deyimiyle: “Ferrarisini satanın bilge olacağı”… 

Yani, insan ancak, bilinç dediğimiz kısıtlı mekanizmanın filtresine girmeden 

düşünebilirse (yani sadece duygularıyla); ve yine o bilincin dayattığı egosal 

öğelerden (sahibiyet) sıyrılabilirse, abdallaşır ve gerçek gücünü kullanabilir. Abdal’a 

malum olması durumu, anlattığımız sebeplerle, düşünsel enerjinin en yüksek 

düzeyde çalıştırılıyor olmasından kaynaklanır. 

 

iv) Olumluluk Yasası 

Ve tabii olumluluk… Dilde ve dolayısıyla, o dille yaptığımız düşünme eyleminde… 

Çünkü hatırlayalım ki duygularımız da o binlerce kaydedilmiş düşünceden oluşur, her 

nasıl kaydedildilerse… 

psikoloji 
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Ama burada değinmek gerekir ki; olumluluk ile kastedilen sadece iyi olmak değil. (Ki 

hormonsal sistemi doğru çalıştırması açısından mutlu ve iyi olmak önemlidir) 

 

İnsan zihninin yapmama, kurtulma, bırakma üzerine bir mekanizması yoktur. İnsan 

zihni, yaşam ve ulaşmaya programlıdır. Daha doğru bir deyişle diyalektiği böyledir. O 

sebeple de dilinizde ya da düşüncenizde, isteklerinizi, istemediklerinizin bırakılması, 

yok edilmesi üzerinden anlatmak ve düşünmek, sadece o istemediklerinizin var 

olmasını sağlar. Yani ben size “10 saniye mavi düşünmeyin” dersem, “maviyi” 

düşünür; “şu korkularınızdan artık kurtulun” dersem de o korkuları hayatınızda daha 

fazla var edersiniz. Bunun yerine bir örnek olarak doğru cümle: “Artık neleri 

sevdiğinizi daha fazla düşünün“ olabilir. 

    

Kısaca bilgilerimi paylaştım sizlerle ve hatırlatırım ki; bu makalenin başlangıcı daha 

önceki 3 sayıdadır. Ama tabii ki sorabilecek ya da söyleyebilecek çok daha fazla 

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

sorgulayabilir ve öğrenebiliriz. Lütfen aşağıdaki adreslerimden bana sormak 

istediklerinizi, ya da söylemek istediklerinizi ulaştırınız. 

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

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

evren…  

  

kazim@kirmizidanismanlik.com.tr 

Facebook: Uzman Psikolog Kazım Yurdakul 
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Güney Hindistan ve Andaman 

Adası 

Sema BÜYÜKSIVACI 

Hindistan, dünyaya kendini tanıtmak için yaptığı reklamlarda 

“Incredible India” sloganını kullanıyor... Bu slogan CNN ve BBC 

başta, birçok uluslararası televizyon kanalında gösterilen tanıtım 

filmlerinin ana teması olarak da ekrana geliyor. Kelime anlamı 

olarak “İnanılmaz Hindistan” anlamına gelen bu slogan, 

Hindistan'ın 'inanılmazlıklarını' anlatmak için az bile…  

 
Ocak ayının ortasında,  sıcak yerlere seyahat etmek çok güzel bir duygudur. Kışın 

dondurucu soğuğunda içinizi ısıtıcak güneşli yerlere gitmenin, hele hele de hiç 

bilmediğiniz yerleri görmenin  heyecanı sizi sarar…  
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Ben de bu duygularla ve yine sevdiğim arkadaşlarımla yola çıktık. İlk önce hepimiz 

havaalanında karşılaşıp hasret giderdik. Yeni yerlere yelken açmanın heyecanı 

diyorum; çünkü ben ve diğer arkadaşlarımız artık gideceğimiz yerleri ve kalacağımız 

oteli bilmeden yola çıkmayı alışkanlık haline getirmiştik. Böylesi, daha adrenalini 

yüksek bir seyahat oluyordu. 

 

Rotamız bu sefer Mumbai yani bilinen ismi ile Bombay havaalanıydı. Uçak seyahatinin 

uzun olması beni hep bunalttığından yanımda gazeteler ve kitabımla beraber yerime 

geçtim. Okudum, sohbet ettim, yemek yedim, uyudum ama yol bir türlü bitmek 

bilmedi. Sonra turlamaya başladım, hosteslerle sohbet ettim ve sonunda inişe geçtik. 

Vizeden geçtikten sonra bavullarımızı aldık ve hemen kendimizi dışarı attık.  

 

Daha önce de gittiğimizden havaalanını biliyorduk. Bizi her zaman ki tur rehberimiz 

Jouti karşılamıştı. Onu gördüğümüze çok sevindik. Dışarda diğer arkadaşlarımızı 

beklerken onlar otobüsümüze yerleşmişler haberimiz yok. Sabaha karşı olduğundan 

hava daha aydınlanmamıştı hemen otelimize geçtik. Biraz dinlendikten sonra kahvaltı 

yapıp Mumbai için yorucu bir şehir turu başlamıştı. Ben daha önce gezdiğimden 

otelde kalıp dinlenmek istedim ama arkadaşlarım bırakmayınca yorgun yorgun tura 

katıldım ama turun sonunda keşke katılmasaydım da dedim. 

Çünkü kendimi iyi hissetmiyordum. İlkönce Kamla Nehru parka gittik. Oradan Asma 

bahçelerini görmek Malabar tepeleri, deniz hatları ve Chowpatty plajı çok güzel 

kartpostallık görünümü resmettik. Daha sonra yemek için meşhur balık lokantası 

Trişnaya gittik. Benim için sanki belli bir zaman sonra randevulaşmışız hissini 

veriyordu. Balık mezeleri bu güne kadar hiçbir yerde yemediğim şekilde pişirildiğinden 

çok leziz di. Fakat fazla yiyemedim kendimi iyi hissetmiyordum. Sonra Gandi’nin evine 

yani müzesine gittik. Gandi’nin bütün hayatından kesitler vardı. Yattığı odasından 

okuduğu kitaplarından ve mücadelesini gösteren bölüm bölüm canlandırma maket 

resimleri vardı. Bazı arkadaşlarımızla daha önce çıktık.  

 

Bu ikinci gelişimizdi müzeye diğer arkadaşlarımızı beklerken  sokakta çocuklarla 

sohbet edip resim çektirdik. Sonra Victoria Tren İstasyonuna gidildi. Herkes cok 

yorgun olduğundan bazıları otele bazıları alışverişe çıkarak o günkü turumuz sona 

erdi. 

 

Erkenden kalkıp başka bir şehre uçmak için yola çıktık. Ama ben çok kötüydüm. Baş 

ağrısı ve bulantıyla havaalanına gittim. Aurangabad şehrine uçmak için uçuş saatimizi 

beklemeye başladık ama ben iyi olmadığımdan oraya vardığımızda beni otele 

bırakmalarını söyledim. Çünkü otele gitmeden Ajanta Budist mağarasına gidilecekti. 

Fakat benim durumumdan dolayı tura yarım saat geç başladılar. O gün otelde yatarak 

akşama anca kendime geldim. Akşam yemeğinde arkadaşlardan mağara ile ilgili bilgi 

aldım. MS 650 MÖ 200 yıllarından kalma şehrin kuzeydoğusunda kayalara oyulmuş 

mağaralar. Dindar ve laik hayat tasvirleri, heykel ve fresklerle bezenmiş olduğunu 

Buda’nın doğumunu betimleyen Jatakas hikayeleri varmış… 

 

gezi 
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Ertesi günü gayet kendime gelmiş bir şekilde diğer mağaralar olan Elora Mağaralarına 

yol aldık. Bu Ajanta ve Elora Mağaraları Rahiplerin toplantı ve yaşama yeri, Dünya 

mirası olarak kabul edilmiş ünlü iki mağara olarak tarihe geçmiş. 

 

Elora Mağaraları da bazaltik bir tepenin 30 km içine oyulmuş.Mağara tapınak 

mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmiş. MS 5 yüzyıla kadar 

Budist ve Hindu  kaya tapınakları bir sanat eseri şeklindeydi.  
 

12 Budist Mağara 17 Hundi mağara ve kuzey tarafta 5 mağaralar denilen Jain 

mağaraları vardı. Bunlar Dünyanın en iyi  kaya mimarisi ve mühendisliği örneği 

olduğunu öğrendik.Buradaki turumuzu tamamladıktan sonra Aurangabad şehrini keşfe 

çıktık. İlkönce 1679 yılında inşa edilmiş Bibi ka Maqbara adında Tac Mahal çakmasını 

görmeye gittik.  

 

Bibi ka Magraba Moğol hükümdarı azam şah tarafından annesinin hatırasına aşk 

abidesi olarak yaptırılmış. Bu şehrin halkının çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve 

turistlere çok yakın davranması hepimizin ilgisini çekmişti. Zira her adımda bizimle 

resim çektirmek isteyen çoluk çocuk, yaşlı, genç her yaştan insanlar foto foto diye 

yanımıza geliyorlardı. Bizlerde kırmamak için resimlere poz vermekten ünlülerin 

işlerinin ne kadar zor olduğunu söyleyip kendi aramızda çok eğlendik. Çünkü ardı 

arkası kesilmiyordu, en sonunda hayır demeye başlamıştık. Buradan ayrılıp Pan 

Chakki adında eski 17. yüzyıldan kalma su değirmenine gittik. Burada da resim 

çektirirken halkın bizi yalnız bırakmadığını hala hatırlayıp gülümsüyorum. Daha sonra 

buranın ipek ve pamuklu kumaşları çok meşhur olduğundan ve adına  himroo 

dendiğini öğrendik. Fabrikasına görmeye gittik, tabi ki almadan da çıkmadık… 

 

Bu kadar yorgunluğun ardından otelimize geri dönerek erkenden yatıp dinlenip ertesi 

günü Chennai şehrine uçmak için enerji toplamalıydık. 
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Sabah erkenden kahvaltımızı yapıp otelden ayrıldık. Chennai uçmak için yola çıktık. 

Bir saatlik uçak yolculuğundan sona Chennai havaalanına indik. Aşağıya doğru 

indikçe sıcaklar daha da arttığından koruyucu kremler çantamızdan hemen çıkmaya 

başlamıştı. Buradan otobüsle Mahabalipuram şehrine hareket etmek için 

otobüsümüze yerleştik. İki saatlik otobüs yolculuğundan sonra Mahabalipurama 

vardık. Ama otobüs yolculuğundayken yolda düğüne rastladık. Bütün arkadaşlarımız 

inerek düğüne katılıp halkla dans edip resim çektirmeyi de ihmal etmediler. Daha 

sonra Pallava hanedanına ait eski bir liman ve mağaralardaki tapınakları gezdik. 

Bayağı bir yorgunluğun üzerinden otelimize vardık. Otelin karşılaması çok güzeldi. 

Ellerinde deniz kabuklarından kolyelerle ve içeceklerle bizleri karşıladılar. Hepimizin 

yorgunluğu anında geçtiğinden epeyi bahçede oturduktan sonra odalarımıza 

yerleştiğimizi çok iyi hatırlıyorum. Ertesi sabah erkenden kalkıp yine yollara düştük. 

Bu sefer ki durağımız Kanchipuram şehriydi. 

 

 Burası eskiden Pallavas’a ait başkentmiş. Buranın ipek tekstilinin çok ünlü olduğunu 

öğrendik. Burada 96 sütunlu Varadaraja tapınağını gezdik. Birçok heykel ve ana 

mabet şeklinde fil kaya üzerine kurulu olduğunu gördük. El ipek işçiliğini yapan küçük 

bir dokuma yerini gezdikten sonra daha modernize edilmiş dokuma tezgahını 

gördükten sonra alışverişe sıra geldi. İpekliler al beni al beni diye çağrışım 

yaptığından bu sese kulak vermemek imkansızdı. Hindistana ilk gelişim 2011 yılında 

kuzey bölgesindeki şehirleri dolaşırken çok iyi hatırladığım ve arkadaşlarımın dalga 

geçtiği konuyu anlatmadan geçmeyeceğim. On beş gün boyunca sokaklarda 

dolaşırken şalımla hem burnumu hem ağzımı kapatarak gezmiştim. İkinci gelişimde 

2012 de kesinlikle kapamamıştım. Bu üçüncü gelişimde ise sokaktan mısır ve 

hindistan cevizi içip yemiştim. Orada yediğim mısırın tadını hala damağımda 

hissettiğimi söylemeliyim. Tadı kesinlikle burada yediklerimle alakası yoktu. (olsa da 

yesem)…Kanchipuram şehrini de dolaştıktan sonra Pondicherry şehrine hareket 

etmek için otobüsle yola çıktık. Pondicherry şehrine akşam vardığımızdan hemen 

otele geçip yarın sabah erkenden kalkıp şehirdeki turumuza devam etmek üzere 

odalarımıza çekildik. 

 

Pondicherry şehri yani Hindistanın güneyi Fransızların sömürgesi olduğundan biraz 

daha farklıydı. Yani sokaklar daha geniş, kalabalık daha az ve gürültü de nispeten 

daha azdı.  

 

Burada cafe ve dükkanlar vardı. Ayrıca bayanların saçlarında bir yerinde mutlaka taze 

çiçek takılıydı. Sokaklarda da kolye şeklinde taç şeklinde taze kokulu çiçekler 

satılıyordu. Hepimiz çiçeklenmiştik. Pondicherry’de 1926 yılında filozof aziz olan sir 

Aurobindo tarafından kurulmuş bir Aşramı ziyaret ettik. O bölgeye geldiğimizde etraf 

çok sessizdi. Tabelalarda korna çalmayın ibaresi vardı. Aşram’a girerken sessiz 

olmamızı resim çekmemizi ve ayaklarımızı çıkarmamızı söylediler. 
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İçeri girerken sizi envai çeşit saksılarda adını bilmediğimiz çeşitlikte rengarenk mis 

kokulu çiçekler karşılıyor. Kapıdan geçtikten sonra büyük bir avluda ortada büyük bir 

mermer mezar gibi her yeri mumlarla tütsülerle ve çiçeklerle donatılmış onun çevresini 

dönerek insanlar boş buldukları yerlere geçip bağdaş kurarak meditasyon yapıyorlar. 

Ondan sonra kütüphaneye geçilerek oraya ait öğreti kitapları, resimleri kimler guruluk 

yapmış onların fotoğraflarını görüyorsunuz. Belli bir para karşılığında da oradaki 

kitaplardan, fotoğraflardan alabiliyorsunuz. Eğer aradığınızı bulamazsanız size 

dışarda kitapçı da bulabileceğinizi söyleyerek oraya yönlendiriyorlar. 

Aşramdan sonra Pondicherry müzesine gittik. Burada heykeller, arkeolojik buluntular 

ve Fransız sömürgecilerin fotoğrafları var. Ne yazık ki çoğu yerde resim çekmeye izin 

vermiyorlar. Gotik mimarisi ve vitray pencereleri olan kutsal kalp kilisesini ziyaret 

ettikten sonra Mahabalipuram şehrine geçtik. Çünkü burada Shore tapınağı 

gezecektik. Beş Rathas ( araba kavramı) dört tek kayadan oluşmuş Hinduların günlük 

yaşam sahnelerini tasvir eden tapınak dünya mirası olarak tarihe geçmiş. 

 

Burada koskoca bir kayanın taşta duruşu çok ilginçti. Sanki kayaya dokunsan 

yuvarlanacak gibiydi ama öyle görünmesi aldatmacaydı arka tarafından tamamen taşa 

oturmuştu. Ben gezinirken yerde oturmuş bir falcıyı gördüm yanına gittim. Rehbere 

baktırabilir miyiz dedim. Birden bütün arkadaşlarımız fal baktırmış olduk. Falcı yerde 

oturuyor yanında bir papağana benzeyen kuş adamın ellerindeki kartlardan gagasıyla 

alıp yere atıyor. Sonra bir tane kartı eline veriyor. O kartlarda Hindu tanrılarının resmi 

var. Herkese farklı kart çıktığı gibi aynı kartta çıkıyor.  

martı* nisan 2013 
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Bana Ganej tanrısı çıkmıştı. Çok hoş şeyler söylediğini hatırlıyorum. İlginçliği kuşun 

kart seçip yere atıp başka bir kartta adamın eline vermesiydi. Çok eğlenmiştik. Burada 

bayağı bir vakit geçirdikten sonra Chennai şehrine geri dönüşe geçtik. Bir ara yolda 

okula giden çocukları görünce durup onların ders yapışını ve resim çektirmeyi de 

ihmal etmedik. Chennai şehri yani Güney Hindistan’ın bu bölgesi Madras adıyla 

anılıyor. Çünkü bu bölge tamil geleneğine bağlılığıyla Hindistan’ın genelinden ayrılıyor. 

Resmi dili de tamil olarak geçiyor. Ayrıca bir ayrıntıyı daha eklemek istiyorum. 

Hindistan’da kadınların sari giymesinin anlamı; Hint felsefesinde tüm evreni birleştiren 

gövdenin açık kalması, yüce varlık göbek olarak kabul ediliyor. Yani göğüs altından 

bele kadar olan bölge açık olması gerekiyor. 

 

Sabah yine erkenden kalkıp havaalanına yol aldık. Chennai’den Andaman adasına 

uçuşa geçtik. İki buçuk saatlik bir uçuştan sonra Andaman adası başkenti Port Blair’e 

indik. Ama sıcaklık daha da arttığından durduğumuz yerde terlemeler de artmıştı. 

Taksilerle otelimize geçtik. Otelimizin manzarası Hint okyanusunun güzelliğini ve 

esintisi sayesinde yorgunluğumuzu almıştı. Hemen denize gitmek için hareket ettik. 

Cove beach denilen yere giderken adanın muhteşem doğası hepimizi cezbetmişti. 

Durup bu güzellikleri resmetmeyi de ihmal etmedik. Beache geldiğimizde hemen 

hemen akşam olmak üzereydi. Tabelalarda timsah görülmüştür yazısına rağmen 

denize girip ferahladık.  

 

Fazla açılmamak kaydıyla bir haftalık yorucu geziden sonra kaçınılmaz rahatlıktı. 

Otelimize dönüp akşam yemeğinde buluşmak üzere odalarımıza çekildik. Ertesi gün 

erkenden adayı gezerek keşfe çıktık. Daha sonra Ross adasına gitmek için feribota 

bindik. Burası ikinci dünya savaşında İngilizler üst olarak kullandığı bir liman adası 

olduğunu öğrendik. Ada İngilizlerin gitmesiyle yıkılan heryeri o şekilde kalmış ve 

ağaçların dallarıyla kapanmış. Ceylanların ve diğer hayvanların rahat rahat dolaştıkları 

bir yer haline gelmiş. Sahide bir barakayı müze haline getirmişler. Buranın daha 

önceki yerleşik zamanındaki fotoğrafları ziyaretçilere sunmuşlar.  

 

Ross adasından ayrıldıktan sonra denize girmek için başka bir beache götürmesini 

istedik rehberden. Götürdüğü yerde on beş gün önce burada timsah görüldüğünden 

denize giremeden geri döndük. Ertesi günü Havelock adasına gitmek için hızlı 

katamarana bindik. İki saatlik çalkantılı yolculuktan sonra adaya vardık. Buradan da 

rüya gibi bir yer olan Radhanagar beache geçtik. Denize girdik. Deniz altındaki 

rengarenk balıkları görmek için bazı arkadaşlarımız şnorkelleriyle açıldılar. Beyaz kum 

ve turkuaz rengi denizde yüzerken vücudumuzu bir şeyler ısırıyor dedik rehbere 

bunlar deniz sivrisineği denizin yüzeyinde olurlar bir zararı yok dedi. Sonra altı cam 

olan tekneyle açılarak denizin altındaki balıkları mercanları izlemek son derece 

keyifliydi.  
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Adadan ayrılma vakti geldiğinden hiçbirimiz gitmek istemediğimizi ama katamarana 

yetişmek zorundaydık. Rüya gibi bir gün geçirmenin sarhoşluğuyla otelimize geri 

döndük. Ertesi sabah Andaman adasından ayrılacağımızdan ve cok yorulacağımız bir 

gün daha geçireceğimizden buradaki Natıonal Memorial ve Antroploji müzesi, 

Samudrika deniz müzelerini gezdik. Havaalanına dönüş yolculuğumuza başladık. Port 

Blair’dan Chennai havaalanına geldik.  

 

Buradan da Mumbai havaalanına geçtik. Mumbai de kalarak İstanbul'a dönmek için 

uçuş saatimize kadar otelde dinlendik. Bu arada Mumbai’de kuyumcuya uğrayarak 

bazı arkadaşlarımız Hint işi altın küpeler alarak seyahatimizin son alışverişini yapmayı 

da unutmadık. Sabaha karşı Mumbai havaalanına giderek yorucu ama bir o kadar da 

harika on iki günlük gezimizin de sona ermesinin hüznü bizi sardı. İstanbul Atatürk 

havaalanında bir başka gezide buluşmak dileğiyle arkadaşlarımızdan ayrılıp evimizin 

yolunu tuttuk… 
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Sahneye Yakışan İnsanlar 
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Hep tartışılan konulardan biridir. Çok yetenekli oyuncu, fazla yetenekli olmayan ama 

ışığı olan oyuncu, hiç bir şey yapmasa da sahneye yakışan oyuncu, teknik oyuncu v.s. 

 

Hangisi daha iyidir? 

Bunun cevabını vermek ya da kesin bir karara bağlamak tabii burada imkansız. Ama 

bu ayın oyununa geçmeden önce bu konuda azıcık da olsa ahkam kesmek istiyorum  

 

Devlet Opera ve Bale’de bir Erdal Uğurlu vardır. Sahneye aynı anda yüz bale sanatçısı 

çıkar daha siz sahnedekilere alışamadan onu görürsünüz,  görmekle kalmaz aşık 

olursunuz ve temsil boyunca ondan gözlerinizi almakta zorlanırsınız. Oysa ondan daha 

iyi baletler vardır sahnede. İşte ışık denen şey budur... 
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Sonra bazı oyuncular vadır, onlar sahneden insin istemezsin hep seyretmek, hep 

bakmak istersin tıpkı yeni bir aşık gibi gözünü alamazsın... 

  

Bazı oyuncular da vardır ki hem yetenek olarak çok üstündür hem de sanki başlarında 

bir hare vardır ki onlardan ülkemizde çoook azdır.   

  

İşte bunlardan biri Altuğ Yücel’dir. 

O’nu ilk kez yıllar önce OĞLUM ÇİÇEK AÇTI oyununda izlemiştim Ali Poyrazoğlu 

Tiyatro’sunda, sonra HAYVANAT BAHÇESİ’nde. Sahneye en çok yakışan ender 

oyunculardandır... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz ay Sahnekarlar’da İYİ AİLE ÇOCUĞU’nda izledim Yücel’i. Bıçak sırtı bir 

rolü bir vürtüöz ustalığında giyinmişti. Seyirci koltuğumda nefessiz izledim yanımda 

sevdiğim iki insanla birlikte. Tabii partneri Melda Gür’ün hakkını yememek lazım. Ben 

Norveç’e gitmeden çıtır kız olarak bıraktığım Gür’ü usta bir aktris olarak seyretmenin 

tadına vardım. 

 

tiyatro 
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Kandemir Konduk’un daha önce “Kime Niyet, kime Kısmet” olarak yazdığı oyunu 

yönetmen Bora Severcan yepyeni bir yorumla İYİ AİLE ÇOCUĞU’na dönüştürmüş... 

  

Oyunda özgün şarkıları Uygur Vural bestelerken, şarkı sözlerini Ömer Vatanartıran 

yazmış ama seslendirenler oldukça sürpriz star isimlerinden oluşuyor... 

  

Toplumun ön yargılar sonucu dışladığı iki anti kahraman Emel ve Rüya zar zor 

geçiniyorlardır. Ekmek paralarını yatak odalarından çıkaran bu ikili bir gece evlerine 

dönerken çöp kutusuna ölmek üzere terk edilmiş bir bebek bulurlar.  

Rüya onu karakola teslim etmek ister, ama Emel hayatı kötü başlayan bu bebeğin 

hayatını kurtarmak ister ve ona kendisi bakmaya karar verir. Emel’e göre hayatta 

herşey sevgi sayesinde düzelebilecekken, Rüya ise hayatın acı, kaderin tatsız 

olduğuna inanmakta ısrar eder.  

  

Yaşadığımız hayatı traji komik bir şekilde eleştiren yer yer hüzünlü bu sıcacık 

komedide Kandemir Konduk’un bu çok önemli eseri, Bora Severcan’ın farklı yorumu 

ile yeniden can bulmuş… 

  

Yolları açık olsun… 
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Yıllara meydan okuyanlar İstanbul Film Festivali'nde! 

 

İKSV tarafından 30 Mart – 14 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. 

İstanbul Film Festivali kapsamında, yıllara meydan okuyan, ödüle doymayan 14 

yönetmenin en son filmleri, Jameson Irish Whiskey sponsorluğunda festival 

seyircisiyle buluşuyor: 

  

Olivier Assayas / “Aşk Kokusu” (Something in the Air),  

Marco Bellocchio / “Uyuyan Güzel” (Dormant Beauty),   

Manoel De Oliveira / “Gebo ve Gölge” (Gebo and the Shadow),  

Raymond Depardon & Claudine Nougaret /  “Fransa Günlüğü” (Journal De France ),  

Jacques Doillon /  “Güreş ve Aşk” (Love Battles),  

Mike Figgis / “Gördüğüne İnan” (Suspension of Disbelief)  

Goran Paskaljevic / “Gün Doğarken” (When Day Breaks),  

Alain Resnais / “Henüz Bir Şey Görmediniz” (You Ain’t Seen Nothin’ Yet),  

Carlos Sorin /  “Balığa Gidiyorum” (Gone Fishing),  

Paul Verhoeven / “İhanet Oyunları” (Steekspel / Tricked),  

Gibi filmler, Jameson’un desteği ile festivalde yerini alıyor.  

32. İstanbul Film Festivali biletleri, Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi, Biletix 

web sitesi (www.biletix.com) ve Atlas, Beyoğlu ile Rexx sinemalarında açılacak ana 

gişelerden alınabilecek. 

  

İKSV tarafından Akbank sponsorluğunda düzenlenen ve 32. İstanbul Film Festivali, 

sinemaseverlere 200’ü aşkın filmin yanı sıra, usta sinemacıların katılacağı söyleşiler, 

atölye çalışmaları ve sinema dersleriyle dolu iki hafta sunacak. 
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Giordano Dance Chicago İş Sanat'ta! 
Ünlü topluluk Giordano Dance Chicago iki muhteşem gösteriyle İş Sanat’ta sahne 

alıyor. 

 

Konser programlarıyla sanatseverlerin gözdesi olan İş Sanat baharı dansın 

heyecanıyla karşılıyor. Dinamik performansları ve repertuarının çeşitliliği ile tüm 

dünyada seyircisini büyüleyen ve eleştirmenlerden büyük övgü alan Giordano Dance 

Chicago cazın dans haliyle İş Sanat sahnesinde dans tutkunlarıyla buluşuyor.  

  

Modern ve gelenekseli bir arada barındıran koreografisi ile Giordano Dance Chicago 

5 – 6 Nisan’da iki ayrı programla olağanüstü bir dans şölenine imza atacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEK CUMHURİYETİ’NIN EFSANEVİ TOPLULUĞU GELİYOR! 
Çek Cumhuriyeti’nin efsanevi tiyatro topluluğu Image Theatre, sözsüz tiyatro ve kara 

tiyatroyu dansla buluşturdukları ‘The Best of Image’ adlı müthiş gösterilerini 20 

Nisan’da Cemal Reşit Rey'e taşıyor. 

 

Bugüne kadar 8000’den fazla gösteriye imza atan ve milyonlarca izleyiciye ulaşan 

Image Theatre ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan hemen 

önce en iyi gösterilerinden seçmeleri sundukları performanslarıyla çocukları ve 

velilerini beraber eğlendirecek, 20 Nisan’da CRR’de bayram havası yaratıyor olacak. 

  

Özel boyalarla ultraviyole ışınlarından yararlanılarak renklendirdikleri kostümleri 

kadar, dansları ve komik skeçleriyle de eğlenceli bir gösteri  yaratan ekip, 20 

Nisan’da 15.00 ve 20.00’de 2 gösteri ile Cemal Reşit Rey’de.   

 

 

http://www.milliyet.com.tr/index/Ulusal~Egemenlik/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Ulusal~Egemenlik/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Ulusal~Egemenlik/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
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MARK KNOPFLER NİSAN'DA 

İSTANBUL'DA 
Rock müzik tarihinin efsane ismi, “Walk 

of Life”, “Sultans of Swings” ve 

“Brothers in Arms” gibi unutulmaz hitleri 

ile tanınan Mark Knopfler, BKM ve GNL 

organizasyonu ile 27 Nisan 2013’te 

Ülker Sport Arena’da hayranlarıyla 

buluşacak. 

 

2013 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve 

Temmuz aylarında 25 ülkede, 72 

konser verecek olan sanatçı, sekizinci 

solo albümü “Privateering” tanıtımı için 

8 kişilik orkestrası ile İstanbul’da 

olacak. 5 Ekim’de başladığı dünya 

turnesinin 35. konserini İstanbul’da 

gerçekleştirecek olan efsanevi Rock 

yıldızı, İstanbullu müzik severlere 5 yıl 

aradan sonra yeniden müzik ziyafeti 

verecek. Kanada konseri ile 

başlayacak olan Mark Knopfler turnesi 

İspanya’da tamamlanacak. 

 

CADDEBOSTAN KÜLTÜR 

MERKEZİ’NDEN 

SEÇTİKLERİMİZ 

ANTONİUS İLE KLEOPATRA 
Shakespeare’nin en ünlü oyunlarından 

olan Antonius ile Kleopatra’da, Haluk 

Bilginer Antonius, Zerrin Tekindor 

Kleopatra, Mert Fırat Cesar rolüyle 

seyirci karşısına çıkıyor. Oyunun diğer 

rollerini Onur Ünsal, Serkan Ercan, 

Muharrem Özcan, Evrim Alasya,  

 

kültür sanat 

Gözde Kırgız, Zeynep Alkaya, Tuğçe Karaoğlan, Mehmet Özbek paylaşıyor. 

 

Bülent Bozkurt’un çevirisiyle oynanacak Antonius ile Kleopatra’nın  yönetmenliğini 

Kemal Aydoğan, sahne tasarımını Bengi Günay, ışık  tasarımını İrfan Varlı, 

müziklerini Tolga Çebi yaptı. 

 

Tam: 50 TL, Öğrenci: 40 TL 

26 Nisan 2013 Cuma  20:30  Büyük Salon 
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MASAL MÜFETTİŞİ   
Ferhan Şensoy`un Masal 

Müfettiş`i, ileri demokratik bir 

güldürü. Artık masalların da 

denetlenmesi, teftiş edilmesi 

zamanı geldi! Sonu pek de 

güzel bitmeyen bir masallar 

dünyasında dolaşıyor 

müfettişimiz. 

 

Tam: 40 TL, Öğrenci: 30 TL 

 

Müzikal Çocuk oyunu;   

 

20 Nisan 2013    

 

15:00 A salonu 
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Çanakkaleli Çocukların Yüzü Güldü... 

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye 

Derneği 13. anaokulunu geçtiğimiz hafta Çanakkale'nin Eceabat 

ilçesinde açtı.  Çocuklara modern bir eğitim ve oyun ortamı sunan 

anaokulu, 19 Mart’ta yapılan açılış töreninin ardından Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağışlandı.  
 
Çocuklar Gülsün Diye Derneği hedeflerinin; Türkiye’de daha çok çocuğun okul 

öncesi eğitim almasına katkı sağlamak olduğunu ve 13. anaokulunu Çanakkale ilinin 

Eceabat ilçesinde açmaktan mutlu olduklarını iletti. Daha önce Trabzon, İstanbul, 

Mardin, Tokat, Erzurum, Sinop, Hatay, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas ve Manisa'da 

anaokulları açan Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 13. anaokulunun açılışını 19 Mart 

2013 Salı günü Dernek Başkanı Gülben Ergen, Başkan Yardımcısı Elvan Oktar ve 

Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna’nın katılımıyla gerçekleştirdi. 

 

Dernek Başkanı Gülben Ergen yaptığı açılış konuşmasında,  "Çanakkale Eceabat'ta 

13. anaokulumuzu açmanın mutluluğunu yaşıyorum ve derneğimiz adına bu okulu 

bütün Eceabatlılara emanet ediyorum. Unutmayın, iyi bir geleceğin temelleri okul 

öncesinde atılıyor. Umuyorum ki miniklerimiz bu okul sayesinde daha iyi eğitim 

alacak ve bu okuldan belki de Mustafa Kemaller, Zübeyda Hanımlar çıkacak."dedi.   

 

Osanmaz Ailesi :  “Desteğimiz Devam Edecek” 

 

 

 

Gönül GÜVENİR 
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Okulun yapımına katkı sağlayan Osanmaz Ailesi de açılışta yer aldı.  Osanmaz 

ailesinin fertleri daha önce anne ve babalarının adına okul yaptırmış ve bu okulu da 

babaanneleri Elif Osanmaz adına yaptırmaktan gurur duyduklarını, derneğe olan 

desteklerinin devam edeceğini ilettiler. 

 

Çanakkale Çocuklar Gülsün Diye Elif Osanmaz Anaokulu’nun öğrencileri bugün için 

özel hazırladıkları gösterileriyle tüm herkesi kendilerine hayran bıraktılar.  Gülben 

Ergen’in Uçacaksın şarkısını farklı şekilde yorumlayan öğrenciler Gülben ablalarına 

destekleri için teşekkür etmeyi unutmadılar. 

 

Açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okul, 100 öğrenciye 

okul öncesi eğitim olanağı sunacak kapasiteye sahip. Çocuklar Gülsün Diye 

Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan 

illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.  Dernek, 

sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle gelecek eğitim-öğretim döneminde hizmete 

girmek üzere yeni okullar açmaya hazırlanıyor.  

  

Bütün Bunlar Niye ? Çocuklar Gülsün Diye… 

 

Siz de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek olmak için; 

 

SMS gönderebilir, 

 

“CGD” yazıp aşağıdaki numaralara SMS göndererek 5 TL katkıda 

bulunabilirsiniz. 

haber 

BANKA ADI ŞUBE KODU IBAN NUMARASI 

Garanti Bankası(TL) 1314 TR950006200131400006211111 

Garanti Bankası(USD) 1314 TR520006200131400009011111 

Garanti Bankası(EURO) 1314 TR250006200131400009011112 

(5 TL+2 SMS olarak ücretlendirilmektedir.) 

Çocuklar Gülsün Diye 

ürünlerinden satın alabilirsiniz: 

Ürünlerimize ulaşabileceğiniz web 

adresi: 

 

http://www.cocuklargulsundiyedukk

ani.com Ürünlerimizi ayrıca D&R 

mağazalarında da bulabilirsiniz. 

 

 

http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
http://www.cocuklargulsundiyedukkani.com/
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Bir Sosyal Bilgiler 

Öğretmeninin Gökyüzü Aşkı 

82 

“İlk kez deniz gören bir insanın şaşkınlığını ve heyecanını yaşıyorum…” 

O’nun hikayesi Ekim 2012’de TÜBİTAK ve OMÜ destekli bir projeye katılmakla başlıyor. 

Kendisi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı Kasabası’nda Şehit Mustafa Önder 

Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni. “Projede hiç adım atmadığım bir boyutla 

karşılaştım: Evren-Gezegen-Sonsuzluk-Rakamlar! Müthiş heyecan vericiydi. İlk kez 

deniz gören bir insan şaşkınlığını ve heyecanını yaşıyordum. Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum projesi bende anlamını buldu diyebilirim. 30’lu yaşlarda ilk kez teleskopla 

tanışan bir DÜNYALI’ydım ben.” diyor kendisi. 
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Nurcan Örtügen Gök 

kaldırım astronomu 

Eğitim sonrası görevine döndüğünde 

çocuklara neler katabileceğini 

düşünüyor. Kuzeni Sami Erdoğan ile 

hayal kurmaya başlıyorlar ve fikir 

üstüne fikirler oluşturuyorlar. Beyin 

fırtınası sonucu araştırmalara 

başlıyor ve bir Gökbilim Şenliği 

yapmaya karar veriyorlar. Yozgat'ta 

hiçbir eğitim kurumu yada diğer 

kuruluşlarda teleskop olmadığını 

gördüklerini belirten öğretmenimiz, 

"Neden bizim çocuklarımızda 

teleskopla gökyüzüne dokunmasınlar 

diyerek, hemen araştırmalarımıza 

başladık. Bunun yanında gölge sekizi 

yada gün izi diye bir çalışma var. 

Bunun da Türkiye'de hiçbir yerde 

yapılmadığını gördüm. Kazanımları 

oldukça yüksek. Biz küçük bir hayal 

ile başladık ama güzel kazanımlar 

elde etmeyi düşünüyoruz" şeklinde 

düşüncelerini belirtiyorlar. 

Çalışmalar şenlikle de bitmiyor, proje 

sonunda öğrencilerin okul 

bahçelerinde bir güneş saatleri, gölge 

sekizi deney alanı ve el yapımı 

teleskopları oluyor. 
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Sosyal bilimler öğretmenimiz Handan Karataş, projenin çocuklara kazanımlarının 

oldukça farkında. 

 

Böylece, Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve Sorgun İlçe Milli 

Müdürlüğünün katkılarıyla Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Ortaokulu tarafından 

organize edilen "Gökyüzüne Dokunuyorum Projesi" kapsamında, Yozgat'ta ilk defa 

"Gökbilim Şenliği" düzenlenmiş oldu. 

 

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen "Gökbilim Şenliğine" Sorgun 

İlçe Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Yusuf Yazıcı, Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem 

Derman, Amatör Astronom Nurcan Örtügen Gök, Proje Koordinatörü Handan 

Karataş, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. 

 

Program öncesinde İlçe Kaymakamı Levent Kılıç ve Belediye Başkanı Ahmet 

Şimşek, salon girişinde Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Ortaokulu öğrencileri 

tarafından hazırlanan gezegenlerin tanıtıldığı standı gezerek öğrencilerden bilgiler 

aldılar. 
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Kaymakam Levent Kılıç, bir aşure 

günü nedeniyle gittikleri 

Gedikhasanlı kasabasında 

öğrenciler tarafından hazırlanan 

gölge sekizin tanıtıldığını ve bu 

olayı ilk kez o gün öğrendiğini 

belirterek, "Bizler gölge sekizi ilk 

kez bu yaşımızda öğrendik. Ancak 

onlar bu yaşlarda öğrendiler. 

Yaptıkları bu deneyle gölgenin her 

zaman, her Çarşamba aynı 

noktaya düşmemiş olduğunu 

görmüş oldular.  

 

Bundan sonra okullarına ait bu 

teleskopla gökyüzünü sık sık 

inceleyip, daha iyi tanıyacaklar ve 

daha çok bilgi sahibi olacaklar. 

Bütün bunlar bizlere anlatıyor ki, 

çocuklarımız, daha donanımlı 

olarak yetişiyorlar. Bu teleskop el 

ile yapılmış bir teleskop." dedi. 
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Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Derman'da, '7 den 70'e 

Gökbilim' isimli sunumu ile salondakilere gökyüzü hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. 

Derman, Ankara'da verdiği gökyüzü ile ilgili bir konferansına, 25 fen bilgisi 

öğretmeninin yanı sıra bir de sosyal bilgiler öğretmeninin katıldığını ve bu duruma 

şaşırdığını belirterek, bu öğretmenin Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Ortaokulu 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Handan Karataş olduğunu, Sorgun'a geldikten sonra 

gördüklerinden çok etkilendiğini ve Karataş'ın çok önemli işlere imza attığını belirtti. 

Teşekkürler Sorgun’un ışığı bol bireyleri… 

 

martı* nisan 2013 

kaldırım astronomu 
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kaldırım astronomu 

http://www.cydd.org.tr/
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Hızlı bir bahara başladık… 

Tutulmalar mevsimi önümüzde… 

25 Nisan’da ilk tutulma başlıyor, dolunayla. Ardından 10 ve 25 Mayıs’ta… 

Eğer bu tarihlere yakın doğduysanız, hayatınızda önemli gelişmelere çok yakın 

olmalısınız. Nisan’daki tutulma en çok Akrep burçlarını etkileyecek, ardından Boğa, 

Aslan ve Kova’ları. Tabii ki yükselen burcu bunlardan olanları… Tabii ki aslolan doğum 

haritanızın durumudur.  

 

Tutulma, adı üstünde tutar insanı. Günlük hayatınızda akıp giden alanlarda, önceden 

öngörmediğiniz olaylar meydana gelir.  

Tutulma döngülerinin hesaplanamadığı milattan öncesindeki insanı düşünün. Günlük 

hayat devam edip giderken, bir anda Ay ya da Güneş yok oluyor ortadan. İnsanlar 

donup kalıyor, tutuluyor. Kısa süre sonra ışıklar geri dönse de, bu büyük enerjiyi 

yaşayanlar artık eskisi gibi olmuyor. Tutulamanın etkisine en iyi örnek, savaşmaktan 

vazgeçmiş iki ordudur. Tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşması, Mısır ve 

Hititler arasında yapılan savaş sırasında yaşanan Güneş tutulması ardından 

imzalanmıştır.  

 

İşte her bir tutulma, doğum haritanıza yakınlığına göre böyle bir etki yaratır. Bir şeyin, 

bir olayın, bir oluşun sonuna gelir, yeni bir döneme başlarsınız. Her son zor; ama her 

başlangıç heyecanlıdır.  

 

Senede en az 4 kere yaşanılan tutulmalara geri dönüp bakarsanız, hayatınızdaki 

önemli tarihlerle ne kadar yakın olduklarına şaşarsınız. Belki bir tutulmada doğdunuz, 

belki bir diğerinde evlendiniz. Her ne yaşadıysanız, beklemediğiniz, ilk etapta tutulup 

kaldığınız bir süreçten sonra oldu. Belki doğumuzun farklı oldu, annenize sürpriz 

yaptınız. Evlenmem derken bir anda evlendiniz. Belki de  sizi zorlayan şeyler oldu; bir 

tutulmada en sevdiğiniz kişiyi uğurladınız, bir diğerinde işinizi değiştirmek durumunda 

kaldınız… Şimdiki tecrübenizle dönüp baktığınızda, o zamanların, size bu güne 

taşıyan asıl hayat tecrübeleri olduğunu anlarsınız. Tutulmaya dahil olan, artık eskisi 

gibi olmayacaktır.   

 

Tutulmaların kendi içinde döngüleri vardır. 18 yıllık aralarla benzer konular üstüne 

etkili olurlar. Geri dönüp 1995 Nisan, Mayıs aylarına baktığınızda, hiç 

unutmayacağınız şekilde hatırladığınız olaylar varsa zaten konuyu anlamışsınızdır. O 

zaman yaşadığınız olayın benzeri şekilde olaylar gelişebilir.  

 

Kendinizi Tanımak İçin 

Olaylara Şans Verin… 

martı* nisan 2013 

Asude ARGUN 

astroloji ajandası 



87 

Olayları hatırlamıyorsanız sizin haritanıza çok yakın etkiler yaşamamışsınızdır. 

Endişelenmeyin... Ancak, bu tutulma şimdi, sizi daha yakın etkiliyor olabilir. Yine de 

endişelenmeyin… Astrolojide en uzak durulması gereken konu endişe ve korkudur. 

Astroloji meteroloji gibi çalışır. Meteroloji yağmur yağabilir dediğinde panik yapmak 

yerine şemsiye ediniyorsak, aynı şekilde davranmalıyız.  

Eğer kişisel danışmanlık almanız mümkün değilse size özel tüyolar vermeye çalışayım:  

 

Öncelikle tutulmanın bir önceki döngüsünde neler yaşadığınızı iyice anlamaya çalışın. 

Düşününce önce zor gelen bir olayın, aslında kadersel önem sahip olduğunu 

anlayacaksınız.  

Sonra, tutulmalar her ne kadar kısa zaman içinde yaşansa da, belirtileri aylar 

öncesinden başlar. Geri dönüp son ayları bu gözle bir düşünün. Hangi olaylar gittikçe 

artan önem taşımaya başladı.  

 

Tutulma öncesi ve sonra en 4,5 günlük süreçte olaylar oldukça net bir şekilde kendisini 

belli eder. Eğer hassas davranıp, bu tarihlere yakın gelişmeleri daha geniş açıdan 

değerlendirirseniz, tutulmanın ortaya çıkardığı gölgeleri daha net görebilirsiniz. Tek 

yapmanız gereken şey erken karar vermemektir.  

 

Tavsiyem, eğer tarihler, tecrübeler, şu an yaşadığınız olaylar Nisan sonuna işaret edip, 

dikkatinizi çekiyorsa, en önemlisi iç sesinizi de size “bir şey oluyor” diyorsa olayları 

ciddiye alın. Ajandanızı çok doldurmayın. Hayatının akışında kalın. 

Değiştiremeyecekleriniz için endişelenmeyin. Yaşamın büyük planını görmeye çalışın. 

Kendinizi tanımak için olaylara şans verin. 

 

Herşeyi hızlı tükettiğimiz, her konuda korkularla beslendiğimiz bu dönemde, astrolojiyi 

ne endişe kaynağı, ne de sihirli değnek olarak görmeyin. Basit yaşamanın, kendini doğru 

tanımanın yollarını keşfedin. Sonuçta meterolojiden yağmurun yağabileceğini öğrenip 

ıslanmanın zevkine de varabilirsiniz.  

 

Tutulmalar hayat yolundaki önemli kavşaklardır. Ama nereye gideceğini bilenler, yolda 

yorulmazlar, kaybolmazlar… 

Yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 

Esenliklerle... 

martı* nisan 2013 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Olayların sizden yana geliştiği bu ay içinde, kişisel hedeflerinize konsantre olmalısınız. 

Sağlığınızı, ilişkilerinizi desteklemenin daha etkin yollarını bulmalısınız. Artık üzerindeki 

ağırlığı atıp, cesaretinizi ortaya koyabilirsiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Bu ayı biraz geriye çekilerek değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Enerjinizi yenilemek, 

dinlenmek, ruhunuzu arındırmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Korkularınızı artıran 

olaylarla karşılaşırsanız sabrınızı korumalı, beklemede kalmalısınız.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Gelecek günlere ilişkin planlarınızı yapabileceğiniz, işten elde ettiğiniz gelirleri gözden 

geçirebileceğiniz bir aydan geçmektesiniz. Sosyal ortamlara girmenin ve arkadaşlıklarınızı 

arttırmanın yararını görebilirsiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Önemli işlerin gündeme gelmesiyle kendinizi gösterebilirsiniz. Toplumsal tanınırlığınızı 

arttırmak, saygınlığınızı korumak için hedeflerinizden taviz vermemelisiniz. İşiniz, 

kariyerinizde öne çıkacağınız bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz.  

astroloji ajandası 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Yurtdışı bağlantılarınızı artırmanın yollarını aramanız yerinde olacaktır. Yabancılarla iletişim 

kurmalı, basın, yayın organlarını takip etmelisiniz. Yeni tanışacağınız kişiler sayesinde 

kendinizi geliştirebilirsiniz. Hukuksal konular da önem taşıyacaktır.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Maddi konuların gündeme gelmesi endişelerinizi artırabilir. Gelir kaynaklarınızın daraldığı 

bugünlerde, eşiniz ya da ortağınızdan yana da masraflarla karşılaşabilirsiniz. Borç, alacak 

işlerinizden uzak durmanız iyi olacaktır. 
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkileriniz artacaktır. Ancak bu koşuşturma içinde 

dedikodulara kulak asmamalısınız. Bilginizi artırmak için harekete geçebilir, eğitime 

yönelebilirsiniz. Seyahatler sayesinde çok şeyler öğrenebilirsiniz.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Parasal konulara önem vermeniz iyi olacaktır. Kendi kaynaklarınızı korumanın, artırmanın 

yollarını bulmalısınız. Harcama yapmak yerine yeni yatırımlara yönelmelisiniz. İyi bir bütçe 

yapmalı, gelir giderlerinizi gözden geçirmelisiniz.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Evliliğinize, eşinize ya da partnerinize dikkat etmeniz gereken günlerden geçmektesiniz. 

Ortağınızı da bu listeye eklemek yerinde olur. Tek başınıza hareket etmemeli, ilişkilerinize 

özen göstermelisiniz.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Gündelik işlerin altında kalıp sağlığınızı yıpratmadan önce daha planlı olmaya özen 

göstermelisiniz. Kişisel bakımınız, hijyeninize, diyetinize önem vermelisiniz. Ofis şartlarınızı 

düzenlemeli, size yardım edenlerle de ilgilenmelisiniz.  
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YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Hayatın renkli taraflarıyla ilgilenmeniz sizi mutlu edecektir. Aile yükünü ve mesleki 

sorunlarını altlatmış olmalısınız. Daha sanatsal, yaratıcı işlere yönelebilirsiniz. Artan 

cesaretiniz sayesinde aşk hayatınız hareketlenebilir.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Evdeki sorunları çözmek için ailenizin sorumluluğunu üzerinize almalısınız. Ebeveynler ya 

da yerleşim konularını gözden geçirmelisiniz. Ancak ev ve iş arasındaki dengeyi kurmalı, 

hedeflerinizi atlamamalısınız.  
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Yeşil Soslu Izgara Tavuk 
 

Malzemeler: 

1 adet yarım tavuk göğüs eti 

 

Sos malzemeleri;  

• 1 demet maydanoz 

• 4 diş sarmısak 

• 2 yemek kaşığı kapari 

• 1 adet acı kırmızı biber (taze ya da kuru) 

• 1 adet limonun suyu  

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı  

• 7-8 adet tane karabiber  

• yeteri kadar deniz tuzu   

 

 

Hazırlanışı: 

Sos malzemelerinin hepsini mutfak robotuna koyun, karıştırıp sos haline getirin.  

Kesme tahtası üzerinde gögüs etinin üzerine keskin bir bıçakla çarpraz kesikler atın. 

Sonra hazırladığınız sosun yarısından fazlasını kesiklerinde arasına bolca girecek 

şekilde tavuğun üzerine dökün. Üzerini streç filmle örtün ve buzdolabında mümkünse 

bir gün, değilse yarım saat bekletin.  

 

Döküm ızgara ya da tavayı iyice ısıtın soslu tavuk etini ızgaranın üstüne koyun ve iki 

tarafını da eşit şekilde pişirin. Eğer tavuk göğsü çok kalınsa ızgara da her iki yüzünü 

de renk alana kadar kızartıp (aynı tava ya da ızgara ile) sıcak fırında içinin 

piştiğinden emin olana kadar pişirmeye devam edin. 

 

Izgaradan ya da fırından aldığınız tavuk göğsünü kesme tahtası üzerinde 5-10 

dakika dinlendirip, dilimleyerek yanında ayırdığınız sosla birlikte servis edin. 

 

Tavuk göğsünü ince dilimler halinde keserek kullanmak isterseniz; o zaman dilimleri 

yine aynı şekilde soslayıp buzdolabında dinlendirin. Izgarada her iki tarafını da eşit 

şekilde pişirip aynı şekilde servis edin. Bu şekilde hazırlarsanız ayrıca fırına koymaya 

gerek kalmaz. 

iki lezzet, iki tarif 

Aslı Balakın  www.dokuzuncubulut.com   isimli yemek sitesini hazırlıyor; sağlıklı, pratik ve şık 
yemekler hazırlamayı seviyor. Bu ay kısa sürede hazırlayabileceğiniz, sunumlarıyla da 
sofralarınıza güzellik katacak iki tarif öneriyor. 

Aslı BALAKIN 

http://www.dokuzuncubulut.com/
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Avokadolu Puding 

 
Malzemeler: 

• 1 adet olgun avokado 

• 2 adet olgun muz 

• 1 adet portakalın suyu 

• 1 yemek kaşığı bal (arzuya göre) 

• 1 çay kaşığı vanilya özütü 

  

Hazırlanışı: 

Muzları küçük parçalara kesin. 

Avokadonun içini kaşıkla çıkarın. Olgun avokadolar için en kolay yol budur.  

Blender ya da el mikserinde avokado, muz, vanilya esansı ve portakal suyunu püre 

haline gelene kadar karıştırın. 

 

Hazırladığınız pudinge, arzuya göre tatlandırmak için 1 ya da 2 kaşık bal ekleyin. Bir 

kez daha karıştırın. Eğer meyvelerin tadı yeterli derseniz (bana göre fazla bile) hiç 

bal eklemeyin. 

 

Karışımı puding kaplarına koyun ve servis edin. Dilerseniz dilimlenmiş muz ile 

süsleyin. 

  

iki lezzet, iki tarif 
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Aslında biz masalı değil masal bizi buldu... 

Masaldaki şekerden evdi yaşamak istediğimiz yer... 

  

Gerçeklere uyum sağladık ve kendi şekerden evimizi kendimiz yarattık... 

Adını da "Hansel ve Gretel" koyduk. 

  

Hansel ve Gretel Butik Pasta Tasarımı  5 yıl önce bu gerçeklik ile yola çıktı. Yüzlerde 

şaşkınlık ve mutluluk yaratma isteği ile renkleri tasarımlarıyla, tasarımları lezzetle 

buluşturarak pastalara imza attı ve atmaya devam etmekte... 

  

Kendi hazırladığı reçetelerle hazırlanan çikolatalı kekini, Belçika çikolatası ile 

hazırlanan krema ile buluşturan markada, gene reçetesine kendisine ait olan şeker 

hamuru ile kaplayarak tasarımları son hallerini almaktadır.  

  

2012 yılında şekillenmeye başlayan ve 2013 yılında artık son halini alan "Hansel ve 

Gretel ile  Bir Gün" projesi ile farklı bir noktaya gelindi. O özel günde sadece pasta 

tasarımı ile değil de konsepte uygun dekorasyon ve özel büfe tasarımlarıyla o günü 

daha da ayrıcaklı ve unutulmaz hale getirmek konusunda çalışmalar yapılmakta.  

  

Bizi sınırlayacak tek şey hayal gücümüz olduğuna inanıyoruz ve bir gün sizi de bu 

şekerden evde ağırlamak isteriz...  

  

http://www.hanselvegretel.com/   

Hansel ve Gretel 

http://www.hanselvegretel.com/
http://www.hanselvegretel.com/
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