
   

Ocak 2014 

 36 

Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir 

Kapak Fotoğrafı Mustafa Türk 

insan.gelişim.koçluk.liderlik.sanat.tiyatro.sinema.eğitim.aşk.yemek.gezi.doğa.kitap.gelecek.astroloji 

Çölden Liderlik Dersleri 
Zaman Yönetimi  
 
Anneler İş’te, Babalar Ev’de mi? 
 
Çocuklarda Güven Duygusu ve 
İletişim 
 
Çocuklara Evin Kurallarını Nasıl 
Kabul Ettirilir? 
 
Hiperaktif Çocuk Gerçekten 
Sorunlu Mudur? 

YAZILARIYLA 
Aytül Bingöl 
Bahanur Alişoğlu 
Başak Tecer 
Cem Karapolat 
Deniz Öztaş 
Dilek Eriklili 
Emrah Akçay 
Fatoş Ayvaz 
Özgür Bolat 
Özge Ersu 
Regina Röttgen 
Sema Büyüksıvacı 
Tülin Kahvecioğlu 
Ufuk Tarhan 
Zeliha Dağhan 
Yasemin Sungur 
Zeynep Kıyak 

RÖPORTAJ 
Sevilay Acar, Başöğretmen Saadet 
Teyze ile unutulmaz bir söyleşi yaptı  
 
FEMEN - Feminizme Bir Bakış  
 
Tekilanın Gerçek Öyküsü 
 
Münih’e Yolculuk 
 
Astroloji Uzmanı Asude Argun 
2014 Yılını Değerlendirdi 
 
 
 



http://kitapilesohbet.com/


gelişen düşünceler 
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Yasemin Sungur 

Dergi hazırlamak beni tazeliyor. Yazarlarımızla tek tek iletişime geçip konuları 

belirliyoruz. Her ay yeni konular ve yeni yazıları ilk ben okuyorum. Dergiyi tamamlayıp 

okuyuculara ulaşacak hale getirmek ise ayrı bir heyecan. Yıllardır bu işi birlikte 

yaptığımız Zeynep Kıyak aynı zamanda ‘alternatif ik sözlüğü’ nü hazırlıyor. Derginin tasarım 
uygulamasını ve web sayfamızın yönetimini ise Zuhal Bozdağ yapıyor.  
 

Yeni yazarlarımız var. Geçen ay başlayan Tülin Kahvecioğlu bize her ay liderlik 

hakkında, Külahıma Anlat kitabının yazarı Emrah Akçay ise iletişim konusunda yazacak. 

Yıllar önce Kanal D’de yayınlanan Mutlu Evlilik Okulu programında iletişim eğitmenliği 

yapmıştım. Editörümüz Sevilay Acar’dı. Daha sonra Gülben programında da birlikte 

çalıştık. Uzmanlarla konuşarak hazırladığı Babalardan Babalara kitabı var. Şimdi 

Sevilay Acar röportajlarıyla aramızda. Bu ay aramıza katılan Fatoş Ayvaz köşesinin 

adını ‘ironi’, Başak Tecer ise ‘nirvana’ olarak belirledi. Her ay onların gözüyle farklı 

konulara bakacağız. Rehber, gezgin ve radyo programcısı Özgü Ersu aramıza katıldı. 

Bu ay bize Tekilanın gerçek öyküsünü yazdı. Onunla farklı ülkelere yolculuk yapacağız.  

 

Dergimizin ilk yazarlarından Ufuk Tarhan bizi yeni kavramlarla tanıştırmaya, Deniz Öztaş 

zihnimizi açmaya devam ediyor. Zeliha Dağhan çocuklar ve gençler ile ilgili anne 

babaları bilgilendiriyor. Regina Röttgen farklı bir açıdan bakarak aile ve ev yaşamına 

kolaylıkla yaklaşmamızı sağlıyor. Özgür Bolat, eğitim konusunda yenilikçi fikirleri ile bizi 

düşündürüyor, sorgulamaya itiyor.  

 

Kültür ve sanat ajandasına ağırlık vermeye devam ediyoruz. Sinema bölümümüzde 

genç bir yazar bizimle Cem Karapolat seyrediyor ve yorumluyor. Kendisi aynı zamanda 

sinema eğitimi alarak yönetmenliğe hazırlanıyor. Aytül Bingöl kitaplığımızı her ay yeni bir 

kitap ile doldurmaya devam ediyor. Asude Argun astroloji yorumlarıyla bizi bilgilendiriyor. 

Sinema ve yemeği buluşturan Aylin Türkşen Aysel ise filmlere başka bir açıdan 

bakmamızı sağlıyor. Her ay şiirleri ile buluştuğumuz Salih Malakcıoğlu ve Cemile 

Sönmez aramızda… 

 

En önemli yeniliğimiz kapakta, bu aydan itibaren fotoğraf ustalarının çektiği MARTI 

fotoğraflarını kapak olarak kullanmaya başlıyoruz. Bu ayın konuğu Mustafa Türk. 

Gelecek ay size farklı sürprizlerimiz var. Takip etmeye devam edin. Martı e-dergimizi 

okuyun ve sevdiklerinize de okutun.  

 

Sevgiyle nefes alın ve adım atın. 
 



Martı’da Bu ay Neler Var? 
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Pera Müzesi’nde Konser 

 
Digital Concert Hall – Berlin Filarmoni Orkestrası – Barkovizyonla 

Canlı Yayın!   
 

Dünyanın en önemli orkestralarından biri olan Berlin Filarmoni Orkestrası, dünyanın 

ilk sanal konser salonu Digital Concert Hall üzerinden İstanbul Pera müzesi’nde 

sevenleriyle buluşacak. Böylece Mahler, Schuman, Şostakoviç, Bach ve Mozart gibi 

bestecilerinin eserleri, canlı olarak sinema perdesinde izlenebilecek. 

  

11 Ocak 2014 Cuma günkü konserde, piyanist Menahem Pressler önce Wolfgang 

Amadeus Mozart'ın bir konçertosunu çalacak.  (Piyano Konçertosu No. 17, KV 453, 

Sol Majör ). Sanatçı daha sonra Semyon Bychkov yönetimindeki orkestra ile birlikte 

Dmitri Şostakoviç'in 1905 Yılı adlı senfonisini seslendirecek. Konserden önce Sabri 

Tuluğ Tırpan eserler hakkında bilgilendirici bir konuşma yapacak.  

 

11.01.2014 saat 20:30’da başlayacak konsere giriş serbest olup, aşağıdaki 

linklerden ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkün:  

 

www.goethe.de/istanbul  

http://www.peramuzesi.org.tr  

www.berliner-philharmoniker.de  

  

Adres:  Pera Müzesi. Meşrutiyet Caddesi No.65. 34443 Tepebaşı / İstanbul 

 

ajanda 
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UM:AG SEMİNERLERİ OCAK 2014 DÖNEMİ BAŞLIYOR 

 
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nca yılda üç kez düzenlenen 

seminerlerinin bu seneki Ocak dönemi, 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 

 

Yazma, Roman İnceleme, Uygulamalı Öykü Atölyesi, Türkiye’nin Güncel Sorunları, 

Felsefe/ Felsefe Yazın İlişkisi, Sanat Felsefesi, Nedir Bu Felsefe? Film Atölyeleri ve 

Siyasi Düşünceler Tarihi başlıkları altında,  Ekim, Ocak ve Nisan aylarında 

başlayarak yaklaşık iki buçuk ay süren seminerlerde önemli yazarlar ve uzmanlar 

eğitim veriyor. Seminerlere katılım başvuruları, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik 

Vakfı’nın web sitesinde yer alan başvuru formlarının katılımcı tarafından doldurulup 

gönderilmesi yolu ile veya şahsen kabul ediliyor. Detaylara www.umag.org.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz.   

 

Um:Ag Seminerlerinde Eğitim Veren İsimler Şöyle: 

Yazma Semineri: Mehmet Eroğlu, Gürsel Korat, Ahmet İnam, Kurtuluş Dinçer, 

Ahmet Özer, Çiğdem Ülker 

Roman İnceleme: Mehmet Eroğlu 

Uygulamalı Öykü Atölyesi:  Gürsel Korat 

Felsefe / Felsefe Yazın İlişkisi: Ahmet İnam, Kurtuluş Dinçer, Ertuğrul Rufayi Turan 

Film Atölyeleri: Erdem İliç 

Siyasi Düşünceler Tarihi: Mehmet Okyayuz 

 Nedir Bu Felsefe: Ertuğrul Rufayi Turan 

Sanat Felsefesi: Aykan S. Alemderoğlu  

  

Adres: Paris Caddesi No:14 Çankaya/Ankara 
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İstanbul Fotoğraf Müzesinde 

Bir Sergi  
İstanbul Fotoğraf Müzesi, Goethe-Institut 

Istanbul işbirliğiyle Hans-Jürgen Raabe'nin 

çalışmalarını sergiliyor. 12 Aralık 2013'te açılan 

sergi, 12 Mart 2014 tarihine kadar açık kalacak.  

 

2010 yılında başlanan 990 Faces adlı fotoğraf 

projesine, Hans-Jürgen Raabe, 30'ar fotoğraftan 

oluşan seriler halinde  açık ve net bir konsept ile 

kapsamlı insan resimlerini meraklılarına 

sunuyor. Sergiyi özgün kılan, fotoğrafların 

sırasını belirleyen tarihler… Çünkü bu tarihler, 

fotoğrafların çekildikleri anı birebir yansıtıyor. 

Hans-Jürgen Raabe, 990 Faces projesinde, 

fotoğrafını çektiği kim olursa olsun, 

hep karşısındakinin  kişisel varlığını 

vurgulayacak özel anı yakalamaya çalışıyor. 

 

Hans-Jürgen Raabe Kimdir? 

1952 yılında doğan Hans-Jürgen Raabe, uzun 

yıllardır Almanya dışında yaşıyor ve gazeteci, 

yayıncı ve yönetici olarak çalışıyor. Tanınmış 

tiyatro fotoğrafçısı Erika Haendler-Krah’ın (Kiel) 

öğrencisi olan Raabe, neredeyse otuz yıl süren 

“suskunluğundan” sonra “990 faces” (990 yüz) 

projesiyle fotoğrafçılığa döndü ve bu bağlamda 

biçimsel olarak daha önce yayınlanmış olan 

kitaplarının ve sergilerinin (Örneğin “Berlin 

Graffiti”, 1982) çizgisini devam ettiriyor. 

 

İstanbul Fotoğraf Müzesi Nerededir? 

Şehsuvar Bey Mah. Kadırga Liman Cad.  No: 60 

Kadırga – Fatih/ İstanbul 

  

Ziyaret saatleri: 

Salı - Pazar 10.00 – 18.00 

990 Faces İle İlgili Ayrıntılı Bilgiler İçin:  

http://www.990faces.com ve 

http://www.photomarketing.de 

  

Resimlere https://db.tt/qHQJNiHO adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

martı* ocak 2014 
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ajanda 

 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 

Gaziosmanpaşa Belediye Kompleksi’nde 

bulunan Gaziosmanpaşa Sahnesi’ni yeniden 

hizmete açıyor.  

 

2005 yılından beri tadilat nedeniyle Şehir 

Tiyatroları’nın oyun sahneleyemediği 

Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde Ocak ayından 

itibaren oyunlar seyirciyle buluşacak.  

 

Gaziosmanpaşa Belediye Kompleksi’nde ayrıca 

11 Mart 2010 tarihinden beri çocuk oyunlarının 

sahnelendiği Gaziosmanpaşa Ferih Egemen 

Çocuk Tiyatrosu Sahnesi de bulunuyor. 

 

Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde Oyun Gün ve 

Saatleri: 

  

Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli  (2-3-4-5 Ocak 

2014),  

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (9-10-11-12-16-

17-18-19 Ocak 2014),  

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye (23-24-25-26 

Ocak 2014),  

Para  (30-31 Ocak / 1-2 Şubat 2014) 

 

Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde 

Oyun Gün ve Saatleri: 

  

Karagöz Tatlıcı (2-3-9-10 Ocak 2014),  

Kedi ile Palyaço (4-5-11-12 Ocak 2014),  

Boncuk (16-17-18-19 Ocak 2014),  

Uğurböceği (23-24 Ocak 2014),  

Karagöz Balıkçı (25-26 Ocak / 1-2 Şubat 2014),  

Piti (30-31 Ocak 2014) 

  

 

   

. 

İBB Şehir Tiyatroları  

Gaziosmanpaşa Sahnesi’ni Açıyor 

martı* ocak 2014 
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Goethe-Institut Ocak Programı 
 

Goethe-Institut'un Perşembe Filmleri dizisi 2014 Ocak ayında devam ediyor! 16 

Ocak 2014'ten itibaren Perşembe günleri saat 19.00'da son yılların öne çıkan Alman 

filmlerinden bir seçki sinema severlerle buluşacak. Ocak ayının programında yer 

alan filmler şunlar:  

 

16 Ocak 2014: Alle anderen / Ötekilerin Hepsi, Maren Ade,  

23 Ocak 2014: Was Bleibt / Geriye Kalanlar, Hans-Christian Schmid,  

30 Ocak 2013: Adopted / Afrikalı Ailem, Gudrun F. Widlok & Rouven Rech.  

 

Alle Anderen / Ötekilerin Hepsi 
 

Yönetmen: Maren Ade, Renkli, 119 dakika, 2009 yılı yapımı. 

Filmin konusu kısaca şöyle:  Gitti und Chris, otuzlu yaşlarının başında, birbirine hiç 

benzemeyen bir çifttir. Birlikte çıktıkları tatilde tanıştıkları bir çift yüzünden ilişkileri 

sarsılmaya başlar. Öteki çift sadece daha başarılı değildir, aynı zamanda ilişkilerinin 

toplumsal kalıplara uygunluğunu modern bir görüntünün ardında gizlemeyi  

başarmakta da ustadır. Chris, bu çifti kendine örnek almaya, başına buyruk kız 

arkadaşı Gitti'ye de müdahale etmeye başlar.  Gitti'nin Chris'e olan güveni sarsılır; 

yine de onun beklentilerine uygun davranmaya çalışır. Fakat yeni bir rol oyunu gibi 

başlayan bu deney, giderek kendine karşı verdiği sessiz bir mücadeleye dönüşür. 

  

Ötekilerin Hepsi, 2009 Berlin Film Festivali'nde yarışma bölümünde gösterilmişti. 

Film, Berlin'de Jüri Büyük Ödülü'nü kazanmış,  Birgit Minchmayr'a da en iyi kadın 

oyuncu ödülünü getirmişti.  

 

ajanda 
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Was Bleibt / Geriye Kalanlar 

 
Yönetmen: Hans-Christian Schmid, Renkli, 85 dakika, 2011-2012 yılları yapımı 

Filmin konusu şöyle:  Günter ve Gitte yeşillikler içinde güzel bir evde yaşamaktadır. 

Hafta sonu, Berlin'de yaşayan oğulları Marko gelecek, torunları Zowie'yi de 

beraberinde getirecektir.  

 

Çiftin iki çocuğu da başarılı olmuştur: Marko, başarılı bir yazarlık kariyerinin başında 

gibidir. Kardeşi Jakob da modern bir dişçi muayenehanesinin sahibidir. Her şey 

yolunda gibidir. Sonra Gitte, uzun yıllardır kullandığı depresyon ilaçlarını almayı 

bıraktığını açıklar. Bu durum, ailenin diğer fertlerinin işine gelmez, hepsi kendi 

çıkarlarının tehlikeye girdiğini düşünür.  

 

Geriye Kalanlar, 2012 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışan üç Alman 

filminden biriydi. 

 

Adopted / Afrikalı Ailem 
Yönetmen: Gudrun F. Widlok & Rouven Rech, Renkli, 87 dakika,  2010 yılı yapımı 

Alışılmadık bir kültürlerarası değişim projesiyle ilgili belgesel niteliğini taşıyan eserin 

konusu şöyle: Bu pilot proje kapsamında, kendilerini duygusal olarak fakir ve mutsuz 

hisseden Avrupalıları evlat edinecek Afrikalı büyük aileler bulunmaktadır. Evlat 

edinilecek kişiler yetişkin insanlardır ve kendi ülkelerinde bulamadıkları geleneksel 

aile yaşamını aramaktadırlar. Aralarında açık görüşlü üniversite öğrencileri de vardır, 

dul kalmış emekli kadınlar da. Film Thelma, Ludger ve Gisela'yı Gana'ya, yeni 

ailelerinin yanına yaptıkları yolculukta izliyor.  

  

Detaylı Bilgi:  

Filmler, 16. -30. Ocak arası gösterimde kalacaktır.  

Adres: Yeni Çarşı Cad. 32 Beyoğlu/İstanbul.  
 
 

  

ajanda 
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OCAK AYINDA NELER VAR? 

 
İBB ŞEHİR TİYATROLARINDA BU AY:  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 

Tiyatroları 100. yılını kutlayacağı Ocak 

ayında 2’si yeni 34 oyunla seyirci karşısına 

çıkıyor. Alessandra Paoletti’nin yazıp 

yönettiği Yuvaya Dönmek oyunu ve Okan 

Karaca’nın yazıp yönettiği Piti adlı çocuk 

oyunu Ocak’ta Şehir Tiyatroları 

repertuarına katılıyor. Ocak ayı biletleri 

www.ibst.gov.tr sitesinden ve İBB Şehir 

Tiyatroları gişelerinden temin edilebilir.  

  

Ocak ayında sahnelenecek bazı oyunlar 

ve tarihleri kısaca şöyle: 

 

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi:  

Vişne Bahçesi (2-5 Ocak 2014),  

Kabare (8-12 Ocak 2014),  

Yolcu (15-19 Ocak 2014),  

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (22-

26 Ocak 2014),  

Vakti Geldi (29-31 Ocak / 1-2 Şubat 2014).  

   

Kâğıthane Sadabad Sahnesi:  

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (3-5 

Ocak 2014),  

İstanbul Efendisi (10-12 Ocak 2014),  

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (17-19 Ocak 

2014),  

Şark Dişçisi (24-26 Ocak 2014),  

Hıdrellez (31 Ocak / 1-2 Şubat 2014).  

  

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi:  

Vakti Geldi (2-5 Ocak 2014),  

Yolcu (8-12 Ocak 2014),  

Ocak (15-19 Ocak 2014),  

Lysistrata “Kadınlar da Savaşırsa” (22-26 

Ocak 2014),  

Türkiye Kayası “Bir Göç Hikâyesi” (29-31 

Ocak / 1-2 Şubat 2014)  

  

ajanda 
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Üsküdar Musahipzade Celâl 

Sahnesi:  
Yolcu (2-5 Ocak 2014),  

Para (8-12 Ocak 2014),  

Vakti Geldi (15-16-19 Ocak 2014),  

Yuvaya Dönmek (22-26 Ocak 2014),  

Kabare (29-31 Ocak / 1-2 Şubat 2014)  

  

Ümraniye Sahnesi:  
Kösem Sultan (2-5 Ocak 2014),  

Hıdrellez (8-12 Ocak 2014),  

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 

(22-26 Ocak 2014),  

Shakespeare (22-26 Ocak 2014),  

İstanbul Efendisi (29-31 Ocak / 1-2 

Şubat 2014)  

  

Ayrıntılı bilgi için:  
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ  

Gümüş Cad. No.3 Harbiye-ŞİŞLİ 

İSTANBUL 

Basın Ve Halkla İlişkiler – 0212 455 39 

34 - 0212 455 39 35 / Faks: 0212 449 51 

41 

https://www.facebook.com/istanbulsehirti

yatrosu 

https://twitter.com/sehir_tiyatrosu 

e-mail: basin.yayin@ibb.gov.tr web: 

www.ibst.gov.tr 

 

ajanda 
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Çölde Liderlik Dersleri 
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içerden  

Geçtiğimiz yaz Dubai’de başlayan bir projede koçluk yapmak üzere yolculuk 

hazırlıklarına başladığım günlerdi. Bir taraftan da müşterilerimle olan görüşmelerimi 

tamamlıyordum. O gün önümüzdeki hafta Dubai’ye gidiyorum bir sonraki hafta için 

ayarlayabiliriz görüşmemizi dedim. Müşterim süper, çölde safariyi kesin denemelisin dedi. 

Çok ilginç geldi ve teşekkür ederek Dubai’de yapılacaklar listesinin başına ekledim. 

Referans sağlam yerden gelmişti. Önce safari için otelden bilet satın aldım. Saat 3’de sizi 

almaya gelecek araç buraya ulaştığında ararız dediler ve ben de o saate yakın 

beklemeye geçtim. Telefon çaldı. Aşağı inerken aslında çölde safari hakkında hiçbir şey 

bilmediğimi ve kimseye de bir şey sormadığımı fark ettim. Tam bir teslimiyet 

durumundaydım. Otelin önünde büyükçe bir araç beklemekteydi. İçinde arka tarafta bir 

kadın oturmaktaydı. Şoföre önde oturan var mı, öne geçebilir miyim dedim ve evet 

cevabını aldığım için öne yerleştim. Arkada oturan hanım Şamanik iyileştirme konusunda 

çalışan bir Avustralyalı idi. Yolda bir otelden İsviçreli bir aileyi aldık. Karı koca ve 11/12 

yaşlarında iki erkek çocuk. İlerlerken bir grupla buluşacağımızı, çöle girmeden önce bir 

yerde duracağımızı ve İsviçreli babanın sayesinde araçla ilgili bugün hatırlamadığım pek 

çok detayı öğrenmiş durumdaydım. Mola vereceğimiz yere geldik, bildiğiniz turistik 

dükkanlar.  

 

Bu arada aylardan temmuz ve her taraf cayır cayır yanmakta… Üstelik ramazan. 

Ramazanda dışarda bir şey yiyip içmek yasak. Restoran ve cafeler kapalı. Mola 

verdiğimiz yerin dolabından turist kontenjanından suyumuzu satın aldık. Hemen 

başlarımıza yerel örtülerden sardılar. Şapka almayı bile düşünmemiştim… (Aslında 

bugün başımıza taktığımız o şeyin tam yerli değil renk olarak Suudi Arabistan tarafından 

gelenlerin kullandığı bir şey olduğunu biliyorum. )Çeşmelerden akan su kaynar tuvaletler 

sauna kıvamında, çölün sıcaklığını hayal bile edemeyerek arabaya bindim. Halen bir 

tarafım ne tür hayvanlar göreceğiz, bu nasıl olacak sorusu ile meşgul. Mola yerinde 

şoförümüzün tur lideri olduğunu fark etmiştim, adı Akbar. Arabaya bindik. Ona döndüm 

Akbar, bizi ne tür bir program bekliyor dedim. Ve  çölde safarinin 30/50 araçtan oluşan 

konvoyun peş peşe hızlı araba kullanarak yaşadığı deneyim olduğunu öğrendim. Steve 

Jobs’un da dediği gibi noktalar geriye doğru birleşir. O an müşterimin muzip 

gülümsemesi, muhakkak dene, seveceksin dediği geldi aklıma. Evet, ne diyelim, pilavdan 

dönenin kaşığı kırılsın.  

Tülin Kahvecioğlu 

Liderlik yaşamın her hangi bir anında karşınıza farklı kimlik ya da 

konularla çıkabiliyor. Size bu sefer çölden, Dubai’den bir anı ve 

konuşma getireceğim. Bu konuşma anlattığım pek çok kişide 

hayranlık uyandırdı, şimdi sizlerle olacak.  
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Çöle vardığımızda araçlar arka arkaya dizildi. Akbar en önde tüm tura liderlik edecek. 

Sürüş başladı. Gerçekten de hayatımda araç ve hız kelimesi çok fazla yan yana 

gelmeyen, lunaparklardaki pek çok araca binemeyen ben için yaşadığımın çok 

heyecan verici bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Çölün değişen kıvrımlarında 

aracımız adeta kah yan yatıyor, kah amuda kalkıyor, kah başa aşağı yol alıyor ya da 

takla atmanın kenarından dönüyor. Tabi bunlar en önde oturmayı seçmiş olan benim 

duygu ve düşüncelerim. Çıkmasına engel olamadığım, bakamıyorum artık buna 

diyen çığlıklarımla heyecan dorukta. Akbar’a bakıyorum, sallantıda uçuş personelinin 

yüzünü takip eden yolcular misaliyim. Son derece odaklanmış ve bir o kadar rahat 

görünüyor. Kontrollü ve çok güçlü. Hissim bu. Onu öyle görmek her ne kadar 

şartlardan korksam da bana güven veriyor.   

 

Ve merakla inceliyorum. Onun bir hatası arkadaki 30 aracın kaza geçirmesi demek 

olabilir. Birbirimize çok yakın seyrediyoruz. Nasıl bir takım uyumudur ve birleşik 

odaklanmadır. Bir tarafım bunları fark ediyor. Akbar benim için yolculuğun sonunda 

kesinlikle konuşmam gereken biri artık. Bir sürü sorum var sorulacak.  Yaklaşık 45 

dakikalık bir sürüşün ilk yarısını nefis bir çö manzarasını seyredeceğimiz 10 dakikalık 

mola ile tamamlıyoruz. Şimdi nefeslenme, bazıları içinse bozulan mideleri, 

heyecanları yatıştırma zamanı.  

martı* ocak 2014 

içerden  
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Çölde olmak gerçekten çok değişik bir duygu. Ayakkabılarımı çıkarıp, gerçekten çok 

sıcak olan o kuma basarak biraz dolaşıp oturuyor,  yaşadığım deneyimin tadına 

varıyorum. Arkada araçlar kaput kapakları açık, onlar da dinleniyorlar. Akbar dedim, 

akşam yemeğini yiyeceğimiz yere ulaşınca bana biraz zaman ayırır mısın? Sana 

sormak istediğim şeyler var. Tabi ki dedi. Çok fazla vaktim olmayacak, çünkü oruç 

tuttuğunu biliyorum. Onu yemeğinden alı koymak istemiyorum. Yemek yiyeceğimiz 

alana kadar ikinci tur da birincisi kadar adrenalini yüksek ve zevkli geçti. 

Kurduğumuz diyalog ile biraz daha rahatladım ve ikinci turda her şeyin tadını daha 

çok aldım diyebilirim. Nihayet konuşma zamanına ulaştığımızda sormaya başladım, 

işte sorularım ve sevgili Akbar’ın cevapları; 

 

T: Tüm yol boyunca seni izledim, çölde safari şoförü olmak ne demek senin için 

merak ettim. 

 

A: Çölde sürüş normalde araç kullanmaya benzemez, şartları çok farklı. Burada 

olmak için özel eğitim gerekiyor. Seviyorum, heyecan verici buluyorum. Adrenalini 

yüksek bir iş. 

 

T: Peki kimler bu işe uygun, kimler yapabilir bunu? Çölde sürmek için ne tür özellikler 

gerekiyor?  

 

A:  Bir kere çölde araç kullanmak cesaret ister. Çölde araç kullanmaya “cüret etmek” 

gerekiyor. Yani diyeceksin ben çölde araç kullanacağım. Bunu önce kendine 

söyleyecek sonra da ilan edeceksin. İlan etmezsen kimse bilemez.  

T : Peki sonra? 

 

A: Sonra eğitim alacaksın. Sürüş kabiliyeti önemli. Çok saat çalışmak, pratik yapmak 

lazım. Onun kadar odaklanma yeteneğin de önemli. Çölde araç kullanırken her an 

karşına ne çıkıyorsa onunla baş etmen gerekli.  

 

T. Nasıl yani? 

 

A: Şöyle ki, çöldeki yapı her saat değişir. Bir rüzgar eser ve tüm tepeler, çukurlar yer 

değiştirir. Çöl değişkendir, kumu akışkandır. O yüzden çölü tanımak diye bir şey söz 

konusu değildir. Çöl ile buluşmalar an be an yaşanır. O an karşına bir tepe çıkar ve 

sen anda hangi hamleyi yapacağına karar verirsin.  

 

T. Düşündüm bugünün iş dünyasının ihtiyaçlarına ne kadar paralel söylediklerin. 

Öncelikle şartlara ve kendi kaynaklarına liderlik ediyorsun ve bulunduğun ortamı an 

be an değerlendirerek hareket ediyorsun yani. 

 

A: Evet, çünkü eğer ben burada kafamda bir planla gelirsem,  bu plan çöle 

uymayacaktır. Çünkü ben planı bir öncekine göre yaptım oysa şu an yeni bir an. Ben 

çöle planla geldiğimde, çöl beni kendi planı ile karşılar ve alaşağı eder.   

 

martı* ocak 2014 
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T: Pek çok profesyonelin sıkıştığı bir alandan bahsediyoruz burada… Peki başka 

neler var, seni başarılı kılan? 

 

A: Karşıma çıkan şeyle bir şekilde uyumlanmam lazım. Ben çöle rağmen değil çölle 

beraber akıyorum. Başarının bir kısmı da buradan geliyor.  

 

T: (karşımdaki bilge adama heyecanla baktığımı itiraf etmeliyim) Beni en çok 

heyecanlandıran şeylerden biri de arkamızda uzun bir konvoy olması, sen bir hata 

yapsan ne olur? Çok büyük bir sorumluluk değil mi? 

 

A: (Gülerek cevap verdi) bu uzun değil normalde 50 araç oluyoruz. Evet, tabi ki eğer 

ben doğru bir şekilde odaklanmazsam, bu hataya sebep olur ve ben hata yaparsam 

arkadaki pek çok aracın da hata ve hatta kaza yapmasına sebep olurum. Bu yüzden 

onların sorumluluğunu da alarak kullanıyorum. Bazen katılımcılardan daha hızlı 

olmakla ilgili fazlaca baskı gelir. O zaman işte aracı ve şartları iyi değerlendirmek, 

arada dengeyi oluşturacak bir karar almak önemlidir. Yani duyarım ve gerekiyorsa 

etki altında kalmayıp, hedeflediğim şekilde giderim.   

 

Bu işin önemli bir kısmı sezgi. Sezgi deneyimle ve yüksek odaklanmayla geliyor.  

 

T: Evet, onun farkındayım. Çığlıklarımdan etkilenmedin. Yüz kasların hep çok 

sakindi.  

A: ben o anda senin ya da araç içindeki diğer yolcuların gerçekten sağlıkla ilgili 

önemli bir ihtiyacı ( kusmak buna dahil değil) olup olmadığını takip edecek kadar 

sizle ancak daha çok çöldeyim düşünsel olarak.  

 

T: Bu kadar araç bu kadar uyumlu nasıl hareket ediyor? 

 

A: Lider kadar onu takip edenlerin de odaklanma yetenekleri çok önemli. Biz, yoldan 

önce bir araya gelir ve o gün için konuşuruz. Kendimize ait bir işaret dilimiz ve temas 

sıklığımız vardır. Yani grubun içinde farklı noktalarda görevli araçlar var. Herşey bir 

uyum içinde akar. Bu uyumu takım olarak hisseder ve uygularız. Biz de bu işten çok 

keyif alıyoruz, yoksa zaten yapamazdık.  

 

T: Çok teşekkür ederim. Süperdi Bunu yazmak istiyorum, fotoğraf çekilebilir miyiz? 

Kullanabilir miyim. 

 

A: Tabi ki, ben teşekkür ederim  

  

İşte çölden liderlik dersleri; 

Kısaca diyor ki, cesaret, cüret, deklarasyon, eğitim, uygulama, odaklanma, 

anda kalmak, kendinin, kaynaklarının, liderlik ettiği diğer kişilerin ne durumda 

olduğunun farkında olmak, sorumluluk almak, takımla yakın diyalog, özel 

iletişim dili oluşturmak, sevmek, zevk almak…. 

  

martı* ocak 2014 
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Yeni yılın ilk ayında, planlar, projeler, yeni başlangıçlar varken sizlere şunu 

sorarak bitirmek istiyorum. Sizin liderlik kaliteleriniz neler? 2014’de 

yaşamınızın ve işinizin liderliğinde nelere taahhüt ediyorsunuz?  

  

Umuyorum huzuru, barışı, mutluluğu ve tamlığı yakaladığımız bir yıl olsun hep 

beraber. 

 

Sevgiyle kalın… 

martı* ocak 2014 
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( martı ) 
 
sorun bakalım martılara... 
üsküdardan yenikapı 
kaç dakika. 
  
elbet bende kucağımda bir 
martıyla 
hemde marmarayla 
varacağım yenikapıya. 
 
Ekim 2013 / Salih MALAKCIOĞLU 

Fotoğraf  Taner Atilla Berk  

martı* ocak 2014 
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Anneler İş’te, 

Babalar Ev’de mi? 
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Dilek Eriklili Beck 

amerika’dan bildiriyorum 

Son günlerde, Amerika’da evde çocuk bakan babaların ( stay-at-

home dad’s) sayısındaki artış, televizyondaki birkaç programa 

konu olurken, gazetelerin de haber sayfalarında yer buldu. 

martı* ocak 2014 

Çocuklarını sabah kaldırıp okula hazırlayan, evde temizlik, çamaşır, yemek yapan, 

yeni doğan bebeklerine bakan, çocuklarını okul sonrası yapılan aktivitelere, kurslara 

götüren, kısacası kadınların yaptığı her işi yapabilen babalar. 

  

Son 10 yılda; eşleri işe giderken, kendileri evde çocuklarına bakmak isteyen ya da 

bakmak zorunda kalan baba sayısı iki kati bir rakama ulaştı. 

  

2012 yılı istatistiklerine göre 227 bin baba işlerini bırakıp, bütün zamanlarını 

çocukları bakıp, büyütmeye adadı. Bekar babalar ve çocukları biraz büyüyünce 

evden çalışan (part-time yada esnek çalışma saatleri olan) babalar bu rakama dahil 

değil ve onların sayısının da 1.4 milyon kişi civarında olduğu söyleniyor.  

  

Amerika’da çalışan eslerin, en zorlandıkları konu, çocuklar doğduktan sonra onlara 

kimin bakacağı sorunu. Bugün bir çok çift evlenmeden önce böyle bir durumda 

çocuklar için kimin kariyerini erteleyebileceği konusunu konuşur oldu. 

  

Bir çok yerde, istenilen nitelikte çocuk bakıcısı ve dadı bulmak yaşadıkları şehir ve 

kasabaya göre zor ve pahalı. Eşlerden birinin maaşı çocuk bakıcısına verilecek 

ücrete yakın ise, genelde düşünülen  “ o zaman çocuğuma ben bakarım ve benim 

vereceğim eğitim ve terbiye ile büyür, böylece büyüme aşamasını da kaçırmam ve 

en azından birimiz bunu doya doya yaşarız”  gibi... 

  

Eğer eşlerden birisi aileyi rahatlıkla geçindirebilecek güçte ise , diğeri kariyerini 

çocukları belli bir yasa gelinceye kadar erteliyor. Bazen de çalışan anne ve babaların 

yoğun çalışma saatlerinden dolayı, çocuklarını sabah 1 saat, akşam yatmadan önce 

1 saat görmek yeterli olmuyor. Ekonomik kriz ’den dolayı işini kaybeden babalar da 

başlangıçta iş bulana kadar çocuk bakmayı düşünse de zamanla bunu kalıcı olarak 

yapıyor. 

 

“Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır” sözü, bugünlerde “her başarılı iş 

kadının arkasında da onu destekleyen anlayışlı bir eş vardır” sözüne dönüşüyor. 
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Bir çok başarılı iş kadını ve özellikle bankacılık sektöründe çalışanlar ile yapılan 

röportajlarda, kadınlar eslerinin desteğinin önemli olduğunu soyluyor. 

“Özellikle rekabet ortamının olduğu iş yaşamında, üst pozisyonlara tırmanmak için, 

erkekler dünyasında varlığımızı duyurmak için bizim iki kati bir caba harcamamız 

gerekiyor.” İş’te aniden çıkan bir kriz ortamında fazla çalışmak gerektiğinde ya da  bir 

iş gezisi durumunda, eşleri evde çocuklara bakan kadınlar, bunu bir engel görmüyor. 

İşlerine daha fazla yoğunlaşıp daha verimli çalışıyorlar. 

  

Çalışan kadınlardan bazıları ise, suçluluk hissediyor, çocuklarını göremediği 

ilgilenemediği için. Bazen de tam tersi bir durum, belli bir iş yaşamından sonra 

evde oturup çocuk bakan annelerde yaşanıyor. Kariyerini belli bir aşamada 

bırakmasının ve gelecekte çalışmak istese de işine aynı konumdan 

başlayamama endişesi.  

  

Erkeklerin durumu da kadınların yaşadıklarından farklı değil. Onlarda bir çok konuda 

ikilem yasıyorlar. Bazıları için “işim evde oturup çocuklara bakmak”  demek çok zor 

iken, bazıları bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. 21.yüzyıl’ın Amerika’sı da olsa 

kadınların çalışıp, erkeklerin çocuk bakması bir çok kişi için hala bir tabu ve hoş 

karşılanmıyor. Yapılan araştırmalarda %50 den fazlası kadının evde oturup çocuk 

bakmasını isterken, erkeklerin çocuk bakmasını isteyenlerin oranı da %8. Araştırmalar 

gösteriyor ki babaları tarafından yetiştirilen çocuklar ile annelerin yetiştirdiği çocuklar 

arasında da bir fark görülmüyor. 

 

İyi bir kariyerden sonra, geç yasta baba olanlar da çocuğu ile kaliteli zaman geçirmek 

istediklerinden, milyon dolarlık işlerini bırakabiliyorlar. O zamanda etrafında “işten mi 

çıkarıldın” soruları ile karşılaşıyorlar. Bir çok baba ise, çocukları 1. sınıfa başlayınca 

işine geri dönmek ya da part time çalışmak istiyor. 
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Çocuklarına baktığı sürece babalar da; yaşadıkları şehirde ya da kasabada kendisi 

gibi olan babalarla arkadaşlık ediyor, çocukları okulda iken birlikte bazı aktivitelere 

katılıyorlar. Onlar da çalışmayan kadınlar dünyasında, çocuklarının okul çevresinde 

ya da bir çocuk bahçesinde kendilerini bir erkek olarak dışlanmış hissediyorlar. 

  

Evde çocuk bakan babalardan bazıları bilgisayarda web sayfaları acıyor, blog 

yazıları yayınlıyorlar. Toplandıklarında siyaset yada maç konuşmaları kadar, 

çocuklarının yemek yeme alışkanlıkları, tuvalet alışkanlıkları, uyku düzeni, eğitim v.b. 

pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuyorlar ve dayanışma içindeler. 

  

30 yıl öncesine göre kadınlar artık daha eğitimli, başarılı ve iş hayatını daha iyi 

kontrol edebiliyor. Bir çok sektör ise alımlarda kadınları tercih ediyor. 

 

Geleneksel anlayış olan baba çalışır, anne çocuk bakar anlayışı da bir çok kişi için 

değişiyor. Çocuklara  anne ,baba, yada bakıcı da baksa, önemli olan çocukların en 

iyi şekilde yetişmesi için caba gösterilmesidir. Değişen koşullara ve aile birliğinin 

durumuna göre eşler;  kendileri ve çocukları için en iyi kararı birlikte vermelidir. 
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YOUtility... 
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“Müşteri kraldır, müşteri memnuniyeti temel kuraldır” merkezli 

pazarlama ve satış yaklaşımı yerini “müşteriye yardım esastır” a 

bırakıyor. Bunu ifade eden “utility” den türetilmiş kelimeye de 

“YOUtility” deniyor. Modern pazarlamada, satışta yeni trend 

olarak kabul ediliyor. 

Ufuk Tarhan 

martı dijital gelecekte 
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Utility, İngilizcede yarar, fayda, YOU ise sen demek. Zekice bir harf, kelime oyunu ile 

ikisi birleşip YOUtiliy oluyor ve kısaca şunu anlatmak istiyor;  

 

- Bir insanın ihtiyacını dört dörtlük karşılayıp, iyi hizmet verip, memnun edip, satış 

yapıp onu müşteriye dönüştürmek artık yetmiyor!  

  

- Müşteriye zaten asli vazifen olan iyi satış yapmanın ötesinde “yardımcı” da olmalı 

ve onu “ömür boyu müşteriye, dosta” dönüştürmelisin!  

  

Nasıl?  

  

- Helping (yardım etmek) ile selling (satış yapmak) kelimeleri arasında bir kaç harf, 

ancak kurdukları bağ arasında dağlar kadar fark var... Bunu anlamalı ve insanları 

satarak, satmak için pazarlama yaparak kazanmaya değil, karşılıksız, onlara 

tamamen onun yararına yardımcı olmaya çalışarak ulaşmaya çalışmalısın.  

  

- Yarattığın her faydanın satışa dönmesini beklememeli, insanlara gözlerinde $ işareti 

ile “ben yapacağımı yaptım, hadi sıra sende, pamuk eller cebe” diye bakmamalısın.  

 

- Aksine insanların işine yarayacak, bir derdine derman olacak bilgileri, 

danışmanlığını, uzmanlığını, hizmeti vb. onlar daha sormadan, istemeden, karşılık 

beklemeden sunmalı, takdirlerini kazanmalı, teşekkürünü almalı, duygusal bağlar, 

alışkanlık, güven köprüleri kurmalısın.  

  

- Onu rekabetin sağlayacağı daha yüksek iskontoya, daha çok takside bir anda 

kaptırma riskini, sağlam gönül bağları ile bertaraf etmelisin. İnsanların aklında, 

gönlünde, sıkıştığında ilk başvurulacak, sağlam liman, tedarikçi, uzman olarak yer 

etmelisin. 

 



Sencil Pazarlama Çağı... 
  

Fayda odaklı pazarlama diye zaten epeydir etrafında dolaşılan yeni trend artık 

resmen bir isme ve çok daha geliştirilmiş bir versiyonla net algıya, örneklere sahip. 

Ona YOUtility diyoruz.  

  

Kısaca; yardımcı olarak satmak ya da “Sencil Pazarlama” gibi bir şey oluyor.  

  

En çarpıcı örneklerden biri Amerikalı ünlü tüketici elektroniği zinciri Best Buy’ın 

teknik servis şirketi Geek Squad. Geek squad apayrı bir şirket, kar merkezi. 

Temelde Best Buy’ın teknik servis tarafını tamamlamak. İşi elektronik ürün ve 

hizmet konularında bedeli karşılığında teknik destek, tamir, onarım, eğitim hizmetleri 

sunmak, satmak.  

  

Ancak hal böyle iken Geek Squad’ın YouTube’daki kanalında aslında para ile 

sattıkları hizmetleri, “insanlara o işleri kendilerinin nasıl yapabileceklerini gayet 

detaylı anlatan eğitici, öğretici” yüzlerce video var. Yani insanlar bu hizmetlerin 

çoğunu satın almak yerine, bedava ve bizzat Geek Squad tarafından yüklenen 

videoları izleyerek kendileri de gerçekleştirebilirler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada akla güzel Türkçemizdeki bir deyiş gelebilir; “bu ne perhiz, bu ne lahana 

turşusu?”  

  

Ya da klasik akılla şunlar da sorulabilir; “Siz biraz saf mısınız? Satmaya çalıştığınız 

hizmetlerin videosunu koyarsanız, insanlar niye para verip, sizden o hizmetleri 

alsınlar? Üstelik rakibe de bedavadan hizmet etmiş oluyorsunuz. Bu neyin kafası?”  

 28 
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Yanıt: Modern ve akıllı insan, geleceğin pazarlamacı, satıcı kafası.  Onlar bu tip 

şablonik sorulara şöyle yanıt veriyorlar;  

  

- İnsanların bir gün elbet boyunu aşan, halledemediği ya da kendisinin 

uğraşamayacağı bir teknik sorunu, sorusu olacak. Sizce o zaman aklına ilk kim 

gelecek? Koşulsuz biçimde kime güvenecek? Kime kendini yakın hissedecek?  

  

Sanırım cevap ortada...  İşte budur! Olay budur!  

  

Kendinizi düşünün... 

  

Diyelim ufak bir çocuğunuz, bir de çocuğunuzu büyütürken aklınıza gelebilecek her 

türlü soruya yanıt bulduğunuz bir hastanenin ya da çocuk giysi markasının portalı 

var. Çocuğunuzun ateşi çıkıyor, girip oradan ya yazısını okuyor ya da videosunu 

izliyorsunuz, paniğinizi telaşınızı çözecek son derece faydalı bilgiler, tavsiyeler 

alıyorsunuz... Hatta online danışıyorsunuz. Başınız sıkıştığında hep o portalde, o 

marka ilesiniz. Evladınıza hastane ararken ya da elbise alırken de o markayı seçmez 

misiniz? Gönlünüzden “onlar bana o kadar yarar sağlıyor, ben de onlardan alayım, 

onlara bir miktar da olsa karşılığını vermiş olayım” demez misiniz? Belki şimdi değil 

ama çok yakında diyeceksiniz... Daha doğusu böyle dedirtemeyen markalardan hızla 

uzaklaştığınızı fark edeceksiniz... 

  

Şimdi zaman YOUtility’e odaklanmakta. Bunun temelinde yatan yeni akım; “You Win” 

i anlamakta. Bunu da yani You Win’i de gelecek yazımda irdeleyeceğim.  

  

Yeni yaklaşımın bir de kitabı var > Buradan inceleyebilirsiniz.  
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Kitap ile Sohbet’te Biz  

Aslında Ne Yapıyoruz ? 
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Bu hafta 178.buluşmayı yaptık. Dile kolay 178 hafta. 6.yıl. Her Salı günü Oyuncak 

Müzesinde buluşuyoruz. Adımı “kitapçı kadın” yapan buluşmalar işte bunlar.  

 

Ben hayal ettim, tasarladım, mekan hayallerimin ötesinde Sunay Akın’ın hayallerinden 

gerçek olan İstanbul Oyuncak Müzesi. Katılanlar okudukları kitap hakkında konuşmayı 

hayal edenler. Kitapların dünyasında kendini bulan, geliştiren kocaman yürekli insanlar. 

İnsanlar dedim de çoğunluk kadınlar  

 

Her hafta buluşan onlarca kitap sever, kitaplarla birlikte birbirimizle dost olduk. Sadece 

kitaplarda yazan kelimeleri değil, kelimelerin anlamından yaşama geçen anılarımızı 

paylaşıyoruz ve birbirimizi geliştiriyoruz.  

 

Yüreğimizin sesini dinliyor, kitaplarımızı seçiyor ve okuyoruz. Okurken etkilendiğimiz 

satırların altını çiziyoruz. Altını çizdiğimiz satırlardan neden etkilendik konuşuyoruz. Her 

birimiz farklı hissediyor belki, farklılıklarımızda buluşuyor, birbirimizi anlıyoruz. 

 

Son okuduğumuz kitaplardan biri Nazlı Eray’ın Halfeti’nin Siyah Gülü idi. Yazarın büyülü 

dünyasına yolculuk yaptık, hayaller, rüyalar ile tarihe yolculuk... Mardin ve Halfeti 

diyarlarına gittik. Gün batımını izledik. Halfeti gülünün kokusunu hissettik. Şimdi birlikte 

yine kitabın peşinden Mardin’e yolculuk yapacağız. Kitaptaki hikâyenin izlerini 

bulacağız.  

 

Son okuduğumuz kitap Emile Zola’nın Therese Raquin. Doğalcılık ve gerçekçilik 

akımının en önemli temsilcisi Zola, Therese’nin hikayesi ile bizi çarptı. İhtiras, acı ve 

yalnızlık duygularıyla derinlerimizde bizleri yüzleştirdi.  

 

Bu ay ise Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı ile sohbete başlıyoruz. Bize katılmak 

isterseniz buyurun. Kitaplar ve okumak sizden, çay ve simit ile her katılımcının kendi 

düşüncelerini ifade ettiği aktif katılımlı sohbet bizden  Ya da uzaktan takip etmek 

isterseniz Facebook sayfamıza buyurun efendim.  

 

Kitap ile Sohbet tam bir gelişim etkinliği oldu. Şirketlerde de bu çalışmayı yapıyor olmak 

beni çok memnun ediyor.  

 

11 Ocak’ta İzmir Konak Belediyesi’nin bir organizasyonu ile Gülşah Elikbank’ın 

Uykusuzlar romanı hakkında, Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezinde saat 14.00’de 

sohbet edeceğiz. İzmir’li kitap sever dostları bekliyoruz.  

 

kitap ile sohbet  

Yasemin Sungur 

  

Yasemin Sungur 
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https://www.facebook.com/groups/kitapilesohbet/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/kitapilesohbet/?fref=ts
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Ben Cesur Bir Kızım… 
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Bu benim cümlem değildi aslında. Bana hep söylenirdi. Sen çok cesursun. Sonunda 

kabullendim ve anladım. Ben cesurum. 

Cesaret ne demektir sizce? 

Korkmamak mı? 

Ha ha… 

Cesaret vazgeçmemektir biraz da… 

Elbette çok korkuyorum. Sadece vazgeçmediğimin farkına vardım. Mesela tüple 

dalmak. Hem yükseklik, hem de kapalı kalma fobisi olan biriyim ben. Ama 20 metreye 

kadar 15 kez indim. 15 kez de inemedim. Dalış kulübünde herkes destek oldu, 

korkularıma gülüştük.  

Ama vazgeçmedim. 40 yıllık dalış hayatı olan Bülent Hocam; 

“Senin kadar azimlisini görmedim” dedi. İyi bir şey söyledi sanırım 

Cesaret vazgeçmektir belki de… 

Konfor alanından çıktığımız ölçüde tanıştığımız garip bir enerji… 

Yıllarca profesyonel hayatta her ay maaşını almaya alışmış, cep telefonu, otomobil 

masrafları şirket tarafından ödenmiş biri olarak bir anda şirketimde her şeyin alt üst 

olmasıyla tek başına yola çıkmış bir girişimciyim ben. Girişimciliğin o özgür zemininde 

yol aldıkça ne denli büyük bir keyif olduğunun da farkına vardım galiba. Elde 

ettiklerinizin yanında vazgeçtikleriniz o kadar küçük gibi gözükebiliyor ki… 

Üstelik bildiğiniz sıfır sermaye yola çıktım. Henüz zengin de olmadım 

Gizemi sevmektir cesaret. Bilinmeyene yürümek… 

Kapadokya’da bir tatilimizde eski eşimle ben, kazılmış ama henüz halka açılmamış, 

eski bir yer altı şehrini gezmiştik. Kapadokya hakkında yazılmış İngilizce turistik bir 

rehber kanalıyla keşfettiğimiz o köye uğradık. Sorduk ve bulduk Ahmet’i. Ahmet, 

elinde gaz lambasıyla çılgın turistleri sokuyordu o şehre. Güvenli değildi. Hem de 

hiç… 

Ahmet’in elinde gaz lambasıyla eşlik ettiği keşfimizi hiç unutmuyorum. 

Ağır toprak kokusu, önünüzü göremediğiniz bir karanlık. 

Önce 4 metre tırmandık yukarıya doğru. Sonra 8 metre. 

Çok korktuk. O kadar korktum ki; Ahmet beni omzuna aldı, elimde gaz lambası. 

Yukarıya çıkıp, çıkışa geldiğimize ateist Wayne’in “ Jesus, Jesus (sevgili İsa ) deyişi 

hala kulaklarımda… 

Cesaret bazen cüret etmektir. 

Yıllar önce 4 kişi bir barda otuyorduk Beyoğlu’nda. Hani dışarı çıkarsınız da bir türlü 

eğlenemezsiniz. İşte öyle bir gece… 

 

nirvana  

Başak Tecer 
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Bir çatı katındayız, karşı apartmana takıldı gözlerim. Birisi gitar çalıyor ve herkes çok 

eğleniyor. 

“Hadi gidelim dedim.” 

“Nereye dedi?” arkadaşlarım. 

“Bir partiye” dedim. 

“Geliyor musunuz?” Gittik ve tahmin ettiğimiz bir zili çaldık. Merdivenlerden yukarı 

çıkarken arkadaşlarımın o korku ve endişe dolu gözlerini görmeliydiniz. 

 

Hiç tanımadığımız insanların kapısını çaldık ve bizi memnuniyetle kabul ettiler ve 

hala unutmam o partinin tadını. 

Cesaret, o kutsal güce inanmaktır. 

Güney Afrika Johannesburg’ta bir yıl yaşadım. Dünyada suç oranını en yüksek 

olduğu şehir. Her gün bir gasp, tecavüz ve cinayet haberi duyarsınız etrafınızda. 

Bulgar ev arkadaşım İna ile bir gece sabaha karşı bir gece kulübünden çıktık. 

Lastiğimiz patladı yolda. Issız bir yer. Şehrin içi. Ama her yerleşim birimi elektrik 

telleriyle örülü. Kimse, kimseye yardım etmez. Korkarlar sizden. Cep telefonumuzda 

kontur yok. 

O gün bembeyaz giyinmiştim ve çok şıktım. Sabah giyinirken de içimden; “ Başak, 

mutlaka kirlenir kıyafetlerin” dedim. 

Ina, 

“Başak öleceğiz de dua et, tecavüz etmeden öldürsünler” dedi. 

Açıkçası hiç aklıma gelmedi bu seçenek. Tek derdim krikoyu koymadan önce 

arabanın arka lastiğine koyacak bir taş bulmaktı. 

Söylenmeye başladım yüksek sesle… “Ne biçim memleket, bir taş bile yok “ 

Ina, ”ne rahat bir kadınsın, hiç mi korkmuyorsun” dedi. Anlamadım. 

Sonuçta elbette lastiği değiştirmeyi beceremedim. Gittim ve bir siteye girmek üzere 

olan bir kadından yardım istedim ve bir arkadaşımızı aradık. Arabamı orada bıraktık. 

“Sabaha araban olmaz orada Başak” dediler. 

Ben umursamadım. Zira içimden “Tanrı beni korur” dedim. 

Ertesi gün arabam oradaydı ve sapasağlam. 

Sözün kısası; cesaret korkmamak değildir. Korktuğun halde yapmaktır; yılmadan, 

usanmadan… 

Cesaret bazen cüret etmektir, bazen üstüne gitmek. 

Hiç ummadığın anda da vazgeçmek, her neye sahip isen… 

Cesaret; yaşamaktır. Kendi hikayeni yazmak…. 

Bedellerini kabul etmek ama kimseye zarar vermeden yaşamaktır. 

Di mi?  
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Çocuklarda Güven Duygusu  

ve İletişim  
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Zeliha Dağhan 

gelişim 

Yaşam ve Güven; birlikte “ Anne sütü” ile buluşuyor. İlk göz teması, ilk dokunuşlar ve 

ilk konuşmalar bu güzel anda çocuğa veriliyor. Zaman içinde de bu güven; iletişim ile 

gelişiyor ve büyüyor. Eğer güven duymak istiyorsak önce güven vermeliyiz. 

Çocuklarımızın söyleyeceği ve yapacağı her şeye inanıp, sonra da güvendiğimizi 

hissettirmemiz gerekmektedir.  

 

Çocuklarımızın  yapacağı seçimlere, önce bizim güvenmemiz gerekiyor. Yaşam 

içinde, onlarda değişim ile gelişip kendilerine uygun yolu zamanla bulacaklardır. Bizler 

onların; arkadaşlık, meslek, yemek tercihi ve hobi gibi bir çok seçimine güven duyup 

aynı zamanda saygı duyduğumuzu da göstermemiz gerekmektedir.  
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Aslında Yaşama başlarken bu duyguyu tanımlamadan başlıyoruz. 

Anne çocuğu ile ilk iletişiminde, bu duygusu ona bilinçsizce ve 

gayet doğal bir şekilde veriyor.  
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Bunu yaşama geçirdiğimiz de ise bize olumlu yansımaları olacaktır. Seçimlerini 

bizlerle rahatlıkla paylaşıp hatta fikirlerimizi   almaya bile başlayacaklardır. Yeni 

arkadaşlarını sizinle tanıştırmaktan keyif alacaklardır. Oğlum Tuna ile aramızda 

geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.  

  

Tuna okuldan gelince eve girmeden ; 

" Anne, arkadaşıma söz verdim, çantamı bırakıp kartopu oynamaya gideceğim " 

dedi.  

 

İçimden sessiz bir konuşama geçti; 

 

"Anne, arkadaşını tanımıyor, hava karanlık ama çocuğun söylediklerine de 

güvenmek durumundayım. Güven duymak için önce güven vermek gerekir. Ne 

desem, hah buldum " 

 

Anne - Tuna, arkadaşın ile beni de tanıştırır mısın ?  

 

Tuna - Tabiki, hadi çabuk çabuk …. 

 

Hızlıca evden çıktık, hava hala soğuk ve buzlu olmasına rağmen koşarak yokuştan 

indik, ben sadece onu takip ettim. Soru sormadan !  

 

Tuna - İşte geldik !  

 

3000 A Konutları sitesinin önündeyiz. Fakat kimse yok. Uzun bir bekleyiş içindeyiz.  

Anne - Arkadaşının adını ve soyadını hatırlıyor musun ?  

 

Tuna - Sadece adını biliyorum  

 

Güvenlikteki kişi yardımcı olamadı tabiki… Ona burada sadece 15 dakika daha 

bekleyeceğimizi söyledim.  

 

Tuna - Arkadaşıma geleceğime yemin ettim ve söz verdim ama dedi. 

 

Anne- Sözünü tuttun, umarım gelebilir, belki annesi izin veremeyebilir.  

 

Havayı dağıtmak ve bekleyişi eğlenceli hale getirmek için kartopu oynamaya karar 

verdik.  

 

10 dakika sonra, 1 kadın ve 1 küçük kız çocuğu yanımıza geldi  

 

Tuna - " Anne,  İşte arkadaşım Talya "  

 

Talya nın yanındaki ona bakan bakıcısı, gülümsedi. Merhabalaştık. 

Tuna'nın bana tanıştırdığı ve sayısız güzel insanlardan biri daha oldu. 

Çocuklarınızın ilişkilerine ve iletişimlerine önem verin ve güvenin bu size ve onunla 

olan iletişimize inanın çok şey katacaktır.  
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Zaman zaman hayatımızda bazı olumsuz durumlar olabilir. Önemli olan bunu nasıl 

olumlu bir seviyeye getirdiğimizdir. Onunla geçireceğiniz bir zamanı ya da alacağınız 

özel bir eşyayı gerçekleştiremediğinizde bunu mutlaka açıklayın. Yapamama 

sebebinizi onun anlayacağı cümleler de ve beden dilinizi de kullanarak ifade edin. 

Sonra da yapamadığınız için “Özür Dileyin“, aslında güven duygusu yaşamda birçok 

deneyimle bizleri sınamaktadır. Ne kadar gelişmiş ve güçlü olduğunu bu sürede 

anlayıp, farkına hep birlikte varmaktayızdır.  

  

Hepimiz dünyaya geldiğimiz ve gözlerimizi ışığa bakıp açtığımız andan itibaren 

“Güven Yolu” muzu oluşturmaya başlıyoruz.  

 

Güven verdikçe ve karşılığını aldıkça bu yol genişliyor hatta yolun kenarları ağaçlanıp 

çiçekleniyor. Zamanla bu yolda yürümeye doyamıyoruz. Meyvelerini yiyip tadına 

varmak ise paha biçilemez oluyor   

 

Yaşamdaki güveni her hücrenizde hissedip bunu paylaşmanın mutluluğunu 

yaşamanızı tüm kalbimle diliyorum.  

 

O zaman ne duruyorsunuz! Hemen şimdi başlayın Önce kendinize güven duyun 

sonra da hayatınızdaki çocuklarınıza ve sevdiklerinize, zaten sonrası kendiliğinden 

gelecektir. 
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Çocuklara Evin Kuralları 

Nasıl Kabul Ettirilir? 

Regina Röttgen 

Bu ayki yazımı tek başıma hazırlamadım. Konu belli olunca 

Nisan'da beş yaşında olacak oğlumdan yardım istedim. Onun çok 

hoşuna gittiğini söylememe gerek yok herhalde. Yemek masasında 

karşılıklı oturduk ve evimizdeki kuralları düşündük.  

geniş aile 
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Leon tabi ki hemen evin dışına kaydırdı aklını. Anaokulunda ki kuralları saymaya 

başlarken, evimizde hiç kural yokmuş gibi geldi bana. Saç çekmek yok, yemekte 

konuşmak yok, yemekte birbiriyle oynamak yok, kendimizi temiz tutmalıyız diye 

sayıyor. Sonra dışarıda uyguladıklarımıza geçti oğlum. “Dışarıda sokağa 

fırlamamalıyız, elinizi bırakmamalıyız” diyor benim hep tek başına yani elimi 

tutmadan sokağın karşısına geçmek isteyen oğlum ve devam ediyor “Biri konuşurken 

konuşmayalım, o önce konuşmasını bitirsin” diye aklına geliyor. Ah, keşke biri bu 

kurala uysa evimizde! Söylüyorum ama beni bu konuda dinleyen yok galiba. Hep, iki 

kişi aynı anda konuşmaya başlayınca üzülerek ikisini şimdi duyamayacağımı 

belirtiyorum. Demek ki biraz da olsa söylediklerimi benimsemiş, sadece uygulamda 

bir aksaklık yaşıyoruz, olsun. Evimizde çok mu kuralın olduğunu sorduğumda Leon 

düşünüyor ve "yooook" diye gülümsüyor. Zaten henüz de bulamadık evimizin 

kurallarını. 

 

Leon aslında haklı. Evimizde çok fazla kural yok. Çocukların güvenliği ve gelişimi için 

olanlar ve birlikte yaşamanın temel konularıyla ilgili olan kurallar var sadece. Bunun 

dışında oğullarımızı oldukça serbest bırakıyoruz. Kendileri denesinler istiyoruz.  

 

Peki evimizdeki kurallar ne? 

 

1) Anaokuluna gitmek 

 

Eşime ve bana göre okul ve sonra işyerindeki sorumluluk kavramı anaokulundan 

başlar. “Sadece” anaokulu olsa da onu şimdiden ciddiye almalarını istiyoruz ve bizim 

çok ciddiye aldığımızı da Leon ve Luka’ya gösteriyoruz. Çünkü anaokulunda çok 

önemli. Ama daha da önemlisi sorumluluk. Bugün keyfi istemediği ya da bizim birini 

ziyaret etmek istediğimiz için anaokuluna bir iki gün gitmeseler olur desek, ileride 

aynı nedenlerden okula gitmek istemediklerinde bunun yanlış olduğunu nasıl izah 

edeceğiz onlara? Bizde ancak iki nedenden anaokuluna gidilmez. 
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Birincisi, arabamız tamirde olduğunda, çünkü bizde anaokuluna vesayet yok. İkincisi, 

cidden hasta oldukları durumlarda evde kalabilirler. Bunun dışında anaokuluna gitmek 

zorundalar. Bence severek gitmelerinin nedeni de burada saklı. 

  

2) Makas ve bıçak 

 

Oğullarım 2,5 yaşından beri mutfakta sebze ve meyve kesiyorlar. Üç yaşından beri 

makas da kullanıyorlar. Dolayısıyla bugün ikisini çok ama çok iyi kullanabiliyorlar. 

Ancak kesin bir kuralımız var; makas ve bıçak birer oyuncak değil ve elinde varken 

koşulmaz. 

 

3) Kaba güç kullanımı 

 

İnsana ya da hayvana vurulmaz, itilmez, ısırılmaz. Her evde olan ve anaokulunda da 

var olan bir kural bu. Öyle durumda oğullarıma biraz önce yaptıkları şeyin aynısı kendi 

başına gelince nasıl hissettiğini  hatırlayıp hatırlamadığını soruyorum. Hatırlamaz 

oluyorlar mı? Kendi hatıralarını bir daha yaşatarak kendileri durumu çözüyorlar zaten. 

Diğer kişinin şimdi nasıl hissettiğini kendileri buluyorlar ve çoğu zaman bir an önce 

gidip özür dilemek istiyorlar. Öyle olunca da bu tarz olayları giderek az yaşıyoruz. 
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4) Çocuk koltuğu ve kemer 

 

Bu konuda kesin kuralcıyım. Çocuk koltuğu olmadan arabaya oturamazlar. Çocuk 

koltuklarının kemerlerini bağlamadan arabayı hareket ettirmeyiz. Leon bir iki defa 

yolda kemerini çözdü, biz de anında sağa çekip durduk. Hep gerekçeleri anlattık. 

Onları artık o kadar iyi biliyor ki, tekrarlayarak herkese anlatabiliyor. Luka ise bu kuralı 

öyle benimsemiş durumdaki kemerini bağlatmadan arabayı bir metre hareket 

ettirmiyor. 

 

5) TV ve tabletPC 

 

Televizyon izlemek ve tabletPC’de oyun oynamak evimizde kesin kuralları olan bir 

eğlence. Çünkü aksi halde bunların sonu gelmez. İzledikçe ya da oynadıkça (gelişimi 

olumsuz etkilediklerini bir kenara bırakırsak) inanılmaz agresif oluyorlar. Her çocuk 

gibi çok sevdikleri bir eğlence olduğu için konulan kuralı takip edebilecekleri bir kural 

olmalı. Biz buna şöyle bir çözüm bulduk. Hafta içi, yani anaokulu olan günlerde 

televizyon yok. Hafta sonunda bir gün yarım saat televizyon izleyebilirler, diğer günde 

ailece çocuk filmi izliyoruz. İzledikleri programları yaşlarına uygun şekilde dikkatlice 

seçiyorum. Bu dizilerden kitap, boya kitapları ve dinleme hikayelerimiz de var.  

 

 

martı* ocak 2014 



42 

TabletPC de yaşa uygun olarak seçtiğim çoğunlukla Lego oyunlarına her gün izin 

veriyoruz. Zamanı bu şekilde hesaplıyoruz. Çocuğun yaşını 10’a bölüyoruz ve bu 

günde ekran başında -ki buna televizyon da dahil- geçirebilecek zaman saat bazında 

oluyor. Sonucu 60 ile çarpınca dakikaları hesaplamış oluruz. Örneğin Leon 4,5 

yaşında ve günde 27 dakika (4,5 / 10 x 60 = 27), 3,5 yaşındaki Luka 21 dakika (3,5 / 

10 x 60 = 21) bilgisayarda hafta içi oyun oynayabilir çünkü televizyon izlemiyor. 

Başlamadan önce saat kuruyoruz ve 10 dakika kala kalan vakti hatırlatıyoruz. Öyle 

yaptığımızdan beri bu iki konu sorun olmaktan çıktı.  

 

6) Sofra 

 

Leon ve Luka bebekken başladık hep birlikte, yani ailece sofrada oturmayı. Asla tek 

başına yemek yemelerini istemem. O nedenle evde olan kişiler hep birlikte yemek yer. 

Güzel de oluyor çünkü o anda birbirimize bir şeyler anlatabiliyoruz, ailece vermek 

istediğimiz kararları verebiliyoruz sofrada. Hep birlikte sofraya oturduğumuz için 

kurallar herkes için geçerlidir. Herkes yemeğini bitirmeden kalkıp gitmek olmaz. 

Oyuncak kenarda beklemeli, bizim için bu cep telefonlarımız için geçerlidir.  
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7) 2x dişleri fırçalanır 

 

Evimizde günde iki kere dişleri fırçalanır. İlk zamanlarda bunu güzel bir hikaye 

eşliğinde yaptım, sonra hikayeye gerek kalmadı. 

  

8) 19:00 yatağa 

 

Bebekken başladığımız bir uygulama çocukları her gün aynı saatte yatağa götürmek 

oldu. Bizim evimizde o saat 19:00. Sabah 6:30 civarı da kalkıyorlar. Akşam 19:00 işte 

yatak için hazırlanıyoruz, yatırıyoruz ve ardından hikaye okuyoruz. Leon ve Luka 

uyuyana kadar 19:30-20:00 arası olmuş oluyor. Doğar doğmaz buna başladığımız için 

başka bir yatma saati bilmiyorlar. Belli bir zamandan sonra öyle alışmış oldular ki, 

nerede olursak olalım akşam 19:00 oldu mu uykuları geliyor. Luka’nın o saatte tek 

başına yatağa gittiği bile oldu. 

  

9) Daima doğru söylenir 

 

Ailemizde iki temel kural var. İlki, bizde mazeret ve bahane yok. Kolay olsun diye 

çocuklara yanlış veya eksik söylemeyiz de. Bizden daima ve daima doğru cevap 

alacaklarının bilincinde olmaları bizim için çok önemli. Biz öyle yapınca onlar da bize 

karşı aynı şekilde davranacaklarını umut ediyoruz. 
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10) Verilen söz tutulur 

 

Daima doğru söylemek kadar önemli diğer temel kuralımız verilen sözün tutulmasıdır. 

Tabi ki unutabiliriz. Unutmak insanın doğasında var. Bu durumda hatırlatılır, affedilir, 

unutan kişi de söz verdiği şeyi hemen yerini getirir. Bu kuralı bizden gördükleri için 

kendileri de şimdi öyle yapıyorlar. 

  

Bence evimizin kuralları az. Az ama öz. Tabi ki daha fazla kural koyabilirdik, ancak 

sürekli çiğnenen kural hiç kuralın olmamasından bile kötü.  

 

Evimizdeki o 10 kural çok kolay şekilde herkes tarafından uygulanıyor. Çünkü kuralları 

çok istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz. İlk başta bu aklıma biraz otoriter gibi geldiyse de, 

çocukların gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hızlıca fark ettik. Her şeyden önce, 

ancak aralıksız uygulayan bir kural ciddiye alınır. Daha da önemli, istikrarlı uygulatan 

kurallar çocukların güven duygusunu geliştiriyor. Çünkü bir şeyin daima aynı şekilde 

olduğunu ve olacağını biliyorlar. Bu da ilgili konularda emin adımlarla ilerlemelerine 

neden oluyor. 
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Bir de tersini düşünelim; koyduğumuz kuralları sürekli çiğnersek çocukların bize 

güvenmesini zedeleriz, eminsiz durumlarda bırakırız ki bu çocukların agresif 

davranmasına sebep oluyor.   

 

Yani, bir kuralı çocuklara kabul ettirmek için bu kuralı istikrarlı bir şekilde uygulatmak 

şart. Ancak o zaman kural kural olmaktan çıkıp gündelik hayatın bir parçası olmaya 

başlar. Bu aslında çok zor değil, sadece küçük adımlarla başlamak lazım ve tabi ki 

kesinlikle uygulayabilecek kurallarla. O yüzden; az ama öz kural olsun! 
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Hiperaktif çocuk gerçekten sorunlu mudur? 
 

Geçen gün bir televizyon programında bir uzman ADHD türlerini saydıktan sonra 

“Hiperaktif çocuklarınızı lütfen tedavi ettirin.” diyordu. 

  

“Çoğu çocukta ilaçlarla sonuç alıyoruz.” diyerek ekleme de yaptı. 

 

Hiperaktivite gerçekten sorun mudur? Tedavi edince, gerçekte neyi tedavi etmiş 

oluyoruz? 
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Özgür Bolat 

eğitim 
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HİPERAKTİVİTENİN FARKI 

Seattle Üniversitesi’nden Prof. Shyril O’Steen, Trinidad Nehri’nden farklı süs 

balıklarını topluyor. 

 

Balıkların bazıları nehrin sığ, bazıları aynı nehrin derin sularından. 

 

Sonra bunlar tek tek büyük avcı balıklarla beraber bir akvaryumu koyuyor. 

 

Sığ sulardan alınanlar hemen büyük balıklara av olurken, derin sulardan alınanlar 

kolayca kaçabiliyor. Çoğu avlanmaktan kurtuluyor. 

 

Peki, neden derin sulardan alınanlar hemen yem olmuyor? 

 

HİPERAKTİVİTENİN FONKSİYONU 

Bunun yanıtı da ünlü biyolog Prof. Lee Dugatkin’in araştırmasında gizli. 

 

Lugatkin, balıkların ilk önce ne kadar hiperaktif olduğunu ölçüyor. (Nasıl ölçtüğünü 

aşağıdaki notta yazdım.) 

 

(Aslında tam olarak hiperaktiviteyi değil de hiperaktiflik özelliği olan risk almayı, 

ihtiyatsızlığı, dürtüselliği, hareketliliği ölçüyor.) 

 

Sonra bunları avcı balıkların yanına koyuyor. Hiperaktif balıkların sadece %30’u av 

olurken, hiperaktif olmayanların %75’i. 

 

Buradan da anlıyoruz ki, tehlikeli ortamlarda, hiperaktive avantajlıyken, tehlikesiz 

ortamlarda sakin, ihtiyatlı olmak avantajlı. 

 

NEHİR BALIKLARI 

Yani, nehrin üst tarafında, avcı balıkların çok olmadığı sığ sulardaysan, sakin olmak; 

avcı balığın çok olduğu derin sulardaysan, hiperaktif olmak avantajlıdır. 

Hiperaktivite avantaj sağlamasaydı, zaten bu özellik genlerimizden silinirdi. Genetik 

temeli olduğu belli. Bir populasyonun %3-5’i hiperaktif. 
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HİPERAKTİF İNSANLARIN AVANTAJI NE? 

Hiperaktif insanlar daha çok risk alıyor, daha hareketli, yenilikler daha çok ilgisini 

çekiyor ve keşifçi. 

 

Bunların hepsi avantaj. Hatta keşifçi ve göçebe olan Güney Amerika Yerlileri 

arasında hiperaktivite çok daha yaygın. 

 

SINIFTA HİPERAKTİVİTE 

Ama bu hiperaktif çocukları sınıfa koyduğunuz an durum değişiyor. 

 

Durağan, sıradan, hareketin ve keşfetmenin olmadığı ortamlarda bu çocuklar 

otomatikman dezavantajlı duruma düşüyor. Sıkılıyor. Yerinde duramıyor. Kendisine 

heyecan yaratıyor. Burada sorun çocuk değil, ortam. 

 

İLAÇ NE İŞE YARAR? 

Bu durumda ilaç ne işe yarar? Çocuğu daha sakin mi yapmak istiyorsunuz? 

Konsantre olmasını mı istiyorsunuz? Neden ki? 

 

Okulda başarısız diye mi? Okul zaten gerçek hayattan uzak suni bir öğrenme 

ortamı. 

 

Bu çocuk hayatta çok başarılı olabilir. Aslında ortam ona uyarsa, okulda da başarılı 

olabilir. Edison, Mozart, Dali, Ford gibi hiperaktif olduğu düşünülen ünlüler var. Hatta 

hiperaktif genine “Edison Geni” diyor psikoterapist Thom Hartmann. (Edison Geni, 

diye kitabı var.) 
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Hiperaktif çocukların yüksek enerjileri vardır. Daha yaratıcıdır. Daha çok risk alırlar. 

Bu çocukları ortama değil, ortamı bu çocuklara uyduralım. 

 

Örneğin, bu çocuklar fikirler bulsun ve oluştursun. Geliştirme ve organize işini 

yapmasına gerek yok. Başkaları yapabilir. Zaten çoğu girişimci bu şekilde başarılı 

oluyor. 

 

BİR ÖRNEK 

Yer Maltepe. Okul İBB Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu. 

 

Hiperaktif öğrenci Hasan sınıfta sorun yaşıyor. Ama öğretmeni Hayrunnisa Yazıcı 

Öğretmen Liderliği Projesi dahilinde öğrenme projesi yapıyor. 

 

Çocukların görevi belli. Sınıfta bir bahçe oluşturmak. 

Ama bunu oluşturmak için bahçede ölçümler ve hesaplar yapmaları gerekiyor.  

Bu projede hangi çocuk parladı tahmin edin? Hasan. 

Hasan doğada kendini buldu. Hasan ortama değil, ortam Hasan’a uydu. 

Kısacası, hiperaktif çocuk sorun değil, bir değerdir. 

 

NOT: İki yolla ölçüyor. Küçük balıkları büyük bir balığın yanına koyuyor ve aralarına bir 

cam bölme koyuyor. Bazı balıklar büyük balığın bulunduğu bölgeye hiç yaklaşmazken, 

bazıları çok yaklaşıyor ve keşfetmeye çalışıyor. İkincisi de avcı balık varken ve ortada 

bir yiyecek varken, ne kadar risk alıp yiyeceğe yaklaştığına bakıyor. Emin olmak için 

bir balıkla en az 10 deneme yapıyor. Her seferinde aynı özelliği gösteren balıkları 

seçiyor. 

 

NOT: Batı tıp doktrinine göre yetişmiş birçok doktor ve psikiyatrist bu fikirlere karşı 

çıkacaktır. Herkes kendi yetiştirildiği disiplin içinde tezlerini savunur. Bir sosyal 

bilimci/eğitimci olarak benim inancım budur. Herkes kendi araştırmasını yapıp, kendi 

inanç sistemini oluşturmalı. 
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Bir Yandan Ne Tuhaf  
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Bir yandan algılar açılıp insanlar kendini geliştirmeye aç ve susuz bir boğa gibi saldırırken 

Bir yandan savaşlar, iftiralar ve doymak bilmez egonun hükümdarlığına ulaşma arzusu ne 

tuhaf.. 

 

Bir yandan doğanın en saf haline dönmek ve ilkel bir varlık gibi dillerde yaşama planları 

yaparken 

Bir yandan yüksek binaların akıllı dedikleri milyon dolarlık yapılarına ulaşma hayalleri ne 

tuhaf 

Bir yandan Ferrari gibi sahip olduğumuz birçok 'pahalı şey' ile başarmış bir hayata 

ulaşmışken  

Bir yandan her şeyi satıp bilge olmak, sonra dönüp bilgeliği satmak ne tuhaf  

 

Bir yandan sağlıklı beslenmek ne güzel kelime, bitkiler, otlarla mucizevi fizyolojiye ulaşmaya 

çalışırken 

Bir yandan en son teknolojinin sihirli dokunuşlarına merak ne tuhaf 

 

ironi 

Fatoş Ayvaz 



Bir yandan Tanrı'ya ağlayıp, yalnız sana güveniyorum diyerek terapi isterken 

Bir yandan O'nun dediklerini dinlemek hiç akla gelmez, ne tuhaf 

 

Bir yandan manevi kitapları adres göstererek ahlak budalası kesilirken 

Bir yandan çalarak, hak yiyerek, kendi ailesine öldüresiye şiddet uygulayarak dindar 

olmak ne tuhaf 

 

Bir yandan şahane fikirlerim, müthiş arzum var derken 

Bir yandan ahh şu olsa bu olsa diyerek Garfield gibi yayılmak ne tuhaf 

 

Bir yandan çok sevilmek için yanıp tutuşurken 

Bir yandan çok sevilip boğulmaktan deli gibi korkmak ne tuhaf 

 

Bir yandan özlemek çok zor derken 

Bir yandan 'tek başıma olmayı özledim ya!' demek ne tuhaf 

 

Bir yandan en nefret ettiğim şey yalan, sözünde durmamak, adil olmamak derken 

Bir yandan dönüp çocuğundan başlayarak bunları bütün dünyaya yapmak ne tuhaf  

 

Bir yandan sevildiğimi bilsem 10 adım giderim derken  

Bir yandan aynı cümleyi karşı tarafında söylediğini duymamak ne tuhaf  

 

Bir yandan kaşıkla verirken 

Bir yandan kaşığı bile hak etmeden kepçeyle istemek ne tuhaf 

 

ve bu tuhaflıklara aldanacağımızı zannetmek çok tuhaf... 
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Siz neler istediniz yeni yıldan? Zihniniz size oyunlar mı oynuyor? Yeni yılı kişileştirerek 

ondan daha fazlasını istemek, geçmiş yıla da tüm istemediklerinizi götürsün ve 

unutmak mı istiyoruz? 

 

Dünyada iki tipte insan vardır; durumdan dolayı ağırlıklı olarak kendini sorumlu 

tutanlar ve başkalarını ve dış etkenleri sorumlu tutanlar. İkinci tür için hava, ekonomi, 

memleket, sistem, çevre çoğunlukla suçludur... 

Deniz Öztaş 

zihince 

Yeni bir yıl başladı. Geçmiş seneyi değerlendirip, yeni yıl 

dileklerinde bulundunuz mu? 

Birçok mesaj; “Yeni yıl bize mutluluk, başarı, para, sağlık getir. 

Lütfen güzel bir yıl ol!” der gibi... 
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İlk tür ise daha umut vericidir, sorunun kendilerinde olduğunu düşünmeye daha meyilli 

oldukları için çözümünde kendilerinde olduğunu çabuk kavrar ve değişimi kendilerinde 

başlatırlar. 

 

Zihin değişimi sevmez, çünkü değişim belirsizliği getirir ve belirsizlik de güvensizlik 

illüzyonunu... Bununla da kalmaz, kişiler haklı olduklarında beyinleri testosteron 

salgılar ve bu hormon insanı daha güçlü hissettirir. Bu sebeple her konuda iddia 

etmeye eğilimliyizdir. 

 

Olanı kabul etmeyiz, etiketler, başkalaştırır, ayırır, yargılar veya eleştiririz... 

Bu yeni yılda işe ‘Olanı Kabul Etmek’ ile başlayalım mı?  

 

Birçok kişisel gelişim kitabında yer almaz böyle bir özellik, ancak birçok öğretinin 

başlangıcı gözlemleyip, olanı olduğu gibi görmek ve onu kabul etmekle başlar... 

 

Bir olayı, durumu olduğu gibi gözlemlemek yerine onu yargılayıp, o andaki gerçeği 

kabul etmekte direnç gösterirsek fiziksel ve duygusal stres seviyesinde artış olur.  

 

Unutmamalıyız ki,  kontrol etme çabamız durumu değiştirecektir. Evreninin bu durumu 

kendimizin en büyük hayrına oluşturduğuna güvenip ve sadece o deneyime 

odaklanmamayı deneyebilir miyiz? 

 

Bazen bu çok kolaydır, bazen biraz daha zor gibi... 

 

zihince 
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“Olanı kabul etmek ve hiç bir şeye tutunmaksızın etrafınızdaki değişimin oluşmasına 

izin vermek...” 

 

Eğer başınıza gelen olaylara olan farkındalığınız artarsa bu daha kolay olur. Bu 

toplumsal olaylar için de geçerlidir. Sonuç olarak bireyler toplu olarak olayları 

yaratırlar... Biz ne kadar bizdeki blokajların çözünmesini sağlarsak, bizim 

çocuklarımız o kadar özgür ve kendileri gibi yaşayacaklardır... Bizden alacakları 

yükler azalacaktır. 

 

Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey göründüğünün tam tersi değildir.  

 

Olaylar göründüğünün aksine çok farklı gerçek sebeplere dayanabilir. Bu noktada 

yargısız olmak, o olayı göründüğü gibi algılamanızla oluşacak yüklerden kurtulmanızı 

sağlar. 

Bunu en iyi başaranlar çocuklardır; onları gözlemleyerek olayları nasıl olduğu gibi 

kabul ettiklerini görebilirsiniz. Bu daha geniş ve yaratıcı dünya yaratır onlar için. 

Doğaları gereği an’da yaşarlar, yargısız ve tutunmasız... 

 

Zihnimiz, duygu ve düşüncelerden oluşur, ve bunlar geçmiş kaynaklıdır...  

Algınız ve farkındalığınız sizi gerçeğe, o da sizi özgürlüğe götürür... 

 

Diğer bir kabul edilmesi gereken konu da almak! 
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Verdiğiniz kadar, alıyor musunuz? 

  

Vermek, yardım etmek, saçınızı süpürge etmek, her şeye kendi başına koşturmak 

kolay mı geliyor? 

 

Bunun verdiği ‘haklı’ statüsünü ve hikayeyi zihniniz çok mu seviyor? 

 

Bir şeyin akması ve gelmesi için hem almak, hem de vermek gerekir. Bu akışı 

sağlıyor musunuz? Size gelen yardımları, ışıkları, nimetleri kabul ediyor musunuz? 

  

“Hayır, teşekkür ederim. Çok naziksiniz” demek ağzınızda bir kalıp olarak kaldı mı? 

 

Bununla ilgili çocukluğunuzda ailenizden ve çevrenizden ne kadar temel inanç satın 

aldınız? 

 

Siz bir şey almaya kalktığınızda ne şekilde etiketlendiniz veya kendinizi etiketlediniz? 

 

Sadece gözlemleyin... 

 

Buna her şey için bakın... Sevgi, para, bolluk, yardım, takdir vs. 

 

Debbie Ford’un dediği gibi; 

  

"Sadece biz almaya hazır olduğumuz zaman mucizeler hayatımızda belirmeye 

başlar!” 

 

Almakla ilgili nasıl inançlarınız ve engelleriniz var? 

 

Bir şey aldığınız zaman nasıl hissediyorsunuz? 

 

Size bir şey teklif edildiğinde nasıl tepki veriyorsunuz? 

 

Ve tüm bunları yaparken yaşamdan keyif almayı, her şeye bir mucize olarak bakmayı 

dener misiniz? 

 

Yeni yılda, yeni farkındalıklar, yeni seçimler... 
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Hiç çok korktuğunuz oldu mu? Korkudan ayaklarınızın buz kestiği, 

göğsünüzün sıkıştığı, ağzınızın korkudan kupkuru kaldığı? 

 

Yukarıdan aşağı doğru hızla inen bir lunapark oyuncağında 

midenizin büzüştüğü, içinizin kıpır kıpır olduğu olmadı mı? Peki ya 

âşık olduğunuzda, o hissin bir türlü geçmediğini fark ettiniz mi? 

Midenizde kelebeklerin uçuşup durduğunu anlattınız mı bir 

arkadaşınıza? 

 

Ya bu duyguların tüm insanlar tarafından ortak olarak 

paylaşıldığını, hepimizin duygularımızı bedenimizin içinde, aynı 

biçimde hissettiğimizi biliyor musunuz? 

Midemde Kelebekler 
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Duygular, içeriden ve dışarıdan gelen uyaranlara karşı bedenimizin verdiği otomatik 

tepkilerdir. İnsanın evrimsel geçmişi, hayatta kalabilmesini sağlamak için gerekli 

biyolojik kodlamaları beraberinde getirmiştir. Bahse konu tepkilerin tamamı fizikseldir.  

Emrah Akçay 

Korku anlarında vücut kan dolaşımını 

ayaklara toplar, insanın kolayca 

kaçabilmesi için. Öfke anlarında yine 

adrenalin artar, bu kez kollarımız da işin 

içerisindedir. Bakışlar kısılır, düşmana 

odaklanır. Araba kullanırken önümüze 

aniden çıkan engel karşısında verdiğimiz 

anlık tepkiyi istemli olarak 

gerçekleştirmemiz neredeyse imkânsızdır. 

Beynimiz kolay görünen zor işleri 

bilinçaltımıza atar ve kendiliğinden 

halleder. Düşünen beynimize kalan ise 

yalnızca düşünerek uzun bir süreçte karar 

vermek gibi zor görünen kolay işlerdir.  

Bebekler doğumlarından itibaren ilk 18 ay boyunca yaşadıkları tüm duygusal 

olayların kayıtlarını beynin amigdala bölgesinde yani bilinçaltında faaliyet gösteren 

limbik sistemde kaydeder.  

 

18 aydan sonra ise tüm kayıtlar düşünen beynimizde tutulur. Kısacası yaşadığımız 

duygular kendiliğinden gelişir ve bedenimizde fiziksel etkiler gösterir. 
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Finlandiya’lı bir grup bilim insanı, bu duyguların evrensel olup olmadığı konusunda 

bir araştırma yapmışlar ve geçtiğimiz yılın sonunda yayınlamışlar. 700 kişiyle 

yaptıkları bir dizi görüşme sonucu ortaya çıkan bir araştırma. Bu kişilerin yarısı 

Finlandiya’dan, diğer yarısı ise Tayvan’dan. Yani dünyanın iki ayrı ucundan. 

Katılımcılara, kişilerin duygularını tetikleyecek şeyler okutuyor, fotoğraflar gösteriyor 

ve filmler izletiyorlar. Daha sonra onlardan hissettikleri duyguları ve bu duyguların 

bedenlerinin hangi bölgelerini harekete geçirdiğiniz bir vücut resmine işaretlemelerini 

istiyorlar. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı: Birbirinden hayli farklı iki coğrafya ve kültürden 

kadınlar ile erkekler benzer duygular için benzer bölgeleri işaretliyorlar. Hem de 

yüzde yetmişin üzerinde bir tutarlılıkla. İstatistik olarak bu tür bir araştırma için 

yeterince yüksek bir tutarlılık. 

 

Aşağıdaki resimde, bu duygular ile etkiledikleri bölgelerin bir çizimi var. Depresyona 

girdiğimizde kanın vücudumuzdan nasıl çekildiğini hatırlayalım hep birlikte. 

Öfkelendiğimizde göğsümüzün ve yüzümüzün nasıl yandığını gördünüz mü? 

Mutluluğu nasıl iliklerimizde hissettiğimizi? Tiksindiğimizde midemiz nasıl da 

kıvrılıverir, gördünüz mü? Ya aşk? Midemizde kelebekler. En çok nerelerimiz 

hissediyor aşkı, fark edebildiniz mi? 
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Ya gurur, yakın akrabası kibir ve öfkenin nasıl da birbirine benzediğini, her ikisinin de 

bedeni nasıl yıprattığını görebildiniz mi? 

 

Duygularımız, bedenimizin ayrılmaz birer parçasıdır. Ancak onlarla hayata karşı bir 

duruş sergileriz. Duygulanım bozukluğu yaşayan otistik bireylerde bunu daha da iyi 

anlayabiliyoruz. Bizi farklılaştıran, yaşama bağlayan, bireysel kılan duygularımız ve 

duygularımıza karşı yaptığımız yorumlarımızdır. En ufak bir mutsuzlukta, 

karşılaştığımız bir engelde kendimizi bırakıyor muyuz, yoksa gülüp geçiyor muyuz? 

Âşık olunca kendimizi kaptırıp gidiyor muyuz, yoksa bir ayağımız hala yerde mi? 

Öfke bizi delirtir mi yoksa beş dakika sonrasını düşünmeye devam mı ederiz? 

Kıskançlık bizim için sıradan bir duygu mu, yoksa bizi yer bitirir mi? 

 

Kısacası duygularımızı tüm insanlıkla paylaşıyoruz, oysa yorumlarımız oldukça 

bireysel. Bu topraklarda İsa’dan hemen sonra yaşamış; Pamukkale’li bir 

hemşerimizin, ayağı sahibi tarafından sakatlanmış bir filozofun, Epiktetus’un sözüyle 

noktalayalım bu ayki yazımızı: 

 

“Bizi etkileyen olaylar değildir, onlara verdiğimiz tepkilerdir.” 

 

Duygu dolu bir ay geçirmeniz dileğiyle. 

 

Emrah Akçay 
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Yaşadıklarından öğrettiği bir 

şeyler var: Saadet Teyze 
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Bazı insanlar hayata yaşamın anlamını öğretmek için gelir. Varlığıyla, yaşama 

sevinciyle, hayata bakışıyla, duruşuyla, konuşmasıyla… O’nunla konuşurken zamanın 

nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Dinlerken anladım ki, anlatabilmek çok önemli. Hele 

bir de anlattığın şeyleri sadece yaşamamış, yürekle inanmışsan karşı tarafa bilgiyi bir 

bluetooth gibi aktarabiliyorsun. Kendisini tanıyanlar bilir O’nun Atatürk’e, ülkesine, 

insanlara ve öğrencilerine bağlılığını. Bilmeyenler için küçük bir not; şu anda nerede 

olduğunuzu bilmiyorum ama sizden ricam kalabalıktan kendinizi soyutlayın. Çünkü O 

geçmişini anlatırken, siz kendinize geliyorsunuz.  

 

Saadet Berna, O Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde öğrenciler yetiştirmiş bir 

Başöğretmen. Bugün kendisiyle röportaj yaparken bir başöğretmenin karşısında 

oturuyor olmanın verdiği çekingenliği,  “sevgili yavrum”, “ sevgili çocuklarım” hitabı ile 

bir teyze, anne, arkadaş sıcaklığı ile rahatlığa dönüştürmemi sağlayan da kendisidir. 

Bu nedenle röportajın bazı bölümlerinde Saadet Teyze dediğimi yadırgamayın lütfen. 

Sıcak, samimi, içten ve yaşam dolu bir kadınla sohbet etmenin enerjisiyle yazıyorum 

bu satırları. Yaşının içinde taşıdığı tecrübelerin ve anıların içinde gezinirken 

başarısının temelinin ‘sevgi’ olduğunu satır satır okuyabiliyorsunuz. Nüfus 

Cüzdanında 1918 yazıyor ama  rakamları ayır birbirinden o 19- 18 yaşlarında genç bir 

kız gibi yaşıyor.  

 

Saadet Teyze’yi Ankara’da yaşadığı evinde ziyaret ettik. O Çok farklı ve bilgili bir 

kadın. Saman Pazarı’ndan aldığı pazen kumaşlardan elbise diktiriyor. Özellikle pazen 

kumaş seçmesinin nedenleri röportajımızın içinde gizli. Renkli ve çiçekli tercih ediyor, 

kıyafetlerinden perdesine kadar her şeyi kendi boyuyor… 

 

O küçük ve sevimli evin adeta kolları vardı ve girer girmez aynı onun gibi “hoş 

geldiniz“ diyerek bizi kucakladı. “Yaşlandım artık, renkli giymek olmaz” diyene inat, 

renkli ve cıvıl cıvıl pazen elbisesiyle karşıladı bizi. Bakışları kadar cıvıl cıvıldı evi. İşte 

o zaman dedim ki, hayatı gerçekten yaşayanların evleri de yaşıyor. 

 

Eşini, kızını kaybetmesine rağmen, hayata sıkı sıkı tutunmuş, kayıplar yaşamamış 

insanların görmekte zorlanabileceği kadar pozitif bir bakışı var. Öyle bir bakıyor ki, 

gözlerinin içinden girip dolaştığınız felsefesinde, inançlarında, ilkelerine yolculuk 

yapıyor ve orada anlıyorsunuz.  

sevi’ye gelenler 

Sevilay Acar  
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Bizi uğurlarken, ne kadar değerli bir yaşta olduğumuzu, mesleklerimizin, üretimlerimizin 

her birinin sevinilecek, mutlu olacak, gurur duyacak değerde olduğunu sıkı sıkı 

tembihledi. Galiba öğretmenler sihirli bir etkileme gücüyle dünyaya gönderiliyorlar. 

Neden mi böyle düşündüm, çünkü ben ve ekip arkadaşlarım o gün Saadet Öğretmenin 

evinden ayrıldığımızda kendimizi hayattan takdirli, teşekkürlü, kırmızı kurdeleli bir 

karne almış kadar başarılı hissettik.  

 

Yunan işgalinden, İstiklal harbine, Çapa Öğretmen Okulu’ndan  Atlantik Konsey üyeliği 

ve tabi ki Atatürk ile ilk karşılaşmalarına kadar birçok anıyı paylaşmak için can atıyor. 

Dedim ya kendisi bir derya, okyanusun küçük bir damlasını paylaşabiliyoruz bugün 

sizinle. Bu aslında sadece bir röportaj değil, Saadet Hocanın toplumla buluşma 

hayalinin gerçekleşmesi için belki de bir vesile.  

 

O’nun en büyük düşü ; Öğrencilere, polislere, milletvekillerine, öğretmenlere anılarını, 

fikirlerini, hayatın sırlarını anlatmak. Kim bilir Martı bir kanat çırpar, diğer martıların 

kanat sesleriyle coğrafyanın bütün bölgelerine ulaşır belki Saadet Teyze’nin sesi. Hele 

bu martılar wi-fe’yi keşfetmişlerse… ( gülücük, kalp, gül ) 
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BAŞÖĞRETMEN SAADET BERNA İLE MARTI’ya ÖZEL 

RÖPORTAJIMIZ… 

  
Röportajımızı kaydetmek için her şeyi hazırladık, kamera tamam, ses kayıt cihazı 

tamam… Ve işte hazırız…  “En baştan başlayalım mı Saadet Teyze?” diyerek söze 

başladım. O da evrenin varoluşundan anlatmaya başladı. Aslında ben çocukluğunu 

anlatmasından bahsetmiştim ama öyle güzel şeyler söyledi ve evrenin oluşumunu  ve 

ilahi  güce bakışını öyle güzel anlattı ki, sizinle paylaşmadan yapamadım.  

 

Dualarım dünyanın etrafında dolaşıyor… 

Müthiş bir güç evreni oluşturuyor, yıldızları oluşturuyor. Bizi her zaman beraber olan, 

bizi gözleyen enerji ve güce Allah diyoruz. Allah hepimizin yaptığını görüyor ve 

kaydediyor. Bir radyasyon dalgası içindeyiz, söylediğimiz sözlerdeki hareket hepsi o 

radyasyon atmosferinin içinde hareket ediyor. Bilgisayarlar, bilgiler evreni dolaşıyor. 

Benim dualarım da dünyanın çevresini dolaşıyor, bundan eminim hem de üç beş kez 

dolaşıyor. Evrende sözcüklerin de kaydolduğuna inanıyorum. Sabahları dua etmeden 

güne başlamam. İnsan Allahtan ne isterse mutlaka oluyor.  

 

Sarı Saadet… 

Eskişehir doğumluyum ve 96 yaşındayım.  Biz ailece Eskişehir’de dedemin bugünkü 

odun pazarı semtinde kocaman kapılı bir eski evi ve ona bitişik bir küçük evi vardı, 

orada oturuyorduk. Dedemin kumaş mağazası vardı. O dönemlerde Eskişehir’de 

herkese bir lakapla itham edilirdi, bize de  Türkmenler derlerdi. Türkmenler, kahverengi 

gözlü kumraldırlar. Benim ailemde de herkes kahverengi gözlü ve kumraldır. 

  

 -Siz sarışın ve mavi gözlüsünüz  ama...  

Anadolu da harpler olmuş biliyorsunuz. Dedem o harplerden birinde öksüz kalmış bir 

çocuğu çırak olarak alıyor ve ona bakıyor. O delikanlı Müslüman oluyor ve ismini Rıza 

koyuyorlar.  Çok yakışıklı, altın saçlı ve lacivert gözlü bir delikanlı. Rıza büyüyor ve 

dedem kızını Rıza’ya veriyor, yani anneannemi. Sarışın olarak bir tek ailede ben varım. 

Ben dedeme benzemişim. Altın renginde saçlarım vardı. Öğretmen Okulunda bana 

‘Sarı Saadet ‘ diye hitap ediyorlardı. 

 

-Kaç kardeşsiniz? Kardeşleriniz hayatta mı? 

Bir erkek kardeşim vardı benim beş yaş küçüğüm. Veteriner Fakültesi’nde talebe 

cemiyeti başkanıydı. Çok parlak bir çocuktu. O kadar başarılıydı ki hatta o dönemin 

Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çekmişti, “ben bu çocukla tanışmak ve  konuşmak 

istiyorum” demişti. Mezun olmasına çok az bir zaman kala çok kötü bir hastalığa 

yakalandı. Sarko diye bir hastalık, kanserden daha kötü bir hastalıktı. Mezun olacağı 

sene Ocak ayında öldü. İki kız kardeşim daha var; biri Bursa’da resim öğretmeni, diğer 

kız kardeşim ise Ankara’da yani burada yaşıyor.  Havacı bir paşanın karısıydı, ev 

hanımı. Çamlıca kız lisesinden mezun ve pecborg yapıyor. Çok güzel tablolar yaptılar 

ve sergilediler. Türk kadınları çok sanatkar. 

 

 

martı* ocak 2014 

sevi’ye gelenler 



65 

-Kendi ürettiklerimizi, hanımların işlerini pazarlamayı ve dünyaya tanıtma 

konusunda nasıl buluyorsunuz Türkiye’yi?  

 

“Okullarda daha çok ezber dersler var. Dershane sorunu da bundan 

kaynaklanıyor. “ 
 

Bir zamanlar Fransa’da Atlantik Konseyi üyeliği yapmıştım, işte o dönem Fransa’ya 

gitmiştik. Paris’i dolanıyoruz, bizde de o zaman çok katlı mağazalar yok. Dediler ki 

burada çok büyük  8 katlı bir mağaza var görmeniz lazım. Mutlaka üst kata çıkın orada 

Paris’li ev kadınlarının el sanatlarını sergiledikleri ve sattıkları mağazayı göreceksiniz. 

İnan ki öyle dikişler yapmışlar ki biz Türkiye’de o dikişlere teğel deriz. Onların 

üretimlerini görünce  bizim hanımlarımızın iğne oyaları, elişleri  geldi aklıma. Hepsi 

birbirinden güzel ve olağanüstü. Şimdi Japonlar geliyorlar o iğne oyalarını tek tek 

kapışıyorlar. Hele köylerde hanımlarımızın yaptıkları işler çok değerli ki…  Türk 

toplumu hem sanatta hem de bilgi de başarılı bir toplum oluyor ve ben bundan çok 

mutluyum.  

 

Gençlerimize sesleniyorum: Tek başına iş olmaz, grup olmanızı öneriyorum. Okullarda 

daha çok ezber dersler var, müfredatımız değişmedi, dershaneler sorunu da bundan 

kaynaklanıyor. Ama çocukları gençleri hayata hazırlayan programlar olmalı. Eskiden 

hayata  hazırlayan ‘Köy Enstitüsü’ Programı vardı. Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel 

hazırlamışlardı bu programı. Bu programı yabancılar bizden almak istediler ama 

veremedik o zaman.  
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-Köy Enstitüsü Programının uygulanmamasının sebebi sizce neydi ? 

 

Yönetimdekiler komünist olacağımızdan korktular sanırım. Köylüler kızlar ve erkekler 

aynı sınıfta olacak diye ürktüler ve Köy Enstitüsü programları uygulanamadı. Eğer 

uygulansaydı Türkiye ‘üç yüz yıl’ ilerideydi. 

 

Bir gün Başbakanımızı ziyaret etmek istiyorum. Köy Enstitüsü programını 

uygulanmasını rica edeceğim. …Ölmeden Başbakanımızla konuşmayı çok istiyorum. 

 

-Atatürk’ü yakından görebilme şansınız oldu. O’nu ilk kez ne zaman ve nerede 

gördünüz, neler hissettiniz? 

 

İlkokulu Eskişehir’de okudum. Benim çocukluğumda erkek arkadaş edinemiyorduk. 

Sadece ortaokulda kız erkek beraber okuduk. Sınıfta 6 kızdık, gerisi erkek öğrenciydi.  

Hatta ortaokul 1. Sınıfta yaşadığım çok özel bir anım var. Atatürk’ü yakından görebilme 

fırsatım oldu.  

 

“toplumda kendini sevdirmiş, pozitif çalışmış bir insanın 

korumaya ihtiyacı yoktur çünkü halk onu korur.” 
 

Atatürk İstiklal savaşından sonra Anıtkabir’de hediye edilmiş açık otomobili var. O 

arabayı kim hediye etti? O zaman kıyafet devrimi de yapmış… Kıyafetlerini kendisi 

çiziyordu. Fraklar, pelerinler, golf pantolonlar, spor çoraplar… Tertemiz, gayet şık. .. 

İlleri dolaşıyordu, Eskişehir e de geldi. Açık arabanın içinde, şoförü, köpeği  ve kendisi 

vardı. Koruması yoktu. Bu çok önemli, toplumda kendini sevdirmiş, pozitif çalışmış bir 

insanın korumaya ihtiyacı yoktur çünkü halk onu korur. İnsanlar Atatürk’ü çok seviyordu 

ve  Atatürk hiç korumayla gezmiyordu. 

 

“Sınıfın en başarılı öğrencisi Macit, Atatürk’ü görünce 

hipnoz olmuş gibi bakakaldı… “ 
 

Atatürk illeri gezerken evvela öğretmenleri topluyordu, “Türkiye’yi siz yetiştirecek, 

geleceğe taşıyacak ve kalkındıracaksınız  sizin göreviniz bu”  diyordu. Daha sonra 

orduevine gidiyor ve genç subayları ziyaret ediyordu.  “Türkiye’yi siz koruyacaksınız  ve 

düşmanlara karşı savunacaksınız “ diye onlara görevlerini anlatıyor ve Türkiye’yi 

emanet ediyordu.  İşte o dönem Atatürk bizim okulumuzu da ziyaret etti. O zaman 

Eskişehir Lisesinde Orta birinci sınıftaydım.  Daha önce de söylediğim gibi, 70 kişilik 

sınıfta 6 kız öğrenci vardı.  Bütün kızlar en ön sırada oturuyoruz ve dersimiz Fen 

Bilgisi. Kimyasal ve fiziksel olaylar konuşuluyor. Fiziki ve kimyasal olayları birbirinden 

nasıl ayırırız konusunu tartışıyoruz. O sırada Atatürk içeri girdi ve sınıfın ortasında 

durdu. Biz ön sıradan hayran hayran bakıyoruz kendisine. “Dersiniz ne ve hangi 

konuyu işliyorsunuz ? “ diye sordu, Fizik dersinde olduğumuzu ve işlediğimiz konuyu 

söyledik. Hemen arkalarda oturan Macit’e işaret etti. Macit hükümet doktorunun 

oğluydu ve sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biriydi. Hatta Macit’le evleneceğimi 

düşünürdüm, her nedense.  
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Hatta onun boyu uzun, benim boyum kısa olduğu için, bir seferinde Ona Macit, topuklu 

ayakkabı giyerim evlenirsek değil mi? diye sorardım. O da suratıma anlamaz bir 

ifadeyle bakardı. Atatürk O’na “ hadi sen söyle bakayım, fiziki olayları, kimyasal 

olaylardan nasıl ayırt ederiz? “ diye sorduğunda Macit Atatürk’e hipnoz olmuş gibi 

bakakaldı, hiçbir şey diyemedi… 

 

“Atatürk o kadar dahi ve akıllı bir insandı ki… “ 
 

 Atatürk o kadar dahi ve akıllı bir insandı ki, en ön sırada oturan bizim mahallede oturan 

Gülseli diye bir arkadaşımız var, onu kaldırdı. Gülseli saçları düz, kâküllü, kırmızı 

yanaklı, bembeyaz dişli güzel bir köylü kızıydı. Gülseli ‘nin babası köy öğretmeni 

Şaban Efendiydi. Çete harpleri yapmış kahraman bir adamdı. Babamla da arkadaştı. 

Biz paralandık, el kaldırıyorduk bizi kaldırsın diye ama o köylü kızı Gülseli’yi Gülseli’ yi 

kaldırdı ve aynı soruyu ona yöneltti. Gülseli hemen cevap verdi: “ Efendim, örneğin 

kağıt, kağıdı yakarsak kimyasal olay olur, biçimi değişir yırtarsak da fiziksel bir olay olur 

“dedi. 

 

-Bir çocuğun gözünden, Atatürk nasıl görünüyordu. Sizi en etkileyen şey ne oldu 

O’na baktığınızda? 

 

Atatürk’ün gözlerine uzun uzun bakamamıştık, gözleri çok güçlü bakıyordu ve adeta 

ışık saçıyordu.  Kıyafeti çok güzeldi, safari kıyafeti giymişti…  
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“Ortaokuldan mezun olduktan sonra liseye kızları almadılar, 

çünkü büyümüştük.” 
 

-Ortaokul ’da yaşam tarihinize bir daha silinmemek üzere kaydettiğiniz bir anınız 

oldu. Lise dönemleriniz nasıl geçti? Nerede okudunuz? 

 

Ortaokuldan mezun olduktan sonra liseye kızları almadılar çünkü büyümüştük. Erkekler 

de büyüdü ya! güya kızları erkeklerden koruyorlardı. 

 

Babam ilkokul başöğretmeniydi, kızları okula almayınca babam :  “kızım seni, başka 

memleketlere gönderip paralı okutamam, üç çocuğum daha var onların da okutmam 

gerek” dedi. Bir sene ağladım, okumak istiyordum.  

 

-“Seni okutamam” dediğinde Babanıza kızdınız mı? 

 

Babam da haklıydı, öğretmendi ne yapsın zavallı. Ama Allah her şeyi hallediyor 

çocuklar. Ertesi sene Çapa Öğretmen Okulu'nda 45 kişilik kontenjanlar vardı o dönem.  

Sınıflardan birinde bir kişi kontenjan açılmış, babamı aramışlar : “ Bir kız öğrencimiz 

eksik, senin kız okula gidememiş, gönderirsen burada okutalım.” demişler. Babam gelip 

bu haberi verdiğinde kuş olup kanatlanabilirdim, o kadar çok mutlu oldum ki.  

 

-Babanız eğitim yolunda her zaman destekçiniz olmuş. Bu defa uzak bir şehre 

gidiyorsunuz ve yuvadan belki de ilk defa ayrılıyorsunuz. Hele o dönem için çok 

büyük bir eylem bu. Anneniz nasıl karşıladı gidişinizi? 

 

Annem benden ayrılmak istemiyor ve çok ağlıyordu. Hatta yola çıktığımızda, o 

dönemler trene faytonla gidiyorduk, faytonların olduğu yere kadar geldi ancak 

uğurlamaya istasyona gelemedi ağlamaktan. Üç sene ‘Çapa Kız Öğretmen Okulu’nda 

okudum. Yatılı bir okuldu. Tatil olduğunda babam beni okuldan alıp eve getiriyor, tatil 

bitiminde de  okula getiriyordu. Trende bile yalnız seyahat etmemize izin yoktu.  

 

Geçmiş zamanın yatılı okulu… Üç sene orada okuduk. Lise seviyesindeydi ve o zaman 

öğretmenlik üç uzmanlık isterdi. Biri yoksa o öğretmen noksan olurdu. Formasyonu 

eksik olanı bebeklere bakması için görevlendirirlerdi. Aşabilen bir sonraki formasyonu 

alırdı. 
  

 “Bütün kızlar Şaban’ın peşinde koşardık…” 
 

-Yatılı okul, gençlik dönemi bir sürü genç kız ve gençlik enerjisi…  Erkek öğrenci 

yok, aşkı yaşayabilecek bir karşı cins de yok demek. Aşklar nasıl yaşanıyordu o 

dönem? 

 

Bizi erkeklerden çok sakınırlardı dolayısıyla karşı cinse aşk duymaya pek vaktimiz 

olmadı. Çapa Kız Öğretmen Okulundayken hiç erkek görmüyorduk. Bir tane Şaban 

vardı, orta boylu fakat gözlükleri çok kalındı, bir de bere takıyordu kafasına. Elektrik 

tamircisiydi.  Bütün kızlar Şaban’ın peşinde koşardık. Şaban nereye kızlar oraya… 

(gülüyoruz )  
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-Şaban’dan başka erkek yok muydu okulda? 

 

Bulaşıkhanemiz vardı, o zaman makinemiz yok. Koca bir kazan vardı, orada tabaklar 

elde fırçalarla yıkanırdı. Bulaşıkçı Sinoplu yakışıklı bir adamdı ama bulaşıkhaneye 

girmek yasaktı.  

 

-Eşinizle ilk karşılaşmanız nasıl oldu? 

Mezuniyetten sonra Eskişehir’e döndüm. Babam mezun olmamın şerefine Porsuk 

kenarında bir gazinoya götürdü bizi. Üzerimde kendi diktiğim beyaz kumaştan bir elbise 

ve başımda da yine kendi diktiğim lacivert kurdeleli bir bere vardı. İlk defa lacivert 

ayakkabı giymiştim.  Gittiğimiz gazinoda havacı genç subaylar da vardı, Eskişehir’e 

uçuş için gelmişler. Beni gördüklerinde ( hiç kız görmemişler ki) sandalyelerini bizim 

olduğumuz yöne çevirdiler.  

 

Babamın kardeşi vardı Ferit Amcam. Onlar da Selanik’ten Eskişehir’e göç etmişler, tabi 

okuyamamışlar. Babam da Ferit Amcamı hava meydanında işe yerleştirmişti. Uçak 

makinisti olarak görev almıştı, uçakların bakımını yapıyordu. Çok akıllı ve insancıl bir 

adamdı. Havacı Subaylar amcamı tanıdıkları için, onun yeğeni olduğumu öğrenince 

“lütfen o kızı bana iste” demişler.  

 

-Bir çok görücü geldi size desenize?  

 

Birden arka arkaya isteyen olunca annem de babam da çok şaşırdılar. 
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-Eş seçimini nasıl yaptınız? 

 

Teğmen bir komşumuz vardı bir kız çocuğu babasıydı. O’nu da araya sokmuşlar. 

Babamı ziyaret edip demiş ki  :  Ben kızımı evlendirmek istesem Turgut’a veririm. 

Babam da üç gün boyunca  beni versin mi vermesin mi? diye düşündü. En sonunda da 

Turgut’a beni verdi. Yani benim evliliğim görücü usulü gibi oldu.  

 

-Yüksek okul hayalleriniz ne oldu peki? Evlilik kararı okumanızı etkiledi mi? 

 

Evlilik kararımdan önce babam beni Ankara’ya götürmüştü. Ankara’daki  maarif ve 

müfettişlere beni tanıtmak istiyordu. O dönem üniversite yoktu. Dil Tarih Coğrafya 

Fakülte ’sine gittik, müdürü ziyaret ettik. Babam “kızım parlak bir öğrencidir ve öyle de 

mezun oldu” dedi.  Müdür: “ kayıt büromuz hemen çıkış kapısında hemen kızını 

okulumuza kaydettir, böyle bir parlak öğrenciyi okulumuzda okutmak isteriz” diyerek 

bizi kayıta yolladı. Kayıt bölümünün önüne geldik ama babam kayıt bürosunu hızla 

geçerek dışarı çıktı. Şaşırdım. “Neden kaydolmuyoruz baba?” dedim. “ Üç kardeşin var 

onları da okutmam lazım ve ben daha fazla dayanamayacağım” dedi.  

 

-Ortaokul sonrasında yaşadığınız bir sahne şimdi fakültede karşınızda… Bu sefer 

de şans yaver gitmiş olsa keşke…  

 

Babam okumamız için ayda 3 lira harçlık gönderiyordu. O zaman para çok kıymetliydi. 

5 paraya bir külah leblebi alınıyordu… 

 

-Üzüldünüz mü? Neler hissettiniz o an? 

 

Üzüldüm tabi, biraz tepki gösterdim. “Okuyamayacaksam ben de evleneyim o zaman” 

dedim ve Turgut’la evlendik.   

 

-“Görücü usulü gibi bir şey oldu bizim evliliğimiz” dediniz. Pek fazla 

tanımadığınız biriyle hayatınızı birleştirdiniz. Eşinizi sevebildiniz mi, nasıl bir 

insandı? 

 

Kocam çok becerikli, çok asil bir adamdı. Çocuklarına ve bana karşı çok saygılı ve 

sevecendi. 

 

-Size nasıl hitap ederdi? 

 

“Benim hanımım bir tane” derdi.  

 

Canım, aşkım, hayatım, mavişim… buna benzer hitapları olmaz mıydı? 

 

( Gülüyor ) Yok, sadece “benim hanımım” derdi.  
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“Evlilik oyuncak değildir!” 
 

-Eşinize kızdığınız, ayrılmayı düşündüğünüz anlarınız oldu mu hiç? 

 

Bizim zamanımızda ayrılmak falan yoktu, ölene kadar… 

 

-Şimdi boşanmaların çok arttığı ve ilişkilerin çabuk tüketildiği bir dönemde 

yaşıyoruz. Bu dönemde olsaydınız, eşinizle yine evli kalır mıydınız? 

 

Ayrılmazdım. Ben bir erkeği ya da kadını tanıdım, beraber olayım bitireyim böyle bir 

şey yok. İlişkileri ciddiye almak gerekir, hele hayat arkadaşlığı ve evlenmek ise söz 

konusu ise…  

 

“Ben bu erkeğin ya da kadının elinden sıkıca tutacağım ve ömür boyu ölene kadar 

beraber yürüyeceğim ve birlikte paylaşacağım “ demeli insan. Evlilik oyuncak değildir, 

bir yuva kuruyorsun. Toplumun, milletlerin temeli güzel ailelerdir. Millet dediğiniz 

ailelerden oluşuyor. Aileler mutlu olmazsa, darmadağın olursa millette ne vatan saygısı 

olur, ne de düzgün insan olur. Aile çok önemli ve ciddi bir kavramdır. Ayrılıklarda en çok 

çocuklar perişan olur. Çocuklar anne ve baba beraberliğini isterler. Baba anneye 

yüksek sesle konuşsa çocuklar daha çok etkilenir ve üzülürler. Bu nedenle anne -baba 

çocuklara model olacak.  

martı* ocak 2014 



72 

 

-İlişkilerde sevgi ve saygıyı sıralamaya koyarsak, ilk sırayı hangisi alır sizce, 

Sevgi mi saygı mı? 

 

Saygı çok önemli. 

 
-Eşinizle evliliğinize geri dönersek; bir havacı ve öğretmen hayatlarını 

birleştiriyor. Tayinler, uçuşlar, uzaklıklar… Mesafeler sizi nasıl etkiledi? 

 

Eşim Hava Kuvvetlerinde Pilottu. Çok müthiş bir havacıydı. Hiç unutmam bir seferinde 

Uçağı yandı yanan uçağı sağ salim indirmişti. O’nunla neredeyse bütün coğrafi 

bölgeleri dolaştık, hep sınıf öğretmenliği yaptım. Biraz endişeli günler geçirdim. Bazı 

uçaklar düşüyor havacılar şehit oluyordu ve hep Shophen’in Cenaze Marşı çalıyordu. 

Korku ve endişeyle bekliyordum O’nu. Daha fazla dayanamayıp,  uçuştan ayrılmasını 

istedim. Beni çok seviyordu ve isteğimi kırmadı. 

 

-Uçuşu bıraktı mı?...  

 

Evet,  uçuştan ayrıldı ama biraz zorluklar yaşadık.  Hava’dan ayrıldıktan sonra Karada 

görev aldı. Daha önce Kütahya’ ya gitmemize rağmen kocamı ikinci kez Kütahya’ ya 

tayin ettiler. O’da Bizi bırakıp gitmek zorunda kaldı.  

 

-Yine gözünüz yollarda kaldı yani. Zor olmalı?... 

 

Altı ay evinden ayrı kaldı, yalnız çok zor günler geçirdik. Baktım dayanılacak gibi değil, 

“emekli ol” dedim. Daha gençti, yeni bir iş kurar diye düşünmüştüm. “Ben sana destek 

olurum,  çalışırım para sıkıntımız olmaz, sen rahatça yeni bir iş kurarsın” dedim. 

Çekingen, efendi bir insandı, biraz da kırılgandı. Bu durum onu biraz mutsuz etti.  

 

“Benim kızım gökyüzünden gelmiş gibiydi, incecikti 

simsiyah saçları vardı…” 

 
Konuşmamıza devam ederken, Saadet Teyzenin telefonu çalıyor. O telefona bakarken 

biz de komidinin üzerinde duran siyah beyaz resimlere bakıyoruz. Resimde bir kız ve 

erkek dans ediyor. İçimizden Saadet Teyze’nin gençlik fotoğrafı diye düşünürken, 

Saadet Teyze telefon konuşmasını bitiriyor ve çok içten ve buruk bir tebessümle “kızım 

” diyor… Adı Tülin… 

 

Kızım 21 yaşında ameliyat masasında kaldı. Çok değerli bir çocuktu. Ankara Koleji’ni 

bitirmişti. Oğlum ve kızım o kadar iyi arkadaştılar ki, oğlum fotoğraf çekiyordu. 

Arkeolojiyi bitirdi. Amerika’da okudu.  

 

-Kızınızın hastalığı neydi? Neden ameliyat masasında kaldı? 

Maalesef kalp kapakçığında bir özürle doğdu. O dönemde kalbe dokunulamıyordu. 

Mimar olacaktı fakat çok kriz geçiriyordu, dudakları mosmor oluyordu. Doktorlar 

mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledi.  
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Amerika’dan gelen bir doktor ameliyatını yaptı fakat maalesef kızım masada kaldı. 

Doktor o kadar üzüldü ki,  “elimden geleni yaptım ama uyuyamıyorum, izin verirseniz 

otopsi yapmak istiyorum.” diyerek bizden izin istedi. İzin verdik, otopsi yaptı ve dedi ki : 

“dünyada üç vaka var ve üçü de bu kadar yaşamadı. “ Kalp kapakçığı zedeli bir çocuk 

3 yaşında ölmüş, diğeri 12 yaşında ölmüş ve diğeri de benim kızım. “Siz kızınıza çok 

iyi baktığınız için kızınız 21 yaşına kadar yaşamış. İnceledim ve gördüm ki benim hiçbir 

hatam yok. Bu çocuğun bu yaşa kadar yaşaması mucize, çok iyi bakmışsınız kızınıza.” 

dedi. 

 

Benim kızım gökyüzünden gelmiş gibiydi, incecikti simsiyah saçları vardı, melek 

gibiydi. B iz kazandığımız paralarımızı / aylıklarımızı kavanoza koyardık. Eşim çok 

değerli bir adamdı. Kızım anne kavanozdan para alabilir miyim  Kızılay’a gideceğim 

derdi, ikimiz de al kızım tabi derdik. Para alır, kumaş alır, kendi elbisesini diker ve ben 

şimdi Kızılay’a gidiyorum derdi. “Tabi kızım, elbiseni de diktin, nereye istersen oraya git 

“ derdik.  

 

-Eşiniz de amansız bir hastalığa yakalanıyor ve kızınızın ardından çok genç bir 

yaşta vefat ediyor… Zor bir sınav? 

 

Eşim 1964 de vefat etti. Atatürk’ün hastalığına yakalanmıştı. Atatürk için içki içti o 

yüzden siroz oldu diyorlar, kesinlikle öyle değil. Eşim de siroz hastalığından vefat etti 

ve özel günlerde ısrarların dışında hiç içki içmezdi. O’da Selanikliydi. Atatürk’e 

komşulardı.  Askerdi ve zor şartlarda zor koşullarda çalışmıştı. Kocam sarılık mikrobu 

aldı ve Atatürk’ün hastalığına yakalandı ve Sirozdan öldü.  
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“Muhalefet partisi iktidara yol göstermeli, İktidar da 

muhalefeti dinlemeli.” 
  

-Siz bir başöğretmen olarak meslek hayatınızı tamamladınız.  Türkiye’de 

siyasetten, sanata belki de birçok öğrencinin yoluna ışık tuttunuz. Dünden 

bugüne baktığınızda  artı ya da eksi verebileceğiniz neler görüyorsunuz? 

 

Ankara Koleji’nin adı o zamanlar ‘Yeni Şehir Lisesi’ydi, ben orada 20 yıl öğretmenlik 

yaptım ve ilk kısım müdür baş yardımcısı oldum. Daha sonra  ilk öğretim müfettişliği 

yaptım ve sonra da Yükseliş Koleji’nde müdür olarak hizmetime devam ettim.  Yükseliş 

Kolejinde kendi fikirlerimi uygulama imkanı buldum.  

 

Öğrenciler için bir çok münazara  organize ettim.  Öğrencilerimin diğer fikirlere de açık 

olabilmesi için, onları iki ayrı gruba ayırıyordum. Bir grup iktidar diğer grup da muhalif 

grup oluyordu. Anne ve babaları da çağırıyordum. Bir konu üzerinde karşılıklı fikir 

alışverişi yaparken çocuklarını izliyorlardı. Bugün çok üzülerek parlamentomuzda bu 

seviyeyi görmüyorum, hep kavga ediyorlar. Muhalefet Partisi de iktidar partisi de ülkeyi 

yönetiyor fakat bir noktada buluşamıyorlar. Oysa Bir noktada buluşmaları ve 

birbirlerinin fikirlerini dostça dinlemeleri gerekiyor. Muhalefet partisi iktidara yol 

göstermeli, İktidar da muhalefeti dinlemeli. Muhalefet ve iktidar işbirliği halinde 

çalışacak, en büyük eksiğimiz bu!...  Meclise gidip orada bir konuşma yapmak 

istiyorum. Milletvekilleri ile konuşmak ve “biz çocukları böyle çalıştırdık, siz de böyle 

çalışmalısınız” demek istiyorum.  Bundan çok büyük üzüntü duyuyorum. 

 

“Çocuk, isterse altı aylık olsun kendisine değer verilip 

verilmediğini anlar…” 
-Biz tartışmak yerine kavga ediyor ve çoğunlukla da anlatanın ne anlattığıyla 

ilgilenmiyoruz. Aslında bunu sadece siyasette değil, iş hayatında da, aile 

yaşamında da görebiliyoruz. Ne güzel söylediniz, “fikir birliği, işbirliği içinde 

olmak gerekiyor “ gerçekten de. Siz o dönem de sadece çocukları değil, anne ve 

babaları da eğitmişsiniz aslında. Ailenin içine girdiğimizde, sizce aile rol model 

olma konusunda nasıl yol almalı? 

 

Anne ve baba ailede çocuğa birey olarak değer verecek.  Çocuk, isterse altı aylık 

olsun, kendisine değer verilip verilmediğini anlar. Mesela karı - koca  çocuğun önünde 

tartışmayacaklar. Farklı fikirde olabilirler elbette ve  farklı fikirler zaten lazımdır. 

Tartışmanın da bir seviyesi olmalı. Hakaret etmeden, incitmeden tartışılmalı ve buna 

dikkat edilmeli anne ve baba bir model çünkü. 

 

 “Pazen ve pamuklu giyiyorum çünkü ‘pazen kumaş’ 

vücuttaki elektriği alır. 
-Sağlıklı yaşlanmak sağlıklı beslenmek demek mi? Siz öğünleriniz konusunda 

çok dikkatli misinizdir? 

Sevgili yavrum, uzun ömrün yemekle hiç alakası yok. Çok yememek ve sağlıklı 

beslenmek önemli. Geç kahvaltı yapıyorum, öğle yemeği pek yemem. Ama mutlaka 

kahvaltıda yeşil sivri biber yiyorum.  
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-Dikkat ettim, su bardağınızın içinde limon var. Limonlu su içmenizin özel bir 

nedeni var mı? 

 

Sıktığım limonu suyun içine koyuyorum. Genelde limonlu su içiyorum. Tansiyonum var 

ve günde bir tane tansiyon ilacı alıyorum.   

 

-Mutfakla aranız nasıl? 

Mutfakta çok başarılı değilim. Bazen çorba yaparım, bazen de ızgara et yerim.  Hatta 

bazen ne bulsam yiyorum. Mısır gevreklerini çok severim.  

 

-Masanın üzerinde himalaya lambası görüyorum, düzenli kullanır mısınız? 

Evin havası temizlensin diye kullanıyorum. Genç bir arkadaşım hediye etti himalaya 

lambasını. 

 

-Perdeleriniz çok şık…  

 Bu perdeler kocamandı, tiyatro perdesi gibiydi onları kestim ve diktirip pencereye göre 

yaptım. Bir de çarşaflarımı, perdelerimi ben boyarım.  

 

-Neyle boyuyorsunuz? 

Kumaş boyasıyla, her yerde kumaş boyası satılıyor.  

 

-Nasıl boyuyorsunuz?  

Boyamak istediğiniz temiz çamaşırı ya da kumaşı,  çamaşır makinesine 

yerleştiriyorsun. Çamaşır makinesinin sabun gözüne boya ve tuz koyuyorsun ve 

makineyi çalıştırıyorsun. Makinenin ısı ayarını 40 derece yapıyorum boyarken.  
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-Makinenin içi boyalı kalmıyor mu? Daha sonra yıkama yapmak istersek, 

çamaşırları boyamaz mı? 

Makine çelik olduğu için akıtıp gidiyor boyayı. Boyanın makineye zararı yok, daha 

sonra beyaz çamaşırlarınızı da yıkayabiliyorsunuz. 

 

-Elbiselerinizi kendiniz diktiriyorsunuz ve kılık kıyafete çok önem veriyorsunuz. 

Dikkat ettim, elbiselerinizin kumaşı pazen. Özellikle pazen seçmenizin bir sebebi 

var mı? 

Sokak kıyafetim ve ev kıyafetim ayrıdır. Eve girdiğimde üzerimi değiştirir, ev 

kıyafetlerimle otururum. Dışarıdaki negatifi de, kiri de içeri taşımak istemem. Evde 

giydiğim elbiseyle dışarı çıkmam. Elbiselerimde Pazen ve pamuklu  tercih ediyorum 

çünkü Pazen vücuttaki elektriği alır. Sentetik kumaşlar insanın vücuda elektrik yüklüyor 

ve insanı sinirli yapıyor. Sentetikler şık görünebilir ama insanın vücudundaki elektriği 

şarj etmiyor. Pazen kumaşları alıyorum Saman Pazarından, kendime göre elbise 

diktiriyorum. Pamuklu kumaşlar sağlıklıdır. 

 

-Yürüyüş yapıyor musunuz Saadet Teyze? 

Yürüyüşe pek zamanım yok. 

 

-Ojelere ilginizi biliyorum, bu nedenle ben de tırnaklarımı maviye boyadım size 

gelirken. En çok hangi rengi seviyorsunuz? 

Yeşil rengi daha çok seviyorum. ( Birbirimize ellerimizi gösteriyor, ojelerimizin rengine 

iltifat ediyoruz.) 
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-Makyajla aranız nasıl? 

 

Hiç makyaj yapmadım. Baloya giderken dudağımızı ve yanağımızı boyuyorduk.  Bir 

kez gözüme siyah kalem çekmiştim. Bir gün Gülhane hastanesinde geziniyorum, iki 

doktor bahçede geziniyor, baktılar gözümde siyah bir kuyruk var. “Gözünüze yazık 

boyamayın çok zararlı” dediler.  Şimdi ben de bazen alışveriş yapıyorum, gözünü 

boyamış tezgahtar kızları görüyorum, “boyamayın zararlı “ diyorum. 

 

-(Saadet Teyze’ye “Saçlarınız boya mı?” diye soruyorum, benim saçlarımın 

boyalı olduğunu öğrenince bakın bana nasıl kızıyor?) 

 

Allah herkesi bir oranla, bir güzellikle yarattı. Kimyasallardan uzak durmanız gerekiyor. 

Saçlarımı hiç boyamadım. Sen de boyama, ne yapacaksın ileri de saçların dökülünce 

peruk mu takacaksın? 

 

-Allah korusun Saadet Teyzeciğim! 

 

-Şimdi anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla, uzun yaşamın sırları bizim 

televizyon programlarında duyduğumuz, kitaplardan okuduğumuz sağlıklı yaşam 

tüyolarına pek uymuyor.  Uzun yaşamak için sizin tüyolarınız neler? 

 

Uzun yaşamak için yemek değil, çalışmak, çalışkan olmak mütemadiyen okumak ve 

ölünceye kadar öğrenmek gerekiyor. Hayatta rastgele davranmayacaksınız. Her şeyi 

planlamalısınız. Hep yapacak işleriniz ve hedefleriniz olmalı.  

 

Ben çok gazete okurum, gezerim, kafeye giderim, alışverişe çıkarım. Öğretmenler niye 

uzun yaşar ve mutlu olur diye sorarlar hep. Çünkü öğretmenler, öğrencilerinden gençlik 

ışığı alırlar. 

 

Çok teşekkürler Saadet Teyzeciğim, son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir 

mesajınız var mı? 

 

Ben memleketimi, Türkiye Cumhuriyetini çok seviyorum. Tüm anılarımı anlatmak ve 

öyle gitmek isterim.  

  

Röportajımız boyunca görüntü alımında ve fotoğraf çekiminde bana eşlik eden Onur 

Kaya ve Elif Çelek’e teşekkürler. 

 

twitter.com /sevilayacarr  
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Zaman Yönetimi  

(Time Management) 
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Zeynep Kıyak 

alternatif ik sözlüğü 

“Zaman Yönetimi”  , ‘Bugünün işini yarına bırakma’ cümlesinin 

insan kaynakları ve çalışma hayatındaki versiyonudur.  Ancak 

günümüzde o kadar yoğun bir tempo var ki, ‘Bugünün işini yarına 

bırakma’ yeterli olmuyor maalesef. Ben bunu ‘Yarının işini 

bugünden yap’ diye tanımlıyorum artık.   
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Bir kişi sürekli gece yarılarına kadar mesaiye kalıyorsa, ya doğru iş bölümü 

yapılmamıştır, ya kişi yaptığı iş konusunda yetersizdir, ya da zaman yönetimi 

konusunda sıkıntı vardır. Ve o kişiden şu cümleyi duyarsınız: “ Abi, sabahlara kadar 

çalıştım neredeyse, yine de projeyi bitiremiyorum.”  

 

Zaman yönetimi, daha çok kendi kendini yönetebilmek, kendine söz geçirebilmek 

durumudur. "Yapılması gerekenler = To Do List” ile "Yapmak istenilenler" her daim 

farklı olacağından başarması zor olsa da, iyi bir planlama ile, doğru zamanda doğru 

şeyleri yaparak hiçbir şeyden feragat etmeden işler yoluna koyulabilir. 



80 

Zamanı iyi yönetmek için, öncelikle zamanı yanlış tüketmemek gerekiyor. 

Çalışırken zamanı nasıl daha aktif ve verimli kullanabiliriz? İşte bazı ipuçları:  

 

• Öncelikle ne istediğinize karar vermelisiniz. Mevcut olanaklarla ulaşılabilir, kesin ve 

ölçülü diğer bir deyişle gerçekçi amaçlar belirlemek gerekiyor. 

 

•  Önemli işlerinize daha fazla zaman ayırabilmek için yapılması gereken acil işleri 

hemen yapmalı, yapılacak işler listesini tarih tutarak oluşturmalısınız. Bunu 

yaparken, sizin için uzun vadede sonuç getirmeyecek işleri listenizden 

çıkarmalısınız.  

 

• Ayrıca ortaya çıkabilecek engel, problem, sorunlara karşı mutlaka esneklik payı 

bırakmalısınız ve B planınız da bir yerde olmalı. 

 

• En verimli olduğunuz zamanı (gece veya gündüz) belirleyerek, yapmanız gereken 

işi, bu zaman dilimi içinde tam ve doğru yapmalısınız. 

 

• Sürekli mola verme, adapte olamama, oyalanma, alışveriş, internet, sohbet gibi 

şeylere dalma gibi şeylerden uzak durmalı, oyalanmaktan ve işi ertelemekten 

vazgeçmelisiniz. Bunları yaparken kendinize uyarıcı notlar edinebilir, hatta sizi 

sürekli uyaran bir çalışma arkadaşı bulabilirsiniz. 

 

• Sizi daha az ilgilendiren işler veya vaktinizden çalan kişiler için ‘hayır’ demeyi 

öğrenmelisiniz. Yasemin Sungur’un da dediği gibi, “Hayır deyin ve mutlu olun”. 

Yani, ‘Hayır’ deyin ve işinizin başına dönün. 

martı* ocak 2014 

alternatif ik sözlüğü 



81 

Zamanı yönetmek ile ilgili olarak, yolu siyasal bilimler, iktisadi idari bilimler ya da 

sosyal bilimlerden geçen birçok kişi aşağıda bahsedeceğim örneği duymuştur 

mutlaka: 

 

Bir gün üniversite, profesör derse girer. Bir elinde bir kavanoz, diğerinde ise içi taş 

dolu bir şeffaf torba vardır. Salondaki sessizlik sağlanınca taşları teker teker 

kavanoza doldurmaya başlar. Taa ki kavanoz hiç taş alamayacak duruma gelene 

kadar... Sonra sınıfa döner ve sorar: 

 

-Bu kavanoz dolu mu? 

 

Sınıfın büyük çoğunluğu "Evet" der. Profesör kürsünün altına eğilir ve bir küçük 

torbanın içindeki çakıl taşlarını çıkarır. Dikkatli bir şekilde büyük taşların arasına 

dökmeye başlar. büyük taşların bıraktığı boşluklar çakıl taşları ile dolar. Kavanoz 

daha fazla alamayacağı zaman, yeniden sınıfa döner ve soruyu tekrarlar. Duruma 

uyanan sınıf bu sefer "Hayır" diye cevap verir. Profesör masanın altına eğilir ve bir 

kova kum çıkarır. Bunu da dikkatli bir şekilde kavanoz daha alamayıncaya kadar 

doldurur. Yine sınıfa döner ve sorar. Sınıf coşmuştur "Hayır" nidaları yükselir. 

Profesör bu defa masanın altından bir sürahi su alır ve onu da kavanoza boşaltır. 

Sonra sınıfa döner: 

 

-Bugünlük dersimiz bu kadar. Ne öğrendiniz? 

 

Kimse cevap vermek istemez. Ön sıralardan biri atılır: 

-Ne kadar yoğun olursak olalım, zaman yaratmak bizim elimizdedir. 

Profesör cevap verir: 

-Yanlış. Eğer önce büyük taşları koymazsanız, daha sonra onlara yer kalmaz. 

  

İş önceliğini belirlerken ve zaman sıralaması yaparken, bu örnek gelir aklıma hep.  
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Zaman yönetimi, yanlış işleri hızlı yapmak değildir. 

Amaç doğru işleri doğru ve istenen sürede 

yapmaktır. Hızlı yapıyor olmak, zamanı iyi 

kullandığınız anlamına gelmez. Zaman kolaylıkla 

kontrol edilemez, biz yalnızca kendimizi ve kendi 

zamanımızı kullanmayı yönetebiliriz. Başarı, ertesi 

güne ne kaldığıyla değil, bu gün neler yaptığımızla 

ilgilidir. Bu yüzden başta da dediğim gibi; 

 

“Bugünün işini yarına bırakma” ve “Yarının işini 

bugünden yap”   
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Tekila Sabırı:  

 

Agave Tequilana'dan Platinyum ve Altın Şişeye 

Uzanan İçki 
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Tekilanın Gerçek Öyküsü 
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Meksika gezilerinde Tekila (Tequila) sık sık karşımıza çıkar. Ya yemeklerde sunulur ya 

da bu ülkeye özel bu içki hakkında ilginç sorular sorulur bana. İsterseniz yanlış 

bilinenleri düzelterek, bilinmeyenleri sıkmadan açıklayarak bir içkinin marka değeri 

çerçevesinde ülke ekonomisi ve tanıtımına nasıl katkıda bulunduğunu, Meksika'ya 

gittiğimde edindiğim deneyimler ışığında anlatayım sizlere. Konuyu sadece bir içki ya 

da içki içmek olarak düşünmeyin, alkol kullanmayanların da çok ilginç bulacağı bilgiler 

vermeye özen gösterdim.  

  

TEKİLA ÜRETİMİ VE KISA TARİHÇESİ 

Tekila aslında Guadalajara’nın yetmiş kilometre kadar kuzeybatısında yer alan Jalisco 

Eyaletine  bağlı bir şehir. İçki 'Agave - Mavi Agave' adı verilen, (Agave Tequilana Azul 

veya yerli halkın verdiği isimle Maguey) herkesin bir tür kaktüs zannettiği ama 

Zambakgiller (Liliaceae) ailesine bir bitkiden yapılıyor. Bizdeki adı Sabır Otu veya 

Tekila Sabırı olarak geçiyor. Piyasadaki Tekilalardan çoğu %35 ile %55 arası alkolden 

oluşuyor ki bu da yaklaşık 70-110 alkol derecesine karşılık geliyor. Damıtma yöntemi  

ile elde edilen içki aslında iki türden oluşuyor. %100 Agave kullanılması zorunlu olan 

orijinal Tekila ve daha az oranlarda 'karıştırılan' 'Mixto'. Gerisi de biraz şekerkamışı ve 

mısırdan elde edilen özütler. Özelikle 'Mixtos' içinde glukoz ve fruktoz kökenli şeker 

bolca kullanılıyor. 

 

İlk Tekila içkisini Aztekler 'Octi' veya 'Pulque' olarak isimlendirip kullanıyorlar. 

Avrupalılar arasında ise ancak 1600’lerde Don Pedro Sánchez de Tagle Jalisco’da 

üretime geçebiliyor. Üretimin nedeni ise zorunluluk, çünkü kıtalararası yolculuklar 

henüz fazla olmadığı için Amerika'da kolonileşen Avrupalılar kendi stokları bitince bu 

çözüme yönelmişler.  

 

Özge Ersu 

Tekila Sabırı: Agave Tequilana'dan Platinyum ve Altın Şişeye 

Uzanan İçki 

o bir gezgin 
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Tekila üretimi için her sene üç yüz milyon Agave gerekiyor. Yüksek bölgelerde yetişen 

bitkilerin tadı ağır ve tatlı iken alçak ovalarda yetişenlerden daha bitkisel kokulu ve hafif 

özüt elde ediliyor. Üretim yapılan bölgeler Unesco Dünya Mirası Listesinde. Yakın 

zamana kadar Tekilanın sadece Meksika’da üretilmesine izin vardı ama son yıllarda 

Amerika Birleşik Devletleri bu konuda 'şişeleme haklarını' da öne sürerek baskı 

uyguluyor. Şimdilik kanunlara göre bu içki yalnızca Jalisco Eyaletinde ve sınırlı olarak 

Guanajuato, Michoacán, Nayarit ve Tamaulipas Eyaletlerinde üretilebiliyor ve' Tequila' 

ismini marka olarak kullanma hakkı ise uluslararası anlaşmaları gereği yalnız 

Meksika'ya ait.  

  

ÜRETİM TÜRLERİ VE YILLANDIRMA 

Üretimde Tekila, türüne göre meşe fıçıları ve çelik fıçılarda dinlendirilip yaşlandırılıyor. 

Özellikle meşe fıçısı içinde geçen ilk yıl sonrası çelik fıçı içine alınarak buharlaşmanın 

azaltılması amaçlanıyor. Günümüze dek yaklaşık yüz üretici altı yüzün üzerinde değişik 

çeşit ortaya çıkartmış olsa da Tekila türlerini beş genel başlık altında inceleyebiliriz.  

  

Birincisi Blanco yani Beyaz Tekila. Meksikalılar bunu 'Plata - Gümüş' olarak 

adlandırıyor. Bu gümüşe çalan içki fazla yıllandırılmadan, damıtma sonrası ya hemen 

şişeleniyor ya da en fazla iki aya kadar meşe veya çelik fıçılarda dinlendiriliyor. Daha 

sonra Joven (Genç) veya Meksikalıların koyduğu isimle 'Altın' (Oro)var sırada. Biraz 

önce anlattığım Beyaz (Gümüş) Tekila karamel ile hafifçe tatlandırılıp renklendiriliyor. 

Reposado (Dinlendirilmiş) ise en az iki ay, en fazla bir yıl, değişik boyutlardaki meşe 

fıçılarında dinlendirilen Tekila türüne verilen isim.  

martı* ocak 2014 
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Añejo (Yaşlandırılmış) Tekila da en az bir, en fazla üç yıl küçük meşe fıçılarında 

dinlendirilerek elde ediliyor.  2006 yılında ortaya çıkartılan Extra Añejo (Özel 

Yaşlandırılmış) Tekilanın en az üç yıl meşe fıçılarında bekletilmesi gerekiyor. 

 

BARDAK 

Tekila aslında 'shot' adı verilen küçük bardaklarda tek bir içimde tüketilirken daha 

büyük bardaklarda sunulduğu da oluyor. Meksikalılar Tekila bardaklarına İspanyolcada  

'küçük at, midilli' anlamına gelen 'Caballito' diyor ve büyükçe bir bardakta servis 

yapıldığında sinirleniyorlar. Tekila konusundaki düzenlemelerden sorumlu olan makam 

'Consejo Regulador del Tequila'nın Riedel firması tarafından tasarlanan 'Ouverture' adı 

verilen modelini 2002 yılında 'Yasal Tekila Bardağı' olarak ilan ettiğini de eklemek 

isterim.  

  

CUANTO CUESTA UNA BOTELLA DE TEQUILA KAÇ PARA USTA? 

Elbette içkinin fiyatları da türü ve kalitesine göre değişiyor. Yine 2006'da Tequila Ley 

firmasının Jalisco'da sınırlı sayıda ürettiği premium bir şişe Tekilaya 225.000 Amerikan 

Doları ödendi. İki kiloluk şişe platinyum ve altın kaplama ile süslenmişti ve üretici 

firmaya bu satış sonrası The Guinness World Records tarafından 'Bir Şişe İçki İçin 

Ödenen En Yüksek Bedel' sertifikası verildi. 

  

Meksika'yı gezerken, başta lüks restoranlar olmak üzere çoğu yerde size çok şık 

kutular içerisinde Añejo veya Extra Añejo olarak etiketlenmiş eski (veya eskitilmiş) 

şişeler gösterilerek yüzlerce, hatta birkaç bin Amerikan Doları istenebilir. Bu tür 

hikayelere kanmayın ve satın almayın, çünkü aynı şişeyi zengin bir içki mağazasında 

elli altmış Amerikan Dolarına görebilirsiniz. Bu tür bir alışverişi yalnızca prestijli 

fabrikalardan yasal fatura ve 'Orijinal Belge' eşliğinde gerçekleştirmelisiniz.  
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ŞİŞEDEKİ KURTÇUK EFSANE Mİ GERÇEK Mİ? 

Şimdi gelin herkesin merak ettiği, üzerine eğrisi ve doğrusu ile binlerce hikayenin 

anlatıldığı kurtlu (tırtıllı, Kurtçuklu) Tekila konusuna geçelim. Açıkçası söylentilerde 

gerçek payı yok değil ama konuşulan yanlışlar daha fazla. Öncelikle çoğu Tekila 

şişesi içinde kurt olmadığını söyleyerek gireyim konuya. Bu özellik farklı bir Tekila 

türü olan ve Oxaca eyaletinde üretilen 'Mezcal' adı verilen şişelerin bir bölümünde 

bulunuyor. Yasal olarak şişe üzerinde, eğer içinde kurtçuk varsa 'Con Gusano', iki 

tane varsa 'Dos Gusanos' yazıyor. Kurtçuk deyince iğrenmeyin hemen. Bu tür ve 

akrabaları yenmek üzere birçok Meksika esnaf lokantası menüsünde yer alıyor. 

  

Peki 'kurt' tam nerede? Kim ve bu söylentiler nasıl çıkmış? Olay aslında tümüyle bir 

şehir efsanesi değil. Kurtçuk dediğimiz alsında güve gibi bir larva. 'Gusano Rojo' 

(Hypopta Agavis) adı verilen bu hayvancık sözünü ettiğimiz Agave ya da Tekila 

Sabırotu üzerinde yaşıyor. Eh, üretim sırasında da gözden kaçan bu hayvanlar 

elbette istenmeden de olsa içkinin içine karışıyor. 1940 sonları ve 1950 yılları 

başlarında ise uyanık üretici Jacobo Lozano Paez ve ortağı bu konuyu bir pazarlama 

hilesi olarak kullanmaya karar veriyor. Önce bu kurtçuğun cinsel gücü arttırıcı etkisi 

olduğu, üstelik kurtların üretim sırasında yanlışlıkla değil özellikle konulduğu 

söylentilerini yaymaya başlıyor, kendi yaptıkları Mezcallerin tadının da bu nedenle 

değişik lezzette olduğunu ileri sürüyorlar. Kolonyadan biraz hallice olan bu inanılmaz 

sert içkiyi de o zamanlar özellikle zenginlerin aldığını bildiklerinden, yaptıkları 'hayır' 

sonrası 'bir de bacaklarından ayırmaya' karar verip, 'Nasıl olsa bu da yutturulur!' 

diyerek kurtçukları bütün olarak şişeye koyuyor ve satışa sunuyorlar. Her uç ve 

pahalı üründe olduğu gibi bu kurtçuklu içki de alıcısı ile buluşuyor. Günümüzde 

Meksika'da yasal olarak satılan gerçek kurtlu şişelerin yanı sıra üçkağıtçıların ürettiği 

bazı kurtlu Tekila türleri ile karşılaşmak olası.  

 

 

Hemen belirteyim, bilgi kirliliğine yol açan 

etkenlerden biri de Meksika'da Mezcalin sek içilmesi, 

herhangi bir kokteylin içine katılmaması. Ama içki 

çok sert olduğundan yanında portakal dilimleri servis 

ediliyor. Bu dilimlerin üzerine ne serpiştirilmiş 

dersiniz? Evet, sözünü ettiğimiz, güzelce az yağda 

kızartılıp toz haline getirilmiş bu hayvanın kırmızı pul 

biber ve tuz ile karıştırılması ile elde edilen 'Sal de 

Gusano' yani 'kurtçuk tuzu'.  

 

Düşünün, bu kurtçuğun adının Tekila ile ortak 

anılması aslında markaya zarar veriyor. Çünkü 

pahalı bir içki olarak tanıtılan ve pazarını üst 

segmentte konumlandıran bir üründe böcek artıkları 

çıkması aslında bir üretim hatası ve hammaddede 

salgın anlamına geliyor, içkinin kalitesini düşürürken 

prestijini de kötü etkiliyor.  

 

o bir gezgin 
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TEKİLAYI DOĞRU İÇME (YA DA İÇEMEME) YÖNTEMLERİ  

Bu içki ile tanışıklığı olanların aklına hemen elin başparmak ile işaret parmağı arasında 

kalan üst ayasının dil ile ıslatılmış bölümüne bildiğimiz sofra tuzunu serpmek, Tekilayı 

hızlıca içtikten sonra da ince kesilmiş bir dilim limonu hızlıca yemek geliyor. Buna 

'Tequila Cruda' deniyor. Aslında, Mezcal örneğinde anlattığım gibi benzer kullanımları 

var. Gerek tuz gerekse (aslında yeşil) limon, Tekila'nın alkolik yakıcılığını ve sert tadını 

yumuşatırken diğer taraftan da, asit ve alkali oranlarının dengelenmesine yardımcı 

oluyor. Oysa bir Meksikalıya bu adeti sorduğunuzda, aynı İtalya'daki Sphagetti 

Bolognese örneğinde olduğu gibi sinirleniyor ve bunun bir Los Americanos 

(Amerikalıların) uydurması olduğunu söyleyecektir size. Filmlerle ve gelip giden 

turistlerle yayılan yanlış bir gelenek. Gerçek Meksikalı, gerçek Tekila'yı sek içiyor, 

yukarıdakiler eşliğinde içenlere de kızıyor. 

  

Peki, başka hiçbir şey eşlik etmiyor mu Tekila'ya? Ediyor elbette, size Meksika'nın iç ve 

zor ulaşılan bölgelerinde gördüğüm bir adet anlatayım. Tekila yanında bir başka içecek, 

daha doğrusu bir kokteyl daha servis ediliyor. Sangrita adı verilen bu tatlı ekşi ve acı 

içkinin içinde portakal suyu, nar suyu (bazı bölgelerde nar yerine domates suyu) ve acı 

biber ezmesi var. Bir hüp sek Tekila'dan alınırken, hemen arkasından bir aynı ölçüde 

kıtlama Sangrita devriliyor. Ortada tuz ve limon yok. Bazı yerel barlarda ise 

Meksika’lıların 'Bana Bir Bayrak' dediğini duyabilirsiniz. Bayrak, Meksika Bayrağında 

kullanılan üç renge yapılan gönderme. 'Bandera' ısmarlarsanız önünüze üç küçük 

bardak geliyor. En soldakinde yeşil renkli yeşil limon suyu, ortada Beyaz Tekila sağda 

ise anlattığım kırmızı Sangrita bulunuyor. Avrupa'da, özellikle Almanya'da Sarı Tekila 

(Tequila Oro) tarçın ve portakal dilimi ile servis edilirken, beyazı ise tuz ve yeşil limon 

eşliğinde tüketiliyor. 

 

TEKİLA BAŞKA NE İŞE YARAR? 

Son derece ilginç bulacağınız bir bilgi ile yazımı sonlandırayım. İki bin sekiz yılında 

Meksikalı bilim insanları %40 alkol oranı olan 80° derecelik Tekilanın, gözle 

görülmeyecek kadar küçük boyutta elmas üretiminde kullanıldığını saptadılar. 

Nanometre boyutuna ulaşmak için gerekli olan optimal su ve etanol dengesi ancak bu 

belirttiğim oranlarda oluşuyor. İçki 800 dereceye kadar ısıtılıp moleküler bağlar 

kopartılıyor ve ortaya gaz halinde hidrojen, karbon ve diğer basit moleküller çıkıyor. 

Bunların arasındaki karbon molekülleri çelik veya silikon yüzeylere yönlendirilerek saf 

ve son derece ince bir tabaka oluşturuluyor. Takılarda kullanılamayacak kadar küçük 

bu elmas tabakanın son derece ucuz bir yöntemle elde  edildiğinden, yakın gelecekte 

kesim aletleri ya da bilgisayar yongaları gibi endüstriyel uygulamalarda yer bulacağı 

düşünülüyor. Yazının başında belirttiğim gibi konu başlığımız yerel bir içki ve onun 

çevresine gelişen kültür olmanın ötesinde Meksika'nın yerel gelenekleri ve 

tarihçesinden küçük ilginç ayrıntılar da veriyor. Artık Tekila denince anlatacaklarımız 

daha fazla.  

 

 www.ersu.net  

http://www.ersu.net
http://www.ersu.net
http://www.ersu.net
http://www.ersu.net
http://www.ersu.net
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Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları 
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2013 senesinin de iyi kötü sonuna gelmekteyiz. Gerçi şu aralar ülkede olanlara 

bakarsak pek de iyi durumda olduğumuz söylenemez. Güzel bir korku filmi izlemek 

isteyenlere tavsiyem haberleri takip etmeleri. Bazılarına izledikleri kara komedi gibi de 

gelebilir... İnternette de yazdığı gibi: 'Yaşamasak eğlenceli ülke aslında". Sizi 

bilmiyorum, ama gördüklerim bende daha çok sinir yapıyor. Kolay mı her gün 

yüzünüze yalan söylenmesi, azarlanmanız ve göz göre göre hakkınızın yenmesi. Ama 

yine de bu günlerin geride kalacağından umutluyum... Çünkü pencereden sokağa ne 

zaman baksam havalar bana o sıcak ve güzel Haziran günlerini anımsatıyor. 

 

Yılın en son haftasında sizlere yazacağım film Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları. 

Biraz geç kaldığımı biliyorum. Bu aralar biraz yoğun olduğum için bu filmin yazısı biraz 

gecikti. Yüzüklerin Efendisi hayranı olanlar ve birçoğunuz eminim filme çoktan 

gitmiştir. Ama biz yine de gitmeyenler için bir şeyler yazalım, çünkü pek de bir 

alternatifimiz yokmuş gibi duruyor. 

 

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları ilk filmin bıraktığı yerden hikayeyi devralıyor: 

Gandalf önderliğindeki cüceler ve Bilbo, Thorin'in hakkı olan krallığı geri almak için 

yolculuklarına devam ediyor. Arkalarında intikam yemini etmiş Azog ve adamları, 

önlerinde ise geçmeleri gereken tehlikeli Elf toprakları ve bol bol örümcek var. 

Maceralarının sonunda ise onları altınlarının üzerinde uyuyan ejderha Smaug bekliyor.  

Hobbit: Unexpected Journey ilk filme kıyasla çok hızlı. İlk filme en çok yapılan eleştiri 

hikaye temposunun çok yavaş olmasıydı. Bizim dava arkadaşları (not: onlara yazının 

geri kalanında böyle sesleneceğim) maceraya başlamak için nihayet Hobbit 

Köyü'nden çıktığında filmin 47. dakikasına gelmiş oluyorduk. Filmin yönetmeni Peter 

Jackson, belki de tek kitabı üç filme bölmenin rahatlığıyla, karakterlerle tanışma 

bölümünü oldukça ağırdan almıştı. İkinci filmde bu yükten kurtulduğu için hiç 

beklemeden bizi aksiyonun içine atıyor ve neredeyse film bitene kadar da içinden 

çıkarmıyor. Ne yalan söyleyeyim uzun zamandır bir macera filmi izlerken bu kadar 

eğlenmemiştim. Özellikle bizim dava arkadaşlarının fıçıların içinde elf ve orklardan 

kaçtığı bölüm çok iyi olmuş. 

 

Peter Jackson ikinci filme gelmemiz için ilk filmde Smaug'u göstermemişti. Bizler de 

seve seve onun tuzağına düşüp koşar adım sinema salonuna gittik. Acaba yıllarca 

hayallerimizde canlandırdığımız Smaug nasıl olmuş diye... Kitabı okumayanlar için bu 

dediklerim bir şey ifade etmeyebilir, ama bir Hobbit hayranı için Smaug'un yeri 

farklıdır. Çünkü çoğu insanın hayatına giren ilk ejderhadır o. Açıkçası geçen on iki 

senenin Orta Dünya’ya yaradığı belli oluyor. Bilgisayarla inşa edilen Smaug ve Orta 

dünya baya göz kamaştırıcı. Belki her yaş grubuna hitap etsin diye yumuşatılan ton 

bazı seyircileri rahatsız edebilir. Ama bu kadar yüksek bütçeli bir filmin herkese hitap 

edebilmesi gerek.   

 

Cem Karapolat 
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Hobbit'i okuyanlar bu filmi yadırgayabilir. İlk filmden de hatırlayacağınız gibi Peter 

Jackson öyküyü bildiğimiz halinden oldukça farklı bir yere çekmiş. Arada kitapta 

olmayan bölümler var; Yüzüklerin Efendisi ile bağlantılar kuran bazı yan hikayeler. 

Bunların sayısının çok olması ve hikayeyi çok bölmeleri ne yazık ki bizi asıl 

karakterimiz olan Bilbo'dan uzaklaştırıyor. Onun macera sırasında yaşadığı değişime 

(aslında bütün kitap sadece bunun üzerine kurulu) tanık olamıyoruz. Böyle olunca da 

film kitaptan farklı bir hikaye anlatmaya başlıyor: Yüzüklerin Efendisine giden 

olayların öncesi. Filmi, sürekli kitapla karşılaştırmak yerine, ayrı bir hikaye anlatıyor 

gibi izlerseniz bence bunun bir mahsuru yok. Aksi halde kitabı okuyanların filme ayar 

olması işten bile değil. 

 

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları şu sıkıcı günlerde uzaklaşmak için birebir. 

Yüzüklerin Efendisi'nden tanıdığımız karakterleri karşımıza çıkarması, bol aksiyonlu 

senaryosu, doğru kullanılmış mizahı ve tabi ki Smaug'u görmenin yarattığı heyecan  

ile vizyondaki diğer filmlerin önüne geçiyor. Her ne kadar filmde gösterişli aksiyon 

sahnelerinin arasında kaybolsa da aslında Tolkien'in öne çıkardığı ders de aslında 

filme tadını veren önemli bir etken: Gücün onu taşıyan kişiyi nasıl zehirlediği.  

 

Neden bilmiyorum ama zenginliğin ve gücün şımarttığı züppe bir ejderhanın 

küçümsediği cüceler tarafından dayak yemesini izlemek bu aralar bana çok keyifli 

geliyor. Umarım siz de aynı zevki alırsınız. 

 

İyi seyirler.   
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“NAR’daki bilgelik kendi  

tanesinde saklıdır.’’ 
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Bu ay Martı sayfalarında yepyeni bir atölye olarak sizlere merhaba diyoruz. 

 

Nar Kendin Ol Gelişim Atölyesi olarak, koçluk ve kişisel gelişim üzerine atölyeler 

düzenliyoruz. Kadıköy Bahariye ‘de sıcak ve doğal  bir atmosferimiz var. Çünkü ayırt 

edici yanımız kişilerin Kendi Ol’malarına çok önem veriyoruz. 

Yaşamdaki yolculuğumuzda zaman zaman sıkışıyoruz. Bazen bize bağlı bazen dış 

çevre koşullarına bağlı olabiliyor.  

 

Bu sıkışmışlığımız bizi yıpratabiliyor kendimize ait olmayan enerjileri taşımamıza 

sebep oluyor. Bunun sonuncunda şikayet eden, memnuniyetsiz, mutsuz  bir halde 

bulabiliyoruz kendimizi. 

 

Bunun çıkış noktası Kendin Ol’mak diyoruz, Nar Atölye kurucuları olarak . 

  

Çünkü sadece kendin olduğunda özgürleşirsin  duygularından, kabul  edersin olduğu 

gibi kişileri, yaşanılanları, koşulsuz sevmeyi bilirsin, bir kişiyi dinlerken onunla empati 

kurmayı, güzel  egonu sevmeyi ve onu kendi yararın için kullanmayı öğrenir, fark 

edersin. Sende yarattığı özgürlüğünün tadını çıkarır. Yaşamda dans etmeye 

başlarsın. Sakın bu süslü cümleleri bırak  imkansız bu ,sen nerede yaşıyorsun ? 

Dünya yanıyor, insanlar  zor durumda demeyin. Evet  dünya dönüyor  ve  tüm 

bunların içinde hem iyi hem kötü zamanlar, an’lar ve paylaşımlar var. Tıpkı ying ve 

yang gibi. 

 

Her şey dengeli olduğunda diğerinin birbiri ile ilişkisini anlıyorsun.  Sizce  hep kötü 

mü olmalı yada hep kötü mü hissetmeliyiz. Peki bugün doğan bebek bu kötü şeyleri 

yaşamak için mi doğuyor dersiniz. Hayır onunda yaşayacağı güzellikler var . Onun 

için doğuyor bu yaşama o da bir güzellik katmak için doğuyor ışık olmak için doğuyor 

bebekler. Onlara kötüyü, zoru, korkuyu öğreten bizler oluyoruz. Biz onların önünde 

onlardan daha tecrübeliyiz .Bu tecrübemizin  iyi ve mutlu, huzurlu, değerli yanlarını 

değil. Hep tıpkı bize yapıldığı gibi korkulu, endişeli, kuralcı yanları öğretiyoruz. Bize 

de bunu yapmadılar mı ?  

 

 

Öznur Yılmaz Berk 

kendin ol 
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Anne Babalarımız kendi doğruları ile ,eğitim sistemimiz  kendi politikaları ile bize bir 

sistem öğretmek istediler. Değişen sistemler sonunda sorunun ne olduğunu unuttuk 

,kime göre neye göre doğru olduğunu bilmez olduk. Sıkışıp kaldık.  

 

Mutsuz olduk. Olgunluk yaşlarımızda 40 yaş diyorum ben buna ,sanki yeniden uyanış 

yaşıyor, kendimize sormaya başlıyoruz .Ben ne istiyorum ? Ben kimim ? ... Belki bu 

sebeple son zamanların  modası koçlar  ortaya çıktı. Moda koçu, imaj koçu, eğitim 

koçu, diyet koçu, spor koçu vs. Halbuki kendimizden uzaklaştık. Eğer sistemi değil 

kendimizi  tanıyarak sistemi sorgulayan ve uyum sağlayan bireyler olsaydık. Öz 

kimliğimizin farkında olurduk. Bilirdik neyi neden sevmediğimizi, farkında olurduk 

seçimlerimizin olduğunu. 

 

Fark etmek her şeyin başlangıcı oluyor. Değişim mi dönüşüm mü derseniz. Fark 

ettiğimizde tutum ve davranışlarımızı değiştirir,  bir önceki durumdan  fark edilen 

tarafa doğru dönüşüm yaşarız. 

 

Dönüşüm fark etmeden olmaz. 

Nar Kendin Ol Gelişim  Atölyesi olarak farkındalık üzerine çalışmalara önem 

veriyoruz. Çocuklar, gençler geleceğin liderleri yeni deyimi ile yönderleri. İşte bu 

yüzden çok önem veriyoruz. Çocuk gelişimine ve gençlerin hayallerinin hedeflere 

dönüşmesine. Bu bağlamda Öğrenci koçluğu, Kariyer  koçluğu çalışmaları yapıyoruz. 

Bireysel koçluk çalışmalarımız  her zaman devam ediyor. Bununla birlikte özel 

tasarımımla oluşturduğum  ‘’Kendin Ol’’ atölye çalışmamız 5 haftalık modüller halinde 

yıl boyunca  devam ediyor. NLP ile koçluk, Duygusal Özgürlük  Teknikleri ve Reiki ile 

şifa çalışmalarımızı ben  uyguluyorum. 

Her zaman oksijen aldığımız hobi alanlarımız olmalı dedik. Kişisel gelişimde bize 

göre kendimizi değerli hissetme algımız çok önemlidir. Hobilerimiz bize bu hissimizi 

yaşatır fark ettirir. Bu yüzden  sanat  atölyelerimiz var. Profesyonel fotoğrafçı Taner 

Atilla Berk  yönetiminde  ve her biri kendi alanında kendini işine adamış profesyonel 

öğretmenlerle çalışıyoruz. Fotoğraf atölyesi, resim atölyesi, çocuklara senaryo 

yazma, yaratıcı yazarlık ve zihin haritaları  ile  zaman yönetimi atölye çalışmalarımız  

devam ediyor. Psikoloğumuz eşliğinde çeşitli gelişim testleri  ile  uygulamaları ve 

‘’Etkili Anne& Baba Çocuk ‘’ atölye çalışmalarımızda  çocuk olmayı onların gözünden 

bakmayı öğreniyoruz.  

Sömestrde çocuklarımıza yönelik faydalı ve keyifli tüm aktivitelerimizi 

www.narkendinol.com  web sitemizden  takip edebilirsiniz. Nar Kendin Ol Gelişim 

atölyesi kendiniz olduğunuz ve kendinizi mutlu hissettiğiniz an’da sizinle sevgiyi 

paylaşmak üzere kuruldu. En önemlisi, eğer her gününüz bir önceki ile aynı ise ileriye 

değil geriye gidiyorsunuz demektir. “Ben tüm mesleki bilgi ve becerilerimi yanıma 

alarak, içine sevgimi koyarak benimle çalışmak isteyen herkesin yanında yol 

arkadaşı olmaya söz verdim. Benimle birlikte görmek isteyen, duymak isteyen ve 

kendini iyi  hissetmek isteyen herkesle birbirimize  dokunmamızı niyet ediyorum…  

Sevgi ile  kalın... 

Başak Tecer 

kendin ol 

http://www.narkendinol.com/
http://www.narkendinol.com/
http://www.narkendinol.com/
http://www.narkendinol.com/
http://www.narkendinol.com/
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Hayatımızı 

Değiştiren Filmler 

1985- 1995 
 

1900’lerin başlarında, 

insanların hayatına bir 

hayal dünyası 

girivermişti hiç 

beklemedikleri bir 

anda, sinema. O 

vakitler kimseler 

bilemezdi bu sihirli 

perdenin onları 

yıllarca etkisi altına 

alacağını. 
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1900’lerin başlarında, insanların hayatına bir hayal dünyası 

girivermişti hiç beklemedikleri bir anda, sinema. O vakitler 

kimseler bilemezdi bu sihirli perdenin onları yıllarca etkisi altına 

alacağını. Önceleri sessizdi filmler, sadece hızla akan bir takım 

renksiz görüntüler vardı. Yine de, büyülemeye yetmişti binlerce 

gözü. Üstelik, sinema tarihine Charlıe Chaplın gibi bir ustayı hediye 

etmişti. 

Hayatımızı Değiştiren 

Filmler 1985- 1995 

Aytül BİNGÖL 
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kitaplık 

Zamanla her şeyde meydana gelen değişim sinemaya da uğradı. Sesler, şarkılar, 

müzikler katıldı filmlere ve renkler. Baharlar, yazlar, tüm mevsimler renklerini de 

sürüklediler peşleri sıra.  

 

Ve filmler, filmlerin hikayeleri kalplerdeki salıncaklarına bir daha inmemecesine 

kuruldular. Uzun uzun yıllar sallandılar yıldızlara karşı.  

 

Bir filmle kendimizden geçmeyenimiz var mıdır! Hangimiz bir filmi tekrar tekrar 

seyredip, tekrar tekrar ağlamadık ki! Kendi hayatlarımıza benzettiklerimiz, beyaz atlı 

prenslerimizi başrol oyuncusuyla özdeşleştirdiklerimiz, her sahnesini ezbere 

bildiklerimiz! 

 

Şimdi seksenlerini süren bir genç  vardı geçmişte, saçlarını kestirdikten sonra 

seyrettiği bir filmdeki aktrisin upuzun saçlarını görünce kendini ağlamaktan 

alıkoyamayan. Bir delikanlı tanırdım artık orta yaşlarda olan, sevdiği kıza, bir filmdeki 

aktörün repliğiyle duygularını anlatan. 

 

Küçük Anadolu şehirlerinde kadınlar matinesi olurdu. Tek eğlenceleri ayda yılda bir 

sinemaya gitmek olan kadınlar, dört duvardan oluşan hayatlarının tek kısacık 

özgürlük anlarında sinemaya sığınırlardı. Bambaşka bir dünyanın sadece onlar için 

aralanmış kapılarında aldıkları bir kaç nefes her şeye değerdi. İstanbul’un yazlık 

sinemaları vardı yaz gecelerini şenlendiren. Yaz akşamlarının tatlı meltemine eşlik 

eden aşk filmleri, gönüllere aşkın şarkılarını fısıldardı. Şimdilerde dvd lere konuk olan 

filmler, teknolojinin her gün sunduğu yepyeni imkanlarla hala yüreklere dokunuyor.  
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Atilla Dorsay bu kitabında 85 – 95 yılları arasındaki yabancı filmlerden seçtiği 350 

film eleştirisiyle, sinemaseverler için arşiv niteliğinde bir film kılavuzu hazırlamış. 

100’ü aşkın fotoğrafla taçlandırmış bu çalışmasını. Alfabetik sırayla ele aldığı 

filmlerin ayrıntılı bilgilerini kitapta bulmak mümkün. Teknik kadrodan, oyunculara, 

filmin aldığı ödüllerden, orjinal isimlerine kadar her merak edilen şeyi öğrenebilirsiniz. 

Yazarın, devam niteliğindeki  1995 _ 2005 yılları arasında vizyona girmiş filmleri 

tanıttığı kitabı da mevcut. 

 

Bu kitabın sayfalarını çeviren herkes mutlaka bir filmle anılarına doğru eflatun bir 

yolculuğa çıkacak. Hangi filmler yok ki kitapta! Ağustos’ta Rapsodi var mesela. 

Amadeus var. Ay Çarpması, Piyano, Çölde Çay, Denizkızları, Kırmızı Pazartesi, 

Güllerin Savaşı, Mona Lisa, Wanda Adlı bir Balık, Venüsle Buluşma, Uzak Ufuklar, 

Masumiyet Yaşı var. Tam 350 film sessizce bekliyorlar sizi.  

 

Yazar : Atilla Dorsay 

Yayınevi : Remzi  

Basım Tarihi : 1998 

Sayfa Sayısı : 286 

 

kitaplık 
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Piyano 

Ay Çarpması 
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Ağaç’a kulak ver,  

2014’de Uygula... 

101 

Sevgili arkadaş, 

Dik ve gururlu dur, 

Köklerini iyice toprağa göm, 

Büyük evrenin ışığını yansıt, 

Geleceğini düşün. 

İcabında dalının üzerinde bile durabilmeyi öğren, 

Diğer canlılar arasındaki yerini hep hatırla, 

Değişen mevsimlere saygı ve sevgi duy, bil ki her biri ayrı şeyler; bereket, 

bilgelik sunacaktır sana: İlkbahar ile doğum ve enerji, 

Yaz ile gelişme ve mutluluk, 

Sonbahar bilgeliği, yaprakları bırakmamızı, 

Kış dinlenme ve sessizce yeniliklere tazelenmeye hazırlık… 

Rüzgârı, güneşi, her zaman hisset ve onları hissetmekle mutlu ol. 

Geceleri yukarıya doğru parlayan aya ve yıldızlara bak, onların taşıdığı 

gizi düşün. 

Toprak, hava, ışık için her zaman teşekkür et, 

Yaşarken her zaman hayatındaki olaylardan zevk almasını bil. 

Kendi varlığın ve güzelliğinle mutlu ol. 

Bol su iç. 

Bırak dalların rüzgârda kımıldasın, dans etsin.  

Esnek ol. 

Köklerini unutma. 

Manzarayı seyret ve bundan hep mutlu ol. 

  

Bu arada size Florida’dan geri dönüşüm konulu bir sergiden izlenimleri de sunmak 

istedim: Kuru ağaç dallarının sanata dönüştürüldüğü bir sergi bu. Bu sergiye ben de 

bir eserle katıldım. 

 

“ Trash2treasure “ adlı bu sergi gerçekten çöp diye nitelendirilen maddelerden nasıl 

sanat eseri ortaya çıkarıldığını kanıtlıyor. 

 

Feza Madenli Aktan 

 sanat ile 

2013 yılı, iyi ve kötü günleriyle artık geçmişte kaldı. Ağac’ın 

tavsiyelerini düşünerek ve kendimize uygulayarak nefes almaya 

devam edelim, 2014’te güzel  günler bizi bekliyor… 
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2013, 2013 Yılı Olalı 
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Bereketli toprakları olan ülkemin, yine bol bereketli sosyal medyayı fazlası ile 

meşgul eden, merak uyandıran, takip ettiren, arkası yarın kuşaklarına bile fark 

attıran, günahı ve sevabı, acısı ve tatlısı ile koskoca bir yılı daha geride bırakarak, 

dopdolu bir dönemi de kapattık… Bu kapanışı yaşamadan önce eğrisi ile doğrusu 

ile bir göz gezdirelim; neler yaptık diye ki, gelecek yıl aynı durumlarla karşı karşıya 

geldiğimizde, en azından “Hani olmaz ya…” ders almış olur, hali hazırda bulunuruz. 

Malum, tarih tekerrürden ibaret, tabii ki anlayana. O zaman ne diyelim, duyanlar 

duymayanlara, okuyanlar okumayanlara anlatıversin bir zahmet.  

 

Geriye bıraktığımız yıl diyeceğiz demesine fakat tek farkı hızla esen bir lodos gibi 

sanırım etkisi yeni yıla da yansıyacak… Cumhuriyet tarihinin yaşadığı veya 

yaşayacağı en ateşli yıllarından biri oldu belki de bitti bitecek dediğimiz yıl... Neden 

etkisini yeni yılda da yaşayacağız ya da hissedeceğiz? Malum, yılın son döneminde 

alınan kararlar, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçim ki cemaat ile hükümet kavgasının 

açıkça ortada olduğu seçim sürecinde kim galip gelir, kimin kime nasıl etkisi olur, 

sandıkta etki tepki olur mu, yaşayıp da göreceğimiz konuların başında gelmekte. 

Peki, bu kavga acaba yeni yılda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl 

etkiler? Anlaşılan yeni yılın da 2013’ten bir farkı olmayacak. Ve elbette tüm bu 

süreç, ileride yapılacak genel seçimlerin de temelini oluşturmakla kalmayacak, 

sanırım direkt olarak etkisini gösterecek.  

Tolga Turan  
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2013’teki en önemli olaylardan biri de Gezi Parkı Eylemleri idi. Belki toplumsal bir takım 

düzensizlikler dengelerimizi bozdu bozmasına ama yeniden dengeler kurulabilirse, 

bozulmalar giderilebilir. Açılım süreci ile başlanılan yol haritası, aslında pusulasının 

bozukluğundan mı yoksa doğru giden pusulaya uzaktan hükmeden mıknatısın çekim 

gücünden mi bilinmez ama meçhule doğru yol alan bir gemiyi andırdı doğrusu. Tam bir 

şeyler düzelecek ümidiyle, bahar gelsin, yaz gelsin derken, aslında derelerin ardından 

çok mevsim suları akmış da haberimiz olmamış. Bazen düşünmüyor değilim bu olanları 

gördükçe çok sevdiğim bir söz var, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu”…  Sanırım 

okurken hak vereceksiniz şayet perhizde değilseniz… 

 

Bu yıl da, diğer geçen yıllar gibi acısı ve tatlısıyla, tabiri caizse günahı ve sevabı ile 

geçti. Medya için evlilik programlarının tavan yaptığı;  bazı programlar kısıtlanırken, 

televizyonun da tek elden pusula misali yönetildiği, yeteneklerin yarıştığı, kafaların 

karıştığı, ne seslerin yarışıp da zirve yaptıktan sonra inişe geçişte apıştığı, bir gecelik 

ünlü olup, ünlü uyumuna uymadığı için, ünsüzleştiği, unutulup giden yaşamlara 

yaşanmadığı bir toplulukla bir yılın arasında geçti gitti. Eskiye rağbet var deyip, 

bitpazarına daha nurlar yağmadan ısıtıp ısıtıp önümüze konulan temcit pilavı gibi birbiri 

ardına mantar gibi bitiveren diziler... Yılların isimleri ile oluşan seksenli doksanlı yıllı 

diziler... Bir dizide ölüp de, bir gün sonraki dizide yer alan karakterler...  

 

Bilgi yarışmalarında birinci sorudan ikinciye geçmenin zor olduğu programlardan, ‘ben 

bilmem eşim bilir’ deyip eşleri göklere çıkaran; ardından yemeğin tuzu yok, ocağın gazı 

yok deyip, tekme tokat dövülen, dövüldükleri yetmiyormuş gibi ölümle biten yitik hayatlı 

kadınlar... Birkaç koyun parasına bir ömür boyu yaşamı idame ettirecek eli öpülesi 

medyanın ismiyle ‘küçük gelinler’.  
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Daha bitmedi… Yıllarca bedeni ile ruhu asla birleşmeyen, içimde bir ben var benden 

başka deyip, kabuğunu yırtmadan sessizce içinde kanayan yarası ile parmaklıların 

olmadığı ama içimizde mahkûm ettiğimiz nefret ile baktığımız, başımıza gelse neler 

yapabileceğimiz anlamlandıramadığımız yaşamlar... Diğer taraftan ‘Ben buyum, böyle 

doğdum ama böyle olmayacak’ diyebilme özgürlüğü ile kendisini ilahlaştırdığımız, 

başımıza taç ettiğimiz, ellerimiz patlarcasına alkışladığımız, senin yanındayız dediğimiz 

ilaheler... ‘Tanrı vergisidir’, ‘Alın yazısıdır’ deyip sığındığımız masum kaçamak 

cevaplara inat, otoyollarda birkaç lira uğruna tek bir kurşunluk canı olan, masumane 

ilahken ilahe olmaya çalışan, yitik bedenler... Bir lokma ekmek uğruna, açlık uğruna, 

dürüstlük uğruna çalınan bir dilim ekmeğe inat açılan davalar…   

 

Diğer taraftan değişmeyen hortumcular… Nedir, nedendir bilinmeyen bir kavga uğruna 

bir karış toprağın hepimize yeteceği, fakat bizim parsellerken kendimize yonttuğumuz 

keser sapları sayesinde sırf birileri faydalansın diye arabozucuların mahkûm ettiği 

hayatlarda ‘Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar’ dedirten gözü yaşlı çilekeş analar... 

Bir tarafta evlat deyip, tedavi üstüne tedavi olup, sonuç alamayan, yüreği kor kor 

annelik hasreti ile yanan insanların yanı sıra diğer taraftan birkaç dakikalık zevk uğruna 

peydahlanan fakat bir kedi yavrusu gibi ya çöpe ya da bir avluya bırakılan bebekler… 

Tüm bu yaşananlar 2013’de vardı, 2014’de yine olacak, yeri ve zamanı farklı olarak…  

Yaşadığımız hayatta doğumlar vardır, yepyeni dünyaya merhaba diyen insanları 

sevindiren; bir de madalyonun diğer bir tarafı vardır, doğum gibi parıldamayan... 

Geldiğinde adeta yasa boğan, soğukluğu sadece ateşin düştüğü yeri yakan, iz bırakan 

ölüm. 2013’de kaybettik sevdiğimiz ünlüleri; belki akrabamız değil yiten hayatlar ama 

yine de üzülürüz.  
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Kimleri kaybettik, onlar ki bazen 

idollerimiz; bazen ulaşılmazlarımızdı… 

Belki hayatlarında neler yaşadıklarını 

bilemeyiz ama üzülürüz… Gittikleri anı 

duyunca bir iki dakika düşünürüz, belki 

birkaç damla gözyaşı süzülür 

gözlerimizden... Gözyaşı, yitip giden 

ünlüye mi, yoksa kendi yitip 

gidenlerimize mi, bilinmez ama hayat da 

devam eder bir şekilde. Bir de 

bakmışsın, yıl olmuş, asır olmuş giden 

ömürlerin ardından.  

Kimler ayrıldı aramızdan?... Şarkı sözü yazarı Şenay Yüzbaşıoğlu; öyle bir şarkı sözü 

ki bu, sev kardeşim dediğimde hafızalara beliriverecek siması, belki de kulaklarınızda 

çalıverecek yazdığı eseri...  

 

Kimleri kaybettik, onlar ki bazen idollerimiz; bazen ulaşılmazlarımızdı… Belki 

hayatlarında neler yaşadıklarını bilemeyiz ama üzülürüz… Gittikleri anı duyunca bir iki 

dakika düşünürüz, belki birkaç damla gözyaşı süzülür gözlerimizden... 
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Gözyaşı, yitip giden ünlüye mi, yoksa kendi yitip gidenlerimize mi, bilinmez ama 

hayat da devam eder bir şekilde. Bir de bakmışsın, yıl olmuş, asır olmuş giden 

ömürlerin ardından. Kimler ayrıldı aramızdan?... Şarkı sözü yazarı Şenay 

Yüzbaşıoğlu; öyle bir şarkı sözü ki bu, sev kardeşim dediğimde hafızalara 

beliriverecek siması, belki de kulaklarınızda çalıverecek yazdığı eseri...  

 

Çınarların yıkılması sinemadan spora müzikten profesörlüğe kadar yaşa, cinse, ırka 

bakmadan devam etti. Tiyatro sanatçısı Alev Sururi’den ressam Burhan Doğançay’a, 

üniversite camiasından Prof. Dr. Toktamış Ateş’ten Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’ya. 

Hemen herkesin şarkılarında bir şey bulduğu Ferdi Özbeğen’den futbol camiasından 

Arif Peçenek’e... Daha o kadar çok isim var ki, saygı ile anacağım... Oyunculardan 

Macide Tanır, Metin Serezli, Tekin Akmansoy. Arabeskin babası Müslüm Gürses . 

Usta aktör Tuncel Kurtiz. Bir dönem başucu kitabı olarak nitelendirilen Şu Çılgın 

Türkler’in yazarı Turgut Özakman. Unutulmaz gazeteciler ve haber adamları, Savaş 

Ay ve Mehmet Ali Birand. Gelmiş geçmiş efsane tiyatroculardan Nejat Uygur. Ve son 

günlerde aramızdan ayrılan Tuncay Özinel. Siyasetten de vardı elbet, akıllarda soru 

işareti ile biten bir hayat: Hayri Kozakçıoğlu. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 

eşi Nazmiye Demirel. Başta da dediğim gibi, ölüm ne paşa dinliyor, ne efendi… 

Anlaşılan Azrail’in fendi, yine herkesi yendi. 

 

Uzun lafın kısası bizde bu zihniyet, bu anlayış varken, kaç yıl geçse de, aradan kaç 

sular aksa da, hep aynı sözü tekrarlayacağız:  “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” 

…  
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Almanya Acı Vatan’da 

Münih  

107 

Sema Büyüksıvacı 

gezi-yorum 

Almanya ismi bana hep Almanya Acı Vatan filmini çağrıştırır. 

Yıllardır Sıla özlemiyle kavrulmuş insanlar aklıma gelir. Bundan 

mıdır bilmiyorum Almanya’yı görmeyi hiç arzulamamışım.  
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Zira benim ablamda bir zamanlar Almanya’da bulunmuş ve çalışmış biri olarak ki, 

etrafımızda birçok aileden birileri gurbete gidip hele de Almanya ‘ya çalışmaya 

gitmiştir. Bilinçaltı bende Almanya iyi bir izlenim bırakmamış demek ki… Ama 

sonunda kadere bakın ki ablamla Almanya’nın Münih şehrine gidip orayı gezmek 

varmış.  

 

Bir gün telefonda sohbet ederken ablam Almanya ‘ya gitmem gerekiyor ama yalnız 

istemiyorum benimle gelir misin dedi. Ben de olmaz desem her yere gidiyorsun 

benimle niye hem de görmediğin bir Ülkeye gelmiyor sun demesin diye hadi gidiyim 

dedim. Ama ablamla seyahatin hiç kolay olmayacağını tahmin ediyordum ama son 

üç gün kızım gelecek hep birlikte gezeriz ne de olsa diye fazla üstünde durmadım. 

Tabi yanılmışım ama olsun gitmeseydim bilmeyecektim. Bu şekilde Münih 

seyahatinin hazırlığı başlamış oldu. Kızım Noel tatiline eve gelmeden evvel orada 

kısa bir gezi yaparız diye kızımı da ayaklandırdım ve biletini aldırdım. Gezilecek ve 

görülecek yerlerle ilgili ulu büyük manitu Google’dan araştırma yapıp notlar aldım. 

Çünkü bu gezi keyif gezisi olacaktı.  

 

Herhangi bir tura bağımlı değildik. Kendim organize yaptım. Böylelikle bugüne kadar 

yalnızca aktarma yapıp havaalanında bekleme yaptığım memlekete yol aldık. İki 

buçuk saatlik uçuştan sonra Münih’e indik. İlkönce bir şeyler atıştırıp trene binelim 

dedik. Almanlar insanların rahatlıkla bir yerden bir yere gitmeleri için en uzun 

mesafe de olsa tren yada metroları vardı. Sistem dakikti. Saat kaçta kalkacağı 

peronlarda dijital ekranlarda yazılıydı. Nereye gideceği de tabi ki. Elinde şehir 

haritası var sa ve gideceğin yeri bilmesen bile her şey ayrıntılı yazılıydı. Çok 

hoşuma gitti. Trene bindik 45 dakika sonra ineceğimiz yere varacaktık. Etrafı 

seyrederek ineceğimiz yere yaklaşırken Münih’in kalbi denilen Marien Platzdan 

geçerek Hauptbahnhof’a geldik. Burada indik ve otelimizin olduğu caddeyi arayarak 

kalacağımız yere vardık. Tabi ablamın Almancası olduğu için ben misafir sanatçı 

olarak onun söyledikleriyle hareket ediyordum. Odamıza yerleştikten sonra Marien 

Platz’ı gezmeye gittik. Hava bayağı soğuktu.  
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Eski şehrin kapısında resim çekerek etrafımı keşfetmeye başladım. Ablam daha 

önce geldiği için bana tanıtım yapıyordu. Dikkatimi çekenlerin en başında Noel 

zamanına yaklaştığımız için meydanlarda küçük tahtadan evler şeklinde süs eşyaları 

satan, ayrıca sıcak şarap, sıcak bira, tatlılar ama envai çeşit kekler, şekerlemeler, 

krep, sosis bir çok yiyecek satan küçük evlerin hepsi ışıklarla süslerle donatılmıştı. 

Benim çok hoşuma gittiğinden bir müddet bunları dolaşarak gezdim… Yorucu bir gün 

olduğundan otele dönerek dinlenmeye geçtik. Sabah kahvaltıya indik. Kahvaltı 

bugüne kadar hiçbir Avrupa Ülkesinde görmediğim zenginlikte idi. Çünkü kahvaltıda 

çeşitli peynirler vardı ve ben çok şaşırmıştım.  

 

Güzel dört dörtlük bir kahvaltıdan sonra keşfe çıkmaya hazırdık. Metroyu kullanarak 

Marien Platz caddesine yani Münih’in kalbine gittik. Çünkü çoğu müze ve görülmesi 

gereken kiliseler alışveriş yerleri buranın çevresindeydi. Meydanda hükümet binası, 

Meryem ana kilisesi biraz ilerisinde Frauenkirche kilisesi var. Asıl ismi Yüce 

Lady’mizin katedrali iki büyük kubbesiyle meşhur kadınlar kilisesi olarak da adı 

geçiyor. O kubbelerden asansörle yukarı çıkılıp şehri seyretmek mümkündü. Ayrıca 

Bavyera kralı Ludwing’in altın mezarı da orada bulunmaktaydı. Tabi sevgili ablam 

bunca senedir buraya gelip te hiç merak etmediği kiliseyi benim sayemde merak edip 

gezmişti. Münih şehri için Almanya’da anlatılan enteresan bir hikaye olduğunu 

okumuştum. Genç bir çift evlenmek üzeredir ancak kız sevgilisine şöyle der; Aşkım 

nereye gidersen git seninle geleceğim ama Münih sınırlarına asla! Genelde Almanya 

denilince akla Berlin, Hamburg yada Bremen gelse de burasının henüz 

keşfedilmemiş olduğunu söylüyorlar. 

 

Bu sene bugüne kadar görülmemiş bir turist akını olduğunu orada yaşayanlar 

söylediğine göre demek ki keşfedilmeye başlanılmış. Zira bayağı kalabalıkta 

dolaştığımı söylemeliyim. Meydandaki Belediye binası gotik tarzında yapılmış en 

güzellerinden biriydi. Ben orada olduğum günlerde her gün saat 12 ve 17 de saatin 

üzerindeki figürler hareket ediyor ve herkes onu seyretmek ve videoya çekmek için 

orada bulunuyordu. Üst figürde kral ve kraliçenin önünde atların üstünde şövalyeler 

müzik eşliğinde dönüyorlardı.  

 

Alt figürde de dans eden insanlar dönüyordu. Benim hoşuma gitmişti. Akşam 

olduğunda her yer ışıklarla donandığından gezmesi şölen gibiydi. Ertesi günü 

Deutches Müzesine gittik. Burası Isator nehrinin kenarındaydı. Burası Dünyanın en 

geniş en büyük bilim ve teknoloji koleksiyonlarının bulunduğu müze herkesin ilgisini 

çeker durumdaydı. Çünkü içinde büyük deniz taşıtlarının yani yelkenler, buharlı 

motorlar, uçaklar, arabalar, trenlere ait bölümler vardı. Ama ablamın pek ilgisini 

çekmediğinden fazla ayrıntıya girmeden dolaştık.  

 

Kahve içmeye gittik. Burası tatlı şehri gibiydi. Pastaları, strudeli, kekleri hem görünüş 

hem de tat bakımından nefisti. Her saat, her an gezerken yemek yiyen insanlar 

sokaklarda olduğundan güvercinlerin tombulluğu dikkatimi çekmişti. Münih’te bayağı 

müze vardı. Güzel Sanatlar Akademisi geçmiş ve gelecek arasındaki eserleri eski ve 

yeni bina eklentileri içinde insanlara gösteriyordu.  

gezi-yorum 
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Bazen bir sarayda yer alan müze, yeni eklentileriyle yer alıyordu. Bu da sanata bayağı 

önem verdiklerinin bir kanıtıydı. Ertesi günü Odeonplatzı gezip orada neler olduğuna 

baktık. Burada da büyük bir opera binası ve Residenz Müzesi vardı. Bunun için bir 

gün ayırmak gerekiyordu. Onun için ertesi günü gelmek üzere danışmadan 

öğreneceğimizi öğrenerek sokakları keşfe devam ettik. Tabi o sokaklarda kurulan 

küçük evlerdeki yiyecekleri tatmayı ihmal etmiyorduk. O kadar güzel Noel süslemeleri 

vardı ki almadan birini atlasam ötekinde mutlaka alıyordum. Böylelikle yılbaşı çekiliş 

hediyelerimi de almış oluyordum…Daha sonra ki gün Rezidenz Müzesine gitmek için 

metroya bindik ve Odeonplatzda indik. İki bölümden oluşuyordu. Bir bölümü kısa tur 

denilen kraliyet mücevherleri ve süs eşyalarının bölümü, diğer uzun bölüm ise 

Bavyerayı yönetenlerin yaşadığı yer olarak 120 odadan oluşan bölümlerdi. Hele bir 

bölümü vardı. 70m metre uzunluğunda Dük V.Albrecht için tasarlanmış Rönesans 

kütüphanesiydi. Odanın içinde yan kenarlarda Antik Yunan ve Roma liderlerinin 

büstleri vardı. Muhteşem tavan süslemesine bakmaktan boynum tutuldu. Başka bir 

bölümünde çeşitli Ülkelerin porselenlerinin sergilendiği muazzam koleksiyonlar vardı. 

Hele en son bir odadan çıkarken uzun bir koridor şeklinde hanedanlığa ait kişilerin 

tabloları ve tavan süsleri çok güzeldi.  

 

Bu müzeyi gezerken arada kahve molası vererek gezmemiz çok iyi olmuştu. Zira 

sonunda gerçekten yorucu ama bir o kadar haz alarak gezdiğim müzeydi. Sonra 

burada sokakta sıcak şarap içip kestane yiyerek küçük mağazaları dolaştık. Başka bir 

gün de eskiden Eski Belediye Saray Binasının yerine yapılan oyuncak müzesine 

girdik. Dar bir kapıdan sanki Galata kulesinin merdivenlerinden çıkıyormuş gibi 

daracık kuleden yukarı birinci kata çıktık. Orada danışman ve hediyelik kartlar ve 

masal kitapları bulunuyordu. Biletimizi aldıktan sonra en üst katına asansörle çıktık. 

Küçük tek odalara konulmuş 200 yıllık oyuncaklar vitrinlerde sergileniyordu. ABD ve 

Avrupa’dan toplanmış oyuncaklardı. 1960 yılına ait  

 

Barbie bebekler de vardı. Ama şunu itiraf etmeliyim ki, bizim Oyuncak Müzemiz buna 

bin basacak nitelikteydi…Ertesi günü kızımı karşılamak için metroya gittik. Çünkü 

havaalanından bizim olduğumuz yere tren olması ulaşım açısından harikaydı. Kızıma 

kavuşunca hep birlikte otele gidip bavulunu yerleştirdikten sonra ablamla kızıma 

rehberlik yapmaya başladık. Ne de olsa iki gün burada olacaktık. Artık gezimizin 

sonuna yaklaşmıştık.  

 

En beğendiğim yerleri ona gezdirerek güzel bir tatili olması için uğraştık. İlkönce 

Marienplatza götürerek oradaki şenlikli yerleri görmesini istedim. Çünkü yılbaşı 

hediyelikleri almak istiyordu. Hep birlikte bütün sokaklara girerek hem yiyerek ve 

içerek hem de gezip alışveriş yaparak dolaştık. Ertesi günü buraya ait çok meşhur 

Hofbrauhaus birahanesine gidip hem yemek yiyip hem de bira içmeye gittik. 

Bulunduğu sokak çok güzeldi. Burası 1589 yılında açılmış. Yeni inşa tarihi 1896 

yılında yapılmış. 4 bin kişi burada yemek yiyebiliyor. girişte otantik Bavyera'ya ait 

kıyafetlerle müzik çalan orkestra var. Yer hem otantik ve de turistik bir yer olduğundan 

bayağı kalabalıktı biraz bekledik. Sonra yemek siparişimizi ve bira siparişimizi vererek 

buranın tadını çıkardık.  
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Son günümüzde de kızımla müze günü yaptık. Gitmediğim Residenz Müzesinin 

Opera salonuna gittik. Harikaydı. Sonra Pinakothek müzesine giderek Renoir, 

Rubens, Rafael, Dürer,Cezanne vbirçok ünlü ressamların eserlerini gördük. 

Buradan çıkıp English Gardene gidip orada ki tarihi bir barda mola vererek son 

günümüzü de sanata ve tarihe ayırmaktan memnun olarak otelimize döndük. Sabah 

kahvaltıdan sonra uçağımıza gitmek için metrodan trene binerek kolayca Franz 

Josef Strauss havalimanına geldik.  

 

Bu havaalanı en iyi on havaalanı ödülünü dört kez üst üste alarak Avrupa’nın en 

iyisi olduğunu da ablamdan öğrenmiş oldum… Bu seyahatim diğer seyahatlerimden 

çok farklıydı. İlk kez ablamla yurtdışına çıkıyordum. Kızımla çok gittiğimden 

nelerden hoşlandığımızı bilirdik. Ama ablamın rehberliğinde bir seyahatin zor 

olduğunu anlamış oldum. Çünkü ikimiz farklı şeylerden hoşlandığımızdan ara ara 

münakaşalarımız oldu. Şimdi seyahatten sonra bunu daha iyi anladım.  
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Gezmek hakikaten insana çok farklı duygular yaşatabiliyor. Anladım ki ben 

gezmeyi farklı kültürleri tanımayı seviyorum ama seyahat eden herkes bunu 

sevmiyor bu kişi ablam bile olsa aynı ana babadan doğsan da farklı karakterler 

taşıyoruz. Demek ki eskiler boşuna dememiş; Beşparmağın beşi de bir olmuyor.:)) 

Eğer Münih’i görmediyseniz mutlaka görün derim hiç yabancılık çekmeyeceksiniz, 

iki kişiden biri Türk Vatandaşlarımız. E hakket Almanya ‘yı istila etmişiz yani… 

 

Sevgiyle ve Geziyle Kalın, 

martı* ocak 2014 
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Beş Harflilerin Silahı: 

FEMEN 

Feminizme Bir Bakış - 2 

Bahanur Alişoğlu 

Geçtiğimiz ay, Ukrayna uyruklu FEMEN grubunun Türkiye şubesi 

hakkında başladığımız röportaja, bu ay da Uçan Süpürge’den Selen 

Doğan ve feminist aktivist Nilberk Günay ile Türkiye’deki feminizm 

algısı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. 

uzaklardan 
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Kamusal alanda kadın ve Uçan Süpürge 

Uçan Süpürge’de siz her zaman sosyal projelerinizde kadınlar arası 

dayanışmayı ve motivasyonu vurguluyorsunuz. Peki, erken yaşta evlilik 

konusunda kadınlar arası dayanışma ve motivasyonun ne kadar yeterli 

olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun hukuksal bir bağlamda olması gerekmiyor 

mu sizce?  

Şimdi öncelikle dayanışmayı başlatan şey anne ile kız çocuk arasındaki ilişki. Bu 

ilişkinin sağlıklı bir şekilde tesis edilmiş olması, erken evlilikleri önleyici etken olabilir 

bunu bir tarafa koyarsak. Diğer taraftan toplumun ve ailelerdeki karar vericilerin 

motivasyonu da yine bir biçimde kadınların ezilmesinden besleniyor, gücünü biraz 

oradan alıyor çünkü kadınlar aile içinde daha tali konumlandıkları, daha değersiz ve 

gereksiz varlıklar olarak görüldükleri için alınıp satılabilir bir mal olarak 

görülebiliyorlar. Buna karar vericilerin tarafından baktığımızda, engellemenin yolunu 

aradığımızda hakikaten çok zor. Bu mücadele muhtemelen daha yüzyıl alacak bir 

şey. Diğer taraftan o kadınlara da ‘’işte sen bu evlilikleri önleyebilirdin, niçin engel 

olmadın’’ da diyemiyorum. Bu da bana çok haksızlık gibi geliyor. Kadınları suçlamak 

gibi geliyor çünkü kadınlar da anneanne, anne her kimse onlar o sistemin içinde o 

kadar çok öğütülüyorlar ki, o yıkıcı eril dilin içine hapsolabiliyorlar, oradan 

çıkamayabiliyorlar ve buna boyun eğmeye mecbur kalabiliyorlar. Pek çok erken 

evlilik ve zorla evlilik kararında annelerin, kadınların bir biçimde rolü, etkisi varsa, 

onayı varsa en azından bilelim ki bu onların gerçekten kötü insan olmalarından 

kaynaklanmıyor. Bu da onların o sisteme istemeyerek rıza göstermelerinden 

kaynaklanıyor çünkü evlilik dediğimiz şey biz sözleşme ama her zaman güçlü olanın 

ve iktidarda duranın kocayı işaret ettiği bir sözleşme. Dolayısıyla, hele ekonomik 

gücünüz, ev içinde dayanışma içinde olduğunuz başka insanlar yoksa kocanın 

karşısında yapayalnız ve çaresizsiniz. Direten biriyse daha da çaresizsiniz ve ‘’bu 

çocuk evlenecek’’ dediği zaman karşısına geçip de ‘’onu evlendiremezsin’’ diye 

kollarınızı açmanız o kadar kolay bir şey de değil. O yüzden ben kadınların 

suçlanmasından yana hiç değilim.  



116 

Türkiye’deki alt kimliklerden bahsettik. Sonuçta Türkiye sadece Türk kimliğinin 

yaşadığı bir ülke değil. Birçok alt kimliğin de kendini bulmaya ve 

gerçekleştirmeye çalıştığı bir ülke. Bunun yanı sıra alt kimlik ve kadınlar var. 

Hem kadın ve hem de alt kimlikten olmak da oldukça zor bir şey. Siz yine çok 

dilli bir proje gerçekleştirdiniz; beş dilde yaptığınız Kavşak Projesi. Bu proje 

bağlamında ne söyleyebilirsiniz?  

Harika bir projeydi. Hatta içinden birkaç proje daha çıktı hatta diyebilirim. Bir tanesini 

bu sene gerçekleştireceğiz. Yine insan hakları ve farklı etnik kimliklerden kadınların 

katılacağı bir yayın projesi olacak. Kavşak, farklı kültürlerin ve dillerin bir araya gelip 

kaynaştığı ve kesiştiği bir yerdi. O kesişim noktasında da kadınların gündelik yaşamda 

yaşadığı her şey vardı. O zamana kadar kendi dillerinde ifade edemedikleri ne kadar 

çok problem ya da iyi şeyler de varsa onları da anlatmalarına fırsat veren bir şeydi. 

Bütün bunların yanında bize belki de şunu gösterdi. Biz şimdi bu ulus-devlet 

anlayışıyla, tek dil tek millet gibi son derece faşist cümlelerle kuşatıldığımız için, o 

kadınların kendilerini ifade etmeleri, konuşmaları, iletişim kurmalarında tek bir dile 

mecbur kalmamaları ve kalmayabileceklerini de gösterdi. Sivil toplum bunu itiyor ve bu 

süreci devlet desteklemiyor falan ama keşke desteklense. O kadınlar da görünür 

olacak, onların da problemlerine çare bulunacak. Bunları göstermesi bakımından 

bence çok önemliydi. Bir şekilde ne kadar sonuç alındı, kaç kişi seyretti bilmiyorum 

ama TRT Kanalı onu yayınladı. Tabii TRT’nin yayın politikası gereği sabah 7’ye çeyrek 

kala yayınlandı.  

 

Uçan Süpürge sadece ulusal sınırlar içerisinde değil de uluslararası sınırlarda 

da kadın hakkında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Merhaba 

Komşu Projesiydi. Bu projede de Türkiye’nin komşu ülkeleri ile ilgili bir şeyler 

yaptınız. Peki, bu proje ile ne kazandınız ve bunun devamı gelecek mi?  

Onun devamı da gelecek. Merhaba Komşu Projesi şöyle bir ihtiyaçtan doğdu. Biz bir 

coğrafyada yaşıyoruz ve Uçan Süpürge çok kavşakta duran örgütlerden bir tanesi. 

Yurtdışından çok konuklarımız olur her sene araştırmacılar, akademisyenler, 

gazeteciler, siyasetçiler gibi. Onların hepsi de bize bir şeyler getirirler. Ya bir deneyimi 

alıp getirirler, ya orada duydukları bir hadiseyi anlatırlar. Biz de ya işte okuduklarımız 

ya da onların anlattıkları üzerinden biliriz başka ülkelerde kadınlar ne yapıyor. Biraz 

kendimiz biz bizzat oradaki kadınlardan dinlemek istedik, acaba komşu ülkelerde 

kadınlar ne yapıyor, yani siyaset alanında ne yapıyorlar, istihdamda ne durumdalar, 

haklara erişim bakımından iyiler mi kötüler mi. Böyle kıyaslamalar yapmamız 

gerekiyor bazen bölgesel olarak. Buna İran’la başladık. İlk komşu ülke olarak İran’ı 

seçmiştik. O zaman bir günlük bir toplantı yaptık İranlı iki kadın milletvekiliyle ve kamu 

yönetiminden ya da hatırladığım kadarıyla sivil toplum örgütünden birer kadınla. 

Onlarla burada Türkiye’deki deneyimleri ortaya koyduk. İran’daki deneyimleri dinledik 

ve böyle hoş bir şey yaptık. Devamı da gelsin, arzuladık ama çok mümkün olmadı 

teknik açıdan o zaman. Ama bunu mutlaka her sene gündeme getiririz. Başka 

ülkelerde var gidip görmek istediğimiz Gürcistan, Ermenistan gibi çünkü bölgesel 

olarak her deneyimde aslında güçlendiriyor kadınları. Komşularda iyi bir şey varsa, 

uygulanabilir bir politikaysa onu buraya taşımak ve savunuculuğunu yapma anlamında 

iyi bir şey olabiliyor.  
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Hep politikadan, hukuktan ve kadının sosyal anlamdaki yerinden bahsettik. Bir 

de bu işin sanat alanı var. Sanat alanı dediğimizde insanın en çok hümanist 

olduğu, eşit olduğu ve hiçbir ayrımcılığın gözetilmediği bir alandan 

bahsediyoruz. Yalnız, burada da kadınların bir eksikliği söz konusu. Kadınlar 

bugün sanat alanında kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, siz kadının sanat 

alanında kendini gerçekleştirmesi ve varlığını sürdürmesi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Siz zaten Uçan Süpürge olarak film festivalleri, kısa film 

gösterileri yapıyorsunuz ama bu daha nasıl sürdürülebilir?  

Sanat kadınların yaşamında dönüştürücü etkiye sahip araçlardan bir tanesi; belki de 

en önemlisi. Film festivalleri düzenleyen ve kadın yönetmenlerin filmlerini ağırlayan bir 

örgüt olarak söyleyebiliriz ki sanatla aslında devrim de yapılır. Zaten kadın 

yönetmenlerin neleri sinemalarına yansıttıklarına baktığınızda orada da bütün bir 

ömür mücadelesinin izlerini görüyorsunuz. Zannedilir ki kadın filmleri festivali 

yapıyoruz sanki bütün filmlerimiz böyle kadın sorunlarından bahseden, ağlak, sıkıcı 

filmler. Hiç de öyle değil. Bizim gösterdiğimiz filmler Hindistan’da yer altı sularını 

kirleten çokuluslu şirketlere karşı kadınların verdiği mücadeleden de bahseder, 

kadının ev içindeki yalnızlığı ve mutsuzluğundan da bahseder, bir sürü komediyi de 

içinde barındırır, o mücadeleyi, sertliği de içinde barındırır, savaşları ve hak 

mücadelelerini de anlatır. Yani aslında hayata değen her şey kadın yönetmenlerin 

filmlerine konu oluyor. Bu anlamda bence çok önemli. Ben hep kadınların, bazen 

derler ya işte hani ‘’çok konuşuyorlar’’, o sürekli konuşma ihtiyacının hep şundan 

kaynaklandığını düşünürüm: evde bu kadınlar yalnız.  
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Bu kadını dinleyen kimse yok, evde televizyon karşısında oturan aile bireyleri var. 

Gerçekten o kadınlar çok yalnızlar ve işte o yüzden bu kadınlar günler, apartman 

buluşmaları, eş dost gezmeleri yapıyorlar. Çünkü gittiklerinde orada konuşma fırsatı 

buluyorlar. Bunu da herhangi bir sanatsal alana kanalize edebildiklerinde inanılmaz 

başarılı oluyor kadınlar. Sanat da bir sabır işi nihayetinde ve kadınlık da bir sabır işi 

son tahlilde. Yıllar önce şöyle söylemiştik. Dünyada 20 bin erkek yönetmen, sadece 

600 kadın yönetmen var, ‘’niye’’ diye sormuştuk. Çünkü aslında orada başka bir güç 

ve ekonomik ilişkiler hâkim ve erkekler daha böyle piyasa kurallarına uygun hareket 

edebildikleri için daha rahat bir alan ama kadınlar için bu çok daha zor. Özetle, sanat 

zor, pahalı ve daha çok mücadeleyi gerektiren bir alan, tıpkı kadınların gündelik 

yaşamı gibi.  

 

Kadın olarak sanat alanında var olmak zor, hukukta var olmak zor, aslında kadın 

olmak zor. Bu zorluklardan biri de sizin zaten Yerel Muhabirler Ağını da 

ilgilendiren medya alanı. Kadın olarak medyada çalışmak da çok zor. Uçan 

Süpürge olarak medyada çalışacak kadın öğrencilere öğütleriniz ve önerileriniz 

neler olabilir?  

Yıllar önce Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ını okurken onun kitabın bir bölümüne yazdığı 

bir epigraftan hatırladığım ‘’Genç Gazeteciye Nasihatler’’ diye çok eski bir kitaptan 

bahsetmişti. Hoş, o kitabı bulamamıştım ama zaman içinde bizim de böyle kendi 

kendimize ve başkalarına önerilerimiz, nasihatlerimiz olmaya başladı. Öncelikle çok iyi 

bir medya okuryazarı ya da takipçisi olmamız lâzım, hepimizin çünkü medya bize her 

zaman bir sürü ipuçları verir, yaşamı farklı bir yerden gösterir veya aynı yerden 

gösterir; biz onu farklılaştırmaya çalışırız. Yazar Alev Alatlı bir röportajında şöyle 

demişti: ‘’Ben bütün magazin eklerini okurum gazetelerin çünkü çok önemlidir, onlar 

açık istihbarattır.’’ Hakikaten öyledir. Bir ülkede ne olup bittiğini anlamak istiyorsanız o 

ülkenin medyasına bakmanız lâzım. Bizim gibi sosyal bilimler alanından gelen 

insanların mutlaka medyayı takip etmesi lâzım. Ama tabii sadece böyle bir ekrana boş 

boş bakmak değil; hakikaten eleştirel bir tonda bakmak, not almak, o mekanizmaları 

değerlendirmek, okur temsilcisine mektup yazmak, diğer şikâyet mercilerini aramak 

vesaire gibi daha aktif katılımlı bir seyirci olmamız lâzım. Mutlaka gazete okumamız 

lazım; içeriği, politikası, ideolojisi ne olursa olsun. Hatta çaprazlayarak okumamız 

lâzım. Örneğin; bir çocuk gelin haberini daha muhafazakâr bir gazete nasıl veriyor, 

daha solda durduğunu söyleyen bir gazete nasıl veriyor, liberal bir gazetede bu nasıl 

haber oluyor? Bütün bunları okurken kıyaslamamız çok kolay. Üstün bilgileye sahip 

olmamıza da gerek yok analize falan. Dolayısıyla önce medyayı takip edeceğiz ama 

başka bir gözle, başkalarının medyasını da takip edeceğiz daha alternatif yayınlara 

yönelmek de bence çok önemli, hoş bir şey. Sonrası da istiyorsak eğer yazmaya 

başlamak, devam etmek. Tek söyleyebileceğim bunlar olur; takip etmek ama boş boş 

değil, işin içini deşerek takip etmek. Bence her şey orada düğümleniyor.  

  

Ukrayna uyruklu FEMEN grubunun Türkiye şubesi ve Türkiye’deki feminizm algısı 

üzerine Uçan Süpürge’den Selen Doğan ve feminist aktivist Nilberk Günay ile 

röportajımızın üçüncü bölümü sizlerle buluşmaya devam ediyor. 
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FEMEN Türkiye Etkisi Ve Kadın Aktivizmi 

Medya açısından sanırım hepimizin beklediği o an geldi. FEMEN Türkiye ofisi 

sonunda açıldı. Bir yandan endişeli bir yandan da heyecanlıyız. FEMEN sizce 

neler yapabilir Türkiye’de?  

Bizim her şeyden önce bir demokratik hak arama kültürümüz olmadığı için 

demeyeceğim ama bu kültür çok belli yerlerde olduğu ve toplumun genelinin bundan 

haberdar olmadığını bildiğim için öyle şeylere çok şans tanıyamıyorum maalesef ülke 

genelinde. Türkiye için çok radikal bir şey tabii ki bu. Kadınlar için de yeni bir ses ve 

soluk. Ancak bunun sürekliliği konusunda şüphelerim var. Daha ilk hafta üyelerden 

Didem FEMEN’den ayrıldı. Bu konuda o kadını suçlamıyorum tabii ki çünkü eminim 

kendisi bir yerlerden tehdit aldı. Öyle olmasa bile bir şekilde korktu radikal 

İslamcılardan. Bu tür şeylerde direkt üyeleri değil de içinde bulunduğumuz toplum 

yapısını suçlamak daha yerinde diye düşünüyorum.   

 

Ancak FEMEN’in genel görüşüne baktığımızda kendilerinin ateist bir bakış 

açısına sahip olduğuna tanık oluyoruz. Bu bakış açısıyla kendilerinin İslam’a 

saygılı olmasını beklemek feminizm açısından biraz absürt değil mi? 

Bazen içinde yaşadığınız toplumun değerlerinin bilincinde olmanız ve bu anlamda 

ufak adımlar atmanız beklenir sizden. Göğüsler bizim için vücudun bir parçası olabilir 

ancak toplum için bu nü bir portredir. Ayıptır, seks demektir. Kadın göğsü cinselliktir. 

Bu tür bir anlayışın hakim olduğu toplumumuzda dine bu şekilde saldırmak ne kadar 

doğrudur? Feminist olduğunu söyleyen birçok kadın bile bugün Müslüman ülkemizde 

ve Orta Doğu coğrafyasında.  
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Bunun en büyük örneğini FEMEN’e karşı gösteriler yapan ve İngiltere’de yaşayan 

feminist Arap kadınlarından gördük. Bazı kadınlar göğüs göstermenin kadının kendini 

objeleştirmesi ve bu seks metasını yeniden üretmesi olarak algılayabilir. O yüzden 

FEMEN’in Türkiye’de dikkatli olması, kendilerine zarar getirebilecek aykırı 

protestolardan kaçınması gerekiyor. Başlarına bir şey gelirse herkesten çok biz 

üzülürüz. 

Bu anlamda biraz post modern feminizmi de tartışmak gerekiyor sanırım. Sizce 

feminizm sadece akademide mi kalmalı? FEMEN bugün kimsenin yapamadığı 

bir şeyi yaparak, sokağa çıkarak dünyada sesini duyurdu. Sizce edepli bir 

akademik makale mi işimizi görür yoksa reel eylemler mi? 

Post modern feminizm dünyada 70’li yıllarda sesini duyurmaya başladığından beri bu 

tartışma mevcut. Elbette kadınlar sokağa çıkacak, bangır bangır sesini duyuracak. 

Ancak bunu yaparken de içinde bulunduğu toplumun kültürel gereksinimlerinin ve 

kurallarının da farkında olacak. Bunu kendini kısıtlamak için değil, aksine kültürün 

getirdiği birtakım normları feminizmin içine yedirerek yapacak. Her kültürün kendi 

feminizmi vardır baktığımızda. Evrensel bir feminizm geçerli olamaz zaten sosyal 

psikolojiye baktığımızda da. Her coğrafyanın kadınlarının gereksinimi farklıdır. Bence 

FEMEN Türkiye de Türkiye’de yaşayan kadınların gereksinimlerinden yola çıkarak 

eylemlerini yaparsa bunun getirisinin daha fazla olacağı kanısındayım. 

 

Aslında FEMEN post modern değil de ekstrem feminizm gibi yeni bir başlık 

altında incelenebilir. Yaptıkları akademik dünyanın çok dışında. Bununla birlikte 

büyük ses getiriyor ve bu eylemlerden  sonuç alıyorlar. Peki, sizce Türkiye’de 

yaşayan kadınların gereksinimleri nelerdir ve FEMEN Türkiye bu konuda ne 

yapmalıdır? 

Ekstrem sözcüğü içinde marjinal bir olgu barındırdığı için dışlar aslında bu kadınları. 

Şu an yaptıkları ekstrem olabilir ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz tabii ki. 

Türkiye’de yaşayan kadınların öncelikle feminizm olgusunu öğrenmeye ihtiyaçları var. 

Bunu öğrendikleri vakit zaten gerisi kendiliğinden gelecektir. Demin de konuştuk ya 

feminizm nedir, ne değildir… İşte bu kadınlar bunu FEMEN’den öğrenebilirler. FEMEN 

bu kadınlar için sokağa çıkıp onlara feminizmi, eşitliği, barışı öğretebilir. Bu 

potansiyele zaten sahipler. Ancak bir anda sokağa çıkıp soyunarak ve diğer kadınların 

size katılmasını bekleyerek bu kadınları kaybedersiniz. FEMEN’in amacı kadınları 

kaybetmek değil, kazanmak olmalı. Umarım ileriki günlerde eylemlerini bu doğrultuda 

şekillendirirler ve Türkiye’deki kadınları da kazanırlar. 
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AYAKÜSTÜ GÜZELLİK 

  
Ne vakit havada biraz nem olsa 

Ayaküstü aşkların sesleri değer kulağıma 

Hepsi birer karanlığı azaltırlar 

Bazen de karanlığı yakarak belki 

Belki gecenin içinden geçerken 

Belki dizinde otururken gecenin 

Hepsi birer birer çıkarlar gözümden 

Ve alaycı gülüşür gözlerim görene, görebilene... 

Yine güzellik kazandı bakın (!) 

Bu ışık ışık sokaklar 

Yine elleri dolu dolu teyze 

Durakta birini bekleyen mağrur genç 

Otobüse öylesine binen avare 

Aslolanı görene kadar 

Kazandı güzellik. 

 

Cemile Sönmez 
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Yazarımız Asude Argun 2014 Astroloji 
Ajandası ve Astroloji Takvimi 
hazırlamış  
 
“10 yıldır kendi astroloji ajandasını ve 
takvimini tasarlayıp, basan biri olarak, 
istek üzerine bu sene baskı sayısını 
çoğaltım.  
  
Neler var içinde? 
  
Astroloji Ajandası'nda,  
Her günün tüm astrolojik açıları, Ay 
Boşlukta saatleri,  
Hicri Takvim, Fırtına Takvimi bilgileri... 
Dini ve resmi tatil günleri... 
Takvim sonunda senenin geri hareketleri, 
ay ay gezegen transitleri, tutulmalar, ay 
fazları listeleri... 
Ve astrolojiye yeni başlayanlar için bu 
hareketlerin astrolojik anlamları, 
yorumları... 
Sembol anahtarları eşliğinde...”  
  

 
Astroloji Takvimi'nde, 
Haftalık düzende, günün tüm 
astrolojik hareketleri... 
Ay fazları, burç geçişleri... 
Renkli, dekoratif, pratik... 
Randevularınızı kolayca işaretleyecek 
şekilde... 
  
Sınırlı sayıda basıldı, tanesi 30'ar TL 
Yakında kitapçılarınızda bulabilirsiniz, 
ya da  mail ile istek yapabilirsiniz. 
 
asudeargun@jupiterdanisma.com  

astroloji ajandası Asude ARGUN 

mailto:asudeargun@jupiterdanisma.com
mailto:asudeargun@jupiterdanisma.com
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KOÇ ve yükselen KOÇ 

21 Mart - 19 Nisan 

Bu yıl şanslı olduğunuz alanlar ev, aile ve yerleşimle ilgili konulardır. Ev satın almak, 

taşınmak, tadilat yaptırmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ebeveynleriniz, 

büyükleriniz ya da yakınlarınızla ilgili olumlu gelişmeler sizi ruhen rahatlatacak. Yılın 

yarısından sonra kendinizi sanatsal, sporsal, hobisel anlamda gösterdiğiniz, adeta 

hayat sahnesinde sergilediğiniz konularda şanslı olacaksınız. Çocuk sahibi olmak 

isteyenler için olumlu gelişmeler onları bekliyor olacak. 

Bu senenin mücadele alanı ise maddi konular, ortaklaşa kazanımlardır. Ortaklaşa 

gelirlerinizi kontrol altına almanız ve finansal konuları idare etmeniz gerekecek. 

Başta eşinizden gelen kazançlarda bazı daralmalar olabilir. Ortaklıktan elde ettiğiniz 

gelirde zorlanabilirsiniz. Miras, vergi, prim, nafaka gibi konularda da çaba 

harcamanız gerekebilir. Her türlü spekülatif yatırımlardan, borsadan, kredi ve kredi 

kartlarından uzak durmalısınız.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 

20 Nisan - 20 Mayıs 

Yıl içinde şanslı olduğunuz konular yakın çevrenizden yanadır. Yıl içerisinde bolca 

seyahat yaparak birçok şey öğrenebilirsiniz. Kardeş, komşu ya da kuzenlerinizle ilgili 

farklı ama olumlu gelişmeler olabilir. Bilginizi artıracağınız bu süreçte, öğrendiklerinizi 

etrafınızla da paylaşacaksınız. Yılın yarısından sonra evinizle, ailenizle ilgili büyüme, 

gelişme görebilirsiniz. Ev almak ya da dizayn ettirmek isteyenler için olumlu gelişmeler 

yakındır.  

Senenin zorlu konusu ise partnerinizle ilişkinizdir. Eşinizin yaşadığı bazı zorlukları 

sizin omuzlamanız gerekebilir. Ortalıktan yana sorunlar çıkabilir. Anlaşmalar yaparken, 

yeni adımlar atarken, ilerde kısıtlanmamak için önlemler almalısınız. Aynı yola baş 

koyduğunuz insanlarla ilişkiniz sınanacak. Eşle ilgili sorunları çözmek için danışmanlık 

almanız yerinde olacak. Attığınız imzaların ne kadar önem taşıdığınızı bilmelisiniz.  

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 

21 Mayıs - 21 Haziran 

Senenin şanslı konuları, harcamaları kontrol etmek şartıyla parasal konulardır. Bu 

sene birikimlerinizi daha doğru değerlendirme yolları arayabilirsiniz. Parasal alanda 

daha dikkatli olmanız gerektir. Koşullara göre hareket etmeli ve bütçenizi toparlama 

yolunu bulmalısınız. Yaz aylarından itibaren iletişim ve ticaretten yana 

rahatlayabilirsiniz. Aynı zamanda kardeş, komşu ya da akranlarınızdan yana oldukça 

şanslı olabilirsiniz.  

Bu sene zorlandığınız konulara gelirsek, ofis hayatınızdaki zorluklar dikkat 

çekmektedir. Çalışma şartlarınıza, gündelik hayatınızın temposuna ve sağlığınıza 

dikkat etmelisiniz. Detaylı çalışmanız, hizmet vermeniz, astlarınızla ilişkilerinizi 

düzenlemeniz gerekecek. Birçok iş için yoğunlaşmanız, analiz etmeniz, ustalığınızı 

göstermeniz gerekecek. Sağlığınız her zamankinden daha ön planda olacak.  

martı* ocak 2014 
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BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Bu sene sizi daha da sosyalleştirecek şansınız devam edecek. Yeni gireceğiniz 

dernek, grup ya da cemiyetlerde doğal olarak ilgi çekeceksiniz. Ama bu şartları yılın 

ilk yarısında elde edemeyeceğinizi bilip, iyi bir planlama yapmalısınız. Zira yılın diğer 

yarısı biraz geri çekilip beklemeniz gerekebilir. Arınacağınız, fedakarlıkta bulunarak 

gelişeceğiniz bir süreçe girmiş olacaksınız.  

Yılın zorlu alanı ise yakın çevreyi kapsamaktadır. Kardeşler, kuzenler, akranlar, 

komşular bunlar arasındadır. Alışveriş yaptığınız esnafınız, iletişim içinde olduğunuz 

kişiler, sürekli gidip geldiğiniz mesafeler ve eğitimle ilgili konularda kadersel zorlukları 

aşmalısınız. Öyle ki hem her türlü trafiğiniz artacak, hem de pek çok sorunu bir arada 

halletmek durumunda kalacaksınız.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Yılın ilk yarısı şanslı olduğunuz konular, geçmiş konuların, eskiden yaptığınız 

fedakarlıkların size geri dönmesidir. Kendinizi dinleyebileceğiniz, arınabileceğiniz bir 

olumlu dönemden geçmektesiniz. Yaz aylarından itibaren bireysel çıkışa 

başlayabilirsiniz. Kendinizi doğal olarak ortaya koyacağınız şartlar oluşacak. 

Olayların hızlanacağı bu dönemde başta sağlığınız olmak üzere, kendinizle ilgili tüm 

konularda daha şanslı olacaksınız.  

Bu sene zorlandığınız konular ise daha çok ebeveynleriniz, eviniz ve ailenizle ilgili 

olacak. Ailenizde yaşayacağınız sıkıntılar sebebiyle hayatın tüm yükünü 

omuzlarınızda hissedebilirsiniz. Hayatınızın en karanlık gecesinden geçmekte 

olduğunuzu, ama sabahın her zamankinden daha güzel geleceğini bilmelisiniz. Bu 

sancılı dönemle birlikte, hayatınızda önemli bir çıkışı yaşamakta olduğunuzu 

anlamalısınız. 
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YENGEÇve yükselen YENGEÇ 

22 Haziran - 22 Temmuz 

Bu sene pek çok alanda öne çıkacak ve dikkat çekiyor olacaksınız. Kendinize önem 

vermeniz güveninizi artıracak. Sağlığınızda gözle görünür iyileşmeler olacak. Evli 

olanlar kendilerini daha güvende hissedecekler, bekarlar ise evliliğe doğru 

gideceklerdir. Yazın maddi konularda şanslı olacaksınız. Fırsatları iyi değerlendirmeli, 

ama abartıdan uzak durmalısınız. Maaşınızın, kazançlarınız, menkul ve 

gayrimenkullerinizde artışla karşılaşabilirsiniz.  

Sene içinde bu kadar da şanslı olmadığınız, hayatın gerçekleriyle uğraşmak 

durumunda olduğunuz konular da vardır. Aşk hayatınızda zorluklar yaşamakta 

olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili artan sorumluluklarınız, zorluklar ister istemez 

neşenizi kaçırabilir. Ancak sorunların üstüne gitmeli, ilişkilerinizi ciddiye almalı, 

geliştirmeye özen göstermelisiniz.  
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YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Yılın şans getiren konuları daha çok maddi alanda olacak. Eşinizin kazancı artarken 

siz de şanslı olacaksınız. Ortaklaşa işler yapıyorsanız gelirleriniz artacak. Nafaka, 

miras, prim, geri ödeme, sigorta, hisse, telif gibi alacak ve verecek konularıyla 

yakından ilgileneceksiniz. Senenin ilerleyen günlerinde ise, yabancılar, yurtdışı, 

hukuksal, dini ya da ahlaki konularla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi maddi, manevi 

gelişleştireceğiniz fırsatları yakalamalı, yeni bağlantılar kurmalısısınız. 

Ancak bu sene kontrol dışı, istemediğiniz bazı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorun 

yaratan olaylar karşısında geri planda kalmanız, kendinizi göstermek için sabırlı 

olmanız gerekebilir. Sağlığınıza özen göstermeli, endişelerinizi bir kenara 

bırakmalısınız. Yaşlı kişilerle daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Hastalık, sağlık 

durumları, hastane işlerini düzenlemek durumunda kalabilirsiniz.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Şanslı olduğunuz alanların başında yurtdışı, yabancılar, uluslararası konular ve 

seyahat gelmektedir. Kendinizi manevi anlamda geliştireceğiniz, bilginizi artıracağınız 

bir süreçten geçeceksiniz. Yılın diğer yarısında ise tüm bu öğrendiğiniz konular ve 

gelişiminiz işinize, hayat hedeflerinize yansıyacak. İşinizde gündeme gelen olaylarla 

kendinizi ortaya koyma fırsatını yakalayacaksınız. Ödül, terfi, atama gibi 

beklentileriniz gerçekleşebilir. Çalışmayanlar için aile hayatları ön planda olacak, 

gelişmeler yüz güldürecek.  

Yılın zor konularına baktığımızda kişisel girişimler öne çıkmaktadır. Bekar olanlar 

evliliği ciddiye almalıdır. Evli olanlar ise ilişkilerini kontrol etmeli, gereken sorumluluğu 

göstermeli, hayatlarının kontrolü ellerine almalıdır. Bu zorlu süreçte sağlığınıza dikkat 

etmelisiniz. Sıkı diyetlerden, sağlığınızı tehdit edecek uğraşlardan sakınmalısınız.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 

23 eylül - 22 ekim 

Şanslı olduğunuz konular işiniz, kariyerinizde ortaya çıkacak. Çalışmayanlar içinse 

evlilikle ilgili olumlu konular gündeme gelebilir. Hayat hedeflerinizi, kariyerinizi, 

toplumsal tanınırlığınızı rahatlıkla ortaya koyacağınız şartlar oluşabilir. Önemli 

kişilerle tanışıp, sosyal statünüzü genişletebilirsiniz. Yaz aylarından itibaren arkadaş 

çevreniz ya da dernek, vakıf gibi sosyal çevrenizden yana şanslı olacaksınız.  

Bu yılın zorlandığınız alanına bakacak olursak, daha çok maddi konulardır. Parasal 

sorunları çözmeniz gerekecek. Cebinizdeki parayı, üretiminizi, kazançlarınızı 

korumalı, bunları artırmanın yollarını bulmalısınız. Hem finansal zorluklar yaşarken, 

bir yandan da yatırım yapmanız gerekebilir. Bu dönemde sahip olduğunuz şeylerin 

kıymetini bilerek,  kendinize olan güveninizi daha sağlamlaştıracaksınız.  
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KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Yıl içinde şanslı olduğunuz konular ofis hayatınız, çalışma şartlarınızda olacak. 

Sabah kalkıp, akşam yattığınız tüm rutinlerinizi düzenleyip, iyileştirebilirsiniz. Hizmet 

aldığınız, verdiğiniz tüm konularda hem pratik, hem verimli, hem de maharetli olmayı 

sağlayacaksınız. Yaz aylarından itibaren ise ilişkiler açısından hızla ilerleyeceğiniz bir 

süreç başlayacak. Evlilik, ortaklıktan yana şanslı olacaksınız.  

Bu yılın zorlu konuları ise mesleki alanda kendini göstermeye devam edecek. Bu 

süreçte iş değişikliği yapabilir, mevcut işinizde ek sorumluluklar alabilir, üzerinizdeki 

baskının artığını hissedebilirsiniz. Özellikle üstleriniz, yöneticileriniz ya da sizin için 

önemli olan kişilerle ilgili diyaloglarınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kariyerde 

ilerlemek istiyorsanız, sorumluluklarınızı gözden geçirmeli, iyi bir plan yapmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Bu yıl spor, sanat, hobi gibi alanlarda oldukça başarılı olabilirsiniz. Yaptığınız işleri 

sergilemek, sahnelemek, alkış almak için destekleneceksiniz. Aşk hayatınızda 

coşkulu, neşeli olacaksınız. Aşık olmak, aşkı yaşamak için bu fırsatı kaçırmamalısınız. 

Çocuklarla ilgili konularda önemli gelişmeler olabilir. Yaz aylarından itibaren gündelik 

hayatınızdaki hareketlilik artacak. İşyerinde hünerlerinizi ortaya koyacağınız fırsatlar 

doğabilir. Sağlığınızla ilgili gelişmelerde olumlu yönde olacak.  

Bu yıl zorlandığınız ve mücadele etmeniz gereken konular ise yabancılar, yurtdışı, 

akademik ya da hukuksal alanda ortaya çıkacak. Kendinizi geliştirmek, daha 

akademik seviyede bilgi almak için adım atmalısınız. Hukuksal konularda, medya, 

basın yayın alanının da disipline olmalısınız. İlahi, dini, ahlaki ya da vicdanla ilgili 

manevi konuları da ciddiye almalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Bu yıl ortaklaşa işler alanından oldukça başarılı olacaksınız. Başta evlilik, ortaklık gibi 

alanlarda yeni adımlar atabilirsiniz. Ne zamandır devam eden ilişkinizi,  bu sene 

evliliğe çevirebilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizin sayesinde daha büyük fırsatlar elde 

edebilirsiniz. Senenin devamında ise maddi alanda harekete geçebilir, kazançlarınızı 

gözden geçirip, arttırmak için adım atabilirsiniz.  

Bu sene sorumluluk almanız gereken konularsa ekipler, gruplar oluşturmaktır. Her 

türlü sosyal çevre içinde olmalı, gruplara girmeli, arkadaşlıklarınızı geliştirmelisiniz. 

Ancak ortaya çıkan sorunları sizin çözmeniz gerekecek. Gelecek günlere ilişkin 

planlarınızı yaparken de umutsuz olabilirsiniz. Ancak bireysel değil, toplumsal 

çalışmanın önemini anlamlısınız. 
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astroloji eğitim ajandası 
 

2014 Yeni Astroloji Sınıfları başlıyor… 
 
Vedik Astroloji  
26 Ocak Pazar 14:00’de… 
Merih Akalın eşliğinde, Hint bilgeliği ve Vedik Astrolojisi 
konusunda bilgiler verilecektir.  
Sideral zodyağın doğasına özel teknik detaylar aktarılacaktır.  
İsteyenler ek olarak, Uluslararası Dirah Akademi’nin sertifikasını 
almak için başvurabilirler.  
Aylık ücret 300 TL 
 
Temel Astroloji  
18 Ocak Cumartesi saat 10:00’da… 
Asude Argun’la, 16 haftalık programda, katılımcıların kendi 
haritaları eşliğinde, astroloji programı öğrenilerek ilerlenecektir.  
Horoskop hazırlama ve kombinasyon yapma konusunda bilgiler 
verilecektir.  
Burçlar, evler, gezegenler, açılar gibi horoskobu oluşturan major 
ve birçok minor göstergeler aktarılacaktır.  
Aylık ücret 250 TL 
 
İlerleyen günlerde Online Temel Astroloji ve İleri Seviye sınıfları 
açılacaktır.  
Detaylar için: www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri 
 
Kayıt için: asudeargun@jupiterdanisma.com  

http://www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri
http://www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri
http://www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri
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mailto:asudeargun@jupiterdanisma.com
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2014 Yeni Astroloji Sınıfları başlıyor… 
 
Horoskop Okuma 
7 Şubat Cuma 14:00’te… 
Asude Argun’la, 12 haftalık programa, daha önce Temel ve İleri 
Seviye eğitimlerini almış kişiler katılabilir.  
Dersler, astroloji teknikleri üstünde kısaca durulduktan sonra, 
uygulamalarla devam etmektedir.  
Katılımcılar ve danışanlardan örneklerle horoskop okuma beceri 
kazandırılacaktır.  
Aylık ücret 250 TL 
 
Klasik Astroloji 
15 Ocak Çarşamba saat 10:00’da… 
Asude Argun’la, 16 haftalık program içinde, Ptolemy’nin 
Tetrabiblos’u eşliğinde Klasik Astroloji bilgileri aktarılacaktır.  
Program içinde Horary (Soru) Astrolojisi, Electional (Seçimsel) 
Astroloji bölümleri yer alacaktır.  
Bu eğitime Temel, İleri Astroloji ve Horoskop Okuma eğitimlerini 
almış kişiler katılabilir.  
Aylık ücret 250 TL  
 
İlerleyen günlerde Online Temel Astroloji ve İleri Seviye sınıfları 
açılacaktır.  
Detaylar için: www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri 
 
Kayıt için: asudeargun@jupiterdanisma.com  

http://www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri
http://www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri
http://www.asudeargun.com/Astroloji-Dersleri
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Yayın Yönetmeni 
Yasemin Sungur 

www.yaseminsungur.com  
Editör 

Zeynep Kıyak 
Sevilay Acar 

 
Tasarım ve Uygulama 

Zuhal Bozdağ 
www.rengarenkwebhizmetleri.com  

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar  
Asude Argun  
Aytül Bingöl 
Aylin Türkşen Aysel 
Bahanur Alişoğlu 
Banu Özkan Tozluyurt 
Başak Tecer 
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Facebook:  facebook.com/MartiDergisi 
Twitter: @MartiDergisi 
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Dergimize ismini seçtiğimiz Martı Jonathan Livingston, Amerikalı yazar Richard Bach 
tarafından yazılmış, bir martının hayatını ve sürüyle birlikte olan yaşamını anlatan bir 
hikâye.  
 
Martı Jonathan Livingston, en sevdiğim kitaplardan biri, Martı Jonathan ile aramızda 
bir aşk olduğunu rahatlıkla itiraf edebilirim. Tanıştığımız zamandan beri hayatım, 
kararlarım ve davranışlarım üzerinde çok etkisi oldu. Pek çok kararımda bana örnek 
oldu. 
 
‘Martı’ kendini bulma, keşfetme, hayallerdeki mükemmelliğe ve yaşamda ki 
özgürlüğe ulaşma mücadelesini anlatır. Sıra dışı olmayı göze alan bu nedenle sürüden 
uzaklaştırılan bir martının hikayesi. 
Bu yazıyı okumanızı öneririm.  Yasemin SUNGUR 
 
http://www.martidergisi.com/jonathan-livingston-ve-richard-bach  

 
“Ne dedikleri umurumda bile değil. Onlara uçmanın ne demek 
olduğunu göstereceğim. Eğer istedikleri buysa, kuraldışı 
olacağım ve onları pişman edeceğim.” 
- Martı Jonathan Livingston 
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Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir 

Kapak Fotoğrafı Mustafa Türk 

insan.gelişim.koçluk.liderlik.sanat.tiyatro.sinema.eğitim.aşk.yemek.gezi.doğa.kitap.gelecek.astroloji 

“Gözünle gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi 
sınırlıdır. Anlayarak bakmaya, bildiklerinin ötesine geçmeye 
çalış. O zaman uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin.” 
-Martı Jonathan Livingston 

 


