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

illüstrasyon: Nalan Ece
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Merhaba,

Ben kelimelere aşığım, bunlardan biri de “gelişim”.

Daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu bir yaşam için gelişim. Birey olarak
gelişim ancak birlikte, ben, sen, biz, hepimiz. Gelişim her alanda, hayatın
her alanında. Gelişim bedensel, algısal, bilişsel, duygusal, ruhsal, sosyal,
kültürel, sanatsal. Gelişim insanın olduğu her noktada, sürekli gelişim için
gören ve düşünen her insan için.

Ben öğrendiğim, bildiğim her şeyi, yaşadığım her deneyimi paylaşmayı,
bunun için öğrenci kalmayı seçtim. Paylaşmak için pek çok araç var,
bunların çoğunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sonra bir gün kendi
aramızda konuşurken bizim Martı bir dergi olsa ve istediği her yere uçsa
dedik. Bizim martının hikayesini içerde okuyacaksınız.)

İşte şu anda ilk sayfasını okuduğunuz Martı Dergisi bu ihtiyaçlardan
doğdu.

Gelişimin her noktasına uçacak, insana ve yaşamına her açıdan
bakacak, yaşadığı şehri yansıtacak, insanların olduğu her yere
uğrayacak, okuyan her yaştan kişi ile iletişim kuracak, vapur ve simit
keyfini herkesle paylaşacak, karanlıkta her zaman aydınlığın peşinde
olacak ve hep daha yükseklere uçmaya çalışacak.

Bu sayımız Aralık 2010, size kendini tanıtmak için hazırlandı. Aylık dergi
olarak yayınlanacak. Ocak 2011 1.sayımız olarak hazırlanıyor. Dergi her
zaman ücretsiz dağılacak. Eğer size ulaştı ise, siz de sevdiklerinize
ulaştırmak için el aldınız demektir.

Tasarımı, yayınlanması, içeriği genç bir ekip tarafından hazırlanmaktadır,
dergimizde konuk yazarlar olacak. Paylaşmak istediğiniz konular,
önerileriniz varsa bize ulaşın yeter. Ayrıca bu konularda eğitim alan,
kendini geliştirmek isteyen gençler aramıza katılsın isteğindeyiz. Bakalım
bu satırları okuyup kimler gelmek isteyecek?

Dergimizde her ay, yaşamın her noktasından izler bulacaksınız. Katılın ve
paylaşın.

Ruhunuz hep gülsün, sevgiyle.
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Yeni bir yıla merhaba demeye hazırlanırken; hayallerden hedeflere, 
hedeflerden gerçeklere bir yolculuk yapalım mı?

Bize Bağlı
Bu akşam da gönlümüzce bitmediyse gün,
Demek tümü bizim omuzlarımızda yükün.
Gelin, buna bir çare bulalım.
Bunca olduğumuz gayri yetmiyor.
Yarın daha iyi adam olalım.
Yarın daha sağlam, daha akıllı
Yarın daha sevdalı, daha haklı
Günün bize bağlı olduğunu bilelim. 

Ne güzel söylemiş Melih Cevdet Anday. Tüm içtenliğimle bir ek yapmak istiyorum:
“Yarın daha iyi, daha güzel, daha paylaşımcı, daha kararlı olalım.”

Yaptığımız her şey bir düşünce ile başlıyor, yeni fırsatları yakalamak ve başarmak için yeni bir düşünce
ile tekrar yola çıkmalıyız. Doğru karara, doğru adıma ulaşmak için özgün ve yaratıcı düşünce
geliştirmeliyiz. Ancak özgün ve yaratıcı düşünce ile problemlere gerçek, yenilikçi çözümler bulabiliriz.
Tüm bilgi ve deneyimimizden süzdüğümüz özgün ve yaratıcı düşünce ile yeni gelişen duruma
bakabilmek için hayal gücümüz devreye girmeli hemen.

“Düşlerinizi kovmayın, çünkü onlar gidince siz kalırsınız belki ama artık yaşamıyorsunuz demektir.”
diyen Mark Twain‟e hak vermemek mümkün mü?

Hayal gücünü harekete geçirmek için merak etmeli ve soru sormalıyız. Merak etmek, farklı açılardan
bakmayı sağlar.

4

Yasemin Sungur

2011 İçin Hazır Mısınız?
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Hayal kurmak her şeyin başlangıcıdır.

“Hayallerden hedeflere ve hedeflerden gerçeklere bir yolculuktur yaşam...”

Nereye gideceğimizi bilmiyorsak, nereye gittiğimizin bir önemi yoktur. Bu nedenle hayatımız,
kariyerimiz, ailemiz, işimiz ve benzeri konularda hayal kurarak, hedefler belirlemezsek, belirsizliğin
içinde kayboluruz. İstediğimiz gibi bir yaşam için yapılması gereken ilk şey, hedeflerimizi belirlemektir.

Hedefleri belirlemek; hayattaki, işteki, ailemizdeki, kariyerimizdeki, çocuklarımızla ilişkimizdeki
öncelikleri belirlemeye yardım edecektir. Bu öncelikleri gerçekleştirmede gösterdiğimiz performans,
yaşamın o alanını ne kadar etkili yaşadığımızla ilgili önemli ipuçları verecektir. Hedeflerimizi ne kadar
kısa zamanda ve ne kolaylıkta gerçekleştirdiğimiz ise verimliliğimizi ortaya koyar.

Her hedef, planla harekete geçer.

Plan yapmanın amacı, bir hedefe ulaşmak için yapılacak işlere önem sırası vermek, bu önem sırasına
göre de adımları yerine getirmektir.

O nedenle her plan, mutlaka açık bir hedefi ve bunu izleyen adımları kapsamalı.

Hedef belirlemek, günlük işlerden uzun vadeli planlamalara kadar, hayati bir önem taşır.

Hedef belirlemek, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilmenizi sağlar.

Güçlü yönleriniz, hedeflerinize ulaşmanızda daha etkili bir yol belirlemenize yardımcı olur.

2011 yılına girmek için gün saydığımız bu günler, hayatımızı bize bir kez daha gözden geçirme isteği
duyarız.

Eğer siz de aynı istek içindeyseniz, haydi birlikte yapalım.
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Hayallerinizi yazın,

Bu hayalleri gerçekleştirme isteğinizi kontrol edin, tam olarak istediğiniz nedir?

Hedeflerinizi tanımlayın ve yazın,

Önceliklerinizi belirleyin,

Hedefleriniz için süre belirleyin,

Hedeflerinize ulaştığınız zaman ne elde edeceğinizi tanımlayın,

Hedefinize ulaştığınızda kendinize hangi ödülü vereceğinizi belirleyin,

Yapılacakları önemine göre sıralayın,

Hedeflerinizi gerçekleştirirken kendinizi kontrol etmek için kriterler belirleyin,

Günlük, haftalık, aylık adımlar belirleyin,

Plan yapın,

Planınızı en yakın zaman diliminde uygulamaya başlayın, yani şimdi

“Başardıklarımızın yüzde 80‟i, harcadığımız zamandan kullandığımız yüzde 20 ile gerçekleşiyormuş.”
Enerjinizin, düşüncelerinizin, zamanınızın ne kadarını gerçekleştirmek istediğiniz hayal ve hedefler için
ayırıyorsunuz?

Bir kez daha düşünmek için doğru zamandayız. Ben yeni planlar için harekete geçtim bile.

Yeni yılda anlamlı, coşkuyla ve sevgiyle geçen anlar diliyorum.

6
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Siemens Sanat‟ın yeni sezondaki ikinci sergisi „Ham Hâller‟ 8 Aralık‟ta 
sanatseverlerle buluşuyor. Mürteza Fidan ve T. Melih Görgün„ün 

küratörlüğünü gerçekleştirdiği sergide Özlem Gök, Melike Kılıç, Tunca 
Subaşı ve Johannes Vogl‟un yapıtları yer alıyor.

Adres: Meclisi Mebusan Cad. No:45 Fındıklı – İstanbul
Tel: (0212) 334 11 04

Gürbüz Doğan Ekşioğlu‟ nun „Milliyet Gazetesi, Milliyet Kitap Eki 
Kapak İllüstrasyonları‟ sergisi 4 - 30 Aralık 2010 tarihleri arasında 

Füsun İnan Art Gallery‟de sanat severlerin beğenisine sunuluyor.
Adres: Fırın Sokak Zino Apt. No:11/1 Teşvikiye

Tel: 0212 232 40 49

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Anadolu Ajansı ve Agence France
Presse (AFP) işbirliğiyle İstanbul‟a foto muhabirlerin gözünden tanıklık 

eden bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor;
Foto muhabirlerinin Gözünden İstanbul. 

Sergiyi  5 Ocak 2011 tarihine kadar gezebilirsiniz. 
Adres: İstanbul Fransız Kültür Merkezi: İstiklal cad. N :4 Taksim 

Tel: 0212.393.81.11 

“Batılılaşan İstanbul‟un Rum Mimarları” sergisi, 3 Aralık‟a kadar Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Osman Hamdi Bey Salonu‟nda ve 

17 Aralık 2010 -16 Ocak 2011 tarihleri arasında ise, Beyoğlu –
Sismanoglio Megaro binasında görülebilir.

Yenilikçi çalışmalar ve Türk bestecilerle önemli işbirliklerine imza 
atmayı sürdüren arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu 19 Aralık‟ta bu kez özel 

bir projeyle sahnede. Cemal Reşit Rey Salonu‟nda gerçekleştirilecek 
İstanbul‟un Ses Telleri‟nin dünya prömiyerinde albümün tanıtımı ve özel 

fotoğraflardan oluşan bir gösteri  yer alacak. 
Bilet Fiyatları: 29.00 – 19.00 TL

Kültür Sanat Ajandası

Islak ve gri caddeler… Şehrin bu halinde sergi gezmeyi, sinemaya 
tiyatroya gitmeyi daha çok istiyor insan. Seçenek çok, o zaman size 
yardımcı olalım.  
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Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran İstanbul‟un değişen ama hiç 
silinmeyen bir yüzünü sahneye taşıyor. Kendilerinin oyuncu olarak yer 
aldıkları projede sahneyi İstanbul‟un sokak satıcıları ile paylaşıyorlar: 
Hurdacısı, simitçisi, macuncusu, boyacısı, bayrakçısı, taksitçisi, 
bozacısı, nohut-pilavcısı, midyecisi, hallaççı, kalaycısı, çiçekçisi, falcısı, 
ciğercisi, bileyicisi ve daha fazlası ile aynı sahnede oynuyorlar. 
Gösterilerin tümü ücretsiz. 
04 Aralık 2010 Cumartesi 20.00
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
05 Aralık 2010 Pazar 20.00
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi
06 Aralık 2010 Pazartesi 20.00
Ümraniye Atakent Kültür Merkezi
07 Aralık 2010 Salı 20.00
Samandıra Kültür Merkezi
08 Aralık 2010 Çarşamba 20.00
Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi‟nin (SSM), Ağa Han Kültür Vakfı‟nın 
işbirliğiyle düzenlediği Ağa Han Müzesi Hazineleri sergisi 27 Şubat 
2011‟e kadar gezilebilir. 2013 yılında ziyarete açılacak Ağa Han 
Müzesi‟nin başyapıtların  ülkede gerçekleştiriliyor.
Adres: Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan
Tel: 0212 277 22 00

19 Aralık 2010 Pazar 11.30‟da İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu“Mevlana‟yı Anma Konseri”ni Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu‟nda izleyebilirsiniz. 
Bilet Fiyatları: 15.00 – 12.00 TL

“Müzikal zekası“ ve “mükemmel piyano tekniği“ ile Gerhard Oppitz ve 
Dennis Russell Davies gibi dünyanın önde gelen müzik otoritelerinin 
övgü alan ünlü piyanist Seda Röder, “İstanbul‟u Dinliyorum” (Listening
to Istanbul) isimli konseriyle 17 Aralık 2010, Cuma günü  saat 
20.00‟de Akbank Sanat‟ta sahne alacak.
Tam  20 TL, öğrenci 10 TL
Ayrıntılı Bilgi için:  www.akbanksanat.com

Daha fazla kültür sanat haberi için www.kultursanatajansi.com

http://www.akbanksanat.com/
http://www.akbanksanat.com/
http://www.akbanksanat.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
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Demet Ergin 

Aydınlanmanın Diyalektiği

“En geniş anlamıyla ilerlemeci bir düşünme olarak Aydınlanmanın öteden beri hedefi, insanları
korkudan arındırmak ve efendi konuma getirmek olmuştur (…)

Yukarıdaki cümleyle söze başladıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eseri Theodor W. Adorno ve
Max Horkheimer II. Dünya Savaşı yıllarında kaleme almışlardır. 1940‟lı yılların vahim ve vahşet dolu
atmosferinde her iki düşünür de zorunlu olarak ABD‟ye gittikleri yıllarda aydınlanma kavramına birçok
açıdan yaklaşmışlar ve onun beklentinin aksine tersine bir seyir izlediğini, insanlığı daha üstün bir
mantık düzeyine ulaştıracağına daha çok yıkıma sebep olduğunu açıklamaya çalışmışlardır.

Çağımızın en güçlü hatta acımasız akıl eleştirilerinden biri olarak gösterilen bu eserin ana teması
„aydınlanmanın kendi ideallerine ihaneti‟ üzerinde şekillenir. Adorno ve Horkheimer‟ın anlatmaya
çalıştıkları en dikkat çekici ve bugün de güncelliğini koruyan olgu aydınlanmanın bizzat karşısında
durduğu batıl inanç sisteminin ya da mitlerin ta kendisine dönüşmesidir. Yazarların da dediği gibi “Mit
zaten aydınlanmadır ve Aydınlanma mitolojiye geri dönmektedir.” Aydınlanma batılın / mitlerin yerine
mantığı ve bilgiyi koyan bir kavramdır. Böylece yüzyıllar boyunca insanları korkutan ve boyunduruk
altına alan inanç sistemlerini sorgulayarak sahip olduğu bilgi gücüyle insana doğa karşında üstünlük
bahşeden bir dönüm noktası olmuştur.

Bilginin gücüyle doğaya egemen olan insan „her şeyin her şeyle özdeş olduğu‟ yani özne-nesne
özdeşliğinin hüküm sürdüğü bir dünyada yeni bir egemenliğin boyunduruğu altına girmiştir.
Aydınlanmanın ileri sürdüğü gibi akıl sadece özgürleşme ve ilerleme değildir. Akıl aynı zamanda
iktidar ve egemenliktir. Akla ve bilgiye yüklenen bu üstün misyon, tıpkı batıl inanç ve mitlerin hüküm
sürdüğü dönemlerde olduğu gibi insanları birlikte hareket etmeye, aynı şekilde düşünmeye, belirlenen
kuralların dışına çıkmamaya yöneltmektedir. Kendisine ve nesnel doğaya yabancılaşan insan
aydınlanmayla oluşan özdeşlik düşüncesiyle bir insanın diğer insanı acımasızca ezdiği ve doğayı
denetim altına almak isterken yıkımı ve tahribatı meşru kıldığı uygulamaları üzerinde derinlemesine
düşünmeden kabul etmiştir.

Bu sayfalarda size her ay bir kitabı ya da kitapları sizlerle 
paylaşacağız, satır aralarına dalacağız. İşte ilk kitabımız.

satır arası



Adorno ve Horkheimer, güncelliğini halen koruyan bu eserde yukarıda özetlemeye çalıştığım
aydınlanmanın mitsel dönüşümünü mitoloji, din, ahlak, sanat ve kültür endüstri kavramlarından yola
çıkarak bizlere anlatmaya çalışırlar. Dili birçok kitaba göre biraz daha ağır olan bu kitabı okumaya
başladığınızda birey olarak kendinizi farklı hissettiğiniz modern toplumda aslında „özdeşliğin farklılık
kılığına bürünmüş halinin‟ size benimsetildiğini fark edeceksiniz. Kitabın sayfalarında ilerledikçe
yazarların da dediği gibi „insanlığın gerçekten insani bir duruma ulaşmak yerine neden yeni bir tür
barbarlığa battığını anlamaya‟ ve en önemlisi aydınlanma üzerine „Aydınlanmaya‟ başlayacaksınız…

Aydınlanmanın Diyalektiği

Yazar : Theodor W. Adorno-Max Horkheimer
Çeviri : Nihat Ülner, Elif Öztarhan Karatoprak
Yayınevi: Kabalcı Yayınları Felsefe Dizisi
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Ayşe Dural

Çarlık Rusyası’na Yolculuk

Eğer zaman makinesi olsaydı (ki bir gün mutlaka yapılacak) pek çok yerin dışında Çarlık Rusya‟sına
doğru da yolculuğa çıkmak isterdim. Yolculuk dediysem herhalde bir iki dakika sürerdi. Öyle çok da
geri değil sadece iki yüz yıl yani 19. yüzyıla gitmek isterdim. Ne de olsa okuduğum tüm Rus romanları
ya da izlediğim Rus filmleri bu döneme denk geliyor. Gogol, Tolstoy ya da Dostoyevski. Hepsinin
yaşadığı ortamları belki de kendilerini görmek; hoş bir hayal… Derken, öyle zaman makinesine falan
binmeden, kendi ulaşım olanaklarımla İstanbul‟da Çarlık Rusyası‟nı yaşadım. Semt İstanbul‟un
göbeği, Tepebaşı. Mekanımız eskiden Bristol Otel olan şimdi de Pera Müzesi‟ne ev sahipliği yapan
tarihi bina. Çok önemli sergilere ev sahipliği yapan Pera Müzesi bu kez de „Çarlık Rusyası‟ndan
Sahneler: Rus Devlet Müzesi Koleksiyonu‟ndan 19. Yüzyıl Klasikleri‟ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi hakkında söylenecek tek söz var: 2010 yılının en önemli sanatsal etkinliklerinden biri olan bu
sergiyi herkesin gidip görmesi. St. Petersburg Rus Devlet Müzesi‟nin geniş koleksiyonundan seçilen
aralarında İlya Repin, Venetsianov, Pavel Fedotov, Vasiliy Perov, Nikolay Yaroşenko, Vladimir
Makovski ve Kasatkin gibi dönemin önemli ustalarına ait 65 eser yer alıyor sergide. Küratörlüğünü Rus
Devlet Müzesi Müdür vekili Evgenia N. Petrova ve Tayfun Belgin‟in yaptığı sergiye müzenin 4 ve 5.
katları ayrılmış. Sergide Çarlık Rusyası‟ndan hangi sahneleri izleyeceğinizi sizinle paylaşmak isterim.
Sergide 19. Yüzyılın ikinci yarısından çeşitli öyküler anlatılıyor.

Pera Müzesi 20 Mart 2011‟e kadar çok önemli bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor: „Çarlık Rusyası‟ndan Sahneler.‟ 
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Bu yüzyılın ikinci yarısını şöyle bir hatırlayacak olursak, Kırım Savaşı (1853-1856), Çar 1. Nikolay‟ın
ölümü üzerine oğlu 2. Alexandr‟ın tahta çıkması, 1869‟daki sosyalist eğilimli Narodnik (halkçı
hareket) doğması, 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 yıllarındaki Rus-Türk Savaşı, 2. Nilolay‟ın
öldürülmesi, Yahudi pogromlarının başlaması, Çar 3. Alexandr‟ın öldürülmesi, otoriter Çar 2.
Nikolay‟ın tahta çıkması gibi daha pek çok olay yaşanmış. İşte böyle bir dönemden sahneler yer
alıyor; çalışma ve yoksulluk, çocukların dünyası, halk eğlenceleri, savaş ve ölüm ile kentsoylu
yaşamdan sahnelerle devrime kadar yaşamın her alanından sahneleri yansıtıyor sergi.

Bu sahneler okuduğunuz romanlarda yer alan ve kafanızda düşlediğiniz sahnelerle örtüşüyor birebir;
yani yaşıyorsunuz, içine giriyorsunuz. Bazı tabloları üç boyutlu zannediyorsunuz. Resim sanatıyla çok
ilgili olmasanız bile eserlerdeki ışık oyunlarına bayılıyorsunuz. Ve aklınıza „Rus ruhu‟ kavramı geliyor.
Bu ruh, edebiyatta, müzikte ve güzel sanatlarda aşk, acı ve ölümün kol gezdiği bir duygu dünyası
olarak işlenmiştir. Gündelik yaşam resimlerine 1860‟lardan sonra gerçekçi eğilimler hâkim olur. Ve
ilerici ressamlar çağın can alıcı sorunları olan sosyal adaletsizlik, serflik, çocuk işçiliği, kadınların hor
görülmesi gibi konuları en gerçekçi şekilde işlemeye başlarlar. Çarlık Rusyası‟ndan Sahnelerde işte bu
„gerçekleri‟ görüyorsunuz ve adeta detaylar karşısında nutkunuz tutuluyor.

Pera Müzesi‟nin duvarlarını Rus Gerçekçilerinin muazzam tabloları 20 Mart 2011 kadar süsleyecek.
Bu tablolar içinde 19.yüzyılın ikinci yarısına ait en ünlü Rus resmi olan ve dünya resim sanatının en
anlamlı başyapıtlarından biri olarak bilinen İlya Repin‟in „Volga Kıyısında Burlaklar‟* adlı tablosunun
yanı sıra Karl Lemoh‟un Yaz (Tebriklerle) , Nikolay Yoraşenko‟nun Yazar Lev Tolstoy‟‟un Portresi ve
Salıncakta isimli eserleri büyülüyor. Bir hafta sonunuzu ya da felekten çaldığınız bir gününüzü mutlaka
Pera Müzesi‟nde geçirin, pişman olamayacaksınız.

Adres: Meşrutiyet Cad. No:65 Tepebaşı-Beyoğlu
Tel: 0212 334 99 00
www.peramuzesi.org.tr

*Burlak: Sezonluk işçilere, berduş, yersiz, yurtsuz anlamında burlak deniyordu.

http://www.peramuzesi.org.tr/
http://www.peramuzesi.org.tr/
http://www.peramuzesi.org.tr/
http://www.peramuzesi.org.tr/
http://www.peramuzesi.org.tr/
http://www.peramuzesi.org.tr/
http://www.peramuzesi.org.tr/
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Can Sungur

Müzeci ve Küratör: Tayfun Belgin

- Bu sergi, realizm akımına adanmış bir sergiden çok, Rus klasiklerinde okuduğumuz dönemin
insanına ve hayata adanmış bir sergi gibi duruyor. Bu dönemin insanını ve bu zamanı neden seçtiniz?
Nasıl gelişti?

Üniversitedeyken bu eserleri ilk defa 1982 senesinde görmüştüm, 1985 senesinden sonra Gonçarov,
Tolstoy ve Gogol gibi Rus yazarlar ile ilgilenmeye başladım. 1995‟de de ilk defa Bonn Müzesi‟nde bu
eserleri görünce aklıma böyle bir sergi oluşturmak fikri geldi. Yedi sene sonra da bu fikrimi ilk önce
Avusturya‟da gerçekleştirdim. Bu dönemin eserlerinde hümanizm, açık doğa ve açık insanlar beni çok
etkiledi. Bu sanatçılar, bu insanların fakirliğini onurlu bir şekilde gösteriyorlar.

Böyle eserleri bir araya toplamak zor bir iştir. Hem doğru insanları tanımak ve hükümetleri ikna etmek,
hem de ciddi bir bütçe gerektirir. Bu unsurları bir araya getirdikten sonra ancak sergiyi oluşturma
çalışması başlar.

- Serginin küratörü olarak, resimleri gruplarken ve sergi alanına yerleştirirken aklınızda ne vardı?

Sergileri oluştururken bir senaryoya ihtiyaç vardır. İsterseniz resimleri kronolojik olarak dizebilirsiniz
ama bu hiçbir zaman sergi alanının gerçekliğini göstermez. Hâlbuki sergi alanı benim için çok
önemlidir. Mesela burada sergimiz 2 katta. Eğer 3 katta ya da 1 katta olsaydık çok farklı senaryolar
ve dizilimler olurdu. Senaryo hazırlamanın kolay görünmeyen pek çok zorluğu var. Tematik olarak
dizilim yaparken resimlerin hangi salona ne büyüklükte sığdıklarını da göz önünde bulundurmak
gerekiyor. Getirmek istediğimiz resimlerden bir tanesi binaya sığmadı mesela, vazgeçmek zorunda
kaldık.

- Vazgeçtiğiniz tema oldu mu?

Meşhur Fransız aşçı Paul Bocuse der ki, “Restoranımı terk ettiğiniz zaman açlık hissetmeniz gerekir.
Yemeği kendinizi şişirmek için yemeyin, bir festival haline getirin.” Ben de bunu amaçlarım. Sergide
işlenen bir temayı başka perspektifler altında da işleyebilmek için her şeyi bir seferde görmemek lazım.
Mesela ben 250 eserlik bir sergi katiyen hazırlamam. Bu sayıda eser bir arada çok fazladır ve konuyu
bitirebilir, tekrar sergisi yapılamaz derecede kısıtlar. Bizim burada Ivgena Petrova ile seçtiğimiz 65
eser, belli bir dönemi çok iyi yansıtıyor. Burada bir eseri aldığınız zaman bütün duvar eksik kalıyor, bu
sergiden hiçbir parçayı çekip alamazsınız. Bu benim için çok önemli.

Karl-Ernst-Osthaus-Museum‟un yöneticisi ve „Çarlık Rusyası'ndan
Sahneler‟ sergisinin küratörlerinden birisi olan Tayfun Belgin ile 
sergiler ve küratörlük hakkında bir röportaj.
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- Bugün ulaştığınız noktaya ulaşmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Nasıl bir birikim, nasıl
çalışmalar gereklidir?

Sevdiğim bir Alman yazar, kitap yazdığım dönemde bana şöyle demişti; “Bu kitabı yaz ama kendini
asla bir yazar olarak görme.” İnsanın hayatta kendisini ne olarak gördüğü, zihninde kendisini nasıl
konumlandırdığı çok önemlidir.

Sanat Tarihi okuyorsanız bunu sevgiyle okumalısınız. Küratör mü olacaksınız, müzecilik mi
yapacaksınız... Önemli olan büyük bir sevgi ile bu yola gitmek ve dışarıya açık olmak. Okul okunur,
mezun olunur, master yapılır. Önemli olan okulu hızla bitirmek, okurken kendini sevdiği bir konuya
odaklamak ve üzerine gitmek. Rönesans mı? Rus realizmimi mi? Orijinalleri görün, bakın, okuyun,
araştırın. Uluslar arası tecrübe de çok önemlidir. İmkânınız olduğu ölçüde başka ülkelerde kalmak ve
onların kültürlerini tanımak çok önemli, bu insanın vizyonunu geliştirir.

Okuldayken girdiğim bir derste, bir profesörümüz yalnızca kırmızı olan bir resim hakkında 45 dakika
konuşmuştu. O dersin kırk beş dakikasının bir dakikasını bile anlamamıştım, Barnett Newman‟ın
Who‟s Afraid of Red Yellow and Blue eseriydi. 22 yaşında, okul bitirmiş, yurtdışı gezileri yapmış,
sanata merakı olan ben, hiçbir şey anlamamıştım. Beyefendiye sordum, “Ben bu resmi ne zaman
anlayabilirim?” diye. “Üç sömestr oku oğlum, o zaman tekrar görüşürüz seninle” dedi. Hakikaten öyle
oldu. İşin içine felsefe girdi. Modern sanatı, hele soyut sanatı anlamak için felsefe bilmek, modern
felsefeyi bilmek çok önemlidir.

- Sizce dijitalleşen hayat, bizim zamanımızdan geleceğe böyle eserler bırakılmasını etkileyecek mi?

Benim inancım şu; maalesef, dijital sanatlardan geriye eser kalmayacak. Bugünün sanatçılarının çoğu,
pazar için çalışıyor, kalıcılığı hedefleyen işler yapmıyor. Pazar için, müzayedeler için çalışılıyor artık.
Bir müzayede evinin 2010 senesinde yapılmış bir eseri müzayedeye sokmamalı mesela. Bir eseri, o
dönemin sanatına göre inceleyebilmek için, üzerinden en az 10 yıl geçmiş olmalı. Yoksa o eseri nasıl
değerlendireceğiz? Acaba o dönemin simgesi mi bu eser, yoksa herhangi bir eser mi? Türkiye‟de bu
konuda çok titiz davranılmıyor.

Dijital arşivlerin saklanması zordur. CD‟lerin ömrü ancak 25 yıl. Doğru şekilde saklayamazsak dijital
arşivlerimiz oluşmaz. Twitter, Google, Yahoo gibi yerler geçicidir, geriye kalan her zaman arşivlerdir.
Kalıcılık hangi şartlar altında olacak, nasıl sağlayacağız, bir müzeci olarak bizim için ciddi konu bu.



“Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl
pırıl bir sabahtı.

Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi,
martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma
yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

Sahilin ve teknenin çok ötesinde, bir martı, Jonathan Livingston, tek başına uçuş
çalışmaları yapıyordu. Yüz fite yükseldiğinde perdeli ayaklarını indiriyor,
gagasını kaldırıyor ve ona acı veren bir kavisi oluşturabilmek için kanatlarını
iyice geriyordu. Eğer bu kavisi oluşturabilirse daha yavaş uçabilecekti. Şimdi
rüzgâr hafifçe yüzünü yalıyordu.”
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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.

Yasemin Sungur

Dünyanın en tanınmış martısıdır Jonathan Livingston. Konuşan bir 
martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün 
temsilcisidir. Yaratıcısı Richard Bach‟la okuyanları bambaşka 
dünyalara götürürler.  

16

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.”
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Martı Jonathan Livingston, Richard Bach‟ın en çok satan kitabı. Richard Bach‟ın hayallerini yaşamasını
sağlayan kitap. Diğer bütün kitaplarının üzerine Martı‟nın yazarı yazdıran kitap.

Richard Bach‟ın Martı‟yı yazma hikayesi de Martı kitabının öyküsü kadar ilgi çekici.

Lisedeyken İngiliz edebiyatı dersini almamak için yaratıcı yazı dersini almış Bach. Öğretmenleri
öğrencilerine A almalarının tek yolunun yazdıkları makaleyi satmak ve kanıt olarak da aldıkları çeki
getirmek olduğunu söylüyor. Bach, yerel astronomi kulübü hakkında bir yazı yazıp onu Long Beach
Press Telegram‟a satıyor, 25 dolarlık bir çek alıyor ve onu öğretmeninin masasının üstüne koyuyor.
Böylece A‟yı hak ediyor.

Bach, bu deneyim ile yazı yazarak para kazanabileceğini öğreniyor. Uçakları da çok seviyor, bu
yüzden uçak dergileri için yazmaya başlıyor. Editörlerden biri ona havacılık yazarlığı ile
geçinemeyeceğini söylüyor ve bir akşam kirayı nasıl ödeyeceğini düşünürken editörünün ne kadar
haklı olduğunu anlıyor.

Bach o günleri şöyle anlatıyor:

“Ama sonra çok garip bir deneyim yaşadım. Karanlıkta arkamda birinin konuştuğunu duydum ve bu
Jonathan Livingston Seagull‟dı.” diyor. “O, benim başka bir seviyemdi. Çok garip psişik bir deneyimdi
–hikayenin tam renkli halinin gözlerimin önünde gerçekleştiğini gördüm ve yazabildiğim kadar hızlı
yazmaya başladım. Bu küçük karakteri ve macerasını çok sevmiştim. Hikayenin üçte ikisi bittiğinde
birisi fişi çekti.”

Bach, hikayenin üzerinde çalışmayı bırakıp uçmak üstüne üç ayrı kitap yazıyor. (Stranger to the
Ground, Pırpır ve Hiçbir Şey Rastlantı Değil). Daha sonra 1968‟de, martının hikâyesini yeniden
görmeye başlıyor ve hikayeyi bitiriyor.

17
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Bach, onu New York‟taki bir ajansa gönderiyor. Ajans hikayeyi Manhattan‟daki 18 ayrı yayımcıya
götürüyor, ancak kimse konuşan bir martının hikayesini istemiyor. Sonrasında, hikayeyi Bach‟ın
Ohio‟daki evine geri yolluyor. Paket geldiğinde Bach posta kutusundan iki mektup alıyor. Birisi
temsilcisinden gelen olumsuz yazının olduğu mektup, diğeri Bach‟ın tüm uçuş yazılarını okuduğunu
söyleyen başka bir editörden gelen mektup. Editör, Bach‟a elinde hiç yayımlanmamış yazısının olup
olmadığını soruyor. Bach, ona martı kitabını yolluyor ve Macmillan çekinerek de olsa 1970‟te Martı‟yı
yayınlıyor.

Başlarda satışlar yavaş ve Bach‟ın kendisi kitabından birkaç yüz adet satın alıp Trade-A-Plane
dergisindeki bir reklam aracılığıyla satıyor. Kitabın satışları yavaş ama istikrarlı bir şekilde artıyor.
Martı, 1971 ve 1972 yıllarının en çok satan kitabı oluyor. Günümüzde, Trade-A-Plane dergisi ile
satılan kitapların tanesi eBay‟de yaklaşık 300 dolara alıcı buluyor.

Baskısı için çok zorlandığı, 10 bin kelimeden daha az olan Martı en çok satanlar arasına giriyor ve
Bach‟ı milyoner yapıyor.

Martı 1972 yılında 1 milyon adet satıyor ve 13 kasım 1972 tarihli Time dergisine kitabıyla birlikte
kapak oluyor.

“Martı Jonathan Livingston sıra dışı bir kuştu. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar
geri dönebilmek için uçar. Bunun dışında bir şey öğrenmek için uğraşmazlar, öğrenmek istedikleri bir
şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı, karınlarını doyurabilmektir. Oysa Martı Jonathan Livingston
için önemli olan yemek değil uçmaktı. Martı Jonathan, uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu. “

“Gözünle gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. Anlayarak bakmaya, bildiklerinin
ötesine geçmeye çalış. O zaman uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin.”
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“Bir geleceği seçmenin bir yolu da,

onun kaçınılmaz olduğuna inanmaktır.”

Richard Bach 1936 doğumlu. 74 yaşında ve yazmaya devam ediyor, geçen yıl yeni kitabı Hipnozcu
yayınlanıp, Türkçeye çevrildi.

ABD'li yazar 1955'te Long Beach State College‟e başlıyor. Amerikan Hava Kuvvetlerine katılmak için
üniversiteden ayrılıyor; Hava Kuvvetleri‟nde pilot olarak çalışıyor. F-86 ve F-84‟leri uçurmayı
öğreniyor. Hatta F-100‟lerle birkaç saatlik uçuşlar bile yapıyor. Kore Savaşı sonrası Bach, ikmal
subaylığına atanıyor. Bu görevinden memnun kalmayıp hava kuvvetlerinden ayrılıyor.

Ardında birçok işe giriyor. “Çok agresiftim” diye anlatıyor. “paspas sapları dağıtmak kendime uygun
görebildiğim bir şey değildi, o yüzden 1958‟de bir mektup yazdım ve gitmeme izin verdiler.”

Kısa süre sonra hiçbir işte tutunamadığını fark ediyor, en çok çalıştığı süre bir yıl. “Sonra sıkıntıdan
deliye dönüp işi bırakıyordum” diyor.

Sivil uçuşlarda pilotluk yapmaya başlıyor. Bileti 3 dolara olan Travel Air uçağıyla yaptığı gezilerden ve
kanadın altındaki yalnız uykularından yeni kitaplar ortaya çıkıyor.

Kurgu ve hayal konusunda birçok eser yazıyor. Kitaplarını çoğunlukla kendi hayatından esinlenerek
yazıyor. Kitaplarının hepsinde bir şekilde uçmaktan ve gökyüzünden bahsediyor.

İlk eşi kolejden arkadaşı, 6 çocuğu var. 1977‟de Martı kitabının filminin çalışmaları sırasında aktris
Leslie Parrish ile evleniyor. Ruh eşim dediği Leslie Parrish, „Bach‟ın Sonuza Uzanan Köprü‟ ve „Bir‟
eserlerini etkileyen kişi olmuş, 1999‟da boşanmışlar. Birbirlerini özgür bırakmak için ayrılmışlar. Bach
Parrish ile evliliğinin bitişini anlattığı bölüm de benim için çok şaşırtıcı.

“Ruh eşi olan iki kişi arasında öğretici bir bağ vardır. Leslie ile çok uzun süren bir öğrenme süreci
geçirdik, birkaç sene önce Leslie şaşırtıcı bir şeyi fark etti. „Richard, farklı amaçlarımız var!‟ dedi. Ben,
küçük maceralar ve kitap yazmak istiyordum. Leslie bütün hayatı boyunca çalıştı, huzur, yavaşlamak,
basit ve ağırdan alan bir hayat istiyordu. Bizi ayıran para, aile, başka bir erkek veya kadın değildi. Biz
farklı gelecekler istiyorduk. O, kendisi için doğru kişiydi. Ben de kendim için doğru insandım. Sonunda
seçim yapma vakti geldi. Ya evliliği kurtaracaktık ve birbirimizi yoracaktık: „Olmak istediğin kişi
olamazsın.‟ Ya da ayrılıp aramızdaki aşkı ve saygıyı kurtaracaktık. Biz, evliliğin önemsiz olduğuna
karar verdik. Ve şimdi ayrı hayatlar yaşıyoruz.”
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Richard Bach ile Martı kitabı üstünde Amazon.com‟un yaptığı bir söyleşiyi Martı dergimizin ilk
sayısında sizlerle paylaşıyoruz.

Öyle görünüyor ki okuyucularınız kendi deneyimlerinizin hikayelerini duymayı seviyorlar.
Amazon.com‟da kitabınıza yapılan yorumları okuyordum ve hikayelerinizin birçok insanı çok derinden
etkilediğini gördüm. Martı kitabınız ile başlayan takdir ve minnettarlıklar, „Sonsuza Uzanan Köprü‟ ve
„Bir‟ ile devam ediyordu. İnsanların çok ihtiyacı olan bir şeye hitap ettiğiniz kesin. Bunun ne olduğunu
belirtebilir misiniz?

Bu, benim çok farklı olmamdan değil herkes gibi olmamdan kaynaklanıyor. Hayatın beni şaşırtan
sürprizleri aslında herkesi şaşırtıyor. İnsanlar günlük hayatımıza yansıtabileceğimiz bir mükemmelliğin
peşinde, piyon olmadığımıza inanmak istiyorlar. O insanlar içlerinde hemen şimdi etraflarındaki
dünyayı değiştirecek güce sahip olduklarını biliyorlar! Bana göre kozmik kurallardan en harikası
düşündüğümüz şeylerin deneyimlerimizde gerçeğe dönüşmesidir. Bir şeyi, herhangi bir şeyi aklımızda
tuttuğumuz zaman şans bizi kendimizin gitmek istediği yöne yönlendiriyor.

Bana biraz şimdiki günlük hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Kuzeybatı Pasifik‟te yaşıyorsunuz. Eski
günlere özlem duyan bir hayatınız mı var, yoksa teknolojiyle iç içe güne ayak uyduran mı?

Keşke sadece ayak uyduran olabilse, burada oturmuş iki bilgisayar ekranına bakıyorum. Sanırım uçak
pilotu olan çoğu kişinin içinde hem bir son teknoloji makine merakı hem de eskicilik var. Benim iki
uçağım var. Birisi Cessna Skymaster, 21. Yüzyıl harikası süper modern bir uçak. Bu uçak herhangi bir
yere çok hızlı ve çok rahat gitmenize izin veriyor. Bu, uçmanın bir yolu ve çok harika bir his. Diğer
uçak ise 1943 yapımı bir pervaneli uçak, fabrika yapımı olan en basit uçak. Pilot, uçağı sopayı
kullanarak uçuruyor ve size yardım eden göstergeler yok. Pilot, etrafına bakarak uçurmak zorunda.
Uçmaya ilk başladığımda bunun gibi bir pervaneli ile başlamıştım. Ama içimdeki bir ses “Richard,
kariyerin süresince birçok uçak kullanacaksın ve bazıları gerçekten egzotik uçaklar olacak. Ama
onlardan öğrenebileceğini öğrendiğin zaman pervaneliye geri dönüp uçmanın ne demek olduğunu
öğreneceksin” dedi. Bence öğrenme yerimiz sevdiğimiz şeylerle ilgilidir. Benim için bu uçuş oldu. Bir
başkası için bu, tekneler veya mimari veya reklamcılıktır. Neyi gerçekten seviyorsak, öğrendiklerimizi
onu yaparak öğrenebiliriz. O yöne doğru yürüdüğümüzde bizi güçlendiren, bize zevk veren, perspektif
kazandıran olaylar görürüz. Ve hayatımızın bir metaforunu yaşarız.

Bu da kitaplarınızdaki başka bir tema gibi duruyor – Uçmanın sizin bilinçaltı gezilerinizin metaforunu
oluşturması.

Evet. Bir uçağı uçurmaya daha başlamadan önce “Bunun olabileceğine inanıyorum” demeliyiz. Ama
dışarı çıkıp bir uçağı kaldırmaya çalışırsak bunu başaramayız. Bin veya on bin veya beş yüz bin kilo
ağırlığındadır, hayatta kaldıramayız. Etrafına çok dikkatle bakarız ama ne ipler, ne kablolar, ne de
hidrolikleri vardır. Ancak bildiğimiz görünmez büyülü bir güç ile onu yerden bir tüy gibi kaldırabiliriz.
Bizim işimize yaraması için nasıl çalıştığını anlamak zorunda değiliz, denememiz yeterli olacaktır. Bu
küçük pervaneliyi alıp 64km hızla uçun. Bakın! Küçük tekerleri yerden havalanıyor! Ve havacılığın
görünmez prensibine ne kadar hakimsek o kadar özgür oluruz. Bana göre yaşamanın da görünmez
bir prensibi vardır. Eğer hayatımızın her adımında bize rehberlik yapıldığına inanırsak, gerçekten
yönlendiriliriz. Bunun gerçekleşmesini izlemek çok harika bir deneyimdir.
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Bach uzun süredir uçuş süresini kaydetmiyor, ama toplamda yaklaşık 8,000 saatlik uçuş süresine
ulaştığını tahmin ediyor. “Ne kadar artsa da hiçbir zaman çokmuş gibi gelmiyor” diyor. Şimdilerde
hala uçuyor, ancak çoğunlukla motorlu planörünü kullanıyor.

“Uçmanın en güzel yanı nereye giderseniz gidin her hangar sizin evinizdir,” diyor.

Martı kitabının yazarı Richard Bach yaşam öyküsü ile de ufkumuzu açmaktadır.
Eğer hala okumadıysanız lütfen hemen kendinize Martı‟yı hediye edin ve okumaya başlayın, okumak
sadece birkaç saatinizi alacak… Hayal gücünüze ve yaşamınıza etkisi size bağlı, benim için yıllardır
sürüyor…

Kitapları
- Martı Jonathan Livingston
- Güvenlikten Kaçış Running From The Safety
- Sonsuza Uzanan Köprü The Bridge Across Forever
- Hiç Bir Şey Rastlantı Değil Nothing by Chance
- Mavi Tüy Gönülsüz Bir Mesihin Serüvenleri Illusions
- Gelincik Hikayeleri The Ferret Chronicles
- Bir One
- Pırpır Biplane
- Uzak Diye Bir Yer Yoktur There's No Such Place as Far Away
- Aklım Nereye Gidiyor? Out of My Mind
- Hipnozcu The Hypnotist
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“En iyi hıza ulaştığın an, cennete de ulaşmış olacaksın Jonathan. Ve bu saatte
bin mil, bir milyon mil hızla ya da ışık hızıyla uçmak anlamına gelmiyor. Çünkü
rakamlar sınırları belirler; iyinin, mükemmelin sınırları yoktur. Mükemmele
ulaşmak orada olmak demektir.”



“Bildiğim tek yanıt, senin milyonda bir rastlanan kuşlardan olduğun Jonathan.
Yola çıkanlarımızın çoğu çok yavaştı. Nereden geldiğimizi hemen unutup nereye
gittiğimizi merak bile etmeden, günübirlik yaşayarak çoğu kez birbirinin aynısı
olan şeyi yaptık; bir dünyadan gelip diğerine gittik. Yemekten, birbirimizle
mücadele etmekten, sürüye gücümüzü kanıtlamaya çalışmaktan daha başka
yaşama nedenleri olduğunu öğrenmek için kaç yaşamdan geçmek zorunda
kaldık, bir fikrin var mı Jonathan?”
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Seyahat etmek, özünde bir yerden bir başka yere gitme durumu. Halbuki seyahat edene yani seyyaha
sorarsanız yeni bir dünyanın keşfi...

Seyahat etmek benim için ne zaman bir tutkuya dönüştü hatırlamıyorum; hatırladığım bir gezinin
sonunda, “peki bundan sonra nereye gideceğim” sorusunun beynimi kemirmeye başlaması...

Sonra bir de baktım zamanımın büyük kısmını daha önce görmediğim yerleri araştırmaya, oralara
nasıl giderim diye düşünmeye harcar olmuşum. Aklımın bir köşesi hep bir sonraki neresi olacak diye
çalışmaya başladı. Birkaç ay bir yerlere gidemeyince sıkıntılar basar, her şeye sinirlenir oldum. “Benim
gezim geldi, gitmem lazım” ağzıma sıkça takılan laflar oldu. Daha önce görmediğim bir yerin
fotoğrafını görsem orayı sayıklar, adını dilimden düşürmez oldum. Kendime ha bire gidilecek yerler
listesi hazırlayıp gittikçe yanlarına tik atmaya başladım.

Evet, seyahat etmek bende bağımlılık yaratmıştı!

Peki bu bağımlılığım yan etkilerinden nasıl korunmalıydım?

Sevil Mert

Seyahat Etmek Bağımlılık Yaratır Mı?

dost kervanı

“Daha önce görmediğim 
bir yerin fotoğrafını 
görsem orayı sayıklar, 
adını dilimden düşürmez 
oldum.”
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Seyahat etmek de diğer bütün projeler gibi üç ana kaynağa bağlı; para, zaman, insan.

Bana en çok sorulan soru; “Nasıl bu kadar çok geziyorsun?” Buna çok kolay bir cevabım var: “Benim
evim yok, arabam-yatım-katım yok, lüks yerlerde yiyip içmiyor, o çok beğendiğim „kırmızı‟ ayakkabıyı
almıyorum. Ben bütün yatırımımı seyahatlerime yapıyorum. O kırmızı ayakkabıya elimi uzattığımda
içimde bir ses “o gidiş geliş uçak bileti” diyor bana.” Kırmızı ayakkabı en dayanamadığım şey olduğu
için o örneği veriyorum. En ucuz havayolları hangisi, ucuza nasıl seyahat edilir, en ucuza en iyi otel
nerede bulunur benim yeni uzmanlık alanlarım.

Diğer konu zaman. Nasıl bu kadar vakit buluyorsun, sen çalışmıyor musun? Çalışmaz mıyım hiç, hem
de çok çalışıyorum. Seyahatlerimi tamamen kendim karşılıyorum. Zaman yaratılabilir bir kavramdır
benim için. Hafta sonu iki günlük bir kaçış, uzun hafta sonu (Cuma yada Pazartesi sadece bir gün
izinle), ayrıca ülkemiz tatil cenneti bayramlar, yılbaşları hepsi benim için seyahat fırsatı. Adı seyahat
olunca ille de haftalarca sürmesi gerekmiyor.

Son olarak da insan. Yani gitmek istiyorum da kimse benimle gelmiyor sorunsalı. Kimsenin gelmesini
beklemeden alın sırt çantanızı çıkın, bir iki derken bir süre sonra insanlar sizinle gelmek için can
atmaya başlayacaklardır. Öyle olmasa bile yalnız seyahat etmeye alışınca belki de siz zaten yanınızda
kimseyi istemeyeceksiniz.

Ben seyahat bağımlısıyım, her geçen gün de artarak devam ediyor. Yeni bir yere giderken yaşanan
heyecan, dönüşte debinde biriken anılarla tedavisi olmayan bir bağımlılık. Bulaşıcı etkisi de cabası.

“Lüks yerlerde yiyip 
içmiyor, o çok 

beğendiğim kırmızı 
ayakkabıyı almıyorum. 

Tüm yatırımım 
seyahate.”
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Ayşe Dural

2011’in İlk Hediyeleri

yeni yıl

İstanbul Martıları

Uzun yıllardan beri mücevher ve obje tasarımı alanlarında çalışan, ve pek çok uluslararası ödüle
sahip olan tasarımcı Özlem Tuna'nın „İstanbul Martıları‟ isimli mücevher ve masa üstü ev objelerinden
oluşan yeni koleksiyonu Design Zone'da sergileniyor. Özlem Tuna, hazırladığı yeni koleksiyonunda,
İstanbul' un simgelerinden biri olan „martılar‟ı mücevher ve masa üstü ev aksesuarlarında (kahve, çay
ve espresso setleri…) farklı bir şekilde yorumlamış. Özlem Tuna, İstanbul Martıları için şunları
söylüyor.

''Giderek hızlanan yapılaşma ve şehir yaşamı yüzünden İstanbul, doğadan her geçen gün daha da
uzaklaşıyor. Şehirde yaşayanlara doğayı hatırlatan tek şey artık İstanbul Boğazı ve martılar. Biz
İstanbul Martıları koleksiyonu ile İstanbul‟un her zaman bir parçası olarak kalacak martıları,
hayatımıza daha çok katalım istedik.„

„İstanbul Martıları‟ mücevher koleksiyonunda Tuna 18K altın , 925 gümüş ve inci kullanılmış.
Koleksiyonda „Martılar‟ İstanbul'da yaşayan insanlar ile özdeşleştiriliyor. İnci ise İstanbul'u temsil
ediyor. Yeni koleksiyonunda, Özlem Tuna Tasarım ekibinden tasarımcı Burcu Büyükünal'ın da
tasarımları da yer alıyor.

Özlem Tuna: Design Zone
Adres: Ali Baba Türbe Sokak, No:21/4 Nuruosmaniye - İstanbul
Tel: 0 212 527 9285 info@ozlemtuna.com www.ozlemtuna.com

Adettendir, yeni bir yıla girerken hediye alırız yakınlarımıza. Eğer 
farklılık peşinde koşanlardansanız size dört önerimiz var. Mutlu 
yıllar.

http://www.ozlemtuna.com/
http://www.ozlemtuna.com/
http://www.ozlemtuna.com/
http://www.ozlemtuna.com/
http://www.ozlemtuna.com/
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Ağaçtan Heykeller

Ağaçtan çalışmalarını „duvar panoları‟ ve „iç mekan masa üstü‟ heykelleri olarak iki ana grupta
tasarlayan ve yontan Ahmet Yazıcı sanat çalışmalarına hayatının geç bir evresinde (emekliliğinde)
başlamış olmakla birlikte sürekli sanat dünyasının içinde oldu. Ağaçtan heykel yapmayı seçmesindeki
en büyük etken, yontuya renk dünyasının sonsuz güzelliğini de katabilmek olduğunu söyleyen sanatçı,
heykellerinde genellikle çok sert bir ağaç olan huş ağacını (Baltic Birch)tercih ediyor. Bu malzemede
diğer ağaç türlerinde zamanla ortaya çıkan çatlama vs gibi deformasyonlar oluşmuyor. Heykellerini
„duvar panoları‟ ve „iç mekan masa üstü‟ heykelleri olarak iki ana grupta tasarlayan ve yontan
sanatçının heykellerine tek kelimeyle hayran kalıyor insan. Soyut çalışmaların yanı sıra çok klasik
tarzda yontulmuş heykeller ve duvar panoları da sanatçının çalışmaları arasında yer alıyor. İster
kendiniz için ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi için çok hoş, keyifli bir seçenek.

Sanatçıya ulaşmak için Kültür Sanat Ajansı‟nı arayabilirsiniz. Tel: (0 216) 449 65 94
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Kitap İle Sohbet‟e Ne Dersiniz?

Yasemin Sungur her salı, 11.30-13.30 arası İstanbul oyuncak Müzesi‟nde Kitap ile Sohbet etkinliği
düzenliyor. Müzede, her hafta katılımcılar bir araya gelerek bir ay boyunca bir kitabı okuyor, satır
aralarında dolaşıyor, irdeliyorlar ve zaman zaman yazarlar da davet ediliyor. Daha sonraki aylar yeni
kitaplar okunuyor. Şimdiye kadar Sabahattin Ali‟nin „Kürk Mantolu Madonna‟sı, Salah Birsel‟in
„Boğaziçi Şıngır Mıngır‟ı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu‟nun „Sur ve Gölge‟si, Duygu Asena‟nın „Kadının
Adı Yok‟ ve Emre Caner‟in „Kaplumbağa Terbiyecisi-Osman Hamdi Bey‟in Romanı‟ gibi kitaplar
okundu. İşte size bir seçenek daha. Yeni yılda bir arkadaşınızı, yakınınızın elinden tutup „Kitap ile
Sohbet‟e katılın. Hem kendinize hem de ona çok hoş bir sohbet hediye edin, üstelik konusu da kitap.

Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için.

Telefon edin (0 216) 359 45 50 – 51
Mail yazın info@istanbuloyuncakmuzesi.com
Adres Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sokağı No:17 Göztepe / İST

4 Kitap 4 Keşif

Evet, çok klasik ama en ufuk açıcı, en iyi, en faydalı… En‟leri çoğaltabiliriz. Lafı çok uzatmayalım. Size
4 kitap ve dolayısıyla 4 de yeni keşif vaat ediyoruz. Bir tanesi bir fotoğraf albümü, Selim Güneş imzalı
Lodoslar Kenti: İstanbul. İkinci kitap, Burçak Evren‟in editörlüğünde Türkçe ve İtalyanca hazırlanan
„İstanbul‟daki İtalyan İzi‟ adlı bir çalışma; 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasında İstanbul‟ a gelip
bu kentte iz bırakmış olan ressam, heykeltıraş, mimar, müzisyen, eczacı, doktor başta olmak üzere
çeşitli İtalyan sanatçı ve bilim adamlarını bir araya getiriyor. Bir diğeri Dr. Ali Rıza Bilginer‟in yazdığı ve
fotoğraflarını çektiği Çamlıca: İstanbul‟da Kalan Yaban Yaşamın Son Bahçesi. Kitap Küçük Çamlıca
Bahçesi‟nin çiçekleri, ağaçları, kelebekleri, kuşları ile hiç bilmediğimiz büyülü güzelliklerini gözler
önüne seriyor. Yazarın bir diğer kitabı da yine kendisinin fotoğraflarını çektiği Cilo & Satlar. Hep
terörle bildiğimiz Cilo ve Satlar‟da farklı bir bakışla bizi gezdiriyor, düşündürüyor. İster dostlara,
arkadaşlara, isterseniz de toplu yeni yıl hediyeleriniz için…

Bu 4 kitaba www.kultursanatajansi.com sitesinden sahip olabilirsiniz.
Kitapları edinmek için satis@kultursanatajansi.com‟a sipariş vermek yeterli.
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http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
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Ayşe Dural

Bazı insanlarla tanışmak insanın ufkunu genişletir “Vay be, neler yapabilir insan hayatta” dedirtir. Bu
belki ilk karşılaşmadan sonra olmaz; ikinci ve hatta üçüncüye kadar sabretmeniz gerekebilir. Ama
sonrası büyük bir zenginliktir, sizi besler. İşte Mircan da, öyle. Onu tanımlayacak sözcükler şunlar
olabilir: Kararlı, çalışkan, azimli, yumuşak sert, sözünü sakınmayan ve çok zeki ve zevkli ve detaycı;
çok iyi bir mühendis, iyi ve araştırmacı bir müzisyen, işini iyi yapmaktan başka derdi olmayan bir iş
kadını ve en önemlisi gerçek bir sanatçı. İşte şimdi yeni albümü Elixir ile yine uçurmaya hazırlanıyor
kelimenin tam manasıyla. Selim Güneş‟in ilk yönetmenlik denemesi olan „Kar Beyaz‟ filmine yaptığı
müzikle de 47. Uluslar arası Antalya Altın Portakal Film Festivali‟nde En İyi Müzik Ödülü‟nü
kazandığını da belirtmeliyiz Mircan‟ın.

Elixir‟in öyküsü

Mircan‟ın son albümü Elixir de UCM‟den çıktı, raflardaki yerini aldı. Kelime anlamı „hastalıkları
iyileştirici madde‟ olan Elixir, şiirle müziğin buluştuğu bir çalışma; müzik camiasına bambaşka lezzetler
sunuyor. Gülten Akın‟ın dizeleri, Mircan‟ın besteleri ve yorumuyla buluşunca ortaya bir yaşam iksiri
çıkmış adeta. Bu albüm, sanatçının diğer albümlerinden farklı olarak sadece Türkçe eserlerden
oluşuyor. Sound olarak da diğerlerinden çok farklı olan Elixir‟de klasik Türk müziğinden flamenkoya,
halk müziğimizden caza kadar çok farklı türler aynı eserde harmanlanmış olarak çıkıyor karşımıza.
Albümde Gülten Akın‟ın şiirlerinin yanı sıra, Metin Eloğlu‟nun „Eşcil‟ isimli şiiri de sanatçının
besteleriyle hayat buldu.

“Elixir aslında benim müziği nasıl algıladığımı anlatıyor. Kelime anlamı sağaltıcı etkisi olan ilaç, şifalı
su demek, iksir yani. Müzik de benim içim Elixir demek” diyor Mircan. Ve devam ediyor: “Gülten
Akın‟la tanışmam üniversitenin ilk yıllarına denk düşüyor. Onun „Behçet‟e Ağıt‟ isimli parçasını ilk kez
yirmili yaşlarımda besteledim. Elixir albümü bu anlamda bayağı gerilere gidiyor, üniversite yıllarıma.
BU parçayı yalnızca gitarımla çalıp söylüyordum. Onun dışında da birçok Gülten Akın şiiri çalıp
söylüyordum. Albüm yapmaya karar verdiğim zaman Gülten Akın‟ı aradım ve albüm yapmak
istediğimi söyledim. O ilk telefon konuşmamızın üstünden üç yıl geçti. Bu arada Avrupa
Komisyonu‟ndan tarihin eserlerin yapısal analizleriyle ilgili ileri master seviyesi yapmak için burs
kazandım. İki sene İspanya ve İtalya‟da idim yani, ama bir taraftan da projeye devam ettim. Boş
kaldığım her an bir parça kaydediyordum. Birçok mekandan beslenen bir albüm oldu. Teması da
yaşlanmak ama eskimemek, eskimek ama yaşlanmamaktı.”

Diskografi:
Bizim Ninniler , Kül, Kül&Ashes, Sala, Numinosum, Outim ve Elixir

Mircan‟ın son albümü Elixir raflardaki yerini aldı. Kelime anlamı 
„hastalıkları iyileştirici madde‟ olan Elixir, şiirle müziğin buluştuğu bir 
çalışma; müzik camiasına bambaşka lezzetler sunuyor.

Mircan: Her Derde Deva Bir Ses
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fotoğraf: Deniz Akbulut



oradan buradan
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Sizlere bu keyifli dergi aracılığıyla seslenmek heyecan verici. Bu köşede, oradan buradan, hayatın tam
içinden konulardan söz etmeye çalışacağım. İlk yazımın konusu neredeyse her gün gazetelerde, TV‟
lerde üzerine konuşulan, ne olduğunu bilenlerin keyfini sürdüğü, bilemeyenlerin öcü gördüğü „sanal
alem‟. 2003 yılından bu yana çeşitli platformlarda aktif olarak sanal alemin içindeyim.

Sanal sanal diyerek çoğu kişi tarafından aşağılanmaya çalışılıp yok sayılan bu dünya aslında o kadar
gerçek ki, geçtiğimiz günlerde bunu bir kez daha anlamamı sağlayan iki olay yaşadım. İlki, tek yönlü
bir caddede karşıdan karşıya geçerken ters yönde geri geri gelip bana çarpan taksi olayını
yazmamdan hemen sonraydı. Aralıksız çalan telefonlarım, ardı kesilmeyen mesaj ve anlık iletilerle
geçmiş olsun dilekleri ve yardımıma gelmek isteyenlerle doluydu çevrem. Kardeşlerimin ve oğlumun
bile haberi yokken onlar hemen harekete geçivermişlerdi.

Diğeri ise, arkadaşımız Davut Topcan'ın yatmakta olduğu hastanede ağırlaşması sırasında ve vefatı
sonrası yaşananlardı. Hastanede anne ve babasına destek olanlar, yanı başlarında bekleyenler, vefat
sonrası cenaze arabasıyla Manisa'ya gidenler, anne ve babasına refakat ederek Manisa'ya
ulaşmalarını sağlayan arkadaşlarımızın hemen hepsi Friendfeed platformu sayesinde tanıdığımız
kişilerdi. Bazıları ile yüz yüze görüşmeden kaynaşıp dost olmuştuk. Sevinçlerimizi, hüzünlerimizi de ilgi
alanlarımızdakileri paylaşır gibi rahatça paylaştık.

Müge Cerman

Sanal Alem Aslında Çok Gerçek

“el yapımı twitter kuşları”
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Sanal sanılan dünyanın, gerçeğinden çok da farkı yok bana göre. Kim isem o olarak sürüyor hayatım
sanal alemde de. Google indekslerde işimden olurum diyerek takma isim kullanan dostların da çoğu
kendileri gibi davranıyor. Tabii sanal ortamlarda da gerçek hayatta olduğu gibi duygu dünyası
karışmış, sevgisiz ortamlarda büyümüş, kalbi taş kesmiş insanlar var. Onlar için üzülmekten başka
yapılacak şey yok, yaptıkları saçmalıklar yalnızlıklarını daha da derinleştirmekten başka işe yaramıyor.
Yaşanması git gide zorlaşan şu kocamış dünyada, birlikte keyifle vakit geçireceğimiz, neşeyle
kahkahalar atabileceğimiz yeni dostlar edinmenin en kolay yollarından biri sanal alemde ortak ilgi
alanları olanlarla bir araya gelmek. Bildiklerimizi, bulduklarımızı, hayat tecrübelerimizi paylaşarak,
zaman zaman toplanıp yüz yüze sohbetler ederek daha da çeşitlenip zenginleşebiliriz. Ekranlarda
beliren bir makarna reklamında dedikleri gibi "Arkadaşlar kendi seçtiğimiz kardeşlerimizdir."

Sanal alemde tanıdığım arkadaşlarım ve dostlarımın çoğu aynı ilgi alanlarını paylaştığım, benzer
hayallerimiz olan, birbirine yakın iş geçmişine sahip olanlar. Tabii bir de bana yeni ufuklar açan, farklı
düşünceleri, görüşleri anlamaya çalışmamı sağlayan, bakış açımı genişletmeme yardımcı olan yeni
dostlar da var. Hayat felsefelerimiz, düşünce yapılarımız çok farklı belki ama bizleri ortak paydada
birleştiren sanal dünya oldu.

Siz bakmayın gazetelerde, televizyonlarda veryansın ettiklerine, işlerine gelmiyor çoğunun yeni medya
düzeni. İçeriği "ne versem okur, ne yapsam izler" mantığından çıkarmak zorunda kalacaklarının
ayırtına vardılar, korkuyorlar. Bilgiye anında ve çeşit çeşit adreslerden ulaşan milyonlarca hedefin
onları tatlı kazançlarından edeceğinden korkuyorlar. Okur sayıları hızla azalan tek tip gazete ve
dergicilik anlayışı, ucuz ve ilkesiz yayıncılık mantığı hızla toparlanıp kendine çeki düzen vermek
zorunda kalacağı için endişeli.

Bir sonraki yazıda daha eğlenceli konularda söyleşebilmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.
2011 yılı hepinize, huzur, sağlık, mutluluk ve bereket getirsin.
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Yaşadığımız şehirlerde, özellikle büyük şehirlerde, nefes alanı, huzur mekanı, çocuklarla gezmek ve
oynamak, köpekle yürüyüş yapmak, sevgiliyle buluşmak, kafamızı dinleyip tek başımıza kitap okumak,
sokak kedi ve köpeklerini beslemek, çay keyfi yapmak için en uygun yer parklar.

Kalamış Parkı da böyle bir park. Üstelik deniz kenarında, üstelik İstanbul‟un en eski semtinde, üstelik
içinde çocuk bahçesi, halı futbol sahası, kumda voleybol sahası, yazlık-kışlık kafeterya, lokanta,
kazlar, ördekler için minik bir bahçe ve küçük bir amfi tiyatro bile var.

Parkın sürekli sahipleri de var. Kediler, köpekler ve martılar, kargalar.

Yürüyüş yaparken kedileri haftanın en az üç günü beslemeyi kendine görev almış „kedibaba‟yı izledim.
Çeşitli noktalarda kedilere getirdiği yemeği ve suyu dağıttı. Şöyle bir saymaya çalıştım en az yüz kedi
var parkımızda. Kediler ve parkın ziyaretçileri deniz kenarında birlikte güneşin doğuşunu ve batışını
izliyorlar taşların üzerine oturarak. Herkes halinden memnun.

Yirmi dört saat yaşayan bir park burası, her saatinde farklı ziyaretçileri var, hafta sonları pek çok
çocuklu aile burada. Gün içinde minderlere uzanıp gazetenizi okuyacağınız bir ağaç altı bile
bulabilirsiniz. Pazar sabahları kahvaltı için de çok uygun. Sabah erken saatler benim en çok sevdiğim
renkte park, ılık sabah ışığı, kediler mahmur, kuşlar bol cıvıltılı.

Martıların her sabah günaydın diyerek uyandırdıkları Osman Hamdi Bey ve Fazıl Hüsnü Dağlarca da
parkın sürekli konukları. Heykelleri kimin yaptığı yazmıyor. Osman Hamdi Bey kucağında kitabıyla
bizleri sakin bir köşede kitap okumaya davet ediyor. Dağlarca ise denize bakıp, seyre dalıp şiir
okumaya, seçim sizin.

Kalamış Parkı, Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde. Deniz kenarından sağa doğru yürüseniz
Yoğurtçu Parkından geçip, Modaya uğrayıp Kadıköy meydanına kadar, sola doğru yürürseniz Kalamış
Marina‟dan geçip, Fenerbahçe Burnunda bir tur atıp, Caddebostan sahilinden geçip, tüm sahil
şeridini Suadiye, Bostancı, Kartal, Pendik yürüyebilirsiniz.

İstanbul sürprizlerle dolu bir kent, her an insanı şaşırtıyor. Osman 
Hamdi Bey ve Fazıl Hüsnü‟nün heykellerinin bulunduğu Kalamış 
Parkı da şehir içinde hem bir vaha hem de Kadıköy‟ün en keyifli 
yerlerinden.

Yasemin Sungur

Şairlerle Kalamış Parkı’nda

martı gezmede
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Kalamış dediğimizde Münir Nurettin Selçuk üstada selam vermeden buradan geçemeyiz. Haydi hep
beraber…

“Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış‟tan
Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış‟tan

İstanbul‟u sevmezse gönül aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar

Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan

Fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten
Gündüz koya sen gel gece kalsın a yanımda

Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten
Emret güzelim istediğin şarkıyı emret

Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış‟tan”

Şiir Behçet Kemal Çağlar
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İdeal geleceği düşünün. Hayır, Dünyada canlı kalan tek insan olduğunuz ve zombi sürüsüyle cesurca
çarpıştığınız ideal gelecekten bahsetmiyorum. Toplumların ideal geleceğini düşünün: Enerjinin temiz
ve sonsuz, ürünlerin bol olduğunu ve tüm işi makinelerin yaptığını. Herkes ne kadar da mutlu olurdu.
Ama çoğu yönden aslında gelecek zaten burada ve şu dört harfle özetlenebilir: ZORT

Öncelikle biraz filmlerden konuşalım. Diyelim ki size sıfır lira verip, “bana internetten bulabileceğin
kadar filmle gel” deseydim ne kadar filmle geri gelirdiniz? Sanırım cevap “Tüm filmlerle” olacaktır.
Ki bu da beni başka bir hikayeye getiriyor. 1977‟den beri üçüncü dünya ülkelerinde bebek maması
yüzünden binlerce bebek öldü. Bunun sebebi, sağlık önlemleri zayıf olduğu için annelerin mamayı
temiz olmayan sularla yapmalarından kaynaklanıyor. O zaman niye anneler kendi sütleriyle
çocuklarını besleyebilecekken bebek maması satın alıyorlar ki? Cevabı çok basit: Çünkü mama
üreticileri mama almalarını söyleyen bir sürü reklam yapıyor.

Eğer geleceğin neye benzeyeceğini merak ediyorsanız, işte böyle olacak. Gelecek, şirketlerin
normalde bedavaya edinebileceğiniz servis ve ürünleri onlardan satın almanız gerektiğine sizi ikna
edip edememelerine bağlı olacak.

Ütopyaya ulaştık mı?

Düşünürler ve bilim-kurgu yazarları „kıtlık ötesi‟ bir toplumdan bahsediyorlar: Yani Star Trek‟te olduğu
gibi madde kopyalayıcıların ve füzyon reaktörlerinin tüm kıtlığı durdurabileceğinden. Bir taraftan, bu
insanlara deli deyip bir odaya doldurabilir ve sonra da Star Wars mu daha iyi yoksa Star Trek mi
tartışması başlatabiliriz (bu onları yeterince oyalar) ama öbür taraftan bazı alanlarda bu durum
gerçekleşmeye başladı bile. Filmleri, fotoğrafları ve müzikleri düşünün. Bunlar, artık soluduğumuz
havadan daha çoklar. Çünkü enerjiyi video, müzik ve resme çeviren elektronik aletlerimiz sayesinde
artık mesela, aynaya tutulan cep telefonu ile çekilen fotoğraf türünden sınırsız sayıda üretiyoruz (en
azından gereğinden fazla üretiyoruz).

teknolojinin felsefesi

Zort Da Bir Gün Gelecek
David Wong/ Çeviren: Tufan Köse
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Daha ne isteriz ki? Ütopyaya ulaşmışız, haberimiz yok! Hadi gidip kutlayalım! Demek isterdim ama
bebek maması olayını unuttunuz, değil mi? Çünkü işler tam burada saçmalamaya başlıyor. Mesela:
Halk kütüphaneleri, uzun süredir insanlara kullanıp geri vermeleri için kitaplar veriyor. Yayımcılar
buna bir şey demiyorlar çünkü kütüphane bu kitapları satın alıyor, ve eğer kitap meşhursa aynı anda
birden fazla insanın okuması için birden fazla kopya satın alıyorlar. Aynı zamanda kütüphaneler belirli
aralıklarla bu kitapları yeniliyor çünkü belirli bir süre sonra bu kitaplar kopmaya ve parçalanmaya
başlıyor.

Ama günümüzde bunlardan daha iyi bir kitap türü ortaya çıktı. Artık, hiçbir zarar görmeden on milyar
kere bile okunabilen, yok olmayan elektronik kitaplar var. Bunları üretmek ne kadara patlıyor? Bir
kuruş bile etmiyor. Hatta okuyucular kendi bilgisayarlarında yayımcıya hiç masraf çıkartmadan kendi
kopyalarını bile üretebilirler. Kitap kıtlığına son.

Tabii ki, yayımcılar bunu engellemek için düşünebildikleri tek şeyi yaptılar. Kitapların kendi kendini yok
etmesini sağladılar. Kütüphanelere satılan elektronik kitaplar bir sene sonra veya belirli bir sayıda
kullanıldıktan sonra kendi kendilerini yok etmeye ayarlılar. Bu olay yayımcılar ve kütüphaneler
arasında büyük bir tartışma konusu, çünkü iki taraf da toplumun çalışma şeklini kökünden
değiştirebilecek bir şeyle karşı karşıya olduklarının farkındalar. Şöyle ki:

Eğer kitaplar doğal yollarla bozulmuyorsa neden kütüphaneler gerektiği kadar dijital kopya satın alıp
bunları sonsuza kadar tutmasın?

Bir saniye, eğer dijital kopyaysa neden kütüphane bir kopya satın alıp her okumak isteyen müşterisi
için kendisi kopyalamasın?

Dur biraz, kütüphanelere ne gerek var ki? Neden sadece bir kişi satın alıp diğer tüm arkadaşlarına
kopyalarını “ödünç” vermesin?

Peki, o zaman eğer basım ve yayım işleri ortadan kalktıysa yayımcıya niye ihtiyacımız var? Doğrudan
yazardan da satın alabilirim.

Bir saniyeeee, niye satın alayım ki? Yazar, bir kopyasını yaptığı zaman neden herkes bedavaya
edinmesin?

Burada bir durup nelerin yok olduğunu düşünelim. Yayımcılık şirketlerinin elemanlarıyla dolu
gökdelenler, kitap dolu depolar, kitapçılar, kitap basan fabrikalar, kağıt fabrikaları, yazarın kazandığı
parayla aldığı onca şey. Hepsi yok oldu.



ZORT yani ZORunlu kıTlık

Bütün bunların ayakta kalması için yayımcılar, uzmanların ZORT – ZORunlu kıTlık – adını verdiği
yönteme başvuruyor. Yani, eğer isim vermede benim kadar iyi olsalardı öyle derlerdi. Buraya
yazıyorum: Gelecek ZORT‟larla yönetilecek.

Sony‟nin Matrix stili bir sanal dünya yaratan Playstation Home ürününü biliyor musunuz?
“PennyArcade” sitesinin sahipleri, oraya bağlanıp sanal bir bowling salonunda sırada bekledikleri
anda çok garip bir şey fark ettiler. Gerçekte var olmayan sanal bir dünyadaki bowling salonunda
sırada bekliyorlardı. Orası sadece sıfır ve birlerden oluşuyor. Sırada beklemelerine gerek yok, çünkü
bowling salonu sınırsız büyüklükte yapılabilir. Ama sınırsız oyunun olması gereken yerde sadece ZORT
vardı.
Dijital ürünlerde de aynı şey geçerli, iletişimden eğlenceye ve hatta yazılımlara kadar. Ekonomimizin
önemli bir kısmı ZORT‟lar üzerinden işliyor. Ve zaman geçtikçe bu saydam hava her yeri kaplayacak.
Harika, değil mi? Ne de olsa siz bir adamın ne yapmanız gerektiğini size söylemesine izin vermezsiniz.
Bedava olan ürünlere fiyat biçen şirketlerce kazıklanmazsınız. Bu, kadınların kendi vücutlarında
üretebildikleri bir şeyi şirketlerden satın almaları için para ödemeleri gibi olurdu, değil mi?
Hiçbir şeye para ödüyoruz

Ben de böyle düşünüyordum. Bu kadar bilgili olmanın bir faydası tabii, diyordum. Sonra masama
baktım. Tam yanımda bir şişe su duruyordu. Orada duruyordu çünkü 1990‟da meşrubat şirketleri,
kola satışlarının artmadığını fark etti ve musluk suyunu satın aldılar. Bende sınırsız sayıda bulunan bir
kaynağı aldılar, bir şişeye koyup üzerine dağ resmi ve fiyat koydular. Böylece suyun fiyatı %20,000
arttı. Ve ben de bunu satın aldım.

Aynı şekilde, bu bilgisayarı yenilemeye gittiğimde belki de Intel‟in şimdilerde çıkan yeni işlemcilerinden
satın alırım; hani şu bilinçli olarak işlemcinin bazı özelliklerini kapatan bir yazılımla birlikte gelenden.
Neden mi böyle geliyor? Çünkü işlemcide en başından beri var olan bu özellikleri açan “güçlendirici
kart” ekstra bir ücret karşılığı yanında satılıyor.

Başından beri sunulan servislerin ücretlendirilmesinden bahsetmeyip sadece ürünlerden bahsettiğimi
fark ettiniz mi? Çünkü servisler gün geçtikçe robotlara ve sanal dünyaya kalıyor. Ama bundan başka
bir yazıda bahsedersek daha iyi olacak.

Hepimiz en başından beri hiçbir şeye para ödemek için eğitildik ve buna karşı çıkamıyoruz. Etrafınıza
bakın ve bana odanızda ZORT görmediğinizi söyleyin.
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Bana Komediyi İlk Öğreten Adamın Anısına

Çocukluğumda televizyonda izlediğim Çıplak Silah filmlerinin yıldızı olarak tanıdım O‟nu. O yıllarda
beğendiğim aktörlerin ismini öğrenmeyi akıl edemezsim, Leslie Nielsen adını öğrenmem lise yıllarımda
oldu. Sonra bu isimden yola çıkarak Zucker – Abrahams – Zucker filmlerini keşfettim. Leslie Nielsen,
ZAZ filmleri haricinde pek çok filmde, benzer karakterleri oynadı, hiç birinde ZAZ kadar hakkını
verecek senaryolar yazamadılar onun için.

Leslie Nielsen, gençliğinin yakışıklı jön aktörlerinden olan bu adam, bana komediyi ilk kez öğreten
adamdı. Komikliği onun yüzü ile özleştirdim. Belki bu yüzden bütün dünyanın komedisi bana hep ciddi
gelir.

Ciddi yüzlü komik adam. Hoşçakal.

Can Sungur
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Evime geldiğimde tam olarak 12 pati, 6 adet güzel göz karşılıyor beni. İlk yaptığım şey, çantamı bir
kenara bırakıp koltuğa yürümek oluyor. Bu sırada arkamdan gelen 12 patinin pıtırtısını duyuyorum.
Kuyruklar havada, peşimdeler. Koltuğa kendimi atıyorum ve işte tam yarım saatlik rahatlama sürem
başlıyor. Mırıltılar hırıltılar, sıcacık patiler, ellerimi ittirilen sıcak kulaklı kafalar :) Bugüne dek hiçbir
spa, hiçbir masaj beni bu kadar stresten arındırmadı. Patililerin hepsi gerçek birer spa etkisi yaratıyor.
Sevgili Yasemin, benden yazı beklediğini söylediğinde nereden başlasam diye düşündüm. Yazacak
çok şey var. Ama ben onlarla nasıl başladığımı ve bana neler kattıklarını anlatarak başlamak istedim.
Özellikle hayatında gerçek bir dost isteyenler veya çocuklarının patilerle tanışması konusunda
endişeleri olanların okumasını çok isterim.

Bunları düşünürken aklıma geldi Tony. Apartmanımızın bahçesinde bakılırdı ona. Boyu benden daha
uzundu ve simsiyahtı. O zamanlar 4 yaşlarında olan benim için cüssesi ve yaptıklarıyla bir
kahramandı. Apartmandan her çıkanı sokağın köşesine kadar bırakır, dönerdi. Ağabeyimi ve annemi
okula kadar götürür, sonra dönerdi. Sırf bu yüzden okula başlayacağım günü iple çekerdim. Ben ise
ancak güzel havalarda bakıcım izin verirse, karşılaşırdım onunla. Tüm çocuklar bana kıskanarak
bakarlardı. Kulaklarına tokalar da taksam, saçlarını taramak için ısrarcı da olsam o hep hemen bir
adım yanımda beni beklerdi. Onu sadece saklambaç oynarken istemezdim. Yerimi hemen belli
ederdi. Benim ilk 4 patili kahramanım Tony, evden taşındığımızda geride bıraktığım her şeyden daha
çok üzmüştü beni. Ama o oranın köpeğiydi ve orada kalmalıydı. Yıllar sonra sahibinden ölüm haberini
aldığımızda derinden üzüldüm.

On bir yaşındayken, rahmetli babam ısrarlarıma dayanamadı. Bir anlaşmaya vardık... Her şeyiyle ben
ilgilenirsem, aşılarını takip edip hatırlatırsam, yemeğini suyunu hiç aksatmadan verirsem ve onunla
yeterince ilgilenir ve bunları derslerimi ihmal etmeden yaparsam olacaktı. O an, hayatımdaki her
şeyden vazgeçebilirim diye düşündüm. Sanırım uzun süren çabalarım babamı ikna edebilmişti. Bir gün
okuldan eve döndüğümde odamda siyah beyaz uzun tüylü, yeşil gözlü bir sokak kedisi vardı. Minicik
ve vahşiydi. Hissettiklerimi, babamın boynuna atılışımı, kedinin korkup yatağın altına saklanışını saniye
saniye hatırlarım hala. Sanıyorum o, o güne dek ailemin bana verdiği en iyi dersti ve ben bunun
farkında bile değildim.

Burcu Tüzün

Can Sorumluluğu

sessiz arkadaşlar 
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Çok güzel anları vardı kedi beslemenin. Ona bir isim bulmak gibi... Zümrüt, üzüm, zeytin, Juliet,
Karakız...Düşünmesi bile eğlenceliydi. İlk günler yemeklerini vermek, suyunu tazelemek bana kendimi
dünyanın en önemli insanı gibi hissettirmişti. Ama zaman geçtikçe ve ilk heves yerini sorumluluğa
bıraktıkça aslında evde bir kedi beslemenin hem güzel,hem de sorumluluk getirdiğini anladım.
Uyumak istediğim tatil günlerimin sabahlarında çişe çıkmak isteyen kedimin uyandırışıyla uykumun
bölünmesi, arkadaşımda kalmak istediğimde hatırlatılan sorumluluğumdaki kedim... Ve her defasında
"bunları kabul ettiğin için o burada ve artık sokakta yaşayamayacak kadar ev kedisi" derdi babam.

Şimdi düşünüyorum da, bu sayede şu an tüm sorumluluklarım bana hafif geliyor. O yaşta aldığım bir
can sorumluluğu bugün beni ben yapan en büyük dersti. Bir adım atarken, bir karar alırken onun tüm
yükünü de almayı öğrendim..

Tüm bu zorluklarının yanında soğuk kış günü eve geldiğinizde kalorifer dibinde mayışmış halde sizi
karşılayan bir minik sıcak kalbin ve kucaktaki hırıltının yerini de hiçbir şeyle değişemezsiniz.
Hastalandığımda başımı bekleyişini, babamı kaybettiğimiz gece gözyaşlarımı yalayarak temizlemek
istemesini, ne zaman canım sıkkın olsa kafasını kolumun altından sokma çabalarını, deliler gibi
saklambaç oynamalarımızı, kuşumuzla olan maceralarını, kalemlerimi saklayıp bulma oyunlarını...
Bu bir başlangıç oldu ailemizde. İlk kedimizin ardından hep bir kedimiz oldu evimizde. Su
kaplumbağalarımız, balıklarımız... Ama hem benim için hem de ailem için çok büyük bir öğretiydi bu
kararlar.

Verdikleri sorumluluğu yerine getirdiğimi gördüklerinde eminim aslında hayatıma dair bazı
endişelerinden de sıyrıldı annem ve babam. Verdiğim kararların ardında duruşum, aldığım
sorumluluğu ne olursa olsun taşıyabilmem, canlının yaşam hakkına saygı duymam gibi insana dair
pek çok erdemi küçük yaşta edinebilmiş olmamın en büyük sebebi sorumluluğunu üstlendiğim
canlardı. Böylece empati kurabildiğime, özgüvenimi artırabildiğime, sorumluluğun ne demek
olduğunu öğrenebildiğime, hayatın anlamına dair bir bakış açısı kazandığıma inanıyorum. Daha
önemlisi o günden beri hayatımda hep, harika bir dostum oldu yanımda. En sıkıntılı zamanlarımı da,
en eğlenceli olanları da paylaşabildiğim. İnsandan tek farkları konuşamamaları...

Eğer çocuğunuz hayatı deneyimle öğrensin istiyorsanız veya hayatınızı paylaşacak bir dosta ihtiyacınız
varsa, en güzel fırsat patili bir canı hayatınıza dahil etmekle başlayacak. Hayatınızın ne kadar
değiştiğine inanamayacaksınız. Şimdi mi? Sokaklardan son anda kurtardığım 3 kedimle, barınaklarda
gönüllü üstlendiğim 3 patili meleklerimle kocaman dostlarım var. Ve bunun için aileme minnettarım.
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Bu ilk sayıda, neden sayfa başlığımı „Martı Dijital Gelecekte‟ diye seçtiğimi anlatmak için, bazı önemli
kavramların geçmiş-gelecek algılarını irdeleyeceğim.

Gelecek eski algımızla ona ulaşmaya, tahmin etmeye çalıştığımız, karşısında edilgen durduğumuzu ya
da ona yetişmeye çalıştığımız ve o ileride biz geride sandığımız bir durumdu.

Şimdi ise tahmin değil, tarif edilebilen, tasarlanabilen, bizi bekleyen, değil, bizim yarattığımız,
yaratabileceğimiz ve hatta yaratmak zorunda olduğumuz, kendi haline bırakılamayacak kadar
yönetilmesi gereken bir süreç olarak algılanıyor.

Fütürizm ve fütüristler 1900‟lerde protest ve kışkırtıcı bir sanat akımı, sonraları uçuk-kaçık ayağı yere
basmayan, uçan arabalarda, uzayda gezen, bilim kurgu hayalleri kuran yaklaşımlar ve onlarla kafayı
bozmuş kişiler olarak algılanır, pek ciddiye alınmazlardı.

Şimdi ise bilim, teknoloji, duygu ve insanı odağa koyarak; toplumsal, ekonomik, politik, ekolojik,
teknolojik temellere dayanan, uzgörü çalışmalarıyla multi-disipliner gelecek senaryoları oluşturan,
olumlu gelecek tasarımcıları olarak kabul ediliyorlar.

Fütüristler Derneği - The Fütürist TR

Diğer Tarif

Özellikle küreselleşme dediğimiz, devasa kurumsal şirketlerin geliştiği son 20 yılda iş ve yaşama dair
ölçüm birimleri standartlaştırıldı. Başarı kriterleri rakamlara, istatistik verilere dayalı ekonomik
göstergelere endekslendi. Tüm yükselen değerler para ve büyüklükle, fazlalıkla, çoklukla ifade edildi.

Şimdi ise salt rakam ve paraya dayandırılan ekonomik değerlilik haline, çevre ve insanı merkeze
koyan, yararlılığı ve ne kadar sosyal sorumlu olunup olunmadığını da ekleyen, „topluluk ekonomisi,
sosyal paylaşım‟ faktörleri eklendi. Artık değerli olma hali, „çokluktan > daha iyiye, ne kadar çok
paran olduğundan > ne kadar çok tıklandığına; ne kadar çok takipçin, sevenin, yandaşın, paydaşın
olduğuna göre değerlendirilmeye başlandı.

Sonuç: Olumlu Gelecek Tasarımcıları, Fütüristler; bireysel, toplumsal ve evrensel değerlerin, daha iyi
bir gelecek için artırılan tıklarla (dijitlerle) yükseltilebileceğini uzgörüyorlar...

Ufuk Tarhan

Gelecek Tıkır Tıkır Gelecek

martı dijital gelecekte
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İlk hatırladığım oyuncağım bir bebek. Adını hatırlamıyorum. Kocaman kafalı, kolları ve

bacakları çıkan, kıvırcık saçlı bir bebek. Çıkan kol ve bacaklarını yerine ben yerleştiremez

mutlaka bir büyüğümün yardım etmesi isterdim. Kıyafetlerini değiştirirdim, saçlarını

tarardım. Kumaşlardan ve kağıtlardan ona rengarenk elbiseler keserdim. İyi arkadaşımdı.

Bir seyahat dönüşü onu otobüste unuttuğum gün çakılı zihnimde. Babamın memleketine

ziyarete gitmiştik, köyde ki çocuklar hayran kalmışlardı, annem bebeğimi orada ki

arkadaşlarımdan birine verebileceğimi söylemişti, biz dönünce yeniden alırız sana demişti.

Verememiştim.

Dönüşte otobüs bizi şehir meydanında indirdi, valizler, paketler ve ben, annemin elinden

tuttuğumda bebeğimin yanımda olmadığını fark ettim. Otobüs uzaklara doğru yol almıştı

bile. Arkasından nasıl baktığımı hatırlıyorum. Sonradan filmlerde o sahneyi yakaladım.

Sevdiğini uzaklara uğurlayan ve bir daha ne zaman buluşacaklarını bilmeyen bir aşık gibi…

Sonra çok bebeğim oldu, hala var. Ancak adını bile hatırlamadığım bebeğimin yerini tutmadı

hiçbiri…

İstanbul Oyuncak Müzesini gezerken işte bu duygularla gezdim tekrar. Bebeğimin benzerleri

orada idi. Çocukluğumla buluştum… Bu müze sadece çocuklar için değil, çocukluğunu ve

çocukluğunda ki oyuncakları ile anılarını tazelemek isteyen her yetişkin gezmeli.

Teşekkür ederim şairim Sunay Akın, iyi ki kaybolan oyuncağının peşinde bu masal dünyasını

yaratmışsın…

Benim Oyuncak Müzem …
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Yeşim Salgut

Üstün Eğitiminde Öncü Osmanlı’ydı

Standardizasyonu tamamlanmış, güvenilirliği ve geçerliliği onaylanmış zeka testlerinin uzman
testörlerce uygulanması sonucu 130 ve üzeri IQ puanına sahip olan bireyler, üstün zekalı-üstün
yetenekli olarak tanımlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Üstün Zekalılar Konseyi, alan yazında yapılan birçok araştırma sonucu
ve uzman görüşleri bu tanımlamada ortak görüş beyan ediyor. Bu testler 3 yaşından itibaren
uygulanabilmekle beraber çocuğun zeka potansiyelini ölçmek için elbette ki tek başına yeterli olmuyor.
Çocuğun yürümeye ve konuşmaya başlama yaşı, kelime hazinesinin zenginliği, yoğun olarak görülen
merak duygusu, kavramları öğrenmedeki hızı ve öğrenme konusundaki isteği gibi bir çok olgu
çocuğun zeka potansiyeli hakkında ipucu veren birer değer olarak görülebiliyor. Ayrıca yaşıtları ile
kıyaslandıklarında genel ve özel yetenek düzeyi, motivasyon ve yaratıcılık alanlarının üçünde de
görülen yüksek performansın kesişimi de bu çocukların üstün zekalı-üstün yetenekli olarak kabul
edilmesi için öngörülen benzerliklerdendir.

Elitizm Kaygısı

Nüfusun yüzde 2‟lik gibi bir kısmını oluşturan bu bireylerin kendi potansiyelleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim almaları gerekliliği yadsınamaz bir gerçekliktir. Nasıl ki normal zeka düzeyinin
altında potansiyele sahip olan bireyler özel eğitime muhtaç olarak kabul edilip bu doğrultuda eğitim
alıyorlarsa, üstün zekalı ve üstün yetenekliler de özel eğitim kapsamında eğitim alma hakkına
sahiptirler. Eğitimin her alanında sık olarak vurgulanan „eşitlik‟ ilkesi bağlamında bakıldığında üstün
zekalı-yetenekli bireyler özel eğitim alanının en fazla göz ardı edilen ve ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim alamayan öğrenci grubudur.

Enderun Okulları ve 6660 sayılı yasa ile üstünlerin eğitiminde öncü sayılabilecek olan Osmanlı‟dan
sonra bir gelişme kaydedilmeyerek, hatta cumhuriyet döneminde yayınlanan Tevhid-i Tedrisat ile
Enderun sistemine de son vererek 70 IQ ile 160 IQ arası zeka potansiyeline sahip bireyleri farksız
kabul eden bir eğitim sistemine geçiş yapıldı. Bu durum TÜBİTAK‟ın yapmış olduğu araştırma ile
belirlenen, 0-24 yaş aralığında bulunan yaklaşık 682 bin üstün zekalı-üstün yetenekli Türk bireyin
potansiyellerinin fark edilip geliştirilmesi bir yana, yanlış yönlendirilerek gelişememelerini ya da mevcut
potansiyellerini kaybetmelerini destekler niteliktedir.

Ülkemizde on yıl öncesine kadar üstünde pek de durulmayan üstün
zekalı çocukların eğitimleri konusunda umut verici atılımlar
gerçekleşiyor, onlar için okullar açılıyor.
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Özel Eğitim alanında son yıllarda artan çalışma ve düzenlemelerin „üstün zekalı-yetenekli‟ bireylerin
eğitimi konusunu arka planda bırakması, üstün zekalı-yetenekli bireylerin kendilerini her koşulda
idame ettirebilecekleri düşüncesi ve bu şekilde yapılacak olan bir eğitimle toplumda oluşabileceği
düşünülen „elitizm‟ kaygısından kaynaklanıyor. Oysa ki ABD‟de ve birçok Avrupa ülkesinde bu
çocukların çok küçük yaşlardan itibaren tanılanması ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarının
sağlanması, eğitim stratejilerinin en önemlileri arasında yer alıyor.

Atılımlar Umut Verici

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak ülkemizde son on yılda gerçekleşen atılım ve düzenlemeler
her şeye rağmen umut veriyor. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi‟nde, Prof. Dr. Ümit Davaslıgil „başkanlığında kurulan Üstün Zekalılar Öğretmenliği ve
Beyazıt Ford-Otosan İlköğretim Okulu‟nda yürütülen proje, bu çocukların ilköğretim çağından
başlayarak fark edilmesi ve bu doğrultuda yetiştirilmiş öğretmenlerce eğitim alabilmesi açısından
önemli bir adım. Aynı zamanda üstün yetenekli bireylerin eğitimini iyileştirmek üzere Milli Eğitim
Bakanlığı koordinasyonunda, „Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013‟ için
çalışmaların başlatılmış olması ve bu bağlamda yurt genelinde 47 ilde 52 merkezde; belli alanlarda
üst düzey performans gösteren öğrencilerin, okul eğitimine destek bir program olarak yürütülen Bilim
ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)nin sayısının artırılması çalışmaları da göz ardı edilmemeli. Yine son on
yılda üstün zekalı ve yetenekli çocukların aileleri ve alanla ilgili öğretmenlerce kurulan birçok vakıf ve
dernek bu çocukların artık fark edilmesi ve ihtiyaçları olan eğitimi alabilmeleri konusunda gerekenlerin
yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Özel okul ve liseler de bu konuya karşı duyarsız
kalmayarak ilgili bölüm, sınıf ve proje
uygulamaları başlatarak ülkemizin geleceğini inşa
edecek olan bu çocuklara ihtiyaçları olan eğitimi
vermek için uğraş veriyorlar. Özellikle üstün
zekalılar eğitiminde ilk sıralarda yer alan İsrail,
ABD VE diğer Avrupa ülkelerindeki programları
inceleyen Şükrü Murat CEBECİ başkanlığında
2009 Eylül‟ünde açılan „Üstün Zekalılar
Enstitüsü‟, hafta sonları gerçekleştirdiği
„zenginleştirme programı‟ ile üstün zekalı-
yetenekli çocukların eğitimi açısından önemli bir
çalışma yürütüyor.

İşte tüm bu çalışmalar, ülkemizdeki üstün zekalı-
üstün yetenekli birey nüfusu düşünüldüğünde
yeterli olmamakla beraber, artık bu çocukların
fark edilmesi ve kaybolmaması için gerekli bilincin
oluşmaya başladığını gösteriyor.
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Nasıl Yapıyoruz?

-Gruplar en fazla 12 kişilik.
- Öğrenme ortamımız esnek, çok yönlü ve renkli.
- İçeriğimiz ve sunum tarzımız alışılmışın dışında.
- Oyun oynamanın değerini biliyoruz .
- Dikkat çekici ve farklı araç gereçlerimiz var.
- Üstelik her gün bir bardak çikolatalı süt içiyoruz)

“Çünkü balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmenin doğru 
olduğunu düşünüyoruz.”

12 Aralık 2010’da, 
Yasemin Sungur Gelişim 
Enstitüsü’nde, çocuklara yönelik bir 
program başlıyor.

Gelişen Düşünceler Çocuk Kulübü,  
8-10, 10-12 yaş arası çocuklara,  
bütün hayatlarına değer katacak bir 
gelişim ortamı sunuyor.

Haftada 1 gün,  Şimdilik hafta sonu,  
Saat 15.00 – 19.00 

0 216 449 65 94  – 0544 820 20 50
Kalamış Fener Caddesi, Yelken Sokak  No: 1/1     Kadıköy/İstanbul
cocuk.kulubu@yaseminsungur.com www.yaseminsungur.com

“zekanızı parlatın”

Çocuklara neler kazandırmayı hedefliyoruz?

-Etkili düşünme becerisi kazanması,
-Takım içerisinde çalışmaya alışması,
-Var olan liderlik becerisini geliştirmeyi,
-Sosyal iletişim becerileri geliştirmeyi, 
-Problem çözme hızını artırmayı, 
-Yeteneklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi,
-Kendi kendine anlama becerisi kazandırmayı, 
-Yaratıcı sorun çözme tekniğini öğretmeyi,
-Kariyer ve meslekler hakkında bilgi ve ilgisini 
artırmayı

Programımızdan Bazı Konular 

-Görsel Beceriler
-Eleştirel Düşünme
-Oyun Tasarlamaca
-Bilim
-Liderlik
-Mind Mapping
-Yaratıcı İvme
-Gelecek 
-Zaman
-Farklı Oyunlar

Özel ve aktif  bir program ile çocukların  

yeteneklerini,  yaratıcılıklarını ve  düşünme becerilerini
geliştirmeyi hedefliyoruz.
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ODTÜ‟den mezun oldum. Price Waterhouse‟a girdim. Organizasyon Danışmanlığı ekibi yeni
oluşturuluyordu. Çömez (junior) olarak işe alındım.

Kanadalı usta David Hill‟e bağlı çalışacaktım. O dönem dünyanın en pahalı organizasyon
danışmanlarından biriydi. Kendisine “Mr. Hill” dememize izin vermezdi, ismiyle hitap ederdik. David‟in
en küçük çocuğu bile benden yaşlıydı.

:-)

Price Waterhouse sonrası yıllarda uzun süre, en genç müdürlerden biri olduğum için, zaten ismimle
sesleniliyordu. Zamanla yaşlandım. “Uğur bey” denilmeye başlandı.

İlk iş tecrübesi, insanın sonraki iş yaşamını belirliyor. Ben de aynısını yapmaya kalkıştım. Aklımda
“David” olduğu için, “Bana ismimle seslenin” dedim.

:-)

Bunun hata olduğunu hemen öğrendim. Birkaç gün önce “gitmişken size de bir şey getireyim mi?”
diyen eleman, “fotokopiye gidiyorsan, şunu da çeksene” demeye başlıyor.

Ben David‟e adıyla seslensem de saygımı eksik etmezdim. Ama eleman insana, bilgiye, tecrübeye
değil kelimeye saygılı...

Bana yeniden “bey” demeye başlayınca, düzeldi.

:-)

Uğur Özmen

Uğur‟un Fısıltıları

Kelimeye Değil İnsana Saygı
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İşgal Yıllarında İstanbul - 1
Ceren Çıkın

Bir kentte yaşıyorsanız hele bu kent İstanbul‟sa geçmişini merak
etmemek mümkün değildir. Bizans‟a kadar da gidebilirsiniz daha
yakın tarihe de… Biz işgal yıllarında İstanbul‟u merak ettik. Yirminci
yüzyılın ilk yarısında İstanbul‟a uzandık. İşte yazı dizimizin ilk
bölümü.

Osmanlı Devleti‟nin payitahtı İstanbul, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1 milyona yaklaşan nüfusunu, Türk,
Arap, Arnavut, Boşnak, Tatar, Rum, Ermeni, Yahudi, Rus, Çerkes, Makedon, Bulgar, Sırp, Romen
unsurlarının oluşturduğu bir şehirdir. Şehrin semtleri, etnik sınırlar boyunca bölünmüştür. Türk ve
Müslüman unsurlar daha çok Aksaray, Beyazıt, Unkapanı, Fatih, Şehremini, Eyüp, Kasımpaşa
taraflarında yaşar. Yahudiler Hasköy, Balat, Sirkeci ve Galata Kulesi çevresinde; Rumlar Pera, Fener,
Kasımpaşa; Ermeniler Samatya, Kumkapı, Marmara ve Haliç kıyılarında; aslen Avrupalı olup Doğu‟ya
terleşen tüccarlar olan Levantenler ise Tophane bölgesinde çoğunluktadır. Bu kentte hayat, 1839‟da
ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında hızla değişmiştir. Sarayda ve saraya hizmet eden kesimlerde
başlayan değişimler, yavaş yavaş halka inmiş; Batılı hayatın unsurları taklit ve moda yoluyla gündelik
hayata girmiştir. Pera yani Beyoğlu ya da Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi), Batılı âdetlerin en hızlı
yayıldığı, Müslüman halkın ecnebi kıyafet ve âdetleriyle en sık karşılaştığı muhittir. Buradaki Avrupai
müesseseler, terziler, manifatura tüccarları, tuvalet eşyası ve mobilya satan dükkanlar, Müslüman
halkın sıkça uğradığı yerler olur.
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Dolmabahçe Sarayı‟nın inşası ve hükümdarın burada ikamet etmesiyle, Müslüman kesiminin yaşadığı
bölgeler Beşiktaş‟tan yukarıya doğru müstakil bir semt gibi büyür. Bugünkü Unkapanı Köprüsü‟nün
yerinde bir köprü, İstanbul‟un iki yakasını birleştirir. Burası, İstanbul‟un iş merkezi, Bilge Criss‟in
deyimiyle “bir Avrupa şehrinin küçük bir kopyasıdır.” Büyükelçilikler, giysi satan mağazalar, odaları
banyolu oteller, Cadde-i Kebir‟in iki yanını doldurur. Osmanlı Hükümeti 1857‟de Belediye
Reformu‟nu benimserken, Beyoğlu‟nu ve mahallerini tıpkı Paris‟te olduğu gibi “6. arondisman” olarak
adlandırır. En güzel tramvaylar başkentin bu köşesine ayrılır. Burada Avrupalıların ve şehrin bu en
hareketli bölgesine ivmesini kazandıran azınlıkların yanında Türk, yabancı topraklarda gibidir. Beyoğlu
ve Galata çevresi Batı‟da çıkan gezi rehberlerinde “Batı‟nın ve onun fikirlerinin etkinlik ve uygarlığının
ileri karakolu” olarak tanımlanır.

1911‟in son ve 1912‟nin ilk aylarında yaşanan Balkan Savaşları‟ndan Osmanlı Devleti‟nin yenilgiyle
çıkması, halkta büyük bir maneviyat çöküntüsüne yol açmış daha o zamanlar basında bir başka
devletin mandası altında yaşamaktan başka çare olmadığı haberleri çıkmaya başlamıştır. Osmanlı
ülkesi bu savaşlar sonrasında harabeye dönmüştür. Bundan yalnızca iki yıl sonra kopan I. Dünya
Savaşı ise Jevakof‟un tabiriyle İstanbul‟un hayatında bir kopuşu belirler. O gün, Topkapı Sarayı‟nda
ve Fatih Camii‟nde Sultan V. Mehmet‟in cihadı emreden fetvaları okunur. Yabancı okullar kapatılır ve
her türlü kapitülasyonun kaldırıldığı ilan edilir. ülke içi iletişim askeri düzenlemelerle askıya alınır ve
İstanbul, tüm korkuların, söylentilerin ve umutların toplandığı yer olur.

Savaşın ilk yıllarında İstanbul‟da hayat nispeten normal seyrinde devam ederken Çanakkale
Savaşları‟nda gerilim artar, olaylar Türk tarafının lehine döner ve başkentin güncel hayatı her geçen
gün değişmeye başlar. Boğaziçi taraflarında oturan bazı Hıristiyanlar casusluk suçlamasıyla içeri alınır.
Mayıs 1915‟den itibaren yabancı dildeki tabelalar hemen her yerden silinmeye başlar ve yerini ulusal
renklerdeki kırmızı beyaz yazılara bırakır. Gittikçe bazı önemli ihtiyaç maddeleri bulunamamaya
başlar; kömür, şeker, kahve ve yağlı maddeler piyasayı terk eder. Beyaz ekmek ve hatta bulgur dahi
bulunamaz. Kimi yerlerde sular kesiktir. Hayat pahalılığı hat safhadadır; ekmeğin fiyatı 38, şekerinki
65 kat artar. Ayrıca yangınlar da büyük maddi kayıplara neden olur. İstanbul savaşa özgü karaborsa,
istifçilik, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi, spekülasyon gibi felaketlerle 1915‟den itibaren tanışır.
Savaş, yoksul halkı daha da yoksullaştırırken kendi zenginlerini de yaratmaktadır. Bunlar, savaş
yıllarında gıda maddelerini saklayıp satan ve “harb zengini” olarak ifade edilen küçük tüccarlar,
bürokratlar ya da bazı İT önde gelenleridir.



I. Dünya Savaşı‟nda devlet, gücünün üstünde masraf yapmış, zengin eyaletler kaybedilmiş ve mahsul
miktarı yarıya inmişti. Savaşın yol açtığı sıkıntılardan en çok etkilenen, başkent İstanbul olur. Mehmet
Temel, 1914-1920 yılları arasında temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının %1350 oranında arttığını
buna karşılık memur maaşlarına ancak %50 oranında zam geldiğini ifade eder. Hayat pahalılığı öylesi
bir hızla artar ki, insanlar ellerinde ne varsa satıp savarak hayatta kalmaya çalışırlar. Savaş, dünyanın
her yerinde olduğu gibi, beraberinde sefalet ve yoksulluğu getirmiş, Osmanlı toplumunun fakat belki
de en çok İstanbul halkının yaşam tarzı, gündelik hayatı sarsıcı şekilde değişmiştir.

Mondros Mütarekesi‟yle Başlayan Yeni Dönem

Osmanlı Devleti, İngilizlerin Filistin cephesini de dağıtmasıyla iyice güçten düşer ve müttefikleri
Almanya ve Avusturya–Macaristan ile birlikte 4 Ekim 1918‟de ABD Başkanı Wilson aracılığıyla barış
ister. Talat Paşa‟nın 8 Ekim‟de istifa edip sadrazamlığa İzzet Paşa‟nın getirilmesiyle İttihat ve Terakki
Partisi‟nin 10 yıllık iktidarı sona erer. Sadrazam, ilk iş olarak Mütareke görüşmelerine başlar.
Görüşmeler sırasında İngilizlerin tavizsiz ve baskıcı tavırları karşısında, Osmanlı heyeti İstanbul‟dan
emir gelmeden anlaşmayı imzalamak zorunda kalır. Rauf Orbay başkanlığındaki Türk delegelerin
çabalarına rağmen, Amiral Calthorpe başkanlığındaki İngilizler, hükümlerin kendi istedikleri şekli
almasını sağlarlar. Sonuçta 30 Ekim 1918‟de Midilli Adası‟nın Mondros limanında demirlemiş
Agememnon Zırhlısı‟nda, Mondros Mütarekesi olarak bildiğimiz ateşkes antlaşması imzalanır.
Osmanlı Devleti açısından I. Dünya Savaşı sona ermiştir. Yine de Osmanlı heyeti Mondros‟tan
döndüğünde oldukça iyimser bir hava içindedir. Rauf Bey “Anladığıma göre İngilizler Türk ulusunu yok
etmek hevesinde değil” der, “tahminlerimizin aksine ülkemiz işgal edilmeyecek. Bir tek düşman
askerinin bile İstanbul‟a ayak basmayacağı konusunda size güvence veririm.”

Oysa, Suriye cephesini savunmakla görevli Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa,
Mütareke‟nin “aslında bir kapitülasyon olduğunu” ve İngilizlerin hükümleri keyiflerine göre
yorumlayarak ülkeyi işgal edeceklerini kavramıştır bile. Sadrazam, 10 Kasım‟da Mustafa Kemal‟i
telgrafın başına çağırır ve Yıldırım Ordularının feshedildiğini, hükümetin istifa ettiğini ve kendisinin de
İstanbul‟a dönmesi gerektiğini söyler. Mustafa Kemal, aynı gece İstanbul‟a varmak üzere, Haydarpaşa
Garı‟nda ineceği Bağdat trenine biner…
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Ben Seviyorum
İpek Aral Kişioğlu

Ben bir İnsan Kaynakları Danışmanıyım. Bir elimde İnsan Kaynakları süreçleri, diğerinde danışmanlık
hizmetleri, her sabaha gözlerimi coşku ile açıyorum. Neden mi? Çünkü her iki uzmanlık alanımda da
çok severek çalışıyorum. Yeteneklerim çerçevesinde aklımı verimli ve değişim esaslı kullanmamı
sağlayan bu sevgi bana büyük mutluluk veriyor. Sonuç olarak, mutluluğun yarattığı genel optimizm de
kariyerim adına hedeflediğim başarıya ulaşmamı sağlıyor.

Şimdi sizden yukarıdaki paragrafta dikkatinizi çeken kelimelerin altını çizmenizi istesem ... elinizde
kaleminiz olmayabilir, o nedenle sizi fazla da uğraştırmayayım, ben dikkatinizi çekmek istediğim
kelimeleri sıralayayım: sevgi, coşku, uzmanlık, çok, çalışmak, yetenek, verimli, değişim, mutluluk,
optimizm, sonuç, kariyer, hedef, başarı.

İşte size iş hayatınızın nasıl şekillenebileceğine dair anahtar kelimeler. Bu kelimelerin sizin iş
hayatınızda nasıl sıralandığı, onların altlarını nasıl doldurduğunuz, birbirleriyle nasıl kurguladığınız
tümüyle sizin bilebileceğiniz bir konu, bir beceri. Ama unutmayın ki, bu kelimelerden birinin eksikliği
diğerlerinde de sıkıntıya yol açacaktır.

„İş hayatının anahtar kelimeleri‟ tanımlaması kelimeler yanyana dizildiğinde çok da anlamlı
gelmeyebilir size. O zaman kelimeleri açalım, içlerini birlikte dolduralım. Eğer şimdi karşıma oturuyor
olsaydınız, size her kelime ile ilgili aşağıdaki soruları soruyor olurdum:
Sevgi: Kendinizi seviyor musunuz? Ya işinizi seviyor musunuz?

Coşku: Sabahları güne gözlerinizi nasıl açıyorsunuz? Bugün neler yapacağım, yetiştirmem
gereken işler, sonuçlandıracaklarım, eksiklerim neler diye düşünerek heyecanlanıyor,
telaşlanıyor musunuz?

Uzmanlık: Bir konuyu diğer insanlara göre daha detaylı, derinlemesine biliyor, o konuya çok
daha geniş perspektiften bakabiliyor musunuz? O konu hakkında çok çalışmaktan ve konuyu
etrafınızla paylamaktan keyif alıyor musunuz?

Çok: Hayatın zirvelerine „az‟ ile ulaşılamayacağının farkında mısınız?
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Yetenek: Doğuştan sahip olduğunuz ve sayesinde işinizde sizi diğerlerine göre bir adım öne
çıkartan bir/birkaç beceriniz var mı?

Verimli: Aldığınız eğitim, becerileriniz ve yıllar içinde edindiğiniz tecrübeyi yani öz kaynaklarınızı
hem kendiniz, hem de sorumlu olduğunuz iş süreçlerine fayda yaratacak artı değerlere
dönüştürebiliyor musunuz?

Değişim: Doğduğumuz andan itibaren bedenimiz, hormonal yapımız sürekli değişiyor.
Dolayısıyla zihinsel fonksiyonlarımız, yaşla birlikte edindiğimiz tecrübeler farklılaşıyor, birikiyor,
dönüşüyor. İçinde bulunduğunuz değişim dinamiklerini iş üretirken de kullanıyor musunuz?

Mutluluk: Mutluluk kavramına anlık değil, inişleri ve çıkışları ile uzun soluklu bir süreç olarak
yaklaşılmasının onun zihinlerdeki hızlı tüketimini engelleyeceğinin farkında mısınız?

Optimizm: Büyük buluşların, büyük işlerin ana varoluş nedeni optimizmdir. “Nasıl olsa olmaz”,
“Ben yapmam” diye yola çıkan bir mucit biliyor musunuz?

Sonuç: Her sarf edilen emek ve sonucu risk taşır. Olumlu veya olumsuz, siz sonuç riskini
göğüsleyebiliyor musunuz?

Kariyer: Gerçekten „neden‟ çalıştığınızı hiç düşündünüz mü? Para mı, unvan mı, başarı mı, hobi
olarak mı çalışıyorsunuz? Veya bu dörtlü arasındaki birbirini besleyen, kopmaz ilişkinin farkında
mısınız?

Hedef: Hiç yola nereye ulaşacağınızı bilmeden, öngörmeden, düşünmeden çıktınız mı?

Başarı: En son iki elinizi de havaya kaldırıp “BAŞARDIM” diye ne zaman sevindiniz?

Sorulara verdiğiniz cevapları ben duyamıyorum ama eğer siz aklınızdan geçen yanıtlardan memnun
kaldıysanız ne mutlu. Demek iş hayatınızın hangi safhasında olursanız olun doğru yolda gidiyorsunuz.
Eğer verdiğiniz cevaplardan sizi tatmin etmeyenler var ise, bu konulara odaklanmanızı, konular
üzerine memnuniyetsizliğinizin „neden-sonuç‟ ilişkilerini kurmaya çalışmanızı öneririm.

İş hayatının yönü ve ulaşacağı nokta özünde sadece kişinin kendisinin elindedir. Bu nedenle yolunuz
boyunca yukarıda sıraladığım anahtar kelimelere dair kendinize doğru soruları sorma, ardından da
dürüstçe cevaplama becerisini edinmeli ve gün sonunda siz de “ben seviyorum” diyebilmelisiniz.
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Sokakların kedileri varsa, denizlerin de martıları vardır.

Ruhunuzu özgürleştirmek istediğinizde diğer tüm ölümlüler (insanlar) gibi deniz kıyısına koşarsınız.
Orada her gün birbirinin rengini alan iki sevgili görürsünüz. Ki onlar ufuk denen bir çizgide öpüşür
koklaşırlar, sarmaş dolaş olup martı denen binlerce çocuğu göğe salarlar hem de bir avazda.

O çocuklardan birinin adı Jonathan Livingston'du hatırlarsınız.

Hani bundan 20 yıl kadar evvel herkesin elinde olan bir kitapta geçtiği gibi...
Evet, Richard Bach'ın „Martı‟sıdır bu kitap. Ve kitabın kahramanı bir martıdır.

Adı da Jonathan. Jonathan Livingston.

Jonathan kanatlarının altına özgürlük, umut ve direnç rüzgarlarını almış bir deli kuştur. Gücünü ve
sınırlarını zorlar, uçar da uçar. Ve bir gün öyle bir noktaya gelir ki, artık düşündüğü yer neresiyse
orada bulur kendini. Düşün ve orada ol. Ne harika bir hayal!

Jonathan dünyayı düşünce sınırları içinde keşfeden, yerinde durmayan, okuyan araştıran tüm
insanların kahramanıdır, değilse de olmalıdır aslında.

İşte bu noktada Binnur ile Zeynep devreye girer. Akdeniz, bu iki çılgın martı için uçulup keşfedilecek
muhteşem bir denizdir. Bu denizde, düşündüğün sahilde, hayal ettiğin şehirde ve ve o şehrin
kültüründe bir gözlemci olabilmek muhteşem bir şeydir. Gelin siz de bizimle beraber Akdeniz'de kanat
açın. Kanatlarınızın uçları birbirinden renkli Akdeniz sofralarına değsin.

Çünkü bir kültür en güzel masalarda tanınır...
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Tuzsuz Toskana Ekmeği ile Ciğer Pate
Binnur Akhun Önen – Zeynep Braggiotti

Roma İmparatorluğu zamanından kalma bir söz vardır: “El pan fora de casa, xe massa salà o
desavio.” Türkçesi şöyle: Evden uzakta (yenen) ekmek ya çok tuzludur ya da az tuzlu!

İtalya‟nın Toskana bölgesinde pişen bir ekmek vardır ki bu anlamda ele alındığında sizi evinizden çok
çok uzakta hissettirir… Bu ekmek tam anlamıyla bir tuz fakiridir, belki de tuzdan yana nasipsiz demek
daha doğru. Ancak Toskana ekmeğinin klasik ekmeklerden tek farkı tuzsuz olması değildir,
İtalyanlar‟ın o çok sevdiği zeytinyağı da girmez bu ekmeğin hamuruna…. Sadece un-su- maya, işte
Toskana ekmeği budur. Sonuçta kalın kabuklu ve yörenin leziz yemeklerine eşlikçi bir ekmek elde
edersiniz. Ancak tuz barındırmayan bir ekmek birçok damağa oldukça yabancı gelebilir .Bu yüzden
Toskana ekmeği ilk seferde denemelik olarak küçük boy pişirilmelidir… Belki seversiniz, belki
sevmezsiniz.

Eşlikçi ekmek

Ancak bir zamanlar tuza getirilen ekstra vergileri protesto etmek maksadıyla başlattıkları ekmeğe tuz
koymama işinden vergiler kalktıktan sonra bile vazgeçemeyen, böylesi bir lezzete bağımlılık geliştiren
Toskanalılar gibi olabilirsiniz siz de, kimbilir!

Şimdi tuzsuz ekmek geleneğinin bir başka yönüne bakalım: Kimi damak tadı düşkünleri iddia eder ki
bölge insanı „tuza gelen ağır vergileri protesto‟dan bağımsız bir şekilde ekmeklerinin tuzsuz olmasını
özellikle istermiş. Aslında bunun için iyi bir nedenleri de yok değil (hatta bir değil iki neden):
finocchiona ve soprassata salamları…

Yoğun tuzlu tatları ile dünyaya ün salan bölgeye has bu iki salama tabi ki en iyi tuzsuz bir ekmek eşlik
edebilir. Esasen meşhur protesto ekmeğinin eşlik ettiği yiyecek maddesi illaki finocchiona ve
soprassata salamları gibi çok da tuzlu olmak zorunda değildir. Bir nevi taşıyıcı ya da kaşık olarak
değerlendirilebilecek tuzsuz Toskana önemlilik sırasını eşlik ettiği yemeğe veren, kendisi geri planda
kalmayı tercih eden bir ekmektir. O halde tuzun ne önemi var? Olmayıversin….

Toscana ekmeği kolay kuruyan bir ekmektir. Bu nedenle arttığı zaman ufalanıp derin dondurucuya
kaldırılmaya ve daha sonra köfte içine eklenmeye çok müsaittir.

Tuz yoksa nem de yok

Peki, nedir bu ekmeğin kolayca kurumasına sebep? Elbette tuzsuzluk. Bir ekmeğe tuz koymak neme
bir nevi davetiye çıkarmak demektir. Nemsizlik ekmeği erken kurutur ama geç de bozulmasını sağlar
(tuz nemi- nem de küfü çağırır)… Kısaca avantajlar ve dezavantajlar birbirini dengeler.

Ancak dezavantaj olarak gözüken erken kurumadan herkesin de hoşnut olmadığını söyleyemeyiz.
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İtalyan mutfağına sahip çıkan akıllı İtalyan kadınları ellerinde kalan kuru ekmek dilimlerinin işe 
yarayacağı tarifler icat etmişler… Bir nevi ekmekli yaz salatası olan Panzanella, domatesli-ekmek 
çorbası papa al pomodoro ve ekmekle lapalaştırılmış fasülye çorbası olan ribollita bunlardan 
birkaçı… 

Ekmeğe kıyamayan bir başka ülkenin insanları olarak bizim „mutfak repertuarımız‟  da  fazla bayat 
ekmekli çeşit içermektedir. Aklınıza gelen tariflerle yetinmek istemezseniz bayat ekmeklerin 
değerlendirilmesi maksadıyla bir yarışma açan „Sefertası Hareketi‟nin web sayfasını öneririm size. 
Açılan yarışmaya her ne kadar 27 kadar tarif gönderilmiş de olsa Sefertası‟nın sayfasından 50‟ye 
yakın bayat ekmekli tarife ulaşmak mümkün.

http://www.sefertasihareketi.org/index.php?bolum=151

Ekmek istiyoruz, ekmek, ekmek, ekmek

Protesto konusunu da ilginç ve anlatılmaya değer bulduğum için bir not düşmek istiyorum. Tuza vergi 
ülke genelinde olduğu için sadece Toskanalıların canını sıkmamış elbette. Ancak kimi kaynaklar 
Toskanalıları „aşırı tutumlu‟ sıfatı ile bir nevi taçlandırıp protesto nesnesinin kullanımdan kaldırılmasını 
işte özellikle bu sıfata bağlıyorlar… Başka bölgeler belki de bu kadar „tutumlu‟ olmadıkları için tuzdan 
vazgeçememişler ama elleri kolları bağlı bir şekilde de oturup kalmamışlar Örneğin Lazio‟lular, 
özellikle Roma halkı…

Gerçi hikâyenin bu kısmı kitabın Lazio kısmında anlatılmalıydı ama olsun.  1501 yılında Navona
Meydanı yakınlarında bir alana Menelaus‟u temsilen bir heykel diktirir kardinal Carafa… Halk 
tarafından Pasquino adı verilen bu heykel öylesine bir heykel değildir. Orada dikilip durmaktan başka 
görevleri de vardır; her yılın Nisan 25‟inde bir nevi şiir yarışmasına sahne olur. Sahne derken, tam 
anlamıyla sahne… Yarışmacılar gelip şiirlerini Pasquino‟nun üzerine yapıştırırlar; sanki şiirler 
Pasquino‟ya aitmiş gibi. Zaman içinde Pasquino bir isim daha alır: konuşan heykel. İçinde bulunduğu 
küçük meydana bu kez o isim verir, Piazza di Pasquino- Pasquino‟nun Meydanı… Üstelik heykelin 
isminden türeyen tek tanım da bu değildir. Heykelin üzerine asılan yazılara- şiirlere pasquinata
denmeye başlanır.

Pasquinatalar halk için popüler birer düşündüğünü söyleme aracı olurlar kısa zaman içinde... 
Pasquinataların asıldığı biçare heykel Pasquino ise papaların şimşeklerini üzerine çekmekle 
meşguldur… Halkın ağzını, atılıp satılamayacak bir heykelden dolayı „torba‟ gibi büzemeyen papalar 
işe fena bozulmaya başlarlar ve çeşitli kanunlarla bu gidişata bir son vermek isterler… Bir yerden 
bastırılan su sanki birçok yerden fışkırır ve konuşan heykellere yenileri eklenir. Papalar artık halk adına 
sözcülük yapan taşlarla yaşamaya alışırlar… 

Sonra, meşhur tuza vergi zamanı gelir. Dönemin papası şehri güzelleştirmekle meşgulken halkın temel 
yiyecek maddeleri et ve tuz (yalnız tuz değil) üzerine binen vergiler konuşan heykelleri bir kez daha dile 
getirir… İşte o zaman en meşhur pasquinatalardan biri kağıda yazılır sonra da bir konuşan heykelin 
üzerine asılır, oradan da „tarihe geçer‟ tabi:

Noi volemo altro che guglie e fontane
Pane volemo: pane, pane, pane.

Cümle basittir. Ama vurucudur:

Fıskiyeler, çeşmeler istemiyoruz,
ekmek istiyoruz.. Ekmek … ekmek … ekmek
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Malzemeler
2 +1/2 bardak un
½ bardak tam buğday unu
1+ ½ bardak ılık su
2+ ½ çay kaşığı çabuk maya

Yapılışı
Bir kaba koyacağınız ılık su içinde mayayı eritin (esasen çabuk maya su içinde eritmeyi gerektirmez.)
Unları ekleyin. 10 dakika kadar yoğurun.

Temiz bir kabı yağlayıp hamuru buraya aktarın. Üzerini ister streç film ile ister mutfak havlusu ile 
kapattığınız hamuru 2 saat kadar bir köşede dinlenmeye alın. Bu zaman sonunda hamurunuz aşağı 
yukarı 2 kat kadar kabarmış olmalı.

Hamuru alıp unlu bir yüzeyde oklava yardımı ile bir santim kalınlığında açın. Hamuru rulo olacak 
şekilde sarın. Hamurunuz nemli bir hamur olduğundan arada un takviyesine ihtiyaç duyabilirsiniz, 
ancak un eklerken aşırıya kaçmayın. Ayrıca bu esnada kullandığınız un tam buğday unu olursa daha 
iyi olur.

Bu ruloyu da yine aynı şekilde bir santim kalınlığında açıp tekrar rulo yapın. Glutenin işini daha iyi 
görmesi amacıyla bu işlemi birkaç kez tekrar ettikten sonra silindirin kenarlarını alta doğru döndürüp 
sıkıştırın. Hamurunuzu elinizde yuvarlaklaştırın. Bir tülbenti unlayıp hamuru buraya alın. Hamurun 
üzerini bir başka tülbent ile örtün (ya da tülbentiniz genişse kalan kısmını hamurun üzerine örtün. 
Hamuru 2 saat de böyle dinlendirin. Fırını içinde fırın tepsisi olduğu halde 190 dereceye ısıtın. Fırın 
ısındığında içine bir fincan su koyun.

Ardından tülbent yardımı ile kaldırdığınız hamuru sıcak tepsiye ters çevirerek aktarın. (Kabarmış hamur 
rahatsız edilmeyi pek sevmez. Hamuru fırına aktarırken aynı kabarıklıkta kalmayacağını bildirmek 
gerek. Ancak merak etmeyin ekmeğiniz piştikçe kendini toparlayacak.)

25-30 dakika kadar sonra ekmeğiniz pişmiş olacaktır. Ancak güvenilir bir pişmişlik testi ekmeğin 
üzerine kapı çalar gibi parmak eklemlerinizle tıklayıp tok bir ses almakla olur
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PATE (Ciğer Ezmesi)

Kimi zaman yiyecekleri karakterlere benzetme oyunu oynarım kendi kendime. Önce çiğ hallerini ve
ardından da piştikten sonraki şekillerini her türlü çizgi karakterlerle özleştiririm. Mesela son
dönemlerde moda olan yuvarlak yeşil kabaklar bana hep “Daltonlar”ı hatırlatır.

Pate için de aynı oyunu oynayacak olursam, şöyle bir görüntü beliriyor kafamın içinde :
Beyaz gömlek, siyah pantolon-ceket, hatta pantolonun paçası azıcık kısa, ki beyaz çoraplar görünsün.
Ceket omuzlarda salınır durumda. Ucu sivri siyah ayakkabıların da arkasına basmış, ince kaytan
bıyıklı, tespihini sinirli sinirli çeviren bir “ağır abi”.

Çizdiğim görüntüde ne kadar ağır ise “pate”, sofralarda da bir o kadar ağırlığı vardır. Öyle ki sofraya
baktığınızda hemen fark edersiniz “pate”yi. Yemenizle birlikte ise bu ayrıcalığa hak verirsiniz.

Pate, çizgi-roman şeklindeki ağırlığının yanı sıra sağlık açısından bakıldığında da kesinlikle ağır bir
meze türüdür. Sürekli yenmesi mümkün olamayacağı için sadece özel günlerde yapılır bizim evde.
İçerdiği yağ oranını göz önüne alacak olursanız bana hak vereceksinizdir eminim.

Yabancı ülkelerde en tercih edilen pate türü kaz ciğerinden yapılandır. İster kümes hayvanı, ister
küçük-büyük hayvan ciğeri ile yapılsın, pate her anlamda gerçek bir ağır abi‟dir. Ve hayatlarımızdan
en az bir kez bir ağır abi geçmelidir diye düşünüyorum ben.

Aşağıda tarifini vereceğim pateyi tavuk ciğerinden yaptım. Ancak, bununla sınırla kalmayabilir diğer
kümes hayvanların ciğerlerini de kullanabilirsiniz.



Malzemeler
Dikkat edilmesi gereken nokta, ciğer ve kuşbaşı miktarları eşit olmalıdır.

250 gr. Tavuk ciğeri
250 gr. Dana kuşbaşı
1 kuru soğan
2-3 adet defne yaprağı
kırmızıbiber
karabiber
tuz
muskat
tereyağı
zeytinyağı

Yapılışı
Kuşbaşı etleri soğanla birlikte kavurun. Ancak suyunu çekmesine izin vermeyin. Etlerin suyunu çekip 
kurumaması bu mezenin püf noktasıdır diyebilirim.  

Defne yapraklarını ve baharatını ekledikten sonra pişmeye bırakın. 

Etler piştikten sonra, ciğerleri ilave edin. Kurumasın, sulu kalsın. Altını kapatın, ılınmaya bırakın.

Soğuyan etleri önce iyice robottan geçirin. Sonra oda sıcaklığında tereyağını ekleyin ve robottan 
geçirin. Kavurma esnasında çıkan suyu ilave edin. Tuz-karabiber ve muskatı ekleyin.

Pateniz hazır oldu ve sofranın baş köşesine kondu. Pate'ye olan gönül borcunuz bitti sanmayın. Şimdi 
yapmanız gereken pateye en güzel eşlikçi denebilecek Tuzsuz Toskana ekmeğinden yapmak ve ziyafet 
sofrasını tamamlamak. Bu öneri kişisel bir öneri değil aslında. İtalyanlar için de bu ikili eşsiz bir ikilidir. 
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Amatör Teleskop Yapımı Ve Gökbilimi

martı* Aralık 2010

Nurcan  Örtügen Gök 

Amatör teleskop yapımı ve gökbilimine olan ilgiyi yaygınlaştırmak ve bilimin halka indirgenerek halka
mal edilmesi amacı ile hayata geçen İlk Teleskobum projesinin sahibi Amatör Astronom Nurcan
Örtügen Gök tarafından, Türkiye‟nin ilk halka açık Amatör Teleskop Yapım (ATY-ATM) Atölyesi
faaliyete geçirilmiştir.

Amatör Teleskop Yapımı, (yaygın İngilizce kısaltmasıyla, ATM-Amateur Telescope Making) teleskop
yapımı hakkında bilgi ve deneyim kazanıp, sevdalısı olduğu gökyüzüne kendi yaptığı teleskop ile
bakanların ilgilendiği ortak alandır.

Bu uğraşı Dünya‟da yaklaşık bir asırdır vardır. Amerika‟da 1920‟de kurulan Stellafane bu
akımın öncülerindendir. http://stellafane.org

Bu satırlarda sizlerle amatör teleskop yapımını, ilk teleskobum
projesini paylaşacağım.

ilk teleskobum
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Her sene düzenli olarak yapılan etkinliklerde  amatör teleskop yapanlar bir araya gelir ve yaptıkları  
farklı tasarımlardaki  teleskopları sergilerler.

Ülkemizde  bilinen ilk  amatör teleskop yapımcısı   Hasip Sönmezalp‟dir.  1957 yılında yaptığı 
teleskop ile  Bursa – Kültürpark‟ta meraklılara gökyüzünü izlettirmiştir.  Yaptığı bu teleskop  sayesinde  
Amerika„da  Mechanix Illustrated dergisinin “Altın Çekiç” ödülünü almıştır.  Hasip Sönmezalp 10 
Ocak 2002 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. http://www.considine.net/mac/mi

Bir birinden habersiz az sayıda teleskop yapımcıları   2 Nisan 2006 yılında bir araya gelerek,  
Türkiye'de birbirinden haberdar olmadan uğraşan amatörleri bir araya getirmek, aktif olarak teleskop 
ve teleskop aynası yapımıyla uğraşan ya da uğraşmayı düşünüp, bu konuda daha çok bilgi edinmeyi 
amaçlayan amatör gökbilimcilerin birbiriyle görüş alışverişinde bulunmasını ve yardımlaşmasını 
sağlamak, bu uğraşıyı ülkemizde daha ilerilere götürmek  düşüncesi ile ATM Türk grubu kurulmuştur. 
http://www.atmturk.org

Bugün ülkemizde bu uğraş yeni olmasına rağmen hızla yayılmaktadır. Birkaç sene öncesine kadar
çok az sayıda amatör teleskop yapımcısı varken bugün onlarca kişi teleskoplarını yapmışlardır.
Amatör teleskop yapımı sanıldığı kadar zor değildir.
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Hazırlayanlar

Ayşe Dural
http://www.kultursanatajansi.com

Can Sungur
http://www.cansungur.com

Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar

Binnur Akhun
http://anlatanne.blogspot.com

Burak Dursun
http://www.burakdursun.com

Burcu Tüzün
http://pazarlamacigiremez.blogspot.com

Ceren Çıkın 
http://www.ruhunevrenselcansikintisi.com

Demet Ergin
http://www.kultursanatajansi.com

Müge Cerman
http://www.mugecerman.com

Nurcan Örtügen Gök
http://www.ilkteleskobum.org

Sevil Mert
http://www.cokokuyancokgezen.com

Tufan Köse
http://www.kultursanatajansi.com

Ufuk Tarhan
http://www.m-gen.biz

Uğur Özmen
http://ugurozmen.com

Yeşim Salgut
http://www.gelisimenstitusu.com

Zeynep Braggiotti
http://mutfakrobotu.blogspot.com
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fotoğraf: Burak Dursun



“Yaşamak için ne çok neden var! 

Balıkçı teknelerinin etrafında o 

rutin, sıkıcı dönüp dolaşmadan 

başka nedenler de var yaşamak 

için. 

Cehaletimizi kırabiliriz, 

becerilerimizi, yeteneklerimizi ve 

zekamızı kullanarak kendimizi 

bulabilir, kendimiz olabiliriz. 

En önemlisi özgür olabiliriz! 

Uçmayı öğrenebiliriz!”

“Yaşamın gerçek anlamını 

anlayan, bulmaya çalışan bir 

martıdan daha sorumluluk sahibi 

biri olabilir mi? Bin yıldır 

yaptığımız tek şey balık peşinde 

koşmak. 

Artık yaşamak için bir nedenimiz 

olmalı; öğrenmek, keşfetmek, 

özgür olmak gibi. 

Bana bir şans verin, 

öğrendiklerimi size göstereyim.”

fotoğraf: Burak Dursun


