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Merhaba,
Martı gördüğümde, sesini duyduğumda mutlu olduğum bir kuĢ. 
Ġstanbul‟u, denizi daha çok sevmemi sağladı, her deniz gördüğümde 
gözlerim martıları arar. ġehrimizin süsü, gecenin karanlığında ıĢıldayan 
kurdelesi, simidimi paylaĢtığım yol arkadaĢım onlar.

Martı dergisi de hepimizin yol arkadaĢı olsun isteğindeyiz. Umarım bunu 
baĢarabiliriz. 

Çok güzel geri bildirimler, eleĢtiriler aldık. GeliĢtirmeye devam edeceğiz 
birlikte. Aynen bireysel geliĢimiz gibi, birlikte daha güzel fikirlerle, olumlu 
katkılarınızla geliĢtireceğiz.

Bu sayıda neler var? 
Ġlginizi çekeceğini düĢündüğüm bir dosya var; Ġstiklal Muhafızları, Ġstiklal 
caddesinde yürürken kafanızı kaldırıp binaların ön cephesine baktınız mı 
hiç? Bu yazıyı okuyunca bir daha bakacaksınız. Anadolu‟yu gezip 
çiçeklerin fotoğraflarını çeken Dr. Ali Rıza Bilginer ile AyĢe Dural‟ın 
yaptığı röportajı okuduğunuzda iki kariyer nasıl birlikte yürüyor 
göreceksiniz ve hobilerime zaman ayıramıyorum diyorsanız, duygularınızı 
daha çok dinleyip, seçimlerinizi bir daha kontrol edeceksiniz. 

Bir gezginden Ġsviçre‟yi gezmek için ipuçları, gezmeyi seven bir martının 
kaleminden Kadıköy‟ün en güzel parkı Fenerbahçe ve Romantika
izlenimlerini okuyacak ve kanatlarınızı hissetmek isteyeceksiniz. YaĢ 35, 
yolun yarısı eder diyen Ģairin hayatına bir bakıĢla, BarıĢ Manço‟nun
doğum günü ile hayatımızda bıraktığı iz de Martı‟da yer alıyor.  ĠĢgal 
Yıllarında Ġstanbul dosyasının 2.bölümü devam ediyor; yakın tarihi 
anlamak için bir fırsat. Kültür ve sanat ajandası, yeni çıkan kitaplar, 
müzik albümleri dikkatinizi çekmek için sizi bekliyorlar.

Ġtalyan AĢkı kitabının yazarlarının hazırladığı öyküleri ile iki lezzet sizi 
bekliyor. Hayallerinin peĢinden giderek, ilk teleskopum projesini yürüten 
Nurcan Ötügen Gök‟ten teleskop yapımını paylaĢıyoruz. Bir teleskop 
yapıp gökyüzüne bir yolculuk yapmak isterseniz kendisine ulaĢabilirsiniz. 
Pati aĢkına yazısını özellikle çevrenizdeki çocuklar ile birlikte okumanızı 
öneririm.  

2011 yılının ilk günlerinde, farklı bakıĢ açıları kaleme alınmıĢ yazılar 
umarım bir an için gördüklerinizin dıĢına bakmanızı sağlar.
Martı Jonathan Livingston‟un hocasının dediği gibi; “Gözünle 
gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. Anlayarak 
bakmaya, bildiklerinin ötesine geçmeye çalış.”

Sevgiyle mutlu olun…
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Aynı Gök

Gök aynı gök;
Aldırma...

uç sende bir resimde,
uç gönlünce.
Bak altındaki

denizlere,
ırmaklara,

ağaçlara...
Ama sakın ha!

konma bir insana.
Ġnsanı bilmezsin; korkutur.
Ġnsanı bilmezsin; yok olur.

Sen beni bilmezsin...
..hangisine tutunur.

Salih MALAKCIOĞLU
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Ayşe Dural

Anadolu’nun Bitki Fotoğrafçısı

söyleĢi

OhraĢan, kuĢkuĢ otu, yaban karanfili, yalancı papatya, hayvan bezelyesi, Amasya adaçayı,
üçgül… Ġsimlerini bile bilmediğimiz daha yüzlerce bitki ve onlarca hayvan, mantar türü… Dr.
Ali R. Bilginer, Ġstanbul‟da yer alan Küçük Çamlıca Bahçesi‟nin bu yüzlerce sakininin 25 yıl
boyunca fotoğraflarını çekmiĢ. Bu enfes fotoğraflardan oluĢan ve Dr. Bilginer‟in kaleme aldığı
„Çamlıca: Ġstanbul‟da Kalan Yaban YaĢamın Son Bahçesi‟ isimli kitap Alok Production‟dan
çıkmıĢtı geçtiğimiz aylarda. Kitap bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını aralarken, kapıların
kapanma tehlikesiyle karĢı karĢıya olduğunu belirterek herkesi bu konuda uyarıyor. Büyük
Çamlıca‟nın baĢına gelenlerin Küçük Çamlıca Bahçesi‟nin yaĢamaması için yazar, fotoğraf
kareleriyle cenneti anlatıyor adeta. Didaktik bir dille uyarmak yerine çiçeklerin eĢsiz
görüntüleriyle adeta “dikkat” diyor. Dr. Ali R. Bilginer bu kitabı yazmadaki amacını Ģöyle
açıklıyor: “Ben elden giden doğal örtüyü paylaĢmak istedim. ġimdilerde bu eĢsiz Küçük
Çamlıca Bahçesi‟ne yapay bir görünüm verilmek isteniyor. Aslında Küçük Çamlıca Tepesi
eteklerindeki beton kuĢatma önlenmeli, bahçeler içindeki doğal yaĢam korunmalı ve Küçük
Çamlıca Bahçeleri bütünüyle bir yaĢam bahçesi ve müzesi haline getirilmeli. Ġstanbul‟un ve
ülkemiz Anadolu‟nun sahip olduğu doğal değerlerinin neler olduğunun bilinmesi ve
korunması amacıyla onları önce kendi insanımızla, sonra da bütün dünyayla paylaĢmak
düĢüncesi bu kitabın hazırlanmasına neden oldu.”

Dr. Ali R. Bilginer‟in botaniğe merakı ta çocukluk yıllarına kadar dayanıyor. Büyükannesinin
ona aĢıladığı botanik sevgisi yaĢamının her döneminde onunla birlikte oldu. O kadar ki
karavanıyla tüm Türkiye‟yi gezerek, ağaçlarını, endemik bitkileri fotoğraflayarak iki önemli
kitaba imza attı. Çamlıca kitabından önce yine Alok Production‟dan çıkan Cilo&Satlar isimli
kitabında da yine yörenin zengin bitki ve doğal hazinelerini okuyucularla paylaĢtı. Ġstanbul Tıp
Fakültesi‟ni bitirdikten sonra Anadolu‟nun değiĢik yörelerinde çalıĢan Dr. Ali R. Bilginer, 1981
yılında Ġstanbul‟a dönerek Çamlıca Asker Hastanesi‟nde çalıĢmaya baĢladı. “Küçük Çamlıca
Tepesi‟nin güney eteklerinde bulunan Çamlıca Asker Hastanesi, bahçesinin yeĢil örtüsü,
değiĢik cinsteki ağaçları, türlü yaban çiçekleri, Ģakıyan bülbülleriyle Ġstanbul‟un çok
yakınlarında gizli bir doğa hazinesiydi” diyen Dr. Bilginer de yirmi beĢ yıl boyunca her mevsim
çeĢitli dönemlerde fotoğraflayarak bu hazineyi bizlere ulaĢtırdı. Bilginer, Akkız ismini verdiği
karavanıyla Ģu anda Van, Yüksekova, Elbistan‟dan sonra Ģimdi MuĢ‟ta.



Botaniğe merakınız nasıl başladı?

Bir memur çocuğu olarak ilkokula baĢladığım ilçenin zengin yaban yaĢamındaki yaban
çiçeklerine, kuĢlarına, kelebeklerine, mavi gökyüzüne, berrak sularına, yemyeĢil
ormanlarına hayrandım. Ġlkbahar gelince öğretmenimiz sınıfımızı hemen okulumuzun
yanından baĢlayan engin kırlara götürürdü. Orada çiçekleri koklar, toplardık. KuĢları
kelebekleri büyük bir zevkle izler, mavi gökyüzündeki bulutların koĢuĢturmalarına dalar,
rüzgarın sesini dinlerdik. Anneannem ve annem çiçek hastasıydılar. Özellikle anneannem
kırlardaki hemen bütün çiçekleri tanır, adlarını ve hangi hastalıklara iyi geldiğini iyi bilirdi.
Onu çok sevdiğim için onunla kırlarda dolaĢmak ve ondan kır çiçekleriyle ilgili bir Ģeyler
öğrenmeye de bayılırdım. Sanırım o günlerin, oyun çocukluğumun anıları yaĢamımda da
doğayı, kırı ve tüm yaban yaĢamı sevmemde önemli bir yer tutar. Kır çiçekleri doğanın en saf,
temiz, bozulmamıĢ, oynanmamıĢ bir simgesidir benim için. Aynı okul öncesi çocuklar gibi. Bu
ikisinden baĢka dokunmadık ne bıraktık ki doğada. O nedenle çiçekler çok önemli benim
için.

İstanbul’da tıp fakültesini bitirdikten sonra Anadolu’nun değişik yerlerinde çalıştınız, o
dönemde de doğayla ilgili inceleme ve çalışmalarınız oldu mu?

Askeri hekim olarak çalıĢtığım Anadolu‟nun değiĢik yerlerinde yoğun çalıĢma düzeninin
yanında ayrıntılı bir inceleme ve araĢtırma yapamadım. O dönem, daha sonra yapacağım
daha ayrıntılı çalıĢmalara son bir hazırlık dönemi olmuĢtur diye düĢünüyorum. Anadolu‟yu
daha yakından tanımak, kitaplarda okuyarak bizzat içinde yaĢamak, Anadolu aĢkımı
Anadolu‟ya ilan etmemin sanırım son hazırlık dönemi olmuĢtur o günler. Fırat Nehri boyunca
dolaĢır, dağlarda gezerken Anadolu‟nun ne kadar zengin bir doğası olduğunu görür,
sahipsizliğine ise ĢaĢırırdım. Fırsat yaratarak köĢe bucak Anadolu‟yu gezip görmeğe çalıĢtım o
günlerde.
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İstanbul'un karmaşasından dolayı mı önce Van, sonra Yüksekova ve daha sonra da başka
yörelere gittiniz, bitkilerin peşinden mi gittiniz?

Anadolu beni çekti desem yanlıĢ olmaz sanırım. Bu uğurda mesleki kariyer gibi değerler de
bana çok ilginç gelmedi. YaĢantıma kendi ellerimle yön verdim Anadolu'nun bir garip
gezgini, araĢtırıcısı olabilmek için. Burada Yunus Emre'ye olan hayranlığımın da önemli bir
yeri olduğunu söyleyebilirim. Dünya gezegeninin bu çok özel coğrafyasını, uygarlığın merkezi
olduğunu sandığım bu diyarı daha iyi tanımak ve bunu herkesle paylaĢmaktı asıl amacım.
Hemen her Ģeyi merak eden bir yapım olduğu için beni çekiyordu bu eĢsiz ülkemin dağları,
suları, yabanı. Hatta Ġstanbul'dan pılımı pırtımı toplayıp Anadolu'ya açılırken Ankara'da
Türkiye Bilimler Akademisi'ne uğradım. Yani ülkemizin bilim doruğu sayılan kuruluĢuna.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ne gidiĢ nedenim ise Anadolu'da bana verilebilecek bir
bilimsel göreve, araĢtırmaya karĢılıksız olarak hazır olduğumu bildirmekti. Beni sevgiyle
karĢılayıp dinlediler ve de bu konuda sevgili Ufuk Esin Hocamız'la temas ettirdiler. Onunla
hasta yatağında son anlarına kadar temas içinde olduk. Ne mutlu ki Cilo-Satlar kitabımızı
ona son günlerinde armağan edebildim. Ġstanbul'dan Anadolu'ya geçiĢimin baĢka nedenleri
de vardı: Ġstanbul'u çok sevdiğim için oradaki karmaĢa içinde yaĢayamamak, sosyal
durumumdaki değiĢiklikler hatta hatta ,küresel ısınma nedeniyle son yıllarda daha yükseklere
göç eden bitkiler ve hayvanlar gibi kendimi Ġstanbul'un nemli,boğucu havasından kurtarmak
amacıyla Anadolu Platosu'nun yükseklerindeki insan bedeninin konfor ortamlarına kendini
atmak.

Yaşadığınız yerde bitkilerle ilgili çalışmalarınız bitince hemen Türkiye'nin başka yörelerine mi
gitmek istiyorsunuz? Yani yeni yerler,yeni keşifler sizi çekiyor mu ?

Yalnızca bitkilerle ilgilenemem ben. Ġlgi alanım doğada bulunan hemen her Ģeydir. Zaman
zaman birileri daha önde gider. Ġster istemez her ilgilendiğiniz konuya yıllarınızı vermelisiniz ki
bir Ģeyler yapabilesiniz. Durduğu yerde pek duramayan, değiĢikliği seven, göçebe bir ruha
sahibim. Anadolu'daki yaĢantımda da sürekli yer değiĢtirmek, sürekli kendini, ortamını
yenilemek çekici geliyor bana. Anadolu öyle zengin bir hazine ki binlerce ömrüm olsaydı da
daha iyi tanıyabilseydim bu ülkeyi hatta dünyayı. Tabii ki hep aynı yerde durarak bütünü
tanıyamazsınız. Üstün bir gücü seçmek hakkım olsaydı bu hakkımı her an her yerde
bulunabilmek için kullanırdım sanırım.
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Türkiye’nin botanik açısından dünyadaki yeri nedir?

Bizim hala cennet ülkemizin dünyadaki ılıman iklim kuĢağında öyle özel bir yeri var ki;
inanamayacaksınız ama Türkiye'deki bitki, çiçek zenginliği hemen hemen neredeyse koskoca
Avrupa kıtası kadar. Avrupa kıtasında 12 bin olan bitki çeĢitliliği bizim bu cennet ülkemizde
neredeyse bu sayıya yetiĢmek üzere. ġu anda 10 bin sayısını aĢtı. DüĢündüğünüz zaman Ģu
güzel ülkenin koskoca bir kıta zenginliğinde bitkiye, çiçeğe sahip olduğunu görüyor. Bir
biçimde gururlanıyorsunuz. Onları korumak, o güzelim varlıklara sahip çıkmak, onları daha
iyi tanıyarak hem ülke insanımız hem de dünya insanlarıyla paylaĢmak istiyorsunuz.

„Çamlıca: Ġstanbul‟da Kalan Yaban YaĢamın Son Bahçesi‟ üstüne yazarının
görüĢleri

Ġki çamlıca tepesi de Ġstanbul'un yok edilen yaban yaĢamının özetini taĢıyan özellikteki yerler.
Büyük Çamlıca Tepesi yıllar önce doğal özelliklerini yitirmiĢ bir alan. 1981 öncesinde bir
çöplük alanı tam bir rezillik örneğiydi. Hiç mi bir yetkilinin içi sızlamadı o görüntüye,
ĢaĢıyorum. Bir insan çıktı da o görüntü değiĢti, Çelik Gülersoy'dan söz ediyorum. Küçük
Çamlıca tepesi ise uzun yıllar özel mülkiyet olduğundan büyüğü kadar yozlaĢtırılamadı.
Ülkemizde 1980‟lerde baĢlayan yozlaĢma en büyük kentimiz olan Ġstanbul'da da bütün
ağırlığıyla kendini gösterdi. Her Ģey ama her Ģey rant uğruna acımasızca yağmalandı. BoĢ
alanlar o dönemlerden baĢlayıp günümüze kadar uzanan süreçte devrin genel, yerel
yöneticileri ve yandaĢları tarafından iĢgal edildi. Buna engel olabilecek güçlerin çabaları
sermaye karĢısında güçsüz kaldı. ĠĢte Çamlıca kitabı içeriğindeki fotoğraflarla aynı zamanda
bu yağmalanmaya da tanıklık ediyor. Yine Ģimdiye değin o tepelerdeki yaban zenginliği
tamamen yok olmadan araĢtırmaya duyarlı insanlara aktarmaya çalıĢıyor. Yıllar içinde
sürülüp kazınan Çamlıca toprağı, içerdiği çok değerli yaban çiçeklerinin yumrularını yitiriyor.
Onların yerine her yerde bulunabilen süs çiçekleri dikiliyor. Bahçeler bilinçsizce, yapay
anlamda süsleniyor. O değerli toprağa birtakım binalar inĢa ediliyor. ĠĢte bu kitap,
Çamlıca'dan yükselen çığlıkları bir araya getirerek Çamlıca'nın çok yüksek sesli bir çığlığını
Ġstanbul'a ve bütün dünyaya haykırıyor.

Kitaptaki ilk fotoğrafın tarihi 1981‟dir. Büyük
Çamlıca'dan Boğaziçi Köprüsü‟ ne ve Ġstanbul'un
derinliklerine doğru bir bakıĢ. Yani günümüzden
tam 28 yıl öncelerine ait bir fotoğraf. Fotğrafların
tarihi çok önemli çünkü Ġstanbul'daki amansız
yozlaĢmaya tanıklık ediyorlar. Kitaptaki çiçeklerin
bir bölümünün yerlerinde yeller bile esemiyor artık.
Bu fotoğrafları çekerken tabii ki onca zaman sonra
Çamlıca bu hallere gelebilecek diye düĢünmüyor
değildim ama bir kitabı oluĢturabileceğini o
zamanlar düĢünemezdim. Böyle bir çamlıca
arĢivinin dünyada yalnızca benim elimde olduğunu
tahmin edebiliyordum ama bu arĢivin bir kitap
haline geliĢi yaĢamın çok değiĢik sürprizlerinin bir
araya gelmesiyle mümkün oldu.
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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.”

Yasemin Sungur Gelişim 
Enstitüsü’nde, çocuklara yönelik bir 
program var.

Gelişen Düşünceler Çocuk Kulübü, 
Pazar günleri 15:00 – 18:00 arası
8-10 yaş grubu çocuklara yönelik bir 
sınıf hazırladı.

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.

mailto:cocuk.kulubu@yaseminsungur.com
mailto:cocuk.kulubu@yaseminsungur.com
mailto:cocuk.kulubu@yaseminsungur.com
mailto:cocuk.kulubu@yaseminsungur.com
mailto:cocuk.kulubu@yaseminsungur.com
mailto:cocuk.kulubu@yaseminsungur.com
http://www.yaseminsungur.com/
http://www.yaseminsungur.com/
http://www.yaseminsungur.com/
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Yasemin Sungur

İşimiz Değişim Yaratmak: Koçluk

Koçluk, kiĢiye bireysel ve kurumsal geliĢim desteği sunarak, geliĢimi ve değiĢimi desteklemek
temelinde kurulan profesyonel bir iliĢkidir. Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kiĢisel değerler
ve yaĢam vizyonu, hedefler ve yaĢam dengesi üzerinde çalıĢılır. DanıĢanların hayatlarının tüm
alanlarıyla ilgili koçluk yürütülebilir. Koçluk çalıĢması; harekete geçmek, ilerlemek, değiĢmek,
dönüĢmek isteği ile kaynaklara ve potansiyele odaklanır. Bireylerin iĢ ve özel yaĢamlarında
karĢılaĢtıkları zorluklar, değiĢim ve değiĢimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk problem çözmek
için değil değiĢim yaratmak için kullanılan bir geliĢim aracıdır.

Bu çalıĢmada koçluk alan kiĢi aktiftir. Karar verme, baĢlatma, sorumluluk alma ve verdiği
sözlere uyma yükümlülüğünü kabul eder. Koç, bu süreçte danıĢanının hedefe ulaĢması için
sahip olduğu beceri ve tekniklerle danıĢanını destekler.

Koçluk çalıĢmalarımız bireyin ihtiyaç, hedefler ve zamanına uygun olarak tasarlanır, en ideal
çalıĢma yüz yüze haftalık görüĢmeler olmak üzere planlanır. DanıĢanın koĢulları ve istekleri
göz önüne alınarak farklı planlar yapılabilir. Online görüĢme, telefonla görüĢme yapılır ve
mail ile iletiĢim devam eder.

Bireysel koçluk her kiĢi için farklı tasarlanan bir süreç olmasına rağmen, genel olarak belirli
bazı adımlar bulunmaktadır.
- TanıĢmak, hedefleri belirlemek ve beklentileri ortaya koymak.
- ÇalıĢma prensiplerini oluĢturmak, planlama ve anlaĢmak.
- Süreç ilerlerken kontrol etmek ve değerlendirmek.
- Uygulamalarla geliĢim adımları atmak, sürekliliği sağlamak.

Eğer koçluk nedir, koçlar kimlerle çalıĢır, nasıl çalıĢırlar merak 
ediyorsanız bu yazı tam siz göre. Zira Türkiye‟de bu konuda ilk 
hizmet verenlerden Yasemin Sungur yazdı.
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Kariyer Koçluğu
KiĢilerin bireysel hedeflerine ulaĢmalarına yönelik çalıĢma yapılan, yol haritası ve eylem planı
yapmalarına profesyonel destek sağlayan hizmettir. Tamamen kiĢinin özelinde oluĢturulan,
gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

Kariyer Koçluğu çalıĢması kiĢiye „yaĢam yolculuğunda kendini daha hazır hissettirir, valizini
toplatır ve yol haritasını yaptırır, hedef seçtirir.‟ Hayalleri ve istekleri gerçekleĢtirmek için
kendimizi tanımalı, kaynaklarımızı, potansiyelimizi bilmeli ve kullanmalıyız. Kaynaklarımızı iyi
kullanmak için plan yapmalıyız. Plan yapabilmek için belirlenmiĢ hedeflerimiz olmalı, hedef
belirlemek için birçok sorunun yanıtını vermeliyiz.

Yapılacak çalıĢmalar ile:
-Ben neler yapabilirim?
-Ben neleri yapmaktan hoĢlanırım?
-Ben ne istiyorum?
-Ben ne yapmak istiyorum?
-Ben nerede olmak istiyorum?
-Karar ve eylemlerime yön veren nedir?
-Sevdiğim iĢ hangisi? Sevdiğim iĢi yapınca neler değiĢecek?
-ĠĢimde kullanacağım yeteneklerim neler? Bunu nasıl yapabilirim?
-Sorularının cevapları ortaya çıkarılır.

Kimler "Kariyer Koçluğu" programına katılabilir?
-Doğru mesleği seçmek, etkin hazırlanmak için, lise ve üniversite öğrencileri.
-Doğru iĢi bulmak ve etkin hazırlanmak için üniversiteden yeni mezunları.
-Kariyerinde ilerlemiĢ ancak hayatına bambaĢka bir yön vererek 2.kariyer yapmak isteyenler.
-Belirlediği kısa ve uzun vadeli hedefe ulaĢmak adına bireysel desteğe ihtiyaç duyan
profesyoneller.
-Sorumlulukları fazla olan, yetki paylaĢımını yapmak isteyen yöneticiler.
-ÇalıĢanlarına gerektiğinde koçluk yapabilmek, onları yönlendirebilmek ve bilgi edinmek
isteyen -yöneticiler.
-ÇalıĢmalarımızda hayaller ve istekler üzerine odaklanırız. Hedefler çıkartır, gerçekleĢme
sürecini takip ederek devam ederiz. KiĢilere ihtiyaçları doğrultusunda DISC KiĢilik Envanteri,
KiĢisel SWOT Analizi, Meslek Seçimi vb. testler uygularız, hedeflerinin önündeki engelleri
keĢfeder, aĢmanın veya hedefi değiĢtirmenin yollarını ararız.
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Martı Yasemin Sungur‟a sordu
Koçluk konusuyla ilgili olarak aklımıza takılanları Yasemin Sungur‟a sorduk.

Koçluk süreci nasıl devam ediyor, nasıl izliyorsunuz?

Genellikle haftalık görüĢmeler Ģeklinde ilerleriz. KiĢinin durumuza özel çalıĢmalar/planlar
yaparız. Her Ģeyi konuĢuruz. KarĢılıklı anlaĢma halinde ve kararları danıĢanın aldığı bir süreç.
Online veya telefonla görüĢme de yapıyoruz, mail ile iletiĢimi sürdürüyoruz.

Hangi tür konularda size geliyorlar?

Öyle çok neden ve birbirinden farklı nedenler oluyor ki, bu da çok doğru, çünkü herkes özel.
Elbette yaĢ, eğitim ve cinsiyete bağlı farklı nedenler de var.
Sevdiği iĢi bulmak, yaptığı iĢte iyi olmak, terfi etmek, aile-iĢ yaĢamı dengesini kurmak,
çalıĢma yaĢamına geri dönmek, ikinci kariyer yapmak, istediği alanı seçmek, iĢyerindeki
tekrar eden problemlerin çözümünü bulmak, mutlu olacağı mesleği veya iĢi anlamak gibi pek
çok neden sayabiliriz.

Nasıl geri bildirimler alıyorsunuz?

Her görüĢmede ve planlanan sürecin sonunda karĢılıklı değerlendirme yapıyoruz. Yüzde yüz
hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. ÇalıĢmalarımız aktif süreç ile ilerlediği ve her görüĢmenin
değerlendirilmesi tek tek yapıldığı ve birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda geliĢmeler
kaydererek gittiğimiz için görerek ve yaĢayarak ilerliyoruz.

Kariyer koçluğu etkin bir öğrenme süreci aynı zamanda. Kendilerini daha iyi ve etkin
kullanmayı öğreniyorlar.

Geri bildirim iĢin her aĢamasında var, her aĢamada haberleĢiriz, değerlendiririz. Hedeflere
ulaĢamıyorsak yanlıĢ hedef koymuĢuzdur, değiĢtirmenin bir yolunu buluruz.

“Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuktur yaşam.”
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Kendinle barıĢık, mutlu, huzurlu olmak istediklerimizi yaptıkça, hayallerimizi gerçekleĢtirdikçe
ulaĢılan bir durum.

Kilit kelimeler; hayallerimiz ve istediklerimiz.

Ġkisi olmadan baĢarmak, mutlu ve huzurlu olmak mümkün değil!

KuĢkusuz, sürekli ve kesintisiz bir baĢarı, mutluluk, huzur halinden söz etmek de gerçekçi
olmaz...

Biz her Ģeyi en iyi yapsak, yaĢasak bile çevre faktörleri, sağlığımız vs gibi bir sürü nedenle
olumsuzluklar yaĢamamız kaçınılmaz.

Yani yaĢam düz çizgi gibi değil, dalgalı akan bir süreç.

Kilit kelimelere odaklanmak ve onları gerçekleĢtirebilmek ancak dalgaların boyunu, sıklığını,
etkisini değiĢtirebilir. Hafif çırpıntılı mı, çok dalgalı mı, fırtınalı mı bir hayatımızın olacağını
belirler, yaĢam kalitesi dediğimiz Ģeyi etkiler.

Kısacası tahammül edilebilir, alaĢağı etmeyecek kadar dalgalı bir hayat ve sürdürülebilir bir
yolculuğun dümeninde olmak istiyorsak, o zaman kilit kelimelere odaklanmak, onları
gerçekleĢtirmeye yarayacak eylemler içinde olmak Ģart.

1- Hayallerimiz olacak, onları tıpkı bir film, proje, Ģarkı gibi zihnimizde ilmek ilmek adım
adım kurgulayacak, planlayacağız ve...

2- Somut, net isteklerimiz haline dönüĢtürecek, onlar için yaĢayacağız.

Bunu yapmazsak baĢkalarının istekleri, hayalleri için yaĢamıĢ, onlara katılmıĢ ya da katlanmıĢ
oluyoruz.

Ufuk Tarhan

Hayallerinize Odaklanın 

martı dijital gelecekte
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Blog‟unuz, Facebook‟unuz var mı?

Eğer bu yazıdan etkilendiyseniz, hayallerinizi kurmak, bulmak ve isteklerinizi netleĢtirmek için,
bir egzersiz yapın.

Kendinizi tanıtacak bir materyal hazırlayın. Bir taĢla iki kuĢ vurun. Hem kendinizi bulun, hem
onu kullanarak istediğiniz iĢe kavuĢun. Ġster bir yere baĢvurmak, ister kendi iĢinizi tanıtmak
için; mutlaka derli toplu, kolay anlaĢılır, dikkat çekici bir tanıtımınız olmalı.

Farkındasınız, artık CV‟ler pek iĢe yaramıyor. Tüm bu iĢten anlayanlar diyor ki; “Tamamen
averaj bir CV, ortalama bir akademik geçmiĢ ve iĢ tecrübesi ile en iyi iĢi bulmayı düĢünmek,
kendini kandırmaktan baĢa bir Ģey değildir!”

ĠĢe alım yapanlar pek çok kiĢinin sadece, üstelik de berbat ve çooook sıradan bir CV
yollayarak iĢ bulmayı, bu konuda birilerinin ona yardımcı olacağını zannetmesinden
yakınmakta. Bunu yapmak tamamen boĢuna zaman tüketmek demek, haberiniz olsun.

1- CV devri kapandı sayılır. Hala geçerli ise de çok dikkat çekici ve akıllıca hazırlanmıĢ olmalı

2- CV‟lerin yerini Blogunuz, Linkedin, Facebook, Youtube, Vimeo hatta Twitter ve sözlükler
gibi sosyal ağlardaki paylaĢılan profilleriniz, oralardaki haliniz, linkleriniz, like‟larınız,
hakkınızda konuĢulanlar, Google Siciliniz alıyor.

3- Yazdıklarınızda özgeçmiĢinize, yaptıklarınıza bakılıp, etkileniliyor, ancak karar
verilmesindeki etken „yapacaklarınız - özgeleceğiniz‟, vaat ettiğiniz olumlu beklenti oluyor.

Haydi bunları dikkate alarak kendinizi bir anlatın bakalım, ortaya ne çıkacak?

Hangi yaĢta olursanız olun, hayat kalitenizi, dalga boylarınızı ayarlamak için hayallerinize ve
isteklerinize odaklanın, gerisine boĢ verin. Ancak bunu yaparsanız kendinizi bulur, tanır ve
baĢkalarına da tanıtabilirsiniz

Kolay gelsin! Yaparsanız, emin olun; Gelecek Güzel Gelecek...
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Cihan Kaloğlu

Bu Dünyadan Bir Barış Geçti

BarıĢ Manço‟nun doğum günü 2 Ocak. Çok az insana bu kadar çok sevilmek nasip olur.
Türkiye‟de her kesimden, her yaĢtan insan sever, dinler ve en önemlisi sempatik bulurdu onu.
Çünkü yenilikçi, öncü ve farklıydı. Herkesin bir BarıĢ Manço‟su vardır bu ülkede. AĢağıda,
onu çok seven, hatta görünümü de BarıĢ Mançço‟yu andıran genç bir arkadaĢın , Cihan
Koloğlu‟nun onun hakkında kaleme aldığı samimi duygularını okuyacaksınız; okurken de bir
selam yollayın BarıĢ Manço‟ya. Sonra da dilerseniz kendi Mançonuzu yazın.

Daha yakından hissetmek isterseniz Moda, müze olan evine gidin: BarıĢ Manço 81300
Moda.

Siz tanır mıydınız onu?

99 yılında aramızdan ayrılan o muhteĢem insanı...

BarıĢ Manço'yu...

ġarkıları, müziği ve karakteri ile Türkiye sınırlarını aĢıp dünyayı kendine hayran bırakan o
uzun saçlı, parmakları yüzük dolu, kendine has bıyıkları olan adamı...

Bilir misiniz? Gül Pembe'yi, Süper Babane'yi, Sakız Hanım'ı, Mahur beyi'i...

Peki Ahmet bey'in Ceketi'ni? Bal Böceği'ni, Bal Sultan'ı, Dağlar Dağlar'ı...

Ispanağı sever misiniz? Yatmadan önce diĢlerinizi fırçalar mısınız? Arka Koltuğa oturmayı adet
edindiniz mi?

Siz hiç Adam Olacak Çocuk‟da olmayı hayal ettiniz mi?

Eğer 80'li yıllarda çocukluk yaĢadıysanız ne demek istediğimi biliyorsunuzdur elbet...
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Virane bir adam gibi o sokak senin bu sokak benim diyerek dolanıp duruyorum sabahın ilk
ıĢıklarından bu yana.

Arıyorum, soruyorum, bulmaya çalıĢıyorum.

Genç, ihtiyar, çocuk, kadın, erkek önüme kim çıkarsa naif bir dille sormaya çalıĢıyorum:
“A güzel insan Cadde-i Kebir nerededir, bilir misin?”

Hemen hepsi ĢaĢırıyor, hatta ürküyor… Kimisi kaale almıyor, kimisi duymazlıktan geliyor,
kimisi ise acıyarak bir bakıĢ atıp, yoluna gidiyor.

Sabah saatlerinde iĢlerine, okullarına yetiĢmeye çalıĢan insancıklar onca telaĢ içinde anlamsız
bir soruya pek de itibar etmiyorlar doğrusu.

Olumlu hiçbir karĢılık alamayınca Ģevkim de kırılır gibi oluyor. Çaresiz Ģekilde ve biraz da
bilinçsizce yürümeye devam ediyorum.

GüneĢ iyice yükseliyor. Sokaklardaki o sabah kalabalığı da yerini nispeten sessizliğe bırakıyor.
Sokağın sessizliğini, karnımdan gelen kazıntı sesleri bozunca birden kahvaltı yapmadığımı
hatırlıyorum.

Bereket, karĢı kaldırımda bir simitçiyi fark ediyorum. Camekanlı arabası içinde simit satan,
kırmızı yemenisini boynuna sarmıĢ tombul teyzeye yanaĢıp bir simit istiyorum.

Ayhan A. Birlik

Ġstiklal Caddesi ya da eski ismiyle Cadde-i Kebir‟de gezerken 
baĢınızı hiç yukarı kaldırıp baktınız mı? Ya da apartmanlara baktınız 
mı? Nefis heykelleri fark ettiniz mi hiç? Onlar senelerdir Ġstiklal‟in 
muhafızları.

İstiklal Muhafızları
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Simit arabasının camına, üzerinde Atamızın silueti olan Türk Bayrağını yapıĢtırmıĢ ablam.
Bayrağa bakıp gülümsüyorum, simitçi abla da bana bakıp gülümsüyor.

Simidimi alıp yürümeye devam ediyorum.

Bulduğum ilk banka oturup mideme kendimi affettirmeye çalıĢıyorum. Derken kulağıma bir
ses çalınıyor. Ağır aksak bir baston sesi yaklaĢıyor, yaklaĢıyor, yaklaĢıyor… Yanı baĢımda
duruyor baston.

Baston sahibi derin bir nefes veriyor, verdiği nefesi geri alıp:
- Sabah Ģeriflerin hayrolsun delikanlı, oturabilir miyim?
- Günaydın bey amca buyur. ġeref verirsin.
- Sağ ol evladım.

Amca yanıma oturuyor. Ġki dirhem bir çekirdek.

Elindeki baston siyah renkte. Çok güzel iĢlemeler var üstünde. Bastonun topuzunda ise çift
baĢlı bir kartal var.

Üzerinde, yelekle birleĢtirdiği açık gri bir takım elbise var. Bastona yakın renklerde kemer ve
ayakkabılar ile de tam bir Ġstanbul beyefendisi görünümünde. BaĢındaki fötr ise giydiği kaliteli
takım elbiseyle aynı renk. Fötr Ģapkanın Ģeridi ve kravatı da belli ki aynı kumaĢtan yapılmıĢlar.

Kendisini süzdüğümü fark ediyor. O da beni inceliyor belli. Ama üstüm baĢımdan ziyade ruh
halimi tahlil edermiĢ gibi bir hali var.

Sorduğu soruyla beni haklı çıkarıyor.
-Ne o delikanlı? Pek bir dalgın, düĢünceli oturuyorsun. Bir derdin mi var?

“Yılların tecrübesi tabii” diye geçiriyorum içinden. Ġhtiyar delikanlı hemen çözdü beni.
- Sorma, Bey Amca. Bir soru var aklımda, çok düĢündüm cevap bulamadım. Çok sordum,
cevap alamadım.

Gülümsüyor:
- Hangimizin soruları yok ki? Bir de bana sor bakalım sorunu, belki cevabın bendedir.
- Sorumdan önce tanıĢalım. Ben Ali, Ali Kako. Hemen bir alt sokakta oturuyorum.

Bir süre duruyor.
- Enteresan adın varmıĢ Ali Kako. Ben de Zühtü, hemen bir üst sokakta oturuyorum. Memnun
oldum.
Ben de memnun oldum.

TokalaĢıyoruz.
- Haydi sor bakalım, merak ettim sorunu.
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Ümitle sabahtan beri olur olmaz herkese sorduğum soruyu yeniden soruyorum.
- Cadde-i Kebir nerededir Zühtü Bey Amca, biliyor musun?

Kocaman bir kahkaha atıyor yaĢından beklenmeyecek bir dinçlikle. Ben de gülümsüyorum
onun kahkahasıyla.
-Biliyorum elbet Ali, nasıl bilmem. Tam 54 sene orada çalıĢtım ben. Küçük bir çocukken
girdim Terzi Agop‟un yanına sonra kendi terzi dükkanımı açtım o caddede. Dile kolay Ġstiklal
Caddesi‟nde tam 54 sene terzilik yaptım ben.
- Efendim efendim? Ġstiklal caddesi mi? Anlamadım.
- AnlaĢılmayacak bir Ģey yok çocuk. Cadde-i Kebir, Ġstiklal Caddesi‟nin Cumhuriyet öncesi
adıdır.

ġaĢkınlık yüzümde bir yağlı boya tablo gibi tüm hatlarını iyice belli ederken sırtımı yaslıyorum
iyice banka.

Sesinde sanki kendinde kızarmıĢçasına bir tınıyla:
- Nasıl da özledim Ġstiklal‟i. Kaç yıldır uğrayamadım.

Bir anda gözüm parlıyor ve;
- Gitsek mi acaba???
- Efendim?
- Zühtü Amca, hadi kalk gidelim Ġstiklal‟e.

Asıl parlayan gözü o anda görüyorum.
- Neden olmasın?

Bir anda ayaklanıyoruz. Minibüsle Kadıköy, vapurla Karaköy yapıp. Tünele giriyoruz.

Vapurda 72 yaĢında olduğunu öğreniyorum. 10 yaĢında Rum bir terzinin yanında öğrenmiĢ
zanaatını. 18 yıl ustasının yanında çıraklık ve kalfalık yaptıktan sonra, kendi terzi dükkanını
açmıĢ baĢka bir sokakta. 2002 yılında artık yeter demiĢ, terziyi devretmiĢ, kızı ve torununa
yakın olabilmek için Anadolu yakasına taĢınmıĢ.

Tüneldeki yolculuğumuz sonunda soluğu Ġstiklal Caddesi‟nin kimine göre sonu, kimine göre
baĢı olan Tünel Meydanı‟nda alıyoruz.

Yoruldu mu diye göz ucuyla bakarken ben, Zühtü Amca bir yandan hızlıca yürüyüp bir
yandan anlatmaya baĢlıyor:
- Ali Kako, burada bir ömür yaĢadım ben, dile kolay 54 yıl geçti kesintisiz. BaĢımdan
geçenleri bir ben bilirim bir de Muhafızlar.
- Muhafızlar mı? Ne muhafızı?

Derken de içimden “Zühtü Amca herhalde gençliğinde olmadık iĢlere karıĢmıĢ” diye
geçiriyorum.
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Sorum karĢısında duruyor ve bastonuyla Tünel binasının hemen yanındaki binanın birinci
katını iĢaret ediyor.

Dikkatlice bakıyorum.
- Pencerenin üstüne bak Ali.

Aldığım yönlendirmeyle pencerenin üstündeki kadın
büstünü görüyorum.
-Bak, Ġstiklal boyunca bu muhafızların türlü türlüsünü
görürsün. Kimisi kadın, kimisi erkek. Kimisi iblis,
kimisi melek. Kimisi grup halinde, kimisi hep yek. Bu
muhafızlar, yıllardır, on yıllardır, belki yüz yıldır
Ġstiklal‟i korur, kollar, gözler. Ne olup biterse hepsini
görür, duyarlar.

Benim de hepsiyle ayrı bir hatıram vardır.

Misal, Ģuradaki sakallı olan, yaptığım çapkınlıkları
hep benim hanıma yetiĢtirirdi.

Bunları söylerken bir yandan gülüyor bir yandan da
göz kırpıyor.

Ben hayretler içinde etrafımdaki binaları inceliyorum
hızlıca.

ġaĢkın ĢaĢkın;
- Zühtü Amca, defalarca Ġstiklal‟e gelmiĢimdir ama
ilk defa dikkatimi çekti bu heykeller.

Hiddetli bir edayla;
- Ne heykeli yahu..? Onlar muhafız, muhafız.
Hepsinin ayrı bir bölgesi var. Hepsinin ayrı hikayesi..

Bastonuyla Taksim yönünü iĢaret ederek;
- Gel yürüyelim Ģöyle.

Kısa bir yürüyüĢten sonra eski, harap, sanki
yangından çıkmıĢ bir binanın önünde duruyor:
- Bak, bu binanın muhafızları benim en çok
çekindiğim muhafızlardır

Gözüm binayı tararken, koca binanın tepesinde iki
muhafız görüyorum. Bir yandan Zühtü Amca
anlatıyor:
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YavaĢ yavaĢ ilerliyoruz. Zühtü Amca‟ya kalsa bir çırpıda meydana varacak ama ben tüm binaları
detaylıca incelemeye çalıĢıyorum, caddenin bir sağına bir soluna geçerek.

Yola devam edip biraz ilerde bir kilise önünde yeniden duruyoruz.
- Santa Maria Draperies Kilisesi

Kilise giriĢinde dua eden Meryem Ana heykelini
iĢaret ederek:
-Bu kilisenin önünden geçerken aklıma hep
annem düĢerdi. Sanki sabah sabah hayır
dualarını bana buradan gönderirmiĢ gibi
düĢünür, içimi bir huzur kaplardı. Ayrıca bu kilise
dünyada üzerinde bir halifenin adının yazılı
olduğu tek kilisedir. Daha önce farklı yerlerde 2
defa inĢa edilen bu kilise buradaki yerine
geldiğinde bir yangınla harap olmuĢ. Yeniden
yapılmasına ise Sultan Abdülhamid izin verdiği
için adı giriĢ üzerinde yer alan levhada yazılıdır.

Zühtü Amca beni tarih içinde çok eğlenceli ve
eğitici bir gezintiye çıkarmıĢ gibiydi adeta.
Yolumuza devam ediyoruz..

Odakule‟yi geçip, Yapı Kredi Kültür Merkezi‟nin
önünde yeniden duruyoruz. Ġngiliz
Konsolosluğu‟na giden sokağın Ġstiklal Caddesi
ile kesiĢtiği köĢedeki dar cepheli binaya bakıyor
bu sefer.

BaĢlıyor anlatmaya;
-Muhafızların varlığını ilk olarak bu iblisle fark
ettim. Korkutucu gibi görünmeye çalıĢan ĢapĢal
bir Ģeytan iĢte. Sonra sonra, çok yakın arkadaĢ
olduk.

Gülmeye baĢlıyor ve;
- Mektepli koydum adını. Mektepli ile her sabah
selamlaĢır gecenin havadislerini alırdım ondan.

Kendi kendine mırıldanarak;
-Selam olsun Mektepli! Var mı yeni havadisin
bana? Yoksa sen de ben gibi emekli mi oldun
bre iblis. Peh, Ġblisler hiç emekli olur mu?

- Bu binanın adı „Botter Apartmanı‟. 19. yy‟da zamanının en meĢhur terzisi Jean Botter
tarafından yaptırılan bu bina Botter ailesinin hem özel hem de mesleki yaĢamına hizmet
etmiĢ. Hollanda‟dan Ġstanbul‟a göç eden bu ünlü terzi, Ġstanbul‟un kaymak tabakasına ve
hatta Sultan Abdulhamid‟e de terzilik yapmıĢ. Ne de olsa ben de zanaatkar bir insanım. Bu
muhafızların beni zanaatımla ilgili izlediğini ve her sabah-akĢam terzilikte ne kadar
ilerlediğimi sorguladıklarını bilirdim. Yıllardır Ġstanbul üst kademesinin moda anlayıĢına yön
veren bu binanın muhafızlarından da baĢka bir takip beklenmezdi doğrusu.
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Birkaç adım daha atıp Galatasaray Lisesi‟nin önüne geliyoruz. Önünden geçerken Lise
kapısının yanındaki balıkları gösteriyor.

- Bak, bu balıklar da talebeleri takip ederdi.
Uygunsuz bir hareketleri olursa olanı biteni
muallimlere aktarırlardı. Dersi kıranların vay haline.
Anında istihbarat ulaĢtırılırdı yönetime.

Yürümeye devam ediyoruz. Birkaç adım atıyoruz ve
hemen durup tam cepheden lisenin karĢısında kalan
Beyoğlu Han Binası‟na dikkatlice bakıyor:
- Ali; Ġstiklal üzerindeki belki de en yakıĢıklı
Muhafızlar Beyoğlu Handa yaĢar. 1800‟lü yılların
sonuna doğru yapılmıĢ bu bina. Ġlk yapıldığı yıllarda
giriĢ katında atların bağlandığı bir bölüm ve hemen
üstünde de at sahiplerinin gecelemesi için odalar
bulunurmuĢ. Tam bir han anlayacağın.

Ama Ģimdi atların olduğu yerde bir pastane,
odaların olduğu yerde de gelinlik mağazası var.

Dedim ya en yakıĢıklı muhafızlar bunlar diye. Belki
de seyahat esnasında gelip burada kalmaya karar
veren kervanlarla gelmiĢlerdir diye düĢünürüm hep.
Ne dersin olabilir mi?

- Olur tabi Zühtü Amca olur… Neden olmasın?

Ben, gördüklerim, duyduklarım ve Zühtü Amca‟nın
heyecanlı sesi karĢısında adeta bir masaldaymıĢ gibi
ağzım kulaklarımda ĢaĢkın ĢaĢkın etrafa bakarak,
Terzi Zühtü‟nün peĢinde yürümeye devam ediyorum.

Yüz metre ilerliyoruz. Çiçek Pasajı‟nın önünden
geçerken Zühtü Amca‟ya bakıyorum. Ġstiklal‟in
neredeyse simgesi olan bu binayı Zühtü Amca‟nın
pas geçmesi dikkatimi çekiyor.
- E Çiçek Pasajı?

Dertli, dertli;
- Devam et evlat o hanımları sevmem. Bana
olmadık anıları hatırlatıyorlar.

Basmamam gereken bir damar olduğunu fark ediyor
ve devam ediyorum
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Gülüyoruz karĢılıklı imalı imalı.

Muhafızlar hakkında konuĢa konuĢa ilginç yolculuğumuza devam ediyoruz. Ġrili ufaklı
hikayeler anlatmayı bırakmıyor Zühtü Amca.

Taksim Meydanına yaklaĢtıkça adımları ağırlaĢıyor.
Ġç geçire geçire;
-Nede olsa yaĢın verdiği bir yorgunluk var artık.
- …..
-Ali; yolumuzun sonuna geliyoruz. Sana en kıymetli muhafızı göstereceğim. Zaten en
kıymetlisi olduğu için de onu sona bıraktım.

Ġyice meraklanıyorum.

Fransız Konsolosluğu‟nun da önünden geçip Taksim Meydanına çıkıyoruz.

Cumhuriyet Anıtı‟na doğru ilerliyoruz. Anıtın önüne gelince Ģapkasını çıkarıp baĢıyla saygısını
belirten bir selam veriyor.

Bana dönüp; “ĠĢte Ġstiklalimizin en büyük muhafızı”, diyor.
“Mustafa Kemal!”

Kimler geldiiii, kimler geçti buradan. Önünden her
geçiĢte ayrı bir meĢhur simayı görmek mümkündü
buralarda. Ünlü simaları bir kenara bırak, bu
binanın asıl meĢhur olan kısmı yine muhafızlarıdır.
Sağına ve soluna melekleri almıĢ Ģeytanı görüyor
musun?

Ġyilikle kötülüğün bir arada olduğu nadir muhafız
birliklerinden biridir YeĢilçam Muhafızları. Tıpkı bizler
gibi aslında. Hepimiz ne tam iyiyiz ne tam kötü. Ne
meleğiz, ne Ģeytan.

Sağ ve sol omuzlarda, kulağımıza fısıldayanlar iĢte
yukardan bizi kolluyorlar bak. ġeytan‟ın keyfi pek bir
yerinde gibi. Neden acaba Ali? Neden dersin?
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Yeni bir yıla baĢladık, yeni umutlar, yeni heyecanlarla. Geçen yılın fotoğrafları henüz
anılarımızdayken, bu yıla ait olanları da istiflemeye baĢlayacağız hızla. Dilekler diledik; daha
mutlu, daha sağlıklı, daha baĢarılı olmak için. Henüz üzeri iĢaretlenmemiĢ takvimlerimizle;
yeni hatalar yapmadan, kargaĢalar, üzüntüler yaĢamadan daha baĢarılı olma Ģansı
yakaladığımızı ve yeni bir baĢlangıç yapacağımızı düĢünüyoruz.

KocamıĢ dünyamızı hızla kirletmeye devam ederken, bir yandan da nefes alacağımız
çözümler üretiyoruz. Bir yandan savaĢlarla birbirimizi yok etmeye çalıĢırken, diğer yandan
ölümcül hastalıklara çareler arıyoruz. KarmaĢık yaratıklarız vesselam. Bu karmaĢıklığımız
hayatın her adımını etkiliyor, rengarenk bir dünya oluyor bazen. Her ülkenin kendine özgü
yöntemlerle, ama temelde daha güzel geçmesini dileyerek beklenen yeni yıl, ülkemizde de
coĢkuyla kutlandı yine. Sokaklar, vitrinler, alıĢveriĢ merkezlerinin dıĢ cepheleri ıĢıklarla
süslenmiĢti. Her yerde sevinç ve telaĢ kol kolaydı sanki.
Çocukların heyecanı görülmeye değerdi.

Her yıl yaptığım gibi kendime notlar hazırladım yine, hatırlamak ve uygulamak bazen zor da
olsa, sizlerin de iĢine yarayacağını düĢünüyorum.

ĠĢte sihirli, öneriler:

-Kendinizi sevin, önemseyin.

-Egoist olmayı deneyin, kendinize daha çok vakit ayırın.

-Halinizden Ģikayet etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin.

-Cahiller ve aptallarla tartıĢmayın, nefesinizi boĢa tüketmeyin.

-Çok kızgın ve sinirli olduğunuz zamanlarda bile gülümsemeye çalıĢın.

Evet haydi Ģimdi yeni bir yılla beraber, daha güzel günlere doğru yola çıkalım hep birlikte.

Hepinize; önünüzde mutluluklar olan, arkanızda piĢmanlıklar olmayan bir yıl dilerim.

Müge Cerman

Merhaba 2011
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Blog önerilerim:

Bu bloga hayran kaldım. http://laturcaenguatemala.blogspot.com

Yıllar önce, BT dergisinde çalıĢtığı sıralarda tanıdığım, sevgili Beliz Kudat'ın yazdıklarını
merakla okuyorum, sizlere de öneririm. Hayallerinin peĢinden giden bu genç yazarı mutlaka
takibe alın.

Bu blog çok eğlenceli: http://www.maddebagimlisi.com

Çok yazarlı bloglardandır, pek severim, konuk da oldum bir ara. Sizler de ilginizi çeken bir
konuda maddeleme yapıp konuk yazar olmak için baĢvurabilirsiniz. Hemen notlarınıza
ekleyin.

Bu adreste de her konuda yenilikleri bulabilirsiniz http://trendhunter.com

Her kategoride uzunca vakit geçirmek benim çok hoĢuma gidiyor. Yeni yerler, yeni ürünler,
olağandıĢı araçlarla önce siz tanıĢın. Kesinlikle deneyin derim.
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Demet Ergin

MODERN SANAT:

Gerçeğin Ötesindeki Gerçeklik

Ġğrenç!”, “Rezillikte sınır tanımadılar!”, “Ayıp”, “Galeri
açılıĢında lezbiyen seks! “, “Yüzlerce kiĢinin önünde
seks rezaleti”… Bu ifadeler, son günlerde ġükran
Moral ile ilgili yazılan haber baĢlıklarından bazıları.
Sanatla hiçbir iliĢkisi olmayan birçok insanı sanata ve
sanat galerilerine karĢı doldurmaya yetecek ve
artacak nitelikte ifadeler. Öfke ve nefretin ilk akla
geldiği Ģekilde yazıya döküldüğü derinlikten uzak
eleĢtiriler. Peki, sanat adına ya da bir Ģeyler anlatmak
adına soyunacaksın, giyineceksin, konuĢacaksın, giz-
lemeyeceksin, açığa vuracaksın” diye öğütler veren
birçok sanatçıya, gazeteciye, eleĢtirmene ne oldu da
o geceden sonra saldırgan bir üslup takınıp bu olayı
köĢelerinde yazıp röportajlarında dile getirdiler. X
yönetmen Y isimli filminde iki tanınmıĢ oyuncuyu aynı
ġükran Moral‟ın yaptığı gibi beyaz perdeye
taĢıdığında ayakta alkıĢlanırken, oyunculardan
övgüyle bahsedilirken aynı entelektüel kesim ġükran
Moral‟ın ortaya koyduğu gerçeklikten neden bu
kadar rahatsız oldu?

Amemus‟un DüĢündürdükleri
ġükran Moral‟ın 8 Aralık gecesi Casa Dell'Arte
davetlilerini fazlasıyla ĢaĢırtan „Amemus‟ sergisi ile
ilgili yapılan ve hala yapılmakta olan eleĢtiriler “Bu
bir sanat mıdır?”, “ÇağdaĢ sanat nasıl olmalıdır”
sorusu etrafında Ģekilleniyor.

Sanatı güzel bir manzarayı ya da nesneyi en iyi Ģekilde taklit etme 
olarak düĢünüyorsanız Modern Sanat sizi hayal kırıklığına 
uğratabilir. Peki nedir modern sanat?
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Bu eleĢtirileri tekrar tekrar okuduğumda „Amemus‟un sanatın ne olduğu hakkında insanları
düĢündürmesini 20. yüzyılın baĢlarında Dada akımının “Sanat Öldü” diyerek yaptığı iĢlere
benzetmeden edemedim. Hatırlarsanız 1917‟de Marcel Dunhamp‟ın üzerinde R.Mutt imzası
olan sıradan bir pisuarı sanata dâhil ederek ona alıĢılmıĢın dıĢında bir konum kazandırması o
yıllarda sanata gönül veren birçok insanın sanatın ne olduğu konusunda hararetli
tartıĢmasına ve fikir ayrılıklarına düĢmesine neden olmuĢtu. Aynı olaylar son dönemde
gecikmeli de olsa ülkemizde sıklıkla yaĢanmaya baĢladı.

Modern Sanat müzeleri ve galerileri sayesinde son yıllarda sanata olan ilgilinin hızla arttığı
ülkemizde, sanatta modern bir çizgi izleyen sanatçıların eserleri ve en önemlisi Modern Sanat
hakkında bir farkındalık oluĢmaya baĢladı. DıĢ görünüĢü batılı; fakat tarihi, siyasi, kültürel
kimliği ve içine kapanık karakteri ile doğulu olan, tam anlamıyla modernleĢemeyen kimilerine
göre modernleĢmeden post-moderni yaĢayan ülkemizde „ÇağdaĢ Sanat‟ çerçevesinde
yapılan sanatsal etkinlikler “Bu da Sanat mı?” denilen birçok eserin kabul görmesini
hızlandırdı.

Modern Sanat denildiğinde ilk önce akla güncel sanat gelebilir. Hatta bu iki kavram
genellikle birbiri yerine de kullanılmaktadır. Aslında modern kavramı önüne eklendiği her
kelime için yeni ve güncel anlamı katabilir. Her ne kadar bu kelime zamansal bir yapıyı ifade
etse de günümüz sanatını anlatmak için kullanılan „ÇağdaĢ‟ ifadesinden daha geniĢ bir
dönemi anlatmak için kullanılmaktadır, sonuç olarak Modern ve ÇağdaĢ arasındaki iliĢki her
ikisinin birbirinden beslendiği karĢılıklı paylaĢım ile Ģekillenir. Arthur C. Danton ÇağdaĢ
kavramı üzerine ileri sürdüğü „Ģu anda olmakta olan… ÇağdaĢlarımızın ürettiği sanat‟
Ģeklindeki ifade konuyu kısa ve öz bir Ģekilde açıklar niteliktedir. Yalnız her iki kavramı da baĢı
sonu belli olan bir zaman diliminden farklı olarak düĢünmek gerekir. „Modern‟ nasıl „en yakın
tarihli‟ anlamına gelen sadece zamansal bir kavram değilse, çağdaĢ da Ģu anda yapılmakta
olan anlamına gelen bir kavram değildir. Bkz: Arthur C. Danton. Sanatın Sonundan Sonra-
Çağdaş Sanat ve Tarihin Sınır Çizgisi, Ayrıntı Yay.
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Bu Sanat Mıdır?

Sanatta modernleĢme, sanatçıları özgürleĢtiren ve sanatın sınırlarını sonsuzlaĢtıran bitiĢ
noktası olamayan bir süreçtir. Bu süreç kendi içinde geliĢen akımlarla beslenerek günümüze
kadar canlılığını korumuĢtur. Bana göre izleyiciye “bu sanat mıdır?” sorusunu sorduran
performanslar, kolajlar, resimler, heykeller, enstalasyonlar, videolar vs hepsi izleyiciyi „Modern‟
olan sanatın sınırları içine dâhil etmiĢ demektir. Modern Sanat insanlara sanat üzerine
düĢünme, onu sorgulama ve en önemlisi sıradan bir insan olarak sanata dâhil olma Ģansı
vermiĢtir. Özne olarak insanı, günlük yaĢantımızı, korkularımızı, ürettiklerimizi, tükettiklerimizi,
nefretimizi, sevgimizi, en mahrem düĢlerimizi, ayıplarımızı bize tüm çıplaklığıyla göstermeye
çalıĢan bir aynadır. Sanatı güzel bir manzarayı ya da nesneyi en iyi Ģekilde taklit etme olarak
düĢünüyorsanız Modern Sanat sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

ÇağdaĢ Sanat sergisine gittiğinizde günlük yaĢamda sürekli karĢılaĢtığınız nesnelerin özel bir
konuma taĢındığını görebilirsiniz ya da izlediğiniz videolar size günlük yaĢamdan alıntı
sıradan görüntüler olarak gelebilir. Bunun en önemli nedeni, sanat uzun yıllar boyunca
insanların algısında ulaĢılmaz ya da insanüstü estetik bir konuma sahip olmasından
kaynaklanır. “Sanatın konusunun sıradan Ģeyler olmalıdır” ve “sanatın estetik boyutu bizleri
gerçekliğin ötesinde ulaĢılmaz bir hayal alemine taĢımalıdır” Ģeklindeki düĢünceler bugünün
çağdaĢ sanatıyla örtüĢmeyen bir sanat anlayıĢıdır.

ġükran Moral örneğinde olduğu gibi, burada sanat en çıplak gerçekliğiyle göz önündedir.
Sanat en iyi Ģekilde taklit etmek değil „Amemus‟ da olduğu gibi gerçeğin ta kendisi de olabilir.
ġükran Moral kimine göre televizyonda her gün Ģahit olunan bir Ģeyi yaparak „boĢuna
seviĢmiĢ‟ olabilir ya da her gün kadın cinselliğini aĢağılayan imgelere maruz kalan beyinlerin
„mahrem bölgelerine sızarak‟ orada gizlenen „kadın cinselliğine karĢı nefretin‟ açığa
çıkmasını sağlamıĢ olabilir. Sonuç olarak, artık ülkemizde insanlar „sanatı‟, „sanatın ne
olduğunu ve ne olması gerektiğini‟ konuĢuyor. Yakın gelecekte ülkemizde insanlar sanat
yoluyla „gerçeği‟ tüm ayrıntısıyla görmeye, duymaya, konuĢmaya ve tartıĢmaya
baĢlamayacak…
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Günler, aylar, yıllar geçiyor. Sınırlı ömürlerimizde ileri gidiyoruz her zaman, geriye değil.
... ve kucak açıyoruz 2011‟e, hoĢ geldin diyoruz mutlu ve ümitlice.

“Bak, sen gelmeden önce neleri hazır, neleri def ettim ?” diye ekliyoruz aklımızdaki envanteri
karıĢtırarak, kolay olmuyor önemli hayat ve iĢ notlarını tutmak. Bakalım neler yazmıĢız:

Geçtiğimiz yıllarda temeli atılan baĢarılı projelere devam, yenileri ise yolda; daha fazla
araĢtırmalı, daha fazla öğrenmeli ve üretmeliyiz. Çok çalıĢmalıyız sanki 2012 yarın
gelecekmiĢçesine.

Hayal kırıklıkları, umutsuzluk yaĢandığı o kasvetli geçmiĢ günlerde kaldı; gerekli dersler
alındı, gözyaĢlarımızı ise sadece ruhumuzu temizlemek için kullandık.

Kararsızlıklarımızı sorguladık yine, bazısı çözüm yoluna girdi, bazısı halen beklemede,
açılacak onların da yolları elbet. Sabır.

Hayaller hep kurduk, hep de kuracağız. Var mı aralarından bir nebze olsa da yaklaĢtıklarımız.
Benim var sanki. Kim demiĢti „hayaller bizim yegane gerçeklerimizdir‟ diye?

Birçok soru sorduk. Bazısının yanıtlarını zaten biliyorduk veya öğrendik, bazıları ise halen
cevapsız. Onları aydınlatmalıyız. Belirsizlik insanı en çok tüketen. BoĢluğu dolduracak
kelimeleri kendin bul, daha fazla zaman kaybetme.

İpek Aral Kişioğlu

2011’de Bir Şeyler Yapmak Lazım
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Fırsatlar yakaladın, kaçanlardan çok. Hep tetikte ol, sen kendini iĢledikçe, sen kendini
büyüttükçe, daha çok fırsatlar gelecek ayağına bil.

ġanslı olmak bir Ģans. Gelen Ģansı değerlendirebilmek ise bilgi, tecrübe ve yüksek ahlak
demek. Bir ressamın tuvalinden sonsuzluğa ulaĢan ilham gibi, anlık gelen Ģansını yaĢama
yayabilmeyi öğren.

Senden büyük, senden güçlü, senden akıllı... Kıyasladığında kendini „az‟ hissettiklerinden
korkma. Onlardaki erdem, kudret sana ders. Bir çırağın ustasına sarıldığı gibi sarıl onların
fazlasına. Sarılmak kaçmaya, yok saymaya çalıĢmaktan her zaman daha kolay bil.

Dedikoducu, suistimalkar insanlardan uzak dur. Bu gibi kendilerini sevmeyenlerin kurduğu
yaĢam dengeleri mutsuzluk, umutsuzluk, kötülük ve tembellik ile yoğrulur. Sen onlardan biri
hiçbir zaman olmadın, olamazsın da, değil mi?

Sevdiklerin var her yanında; ailen, arkadaĢların, tanıĢların. Ama biraz da özgür kal, kendinle
baĢ baĢa zihninde. Birey olmak tüm sorumlu ve hatta sorunlu olarak, beni ben, seni sen
yapıyor. „Biz‟ asla „ben‟siz veya „sen‟siz olmaz. BaĢkalarını taĢımadan önce, insan kendisini
taĢıyabilmeli özgürce.

Son olarak aklını ve yüreğini eĢ zamanlı aç, o sana doğru ile yanlıĢı mutlaka gösterecektir.
Hiçbir büyük baĢarı yürek olmadan, hiçbir büyük aĢk da akıl olmadan yürümez.

2011‟de yılında aklınız ve yüreğinizden geçen bütün güzelliklerin gerçekleĢmesi dileğimle ...
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Bir önceki, Martı için ilk yazımda, seyahat tutkusundan bahsetmiĢtik. Bu tutkuya kapılıp
görmekten keyif aldığım yerleri bu köĢede sizlerle paylaĢmaya, özellikle ucuz seyahat
konusunda tüyolar vermeye çalıĢacağım.

Ġlk seçim neden Ġsviçre derseniz, bir nedeni yok. Sadece benim ruhumu dinlendiren bir
ülkeydi ve bu günlerde dinlenmeye ihtiyacım var hepsi bu...

Ġsviçre: Tarafsız Ülke… Bu nedenle de BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği gibi global
kuruluĢların üssü olmuĢ. Bizim için önemli, Lozan ve Montrö anlaĢmalarına ev sahipliği
yapmıĢ. Yalnız bir istisnası var. II.Dünya SavaĢı zamanında Nazi altınlarının/paralarının Ġsviçre
Bankalarında saklandığı söyleniyor. Bu nedenle de çok tepki almıĢ.

Ġsviçre, adını duyduğunuzda akla ilk akla gelen „para‟ değil mi? Bu konuda hiç de haksız
değilsiniz. Zira Ġsviçre Avrupa‟da gördüğüm en pahalı ülke. Ġsviçre‟ye gitmek için yola
çıkacaksanız bunu cebinize koymayı unutmayın.

Ġsviçre hala Avrupa Birliğine girmemiĢ durumda. Schengen için serbest dolaĢım hakkı veriyor,
ama tabii ki Euro‟yu kabul etmiyor. 1 Ġsviçre Frangı (CHF) yaklaĢık 1,4 Türk Lirasına denk
geliyor.

Gelelim önemli ipuçlarına;

- Ġsviçre‟de yemek gerçekten pahalı. En ucuz yemek diye düĢündüğünüz fast food (Mc
Donalds, Burger King) yemeği bile yeseniz en az 20 TL karĢılığı civarında Frank ödemeniz
gerekecek. Tavsiyem çokça rastlayacağınız „Take Away‟ tarzı yerlerden yemek ihtiyacınızı
karĢılamanız ya da sıkça bulunan Migros, Coop, Spar gibi marketlerden alıĢveriĢ yapmanız.
Fiyatları restoranlara kıyasla daha uygun. Migros‟un bu kadar yaygın olduğu bir ülke daha
göremezsiniz.

Sevil Mert

İsviçre’yi Gezmek İçin İpuçları

dost kervanı
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- Eğer Ġsviçre‟ye gelmiĢken birden fazla Ģehri dolaĢacaksanız ve çok transfer yapacaksanız
Swiss Pass alabilirsiniz. Kalacağınız günlere göre farklı fiyat seçenekleri var. Ġncelemenizi
öneririm. Paketlerden birini aldığınızda bütün ulaĢım araçlarından (Ģehir içi ve Ģehir dıĢı fark
etmiyor) faydalanabiliyorsunuz. Bazı istisnaları var, onlarda da indirimleri var.

- Ġsviçre‟nin muhteĢem bir ulaĢım ağı var. En ücra köĢelerine bile trenle ulaĢmanız mümkün.
Hatta 3 bin metre yüksekliklere bile. Zaten küçük bir ülke olduğu için Ģehirlerin arası en uzun
2-2,5 saat sürüyor. Manzara da çok keyifli. Tren yolculuğunu kesinlikle tavsiye ederim.

- Ġsviçre‟ye gitmiĢken Alplere çıkmamak olmaz, düĢünülemez, düĢünülmemelidir. Alpler‟in en
yüksek noktalarına da trenle ulaĢabiliyorsunuz. Ancak önceden rezervasyon yaptırmanız
gerekiyor bazı trenlere. Özellikle zirvelere çıkan diĢli trenlere. Sabah erken saatlerde
rezervasyon yaptırmazsanız ertesi günü beklemeniz gerekebilir.

- Ġsviçre'de Turizm Büroları – Turist Ġnfo‟lar çok yardımsever. Bıkmadan usanmadan bütün
detaylarıyla sorularınıza cevap veriyorlar. Her konuda yardım isteyebilirsiniz.
Ġsviçre, son derece düzenli ve kurallara uyma konusunda hassas bir ülke. Zaten düzen
belirgin Ģekilde göze çarpıyor.

- Çok dağlık olmasına rağmen bisiklet gayet yaygın olarak kullanılıyor. Diğer Avrupa
ülkelerinin aksine burada son derece yeni, dağ bisikletleri sokaklarda. Mesela
Amsterdam‟daki bisikletlerin neredeyse hepsi çok eski.

- Sokaklarda ya da tramvayda kayak kıyafetlerini giymiĢ, elinde boardları ile yerli ya da
turistleri bolca görürsünüz, ĢaĢırmayın.

Dağlar ülkesi ĠĢviçre. YeĢili, dağları, gölleri sevenlerin mutlaka görmesin gereken ülke…
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Ġstanbul‟un, Anadolu yakasının parkları, sakın Avrupa yakalılara 
darılmasın ama çok daha güzel ve keyifli. ĠĢte eskinin 
Fenerbahçesi‟ne , Ģimdinin Fenerbahçe Parkı‟na doyum olmuyor.

Yasemin Sungur

Romantika

martı gezmede

Fenerbahçe Parkı içinde cam bir mekân, bir kıĢ bahçesi, kuĢlar, çiçekler ve olağanüstü güzel
avizeleri, ağır metal masa, sandalyeleri ile farklı bir yer. Sanki Ġstanbul‟da değilim, ya da
baĢka bir tarihteyim hissi veren bir yer.

Park Turing tarafından yapılmıĢ, düzenlenmiĢ, Romantika ve diğer kafeler de öyle.

Romantika‟nın yer aldığı Fenerbahçe Parkı, bence Kadıköy‟ün en havadar, en yeĢil ve
manzarası en güzel parkı. Park aslında bir ada üzerinde. Küçük bir köprü ile bağlanıyor
buruna. Köprünün sağ tarafında yat limanı var. Tüm kıyı boyunca keyfinizce oturacağınız pek
çok kafe, restoran, çay bahçesi var. Ruhunuz veya bütçeniz ne diyorsa, sizin için uygun bir yer
mutlaka vardır. Park içinde sadece üyelerin kullanımında olan birkaç yer de var, Fenerbahçe
Spor Kulübü ve Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne ait tesisler.

Her mevsimde havayı güneĢli bulduğunuzda gidebileceğiniz yerdir Fenerbahçe Parkı, özellikle
ilkbahardan itibaren her çeĢit çiçek ve seçilmiĢ pek çok ağaç karĢılar sizi. Park içinde denize
bakan tepede ağaçların altında piknik yapmak için masa ve banklar vardır. Haftanın her
gününde erken saatlerde; kahvaltılıklarını alıp masalı banklardan birine kurulmuĢ, masa
örtülerini yayıp, termostaki çayları ile kahvaltı yapan aileleri görebilirsiniz, hatta kıyıda denize
girenleri. Sabahın erken saatlerinde Kadıköy Belediyesinin organizasyonu ile bir hoca
eĢliğinde spor yapanlar, yürüyüĢ yapanlar kalabalığı vardır.
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Parkta Romantika‟nın dıĢında, farklı noktalarda çok Ģık düzenlenmiĢ çay bahçeleri vardır, ev
yapımı gibi görünen kek, börek ve çay her zaman vardır. Yaz mevsiminde yer bulmak her
saatte çok zordur. Parka girdiğinizde sol taraftan yürüdüğünüzde Romantika‟nın yanında
kıyıya doğru inen merdivenler göreceksiniz, Baraka adlı salaĢ bir denizci kahvesine ulaĢtırır
sizi, ĢaĢırtır insanı Fenerbahçe Parkı.

Romantika, 09.00-24.00 saatleri arasında her gün hizmet veriyor. GiriĢte sağda YeĢil Kafe,
Romantika'nın yanında Papatya Kafe, orta bölümde Ağaçaltı Kafe ve uç kısımda Setüstü Kafe
var ve hava uygun ise her gün açık. Setüstü Kafe‟den seyrettiğiniz gün batımı, Ġstanbul‟da
pek çok yerden göremeyeceğiniz eĢsiz manzaralardan biridir.

Ben parkı en çok sabahın çok erken saatlerinde ve güneĢ batımından sonra seviyorum.
Özellikle akĢamları daha sakin oluyor ve bunaltıcı Ġstanbul sıcağında en serin yerlerden.
Adaların ve geçen gemilerin ıĢıklarını seyrederek, „çevredeki açık mekanlarda düğün müziği
filan yoksa‟ sakin dost sohbetleri için ideal bir yer.

Romantika‟dan bahsedip Turing‟in baĢkanı rahmetli yazar, hukukçu, Ġstanbul aĢığı Çelik
Gülersoy‟u anmadan geçemeyiz. 1994 yılında Ankara‟dan gelince Ġstanbul‟u keĢfederken
sevdiğim mekanların düzenlemesinin Turing tarafından yapıldığını ve bu kurumun baĢında
Çelik Gülersoy olduğunu keĢfetmemiz kolay oldu. Sonra sırasıyla tüm mekanları gezmeye
baĢladık. Bir baĢka yazımın kahramanı olacak Sultanahmet‟te ki YeĢil Ev‟de bunlardan biri.
Çelik Gülersoy ve ekibi pek çok tarihi mekânı, doğru yenilenme ile bizlere kazandırmıĢ
.
Romantika‟da sabah kahvaltısı keyiflidir, ne ararsanız var. Ġstanbul simidi ile kahvaltı
yapabileceğiniz gibi, zengin bir sofra da kurabilirsiniz. Mönülerinde sevdiğim birkaç yemek
var, özellikle ızgara köfteyi çok iyi yapıyorlar, iyi piĢirmelerini söylerseniz daha da lezzetli
oluyor. Güveçte karalahana dolması da bir diğer tercihimdir. Kağıtta levrek de önerebilirim.
Buz gibi beyaz Ģarap ile harika bir deneyim yaĢıyorsunuz.

Zaman, zaman piyano dinletisine bile rastlayabilirsiniz, her Ģeye hazır olun ve keyfini çıkartın.
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ġiir sever misiniz? Ben bir Ģiir severim. ġiir kitabı satın alırım. Çünkü Ģiir kitabı satılmaz derler.
Sevdiğim Ģairlerin kitaplarını mutlaka alırım.

Her gün Ģiir okurum, Ģiir okuyarak baĢlarım güne, yatağın baĢucunda büyülü sözler içeren
kitaplarım vardır. Lütfen deneyin, çok iyi geliyor. Ġlgim nasıl baĢladı hatırlamıyorum.
Okumadığımda yaĢamımda bir Ģey eksik hissederim. ġiirin ritmini, sesini ruhumda bıraktığı
müziği severim.

Platon Ģiiri tanımlarken „büyülü söz‟ ifadesini kullanmıĢ, ben Ģiir okurken bu büyüyü hisseder
ve etkilenirim.

Etkilendiğim Ģiirlerden biri de Cahit Sıtkı Tarancı‟nın „YaĢ 35‟ Ģiiridir.
Cahit Sıtkı Tarancı dendiğinde iki Ģiiri özellikle kafamın içinde döner, birisi „35 yaĢ‟, diğeri
„Bir memleket isterim‟. Çocukluğumda 35 yaĢ Ģiirinden çok etkilenmiĢtim. Annemin,
babamın ve diğer büyük sevdiklerimin yaĢını hesaplıyor, yolun yarısında olup olmadıklarını
merak ediyor, parmak hesabı yapıyor ve henüz yolun yarısında olmadıkları için mutlu oluyor,
„Dante gibi ortasındayız ömrün‟ mısraındaki Dante‟yi arıyordum.

YaĢ otuz beĢ! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaĢına bakmadan gider.

Asıl adı Hüseyin Cahit olan Ģair, 2 Ekim 1910‟da Diyarbakır‟da doğuyor. Çocukluğu ve
ilkokulu Diyarbakır‟da geçiyor. Orta öğrenim için Ġstanbul'a gönderilmiĢ ailesi tarafından,
Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesi'nde sonra Galatasaray Lisesi‟nde okuyor. Sonra
Ġstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde ve Yüksek Ticaret Okulu'nda okuyor ve eğitimini Paris'te
Sciences Politiques'te sürdürüyor. Öğrenimi sırasında Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar
spikerliği yapıyor.

Zamanla nasıl değiĢiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o Ģevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Çok genç bir yaĢta, 46 yaĢında kaybettiğimiz Cahit Sıtkı Tarancı‟nın 
doğumunun 100.yılı. Yolun yarısının 35 yaĢ olduğunu öğreten 
Ģairin, 2010 yılının bu ilik ayında anmadan geçemedik.

Yasemin Sungur

Yaş 35, yolun yarısı eder…
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Yurda dönünce Ankara'da Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve ÇalıĢma Bakanlığı‟nda
çevirmen olarak çalıĢıyor. 1954'te ağır bir hastalığa yakalanıyor ve Türkiye'de tedavisi sonuç
vermeyince Viyana'ya götürülüyor, Diyarbakır‟da baĢlayan yaĢamı 13 Ekim 1956'da
Viyana‟da son buluyor.

Neylersin ölüm herkesin baĢında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaĢında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taĢında.

Yolun yarısı olarak belirlediği „YaĢ 35‟ Ģiirinin büyüsüne ne yazık ki uyamıyor. Dante Ġlahi
Komedya'da, "hayat yolculuğumuzun ortasında, kendimi karanlık bir ormanda buldum"
dediğinde 35 yaĢındaymıĢ, Cahit Sıtkı Tarancı ise Dante'ye gönderme yaptığında 37 yaĢında.
Ne yazık ki Dante 56 yaĢında, Tarancı ise 46 yaĢında hayata veda etmiĢler.

Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuĢ, bu bahçe, bu nur.
Ve gönül Tanrısına der ki:
-Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!

Tarancı; Ģiirlerinde yaĢamı coĢkuyla anarken, bir taraftan hep ölüme bakmıĢ, yalnızlık, mutlu
ve umutsuz sevdalar, çocukluk özlemi gibi konuları iĢlemiĢ.

ġairin önemli kitapları; OtuzbeĢ YaĢ, Ömrümde Sükut, DüĢten Güzel, Ziya'ya Mektuplar

Ben bulunduğum yaĢı, hayat yolculuğumun ortası sayıyor ve öyle yaĢıyorum.

Bu gölge yer pazar günü
Bu Ģehir, bu tren sesi
Gök bildiğim bu mavilik
YeĢil dallardan süzülen
Oturduğum rahat koltuk
Beyaz örtüsü masanın
Sigaram, kahvem, gazetem
Elimin çizdiği kavis
Kovmak için sinekleri
Kolumda iĢleyen saat
Ve esnemem arada bir
Hep yaĢadığıma dair…

Sevgiyle yaĢayın ve mutlu olun…
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Burcu Tüzün

Patilere El Uzatmak...

Neler Yapabilirsiniz?

pati aĢkına

Patili bir dostunuz varsa, sırtınız yere gelmez. Gerçekten! Onlar verdiğiniz emeği de, sevgiyi
de, sabrı da son kuruĢuna kadar öderler, hatta borçlu bile çıkarsınız.

Çok ama çok istemenize rağmen, bazen Ģartlarınızın evinizi onlara açmanıza engel
olduğunu anlayabilirim. Kimisi çokça seyahat eder, kimisinin astımı vardır, kimi maddi
yetersizliklerin olduğu bir dönemden geçiyordur, kimisi ise bağlanmaktan ve kaybetmekten
korkmuĢtur. Tüm bunlar patili dost edinmek için engel değil! Onlara yardım edip,
dostluklarını kazanmanın pek çok yolu var. Siz isteyin yeter!

Soğuklar baĢladığından beri sokak canları için hayat iyice zorlaĢmaya baĢladı. KuĢlar yiyecek
bulmakta zorlanıyorlar, camınıza biraz bulgur, ekmek kırıntısı bırakabilirsiniz. Yemek
atıklarınızı bir kap içinde çöp yakınına bırakabilirsiniz.

Eğer anneniz, babanız veya eĢiniz eve bir patili dost girmesine her Ģeye rağmen "hayır"
diyebiliyorsa yılmayın! Tüm barınaklar sizin eviniz, tüm barınak çocukları sizin çocuklarınız!
Her cinsten, her boydan patili çocuklarla dolu barınaklar. Türkiye gerçeklerinde sokaklarda
gördükleri Ģiddet ve iĢkenceler nedeniyle barınaklara doldurulanlardan tutun da, binlerce
dolara bir petshop‟tan alınmıĢ ve terk edilmiĢ cins köpekler var barınaklarda.

Barınaklar Yardım Bekliyor

Barınakların ihtiyaçları çok. Süt, makarna, ekmek, kuru mama, palet, karton, gazete...
Evinize aldığınız gazeteleri atmaz saklarsanız, bebeklerin betonda yatmalarını engellemiĢ
olursunuz. Evinizde artık kullanmadığınız kıyafetler, örtüler, çarĢaflar mı var? Ve o kadar
eskimiĢ ve yırtılmıĢlar ki, bir insana verilecek durumda değiller mi? Atmayın! Barınak
bebeklerinin paletleri tahtadan. O tahtalarda yatmamalarını, bir parça daha ısınmalarını
sağlayabilirsiniz.
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Evet birkaç kutu sütle birkaç yavrunun kemiklerinin geliĢmesine yardım edebilirsiniz. Kendinize
alırken marketten alacağınız iki paket makarna bile onlara mamasız günlerde karınları tok
uyuyabilmek için yardım edecektir. Ġki kahve veya iki paket sigara parasına 15 kg kuru mama
alabilirsiniz.
Maddi gücünüz biraz iyi durumdaysa, biraz daha fazlasına üzerinde isminiz yazılan bir kulübe
hediye edebilirsiniz onlara. Yağmurda çamurda içine kıvrılıp uyuyabilirler.

Pek çok evcil hayvan ürünü satan site artık barınaklara da mama ve ihtiyaç maddesi
ulaĢtırıyor. Pek çoğu kliniklerde tedavi altına alınıyorlar. Onların tedavisi için her ay
ayıracağınız 5-10 lira bile çok Ģey ifade edecektir. Ama en önemlisi onların gönüllülere
ihtiyaçları var. Onlara kafes ardındaki terkedilmiĢliklerini unutturacak, baĢlarını okĢayacak,
belki biraz kafesten çıkarıp gezmelerini sağlayacak, fotoğraflarını çekip, yuva bulmalarına
yardım edecek, biraz oyun oynayacak... Umutları solmadan, gözlerindeki yaĢam ıĢığı
tükenmeden onlara ellerini uzatacak birilerine ihtiyaçları var en çok. Hafta sonu 1 gün bir
kaç saat bile onlara yeter de artar.

Bu aralar bolca etkinlik düzenleniyor. ġiddete uğrayan hayvanların haklarınının 5199 sayılı
kabahatler yasasından çıkartılıp T.C. Kanunlarına alınması için yürüyüĢler, imza kampanyaları
düzenleniyor. Her pati dostu meclisten geçecek tasarıyı bekliyor. Onlar konuĢamıyorlar ve bu
yüzden de haklarını arayamıyorlar. Onların sesi, siz olabilirsiniz. Hakları siz sorarsanız
aranıyor.Bu etkinliklere destek verip, yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi için bir adım
atabilirsiniz.
Bakın onlar için ne çok Ģey yaptınız!

Hemen Ģimdi size en yakın barınağa, rehabilitasyon merkezine ulaĢıp, konuĢmakla iĢe
baĢlayın. Herkesin yapabileceği mutlaka bir Ģeyler var ve yardımın küçüğü büyüğü yok!
Ġçinizdeki sevgi paylaĢtıkça artacak ve bir patili dosta uzattığınız dostça eliniz size huzur
olarak geri dönecek.

Eğer nereden baĢlayacağınızı bilemiyorsanız, bana ulaĢın. Birlikte el uzatalım, olmaz mı? :)
[burcu.tuzun@gmail.com]
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Pınar Yenisu

Etkili Ebeveyn Olmak İçin

Ailenin en değerli bireyi çocuğa, ebeveynler bazen gereğinden fazla imtiyazlar vererek, bazen
de çocuğun sahip olması gereken haklara kısıtlamalar getirerek, (en değerli) olan varlıklarını
problemli bireyler haline dönüĢtürürler. Çocuğun özgürlük sınırlarını belirleyen en nihayetinde
ebeveyndir. Ġpler sizin elinizdeyken doğru olmayan müdahaleler gerçekleĢtirerek ipleri
çocuğun eline verdiğiniz durumda, problem sizin yaptığınız yanlıĢlar değil de çocuğunuzun
yaptığı yanlıĢlar olarak nitelenir. Peki bunu önlemek amaçlı neler yapabilir; iĢte size
önerilerimiz.

Ona fırsat verin. Size sürekli ve çok fazla Ģey anlatmak istiyor olabilir. Siz onu dinleyerek vakit
kaybı yaĢıyor olduğunuzu düĢünebilirsiniz fakat unutmayın onun vakti daha değerli.

Onun fikirlerine önem verin. Onun ürettiği fikirlerin dikkate alınıp üzerinde konuĢulduğunu
gördüğü takdirde fikir üretiminde kendine olan güveni geliĢecektir. Ġlk zamanlar olmayabilir
fakat zamanla kaliteli fikirler ve kaliteli çözümler hem hoĢunuza gidecek hem de iĢinizi
kolaylaĢtıracaktır.

Onu baĢkaları ile kıyaslamayın. Çocuğunuzun ortaya koyduğu sonuçlar, olumlu ya da
olumsuz fark etmez, onun bireysel ürünleri olduğu için kimse ile kıyaslamadan kabullenmek
öz saygısını kuvvetlendirecektir.

Onu kendisi olduğu için sevin. Çocuğunuzu ulaĢtığı baĢarılı sonuçlardan, kazandığı
ödüllerden dolayı sevdiğinizi hissetmesine neden olup, baĢarısız sonuçlanan durumlarda
sevginizin azalmasını hissetmesi çocuğun baĢarısızlığının devamına neden olduğu gibi kendi
özbenlik geliĢimini de olumsuz etkileyecektir.

Ailelerin kimi çocuk-erkil kimi ebeveyn-erkil. Arada hep çocuklar
kalıyor ve yanlıĢ yaptıklarında onlar sorumlu tutuluyor. Peki bunu
önlemek için neler yapılmalı?

41



44

martı* Ocak 2011

Kendi kararlarını kendisinin vermesine izin verin. Seçimlerini kendi yapması çocuğun karar
mekanizmasını geliĢtirecek, kendisine ve fikirlerine saygı duyulduğunu hissedecektir. Zamanla
kendisi için verdiği kararların daha doğru olduğunu göreceksiniz.

Onun bakıĢ açısını geliĢtirmede destek olun. Durumlar karĢısında çocuğunuzun geliĢtirdiği
alternatif çözümlerden yola çıkarak, farklı pencerelerden görebilme yetisini geliĢtirmelisiniz.
Bu Ģekilde doğru sonuca daha kısa yoldan gidebilecektir.

Yaptığı yanlıĢlara verilen tepki oldukça önemlidir. Yapılan yanlıĢı olgun bir tavır ile karĢılamak
ve onun da bu durum karĢında olgun tavır sergilemesini desteklemek gerekir. Yaptığı yanlıĢ,
çocuğun bir daha giriĢimde bulunmasını engellemeyecek olmalı ve güveninin kırılmasına
neden olacak düzeye getirilmemelidir. Aynı zamanda doğru olanı söylemektense, doğruyu
onun bulmasını sağlamalısınız.

Onun uygun olduğu ortamlarda bulunmasına zemin hazırlayın. Ne kadar zeki olursa olsun
sonuçta çocuk, her zaman yapması gereken doğruların, kendisine kazanç sağlayacak
ortamların ayrımında olmayabilir. Burada ebeveyn desteği gerekli, fakat çocuğa bunları
diretmeden cazip hale getirerek sunulması, onun gönüllü olarak davranması verimi
arttıracaktır.

Bu maddelere pek çok madde daha eklenebilir ancak burada önemli olan madde sayısı
değil hangilerinin sizin çocuğunuza uyarlanıp, uygulanabileceğidir, bu sizin vereceğiniz karar.
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Mircan‟ın Elixir‟i Her Derde Deva

Mircan‟ın altıncı uluslar arası albümü „Elixir‟ raflardaki yerini aldı. UCM
(Uncatalogued Music Production)‟dan çıkan Elixir, Gülten Akın‟ın Ģiirleri
üzerine bir albüm. Tüm bestelerin Mircan‟a ait olduğu Elixir, sanatçının
sadece Türkçe eserlerden oluĢan ilk albümü. 47. Uluslararası Antalya
Altın Portakal Film Festivali‟nde, Selim GüneĢ‟in Sabahattin Ali‟nin
„Ayran‟ isimli öyküsünden esinlenerek senaryosunu yazıp yönettiği „Kar
Beyaz‟ın müzikleriyle En ĠyĠ Müzik Ödülü‟nü de kazanan Mircan için,
Ingiliz The New Internationalist Kafkaslar‟ın Diamanda Gallas‟ı diyor.
Kimileri Lorena Mc. Kenneth‟la kıyaslıyor. Folk Roots dergisi eski çağlara
ait eĢsiz bir kanaviçeye benzetiyor müziğini.

Bülent Ortaçgil‟in Yeni Albümü

Türkiye‟de Ģehir müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, „Sen‟
isimli yeni albümünü Ada Müzik‟ten çıkarttı. Her zamanki gibi tüm söz ve
bestelerde sanatçının imzasını taĢıyan „Sen‟ çok özel Ortaçgil Ģarkılarıyla
bezeli. Bülent Ortaçgil, yoğun konser temposuna rağmen yedi yıldır
albüm yapmamıĢtı. Son çalıĢması „Sen‟de yer alan yeni Ģarkılar
sanatçının sevenlerini ziyadesiyle memnun edeceğe benziyor. Albümde
müziklerin yanı sıra Ģarkı sözlerinin de Ģiirselliği göze çarpıyor.

Kitap ve Albümler Arasında

Bu sayfalarımızda sizlere yeni kitap ve albümleri tanıtacak, yeni 
müze ve mekanlar ile tanıĢtıracağız. Biri mutlaka sizin için….
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Sanatın Da Artık Atlası Var

Dünyanın en kapsamlı müze kitabı olan Sanat Atlası, vitrinlerde yerini 
aldı. Ġngiltere‟nin önde gelen sanat eleĢtirmeni ve BBC sanat tarihi 
belgeselleri yapımcısı Andrew Graham-Dixon‟ın danıĢmanlığında 
yayına hazırlanmıĢ müthiĢ bir kaynak kitap olan ve tarih öncesi 
dönemden günümüze uzanan, estetik ve entelektüel bir kültürel ritüel 
niteliğindeki eser, dünyanın önde gelen sanat danıĢmanlarının ortak 
çabası ve özenli bir çalıĢma sürecinin yansıması olarak karĢımıza 
çıkıyor. Kitabın sayfalarını karıĢtıranlar, Renoir‟dan Reinhardt‟a, 
Michelangelo‟dan Damien Hirst‟e kadar pek çok sanatçı hakkında 
zengin bilgiler bulacak, farklı tarihsel dönemler ve sanat hareketleri 
hakkında kısa ama doyurucu bilgilerle karĢılaĢacaklar.
Boyut Yayınları‟ndan çıkan kitap 390 TL. 

Yapı Kredi Kültür Sanat‟ın Albümleri Yeniden Yayınlanıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1990‟lı yıllarda Münir Nurettin 
Selçuk‟tan yakın dönem Türk pop müzik çalıĢmalarına, müzik tarihimize 
tanıklık eden, klasikler arasında yerini almıĢ yetmiĢ albümü ticari amaç 
gütmeden müzikseverlerle buluĢturarak önemli bir kültür hizmeti 
gerçekleĢtirmiĢti. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, TFM Müzik 
iĢbirliğiyle bu albümleri yeniden yayınlıyor. Bu değerli koleksiyonun ilk 
albümü en güzel Ġstanbul Ģarkılarını bir araya getiren ve Emel Sayın ve 
Modern Folk Üçlüsü tarafından seslendirilen “Ġstanbul ġarkıları”. 
Albümde, 15 Ģarkı yer alıyor. Aziz Ġstanbul, KalamıĢ, Biz Heybeli‟de, 
Bahar Geldi Gül Açıldı, Kız Sen Ġstanbul‟un Neresindensin, 
Beyoğlu‟nda Gezersin ve Kâtibim bu Ģarkılardan birkaçı.

Ġtalyan AĢkı: Ġtalyan Mutfağına Dair Bir Serenat

Martı‟nın iki sayıdır yemek yazılarını yazan Zeynep Bragiotti ve Binnur 
Akhun Önen‟den nefis bir yemek kitabı. Yemek yapmak yetenek, sevgi, 
zevk ve damak tadı gerektiren bir iĢ; yazmak ise yetenek gerektiriyor. 
Bragiotti ve Önen bu her iki yetenek de bulunuyor. Üstelik ikisi de 
Ġtalya aĢığı. Eh durum böyle olunca ortaya da enfes bir kitap çıkmıĢ. 
Ġnkılap yayınlarından çıkan kitapta Ġtalya‟yı oluĢturan 20 bölge turistik 
ve coğrafi özellikleriyle okura tanıtılıyor. Karbonhidratın merkez olduğu 
bir ülke mutfağında ekmekleri es geçmek olmaz. Kitap, söz konusu 20 
bölgenin en sevilen 37 ekmeğinin tarifi ve hikayesi ile kendisine bilinen 
Ġtalyan mutfağı kitaplarından farklı bir yer ediniyor. 

Daha fazla kültür sanat haberi için www.kultursanatajansi.com 44
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İşgal Yıllarında İstanbul - 2
Ceren Çıkın

Geçen ay baĢladığımız yazı dizimiz, KurtuluĢ SavaĢı öncesinde iĢgal
altında olan Ġstanbul‟un baĢından geçenleri, halkı ve dönemin
siyasetini anlatıyor.

Ġstanbul‟un ĠĢgaline Uzanan Süreç

Adını Mondros Mütarekesi‟nden alan dönem, Osmanlı Devleti‟nden Cumhuriyet Türkiye‟sine
geçiĢ dönemidir. ĠĢgale ve esarete karĢı bu dönemde baĢlayan milli mücadele yani ulusal
direniĢ, Türkiye lehine sonuçlanacaktır. Siyasal geliĢmelere paralel olarak, aslında çoğunun
tohumunun daha erken dönemlerde atılmıĢ olduğu sosyal geliĢmelerin de görünür hale
gelerek gözlemlenebildiği; belli baĢlı değerlerin, dönüĢüme uğradığı bir dönemdir. Ġstanbul
açısından çeĢitli açılardan ayrı bir önemi haizdir. Payitaht her geçen gün siyasal etkinliğini ve
otoritesini yitirir. Siyasal açıdan birbirinden keskin ve kesin çizgilerle ayrılan iki karĢıt görüĢ
ortaya çıkar ki, her ikisi de geçmiĢteki siyasal fikir ayrılıklarının dönüĢmüĢ halidir: Osmanlı ya
da Ġstanbul Hükümeti olarak adlandırılan kanat ve Ankara‟da kurulan Müdafaa-i Hukuk
hareketinin Ġstanbul uzantısı olan kanat.

Osmanlı orduları Mütareke‟nin hemen ertesinde hükümetin tebligatıyla ateĢi durdurmuĢ ve
cepheden dönmeye baĢlamıĢtır. Ülkedeki azınlıklar ise gösteri ve taĢkınlıklara baĢlarlar. Hatta
Ġstanbul ve Ġzmir‟de bazı binalara Ġtilaf devletlerinin bayrakları çekilir. PadiĢah Sultan
Vahideddin, Ġttihatçıların hâlâ çoğunlukta olduğu Osmanlı Mebusan Meclisi‟ni fesheder;
partinin Ziya Gökalp de dâhil olmak üzere 69 üyesi tutuklanır, mallarına el konulur; halka
camilerde ĠT düĢmanlığı telkin edilir. Ülkeyi savaĢa sürükleyen Talat, Enver ve Cemal paĢalar
bir Alman gemisiyle ülkeden kaçarlar. Kasımın 6‟sında ise Ġngilizler ve Fransızlar Çanakkale
Boğazı‟ndaki mevzileri iĢgale baĢlar; ertesi gün iĢgal ordularının öncüleri Ġngiliz Ġrtibat Subayı
Murphy ve Subay Chilton, Basra torpidosuyla Ġstanbul‟a geldiler ve “YaĢasın Ġngilizler”
nidalarıyla karĢılandılar. Osmanlı hükümeti, gelenler için Pera Palas ve Tokatlıyan otellerinde
80 oda ayırtır.

Bu sıralarda Ġtilaf Devletlerinin Ġstanbul‟u çok yakında iĢgal edeceği haberi halk arasında
yayılmıĢ ve panik yaratmıĢtır. Sonunda Ģehrin resmen iĢgal edilmesine ve yaklaĢık 5 yıl
boyunca iĢgal altında kalmasına uzanan süreç, Ġtilaf Devletlerinin, Marmara Denizi‟ne giren,
içlerinde Yunan Averof zırhlısının da bulunduğu 61 parçalık donanmasının, 13 Kasım
1918‟de Kadıköy HaydarpaĢa önlerine gelmesiyle baĢlar. O sabah, HaydarpaĢa Garı “artık
mevcut olmayan ülkelere dönmeye çalıĢan Alman ve Avusturyalı subaylarla doludur.” Bunlar
arasında Sadrazam‟ın Ġstanbul‟a çağırdığı 37 yaĢındaki Türk generali Mustafa Kemal PaĢa da
vardır. Trenden inen subayları, Boğaz‟ın karĢı kıyısına ulaĢtıracak buharlı gemi, düĢman
donanmanın geçebilmesi için durup beklemek zorunda kalır. Yaverinin, evvelce yayılan
haberlere atfen “ĠĢte geldiler” sözleri karĢısında Mustafa Kemal, özgür günlere duyduğu
sarsılmaz inancı seslendirir ve dudaklarından Ģu cümle dökülür: “Geldikleri gibi giderler…”45
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Ġtilaf donanmasının Ġstanbul‟a demirleyiĢinin ardından, Ġngiliz, Fransız, Ġtalyan, Amerikan ve
hatta Japon yüksek komiserlerinden oluĢan 3.500 kiĢilik iĢgal gücü askeri, Beyoğlu‟ndaki
Hıristiyan azınlıklar tarafından Ģölenlerle ve “Zito Venizelos” nidalarıyla karĢılanır. KıĢlalara,
yabancı okul ve hastanelere ve bazı özel binalara ve hatta gözlerine kestirdikleri evlere, Türk
sahiplerini sokağa atarak yerleĢirler. Askerler, azınlıklarla yakın iliĢkiler içindeyken Türklere
sömürge halkı muamelesi yapar. Azınlıklardan yana olduklarını belli etmek için, Türklere karĢı
sergiledikleri ölçüsüz ve düĢmanca davranıĢları özendirirler. Genel karargah ve yüksek
komiserleri aracılığıyla Osmanlı baĢkentine yerleĢmelerinin hemen ertesinde, istihbarat
servisleriyle de bir örümcek ağı gibi her yana yayılmaya ve kendilerine çeĢitli çevrelerden
güçlü yandaĢlar bulmaya baĢlarlar. Ġngiltere, Osmanlı topraklarında nüfus elde etmek için
ayrılıkçılığı temel bir yöntem olarak benimser ve bu tür oluĢumlara destek olur. Bu “böl ve
yönet” politikasıdır. Çünkü Britanya bir sömürge imparatorluğudur ve sömürgeleri
yönetmenin en kolay yolu da budur.

Mütareke Döneminde Ġstanbul ve Ġstanbul Halkı

1919 itibariyle Ġtilaf Devletleri‟nin temsilcileri, yani askeri ve bürokrat görevlileri, kentin
yönetimine iyiden iyiye hâkim olmaya baĢlar. Baskı, sansür, iĢgal askerlerinin halka karĢı
takındığı aĢağılayıcı tavır artar. Ġstanbul sokakları, Ġngiliz Komutanlığı‟nın emrinde kamu
güvenliği ve istihbaratla görevli polisler olarak çalıĢan, Ġngiliz üniforması giymiĢ Rum ve
Ermenilerle doluydu. PadiĢah ise Ġngiliz Yüksek Komiseri‟ne gönderdiği mesajda kimi isterse
tutuklayabileceğini ama kendisinin halife olarak kalmaya devam etmesini ister. Fransa ġark
Demiryolları‟na Ġngiltere HaydarpaĢa Ġstasyonu‟na el koyar. Kentin asayiĢini üstlenmek üzere
Ġstanbul‟a yüzlerce polis gelir.

Ġstanbul‟daki Amerikan Komiseri Lewis Heck‟in hazırladığı 31 Ocak 1919 tarihli gizli rapora
göre, Ġstanbul halkının çoğunluğu, gazetelerin, Mütareke‟nin imzalanmasının ardından büyük
bir ferahlık olacağı, birkaç yıldır gelmeyen yiyecek maddelerinin geleceği, Çanakkale dıĢında
bekleyen içleri yiyecek ve giyecek maddeleriyle dolu gemilerin olduğu yolundaki haberlerine
inanmıĢtır. Haberlerin gerçek olmadığının anlaĢılması ise halkta büyük bir hayal kırıklığına
neden olur. Terkos Gölü‟ndeki pompa istasyonu da bozulunca su kesintileri yaĢanır, her gün
saatlerce suyun akmadığı olur; su o kadar ki azdır ki, sokakların temizliğinde kullanılamaz.
1919 baĢlarında alınan özel önlemlerle kömür üretimi artar ve ulaĢım az da olsa düzelir.
Ġstanbul belediyesinin baĢlıca sorunu parasızlıktır ve doğru düzgün hizmet verecek durumda
değildir; çöpler bile düzenli olarak kaldırılamaz ve sokaklar pislik içindedir. Mayıs 1919‟da
Prof. Dr. Cemil PaĢa (Topuzlu) belediye baĢkanı olur; kadınları çöpçü olarak iĢe alır; sokakları
yıkatır; satılan her eĢyadan vergi alınan açık arttırma tesisleri kurdurtur ve mezbahaları
düzene sokar. Fakat Fransız ve Amerikan yüksek komiserlerinden gelen baskıyla istifa etmek
zorunda kalır. Sonrasında Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı) olan Cemil PaĢa, 20 Nisan
1920‟de belediye seçimleri yapılması için bir karar çıkarttıysa da gayrimüslimler seçimleri
boykot ettiklerinden seçim yapılamaz. Heck, ulaĢımın kısıtlanması nedeniyle herkesin gideceği
yere yay gitmesi zorunluluğundan sokakların baĢıboĢ dolaĢan kalabalıklarla dolup taĢtığını
söyler.
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SavaĢtan sonra bir çok ordu mensubunun kente dönmesi, binlerce Ġtilaf
askerinin Ģehre yerleĢmesi, Rusya‟daki BolĢevik rejiminden kaçan ve sayıları 200
bini bulan Beyaz Rus‟un ve Anadolu‟nun Yunan iĢgali altındaki bölgelerinden,
Balkanlar ve Trakya‟dan binlerce Türk‟ün buraya yerleĢmesi, Ģehirdeki pahalılık,
geçim sıkıntısı, asayiĢsizlik her türlü bulaĢıcı ve zührevi hastalık, iĢsizlik artmıĢ,
gündelik yaĢam olabildiğince zorlaĢmıĢtı. Bebek ölüm oranları, tifüs, tifo, difteri
ve grip gibi hastalıklardan ölümler yüksek olmasına karĢın, en çok verem ölüme
sebebiyet veriyordu. Türk ve yabancı sağlık kuruluĢları, hastaneler ve yardım
örgütleri bu hastalıklara karĢı savaĢıyordu.

Almanların savaĢ sırasında Ġstanbul‟a gönderdiği vagonlar dolusu kömürün
tükenmesi ve Alman subaylarının ayrılmadan önce Zonguldak maden
ocaklarındaki makineleri bozmaları nedeniyle ortaya çıkan kömür kıtlığı
yüzünden ulaĢım, bugünkü trafik tıkanıklıklarına rahmet okutacak denli
aksıyordu. SavaĢ sırasında askerleri taĢıyan ġirket-i Hayriye vapurlarının çoğu
bozuktu. Vapur seferleri nadir olduğu gibi kömürsüzlükten seferler de aksıyordu.
Tramvay sistemi, Ģehrin ulaĢım sorununu çözmekte yetersiz kalıyor, üstelik tıklım
tıklım doluyordu. Tüm bu ekonomik sıkıntılara Türk ve Rum çetelerinin yarattığı
asayiĢsizlik, değiĢik nedenlerle çıkan yangınlar, iĢgal güçlerinin sergiledikleri
hukuk dıĢı davranıĢlar da eklenince, Ġstanbul halkı Mütareke döneminde ikinci
bir ölüm kalım savaĢıyla karĢılaĢmıĢtır.

Azınlıklar çoğunlukla bu iĢgalden memnundur; ĠĢgal kuvvetlerinden aldıkları
güçle, saldırgan tutumlar sergilemekten kaçınmazlar. SavaĢın kaybedilmesiyle
birlikte ülkelerini kaçarak terk eden Ġttihad ve Terakki önderleri, onların yakınları
ve arkadaĢları aleyhinde baĢlayan yıldırma kampanyası, Ġstanbul halkının korku
ve dehĢet dolu günler yaĢamasına sebebiyet verir. Saray, Ġstanbul Hükümeti ve
Âyân Meclisi, I. Dünya SavaĢı‟nı kazanan ve baĢkenti iĢgal eden devletlerin
Osmanlı Devleti‟ne kestikleri cezayı ve dolayısıyla hükümsüzleĢmeyi ve teslimiyeti
kabullenmiĢlerdi. Ġstanbul halkına da tavsiye ettikleri tutum tam olarak buydu.

Türk, Rum, Ermeni ve Yahudilere ait ilk ve orta öğrenim kurumunun yanı sıra
Amerikan, Fransız, Ġtalyan okulları gibi çok sayıda yabancı okul da öğrenim
vermeye devam ediyordu. Criss, Ġstanbullu Türklerin, yabancı iĢgaline karĢın
Batılı okullara karĢı önyargılı olmadıklarını çünkü bu okullarda öğretilen
özgürlük, milliyetçilik, akılcı düĢünce ve adalet gibi değerlerin iĢgalle taban
tabana zıt olduklarını ve iĢgalcilerin mensup oldukları ülkelerle o ülkelerin temsil
ettiği değer yargıların birbirine zıt olduğunu ve Türklerin de bu ayrımın bilincinde
olduğunu ifade eder.
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Polyana Nereden Koşuyor?
Deniz Öztaş

Ġyimser insanlara ya da günümüzdeki moda deyimiyle olumlu
düĢünenlere “Polyana‟cılık oynuyor” deriz. Biraz da alaycı bir
tavırla. Peki haklı mıyız? Yoksa….

Bizim kuĢak Pollyanna hikayeleri ile büyüdük. Kimimiz bu hikayeye inandık, kimimiz “hadi
canım ordan” dedik. Ama herkes bu masum karaktere sevgi ve sempati ile baktık. Peki ne
oldu Pollyanna‟ya?
Ġlkeleri hala geçerli mi? Yoksa alay konusu mu?
Ġyilik, dürüstlük, olumlu yaklaĢımla bezenmiĢ hayat felsefesi saflık hatta enayilik olarak mı
nitelendiriliyor?
ġener ġen‟in filmi gibi namussuz namuslu mu denmeye baĢlandı?!

Ġnananların çoğu belki de büyük hayal kırıklığına uğradı, insanlara küstüler, kitaplara
küstüler; hayali kahramanlar daha ulaĢılmaz daha hayali oldu... Peter Pan‟daki peri gibi
ıĢıkları söndü.

Bu ruh hali, bizi karamsarlığa, umutsuzluğa ve daha kötüsü tatminsizliğe götürdü. Bu
tatminsizlik üzümün üzüme baka baka karardığı gibi yayıldı ve kolay beğenmeyen ama bol
bol Ģikayet eden bir topluma dönüĢtürdü. Tüm bunlara büyük kentlerin koĢturmacası ve
acımasızlığı da eklenince kaderimize razı olduk belki de:

Bu nasıl trafik?
Bu nasıl hava? Çok sıcak! Çok Soğuk! Yağmurlu, Karlı, Sisli.
Bu nasıl Ģirket? Hayatımda böyle bir firma görmedim.
Bu insanlar ne tuhaf?
Bütün iĢ arkadaĢlarım bana karĢı tavırlı sanki.
Kimse beni anlamıyor.
Burada nasıl Starbucks olmaz? Zara bile yok.
Ruh halim bugün berbat.
Gezegenlerin konumu en kötü etkiyi yapacakmıĢ
Bu nasıl yemek? Çok yedim.
Mutlaka müdür olmam lazım.
Mutlaka bu geziye ben de katılmam lazım.
Neden benden fazla maaĢ alır.
Burası çok tenha. Çok kalabalık.
Bir daha iyilik yaparsam.
Yine hayal kırıklığına uğradım
...
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Sorsak dertleĢsek, eminim hepimizin o muazzam beyni kendi kendilerini bile inandırabilecek
bahaneler üretecektir.

Son zamanlarda aklımdan hiç çıkarmadığım Robin Sharma‟nın sloganı:
“En iyisini umarken, en kötüsüne hazırlıklı ol” [Expect the best, Prepare for the Worst]

Olumlu tavır mı, nedir o?
Olumlu düĢünceyle, umutla, sevgileyle hareket edebilirsek olumlu bir tavır sergileriz. Bu tavır
bizim hedeflerimize ulaĢmamızın ihtimalini artıracaktır. Ancak bazen dıĢ veya iç etkenlerden
dolayı baĢarı sağlayamabiliriz. Belki biz henüz hazır değilizdir. Bazen çevremiz sanki bize
oyunlar oynar…
Edison ampulü buldu; binlerce baĢarıĢız denemeden sonra.
Gandhi bir ülkeyi savaĢmadan özgürlüğüne kavuĢturdu, önüne çıkan her insan ona yardım
mı etti?
Atatürk tüm fedakarlıklarla ülkeyi kurtarıp refaha çıkartırken, belki de ülkesindeki en yalnız
insandı.

Herhangi bir durum iyi veya kötü değildir. Durumu iyi ve veya kötü yapan o duruma
yaptığımız yorumdur. Üstünüze bir müdür atandığı zaman buna son derece mutsuz olup istifa
edebilirsiniz veya bu kiĢiden yeni bir Ģeyler öğrenebileceğinizi düĢünebilirsiniz. Uçağın rötar
yapmasına kızabilirsiniz veya bunu kitap okumak için çok iyi bir fırsat olarak görebilirsiniz...

Olumlu bakabilirsek mutlaka durumu daha olumlu yorumlayıp, daha olumlu bir tavır
sergileyebiliriz.

Pozitif bir bakıĢ açısı kendimizi geliĢtirip hedeflerimize ulaĢmak için de yardımcı olacaktır.
Öncelikle elimizdekilere Ģükredelim. Bunların farkına varalım. Kendimiz hakkında
“farkındalık” yaratalım; doğrularımız, yanlıĢlarımız. Bu yanlıĢlarımızı düzeltmek için neler
yapabiliriz? Ne zaman yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Adım adım nasıl ilerleyebiliriz? Kendimiz
için Gerçekçi Hedeflerimiz neler? Neyi yapmak isterdiniz?

Olumlu düĢünceler bizi olumlu tavırlar götürür; bu tavırlar da olumlu sonuçlara...
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Genç bir ressamla tanıĢmak için yolunuzu galeri Merkur‟e
düĢürün. Ġzmirli genç sanatçı Duygu Süzen‟in ilk kiĢisel sergisi 

„SINIR‟, 3-31 Ocak 2011 tarihleri arasında Merkur‟de açılıyor. 
Süzen büyük ebatlı kağıt çalıĢmalarında  füzen, kuru pastel, çini 
mürekkebi ve suluboya kullanıyor; 3-31 Ocak tarihleri arasında 

izleyebilirsiniz. 
Adres: Şakayık Sok. Aylin Apt. No: 75/5 Teşvikiye Mah. Nişantaşı

Tel: 0212 231 69 87 www.galerimerkur.com

Galeri Espas 8-30 Ocak 2011 tarihleri arasında sanatseverleri 
çağdaĢ Türk resminin önemli temsilcisi Setenay Özbek ile 

buluĢturuyor. Galeri Espas sergi boyunca konuklarını Özbek‟in 
renkleri yeni boyutlara taĢıyan resim dünyasına davet ediyor.

Hüsrev Gerede Cad. Fırın Sok. No:4 Teşvikiye
Tel: 0212 227 70 Espas Sanat Galerisi 

Milli Reasürans Sanat Galerisi‟nde ĠFA ve Goethe-Institut Istanbul
iĢbirliğinde Milli Reasürans Sanat Galerisi‟nde 13 Ocak - 28 

ġubat 2011 tarihleri arasında „Tüm ġehir‟ isimli fotoğraf sergisi 
izlenebilir.  Serginin küratörü Matthias Flügge katılmak 

isteyenlere 13 Ocak saat 17.00-18.00 saatleri arasında bir sergi 
turu gerçekleĢtirecek. www.millireasuranssanatgalerisi.com

Akbank Oda Orkestrası, 2011 Yılının ilk konserlerinde, alıĢkanlık 
haline gelmiĢ olan ilginç ve yaratıcı konser programlarına bile 

yeni bir boyut getiriyor.  Bir okyanus ve iki yüzyılın ayırdığı 
besteciler, Venedik ve Buenos Aires‟i bir araya ve karĢı karĢıya 
getiriyor. Program, eserler arasındaki bağlantılarla da dikkat 
çekici. “Suyun Kıyısında YaĢam ve Ölüm” isimli konserin Ģefi 

Cem Mansur, solist ise kemancı Lara St.John.  Konserlerde E. 
Bossi, A.Vivaldi, O. Golijov ve Piazzola‟nın eserleri yer alıyor.

26 Ocak Çarşamba, Caddebostan Kültür Merkezi, 20.30,
27 Ocak Perşembe, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 20.30

Kültür Sanat Ajandası

Yılın bu ilk ayında gelin bir karar alın. Uygulaması en kolay, görece 
daha ucuz, en zevkli karar olsun bu. Ufkunuzu geniĢletin. Yani sergi 
gezin, konserlere gidin, panellere, söyleĢilere katılın; kısacası 
hayata karıĢın. 
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Devlet Tiyatroları sekiz değiĢik oyunla 15 farklı yerleĢim 
merkezinde 15 temsille izleyicilerle buluĢuyor.

- Ġstanbul Devlet Tiyatrosu‟nun sahnelediği Cezmi Ersöz‟ün
yazdığı, Serap Eyüpoğlu‟nun yönettiği „Kendi Kendine 
KonuĢmaktır AĢk‟ 5 Ocak‟ta Sakarya‟da; 
- DuĢan Kovacevic‟in yazdığı, BaĢar Sabuncu ve Bilge Emin‟in 
çevirdiği, IĢıl Kasapoğlu‟nun yönettiği „Profesyonel‟  19 Ocak‟ta 
Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi‟nde; 
- Cevat Fehmi BaĢkut‟un yazdığı, Levent Suner‟in yönettiği 
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı „Hacıyatmaz‟ 7 Ocak‟ta 
ġırnak‟ta, 25 Ocak‟ta Mardin‟de, 26 Ocak‟ta Midyat‟ta;
- Ankara Devlet Tiyatrosu‟nun sahnelediği Yıldırım Keskin‟in 
yazdığı,
Ali Hürol‟un yönettiği „Ġçlerinden Hangisi‟ 12 Ocak‟ta Bolu‟da;
BarıĢ Eren‟in yazıp yönettiği   „Soğuk Bir Berlin Gecesi‟, 27 
Ocak‟ta Karabük‟te; 
- Hatice Meryem‟in yazdığı, Funda Mete‟nin derleyip yönettiği  
„Sinek Kadar Kocam Olsun BaĢımda Olsun‟ 29 Ocak‟ta 
Kırıkkale‟de;
- Dersu Yavuz Altun‟un yazdığı, Serkan Kunter‟in yönettiği 
Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı  „Benim Güzel Pabuçlarım‟ , 24 
Ocak‟ta Pasinler‟de, 25 Ocak‟ta Köprüköy‟de, 31 Ocak‟ta 
Oltu‟da;
- Vasıf Öngören‟in yazdığı, Mutlu Güney‟in yönettiği Van Devlet 
Tiyatrosu yapımı „Zengin Mutfağı‟ ise 25 Ocak‟ta MuĢ‟ta, 27 
Ocak‟ta Siirt‟te, 28 Ocak‟ta Bitlis‟te, 29 Ocak‟ta Ahlat‟ta. 

Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 2011 yılına, 20. yüzyıl 
sanatının Meksika ve dünyadaki en çarpıcı figürlerinden; Frida
Kahlo ve Diego Rivera ile ülkemiz sanatseverlerinin buluĢmasıyla 
giriyor; “Gelman Koleksiyonu‟ndan Frida Kahlo ve Diego Rivera” 
sergisi.
Türkiye‟de ilk kez Pera Müzesi‟nde konuk olacak 20. yüzyılın 
efsane çifti Frida Kahlo ve Diego Rivera, yapıtları kadar özgün 
karakterleri, yaĢam öyküleri ve merak uyandıran birliktelikleriyle 
de dünya kamuoyunda ilgi uyandırıyor.

Daha fazla kültür sanat haberi için www.kultursanatajansi.com 54
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Akdeniz’de İrmik Kokuları…
Binnur Akhun Önen – Zeynep Braggiotti

akdeniz‟de iki martı

Ġrmik deyince durup bir nefes almalı. Çünkü irmik derin konudur.
ĠĢte bu derin konuya ekmek ve enfes irmik tatlısıyla dalalım biz de…

Geçen ay Akdeniz‟in tuzlu suları ile ıslanan kanatlarımızı kurutmak için indiğimiz Ġtalya‟yı çok
sevdik, bir türlü terk edemedik. Hazır Akdeniz‟i en güzel sembolize eden ülkelerden
birindeyken tozu dumana katıp uçmayalım dedik. Zaten bizi bilenler zaafımızı da bilir,
„Ġtalyan AĢkı‟mızı da.

O halde kaldığımız yerden devam edelim ve üzerine zeytin dallarının sarktığı, Ģarap
kadehlerinin güzelim Akdeniz güneĢi ile parladığı, kar beyazı örtüsüyle gözünüzü kamaĢtıran
bir Ġtalyan sofrasına konuk olalım. Ve görelim ; masada kalın kabuklu ama içi geniĢ
gözenekli misler gibi bir ekmek yatmakta. Tatlıya daha sıra var ama Ģimdi ondan
bahsetmemek olmaz çünkü yanında duran ekmek ile ortak bir noktası var bu tatlının o da
irmik.

Ġtalyanlar‟ın baĢ tacı irmik

Ġrmik diyince durup bir nefes almalı Akdenizliler, aslında en çok Ġtalyanlar. Çünkü irmik derin
konudur. Öyle bir çırpıda anlatılmaz. Fakat yine de irmik denizinin çok derinlerine dalmadan
da iki anlamlı kelam edilebilir.

Ġtalyanlar hayatı arzularınca kucaklamak için ihtiyaçları olan enerjiyi nerden alırlar hiç
düĢündünüz mü? Elbette karbonhidrattan. Peki karbonhidrat diyince aklınıza ilk ne gelir?
Evet, elbette makarna (ve elbette ekmek. Fakat önceliği bir öğün yerine geçen tabakta
karbonhidrata verelim.)

Makarna ise ehil ellerden çıkmıĢ özel unlarla yapıldığında gerçek bir makarnadır. Çatalını bir
tabak dolusu makarnaya daldırmıĢ herhangi bir kiĢi özel un nedir nerden bilsin? Ama
merak etmeyin siz bilmeseniz de farkı damağınız bilir.

NiĢastası bol makarnalar çok rağbet görmez, damağımız niĢastası az glütence zengin unlarla
yapılmıĢ makarnaların farkını siz ona sormasanız da ayırt eder. ĠĢte bir karbonhidrat düĢkünü
millet olarak Ġtalyanlar‟ın baĢ tacı bu yüzden irmiktir.
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Gerçek makarna, durum buğdayının öğütülmesiyle elde edilen irmiğin su ile karıĢtırılmasından 
elde edilir.  Ve Ġtalyanların tam damağına göre ekmeklerin çoğu ya glütence çok zengin özel 
unlarla yapılır, ya da irmik içerir.
YavaĢ yavaĢ makarna tabağından ekmek somununa doğru kaymakta sohbet…
Akdenizliler yemek içmekten bahsediyorlarsa eğer sohbetin dönüp dolaĢıp geleceği nokta 
elbette ekmek olacaktır. Birkaç paragraf sonra ele almak üzere Ģimdilik irmiği bir kenara 
bırakalım ve Ġtalyan ekmeği denince anlatmadan geçilemeyecek bir Ģeyden, bigadan
bahsedelim biraz. 

Ġtalyan Ekmeklerinin özü BĠGA

Ġtalya‟nın kırsal bölgelerinde piĢen en leziz ekmekler kulağa tuhaf gelecek ama ünlerini bir 
önceki günün emeğine borçludurlar. Ekmek ustaları günün erken saatleri ile beraber 
fırınlarının kepenklerini açarken o gün piĢecek ekmekler adına gönülleri rahatsa eğer bunu 
içerde onları beklemekte olan tek bir Ģeye borçludurlar: BĠGA.

Biga bir önceki gün hazırlanmıĢ ve yavru bir kedi gibi ılık bir köĢeye bırakılmıĢ bir çeĢit tuzsuz 
ekĢi mayadır. Yukarıda geçen „önceki günün emeği‟ tanımlaması bigaya fazla gelebilir. Çünkü 
biga dünyanın diğer tüm ekĢi mayalarına kıyasla en az emek ve en önemlisi en az zaman 
talep eden bir baĢlangıç mayasıdır üstelik de kaprissizdir…

Gelelim biganın ne olduğuna, ya da nasıl yapıldığına: Un-su ve çok az miktar maya. ĠĢte biga
budur. 
Elbette bundan biraz daha fazlası… En azından iĢlem açısından…

ĠĢlem dediğim Ģey bir sonraki günün ekmeği için bir gün önceden,  bir miktar unu su ve maya 
ile tahta bir kaĢıkla plastik bir kapta karıĢtırmak.

Hayat koĢturmacası içinde hepimizin en çok sıkıntısını çektiği Ģey zaman. ĠĢte tam da bu 
yüzden bu çağın insanının „pratik‟ kelimesini çok sevdiğini düĢünüyorum. “Bir ekmek 
piĢireceksiniz ama bu ekmeğin ilk ve en önemli ayağı bir gün önceden baĢlıyor”  dediğimde 
birçoğunuzun geri çekildiğini görür gibi oluyorum. Ama bunun için tek bir cümlem var: Ġnanın 
bana, buna değecektir!

Neden mi?

Biga ekmeklere eĢsiz bir koku verir de ondan… Ayrıca biga temelli bir ekmekte eĢsiz kokunun 
yanı sıra garantilediğiniz üç Ģey daha vardır:

Nemli bir doku, doku içinde geniĢ gözenekler ve dayanıklılık…

Tüm bunlar yeterli gelmediyse sonucun, kendinizi gerçek bir ekmekçi gibi hissetmenizi 
sağlayacağı garantisi sanırım sizi ikna edecektir.

Bigalı bir ekmek yapmak için elbette sadece elleriniz de yeterlidir. Ancak bir hamur karıĢtırıcısı 
ya da ekmek makinesi olanların biga gibi nemi ve yapıĢkanlığı bol bir hamurda elindeki 
imkanlardan faydalanmasını tavsiye etmek gerekir.

Yazımızın baĢında irmiğin Ġtalyanlar için önemine değinmiĢtik. Biga zaten göz bebekleri. ġimdi 
de sıra bu iki malzemenin birleĢip enfes bir tat yarattığı tarifte…
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Ġrmikli – Bigalı Leziz Ekmek

Ġlk AĢama

1 bardak su
Çay kaĢığının ucuyla instant maya
2 bardak un
Suyu plastik bir kaba dökün.
Suyun içinde mayayı tahta bir kaĢıkla karıĢtırarak eritin.
Unu ekleyerek tahta kaĢıkla karıĢtırarak bulamaç haline getirin ancak uzun süre karıĢtırmayın.

(Biganın üzerini streç filmle kaplayın ve mutfağın bir köĢesine koyup 12 saat kadar unutun. 
Biganıza süre sonunda baktığınızda iki kat kadar büyümüĢ köpüksü bir hamur bulacaksınız. 
Eğer vakit ekmek yapmak için elveriĢli ise direkt ekmek makinenizin baĢına geçebilirsiniz. 
Eğer vakit uygun değilse bigayı buzdolabına kaldırın. Ertesi gün ekmek yapımına baĢlamadan 
önce biganızdan ¾ kaplık kısmı alıp buzdolabından çıkarın. Yarım saat- bir saat kadar 
ılımaya bırakın. Kalan biganızı ise bir hafta içinde kullanmanız gerektiğini unutmayın. )

Ġkinci AĢama
3/4 kap biga (bir saat kadar önce dolaptan çıkarılmıĢ)
Yarım bardak yarım yağlı süt (veya tam yağlı)
1 yumurta
1 kaĢık zeytinyağı (bir buçuk da olabilir)
1 çay kaĢığı tuz (istenirse 3/4 çay kaĢığı da konabilir)
1 kap un
1 kap irmik
1 + ½ çay kaĢığı instant maya

Makinenize malzemeleri sırasıyla koyup temel ekmek ayarında çalıĢtırın.
Not 1 : Makineniz yoksa tüm malzemeyi elinizle yoğurup Ģekillendirin, sonra fırın tepsisine 
Ģekil vermiĢ bir halde koyup ılık bir köĢede (üzeri temiz bir örtü ile örtülü bir halde) 2 saat 
kadar dinlendirip orta derecede fırına verin. 
Not 2: Kalan bigayı bir hafta içinde kullanın demiĢtik. Belki "yazık mı olur? Acaba kullanmam 
mı?" türü düĢünceler aklınıza gelmiĢ olabilir. Ekmeğiniz piĢip- sofranıza düĢtükten sonra tüm 
bu endiĢelerinizin yok olacağına eminim.  Afiyetle....
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NeĢeli Ġrmik Tatlısı

Toplumda belli baĢlı kalıplar, siz isteseniz de istemeseniz de, otomatik olarak hayatımıza gelip
yerleĢiyor. Bilinçaltı o kalıpları zaman içinde, siz farkında olmadan, devreye sokuyor.

Ġrmik, benim için, bu kalıpların içine sokulmuĢ bir gıda. Nedense, irmik denince,
olumsuzluklar sıralanıyor gözümün önünde. Hüzün sızan evin duvarlarını illa ki, irmikle
sıvamak gerekirmiĢ gibi. O helva ne kadar çok hayır duası alsa da, ben yine de
yakıĢtıramıyorum bu hüznü ve kederi onun sempatik ve narin yapısına, samimi hissi veren
sıcacık rengine.

Bu yüzden, dedim ki, biraz neĢelendirmeli irmiği! Ġçini fıstık yerine fındıkla coĢturmalı. Üzerine
de bir güzel sos yapmalı, Ģen kahkahaların atıldığı sofralara taĢınmalı
…
Mevsiminde değiliz, çilek yok diyeceklere alternatif olarak, marketlerde satılan dondurulmuĢ
böğürtlen veya frambuazları kullanmalarını öneririm.

Veya derseniz ki, ben sos mos sevmem, sade yiyeceğim. O zaman afiyet olsun, irmikli yiyin
coĢun !

Malzemeler
125 gr.tereyağ
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı Ģeker
2 su bardağı süt
½ su bardağı kadar kavrulmuĢ fındık
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YapılıĢı:

Yağ, süt ve Ģeker birlikte ateĢe konur ve kaynatılır.

Ġrmik ayrı yerde yağsız kavrulur ateĢten kaldırmadan fındık eklenir, bir kaç dakika beraber
kavrulmaya devam edilir.

Daha sonra irmik ve fındık, sütlü karıĢıma ilave edilir ve biraz fokurdayıncaya kadar
kaynatmaya devam edilir.

Ġstenen bir kaba dökülür ve ılındıktan sonra buzdolabında yarım gün kadar iyice
soğuyuncaya dek bekletilir.

Servis esnasında kalıptan ters çevrilerek bir tabağa alınır. Üzerine çilek sos ilavesi ile servis
edilir.

Çilek Sos için:

½ kg. çilek
4 kaĢık pudra Ģekeri
Birlikte robottan geçirilir.
.
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Ġnsanız.
KonuĢarak anlaĢırız.
Harf kullanır, kelime yaratırız.
BirleĢtirir, cümle kurarız. 
Dağıtır, anlam bozarız. 

Bazen basit olmak güzeldir, 
Bazen de namütenahi bir giriftlik ararız.
Ya da Türk Dil Kurumu gibi yeniden tanımlar,
Oturgaçlı götürgeçte yolculuğa çıkarız.

Kelimeleri seçmeye yeni baĢlayan bir çocuk gibi:
Bazen hata yaparız.
Bazen ne yaptığımızı anlamaz,
Bazen de 'keĢke dilin kemiği olsa' diye ahlarız, yanarız.

Kelimelerdir bizi anlatan.
Belki de bizi biz yapan.
Cümlemize anlam katan.
Dilimizde dolanan, 
Ruhumuzdan evrene yol bulan.

Nazik, tatlı, sıcak, samimi, kaba ve küstah...

Mesajlarımız var kelimelerle,
Kelimeler fazla, hatta harflerle.
Sonsuz değil hakkımız, 
Karakter sınırlarımız var Ģu yeni alem de.
Derdini anlatacaksın yüz kırk karakterle.
En anlamlısından,
Ya da yaratıcı ve parlak görünenlerinden hem de.

Ġfadenin kalıbına uyan elbisedir iĢte o cümle,
Ġstemenin efsununa uyan kapı kilididir belki o güzel kelime.
Yılanı deliğinden çıkartan güzellik de odur belki bir yerde.

Harf, kelime, cümle...

Bizi biz yapan, her Ģey.
Hayat oyuncağımız, eğlencemiz, 
Ġçimiz, dıĢımız.
Derdimiz, sevincimiz, kinimiz, acımız,
Sancımız belki de ilacımız.
Aslında tek ve yegane, kendimiz.

Biz,
Fikrimiz, 
Hayatımız, 
Kelimelerimiz…

Kelimelerin Gücü Adına
Yunus Baran
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Amatör Teleskop Yapımı - 2

martı* Ocak 2011

Nurcan  Örtügen Gök 

Amatör Teleskop Yapımı ilk etapta kulağa yapılması zor bir Ģey gelse dahi aslında o kadar da
zor değildir. Kesinlikle sabır gerektiren bir uğraĢtır. Ġlk tecrübede mutlaka bir bilen desteğine
ihtiyaç olacaktır. Lakin tüm iĢlemler bitipte el emeği teleskoptan ilk ıĢık alındığı zamanki haz
eĢi benzeri bulunmaz bir keyiftir.

Aynalı bir teleskobu oluĢturan ana parçalar aĢağıdaki gibidir.

Birincil ayna: IĢığı toplayan içbükey ayna ana parçadır.
Ġkincil ayna: Birincil aynada toplanan ıĢığı merceğe yansıtan aynadır. Amatör teleskop
yapımında genellikle hazır alınır.
Mercek: Ġkincil aynanın yansıttığı ıĢığı gözümüzle göreceğimiz hale çeviren parçadır.
Optik tüp: Birincil ayna ve ikincil aynanın belli uzaklığa göre monte edildiği parçadır.
Kundak: Optik tüpün monte edildiği üç ayaktır (tripod). Amaca göre dobsonian, ekvatoryal
ve altazimuth çeĢitleri vardır.

Amatör Teleskop Yapım aĢamaları 8 ana adımdan oluĢur.

Birincil Ayna Kaba AĢındırma
Bu aĢamada amaç cam‟a belli bir iç bükeylik kazandırmaktır. Bunun için halk dilinde zımpara
tozu olarak bilinen silisyum karbürler arada kalacak Ģekilde cam cama veya cam alete (diĢçi
alçısına yapıĢtırılmıĢ cam mozaikten oluĢan alet) belli hareketlerle sürtülerek aĢındırılır. Ġstenen
derinliğe ulaĢıp ulaĢmadığı ise hassas ölçüm aleti olan komparatör saati ile ölçülür.

Geçen sayımızda amatör teleskop konusunu ele almıĢtık. ġimdi
yapmayı da öğreneceğiz.

ilk teleskobum
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Birincil Ayna Ġnce AĢındırma
Bu aĢamada amaç, birinci aĢamada belli bir derinliğe ulaĢan camın yüzeyinde oluĢan
pürüzleri ince zımpara tozları yardımı ile yine cam ve alet‟i birbirine sürterek pürüzsüz bir
yüzeye ulaĢtırmaktır.

Birincil Ayna Cilalama
Bu aĢamada amaç aĢındırması tamamlanan camı, optik reçine dökülmüĢ alet ile alüminyum
oksit yardımıyla cilalayarak tamamen pürüzsüz hale getirerek parlatmaktır.

Birincil Ayna Biçimlendirme
3. AĢamada çalıĢılan ayna Ronchi testi yardımı ile test edilir. Bu aĢamada amaç camın
parabollüğünün ve küreselliğinin tamamlanmasıdır. Ronchi test sonuçlarına göre yine 3.
AĢamadaki optik reçine dökülmüĢ lap ile sonuca uygun hareketlerle cilalama iĢlemine devam
edilir.

Camın sırlanarak Ayna haline getirilmesi
Biçimlendirmesi tamamlanan cam sanayide sırlanarak Ayna haline getirilir.
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Optik tüp, birincil ayna ve ikincil ayna montajı
Bu aĢamada Birincil ayna birincil ayna tutucusuna monte edilir. Ġkincil ayna ise ikincil aynayı
tutacak olan örümceğe monte edilir.

Kundak montajı
Birincil ayna ile ikincil ayna hücresi söz konusu odak uzaklığına göre Optik tüpte ilgili yerlere
monte edilir. Kundak montajı da tamamlanıp optik tüp kundağın üzerine yerleĢtirilir.

Teleskop ayarları:
Kolimasyon ayarı yapılır. Teleskobumuz kullanıma hazırdır.
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fotoğraf: Burak Dursun



"Sevdiğinle yaşamak güzel ama hayat zordur.

Uğraş ister birliktelik ve

Çiçek gibidir sevgi

Bilin ki sevginin can suyudur ilgi

Kavga olacak doğal ki

Sözcükler yüreğini delmezse hoştur dövüş sonrası barış

Kişilikte olursa yarış, kim kimi sindirirse kazanır sanmayın

Böylesi yarışta kaybeden kaybeder

Kazanan da kaybeder

Hayatı paylaşmak, sevgiyi paylaşmaktır

Anlaşmaktır

Vermeden alınamaz tek şeydir mutluluk

Önce ver; sonra al

Aldığını vermek, ödeşme; verdiğini almak, haktır."

Erich Fromm


