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Merhaba,

2011 yılının 2.ayına başladık bile. Siz de her yılın başında yeni kararlar 
alanlardan mısınız? Hangilerini yapmaya başladınız? Hala başlamadınız ise 
işte size yeni bir fırsat, yeni bir ayın ilk günlerindeyiz. Olmadı yeni bir 
haftanın ilk günü başlamak için en uygun gün, yeni bir günün ilk saatleri 
de) Yeter ki siz ne istediğinizi bilin, isteklerinize ulaşmak için yol 
haritanızı hazırlayın. Martı yol arkadaşınız olsun.

Martı Dergisi
Sevdiğim konularda çalışmayı amaç edinerek sürdürdüğüm iş yaşamımda 
insanın her açıdan gelişimini hedefledim. Martı dergisi de bilgilerimizi, 
deneyimlerimizi paylaşmak için en uygun araç oldu. İnsan ve insanın 
yaşamına ait her şey diyerek iş yaşamımızda ki çeşitliliğimizi dergimize de 
yansıttık. Sürekli yazarlarımız ve köşeler oluşmaya başladı. 

Birlikte çalıştığımız, bloglarını ve faaliyetlerini severek izlediğimiz, yolumuz 
bir şekilde kesişen dostların davetimizi kırmayarak katılmaları ile çok 
renkli ve çok sesli bir dergi olduk.

İçeriğimizde Kariyer, İş Yaşamı, Başarı, Meslek, Eğitim, Kültür, Sanat, Sergi, 
Kitap, Tiyatro,  Sinema, Gezi, Digital Gelecek, İstanbul, Aşk, Kadın-Erkek, 
Mutlu Evlilik, Çocuklar, İletişim, Yemek ve + + +  gelişerek devam edecek.

Dergimiz binlerce kişiye ulaşıyor, okuyanlara,  düşüncelerini paylaşarak 
destek verenlere tekrar teşekkür ediyorum. Aramıza katılmak isterseniz 
bize yazın, Martıyı istediğiniz her yere ulaştırın, sevdiklerinizle paylaşın 
lütfen.

Biz
20 yıl süren profesyonel iş yaşamım boyunca farklı sektörlerde, insan 
kaynakları, pazarlama, iletişim ve eğitim bölümlerinde çalıştım. 
Öğrenmeyi hiç bırakmadım, “heyecanlı, meraklı öğrenci” oldum hep. 13 
yıldır da kendi kendimin patronu-işçisi, yani bir girişimciyim. 

7 den 77’e bireyin gelişimine destek veren Gelişim Enstitüsü ve bireyin en 
önemli gelişim kaynaklarından biri olan kültür sanat alanında projeler 
hazırlıyor ve içerik üreten Kültür Sanat Ajansı.

Bir girişimci yanımda pek çok sivil toplum kuruluşunda gönüllü çalışıyor 
olmak, özellikle çocuklar, kadınlar, hayvanlar ve doğa için.

Richard Bach’ın Martı kitabından bir kanat esintisi alalım; 
“Gitmek istediğin her yere, istediğin her zamana gidebilirsin,” 

Sevgiyle mutlu olun…

yasemin ne der
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Ferah Sümer

Cirque du Soleil

söyleşi

Güneş Sirkinin Işıklarıyla Aydınlanmak

Şimdi okuyacaklarınız yedi sene önce gerçekleşti.

2004 senesi bir gece yarısına doğru televizyonu açtığımda bir kanalda rastladığım sıradışı
görüntü karşısında çakılıp kaldım. Bir tiyatro muydu? Bale mi? Dans mı? Yarısına doğru
açmıştım…Tanıdığım sevdiğim tutkunu olduğum sanatların tümü daha önce rastlamadığım
bir anlatımla düş gücü ile birlikte birbiriyle iç içe geçmiş kusursuz bir armoni içindeydi.
Büyülenmiştim…Kim , hangi ülke , nasıl bir anlatım , hangi sanat grubu, bu toplam kalite ve
yüksek sanat icrası nasıl oluşturulmuş, bendeki bu kuvvetli etki nasıl oluştu; soruları
dönüyordu kafamda bir yandan… Kim olduklarını final yazılarından anlayabilmek için gece
yarısı biten gösterinin sonunu sabırsızlıkla bekledim… Ya keserlerse, anlayamadan biterse
diye endişe yaşayarak…

Tamamen başka bir boyuta geçmiştim…Sanata, kültüre, sanat tarihine olan tutkum ve şahsen
bir sanat dalıyla dostluk kurmuş olmam nedeniyle başka türlü büyülenmiştim…Sonsuz bir güç
ve yaşama sevinciyle dolmuştum… Sonunda okuyabildim… CIRQUE DU SOLEIL
…Kanada… Güneş Sirki… Sirk… Bütün hayat ve sanat algılarım yeniden yerleşiyordu
benliğimde bilincimde… Dönüşmeye başlamıştım bile…Hemen bilgisayara koştum
araştırmaya başladım.. . Sabah gün ışırken hala doyamamıştım… Çok büyük tükenmez bir
hazine ile tanışmıştım… Bütün sanatların bileşkesi; sirk sanatları, sahne sanatları, kostüm,
müzik, makyaj, dans, felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji, ışık, renk, tiyatro ve bunları birleştiren
temel vizyonları, emek, disiplin, ciddiyet, heyecan … Sınırların sürekli aşıldığı yüksek sanatla
karanlıktan ışığa…Yıldırım aşkına tutulmuştum. Öğrendiğim her yeni şey beni bu tutkuya
daha çok yaklaştırıyordu. Öyle derin bir dünyaydı ki keşfetmekle bitmiyordu. Kurucularının
doğallığı, ileriyi görme ve yaratıcılıkta sınır tanımamaları çalışanların ortak heyecanı, farklı
dünya görüşleri, herkesin önce kendi olması ve bunu topluluğun felsefesiyle birleştirmesi…
Her yeni bilgiyle ilk andaki hayranlığım katlanarak büyüdü. Artık Güneş Sirki‟nin güneşinin
ışıkları beni de sarmıştı ve aydınlatmaya başlamıştı. Hayatımın rehberi ışığı, rengi oldular; iyi
günde kötü günde. Sanatın eşsizliğinin, karanlıktan aydınlığa çıkarmak özelliğinden
kaynaklandığını çok iyi bildiğim için onlarla ayrılmaz bir bütün olmuştum.

Dünyanın en yaratıcı, en renkli, en sıra dışı sirki Cirque du Soleil. 
Sanatla yaratıcılığı bu denli iyi harmanlayan bir gösteri yoktur belki 
de dünya üstünde. Ferah Sümer‟in aşağıda kaleme aldığı yazı bir 
kendisiyle Cirque du Soleil arasındaki aşkı anlatıyor. Bu arada 
belirtmeden geçmeyelim; bu ünlü gösterinin sanat yönetmeniyle 
ülkemizden görüşmeyi başaran belki de tek kişi.



Renkli soytarı terlikleri

2008‟ de geçirdiğim önemli bir ameliyat onların büyüsüyle, enerjisiyle bana dokunmadı bile.
Hastanede palyaço kuklalar bebekler, tiyatro maskları doluydu odam. Pijama değil canlı
renkli bir kıyafet ve renkli soytarı terlikleri giymiştim. Pansumana böyle gidiyor, hastanede
böyle dolaşıyordum. Çok uzaklarda olsalar bile 5 bin kişilik çalışanıyla ortak felsefesiyle bu
düş gücü ve sanat ülkesi benim ülkemdi ve varlıkları artık hayatımın her alanında bana güç
veriyordu. Hayatımın bir parçası oldular. Yaratım aşamalarını, çalışmalarını, kostümlerini,
makyajlarını her şeylerini öğrenmiştim ve hissediyordum. Bütün oyunların felsefesini,
karakterleri; hepsini… Sanatsal derinliklerini çok iyi hissedebiliyordum. Televizyonda onları
gördüğüm an hayatım değişmeye başlamıştı. Sanatsal gelişimimde çok büyük rol oynadılar.
Bir devir kapandı ve o geceyle benim için yeni bir devir başladı. Onlarla birlikte kendim
olmak ve OLMAK adına çok renkli, heyecanlı, ışık dolu bir serüven başladı ve devam ediyor.
Onları tanıdığım gece benim gerçek ruhsal ve sanatsal doğum günümdü.

2005 senesine kadar hazırlık donemi yaşamıştım sanki ve şimdi esas serüvenim başlamıştı
kendimle. Ruhum ve bilincim onların felsefesiyle birleşti ve kendi gösterilerini yarattıkları gibi
bana şekil vermeye başladılar. Çok sıra dışı bir yolculuk yaşıyordum. Sanatın, kültürün,
Tabiat‟ın Evren‟in sırlarına ufak ufak yaklaşıyor, şahit oluyordum. Onları anlamaya hissetmeye
çalışmak kültürleri, felsefeyi, insanın değerlerini, Tabiat‟ı, Evren‟i daha yakından algılamak
demekti. Bu eşsiz ülkeye her gün biraz daha yaklaşıyordum. Bende ne varsa onlarda da
vardı. Kendimi bütünledim onlarda. Demiştim ya gösteri bende devam ediyordu. Sıra beni
yeniden özümden yaratmaya gelmişti. Sadece birleşik sanatlar değil, gösteri değil eğlence
değil insanlığa hizmet eden insanlığın aydınlığı ve barış için tüm Güneş Sirki çalışanları
ışıklarını dünyanın karanlık kötü yüzüne göndermeyi misyon edinmişti. Düş gücüyle,
varoluşun insan bedenindeki sınırlarını yeteneklerini aşarak hep ileriye daha ileriye. Tüm
insanlık kültürüyle birikimiyle 50 ülkeden bin 200 artist olmak üzere 5 bin tek yürek
çalışanla.

7



Sanat Yönetmeniyle Canlı Chat

Güneş beni hem aydınlatıyor hem hızla kendine çekiyordu. Sadece onlarla olmak için
araştırıyor, düşünüyor yaptıklarını çözümlemeye çalışıyordum. Çok hızlı yol aldım yaratım
aşamalarını tam anlamıyla hissetmeye başladım. Onları tanıdığım oranda kendi hayatımda
da dönüşüyordum. İsimlerini duymak bile başka bir boyuta geçmeme yetiyordu. Sanatsal
algım, bakışım gelişimim onlarla paralel gidiyordu artık. Günlük hayatım da yaptığım en
basit iş bile şölene dönüştü. Her yerde onlarlaydım. Gösterilerin tümü beynimde günlük
hayatta da dönüp duruyordu. En büyük hayallerimden biri Kanada‟ya gidip ziyaret etmekti…
Buna daha çok zaman vardı… İstanbul tur planları da yoktu…

Bu şekilde 6 sene geçti… Geçen 2010 yazında en önemli sanat yönetmenlerinden birinin
canlı chat e katılıp dünyadan kayıt olacak kişilerin sorularına bir saat süre ile cevap
vereceğini öğrendim…

Bu rüya gibi bir şeydi benim için. Onlara daha da yaklaşmak için müthiş bir fırsattı. Bunu
başarmalıydım. Aksini düşünmek bile istemiyordum. Chat‟e katılabilmek için bir soru
göndermek gerekiyordu. En ilham dolu ve ilginç soruları seçeceklerdi. Gönderdim…
Sabırsızlıkla geçen iki günün sonunda cevap geldi. “Chat‟e katılabilirsiniz tarih 15 Eylül saat
12.00 … Türkiye saatiyle 19.00.” Kullanılacak programlar ve gerekli teknik altyapının
bilgisini vermişlerdi. Hepsini hazırladım. Hiçbirşey atlamamalıydım. Saat 19.00‟da onların
özel hazırladığı Chat ekranına girdim. Çıkmıyor … Kalabalıktan bağlanmıyor… Saat 19.20
yine bağlantı yok… Başka bilgisayara gidip bütün teknik altyapıyı hızlı 3 dakikada
oluşturdum… Yine yok… Dua ederek , azimle kendi bilgisayarıma geldim… Ümidimi
kaybeder gibi oldum ama pes etmek istemiyorum. Açtım iki kişi çıktı karşıma. Önce
inanamadım. Biri Chat Moderatörü birisi Ünlü sanat yönetmeni Chantal Tremblay. Sorular
geliyor birçok yerden. Seçiyorlar ve yönetmen Chantal Tremblay‟a soruyor moderatör. Saat
19.30 heyecandan dondum ama kendimi bırakmamalıydım. Bir yandan bilgisayara kayıt
yapıyordum. Sol üst köşeye soruyu yazın şu kadar karakter olsun diye bir kutu koymuşlar…
Bu da ikinci eleme. Soruyu istedikleri karaktere indirerek yazdım ve yolladım. Diğer
ülkelerden gelen sorular cevaplanıyordu. Az kaldı bir saatin bitmesine binlerce sorunun
arasından beni mi seçecekler derken, moderatörün çok ilginç bir soru geldi dediğini
duydum… Ben olduğumu hissettim... Evet bendim…
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MODERATÖR: İşte çok ilginç bir soru... Ferah Sumer , İstanbul, Türkiye... "Oyunlarınızı
gerçekleştirme aşamasında, bunların; bir kişinin hayatını bu kadar derinden etkileyeceği ve
geliştireceğini düşündünüz mü? Oyunlarınızı seyrettikten sonra, onlar günlük hayatımda
yaşamaya devam ediyorlar." diye soruyor...

S.YÖNETMENİ: Demek ki oyunlarımız sağduyu ile zihinde yer alıyor; günlük hayatta da…
İnsanlara böyle güzel bir şekilde dokunmak çok hoş. Böyle mesajlar almak bizim için çok
çok değerli. Ekipte görevli ve turlar nedeniyle hayatı değişenlerle, çeşitli sebeplerle çok
çalışan cast ekibi, teknisyenler, artistler sahnede uzun süre çalışanlarlarla bu mesajları
paylaşıyoruz; yorgunluklarını unutmaları ve motivasyon için. Bütün gece sahneyi kurmak için
çalışanlar, program değişiklikleri, uzun vadeli çalışanlara da bu hoş tanıklıkları gösteriyoruz…
Mesajları veya şahsen tanık olduğumuz bu tip kıymetli yorumları ekiple paylaşmak bizim için
çok değerli ve önemli. Bu yorumları ve mesajları almak bizi çok mutlu ediyor.

Tüm dünyanın katıldığı bu etkinliğe Türkiye‟den katılmış, teknik ve bilgi eşiklerini aşıp bir
anlamda ülkemi temsil etmiştim. Her anlamda çok mutluyum… Beni dönüştüren, hayatımı bu
kadar olumlu değiştiren oyunların mimarı sanat yönetmenine ve tüm çalışanlara bu soru ile
teşekkür etme fırsatı bulmuştum. Dünya‟dan birçok kişinin her şeyi sağlamalarına rağmen
problemler veya hatlar nedeniyle bağlanamadıklarını daha sonra üzülerek öğrendim. Bu
aynı zamanda bana verilmiş bir şanstı demek ki… Bu sorumu tüm çalışanlara ilettiklerini
bilmek çok uzaklardan da olsa diyalogun başlamış olduğunu hissettiriyordu…

Şubat 2011 de İstanbul da onlara daha da yaklaşacağım günü sabırla bekliyorum, evrenin
bir şeyi yürekten isteyince açtığı kapılara ve sunduklarına şükrederek…
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Ufuk Tarhan

Başarılı ‘Yönder’ Olmak

İçin Yeni Kurallar

martı dijital gelecekte

Üretkenlik ve liderlikle ilgili şimdi bunlar makbul, haberiniz ola:

#1: Ürün Ya Da Hizmet Sadece İyi Tasarlanmış Değil, „İyi Bir Şey İçin‟ Tasarlanmış Olmalı!

Tasarımcı düşünmek, tasarlamak; yeniçağın tılsımlı özellikleri… Tamam, ama yetmez!

Sürdürülebilir düşüncenin o tasarımı bir işe yaratması ve yapılan her ne ise işte onun mutlaka
kullanılması gerekiyor. Ha bire yararlı fikirler, araçlar, ürünler geliştirmek iyi de
kullanılmadıktan sonra anlamsız!

Her ne yapıyorsanız yapın, şu sorulara yanıt veremezseniz, oyun dışısınız, ona göre! Bu kimin
işine yarayacak? Kullanım dışı olduğunda nereye gidecek (Çöp halini de planlamak
gerekiyor. Düşünce dahi olsa)?

Bundan sonra marifet, o yararlı olan şeylerle, onları kullanıp yararlanacak kişilerin
buluşmasını sağlamakta. Başarmak demek kullandırmak demek, ona göre…

#2: Yeni Model Liderlere Yönder Diyoruz. Yönderin Uzakta Çalışanlar Bulup, Kiralayıp,
Yönetebilenlerini Becerikli Kabul Ediyoruz… Ofistekilere Hadi Çalışın Bakiiim Demek
Yetmiyor!

Küçük ve yaratıcı girişimci birimler ve şirketler ile bunların işlerine ve ihtiyaçlarına uyabilecek
yetenekli insanlara ihtiyaç hızla artıyor. Özellikle küçük işletmelerin sabit, sürekli çalışan
istihdam etmesi zor, çünkü bu tip yapılar genellikle geçici ve çok değişik alandaki projelerden
para kazanıyorlar.

İş hayatının kuralları her geçen gün değişiyor ve bu değişime ayak 
uyduran liderler kazanıyor. İşte yönder olmak için yeni kurallar:
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Bunu başarıyla yapan ve aradan sıyrılanlarda ön plana çıkan özellikler;

1) İhtiyaçlara uygun freelance çalışanlara, proje bazlı kontratlarla iş yapan kişilere dair iyi bir
portföyleri var. Ve bunu sürekli güncel tutup, geliştiriyorlar. „‟Kim, neyi iyi yapar?‟‟ bilgisi pek
değerli…

2) Internet sayesinde dünyanın her yerinden bu proje takımlarına katılacak kişileri bulup
seçebiliyorlar.

3) 1-2 kişiden oluşan adeta uydu, bağımsız, sabit giderleri minimize olmuş esnek ve atik
yapıdalar. Artık sabahtan belirli bir ofise giderek çalışmayan insan sayısı hızla artıyor, klasik,
„iş yerinde mesai‟ anlayışı değişiyor.

Böyle çalışmanın güçlüğü yüz yüze görüşmenin sağlayacağı „his, içgüdü, duygusal temas‟
faktörünün eksikliği. Ancak başka çare de yok. Bu durum uzaktan hissetme yetkinliklerimizin,
sanal toplantılarla insanları daha iyi anlama, kendimizi iyi anlatma kapasitemizin gelişmesi ile
çözülmek zorunda görünüyor…

#3: İçerik Ve Cihaz Değişimine Adapte Olma Kabiliyeti + Hızı Yüksek Olmalı…

Şu günlerde yaratıcı çalışma yapanların en önemli olanağı ve zorluğu, içerikler ile bu
içeriklerin yayınlandığı ortamların, cihazların sürekli değişmesi.

Daha proje tamamlanmadan yeni bir şey çıkıyor ve bunu görmezden gelemiyorsunuz.
Giderek en çok beğenilen, tercih edilen içerikler; mutlaka eğlenceli, hareketli (animasyonlu-
videolu) hale geliyor ve tüm cihazlarla kullanılabilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de
hem cihaz, hem program ve hem de uygulama teknolojisi, bilgisi sürekli geliştirilmeli.

Öte yandan, daha fazlası, beceriklisi, zevklisi istenmesine rağmen, bütçeler artmadığı için
insanların „‟all in one – hepsi bir arada‟‟ hale gelmesi neredeyse şart! Aynı anda pek çok
şeyi, entegre biçimde halleden ve yaratıcı, değişik içerik + cihaz, kullanım alanı değişimine
uyum sağlayıp, hemen öğrenebilen, adapte olabilenler ilerleyebiliyor.
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#4: Yönderlerin Küratör Ve Deneyim Tasarımcısı Olması Gerekiyor…

Artık insanlar statik, monolog iletişimden haz etmiyor. İçinde, parçası olmak, karışmak,
deneyimlemek istiyor. Bu güne kadar daha çok sanatsal alanlarda kullanılan küratörlük;
şimdilerde her alanda, her daim devrede olması gereken bir yetenek haline geldi.

Ne yaparsanız yapın, ürün-hizmet ne olursa olsun insanlar sunulanı, aradıklarını
deneyimlemek, hem de bunu eğlenceli, farklı, heyecanlı, coşkulu yaşamak istiyor. Artık
markayı kalplere kazımak, beyindeki satın al tuşuna basmak için içerik kadar, bunun
sunuluşu, yaşatılması da hayati.

İster sanal, ister fiziksel ya da her ikisi birden insanlara yapılanı yaşatacak, hissettirecek „olay-
ortam‟ küratörlüğü ve planlaması yönderlerin mutlaka iyi olmaları gereken yetkinliklerin
başında geliyor.

#5: Yönderin Hası İşlerin Şeffaf Paylaşımını Da Yönetebilmeli…

Yukarıdaki bahsedilen her şeyin ortaya çıkardığı doğal sonuç şeffaflık.
Yapılan işlerde bu kadar değişik, ortam, kişi, grup, araç vb kullanılınca, işin şeffaf biçimde
paylaşımını yönetmek de önemli bir faktör ve beceri haline geliyor. Eskiden insanlar yaptıkları
işi müdürlerine göstermek zorunda ve motivasyonunda idiler. Oysa şimdi durum değişti.

Ortak yürütülen projelerin sağlıklı ilerlemesi için sadece yöneticiler değil, herkes herkesin ne
yaptığını, ne aşamada olduğunu görmek durumunda…

Ortak başarı için gelinen aşamaların, görevlerin, bitiş sürelerinin, zaman sınırlamalarının
örneğin Google Doc gibi ortamlarda paylaşılması ve bunun proje gizliliğini, öncelikler
esnekliğini sağlayacak şekilde yapılıyor olması lazım. Yönderlere düşen önemli bir görev de
bu…
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Pera‟nın anlamının „öteki‟ olduğunu biliyor muydunuz? Peki, 
Pera Palce‟ın 19. Yüzyıl sonlarında Orient Express 
yolcularının konaklaması için yapıldığını? İşte „öteki 
İstanbul‟dan‟ manzaralar…

14



dosya

martı* Şubat 2011

Parlak ve güneşli bir sonbahar gününde, Zühtü Amca ile Eminönü‟nde buluşuyoruz.
Kısa bir selamlaşma ve hal hatır merasiminden sonra, burnumuza buram buram dolan balık
ekmek kokularına itaat edip, öğle yemeğimizi birlikte yiyor ve üstüne de iyice demlenmiş
çaylarımızı yudumluyoruz.

-Zühtü Amca, bugün nereye gideceğiz?

Soruma pek oralı olmuyor.
-Kalk, yürümeye başlayalım Kako Ali.

Yavaş yavaş yürürken Zühtü Amca, ben de fotoğraf makinemle klasik İstanbul
görüntülerinden birkaç kare yakalamaya çalışıyorum.

Çok kısa bir yürüyüşten sonra Galata Köprüsü‟ne girerken, Zühtü Amca duruyor. Haliç‟in
diğer kıyısını ve üst taraflarını işaret ederek;
- Karşı tarafın adı nedir biliyor musun, Ali?
- Karaköy.
- Başka?
- Galata?
- Daha başka?
- ….
- Pera desem, Alicim?
- Tabii yaa. Pera! Nasıl da unuttum?
- Doğaldır Kako Ali, günümüzde pek sık kullanılmaz Pera ismi. Bugün Pera hakkında seninle
biraz konuşacağız. Pera‟dan günümüze kalan en önemli yapılardan biri hakkında da
dedikodu yapacağız hatta. Pera, Latincede „öteki‟ demek. „Öte tarafta olan‟ da diyebiliriz
aslında.

Ayhan A. Birlik

‘Öteki’ İstanbul
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Bir yandan yürürken, bir yandan konuşmaya devam ediyordu.

- Bu arada Alicim, hazır hava bu kadar güzelken Pera‟ya yürüyerek çıkacağımızı söyleyeyim
sana peşinen. Hem sen de bol bol fotoğraf çekersin.
- Çok sevinirim Zühtü Amca. Fotoğraf için ışık çok güzel bugün.

Kısa bir süre içerisinde Galata Köprüsü‟nü geçmiş, Tünel‟in yanındaki sokaktan tırmanmaya
başlamıştık.
- Nerede kalmıştık? Hah evet, öteki… Öteki İstanbul. Belki tarihi yarım adada yer alan
imparatorluk İstanbul‟undan farklı olarak kurulmaya başlandığı için, belki sakinlerinin çoğunu
gayri müslimlerin oluşturmasından dolayı, belki de Batı‟yı örnek alarak oluşturulan yeni
İstanbul olmasından ötürü şimdiki „Beyoğlu‟na o zamanlar „Öteki „ demişler.

Anladığım kadarıyla; Zühtü Amca buraları özlediği için yolu uzattıkça uzatıyor, rastgele
sokaklara girerek, özlemini gidermesini sağlayacak bir güzergah izliyordu.

Bu güzergah üzerinde geçtiğimiz Kamondo Merdivenleri de, gerçekten ilgimi çekmişti.
Merdivenleri çıktıktan sonra Cenevizler‟den kalma Galata Kulesi‟nin devamında, Sarkuysan
Binası‟nı ve Beyoğlu Belediyesi‟ni geçtik.

Belediyenin hemen yanından tırmanıp, Tepebaşı‟na doğru yol aldık.
- İşte geldik Kako Ali. Pera‟dayız. Öteki İstanbul‟da ya da Ötedeki İstanbul‟da yani.

- Zühtü Amca, yorulduk yahu.
- Az dolanmadık evlat.
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Yüzündeki gülümsemeyle bana sataşmak istercesine;
- Ama senden daha iyi performans beklerdim doğrusu. Çabuk sukoyverdin.

Bir bank bulup, oturup dinlendik. Kısa bir süre soluklandık.
Ben fotoğraf makinemin vizöründen etrafta enteresan kareler ararken, bir anda Pera Palas
görüş açımın içerisine girdi.
- İşte! Dedikodusunu yapacağımız yapıyı buldum.
- Tebrikler Ali. Biraz daha geç kalsaydın, dayanamayıp ben söyleyecektim. Pera Palas! Yıllara
meydan okurcasına, hala aynı ihtişamı ve vakurluğu ile dimdik ayakta.

Bir imparatorluğun çöküşüne, bir Cumhuriyet‟in doğuşuna, iki tane dünya savaşına, nice
krizlere ve devrimlere tanıklık etmiş tarihi bir semboldür bu bina.
Bir otelden çok daha fazlasıdır, anlayacağın.

- Hiç bu gözle bakmamıştım ben, Zühtü Amca.

- Ali, İstiklal Caddesinin eski adını hatırlıyorsundur muhakkak, hani şu yana yakıla öğrenmeye
çalıştığın isim.

- Nasıl unuturum Zühtü Amca, tanışmamıza vesile olan sorunun cevabıydı: Cadde-i Kebir.

- Doğru, tabi bu Osmanlıca adı. O zamanlar İstiklal Caddesi‟ne bir de „Grande Rue de Pera‟
denirmiş.
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İşte bu Grande Rue de Pera üzerinde otel inşa edecek alan kalmayınca; bu zamanına göre
dev oteli, Tepebaşı‟na inşa etmişler.

Kaynaklara göre Pera Palas; 19. yüzyılın sonlarına doğru, Orient Express‟i ile İstanbul‟a gelen
yolcuların konaklayabilmesi için yapılmış. Paris–İstanbul arasında sefer yapan Şark Ekspresi
adı ile bildiğimiz bu meşhur trenin kalburüstü yolcuları; o dönemlerde, turistik olarak yine ön
planda olan İstanbul‟a geldiklerinde, konaklayabilecekleri lüks otel bulamıyorlarmış. Bu
soruna çözüm bulmak için; Şark Ekspresi‟nin işletmecisi Belçikalı Vagons-Lits firması, 1895
yılında Pera Palas‟ın açılışını yapmış. Tüm tarihi boyunca, başta Mustafa Kemal olmak üzere
birçok önemli şahsiyete ev sahipliği yapmış bu otel. Mustafa Kemal 1917‟de Şişli‟deki evine
taşınmadan önce, burada bir süre ikamet etmiş ve saray erkanı ile görüşmelerini bugün
müzeye dönüştürülen odasında yapmış. Belki de gelecekte kuracağı Cumhuriyet için kimi
önemli kararları burada almıştır, kim bilir?

Pera Palas ile özdeşlemiş en önemli isim ise ünlü yazar Agatha Christie‟dir, Alicim. Rivayete
göre; Christie‟nin hayatında hala gizemini koruyan kayıp 11 gün bu otelde geçmiş ve en
bilinen kitaplarından olan „Şark Ekspresi‟nde Cinayet‟in yazımına, bu süre zarfında Pera
Palas‟ta başlamıştır.

Kısa bir süre anlattıklarına ara verince, hemen araya girdim.
- Zühtü Amca, yine ihya ettin beni! İstanbul‟u seninle dolaşmak büyük keyif doğrusu.

- Eksik olma Alicim, ama içinde yaşadığımız bu nadide şehri, bu dünya mirasını tanımadan,
bilmeden, öğrenmeden yaşamak İstanbul‟a ihanet olur bana göre. Gerekirse bir turist gibi
her semtini gezip, tarihini elimizden geldiğince öğrenmemiz gerekli. İstanbul‟da layıkıyla
yaşamanın ilk şartı bu, bana göre.
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- Çok haklısın, Zühtü Amca. Bugünden itibaren, ben de artık bu konuda özen göstereceğim.
- Devam edeyim mi anlatmaya?
- Elbette Zühtü Amca, lütfen.
- Şark Ekspresi ile İstanbul‟a gelen Avrupa sosyetesi, Sirkeci Garı‟nda trenden inerlermiş.
Sirkeci‟den Pera‟ya ise, halkın Beyoğlu Sedyesi dediği „tahtırevanlarla‟ taşınırlarmış. Pera
Palas‟ın bir başka tarihi özelliği ise, İstanbul‟da Osmanlı Sarayları dışında elektrik verilen ilk
yapı olmasıdır. Elektriği olması sebebiyle de, yine İstanbul‟da içinde asansör olan ilk binadır.
Muhtemelen bu iki özelliği sadece İstanbul için değil, bugünkü Türkiye sınırları için de ilktir,
amma velakin bundan tam da emin değilim.

Dedim ya, tarihi olaylara tanıklık edip kimi zaman da ev sahipliği yapmıştır Pera Palas. Misal,
İkinci Dünya Savaşı‟nda otele yerleşmek için giren bir İngiliz casusuna, Almanlar suikast
düzenlemişler ve bomba yerleştirmişler. Bomba patlamış ancak casus canını kurtarmış. Bu
durumu her iki ülke de kendi açısından değerlendirerek, Türkiye‟yi kendi yanlarında savaşa
dahil etmeye çalışmış. Anlayacağın Pera Palas‟ta patlayan bir bomba, bizi savaşın kıyısına
kadar getirmiş.

Alicim, benden bu kadar. Hakikaten yoruldum yahu.

-Zühtü Amca, gerçekten takdire şayansın. Yaşına rağmen o kadar yol gelip, bunca detaylı
bilgi verdin. Yine de capcanlı görünüyorsun. Sana ne kadar teşekkür etsem, azdır.

Hafiften azarlar gibi yapıp, bir yandan gülerek:
-Bırak şimdi beni methetmeyi, yoruldum diyorum sana. Haydi gel girelim şu Pera Palas‟a da,
bana kocaman bir limonata ısmarla.
- Hayhay Zühtü Amca, seve seve..

Hakkında bu kadar bilgiyi bir çırpıda öğrendiğim bu tarihi binaya girerken, heyecanlı ve
mutluydum.
-İşte geldi limonatalarımız.
-Kako Ali pek lezzetliymiş limonatalar, değil mi?
-Afiyet olsun Zühtü Amca.
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Aşk hakkında yazmak istedim. Geçmişten bir iz geldi aklıma, bir ustadan…

“Aşkı konuşmak için dudaklarımı kutsanmış ateşle temizledim, ama hiçbir sözcük bulamadım.
Aşktan haberdar olduğumda sözler cılız bir hıçkırığa dönüştü, yüreğimdeki şarkı derin bir
sessizliğe gömüldü.

Ey bana gizlerinin ve mucizelerinin varlığına inandığım Aşk 'ı soran sizler,
Aşk peçesiyle beni kuşattığından beri ben size aşkın gidişini ve değerini sormaya geliyorum.
Sorularımı kim yanıtlayabilir? Sorularım kendi içimdeki için; kendi kendime cevaplamak
istiyorum.

İçinizden kim içimdeki benliği bana ve ruhumu ruhuma açıklayabilir?

Aşk adına söyleyin, yüreğimde yanan, gücümü tüketen ve isteklerimi yok eden bu ateş nedir?
Ruhumu kavrayan bu yumuşak ve kaba gizli eller nedir; yüreğimi kaplayan bu acı sevinç ve
tatlı keder şarabı nedir?

Baktığım bu görünmeyen, merak ettiğim açıklanamayan, hissettiğim hissedilemeyen şey
nedir? Hıçkırıklarımda kahkahanın yankısından daha güzel, sevinçten daha mutluluk verici bir
keder var.

Neden kendimi beni öldüren ve sonra şafak sökene kadar tekrar dirilten, hücremi ışığa
boğan bu bilinmeyen güce veriyorum?

Uyanıklık hayaletleri kurumuş gözkapaklarımın üstünde titreşiyor ve taştan yatağımın etrafında
düş gölgeleri uçuşuyor.

Aşk diye seslendiğimiz şey nedir? Söyleyin bana, bütün anlayışlara sızan ve çağlarda gizli
olan o sır nedir?

Cüce Şubat artık en manalı ay oldu hayatımızda. Çünkü aşkla, 
sevgili ile anılıyor. İkisinin de tınısı çok güzel, peki kalpteki tınıları? 
Aşkı masaya yatırdık… 

Yasemin Sungur

Biri donar, biri yanar;

yanan yarı, Aşk 'tır.

dosya
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Başlangıçta olan ve her şeyle sonuçlanan bu anlayış nedir?

Yaşam 'dan ve Ölüm 'den, Yaşam 'dan daha acayip , Ölüm 'den daha derin bir düş oluşturan
bu uyanıklık nedir ?

Söyleyin bana dostlar, içinizde Yaşam'ın parmakları ruhuna dokunduğunda Yaşam
uykusundan uyanmayan biri var mı?

Yüreğinin sevdiğinin çağrısıyla babasından ve annesinden vazgeçmeyecek kimse var mı?
İçinizden kim ruhunun seçtiği kişiyi bulmak için uzak denizlere açılmaz, çölleri aşmaz,
dağların doruğuna tırmanmaz?

Hangi gencin yüreği tatlı nefesli, güzel sesi ve büyülü dokunuşlu elleriyle ruhunu kendinden
geçiren kızın peşinden dünyanın sonuna gitmez?

Hangi varlık dualarını bir yakarış ve bağış olarak dinleyen bir Tanrı 'nın önünde yüreğini tütsü
diye yakmaz?

Dün kapısından geçenlere Aşk'ın sırları ve değeri sorulan tapınağın girişinde durmuştum. Ve
önümden çok zayıflamış, yüzü hüzünlü yaşlı bir adam iç çekerek geçti ve şöyle dedi:
"Aşk bize ilk insandan beri bağışlanmış bir güçsüzlüktür.“

Yiğit bir genç karşılık verdi: "Aşk bugünümüzü geçmişe ve geleceğe bağlar.“

Ardından kederli yüzlü bir kadın hıçkırarak şöyle dedi: "Aşk cehennem mağaralarında
sürünen kara engereklerin ölümcül zehiridir. Zehir çiy gibi taze görünür, susuz ruhlar aceleyle
içer onu; ama bir kere zehirlenince hastalanır ve yavaş yavaş ölürler.“
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Sonra gül yanaklı bir kız gülümseyerek dedi ki: "Aşk Şafak'ın kızları tarafından sunulan ve
güçlü ruhlara güç katıp onları yıldızlara çıkaran bir şaraptır.“

Ardından çatık kaşlı, kara giysili, sakallı bir adam geldi: "Aşk gençlikte başlayıp biten kör
cahilliktir.“

Bir başkası gülümseyerek açıkladı: "Aşk insanın tanrıları mümkün olduğunca fazla görmesini
sağlayan kutsal bir bilgidir.“

Sonra yolunu asasıyla bulan kör bir adam konuştu: "Aşk ruhlardan varlığın sırlarını gizleyen
kör edici bir sistir; yürek tepeler arasında sadece titreşen arzu hayaletlerini görür ve sessiz
vadilerin çığlıklarının yankılarını duyar.“

Çalgısını çalan genç bir adam şarkı söyledi: "Aşk ruhun çekirdeğindeki yangından saçılan ve
dünyayı aydınlatan bir ışıktır. Yaşam'ı bir uyanışla diğeri arasındaki güzel bir düş olarak
görmemizi sağlar.“

Ve paçavraya dönmüş ayaklarının üzerinde sürüklenen güçsüz düşmüş çok yaşlı bir adam
titrek bir sesle şunları söyledi: "Aşk mezarın sessizliğinde bedenin dinlenmesi, Sonsuzluk 'un
derinliklerinde ruhun huzura ermesidir.“

Ve onun ardından gelen beş yaşındaki bir çocuk gülerek dedi ki: "Aşk annemle babamdır,
onlardan başka kimse bilmez aşkı.“

Ve böylece Aşk'ı tarif eden herkes kendi umutlarını ve korkularını bıraktı önüme sır olarak.
O anda tapınağın içinden gelen bir ses duydum: "Yaşam iki yarıya ayrılmıştır: biri donar, biri
yanar; yanan yarı, Aşk 'tır.“

Bunun üzerine tapınağa girdim, sevinçle diz çökerek dua ettim: "Tanrım, beni yanan alevin
besleyicisi yap, Tanrım beni kutsal ateşine at“

Halil Cibran
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“Aşk, sevi veya sevda, tutku ve bağlılık düzeyinde sevme olayı. Olağan sevmeden kişinin
duygularını yönetememesi durumu ile ayırt edilebilir” diye tanımlamış sözlük…

Voltaire "Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir” demiş.

Newton "Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar"
demiş.

Aşk‟a takıldım biraz, aşk üstüne yazayım dedim, ancak aşk‟ı Halil Cibran‟dan okuyunca
kalıverdim.

Duygularıma sordum; aşk nasıl aşk olur? Yine tutuldu kaldı.

“Aşkı aşk yapan aldığımız karşılıktır” döküldü duygularımdan, karşılık yoksa aşk olmaz mı?
Kara sevda olurmuş o zaman, yan yana yakışmayan iki kelime. Kara ve sevda. Aklıma
rahmetli Barış Manço‟nun ünlü şarkısı geldi.

Nasıl anlatsam bilemiyorum içim içime sığmıyor
O deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki
Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var benim içim yanıyor
Eksi kırk derece soğuk suda bile yüzerim inan ki

Kara sevda kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki?
Kara sevda kara sevda seni benden kim ayırabilir ki?
Çocukça bir aşk gelip de geçme sakın gülme halime
Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine

Nasıl anlatsam bilemiyorum gözlerim kararıyor
Tepe taklak oldu dünya tersine sanki
Bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor
Bense Nuh‟un gemisinde tek başıma gibi inan ki
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Ya kavuşamayanların aşkı; Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin.
Aşıklara neler yaptırmış aşk?

Günümüzde aşka farklı bakış açıları var. Sıkılınca aşık olmak istiyorum diyene bile rastladım.
Kendinizi kötü hissettiğinizde sizi iyileştirecek şey değildir aşk.

Aşk sizi kurtarmaz. Aşk sığınabilecek bir liman değildir. Size kendinizi daha değerli
hissettirmez aşk.

Kendinizi beğendirmek için aşk yaşanmaz, aşkı bu şekilde yaşayan, kişiye bağımlı hale gelir.
Kişi kendisini değerli kılmak için öteki insana bağımlıdır. Kişi birey olamaz.

İnsanın varoluş gerekçesi aşk değildir!

Her aşk eninde sonunda bitiyor mu? Devam eden aşk yok mu? Aşk zamanla biter, sevgiye
dönüşür diyenler var, biten şey nasıl dönüşür? Aşk biter, ancak sevgi devam eder desek, artık
bahsettiğimiz şey aşk değildir.

Peki, nedir aşk?

Mevlana'ya aşk nedir diye sormuşlar: “Ben ol da bil” demiş.

Aşk başlasın ve söz bitsin. Bitmeyen aşk diliyorum, değişmeden sevginizle büyüsün…
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Betül Dursun

Her Mevsim Aşk

26

Aşk ile nice dağlar delinmiş, nice çöller aşılmış, nice yollar geçilmiş, nice şiirler fısıldanmış
kulaklara… Nice mektuplar, kitaplar yazılmıştır sayfa sayfa… ve dahi “Söylenecek başka ne
kalmıştır ?” dendiği vakitlerdeyiz modern zamanlarda.

Bu zamanlar öyle duru, sakin, su gibi de değildir hani. Kimi çoşkulu, kimi tutkulu, kimi
sorgulu sualli, bin bir türünü, bin bir mevsimini yaşarız biz aşkın… Ama yüzyıllar boyunca her
nerede, nasıl ve kiminle olursa olsun, aşkın bir tanımını yapamaz, tanımlara sığdıramayız
aslında. Aslolan sadece bir duygu mudur, yoksa bir boyut mu bilemeyiz.

Kimisi hastalıktır, hevestir der; fazla üzerinde durma, geçer gider… Kimi zaaftır der; tensel
hazlara tutsak olduğumuz bedenlerimizin isterik çığlığıdır onlara göre. Kimi tutsaklıktır der;
zihni, ruhu ve geriye kalan ne varsa, öyle bir hapseder ki, bunu açabilen kilit henüz icat
edilmemiştir belki. Kimi büyüdür der; hem de en karasından, aklını başından en alanından…
Kimi ulaşılmazdır der aşk için... Her daim ruh doygunluğu arayan yalnız ve sessiz ruhlar için
böylesi en makbuldür belki… Kimine göre bir çocuk… El bebek gül bebek büyütmek,
beslemek lazım… Kimine göre bir şarkı… Bir anda başlayan, coşan, çoşturan, ama en güzel
anında bitiveren, geri döndürülemeyen… Kimi için ise acının kendisi. Kıymık. Tenine batmış,
ne çıkartabilirsin, ne de acıyı dindirebilirsin. Çürüyene, kendi kendine yitip gidene kadar,
orada, onunla yaşamaya mahkumsundur. Kimi yoz der, kimi toz... Kimi ateş der kimi kül…
Kimi ilahisinden söz eder, kimi anlık zevklerden… Kimi güldürür der, kimi öldürür. Nerede
başlar nerede biter onu bile bilemeyiz de, kör gözüne parmağım vurulur, çarpılırız, yıkılır belki
yeniden vücut buluruz bir anda…

Şubat aylarının eskiden öyle fazla bir anlamı yoktu. Ama son 
yıllarda çok büyük anlam kazandı; çünkü 14 Şubat Sevgililer 
Günü. Ana fikir ise aşk. İlk Kitabı „Bakar mısın‟ yeni yayınlanan 
Betül Dursun‟un kaleminden işte aşk…
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Her ne ise, her nasılsa işte o aşktır ki bizi ona, ötekine, belki de hayatın kendisine bağlayan…
Aslolan kendimize, orada bir yerlerde unuttuğumuz masum benliğimize, ruhumuza ışık tutan.
İçimizdeki koridorları aydınlatan, hayata bakışımızı değiştiren, saran sarmalayan, iyi gelen,
iyileştirendir aslında. En çok da üşüyen ruhlara iyi gelir; aç, karanlıkta kalmış, sessiz olanlara
güç verir. Aşk bilgeliktir bazen. Anlatır, bazen lafı dolandırır, akılları bulandırır, ama mutlaka
öğretir. Acısı da keyfi de lazım gelir.

Mevsimleri de vardır aşkın. İlkbaharı tazedir, meraktır. Çiçekler açtırır, tazeler yüreğimizi.
Yeniden doğar, yeniden doğururuz benliğimizi. Bir dokunuşu bin ateşte yanmaktan ötedir
sevgilinin. İki bedende tek olmak zamanıdır şimdi, Çağıl çağıl çağlamak zamanı. Yürümez
aşık, koşar hatta uçar bu mevsim. Tüm evrene yayılır sanki bu enerji. Yaz gelir sonra,
sımsıcak yaşanır o günler… Sevgidir aslolan bu zamanda. Sonra mutluluk. Mutludur aşık,
kıskanır, güvenir, karışır her şey birbirine. Evren tek yürek atmaya devam eder. Sonra sonra
ezer hayat aşıkları bazen. Mevsim değişir, sonbahar gelir. Durulur her şey, dinginleşir ruhlar,
ama aslında içerde bir yerde rüzgarlar, yağmurlar, fırtınalar başlar. Vurur aşıkları, zaman,
mekan ve ayrılıklar. Sonra kara kış hakim olur. Soğutur, hapseder ruhları kendi bedenlerine.
Ayrılık zamanıdır. Durur zaman. Kaybedilmiş inanç, yeni yollar açar katmer katmer önlerinde.
Paylaşmayı bilmez aşk, azlığa dayanamaz. Öfkelenir, küser. Belki de bir anda çeker gider.
Kalır aşıkların elinde boş bir çerçeve.

Her mevsimini yaşarız biz aşkın. Dört mevsimini değil, bin bir mevsimini belki. Hele modern
zamanlarda öyle akışkan öyle geçirgendir ki bu mevsimler… Göklere çıktığımızı sandığımız
anda yerden yere vuruluruz da haberimiz olmaz. Ruhumuz peşinden koşar da aşkın
mevsimlerini bir türlü yakalayamaz. Oturup dinlenirken bir anda yanında buluverirsin bu
yaramaz çocuğu. Hiç bitmez bu oyun, bu kovalamaca.

Tek bir gün değil, her mevsim aşk dilerim, dünya dönüp durdukça, daima…
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Nesil Var

Benim Dünyamda KIRMIZI Var
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Kırmızı dünyama yakışır bir çok renk.. Ahengi yakalayansa pek düşmez denk.. Çok severim,
söverim de. Ama beklerim… Rüzgârın yönü ne tarafaysa, ruhum da ona göre yol almakta.
Aşkın rengi de şeytanın rengi de “kırmızı” ne de olsa…

Mutluluk veren,
Şiddete meyleden,

Arzuları kuvvetlendiren,
Güçlü yanları sembolize eden,

İştah açan,
“Ben buradayım” dedirten

Aşkı tarif eden
Şeytanlığı gösteren

İddiayı ortaya koyan
Serotonin salgılatan
Şehveti ifade eden

Gönül gözünü açan
Ruhu ayaklandıran

9/8‟lik oynatan
Şarap kadehine yansıtan
Akrepliği muhteva eden
Tango‟da raks eyleyen
Konuşmadan söyleten

Dikkat çeken
“Tehlike var” diyen
Adrenalin salgılatan
Tutkuyla bağlayan

Ateşi harlayan
Kadınlığı betimleyen
5 kuruş fazla eden

Cesaret isteyen
Gül‟e anlamını veren
Dudaktan kalbe giden

Yeni yılı simgeleyen
Güneşin batışını yakalayan

Yasak meyveyi anlatan
Gökkuşağında yer alan
Kimi zaman utandıran

Sevgiyi anlatan
Hızı tanımlayan

Bayraktaki kana rengini veren
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Kırmızı, hisleri harekete geçiren böyle bir
renk işte. Bazen daldaki meyve, bazen
de bir gelincik tarlasındaki şahane. Kimi
zaman bir marka logosunda, kimi zaman
bir topuklu ayakkabıda. Ya bir tiyatro
sahnesinde perdede, ya da bir tuale
ulaşmak üzere palet renklerinde. İnsanın
gönlünü hoş eden ve görmekten zevk
aldıran, her tonunda ayrı bir duyguyu
barındıran bir mucize.

Kırmızı ile anılıyor olmak çok büyük
sevinç. Beni tanımak için işe buradan
başlamak kesinlikle iyi bir yol. Zaten ben
de böyle tanıyorum benim gibileri ve
kendimize kendi kırmızı dünyamızı
yaratıyoruz böylelikle. Biri seviyor diye
kırmızı giyinmek ya da kırmızı bir obje
kullanmak ne değerli bir armağan.
Kırmızı bir tablo, kırmızı bir fotoğraf
gördüğünde bir insanı hatırlamak ne
büyük bir ayrıcalık.

Keşke her yeri kırmızıya boyayabilsek.
Tüm duygularımızı iç dünyamızın dışına
taşırabilsek. Ruhumuzu beslediğimiz
notaları, doneleri, sevgileri, sözcükleri bir
fırçayla yazabilsek gökyüzüne. Şarap
kadehini havaya fırlatsak ve saçılan
kırmızılık öylece asılı kalsa üstümüzde.
Kırmızı ayakkabılarla geçtiğimiz yollarda
kırmızı izler bıraksak..Kırmızı rujlu
dudaklardan çıkan her kelime kırmızı
tadında olsa.. Kırmızı kurdeleli hediye
paketleri sihirli olsa.
“Kırmızın var mı keyfin var” deseler.

Benim dünyamdaki kırmızı sevgisi ve
ifade ettikleri böyle işte. Bu
düşüncelerime eşlik eden ve saygı duyan
herkese teşekkür ediyorum. Bir Akrep
olarak duygularımı uçlarda yaşamanın
nişanesini bir renkle tamamlamak
yaşantıma büyük bir keyif katıyor.
Herkesin kendi rengini bulması ve
hayatına adapte etmesini diliyorum…
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Yeni denizlere yelken açmak hayalim var. Denizci bir babanın genleri mi, yoksa maceracı
ruhum mu bunu isteyen, karar veremiyorum bazen. Babamla çıktığım deniz yolculuklarında
geminin burnunun köpüklerle suları yararak ilerlemesini izlemek hep hoşuma gitmiştir. Güzel
havalarda gemiye eşlik eden yunuslar, her daim yanı başımızda uçan martılar, güneşin denize
aksi içime huzur ve mutluluk veren görüntülerdir. O yıllarda internet denen muhteşem
çözüme sahip olmadığımız için yeni yerler hakkında bilgi alacağım kaynaklar kitaplar ve
dergilerdi sadece. Bulabildiğim bütün kaynaklardan yararlanıp gideceğim rotada nereleri
gezmem gerektiğini not ederdim. Daha önce oralara gitmiş birilerini tanıyorsam, ilgilerini
çeken ve önerecekleri yerleri sorup yazardım unutmamak için. Yedi denizi gezen babam,
hiperaktifin biri olduğundan ilgisi çabuk dağılır, sorduklarıma yarım yamalak cevaplar verirdi
sanki, ya da belki araştırıp öğrenirsem daha kalıcı bilgim olacağını düşünürdü, kim bilir.
Doğan Kardeş dergisi, Resimli Bilgi, henüz o yıllarda Türkiye'de basılmamış orijinal Brittanica
ciltleri ve National Geographic dergileri özene bezene sakladığım kaynaklarımdı. İlgi
alanımdaki ülkelerin fotoğraflarına uzun uzun bakar, hayallere dalardım.

Şimdilerde uzaklara gitmeyi daha da çok istiyorum. Sadece yeni yerler görmek değil isteğim,
bu güzel ülkenin ve yaşadığım şehrin planlı şekilde çirkinleştirilmesine, tarihi eserlerin yok
edilmesine tanık olmak canımı acıtıyor, karşı durmaya gücüm yetmediğinden kaçma isteğim
artıyor.

Müge Cerman

Yeni Denizlere Yelken Açmak...

31



martı* Şubat 2011

Hem babamın işi dolayısıyla, hem de kendi işlerim nedeniyle Türkiye'de, Avrupa ve
Amerika'da pek çok yeri gezme şansım oldu. Kıymetini bilmediğimiz, hor kullanıp zarar
verdiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Politik amaçlara ve ranta kurban edip yok ettiğimiz doğal
güzelliklere, tarihi eserlere sahibiz. Yıllar önce Kavacık sırtlarındaki çirkinliği görüp
gözyaşlarına boğulan Japon konuklarımın "siz ne vurdumduymaz bir milletsiniz, bu doğal ve
tarihi zenginliğe sahip şehir bizim olsa, onu bir fanusa koyar asla zarar görmesine izin
vermezdik" cümlesinin yarattığı utancı hiç unutmuyorum. O zamandan beridir ki İstanbul ile
ilgili yıkıcı kararların protesto edileceği her eylemde gücüm yettiğince yer almaya çalışırım.
Çarpık kentleşme konusunda bilgilendirebileceğim herkese derdimi anlatmaya çalışırım.
Başarım tartışılır, çoğu zaman ellerim böğrümde gözlerimden yaşlar akarak izliyorum olan
biteni, gücüm yetmiyor. En ağırıma giden de, bu güzel şehre 70‟li 80‟li yıllarda doğmuş
insanların, İstanbul'un tarihi dokusunu görmezden gelip, şehrin siluetini değiştiren
gökdelenlere methiyeler yazması. Kadıköy'den vapura binip Beşiktaş'a giderken objektifime
takılanlar, Avrupa ülkelerinde asla rastlayamayacağınız bir görmemişlik ve rant hırsı sonucu
çirkinleştirilen binlerce yıllık güzelliğin yok oluşu.

46 iktidarıyla başlayan yozlaşma, 90 lardan sonra iyice hızlandı. Sanki taşralılar bu güzel
şehirden intikam alıyorlar. Yaptıkları her eğreti bina, bu şehri biraz daha çirkinleştirmeye
yarıyor. Yeniliğe, şehirlerin gelişmesine karşı değilim. Ama bu çalışmalar, tarihi bir şehrin en
değerli varlığı olan silüetini değiştirerek olmamalı. Pek güzel manzarası var diyerek 50‟lerin
başında Hilton'a imar izni verilerek başlanan çirkinleştirme hamlesi, ilerleyen yıllarda
hızlanarak 80‟lerde Dolmabahçe Sarayı sırtına dikilen Sivasotel (evet bu ad ona daha çok
uyuyor) ve İstanbul'un kalbine çirkin bir hançer gibi saplanan Süzer Plaza ile devam etmiştir.
Tabii Taksim meydanı ve civarında altmışların sonları, yetmişlerin başlarında yapılan o
zamanki adlarıyla Intercontinetal, Sheraton Otelleri, 80 lerden sonra yükselen Harbiye
Orduevi kulesi de unutulmamalı. Yine 60 larda Tarabya'nın en güzel noktasına kondurulan
eski Tarabya Oteli (şimdilerde daha da rezil bir görüntüyle İkitelli de camlı plaza şekline girdi
ne yazık ki), Yeşilköy sahilindeki Çınar Oteli de yanlış yerlerde dikilen binalar. Yıldız sırtlarına
Özal zamanı yapışan Conrad Oteli ve çirkinliğinden dem vurduğumuz Karayolları binasına
inat , son alamet dikiliyor şimdilerde Boğaz sırtına, Tabanlıoğlu projesi olan Zorlu kuleleri.
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Bunlara, arap zevki çirkinlik abidesi Sapphire'ı da ekleyince görüntü daha da çirkinleşiyor.
Şehri yüksek binalarla yenilemek isterseniz, silueti bozmayacak yeni ve uzak alanlar
seçersiniz. Beylikdüzü, Kurtköy vs. yerlerde yükselen binalara sözüm yok, çünkü tarihi
eserlerin sırtına saplanan hançerlere benzemiyorlar. Amaca uygun şekilde "yeniliği" temsil
edebiliyorlar. Paris bu konuda en sevdiğim örnektir. Tarihi şehir özenle korunur, duvara el ilanı
bile asamazsınız. Nerede kaldı ki tarihi surlara eğlence yeri yapmak. Hiç mi akıllarına
gelmemiştir Trocadéro ve Eiffel manzaralı rezidanslar yapmak. Ya da Roma da Colosseum
manzaralı bir alışveriş merkezi inşa etmek isteyen hiç mi olmamıştır. Avrupa'nın pekçok
şehrinde fazla çaba harcamadan tarihi filmler çekebilirsiniz. Çünkü doku aynen korunmuştur.
İstanbul'da ise dönem filmi çekmek artık pek mümkün değil . Adalar'da çekilen birinci dünya
savaşı dönemi dizisinde arka planda asfalt yollar görmek beni epey rahatsız ediyor.
Geçtiğimiz günlerde dostlarla sohbet ederken Ihlamur Kasrı'ndan kayıklara binilerek gezmeye
çıkıldığını anlatan arkadaşımızı dinlerken, şimdilerde orada dikilen kuleler geliverdi gözümün
önüne ve uzaklara yelken açmak fikri yeniden düştü içime.

Bunca gezi ve uzaklardan söz edince, bu ayki link paylaşımımı da gezginlere yol gösterecek
blog adreslerinden seçtim.

Türkçe Gezi Blogları başlığı altında toplanmış 64 adrese bu linkten ulaşabilirsiniz
http://ayamerdivenkurduk.biz/?p=2831

Listede olsalar da severek takip ettiklerimi ayrıca yazdım sizler için.
http://www.cokokuyancokgezen.com/
http://www.binrota.com
http://www.azgezmis.com/
http://kuyruksuzucurtma.com/
http://www.gezijurnal.com/
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Çocukluğundan itibaren astronot olmak istiyordu, olamadı. İstediği bölümde okuyamadı,
farklı işlerde çalıştı. Çocukluk hayalini terk etmedi, şimdi yaptığı teleskoplarla çocukları
gökyüzüne yaklaştırıyor. Pek çok kişiye örnek oluyor.

Martı‟nın Şubat sayısından itibaren Kariyer sohbetlerine başlıyoruz. Bu sohbetlerde farklı işler
yapan ve dolayısıyla kariyer yolculukları da ilginç olan kişilerle söyleşiler yapacağız. İlk
konuğumuz dergimizin kaldırım astronomu Nurcan Örtügen Gök.

Yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız?
Amatör olarak teleskop yapımı ve astronomi ile ilgileniyorum.

Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin yaptığınız işi yapan
birisinin günü nasıl geçer?
Zamanımın çoğu küçük atölyemde geçiyor. Teleskop aynası yapımı için ayna aşındırma,
cilalama ve kundak için ise marangoz aletleri (şerit testere, sütun matkap, dekupaj testere,
daire testere vb) kullanarak teleskop üretimi gerçekleştiriyorum. Ayna yapımı en uzun
zamanımı alan kısım. Aynanın tamamlanmasının akabinde optik tüp ve kundak ekipmanlarını
kesip, boyayıp, montajını tamamlayıp teleskopu gözleme hazır hale getiriyorum. Bu amaçla
malzeme temini için zamanımın bir kısmıda sanayide ve hırdavatçılar çarşısında geçebiliyor.
Yaptığım bu işi, ülkemizde henüz iş olarak (hobi olarak ilgileniliyor) yapan yok ki ben de
henüz profesyonel anlamda bir iş hayatına dönüştürmedim. Tabii gündüzleri bu şekilde geçer
iken ise sefalarını güneş batınca sürüyorum. Evrene uzun uzun yolculuklara çıkıyor, fotoğraf
çekmeyi öğrenmeye çalışıyorum.

İş hayatınıza başlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız?
İş hayatına başlangıcım Cuma günü tezimin kabul edilip mezun olmam, pazartesi iş
görüşmesine gidip, salı da iş başı yapmam ile başlamıştı. Bu sebeple çok da düşünemeden o
zamanların moda mesleği bankacılık ile iş hayatıma adım atmıştım. Lakin bankacılığın bana
göre olmadığını görüp 2 yıllık bir tecrübeden sonra bu sefer bilinçli olarak Bilgi Teknolojileri
alanında iş aramaya başladım ve küçük bir yazılım evinde Sistem Analisti olarak çalışmaya
başladım. Bankada çalışırken sitem değişikliği sebebi ile bizim şubeden “Key User” olarak
benim görevlendirilmem ve o süreçte Bilgi Teknolojileri ile yakın çalışmalar sonucu bu
mesleği yapmak istediğime karar vermiştim. 2010 Haziran ayına da dek de bu konuda çeşitli
projelerde severek ve isteyerek görev yaptım. Özellikle sigortacılık ve internet teknolojileri,
B2B & B2C, iş zekası gibi alanlarında sistem analizi, veritabanı tasarımı, veri analizi, spect
dokümanı hazırlama ve detaylı uygulama işlevsellik ve performans testi, yazılım proje
yöneticiliği konularında görev yaptım.

‚Yüz binlerce teleskop ürettirmek hedefim‛

kariyer sohbeti

Yasemin Sungur
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Örnek aldığınız birileri var mı?
Örnek aldığım ve/veya beğendiğim şu kişi(ler)dir diyemiyorum. Zira gerek özel gerekse iş
hayatımda iletişim içinde olduğum bireylerin iyi/kötü ayrımı yapmaksızın kendime örnek
aldığım davranışları olabiliyor. Onları yoğurmam neticesinde sanırım kendime özel bir Rol
Model oluşturuyorum.

Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?
Şu an en büyük zorluk vida ve çiviyi ayırt edemez iken o tuhaf aletleri kullanmak ve bir kadın
olarak sanayide alışveriş yapmak olsa gerek. Zira plaza, takım elbiseli insanlar ve topuklu
ayakkabıları terk edip yeni kurduğum düzene alışmak epeyce zor oldu. Esnaf ve usta başı
abiler amcalar bana, ben onlara alıştıkça giderek keyifli bir hale gelmeye başladı diyebilirim.
Özellikle ne yapacaksın abla bununla deyip, şerit testerede keserim ben onu dediğimdeki yüz
ifadeleri ve takındıkları saygı değer tavır hoşuma gitmeye bile başladı.

Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler?
Planlar yerine hayallerim diyorum ben onlara. Ve aynen aşağıdaki hayalleri kuruyorum
Planlar zaten o hayaller doğrultusunda kendiliğinden şekil buluveriyor.

Engelli Bireylere ve ev kadınlarına yönelik Amatör Teleskop Yapım Çalıştayı düzenlemek.
Yüz binlerce teleskop üretmek, ürettirmek.
Kaldırım Astronomları bilinci için kaldırımlara, evet evet kaldırımlara teleskop dikmek.
40″ teleskop yapmak.
Radyoteleskop yapmak.
Mikroskop yapmak.
Rasathane sahibi olmak.
Amatör Teleskop Yapım atölyelerinin çoğalmasını sağlamak.
Gökbilim Müzesi açmak.
Bilim turizmi yapmak
Çektiğim gökyüzü fotoğrafımın APOD‟da yayınlanması için iyi bir astrofotoğrafçı olmak.
Süpernova gözlemlemek.
Kuyrukluyıldız ve/veya yeni bir yıldız keşfetmek.
Gökbilime katkılarımdan ötürü Fahri Doktora unvanı almak.
Yörüngeye çıkmak ve Uzay yürüyüşü yapmak.

Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi?
Astronot olmak istiyordum çocukken! :)

Nasıl bir öğrenciydiniz?
Evden okula, okuldan eve, derecelikleri olan kendi çapımda bir öğrenciydim.

En sevdiğiniz dersler hangileriydi?
Matematik
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En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Benzer özellikleri var mıydı?
İlkokul öğretmenim ve orta-lise matematik öğretmenlerimi hatırlıyorum. Benzer özellikleri
yoktu. Matematik her zaman hoşuma gitmişti. Öğretmen ne kadar zorlu olursa olsun
matematik bilgilerinden ötürü kendilerine hep hayranlık duymuş ve sevmişimdir.

Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere katılıyordunuz?
Ders dışında bolca kitap okurum. Hatta anneme yeter yat uyu artık dedirtecek kadar. Okul
çağımda her hangi bir etkinlikte bulunmadım hiç. Maddi imkanlarım sınırlı büyüdüm.
Arkadaşlarımla sinemaya dahi gidememişimdir desem yeridir.

Üniversiteye nasıl hazırlandın?
Lise sonda iken üniversite sınavlarına imkânsızlıklar sebebi ile hazırlanamamış idim. Mezun
olduktan sonra yaz tatilimi çalışarak değerlendirdim ve biriktirdiğim para ile dershaneye
giderek hazırlandım.

Hangi bölümde okumak istiyordun? İstediğin bölümde okuyabildin mi?
Astronot olamayacağımı anladığım zaman Hava Harp okuluna gitmeyi çok istedim. ÖSS‟den
2 puan eksik alınca ÖYS‟den sınava girdim. Tıp ilk seçimim olmuş idi, lakin son tercihim
İstatistik bölümünü kazandım ve severek okudum. Sayılarla ilgilenmek ve analiz etme
yeteneğini üniversitede edindiğimi düşünüyorum.

Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti?
Bir ay süre ile bir TV üretim fabrikasının Kalite Kontrol bölümünde staj yaptım sadece.
Okuduğum üniversitede staj zorunlu değildi zira. Keyifli bir süreçti, özellikle seri üretim bandı.
Hala daha keyifli gelir.

Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu?
Kariyerimdeki kırılma anı da kaldıraç anı da aynı zamana denk düşer. Profesyonel iş hayatımı,
son çalıştığım iş yerindeki projelerin kapatılması ve toplu personel çıkartılması neticesinde
sona erdirmekle ne mutlu bana ki kendimi tamamen halk için bilime adayabildim.

Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen?
Şans / rastlantı bilmiyorum. Ama kesinlikle evrendeki olan biten her şey bir şey olsun diye.
Şans / şanssızlık olarak değerlendirmek bizim elimizde.
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Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan bu öğrencilere tavsiyeleriniz, motive edecek, daha
başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı?
Ah keşke amatör teleskop yapımcılığı diye bir meslek olsa da (var ama hobi olarak)
öğrencilerimiz yetişse. Alın teri döküp, sabırla cama ellerinizle şekil verip, neticesinde evrene
açılacak bir anahtar yapmak ve ilk ışığı almanın heyecanı en büyük motivasyon bana göre.
Başarı mı? Bence hayal kurmak ve her gün onlara koşmak. Tabii en önemlisi bunun için
gerekli maddi / manevi birikimi yapmak.

Mesleğiniz seçmek isteyen bir gence neler önerirsiniz?
Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümlerinde okumak isteyen örenciler için kesinlikle minik de
olsa bir gözlem aleti sahibi olmalarını ve sahaya çıkmalarını öneriyorum. Zira ne kadar çok
bu meslek bilinir ve ihtiyaç duyulur hale gelir ise o kadar çok mesleklerini icra
edebileceklerine inanıyorum.

Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri?
Hayal kurmaktan yılmamak, yorulmamak.

İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz?
Hata yapmaya.

Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız?
Mutluluğumu tanıdığım, tanımadığım insanlarla paylaşmaya gayret ederim.

Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?
Hobimi yaşam stilim haline getirdim. Ve bu nasıl bir tutkuki ben de bilmiyorum sanırım başka
bir şey şimdilik ilgimi çekmiyor.

Sizi yönlendiren, tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım.
Ekim Düşü (October Sky), Küçük Prens.

Nurcan Örtügen Gök‟ün  çalışmalarını http://fezamen.com„dan takip edebilirsiniz. 
http://Twitter.com/GokTasi
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Bunca yıl okuyoruz, kitaplar arasında dirsek çürütüyoruz. Sonrasında girdiğimiz profesyonel
hayattan da aldığımız eğitim nispetinde bir karşılık beklemek hakkımız olmaz mı? Olur tabii
ki, buna kimse karşıt bir söylem geliştiremez.

Ben de geliştirmiyorum zaten. Ancak profesyonel hayata girişten bir süre sonra karşımıza
farklı bir kırılım çıkıyor. İşte bu kırılımda özellikle ülkemizdeki çoğunluk profesyonel kaba tabiri
ile dökülüyor. Nedir bu kırılım? Açıklayayım:

Kariyer yolumuza okul yıllarında aldığımız bilgiler, ufak tefek iş tecrübeleri ile başlıyoruz. Okul
kaynaklı teorik bilgilerin pratik hayata uygulanabilirlik yöntemlerini keşfetmek başlı başına bir
tecrübe. Gel gelelim kariyer yolunda sadece okul kaynaklı bilgilerin bir ömür yeterli olacağını
düşünmek büyük hata. İşte kırılım bu noktadan sonra başlıyor.

Nice profesyonel arkadaşım var, okul bittikten sonra kendisini, bilgisini geliştirmek için bir
tane bile kitap kapağı açmamış. „Sürekli eğitim‟ kavramı şirketlerinin onları çoğunlukla da
zorla gönderdiği eğitim programlarından ibaret. Hele bir de şirketlerde böyle bir eğitim
verme açılımının olmadığını düşünün. Yıllar öncenin bilgileri ve gündelik iş tecrübeleri ile
kariyer yollarını devam ettiren, hatta büyük kariyer beklentilerine giren kalabalık bir kitle
mevcut iş piyasasında.

İpek Aral Kişioğlu

Kariyer Beklentisi
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Oysa daha farklı olmalı profesyonellerin kariyerlerine bakışları. Üniversiteli gençler bana
“başarılı bir kariyere sahip olmak için ne yapmalıyız?” diye sorduklarında onlara şiddetle bir
iş kütüphanesi kurmalarını söylüyorum. Bu öyle bir iş kütüphanesi olmalı ki, farklı
disiplinlerden kaynakları içinde barındırsın ve bütün kariyer yolları boyunca sırtlarını ona
güvenle dayasınlar.

Zamanında şirketin eğitim sistemi üzerine çok katı bir yönetici ile çalışmıştım. Her gelen
eğitim talebine “bu konu için kendisi ne yapmış, kitap okumuş mu, araştırmış mı?”sorusunu
yöneltirdi. Eğer cevap “hayır” gelirse, “gitsin çalışsın gelsin, anlamadığın bir şey kalırsa
eğitime gider” derdi. Bir İnsan Kaynakları profesyoneli olarak belki de çok onaylamayacağım
bu tutumun eğer ölçüsü iyi ayarlanırsa gerçekten işe yaradığını gördüm sonradan.
Çalışanlarda gelişim yolunda bireysel çaba sarf etmek bilincini doğurmuştu bu ölçülü katılık.

Sürekli eğitim prensibini özümseyebilmiş, bireysel gelişimi için kendisi emek ve para harcayan
profesyonellerin kariyer yolunun iki katı açık olduğunu öğrendiğimiz zaman, eminim etrafta
“kariyerimden mutsuzum” diyerek dolaşan insanların sayısı hızla azalacak. Kendi kariyerimizin
iplerini ele almak için hiçbir zaman geç değil, inanın.
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Her yolculuk bir hayalle başlar...

Her yolculuğumda asıl görmek istediğim tek bir yer olur çoğunlukla, diğer gördüklerim ise
hedefe ulaşırken geçtiğim duraklar. Bazen duraklarımı hedeften daha çok severim, bazen
de o hedefin aslında sadece bir rüya olduğunun farkına varırım.

Balkanlar‟a doğru yola çıkarken, asıl hedefimde Slovenya‟nın Alpler sınırındaki Bled Gölü
vardı. Gördüğüm birkaç fotoğrafın hayali ile orayı görme arzusuyla yanıp tutuşuyordum.
Dağların arasında yemyeşil ormanın ortasında mini mini bir göldü aslında. O mini mini
gölün ortasında bir adacık, adacığın üstünde de bir manastırcık hepsi bu. Ama öyle güzel,
sanki masal kitabından fırlamış görünüyordu ki fotoğraflarında Balkanlar yolculuğuna
çıkarken Bled Gölü‟nü görmeye gidiyorum diyordum.

Seyahat rotası olarak Balkanlar‟ı seçmemin birkaç nedeni vardı aslında; mesafesinin yakın
olması ve kısa zamanda çok yer görebilme imkanı ve ekonomik tatil fırsatı sunması.
Motosikletle çıkılacak bir gezi idi, bu nedenle gidiş mesafesi ne kadar kısa olursa gidilen
yerde o kadar çok gezme fırsatı bulacaktım.

Balkanlar‟a doğru yola çıkarken fazla ümitli olmadığımı itiraf etmeliyim. Ne görebilirdim
ki... Savaşlar, yokluk sonrası toparlanmaya çalışan irili ufaklı ülkelerden başka bende
çağrışımı yoktu Balkanlar‟ın. O yüzden beklentim düşük şekilde çıktım yola... O topraklara
varınca tüm bu düşüncelerin ne kadar sığ, ne kadar da yüzeysel olduğunu fark edecektim.

Gezi notlarını başka bir zaman uzun uzun yazacağım, çok güzel coğrafyalar, sıcacık
insanlar, tarih ve doğanın yan yana koyun koyuna yaşaması...

Sevil Mert

Balkanlar’daki Akrabalarımız

dost kervanı
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Balkanlar dönüşünde ise giderkenki hayallerimden çok başka şeylerle karşılaşmış olmanın
verdiği şaşkınlıkla aşağıdakileri kaleme aldım: .

‚Atatürk’ün, Nazım Hikmet’in, Marco Polo’nun, Emir Kustarica’nın, Goran Bregoviç

ve daha nicelerinin memleketlerini gezdim geldim.

Giderken akrabalarımıza gidiyorum demiştim. Oraya gidince bunu daha da

derinden, çok içlerde hissettim.

Atatürk’ün aynı kitaplardakine benzeyen evini gördüğümde, bizim dilimizde bize

özlemle bakan, Türkiye’deki akrabalarını anlatan Makedonyalılar’ın iftar saatini

beklemesinde,

Mustafa Kemal Atatürk adını bir okulun levhasında gördüğümde,

her köyde bir minare ile karşılaşınca,

bayram sabahı erken saatte bayram namazından çıkanlarla dolan sokaklarda,

‘burek’ de deseler ‘bizim’ kol böreğinin tadına bakınca,

anadilimiz Türkçe bizim derken gözlerde gördüğüm hasrette,

bildiğimiz köftenin yanında yoğurt ikram edildiğinde,

İstanbul yazan t-shirt’ümüzü almak için bizi ikna etmeye çalışan dondurmacıda,

hep bizden birşeyleri gördüm.

O kadar yakın bir o kadar da uzaktılar…

O kadar bizden bir o kadar da değildiler…‛

Öyle etkiledi ki orada gördüklerim beni, şimdi herkese mutlaka “Balkanlar‟a gidin” demeye
başladım. Hani ilkokul kitaplarımızda bolca okuduk ya “Gitmesek de görmesek de o köy
bizim köyümüzdür”, işte Balkanlara gidince aynen bunu hissettim.
O köyü mutlaka gidip görmek için fırsat yaratmalı, Balkanlar‟daki akrabalarımızı
unutmamalı!
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Bedri Rahmi, Abidin Dino, Andy Warhol ile buluşmaya ne dersiniz? 
O halde İKSV‟nin Tasarım Mağazası‟na yolunuzu düşürün…

Ayşe Dural

Tasarım, Sanat, Farklılık, Keyif

İKSV Tasarım Mağazası

martı gezmede

Bazıları itiraz edebilir. Ama ben kim ne derse desin resmin, sinemanın, tiyatronun, müziğin
sadece İstanbul‟da değil, tüm ülkemizde değerlendiğini düşünüyorum. Müzayedeler, açılan
müzeler, dünyanın en önemli sergilerini izlememiz, Afyon‟da caz festivali, Kaş‟ta blues festivali
bu düşüncemi doğruluyor. Bütün bu nedenlerden dolayı ben gelecekten ümitliyim. Her ne
kadar bazı zamanlar her şeyin çok yüzeyselleştiğini, banalleştiğini düşünüyorsam da
sonradan umut ağır basıyor.

Yaşadığım kentte, İstanbul‟da insanın boş vakit geçirmesi mümkün değil artık. Konserler,
belediyelerin kültür merkezleri, sinemalar, tiyatrolar, kitap evleri, söyleşiler… (Bir de AKM
olsaydı, o da ayrı konu. Bugün iyimseriz). Bütün bunlara bir de müzelerin mağazaları eklendi.
Hem Pera‟nın hem de İstanbul Modern‟in mağazaları benim favorilerim arasında. Bunlara
yeni bir mekan daha eklendi. İKSV‟nin Tasarım Mağazası. İKSV‟nin geçtiğimiz sene taşındığı
Deniz Palas‟ın altında yer alan tasarım mağazası benim gibi farklı objeler, takılar arayanlar
için biçilmiş kaftan. Farklı dan kastım sanatsal bir değerinin de olması.

İki Oda, Salon
Deniz Palas zaten başlı başına bir konu; ama kısaca değineceğim. Galata'da Refik Saydam
Bulvarı Şişhane ayrımında yer alan Deniz Palas Apartmanı, Haliç'e hâkim konumuyla çevrenin
önemli yapılarından biri. Art Nouveau stilindeki bina, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin
izlerini taşıyor. Gerek cephe düzeni, gerekse inşaat malzemeleriyle 1920'lerin mimari
üslubunu taşıyor. Dönemin apartman şemasını yansıtan bina, günümüze çok fazla müdahale
yapılmadan ulaşabilmiştir. Pervititch haritalarından ulaşılabilen yerleşim paftasında, adı
Kirzade Apartmanı olarak geçen yapının betonarme olduğu belirtiliyor. Georges Coulouthros
(Yorgo Kulutros) tarafından, Art Nouveau stilinde inşa edilen Deniz Palas‟ta İKSV‟nin yönetim
ofislerinin yanı sıra, binanın giriş katında, tasarım ve sanat tutkunlarının çok özel armağan
alternatifleri bulabileceği İKSV Tasarım Mağazası yer alıyor. Borsa yönetiminde hizmet veren
"İki Oda" adlı kafe de binanın giriş katında. Deniz Palas'ın giriş ve birinci katında yer alan
performans merkezi "Salon", oturmalı 250, ayakta 600 kişilik kapasitesiyle klasik, caz, rock,
alternatif ve dünya müziği konserlerinin yanı sıra tiyatro gösterileri, panel ve konferanslara da
ev sahipliği yapıyor.
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Leyla Gencer Evi
Uzun yıllar İKSV‟nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenmiş olan soprano Leyla Gencer‟in
müzesi de Deniz Palas‟ın beşinci katında yer alıyor; burası da ayrı bir gezi konusu. Müze,
Leyla Gencer‟in La Scala Tiyatrosu‟nda dekoratörü olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı yakın
dostu ve bugün Sferisterio Opera Festivali‟nin sanat yönetmeni olan Pierre Luigi Pizzi
tarafından düzenlenmiş. an Leyla Gencer Müzesi‟nde, Leyla Gencer‟in Milano‟daki evinden
getirilen özel eşyaları sergileniyor. Leyla Gencer Evi; Çarşamba, Perşembe, Cuma ve
Cumartesi günleri 11.00-16.30 saatleri arasında önceden rezervasyon yaptırılarak
gezilebilecek. Rehber eşliğinde ve ücretsiz ziyaret edilebilecek Leyla Gencer Evi
için (212) 334 08 21 (212) 334 08 21 numaralı telefondan bilgi alınabilir ve rezervasyon
yaptırılabilir.

Bedri Rahmi, Andy Warhol İle Buluşma
Sizi daha fazla bekletmeden tasarım mağazasına girelim. İKSV Tasarım, Türk ressamların
eserlerinden alıntıların uygulandığı ürünleri kristal, porselen, ipek gibi malzemelerden kendi
markası altında üretmenin yanı sıra, hem uluslararası tasarım ödüllü hem de genç nesil
tasarımcıların koleksiyonlarının bir arada sergilendiği bir mağaza olma özelliği taşıyor.
Türkiye‟de ilk defa MoMA Design Store ürünlerinin satışa sunulduğu İKSV Tasarım Mağazası,
aynı zamanda Dali, Picasso gibi dünyaca ünlü ressamların vakıflarından temin edilen orijinal
ürünler ile Andy Warhol ve Karim Rashid gibi tasarımcıların özgün ürünlerine de ev sahipliği
yapıyor.
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Benim en çok ilgimi çeken eserler şunlar oldu. İKSV Tasarım‟ın uyarladığı “Türk Sanatçılar
Koleksiyonu”nda; Abidin Dino‟nun mühürleri tutkunun renkleri kırmızı ve siyahla, Bedri Rahmi
Eyüboğlu‟nun motifleri buz ve karamel renkleriyle, Mustafa Pilevneli‟nin suluboyalarındaki
balıklar şeffaflıkla, Aliye Berger‟in oto portresi ile Tan Oral‟ın kedileri ise siyah ve beyazla
buluşup ipek fular, kristal bardak, defter, yastık, takı gibi ürünlere dönüştürülmüş. Ressam
Devrim Erbil imzalı, sınırlı sayıda numaralı olarak hazırlanan İstanbul panoları; Ara Güler
imzalı sınırlı sayıda İstanbul fotoğrafları ve Nusret Nurdan Eren‟in doğa fotoğrafları
mağazada bulunabilecek özel hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Tabii ki bu kadar değil.
Andy Warhol‟un bir çalışmasının yer aldığı kartvizitliği, bulut desenli şemsiyleri ve şans
bileziklerini çok beğendim. Tabii, bu kadar değil daha pek çok tasarımcını sanatçının eserleri
İKSV Tasarım mağazasında. Ne duruyorsunuz bu hafta sonunda Şişhane‟ye doğru bir uzanın.

Adres: Sadi Konuralp Cad. No:5 Şişhane
Tel: 0212 334 08 30
Çalışma saatleri: 11.00-21.00
Pazar günleri: 12.00-18.00
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Geçen ay ki yazımı okuyanlar hatırlayacaktır, “Sanatın bir manzarayı ya da nesneyi kusursuz
ve en iyi şekilde taklit etmek olduğunu düşünüyorsanız Modern Sanat sizi hayal kırıklığına
uğratabilir” demiştim. Öyle ki son günlerde ülkenin gündeminde fazlasıyla yer alan ve
hararetli tartışmalara sebep olan “Ucube” tartışmaları bir bakıma beni haklı çıkardı. “İnsanlık
Anıtı”nı ideal sanat anlayışıyla örtüştüremeyip yersiz eleştirileriyle eseri yerden yere vuran
kişileri izledikçe ülkemizde Modern Sanat‟ın kendini kabul ettirmesi için daha uzun yıllar
geçmesi gerektiğini düşünmeden edemiyorum. Sonuç olarak günlerdir gazete ve
televizyondan takip ettiğim bu tartışmalar geçen ay ki umut dolu sözlerim konusunda beni
yalancı çıkardı.

Sanatın en önemli işlevlerinden biri yaratılan objeler vasıtasıyla oluşturulan iletişim kanalıyla
insanları düşünmeye teşvik etmektir. Sanat eseri olarak sunulan herhangi bir sırdan nesne
örneğin bu bir mandal olabilir, kimi zaman bir şişe ya da pisuar, sizleri o anda bulunduğunuz
düşünsel ve fiziksel uzamdan alıp bağlı olduğu konu doğrultusunda daha önce hiç
düşünmediğiniz konular hakkında düşünmeye teşvik edebilir. Mesela Mehmet Aksoy insana
benzeyen iki figür yerine yüzü, gözü, ağzı, burnu, kolları ve bacakları olan devasa iki insan
heykelini tasarlamış olsaydı insanlığı açık bir şekilde olduğu gibi anlatacaktı; düşünme
konusunda kolaya kaçan insanlar ise heykele bakıp kendi varlığını doğrudan hatırlatırken asıl
anlamı göz ardı edilecekler ya da insan heykeli deyip geçeceklerdi.

Siz hiç şu son aylardaki kadar ucube kelimesi duydunuz mu, 
kullandınız mı? Ucube hakkında çok şey söylendi ama Martı gibi 
kimse işi modern sanat açısından ele almadı.

Demet Ergin
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Sanatsal Beyin Fırtınası
Peki günümüzde sanat neden dolaylı anlatımı tercih ediyor? Ya da Mehmet Aksoy neden
insanı bu şekilde tasvir etmeyi tercih etti? Sanatın bu dolaylı anlatımı daha felsefi olmasıyla
doğru orantılı bir şekilde geliştiğini düşünmek yanlış olmaz. Aydınlanma dönemi sanatçıları
zamanın ruhunun gerektirdiği değişim sonucunda mimetik sanat anlayışının dışına çıkarak
sanatçının kendi bakış açısıyla hareket ettiği bir dönemi başlatmıştı. Sanatçılar yarattıkları
eserlerinde hayal güçlerini de ekleyerek sanatseverlerin hazıra alışık beyinlerini sanat üzerine
düşünmek için hareketlendirmişti. Sanatçıyla birlikte sanatseverler de bu sanatsal beyin
fırtınasında aktif kişiler haline gelmeye başladı. Böylece sanatçının ilham aldığını konunun
ötesinde sanatçı dışındaki insanların da eserler hakkındaki yorumları önemli bir nitelik
kazanmıştır. Hatta bu dolaylı anlatımla sanat belki hiç dile getirilmeyen konular üzerine
insanların düşünmesine yardımcı olmuştu. Böylece sanat eleştirel yönüyle politik olanın da
alanına sızmaya başladı. Mehmet Aksoy eseri hakkında “Ben orada bir insanın ortadan ikiye
bölünmüş ve karşı karşıya konulmuş halini tasvir ettim. O parçalar tekrar birleştiğinde kendisi
olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yapılmayan kısımda da bir göz var, ilahi bir göz. Göz de
savaşları anlatıyor. Gözden akan bir gözyaşı olacaktı. Bunlar yok şimdilik.” açıklamasını
yaparken insanın varlığının ötesine geçerek politik konumu, toplumdaki yeri, fikirsel ayrılıkları
bir bütün halinde anlatmaya çalışıyordu. İnsanlık anıtı insanları yeniden bir bütün olmaya,
savaşa gerek kalmadan insan olmaya çağırıyordu…
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Her Yapıt Yaratıldığı Dönemin Şartlarıyla Şekillenir
Peki bu durum sadece plastik sanatlar için mi geçerli? Tabii değil. İçinde yaşadığımız toplum
hatta dünya teknolojik gelişmeler sonucunda karmaşık bir yapı haline geldikçe algılarımız
gün geçtikçe artan bir şekilde imgelere, görüntülere ve seslere maruz kaldıkça sanat
anlayışımızın da görünenin, duyulanın ve hissedilenin ötesine geçen bir kapı arayışı içinde
olduğunu düşünüyorum. Okuduğum bir kitapta ambient müziğin sanat olamayacağı
konusundaki eleştirilere yazar “Mozart yaşarken ambulans sireni olsaydı her şey çok daha
farklı olabilirdi” şeklinde cevap veriyordu. Modern toplum insanlarıyla eski dönemlerde
yaşayan insanların estetik anlayışının farklılaştığı alenen ortada hatta böyle olması sanatın
değişen dünyaya ayak uydurması için gerekli olan bir durum, olmazsa olmaz. . Öyle ki her
yapıt yaratıldığı dönemin şartlarıyla şekillenir ve dönemin ruhu ile beslenir. Benim en çok
eleştirdiğim konu ise, geleneksel sanat anlayışını körü körüne eskiden olduğu gibi devam
ettirmeye çalışan ve hayatında hiçbir zaman sarayda yaşayamayacağı halde saray müziği
yapmaya çalışan insanların günümüzdeki farklı müzik tarzlarının gürültüden öteye gidemediği
konusunda eleştirmesi. Bu bir bakıma “ucube” tartışmasının müzikteki kılık değiştirmiş hali
oluyor. Alışılmışın dışında olan bizden değildir; şaşılacak kadar çirkindir.

Teknolojinin yönlendirdiği sürekli değişen dünyada her gün farklı seslere, görüntülere ve
imgelere maruz kalıyoruz. Hayatlarımız karmaşık bir hal aldıkça sanat anlayışımız da ona
paralel bir şekilde değişiyor. Önceden kusursuz yapılmış bir manzara resmi ya da aslan
heykeli karşısında hayranlığımızı gizleyemezken bu gün bu tarz eserlerin sadece estetik
güzelliğin ötesinde bize bir şey vermemesi aksine modern sanat eserlerinin felsefi anlamda
bize sonsuz bir evren sunması günümüz sanatına ilgiyi arttırıyor. Yani ucubeler bizleri
düşündüren eserler olduğu için değer kazanıyor. Öyle ki insanı andıran bir heykel, soyut bir
resim karşında uzunca bir süre durup düşünerek ya da ona bir anlam vermeye çalışarak
sanatı yorumlayabiliyoruz ve sanata dahil olabiliyoruz. Bizlerden farklı olarak, sanatın bir
felsefe ya da düşün işi olduğundan şüphe duyan kişiler yorumlamaktan kaçmanın yanı sıra
gördüğü ya da dinlediği eserler alışık olduğu sanat anlayışıyla örtüşmeyince eserlere hak
etmediği sıfatlar atfederken aslında kendi sığ ve kapalı sanat anlayışlarını ele vermekten öteye
gidemiyorlar. Sonuç olarak dünya ve ona paralel olarak sanat değişirken insanların büyük
çoğunluğu yerinde saymaya devam ediyor…
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Selam
Yola çıkınca her sabah,
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara, atlara, otlara
İnsanlara selam ver.
Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı
Bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün yanında
Bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığınla,
Bir kısmı seni de sarsın.

Üstün Dökmen

İletişim, düşünce ve duygularımızı her yolla aktarabilmektir.

İletişim; ne söyleyeceğimizi bilmek, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,
nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,
olayları basitçe anlatabilmek, akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz ilişkisi kurarak
konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırmak ve verilen tepkiyi fark edebilmektir.

Seçimler bakış açımızı ve iletişim tarzımızı belirliyor. Değer yaratan iletişim için öncelikle
iletişim amacımızı bilmeliyiz, karşımızdakini anlamalıyız, gözlemlemeli ve dinlemeliyiz.

İletişim tarzımızı seçmeli ve bunu büyüklere farklı, çocuklarımıza farklı değil, tek bir tarzda,
tutarlı bir davranış ve dille sürdürmeliyiz.

Çocuklarımız ile iletişimde tarzımız ne? Birçok anne baba gibi sizinde biri büyükler ve biri
çocuklar için iki ayrı diliniz mi var?

En sihirli, en önemli sözcüklerden biridir iletişim. Ama yaşamdaki 
en zor işlerden biridir de aynı zamanda. Peki nasıl olmalıdır, nasıl 
olursa kıymetli olur? 

Yasemin Sungur

iletişim

Değer Yaratan İletişim
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Kendimize veya çevremizdeki diğer yetişkinlere söylense çok bozulacağımız, gururumuzun
kırılacağı sözleri çocuklarımız küçük, nasıl olsa kaldırır diyenlerden misiniz?

Çocuğumla bir türlü iletişim kuramıyorum diyorsanız, bir gözlemleyin lütfen, iletişim kurmaya
çalıştığınızda;

Konuşan mısınız, dinleyen mi?
Anlaşılmak için mi, anlaşmak için mi konuşuyorsunuz?
Anlamak için mi, anlatmak için mi iletişim kuruyorsunuz?
Öğrenmek için soru mu soruyorsunuz, sorguluyor musunuz?

Anlamak için dinlemiyorsak, sorgularız, ders veririz ve engel yaratırız. Çevremizdekiler birkaç
denemeden sonra bizimle konuşmaktan vazgeçerler.

İletişim sırasında ortaya çıkan tavrınızı, iletişim dilinizi gözden geçirin. Genellikle nasıl?

Uyaran, öğüt veren, emir veren, yönlendiren, nutuk çeken, sınayan, sorgulayan, kapatan,
tehdit eden, alay eden, öven, öğreten, yorumlayan, analiz eden, güven veren, duygularını
paylaşan…

İletişim bir eylemdir.
İletişimin amacı, “anlamak”, “anlatmak” ve “anlaşmak” olmalıdır. İletişimde tepkiyi
belirleyen ne düşünüldüğü değil; nasıl düşünüldüğüdür. Kişilerin düşüncelerini belirleyen
kendi kalıplarıdır. Başarılı olmak için o kalıpların içinden kişiye ulaşabilmeliyiz.

İletişime geçerken niyetiniz nedir? Neyi gerçekleştirmek için iletişimdesiniz?

Amacınız, ulaşmak istediğiniz şeyi tesadüflere bırakacak kadar basit midir?
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İletişim sadece konuşmak değildir.

Kişiler “istediklerini söyledikleri zaman” sorumluluklarının sona erdiğini sanırlar. Oysa önemli
olan sizin söylemeyi amaçladığınız şeyin nasıl algılandığı, diğer insanın size nasıl tepki
verdiğidir. Amaç, karşıdaki kişinin istenilen tepkiyi vermesini sağlamaktır. Eğer tepki
beklediğimizden farklı ise sorumluluk bize aittir.

Söylediklerimize doğru cevap almak istiyorsak, ne söyleyeceğimizi, nasıl söyleyeceğimizi ve
karşımızdakinin algı şeklini bilmek zorundayız.

İletişim; ne söyleyeceğimizi bilmek, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,
nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,
olayları basitçe anlatabilmek, akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz ilişkisi kurarak
konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırmak ve verilen tepkiyi fark edebilmektir.

İletişimde başarılı olmak için “kabul edin”.
"Kabul etmek", karşımızdakinin söylediği her şeyi onaylamak, ileri sürdüğü fikirlere katılmak
veya tüm yorumlarını kabullenmek değildir. Düşünce, fikir ya da yorumlarda tümüyle zıt
kutuplarda bile yer alsak, karşımızdakinin duygularını anlama ve saygı gösterme çabasıdır.

Önce Dinlemeli ve Anlamalıyız.
Başarılı bir iletişim için gerekli olan şey anlayabilmek için dinleyebilmektir. Bazen karşınızda ki
kişi sadece dış görünüşüyle sizi dinliyor gibidir. Dinlerken aktif olmalı ve niyetimizden
uzaklaşmamalıyız. Dinlemek için "sessiz olmak" gereklidir.
Mesajı veren ve mesajı alan, karşılıklı olarak anlaşmanın sorumluğunu taşımalı ve
paylaşmalılar.
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Bazen “anlarız” Neden? Basit, “anlamak istediğimiz için”.
Bazen de “anlamayız” Neden? Çünkü “anlamak istemeyiz”.

Bu durumu etkileyen çoğunlukla iletişim kurduğumuz kişi ya da konu hakkında gelişmiş
önyargılarımızın olmasıdır. Bu da, bizim dinlememizi engeller. Dinliyormuş gibi yapar, aslında
dinlemez ve anlayamayız. Dinlemeyi de öğrenmeliyiz.

3 D: Düşünce, duygu ve davranış. Davranış ve Alışkanlıklar

Düşünce, duygu ve davranışlarımız bir bütün halindedir. Her biri bir diğerini etkiler. Duygular
ve düşünceler davranışlarımıza yansır.

İletişim eyleminin başarılı olması ve amacımıza ulaşmamız için düşünce ve duygular olumlu
yaşanmalı. İletişim hedefini unutmadan, hedeften uzaklaşmadan, olumsuz duygu ve
düşüncelerin davranışlarımızı etkilemesini engellemeliyiz.

Değerli iletişim için; Düşüncelerimizi ve davranışlarımızı olumlu hale getirecek alışkanlıklar
geliştirmeliyiz.

Olumlu Olun, beyin olumluya cevap verir. “Ne istiyorsun? Neden? Nasıl yapacaksın?”
sorularına olumlu cevaplar verin. Yapmak istemediklerinizi değil, yapmak istediklerinizi
konuşun. Şikâyet etmeyi bırakın, istediklerinizi anlatın. “Gergin olmak istemiyorum” yerine
“Rahat olmak istiyorum” deyin.

Hayal edin, bir çocuk gibi, eğlenerek amacımızın peşinde olmalıyız. Hayal gücünün sınırı
yoktur, hayal kurmak başarının ilk adımıdır.

Gülümseyin, iyi ve sağlıklı görünmek, olumlu eylemleri geliştirmek ve iletişim süresince
paylaşmak için.

İnanın, amacınıza, kendinize ve eylemin taraflarına inanın…

Keşfedin, kendinizi, tarafları ve konuyu öğrenmek için, keşfedin, konuşun.

Güvenin, Karar verme şeklinizi bir daha gözden geçirin. Çoğu zaman ilk verilen kararlar
daha doğrudur unutmayın. Kararsızlık bir konu hakkında kötü karar vermekten bile daha
acıdır. İç sesinize güvenmezseniz, büyüyemezsiniz.

Dinleyin, çoğu zaman birini dinlerken kısa sürede kafamız başka yerlere gider ve dağılır,
konudan uzaklaşırız. Kelimeler ve duyduklarımız bizim için bir şey ifade etmez. Karşınızdaki
insanı mutlaka dinleyin.
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Yaratıcı olun, etkilemek için yeni fikirlere her zaman ihtiyaç var.

Dokunun, insanlar dokunmayı sever ve dokunulmasını da ister. Dokunmak sevgi, ilgi ve
anlamındadır ve bizi daha iyi hissettirir. Konuşurken arkadaşınızın sırtına dokunun.
Birbirimizi, eşimizi, çocuğumuzu anlamadan geliştirdiğimiz iletişim dilimiz, karşımızdaki
kişinin;

•Bizimle konuşmalarını engeller,
•Savunmaya geçirir,
•Kavgacı yapar, karşı saldırıya geçirir,
•Yetersiz olduklarını düşündürür,
•Küstürür, kızdırır,
•Kendilerine güvenilmediğini hissettirir,
•Anlaşılmadığını hissettirir,
•Kendisine değer verilmediğini hissettirir,

İletişim engelleri yaratmamak için etkin dinlemeli, anlamalıyız.

Sorular sormalıyız. Sorularımızın dili ve seçtiğimiz kelimeler önemli, sorumuz
yönlendirmemeli, yorum yapmamalı, yargılamamalı. Sorularınızda bir yargı ve yönlendirme
olmasın.

Dikkat edin,
“Sözcükler penceredir, ya da duvar olurlar”

Anlamak ve dinlemek için iletişim kurmak için ne yapabilir?

“Bu konuda konuşmak ister misin?” (seni dinlemeye hazırım mesajı)

“Bu konuda ne hissediyorsun?” (seni anlamaya hazırım mesajı)

“Seni anlıyorum, anlaşmamız için bir yol olmalı?” (senin düşüncelerin ve çözümlerin benim
için önemli, düşüncelerini merak ediyorum)
…
“Başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına kulak vererek çok şey söylemiş oluruz.”
İletişimin üç A‟sı hep düşünceleriniz de olsun,

Anlayın, Anlatın, Anlaşın…
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Yasemin Sungur

Mutlu Evliliklerin 9 Ortak Özelliği

58

“İlişkileri yoluna koymak aslında şaşırtıcı bir şekilde kolaydır. Mutlu ilişkileri sürdürmeyi
başaran çiftler, günlük hayatlarında, birbirleri hakkındaki olumsuz duygu ve düşüncelerin
olumlu olanları etkilemesine izin vermeyen çiftlerdir. Bu çiftler, birbirlerinin umutlarını ve
isteklerini destekleyen birlikteliklerini ortak bir amaç üzerine beraberce inşa eden çiftlerdir.”
– Prof. Dr. John Gottman

John Gottman, evlilik uyumu ve boşanma başta olmak üzere, duygular, fizyoloji ve iletişim
alanlarında yaptığı çalışmalarla ünlü bir profesördür. Psychotherapy Networker tarafından son
25 yılın En İlham Verici İlk 10 Terapisti arasında da gösterilen John Gottman, çift terapisi
alanında en kapsamlı ve geçerli araştırmalar gerçekleştirmiş. Evlilik ve çift terapisi ile ilgili 40
kitap yazmıştır. Türkçeye çevrilmiş olan 3 kitabı bulunan Gottman'ın "Evliliği Sürdürmenin 7
İlkesi" adlı kitabı en çok satan kitabı olmuş.

John Gottman, evli çiftler üzerinde yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda mutlu evliliklerin 9
ortak özelliğini ortaya çıkarmıştır:

• Mutlu çiftlerde eşler geldikleri aileden sağlıklı bir uzaklaşma gerçekleştirirler. Yani, kendi
anne ve babaları (ve kardeşleriyle) bağlarını koparmadan onlardan ayrılmayı başarırlar. Bu
şekilde, eşleriyle birlikte yeni bir aile oluştururlar ve artık anne babalarının dışında yeni bir
çekirdek ailenin üyesi olduklarını kabul ederler.

Modern zamanlarda evlilik çok zor, boşanmalar hızla artıyor. Peki 
mutlu evlilik yok mu? Ya da soruyu şöyle sormalı belki de: Mutlu 
evliliklerin ortak özelliği var mı? İşte size mutlu evliliklerin ipuçları…

kadın/erkek
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• Bu çiftler „biz‟ olmayı öğrendikleri gibi, „ben‟ i de korumayı becerirler. Eşleriyle birçok
konuda birlikte davranmak, birlikte karar vermek ve birlikte düşünmek durumunda kalsalar
da, gerektiğinde eşlerinden farklı düşünüp farklı davranabilirler. Eşler bazen zevk aldıkları bir
faaliyet, hobi vb. nedeniyle birbirlerinden ayrı zaman geçirmeyi başarabilirler.

• Cinsellik konusunda nicelik ve nitelik bakımından uyum sağlamayı becerirler. Eşler
birbirlerine beklentilerini açıkça ifade ederler. Bu beklentileri karşılamaya da isteklidirler.

• Ebeveynlik konusunda eşler arasında uzlaşma sağlanmıştır. Çocuklarına nasıl
davranacakları, hangi konularda nasıl tavır takınmaları gerektiği konusunda fikir birliğine
varmışlardır.

• Hayatın zorluklarına birlikte göğüs gererler. Zor günlerde birbirlerine destek olmayı
başarırlar.

• Mutlu evliliklerde de tartışmalar olur. Ancak bu çiftlerde eşler bireysel farklılıklarını kabul
ederler. Tartışma sırasında öfkelerini kontrol etmeyi becerirler. Tartışma yıkıcı değil, tam tersine
yapıcı olur. Bundan sonra tartışılan konuyla ilgili ne yapılacağıyla veya yapılamayacağıyla
ilgili bir sonuca varılır. Böylelikle, her tartışmadan sonra eşler birbirlerini daha iyi tanıdıklarını
ve ilişkilerini daha iyiye götürdüklerini hissederler.

• Gülmenin ilişkide önemli bir unsur olduğu düşünülmektedir. Birlikte gülen çiftlerin daha
mutlu oldukları görülmüştür.

• Eşlerden birinin bir sıkıntısı veya sorunu olduğunda, diğeri ona destek olur. Eşler birbirini
nasıl rahatlatacağını bilir ve bunu başarır.

• Mutlu çiftler ilişkilerinin başında birbirleriyle ilgili yarattıkları romantik hayalleri hayatta
tutmayı becerirler. Eşlerinin nasıl biri olduğuna dair idealize ettikleri imaj hala, aşağı yukarı,
aynıdır. İlk günlerde eşleriyle ilgili düşündüklerini bir yerlerde hala yaşatırlar.
Bu 9 maddenin yanında her çift için farklı olan öncelikler ve mutluluk kaynakları da vardır.
Ama her şeyden önce, çiftlerin ilişkileri için göstermek istedikleri çaba ilişkide en belirleyici
faktör olmaktadır.
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Yunus Baran

Fifty Kuruş

Hayata dair gözlemlerimi paylaştığım bir yazımda daha sizlerle birlikte olmaktan tarifi
imkansız bir mutluluk duyduğumu belirterek satırlarıma başlamak istedim. Nihavent
Makamı‟ndaki bu girişin sebeb-i mucibesi biraz alaturka bir yazı olacağının bir nevi
emaresi...

Malumunuz aylar önce biriktirdiğim paranın dörtte biri ile bir adet Paris aktarmalı New York
bileti alıp Burak Kut‟umuzun, Rafet El Roman‟ımızın ve de Tarkan‟ımızın kliplerine konu
olmuş ışıltılı diyarlara süzüldüm. Gökyüzü hiç bu kadar uçsuz bucaksız gelmemişti. Kuş olup
yuvadan uçan kızlarımızın önündeki uzun yol bir anlığına aklıma geldi, titredim ve kendime
geldim.

Işıltılı kente yumuşak bir iniş yaptıktan sonra valizimi alma isteğim hasıl oldu normal olarak.
Köyden indim şehre atmosferine benzer bir ambians oluştu, şaşırdım. Sonra yine titredim ve
„‟İstanbul‟umun hakkını hiç bir metropole yedirmem‟‟ dedim.

İlk maceramın başlangıcı bu ana tekabül ediyor. Valizim kayıp!

İngilizce soru sorduğunuzda sizi sonuna kadar dinleyip, her söylediğinizi anladığını tasdik
eden ve fakat sohbetin sonunda Fransızca cevap verme cüretinde bulunan güzelim Fransızlar
valizimi NY‟a transfer etmemişler. Dakika bir gol bir dedikleri bu olsa gerek sayın seyirciler.
Ağlamak istiyorum. Kendi eksenim etrafında iki tur attım, ayaklarım birbirine dolandı ve yere
çakıldım. El uzatan da yok. „‟Önümüzdeki maçlara bakacağız‟‟ diyerek havaalanından ağır
aksak yol aldım. Ertesi gün biraz ucuz edebiyat yapmak suretiyle valizimin transferini
gerçekleştirdim ve o an kendi kendime „oğlum Yunus‟ dedim. Evet sadece bunu dedim. Ne
diyeceğimi bilemediğimi siz de tahmin etmişsinizdir.

Ölmeden önce Büyük Elma‟yı mutlaka görmek isteyenlerdenseniz 
ve biraz daha ileri gidip bu şehirde yaşamak isteyenlerdenseniz 
sözümüz, daha doğrusu yazımız size... İşte bir NY tespiti.

dünya
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Girişimci Ve Gezmek İçin Gelen Kardeşlere Öneriler
„Ne işin var kardeşim otursana evinde. Neden macera arıyorsun‟ hazır şablon sorusunu
soranlar olacaktır elbet. Söyleyeyim. Sebebi var, bahanesi yok. Bir vizyon gezisi diyelim. Biraz
da merak. İyi de oldu gelmek. Dünyanın kaç bucak olduğunu öğreniyor burada insan.
Bir Türk gözüyle köşe bucak bir açıklama yapayım müsaadenizle.

First olarak İngilizce öğrenmek için terk-i diyar etmek isteyen genç ve girişimci kardeşlerim, bu
sözüm size;
NY bu girişim için uygun bir yer değil. İstanbul‟dakinden daha fazla Türk‟le karşılaşma
ihtimaliniz var desem sanırım biraz abartarak bir gerçeğe parmak basmış olurum. Bu çılgın
Türk‟lerden kaçsanız da onlar sizi bulur. Daha iç eyaletlerde böylesi bir öğrenme aşkı ve
isteği daha da amacına ulaşacaktır.

Gezmek için gelen arkadaşlarım, bu sözüm de size;
Orta üçten sonra unuttuğunuz tüm harita okuma bilgilerinizi burada yenileyeceksiniz.
Ayakkabılarınızı ise hiç olmadığı kadar eskiteceksiniz. Gezilecek çok yer var, yürünecek çok
yol var. Fıstıkçıya adres sorduğunuzda dört sokak ileride, iki cadde sağda, sağdan onbeşinci
bina gibi bir cevap alınca da çok şaşıracaksınız. Öyle elle tarif yok. „‟Yaklaşık olarak üçyüz
adım git, oradan tekrar sor” olayı yok. Kuşbakışı-nokta atışı bir sistem geliştirmişler ki
adamlar: hayran kalmamak elde değil.

“New York‟un taşı toprağı altındır, ben bir çalışmaya gideyim” diyenler, bu sözüm de size;
Türkiye‟de sahip olduğunuz hiçbir unvan ve bilgi seviyesi burada kimse tarafından
önemsenmemekle birlikte: bu değersizlik suratınıza -eski Türk filmlerindeki sevgilinin attığı bir
tokat gibi- geldiğinde canınız çok acıyacak. Mesela komi, garson, ekmek arası sucuk
yapıcısı, raf dizicisi ve toz alıcısı gibi unvanlarınız CV‟nizde yer alıyor ve mesela pazarlama
kariyeriniz kadar parlak bir ekmek arası sucuk yapıcılığı kariyeriniz varsa belki biraz rahat
edebilirsiniz. Vizyonunuz bu yolla kazanacağınız parayla örtüşürse ne ala. Yoksa doktora
yapmaya gelip taksi şoförlüğü üzerine ihtisas yapan Necmi Abi olur çıkarsınız. Taksimetreyi
açmayı unutur, en uzun yolculuğunuzdan en az parayı alırsınız.

Saati 7 Dolar‟a çalışacağınız işlerin size getirisi maddi olarak ekonomik kazanç gibi görünse
de yüzde 95 Türkler‟in yanında çalışmak zorunda kalacağınız için büyük bir sıkıntı
duyacağınızı temin ederim. Aynı dili konuşan insanların teoride daha çok iletişim halinde
bulunması ve anlaşması gerekir. Fakat neden buradaki Türkler bu denli iletişimden yoksun bir
imaj kaybında. İsviçreli bilim adamları ışınlanma ile ilgili çalışmalarını bırakıp bu konuya
odaklanmış durumda.
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Gel, gez, gör, git paketi ile satın alacağın bir uçak bileti inan seni çok eğlendirecek. Kalmayı
düşünürsen gökdelenden aşağı atılmayı ve sonrasında yoldan geçen bir hayırseverin sana
verdiği spatula ile kendini kazımak hoşuna giderse zevklerine karışamam. O hayırsever bir
homeless olabilir. Sonrasında ona verecek 1 Dolarınız yoksa: onun da iyi davranacağını
kimse temin edemez.

“Etin Kilosu Kaça, En Ucuz Elektronikler Nerede”
“Ah be güzel kardeşim sen ki eğlenceli bir adamsın, ne bu kaos tablosu” dediğini duyar
gibiyim. Zira kulaklarım iyi işitir. Evet, eğleniyorum, eğlenmeye de devam ediyorum. Fakat
eğlenmeyenleri gördükçe de içim cız etmiyor değil. Cızbız köfte oldu yüreğim.

New York‟a gelmeyi hak eden o kadar çok vizyon sahibi, bu deneyimi yaşamayı hak eden,
geleceği parlak, kişisel gelişimi tam, parlak çocuklar varken buraya neden bu kadar
sorumsuz ve gereksiz insanları toplamışlar bilmiyorum. Onu da vakti geniş başka bilim
adamlarına havale ediyorum.

Her gelenden şu soruları duydukça kendimden geçiyorum. Siz gelecekseniz lütfen bu gibi
soruları önceden “Google edin de” gelin.
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„‟Etin kilosu kaç para, en ucuz elektronik eşyayı nereden alırım, outlet kıyafetler giyilmiş oluyor
mu, hangi bar daha çılgın, pantolonların boyları bizimkiyle eşit mi, metronun uzunluğu kaç
kilometre, geri dönüştürülmüş tuvalet kağıtları kullanılmışlarından mı yapılıyor, çekik gözlüler
aslında birbirine benzemiyor mu ne, helal kesilmiş domuz helal midir, üst sokağa yürüyerek mi
daha hızlı giderim yoksa metroyla mı, çizgi film indirsek FBI bizi de basar mı, Mc Donalds‟da
üstüme sıcak kahve döksem milyoner olur muyum, burada da işe alırken kızları kayırıyorlar mı,
Central Park‟ta beyaz atletle mangal yapabilir miyim, 5 minareli cami nerede, Times
Meydanı‟nda kolbastı yapan oldu mu, 50 Kuruş mu daha büyük 50 Cent mi, apaçiler buradan
mı dünyaya yayıldı ve son olarak Starbucks‟da Türk kahvesi satılıyor mu?”

Bu soruları soran herkesi konsolosluğa şikayet edip geldikleri yere geri gönderilmeleri için
elimden geleni yapacağım. Söyleyeyim!

Sanat, kültür, şehir hayatı, özgürlük, eğlence, hoplamaca, zıplamaca, adam kayırmaca,
paranla okumaca, alemlere akmaca, karıya kıza bakmaca, yoldan geçene laf atmaca, laf
atamadığına omuz atmaca, gece geç yatıp sabah geç kalkmaca, dolaşmaca ve de coşmaca
gibi isteklerinin hepsine imkan tanıyan bu uyumayan şehir uykusuzluk sıkıntısı çekiyor.
Gelirken bir kutu uyku ilacını yanına almayı unutma.

Burada herkes ekstra ordinary. Sen de onlardan biri olabilirsin. Eğlenceye kaldığın yerden
devam.

Satırlarıma son vermezden evvel, faydalı olur düşüncesiyle bir paylaşım daha yapayım.

Benim gözlüklerimden şehrin binasını, taksisini, Splinter ustalarla dolu metrosunu, yolunu,
caddesini, metroda uyuyan çekik gözlüsünü, Meksika style kısa boylu-geniş pantolonlusunu,
pizzasever bir halkın pırıltılı kentine dair derin ve detayda kalmış izlerini merak edersen
http://ordinaryunus.tumblr.com/ adresindeki fotolarla oyalanabilirsin.

Minaresiz Kent New York‟tan bildirdim.
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Ayşe Dural

yeni ne var
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Bakar Mısın?
Martı‟nın Şubat sayısında „Her mevsim aşk‟ yazısını okuyacağınız
Betül Dursun‟un „Bakar mısın?‟ isimli romanı raflardaki yerini aldı.
Ayakitap‟tan çıkan „Bakar mısın?‟ asıl mesleği bilgisayar
mühendisliği olan Betül Dursun‟un ilk romanı. Roman okurken
kafanızda karakterler, mekanlar canlanıyorsa eğer, o roman ustaca
kaleme alınmış demektir. Dursun‟un romanını okurken
kahramanlar , mekanlar, hatta evlerin içini bile kafanızda
canlanıyor. Dört kişi ve dört hikayenin kesiştiği bir roman „Bakar
mısın?‟ Aslında dört farklı öykü ve dört farklı yaşam okuyoruz. Bu
da edebiyatımızda az rastlanır bir kurguyu çıkarıyor karşımıza.
Dursun, işte bu dört kişi etrafında aslında sürüklenen yaşamların
portresini çiziyor. Gelecek vaat eden yazarlar arsında belki de ilk
sıralarda yer alan Betül Dursun‟un „Bakar mısın?‟ ı övgüyü hak
ediyor doğrusu. Kitabın ilk bölümü „Yolculuk‟ alıp götürüyor zaten
ve sonra elinizden bırakamıyorsunuz.

Hüzün Seremonisi
Genç Gazeteci Erkan Öztürk'ün ilk romanı „Hüzün Seremonisi‟,
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle 130 sayfa olarak
yayımlandı. „Hüzün Seremonisi‟ aşkın, umudun, özlemin, hayal
kırıklığının, bekleyişin ama en çok da hüznün romanı...
Hayatımızdan sevinçler çıkınca geriye sadece hüzün kalmıyor mu?
Ve hayatı aslında hüzünlerimiz anlamlandırmıyor mu? Hüzün
Seremonisi ruhumuza şiirsel bir incelikle dokunuyor. Kitaptan bir
bölüm:Erkan Öztürk'ün özgeçmişi: 1985 yılında Ardahan'da
doğdu. Öztürk, öyküler yazıyor ve ikinci romanı üzerinde çalışıyor.
Ankara'da yaşıyor.

Bu sayfamızda sizlere yeni kitaplar, yeni CD‟ler, kültür yaşamındaki 
yeniliklere yer vereceğiz. Önce kitaplar sonra da….

Kitaplardan iPhone’daki Müzeye
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Nazım Hikmet‟in Bedri Rahmi‟nin Arşivinden Bilinmeyen Şiirleri
İş Bankası Kültür Yayınları ve Yapı Kredi Kültür Yayınları, büyük şair
Nazım Hikmet‟in doğum gününde, Bedri Rahmi Eyüboğlu‟nun
arşivinde özenle 50 yıl boyunca korunmuş bir makara bant kaydını
kitap-CD haline getirerek okurla paylaşıyor.
Paris‟te 1961‟de kaydedilen Nazım Hikmet‟in kendi sesinden şiirleri
aynı zamanda şairin doğumgünü olan 17 Ocak Pazartesi
gününden itibaren “Büyük İnsanlık / Kendi Sesinden Şiirler” adıyla
raflarda olacak. Nazım‟ın 57 şiirinin kendi sesinden dinlenebileceği
eser, Nazım‟ın hiç bilinmeyen iki şiirini de hem ses kaydı, hem de
yazılı olarak ilk kez okura sunuyor.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kulesi Aydınlatma Projesi Tamamlandı
İstanbul‟un değişmez simgelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi
Beyazıt Yangın Kulesi, İstanbul Üniversitesi, Siemens ve OSRAM‟ın
işbirliğiyle gerçekleştirilen aydınlatma projesiyle eski günlerine geri
döndü.

Proje kapsamında, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi‟ne
özel bir de internet sitesi yapıldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın
Kulesi ile ilgili bilgilere artık www.beyazityanginkulesi.com
adresinden ulaşabileceksiniz. Tarihî eserlerle zarar vermeyen LED
teknolojisi ile aydınlatılan Beyazıt Kulesi, İstanbullulara ertesi gün
havanın nasıl olacağını da bildirecek. Gerçekleştirilen ışıklandırma
sistemine göre mavi açık ve güneşli, yeşil yağmurlu, sarı sisli
havayı, kırmızı ise kar yağışını simgeliyor.

Pera Müzesi iPhone Uygulaması Yenilendi
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi yeni iPhone uygulamasıyla
müze ziyaretini müze mekanı dışına taşıyor. Ziyaretçiler, detaylı
olarak Pera Müzesi iPhone uygulamasında, Etkinlik Takvimi‟nden
sözel etkinlikleri, eğitim ve film gösterim programlarını takip
edebilecek; Pera Film ve Pera Eğitim‟den programları hakkında
detaylı bilgi alabilecek; Sergiler bölümünden Koleksiyon ve Süreli
Sergiler üzerine oluşturulan metinlere ve görsel seçkilere
ulaşabilecek. Ziyaret‟ten ise, Pera Müzesi ziyaret saatleri, giriş
ücretleri, adres ve ulaşım hakkında bilgi alabilecekler. Pera Müzesi
iPhone uygulamasını Pera Müzesi websitesi Mobil Uygulamalar‟dan
ya da iTunes Mağazası‟ndan ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulama için
internet bağlantısı gerekmektedir ve akıllı telefonlarda çalışan
mobil site ile birlikte çalışır.
www.peramuzesi.org.tr
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Hasan Yalçın

Frida Kahlo ve Diego Rivera

Eserleri ilk kez İstanbul’da

68

sergi

Sizlere çağımızın en kıymetli sanatçılarından, muhteşem 
Frida Kahlo ve Diego Rivera sergisinden söz etmek 
istiyorum.

Filmini, hatırlamadığım bir nedenle izlemeyi yarım 
bıraktığım Frida Kahlo‟nun eserlerinin her bir birbirinden 
ilgi çekici ve derin. Gelman Koleksiyonu‟ndan edinilen 40 
değerli parçanın sergilendiği Pera Müzesi‟nde Meksikalı 
sanatçının eserlerini 20 Mart 2011′e kadar ziyaret 
edebilirsiniz.

Geçirdiği korkunç kaza sonrası hayatının da akışı değişen 
Frida‟nın bu durumu eserlerine de yansımıştır.

Özellikle ben Sephia mürekkep ile yaptığı serbest 
çalışmalardan çok etkilendim. Belki de o tarzı sevdiğim 
içindir.

Frida, Meksikalı Michalangelo olarak anılan ünlü ressam 
Diego Rivera ile hayatını birleştirmiştir. Aslında iki zıt kutup 
olmalarına rağmen ki bu sanatçıların eserlerine de yansır, 
büyük bir aşkla birbirlerine bağlanmışlardır.

Frida kendi hayatı ve çektiği acıları küçük tuvaller üzerine 
resmetmeyi tercih ederken, Diego daha büyük çalışmalar 
ile toplumsal ve sosyal içerikli eserler üretmiştir.

Frida‟nın sergide örneklerini görebileceğiniz eserler 
arasında yer alan hasta yatağında yaptığı kendi oto 
portreleri de son derece güzel. Ayrıca sergiyi gezerken 
sanatçıyla ilgili bir çok bilgiye de ulaşmanız mümkün.

Resim severlerin sergi sona ermeden Pera Müzesini en az 
bir kez ziyaret etmesinde fayda var.

Sanatçıların eserleri Türkiye‟de ilk kez sergileniyor, sergi 20 Mart 
2011‟e kadar açık.
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Burcu Tüzün

pati aşkına

Kediler bugün her yerdeler ama geçmişte ilk çıktıkları bölge, tarihteki yerleri bugün hala
araştırılıyor. Çünkü pek çok hayvan bir yana kediler, uzun bir tarih boyunca çok önemli
konumlara sahip olmuşlar. Bugün itilip kakılan, sokaklarda bile yaşamaları fazlalık görülen
kediler bakın bazı dönemlerde nerelere kadar yükselmişler. Ve bakın hangi sebeplerle onlara
nankör, şeytani varlık denilmiş...

Mısır ve Kedilerin Yükselişi
Kedilerin ilk çıkış belgeleri hala araştırma konusu. Ancak bilinen en eski bölgeleri Mısır ve
MÖ 4000 yılları. Mısırlılar evcilleştirdikleri kedileri avcı, balıkçı ve en önemlisi tarlalarına
dadanan fareleri yakalamak için kullandılar. Tarımın çok önemli olduğu bölgede, baş
düşman farelere karşı büyük zaferler kazanan kediler zaman içinde büyük saygı kazanarak
Mısır'da koruyucu Tanrı oldular.

Totem olmaya kadar yükselen kediler, sonunda Tanrıların mabedine kadar ulaştılar. Önce
güneş Tanrısı Ra'nın mabedinde Ra'yı, ardından da yıkıcı rolü olan yılan Tanrı Nafdet'i temsil
ettiler. Bubastis bölgesinde, kral Bastet formunda gizli tapınağın koruyucusu oldular. Bast adı
da verilen bu Tanrı aşkın ve gücün simgesiydi. Bu nedenle bu dönemdeki kediler
mumyalanarak bugünlere kadar geldiler. Bir çeşit güneş ve bereket Tanrısı da olan Osiris de
tarihte kedi ile temsil edilen figürlerdendir.

Kediler türünün nereden geldiği en fazla merak edilen hayvandır. 
Kediler üstüne pek çok belgesel hazırlanır, büyük kedilerin peşinden 
gider fotoğrafçılar. Tarihte şöyle kısa bir tur yapıp kedileri yeniden 
tanımaya ne dersiniz? 

Tarihte Kediler
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Bu dönemde kediler o kadar değerliydiler ki, yanlışlıkla bile olsa bir kedinin ölümüne sebep
olan kişiye ölüm cezası verilebiliyordu. Kediler aile içerisinde de önemli bir yere sahiplerdi ki,
ölümlerinin ardından aile bireyleri kaşlarını traş ederek yaslarını belli ederlerdi. Herhangi bir
yangında ilk kurtarılan insanlardan önce kedilerdi.

Akıllı bir Persiyan kralı, Mısırlılara karşı savaşını hazırlattığı kedi sembollü kalkan ve flamalarla
kazandı. Kedilere zarar vermeyi büyük lanet sayan Mısırlılar Persiyanlılar‟a saldırmaktan
vazgeçerek geri çekildiler.

Çin ve Hindistan Kedileri Keşfetti
Mısır'ın ardından kedileri keşfeden Çin ve Hindistan oldu. Avlanma kaabiliyetleriyle öne çıkan
kediler, görsel güzellikleriyle de evcil hayvan olarak kabul gördüler.
Mısırlılar‟ın bir hazine gibi gördükleri kedileri, Yunanlılar‟ın çalarak Avrupa'ya götürdükleri
söylenir.

Roma Efsanesi
Sezar, Nil'i işgal ettiğinde, Alexandria halkı bir kediyi öldüren Romalı‟yı taşa tuttu. Bu da ardı
arkası kesilmeyen çarpışmaları getirdi. Büyük çarpışmalar, Kleopatra ve Mark Anthony'nin
ölümüyle son buldu. Ardından da kediler kanun dışı bırakıldılar.

Japonya Tarihinde Kediler
Kediler, 6. yüzyılda Japonya'da da önem kazandılar. Her tapınak, fareleri uzak tutmaları içn 2
kedi barındırırdı. Kedi aşığı olarak da bilinen imparator Hidijo döneminde kediler o kadar
önemsendiler ki, ipek böceklerini koruması gereken kedilerin rahatsız edilmemeleri için,
kapılara ve duvarlara çeşitli porselen, ahşap üzerine kedi resimleri çizildi. Ancak bunun
fareleri korkutmaması, ilk defa kedilerin işe yaramaz, şeytani, tembel gibi sıfatlarla
anılmalarına sebep oldu.

Orta çağlarda, kediler renklerinden dolayı iyi şans getiren veya şeytani olarak anıldılar.
Japonlar‟ın bu kedi aşkı dinleriyle bağlantılı olmasa da yoganın kaynağında kedi uyuyuşunu
açığa çıkardı.

Saflığın bir sembolü olarak kediler, mükemmel ve tek Buddha ile takipçileri arasında aracılık
yaptı.
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Araplar, Hz Muhammed ve Kediler
Yedinci yüzyılda ise Araplar, köpeklerde gördükleri kirli ruhun tersine kedilerin tertemiz bir
ruha sahip olduklarına inanırlardı. İslam'dan önce Altın Kedi'ye tapan Araplar için İslam
sonrası Hz. Muhammed'in kedi sevgisini de benimsedikleri söylenir. Bir efsaneye göre de, Hz.
Muhammed hırkasının üzerinde uyuyan kedisini uyandırmamak için hırkasının parçasını keser.
Buna müteşekkir bakan kedinin 3 defa sırtını sıvazlar. Kedilerin bu nedenle 7 canlı oldukları
ve 4 ayak üstüne düştükleri söylenir. Bu sırada parmağının değdiği yerlerde de 3 parmağının
izi çıkar. Bu izlerin birleşiminin isminin baş harfi olan M'yi oluşturduğuna inanılır. Tekir
kedilerin hemen hemen tamamında M harfini görmek mümkün.

Avrupa'da Kediler
Bundan sonrasında Avrupa'da önce fare avlamaları nedeniyle sevilen kediler, daha sonra
kilise duyurularıyla şeytani varlıklar olarak görüldüler. Kedi avları başlatıldı. Belçika kedilerini
katedral çatılarına kapattı. Almanya kedi sahiplerini kedilerinin kulaklarını kesmeye zorladı.
Tüm Orta Çağ boyunca kediler Avrupa'da şeytani varlık olarak görüldüler.

Neyse ki, 1970lerde ortaya çıkan bir çeşit gri fare, kedilere şans kapısını araladı. Bu
dönemde göreve geri çağrılan kediler, tüm cadı hikayelerinden kendisini temize çıkardı.
1885'te hastalıklara mikrop denen organizmaların olduğunun açığa çıkarılmasıyla, sürekli
kendilerini temizleyen kediler tekrar eskisi gibi sevilmeye başlandı.

O gün bugündür, kediler her dilde pek çok alanda anlatılır...
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İşgal Yıllarında İstanbul - 3
Ceren Çıkın

Dizi yazımızın üçüncü bölümünde işgal yıllarında kadınları ele
alıyor. Kadının değişen toplumsal rolü çerçevesinde yine günlük
hayatın içinde gezinmeye devam ediyoruz; yıl 1916….

Dört yıl süren dünya savaşından sonra âdetler gevşemiş, nisbi ve gereklilikler doğrultusunda
bir özgürlük ortamı oluşmuştur; koşullar, hangi ırk ya da dinden olursa olsun kadınları gözü
pek kılar. Toplumsal hayatta çok sınırlı bir şekilde yer alan kadın, iş yerlerinde sıklıkla görünür
olur. Bürolar, fabrikalar, atölyeler ya da hastanelerde cepheye giden erkeklerin yerini alan ve
çoğu kez ailenin geçimini sağlayan dul Türk kadınları, kamusal alanlarda, toplu taşıtlarda,
idari birimlerde ve ticari faaliyetlerde artık daha çok yer almaya başlarlar. Geleneksel
Osmanlı hayat tarzının koşullara bağlı olarak değişmesi ve kadınların çalışma hayatına
girmesinde, Osmanlı siyasetinin son dönemlerine hâkim olan, Batılı fikir akımlarından ve
özellikle de pozitivizmden etkilenen İttihat ve Terakki Partisi‟nin kadınlara yönelik
politikalarının da etkisi vardı. İttihatçılar, kadınlara karşı tavır ve siyasetlerinde de ilerici tabir
edilen bir tutum izlemişlerdi. Bu nedenle öğretmenlik, edebiyat, dokuma sanayi gibi
alanlarda tecrübe sahibi olmuş bir kadın kadrosu zaten mevcuttu. Ayrıca savaş sırasında
çalışan kadınlar için Enver Paşa‟nın karısı Naciye Sultan‟ın himayesi altında 9 Haziran
1916‟da bir dernek kurulmuştu. Ordu için üniformalar, çamaşır, kum torbaları dikiyorlardı.
Atölyelerde 6000 – 7000 kadın günde 10 kuruş yevmiye ile; 7-8 bin kadın da evinde
çalışıyordu. 1919‟da kadınlar, posta memuru, sekreter ve Boğaz vapurlarında kasadar ve
biletçi olarak çalışmaya başladılar. İstanbul Belediyesi de kadınları çöpçü olarak işe aldı.
Sabiha Zekeriya Sertel, kadınların iş hayatındaki varlığının yalnızca savaş koşullarıyla
açıklanamayacağını, feminist hareketin dünya genelinde artık görmezlikten gelinemeyecek bir
raddeye ulaştığını ifade eden yazılar kaleme alıyor; Fransız L‟Illustration gazetesi, İttihat ve
Terakki Cemiyeti‟nin aktif bir üyesi olan Emine Semiye Hanım‟ı haber yapıyordu. Yanı sıra
kadın erkek ilişkilerindeki değişmeler, bazı yönleriyle toplumsal yapıyı zorluyor, savaş
Anadolu‟yu kasıp kavururken İstanbul‟da kuşaklar ve cinsiyetler arasında ortaya çıkan bir
çatışma da sürüp gidiyordu. Fakat tabii dini çevreler, olan bitene bir dur demekten kendilerini
alamadılar ve 1920‟de çıkartılan bir kararnameyle Müslüman kadınların tiyatro sahnesine
çıkmasını yasakladılar.
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Basın ve Sansür

Bu günlerde İstanbul basınına düşünsel karmaşalar hakimdir. Basın tam anlamıyla birbirine
düşmüş, ikiye bölünmüştü: İşgale karşı direnmeyi seçen Kuvayı Milliyeciler ve Mütareke‟nin
devletin lehine bir gelişme olduğu görüşünü benimseyen ve İngilizleri övenler. Azınlık
gazeteleri ise ayrılıkçı fikirlerini rahatça dillendiriyor, Türklerin Asya‟nın neresine sürüleceği ve
İstanbul‟un Türkler de kalıp kalmayacağı tartışılıyordu. Buna karşılık İngiliz Dışişleri Bakanlığı,
bu İngiliz yanlısı basını kastederek, İstanbul Yüksek Komiseri Calthorpe‟a şöyle bir emir verir:
“Türklerin dostluk gösterilerine yüz vermeyin, yenildiklerini anlasınlar!”

Basında giderek artan muhalefet karşısında İngilizlerin isteği üzerine hükümet, 1 Aralık‟ta
gazetelere ve hatta mektuplara sansür koyar. Buna göre İtilaf Devletleri‟nin askeri harekâtı
hakkında heyecan verici, milliyetlerin arasını açan, Padişah‟a saygısızlık içeren, büyük
devletlere düşmanlık güden ve hükümet şeklini değiştirmeye yönelik yayın yapılamayacaktı.
Ertesi günden itibaren İstanbul‟da gazeteler, birçok yerleri sansürlenmiş halde çıkmaya
başladı. Bu kararı yürürlüğe koyan Osmanlı hükümeti ve iktidarıysa giderek zayıflamakta ve
gözden düşmektedir.

Mizah basını, mütareke sonrasında bir parça daha özgürce davranmaya başlar. Jön Türklerin
yönetimindeki Karagöz adlı mizah dergisi halk tabakalarının, hayat pahalılığı ve karaborsa
konusundaki bıkkınlığını dile getirir ve yurtsever duyguları canlandırmaya çalışır. Mizah
gazeteleri, işgal kuvvetleri hakkında doğrudan eleştiriler yapmamak koşuluyla, sansürcülerin
makas darbelerinden kurtulmayı başarırlar. Siyasal sorunları ele alamadıklarından toplumsal
olgulara yönelir ve halkın geçim sıkıntısını, hayat pahalılığını, yeni zenginleri hicvederler. 5
Şubat 1919‟da gazetelere konan sansür daha da ağırlaştırılır. Sıkıyönetim olan yerlerde her
türlü gazete ve kitap yayımı askeri veya mülki sansür kurulunun izni olmadıkça kesinlikle
yasaklanır.

8 Şubat 1919‟da Fransız General d‟Esperey, İstanbul‟a gelir. Beyoğlu‟nda kendisi için bir
zafer alayı tertip edilmiştir. Bindiği beyaz at, kara derili iki insan tarafından çekilmektedir.
Kendisini karşılayan Osmanlı bandosunu, atını ürküttüğü için susturur. Dolmabahçe‟de
oturacağını söyleyerek padişahın oradan çıkarılmasını ister. Beyoğlu‟nda kendisini
karşılayanlara mağrur pozlarla karşılık verir. Bir Türk subayı kendisini selamlamadığı için
Harbiye Nazırı‟nın istifa etmesini ister. Fatih edasıyla Cadde-i Kebir‟den geçen general, Türk
kamuoyunun vicdanında bir yara açar. Süleyman Nazif bu olayı “Kara Gün” başlıklı yazısıyla,
Hadisat gazetesinin sayfalarına taşır. İşgal gününden itibaren basına ağır bir sansür
uygulayan İtilaf devletlerinin Nazif için uygun gördüğü ceza, d‟Esperey‟in kurşuna dizilmesini
istemesine karşın, Hadisat‟ın 15 gün kapatılması olur. Diğer tarafta İstanbul Rumları,
Osmanlı Hükümeti ile ilişkilerini kestiklerini ve vatandaşlık sorumluluklarını reddettiklerini
bildirirler; Yunanistan ile birleşmek isteğindedirler. Ailelerindeki erkeklerin Milli Mücadele
saflarına katıldığı, takipten kaçmak için saklandığı İstanbullu kadınlar ise Mart 1919‟da Fatih
Türbesi‟nde şehitleri anma toplantısı düzenleyerek, işgale karşı kadın direnişini başlatmış
olurlar.
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Rus Göçmenler

Mütareke öncesi ve sonrasında İstanbul‟a sürekli bir göçmen akını olur; şehrin
toplumsal dokusu, köklü dönüşümlere uğrar. Düşman işgali altındaki
bölgelerden gelen Türklerin yanında, İstanbul‟un çehresini değiştiren göçmen
grubu, o sıralarda İstanbul ve Sırbistan dışında kimsenin kendilerine vize
vermediği, Rusya‟daki Bolşevik Devrim‟den kaçan Rus aristokrasisi ve zengin
tabakasından oluşan Beyaz Ruslardır. On binlercesi sersefil bir şekilde İstanbul‟a
varırlar; varlıklı olmalarına karşın yanlarına az sayıda şey alabilmiş, canlarını zor
kurtarmışlardır. İstanbul‟daki camiler, yetkililerin izniyle Rus göçmenler için bir
süre yatakhane işlevi görür. Onların gelişiyle birlikte, Zafer Toprak‟ın deyişiyle
“Sefalet ve sefahat İstanbul‟da buluşur.” Paul Dumont ise Rus göçmenler için
İstanbul‟un ne ifade ettiğini şöyle açıklar: “Karadeniz limanlarından
yararlanarak çatışma bölgelerinden uzaklaşıp batıya yönelenler için sultanların
masalsı başkenti İstanbul, ilk serap, bütün düşler için ilk sıçrama noktasıydı.”

Çar‟ın ordusundan ayrılma askerler, başlarda eşlerinin kürkleri ve
mücevherlerini sattılar; bunlar da suyunu çekince sokaklarda, buldukları ne
varsa satmaya, üstlerinde üniformaları olduğu halde seyyar satıcılık yapmaya ya
da kumar oynatmaya başladılar; otomobil tamirciliği, fotoğrafçılık,
marangozluk, taksi şoförlüğü gibi alanlarda iş bulabildiler. Fakat eski memurlar,
yargıçlar, serbest meslek mensupları ve her çeşit “entelektüel” için eski
meslekleriyle uzaktan yakından alakalı bir iş bulmak imkânsızdı. Sonunda bunlar
en iyi ihtimalle restorasyonculuk, muhasebecilik, sekreterlik, daha az şanslı
olanlar ise garsonluk, kunduracılık, arabacılık, tezgahtarlık, aşçılık, kaynakçılık
gibi işler buldular. Rus kadınları ise geçimlerini sağlamak konusunda erkeklere
göre daha başarılı idiler; “Çünkü güzeldiler, çünkü kolay elde edilebildikleri
konusunda bir şöhrete sahiptiler. Çünkü azla yetiniyorlardı.”

Kısa sürede Rus Yahudilerinin ellerine geçen Beyoğlu ve çevresindeki lokanta,
konser, bar, kabare, kumarhane gibi eğlence mekanlarında, genellikle, bu
zabitlerin eşleri olan “kibar Moskof kadınları” garsonluk ediyorlardı; kocaları ise
bu mekanlarda kapıcı, barmen, krupiye ya da piyanist olarak çalışıyorlardı.
“Ancak” diyor Toprak “zevcelerin bulunduğu yerlerde çalışmak kural dışıydı. Bu
tür yerlerde karı kocanın gözden ırak olması gerekiyordu. Kadınlar iş saatlerinde
kocalarından uzak ve serbesttiler. Tutkunlarına ucuz gönül vermemeyi de
biliyorlardı. Sessiz sedasız İstanbul hovardasını soyup soğana çevirmeden hayli
marifetliydiler. Sabahın saat ikisinden sonra her koca karısını diğer barın
kapısında bekler ve eve götürürdü.”
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Çok kötü koşullarda İstanbul‟a ulaşan ve çoğu yolda bitlenen göçmenlerden
kadınların büyük çoğunluğu saçlarını kökünden keserek, buldukları çul çaput ne
varsa başlarına geçirdiler. Fakat İstanbul ahalisi, “Rusbaşı” adını da vererek
kısa saçı, kısa sürede bir moda akımı hâline getirir. Dersaadet hanımefendileri,
peçe takmaz olur; baş Rus kadınlarının yaptığı gibi bir tülbentle sarılır. Bu
değişimin ardından artık “İstanbul‟un hanımları Cumhuriyet‟in kılık kıyafet ve
şapka devrimine Mütareke‟den itibaren hazırdılar.”

Rus kadınlarının varlığının yarattığı yeni güzellik anlayışı, eskinin esmer, tombul
köylü güzellerini gözden düşürerek, sarışın, mavi gözlü, ince yapılı bir kadın
olarak ortaya çıktı. Tiyatrolar, kabareler, varyeteler, eğlence mekanları bu tipte
kadınlarla dolup taşmaya başladı. Rus genç kızlarının en kolay para
kazanabilecekleri iş, çıplak model bulunmasının neredeyse imkânsız olduğu o
yıllarda, modellik yapmaktı. Sanayi-i Nefise Mektebi‟ne (Güzel Sanatlar
Fakültesi) sık sık gider oldular. Namık İsmail, Çallı İbrahim, Feyhaman Duran
gibi ressamlar, Nina adında bir Rus kızını eserlerinde resmettiler. Böylelikle
geleneksel Galatasaray sergilerinde nüler izlenir oldu. Divanyolu, Aksaray,
Kocamustafapaşa‟daki kahvehaneler, kolları, göğüsleri açık, güler yüzlü, sarışın
Rus dilberlerinin tombala oynatarak para kazandıkları mekanlar haline geldi ve
dolup taşmaya başladı. Az paraya oldukça lezzetli yemeklerin yenebildiği, servisi
Rus genç kızlarının yaptığı Rus lokantaları açılmaya başlandı. Ruslar,
pastanecilik sektöründe de etkili oldular; İstanbul halkının çeşit çeşit pastayla
tanıştırdılar; üst tabaka, eskinin muhallebicilerin yüzüne bakmaz ve Rus
pastanelerinden çıkmaz oldu; buralarda da servisi yapan Rus genç kızları oldu.
Bu dönemde İstanbul‟da fuhuş da arttı. Resmi zabıta kayıtlarına göre şehirde
2.125‟i vesikalı ve beklenilenin tersine Müslüman olmak üzere 4.500-5.000
civarında kadın fahişelik yaparak geçimini sağlıyordu.

78





martı* Şubat 2011

Malum Şubat ayında okullar yarı yıl tatiline giriyor. İşte size 
birkaç öneri: 13 Şubat‟a kadar, santralatölye‟de çocuklar yeni 

deneyimler yaşayabilir. Hem çocukların ilgi alanlarını 
genişletmek, hem sosyalleşmek hem de ufuklarını açmak için 

hafta sonu ve süreli atölyelerde çocuklar bilim,sanat ve teknoloji 
ile buluşacaklar.

www.santralatolye.com

Geçtiğimiz aylarda Bremen Mızıkacıları ve Oz Büyücüsü ile 
İstanbullu çocuklarla buluşan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, sömestr 

tatilinde yeniden İstanbul‟da. Çocuklar, 5–6, 12–13, 19–20 ve 
27 Şubat‟ta Beşiktaş Kültür Merkezi‟nde Kediler ve Fareler 

Mutfağı ile ilk dönemin stresini atarak doyasıya eğlenecek. Zorlu 
Çocuk Tiyatrosu hakkındaki detaylı bilgilere ve turne programı 

www.zorlucocuktiyatrosu.com

Akbank Çocuk Tiyatrosu‟nun “En Mutlu Kim” oyunu çocuklarla 
buluşmaya devam ediyor. Yavuz Pekman‟ın yazdığı, Hayrettin 

Arslanoğlu‟nun yönetmenliğini yaptığı oyun 5-12-19-26 Şubat 
2011 tarihlerinde saat 11:30‟da Akbank Sanat‟ta sahnelenecek.

www.akbanksanat.com

Sadberk Hanım Müzesi “Hanedan ve Kamera-Osmanlı 
Sarayından Portreler” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay‟ın yaptığı ve Ömer M. Koç‟un 
kişisel koleksiyonundan seçilen fotoğraflardan oluşan sergide 

Osmanlı sultan ve hanedan üyelerinin saray fotoğrafçıları 
tarafından çekilmiş, bir kısmı imzalı ve ithaflı porte fotoğrafları 

yer alıyor. Sergi 24 Nisan‟a kadar gezilebilir. 
www.sadberkhanimmuzesi.org.tr

Kültür Sanat Ajandası
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İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 2 Şubat – 4 Mart tarihleri 
arasında Türkiye‟nin en önemli fotoğraf sanatçılarından İzzet 
Keribar ile Fransız çağdaş sanatçı Laurence Aegerter‟in
Fransa‟daki farklı müzelerde gerçekleştirdikleri fotoğrafları 
sergiliyor. Sergide yer alan fotoğraflar, müze mekanlarında sanat 
yapıtlarıyla ziyaretçiler ve eseri seyredenler arasındaki ilişkiyi iki 
sanatçının farklı bakış açısıyla yansıtıyor.
www.infist.org

Paris‟te yaşayan İnci Eviner, Kırık Manifestolar (Broken
Manifestos) sergisi, 2 Nisan‟a kadar  Paris Modern Sanat 
Müzesi‟nde gezilebilir. Sanatçı Kırık Manifestolar‟da Avrupa 
kimliğinin inşası uğruna göze alınan dışlama ve ayrımcılıklara 
eleştirel bir bakış getiren ve bu perspektiften demokrasi 
kavramını sorgulayan üç yerleştirmeden oluşan bir kompozisyon 
sunuyor.
www.incieviner.net & www.samartprojects.com

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Şubat konserlerini 
kaçırmayın der Martı: 
07 Şubat Pazartesi 20.00
Borusan Quartet “Şostakoviç Akşamı  Konuk Solist: Toros CAN, 
piyano
14 Şubat Pazartesi 20.00
Sevgililer Günü konseri Burçin BÜKE, piyano
21 Şubat Pazartesi 20.00
“Beethoven”Ensemble Kheops
www.sureyyaoperasi.org

Daha fazla kültür sanat:
www.kultursanatajansi.com

www.facebook.com/KulturSantAjansi 81
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Tramisumania
Binnur Akhun Önen – Zeynep Braggiotti

akdeniz‟de iki martı

Son yıllarda hayatımıza bir tatlı girdi: Tramisu. Herkesin kendine

göre bir tarifi vardır. Bu sayfalarda gerçek tramisu tarifinin yanı sıra
bir de tramisu ekmeğinin öyküsünü ve reçetesini bulacaksınız.

Akdeniz‟de iki martı; yani biz, bu dergiye yazmaya başladığımızdan beridir, İtalya
semalarında uçuşa devam ediyoruz.

Geçen gün katıldığımız bir televizyon programında sordular: “İtalyan Mutfağı, bizim Türk
Mutfağı‟na yakın diyebilir miyiz?”

Son dönemlerde, toplumumuz açısından en hızlı benimsenen, en çok rağbet gören bir mutfak
İtalyan Mutfağı. Bu yakınlığın kaynağı, iki Akdeniz ülkesi oluşumuzdan mıdır, yoksa savaşlar
zamanında, göçlerin sebebiyet verdiği, çeşitli damak tatlarının birbirleriyle
harmanlanmasından mıdır, bilinmez. Bugün bilinen tek gerçek, İtalyan Mutfağı‟nı çok
sevdiğimiz ve hatta neredeyse “bizim yemek, bizim tatlı” diyebilecek kadar benimsemiş
olmamızdır.

Buradan yola çıkarak bir “Tiramisumania” yaratalım istedik bu ay.

İşte size „Tiramisu‟ ve „Tiramisu Ekmeği‟
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Tiramisu Ekmeği

Hazır „pastaban‟lar çıktı çıkalı hayatlarımız çok değişti. Gülmeyin, ciddiyim. Aslında gülün
gülün, ilk cümlede niyet edilmiş bir abartı var. Elbette hayatlarımızda çok şey değişmedi.
Ama bir şey var ki özellikle ama özellikle pastaban (bu kelime bana çocukluğumun çizgi film
kahramanı Esteban‟ı hatırlatıyor- o yüzden de ekstra sevimli geliyor) sayesinde her ev
sınırlarına girdi; o da elbette başlıktan tahmin edeceğiniz gibi TİRAMİSU….

„Pastaban‟lar, bir diğer deyişle hazır pandispanya tabanları „tüketin lütfen!‟ toplumuna ne
zaman girdi hatırlamıyorum bile… Ancak bir ürünün arkasında yer alan mini minnacık bir tarif
bir toplumun mutfak kültürüne nasıl bu kadar devasa bir etki yapar benim için merak konusu.

Bu satırları okuyan birçoğunuz, “Aaa evet, bir keresinde ben de o karınca duası gibi ama kısa
tarifi okuyarak tiramisu yaptım ve de çok takdir aldım,” diyorsunuz, eminim.

Evet tarif kısaydı ve çok kolaydı.

Ancak sıkı durun ben de daha kısası var.. Hem de neredeyse „sıfır emek‟…

Ancak tarifi hayata sıfır emekle geçirmek için çok önemli bir ilk şart var, o da mutfağınızda 
(onca irili ufafklı mutfak aletinin yanına bir gün bir şekilde konulmuş) bir ekmek makinenizin 
olması. (Gerçi makinesi olmayanlar da bu ekmeği yapabilir, ancak o zaman „sıfır emek‟ 
iddiası kendi kendini çürütmüş olacaktır. Bu ekmeği ellerinizle yapmak istiyorsanız, tüm 
malzemeyi ellerinizle yoğurup, ekmeği şekillendirip, yağlı kağıt serilmiş- ya da hafif yağlanmış-
bir tepsiye yerleştirip iki saat kadar kabarmasını beklemelisiniz. Ardından da ora ısıda önceden 
ısıtılmış fırınınıza vererek kabuk rengi istediğiniz ayara gelinceye kadar pişirmelisiniz)

Şu an burnuma gelen kokular beni bir nevi „lezzet beklentisi delisi‟ne çevirmiş durumda. Koşup 
koşup pişirme işleminin ne zaman biteceğini gösteren ekrana, ve bir de “ay hala çökmedi!” 
kelimelerini telaffuz etmeme sebep olan makine camına bakıyorum.

Sadece 2,5 bardak unla eşyanın tabiatına aykırı bir şekilde bu kadar erken ve bu kadar çok 
kabaran bir ekmek tecrübelerime dayanarak söylüyorum çoktan çökmüş olmalıydı.

Uzun zamandır bir ekmek için bu kadar heyecanlanmamıştım.

Tahmin edersiniz ki bu bir tatlı ekmek…

İçinde tiramisuda da olan nescafe, krem peynir ve bir de bonus „çikolatalı drajeler‟ var…

Zaman doldu. Ekmeğimiz pişti- soğudu-kesildi-yenildi; çook beğenildi:

Yumuşacık, sünger gibi, oldukça ilginç bir ekmek bu. Arada ağzınıza gelen kahve taneleri ise 
mest edici.
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Tiramisu (beni yuları çek!)

Kelimenin Türkçe meali bu; „Beni Yukarı Çek‟… Ama bu tatlıya dalış yapılınca insan hep o
derinlikte kalmayı yeğleyebilir.

Tiramisu, klasik ve geleneksel bir İtalyan tatlısı olmasına rağmen, geçmişi ancak bir yüzyıl
öncesine dayanmaktadır. Kaynaklar çok farklı doğuşlar biçmişlerdir onun için.

Örneğin, bir tanesi der ki tiramisu, çok değil sadece 15-20 sene kadar önce, Kuzey İtalya‟da
Treviso şehrinde bulunan „Le Beccherie‟ adlı restoranda ilk defa yapılmış, tadılmış. Ve hatta
adı da „Loli‟ olarak konulmuş. Başka tarih sayfaları ise Siena‟da doğduğunu yazar. Öyle ki
Toskana Dükü, Cosimo III için tasarlanmış bir tatlı diye de ekler. Diğer bir kaynak ise, Birinci
Dünya Savaşı zamanında, kadınların savaşan erkekleri için yaptıklarını bile söyler. İçeriğindeki
kahvenin vereceği enerji sayesinde savaş uğruna silah tutan elleri daha güçlü kılacağına ve
sağ salim onların eve dönmesini sağlayacağına inanılmıştır.

İlginç olan aslında, Italyanlar‟ın Tiramisu‟ya zamanında yeteri kadar ilgi göstermemiş
olmaları. Neden mi? Çünkü, 1983 öncesine kadar bu tatlıyla ilgili yazılı bir belge
bulunmamaktadır İtalyan yemek kitapları sayfalarında. Evet, bir yerde yazılıdır aslında. Ancak,
yan yana dizilmiş harfler Yunanca çıkar karşımıza.

Malzemeler:
20 adet kedi dili bisküvisi
250 gr. Mascarpoen peyniri veya labne peyniri
4 yemek kaşığı şeker
3 yumurta, sarısı ve beyazı ayrılmış.
Islatmak için,
4 kişilik Türk kahvesi veya filtre kahve
1-2 kapak badem likörü veya 1 tatlı kaşığı badem esansı
Üzeri için: Türk kahvesi
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Yumurta beyazlarını kar haline getirin ve bir kenarda bekletin.
Yumurta sarıları ile şekeri yavaş yavaş çırpın. Ancak sulanmamasına dikkat edin.
Peyniri ilave edin ve tekrar karıştırın.
Kar haline getirdiğiniz yumurtayı bir tahta kaşık yada spatula yardımıyla peynirli karışıma
yedirin.
Kahvenizi hazırladıktan sonra geniş bir kaseye dökün ve içine likörünüzü ilave edin.
Tiramisuyu servis edeceğiniz kabınızın ölçüsüne göre kedi dillerinden bir kısmını kahveye
bandırın ve kabın tabanına dizin.
Üzerine peynirli karışımdan dökün ve kedi dillerini iyice kapatmasını sağlayın.
Geri kalan kedi dili bisküvilerinizi de aynı şekilde, önce kahveye bandırın, daha sonra önce
döşenenlerin üzerine dizin.
Tekrar peynirli karışımla kaplayın.
Kedi dili bisküvilerini bitirip en üstte peynirli karışım kalacak şekilde işleme devam edin.

En son olarak türk kahvesini süzgeçten geçirip tatlının üzerinde dolaştırın.
En üstteki peynirli karışımı komple kahve ile kaplayın.

Servis yapmadan önce en az 6 saat buzdolabında tutun.
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Tiramisu Ekmeği

Malzemeler:

2 kaşık krem peynir (4 de kaldırır gibi)
3/4 kap neskafe (sıcak olmasın)
2 + ½ yemek kaşığı şeker
Yarım çay kaşığı tuz
2+1/2 kap un
2 çay kaşığı instant maya

Bip sesinden sonra:
1/3 kap çikolata kaplı kahve drajeleri

Not: “Çok Şeker” adlı şeker butiklerinden içinde kahve tanecikleri olan çikolata drajelerinden 
aldım bir miktar. Bu drajeler çok lezizdi. Pişirmeden bir tane, bir tane daha derken baktım 
oranı bayağı azaltmışım. Daha başka renkli drajeler de kattım ekmeğe. Eğer bu tür şekerciler 
yoksa civarınızda, marketlerden Milka gibi markaların drajelerini edinebilirsiniz.
Temel ekmek ayarı, küçük somun. Mutlaka pişirin, afiyetle yiyin.
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Birincil Ayna 
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Nurcan  Örtügen Gök 

Cam:
Genellikle büyük cam şirketlerinin satmakta olduğu 19 mm kalınlığında düz plaka soda-kireç
cam istenilen çapta daire şeklinde kestirilip, kenarları pahlanmak sureti ile ayna yapımında
kullanılır.

Alet:
Aynayı yontmak için kullanılan ayna çapındaki araçtır. Cam kullanılabileceği gibi ayna
çapında dişçi alçısına veya yine aynı çapta mermer plaka üzerine epoksi ile cam mozaik
yapıştırmak sureti ile de aşındırma aleti yapılabilir. Eğer daha önceden elimizde, yapacağımız
aynaya uygun dış bükey bir alet var ise metal somunu da alet olarak kullanmamız
mümkündür.

Geçen yazımızda teleskop yapımının aşamalarından bahsetmiştik.
Bu yazımızda ise aynalı bir teleskopun en önemli parçası olan
Birincil Ayna yapımı için gerekli malzemelerden bahsedeceğiz.

kaldırım astronomu
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Aşındırıcılar:
Halk dilinde zımpara tozu olarak bilinirler. Aşağıdaki büyüklükteki silisyum karbürler ile kaba
aşındırma işlemi, alüminyum oksitler ile de ince aşındırma işlemi yapılır.

80 grit silisyum karbür
120 grit silisyum karbür
180 grit silisyum karbür
220 grit silisyum karbür
30 mikron aluminyum oksit
15 mikron aluminyum oksit
5 mikron aluminyum oksit
3 mikron aluminyum oksit

Optik Reçine:
Optik reçine; karasakız, kolafan ve balmumu karışımları
ile elde edilebilir.

Komparatör Saati:
Derinlik ölçümü için kullanılacak hassas ölçü aletidir.
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Çalışma Tezgahı:
Ayna yontmak için çalışma tezgahı gereklidir. Masa üzerinde çalışabilmek için üst parçası
dönen bir alet kullanılabilir ya da bir varil üstünde sabit durabilir. Çalışma esnasında bunun
etrafında dönülür.

Test Düzeneği:
Cilalama ve biçimlendirme sırasında aynanın yüzey hassaslığını görmemize yarayan araçtır.
Çeşitli test türleri vardır. En basit olan Ronchi test düzeneği iki parçadan oluşur. Aynayı dik
şekilde koyabileceğimiz ahşaptan yapılmış bir plarform ve üzerinde ronchi ızgarası ve ışık
bulunan basit bir düzenektir.
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