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

Tablo: Henri Matisse





1 Nisan…

Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz biri? Hiç 
kimse şaka yapmadı bana! Kandırılmak isterdim! Oysa ben 
kendime sık sık şaka yapıyorum, kendimi şaşırtıyorum. Hatta 
kendime 1 Nisan dedim bu kez )

Bu ay 23 Nisan var bir de, çocuklar gibi şen olmayı istediğim ve 
yapacağım. Ne güzel bir ay bu Nisan, üstelik bende bir Nisan 
bebeğiyim. 

Kelimeler bizi yeni düşüncelere yolculuğa çıkartır,  düşünceler  
duygulara… Seçtiğimiz kelimelerle yolculuğa çıkmak çok 
keyifli, umarım kelimelerinizi seçiyor ve çıktığınız yolculuktan 
memnun kalıyorsunuz, çünkü yaşadıklarınız o kelimenin 
yarattığı duygular. Bir grup çalışmasının sonrasında hepimiz bir 
birimiz hakkında konuşurken bir arkadaşım, benim için 
“kelimelere hayran” demişti. Sonrasında birlikte hayran 
olduğumuz kelimeleri çıkarttık. Benimkiler; öğrenmek, öğrenci 
olmak, değişim, bilgi, kariyer, paylaşım, gelişim, hayal 
kurmak…  

Hayran olduğum kelimelerin anlamı, içindekiler, derinliği 
yaşamın anlamını şekillendiriyor.  Zihnim onlarla ne kadar dolu 
ise, ben o kadar üretken, o kadar keyifli, o kadar mücadeleci 
oluyorum.  

Sizin hayran olduğunuz kelimeler hangileri?

Yine yeni bir sayıda yeni pek çok kelime ile paylaşımdayız. 
Emek veren herkese teşekkür ediyorum.  Yeni yazarlar eklendi 
aramıza. Hoş geldiniz ) 

Ey Martı okur, sana da çok  teşekkür ediyorum, okuyun, 
okutun ve çevreniz ile paylaşın lütfen…

Martı yol arkadaşınız olsun. Sevgiyle mutlu olun…

yasemin ne der
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Çocuklarımız, doğdukları andan itibaren tüm yaĢamımızı değiĢtiren bir güce
sahipler. Anne veya baba olduğumuz an bir daha hiç bir Ģey eskisi gibi olmuyor.
Büyük bir sorumluluk alıyoruz. Aldığımız bu sorumlulukla çocuklarımızın
hayatına sahip çıkıyoruz. Bizim hayatımızı, bizim onlara verdiğimiz hayatı
yaĢamalarını istiyoruz. Çünkü anne ve babayız, deneyimliyiz, daha çok biliyoruz
ve onlar için hep en iyisini istiyoruz.

Ancak bunlar bizim isteklerimiz…

Yıllar, yıllar önce Usta Halil Cibran‟ın yazdıkları bugün de aynen doğru, bize yol
gösteriyor.

Çocuklar
Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,
Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları.
Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler
Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.
Onlara sevginizi verebilirsiniz, düĢüncelerinizi değil.
Çünkü onların da kendi düĢünceleri vardır.
Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.
Çünkü ruhlar yarındadır,
Siz ise yarını düĢlerinizde bile göremezsiniz.
Siz onlar gibi olmaya çalıĢabilirsiniz ama sakın onları
Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.
Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alıĢveriĢi yoktur.
Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmıĢ oklar.
Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.
Okçunun önünde kıvançla eğilin
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar
BaĢını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

Halil Cibran

Yasemin SUNGUR

Çocuklarımız 

geliĢim
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Biz anne ve baba olarak onları bir birey olarak yaĢama hazırlarken kendi
isteklerimizi öncelikle sundukça karĢılaĢtığımız Ģey bir direnç oluyor. Bizim
istediğimiz çocuk olmadıklarında, beklediğimiz davranıĢları görmediğimizde ise
endiĢe ile değiĢime zorluyoruz.

Bizler kendi anne ve babalarımızın aynısı mı olduk, ya da onların istediği kiĢiler
mi olduk? Yoksa kendimiz olmayı, kendimize yetmeyi baĢardık mı? Çocuklarımız
için kurduğumuz hayalde bizim çocuklarımız var mı? Yoksa kendimiz için mi
hayal kuruyoruz.

Ne yapmalıyız? Öncelikle kendileri olmaları, kendilerini anlatmaları, kendilerini
yaĢamaları için o gücü bulmalarına yol açmalı ve fırsat vermeliyiz.

Nasıl yapacağız? Onları en açık Ģekilde tanımalı ve hissettiklerimizi,
gördüklerimizi kendileri ile konuĢmalıyız. DavranıĢımız tepki vermek değil,
anlayarak yol göstermek, yön vermek olmalıdır.

Sevgiyle dinleyin onları, kendilerini gerçekleĢtirecekleri güvenli ortam için her
zaman aynı fikirde olmayı değil, her fikri konuĢmayı, tartıĢmayı ve uzlaĢmayı
seçin. Böylece çocuğunuzun öğrenme, sevme, saygı duyma ve yaratma
yeteneğini geliĢtirin.
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Ceren ÇIKIN

Çocuklar ve Kahramanlar 

Çocuğunuzun geliĢimi açısından kahramanların öneminin farkında mısınız? Peki
çocuğunuz bir kahraman olsun ister misiniz? Belki de cevabınız “evet”. Öyleyse
nasıl bir kahraman? Öncelikle kahraman kimdir, nedir?

Tarihe adını yazdıranları da var, roman kahramanları da; halk öykülerinin
kahramanları da var çizgi romanların da. Ġdeolojilerin, toplumsal kurumların ve
sistemlerin yarattığı, tabiri caizse icat ettiği, uydurduğu; sinema ve benzeri
dalların kurguladığı kahramanlar da var dünyada, toplumların vicdanlarında ve
belleklerinde yer etmiĢleri de. En genel anlamıyla diyebiliriz ki, belirli özellikleri,
eylemleri, düĢünüĢ ve davranıĢ biçimleriyle diğer insanlardan farklılaĢmıĢ ve fark
yaratmıĢ kiĢilerdir kahramanlar. Herkes, kendi düĢüncesine, inancına göre içini
farklı Ģekillerde doldurabilir. Modern çağın en civcivli zamanında dünyaya
gelmiĢ olan çocuklarınızın, her gün düzenli olarak gözüne gözüne sokulan
zorlama kahramanlar da var.
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Kahramanlar, gerçek ya da kurgulanmıĢ olsun, özellikle de karakter geliĢiminin
ilk evrelerindeki çocuklar için rol modelleri; yapıp ettikleri “doğru ve meĢru”
sayılan kiĢiler; insanların –en azından varsayımda- “sevdikleri ve saydıkları”
kabul edilen –ki insanın en temel ihtiyaçlarındandır sevilmek, onaylanmak-
insanlar. ĠĢte tam da bu sebeplerle ebeveynlerin iki kere önemsemeleri gereken
bir konu bu : Çocuğunuzun kahramanı kim?

Öncelikle çocuklarınızın ilk ve en önemli kahramanları sizlersiniz ve çocuklar,
sizlerin söylediklerinizden çok, yaptıklarınızla ilgileniyorlar. Eylemlerinizi model
alıyorlar, yalnızca dilinizde kalanları değil. Ġkinci olarak, eğer çocuğunuzun çizgi
filmlerde ve oyunlardakiler dıĢında tanıĢtığı, tanıdığı kahramanlar yoksa daha az
düĢünüĢ ve davranıĢ kalıbı, daha az çözüm yolu, daha az tutum ve tavır, daha
az karakter özelliği, kısaca daha az “ihtimal” biliyorlar demektir. Peki daha
çoğuyla nasıl tanıĢtırabilirsiniz? Cevabı elbette kitaplarda gizli.

Kitap okumanın belki de en az dile getirilen yararı budur : Daha çok kahraman
tanımak. Her kahraman, ister insan olsun ister hayvan, ister uzaylı olsun ister
sevimli bir canavar, temelde cesaret, dürüstlük, giriĢkenlik, kendisi kadar
baĢkalarını da düĢünmek, merhametli ve iyi kalpli olmak gibi belirli özelliklere
sahip olmakla birlikte baĢka baĢka karakterlerdir.
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Her karakterin öyküsü, yaĢamı anlamaya ve anlamlandırmaya çalıĢan çocuklara
farklı kapılar açar. Kitaplar ve kahramanlar, zorluklar ve engeller karĢısında
alınabilecek tutumlar, sorunlara yaklaĢımlarda seçilecek birbirinden farklı çözüm
yolları, baĢarıya ulaĢma Ģekilleri, kendini ifade etme ve insanlarla iletiĢim ve
iliĢki kurma becerileri gibi insan yaĢamı için hayati önemdeki alanlarda,
çocukların kısa sürede çok yol almalarını sağlar. Buna hayat tecrübesini erken
yaĢta edinmek olarak da bakabiliriz. Ayrıca, doğamız gereği kahramanlarla
özdeĢleĢme ve kendimizi onlarla kıyaslama eğiliminde olduğumuzdan, çocuğun
kendini tanıması, keĢfetmesi için de önemlidir çok kahraman tanımak.

Kitaplar ve kahramanlardan bahsettiğimiz bu türde bilgileri edinebilmek içinse
yine sizlere yani asıl kahramanlarının rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Çünkü
yalnızca okumak yetmez, öyküler ve karakterler üzerinde düĢünmek gerekir.
Kahramanın, öyküde nasıl bir yol izlediğini, nerede doğru nerede hatalı
davrandığını, ne yapsaydı daha mutlu olacağını ya da onu baĢarıya hangi
davranıĢının götürdüğünü anlamalarında ebeveynlerin yol göstericiliğine ihtiyaç
duyarlar. En önemlisi, okudukları Ģey üzerinde düĢünme ve okuduğunu
sorgulama alıĢkanlığı geliĢtirirler. Özgür düĢünen ve kendi seçtiği Ģekilde
kahramanca davranan bireyler olarak yetiĢtirmek istiyorsanız çocuklarınızı,
okumak, araĢtırmak ve sorgulamak alıĢkanlıklarından daha önemli ne olabilir?

En iyi öğretmen, öğrencisini günün birinde kendisine ihtiyaç duymayacak kadar
iyi yetiĢtirebilen kiĢiyse eğer, siz de çocuğunuzun en iyi kahramanı olun
böylelikle…
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Ekim Düşü İle Düşlerimi Ektim
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Nurcan  Örtügen GÖK 

Ülkemizde çok güzel Ģeyler de oluyor. Örneğin Ġlk Teleskopum
projesiyle her okul bir teleskop sahibi olmaya baĢladı. ĠĢte projenin
mimarı Nurcan Ötügen Gök‟ün kaleminden Ġlk Teleskopum.

kaldırım astronomu

O‟nun sözleri kulağımdan hiç çıkmıyor: “Hala astronot olabilirsin Nurcan.”
Geceler boyu düĢündüğümü hiç unutmuyorum. Ben nasıl astronot olacaktım?
ĠĢte 34 senedir hayalini kurduğum uzay iki adım ötemde duruyordu o akĢam.
Önce hangi yöne bakacağımı ĢaĢırmıĢtım. Ah keĢke bir de o aldığım teleskopu
kullanmayı biliyor olsaydım. Hiç bilgisayar görmemiĢ birinin bilgisayarı nereden
açacağını bilmemesi durumundan farksızdı benim durumum da. Okudum, gece
gündüz durmadan okudum, araĢtırdım, hiç bilmediğim bu uçsuz bucaksız
dünyayı.
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Bunca senedir bekledikten sonra hep beklediğim uzay benim ona gitmeme
gerek kalmadan bana gelmiĢti, artık geri dönüĢü yoktu. Mecburdum onu
keĢfetmeye, mecburdum içimdeki meraklı çocuğun elini tutmaya… Hayatımdaki
en muhteĢem kırılma noktası olmuĢtu bu yeni bakıĢ açısı.

Ekim DüĢü (October Sky) isimli bir film izledim bir gece. Gerçek bir öyküden
uyarlanan, maden kasabasında yetiĢen ve madencilikten öte bir geleceği
olmayan bir gencin Sputnik‟in fırlatılması ile içinde kıpırdayan roket yapma
sevdasıydı “Evet, ben de kendi teleskopumu yapacağım” kararını aldıran.
Okudum, araĢtırdım, baĢarısız olup defalarca yeniden yeniden yonttum,
cilaladım ilk aynamı. Ağladım, güldüm onunla beraber. Ondan alacağım ıĢıktı
beni motive eden; kendi hayallerimle yoğurduğum.

2009 senesinde Ġstanbul Kültür Üniversitesi‟nin düzenlemiĢ olduğu Amatör
Teleskop Yapım ÇalıĢtayı‟nın ikincisine katılabilmek bir diğer dönüm noktam
oldu. Hem bu iĢin eğitimini aldım, hem de gökyüzünü daha detaylı tanıma fırsatı
buldum. O zamanlar 2,5 yaĢında olan oğlum, geceleri yatmadan önce “Anne
bu gece bana yıldızları göstermedin” dedikçe, hiç unutmadığım çocukluk
hayallerimin aslında baĢka çocuklarda da hala var olabileceğini hatırlattı bana.
ĠĢte o zaman ben bu teleskoplardan birini bir okula armağan etmeliyim dedim.
Sosyal medyadaki dostların destekleri ile „Ġlk Teleskopum‟ projesi doğmuĢ oldu
böylece. Türkiye‟nin her ilinde en az bir okul ilk teleskopuna sahip olmalıydı
benim gibi.

martı* nisan 2011
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Projenin ilk teleskopu, 2010 senesinde Ġstanbul Esenler Kazım Karabekir
ilköğretim Okulu‟na hediye edilerek baĢladı. Orada okuyan 3 bin 500 öğrenci
gökyüzü ve evren ile tanıĢıyorlar Ģimdi. Akabinde ilk sponsorumu buldum.
Kilis‟te Ekrem Çetin Ġlköğretim Okulu oldu ikinci teleskopun sahibi. Nisan
ayında da Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi ilk teleskopuna kavuĢacak.

Anadolu‟dan; Bingöl, Samsun, Hatay gibi illerden gelen talepler için,
Türkiye‟nin her iline teleskop kazandırmak için sponsor bulmaya devam
edeceğim. O teleskoptan bakan çocukların gözlerindeki ıĢıltı hiçbir yıldızda
bulunamaz. Aslında her birimiz bilim insanı olarak doğuyoruz. Her Ģeyi merak
ediyor, çevremizi araĢtırıyoruz. Büyüdükçe Einstein‟ın da dediği gibi “Her bir
minik merak tohumu toplumun kendisi tarafından eziliyor.”

Bir insana dokunmanın bir yıldıza dokunmaktan daha zor olduğuna inanıyor;
bir yıldıza dokunabilen bireylerin insanlara dokunmakta, barıĢ ve sevgi dolu bir
geleceğe katkıda önemli rol oynayacağına inanıyorum.

Benim hikayem baĢka bir hikayenin baĢlaması ile son bulacak. Ve o hikaye
Türkiye‟nin ilk uzay aracını yapan bir gencin, „Çocuktum, bizim okula bir abla
bir teleskop vermiĢti‟ diye baĢlayacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum.
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Yaptığınız iĢi kısaca tanımlar mısınız?
Doğum Fotoğrafçısıyım. Bir bebeğin doğduğu günü belgeliyorum. Doğum
öncesi bekleyiĢ süreci, doğum anı, ilk muayenesi, ilk banyosu, annesi ve
babasıyla ilk tanıĢtığı an...

Kendinizi tanıtırken veya sizi tanıtırken “ne” dendiğinizde hoĢunuza gidiyor?
Tabii ki mesleğim söylendiğinde, “Doğum Fotoğrafçısı Alev DurmuĢoğlu”.

ġu an yaptığınız iĢ dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin yaptığınız
iĢi yapan birisinin günü nasıl geçer?
ĠĢte bu hiç belli değildir. Bugün fotoğraf düzenlemeyi planlamıĢ olabilirim ancak
gelebilecek bir telefonla aniden doğuma da koĢabilirim. Doğumdaysam o
günüm zaten hastanede geçer. Değilsem, bilgisayar baĢında, önceki
doğumların fotoğraflarını düzenliyor olurum. Ya da albüm, poster hazırlıyor
olabilirim.

Bugün fotoğraf düzenlemeyeyim, yarın yaparım deme lüksüm her zaman var.
Ancak “yarın” olduğunda doğuma gitme olasılığım da olabileceğinden hiçbir
zaman evdeki hesaplar çarĢıya uymaz.

O Bir Doğum Fotoğrafçısı

kariyer sohbeti

Yasemin SUNGUR
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“Hiçbir Ģey için geç değil!” Üniversiteyi kazanamamıĢ, bir 
Ģekilde istediği mesleği yapamamıĢ insanların ümitsizliğe 
kapılmak yerine, “sıfırdan” baĢlamayı göze almalarını ve 
kendilerini mutlu edecek iĢi yapana dek peĢini 
bırakmamalarını tavsiye ediyorum. 
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ĠĢ hayatınıza baĢlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız?
Aslında çok karıĢık. Çok küçük yaĢta çalıĢmaya baĢladım. Önceleri okuldan
arta kalan zamanları değerlendiriyordum. Daha sonra maddi anlamda ihtiyaç
artınca, liseyi bırakıp çalıĢmaya baĢladım. Bir pazarlama firmasında telefonlara
bakmak, oto alım-satım iĢlemleri yapan bir iĢyerinde ofis içi ve ofis dıĢı (ruhsat
plaka iĢlemleri vs) çalıĢmak, bir parti evinde mutfağa yardımcı olmak,
palyaçoluk, kitap satıĢı, sonrasında farklı firmalarda halkla iliĢkiler ve reklam
departmanlarında çeĢitli görevler... Derken bir gün gazetede mezun olduğun
üniversitenin iĢ ilanını gördüm. Yönetici asistanı arıyorlardı. O güne dek adını
bile duymamıĢtım üniversitenin. Zaten baĢvurudan 3 ay sonra aranıp iĢe
çağrılınca öğrendim ki, henüz kurulum aĢamasındaymıĢ.

Üniversitede dekan asistanı olarak iĢe baĢladım. Tanıtım faaliyetleri, ilk
öğrencilerin iĢlemleri, kurulum çalıĢmaları derken neredeyse görev almadığım
birim kalmadı. Ġlk açılacağı sene üniversitenin sloganı “Hayatınızı DeğiĢtiren
Üniversite” olarak belirlenmiĢti. Gerçekten benim de hayatımı değiĢtirdi. 7 sene
süren dıĢarıdan liseyi bitirme çalıĢmalarım nihayet üniversitedeki 5. çalıĢma
yılımda sonuçlandı ve lise diplomamı alarak üniversite sınavına girdim.

BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel ĠletiĢim
Tasarımı bölümünü burslu kazanarak okumaya baĢladım. BahçeĢehir
Üniversitesinde öğrencilik yıllarım da dahil olmak üzere 10 sene çalıĢtım. Bunun
son 5 senesini öğrencilikle birlikte sürdürdüm.

Üniversitede öğrenciyken (ve bir yandan da okul gazetesinde çalıĢıyorken)
fotoğraf hocama doğum fotoğrafları çekmek istediğimi söyledim. Sanırım
hocamın gözlerindeki ıĢıltıyı görmesem, beni desteklediğini ifade eden sözlerini
duymasam bu kadar cesaretle bu iĢe giriĢemezdim. Ve iĢte 7 senedir bu mesleği
yapıyorum.

Mesleğinizi yaparken örnek aldığınız kimler var?
En çok babamı örnek alıyorum. Çok çalıĢkan, azimli biriydi. ĠĢini çok seviyordu
ve iĢine duyduğu heyecanını daima taze tutmayı baĢarıyordu. Sanırım ben de
heyecanı taze tutma konusunda ona çekmiĢim. Motivasyonumun düĢük olduğu
zamanlarda, hiçbir Ģey yapamıyorsam, çalıĢma masamın yerini değiĢtiriyorum,
yeni kırtasiye malzemeleri alıyorum vs, bunlar beni motive ediyor. DıĢarıdan
gelecek güzel tepkiler de insanı motive eder ancak, kendi kendini motive
etmenin yollarını bulmak her zaman daha çok yol kat etmenizi sağlıyor.
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KarĢılaĢtığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?
Stresli bekleyiĢler, uzun süren bekleyiĢler (bazen bir doğum 10-12 saat ve daha
fazla sürebiliyor), yetiĢme telaĢı, fotoğrafları bilgisayar aktarmadan önce ya bir
Ģey olur da fotoğrafların baĢına bir Ģey gelirse telaĢı... Kısacası geri dönüĢü ve
telafisi mümkün olmayan bir iĢ yaptığım için, hem çalıĢma esnasında hem de
sonrasında bolca stres söz konusu, ama yine de bir bebeğin ilk nefesine Ģahitlik
etmek muhteĢem bir duygu!

Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler?
Her geçen gün bir Ģeyler öğrenmeye devam ediyorum. Mesleğimle ilgili de
daha baĢarılı olmak istiyorum elbette. Güzel planlarım var 2011 senesi için,
ancak bunlar Ģimdilik sürpriz! :)

Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi?
Çocukken hayalim “Çocuk Doktoru” olmaktı. Çünkü düzenli olarak gittiğimiz
çocuk doktorunun muayenehanesi masal gibiydi. Her yer oyuncaklarla doluydu,
kocaman bir kavanozun içinde rengarenk Ģekerler vardı ve her gidiĢimizde o
Ģekerlerden ikram ederdi. Hiçbir zaman korkmadım bu yüzden doktora
gitmekten, hatta iĢimiz bittikten sonra bile bir süre kalıp oyuncaklarla oynamak
isterdim. Oraya gitmek için hasta numarası yapmıĢlığım bile var. Öylesine
etkiledi ki beni o mekan, hep çocuk doktoru olmak istedim. Ancak sayısal
tarafımın oldukça zayıf olduğunu fark etmem çok sürmedi :)

Fotoğraf, her zaman ilgimi çekti. Babam çok meraklıydı. Çocukluğuma ait
binlerce kare fotoğrafım var, küçücük bir çocukken ben de babamın makinesi ile
fotoğraflar çeker, tab edilmesini sabırsızlıkla beklerdim. Uzunca zaman hobi
olarak devam ettim fotoğraf çekmeye, ancak çevremdeki arkadaĢlarımın anne-
baba olmaları, beni bebek-çocuk fotoğrafları çekmeye yönlendirdi. Sonrasında
bebek bekleyen arkadaĢlarımın ihtiyaçlarını karĢılamak üzere devam ettim
fotoğraf çekmeye. (Bu sırada Görsel Sanatlar okuyordum zaten)

Bir gün hiç tanımadığım insanların beni arayıp doğum fotoğraflarını çekmemi
talep etmeleri üzerine anladım ki, ben hobim mesleğe dönüĢmüĢtü bile.
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Nasıl bir öğrenciydiniz?
Ġlkokulda da, üniversitede de sınıfta pür dikkat dinleyen, derse katılan, anlasa
bile sağlama yapmak adına tekrar tekrar sorular sorarak öğretmeni bunaltan,
eve gelince de defteri kitabı fırlatıp ertesi sabaha kadar asla suratlarına
bakmayan bir öğrenci idim. Evde oturup ders çalıĢtığımı çok hatırlamam. Ama
baĢarılıydım! Ödevlerimi de okulda ya da eve gelmeden babamın ofisinde
bitirirdim. Üniversite hayatım boyunca da, tasarım uygulama vs gibi proje
ödevleri haricinde oturup ders çalıĢmadım, projeler içinse sabahladığım çok
oldu, ancak sabahlamamın nedeni de hep en son güne bırakmamdı. Son güne
kadar jüriye bir Ģeyler sunmam gerektiğinin bilinci ile karın ağrıları çeker,
sabaha karĢı aklıma gelen fikri uygulamaya koyar ve alnımın akıyla projeden
çıkardım. Son dakikacı bir insanım, bu gerçekten çok yıpratıcı yorucu bir durum
ama, değiĢtirilmiyor!

En sevdiğiniz dersler hangileriydi?
Türkçe! Yazmayı, okumayı hep çok sevdim. Dil bilgisini çok sevdim. Türkçe
derslerinde (üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersinde) hiç sıkılmadım. Hatta
kredili bir ders olmadığı için ve sabahın en erken saatine konduğu için derse
kimsenin gelmediği günlerde sevgili Türk Dili ve Edebiyatı Hocam, Nebi Ceylan
ile tek baĢımıza ders yaptığımızı hatırladım. Ders de denmez gerçi, daha çok
sohbet ederdik. Ondan o kadar çok Ģey öğrendim ki!

Aslında bu dersi sevmemin nedeni hep öğretmenlerimdi. Ortaokulda sevgili
hocam AyĢen Güner, üniversitede de sevgili hocam Nebi Ceylan, en sevdiğim
dersin hep en sevdiğim ders olarak kalmasını sağladılar.

Üniversitedeki mesleki derslerimin arasında tabii ki Fotoğraf ve bazı tasarım
dersleri vardı çok sevdiklerim, ancak Ģimdi düĢününce görüyorum ki, dersin
hocasını ne kadar seviyorsam, dersi de o kadar sevmiĢim.
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En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Benzer özellikleri var mıydı?
Yukarıda saydıklarım, AyĢen Güner, Nebi Ceylan, Fotoğraf hocam Melih Zafer
Arıcan (mesleğim konusunda bana çok büyük destekleri de olmuĢtur) Tasarım
hocalarımdan Nazlı Eda Noyan ve Güven Çatak (halen ara ara kulaklarını
çınlatırım, e-posta atarım, onlardan öğrendiğim ve mesleğimi yaparken iĢimi,
hayatımı kolaylaĢtıran bir sürü Ģey var.)

Ortak özellikleri sanırım hepsinin bir arkadaĢ gibi yaklaĢması öncelikle. Ders dıĢı
konularda da sohbet etmeleri, bildiklerini aktarırken, gerçekten öğrenip
öğrenmediğinizle ilgileniyor olmaları. Kısacası iĢlerini iĢ olsun diye değil,
gerçekten inanarak ve severek yapıyor olmaları.

Okul hayatınızda ne gibi Ģeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere
katılıyordunuz?
Aslında çok düzensiz ve alıĢılmıĢın dıĢında bir okul hayatım olduğu için, sürekli
olarak yaptığım bir aktivite olmadı hiç. Ara ara ilgilendiğim konular vardı.
Ancak ben zamanımın çoğunu küçük sınıflarda kitap okumaya, üniversitede ise
fotoğraf çekmeye ve çalıĢmaya harcadım.

Hangi bölümde okumak istiyordunuz? Ġstediğiniz bölümde okuyabildiniz mi?
Her Ģeyden önce çok farklı insanları tanımamı ve farklı düĢünce yapısındaki
insanlarla bir arada olmanın ne demek olduğunu anladım. Çünkü ilkokulu 2
farklı okulda, ortaokulu 3 farklı okulda (biri yurtdıĢındaydı üstelik, diğer ikisi
kolej ve devlet okulu idi) liseyi meslek lisesi + akĢam lisesi + açık lise Ģeklinde
okudum. Üniversiteden ise 26 yaĢımda girip, 31 yaĢımda mezun oldum.

Aldığım mesleki ve temel bilgilerin yanı sıra, bir sürü farklı öğretmenimden
hayata dair bir sürü Ģey de öğrendim elbette. Bir bütün olarak
değerlendirildiğinde eğitim hayatının insana kattığı en az değerli Ģeyin çarpım
tablosu, bölgelerin iklim koĢulları, tarihteki savaĢlar vs olduğunu görüyorum.
“Ders” olarak okutulan Ģeylerin, gerçekten emek veren öğretmenlerin olduğu bir
ortamda aralara serpiĢtirilmiĢ bilgiler olduğu kanaatindeyim.
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Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti?
Tüm üniversite yaĢamım zaten bir yandan çalıĢarak geçtiği için aslında hep staj
halindeydim. Özellikle gidip bir yerde staj yapmadım ancak staj çerçevesinde
EczacıbaĢı gibi kurumlarda tasarım projeleri gerçekleĢtirdim.

Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu?
Aydın Doğan Vakfı Genç ĠletiĢimciler yarıĢmasında ödül almam oldu diyebilirim.
Daha fazla adımın anılmasına, daha fazla insanın bana ulaĢmasına ve
portföyümü geliĢtirmeme yardımcı oldu.

ġans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaĢamınızı etkileyen?
Kesinlikle var! Bir firmada, halkla iliĢkiler ve reklam departmanında çalıĢırken
gazetede gördüğüm bir ilanla BahçeĢehir Üniversitesine yönetici sekreterliği için
baĢvurmuĢ olmam, baĢvuruma 3 ay sonra olumlu yanıt almam, üniversitede
Prof.Dr. Nurbay Gültekin‟in asistanı olarak iĢe baĢlamam, iĢe baĢladığımda
henüz tek bir öğrencisi bile olmayan üniversitede kuruluĢ çalıĢmalarından
itibaren bulunmam yaĢamımı çok etkiledi.

Senelerce Nurbay Hoca ile farklı departmanlarda çalıĢtıktan sonra, bir türlü
bitiremediğim liseyi açık öğretim lise programına kaydolarak bitirdim ve
girdiğim üniversite sınavından sonra Görsel Sanatlar ve Görsel ĠletiĢim Tasarımı
bölümünü kazandım. Sevgili Nurbay Hocam tüm bu aĢamalarda, öncesinde,
sonrasında bana inanılmaz destek oldu.

O ilanı görmesem, bir departmanın baĢında iken sekreterlik mi yapacağım
desem, baĢvurmasam, senelerce içinde bulunduğum kurumu sahiplenerek
çalıĢmasam, bugün nerede ne yapıyor olurdum hayal dahi edemiyorum. Tek
bildiğim belki de mesleğimi bulamaz, bugünkü kadar mutlu olamazdım.
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Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan bu öğrencilere tavsiyeleriniz, motive
edecek, daha baĢarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı?
Çok klasik ama “Hiçbir Ģey için geç değil!” Üniversiteyi kazanamamıĢ, bir
Ģekilde istediği mesleği yapamamıĢ insanların ümitsizliğe kapılmak yerine,
“sıfırdan” baĢlamayı göze almalarını ve kendilerini mutlu edecek iĢi yapana dek
peĢini bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki,
sevmediğiniz bir iĢi yapmak insanın kendi kendine yapacağı en büyük
iĢkencelerden biri. Evet süreçler zorlu olabilir, istediğiniz iĢi yapabilmek için bazı
Ģeyleri feda etmek zorunda kalabilirsiniz. Hatta maddi anlamda da zorluklar
çekebilirsiniz, ancak bazı zorlukları göze almadan istenilen noktaya ulaĢmak her
zaman mümkün olmuyor.

Ekibinize genç bir kiĢi seçecek olsanız nelere dikkat edersiniz?
Yeteneğinden önce, naif olup olmadığına, güler yüzlü olmasına (çünkü birebir
insanlarla birlikte çalıĢıyoruz ve doğum yapmak üzere olan bir kadının en son
isteyeceği Ģey karĢısında somurtan biridir sanırım), sabırlı, anlayıĢlı ve hevesli
olup olmadığına bakardım.

Fotoğrafçı olmak isteyen bir gence neler önerirsiniz?
Gerçekten yapmak istedikleri iĢe konsantre olmalarını öneririm. Fotoğrafçı
olmak istiyorlarsa fotoğrafa, tasarımcı olmak istiyorlarsa tasarıma, mühendis
olmak istiyorlarsa mühendisliğe... O iĢi de yapayım, yanında bunu da yapayım,
hem doktor olayım, hem de fotoğrafçı olayım diye bölündükleri sürece bir
Ģeylerin yarım yamalak olması kaçınılmaz. Eğer gerçekten fotoğrafçı olmaya
karar vermiĢlerse, ilgili bölümlerde eğitim alabiliriler, bol bol fotoğraf çekerek
bakıĢ açılarını zenginleĢtirebilirler, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların
çalıĢmalarını inceleyerek, kim nerede ne yapmıĢ gözlemleyebilirler. Özellikle
fotoğrafçıların portfolyolarını incelemek onlara çok Ģey katacaktır.

Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri?
Çabuk ve çok basit Ģeylerle mutlu olabiliyorum. BahsetmiĢtim, canım çalıĢmak
istemediğinde masamın yerini değiĢtirmek bile beni mutlu ediyor, motive
oluyorum. Ya da yeni aldığım bir kalem, çektiğim bir fotoğrafa yapılmıĢ güzel bir
yorum o günü kurtarabiliyor. Çabuk yıkılmıyorum, hemen pes etmiyorum ve
sanırım en önemlisi sıfırdan baĢlamaktan asla korkmuyorum.
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ĠĢinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliĢtirmek istersiniz?
Fırsat bulup doğum haricinde de fotoğraflar çekerek kendimi geliĢtirmeyi
isterim. Ancak biraz tembellik ediyorum sanırım. Doğum fotoğrafı çekmek beni
o kadar tatmin ediyor ki, baĢka bir objenin/insanın fotoğrafını çekme ihtiyacı
hissetmiyorum. Ama buna zaman ayırsam çok iyi olacak.

ĠĢinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz?
Sakin olmaya ve daima olumlu düĢünmeye. Kendi kendime daima “iyi düĢün, iyi
olsun” derim. Sakin ve olumlu olduğum sürece iĢlerin ters gitmeyeceğine
inanıyorum.

Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız?
Kendini beğenmiĢlik gibi algılanmasın ama, kendi çektiğim fotoğraflara
bakarım. Fotoğraflarına baktığım bebeklerin doğdukları günü hatırlamaya
çalıĢırım, ailenin heyecanını, o gün yaĢanılanları, bebeğin o ilk anlarını, bu
bana çok iyi gelir.

Bunun dıĢında bana çok iyi gelen diğer bir Ģey ise kırtasiye alıĢveriĢi yapmak,
kalemler, defterler her zaman beni mutlu etmiĢtir.

Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?
En büyük hobim sanırım inekler :) Ġnekli objeler biriktiriyorum (www.vayinek.com)
Elimdeki objeleri düzenlemek, fotoğraflamak, web sitesine eklemek oldukça
zamanımı alıyor (her ne kadar son zamanlarda biraz ihmal etsem de)
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Sizi yönlendiren, tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım.
BaĢucu kitabım ÇalıkuĢu‟dur. Bazen ben de ÇalıkuĢu gibi her Ģeyi geride
bırakıp, ücra bir Anadolu kasabasına kaçmak ve orada hiç tanımadığım
çocuklara öğretmenlik yapmak isterim. Neden bilmiyorum ama bu karakter beni
hayatımın her döneminde çok etkilemiĢtir.

BaĢucu filmim ise Selvi Boylum Al Yazmalım‟dır. Kitabını da çok severim.

En çok etkilendiğim filmlerden biri de Yahudi asıllı Polonyalı besteci ve piyanist
Władysław Szpilman‟ın hayatının anlatıldığı, bir Roman Polanski filmi olan
Piyanist‟tir. Filmde en çok etkilendiğim Ģey, Władysław Szpilman‟ın 88 yaĢına
kadar yaĢamıĢ olmasıdır. YaĢadığı onca Ģey, karĢılaĢtığı acılar ile bir insanın 88
yaĢına kadar hafızası yerinde hayatta kalması kim bilir nasıl bir acıdır diye
düĢünmüĢümdür.

Bir kitap okudum / bir film seyrettim hayatım değiĢti diyebileceğim hiçbir kitap
ve film olmadı, bu söylemi de hiçbir zaman çok samimi bulmadım zaten. Ya da
bu kadar çabuk değiĢime karakteri oturmuĢ bir insanın uğrayabileceği ihtimalini
aklım almıyor diyebilirim. Ancak beni gerçekten etkileyen iki kitabın ismini
vermek isterim, biri Zerrin Özer‟in “Bir SarıĢın Küçük Kız” kitabı, diğeri ise Arda
Uskan‟ın GeliĢim Yayınlarının kurucusu Ercan Arıklı‟nın hayatını kaleme aldığı
kitap: “...güle güle "bebeğim"...”
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Reyhan  ÇEPİK

Başarılı Bir İş Kadını, Sevgi Dolu Anne Ve Hırslı Toplum Gönüllüsü:

Anita Roddick

portre

Gençlik yıllarını insan haklarını savunmakla geçiren Anıta, ülkesine
döndüğünde, Gordon Roddick ile evlenir. Ġki çocuğu ve iĢlettikleri 8 odalı otel
ile gayet sıradan bir yaĢamları vardır. Bir gün eĢi ona, gençlik hayalini
gerçekleĢtirmek için, Arjantin Buenos Aires'ten New York' a kadar atla seyahat
etmek istediğini söyler. Anıta, eĢinin bu kararına saygı duyar ve eĢini iki yıl
sürecek olan seyahatine yolcu eder.

Ġnsan Hakları için gençlik yıllarında yaptığı gezilerde, tarım ve hayvancılıkla
uğraĢan halk ile görüĢür. Aynı zamanda onların örf ve adetlerini tanımaya
çalıĢır. Yaptığı seyahatlerde ise en çok dikkatini çeken Ģey, gittiği her ülkenin
kendine has kokusu ve kozmetik ürünlerinin olduğudur. Köylü kadınlardan
sabun yapımın öğrenir ve birçok farklı tarifi bir defterde toplar. Ev ekonomisine
katkı olması için, evde kendi kozmetik ürünlerini üretir. EĢinin yokluğunda ev
kirası ve banka borçlarını ödemek zorunda kalan Anita, evde yaptığı kozmetik
ürünlerini satmaya karar verir.

Gençlik yıllarında insan hakları savunucusu olarak ülke ülke
gezen, dünyanın en büyük kozmetik markasının yaratıcısı
Body Shop‟un yaratıcısı Anita Roddick‟in ders alınacak bir
yaĢamı var.
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ĠĢe baĢlamak için önce bankaya gider, bankadan kredi alamayınca benzin
istasyonu iĢleten bir arkadaĢından borç olarak kendine küçücük bir dükkan
açar. Dükkan için 2 kızı ile gece gündüz çalıĢırlar. Çok zaman geçmeden evinin
mutfağında ürettiği sabunlar ilgi görür. Body Shop ismi verdikleri dükkânları
haftada 300 dolar ciro yapar.

Ġki sene sonunda eĢi seyahatten döner ve Anita‟y yardım etmeye baĢlar. EĢi
Gordon, bizim Ģimdilerde Franchise olarak bildiğimiz sistemi o yıllarda uygular.
ġirketini 1984 yılında halka açar. Yarattıkları marka, birçok iĢ kurmak isteyen kiĢi
tarafından ilgi görür ve yıllar içerisinde binlerce bayiliğe ulaĢırlar.

Gençlik yılları boyunca insan hakları savunucusu olarak birçok programa
katılan Anita, sahip olduğu ideolojiyi markasına yansıtarak bilinen aksine bir iĢ
yaĢamına sahip olur.

“Fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düĢünüyorsanız, bir sivrisinekle hiç
yatağa girmemiĢsiniz demektir” - Anita Roddick
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Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'de yürütülen `Aile içi Ģiddete sessiz kalma`
projesine destek olmak için Türkiye‟ye geldi. Ülkemizde bulunan Body Shop
mağazalarında, Buldanlı kadınların elleriyle yaptıkları küçük el çantalarını satıĢa
çıkarıldı.

Anıta Roddick hayatını insanlığa ve doğaya adamıĢ bir misyoner, anne, iĢ
kadını, eĢ ve büyükanne!

Anita, çevresi tarafından sadece insan hakları savunucu olarak değil, tam bir
doğa savaĢçısı olarak da biliniyordu.

YaĢamı boyunca birçok Ģirkete doğayı ve insan haklarını ihlal ettikleri
gerekçesiyle dava açan Roddick, senelerce süren davaları kazanmayı baĢardı.
Son olarak 4 milyon imza toplayarak, kozmetik sektöründe geliĢtirilen ürünlerin
hayvanlar üzerinde denenmesini yasaklayan yasayı hayata geçirdi.

Bunca sosyal sorumluluk projesine rağmen Ģirketinin baĢarı grafiği hiç düĢmedi.
ġirketi Body Shop için `benim özel hayatımla sosyal hayatımın birleĢtiği yerdir`
diyor.

Gezmek En Ġyi Üniversitedir!

Gezmek en iyi üniversitedir diyen Anita Roddick, sosyal ve iĢ yaĢamı boyunca
gezmeye devam etti. Gittiği her ülkede karĢılaĢtığı sorunu çözmek için bir
kampanya baĢlatarak, insanların gönüllerine dokunmayı baĢardı. Anita
Roddick‟in doğaya ve insanlığa saygısı, baĢarıyı ayağına getirdi. Bugün bin 900
satıĢ noktası ile 50 ülkede konumlanan markası Body Shop, 652.3 milyon
Dolar‟a L'Oreal tarafından satın alınıyor.

2007 yılında Anita Roddick, geçirdiği hastalık yüzünden hayata gözlerini
yumdu. YaĢamı boyunca ailesine olan tutkusu, insanlığa olan saygısı ve iĢine
olan azmi ile dünyada örnek alınması gereken özel insanlardan biri olarak
gösteriyor.

Ben de kiĢisel olarak, Anita Roddick‟in hayatından çok ders alıyorum. Bana iyi
bir eĢ, iyi bir iĢ kadını ve aynı zamanda iyi bir insan olmam gerektiğini
hatırlatıyor.
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Ufuk TARHAN
Cam Tavan Çatırdıyor Mu? 

martı dijital gelecekte

Kadınların topukları iĢe yaramaya baĢladı mı? AraĢtırmalar 
öyle gösteriyor. ĠĢte rakamlarla ispatı. 

30

Northwestern Üniversitesi, Kellogg School of Management Finans Profesörü
David Matsa‟nın yaptığı araĢtırma sonuçları yönetim kurullarında ve üst düzey
pozisyonlarında kadın liderler çalıĢtıran Ģirketlerde, kadın istihdamının da
yükseldiğini ortaya çıkardı.

AraĢtırmaya göre, kadın liderler sayıları ve güçleri arttıkça, alt-orta kademede
çalıĢan kadın sayısını artırıyor… Cam tavan hem alttan, hem üstten gelen topuk
darbeleriyle çatırdamaya baĢlıyor. Yönetim kurullarına giren kadınlar sayesinde
üst düzeye yükselen kadın sayısında özellikle son 12 yılda belirgin artıĢlar
gözleniyor.

Hala, kadınlar aleyhine fark devam etse de 1997-2009 arasında ABD‟de
yönetim kurullarındaki kadın sayısının yüzde 7.2, üst düzey yönetici seviyelerinde
yüzde 2.8 artması, bundan sonrası için değiĢimin hızlanacağına dair iĢaret
olarak yorumlanıyor.
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Bu araĢtırmada ortaya çıkan bir diğer gerçek de „‟kadınların kadınlara yardım
etmesi‟ halinde hem üst, hem alt ve orta kademelerdeki kadın sayısının artma
hızının yükseleceği Ģeklinde.

Yüksek pozisyonlara gelen kadınlar alttakilerin yukarı çıkmasına yardımcı
olurken, alt ve orta kademelerdeki kadınların yüksek performans göstermesi de
üst düzeydekilerin baĢarılı olmasına, yerini sağlamlaĢtırmasına ve kadın liderlere
güvenin artmasına neden oluyor. Bunu kavrayan kadınlar hem alttan, hem
üstten yönetim kademelerine kadınların giriĢini giderek artan hız ve etkinlikte
zorluyorlar.

Camı çatlatan ve hızla kırılmaya doğru gideceği iĢaretlerini veren bir diğer
gösterge de 1970‟lerde yüzde 3.6 olan master, yüksek lisans yapan kadın
oranının bugün yüzde 44‟lere çıkmıĢ olması.

- Amaan Ufuk Hanım ABD ile biz bir miyiz?
- Oralara gelene kadar daha nice temel sorunlarımız; kadına Ģiddet, okuma
yazma gibi çağ dıĢı hallerimiz var.
- Kadın yöneticilerle çalıĢmak çok zor, erkekleri tercih ederim vallahi
falan demeyelim… Topu taca atmayalım.

Enseyi karartacağımıza, aksine

GeliĢmiĢ sandığımız ülkelerde bile daha kadın-erkek eĢitliği sağlanamamıĢ,
demek ki bu bize has bir sorun değil, uğraĢalım
diye gayrete gelelim.

Birbirimize destek olalım, teknoloji fobimizi yenelim ve yeniçağın internet
giriĢimcileri, sanal iĢ becerisi yüksek kadınları olarak tüm uluslardan önce
paramparça edelim o cam tavanları…

Kaynak: http://bit.ly/ftpzSC
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İpek Aral KİŞİOĞLU
Trendeki Ben Ve Sen

32

Otomobil kullanmayı hiç sevmedim, sevemedim. Hatta "Çağın olmazsa olmazı,
zor durumlarda ne yaparsın?" diyenlere sadece omuz silktim. Kısacası
direksiyonun fiziki anlamda elimde olmadığı bir hayatı bilinçli olarak seçtim.

Geçenlerde bir arkadaĢıma anlatıyordum yine dört tekerlek ile hiç baĢlamayan
maceramı. Bana baktı ve "sen insanları çok seviyorsun" dedi. "Onlara yakın
olmak hoĢuna gidiyor. Farklı beyinler, farklı kültürler, farklı yaĢamlar. Toplu taĢıt
araçlarını bu yüzden seviyorsun... bence". ġaĢırdım. Ġlk defa bir arkadaĢım basit
bir seçimden yola çıkarak benim hakkımda bu derece doğru bir tespit yapmıĢtı.

Evet, insanları, onların çeĢitliliğini çok seviyorum. Her birinde bir dokumu, bir
duygumu, bir algımı buluyorum. Onlara yakınken daha iyi düĢünüyorum, daha
iyi hissediyorum, daha iyi yaĢıyorum. Onlara ihtiyacım olduğunu bilmek, bu
farkındalık, beni onlardan kopartabilecek hiçbir girdiyi hayatıma kabul etmemek
gibi bir sonuca götürüyor. Otomobil kullanmak da iĢte bu girdilerden biri.
Ġstanbul trafiğinde bir kutu içinde, tek baĢınıza geçirdiğiniz egzoz dolu tüketici
saatler ... bu bana göre değil.

kaynağım insan
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Peki, hiç insanların birbirine neden ihtiyaç duyduğunu düĢündünüz mü? Ben
düĢündüm. Ġnsanın diğer insanlara duyduğu ihtiyacın gerisinde aslen bilgisizliği,
yani bilgisizliğim var. Bilgisizlik nedeniyle bizler sıkıntılar, çaresizlikler, acılar,
kaygılar içinde yaĢarız. Ġnsana, bilime, yaĢama, doğaya dair bilgilerden
bahsediyorum. Sınırsız ve sonsuz bilgiden. Bu sonsuzluğun ve sınırsızlığın kudreti
o kadar büyüktür ki, bizi birbirimize mecbur kılar, birbirimize kenetler.

Kanımca tarihinin en baĢından beri yaĢamıĢ milyarlarca insanın en ortak
meĢguliyeti bilgi üretmektir. Ġnsan bilgiyi üretir, bilgi değiĢimi yaratır. DeğiĢim,
bilginin artıĢı ile hızlanır ve biz insanlar birbirimize daha mecbur hale geliriz.
Ben bu diyalektiği bindiğim trende, otobüste, vapurda, dolmuĢta her gün
düĢünüyorum, her gün kutluyorum. Kalabalıklara sevgi ve Ģükran ile bakıyorum.

Ya siz, siz en son ne zaman yanınızda oturan hiç tanımadığınız kadına, adama
veya çocuğa içinizden "Ġyi ki varsın, seninleyken daha güçlüyüm" dediniz?
Demediyseniz, hiçbir zaman geç değil, dayanıĢmanın gücünü hissetmek bir
düĢünmek payı ötede.
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Gülşah ELİKBANK

Tanrılar Okulu

Bu ay sizlerle paylaĢmak istediğim kitap Goa yayınlarından çıkan Stefano
E.D‟Anna‟nın „Tanrılar Okulu‟ kitabı. Kahramanımız New York‟ta yaĢayan, iki
çocuklu, eĢini genç yaĢta kaybetmiĢ bir yönetici yani yazarın kendisidir. YaĢadığı
hayattan mutlu değildir, diğer insanları içten içe kıskanmaktadır ve dahası
kendini bir kurban gibi hissetmektedir. Büyük plazalarda, karıncalar misali insan
topluluklarıyla nefes alıp vermekte ama yaĢadığını hissedememektedir. Ġçinde
hep bir boĢluk duygusu taĢımaktadır. Hayatı bağımlı iliĢkiler yumağıyla örülüdür.
Bu noktada Kafka‟nın DönüĢüm kitabını getirir akla. Ama burada kahramanımız
bir gün, hayatının iyice çıkmaza girdiği an, „Dreamer‟ ile karĢılaĢır. Kitapta
Dreamer hakkında net bir ifade yoktur. Sıradan bir insan mı hayali bir varlık mı
olduğu tamamen bizim yorumlamamıza bırakılmıĢtır. Ben onu bir rehber, bir
guru olarak tanımlıyorum. Herkesin yaĢamında zaman zaman böyle insanlar
belirir aslında, bazılarımız onları fark eder bazılarımız etmez.

Yazar bu kitabı yazma amacını sıradan bir insanın önceden çizilmiĢ ve
geçmiĢten derin izler taĢıyan kader yolunu değiĢtirmek için dünyanın insanı
uyutarak ona dayattığı kurgusundan, varoluĢun serzeniĢ ve suçlama dolu
tanımlamalarından kaçarken izlediği yolu göstermek, olarak açıklıyor. Ona göre
dünyadaki en ölümcül hastalık kanser ya da AIDS değil, insanın çatıĢmalı iç
dünyası. Zaten Dreamer da onun iç çatıĢmalarının ortasından çıkıp geliyor ve
yardım elini uzatıyor. Hepimize hayata dair bazı ip uçları sunuyor.

Bazı kitaplar vardır hayatınızı değiĢtirir. Hani derler ya bir
kitap okudum hayatım değiĢti. ĠĢte öyle bir kitap, adı
Tanrılar Okulu. Eğer hayatınızı değiĢtirmeye kararlıysanız
baĢucu kitabı olamaya aday.
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Ġçsel Devrim Kitabı

Tanrılar Okulu, bazılarına göre tamamen yazarın ticari çıkarlarına hizmet etmek
için yazılmıĢtır. Çünkü yazar kitapta anlattıklarını daha geniĢ kitlelere ulaĢtırmak
için bir okul - European Scholl of Economics- kurmuĢtur. Bazılarına ve bana
göreyse bir içsel devrim kitabıdır. Hani bazı Ģeyler vardır, ya nefret edersiniz ya
da çok seversiniz. ĠĢte bu kitap da öyle. Eğer onu ruhunuz ve aklınız hazır
olduğunda elinize almıĢsanız artık hayatınız eskisi gibi devam edemez. Çünkü
kitap içinizde yıllardır bir Ģekilde susturmaya çalıĢtığınız yanı uyandırır, dürter ve
sürekli rahatsız eder. Benim için „Bir kitap okudum, hayatım değiĢti.‟sözünün
gerçek karĢılığıdır bu kitap. Ġstanbul‟daki yaĢamımı, yedi yıldır yürüttüğüm
yöneticilik görevimi bırakıp daha mutlu olacağıma inandığım Bodrum‟a
yerleĢmemi sağlayan kitaptır Tanrılar Okulu. Ama bu değiĢim kitabı okur
okumaz, sihirli bir değnek bana değmiĢ gibi olmadı elbette. Kitabın içinde
aslında doğru olduğunu bildiğim ama bana öğretilenlere ters düĢen o kadar
çok bilgi vardı ki bunları irdelemem, yaĢamımla karĢılaĢtırmalar yaparak
doğruluklarından emin olmam için tam bir yıl geçmesi gerekti. Aynı dürtüyü
2000 yılında Doğan Cüceloğlu‟nun SavaĢçı kitabını okuduğumda da
hissetmiĢtim. Ama o zaman henüz bir üniversite öğrencisiydim ve hayat gözüme
müdahale edemeyeceğim kadar karmaĢık gözüküyordu. Üstelik hazır değildim.
Bilincim okuduklarımı bu sebeple unutmayı seçti. Ta ki Tanrılar Okulu karĢıma
çıkana dek!

Hani bir çoğumuzun kendimize sorduğu bir soru vardır. „Dünya neden böyle?‟
Kitabın buna cevabı çok net. Dünya böyle çünkü sen böylesin. Çevrende var
olan Ģeylerin tümünün asıl yaratıcısı sensin. Dünya senin yansımandan oluĢur.
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Mea Culpa

Kitabın benim için bir özelliği de kendi kendime sorguladığım birçok sorunun
yanıtını barındırıyor olmasıydı. Neden hep aynı türde insanlarla karĢılaĢıyorum,
neden normal birileri karĢıma çıkmıyor? Zorlu iĢ hayatım boyunca kendime bu
soruyu sormadığım bir gün bile olmamıĢtı. Tanrılar Okulu‟ndaki bir kelime bunu
öyle güzel açıklıyor ki! Mea Culpa, benim hatalarım yüzünden. Hep aynı
olaylarla karĢılaĢıyorsun çünkü sende hiçbir Ģey değiĢmiyor. KiĢinin baĢına
dıĢarıdan gelen hiçbir olay onun rızası olmadan gerçekleĢmez. Ġster olumlu ister
olumsuz olsun, insanın düĢünceleri daima yaratıcıdır ve mutlaka ortaya çıkacak
uygun bir zaman bulur. Yani düĢüncelerimiz kaderimizdir.

Peki bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Hepimiz dünyanın daha iyi bir yer
olmasını istemiyor muyuz zaten? Dreamer‟a göre, evren olduğu haliyle
mükemmeldir. DeğiĢmesi gereken yalnızca biziz. ĠnanıĢlarımızı alt üst
edebilirsek, o zaman dünya bir gölge gibi peĢimizden gelir. Kendimizde küçücük
bir yükseliĢi bilinçli olarak gerçekleĢtirebilirsek dıĢ dünya da değiĢir. Dünya
yaratılmamıĢtır, düĢünülmüĢtür çünkü. Böyle söyleyince insan hemen red etme
isteğiyle doluyor değil mi? Ġnsan, Tanrı mı peki diye soruyor bu görüĢü benim
gibi benimsemekte zorlananlar. Çok daha fazlası, Tanrı insanın hizmetinde
yanıtını alınca aklımız daha da karıĢıyor. Oysa bunun anlamı Tanrı‟nın her
istediğimizi sınırsızca yerine getireceğidir. Tanrı hizmet etmeyi seviyor, sevmeyi
de. Tüm teslimiyetiyle bizim hizmetimizde. Tanrı var çünkü biz varız. Ġlk
okuduğumda, bu cümleleri çok ağır ve kabul edilemez bulmuĢtum doğrusu.
Ama üzerinde düĢündüğüm zaman ve objektif bir gözle çevreme baktığımda
doğruluğuna yürekten inandım. Dünya tüm nimetleriyle bizim hizmetimizdeydi.
DıĢarıda açlık varsa bunun sebebi bizdik. Çünkü dünyadaki aç nüfus kadar bir
insan topluluğu obezdi. Yani diğerlerinin yiyeceğini –bilmeden- çalıyorlardı.
Oysa obezite insanın kendini öldürmeye çalıĢmasından baĢka bir Ģey değil.
Dreamer, insanın kendini öldürmesi için silah ile yiyecek arasındaki tek fark
seçilen yöntemin çabukluğudur, diyor.
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„Kötülük Daima Ġyiliğin Hizmetinde‟

Kitap en çok düĢlemenin önemi üzerinde duruyor. KiĢi ne düĢlerse o artık gerçek
olmuĢtur. Sadece görünür hale gelmesi biraz zaman alır, diyor. Bu durumda
dünyadaki savaĢları, terörü de birtakım insanların düĢlediği sonucunu çıkarıyor.
Onlar daha çoğuna sahip olmak için her yola baĢvurabilecek olan insanlar.
Elbette bunları okumakla hayata geçirmek arasında büyük bir fark var. Ama
bilmemiz gereken Ģey, kimsenin bir baĢkası yerine bir Ģey yapamayacağı.
Harekete geçmesi gereken biziz. Sürekli hatırlamamız gereken Ģey, dünyanın
bizim onayımız olmadan bir iğneyi bile yerinden oynatamayacağı. Peki öyleyse
neden etrafta bunca kötülük var? Kötülük daima iyiliğin hizmetindedir, diyor
Dreamer. Görünürde olumsuz olan her türlü aksilik aslında bir lütuftur. En haksız
olaylar, koĢullar insanı daha yüksek bütünlük düzeyine yükselmeye davet ederler.
Daha doğrusu bizim dıĢımızda herhangi bir kötülük yoktur.

Ġnsan bir çoğuna inanmakta zorlanıyor öyle değil mi? Somut kanıtlar arıyor;
bulamayınca da arkasını dönüp bildiği yoldan devam etmek istiyor. Yolu
değiĢtirmek zor çünkü. Peki doğru olan inanmak için görmeyi beklemek mi
yoksa inanıp olacakları beklemek mi? Bu kararı herkes ancak kendi iradesiyle
verebilir. Sadece irade gücü hiç sonu gelmeyen bu oyunu durdurup, öz
varlığımızı saran hipnotik çemberi kırabilir. Secret kitabını okuyup da benim gibi
hayal kırıklığına uğrayanlar Tanrılar Okulu‟nda aradıklarını bulacaklardır
sanıyorum. Secret, istemenin önemini vurguluyordu. Beni hayal kırıklığına
uğratan Ģey bu değildi çünkü istemenin gücüne, evrenin isteklerimize kayıtsız
kalmayacağına ben de inanıyorum. Orada ki sorun kitabın öğütlediği Ģeyleri
hayata nasıl geçirebileceğiniz hakkında tek bir gerçekçi yan sunamamasıydı.
Tanrılar Okulu‟nda ise yazar anlattığı her Ģeyi gerçek hayattan örneklerle
bağdaĢtırıyor.

Sanırım yapılması gereken en doğru Ģey bu kitabı ön yargıları bir kenara bırakıp
okumak ve bitirdikten sonra kendinize hala aynı insan olup olmadığınızı sormak.
Ama unutmayın, insan daima bıraktığı yerden yeniden baĢlar, doğruyu bulana
kadar!

“Düşleyin, düşleyin, düşleyin. Düş, var olan en gerçek şeydir.”
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-Alo?

-Alicim merhaba, Zühtü Amcan ben.

-Aaa merhaba Zühtü Amca, nasılsınız?

-Çok keyfim yerinde evlat, bugün için güzel planlarım var. Sen nasılsın?

-Gayet iyiyim Zühtü Amca, hele ki senin planların olduğunu duyunca iyiden iyiye
keyiflendim. Ama sanırım yine planlarını hemen söylemeyecek, beni merak
içinde bırakacaksın.

-Doğru tahmin çocuk. Ama, sana bir ipucu verebilirim arzu edersen.

-Elbette isterim.

-Boğazın gardiyanına gideceğiz bugün.

-Boğaz‟ın gardiyanı mı?! Açıkçası birinci planda hiç ıĢık yakmadı bende, Zühtü
Amca.

-Daha vaktin var düĢünmek için. Bir saat sonra Eminönü‟nde buluĢalım, Alicim.

-Tamam Zühtü Amca, hem bu süre zarfında biraz kafa yorarım nereye
gideceğimiz hakkında.

Ayhan A. BİRLİK

Boğaz’ın Gardiyanı

Kako Ali ile Zühtü Amca‟nın bu ayki gezilerinin durağı
Boğaz‟ın en uç noktası Rumeli Kavağı ve Boğaz‟ın gardiyanı
Yoros kalesi. Keyifli geziler…
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Aceleyle hazırlanmaya çalıĢırken bir yandan da düĢünmeye baĢlamıĢtım. „Acaba
nereye gideceğiz bu sefer?‟ TelaĢlı bir Ģekilde üstümü baĢımı giyerken, diğer bir
yandan internette ufak bir araĢtırma yaptım.

Ne yazık ki karĢıma çıkan onca bilgiyi incelemek için yeterli vaktim yoktu.
Kendimi hızla dıĢarıya atıp; minibüsle Kadıköy‟e, oradan da vapurla
Eminönü‟ne geçtim. Neyse ki, zamanında sözleĢtiğimiz yerde Zühtü Amca ile
buluĢabilmiĢtim.

-Noldu Alicim? Bulabildin mi bu sefer gideceğimiz yeri?

-Açıkçası düĢünmek ve araĢtırmak için pek vaktim olmadı Zühtü Amca. Ama
senden ilk olarak Boğaz‟ın Gardiyanını duyunca, aklıma Kız Kulesi geldi. Lakin
Kız Kulesi gibi narin bir yapıya da gardiyanlığı pek yakıĢtıramadım doğrusu.

-Haklısın Alicim. Kız Kulesi‟ne; hele ki Dünya‟nın Ģiir cumhuriyeti ilan edilen o
eĢsiz güzellikteki Ġstanbul‟un en ufak adasına, gardiyanlığı yakıĢtırmak abesle
iĢtigal olurdu.

-Bu sebeple, yine senin yönlendirmene ihtiyacım var, Zühtü Amca.

-Haydi gel, önce Ģu Boğaz Turu‟na atlayalım, yolumuz uzun bugün.
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Yol boyunca muhabbet ettik Zühtü Amca‟yla. Boğazdaki birçok iskeleye
yanaĢıyordu vapurumuz. Hava bol güneĢli, çokça aydınlık ve bir o kadar keyif
vericiydi.

Simit yiyip, çay içtik yol boyunca ve oradan buradan konuĢtuk. Boğaz
Köprüsü‟nün altından geçerken, Zühtü Amca, köprünün açılıĢ gününde köprü
üzerinde yürüyenlerden biri olduğundan bahsetti.

Ġstanbul‟un son elli yılını keyifle yaĢamıĢ biri Ģu Zühtü Amca, diye geçirdim
içimden. Güzel yanı ise hala aynı keyfi alıyormuĢçasına yaĢıyor olması aslında,
diye de düĢündüm.

-Evet Kako Ali; bugün gideceğimiz yer, bu vapurun son durağı. Boğaz‟ın,
Karadeniz‟e açılan kapısı. Ve bu kapının gardiyanı. Gideceğimiz yerin adı
„Rumeli Kavağı‟.

-Daha önce hiç gitmemiĢtim, Zühtü Amca oraya. Adını çok duydum ama
gitmeye fırsatım olmamıĢtı. Sanırım orada bir de, harabe tarihi bir yapı olmalı.

-Haklısın Kako, Yoros Kalesi yüzyıllarca dünyanın göz bebeği Ġstanbul‟u
korumak için gardiyanlık yapar Anadolu Kavağı‟nın tepesinde.
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-AnlaĢılan bugünümüz „Anadolu Kavağı‟ ve „Yoros Kalesi‟ üzerine geçecek.

Eminönü‟nden bindiğimiz vapur, yaklaĢık iki saat sonra Anadolu Kavağı
iskelesine yanaĢtı ve birçok yerli, yabancı turistle birlikte bu güzel balıkçı
kasabasına vardık.

Ġstanbul‟dan uzaklaĢmıĢ olmanın verdiği huzur ve keyifle; dondurmacı ve
balıkçıların önünden geçerek, kasabanın sokaklarını dolaĢtık biraz.

-Ali; gel önce kaleye çıkalım. Sonra dönüĢte yorgunluğu atmak için; iki duble
rakı içer, karnımızı doyurmak için de güzelce bir balık yeriz boğaz
manzarasında. Ne dersin?

-Bu teklife ne denir ki, Zühtü Amca?

Kaleye ulaĢmak için; uzun soluklu, kıvrıla kıvrıla devam eden yokuĢu
tırmanmamız gerekiyordu. Yol boyunca, birkaç kere Zühtü Amca dinlenmek için
molalar verdi. Bu esnada; ikimiz de boynumuzdaki fotoğraf makineleri ile, her
adımda farklı güzellikte poz veren nazlı boğazın fotoğraflarını çektik.

Nihayetinde kale göründü ve biz yıkıntıların arasından, surlarda oluĢmuĢ bir
açıklıktan, kalenin iç kısmına geçtik. Manzara tek kelime ile müthiĢti. Öyle ki,
baĢınızı soldan sağa çevirdiğinizde gördüğünüz panoramik manzara, Ġstanbul
Boğazı‟nın eĢsiz kıvrımlarından, Karadeniz‟in enginliğine kadar uzanıyordu.

-Yorgunluğumuza deydi değil mi, Ali oğlum?

-Evet Zühtü Amca. Ġstanbul Boğazı‟nın bu kadar güzel göründüğü baĢka bir yer
yoktur her halde.

-Boğaz‟ın lezzeti, keyfi, heyecanı, edası her yerden ayrı farklı, ayrı güzeldir
Alicim. Sana tavsiyem olabildiğince çok keyif almandır Boğaz‟dan. Ne demiĢtik?
Boğaz‟ın gardiyanı. Yoros kalesi, tarih boyunca yüz yıllarca süren bir gardiyanlık
hizmeti vermiĢtir, birçok millete. Fenikeliler, Yunanlar, Bizanslar, Cenevizler ve
son olarak biz Türkler. Rivayete göre; Anadolu Kavağı‟ndan, Rumeli Kavağı‟na
çekilen bir zincirle, Boğaz‟ın güvenliği sağlanırmıĢ.
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-Tıpkı, 1453‟te Haliç‟e çekildiği gibi mi yani?

-Aynen öyle Ali.

-Yoros adının nereden geldiği hakkında 3 farklı söylenti var Alicim. Ġlki; „kutsal
yer‟ anlamına gelen „Hieron‟dan geldiği yönünde. Bir diğer rivayet ise; Zeus‟un
sıfatı olan ve „uygun rüzgarlar‟ anlamına gelen „Ourios‟ tan geldiği.

-Burası da epey rüzgarlı be, Zühtü Amca. Neden olmasın?

-Olabilir elbette, ama üçüncü söylenti de en az ikincisi kadar akla yatkın. Son
olarak da; dağ anlamına gelen „Oros‟ kelimesinden gelmiĢ olduğu söyleniyor.

-Aaa, evet bu da çok mantıklı.

-Sonuç itibariyle adı günümüzde Yoros olan bu kalenin, geçmiĢte birçok milletin
egemenliği altına

kaldığını düĢünürsek, yukarıdaki söylentiler veya baĢka sebeplerden de bu ismi
almıĢ olması ihtimali mevcut.

-Haklısın Zühtü Amca.

-Bizanslılar, Cenevizliler ve Osmanlılar zamanında bu kale için epey cenk
etmiĢler evlat, nihayetinde stratejik olarak çok önemli bir yerleĢim burası. Tabii
bu savaĢlar esnasında, sahildeki balıkçı kasabası da defalarca yanmıĢ, harap
edilmiĢ. 1.Bayezid; Ġstanbul kuĢatmasında karargah olarak kullanmak için,
1391 yılında Yoros Kalesi‟ni ele geçirmiĢ. Anadolu Hisarı‟nın inĢaatı bitene
kadar da, burayı koordinasyon merkezi olarak kullanmaya devam etmiĢ. Daha
sonraları, kale tekrar Cenevizliler‟in eline geçmiĢ. Ta ki Fatih; Ġstanbul‟u
fethedip, buradaki Ceneviz tehdidini ortadan kaldırmak için kaleye yeniden
Osmanlı bayrağını dikene kadar!
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-Ne çok talibi varmıĢ bu kalenin.

-Olacak tabi, kıymetli ve önemli bir yerde kurulmuĢ çünkü. Fatih kaleyi ele
geçirince; surları kuvvetlendirip, kale içine gümrük ofisi, karantina ve kontrol
noktası görevi görecek yapılar eklemiĢ ve kaleye bir garnizon yerleĢtirmiĢ.
Ondan sonra gelen 2.Bayezid ise, kale dahiline bir cami ekletmiĢ.

-Ama bu yapılar sanırım günümüze kadar ayakta kalamamıĢ, Zühtü Amca.

-Haklısın evlat. Haydi, derin bir nefes çek bakalım tertemiz Boğaz ve Karadeniz
karıĢımı havadan. Zühtü Amcan yaĢlı adam, bu kadar yorgunluktan sonra daha
fazla rüzgar yerse yataklara düĢer alimallah.

-Aman Zühtü Amca, ağzından yel alsın.

-Kakocum daha fazla burada durursak, yel sağlığımı alacak benim.

Aldığım temiz hava ve öğrendiğim bilgilerden sonra, gülüĢmeler eĢliğinde
aĢağıya doğru kaptırıverdik beraberce. Sahile vardığımızda; artık karnımız iyice
acıkmıĢ, yorgunluğumuz da bir o kadar artmıĢtı.

-Zühtü Amca, vakit boğazlar meselesini çözme vaktidir.
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ĠĢtahlı bir Ģekilde cevap verdi Zühtü Amca;
-Haklısın Kako Ali, gel Ģurada çok eskilerden beri gittiğim bir restoran var, salaĢ
ama lezzetlidir.

Bahsettiği restorana girdik, pek bir dostane karĢılandı Zühtü Amca mekanda.
Güzelce, manzaralı bir masaya oturduk. Daha sipariĢleri ne zaman alacaklar
diye düĢünürken, masayı donatmaya baĢladı garsonlar.

-Sabah haberi saldım ben, geleceğimize dair. Eski dost Dimitri Ahmet; Ģef
garsonu buranın, onu aradım. Kendisi izindeymiĢ, ama ben çocuklara
halettiririm dedi. O yüzden sipariĢ bile almadılar.

-Aklımı okudun sanki Zühtü Amca. Ne lezzetli görünüyor mezeler, manzara da
fevkalade! Ġzin ver de; sakiliğini ben yapayım.

-Sen yapacaksın tabii evlat, iĢin adabı bu.

-Rakıya su ister misin, Zühtü Amca?

-Sağol Ali‟ciğim, almayayım.

-Peki, ya buz?

-Yok çocuk, istemem. Harama helal karıĢtırmadan içerim ben.

Aldığım cevap karĢısında kahkahalara boğuldum neredeyse. Zühtü Amca da
pek keyiflenmiĢti.

-Haydi genç dostum. ArkadaĢlığımıza, sağlığımıza, Ġstanbulumuza içelim.
ġerefe!

-ġerefe!!

47





mezar topraksız olur mu?
..bir nefes veremedim,
..bir el veremedim.
Kabahat bende mi.

mezar topraksız olur mu?
..al nefesimi,
..ve tut elimden Ģimdi.
Ne de olsa ölmedim mi.

Ağustos 2009 / Salih MALAKCIOĞLU

( dumlupınar faciası / 4 Nisan 1953 )
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Ģiir





Sabah erkenden evden çıkmam gerekiyordu, acelem vardı, çok geç kalmıĢtım.
Evden çıkıp, yokuĢu ve neredeyse beĢ katlı bir apartman boyutundaki
merdivenleri inip iskeleye kadar yürümek en az yirmi dakikamı alırdı.
Asansörden inerken taksi durağını aradım. Sabahın erken saatlerinde, durakta
bekleyen bir taksi bulmak neredeyse imkansız olmasına rağmen Ģansım yaver
gitmiĢ, son kalan taksiyi bana göndermiĢlerdi. Ben apartmanın dıĢ
merdivenlerinden yukarı çıkana kadar taksi geldi ve hızlıca iskeleye indik.

Fakat taksiden inip giĢelere doğru koĢarken, KabataĢ motoru da benimle aynı
hızla iskeleden ayrılıyordu. Maalesef yetiĢememiĢtim ve ancak on beĢ dakika
sonra kalkacak olan bir sonraki motoru beklemek zorundaydım. BeĢiktaĢ
üzerinden gidebilir miyim diye düĢünürken, BeĢiktaĢ ve sonrasındaki trafik
gözümde büyüdü; hem taksi bulamamak da vardı iĢin ucunda.

Beklemeye karar verdim.

Ġstanbul‟u ve içindekileri donduran bir sabahtı. Boğazın soğuğu ve o keskin
rüzgarı, oradan oraya koĢturan insanları, seyyar satıcıları, çiçekçileri, büfelerde
çalıĢanları, büfede çay içip ısınmaya çalıĢan müĢterileri ve iskelenin yan
tarafındaki taĢa tünemiĢ olan beni fena halde üĢütüyordu. Yanıma her zamanki
gibi ne eldiven, ne atkı, ne de Ģapka almıĢtım. Hava ne kadar soğuk olursa
olsun, üĢümeyi tercih ederdim onları taĢımaya. Gün içi açık havada geçirdiğim
süre de zaten o kadar sınırlıydı ki… Ya evde ya iĢte ya da bunların arasında
gidip gelirken bir aracın içindeyseniz, aksesuar niyetine bile almazdınız zaten
bunları yanınıza. Hem ne gerek vardı. Biraz üĢümek iyi gelirdi, yaĢadığını
hissederdi insan, titrerdi ve kendine gelirdi. En fazla biraz soğuk algınlığıydı
baĢıma gelebilecek Ģey.

Betül DURSUN

Alışkın
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Ben içsel ve gereksiz konuĢmalarla donmuĢ ellerimi ovuĢturup, ısınmaya
çalıĢırken, yedi sekiz yaĢlarında bir çocuk yaklaĢtı yanıma.

Ġsteksiz, ölgün bakıĢlı , “Ġster misin abla?” dedi. Ondan ne isteyebileceğimi
anlamadım önce. O ise hiç bozmadan, aynı tondan devam etti. “Ġster misin
abla?”

Aynı anda çelimsiz bedeninin ardındaki, tek koluna astığı boyacı sandığını
gördüm. Cevabı düĢünmedim bile. “Yok istemem.”

Ne bakıĢında ne hareketlerinde hiçbir değiĢiklik olmamıĢtı. Ben soğuktan
titrerken, insanlar koĢuĢturur, satıcılar bağırırken, o karĢımda durmuĢ dimdik
bana bakıyordu. Kızıma okuduğum bir masaldaki sevimli orman cücesiydi sanki.
Tatlı ve küçücük. Ama gözlerindeki bir Ģey hiç de güzel bir masalın izlerini
taĢımıyordu. Resmin içinde ve bir o kadar dıĢında. Sanki bir an sonra orada
olmayacak gibi.

Soğuk içime iĢlerken ve kendi kendimle meĢgulken o bana bakmaya devam
ediyordu. Birisi hem de küçük bir çocuk size böyle dimdik, apaçık bakarken
kendinizle ilgilenemiyorsunuz. Alıp koparıyor sizi her Ģeyden. ĠĢte baĢıma gelen
de buydu..

Yeniden soru sormadı. Ben, hiçbir boyacıya hatta hiçbir boyacı çocuğa
ayakkabısını boyatmamıĢ ben, paĢa paĢa uzattım ayağımı. O da sandığını
koyup, baĢladı boya kutularını açmaya.

Ben onu seyrederken hiç konuĢmadı, yan gözle bile bakmadı. Hem oradaydı
hem değil, hem vardı hem yok sanki. Kimse bize, kimse ona dikkat etmiyordu.
Ben titriyorken soğuktan, o delik deĢik bir kazakla idare ediyordu ve bu
gerçekten kimsenin umurunda değildi. Aynı bir dakika önceki ben gibi.

Hiç konuĢmadı, sessizce iĢini yaptı. Ben soğuktan dondum, onun kılı
kıpırdamadı.

O kadar alıĢkındı ki. Sokakta olmaya, çalıĢmaya, soğuğa, soğukta çalıĢmaya ve
onu görmeyen insanlara... Bu gerçek yüzüme vurdukça, ben daha da üĢüdüm.

Ġstesek de istemesek de bir çocuğun sokakta olmasına ve çalıĢmasını
kanıksadığımız için daha çok.
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Kendi alıĢkınlığım ve onunki arasında düĢündüm, karĢılaĢtırdım. Hangisi önce
çözülebilir, hangisinden baĢlamalıyız karar veremedim.

Kızımı düĢündüm, küçücük kızımı ve bu oğlan çocuğunu. ĠĢte burada kaldım.
Daha ileri gidemedim. Daha çok düĢünemedim, titredim.

Ben üĢüdüm, o çalıĢtı.

ĠĢi bitti sonunda.

“Kaç lira ?” diyebildim. Aynı ölü gözler, “Kaç lira verirsen.” dedi. Cüzdanımı
çıkarıp fazla para verdim.

Gözlerinde bir parıltı aradım. Yoktu. Aynı ses tonundan teĢekkür etti. Dönüp
arkasını gitti. Biliyordum. Vicdanını rahatlatmak için fazla para verenlere de
alıĢkındı o.

Arkamı döndüm, koĢar adım, gelen ilk motora atladım.
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Meriç RENKVER

Hayatımız Orijinal Mi Kopya Mı?

Sanatta yaratıcı zekânın izlerine rastlamak insanı heyecanlandırıyor doğrusu.
Bunu sinema alanında yapabilen ender isimlerden biri, hiç kuĢkusuz Abbas
Kiarostami. Sadece Ġran değil, dünya sinemasının dâhi yaratıcılarından
Kiarostami‟nin yazıp yönettiği “Aslı Gibidir” (Copie Conforme), zekice kotarılmıĢ
senaryosu ve etkileyici görselliği sayesinde izleyenleri sanat, hayat ve özellikle
iliĢkiler üzerine düĢünmeye davet eden, mütevazı bir baĢyapıt.

Kopyası Da Değerli Olamaz Mı?
Film, sanat alanına yönelik basit bir sorudan yola çıkıyor: Bir sanat eserinin
kopyası, orijinali gibi değerli olabilir mi? Sorunun ortaya atıldığı ve film boyunca
gözlerimizi benzersiz doğasıyla okĢayan bölge ise Toscana. Bir baĢka deyiĢle,
Ġtalyan rönesansının beĢiği, dev sanatçılara ev sahipliği yapmıĢ bir coğrafya,
binlerce kez taklit edilmiĢ paha biçilmez eserlerin vücut bulduğu bir diyar. Böyle
bir sorunun tartıĢılması için bundan daha iyi bir arka plan olabilir mi? Bu
benzersiz fon önünde, orijinal-kopya sorunu üzerine yazdığı kitabı lanse etmek
üzere Ġtalya‟ya gelmiĢ Ġngiliz bir yazarla, okuyucusu olan Fransız bir kadın,
birlikte bir gün geçirirler. Gün boyunca sanatı, hayatı ve iliĢkileri, seyirciyi de
yanlarına alarak tartıĢırlar, arabada, sokaklarda, müzelerde, restoranlarda.

Kiarostami‟nin son filmi „Aslı Gibidir‟, zekâ ve incelik dolu 
senaryosuyla hayat, sanat ve iliĢkiler üzerine sorular 
sordurtuyor.

sinema
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ĠliĢkilerimiz Ne Kadar Orijinal?
DeğiĢik insan portreleriyle karĢılaĢtıkça, sanat alanında ortaya atılan soru bir
adım daha öteye taĢınır: ĠliĢkilerimiz ve aĢklarımız da mı orijinallikten uzak birer
kopyadır? BaĢkalarının veya yaĢayamadıklarımızın taklidi midir söz konusu
olan? AĢkı yaĢadığımızı zannederken, acaba aĢkı taklit mi ediyoruz? Ve mutlu
çift rolümüzü, mutlu çift idealinin bir kopyası olarak mı oynuyoruz hayatın
içinde? Sanattan baĢlayarak iliĢkilerimize doğru geliĢen bu sorular, filmin ana
eksenini oluĢturuyor. Zekice yazılmıĢ diyaloglar zaman zaman, insanın da
doğanın veya atalarının bir kopyası olup olmadığını düĢündürtüyor. Toscana
gibi bir bölgenin, sadece sanatsal/tarihsel birikimiyle değil, doğal güzellikleriyle
de perdeye yansıması, filmin uzandığı bu düĢünsel derinliği görsel yönden
destekliyor. Ve birkaç ciltlik felsefe kitaplarına konu olabilecek bu ve benzeri
sorular, son derece sade görüntü ve ifadelerle ortaya konuluyor film boyunca.

Yaratıcı Zekânın Devreye Girdiği An
Kiarostami‟nin yaratıcı zekâsı özellikle bu noktada tüm parlaklığıyla ortaya
çıkıyor. Filmin temel sorunsalının karĢılığı olarak konumlanan çiftin kendisi artık
mercek altındadır. Ġzlediğimiz kiĢiler gerçekten karı-koca mıdır, yoksa birbirleriyle
ilk kez karĢılaĢan, geçmiĢlerinde benzer hüsranlara uğramıĢ veya uğratmıĢ, terk
edilmiĢ veya etmiĢ iki sıradan insan mıdır? Bu belirsizlik öyle bir formda ortaya
konuyor ki, filmi her iki gözle de izlemeniz mümkün. Adeta seyircinin serbest
okumasına bırakılmıĢ olan bu yapı, filmin temel sorularına, çağrıĢımlarına ve
amacına zarar vermiyor, tam tersine, bütünüyle hizmet ediyor. Her iki okumada
da, aĢk ve iliĢkiler üzerine benzer kaygıları, benzer hüzünleri, benzer kırıklıkları
ve benzer mutlulukları hissedebiliyorsunuz. Öyle bir an geliyor ki, karakterlerin
film icabı karı-koca rolü yapması ile eĢ olmadıkları halde karı-koca gibi
davranmaları arasında bir fark kalmıyor.
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Mutlu AĢk Var Mı, Yok Mu?
Sonuçta film, incelikli bir zekâ çizgisi üzerinde ilerlemesine rağmen, bir erkek ve
bir kadının, orijinal veya kopya bir mutluluk arayıĢını sığ bir drama veya
anlaĢılmazlık girdabına düĢmeden hissettirmeyi baĢarıyor, aĢkı ve mutluluğu
üretmenin ve değerini bilmenin önemini en zarif Ģekilde hatırlatarak. Doğanın
saf görselliğine ve aynı ölçüdeki yalın diyaloglara dayalı yapısıyla ilmek ilmek
ilerleyen film, seyirciyi de yavaĢ yavaĢ içine alarak sonlanıyor.

“Aslı Gibidir”, geçen yıl Cannes Film Festivali‟nde baĢladığı uluslararası
yolculuğu çerçevesinde kısa bir süre önce Türkiye‟ye de uğradı. Gözden
kaçırmıĢ olabilirsiniz düĢüncesiyle bir hatırlatma yapmak istedik. Cannes‟da en
iyi kadın oyuncu ödülüne lâyık görülen Juliette Binoche‟un ve Ġngiliz opera
sanatçısı William Shimell‟in oyunculuklarından alacağınız keyif ise her Ģeyin
ötesinde. Ġzledikten sonra, yaptıklarınızın ve yaĢadıklarınızın ne kadar orijinal
olup olmadığı üzerine düĢüneceksiniz. Bir filmin böyle bir etki uyandırması da az
Ģey değil.

56



martı* nisan 2011

Kitap Raflarından En Yeniler

Nezihe Meriç,‟in çocuklar için yazdığı Dur Dünya
Çocukları Bekle isimli öykü kitabı Çınar
Yayınları‟ndan çıktı. Çocukları‟nın yazarı Nezihe
Meriç, bu kitabında, düĢe kalka büyüyen, büyürken
de etraflarında akıp giden yaĢamı anlamaya,
karĢılarına çıkan zorlukları aĢmaya çalıĢan sekiz
çocukla ilgili, bazen eğlenceli, bazen de hüzünlü
öyküler anlatıyor...

Dur Dünya Çocukları Bekle
Nezihe Meriç
Çınar Yayınları, Çocuk Kitapları, Öykü, 112 sayfa,
7 TL

Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Görmeniz
Gereken 501 Ada kitabı ile keĢif tutkunlarına iyi
bir kaynak sunuyor. Dünyanın çeĢitli bölgelerinde
yer alan 501 ada, Görmeniz Gereken 501 Ada
kitabında toplandı. Polly Manguel‟in editörlüğünü
yaptığı kitap, keĢif tutkunları için oldukça iyi bir
kaynak. Okuyucuların ilgi duyabilecekleri özel
konuları da göz önüne alarak hazırlanan kitapta,
gemi enkazlarıyla ilgilenmek isteyenlere Kuzey
Amerika'daki Manitou Adaları, yat yarıĢları için ise
Yeni Zelanda yakınlarındaki Whitsunday Adaları
gibi seçenekler sunuluyor.

Görmeniz Gereken 501 Ada
Editör: Polly Manguel
Çevirenler:Fügen Yavuz-Begüm Kovulmaz

Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 544 sf, 60 TL
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Dr. Atom Damalı, Osmanlı Sikkeleri Tarihi adlı
kitabının 3. Cildi raflardaki yerini aldı. Bu ciltte
Atom Damalı, her Sultan‟a ait eriĢebildiği tüm
sikkeleri tanımlamaya çalıĢıyor, kullanılan örnekleri
metal, darp yeri ve tarih bazında alt gruplara
ayırıyor. Nilüfer Damalı Eğitim Vakfı‟nın büyük
projesi Osmanlı Sikkeleri Tarihi‟nin 3. Cildi‟nde,
her Sultan‟a ait eriĢilebilen sikkeleri; farklı yazım
tarzları, aynı yazının yerleĢim farklılıkları ve belirli
süslemelerin var olup olmaması gibi değiĢiklikleri
konu almıĢtır. Damalı, bu farklılıkları yazı ile
açıklamamasına rağmen, 3. Cilt‟te bulunan
kapsamlı ve renkli resimler, sikke tiplerindeki
farklılıkları kolayca seçebilme olanağı
sağlamaktadır.

Daniel Bensaïd‟in herkes için anlaĢılabilir bir „Marx
Kılavuzu‟ olarak tasarladığı son kitabı, Charb‟ın
eğlenceli ve matrak karikatürlerinin katkısıyla
kitapçılarda… Habitus yayınlarından çıkan kitap
hem Marx‟ın eserlerine eğlenceli bir giriĢ kılavuzu,
hem hafıza tazeleyici bir liste hem de düĢünmek ve
harekete geçmek için bir alet çantası niteliğinde.

Ġskoç yazar Alexander McCall Smith‟in tefrika
roman geleneğini yeniden canlandırdığı Ġskoçya
Sokağı 44 Numara‟nın baĢ kahramanı köklü tarihi,
kendi özgü atmosferiyle Edinburgh kenti. Scotsman
gazetesinde yazarın tefrika halinde yazmaya
baĢladığı roman, takipçilerinin verdiği
bilgiler, aktardıkları olay ve karakterlerle iyice
canlanarak modern bir kent yaĢamı panoraması
oluĢmasını sağlamıĢ. Türkiye ĠĢ Bankası Kültür
Yayınları tarafından yayımlanan Ġskoçya Sokağı 44
Numara hem edebi tadı hem de gündelik hayatın
içinden ayrıntıları bir arada sunabilmesiyle
okurlarını büyüleyecek nitelikte.
Ġskoçya Sokağı 44 Numara
Alexander McCall Smith
Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 514 sayfa, 20
TL
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OkuyanUs yayınlarının Dizüstü Edebiyat serisinden
yeni çıkan kitabının adı “BayılmıĢım… Kendime
Geldiğimde 40 YaĢındaydım”. Zeki ve sivri dilli bir
üslubun altındaki hüznünü gizlemeyecek kadar
cesur olan ġebnem Aybar, binlerce kadının
dünyasına sözcülük yapıyor. “Ġtiraf ediyorum; Tanrı
akıl dağıtırken, ben masanın altında, kaybettiğim
terliğimin tekini arıyordum Belki de bayılmıĢtım.
Kendime geldiğimde kırk yaĢındaydım” diyerek
baĢladığı bu yolda bizi hayatlarımızın trajikomik bir
dönemine taĢıyor.

Sanayici kimliğiyle tanınan Tahsin Tarhan‟ın Doğan
Kitap tarafından basılan ilk eseri “Günden Kalan
Ġzler”le birlikte ekonomik nedenlerle okuyamayan
onlarca, hatta yüzlerce çocuğun hayatı da
renklenecek. Dünyanın gezdiği çeĢitli ülkelerinde
çektiği fotoğrafları „Günden Kalan Ġzler‟de
toplayan Tahsin Tarhan‟ın bu ilk kitabına Fikri
Sağlar‟dan Mehmet Ali Birand‟a, Prof. Dr. Yılmaz
BüyükerĢen‟den Oğuz Haksever‟e, Tanju
Cılızoğlu‟ndan Mehmet YaĢin‟e, spordan sanata,
edebiyattan medyaya Türkiye‟nin önde gelen
isimlerinin yorumlarıyla renk kattı. Çocukların
eğitimine katkı sağlamayı hedefleyen kitabın
satıĢının tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
aracılığıyla okul özlemiyle yaĢayan çocuklara
adanacak.
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Atatürk‟ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı‟na tiyatro sanatı ile katkıda bulunmak, Türk 

tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurtdıĢına açılımını 
sağlamak, onu tanıtmak ve yurtdıĢında bu daldaki geliĢmeleri 

takip ederek, kurumsal dinamizmi sağlayarak, kültürlerarası 
alıĢveriĢe ve değiĢime hizmet etmek amacıyla Devlet Tiyatroları 

tarafından BaĢkent‟te düzenlenen festivalin 7.si bu yıl da 24–29 
Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek.

Festival‟de: Amerika BirleĢik Devletleri, Hollanda, Letonya, Ġsrail, 
Bulgaristan, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

BaĢkurdistan, Togo‟dan gelen gruplar ve farklı yerli gruplar ile 
Ankara ve Sivas Devlet Tiyatroları çocuk oyunları sahneleyecek. 

Baharın müjdecisi Sakura Çiçekleri, soğuk geçen Mart‟ın 
ardından güneĢi Nisan baĢında karĢılamaya hazırlanıyor. 

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi‟nde Nisan ayının ilk 10 
gününde pembe çiçekleri ile bahara merhaba Ģöleni 

düzenleyecek olan 587 adet Japon kiraz ağacı yalnızca 10 gün 
açık kalacak. Pembe çiçekleri ile bir bahar Ģenliği yaĢatacak 587 

Sakura Ağacı‟nı NGBB‟nin Ertuğrul Adası‟nda gezebilirsiniz. 
Bahçe resmi tatiller dahil her gün saat 10.00-17.30 arasında 

açık.

Türkiye‟nin ilk kiĢisel Modern Sanat Müzesi olan Doğançay
Müzesi, kurulduğundan bu yana Ġlköğretim çağındaki çocukların 

sanata ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlediği resim 
yarıĢmalarının yedincisini gerçekleĢtiriyor. YarıĢmayı farklı konu 
baĢlıklarıyla gelenekselleĢtiren Doğançay Müzesi, Ġstanbul iline 

bağlı tüm Ġlköğretim Okullarını kapsayan 7. Ġlköğretim Okulları 
Resim YarıĢması‟nın bu yılki konusunu, “Ġstanbul‟un Duvarları” 

olarak belirledi. Birinci kategoride 3.4.5. sınıflar, ikinci 
kategoride ise 6.7.8. sınıflar değerlendirilecektir. Eserlerin, 6 

Mayıs 2011 tarihine kadar Doğançay Müzesi „ne edilmesi 
gerekiyor. Balo Sokak 42  34435  Beyoğlu / Ġstanbul Tel: +90 

212 244 7770  - Fax +90 212 244 7418 
info@dogancaymuseum.org
www.dogancaymuseum.org

Kültür Sanat Ajandası
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3M‟in ofis ürünleri markası Post-it‟i özgün baskı tekniğiyle 
buluĢturarak yarattığı eserleri ve enstalasyonlarıyla tanınan Ardan 
Özmenoğlu, 7 Nisan-2 Mayıs 2011 tarihleri arasında “VERY 
CONTEMPORARY! – ÇOK ÇAĞDAġ!” isimli kiĢisel sergisiyle 
Maçka Modern‟de sanatseverler ile buluĢuyor. Özmenoğlu kendi 
geliĢtirdiği Post-it üzerine ipek baskı, boyama, enstelasyon
tekniklerini kullanan Özmenoğlu, kendisiyle özdeĢleĢen neon ve 
kavramsal sanat eserleri üretiyor.

Türk ÇağdaĢ sanatının önemli isimlerinden; Zeliha Akçaoğlu
“YaĢama Dair ...II ” isimli sergisi ile Ankara‟lı sanat izleyicilerinin 
karĢısına çıkıyor. “YaĢama Dair...II” sergisi 1- 20 Nisan 2011 
tarihleri arasında Ankara Galeri Soyut‟ta izlenebilir. 
Yıdızevler Mah. Tagore Cad. (4.Cad.) ġehit Mustafa Doğan 
Sokak   No: 82/A Çankaya – 06550/ANKARA
Tel: ( 0312) 438 86 70 – 72
www.galerisoyut.com.tr

Nisan ayında ĠBB ġehir Tiyatrolarının bu sezon sergilediği Ben 
Sinema Artisti Olmak Ġstiyorum oyunun mutlaka izleyin. Baba kız 
iliĢkilerine son derece farklı, bazen komik, bazen hüzünlü bakan 
ve oyuncuları son derece baĢarılı oldukları bir oyun. Erhan 
Yazıcıoğlu‟nun oyunu görülmeye değer. 

Balkan Naci Ġslimyeli son yapıtlarından oluĢan iki yeni sergiyle 
Galeri ALAN istanbul salonlarında yer alıyor. 14 Nisan- 14 Mayıs 
2011 tarihleri arasında izlenecek olan sergiler “Karatahta” ve 
“Asılsız Gölge” baĢlıklarını taĢıyor. “Karatahta” sanatçının tuval 
üzerine karıĢık teknik, “Asılsız Gölge” ise kağıt ağırlıklı 
çalıĢmalarından oluĢuyor. Her iki sergi de izleyenleri toplumsal 
Ģiddetin estetiğiyle yüzleĢtiren bir güncel tarih okuması... Galip 
Dede Caddesi No:24/11 Kat: 4 Tünel Beyoğlu 
Telefon 0212 292 0414

BaĢtan çıkaran “Habanera” ve “Toreadorun ġarkısı” ile Georges
Bizet‟nin CARMEN‟i bu kez 3 BOYUTLU olarak izleyicileri adeta 
sahnede misafir ediyor. Julian Napier tarafından 3 Boyutlu 
olarak 4 sahne performansı suresince 5 adet 3D kamera ile 
çekilen Francesca Zambello‟nun bu güçlü sahne yapımı Londra 
Kraliyet Opera Binasında sahne alıyor. Ġstanbul‟dan Erzurum‟a 8 
Ģehirde gerçekleĢecek olan Carmen 3D‟nin biletleri 
www.cinebonus.com.tr internet sitesinden ve gösterimlerin 
yapılacağı Cinebonus sinemaları giĢelerinden satın alınabilinir. 

Daha fazla kültür sanat:
www.kultursanatajansi.com

www.facebook.com/KulturSantAjansi 61
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Ortadoğu gezisi sırasında Halep‟e giderken yanından geçip gittiğim ama
görmeyi çok istediğim bir yer vardı: HATAY. Teğet geçme sırasında köylerini
görme fırsatım olsa da insanları ile tanıĢmamıĢ lezzetlerini tatmamıĢtım, iĢte
tam da bu yüzden orayı yeniden görmeyi çok istiyordum.

Bir havayolu Ģirketinin kampanyasını yakaladım ve sadece 60 TL‟ye
Ġstanbul‟dan Hatay‟a gidiĢ dönüĢ bilet buldum. Kendim bulmakla da
kalmadım, benim gibi gezmeyi seven arkadaĢlarımı da yanıma kattım. BeĢ
kiĢi, künefe yeme hayalleri kurarak Hatay‟a uçtuk.

Hatay fikri beni çok heyecanlandırdığından olsa gerek gitmeden epeyce
araĢtırma yapmıĢ, sayfalarca gezi tüyosu toparlamıĢtım. Ne nerede yenir,
nereler gezilir... Yol arkadaĢlarım da otel ve orada gezmek için kullandığımız
araba kiralama konusunu halledince artık tek yapmamız gereken gezmeye
baĢlamaktı.

Sevil MERT

Keşke Herkes Bir Gün Hatay’a Gitse...

hayallere yolculuk

2463

Hatay, Antakya insanda çok güzel izler bırakıyor. Güzel 
yemeklerinin yanı sıra Ermeni, Türk, Kürt herkesin bir arada 
ve hoĢgörü içinde yaĢıyor olması. Dünyada hala böyle 
yerler var, ülkemizde hala böyle insanlar var...
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Önce „Yemeden Dönme‟ Listesi

Cuma gecesi uçaktan iner inmez Sveyka restorana gittik. AkĢam saat 23.00‟ü
gösteriyor olmasına rağmen, bir an önce Hatay‟ın dillere destan yemeklerinin,
mezelerinin, tatlılarının tadına bakmak istiyorduk. Eski bir konağı restore edip
restorana çevirmiĢler, son derece Ģık, iyi servisi olan lezzetli yemekleri olan bu
güzel yerde YEMEDEN DÖNME listesindekileri bir bir sipariĢ etmeye baĢladık:
Kağıt kebabı, Tepsi kebabı, Humus, adının tam doğrusunu bulamadığımız;
abaganuĢ ya da babaganuĢ ya da abagannuĢ ya da benzer bir Ģey, zahter ,ve
adını hatırlayamadığım bir sürü bir Ģey daha , Ģefimiz bize Kiraz kebabı ve
sucukla yapılan Kürt böreği önerdi ki ikisinin de tadı damağımızda kaldı, ve
kapanıĢta tabii ki Künefe, ceviz reçeli, turunç reçeli...

Uçağın yorgunluğunu atmadan nefis yemeklerin huzuru ile otelimize kolayca
ulaĢtık. Zaten Antakya (Hatay merkez ilçe Antakya) merkezinde görülmesi
gereken yerlerin çoğuna yürüyerek ulaĢabiliyorsunuz.
Uçaktan indiğimizde kiraladığımız araç bizi bekliyordu, bize turistik Ģehir haritası
da vermiĢlerdi. Bir Ģehre girdiğimde ilk edindiğim Ģey olduğu için acayip mutlu
olmuĢtum. Süremiz sadece 2 gün olduğu için gün gün nereye gideceğimizin
planını yapmıĢtım. Tek sorun yemeklerin lezzeti ve yemek yeme süremizi doğru
hesaplayamamak oldu.
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Uzun ÇarĢı, Yusuf Usta Ve Sağıroğlu Kasabı

Ġlk günümüz Antakya merkezde görülecek yerleri gezecek Ģekilde planlamıĢtık,
sabah kahvaltıdan sonra hiç vakit kaybetmeden Hatay Arkeoloji Müzesine
koĢtuk. Yüzlerce mozaiğin sergilendiği müze görülmeye değer.

Müzedeki turumuzdan sonra Ģehri dolaĢmaya, ara sokaklarının keyfini
çıkarmaya koyulduk. Hemen Ģehir meydanının üst kısımları Eski Antakya diye
adlandırılan bölge. Daracık sokaklarında cami, kilise ve havranın sırtsırta
durduğu tam bir hoĢgörü Ģehriydi burası. Sokaklarında dolaĢtıkça daha da iyi
anlıyor insan. Eski Antakya evleri dıĢarıdan küçük görünse de içeri girince bir
avlu, avluda mutlaka bir portakal ya da limon ağacı karĢılıyor bizi. Önemli bir
not, kiliselerin açık olduğu saatleri tutturmak oldukça zor, ayin olduğunda
içeriye almıyorlar. O yüzden gitmeden saatlerini öğrenmeye çalıĢın. Kaldığınız
otelden bilgi almanız mümkün olur. Fazla turist çeken bir yer olduğu için oteller
bu anlamda donanımlı.

Suriye‟de görmeye alıĢtığım formattaki uzun çarĢısında dolaĢıp da bir Ģey
yememek mümkün değil. Kabak tatlıları, katıklı ekmekleri, tatlıları, turĢuları
derken çok acıktığımızı fark ettik.

Notlarım diyordu ki kasapta kebap yaptırmadan dönmeyin. Sağıroğlu kasabını
araya araya bulduk, bildiğiniz kasapta kebabı gözlerinizin önünde hazırlıyorlar,
fırına gönderip piĢiriyorlar, bize de afiyetle yemek düĢüyor. Satırla hazırladıkları
önce kağıt sonra da tepsi kebabı bana bir insanın bir kebaba nasıl aĢık
olabileceğini gösterdi. Kasap çalıĢanları bu aĢka epeyce güldüler ama onlar
için normal olsa da bizim için görülmemiĢ bir lezzetti.

Yediğimiz muhteĢem yemeğin üstüne bizi mutlu edebilecek olan „gerçek‟ bir
Antakya künefesiydi. Uzun ÇarĢı‟nın göbeğinde Yusuf Usta‟yı bulduk. Mangalda
hazırlanmıĢ künefe, künefe demek az kalır yanında, lokum gibi yiyoruz koca
porsiyonlarımızı... Pazar günleri kapalı o yüzden hafta sonu gidenler mutlaka
Cumartesi programlarına Yusuf Usta‟yı almalılar.
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Apolion Ve Defne‟nin AĢkı
Uzun ÇarĢı‟nın göz doyurucu ara sokaklarından çıkıp arabamızı almaya otele
gidiyoruz, çünkü bir sonraki durağımız Harbiye. ġelaleleri kadar kebapları da
meĢhur Harbiye‟ye vardığımızda o kadar tokuz ki kebap planımızı
gerçekleĢtiremiyoruz ama Ģelale sesleri altında kahvelerimizi yudumluyoruz.
Kahve demiĢken Antakya‟da sevemediğim tek Ģey Türk Kahvesi idi, kaynatarak
piĢiriyorlarmıĢ o yüzden alıĢtığımız lezzetten uzak. Belki siz seversiniz, ben
sevemedim... ġelaleler güzel ama ne yazık ki çok pis, umarım çevremizi ve
güzelliklerimizin kıymetini biraz önce anlarız. Harbiye aynı zamanda gün batımı
ile de meĢhur, biz de gün batımına yetiĢtik. BaĢka bir özelliği ise ipek
dokumaları, el dokumaları Harbiye içinde pek çok yerden satın alınabiliyor.

Harbiye‟nin meĢhurları arasında Defne ağacı ve sabunu geliyor. Defne‟nin
mitolojik hikayesini de yol arkadaĢlarıma bu vesile ile ezberlettim:

“Mitolojide adı hızlı çapkına çıkan ve tanrı olduğu için de kendisine karşı
konulamayan, Zeus'un oğlu Işık Tanrısı Apolion, şimdiki Gümüşgöze'den
Sinanlı'ya doğru inen vadiden Asi'ye dökülen derenin kenarında genç ve güzel
Defne'yi görür. Çapkın Apolion, bu güzeller güzeli kızla tanışmak üzere yanına
yaklaşıp konuşmak ister. Defne, Apolion'un namını duymuştur. Aklından geçenleri
sezdiği, niyetinin iyi olmadığını hissettiği için kaçmaya başlar. Defne kaçar,
Apolion kovalar. Apolion'un nefesini ensesinde hissederek dere boyunca yukarıya
doğru koşan ve yorulan Defne, kaçarak kurtulamayacağını anlayarak, durur.
Ayağı ile toprağı kazıyarak yalvarırcasına seslenir; ”Toprak ana, n'olur beni ört,
beni sakla, beni koru.”
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Toprak, çağrıyı duyar. Defne'nin bedeni toprağa kök salmaya, o güzelim kokulu
saçları yapraklara, kolları dallara dönüşür.

Apolion şaşkına döner, karşısında yükselen defne ağacına bakar ve; "Bundan
sonra sen, benim kutsal ağacım olacaksın. O solmayan ve dökülmeyen
yapraklarını başıma çelenk yapacağım. Değerli kahramanlar, savaşlarda zafere
ulaşanlar, hep senin yapraklarınla alınlarını süsleyecekler. Şarkılarda, şiirlerde
adımız yan yana geçecek" der.

Defne, Apolion'dan duyduğu bu güzel sözler üzerine dallarını eğerek onu
selamlar. O gün bugündür savaşla elde edilen kahramanlıklar, güzel şiirler defne
yaprağı ile taçlandırılır.”

Harbiye‟den döndüğümüzde oldukça yorulmuĢtuk, birkaç durağımız daha vardı:
Affan kahvesinde ya da diğer adıyla Ġnci Kıraathanesi, Antakya‟nın en eski
kıraathanesi. Ne olduğunu bilmediğimiz „Haytalı‟ adında gül suyundan yapılan,
Adana‟da yapılan bici biciye benzer dondurmalı serin bir Ģey yedik. Geceyi
mezecilerden birinde (bolca meze ve humusçu var) Humus ve kabak tatlısı
yiyerek kapattık, artık benim midem daha fazla dayanacak durumda değildi.
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“Evet, Hala HoĢgörü Ġçinde YaĢayan Ġnsanlar Var”
Ertesi sabah önce Antakya merkezdeki kilislerden baĢladık gezmeye, ancak açık
olanda ayin olduğu için içeri giremedik diğeri de kapalıydı, biz de Saint Pierre
kilisesine hacı olmak üzere yollandık. Hristiyan aleminin hacı olduğu 3 yerden
biri idi burası, diğerleri Efes ve Kudüs. Yukarıdan Antakya manzarasını da
seyredip denize doğru yolculuğumuza baĢladık. Ġlk durağımız St.Simon
Manastırı idi. Kötü bir yoldan bir saate yakın seyahat edip rüzgar güllerinin
arasında bakımsız yıkıntılardan oluĢan bir manastır bizi karĢıladı. Yüksekte
olması nedeniyle oldukça da rüzgarlı manastırı kendi halinde bırakıp Hatay‟ın
hatta Türkiye‟nin tamamı Ermenilerden oluĢan tek köyü Vakıflı‟ya doğru yola
koyulduk. Portakal ağaçları yol boyunca bize eĢlik etti. Vakıflı köyünde bu
mevsimde görülebilecek sadece kilise var, oldukça bakımlı bir kilise. Vakıflı‟da
11 Ağustos‟ta üzüm Ģenlikleri yapılırmıĢ ve çok haraketli olurmuĢ. Ermenilerin
eski takvimlerine göre yılbaĢı 11 Ağustos olarak kabul edilirmiĢ. Vakıflı‟dan
hemen 3-4 kilometre sonra da Hıdırbey köyü, oraya kadar gitmiĢken
uğramadan dönülmez. Köyün orta yerinde koca bir çınar karĢılıyor bizi, Musa
Peygamber‟in asasını koyduğu yer diye bilinirmiĢ. Meydanda tandırda Katıklı
ekmek yapan bir aile ile tanıĢtık, benim Hatay Pizzası diye adlandırdığım bu
güzel ekmekleri afiyetle yedik. Bu gezi tam bir yemek gezisi olmuĢtu.

Hıdırbey‟de karnımızı doyurduktan sonra denize doğru yol almaya devam ettik.
Samandağ sahili Caretta Caretta‟lara ev sahipliği yapan plajlardan biri ancak
ne yazık ki aynı zamanda katı atık kirliliği en yüksek plajlardan biri. O kirliliği
görmeden ne demek istediğimi anlayamazsınız. Sahilden devam edip Titus
Tüneli ve BeĢikli Mağaralarını da ziyaret ediyoruz. Titus Tüneli, yapılıĢ sebebi ve
tekniği açısından Ürdün‟deki Petra ile eĢdeğer tutuluyor. Oralara giderseniz
mutlaka görün.
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Samandağı‟ndaki Hz. Hızır Türbesi de son durağımızdı. Görecek yerler listemiz
bizi zaman ve kilometre sınırı nedeniyle bitmiĢti, uçağımız akĢam geç vakit
olduğundan Antakya mezelerinin son kez tadına bakmadan dönmek olmazdı.
Antakyalı bir arkadaĢın tavsiyesi ile Ģehrin epeyce dıĢında bir yere gidip,
muhteĢem mezelerin son kez tadına baktıktan sonra kahvelerimizi içmek için
Savon otele uğradık. Eski bir sabunhane olan otel, çok güzel bir Ģekilde restore
ve dekore edilmiĢ, kalmak için yer bulmak oldukça zor ama görmek ve kahve
içmek için uğranabilir.

Hatay‟dan dönüĢte çantamızda çeĢit çeĢit peynirler, reçeller, defne ürünleri
vardı. Ama asıl önemli olan aklımızda insanların güzelliği, mutluluğu ve
hoĢgörüsü kaldı...

Hatay, Antakya bende çok güzel izler bıraktı. Güzel yemeklerini çok anlattım
ama güzel olan baĢka bir Ģey var ki, Ermeni, Türk, Kürt herkesin bir arada ve
hoĢgörü içinde yaĢıyor olması. Alevi, Sünni, Ortodoks, Katolik, Yahudi, her din
ve mezhepten insanların komĢu yakınlığında yaĢaması... Dünyada hala böyle
yerler var, ülkemizde hala böyle insanlar var...

ġehirde yalnız bir kadın gezgin olarak rahat rahat seyahat edebileceğinizi gönül
rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatay‟ı görmek bana “evet, hala hoĢgörü içinde
yaĢayan insanlar var” dedirtti.

KeĢke herkes bir gün Hatay‟ı görse...
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“Sevgi Engel Tanımaz”

Bir Küçük Emrah Hikayesi 

martı* nisan 2011

Burcu TÜZÜN

pati aĢkına

„Satılık Köpek Yavruları‟ ilanının hemen altında küçük bir çocuğun başı
duruyordu.Çocuk dükkan sahibine sordu; “Köpek yavrularını kaça
satıyorsunuz?”

Dükkan sahibi “30 dolarla 50 dolar arasında değişiyor fiyatları” dedi.

“Benim 2 dolar 37 sentim var” dedi çocuk. “Bir bakabilir miyim
yavrulara?”

Dükkan sahibi gülümsedikten sonra bir ıslık çaldı ve köpek kulübesinden
beş tane yavru bir yumak halinde çıktı. Yavrulardan biri arkadan geliyordu.
Küçük çocuk yürümekte zorluk çeken bu sakat yavruyu işaret edip sordu;
“Bunun nesi var?”

Dükkân sahibi onun kalça çıkığı olduğunu ve hep sakat kalacağını
açıkladı. Küçük çocuk heyecanlanmıştı; “Ben bu yavruyu satın almak
istiyorum.”

Bir arabanın çarpması sonucu bir patisini kaybeden Emrah
ve Engel Tanımayın isimli bir grup insanın takdir edilecek
öyküsü.
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Dükkân sahibi “Hayır o yavruyu satın alman gerekmiyor. Eğer gerçekten
istiyorsan o yavruyu sana bedava veririm” diye bir teklifte bulundu.

Küçük çocuk birden sinirlendi. Dükkân sahibinin gözlerinin içine dik dik
bakarak; “Onu bana vermenizi istemiyorum. O da diğer yavrular kadar
değerli ve ben fiyatını tam olarak ödeyeceğim. Aslında şimdi size 2 dolar
37 cent vereceğim ve geri kalanını ayda 50 cent ödeyerek
tamamlayacağım” dedi.

Dükkân sahibi çocuğu ikna etmek peşindeydi; “Bak, bu köpeği gerçekten
satın almak istediğini sanmıyorum. Bu yavru hiçbir zaman diğer yavrular
gibi koşup, zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak.”

Bunun üzerine küçük çocuk eğildi, pantolonunu sıvadı ve büyük bir metal
parçasıyla desteklediği sakat bacağını gösterdi. “Ben de koşup zıplamak
konusunda çok iyi değilim. Ve bu yavrunun kendisini iyi anlayacak bir
sahibe gereksinimi var”

Bu anonim hikayeyi çok severim. Aslında insanoğlu olarak, daha kendi
içimizden olan engelliler için bile acımaktan öteye geçemeyiĢimizin ne acı verici
olduğunu düĢünürüm hep. Hiç dikkat etiniz mi, metro hattındaki engelli
asansörü önündeki kalabalığı? Hayatlarını kolaylaĢtırmak bir yana, bir de
utanmadan iĢgal ediyoruz hayatlarını.

Henüz engelli insanları kabullenmeyi baĢaramamıĢ bir milletten, sokaktaki
engellilere yardım etmelerini istemek öylesi zor ki! Çoğu zaman yardım
çağrılarımıza “o kadar sakat insan varken” cevabı alırız. Canlıyı insan – hayvan,
sağlıklı – sakat olarak ayıranlarla nasıl iletiĢim kuracağımız hakkında çok hayal
sıkıntı çekiyoruz.

Yine de onlar için bir Ģeyler yapan, bir avuç insan var. Gerçekten bir avuç.
Kimisi pet-shoplardan binlerce dolara satın alırken, onlar „cins‟ olmadan
doğma Ģanssızlığı ile hayata zaten 1-0 Ģanssız baĢlayan engelli hayvanlar için
çabalıyorlar.

Ben onlarla bir noktada kesiĢtim. Hayata bakıĢım değiĢti. Beni, daha doğrusu
bizi değiĢtiren Emrah‟ın hikayesi ile baĢlayacak bu serüven. Önümüzdeki
aylarda engelli, terk edilmiĢ, kaza geçirmiĢ, hastalanmıĢ hayvanların hikayelerini
göreceğiz bu sayfalarda.
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Emrah‟ın Engellerle TanıĢması
Emrah, maddi yetersizlikler nedeniyle artık çalıĢmayan Hayvan Ambulansı‟nın
kurtardığı ve hayatta kalmayı baĢaran Ģanssız Ģanslılardan biri. Ġstanbul‟un iĢlek
trafiğinde karĢıya geçerken bir caninin frene basmamasının kurbanı o. Ölü gibi
yatarken alınmıĢ otoyoldan. Canı kurtulmuĢ ama bir patisini feda ederek…

Ġlanını gördüğümde bakıĢlarındaki hüznü, üzüntüyü görünce yıkıldım. Kendisi
gibi onlarca Ģanssız engelli kediyle aynı yerde yaĢıyordu, BGD ofisinde. Çok
sakindi, sanki yaĢamaktan vazgeçmiĢti. Bir süre ilanlarla yuva aradık ona. “Ayy
yavrum kıyamam”, ”ona iyi bir yuva veren çıkacak”, “çok güzelmiĢ Küçük
Emrah”, “yerim onu” içerikli sayısız yorum almasına rağmen, bir tek kiĢi istemedi
evine 3 patili Emrah‟ı. Aklım her gün ondaydı, sonunda onu kendi evimize
almaya karar verdik.

Emrah ile Hayat
O, dünyaya inmiĢ bir meleğin kedi formuna bürünmüĢ haliydi. Üç patili
olmasından çok korkuyorduk açıkçası. Evdeki tayfadan kendini koruyamazsa
adlı korkularımız vardı. Ama bir kere gözlerine bakan, gözlerindeki ifadelerle
korkularını bir kenara bırakıp onu mutlu etmek için her Ģey yapabilirdi.

En azından biz öyle hissediyorduk. Onu aldığımızda baĢka hastalıklarının da
olduğunu, sağlıklı bir kedicik olmadığını biliyorduk. Ama en azından son yıllarını
veya aylarını bir evde, sevilerek geçirsin istedik.

O kadar sakin bir kediydi ki, veteriner ziyaretlerimize kucağımda gidiyordu.
Etrafa bakınmak, korkmadan yollarda olmak sanki ona güven veriyordu. Yine
de araç gürültülerden korkar, kolumun altına sinerdi bir süre.
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Eve dönerken, her defasında aynı caféde otururduk biraz dinlenmek için.
YeĢillikler içindeki café‟de çok huzurlu olduğunu fark ederdim. “Belki de bir gün
bahçeli bir evimiz olur, bahçesinde istediğin kadar oynar, yatarsın.” dediğimde
yüzüme bakıĢı anlar gibiydi.

“Evi ona göre düzenleriz, ne onu zorluyorsa ortadan kaldırırız.” demiĢtik. 7
yaĢından beri evimizde hep kedilerimiz olmuĢtu ama hiç engelli bir kedicikle tek
baĢıma kalmamıĢtım. Yanımda hep annem olurdu ve o bilirdi ne yapmam
gerektiğini. Ama gördük ki; o sıradan bir kedi gibi sürdürüyordu hayatını.
Kumuna girerken zorlanmıyor, uyku için en güvenli köĢeyi seçiyor, bizi görünce
kuyruk sallıyordu. Hayatından memnuniyeti gözlerindeki bakıĢın değiĢmesinden
bile anlaĢılıyordu. Kilo da aldı. Tek eksiği, hiç oyun oynamamasıydı. Hayatı
sokaklarda baĢlamıĢ ve kötü bir kazayla parçalanmıĢtı. Bilmiyordu oyun ne
demek. Onun için de zaman gerektiğini biliyorduk.

Ve O Gitti
Kısa süre sonra, hastalandı. Elimizden geleni yaptıysak da, engellerinden
tamamen bağımsız bambaĢka bir hastalık nedeniyle kaybettik onu. Hani derler
ya, kedi sahibinin gözleri önünde can vermek istemezmiĢ. Deniz‟i sahibi
belirlemiĢti kendisine ilk günden. Onun çıkmasını bekledi.

Nefes alıĢlarını fark edince anladım zorlandığını ve kucağıma aldım. Üstüne
polar örttüm, biliyordum gittiğini. Sanki o da biliyordu. Son defa zorla gözlerini
açtı ve bana baktı. Son nefesini gözlerime bakarak ellerimde verdi. Ama sanki
gözlerinde ve yüzünde yaĢadığı son ayların mutluluğu vardı.
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Emrah‟tan Bize Kalanlar
O, bize çok Ģey öğretti bizimle yaĢadığı 5 ayda. Engellerin bir kedinin kuyruk
sallamasına ENGEL olmadığını öğrendik. Biraz yemek, belki biraz süt, ama en
önemlisi baĢlarını okĢayan bir el onlara sıradan bir kedi gibi mutluluk veriyordu.
O, yaĢadıklarına rağmen insanlara güvenmekten vazgeçmemiĢti. Kendisini bu
hale getiren insanoğluna kin duymamıĢtı. Sahip olduklarından mutluluk
duymaktan da vazgeçmedi o minik kalbi. 3 patili olması hayata sonuna dek
tutunmasına hiç ENGEL olmamıĢtı. Minicik patisine takılı serumla bile
gözlerimize baktı yattığı yerden. Gerçekten beklediği tek Ģey onu her Ģeye
rağmen hiç bırakmayan bir çift sevgi dolu kalpti belki de. Son 5 ayında bile
olsa, o bir çift kalbi bulmuĢ olmak yansıdı son nefesinde bile gözlerine.

BambaĢka Ģeyler de öğrendik biz ondan. Aramızdaki iliĢkinin ne denli sağlam
olduğunu, bir çift olarak her sorumluluğu paylaĢabildiğimizi, zor zamanları
birlikte aĢabildiğimizi, yardıma ihtiyacı olan bir cana kucak açabildiğimizi,
birlikte acı da olsa ortak kararlar alabildiğimizi, verdiğimiz bir kararı sonuna dek
götürebildiğimizi ve asla vazgeçmediğimizi, zorlukların bizi birbirimize daha da
yaklaĢtırdığını gördük biz Emrah sayesinde. Onun sayesinde, hayatımda ne
kadar doğru bir adam olduğunu anladım bir kere daha, ne kadar destek veren
bir ailem olduğunu da. Onun gidiĢinin acısını biraz hafifletebildiğimizde acı
yerini minik ve güzel hatıralara bırakabildiğinde bir engelli cana daha kucak
açtık…
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Ne zaman canım sıkkın olsa, ne zaman herhangi bir Ģeye isyan edecek hale
gelsem, Emrah‟ı ve Ģu anki bebeğim Güdük‟ü düĢünüyorum. O anda
kafamdakiler silinip gidiyor. Onlar, hayata bakıĢımı değiĢtiren harika minik
yaratıklar.

Engeller, gerçekte var olmayan, tamamen kafamızda yarattığımız duvarlar. O
duvarları yıkmak da, yükseltmek de bize bağlı. Gerçek sevgi, her engeli aĢabilir.
Yeter ki isteyin,yeter ki sevginizi paylaĢabilin. Çünkü onlar, her engelimize
rağmen bizi sevmekten asla vazgeçmezler!

Hemen bugün bir adım atın ve bir engelli kedi / köpek sahiplenin. Onların bize
öğreteceği daha çok Ģey var!
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Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara YaĢam Hakkı Derneği
Adres:
Bahariye Caddesi, Dr.Ġhsan Ünlüer Sokak No:14/2 34770 Kadıköy-Ġstanbul

Telefon: 0216 449 90 52-53
Fax: 0216 449 90 51
GSM: 0533 574 25 23
E-mail: info@bgd.org.tr – ofis@bgd.org.tr

(Dernek Ofis Asistanımız: Gülay Yılmaz)

Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kötü koĢullarda tutulan veya dayak yiyen bir
hayvan gördüğünüzde 0 212 251 63 25 veya 0 535 291 80 64 numarasından
Ġstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'na ulaĢın...
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( ve nisan ) 

inciler düĢmüĢken üzerine,
ve mayıs..
sarılır bileğine.

inciler düĢmüĢken ellerime,
ve nisan..
iz bırakır gözlerime.

ve dokunamaz, bakar!
bükemediğim gönlüne,
..haziran geldiğinde.

Mayıs 2010 / Salih MALAKCIOĞLU
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Serotonin nedir diye sorsak herkes kestirmeden mutluluk hormonu der. Sözlükler
ise Ģöyle yazıyor: “Beyinde salgılanan bir hormon. Mood (duygulanım), libido
(yaĢam enerjisi anlamında), uyku, ağrı mekanizması, iĢtah düzenlenmesi
üzerinde etkili.” Ve biraz daha açmak gerekirse, aĢık olduğumuzda, egzersiz
yaptığımızda, seks (orgazm) ve masaj sırasında, çikolata yediğimizde, güneĢi
hissettiğimizde serotonin yükseliyor. Yani hayatımız boyunca bu „mutlu
molekül‟ün peĢinden koĢuyoruz. Eksikliğinde depresif ruh hali veya depresyon,
uyku bozuklukları, ağrı eĢiğinin düĢmesi ve kronik ağrılar, iĢtah artması ve yeme
bozuklukları oluĢabiliyor.

Yani hayatımızda çok önemli rolü olan bir hormon serotonin. Ġnsanlara mutluluk
dağtmak amacında olan bir merkeze verilecek en güzel ad belki de: Serotonin
Mutluluk Akademisi. Kulağa hoĢ geliyor değil mi? O halde hiç durmayalım ve
Çiftehavuzlar‟daki bu merkezden içeri girelim. Son derece zevkli tasarlanmıĢ
Serotoninin kurucusu Dr. IĢık Akgöl. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olan
Dr. Akgöl, ancak beden, ruh ve zihin üçlüsünü besleyerek mutlu olunabileceğini
söylüyor ve Serotonin‟in öyküsünü Ģöyle anlatıyor: “Ġnsan 45-50‟sinde hayatının
deneyimlerinden bir özet yapmalı, onu damıtıp bu yaĢın aklıyla bir iĢ veya esere
çevirmeli bence...” derdim. 17 yıllık iĢ hayatımda damıttıklarım ve özel
hayatımda biriktirdiklerimle bunu yaptım, Serotonin‟i kurdum. 20 yıllık doktorluk
tecrübem, kronik ağrıları olan insanların iyileĢebilmeleri için, öncelikle zihinsel,
ruhsal veya sosyal sorunlarının çözülmesi gerektiğini öğretti. Hastalarımı salt
bedensel bir problemin ötesinde, ruhsal ve sosyal taraflarıyla da
değerlendirmeyi tercih ettim. Bu bütünsel yaklaĢıma hala yürekten inanıyorum.
3 yıl önce baĢladığım felsefe eğitimi, teorik olarak kurduğum ve aslında tüm
dünyada, asırlardır bilinen bu denklemi çözme konusunda bir yol haritası sundu.
Felsefe bana dili ayıklamayı, böylece düĢüncelerimi ve onlardan oluĢan
duygularımı kontrol etmeyi öğretti. Bugün biz mutluluğun bir seçim olduğuna
yürekten inanıyoruz. Hayattaki asıl ve tek iĢimiz mutlu olmak! KiĢinin mutluluğu
ise ancak „beden, zihin ve ruhun‟ uyumlu birlikteliği ile mümkündür.”

Serotonin Mutluluk Dağıtıyor

Ġsmini mutluluk hormonu Serotonin‟den alan, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon uzmanı Dr. IĢık Akgöl tarafından kurulan
Serotonin Mutluluk Akademisi beden, ruh ve zihin üçlüsünü
besleyerek mutlu olma sanatını öğretiyor.

martı keĢfetti
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KiĢisel Akademi
ĠĢte Serotonin; bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olabilmek için 
çeĢitli egzersiz disiplinleri, eğitimler ve atölyeler sunan bir “kiĢisel akademi”. 
Beden çalıĢmaları içinde pilates ve stretching, tai chi ve yoga, hareket terapisi ve 
masaj yer alıyor. Zihin-ruh çalıĢmalarında felsefe, Psikoloji çalıĢtayları, 
seminerleri yer alıyor. 

Hobi kulüplerinde ise.. Yaratıcı yazı, kitap, sinema, dans, müzik, gezi, sohbet, 
fotoğraf kulüpleri konusunda yetkin moderatörler ile yürütülüyor. Serotonin‟de
her ay ünlü bir yazarın, gezginin ya da psikoloğun konuĢmacı olarak katıldığı 
sohbetlerin düzenlendiğini de ekleyelim. 
Bizden sözylemesi pilates‟le tanıĢmak istiyorsanız Serotonin uzman eğitmeleriyle 
biçilmiĢ kaftan. Kendisi de pilates eğitimi almıĢ olan Dr. IĢık Akgöl, Serotonin
Mutluluk Akademisi‟nde makine ile grup pilates derslerinin baĢladığını ve bu 
açıdan Türkiye‟de bir ilki gerçekleĢtirdiklerini söylüyor. 

Dr.IĢık Akgöl Kimdir ?
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nden 1987‟de mezun oldu. 1993'te Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu ve PTR Center Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi‟ni kurdu. ÇalıĢmalarını ağırlıklı olarak ortopedik ve sportif 
rehabilitasyon alanında sürdürüyor. Hastalarının sorunlarına geniĢ açıdan ve 
bütünsel bakma yaklaĢımı onu “Serotonin”i kurma noktasına kadar taĢıdı. 
Halen kendi kiĢisel geliĢim yolculuğuna devam ediyor. Hobi olarak tenis, felsefe, 
psikoloji, tango ve fotoğraf ile ilgilenmekte. 

Serotonin:
Cemil Topuzlu Cd. No:44 Çiftehavuzlar/Ġstanbul 
Tel: 0216 357 4142 www.serotonin.com.tr
http://www.facebook.com/serotoninakademi
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Başka Dünyalar
Yunus BARAN

Bir defter düĢünün. Her yaprağı kullanılan.
Bir kitap düĢünün. Her sayfası okunan.
Bir plak düĢünün. Her Ģarkısı dinlenen.
Bir ayna düĢünün. Her gün defalarca bakılan.
Bir kutu düĢünün. Her eĢyayı saklayan.
Bir biblo düĢünün. Her odayı süsleyen.
Bir cam ĢiĢe düĢünün. Her lezzeti koruyan.
Bir kaĢık düĢünün. Her gün bir bebeği besleyen.
Bir oyuncak düĢünün. Her çocuğun hayalini süsleyen.
Bir kalem düĢünün. Her fikri yazıya geçiren.
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Bir gözlük düĢünün. Her objeyi netleĢtiren.
Bir fincan düĢünün. Her yudumu zevk veren.
Bir çanta düĢünün. Her bilgiyi taĢıyan.
Bir harita düĢünün. Her yeri tarif eden.
Bir valiz düĢünün. Her kaçıĢa eĢlik eden.
Bir zar düĢünün. Her atıĢı düĢeĢ gelen.
Bir kamera düĢünün Her anı kaydeden.
Bir gazete düĢünün. Her haberi tarih kokan.
Bir saat düĢün. Her çarkı geçmiĢi bugüne taĢıyan.

Bir adam düĢünün. BaĢka dünyalardan beslenen ve tüm bu hatıralarla iç içe
yaĢayan.
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Aceleyle yazılmıĢ, belki de inci gibi dizilmiĢ bir hayatın hatıra defterini satın alan.
Altı çizilen bir kitabı yeniden okuyan.
Gramofondan gelen eski bir sesle can bulan.
Bilmediği birinin bir ömür baktığı aynalardan kendine bakan.
Bir kutu dolusu hatıra saklayan.
Odasına değil, hayatına renk versin diye en güzel köĢesini bir bibloya ayıran.
Rafine hatıralarla tat kazanmıĢ ĢiĢelerde gıdasını saklayan.
Minik kaĢıklarla onu tabağa taĢıyan.
Hiç tanımadığı arkadaĢlarının oyuncaklarıyla oynayan.
Ġçinden geçenleri bu kez de kendi için kaleme alan.
Anlam dolu bakıĢlarını eski gözlüklerinin arkasına saklayan.
Ayakları götürmese de yüreğinin peĢindeki haritalardan yeni dünyalar arayan.
Kahvesini yudumlarken ziyaret edeceği yerleri araĢtıran.
Gittiği yerlerde çantasını hatıralarla dolduran.
Hafızası onu zorlayacak olduğunda kamerasını kullanan.
Tarihin gazete yapraklarına bir not da o bırakan.
Mutlu sona baĢkalarının hatıralarıyla ulaĢan.
BaĢka bir dünyadan aldıklarını baĢka bir dünyaya taĢıyan.
Dili geçmiĢ zaman dilimlerinden birinde kendine yer bulan.
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Bir yangından, bir çöplükten, bir depremden, eski bir sevgiliden, kaçmak
istediğimiz kendimizden, belki yokluktan veya hiç hak etmediğimiz bir bolluktan
kaynaklanan bir hayat var önümüzde. Yenilerle değil eskilerle yaĢanan, alınan,
satılan, hediye edilen veya hediye alınan anlamlı baĢka bir dünya var içimizde.

Zamandan zamana taĢınan tüm bu anlamlı Ģeyleri bir kez daha gözden
geçirerek: sakladıklarımıza, biriktirdiğimize, hatırlarımıza, ödünç aldıklarımıza
ve baĢkalarına ödünç bırakacaklarımıza biraz daha dikkat etmek ve biraz daha
anlam katmak gerekmez mi?

Peki, senin baĢka dünyalara bırakacak neyin var?
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Kişnişli Ekmekçikler

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ

akdeniz‟de iki martı

Baharın kokusu çeĢitli ot kokularıdır biraz da. Sadece koku
olarak değil yemeklere de lezzet katan otlardan söz
ediyoruz. ĠĢte rezene ve kiĢniĢten yapılan damak çatlatan iki
lezzet…

Elimin annemin avucunda kaybolduğu zamanlarda benim için „çarĢıya çıkmak‟
demek Kemeraltı‟nın üzerime üzerime gelen kalabalığına karıĢmak,
Salepçioğlu‟nda Ģüphesiz ki bir bardak salep içmek, Saat Kulesi önünden, Çinili
Cami‟nin yanından geçip (eski) Ordu Pazarına girmek ve mutlaka ama mutlaka
kiĢniĢli minik Ģekerciklerden 100–150 gram almak demekti.

Miktar ne kadar az olursa olsun her bir tanesi baĢka renk gibi gözüken Ģekerler
çocuk gözüme çok gelir, ağzımın içinde dağılan keskin kokudan dolayı her
seferinde anneme söylemeyi akıl edemediğim bir cümle geçerdi aklımdan :
“Ben bu Ģekerleri sevmiyorum!”

Beni rahatsız edenin Ģeker içine gömülü kuĢyemi sandığım kiĢniĢ tohumu kokusu
olduğunu öğrenmem için bir 25 sene daha geçmesi gerekti o günlerin
üzerinden. Ancak bilmem demek sevmem demek olmadı bu iddialı otu
Ģüphesiz.

Sonraları kiĢniĢi sadece çocuk Ģekerlerinde gören „Saat Kuleli‟ Ģehrimi terk edip
Abhaz, Çerkez, Gürcü, BoĢnak derken birçok farklı kültürü topraklarına çekmiĢ
Ġzmit‟e geldik yerleĢtik, kiĢniĢ hakkında fikrimiz değiĢti.
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Bu Ģehir öylesine farklı „soy ağaçlarına‟ sahip insanlarla dolu ki söz konusu
kültürlerden birinin „CHIRDIGIġ‟, „EPIġIPS ġIPSI‟ gibi adını telaffuz etmekte
zorlandığınız ama tadına bayılmak için silah zoruna ihtiyacınız olmayan
yemekleri ile Ģu veya bu Ģekilde tanıĢıyorsunuz.

KiĢniĢ de hayatımıza bu Ģekilde sızdı tabiî ki… Tüm Abhaz yemeklerinin bende
bıraktığı ön yargının aksine adı basit (Açaç) yapımı basit bir hamur iĢinin
içindeki telaffuzu en zor maddeydi bu kez… Kimisi Asıbra, kimisi atzıbırı, kimisi
ahusha dese de özetle kiĢniĢti iĢte bu hoĢ kokuyu veren yediğimize…

Ġstedik ki bizimde mutfağımızda biraz kiĢniĢ bulunsun, adına „açaç‟ demesek de,
kendi stilimizle yapacağımız ekmeklerimiz, poğaçalarımız, böreklerimiz hem
keskin hem mis gibi koksun. Bu durumda Abhaz dostlara yönelttiğimiz ricamız
geri dönmedi evlerinin bahçesinde elleri ile dikip yetiĢtirdikleri, kurutup
sakladıkları kiĢniĢ otlarından bir koca demet de bize verdiler, elbette meĢhur
Açaç‟ın tarifi ile beraber. Ancak bize verilen bu iki Ģeyden yalnızca biri aklımızda
(ve elbette dolabımızda) kaldı. O da Ģüphesiz kiĢniĢ.

Sıradan bir günü piĢecek farklı bir Ģeylerin kokusuyla sıradanlıktan kurtarmak
umuduyla dolabın kapağını açtık ve bu bir süredir ihmal edilmiĢ eski dostla
karĢılaĢtık. Artık kiĢniĢ kokan ekmek yemenin zamanı gelmiĢti…
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Malzemeler
1 bardak Süt (ılık)
Yarım su bardağı su (ılık)
1 çorba kaĢığı Ģeker
3 çay kaĢığı instant maya
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaĢığı tuz
Un kulak memesi kıvamında hamur elde edecek kadar

Ġç Malzemeleri;
Beyaz Peynir, elde ezilip ufalanmıĢ kuru kiĢniĢ, yoksa kuru kekik de olur
Üzerine sürmek için, yumurta sarısı

HazırlanıĢı
1. Ġç malzemesi hariç tüm malzemeleri karıĢtırıp kulak memesi kıvamında bir

hamur topu oluĢturun.
2. Hamuru 10 dakika kadar dinlendirip Ģekillendirin.
3. ġekillendirme = Küçük bezelere bölün. Bezeleri avucunuzda yuvarlayarak

top haline getirin Topun yarısını parmağınızla ezip düzleyin. Düzlediğiniz bu
alanın üzerine kiĢniĢli beyaz peynir içinden koyun. Peynirli basık tarafı ĢiĢkin
tarafın üzerine doğru dikkatlice kaldırıp kapatın (bu sayede ekmekçikleriniz
ĢiĢip-piĢtiğinde „alt dudağı sarkık‟ bir görünüme kavuĢacaktır.)

4. Yağladığınız tepsiye ekmekçikleri dizin.
5. Ekmekçikleri yarım saat kadar bankoda, yarım saat kadar çok hafif ılıtılmıĢ

fırında kabartın.
6. KabarmıĢ ekmekçikleri fırından alıp fırını ısıtın (200 derece)
7. KabarmıĢ ekmekçikleri fazla ezmeden üzerlerine yumurta sarısı sürün. Fırına

verin.
8. Ekmekçikleriniz yarım saat, ya da üzerleri arzu ettiğiniz renge kavuĢuncaya

kadar piĢirin.

Not: Kuru veya tohum kiĢniĢi aktarlarda bulabilirsiniz.
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Rezeneli Balık

Çok Ģiddetli bir kıĢ geçirmemiĢ olsak bile yine de baharın geliyor olması,
doğanın hareketlenmesi gibi içimizi de harekete geçiriyor. Hava değiĢimleri
kimi zaman depresif bir hale sokarken bizi, güneĢ de bir yandan enerji veriyor
bedenimize.

Hayal bu ya; bir balıkçı kasabasının ufak rıhtımının kenarında, maviye boyanmıĢ
tahta sandalyesinde kaykılmıĢım azcık. BaĢımı geriye atmıĢ, yüzümü dönmüĢüm
güneĢe. Cemrelerin düĢüp havanın,suyun ve sonunda da toprağın ısınması yeni
yeni baĢladığı bir gün… GüneĢin o kavurucu ıĢınları değmiyor henüz suratıma.
Sadece içimi ısıtan sıcaklığı vuruyor bedenime…

ĠĢte böyle mutlu bir tablo varken sahnede, biz dönelim balık tarifimize… Füzyon
mutfağının ustalarından Jamie Oliver‟dan esinlenerek hazırladım bu tarifi.

Ama önce, „rezene‟ ile ilgili kısa bilgi vermekte fayda var diye düĢünüyorum.
Rezene veya pazarlarda satılan adıyla, bildiğiniz Arapsaçı aslında.

Akdeniz‟de yetiĢen maydanozgillerden bu bitki. Yaprakları taze tüketilirken,
tohumları da baharat olarak kullanılmaktadır.

"Rezene/Arapsaçı, genelde sindirim zorlukları, ĢiĢkinlik, iĢtahsızlık,
balgamlanma, adet görme zorlukları, yetersiz süt salgılama, karaciğer ve
safrakesesi rahatsızlıkları, göz kapağı iltihabı ve sinirlilik hallerine karĢı etkilidir"
deniyor internet sahalarında.

Balık denince bizim için yaz ızgaradır, ya buğulama veya tava. Üzerine gezdirilir
nefis bir zeytinyağı.Yanına da mis gibi, çıtır çıtır bir salata.. Basit ama leziz..
DeğiĢik tatlardan hoĢlanırım derseniz, iĢte bu tarif bir alternatif. Rezenenin
aromatik koku ve tadıyla lezzetlendirilmiĢ bir levrek bekliyor sizi…
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Malzemeler
4 adet Levrek filetosu
2 kök Rezene
10 adet patates
1 limon kabuğu rendesi
1 avuç kadar maydanoz
½ su bardağı beyaz Ģarap
tuz-karabiber-kekik
1 yemek kaĢığı tereyağı

HazırlanıĢı
1. Patatesleri haĢlamaya baĢlayın.
2. Rezenelerin yeĢil yapraklarını ince kıyın, limon kabuğu rendesini ilave edin.
3. Balıkları biraz yağlayarak bu limonlu yeĢillik ile ovalayın ve bir kenarda

dinlendirin.
4. Rezenelerin beyaz kök kısımlarını önce ortadan daha sonra tekrar ortadan

olmak üzere ince uzun Ģekilde kesin. Patatesleri ocaktan indirmeden 10dk
kadar önce, rezeneleri de ilave edip kaynamaya bırakın.

5. HaĢlanmıĢ sebzeleri ocaktan alın ve süzün, patatesleri 4'e bölün ve içine
tereyağını ekleyin, karıĢtırın.

6. Maydanozları kıyın ve patatesli karıĢıma ekleyin.
7. Fırın kabının altına önce patatesli-rezeneli karıĢımı koyun.
8. Üzerine balıkları yerleĢtirin.
9. Tuz, karabiber ve kekik serpin.
10. ġarabı da ilave ettikten sonra, tepsinin üzerini folyo ile kapatın.
11. 250 C‟lik fırında 15dk piĢirin.
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Hazırlayanlar
Ayşe Dural http://www.kultursanatajansi.com

http://www.facebook.com/KulturSanatAjansi

Can Sungur http://www.cansungur.com
http://www.facebook.com/cansungur

Yasemin Sungur http://www.yaseminsungur.com
http://www.facebook.com/ysgelisim

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar

Ayhan A. Birlik www.fikiriscisi.com

Binnur Akhun http://anlatanne.blogspot.com

Burak Dursun http://www.burakdursun.com

Burcu Tüzün http://pazarlamacigiremez.blogspot.com

Ceren Çıkın http://www.ruhunevrenselcansikintisi.com

Demet Ergin http://www.kultursanatajansi.com

Deniz Taşkın http://her-telden.blogspot.com

Ferhat Er http://frhter.wordpress.com

Gülşah Elikbank http://www.elikbank.com

İpek Aral Kişioğlu http://www.kaynagiminsan.com

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

Reyhan Çepik http://www.vadidekireyhan.com

Salih Malakcıoğlu http://www.kultursanatajansi.com

Serkan Söğüt http://serkan.sogut.com

Sevil Mert http://www.cokokuyancokgezen.com

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

Yunus Baran http://www.ordinaryunus.com

Zeynep Braggiotti http://mutfakrobotu.blogspot.com
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