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

Tablo: Bedri Rahmi Eyüboğlu





1 Mayıs

İşçinin emekçinin bayramı…
Doğanın, yenilenmenin baharın bayramı…

Anlamı veren biziz sözcüklere, verdiğimiz anlam ile onu değerli 
kılan ya da değersizleştiren. Sözcükler algımızı yönetiyor, daha 
önceden edindiğimiz deneyimlerle. 

İyi/kötü, güzel/çirkin, değerli/değersiz, olumlu/olumsuz…

Düşündüğümüz, kullandığımız sözcükler tüm ruh halimizi 
etkiliyor, duygularımızı harekete geçiriyor ve  direkt 
davranışlarımız ile bizi yönetiyorlar. Ne düşündüğünüze, hangi 
kelimeleri, hangi anlamlarla kullandığınızı farkına varın, 
bilinçle seçin. Hani bazen durup dururken canımız sıkılır, 
olumsuz bakmaya başlarız ya dünyamıza, işte o zaman zihin 
sandığınızın kapağını kaldırın ve içinde neleri biriktirdiğinize 
bir bakın, sorular sorun sandıkta uzun zamandır duranlara, 
onları bir dürtün NEDEN oradalar, amaçları NE ve NE işe 
yaramışlar şimdiye dek, NASIL değişirler, dönüşürler, NEREDE 
ve NE ZAMAN yararlı oluyorlar, KİM yönetiyor onları? 

Bilerek düşünmeyi seçmek için daha çok soru sormalı ve cesur 
cevaplara ulaşmak için çabalamalıyız. Cesur cevaplardır bizi 
değiştiren, dönüştüren ve yenileyen, cesur cevaplara ulaşana 
dek soru sormaya devam. 

Yine pek çok yönden gelişime bakan bir dergi bekliyor sizi, 
buna aracı olmak benim ve eminim yazan, paylaşan tüm 
arkadaşlarımız için çok mutluluk veren bir emek.

Okuyun, okutun, paylaşın. 

Martılar yol arkadaşınız olsun. Sevgiyle mutlu olun…

yasemin ne der
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Öğrenci olmak hayatımızın önemli bir zamanını oluşturuyor. Genellikle 5
yaşında başladığımız öğrencilik iyi bir meslek sahibi olmak istiyorsak yaklaşık 20
yıl sürüyor. Bu süre içinde özellikle ilköğretim dönemi çok önemli. İlk temelin
atıldığı bu yıllar, çocuğun yeteneklerini tanımak ve geliştirmek için de ideal
zaman. Çocuğun kendini tanıması, yapabileceklerini keşfetmesi, kendine
güvenini geliştirmesi için ideal zaman.

Her aile çocuğunun okulda başarılı olmasını ister. Başarılı olursa yaşamda da
başarılı olacağının bir göstergesidir bu aynı zamanda. Bu nedenle alışkanlıkların
geliştiği bu yıllarda öğrencinin öğrenme, algılama ve zihnini kullanma modelini
öğrenmesi ve buna bağlı olarak alışkanlıklarını geliştirmesi, öğrencinin başarılı
olmasını sağlayacaktır.

Bu dönem boyunca öğrencinin yanında ailesi dışında bir de öğretmenleri vardır,
özellikle ilköğretimde 5 yıl süresince ilk öğretmen çocukların hayatında
belirleyici yeri vardır. Güçlü yönlerini keşfetmesi, kendini iyi tanıması ve kendine
güvenini kazanması açısından öğretmenin çocukla kurduğu iletişim ve
etkileşimin değeri büyük.

Bu nedenle öğretmenlerin bir koç gibi yaklaşması, sadece öğretmeye değil,
öğrenciyi kendini araştırmaya, keşfetmeye, gelecek odaklı düşünmeye
yönlendirmesi, öğrencinin kendini keşfetmesi açısından çok yarar sağlayacaktır.

Yasemin SUNGUR

Bilinçle Öğrenme Yolu:Öğrenci Koçluğu

koçluk sanatı

6

Öğrenci olmak yaklaşık 20 yıl sürüyor, farkında olmadan öylesine
geçen bu süre direkt hayatımızı etkiler. Bu süre hayallerimize ulaşmak
için yürüdüğümüz bir yol olmalı, bu yolu ne kadar bilinçli kat edersek
hayallerimize ulaşmamız o kadar kesin. Bilinçli bir yolculuk için ise
kendimizi iyi tanımamız gerekiyor.



“Öğrenci Koçluğu Eğitimcinin Eğitimi Kursu” Trabzon‟da gerçekleşti.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir projeyi hayata geçirdik. “Öğrenci 
Koçluğu Eğitimcinin Eğitimi Kursu” nun birinci bölümü 11-14 Nisan'da 34 
öğretmen katılımı ile gerçekleşti.  Çalışmamızın teorik eğitim bölümü Mayıs ve 
Haziran aylarında 2‟şer gün olmak üzere toplam 8 gün olarak tamamlanacak. 

martı* mayıs 2011
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Çalışmamızın teorik eğitim bölümü Mayıs ve Haziran aylarında 2‟şer gün olmak
üzere toplam 8 gün olarak tamamlanacak. Çalışmaya katılan her öğretmen
Yasemin Sungur‟un takibinde, pratik uygulama geliştirmek için en az 5
öğrenciye koçluk yapacaklar. Kurs bitiminde okullarında yüzlerce öğrenciye
ulaşacak yeni projeler yapacaklar.

Bu çalışmayı aşağıda ki bakış açısı ile gerçekleştirdik.
Bir insanın gelişmesinde, yeni bir beceri, yetkinlik ve davranış öğrenmesinde,
kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına ve karşılaştığı problemleri
çözmesinde destek süreci olan Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği
yere ulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir.

Öğrenci koçluğu sistemi; akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine
getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunar.
Öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde pratik ve
güçlü bir yol haritası verir.

Öğrenci koçu öncelikle eğitimin en önemli parçası olan öğretmen mesleğinin iyi
bir uygulayıcısıdır. Bireyin profesyonel ve kişisel başarısına, iş üretme
performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine birebir çalışma yöntemleri ile
odaklanarak sunulan bir danışmanlık ilişkisidir. Bu danışmanlık ilişkisini Trabzon
eğitim camiasına özel sektör birikimi ile taşıyarak farkındalık yaratmayı
amaçlayan eğitimcinin eğitimi kursumuz; çocuklarımızın akademik, sosyal ve
özel yaşamlarıyla ilgili hedefler belirlemeleri ve onlara kolayca ulaşabilmeleri
için farklı yöntem ve aktif bir eğitimle profesyonel uzman desteğiyle gönüllü
öğretmenlerimizle paylaşılacaktır.

Beklenilen Kazanımlar:
* Okulun akademik ve sosyal başarısında yükselme.
* Çocukları yönlendirme konusunda farklı yöntemlere sahip olma
* Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.
* İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
* Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.

Öğrenciler İçin Beklenilen Kazanımlar:
* Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.
* Hayallerini gerçeklere nasıl dönüştüreceğini öğrenir.
* Kendisini değerlendirmeyi, sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.
* Yapabileceğinden daha fazlasını yapma isteğini duyar
* Başarıya ve yaşama dair pozitif algıyı yükseltir.
* Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
* Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.

“Öğrenci Koçluğu Eğitimcinin Eğitimi Kursu” Trabzon’da gerçekleşti.
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Selçuk NARTUR‟un suluboya çalışmalarından oluşan  üçüncü 
kişisel sergisi, 10 - 28 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Teşvikiye 

Galeri Oda‟da izlenebilir. Selçuk Nartır farklı bir suluboya 
tekniğiyle, özellikle İngiltere ve ABD‟de yaygın olarak kullanılan 

tekniği uyguluyor resimlerinde. Yurt dışında müzelerde ve özel 
atölyelerde uzun araştırmalar yaparak kendisini ve tekniğini bu 

yönde geliştiriyor, bizim alıştığımızdan daha örtücü ve kıvamlı 
olarak kullanılan boyasıyla hünerini ortaya koyuyor. Galeri, Pazar 
ve Pazartesi dışında 12:00-19:00 arasında açıktır. Hüsrevgerede

Cad. Fırın Sok.2B Teşvikiye-İstanbul Tel:(0212) 259 22 08. 
www.galerioda.com

“Proje 4L / Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi”nin çağdaş sanatın 
dünyadaki önemli isimlerinin yanı sıra Türk sanatçıların eserlerini 

de barındıran bir seçkisi Çırağan Palace Kempinski Sanat 
Galerisi‟nde 17 Mayıs‟a her saat ücretsiz olarak kadar izlenebilir. 
Haldun Dostoğlu‟nun küratörlüğündeki “Elgiz Koleksiyonu‟ndan 

Bir Seçki”, sanatçıların fotoğraf, dijital medya işleri ve 
yerleştirmelerini içeriyor. Çırağan Cad. No:32.

Flamenkonun bol ödüllü yıldızı Rafael Amargo, Intimo isimli 
gösterisi ile 20 Mayıs‟ta İş Sanat sezon kapanış gecesine imza 
atıyor.  Hem dansçı hem de bir koreograf olarak flamenkoya

kattığı yepyeni konseptleri olağanüstü bir estetikle sunan Rafael
Amargo prestijli Max ödülü ve İtalya‟nın en önemli dans ödülü 

Positano Leonide Massine‟in de sahibi.

Avrupalı Naifler Bakraç Sanat Galerisi‟nde. Çocukluk döneminin 
incelikli, duyarlı doğallığını yitirmeyen naif sanatçılar Avrupa‟nın 

dört bir köşesinden, Türk Naif sanatının usta ismi Sema Çulam‟ın
organizasyonuyla Bakraç Sanat Galerisi‟nde bir araya geliyor. 

Türk izleyicilerle buluşacak olan Avrupa‟nın usta naifleri arasında 
Fransızlar, Belçikalılar, Hollandalı, İspanyol ve İtalyan tam 28 

sanatçı yer alıyor.  Bu çok ilginç sergi Bakraç Sanat Galerisinde 
30 Nisan – 27 Mayıs tarihleri arasında izlenebilir. Sinan Ercan 

sok. No: 38  B Blok. Öztor Sitesi Kozyatağı.
www.bakrac.com

Kültür Sanat Ajandası

10

Ayşe DURAL

http://www.galerioda.com/
http://www.galerioda.com/
http://www.galerioda.com/
http://www.bakrac.com/
http://www.bakrac.com/
http://www.bakrac.com/
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Viyana'da yaşayan ve çalışan Nilbar Güreş'in görüntü üretimi, 
performatif bir yaklaşım ve kültürel gözlem üzerine kurulu. İşleri 
süreç içinde toplumsal cinsiyetin, kavramsal mekan kurgusunun 
ve hikayeci sahnelemenin arasında şekillenerek, fotoğraf, kolaj, 
desen ve video gibi formlara dönüşüyor. Sanatçının işlerini 21 
Mayıs‟a kadar Rampa‟da izleyebilirsiniz.  Şair Nedim Caddesi 
No: 21a Akaretler www.rampaistanbul.com

13. Siemens Opera Yarışması için geri sayım başladı. 13 yıldır 
kesintisiz düzenlenen Siemens Opera Yarışması‟nın ön elemeleri 
11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl genç opera 
sanatçılarının yoğun ilgisi ve kıyasıya rekabetine sahne olan 
yarışmayı kazananların açıklanacağı ödül töreni ve gala gecesi 
ise 14 Mayıs Cumartesi akşamı düzenlenecek.

Pirosmani Sanat Galerisi dünyaca ünlü Gürcü sanatçı Gogi
Chagelishvili‟nin kişisel sergisini sunuyor. Gürcistan‟da doğan 
Gogi Chagelishvili “demirperde”nin arkasında yaşamasına 
rağmen avant-garde düşünce yapısını korayarak akıntıya karşı 
yüzmeyi başaran sanatçılardan biri olmuştur. Chagelishvili‟nin
kapsamlı sergileri Tiflis Sanat Müzerisinde, Moskova Oust
Müzesinde, Fransa Nim Galerisi, Yeni Zelanda Dobson Bashford
Galerisinde, Almanya Winkelmann galerisinde, Kanada Cora
Sanat Galerisinde gerçekleşmiş ve eserleri Türkiye, Estonya, Çek 
Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, İspanya ve Amerika‟nın 
önemli sanat galerilerinde yer almaktadır. Sergi 28 Mayıs‟a 
kadar gezilebilir. www.pirosmaniart.com

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat 
Galerisi‟ndeki “Abidin Dino Mardin‟de” sergisi eğitim 
programları kapsamında, 7 - 14 yaş grubundaki çocukların 
yaptığı işlerden oluşan sergi ziyarete açıldı.  Sabancı Vakfı‟nın 
sponsorluğunda, Mardin Valiliği ve Sabancı Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Müzesi desteğiyle, Söz Danışmanlık tarafından 
yürütülmekte olan programda, çocuklar poster ve davetiyelerini 
de kendileri hazırladıkları serginin yerleştirme çalışmalarını 
kendileri tamamladı. 

Daha fazla kültür sanat:
www.kultursanatajansi.com

www.facebook.com/KulturSantAjansi 11

http://www.rampaistanbul.com/
http://www.rampaistanbul.com/
http://www.rampaistanbul.com/
http://www.pirosmaniart.com/
http://www.pirosmaniart.com/
http://www.pirosmaniart.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.kultursanatajansi.com/
http://www.facebook.com/KulturSantAjansi
http://www.facebook.com/KulturSantAjansi
http://www.facebook.com/KulturSantAjansi
http://www.facebook.com/KulturSantAjansi
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Ceren ÇIKIN

Sizin Kahramanınız Kim? 

Kahraman Kimdir?

Yaklaşım ve çözüm biçimiyle fark yaratan, farklı yollardan çözüme ve başarıya
ulaşan kişidir.

Engelleri, hedefine giden yolda çözmesi gereken sıradan sorunlar olarak görür.

Korkusunu, cesaretini sergileme ve bileyleme fırsatı olarak algılar.

En büyük, en ciddi sorunlara bile yaratıcı çözümler bulmaya gayret eder.

Sonuçta başarısız bile olsa, gösterdiği cesaret, fedakarlık, azim ve gayretleri için
takdir edilmesi gerekir.

Hangi değerlere sahip olduklarını ve sorunlara olan yaklaşımlarını, sorun çözme
tekniklerini bilmemiz, öğrenmemiz ve örnek almamız gereken insanlardır.
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Neden Kahramanlara İhtiyaç Duyarız?

Çünkü rol modellerine ihtiyaç duyarız. Nasıl mutlu ve başarılı olacağımız
konusunda bize yol göstermelerini isteriz. Çünkü bizlerin gözünde onlar âdetâ
mutluluğun ve başarının sırrına ermiş insanlardır. Belki daha da önemlisi,
dünyayı hem kendimiz hem de tüm insanlık adına daha yaşanılası, daha güzel
bir yer hâline getirdiklerini düşündüğümüz için. İyiliğin ve cesaretin, iyinin ve
cesurun her zaman kazanacağına; adaletin ve umudun varlığına inanmaya
ihtiyaç duyarız. Bunlar, dünyayı yaşamak için daha da güzel bir yer yapan
şeylerdir.

Modern çağda medya yeni yeni ve kavramın tam karşılığını yansıtmayan
kahramanlar üretiyor ardı ardına. Bunlar daha çok politikacı, şarkıcı, yazar,
bazen akademisyen… Eğlence ya da spor dünyasından gelen insanlar. Onlar
etrafında bir imaj yaratıp o imajları bize pazarlıyorlar; ürettikleri kahramanlar
üzerinden medyanın çeşitli alanlarında istihdam edilmiş bir çok insan tabiri
caizse ekmek yiyor. Bunun en tehlikeli tarafı belki de yetişmekte olan gençler ve
çocuklar. Yani, kişiliklerinin henüz oluşma aşamasında olduğu, şekillendirilecek
hamur kıvamındaki taze zihinler. Rol modeller arıyorlar. Gündelik yaşamın en
popüler alanı olan medya, onların bu ihtiyaçlarını ölçüsüzce besliyor. Reyting
üzerinden para kazanan medya, “medya maymunu” tabir edilen insanlar ya da
sanatın herhangi bir alanında performans sergileyen kişiler, siyasetçiler, düşün
insanları gibi karakterleri, her gün yeniden üreterek adeta piyasaya sürüyor.
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Eğer cevaplarınızı öncelikle kendi içinizde arayan, kendi düşüncelerinize,
davranışlarınıza tümüyle kendiniz yön verebilen ve bağımsız düşünebilen bireyler
değilseniz, hayatınızın her alanında, yapay ya da gerçek, şişirilmiş ya da
unvanını hak etmiş olsun her türlü kahramana “muhtaç” birer insan olursunuz.
Sözde kahramanlarla siz farkında bile olmadan yönetilirsiniz. Fakat eğer yetişkin
olma gereklerini karşılayan, kendi aklıyla düşünebilen, kendi kararlarını
verebilen bireylerseniz, parlatılmış kahramanları fark eder ve onları
benimsemezsiniz. Tanıştığınız kahramanlar arasında gerçekliğine inandıklarınız,
işte o zaman size ilham verir, yol gösterir. Hikâyelerini okumanız, üzerinde
düşünmeniz, örnek almanız gerekenler işte onlar, kendi seçtiğiniz
kahramanlarınızdır.

Kendi kendinizin kahramanı olabilir misiniz?

Martı Haziran sayısında…
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Hıdrellez’de Göktaşı Yağmuru
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Nurcan  Örtügen GÖK 

Eta Kova (Eta Aquarid) göktaşı yağmuru 5 Mayıs gecesi saatte
70‟den fazla göktaşının atmosfere girip yanması ile bizlere
muhteşem bir görsel şölen yaşatacaktır.

kaldırım astronomu

15

Altı Mayıs‟tan başlayıp 4 Kasım‟a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz
mevsimini, 8 Kasım‟dan 5 Mayıs‟a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış
mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip
sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

Bu sene 5 Mayıs‟ı 6 Mayıs‟a bağlayan gecede görsel bir şölen de bizleri
gökyüzünde bekliyor olacak.

Eta Kova (Eta Aquarid) göktaşı yağmuru 5 Mayıs gecesi saatte 70‟den fazla
göktaşının atmosfere girip yanması ile bizlere muhteşem bir görsel şölen
yaşatacaktır.



Bu muhteşem şöleni seyretmek için herhangi bir gözlem aletine ihtiyacımız
yoktur. Şehir ışıklarının yoğun olmadığı bir bölgede çıplak gözle sizler de bu
güzel gökyüzü olayına tanıklık edebilirsiniz. Ay‟ın henüz yeniay evresinde
olmasından ötürü de gökyüzü de şöleni seyredebilmemiz için bize fırsat
sunacaktır.

Halk dilinde „yıldız kayması‟ olarak bilinen göktaşı yağmurları, kuyruklu
yıldızların parçalarının atmosfere girip yanması ile oluşurlar. Eta Kova‟nın nedeni
ise Halley kuyrukluyıldızıdır. Dünya her yıl Mayıs ayının başlarında Halley‟in
kalıntılarının bulunduğu bölgeden geçer. Bu kalıntılar dünyaya saatte 238 bin
km gibi yüksek bir hızla düşerek yerden 80 km yukarıda alev alırlar. Eta Kova
göktaşı yağmuru, Kasım ayında görülen Leonidler‟den sonra en hızlı 2. göktaşı
yağmurudur.

Bu şöleni seyretmek için 5 mayısı 6 mayısa bağlayan gece saat 3:30‟dan sonra
doğu ufkuna bakmanız yeterli olacaktır.

martı* mayıs 2011
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Balıkesir Bilim Sanat Merkezi İlk Teleskopuna Kavuştu

„İlk Teleskobum‟ projesi çerçevesinde projenin üçüncü ayağı, Balıkesir Bilim
Sanat Merkezi‟nde düzenlenen tören ile gerçekleşti. Etkinlikte astronomi ile ilgili
çeşitli sunumlar da yapıldı. Çevre okul ve öğrencilerinin de yoğun ilgi ve katılım
gösterdiği gecede proje yetkililerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
teşekkür plaketi de verildi.
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Yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız?
Proje mühendisi olarak çalışan bir makine mühendisiyim. Gündelik hayatımız
içinde faydalandığımız birçok ürün talaşlı imalat süreçlerinden geçerek bizlere
ulaşıyor. Cep telefonları, uçaklar, otomobiller, kullandığımız bardaklar, on
binlerce çeşit plastik eşya; tüm bunlar çok değişik üretim süreçlerinden geçiyor.
İşte benim de içinde bulunduğum alan, tüm bu hayatımızı donatan unsurların
üretiminin hızlanmasını, daha kaliteli ve daha ucuza üretilmesini sağlamak
adına çalışıyor. Bu yüzden kısaca, insanların yaşam kalitesini artırmak için
çalışıyorum diyebilirim:) İşin hem üst seviyede teknik yanı var hem de yoğun bir
rekabet ortamı içinde satış ve pazarlama faaliyetleriyle öne geçme isteği ve azmi
var.

Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin yaptığınız
işi yapan birisinin günü nasıl geçer?
İşimiz ucu bucağı görünmeyen bir okyanusta yolculuk yapmak gibi aslında. Bilgi
ve teknoloji yoğun bir sektör talaşlı imalat. Tecrübe çok önemli. Karşımıza her
gün farklı işler ve deneyimler çıkıyor. Yenilikleri takip ediyoruz. Bol bol
düşünüyoruz. Matematiği çok yoğun kullanıyoruz. Bizim konuştuğumuz dil teknik
resim. Her gün yeni yeni parça resimleri geliyor önümüze ve CNC tezgahları,
fikstürleri, malzemeleri, kesici takımları, CAD/CAM yöntemlerini dikkate alarak
bir nevi kafamızda işlemeye çalışıyoruz bu parçaları. Sonrasında hayal
ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Fabrikaları ziyaret edip her türlü
imalat ortamında bulunuyoruz. Değişik görevlerdeki ve bölgelerdeki insanlarla
iletişim kuruyoruz. Onları, beklentilerini ve sorunlarını dinliyoruz.

Deniz İlbaylı:

‚İşimiz Ucu Bucağı Görünmeyen Bir Okyanusta Yolculuk Yapmak Gibi‛

kariyer sohbeti

Yasemin SUNGUR

Proje mühendisi Deniz İlbaylı bardaktan uçağa, cep 
telefonundan otomobile kadar hayatımızı donatan tüm bu 
unsurların üretiminin hızlanması, daha kaliteli ve ucuza 
üretilmesi için çalışıyor. 
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İş hayatınıza başlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız?
Bilinçli bir tercih ile makine mühendisliğinde okudum. Yine içinde çok geniş
alanlar barındıran bu bölüm içinde en fazla talaşlı imalat, mekanik sistemler,
robotlar ilgimi çekiyordu. Yaşamda ne istediğinizi biliyorsanız, program sizin
lehinize işliyor ve dilekleriniz hep gerçekleşiyor. Bu yüzden yüksek lisans (MBA)
yaptıktan kısa bir zaman dilimi sonra, şu an yaklaşık 7 yıldır çalışmakta
olduğum TaeguTec firmasından iş teklifi alma şansını yakaladım ve başladım.
Sonra doğrudan atladım bu okyanusun derin sularına ve her saat ve dakika yeni
şeyler öğrendim. Yüzlerce fabrikayı ziyaret ettim, binlerce imalat süreçlerine şahit
oldum, üzerinde düşündüm. Öğrenme süreci hiç durmadı ve halen kendimi
hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum.

Örnek aldığınız birileri var mı?
Örnek aldığım belirli birileri yok. Ama başarılı olan her insanı gözlemler ve
üstün olduğu özelliklerin ardında yatan sırları bulmaya çalışırım. İyi bir gözlemci
olmaya çalışıyorum. Amacım daha çok örnek alınacak bir model olabilmek ve
diğer insanlara ilham verebilmek.

Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?
Ben çok inatçı biriyim. Kolay kolay pes etmem. Bu yüzden öğrenmek istediğim
şeyleri hep saatlerce çalışarak öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Bunda
zor olan pek bir şey yok, çalışınca ve sevince oluyor. Ama insanlar bizim
mesleğimizin de zor tarafı. Doğru iletişimi kurabilmek, çok farklı kültürlerden
insanlarla aynı dilden konuşabilmek zaman zaman zorluyor insanı. Ama bu da
işin diğer bir rengi. İnsanları sevince, işinizi sevince zorluk diye bir kavram
olmuyor aslında.
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Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler?
Öncelikle edinebileceğim en yüksek derecede bilgi ve tecrübe birikimine sahip
olmak istiyorum. Sonrasında genç ve geniş bir kadroya liderlik etmek istiyorum.
Amacım sektörümde bir lider olabilmek.

Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi?
Ben çocukken robotları çok severdim. Bilim kurgu filmlerini ağzım açık izlerdim.
Ben robot yapacağım derdim. Şu an belki robot yapmıyorum ama girdiğim
birçok fabrikada onları görüyor ve çalışmalarımda dikkate alıyorum. Mekatronik
mühendisliği ben çocukken yoktu ama şimdi düşününce sanırım benim hayalim
böyle bir şeydi. Bilgisayarlar, elektronik ve mekanik. Robotlar belki de bunun
sembolüydü benim için. Şu an hiç uzak sayılmam bu hayalime.

Nasıl bir öğrenci idiniz?
Çok başarılı bir öğrencilik hayatım oldu diyemem. Ama hep çok meraklı oldum,
çok soru sordum ve öğrenmeyi sevdim. İlgimi çeken derslere yöneldim ve seçici
oldum.

En sevdiğiniz dersler hangileri idi?
Matematik halen çok sevdiğim ve önem verdiğim bir dal. İçinde matematiğin
olduğu tüm dersleri çok sevdim.

En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Benzer özellikleri var mıydı?
İlkokul öğretmenimi çok severim, onun kazandırdığı şeyler çok fazla. Matematik
öğretmenlerim de tüm eğitim hayatımda hep çok iyi oldu. Sanırım bu sevgimi
onlara borçluyum. Hepsinin ortak özellikleri, yaptıkları işi çok sevmeleri ve bunu
bizlere yaşatmalarıydı.
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Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere
katılıyordunuz?
Ben doğayı ve vahşi hayatı çok seven biriyim. Üniversite yıllarında bol bol doğa
içinde değişik aktivitelerde bulundum. Doğanın ve hayvanların insanlar için
müthiş bir öğretmen olduğunu düşünürüm. Doğal hayatı gözlemek sağ
beynimin gelişiminde büyük katkılar sağladı. Çokça ilham aldım. Mizahı da çok
seviyorum. Gülmeyi ve güldürmeyi, yaşamı eğlenceli hale getirmeyi seviyorum.
Bunun dışında tüm okul hayatımda çokça kitap okudum. Kişisel gelişim,
psikoloji çok ilgilendiğim alanlar oldu. Bu konularda yazılar yazdım, günlükler
tuttum ve hep iyi bir gözlemci olmaya çalıştım.

Eğitiminiz size neler kattı?
Eğitim alt yapısının bir insanın öğrenme kapasitesi açısından çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden anaokulundan itibaren geçilen her dönem
bu alt yapı açısından önemli. Üniversitede ise insan öğrenmeyi öğreniyor
aslında. Mühendislik eğitiminin bana verdiği en önemli güç, öğrenmedir.
Konumla alakalı veya alakasız her şeyi kendi başıma öğrenebiliyorum. Yeter ki
ilgimi çeksin.

Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti?
Üniversite yıllarımın neredeyse hepsinde staj yaptım. İlk yıl üniversitenin kendi
atölyelerinde çalıştım bir yaz ayında ve tezgahlarla ilk o zaman tanıştım. Sonra
Ford-Otosan‟da yaptım stajlarımı ve çok fazla şey öğrendim, gördüm. Stajların
çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buradan naylon stajlar konusunda
gençleri uyarmak isterim. Stajlar bir öğrenciye, kariyer hedefleri çizdiriyor, ilham
veriyor, tam olarak ne istediğini bulmasını sağlıyor. Bu yüzden çok önemli.
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Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu?
Kariyerimde çok değişik görevler aldım. Çok renkli bir iş yaşantım var. Çok
meraklı olunca ister istemez renkler beliriveriyor her yerde. Satış
mühendisliğinden, proje mühendisliğine geçişim bir anlamda kaldıraç olmuştur.
Çünkü daha zorlu ve bilgi yoğun bir dönem başlamış oldu. Kırılma anı
diyeceğim bir tecrübem olmadı sanırım. İnsanın her hatası bir kırılma
yaşatabiliyor ve bu da hanenize yeni bir tecrübe olarak işleniyor. Benim için
negatif bir durum değil yani.

Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen?
Ben şansın, ne istediğini bilen ve hazırlıklı olan insanlara gelen bir güzellik
olduğuna inanırım. Rastlantılara da inanmam. Bir insan gittiği yolu biliyorsa, bu
konuda kendini hazırlıyorsa ve gerekli donanımları ediniyorsa, işte o zaman
şans dediğimiz güneşler birer birer açmaya başlıyor insanın yaşam gezegeninde.

Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan bu öğrencilere tavsiyeleriniz, motive
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı?
Öncelikle talaşlı imalat sektöründe çalışabilmek için makine, endüstri, metalurji,
mekatronik gibi mühendislik dallarından mezun olmanın bir avantaj olmasının
yanı sıra, aslında bu sektöre ilgi duymanın ilk öncelik olduğunu belirtmek
istiyorum. Üniversitede okurken bol bol fabrika gezileri yapsınlar, üretimi
yaşasınlar, bu alanlarda stajlar yapsınlar. Üniversite yıllarını çok iyi
değerlendirsinler. CAD/CAM programlarını, tezgahları, fikstür teknolojilerini o
yıllarda öğrenmeye başlamak çok büyük avantaj getirecektir. Çalışmayı
istedikleri alanda faaliyet gösteren lider firmaları bulsunlar ve ziyaret edip bilgi
alsınlar. Öğrenmeyi çok sevmeleri, meraklı olmaları da onları avantajlı
kılacaktır. Fuarları mutlaka takip etsinler, bol bol bilgi alsınlar. Bu sektör
gerçekten çok geniş, çok renkli, detaylı, insanı çok geliştiren ve tecrübe
kazandıktan sonra asla aç bırakmayacak bir sektör.

İş görüşmeleri/mülakat yapıyorsunuz, ilk neye dikkat edersiniz? Ne gibi özellikler
adayı öne çıkarıyor?
Öncelikle adayın duyduğu ilgi seviyesini anlamaya çalışırım. Sektör hakkında ne
kadar ön bilgisi var ve ne kadar bilinçli, bunu tartarım. Daha sonra teknik alt
yapısının ne seviyelerde olduğuna bakarım. Kendini ne kadar geliştirmiş ve
donanım olarak hazırlamış. Gelecek planları neler bunları sorarım. 3 yıl sonra,
5 yıl sonra nerede olmayı istiyor? Bizim sektörümüzde teknik çalışmaların
yanında, satış ve pazarlama da önemli bir yer tuttuğu için karakter özelliklerini
incelemeye çalışırım. Sosyal, çabuk iletişim kuran, yılmayan, mücadeleci,
teknolojiyi seven, geniş düşünen, pozitif adaylar öncelikli olacaktır.

22



martı* mayıs 2011

Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri?
Çok pozitif biri oldum hep. Meraklı yapım sayesinde çok şey öğrendim
yaşantımda. Pes etmedim ve asla umutsuzluğa kapılmadım. Hatalarımı ve
başarısızlıklarımı hep gelişim fırsatı olarak gördüm. Agresif ve mutsuz olmadım.
Okuma alışkanlığım sayesinde ufkumu genişletebildim. Hayal gücü çok geniş
bir insan oldum. Hayaller kurarak motive ettim kendimi. Yaşamı bir oyun gibi
gördüm ve keyif almaya odaklandım. Asla kibirle yaklaşmadım kimseye ve
küçük görmedim. En fazla kendimle uğraştım. İnsanları çok sevdim. İyi niyetlerle
yaşadım. Teknolojiyi çok sevdim ve onu hem iş hem de özel yaşantımda
kullandım. İnatçı yapım sayesinde kolay kolay vazgeçmedim. Geniş düşünmeye
çalıştım hep. Kendimi sınırlamadım. Farklılıklara saygı duydum. Farklı
düşüncelere değer verdim. Elimden geldiğince önyargılı olmamaya gayret ettim.
Eksiklerim ve yanlışlarım konusunda farkındalık içinde olmaya çalıştım. Tüm
bunlar aklıma ilk gelen sevdiğim ve bana güç veren yanlarım.
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İşinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliştirmek istersiniz?
Daha hızlı okumayı istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim diye düşünüyorum.
Kişisel yönetim konusu çok önemli. Yapılacak işlerin dakika dakika
değişebildiği, önceliklerin bir anda tepetaklak olabildiği bir iş ortamında
çalışıyoruz. Çok hızlı kararlar verebilmek gerekiyor. Ben çok aceleci ve hızlı
yaşayan biriyim. Çok hızlı konuşuyorum çoğu zaman. Diksiyonumu geliştirmek
için de çaba göstermek istiyorum. Çok fazla ilgi alanım var ve sanırım bunları
biraz elemem gerekiyor. Çok fazla merak insanın başına iş açabiliyor. :)

İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz?
Planlı, sistematik ve düzenli olmak konusunu çok önemsiyorum. Yarın, bir hafta,
bir ay sonra neleri yapmam gerektiğini bilmek güven ve huzur veriyor. İşim ile
ilgili gereken teknik bilgiler çok kritik. Teknoloji bizim sektörümüzde de çok hızlı
değişiyor ve bunu takip edebilmek için sürekli çalışıyoruz. İnsanların güvenini
kazanmak çok zaman alıyor ama kaybetmek bir anda olabiliyor. Bu konuya da
çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız?
Sahip olduğum şeyler için hep şükrediyorum. Bazen bir bardak su içebilmek,
nefes alabilmek bazı insanlar için lüks olabiliyor. Ölüm gerçeğini hatırlamak da
şu anın değerini anlamak açısından etkili oluyor. Yaşam kısa ve önemli. Mutsuz
geçirerek değil, umutla yaşayarak, her düştüğümüzde ayağa kalkarak, daha da
güçlenerek, iyilikler yaparak, yardım ederek yaşamamız gerekiyor. Bunları
yapınca mutluluk yayılıyor her yere. İçinde sevgi olan hiçbir insanın mutsuz
olabileceğini düşünmüyorum. Hayvanları seven, bitkileri seven, insanları seven
hiçbir insan mutsuz olamaz. Spor yapmak da bana mutluluk verir. Güzel bir
filme gitmek, sevdiğim şarkıları dinlemek, önemsediğim dostlarımla konuşmak
beni mutlu eder. Yeni şeyler öğrenmek, bilgi ve tecrübe seviyemin arttığını
görmek de mutlu eder.

24



martı* mayıs 2011

Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?
İnternet teknolojileri sanırım zamanımı en fazla alan hobim. Kitap okumak,
teknoloji ile ilgilenmek, balık tutmak, sinemaya gitmek, doğa sporları yapmak,
go oynamak, bilgisayar ve playstation oyunları oynamak aklıma ilk gelen
hobilerim. 2 tane akvaryumum var odamda. Balıklarım uzun süredir yaşıyorlar
ve alıştık birbirimize. İşim gerçekten çok yoğun ve uykuyu çok sevmemem
sayesinde hobilerime zaman ayırabiliyorum.

Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım.
Etkili insanların 7 alışkanlığı, Tanrılar okulu, Savaşçı, Mazaret yok, Büyük
düşünmenin büyüsü gibi kitaplarımı çok sever ve ara ara okurum. Bana çokça
ilham verdiler. Orijinal adlarıyla, Brave Heart, Good Will Hunting, Lord of the
Rings, Star Wars, Matrix gibi filmler de yine belli aralıklar izlediğim, beni motive
eden filmler ve seriler olmuştur. Aslında daha çok var ama aklıma ilk bunlar
geldi.

Bu fırsat için teşekkür ederim. :)
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Ufuk TARHAN
Neden Hata Yapıyoruz? 

martı dijital gelecekte

Daha uzun süre eğitim alıyor, daha çok uzmanlaşıyor, daha 
fazla akıllanıyoruz, deneyim kazanıyoruz, daha ileri teknoloji 
kullanıyoruz ama yine de hata yapıyoruz... Neden? 

26

San Fransisco‟da cadılar bayramı gecesi hastanenin acil servisine kesici aletle
yaralanmış, kanamalı bir hasta gelir. Kıyafet balosu şeklindeki partiden oldukça
alkollü halde getirilen doksan kilo civarındaki tıknaz adam, sürekli
mırıldanmaktadır. Ancak söyledikleri anlaşılmaz ve sarhoşluğuna verilir.
Doktorlar üstündeki giysileri keserek, tüm kontrolleri yaparlar. Adamın yağlı
karın bölgesinde sadece beş santimlik kırmızı bir kesik vardır ve buradan sarı
doku sıvısı akmaktadır. Anlaşılan sadece yağ katmanları kesilmiştir. Telaşlanacak
bir şey ve acil bir yara olmadığına karar verirler. Dikiş atmak için
ameliyathaneye yollarlar.

Yaralı adam operasyon için hazırlanmak üzere travma odasındaki sedyede
beklerken, hemşirelerden biri mırıltısının kesildiğini fark edip, yakından bakar.
Adamın gözleri kaymış, kalp atışları anormal hızlanmıştır. Hemşire hastayı sarsar
fakat yanıt alamaz. Bağırarak yardım ister, koşuşturma başlar. Kan basıncı
ölçülemeyecek kadar düşmüş olan hasta ölmek üzeredir.
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Doktorlar hiç de acil görünmeyen, doğru dürüst kanaması bile olmayan yaralı,
nasıl bu hale geldi diye şaşkın ve panik içinde hastayı acilen ameliyata alırlar.

Cerrahi ekipman hazırlanırken, anestezistler kayıtları gözden geçirmeye
başlarlar. O sırada bir asistan hastanın karnındaki yarayı antiseptik ile
temizleyip, yarayı cilt altı yağ dokusu boyunca koter ile keser. Ve kesik karın
boşluğuna gelir gelmez hastadan oluk oluk kan fışkırır. Bütün içi kan dolmuştur!
Küçük bir kesikle yattığı düşünülen hasta, aslında müthiş bir iç kanama
geçirmektedir.

Saldırganın kullandığı bıçak, otuz santimden daha derine girmiş ve yağ
dokusunun ötesinde, kası, bağırsağı geçmiş hatta omurganın solundan aortu,
yani kalpten çıkan ana damarı delmiştir! Doktorlar yumruklarıyla aortu tıkamaya
çalışırken ameliyathanede tam bir şok yaşanmaktadır... Neyse ki durum kontrol
altına alınır ve hasta kurtarılır, ancak herkesin kafasında şu soru vardır; Bu nasıl
olmuştu? Vaka için neredeyse her adım doğru atılmış, tüm kontroller yapılmıştı.
Peki nerede atlanmıştı?
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Ufak bir sorgulama ile adamı yaralayan şeyin ufak bir kesici alet, bıçak değil;
kasatura olduğu anlaşıldı. Kavga ettiği kişi asker kılığında biriydi ve oyuncak
tüfeğinin ucunda kasatura takılı idi... Gözden kaçan tek şey; San Fransisco‟da
kasaturayla yaralanma olma ihtimali idi...

Bu hikayeyi Time Dergisi tarafından 2010 da dünyanın en etkili 100 insanı
arasında gösterilen Atul Gawande‟nin “Checklist Manifesto – İşler Nasıl Doğru
Yapılır?” kitabından aldım. Okumanızı öneririm.

Gawande diyor ki iki nedenle hata yapıyoruz;

Eksik bilgi > Hem bizim bilgimiz yetersiz olabilir. Hem de genel anlamda bilim
henüz, dünyayı-işleyen mekanizmaları sadece kısmen anlayabilmemizi sağlıyor.
Hala nasıl yapacağımızı bilmediğimiz milyarlarca iş, çözemediğimiz tabiat
hareketleri var...

Bilgiye sahip olsak da anlamlandırma ve kullanma becerisindeki
yetersizliklerimizden kaynaklanan uygulama hatalarımız var.

Bu durumda hataları azaltmak ya da hata yapmamak için sürekli bilgilenmemiz,
öğrenmemiz ve bunları kullanmak için becerilerimizi geliştirmemiz gerek...

Neymiş;

Durmak yok. Öğrenmek ve akıllıca uygulamak için çalışmaya devam...

Hatasız Gelecek Güzel Gelecek :)
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kaynağım insan

Çocukken büyümeyi düşlemek büyüleyicidir. Ben hep annemin topuklu
ayakkabılarını giyerdim örneğin. Topuklu ayakkabılar bir semboldü ilerlediğim
yolda. Yıllar geçtikçe ayak numaramın anneminkini geçmesi de yıldırmadı ayna
karşısı provaları. Büyümenin şekilsel cazibesi gerisini de hiç düşündürmedi
doğrusu; nerede, nasıl giyilecekti bu yüksek ökçeler, aklımın ucundan geçmedi.

Yıllar peşi sıra devrildi elbet, şimdi dolabında çift çift topuklu ayakkabıları olan
bir kadınım. Aynadaki görüntüme bakarken memnuniyetle kıvrılan dudaklarımın
nedeniyse farkındayım çocukluğumdakinden çok farklı. Çünkü sadece topuklu
ayakkabılarımda değil gözlerim. Kıyafetime, saçlarıma, makyajıma, duruşuma
da bakıyorum eş zamanlı ve katılacağım toplantıyı düşünüyorum. Büyüdüğümün
göstergesi olan nerede, neden ve nasıl soruları ile meşgul artık beynim,
sorgulayanım ben, bir erişkinim.

İpek Aral Kişioğlu

Çocuktum, Hala Büyüyorum
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Çocukken büyük olmaya özenmek, büyüdüğümüzde ise çocukluğumuzu anmak
herhalde bir tek insanlara özgü bir ruh halidir.

Kazanılanlar hanesine sorgulama yetimizi yerleştirirsek kaybedilenler tarafına
neler yazabiliriz? Çocukken sahip olup da, büyüdükçe elimizden yitip giden
becerilerimiz hangileri?

Hayal gücümüz ve yaratıcılığımız çokça, gönlümüzce gülebilme hallerimiz belki,
az bilgiye sahip olmanın verdiği özgürlük ve sonunu düşünmeden kaygısızca
geçirdiğimiz, hızla akıp giden saatler, günler, aylar ve yıllar ...

Kelimelerim biraz buğulu görünse de, şimdi sorsanız tekrar çocuk olmak ister
miydin? diye, cevabım çok net olurdu: hayır. Kanımca çocukluk yıllarını bir
erişkin olarak hatırlamak ve onu ne kadar muhteşem geçirdiğime kanaat
getirmek hayatın bana verdiği en güzel armağanlardan.

Şimdi ki hedefim doksanlı yaşlarıma ait. O yıllara kadar zihinsel ve bedensel
saatimi çalıştırabilirsem eğer, bu yazımı, yeni girdiğim otuz dokuz yaşımı
hatırlayacağım ve dudaklarımda beliren hafif gülümseme ile dış dünyadan çok
iç dünyamı görebilen gözlerimi hafifçe yumacağım. Ne şanslıyım ki, ben hep
mutlu bir insan olacağım.
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Bir kalkan var elimde,
ve bir kılıç diğerinde.
Korur mu bilmem?
Ne de olsa;
ateş var sende.

Bir at üzerinde,
ve bir ordu izlerimde.
Alır mı bilmem?
Ne de olsa;
bakış var sende.

Mayıs 2009

Salih MALAKCIOĞLU

( İstanbul )

martı* mayıs 2011
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kaynağım insan

Gelecek, 10 sene sonra bizi bekleyen sabit bir şey değildir. Sürekli değişken,
dinamiktir ve şu an yaptığımız hareketlerden meydana gelir. En basit anlatımla,
bu cümleleri okuduğunuz saniye itibariyle geleceğinizde yaşıyorsunuz.
Geleceği/nizi planlamak farkına vardığınız an itibariyle başlar. Yani, şu an 5
dakika öncenin geleceğindeyiz. Bu cümleleri yazmaya başlamadan önce bu yazı
bir fikirdi, tasarlamaya başladım ve yazmaya karar verdim, yazarak eyleme
geçirdim ve yazının geleceği üzerine sürekli düzeltme yapıyorum. Geleceği
planlamak da aynı bu şekilde gerçekleşiyor.

Belki bunu birçoğumuz biliyordur ama bilmek yetmiyor, fark etmek önemli.
Farkına vardığınız an itibariyle her hareketinizi, nereye doğru yönlendiğinizi
sorgulamaya başlıyor ve şimdiye kadar yaptıklarınızdan memnunsanız daha
iyisini yapabileceğinizi fark ediyorsunuz. Belki de kafanızdaki hedeften çok
uzakta, yanlış hamleler yaptığınızı fark ediyorsunuz. Anlam çağında yaşadığımızı
kabul ediyorsak, çevremizde gelişen durumlara sadece bakıp geçemeyiz. Eğer
yaptığımız eylemlerin farkına varmadan yaşamaya devam edersek; mutsuz
bireyler, düzensiz toplum, kirletilmiş bir dünya bizim eserimiz olacaktır. Bu
sebeple olumlu gelecek tasarımı için Fütursuz olmayalım Fütürist olalım.

Konumuzun geri kalanına Fütursuz ve Fütürist‟in konuşmalarıyla devam edelim.
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Merhaba Fütursuz!

Geleceğin fotoğrafını çektim, sen de buradasın.
Peki, sen 2020 de ne yapıyorsun?(k)

Geleceğin fotosu mu? Çılgın mısın sen (: (e)

Biraz çılgın olabilirim ama aynı zamanda
Fütüristim, kendi geleceğimi uzgördüm.(k)

Uzgörü mü? seninle konuşmaya devam
edebilmem için İlk önce bunun ne olduğunu
söylemen gerekir.(e)

Uzgörüyü „uzak görmek‟ olarak da düşünebiliriz.
En az on sene sonrasını senaryolaştırma ve bunu
sadece fikir olarak değil uzmanca yapma, aynı
zamanda uzlaşılabilir olumlu gelecek senaryoları
tasarlamak.(k)

Sanırım sen gelecek planlaması yapıyorsun ama
bunu herkes yapabilir?

Örneğin, ben kendimi 10 sene sonra üst düzey
yönetici olarak görüyorum.(e)

Öyle mi!! Hangi sektörde,sektörün hangi
bölümünde? Bir şirkette mi çalışacaksın yoksa
kendi işini mi kuracaksın? Ayrıca 10 sene içinde
çalışma alanları konusunda herhangi bir
değişiklik olmayacak, bugünün koşullarına göre
mi çalışacaksın?(k)

Fütursuz ve Fütürist aynı donanımlara sahip iki öğrencidir. İkisi de 
büyük bir metropolde yaşıyor, bilgiye anında ulaşabiliyor, derslerinde 
başarılı ve birkaç yabancı dili de konuşabiliyorlar.
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Ben bu açıdan hiç bakmamıştım :S Peki senin gelecek planın nedir?(e)

2020 de yatırım yönderi olup finans sektöründe çalışmayı planlıyorum. Yeni
yatırım modelleri geliştirerek 9‟dan 99‟a herkesin yatırım yapabilmesini ve
parasını kolayca yönetmesini sağlayacağım.

A )Tabi paranın fiziki olarak artık aramızda olmayacağını da hatırlamak da yarar
var. Modelleri geliştirebilmek için aynı zamanda üniversite yüksek eğitimime
devam edeceğim.

B )Hem bireyler hem de kurumlar için bütün yatırım araçlarının bir arada olduğu
modelimde isteyen herkes modele ve bana kolayca ulaşabilecek çünkü ofisim
bulutta olacak.

C) Yani ben nerdeyim ofisim orada (: (k)

Gerçekten birçok açıdan netleştirmişsin. Sen böyle düşünmenin farkına nasıl
vardın?(e)

Fütürizm akımından etkilenip, uzgörü kavramıyla tanıştıktan sonra daha farklı
bakmaya ve yaptıklarımı anlamlandırmaya başladım.(k)

Fütürizm nedir? Fütürist kimdir?(e)

Fütürizm: birey, kurum ve toplumlara ilişkin olası, olanaklı ve tercih edilen
gelecek senaryolarını gerçekleştirmek için atılması gereken adımları ilkeli ve
bütünsel olarak inceleyen çalışmalar zinciridir. Fütürist ise, geleceği tahmin
etmeye değil anlamaya anlamlandırmaya çalışır ve herkes fütürist olabilir.(k)

Artık, yeni bir 2020 fotoğrafını beraber çekebiliriz (: (e)
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sen de sevmişsin gelinciği,
bir kerede..
neler anlattın,
ve nelere kandın
bir gelincik elinde..
ve düşerken diğerleriyle,
bulutlarla bulutları
dağıtmadı mı gök..
..yüzünde,
gelincik vaktinde.

Haziran 2010

( gelincik vakti )
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Matilda LEVİ

bireysel gelişim

Uzun yıllar önce, uzaklardaki bir ülkede 'Bin aynalı dağ' denilen bir yer vardı. Bu
Dağın zirvesine gerçekten de bin tane irili ufaklı ayna yerleştirilmişti.

Herkes zaman zaman Bin Aynalı Dağ‟a çıkıp, ilginç öykülere şahit olmayı ve
daha sonra gördükleri hakkında arkadaşlarıyla konuşmayı isterdi.

Bir gün, bu ülkede yasayan küçük mutlu bir köpek, bu dağı duydu ve oraya
gitmeye karar verdi. Dağın eteğine ulaştı ve sonra da neşeyle yukarı tırmandı.
Yorulmuştu, ama yeni şeyler göreceği için keyiflenmiş ve yorgunluğunu çoktan
unutmuştu. Aynaların bulunduğu zirveye geldiğinde kulaklarını dikmiş,
kuyruğunu hızlı hızlı sallıyordu. Kocaman bir gülümseme gönderdi onlara.
Karşılığında bin tane kocaman sıcak ve dostane gülümseme aldı. Mutluluğu kat
kat artmıştı. Oradan bir türlü ayrılmak istemiyordu. Türlü türlü sevinç ve dostluk
hareketleri yapıyor, yaptıklarının bin kat fazlasıyla karşılığını görüyordu.

Hiç ayna üstüne düşündünüz mü? Nedir ayna, aslında ne
ifade eder, ayna karşımızdaki midir, yoksa kendimiz miyiz?
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Nihayet gün karardı ve oradan ayrılması gerektiğini anladı. Dağdan inerken
kendi kendisine; "Burası harika bir yer! Buraya sık sık geleceğim" diye
düşünüyordu. Bu arada, Aynalı Dağ‟ın çıkışındaki anlamlı levhayı da okudu ve
mutluluğu bin kat daha arttı..

Aynı ülkede yaşayan başka küçük bir köpek daha vardı. Ama huysuz ve
mutsuzdu. O da dağa gitmeye karar verdi. Dağın eteklerine kadar gelip de
yukarıya baktığında, şikayete başlamıştı bile. Sızlana sızlana dağın tepesine
kadar çıktı.Yorgunluk ve kızgınlığa şimdi bir de korku eklenmişti.

Doğru ya, bu dağın tepesinde kendisini kim bilir hangi hırsızlar, haydutlar
bekliyordu! Aynaların olduğu alana yaklaşırken, her an bir düşmanla
karsılaşacakmış gibi başını öne eğmişti. Kafasını kaldırıp da aynalara baktığında
gözlerinde inanamadı. Soğuk soğuk bakan bin tane köpek gözlerini onun
üzerine dikmişti. Güya onlardan korkmadığını onlara göstermek için hırlamaya,
dişlerini göstermeye başladı. Aynı anda korkunç görünümlü bin köpek kendisine
hırlayınca, korkudan ne yapacağını bilemedi ve dağdan kaç inerken kendi
kendine; "Burası korkunç bir yer! Buraya bir daha asla gelmeyeceğim." diyordu.
Huysuz köpek, o hızla ve korkuyla kaçarken, Aynalı Dağ hakkında bilgi veren
levhayı ve üzerindeki yazıları görmemişti bile.

Levhada şöyle yazıyordu:
"Ey yolcular! Sakın aldanmayın, gördüğünüz görüntüler sadece ve sadece sizin
aynadaki yansımanızdır. Aynı şekilde; hayatta başınıza gelen bütün olaylar size
tutulmuş aynalardır. Onlarda sadece kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi
görürsünüz''
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Ayna, kendini bilmenin, kendini yargılayabilmenin en özgün ve en güzel
anlatımıdır. Ayna karşısındaki insanın şaşkınlığı aslında durgun suda kendini
gören çoban Narkisos‟un hikayesi ile başlar. Biliciliğin sembolü olan ayna aynı
zamanda görünmeyen gücün de sembolü sayılır. İmgelere kapılmadan gerçeği
görebilmenin simgesidir.

Aynada Kendimizi Keşfederiz

Aynaya baktığımızda önce fiziki olarak kendimizi görürüz. Her insanın fiziki
anlamının altında kendince bir iç benliği, insanın gücü, potansiyel yapısı vardır.
Biz aynada, önce ulaştığımız noktayı, sonra ulaşmak için nasıl çabalar
göstermemiz gerektiğini ortaya koyan kendi ana gücümüzü görüyoruz. Aynada
kendimizi keşfederiz. Ayna, insan; ayna, ben; ayna insanlığın evrimi... Çünkü
ayna insanın sadece sabit görüntüsünü vermiyor devinimini veriyor. Bir aynaya
devamlı bakın her gün başka bir yüz görürsünüz.

Kendini tanımak, kişinin o ana dek yaptıklarını gözden geçirmek için arkasına
baktığı an değil, o andan sonra yapacaklarına başlayabilmek için adımını
atacağı andır. Öz varlığına bakmasını bilmek, tartışma ve eleştiriye toleransla
yer vermek, her türlü karşıt düşünce özgürlüğüne içtenlikle saygı duymak her
ilkede yanılgı payının bulunabileceğini benimsemek bilgeliğin göstergesidir.

Küçük Prens Tilki ile dünya gezegeninde konuşurken Tilki: “Kendini yargılamak,
başkalarını yargılamaktan daha zordur. Kendini yargılamayı başarırsan gerçek
bilgeliğe ulaştın demektir” der. İnsanoğlu doğası olsa gerek başkalarını çok
kolay yargılar. Neden, niçin araştırmaksızın fikrini beyan eder. Kendimizi
olduğumuz gibi değil de olmak istediğimiz gibi görmeye eğilimli olmamıza
karşın başkalarını oldukları şekilde görürüz. Kendi hatalarımıza gösterdiğimiz
cömert hoşgörüyü başkalarına da göstermemiz gerekir. Doğruyu eğriden
ayırabilmek için kendimizi iyice tanımaktan doğan yargılarımızın gücünden
yararlanmalıyız. Konfiçyüs‟ün de dediği gibi „‟Evinizin eşiğini temizlemeden
komşunuzun damındaki kardan şikayet etmeyiniz.‟‟
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Siz Benim Aynamsınız Ben De Sizin

Dünyada üç büyük gizem vardır: Hava, kuşlar için; su, balıklar için; insan da
kendisi için en büyük gizemdir. Biz her şeyi dış dünyada görebiliriz. Yapmamız
gereken tek şey gözlerimizi açıp çevremize bakmaktır. Kendimizi görebilmek için
bir aynaya ihtiyaç vardır. Siz benim aynamsınız ben de sizin; yani insanın
kendini tanıması için başka birine ihtiyacı vardır. Biz başkalarında kendi
hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız yanlarımızı görürüz. Horatius'un dediği gibi
“Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini
affetmelidir“. Başkalarında bulunmasını istediğiniz iyi, güzel düşünüler ve
eylemler önce sizde bulunmalıdır. Kendimizi aldatmadan ya da yanıltmadan, her
şeyle olduğu gibi yüzleşecek cesarete sahip olduğumuzda, olaylardan başarıya
götürecek yolu gösteren bir ışık gelişecektir.

“Ayna ayna güzel ayna,
Söyle bana var mı daha güzeli benden
Bu dünyada?'„

Cadı üvey annenin sihirli ayna karşısında söylediği sözcüklerle sizleri baş başa
bırakıyorum...
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kızıla dönüyor saçlarım,
yoksa;
geldi mi?
sonbahar.

sarıya dönüyor telaşlarım,
yoksa;
bitti mi?
ilkbahar.

Mart 2010

Salih MALAKCIOĞLU

( bahar )

martı* mayıs 2011
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Gülşah ELİKBANK

Büyü Dükkanı Sakinleri

Bu ay sizlerle paylaşmak istediğim sadece bir kitap değil, üç kitap ve onların
yazarı; başarılı bir klinik psikoloğu olan Yeşim Türköz. Yazarın ilk kitabı olan
Büyü Dükkanı‟nı duymayan yoktur sanıyorum. O kitap bir fenomen gibi dilden
dile, gönülden gönüle aktarılmıştır çünkü. Arkadaşlarımıza zor zamanlarında
hediye edilmek üzere her zaman kitaplığımızda fazladan bir tane
bulundurulmuştur. Yangında ilk kurtarılacaklar arasına alınmıştır.

“Hayatta en çok istediğiniz şey, hayattan alabileceğiniz en iyi şey midir?”

İlk kitaptan sonra Türköz‟den bu sefer ilkinden farklı olarak kurgusu da olan
yeni bir kitap geldi. İç Dünya Oyunları adını verdiği bu kitapta Akıl, Dürtü,
Sağduyu, Haset, Coşku, Vicdan, Hüzün, Bellek ve diğerleri; yasak aşk, ayrılık
gibi çetrefil projeler üzerinde çalışıp, bu girift 'iş'lerden yorulunca hep beraber
tatile çıkmaya karar veriyorlar. Fikir, Coşku'dan çıkıyor, organizasyonu Akıl
yapıyor. Böylece, ismi olup cismi olmayan bu varlıkların, her gününü
psikodramatik bir oyunla taçlandırdıkları bir haftalık tatilleri başlıyor. En az Büyü
Dükkanı kadar insanı içine alan, başkalaştıran, sarsıp kendine getiren bir kitap
İç Dünya Oyunları. Yazar bizi epeyce süre bu tattan mahrum bıraksa da Nisan
2011‟de yayımlanan Büyü Dükkanı‟nda İki Çınar ile gönlümüzü alıyor. Duyar
duymaz okuduğum bu kitabı ve kalemine ve ruhuna hayran olduğum
yazar/psikolog Yeşim Türköz‟ü sizlere tanıtmayı kendime görev biliyorum. Sağ
olsun, Yeşim Türköz de beni kırmıyor ve sorularımı yanıtlayarak gençlere kariyer
hedeflerinde yol gösterici oluyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve
en kısa zamanda kendisinden yeni bir kitap daha beklediğimi eklemek
istiyorum.

Hem başarılı bir klinik psikolog hem de başarılı bir yazar
Yeşim Türköz‟le, her iki mesleğini ve kitaplarını konuştuk.

ex libris
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Son kitabı Büyü Dükkanı‟nda İki Çınar‟da yazar bizleri çocukluğumuzla tekrar
bağ kurmamız için adeta imrendiriyor. Büyü dükkanının ihtiyar sahibine gelen
konuk, küçük Çınar aracılığıyla umut etmeyi, geçmişte yaşanan hayal
kırıklıklarıyla barışmayı, yaşama tutunmayı ele alırken Büyük Çınar‟ımız
vasıtasıyla da erken vazgeçtiğimiz çocuksuluğumuzu hatırlatıyor. Sizler için
kitaptan bazı alıntılar yaptım. Sanırım onları okumanız en yakın kitapevine
giderek bu kitabı kendinize hediye etmeniz için yeterli olacaktır.

Yaşanan her an, hayat suyunun içindeki bir damla gibiydi. O damlayı geri
almak mümkün değildi. Damla bir kez oraya aktıktan sonra, suya yayılır, suyla
bütünleşir ve suyu değiştirirdi. Buna umutlarımız da dahildi. Umut, bir kez
doğduktan sonra, sanki yaşayan hücrelere dönüşüyor ve yok oluşu sizden bir
şeyleri eksiltiyordu. Yaşanmış zamanların aritmetiği olamazdı. Onlar, artık yalın
zaman dilimleri değildi. (syf.21)

Siz farkında olmasanız da, hayat sizi bazı tehlike ve kayıplara hazırlar. Bu,
insanlık tarihinin bizlere bir armağanıdır. Doğduğunuz andan itibaren
kaybetmeye başlarsınız. Aslında hayatın kendisi büyük bir kayıpla başlar.
Doğmak annenizin sıcak bedeninden ayrılmaktır. Sonra anne memesini, sonra
anne kucağını, sonra sorumsuzluğunuzu, sonra çocukluğunuzu, bazı
hayallerinizi, bazı umutlarınızı ve pek çok olasılığınızı kaybedersiniz. Fark
etmeseniz de kaybedersiniz, kaybettikçe öğrenirsiniz. Dayanmayı, yenilenmeyi,
yaratmayı… (syf.81)

Hayat her şeyi elekten geçiriyor ama bazıları elekte kalıyordu. Kalanlar ya o
delikten geçebilecek kadar küçük olmadıkları için ya da çok sağlam durdukları
ve iyi tutundukları için kalıyorlardı. Ancak artakalan tüm anılar, çok iyi oldukları
için değil, önemli oldukları için yaşamaya devam ediyorlardı. Elenmeleri
mümkün olmadığından… (syf.97)
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Yeşim Türköz‟e sizlerin de merak ettiğini düşündüğüm sorular sordum. Meslek
yaşamından, yazarlığından, hayat bakışından tutun da Büyü Dükkanı‟nın
müşterilerinden biri olmasına kadar her şeyi sordum ve Türköz‟de detaylarıyla
anlattı. Ortaya her satırından keyif alacağınız bu samimi sohbet çıktı.

Öncesinde okuyucularımızın konuyu daha kolay anlamasını sağlamak için bize
kısaca psikodramayı anlatır mısınız? Kişiye ne fayda sağlar, nerelerde ne şekilde
uygulanabilir?

Psikodrama, 20. Yüzyılın başlarında, Jacob Levi Moreno tarafından geliştirilmiş
olan, tıpkı tiyatrodaki gibi sahneyi ve rol oynama tekniklerini kullanan bir
psikoterapi sistemidir. Grup içinde bireye odaklı bir yöntemdir. Gücünü insanın
özünde var olan, eyleme geçme özelliğinden alır. Moreno‟ya göre her insanın
yaratıcı bir potansiyeli vardır ve yeterince spontan olabilirse bu potansiyeli
hayata geçirebilir. Bu dönüşümün yolunu açan en önemli kanal, insanın
bedenini kullanarak eyleme geçmesidir. Eylem halindeki insan, psikodrama
şemsiyesinin altında, duyum ve duyguların serbest kalması sayesinde bilinç
duvarlarını aşarak gerçeği yeniden keşfe çıkar. Psikodrama sözcüğü, bildiğimiz
gibi, „psişe‟ ve „drama‟ kavramlarından oluşur. Anlamı, „ruh dünyasının eyleme
dönüşmesi‟ olarak tanımlanabilir. Psikodrama, Moreno‟nun sözleriyle, gerçeğin
eylem yoluyla yeniden keşfedilmesidir.
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Sizi kitap yazmaya teşvik eden şey neydi ve neden Büyü Dükkânı tekniğini
anlatmayı seçtiniz?

Kitap yazmak gibi bir amaçla yola çıktığımı söyleyemem. Büyü Dükkânı, benim
psikodrama eğitimim boyunca en fazla etkilendiğim ısınma oyunlarından biridir.
Nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde, bir gün kendimi, büyü dükkânında
geçen bir öykü yazarken buldum. İçimdeki hangi itkinin beni oraya, o noktaya
getirdiğini bilmiyorum. Yazı ile aram hep iyi olmuştur ve daha önceleri de küçük
denemelerim vardı aslında. Ama bu kez farklıydı sanki. O, Büyü Dükkânı isimli
ilk kitabımın, aynı isimli ilk öyküsü idi. İlk kıvılcım odur. Sonradan internette
dolaşmaya başlayan ve halen de bazı sitelerde anonim bir hikâye gibi
yayınlanan öykü… Bir süre sonra ikincisi, sonra üçüncüsü derken, kopuk kopuk
kurgular, aralarındaki kesik çizgileri birleştirmeye kendi kendilerine hayat
vermeye başladı. Bir süre sonra “ha gayret” dedim kendi kendime; “galiba eli
yüzü düzgün bir kitap geliyor dünyaya…”

Yazmaya karar verdikten sonraki süreç nasıl gelişti? Örneğin kitabınızı
yayımlatmak için hangi yolu izlediniz? Yazarlığı kariyer edinmek isteyen gençler
için önerilerinizi alabilir miyiz?

Kitap bitene kadar hiçbir girişimde bulunmadım. Sayfaları bastırıp elime
aldıktan sonra yakın çevreme okutup düşüncelerini öğrendim. Ardından da
sevdiğim saygı duyduğum meslektaşım Üstün Dökmen‟e verip görüş rica ettim.
Onun da yeni yeni tanınmaya başladığı bir dönemdi. Son derece olumlu bir
geribildirim vererek beni, yayıncısına tavsiye etti. Ben de başvurumu yaparak,
yayınevinin kararını beklemeye başladım. Bir iki ay sonra geri dönüp kitabımı
yayınlayacaklarını söylediler. Bunu duyduğumda gerçekten çok sevinmiştim.

Ben henüz kendimi yazar olarak adlandırmıyorum. O nedenle bu
söyleyeceklerimi yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya bakarak
söylüyorum. Bence yazar olmak, kursa gidip ehliyet almak ya da okuluna gidip
mühendis olmak gibi bir şey değil. Yazarlık, okuya okuya, yaza yaza
varılabilecek bir mertebe… Ben henüz o mertebeye erişebilmiş değilim. Elbette
ki gençler, yazarlık kurslarına giderek çok şey öğrenebilirler. Ama yazdıklarını
yayınlatmak konusunda acele etmek yerine önce yazdıklarını sevmeli, sonra da
o sevdikleri yazıda kendi yanlışlarını bulmayı, yazdıklarının bir kısmını feda
etmeyi öğrenmeliler.

45



martı* mayıs 2011

Siz birden çok şapkaya sahip olanlardansınız, yazarlık şapkanızı çıkarıp psikolog
şapkanızı taktığınızda bir gününüz nasıl geçiyor?

Benim günlerim son derece hareketli geçer. Uzun bir süre iki işi bir arada
yürüttüm. Bir üniversiteye bağlı yarı zamanlı çalışırken bir yandan da kendi iş
yerimi açıp akşam üzerleri ve hafta sonu mesleğimi serbest olarak icra ettim.
Ayrıca bu arada doktora yapıp çocuklarımı da büyüttüm. Birkaç aydır artık
yalnızca kendi ofisimde çalışıyorum. Bireysel, çift ve aile terapileri ile grup
terapisi uyguluyor, aynı zamanda kendi meslektaşlarıma yönelik eğitim
programları yürütüyorum.

Güne genellikle erken başlarım. Çocuklarımı okula gönderdikten sonra bir
saatimi gazeteleri okumaya ayırırım. Bu çok zevkli bir zaman dilimidir. Haftanın
iki üç günü sabahları yüzme, yürüyüş, aerobik gibi gibi hafif sporlar yaparım.
Ofisime ya öğlen saatlerinde gidip, akşamüzeri eve dönmeye çalışır ya da
öğleden sonra gidip akşam daha geç saatte dönerim. Gün içinde okumaya
mutlaka zaman ayırmaya çalışırım. Ev işlerinin de önemli bir kısmını kendim
yaparım. Ben iki işi bir arada yapmayı seven bir insanım. O nedenle ev işlerini
zaman kaybı olarak görmem. Tam tersine farklı rollere girip çıkmanın, farklı
eylemlerde bulunmanın beyni esnek ve zinde tuttuğuna inanıyorum. Örneğin,
yemek yaparken bilgisayarımı yanıma alıp tarih ve siyaset belgeselleri izlerim.
Ütü yaparken, film seyredebilirim. Ayrıca halen mesleki eğitimler almaya devam
ediyorum. Bu nedenle seyahatlerim de oluyor. Ailece, çocuklarımızla vakit
geçirmek de bizim için son derece önemlidir. Onlarla çok eğleniyoruz.

Okurların yoğun ilgisini ve öykülerin tadı damağımızda kalmışlığını bir kenara
bırakırsak, bir yazar olarak Büyü Dükkanı‟nın kapısını ikinci kez çalmanızın
sebebi nedir?

Aslında Büyü Dükkânı beni çağırdı galiba… Anlatabileceğim yeni şeyler vaat etti
bana. Kısacası okurların da verdiği cesaretle bir kez daha yola çıkmayı
denedim. Neyse ki yarı yolda kalmadım.
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Anlatmayı seçtiğiniz alan, psikodrama aslında teknik bir dil gerektiriyor. Ama siz
hikayenizi herkesin okuyacağı şekle ustalıkla dönüştürüyorsunuz. İlk kitapta ya
anlaşılmazsam diye bir kaygı duymuş muydunuz? Bu sorunu aşmak için
yazarken nelere dikkat ettiniz? Bize biraz ipucu verir misiniz?

Ben zaten anlaşılmak için yazıyorum. Psikoterapide de en temel gereklilik
anlaşılır olmaktır. Ne kadar parlak yorumlarınız olursa olsun, söyledikleriniz,
karşınızdakine anlatabildiğiniz ile sınırlıdır. Bunu yapabilmek için, önce
karşınızdakinin izini takip etmeniz, sonra da onunla birlikte yürüyerek iz sürmeniz
gerekir. Yazarken, son derece yalın bir iç coğrafya kuruyorum kendime. Tıpkı
yaşarken olduğu gibi, sonunda nereye ulaşacağımı bilmeden yazıyorum.
Öykünün içinde okurla birlikte ilerliyorum. Akıl yürütmekle yetinmiyorum;
hissetmeyi bekliyorum. Eğer yazdığım cümle bana bir şey hissettirmiyorsa belli ki
ruhum geride kalmıştır. Durup, ruhumun ve aklımın temas etmesini bekliyorum.
Cümle benim içimden bir yerlere dokunarak çıkıyorsa, mutlaka okurun da
içinde bir yere değiyor. O zaman anlaşılır oluyor. Ben yazarken, psikodramayı
yalnızca bir kalkış üssü olarak kullanıyorum. Psikodramanın tekniklerini bir
fırlatma kapsülü gibi kullanıyorum. Atmosferin dışına çıkınca kapsülü atıp
boşlukta kendimi özgürleştirerek bir yörünge arıyorum. Öykü de orada başlıyor.
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Aldığınız eğitimlerde Gestalt‟çı akımın izleri sıkça görülüyor. Sizce de bütün yani
hayatımız parçalardan daha mı fazlası? Genç okuyucularımız için hayata bakış
açınızı, sorunlar karşısındaki tutumunuzu biraz anlatmanız mümkün mü?

Evet, „bütün‟ parçalarının toplamından hem daha farklı hem de daha fazladır.
Bu durum, bütünün parçalarının toplamından daha iyi ya da daha kötü olduğu
bütün durumlar için geçerlidir. Bir insan, dünyada istediği her şeye sahip
olabildiği halde hayatından memnun olmayabilir. Tıpkı dünyanın en iyi
oyuncularından oluşan futbol takımının, dünyanın en iyi takımı olamaması
gibi… Öte yandan çok yaralayıcı deneyimler yaşamış, istediği pek çok şeyden
yoksun kalmış bir insan da yaşadıklarına öyle bir anlam verir ki hayatından
gerçek bir doyum alabilir.

Bu bakış açımı özellikle ikinci kitabım İç Dünya Oyunları‟nda keskin bir biçimde
ortaya koydum. Orada, iç dünyamızdaki zıtlıkların, tehlikeli oyunların,
çatışmaların bizi nasıl ters köşeye yatırdığını ve bundan faillerin ipini çekerek
kurtulamayacağımızı anlatmaya çalıştım. Birbiriyle ne kadar çelişirse çelişsin her
bir parçanın kendi başına bir varlık nedeni ve değeri var. Öfkenin de dürtünün
de aklın da utancın da orada olması boşuna değil. Benliğin asıl ihtiyacı,
parçalarını bir araya getirerek, kendi coğrafyasını bütünlemektir. Çünkü o
zaman ne öfkenin kölesi, ne aklın efendisi olmak zorunda kalır. Parçalarını,
birbirini ezen ve bozan bir malzeme yığını olmaktan kurtararak, onları doğru
yerlerde ve yeteri kadar kullanarak sağlam bir bina inşa edebilir.
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Peki, Yeşim Türköz Biiyü Dükkanı‟ndan alışveriş yapmak istese dükkandan nasıl
bir şey alarak çıkmak isterdi?

Bu sorudan hep kaçmışımdır. Bunu bilmek için kendimi o yolda hayal etmem ve
bunu kurgulamam gerekiyor. Ama galiba en yürekten isteyeceğim şey, kendim
için değil, dünya için olurdu. Her türlü şiddet ve zorbalığın yok olmasını
isterdim. Kirpilerin dikensiz olmasını istemek kadar değil ama, en azından
birbirlerini incitmeyecek makul bir mesafede durabilmeyi öğrenmeleri gibi bir
şey… İnsanın evrimleşme sürecinin, artık hayatta kalmaktan öteye geçip, hayat
kurtarmaya ve hayatta iyi izler bırakmaya yönelmesi gerektiğine inanıyorum.
Daha fazla insanileşmeye ihtiyacımız var…

Bizi son kitabınız Büyü Dükkanın‟da İki Çınar‟da neler bekliyor?
Kitaba başlarken şunları yazmıştım:

“Bana ve okuyucusuna kapısını ikinci kez açan Büyü Dükkânı‟nda bu kez bizi,
yeni müşteriler ve yeni alışverişler kadar, başka sürprizler de bekliyor. Kısacası
dükkân sahibi yaşlı adam, yazarı ve okuyucuyu, büyülü mekânının daha da
içine alarak, öznel dünyasının alt katmanlarına davet ediyor. Tutkularını,
özlemlerini, korkularını, acılarını, zaaflarını, aşkını, hüsranını ve şefkatini
günışığına çıkarıyor; kendi hayat serüvenini bizimle paylaşıyor.

Büyü Dükkânı‟na yaptığınız bu ikinci ziyaret, ilkinden farklı olacak. Yeni
müşteriler ile yeni alışverişlerde daha çetin pazarlıklarla karşılaşacaksınız. Ancak
orada pazarlıklardan çok daha fazlasına tanık olacaksınız. Bu kez Büyü
Dükkânı, sizi içinde ağırlayacak. Alışveriş biter bitmez bu mekândan
ayrılmayacaksınız. Peki, sihir bozulacak mı? Kim bilir? Belki de sihir sizin
gözlerinizdedir… “

Herhalde başka bir şey söylememe gerek yok değil mi?
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Bundan sonra yine psikodrama alanında mı yazacaksınız yoksa sizi kurgusal -
edebi öykülerle de okuyabilecek miyiz?

Aslında ben psikodrama alanında yazmadım; söylediğim gibi psikodramayı
yalnızca bir kalkış üssü olarak kullandım. İkinci ve son kitaplarda kurgusal bir
akış var zaten. Bundan sonra daha bağımsız bir çıkış bekliyorum ben de
kendimden.

Sizce de hayatta bazı şeylere sahip olmak için bir bedel ödenmesi gerekli mi?

Bu materyalist bir bakış açısı değil, çok temel bir yaşam felsefesi… Yaşamın
diyalektiği zaten her adımda bir değişim getiriyor. Bedel değişimin bir
parçasıdır; biz fark etmesek de öderiz.

Hayatta en çok istediğimiz şeyin hayattan alabileceğimiz en iyi şey olup
olmadığını anlamanın kolay ve uygulanabilir bir yolu var mı sizce?

Her fırsatta bu soruyu kendinize sormak… Tereddütsüz “evet” diyemiyorsanız,
mutlaka hayattan alabileceğiniz daha iyi şeyler vardır. Tereddütsüz “evet”
diyorsanız da büyük ihtimalle yanıtınız doğru değildir…
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Bu mesleği bilinçli olarak mı seçtiniz, çocukluk hayaliniz psikolog ve/veya yazar
olmak mıydı? Gençlere kariyer hedeflerini seçerken nelere dikkat etmelerini
önerirsiniz?

Evet, hayallerim arasında psikolog olmak vardı. Bizim zamanımızda meslek
seçimi o kadar bilinçli yapılamıyordu. Ama şanslıyım ki, istemediğim bir
meslekle uğraşmıyorum. Bugünkü eğitim sistemi ve sınav şartlarında gençlere
bir şey önermek o kadar zor ki… Ancak şunu söyleyebilirim; insanın kendi
bünyesine tamamen ters bir yolda ilerlemeye kalkışması, dizlerine kadar kuma
batmış birinin yürümeye çalışması gibidir. İçlerinden gelen sese kulak
vermelerini, eğer yapabiliyorlarsa sevdikleri işi meslek edinmelerini önerebilirim.
Bir de mutlaka işleri dışında kendilerine bir uğraşı edinsinler. Beynin, farklı
bölgelerinin harekete geçmesi açısından bu çok önemli. Ben üç yıldır bağlama
öğreniyorum ve çalarken hem çok zevk alıyor hem de çalıştıktan sonra kendimi
daha yaratıcı hissediyorum. Ayrıca müzik kutusu ve ahşap oyuncak koleksiyonu
yapıyorum. Bunlar ruhumu besleyen şeyler…

Okuyucularımıza kişisel gelişimleri için üç kitap önermenizi rica edebilir miyim?

Montaigne‟in Denemeler‟i, Jostein Gaarder‟ın Sofi‟nin Dünyası ve Irvin
Yalom‟un Bugünü Yaşama Arzusu, Schopenhauer Tedavisi…
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astroloji ajandası

Mayıs ayı, astrolojik açıdan oldukça öne çıkıyor. Sıcak bir yazın habercisi olarak
hayatımıza giren olaylara dikkat çekmekte... Etrafınızda, sizin dünyanızda neler
oluyorsa, olayları yakalayıp büyümeden müdahale etme fırsatlarını iyi
değerlendirmelisiniz. Zira Haziran ve Temmuz‟daki tutulmalar olayları dramatik
hale getirebilir.

3 Mayıs sabahı doğan Yeniay‟la beraber olayların ilk ipuçlarını
yakalayabilirsiniz. Sabitliğin, kalıcılığın, dünyevi değerlerin sembolü olan Boğa
burcunda doğan Ay, güven ihtiyacımızın artacağını vurgulamakta. Ay‟ın son
haftasında kadar şartların değişmesini değil, stabil kalmasını isteyebilirsiniz,
gelişen olaylarla huzursuzlaşabilirsiniz. En iyisi bunun bir süreç olduğunu kabul
edip, soğukkanlı olmak, ama gelişen olaylara uygun sağlamaktır. İnatçılıktan
uzak, sağduyuya yakın...

Bu ay, en çok Boğa ve yükseleni Boğa onların etkilediği gibi, sırasıyla Akrep ve
yükselen Akrep‟ler, Kova ve yükselen Kova‟lar, Aslan ve yükselen Aslan‟lar da
etki altındalar. Tabii ki horoskoplarında yani kişisel doğum haritalarında diğer
gezegenleri Boğa‟da olanlar...

10 Mayıs yakınlarında daha net olaylar ortaya çıkacaktır. Mücadele etmeniz
gereken konulara, ilişkilerinizdeki çetrefilli durumlara “bana ne anlatılıyor”
şeklinde yaklaşmanız, sorunları bulmanıza ve çözümlere yaklaşmanıza destek
olacaktır.

Mayıs ayı, astrolojik açıdan oldukça öne çıkıyor. Sıcak bir
yazın habercisi olarak hayatımıza giren olaylara dikkat
çekmekte...

Asude ARGUN

Astroloji Ajandası - Mayıs
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Ancak 11 Mayıs‟tan başlayarak motive olmakta, sorunların üstüne gitmekte
zorluklarla karşılaşabiliriz. Enerjimizi, öfkemizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. “Ya
sabır” derken, birden olmadık şekilde patlayabiliriz. Önerim, bu kadar yoğun
etkilerle, enerjimizi başka bir yere akıtmamız, özellikle doğada, yeşillikler
arasındaki yürüyüşler oldukça yararlı olacaktır. Ayağımızı toprağa basmak bile
elektriğimizi atmamıza yardımcı olur. Havalarında güzelleştiğini düşünürsek,
sonradan “keşke” dememek için, küçücük fırsatları bile iyi değerlendirmeli!

17 Mayıs‟ta yaşanacak Dolunay öncesi ve sonrası birkaç gün, bütün gergin
enerjinin ortalıkta dolaşacağını anlatmakta. Hem Kurtadam ve Kurtkadın
olmamak için kendinizi kontrol edin, hem de dişleri sivrilmeye başlayanların
yanından hemen uzaklaşın. Zira bu Dolunay‟a sadece gezegenler değil, malefik
sabit yıldızlarda eşlik ediyor. Ama bu enerjiyi kendinizi arındırmaya,
korkularınızla yüzleşmeye ayırır, içinize dönerseniz, yıllanmış pek çok yükten de
kurtulabilirsiniz. Hatta toplumsal kirlenmişliğimizin size düşen payından!

Dolunay sonrası, ay sonuna kadar ki süreçte gökyüzün enerjileri azalacağına
daha da yükselmekte... Sert gezegen açıları, yıldızlar işbaşında. Yani sorunları
çözmemiz için ısrar ediyorlar. O yüzden olaylarla, etrafla tartışmak yerine, “bu
boşluğu nasıl yarattım da karşıma bu olaylar çıktı” şeklinde düşünmeliyiz. Hem
kendimize, hem de karşımızdakine kızmadan, öfke durmadan, anlamaya
çalışarak...

24 Mayıs yakınlarında, ay içinde yaşadığımız zorlukların küçük bir sınavı daha
olabilir. Aslında bu edindiğimiz tecrübeleri uygulama fırsatıdır. Yeni bakış
açımızı, duruşumuzu, düşüncemizi deneme fırsatı... Biz değişmeden, bir şeylerin
değişmediğini gösterircesine!

Mayıs ayı daha bitmeden yeni bir süreç etkilerini göstermeye başlayacak. Zira
Haziran ayıyla beraber tutulmalar mevsimi başlıyor; 1 Haziran, 15 Haziran ve 1
Temmuz‟da... Hem daha önemli olayların gündeme geleceği, hem de etkisinin
sene boyunca devam edeceği olaylara gebeyiz.

O yüzden Mayıs ayının tüm nimetlerinden pozitif anlamda yararlanmalı,
gezegenler bizim gücümüzü bize zorla hatırlatmadan önce, sızlanmak yerine,
ayağa kalkıp sorumluluk almalıyız. Gökyüzü bunları söylerken...
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor!

Esenliklerle...
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İlk olarak 2009 Mart‟ında gelmiştim bu şehre. Karanlık ve soğuk kelimeleri ile
şekillendi ilk intibaım. Kalın bir bulut tabakasının içinden geçen uçağımız
ineceği piste yaklaşmadan önce, Minsk‟i yukarıdan görmek için çok az
zamanım vardı. Gördüğüm manzara gözün alabildiğince dümdüz bir arazi ve
üzerine örtülü bembeyaz kardan bir yorgandı.

2009‟dan 2011‟e kadar beş, altı kere daha, kısa süreliğine Belarus‟a gelmeye
devam ettim. 2011 Şubat ayında ise, artık uzun soluklu bir şekilde İstanbul‟dan
kuş uçuşu mesafeyle yaklaşık 1500 km daha kuzeyde bulunan, 10 Milyonluk
ülkenin 2 milyonluk başkentine, kariyerimi ve dolayısıyla hayatımı devam
ettirmek üzere geldim.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, Belarus Cumhuriyeti adı altında
egemenliğini ilan etmiş bir ülke burası. Belarus, sadece Türkçemizde değil,
birçok diğer dilde de Beyaz Rusya olarak addedilmekte. Şimdiye kadar
okuduğum ve öğrendiğim kadarıyla, bu ülkeye neden Beyaz sıfatının uygun
görüldüğü sorusuna verilebilen kesin bir cevap yok.

Ayhan A. BİRLİK

İstanbul’dan Kuzeye: Minsk

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla Belarus Cumhuriyeti adıyla
egemenliğini ilan etmiş Belarus yani Beyaz Rusya. İşte onun
başkenti Minsk‟teyiz.
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Neden Beyaz Rusya?

Ancak Slav ülkeleri arasında, ülkelerin pusula üzerindeki ana yönlerine istinaden
verilen renklere göre isimlendirildiği bir gelenek var. Benim aklıma en çok yatan
açıklama bu açıkçası. Zira Belarus tarihi boyunca Polonya, Rusya, Ukrayna ve
Litvanya gibi ülkeler ile egemenlik paylaşmış ve ülkeler kurup, yıkan bir geçmişe
sahip. Hırvatlarda, Polonyalılarda, Çek ve Slovaklarda, Sırplarda da buna
benzer Kırmızı, Beyaz, Siyah ve Yeşil renklere göre isimlendirilmiş bölge ve
ırklara rastlamak mümkün. Ben ülkenin uluslararası ismi olan Belarus‟u
kullanmayı tercih ediyorum.

Belarus, yönetimsel olarak altı ayrı bölgeye ayrılmış durumda. Bu altı bölgenin
en gelişmişi, içinde benim de yaşadığım başkent Minsk‟i bulunduran Minsk
Bölgesi. Başkent, yaklaşık olarak 2 milyon nüfusa sahip, şehir planı açısından
dairesel büyüme eğilimi gösteren bir şehir. Şu sıralar kent, merkezin etrafında
üçüncü çemberini inşa etme aşamasında. Sovyetler dönemi Rusya‟sının eğitim
bölgesi olarak konumlandırılmış bu ülkede, eğitim ve okuma yazma oranı gayet
üst seviyede. Edindiğim bilgiye göre okuma yazma oranı yüzde 99.6. Bunun
yanında ortalama eğitim süresi ise 15 yıl.

Tanışıp fikirlerini aldığım yerel insanların yorumlarına göre, eğitim sistemi
köhneleşmiş olsa bile her öğrenci, yeteneğine göre (öğrencinin tercihi göz ardı
edilerek) en az bir spor ve sanat dalında temel eğitim alma durumunda. Bu
durumun olumlu yanları olsa da, öğrenci tercihinin göz ardı edilmesi sanırım
onun köhneleşmiş kısmı oluyor.
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Kışın -30 Derece

Belarus tam bir kara ülkesi. Sahilleri olmayan bu ülkenin ise birçok komşusu var.
Kuzeyde ve doğuda en yakın ilişkide bulunduğu Rusya, yine kuzeyde ve
kuzeybatısında sırasıyla Letonya ve Litvanya, batısında tarihi münasebetlerinin
fazlasıyla olduğu Polonya ve güneyinde de birçok konuda ortak paylaşımlarının
olduğu Ukrayna bulunmakta.

Stratejik olarak Rusya‟nın Avrupa‟ya açılan kapısı olabilecek bir noktada
bulunan Belarus, bu avantajını daha iyi kullanmak için hazırlıklar yapmakta.
Demir ve karayolu altyapısını geliştirmelerinde bulunuyor. Ekonomik açıdan,
ülke sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye‟nin 90'ların sonu 2000'lerin başında
geçirdiği evreye çok benzer bir süreçte şu aşamada.

Bunun yanında, tüm kış boyunca çok sert geçen havanın, gelen baharla birlikte
güzel yüzünü gösterdiği günler bu günler. Kışın -30 dereceye kadar soğuyan
hava ile bembeyaz kar örtüsünün altına saklanan bitki örtüsü, yeşermeye
başlamış durumda.

Devasa Buz Pateni Pisti

Şehrin tam merkezinde, İstanbul'daki AKM‟ye benzeyen ve aynı amaçla
kullanılan kocaman bir bina ve önünde yine kocaman bir meydan bulunmakta.
İşçiler kışın en sert zamanında, bu meydanın etrafına kardan oluşturdukları
yaklaşık yarım metre yüksekliğinde setler çekiyorlar. Çekilen setin içine ise,
tankerlerle gece boyunca su basıyorlar. Oluşan devasa havuzun içindeki su, sert
kış şartlarında birkaç saat içerisinde buza dönüşüyor. Ve işte karşınızda; şehrin
tam göbeğinde devasa bir buz pateni pisti. Havanın soğukluğuna gayet alışık
olan gençler, hemen patenlerini alıp kaymaya başlıyorlar. Bu pist, doğal yollarla
ortadan kalkana kadar halka hizmet etmeye devam ediyor.

Minsk ve ülkenin diğer birçok şehri birinci ve ikinci dünya savaşı etkilerini
fazlasıyla derinden yaşamış. Birinci dünya savaşının sonlarına doğru imzalanan
Brest Litovsk antlaşması, Belarus‟un Brest şehrinde imzalanmış. Gelecek
günlerde burayı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Tarihi Brest savunması ve bu
savunmaya ev sahipliği yapan kaleyi barındıran Brest hakkında belki yakın
gelecekte bir yazı kaleme alabilirim.
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Bunun yanında; 2. Dünya savaşında Alman ordularının şehrin yüzde 75‟ini
yakıp yıkması ve merkezde sadece 7 ana binayı ayakta bırakarak -ki bunların
çoğu kiliseymiş- geri çekilmeleri sonucu, tüm şehir yeni baştan inşa edilmek
zorunda kalmış. Şehrin yeniden inşasında ise, Alman esirlerin kullanıldığı
söylenmekte. Benim oturduğum bina da yine Alman esirler tarafından inşa
edilmiş.

Ülke ve başkentte, halk arasında genel olarak sakinlik ve barış havası hakim.
Halkın güvenlik kaygısı, Türkiye ile karşılaştırınca ciddi anlamda çok alt
seviyede. Suç oranı açısından bakıldığında, dünyanın en az suç işlenen
başkentleri arasında bulunuyor Minsk. Bu sebeple, insanlar 24 saat boyunca
gayet rahat bir biçimde hayatlarını yaşamaya devam edebiliyor. Örnek olarak
Moskova ya da Kiev‟le karşılaştırınca, gecenin bir yarısı alt geçitleri gönül
rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Sovyet kültüründen gelen alışkanlıkla, şehir merkezinde yeterince büyük
sayılabilecek meydanlar var. Meydanlardan birinde, obelisk ve onun önünde
ülkenin kuruluşundan bu yana yanmakta olan bir özgürlük ateşi bulunmakta. Kış
günlerinde, bu ateşin başında ısınmaya çalışan gençleri görmeniz olası.

04.30-22.30 Arası Uzun Gündüzler

Şehrin tam içinden geçen iki nehir ve etraflarına kurulan parklarda, bahar ayları
boyunca gece ve gündüz zaman geçiren Minsklileri görmeniz mümkün. Bunun
yanında yaz aylarında sabah 04.30 gibi aydınlanan hava; geceleri güneşin
gökyüzünü saat 22 ve 22.30 gibi terk etmesiyle, çok uzun gündüzler
yaşatmakta. Tüm kışı kalın duvarlar arkasında geçiren halk ise, bu geniş aydınlık
zamanı son ana kadar kullanmayı seviyor.

Sonuç itibariyle; toplamda geçirdiğim yaklaşık 4 ay içerisinde, Belarus ve Minsk
hakkında edindiğim izlenimlere göre kimi zorlukları olsa da yaşaması özellikle
İstanbul ile karşılaştırıldığında hayli kolay. Ziyaret etmek isteyenlere tavsiyem ise
seyahatlerini Mayıs – Ağustos arası bir döneme denk getirmeleri yönünde
olacaktır.

Bu Kuzey ülkesinde aklımda yer eden konuların bir kısmı şimdilik bu şekilde.
Gelecek aylarda daha detaylı yazılar olacağından şüpheniz olmasın. Bakarsınız
Kako Ali ile Zühtü Amca yıl içerisinde burayı da ziyaret ederler :)
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Derin bir „‟ahhh…‟‟

İş işten geçmeden gidilir.
Genellikle izin alınır.
Bazen ise kaçılır. 
Şarkılardaki sözlerdir sebepler. 
Günahlara girmemek içindir nedenler. 
Bir daha dönmemek üzeredir geneli. 
İstenmez bundan gayrı bir dilek.
Giden yolu bilir.
Yollar tepilir, yıllar bırakılır da gidilir. 
Kalan çaresizdir. 
Öylece kalakalır.
Derbeder bırakılır. 
Sözün başında bir şeyler gelişir.
Sözün sonunda bir yerler değişir. 
Günün sonunda dünyan değişir.
Ve gidilir.

Hiç birşey demeden hem de. 
Arkaya bakmadan.
Ve ne tuhaftır ki şikayet bile etmeden. 

Yunus BARAN

Gitmek Mi Kolay, Dönmek Mi Zor?

martı* mayıs 2011
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Gidilir oralardan.
Tüm rüzgarlar bıraklır. 
Soğuk ve savurgan… 
Üşüyen O olur.
Sana düşen ise sadece birazcık zaman.
Bazen bütün aşklar yüreğinde kalır. 
Bazen tüm kokular üzerinde taşınır. 
Seni bir miktar korku alır. 
Belki içinde,
Belki de gizleyemediğin yüzünde.
Bir de yeni başlangıçlar...
Sonunda bir kendin, 
Bir sen…

Sıradağlar ardından ses gelir bazen.
Çeşmi siyahlar ses verir sesine.
Kalana sermaya bir dert kalır,
Giden de servet kadar ah alır. 
Bir de her gidişin bir dönüşü vardır.
Gidişler mi daha kolaydır,
Yoksa dönüşler mi zorlaştırılır? 
Nedense hep bir araftada kalınır.
Giden aklını başından alır.
Dönen aklını başına alır.

Dönüşler bazen kolaydır.
Gittiğin yolu seçersin. 
Bazen de zordur. 
Dönenceler ardından geçersin.
Dön bebeğim diye şarkılar yaptırır.
Dönenem verdiğim sözden ise sessizce haykırır. 
Ve günün sonunda yine dönülmez bir akşamın ufkuna bakılır. 
Git diye yalvaran şarkılar bu kez „‟geri dön, deri dön‟‟ diye bağırır.

Dönmek gerekir.
Belki dayanamıyordur. 
Belki çok yalnızdır.
Belki de bekliyordur.
İşte dönüyorum. 
Apansız…

Derin bir „‟ohhh...‟‟
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Demet ERGİN

100 Yaşında Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bu güne kadar resim sanatı alanında
Yapıla gelmiş olanları inceleyeceğime 

Kendini bütün dünyaya kabul ettirmişler arasında beni en 
çok saranları  

Ayırarak,  Onlara kendi aramalarımı ve denemelerimi 
katacağıma

Alışılagelmiş, basmakalıp, hazırlop,
Klişeleşmiş, çiğnene çiğnene tadı tuzu kalmamış 

Hiçbir şeyi tekrarlamayacağıma 
Elimden çıkan her çizgiye, her lekeye, her renge, 

her beneğe 
Kendi aklımı, kendi tecrübemi, kendi tasamı, kendi 

ömrümü, yüreğimi basacağıma 
Aldığım nefes içtiğim su, bastığım toprak

Gözüm, kulağım, burnum, 
Elim, belim, dilim, derim üstüne

Yemin ederim
Yemini bozduğum gün

Buradan giderim.”*

Bedri Rahmi Eyüboğlu

100 Yaşında Bedri Rahmi Eyüboğlu

Dört Küheylanın Bugünlere Taşıdığı Özgün Sanatı

satır arası
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1920‟li yılların sonu, savaş yorgunu olan Türkiye‟de toplumsal hayatın her
alanında köklü değişimlerin yaşanmaya başladığı hareketli dönemlerin
başlangıcıdır. Kendi varlığını şekillendirmek için aydınlarıyla birlikte hareket eden
bir devlet ve bu dönemde eserleriyle, fikirleriyle, sanatsal duruşuyla dikkat çeken
bir sanatçı, Bedri Rahmi Eyüboğlu. Sanatçı doğumunun 100. yılında ülkemizde
ve yurt dışında Türkiye Modern sanat tarihinin mihenk taşı sayılan eserlerinin yer
aldığı sergilerle anılırken ben de bu ayki yazımla onun hayatına ve sanatına
sayfalara sığmayacak ayrıntıları kısaca paylaşacağım.

Dürüst olmak gerekirse, benden Bedri Rahmi üzerine yazı yazmam istenildiğinde
hazırlıksız yakalandım. Hazırlıksız olmamdan kaynaklanan telaş ve nerden
başlamam gerektiğini bilmemenin huzursuzluğu arasında gidip gelen birkaç
günün ardından kendimi konuya hazırlayabildim. Bu telaşımın en önemli sebebi
karşımda sanatta özgün olmaya, yerel ile evrensel olanı harmanlamaya adamış;
bu düşünceden hareketle ülkemiz sanatına büyük katkılar sağlamış ve eserleriyle
yıllara meydan okumuş bir ressam, şair, yazar, öğretmen, mozaik sanatçısı,
heykeltıraş, yazmacı, seramikçi, vitraycı olan çok yönlü bir sanatçı duruyordu.
Hal böyle olunca Bedri Rahmi‟nin hayatının detaylarıyla başlayan araştırma
çalışmalarım, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluş yıllarında hâkim olan politik ve
sosyolojik görüşlerin sanat çevresine etkisi ve dönemin fikir havasını soluyan “d
grubu”, “10‟lar grubu” gibi sanatsal gruplaşmaların düşünceleri ve eserleri
arasında keyifli bir yolculukla devam etti. Bu yolculuk sırasında hem Bedri Rahmi
hem de dönemin sanatsal etkinlikleri hakkında gözümden kaçan birçok detayı
yakaladım. Onlardan biri de Bedri Rahmi Eyüboğlu‟na ait girişte yazdığım,
“Sanatçı Yemini”. Bundan sonra burada okuyacaklarınızın birçoğu “Sanatçı
Yemini”nde özetlenen ve sanatçının dile getirdiği fikirlerinin ve sanatının
atomlara ayrılmış hali olacak.
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Güzel Aynı Zamanda Yararlıdır

Ressam Zeki Kocamemi, Trabzon‟da bir lisede resim öğretmenliği yaptığı
yıllarda, o döneme kadar babasının mesleği icabı 1911‟de Giresun‟da
başlayan hayatını Anadolu‟nun farklı kentlerinde devam ettiren oraların havasını
soluyan ve bereketiyle beslenen Bedri Rahmi‟nin yeteneğini fark eden ve ona
yön gösteren ilk ustasıdır. Aynı dönemde bir öğrenim bursu ile Fransa‟ya giden
Sebahattin Eyüboğlu ise Fransa‟dan gönderdiği resim kitaplarıyla kardeşinin Batı
sanatından haberdar olmasında büyük rol oynadı. Bu yıllardan sonra Bedri
Rahmi‟nin sanat hayatı resim hocası Zeki Kocamemi‟nin gösterdiği yönde
devam etti ve 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi‟nde profesyonel
sanat eğitimi almaya başladı. Ziya Güran, İbrahim Çallı, Léopold Lévy‟nin
atölyelerinde kendini geliştirmesinin yanı sıra Ahmet Haşim‟den de estetik ve
mitoloji dersleri aldı. 1931 yılında ağabeyiyle birlikte gittiği Fransa‟da Gauguin,
El Greco, Cezane, Mattise, Braque, Chagal gibi ustaların resimlerinden
etkilendi ve onları eserlerini, tekniklerini inceleme fırsatını buldu. Bu dönemde
incelediği ressamların Doğu‟ya ait motifleri ve simgelerini kullanmaları Bedri
Rahmi‟nin fazlaca ilgilendiği konu oldu. Buradan hareketle, “Musée de
L‟Homme”da ilkel kavimlerin sanatlarını incelemeye başladı. Özellikle “Güzel
aynı zamanda yararlıdır.” fikri de bu yıllarda onun sanatını şekillendirmeye
başladı.
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Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türkiye‟ye döndüğünde sanatında özgün olma ve yerel
olandan beslenme bağlamında kendisine yepyeni bir rota çizdi. Tıpkı Sanatçı
Yemini‟nde de dile getirdiği gibi -“Bu güne kadar resim sanatı alanında
yapılagelmiş olanları inceleyeceğime, kendini bütün dünyaya kabul ettirmişler
arasında beni en çok saranları ayırarak onlara kendi aramalarımı ve
denemelerimi katacağıma” – kendine özgü sanat anlayışını sanat çevrelerine
kendini kabul ettirmek için eserler üretmeye başladı. Sanatçı öncelikli olarak
dergi makaleleri ve sanat üzerine yazdığı yazılarla edindiği deneyimleri ve
görüşlerini sanat çevrelerine aktarmaya başladı. Birçok sanatçının aksine özgün
olmaya değer vermiş ve her sanatçının kendi biricik yolunu çizmesi gerektiğini
sık sık dile getirmiştir. Ona göre sanat görüneni olduğu gibi kopya etmek,
düzgün çizmek ya da güzel boyamak değildir. Görünenin özgün bir dille,
sanatçının yaratım süzgecinden geçirerek kendi bakış açısıyla yeniden
şekillenmesi sonucunda ortaya çıkan eser sanatsal bir değer kazanır ve sanat
olarak nitelendirilir. Bedri Rahmi yukarıda yazdıklarımı şu cümlesiyle açıklar
“Sanat çalışmalarında tuttuğumuz yol öyle bir yol olacak ki, oradan yalnız
kendimiz geçebileceğiz.”

10‟lar Grubu
1940‟lı yıllar ülkemizde resim sanatında belirgin bir özgünleşme, yöreselleşme
ve en önemlisi ulusal sanat özelliklerini yakalama çabalarıyla eserlerin üretildiği
dönemdir. 1920‟li yıllardan itibaren yüzünü Batı‟ya çeviren ve Batı‟nın sanatsal
birleşenlerini, teknikleri ve estetik yargılarını benimseyen sanat grupları yerini
Anadolu‟nun ve Batı‟nın kültürel zenginliğini harmanlayan, özgün bir sanatın
doğmasında büyük rol oynayan sanatçılara ve sanatçı gruplarına bıraktı.
Sanatta yerel ya da kültürel olana dönüşte eserleriyle fovist akıma yakınlığıyla
da bilinen Bedri Rahmi Eyüboğlu ve onun öğrencilerinden oluşan “10‟lar
Grubu” da Çağdaş Türkiye Sanatının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır.
40‟lı yıllarda “Yeniler Grubu” ile başlayan geleneksel halk kültürünün
kaynaklarını Türkiye Modern Sanatı‟na aktarma düşüncesini benimseyen Bedri
Rahmi atölyesinde öğrenim gören on öğrencisi, onun öğretileri ve batı-doğu
sentezi görüşü doğrultusunda çalışmak amacıyla “10‟lar Grubu” adında bir
sanatsal oluşumda bir araya geldiler. Özellikle bu yıllarda sanatçıların aktif
olarak katıldığı yurt gezileri toplumla sanatı kaynaştırmasının yanı sıra sanatçılar
için yepyeni ufuklar açmaktaydı.
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Göcek Koyu‟ndan Paris NATO Kapısına

Yurt Gezisi programı çerçevesinde Çorum‟a giden Bedri Rahmi de eserlerinde
sadeleşmeye ve yöresel öğelere yönelmiştir. Bu dönemde öğrencilerini
geleneksel halk sanatı konusuna yönlendirirken, Batı resim sanatının estetik
değerlerini öğrenmeden, geleneksel sanat biçimlerinin çağdaş yorumlarına
ulaşılmasının olanaklı olmadığı konusunda onları bilgilendirmeyi sürdürmüştü.
Öyle ki “10‟lar Grubu” da sanatçıları da Halk sanatının ürünlerini kendilerince
yorumlayarak ustanın ardından yürümüştü ve çağdaş resmin estetik öğelerini ve
tekniğini de katarak zenginleştirdikleri halk sanatını güç alınacak sonsuz bir
kaynak olarak görmüşlerdir. Bedri Rahmi ve onula birlikte birkaç sanatçı
Anadolu topraklarındaki kültürel zenginliği araştırırken denizleri ve eşsiz koyları
da gezerek derinliklerindeki tarihi ve onlara ilişkin söylenceleri keşfetmek
istemiştir. Cevat Şakir, Azra Erhat, Nail Çakırhan, Sebahattin Eyüboğlu, Şükran
Kurdakul ve daha birçok sanat insanı ile birlikte günlerce dolaştığı eşsiz
koylarda sanat, felsefe, mitoloji ile beslenirken kimi koylarda sanatlarının izlerini
bırakmışlardır. Bunlardan biri de mola verdikleri Göcek koylarından birinde
yıllardır gelenleri karşılayan balık resmidir. Sanatçı 1940‟lardan sonra mozaik
çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. İstanbul ve Ankara‟da özel kurumlar ve
kamu kuruluşları için halk sanatı ve batı sanatı motiflerini kullanarak yaptığı
mozaik panoların yanı sıra Paris Nato kapısı için Brüksel‟de 50m2 lik mozaik
pano yapmıştır.
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Sanat Tarihimizin Modern Kapısı

Bedri Rahmi Eyüboğlu şiirleriyle de dikkat çeken bir sanatçı olmuştur. Onun şair
yönünü en iyi şekilde özetleyen satırları değiştirmeden aktarmak isterim:
“Anadolu yazması gibi yazdı şiirlerini Bedri Rahmi, kilim gibi dokudu: çok
sevdiği kirazları, narları, dutları, işledi kâğıtlara... Yiğitliği, mertliği, aşkı,
sevdayı, özlemi işledi. Evrenin gizemini tek bir nar tanesinden çözmeye çalıştı o.
Bilgeliği, ılık, insan sıcağını bir gölün yüzeyinden akseder gibi ulaştı bize, öyle
naif, öyle pürüzsüz, öyle derin…” Sanatçı resimlerinde gösterdiği titizliği ve
sanat anlayışını şiire de aktarmıştır ve şiirlerinde doğayı detaylarıyla büyük bir
aşkla betimlemişti. Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi her türüne karşı
duyduğu hayranlık şiirine de yansımıştır. Halk dilinden ve şiirinden aldığı öğeleri
tıpkı resimde olduğu gibi kendine özgü bir biçimde kullanarak halk diline yakın
olma çabasını her zaman canlı tutmuştur. Böylece şiirleri resimleriyle büyük bir
benzerlik göstermişti.

Bedri Rahmi kendi deyimiyle renklerin peşindeydi. O renkleri ararken
çağdaşlarının Batı sanatını yüceltmesinden ve taklit ederek yaptıklarından farklı
olarak kendini Anadolu‟nun sonsuz kültürel zenginliğiyle beslenmeye adamıştı.
Keşfettiği el değmemiş yöresel motiflerle batı sanatının öğelerini özgün bir biçim
ve içerikte birleştirerek çağdaşlarının cesaret edemediğini yaparak Sanat
tarihimizde Modern bir kapı açmıştı. O bir ressam, şair, yazar ve en önemlisi de
özgün olmayı bir sanatçının sahip olacağı en önemli özellik olarak gören ve
öğrencilerine ilk önce hazırcı olmamayı, özgün bir resimsel dil oluşturmayı
aşılayan bir öğretmendi. O çizgi, leke, renk ve benek adını verdiği kendine özgü
dört küheylanının çektiği arabasıyla sanatını çağdaşlarının ulaşamadığı yerlere
taşımıştır…
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En Büyük Bebek Evi İstanbul Oyuncak Müzesi‟nde!

İstanbul Oyuncak Müzesi 6. yaşına girerken pek çok yeni eseri de müzeye
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor… Dünyadaki oyuncak müzelerinde
bulunmayan nice nadide eser İstanbul Oyuncak Müzesi‟ni alanında en üst
sıralara taşıyor. Oyuncak Müzeleri‟nde sergilenen eserler arasında en değerli
olanlardan biri, “dollhouse” olarak adlandırılan bebek evleridir. Avrupadaki
şatoların, konakların odalarını süsleyen eşyaların minyatürlerinden oluşan bebek
evlerinin yapımında, genellikle ahşap malzeme kullanılır. Hayranlık uyandıran
ayrıntıları ve kırılgan yapıları nedeniyle bu oyuncakların günümüze kadar
sağlam kalmaları adeta bir mucizedir. İstanbul Oyuncak Müzesi bebek evlerinin
en büyük ve en zengin örneklerinden birini ziyaretçilere sunuyor!.. 1890 yılında
Almanya‟da yapılan bu bebek evi 1.75 boyundadır. 4 kat ve 8 odadan oluşan
bebek evi duvar kağıtları, kartonpiyerleri, mobilyaları ve eşyalarıyla tek başına
bir müze gibi görenleri büyülüyor.

www.istanbuloyuncakmuzesi.com
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BKG‟nin Yeni Koleksiyonu: İstanbul

Türkiye‟nin kültürel tanıtımına ve ülke turizminin gelişimine katkı sağlamak
amacıyla toplumsal sorumluluk bilinciyle müze mağazalarını hayata geçiren
BKG, kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması amacıyla da çeşitli projelere
imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda; “İstanbul Koleksiyonu”nu şehir
koleksiyonlarının ilki olarak hayata geçiren BKG, geçmişten günümüze
İstanbul‟la özdeşleşen tarihi ve kültürel öğeleri tasarım ürünlerine dönüştürerek
İstanbulseverlerle buluşturuyor. İstanbul‟un eşsiz siluetinin modern bir tasarımla
bir araya getirildiği İstanbul Koleksiyonu birbirinden ilginç 99 farklı hatıra
ürününü içeriyor. Hayata geçirdiği tüm projelerde gençlere istihdam imkanı da
yaratmayı amaçlayan BKG, bu koleksiyonda da genç tasarımcılarla işbirliği
yaptı. Ceyda Önal‟ın yarattığı illüstrasyonlar, Zeynep Yılmaz, Fatih Tanrıverdi ve
Şafak Kayadelen tarafından ürünlere uygulandı. Tasarımlar, ciddi bir
koordinasyon ve ekip çalışması sayesinde porselen, tekstil ve cam gibi farklı
materyaller üzerinde aynı kalitede uygulanarak ürünlere dönüştü. Bu süreç,
tasarımların gerçeğe dönüşmesini görme anlamında tüm ekibe eşi bulunmaz bir
deneyim yaşattı. Koleksiyon ürünleri, Türkiye genelindeki müze mağazalarının
yanı sıra www.bkg.com.tr adresinde de satışa sunuluyor.

BKG İstanbul Koleksiyonu
http://www.bkg.com.tr/shop/categories/79/İstanbul%20Koleksiyonu
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Sagalassos‟a Ödül

Aygaz “Sagalassos‟un Uyandırılması” adlı projesiyle TÜHİD Halkla İlişkiler
Derneği tarafından bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri‟nde
„Etkinlik Yönetimi‟ kategorisinde ödüle layık görüldü. Sagalassos‟taki “Antoninler
Çeşmesi 1800 yıl aradan sonra suyla buluştu. Antik kentin politik merkezi olan
Yukarı Agora‟ya sosyal ve estetik bir bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen
Antoninler Çeşmesi M.S. 161–180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus
Aurelius dönemine dayanıyor. 28 m boyunda, 9 m yüksekliğindeki anıtsal
çeşme, 7 farklı taş türünün kullanıldığı mimarisi, zengin dekoratif bezemeleri,
Burdur Müzesi‟nde sergilenen heykelleri, 4,5 m yükseklikten akan şelalesi ve
önündeki havuzuyla görkemli bir görünüme sahip. Restorasyon ekibi tarihi
çeşmeyi yeniden hayata döndürmek için 3500 parçayı tek tek bir araya getirdi.
Antoninler Çeşmesi‟nin depreme karşı güçlendirme çalışmaları 2008 yılından
bu yana devam etmekteydi.

martı* mayıs 2011

70



Mitolojik Kahramanlar Ve Efsaneler Ahmet Güneştekin‟in Kilim Tasarımları İle
Hayat Buluyor

Ressam Ahmet Güneştekin, tuvaline yansıttığı mitolojik kahramanları ve
efsaneleri şimdi de halı ve kilim tasarımları ile gündelik hayatımıza taşıyor.
Mezopotamya‟nın büyülü masal kuşu Zümrüd-ü Anka ile ölümsüzlük tanrıçası
Şahmaran, Ahmet Güneştekin‟in tasarımları ile evlerimize özgürlüğü, bereketi ve
sağlığı getiriyor. Güneştekin, Troya serisi ile ise Paris ve Helen‟in ölümsüz aşkına
hayat veriyor. Ahmet Güneştekin, “Şahmaran” ve “Zümrüd-ü Anka” konseptli
halı ve kilimlerinde kullandığı renk ve desenleri dişi olarak tanımlıyor. Sanatçı
bunun nedenini de şöyle açıklıyor: “Tarihte erkek egemen toplumda, kadın
söylemek istediği ama söyleyemediği her şeyi, halıya, kilime işler. Modern
dünyanın içinde bir araya getiremeyeceğimiz renkler, orada esrarengiz bir
ahenkle yan yana, iç içe varolabilir. Bu da Anadolu ve Mezopotamya‟nın güçlü
kültürel mozaiğinin sanatla buluşan estetiğidir.” Ahmet Güneştekin‟in
“Şahmaran” ve “Zümrüd-ü Anka” serisi halı ve kilimleri, Balıkesir, Manisa ve
Konya‟da köy evlerinde, kök boya ile üretiliyor. Birbirinin benzeri olmayan halı
ve kilimler, Güneştekin Sanat Merkezi‟nde 2000 ile 5000 Euro fiyat aralığında
satışa sunuluyor.
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Yenilenen TÜRGÖK Web Sitesi İle Sesli Kitaplara Ulaşmak Artık Çok Kolay

BUCA Rotaract Kulübü‟nün destekleri ile Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı‟na
(TÜEGÖK) ait Web Sitesi yenilenerek, görme özürlülerin sesli kitapları şifreleri ile
indirerek kolayca dinleyebilecekleri bir yapıya kavuşturuldu. Uzun soluklu ve
yoğun bir çalışmadan sonra içeriği, tasarımı ve alt yapısı yenilenen; TÜRGÖK
kitaplık hizmetinden faydalanan görme özürlülerin aradıklarını kolaylıkla
bulmalarını sağlayacak olan site, yayına başladı. Yeni site, Türkiye Görme
Özürlüler Kitaplığı‟nı hiç tanımayan kişilere de detaylı olarak projeleri ve
faaliyetlerini tanıtır bir şekilde tasarlandı. Kitaplığa üye olan görme özürlüler
şifreleri ile giriş yaparak TÜRGÖK arşivinde bulunan 3069 sesli kitaba site
üzerinden ulaşabilecekler.

“Rainbow Box” Işık Yerleştirmesi

Fransız sanatçı Bertrand Ivanoff‟un yeni ışık enstalasyonu “Rainbow Box”,
Üsküdar‟daki eski Tütün Deposu‟nda gökkuşağı renkleriyle, barışı ve İstanbul‟un
çokkültürlü zenginliğini simgeliyor. 19. yüzyılın başında İstanbul‟dan
Bulgaristan‟a, daha sonra da Fransa‟ya göçen bir ailenin üçüncü nesil üyesi
olan sanatçının büyükbabası da Üsküdarlı... Eğer görmek isterseniz Üsküdar‟da,
rıhtım yakınında, sadece dört cephe duvarı ayakta kalmış olan eski bir tütün
antreposunda 20 Mayıs‟a kadar izleyebilirsiniz.
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Hepimizin ortak umudu değil midir daha iyi bir dünya kurulması, daha huzurlu
ve mutlu bir toplumsal yaşamın yaratılması? Bu umut her ne kadar ortak gibi
görünse de, buna ulaşmanın ne kadar zor olduğunu iyi sanat eserleri
hatırlatabiliyor bazen, tıpkı kuzeyden gelip etkisini tüm dünyaya yaymayı
başaran “Daha İyi Bir Dünyada” (In a Better World) filminin yaptığı gibi.
Geçtiğimiz aylarda En İyi Yabancı Film dalında Oscar ve Altın Küre ödüllerine
lâyık görülen bu önemli film, İstanbul Film Festivali‟nin hemen ardından
seyirciyle buluştu.

İkilikler Arasında Sıkışmış Olan İnsanlık

Gücünü öncelikle dengeleri iyi kurulmuş senaryosundan alan film, daha iyi bir
dünya üzerine söyleyeceklerini, temelde iki ayrı dünyayı yan yana getirmek
suretiyle ifade ediyor. Söz konusu iki dünya, Avrupa (Danimarka) ve Afrika‟dır.
Ancak film, “iki ayrı dünya” yaklaşımını coğrafi unsurun çok ötesine taşıyarak
kendisine sağlam bir mesaj ve öyküleme zemini hazırlıyor: Film boyunca,
gelişmişlik-az gelişmişlik, huzurlu ülkeler-savaş halindeki ülkeler, bireysel
çabalar-toplumsal olaylar, affetmek-intikam almak, şiddeti kullanmak-şiddetten
uzak durmak gibi ikilikler içinde yuvarlanıyoruz, ana izlekten hiç kopmadan. Bir
bakıma “iyilerin” ve “kötülerin” çatışmasıdır bu, ama asla soyut bir iyi-kötü
ayrımına düşmeyen, iyilik ve kötülüğün bilinçle seçilmiş davranışlardan geçtiğini
hatırlatan bir çatışma.

Meriç RENKVER

Daha İyi Bir Dünyaya Duyulan Özlem
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sinema

Danimarkalı yönetmen Susanne Bier‟in Oscarlı filmi “Daha
İyi Bir Dünyada”, arzu ettiğimiz dünyanın kurulmasında
bireysel çabaların payına da dikkat çekiyor
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Bu ikilikleri yaşayan ve bizlere de hissettiren karakterler ise temelde iki ailenin
bireyleri: Bir yanda, Afrika‟daki kamplarda sağlık hizmeti veren doktor Anton,
ayrılmanın eşiğindeki karısı Marianne ve okulda sürekli hırpalanan çocukları
Elias; diğer yanda ise, İngiltere‟den Danimarka‟ya gelen Claus ile, annesinin
ölümünden dolayı hayata (ve babasına) öfke duyan oğlu Christian.

Kişisel Adalet Arayışı Ve İntikam Duygusu

Elias ve Christian‟ın dostluklarının başlamasına, okulda yaşadıkları bir şiddet
olayı vesile olur. Elias ile sürekli dalga geçip hırpalayan ve bu tavırlarını
Christian‟a da yansıtan bir çocuğa, sakin görünümlü Christian ciddi bir şiddet
uygulayarak karşılık verir ve çocuğu bir tehdit faktörü olmaktan çıkartır. İlk anda
belki seyirciyi de rahatlatan ve “adalet yerini buldu” duygusu yaratan bu basit
intikam eylemi, hem filmin ana temasının bireysel düzeydeki bir örneği, hem de
şiddet sarmalının nasıl gelişip büyüyeceğinin habercisidir. (Bu arada filmin
orijinal adının -Haeven- intikam anlamına geldiğini de hatırlatalım.)

Şiddete maruz kalmayı şiddetle çözen Christian ve Elias artık daha
huzurludurlar. Yaptıklarının doğruluğu konusunda ise şüphe duymazlar. Ancak,
Christian‟ın uyguladığı yöntemin bir adım ötesi, yeni olaylarda, yeniden ve belki
de daha fazla şiddet uygulamaktır. Nitekim Christian, yine seyircinin de içten içe
arzulayabileceği başka bir intikamın peşine düşer. Bu kez intikam alınacak kişi,
Elias‟ın babasına kötü davranan bir işçidir. Anton‟u çocuklarının önünde
tokatlayan ve hakaret eden bu adamdan intikam alınması konusunda Elias da
hemen ikna olur. Şiddet sarmalının hızla tırmanabileceğine işaret eden bu
intikam girişimi, masum insanların ve Elias‟ın ölümüne dek uzanabilecek trajik
bir sonun kıyısından döner. Bu sekans, filmin çocuk kahramanlarının (ve
seyircinin) daha iyi bir dünya kurmanın yolu yordamı hakkındaki görüşlerini
gözden geçirmesi yönünde bir tokat etkisi yapar.
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Açlık, Sefalet Ve Şiddetin Kol Gezdiği Bir Bölge

Uygar dünyada tüm bunlar olup biterken, Anton‟un dönem dönem Afrika‟daki
kamplarda görev yaptığını görürüz. Acımasız katillerin cirit attığı, silahlardan
başka bir şeyin konuşmadığı, açlığın ve her türlü çatışmanın pençesindeki bir
bölgede Anton, acı içindeki yaralı insanlara sağlık hizmeti vermeye
çabalamakta ve sayısız sorunla boğuşmaktadır. Huzurlu olduğu varsayılan
uygarlığın mikro-kosmosundaki şiddet, burada neredeyse rutin bir hayat
gerçekliği olarak karşısındadır Anton‟un ve hepimizin. İç savaşların acısını çeken
yüzlerce insana acımasızca zulüm uygulayanlar ise yine bu bölgenin insanlarıdır.

Anton, meslek yeminine bağlı kalarak, tedavi ettiği insanlara acı çektiren bir
katilin de tedavisini yapar bir süre. Ancak bu ikiliğin, zalime yardımcı olmakla
meslek yeminine bağlı kalmak çelişkisinin altından kalkmak kolay değildir. Kendi
ülkesinde, şiddet sarmalından net bir tavırla uzak durmaya çalışan Anton,
şiddetin başrol oynadığı bu dünyada an gelecek şiddeti yaratan bir insana karşı
tavrını koymaktan çekinmeyecektir. Artık bu basit bir intikam değil, şiddetin
toplumsallığı, aleniliği ve derinliği karşısında dayanılmaz bir karşı duruş,
kendince bir başkaldırıştır. Anton, derin insani acılara ve katliamlara şahit olmuş
biri olarak, en azından kendi hayatında şiddete teslim olmayacak ve
çocuklarının da bu bilince adım atmalarına katkı sağlayacaktır.

Bireysel İle Toplumsal Olguların Birlikteliği

Film boyunca, uygarlık ile ilkellik, affetmek ile intikam, adalet ile şiddet sürekli
kafamızda yan yana gelir ve sorulara dönüşür. Filmin temel başarısı, bu
kavramlar arasındaki ilişkilerin ve geçişlerin başarıyla kurulmuş olmasıdır.
Bireysel olgular ile toplumsal olguların ayrımını da, kişisel çaba ve hayata bakış
açısının daha iyi bir dünya kurmadaki önemini de aynı anda hissederiz.

Filmler dünyayı değiştirmez, ama daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Daha
iyi bir dünyanın yolu insanların doğru ve bilinçli tavırlarından geçiyorsa eğer, bu
filmin de, daha iyi insan olmanın önemini hatırlatmak bakımından zihinsel bir
destek verdiğini söyleyebiliriz. Bu desteği alıp almamakta ise hepimiz özgürüz!
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Hepimiz, ilkokul sıralarındayken, Pollyanna‟yı okumuşuzdur, hatta sömestır
tatillerinde romanın özetini çıkarıp, ödev hazırlamışızdır. Okurken size kitabın
neler hissettirdiğini bilemem ama, Pollyanna‟nın hayata bakış açısı, o yaşlarda
etkilemiştir beni hep.

Çocuklara, içindeki bulunduğu durumun, güzel taraflarını öğretmeye çalışan bir
kitaptır Pollyanna. Ve “Ne olursa olsun, hayata devam ediyor” mesajını da
içerir. Çocuklara daha iyimser ve daha az şımarık olmalarını da öğütlemekte,
„iyi‟ olmanın hayattaki önemini de vurgulamaktadır. Hatta, hayat koşulları ne
kadar kötü olursa olsun, herşeye rağmen iyimserliğini kaybetmeyen bir kız
çocuğunun, çevresini etkileyişini anlatır kitap.

Zeynep KIYAK

Pollyanna ve Hayatın Gerçekleri
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bireysel gelişim

Pollyanna‟yı bilmeyen yoktur, hatta her şeyden mutlu olma
sanatçısı da diyebiliriz. Günümüzde Pollyanna ne derece
gerçekleri yansıtıyor?
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Yaşadığı herşeyden ders çıkarma, içinde bulunduğu, her andan memnun
olabilme sanatını, Pollyanna karakteriyle özdeşleştiren Eleanor Hodgman Porter,
şimdiki çocukların yaşantılarını veya düşüncelerini bilseydi acaba, mutlu olma
oyununu anlatan bir kitap yazar mıydı, bilinmez..

Neden mi böyle diyorum?

Iki gün once, sokağımda, iki küçük kız çocuğunun aralarındaki konuşmaya şahit
oldum da, ondan.

Elinde, adını okuyamadığım için buraya yazamayacağım bir kitap tutan, saçları
arkadan örgülü, esmer, 9-10 yaşlarındaki küçük kız, arkadaşına, okuduğu kitabı
anlatıyordu. Ve şöyle diyordu: “Bu kitaptaki kız, Pollyanna kadar salak değil.
Pollyanna‟yı hiç sevmedim, tam bir gerizekalı. Bu, daha iyi, bunu oku bence”…

Küçük kızın söylediklerine tebessüm edebildim sadece. Hakikaten Pollyanna,
küçük yaşta, bize, içinde bulunduğumuz durumu kabullenip, boyun eğmek
durumunda bırakan, savaşmayan, çok fazla mücadele etmeyen, sorgulamayan,
sistematik bir roman kahramanı mı; yoksa hayata her halükarda, iyi tarafından
bakmayı öğreten, mutlu olma sanatkarı mı?

Hangisi ilginç; yeni jenerasyonun edebiyata bakış açısı mı; yoksa, küçücük
yaşta, hayatın mutluluk oyunu oynanacak kadar “pembe” olmadığını anlamak
mı?
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Pollyanna, “Olsun, vardır bunda da bir hayır” ifadesinin Amerikan
edebiyatındaki şeklidir bir yerde.
Ancak, mutlu olma oyununu oynarken, bazen, hiç mutlu olunacak birşeyin
kalmadığının farkına varırsınız.
Iraklı bir bebeğin bombalarla parçalanmış bedeni için, hala mutlu olunabilecek
bir şey kalmış mıdır?
Açlık ve hastalık sebebiyle baygın düşen, vücudunda sinekler uçuşan siyah
Afrikalı çocuklar, mutlu olmak için, ne ümit edebilirler? 99 depreminde, bütün
ailesini, kollarını, evini herşeyini kaybetmiş bir çocuk, neye sevinmelidir ya da ?

Sokakta konuşmasına şahit olduğum küçük kız, bir yerde haklı.
Evet, Pollyanna‟nın bakış açısı kötü değil ; ama günümüz şartlarında da yeterli
değil maalesef.

Yazımı, Nazan Öncel‟in 2008‟de çıkardığı, “Hatrına Sustum” albümündeki bir
şarkıyla sonlandırmak istiyorum:

“Pollyanna, görüyorsun ya,
Pollyanna, ah böyledir dünya...
Bu kadar ceza, seni de bozar, beni de bozar, herkesi bozar
Bu kadar acı, yaza da yeter, kışa da yeter, topuna yeter”

Hayatınızda gerçek mutlulukların olması dileklerimle.
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Ayşe DURAL

Selim Güneş’in İlk Filmi ‘Kar Beyaz’

Ağustos Film, Türkiye'nin önemli edebiyatçılarından Sabahattin Ali'nin „Ayran‟
adlı öyküsünü, Selim Güneş'in özel projesi olarak, Sabahattin Ali'nin kızı Filiz
Ali'nin de onay desteğiyle hayata geçirdi. Selim Güneş‟in senaryosunu yazdığı
film, yönetmenin ilk filmi. Uzun metrajlı film 2009 yılı içinde T.C. Kültür
Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunan 9 projeden biri oldu. Film
13 Mayıs‟ta vizyona giriyor.

Artvin-Şavşat güzergahında ve Şavşat'ın Maden Köyü'nde gerçekleşen çekimlerle
82 dakika olarak hazırlanan filmde Selim Güneş, Sabahattin Ali'nin „Ayran‟
isimli naif, duygusal ve anlamlı öyküsünü fotoğraf sanatından gelen birikimiyle
sinemalaştırdı. Filmin başrollerinde Hakan Korkmaz, Sinem İslamoğlu, Gürsan
Piri Onurlu, Kaya Akkaya, Ziver Armağan, Açıl, Ruhan Odabaş ve Sinan Koçal
paylaşıyor.

Aynı zamanda fotoğrafçı da olan Selim Güneş, bu ilk filmi hakkında şunları
söylüyor: “Kar Beyaz, küçük bir çocuğun kardeşlerine bakmak sorumluluğuyla
ekmek alabilmek için ayran satmaya dağ köyünden yol kenarına gidip
dönmesinin filmi. Bu süreç içerisinde onun hayallerini, rüyalarını, anılarını
paylaşıyor ve onun doğayla ve kurtlarla mücadelesini izliyoruz. Çocuklarına tek
başına bakmak zorunda kalan genç bir Anne'nin bekleyişi ve korkularını, hapse
girmiş Baba'nın hasretini ve duyduğu acıyı, tutkuyla sevdiğinden haber bekleyen
genç bir köylüyü, gurbete çalışmaya giden yalnızlıktan korkan genç bir adamı,
ispiyonladığı genç bir adamın hapse girmesiyle suçsuz insanların yaşamak
zorunda kaldığı durumdan rahatsızlık duyan bir ihtiyar köylüyü ve bu insanların
Hasan'la olan ilişkileriyle birlikte oluşan durumları anlatıyorum.”

Fotoğrafçı ve yönetmen Selim Güneş‟in Sabahattin Ali‟nin 
„Ayran‟ isimli öyküsünden uyarladığı ve yönettiği „Kar Beyaz‟ 
13 Mayıs‟ta vizyona giriyor.  Film, 47. Antalya Film 
Festivali‟nde, Mircan‟ın besteleriyle En İyi Müzik Ödülü‟nü 
kazanmıştı. 

sinema
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Sesler, Müzik, Simgeler Ve Nesneler...

Yönetmen “Kar Beyaz duygu yüklü bir masal gibi oldu” diyor. Ve ekliyor:
“Anlamlı görsel geçişler, sabit kamera kullanımı, filmin ruhuna uygun oya gibi
işlenmiş kurgu filmin görsel çizgisini belirleyen faktörler.” Güneş senaryoda
zorlanmış diyaloglar hiç olmadığını vurgulayarak “Olayları ve duyguları
izleyiciler daha çok olayların gelişimiyle ve oyuncuları takip ederek
anlayacaklar” diyor. Filmin diğer ve önemli bir özelliği de ses. Filme filmin
temposuna uygun sesler eşlik ediyor. Rüzgar sesleri, derenin akışı, Hasan'ın ayak
sürüyüşü, kurt ulumaları gibi... Yani ses adeta filmin ritmini de belirliyor. İşte bu
seslere de Mircan‟ın bestelediği film müziği eşlik ediyor. Filmde nesneler de
önemli bir yer tutuyor.

Güneş “sonuç olarak izleyici hemen bağ kurabileceği hem sevimli, hem
sorumluluk sahibi hem de güç şartlarla boğuşan bir çocuğun bir günlük
hikayesinde asla çocuğa acımayacak ve fakat onunla kendisini özdeşleştirerek
finaldeki zorluğu birlikte aşmaya çalışacaktır” diyor.

Duygusal ve estetik açıdan etkileyici; çekimi, müziği, kurgusu ile özgün, sıcak ve
naif bir yapım olan Kar Beyaz, Antalya‟nın hemen ardından. Chicago Film
festivali‟ne, Sofia Film Festivali‟ne, Ankara ve İstanbul Uluslar arası Film
Festivali‟nin yarışmalı bölümüne de katıldı.
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Öykü
Kar Beyaz‟ın kısaca öyküsü şöyle: Bir yıl önce babası hapse atılmış olan on iki
yaşındaki Hasan, annesinin kasabaya çalışmaya gidişiyle birlikte iki kardeşiyle
yalnız kalır. Köye haftada bir kez gelebilen annenin getirdiği yemekler ancak bir
kaç gün yeter. Hasan çareyi yol kenarında ayran satıp ekmek alacak para
kazanmakta bulur. Kendileriyle hesaplaşırken yaşamın kısır döngüsüne sıkışmış
olan Anne, Demirci Halil, Recep, Kadir Dede ve Genç Yolcu‟nun yolları, küçük
bir köyün yoksulluğunun çıkmazında Hasan‟ın yazgısıyla kesişir.

www.karbeyazfilm.com
http://karbeyazfilm.com/fragman/
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Yurtdışında ilk gittiğim yer: Roma...

Her sokağını görmek istediğim, dolaşmaya doyamadığım şehir. Ve şimdi
yeniden yollarına düşüyorum. Önce sadece Milano'ya gitmek için plan
yapmaya başladık, ama o kadar yaklaşmışken onu görmeden edemezdim...

Roma denince nedense akla ilk Colosseum gelir. Halbuki Roma'ya gidince
gözünüz orayı görmez bile. Gözünüz nereye bakacağını şaşırır çünkü.

Vatikan, içine girdiğinizde Latince bilmediğiniz için kendinizi eksik hissettirir.

Aşk çeşmesi, içine atacağınız birkaç cent hayatınızı değiştirecek sanırsınız.

Venedik sarayı, öyle ihtişamlı ki gözünüzü alamazsınız.

İspanyol Merdivenleri, tırmanmaktan değil oradaki kalabalıktan korkarsınız.

Sokak aralarında karşınıza çıkan küçük şirin meydanlarında bir kahve molası
vermekten kendinizi alamazsınız.

Armani mağazalarının sokak aralarında kaybolduğu, scooterların trafiğe
hakim olduğu, pizza ve kahvenin her türlüsünü tadabileceğiniz bu şehre tekrar
gideceğim için çok mutluyum.

Sevil MERT

Roma Amor 

hayallere yolculuk
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Roma denince nedense akla ilk Colosseum gelir. Halbuki 
Roma'ya gidince gözünüz orayı görmez bile. Gözünüz 
nereye bakacağını şaşırır çünkü.
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Roma Benim Rüya Şehrim
Pek çok Avrupa şehrini gezdikten sonra buraya dönünce neden böyle
hissettiğimi daha iyi anladım. Roma küçük İstanbul gibi de ondan… Kalabalığı,
kuralsızlığı, güzellikleri, insanları… Roma‟da beni cezbeden başka bir şey ise
ihtişam. İhtişamlı meydanlar, ihtişamlı kiliseler, ihtişamlı saraylar, ihtişamlı
bahçeler, ihtişamlı Colosseum.

Pisa‟dan Roma‟ya Akdeniz kıyı şeridini takip eden bir trenle geçiyoruz.
Kompartmanlı trenimizden denizi seyrederek Roma‟ya gitmenin heyecanını
bastırmaya çalışıyoruz. Ben yerimde duramıyorum.

Roma merkez istasyonunda trenden iniyoruz. Otelimiz buraya 5 dakika
mesafede. Zaten otelimizin olduğu cadde oteller caddesi gibi sağlı sollu pek
çok otel var. Ama biz otelimizi bulmakta zorlanıyoruz, çünkü otelimize bir
avludan giriliyor. Booking.com üzerinden ayarladığımız Otelimize vardığımızda
otel sahibimiz bizi çok misafirperverce karşılıyor, bize içecek ikramında
bulunuyor. Buraya gelene kadar İtalya‟daki diğer otellerdeki muameleden sonra
bu amca bizi oldukça eğlendiriyor. Roma‟ya yolunuz düşerse Accommodation
Delia„da kalmanızı tavsiye ederim. Hem şehir merkezine hem de her türlü
ulaşıma çok yakın.

Roma‟da ilk gecemiz, çevreyi tanıma turu ile başlıyor. Tıpkı Türkiye‟de her
şehirde bir Cumhuriyet Meydanı olduğu gibi Roma‟da da var Republica
meydanından Aşk Çeşmesi‟ne, oradan da Venedik Sarayı‟nın önünde
Colosseum‟a hızlı bir tur atıyoruz. Roma bıraktığım gibi
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San Pietro‟dan Roma‟ya Panoramik Bakış

Ertesi sabah tabii ki ilk ziyaret noktamız Vatikan. Vatikan‟ı ilk gördüğümde
ihtişamı beni öyle çok etkilemişti ki sabahı iple çekiyordum. Otelden Vatikan‟a
gitmek için metroya biniyoruz. Roma metrosu bu güne kadar gördüğüm en pis
metro. Bizim eski köy otobüslerindeki ağır koku bu metroya hakim. Zaten
Roma‟da zayıf bir metro ağı var. Ulaşım açısından da İstanbul ile çok benzerlik
gösteriyor. Trafikte tıklım tıklım otobüsler, dar ara sokaklarda minibüse benzer
küçük otobüsler.

Vatikan‟ın önündeki uzun kuyruk her zaman olduğu gibi bizi karşılıyor. Ama biz
Türk usulü ile sıraya kaynak yaparak kısa sürede içeri girmeyi başarıyoruz. İlk
görülecek yer San Pietro kilisesinin kubbesi ve çatıdan Roma‟ya panaromik
bakış. Bu manzarayı seviyorum. Burada küçük bir Türk işi tiyo: Kubbeye çıkış için
asansör ve merdiven olarak iki ayrı seçeneğiniz var. Asansör için 2 € fazla
ödüyorsunuz. Ama ana kontrol noktasını geçtikten sonra kimse bilet kontrolü
yapmıyor. Merdiven bileti alarak asansörü kullanabilirsiniz.

Kubbenin içinden kiliseye tepeden bakıyoruz. Yükseklik korkum nedeniyle çok
kenara yanaşamadan bakıyorum. Baş döndürücü güzellikte. Keşke latince bilsek
de şu duvarlar ne anlatıyor anlasak…

Kubbeye kadar merdiven var ama sonrası daracık bir merdiven. Merdiven 300
basamak filan. İnsan tırmandıkça daha da sabırsızlanıyor. Yaşlı başlı teyzeler
azimle tırmanıyor. Ve sonunda çatıdayız. Bütün Roma ayaklarımızın altında.
Manzara gerçekten görmeye değer.
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Bu klasik fotoğrafı görmeyen yoktur herhalde. Olsun ben de kendi ellerimle
çektiğim bu fotoğrafı koymadan edemedim. Bunun bir de Colosseum versiyonu
var. Geldiğimiz daracık merdivenlerden sonra asansöre binip aşağı iniyoruz.
Artık kilisenin içini gezeceğiz. Kilisenin içinde tripot kullandırtmıyorlar. Bir poz
bile alamadan görevli gelip kapattırıyor tripotumuzu, sonra havaalanında veda
edeceğiz emektar tripodumuza henüz haberimiz yok. Titrek de olsa bir sürü
fotoğraf çekmeden ayrılmak mümkün değil.

İstemeye istemeye ayaklar burada kalmak isteye isteye San Pietro Meydanını
geçip Vatikan‟dan ayrılıyoruz. Hazinelerin olduğu bölümlere filan gitmiyoruz
çünkü Roma‟da zaten iki tam günümüz var. Önce Roma‟nın dış güzelliklerinin
keşfini bitirmeliyiz.

Sırada Sant Angelo Köprüsü ve Kalesi var. Burası Tiber nehri kıyısında bir kale.
Zamanında pek çok soylu korunmak için bu kaleyi seçmiş. Şimdi ise turistlerin
ve seyyar satıcıların istilasına uğramış. Tiber nehri Roma‟nın içinden geçip
gidiyor. Her güzel Avrupa şehrinin sanki olmazsa olmazı bu nehirler. Roma‟da
nasibini almış elbette.

88



2489

Sen de mi Brutus?

Buradan sonra Roma‟nın merkezine doğru yola çıkıyoruz. İlk uğrayacağımız yer
Piazza Navona. Ben bu meydanı çok ama çok seviyorum. Meydanı iki havuz ve
bir sürü sokak ressamı ile çevresinde cafeler dolduruyor. Beni bırakın hep
burada kalayım hissine kapılıyorum bu meydana ne zaman gelsem.

Sanatçı duygularım kabarıyor herhalde burada. Paris‟te de Sacre Cour da bana
aynı hisleri uyandırmıştı. Navona meydanını çevreleyen onlarca sokaktan birine
dalıyor, Pantheon‟u bulmaya gidiyoruz. Pantheon da Roma‟daki ihtişam
abidelerimden biri. Bu meydan da Roma‟daki meydanlar arasında ilk beşim
arasına girer. Pantheon‟un çapı ile yüksekliği birbirine eşitmiş. İçini fazla restore
etmişler, sanki dün yapılmış gibi duruyor ne yazık ki. Dışı ise heran yıkılacakmış
gibi. Meydan cıvıl cıvıl, burada biraz daha vakit geçiriyoruz ama aklımızda hep
bir sonraki göreceğimiz yer buradan daha mı etkileyici olacak sorusu…

Yol üstünde “Sende mi Brutus?” hikayesinin geçtiği tarihi eserlerin olduğu bir
meydandan daha geçeriyoruz. Gitmediğimiz hiçbir meydan kalmasın gibi bir
hırsla yeniden Tiber Nehri kıyısında buluyoruz kendimizi. Bir ara ara sokaklarda
kaybolup Roma‟nın kalbine doğru bir eğri çiziyoruz. Capitoline tepesine
ulaşıyoruz ve ben yine çok etkileniyorum. Çünkü bu meydandaki herşey simetrik.
Michelangelo‟nun ellerinden çıkan meydanda heykeller, binalar ne varsa hepsi
simetrik. Deli işi bu diye düşünmeden edemiyor insan. Tepeden inip sağa
döndüğümüzde Romalıların sevmediği ama benim çok sevdiğim yine ihtişamıyla
gözleri alan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Venedik Sarayı‟nın karşısındaki bu koca
anıtı Emmanuel karısına düğün hediyesi olarak yaptırmış. Roma‟nın neredeyse
heryerinden görülebiliyor ve genel mimari ile çelişki oluşturuyor. Romalılar bu
yüzden sevmezlermiş.

Bunu bir de gece görmek lazım diyip yolumuza devam ediyoruz. Çünkü tarihi
yerler yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Netekim, Coloseuma gidip kapıdan
dönüyoruz, çünkü ziyaret kış döneminde 16.30‟da bitiyormuş. Böyle durumlarla
karşılaşmamak için elinizdeki guidedaki bilgileri okumayı ihmal etmeyin, ben
ettim Mecburen yarın içini görmek için tekrar geleceğiz.
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Nasıl İstanbul‟un altında bir şehir yatıyorsa, Roma‟nın altında da bir şehir
yatıyor. Hatta birden fazla. Katları ayırmakta zorlanıyormuş arkeologlar.

Türklerin Aşk Çeşmesi, Romalıların ise Fontana di Trevi dediği çeşmeyi gündüz
gözüyle görmeye gidiyoruz. Gece gündüz fark etmiyor, burası günün her saati
kalabalık. Çeşmeye dilek parası atanlar, fotoğraf çektirenler, yine seyyar
satıcılar… Floransa ve Pisa‟da gördüğümüz demirlere kilit takma geleneği ile
burada da karşılaşıyoruz.

Akşamı ettik ama Roma‟nın diğer yarısı hala bizi bekliyor. Yarın yine koşuşturma
şeklinde listemizdeki kalan yerleri göreceğiz. Roma hiç bitmesin!

Kısa Bir Roma Turu

Roma‟da yeni gün… Havada yağmur kokusu var.

Yağmur başlamadan görebilmek ve daha iyi fotoğraflar çekebilmek için sabah
koşa koşa Colosseum‟a gidiyoruz. Erken gittiğimiz için fazla sıra beklemeden
içerdeyiz. İçeri girdiğimizde Romalıların mimaride neden bu kadar ileride
olduğunu anlıyoruz. Colosseum yapıldığı dönemin şartları ve teknolojisi dikkate
alındığında ortaya çıkan yapı bir şaheser. Gözümüzün önüne hemen meşhur
Gladyatör filmindeki görüntüler geliyor.

İki katında dolaşılabilir, turistlere açık olan kısmı o kadar. Gerçekten kalabalık,
ama o gladyatör eğlenceleri zamanında ne kadar kalabalık olabileceğini
düşünmeden edemiyor insan. 50.000 kişi burada o gösterileri izliyormuş o
zamanlar. Şimdi sadece dolaşıp hayalini kurabiliyoruz. Acaba gerçek hali neye
benzerdi, nasıl bu kadar zarar görmüş, neden restore edilmiyor gibi sorular
aklımızda çıkıyoruz ordan.
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Sonraki durağımız Compo dei Fiori Meydanı. Metroyla meydana gidiyoruz ama
metronun yanlış kapısından çıkıp biraz dolanıyoruz. İstanbul‟da metrodan
Taksim meydanı yerine Gezi Parkı‟nın arkasından çıkmışız gibi oldu Gideceğimiz
yer arkamızda alakasız bir yöne bakıyoruz. Neyse ki farketmemiz uzun sürmedi.
Meydan Roma‟da gördüğümüz en boş meydan. Daha önce geldiğimde böyle
değildi gibi aklımda kalmış. Hava oldukça soğuk, onun etkisi herhalde.
Meydanda birkaç fotoğraf çekiyoruz. Bu meydan da yine simetrik ve ben
simetriyi gerçekten seviyorum.

Buradan doğru devam edip, Roma‟nın en lüks mağazalarının olduğu caddede
ilerliyoruz. İlerden sağa dönüp İspanyol Merdivenlerine ulaşacağız. Roma pek
çok Avrupa şehrinin aksine inişli çıkışlı, düzlü tepeli. Şehirde “ihtişamlı”
merdivenlerin olmasını da sağlayan bu tepeler.

İspanyol Merdivenleri ile Compo dei Fiori Meydanı arkadan bu tepedeki
kocaman bir bahçeden birbirine bağlanıyor. Ama hava soğuk ve yukarılara
çıktıkça rüzgar artıyor, bu yüzden bu bahçeleri gezmemeyi tercih ediyoruz.
Merdivenler ismini merdivenlerin tepesindeki binada İspanyol Konsolosu
oturduğu için almış. Meydan da merdivenler de kalabalık ama daha önce
geldiğimde adım atacak yer yoktu.

Görülecek yerler listemiz bitti, bundan sonrası sevdiğimiz yerlerin daha bir tadını
çıkarma, görmediğimiz sokakları görme. Bir de gece fotoğrafını çekmek
istediğimiz yerler var.

Ne yazık ki fotoğraflar gözle gördüğünüz güzellikleri yansıtmada yetersiz kalıyor.
Colosseum gece de görülmeli mutlaka. Bizim gibi gece fotoğraf çekmeye gelen
özellikle çekik gözlü turistler var.

Emmanuel‟in düğün pastası da gece daha bir etkileyici görünüyor. Son olarak
Cumhuriyet Meydanına gidiyor ve Roma‟yı bitiriyoruz.

Son günümüzün tamamı yollarda geçecek. Ama aklımızda Roma‟nın güzel
meydanları, güzel sokakları…
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pati aşkına

Engelli patilerle ilgili ilk hikayemizden sonra, ay size sadece engelli patilerin
hayat hikayelerini değil, patilerle dost bir ailenin hayran olunası hayatını
göstermek istiyorum. Öyle bir aile ki, her bireyine hayran olmamak elimde
değil!

Gülay Abla, kendisi gibi nefes alan tüm canlılara saygı ve sevgi dolu eşiyle
birlikte 6 pati dostuyla yaşıyor. Bu dostlardan sadece 2 tanesi tam sağlıklı
patiler. Diğerleri sakat veya yatalak felçli canlar.

Gülay Abla, tüm bu dolu dolu, zor hayata rağmen hemen hemen her sabah
Facebook hesabından biz sıradan insanları gülümseten, evinde kendisinin
çektiği videolar yayınlıyor. Siz de bu videolarla gününüze gülümseyerek
başlamak istiyorsanız, Nefes Nazkontpapak linkinden Gülay Abla'yı takip
edebilirsiniz.

Bir arabanın çarpması sonucu bir patisini kaybeden Emrah
ve Engel Tanımayın isimli bir grup insanın takdir edilecek
öyküsü.
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Burcu TÜZÜN

Engelli Patilerle Yaşam
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Gülay Ablacığım, ben sizi çok iyi tanıyorum. Ancak, dergimizin Pati Aşkına
köşesinde sizi tanımayanlar için bize kendinizden bahseder misiniz?

Adim Gülay Yoleri. Ankara'da 1962 senesinde doğdum. Ailemin üç kızından
biriyim. Babam üniversite mezunu. Annem sağlık koleji mezunu. Aydın,
demokrat, Atatürkçü bir ailenin çocuğuyum. Özellikle annemin sağlıkçı ve çok
titiz olmasından dolayı çocukken evimizde hiç can dostumuz olmadı.
Çocukluğumda çok girişimim oldu. Bulduğum kedi köpek yavrularını eve
getirirdim ama her seferinde annem geri gönderirdi. Ben de onları sokaklarda
sever, beslerdim. Evdeki peynirden, sütten çalar onlara götürürdüm. Annem
sorduğunda da ben görmedim, ellemedim, bilmiyorum derdim. :)

Çocukluğum yalan söyleyerek geçti. Annem babam evde hayvan istemezlerdi
ama bizlere hayvana, çiçeğe, ağaca asla zarar vermememiz gerektiğini, kul
hakkının en büyük günah olduğunu öğretmekten geri kalmazlardı.
Koparacağımız her çiçeğin kolu bacağı canı olduğunu söyler, onları
kopardığımızda tıpkı bizim canımızın yandığı gibi canlarının yandığını
anlatırlardı. Küçüklüğümde arkadaşlarımın saçlarındaki papatya taçlarına
hasetlikle, kıskançlıkla bakar ama asla çiçek koparmazdım canları acımasın
diye. Hayvanlara zarar vermenin çok günah olduğunu anlatırdı annem. Ama
evde istemezdi. Balkonumuzda, pencere camlarımızda kuşlar için hep ekmek
kırıntıları olurdu. Onlar sokaklarda üşümez derdi annem. Hepsinin doğru
olduğuna inandım ama hayvancıkların sokaklarda çok üşüdüğünü
büyüdüğümde görüp, bunun koca bir yalan olduğunu anladım. 23 yaşında
benim gibi hayvanları insanları çok seven bir eşim oldu. Eşim, engelli
çocuklarda okul müdürü. Onun sayesinde engelli çocukları da tanıdım.
Senelerdir onlar için de çabalarım. 24 yaşında oğlum Yiğit dünyaya geldi.
Babası ve ben, oğlumuzu tıpkı bizim gibi yetiştirdik. Dünyalar güzeli bir gelinimiz
oldu. Şimdi sırada torunumuz var. İnşallah o da hayvanları, doğayı ve insanları
çok seven bir çocuk olacak.
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Hayvan sevginizin malum. Ama bunun da bir üstü olan engelli hayvanlara olan
ilginiz, sevginiz ve dahası onlara sahip çıkma meyiliniz nasıl başladı?

Ben ve ailem hayvanları sonsuz çok seviyoruz. Hepsinin sağlıklı mutlu olmasını
istiyoruz. onlar için çabalıyoruz. Belki hikayemiz deniz yıldızının hikayesine
benzer ama olsun kurtardığımız sahip çıktığımız her can bir deniz yıldızıdır
felsefesi ile ile yaşıyoruz. Engelli canların daha yardıma muhtaç bir anneye ve
aileye daha fazla ihtiyaç duyduklarını gözledim. Sağlıklı kimsesiz sokak canları
içinde elimizden geldiğince çabalıyoruz tabii ki ama sakat ve felçli olanların
daha kimsesiz ve insanlar tarafından evlat edinmediklerini gördüm. Onlara
daha çok acıdım ve üzüldüm. Kendime ve aileme böyle bir misyon yükledim.
İnsanlara sakat canlardan korkmamalarını onları evlerinde benimsemelerini
onların da sağlıklı canlar kadar mutluluk ve neşe getirdiklerini anlatmaya
çalıştım. Ve çalışıyorum. Bizim dışımızda da birçok arkadaşımın engelli can
dostu edinmelerini sağladım.

İlkler unutulmaz derler. İlk engelli patiyle nasıl tanıştınız?

Eşimle evlendikten sonra her gün düzenli olarak yaz kış yağmur çamur güneş
sıcak soğuk demeden akşamları sokaktaki canları doyururduk. Ama evde ben
de annem gibi çok temiz ve titiz olduğum için hayvan istemezdim. Sonra bir gün
oğlum 12-13 yaşlarında kapıyı çaldı, açtım. Kucağında bir yün çilesi kadar
bebek köpek. Yiğit hemen nereden aldıysan oraya götürüyorsun dedim. Evde
olmaz dedim. “Anne ne olur babam işten gelene kadar!” dedi. “Peki ama sakın
kucağından bırakma bir yere dokunmasın değmesin!” dedim. Babamız geldi.
Bebek oğlumun kucağında. “Aman Allah‟ım bu nasıl bir şey böyle” dedi. Ben
“Yusuf olmaz! Sakın! Geldiği yere, aldığı yere götürüp koysun Yiğit” dedim.
Eşim Olmaz, “Senelerdir sokaklarda hayvanlara bakarız ama hiç bu eve giren
olmadı ama bu bebek öyle ya da böyle başarmış bu eşikten eve girmeye” dedi.
Bu tanrı misafiri bize. Bunu göndermeyiz. Gönderirsek Allah işimizi gücümüzü
denk getirmez” dedi. Ben kendimi bir saat önce bebek köpeği evde istemezken
1 saat sonra ailecek ona isim ararken buldum. Çok nazlı olduğu için adını Naz
koyduk. İlk kızımız evimize giren ilk can dostumuz Naz kızımız şimdi 9 yaşında.
Çok büyük konuşmuşum ki şimdi evin her odası çifter çifter mutlu kuyruklarla
dolu))) Evdeki işlerimiz bitince, bazı günler eşimin okulundaki engelli çocuklarla
da ilgili çalışmalar yaparım. Onlara küçük köpekler ya da Naz kızı götürürüm.
Okuldaki çocukların da hayvanları çok sevmelerine yardımcı olurum. Evlerde
aile ile yaşayan can dostlarının engelli çocuklar üzerinde çok olumlu etki
sağladıklarına şahit olmuşumdur. Evdeki kedi ya da köpek can dostlarının
engelli çocuklar üzerinde pozitif bir rehabilite etkisinin var olduğuna inanıyorum.
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Tanımayanlar için, evinizi paylaştığınız o muhteşem engelli patilerle bizleri de
tanıştırır mısınız? Şu an evinizde ve çevrenizde kaç patiyle ilgileniyorsunuz? Kaçı
engelli?

Şu an evimizde 6 canımız var. Naz kız, evlat edindiğimizde 10 günlüktü. Şimdi
9 yaşında. Sağlıklı kızımız.

Kont oğlan, evlat edindiğimizde 7 aylıktı. Şimdi 7 yaşında. Sakat oğlumuz. O,
bizim meleğimiz.

Papak oğlan,3 aylıkken evlat edindik. Şimdi 7 yaşında. Yatalak felçli bir köpek.
Ama çok yol kat ettik. Topal da olsa ev içinde yürümeye çalışıyor, kardeşleri ile
oynuyor, babamızı işten geldiğinde karşılıyor.

Nefes kız, evlat edindiğimizde 1.5 yaşında idi. Şimdi 4.5 yaşında. Yatalak
kızımız.

Karam Kız' a gelince, biz aslında onu evlat edinmedik. O karton kutunun içinde
kapımızın önündeki paspasa bırakılmış. 10 günlüktü. Şimdi 3 yaşında. Sağlıklı
kız köpeğimiz.

Melek, minnoş kedi kızımız trafik kazasından sonra felç kalmış. Klinikte akıbetini
beklerken çıktı karşımıza. Hiç kedimiz yoktu. Onu da çok sevdik. Evlat edindik.
1 senedir bizim kedi kızımız.

Evdeki çocuklarımızın yanı sıra, bahçemizdeki ve sokaklardaki canlara da sahip
çıkmaya çalışırız. Biz dördüncü katta oturuyoruz. Ama balkonumuzdan ipli
kovalar yaptık. Bahçemizdeki 10-12 kedimize her gün bakarız. Sokaklardaki
sokak köpeklerine yemek koyarız. Karşımıza çıkan hasta, bebek, yaşlı canlara
sahip çıkar, tedavilerini yaptırır ve ardından yuva bulmalarına yardımcı oluruz.
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Gülay Abla'nın bir günü nasıl geçiyor?

Sabah kalktığımda önce çayımızın altını yakarım :) Çayımız demlenirken, ben
hemen balkona çıkıp arka bahçedeki kedilerimizin mama ve su kovalarını
doldururum. Zira kovalar boşalmış, hepsi kovaların başına dizilmiş, hep bir
ağızdan miyav miyav serenadına başlamış olurlar. Sonra hemen yatalakların
işlerine başlarım. Her oda doludur ve her odaya girdiğimde mutlu kuyruklar
kuyruklarını pat pat sallayarak "Günaydın anneciğim" derler. Hepsinin yatak
çarşaflarını ve hasta bezlerini değiştirir, temizliklerini yaparım. Eşim bu arada
Naz ve Karam‟ın gezme işini halleder. Çayımız demlenir. Kahvaltımız hazırlanır.
Kalabalık aile olarak telaş içinde kahvaltımız yapılır. Babamızı okula işine yolcu
ederiz . Biraz atlar, zıplar, uykuya çekiliriz. Ben bu arada evimizin temizliğini
yapar, yemeğimizi koyarım. Kliniklerde hastalarımız varsa, ziyaretlerine gitmeye
çalışırım. Akşam üstü babamız gelir aynı telaş yine başlar. Babamız Naz ve
Karam kızı gezdirirken, ben soframızı kurarım. Sonra kalabalık aile olarak
akşam yemeğimizi yeriz. Sonra oyunlar, eğlenceler yaramazlıklar... Gece olur
uykuya çekiliriz. Bir günü daha sağlıklı ve mutlu olduğumuza şükrederek
tamamlamış oluruz. Evdeki işlerimiz bitince bazı günler eşimin okulundaki
engelli çocuklarla da ilgili çalışmalar yaparım. Onlara küçük köpekler yada Naz
kızı götürürüm. Okuldaki çocukların da hayvanları çok sevmelerine yardımcı
olurum. Evlerde aile ile yaşayan can dostlarının engeli çocuklar üzerinde çok
olumlu etki sağladıklarına şahit olmuşumdur. Evdeki kedi ya da köpek can
dostlarının engelli çocuklar üzerinde pozitif bir rehabilite etkisinin var olduğuna
inanıyorum.
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Bir engelli patiye bakmak, sağlıklı bir patiye bakmaktan daha zor mu? Ne gibi
zorlukları var?

Engelli cana bakmak, sağlıklı cana bakmaya göre tabii ki çok daha zor.
Meşakkatli bir iş. Ama bir o kadar da mutluluk ve huzur veren bir iş. Zira,
hayatınız onun yerine düşünmekle geçiyor. "Susamış mıdır? Acıkmış mıdır?
Rahat yatıyor mudur? Yere inmek ister mi? Koltuğa kanepeye çıkmak ister mi?
Çiş kaka yapmış mıdır? " Gittiğiniz yerlerden çok çabuk geliyorsunuz. Onları
evde çok uzun süre yalnız bırakamıyorsunuz. Onlar hep size bağımlı yaşıyor. Bir
düğüne, derneğe, arkadaşlarınızı ziyarete, alışverişe nereye giderseniz gidin,
hep erken dönüyorsunuz. Biliyorsunuz ki; evde sizi bekleyen muhtaçlar var.
Herkesten çok temizlik yapıyorsunuz. Her gün yatakları, çarşafları, hasta bezleri
gün içinde defalarca değişiyor. Maddi olarak da daha çok çabalıyorsunuz.
Onları bırakıp Ankara dışına çıkamıyorsunuz. Kuru mama tüketimi çok az oluyor
engelli canlarda. Özel ev yemekleri pişiriyorsunuz. Zor tarafı olmaz mi? Belki
saymakla bitmez. Ama her gün, güne onların minnettar bakışları ve "Günaydın
anne, baba" diyen mutlu kuyrukları ile pat pat sesleri ile uyanmak bütün
yorgunluğunuz, vazgeçtiğiniz bir sürü güzellikten kat be kat üste kalıyor.
Hayatımızdan belki çok şeyleri alıp götürüyor, ama çok şeyleri de getiriyor. İyi bir
insan olduğunuza inanıyorsunuz. :)

Engelli patilerle yaşamak, size neler kattı?

Hem ailemin, hem benim, hem de arkadaşlarımın iyi insanlar olduğumuzu
öğrettiler bana. En olumsuz anlarda bile, yeter ki insanlar güzelliklere inansınlar
çok şeyi başarabileceklerini bana gösterdiler. Çok umutsuz anlarda bile,
kocaman bir umut olduğunu bana gösterdiler. Bir hayvanın canını kurtarmakla
dünyayı değiştiremezsiniz ama canını kurtardığınız bir hayvanın hayatını
değiştirebilirsiniz.
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Bir de bu patilerin bazılarının yürüme, hayata dönme maceraları var, sayenizde
gerçekleşen. Bize bu mucizelerden de bahseder misiniz? Neler hissettiniz?

Biz sakat canlarımızı aldığımızda, hepsi de çok çok kötü durumdaydılar.
Uyutulma kararları verilmişti. Kimisinin vücudu yaralar içindeydi. Kimisi başı ve
boynu dahil vücutlarında hiç bir uzvunu tutamaz haldeydi. Onlara sunduğumuz
sevgi, huzur dolu, güvenli, sakin ve steril ortam çok yol kat etmelerine sebep
oldu.

Üç günlük kısa yatalak hasta bakımı ve açık yara bakımı kursu aldım doktor bir
arkadaşımızdan. Uzun süre aynı pozisyonda yatmak zorunda kalan Nefes kızın
kan ve irin akan açık yatak yaralarını bu edindiğim bilgiler ışığında kapattım.
Yedi senedir yatalak felçli cana bakıyorum. Allah‟a şükürler olsun hiçbirinde
evimize gelirken var olan yaraların dışında sonradan tekrar yatak yaralı
oluşmadı. Kollarına bacaklarına gün içinde defalarca ilik alkollü suyla masaj
yaptım. Böylece benim sayemde kaslarını kullanmış, gün içinde koşmuş ve
yürümüş oldular.

Özel yemekler pişirdim. Ve onların her gün daha çok yol kat ettiklerini gördüm.
Onlar felçli kalmışlardı ama yaşamak istiyorlardı. Hiç biri uyutulmayı, yaşama
veda etmeyi istemiyordu. Bizler yeter ki yatalak felçli hayvancıklara el uzatalım,
sevgi dolu yüreğimizi sunalım. Onlar uzattığımız bu ele çok sıkı tutunuyorlar.
Evet uykusuz gecelerim, gündüzlerim çok oldu. Ama onlar ilk adımlarını atmaya,
çabalamaya başladılar. O anda duyduğunuz huzuru, mutluluğu kelimelerle
ifade etmeye gücümüz yetmez. Evet sağlıklı canlar gibi hiçbir zaman
olmayacaklar. Hep size muhtaç yaşayacaklar. Ama evimize ilk geldikleri gün gibi
de olmayacaklar. Yeter ki onlara bu şansı sizler tanıyın. Onlar hayatın
kendilerine sunmadığı ama sizlerin ona sunduğunuz bu şansı sonuna kadar
değerlendiriyorlar.
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Bize biraz da Melek'ten bahseder misiniz? Pek çok insan, evinde bir kediyle bir
köpeği hayal bile edemezken, dahası bir tanesine bile bakmaya cesaret
edemezken siz engelli bir de kedicik sahiplendiniz. Melek'in evinize ilk geldiği
günden bu yana gerçekleşen gelişimi takdire değer. O, zavallı felçli kedi gitti.
Yerine sanki bir minik oyun topacı geldi. Bize Melek'in gelişiminden de bahseder
misiniz?

Melek Minnoş Kız. Bir gün hastanede tedavi olan bir canı ziyarete gittim. O
canla aynı odada üstte küçük bir kafeste dünyalar güzeli bir kedi vardı. Göz
ucuyla dosyasını okudum. Trafik kazası mağduru idi. Felç olmuştu. Çişin
kakanın üstüne oturmuş bana bakıyordu. Onun da resimlerini videosunu
çektim. Çekerken de inşallah seni de birileri evlat edinir, sıcak yuvan olur dedim.
Sonra ben hastamı yedirdim gezdirdim. Yerine koydum. Kediciğe bir kez daha
bakıp, Allah yardımcın olsun deyip evimize geldim.

İşlere devam ettim. Sonra 3-4 saat sonra kendimi melek minnoş kucağımda eve
girerken buldum. Onun için de çok içim sızlamıştı. Amacım ona geçici gönüllü
annelik yapmaktı. Yuva bulana kadar o daracık kafesin içinde, çişin kakanın
üstünde beklememesiydi. Melek iki aya yakın kimsesiz o kafeste beklemişti.
Onu temizledim. Arkadaşlardan beşik aldım. Ona yatak ve oda yaptım. Hep
köpeklerle birlikteydim ve hiç kedi bilmiyordum. Hem kediden anlamıyordum,
hem de kedimiz felçli idi. Önceleri ona her yaklaşmamda beni parça pincik
edecek sandım. O benden korktu, ben de ondan :) Sonra zaman geçmeye,
ben meleğe o da bana alışmaya başladı. Melek çok mülayim, iyi huylu bir kedi
kızdı. Sonra benim korkmama cesaret edememe rağmen eşimin çabalarıyla
Melek minnoş görücüye çıkıp evdeki sakat ve sağlıklı köpeklerle tanışmaya
başladı. Önce anaç ruhlu Naz kız, sonra diğerleri. Kısacık bir zamanda öyle bir
an geldi ki hepimiz Melek Minnoşsuz yapamaz olduk. Gönüllü anne, koruyucu
aile pozisyonumuzu bırakıp, onun gerçek ailesi olduk. Onu da evlat edindik.
Melek bir senedir bizim Can kızımız.
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Melek ve Naz'ın videolarını heyecanla bekler olduk. Naz, ne kadar sakin ve
uyumlu kalmaya çalışırsa, Melek o kadar cadılaşıyor. Kimse ona engelli bir pati
demez Nasıl bu aralar araları?

Melek minnoş evdeki karam dışında bütün köpek kardeşleri ile çok iyi.. Sadece
karam onu kabul etmedi. Ve asla kabul etmeyecek.. Minnoş dolaşırken karam
kapalı, karam dolaşırken Minnoş kapalı. :) Ama en çok evdeki Naz ablası ile
anlaşıyor, hatta bazen Naz Kız'a odayı evi dar ediyor. Kanki oldular. Minnoş
ablası olmadan asla odada durmuyor. Naz çıkıp o odada kapalı kaldı ise,
kapının önünde miyav miyav susmuyor. Naz‟ı gördüğü an susuyor :) Ayrılmaz
ikili oldular.

Hayvanlarla olan birlikteliğiniz, evinizdeki bu kadar can yakınlarınız ve çevreniz
anlamında olumlu yada olumsuz nasıl tepki alıyor?

Evde bu kadar can dostumuzun olması öncelikle benim ailem tarafından saygı
ile karşılanıyor. Bunun bizim seçmiş olduğumuz bir hayat tarzı olduğu kabul
görüyor. Ama evimize gelmiyorlar. Annem, babam, kardeşlerim yedi senedir
evimize hiç gelmediler. Ben onlarla farklı ortamlarda, dışarıda ya da onların
evinde görüşüyorum. Ben de onlara saygı duyuyorum. Çevremde ise tabii ki
olumlu ya da olumsuz çok tepki alıyorum. Olumlu olanlar evim, benim ve
sevdiklerim için dua edenler hoşuma gidiyor. Ruhumu okşuyor. Genç nesillere
örnek teşkil ediyor olmak beni çok mutlu ediyor... Olumsuz tepkilerse bazen
üzüyor ama eminim insanlar bir gün onların da can taşıdığını, yaşamak
istediklerini eziyet gördüklerinde, hasta olduklarında biz insanlar gibi acı
çektiklerini anlayacaklar. O zaman bu dünyayı onlarla paylaşmayı kabul
edeceklerdir.
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Facebook, pek çok kişi için zaman kaybı demek. Oysa biz hayvan severler ve
hayvan korumacılar, Facebook sayesinde birbirimizi daha yakından tanıdık.
Birlikte gülüp, ağladık. Mucizelere birlikte şahit olduk. Tedavileri birlikte
gerçekleştirdik. Zor durumdaki çocuklarımızı, organize olarak kurtardık. Çok
güzel arkadaşlar edindik. Sizi de Facebook sayesinde tanıdık. Facebook, size
neler kattı?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook doğru işlerde, yerinde ve zamanında
kullanılırsa güzel ve hayırlı çok işlere vesile oluyor. Ben kendi adıma şunu
söyleyebilirim. Hem benim, hem arkadaşlarımın bilgileri, deneyimleri, çevreleri
sayesinde olaylara organize olup, daha çabuk müdahale etmemiz açısından
çok fayda sağladı hepimize. Ufkumuzu genişletti. Hayata bizimle ayni
pencereden bakan iyi yürekli arkadaşlar tanımamıza sebep oldu. Tıpkı seni
bana gönderdiği gibi :) Yeter ki güzel işlerde doğru amaçla kullanılsın.

En çok karşılaştığınız sorular neler?

Öncelikle evli değil misiniz oluyor. Evliyim, hem de çocukluğumla birlikte 35
seneme girdim. Yasal anlamda ise 26 senelik evliyim diyorum. Çok da mutlu,
düzgün bir evliliğim, sıcacık yuvam var diyorum. O zaman çocuğunuz yok
herhalde diyorlar. Hayır, çocuğum da var 24 yaşında bir oğlum var diyorum. O
zaman çok şaşırıyorlar. Hani kafalarında hiç çocuğu olmamış, anne olmamış da
hayvancıklara sarmış gibi bir düşünce var. Nedense insanların kafasında bir
insan ya eşi olmayacak, ya eşi varsa mutsuz olacak , ya da eşiyle mutlu ise
çocuğu olmayacak gibi bir imajımız var. Bir hanım iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir
dost, arkadaş olabilir. Bütün bu güzelliklerin yanında hayvancıkları da çok sevip,
onlar için her gün hayırlı işler yapabilir.

Bize, okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Ben artık 50 yaşıma yaklaşıyorum. Elimden geldiği, ömrümün yettiği kadar ve
sağlığımın el verdiği ölçüde tabii ki hayvancıklar adına çok daha güzel işler
yapmaya devam edeceğim ama ayni zamanda da yavaş yavaş yoruluyorum.
Bunca acıya, kötülüğe, sevgisizliğe rağmen iyi yürekli insanların da çoğaldığını
görüyorum. Umutsuzluklarım umuda dönüşüyor. Bu yarışta hayvancıklar adına
taşıdığım bayrağı yeni yetişen güzel yürekli gençlere teslim edebileceğimi bilmek
beni mutlu ediyor. Ben belki göremem ama torunlarımın hayvanların mutlu,
mesut, güvende, huzurda yaşadıkları bir dünyada yaşamalarını çok arzu
ediyorum.
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Paskalya Bayramı Lezzetleri 

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ

akdeniz‟de iki martı

Her yıl bahar ayına rastlayan Paskalya Bayramı‟ndan bu
sayıda söz etmemek olmazdı diye düşündük. Ve o bayramın
geleneksel ekmek ve kurabiyelerine yer verdik.

Paskalya, aslında Musevi bayramı olarak geçer dini literatürde. Hz. İsa‟nın
başlangıçta Musevi olduğunu düşünecek olursak çok normal bir durum
demektir bu.

Museviler bu bayramla birlikte Mısır‟daki kölelikten kurtuluşu kutlar. Öyle bir
kaçış olmuş ki bu, ekmeklerini bile mayalayacak vakitleri dahi olamamış. Bu
nedenle bayram kutlamalarından önce “hamursuz” dedikleri ve yiyeceklerin
içersinde unun hiçbir şekilde yer almadığı 1 ay geçirirler Musevi‟ler.

Hıristiyanlar için ise, Hz. İsa‟nın son yemeğini, kendini insanlığa feda edişini ve
3 gün sonra tekrar dirilişini simgeler bu bayram. Hıristiyan alemi de bayram
öncesinde 1 aya yayılan bir oruç dönemi geçirir. Museviler gibi unsuz
yiyeceklerden ziyade Hıristiyanlar‟da et yemek yasaktır 1 ay boyunca.
Proteinlerini başka kaynaklardan alırlar. Bayram günü kutlama ise fırından
kokuları taşan koca bir kuzu kol ya da budu ile olur.

Paskalya, çocukların gönlünü alabilecek birden çok öğe içeriyor. Örneğin
bayramın belirgin sembolü renkli yumurtalardır. Yumurta yeniden dirilişi
simgeler. İşte bu yüzden bu özel gün için haşlanan ve ilkbaharın renkleri ile
rengârenk boyanan yumurtalar, doğurganlığın sembolü tüm kümes hayvan
bibloları/süsleri (civciv-tavuk-tavşan vs.) salonların başköşesine yerleşir.

Eski çağlarda bu renkli yumurtalar hediye edilirmiş gelen misafirlere. Şimdilerde
ise renkli yumurtalar haşlansa bile sadece süs ve çocuklara eğlence aracı olarak
kullanılır oldu. Yerini daha da ötesi yumurta formuna sokulmuş çikolatalar aldı.
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Paskalya Kurabiyeleri

500 gr. tereyağı
1 su bardağı zeytinyağı / arzu ettiğiniz herhangi bir likit yağ
500 gr. şeker
1 kahve fincanı rakı
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1-2 tane dövülmüş sakız
Aldığı kadar un
1 yumurta, çırpılmış.

Tereyağı ile şekeri iyice mikser yardımı ile birbirine yedirin.

Diğer tüm malzemeyi sırasıyla karışıma ekleyin ve kulak memesi kıvamında
hamur elde edinceye dek karın.

Hamur hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve uzun şeritler
formuna sokun.
“S” çizecek şekilde şerit hamuru katlayın ve iki başından hafifçe bastırın.

Yağlı kağıt yaydığınız tepsiye dizin ve üzerlerine yumurta sürün.

200 C de ısınmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. (Yaklaşık 45 dak.)
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Babka: Polonya‟ya Has Paskalya Kek - Ekmeği…

Bir Babka pişirdiğinizde mutfağınız doğu Avrupalı kadınların mutfakları paskalya
sabahları nasıl kokuyorsa işte öyle kokar… Doğu Avrupa dedik ama aslında
daha çok Polonya‟ya ait bir paskalya ekmeğidir Babka ve tüm paskalya
ekmekleri gibi ekmekten çok kektir bir anlamda.

“Paskalya” Hristiyan alemine has bir özel gün olduğundan Babka da Hristiyan
alemine has bir kek-ekmek olarak gözükür şüphesiz. Ancak bu tatlı ekmek “tatlı
dili” ile mi bilinmez başka başka inançların insanlarının mutfaklarına da kabul
ettirmeyi başarmıştır kendini.

Kakaolusu, tarçınlısı, kurutulmuş meyvelisi derken – derken karşınıza çıkabilecek
her halinde bir dilimle kalamayacağınız, elinizi tabağa ikinci bir dilim için daha
mutlaka atacağınız bu tatlı ekmek Musevilerin gözdesidir bir de.

Ancak burada bir not düşmek gerekiyor, Babka‟yı gözde hamur işleri listesine
dahil eden Museviler yine aynı coğrafyanın, Doğu Avrupa‟nın topraklarına ya
ataları ya da kendileri kök salmış insanlardır. Ataları Polonyalı olan ama artık
kendileri dünyanın dört bir köşesine (daha çok Yeni Dünya‟ya) dağılmış olan
Museviler, kendileri ile birlikte mutfak kültürlerini de taşımışlar yanlarında
şüphesiz…

İşte bu yüzden Babka her iki dine de mal olmuş ancak dil-din-ırk farkı
gözetmeksizin tadan herkese kendini sevdirip “mmmmmmmm- lezizzzz”
dedirtmiş bir ekmektir.
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Normalde kek dedik mi kabartıcı olarak aklımıza maya değil kabartma tozu
gelir. Ancak Babka‟nın bildiğimiz tüm kekleri „geride bırakıp öne geçmesinin‟ en
önemli nedenlerinden biri maya ve kabarması için ona tanınan uzun zamandır.

Biraz arandım, klasik bir babka hamurunun;

% 37 si tereyağ
% 37 si süt
% 20 si yumurta sarısı
% 15‟i kuru üzüm
% 15 i şeker
% 5‟i maya
% 3 ü portakal kabuğu rendesi
Ve % 2 si de tuz olmalıymış…

Gibi tuhaf bir veri ile karşılaştım .
Rakamları 100‟e tamamlayamadık ama belki bir anlayan çıkar…

Daha ele gelir onlarca tarif arasından kendimizce bir babka ürettik.
"Kendimizce"liğinde birden çok tarif arasından bir nevi potpuri yapmışlığımın, ve
bir nevi tereyağı çoru olan babka‟da tereyağını neredeyse tamamen bertaraf
edip yerine elma haşlaması koymuşluğumun payı var.

Sonuç olarak “sana artık bir pastane açalım!” teklifi ile karşılaştığımı
belirtmeden geçemeyeceğim.

Aynı teklifi almak isteyenlere tarifi anlatmaya başlayayım…
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Hamur Malzemesi Ve Yapımı:

(hepsi oda sıcaklığında olmak üzere)

1/2 kap süt
1/3 kap su
2 yumurta
1/2 kap elma haşlaması
(önceden birkaç elmayı rendeleyip bir- iki kaşık suda 10 dakika kadar haşlayın-
soğutun)
1/2 kap şeker
Yarım çay kaşığı tuz
4 kap un
2,5 çay kaşığı instant maya

Ekmek yapma makineniz ya da hamur yoğurucunuz varsa, malzemeleri un ve
maya en üstte olacak şekilde hazneye koyun, (ekmek makinesinde) hamur
programını çalıştırın. 1,5 saat sonra hamurunuzu kubbe olmuş bir şekilde
kabarmış bulacaksınız. Tahmin ediyorum ki bu şekilde pişirip yemek için içinizde
direnmesi güç bir istek doğacak. Ama kendinizi tutun. İşlemlerin gerisi size daha
muhteşem bir sonuç getirecek.

1-Hamuru makineden çıkarıp un serpilmiş bankoda, gerektikçe biraz daha un
alarak güzel bir hamur topu oluşturun.

2-Bu hamuru silindirik hale getirin.

3-Önce 4‟e, sonra her bir bezeyi ikiye bölün

4-Bu bezeleri teker teker açıp aşağıda malzemelerini göreceğiniz ve önceden
hazırlamış olduğunuz kakaolu içten sürün (kenarlardan bir-iki santim bırakarak
sürün).
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5-Kakao sürülmüş bezeleri rulo yapın.

6-Rulonun kenarlarını kıvırıp bir küçük top haline getirin.
İçi kakaolu soslu 8 adet topunuz oldu.

7-Yine aşağıda oranlarını bulacağınız tarçınlı-şekerli – portakal rendeli karışıma
toplarınızı bulayın.

8-Bu topları yağlı kağıt serdiğiniz bir dikdörtgen ekmek kalıbında yan yana ve
üst üste olmak üzere dizin.

9-Babkanızı bir kenara alıp en az 2 saat kabarmasına izin verin.

10-160 derecede önceden ısıtılmış fırına Babkayı vermeden önce üzerine
yumurta sarısı sürün.

(Babkayı fırının alt raflarına koymanızı ve gözünüzün üzerinde olmasını tavsiye
ederim.)

İçi
1/4 kap kakao1/2 kap şeker
1 kaşık tereyağı (kolestrol probleminiz varsa burada da elma haşlaması
kullanın)3 – 4 kaşık elma sosu
1/3 kap ceviz

Topların Çevresine
3/4 kap şeker
1 yemek kaşığı tarçın
1 portakalın kabuğu (ince rendelenmiş)
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