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KSA Ne İş Yapar?
Kültür ve sanata dönük projelerin,
hedefe yönelik bir şekilde
duyurulmasını sağlar, medyanın ve
kamuoyunun ilgisini ve bilgisini
artırır. Sanatçılara, kurumlara
danışmanlık yapar, eserlerini tanıtır.
Dergi hazırlar, içerik üretir.

KSA Kimlere Hizmet Sunar?
Projesini hazırlayan ya da halihazırda
mevcut projesi olan kişi, kurumlar ve
sanatçılarla galeriler, müzeler, kültür
sanat projeleri üreten her türlü
kurum, kuruluşla çalışır. Bir yazarın
kitabını, bir ressamın bir sergisini ya
da kendisini, bir filmi, bir fotoğrafçıyı
kamuoyuna tanıtır.

www.kultursanatajansi.com

http://www.kultursanatajansi.com/


Merhaba

Yaz bitti, tatiller bitti, okullar açıldı, yeni bir çalışma dönemi 
daha başladı. Yine çok dolu bir dergi hazırladık. Konumuzu 
“Zirve ve zirvedekiler” olarak seçtik ve bu konuyu 
konuştuğumuzda  aklımıza gelen ilk isim Nasuh Mahruki oldu.  
Hayranlıkla takip ettiğim Nasuh Mahruki ile yaptığımız Kariyer 
Sohbetinin her birimizin kendi zirvesine ulaşma yolculuğunda 
fikir vereceğini düşünüyorum.

Astrolog Asude Argun’un hazırladığı Atatürk’ün Astroloji 
Haritasını incelemenizi öneriyorum. 

Kendini bir an kariyer koçu hisseden, kelimelerle oynamayı 
seven Yunus Baran’ın kariyer yapmak için önerilerini okursanız 
bir kariyer koçuna ihtiyacınız kalmayacak

Kültür ve sanat konulu sayfalarımızın çok ilgi çektiğini 
biliyorum. Kitaplar, etkinlikler,  sinema,  sanat ve söyleşiler 
keşfinizi bekliyorlar.  Kendisi de  fantastik dille yazılmış iki 
kitabın yazarı olan Gülşah Elikbank Fantastik Kurgunun En 
Yenileri’ni bizim için derlemiş. Demet Ergin’in Pop Art 
Temsilcileri ve Eserleri  yazısı 2.bölümü ile devam ediyor.

Meriç Renkver sinema yazısında İran’ın dünya sinemasındaki 
en önemli temsilcilerinden Cafer Panahi, belgeselle kurmacayı
birbirine yaklaştırdığı “Offside” filmi hakkında yazmış, bir ülkeyi 
bir film üzerinden tanıyoruz.

Ev arkadaşlarımız hakkında bizi bilgilendiren Burcu Tüzün bu 
kez önemli bir projeyi bizimle paylaşıyor, Pati Ev Projesi.  Aile 
arayan kuyruklu arkadaşlarımızın onları sevecek bir aileye 
kavuşmaları için çevrenizle paylaşın lütfen.

Daha fazlası ve devamı içerde… Martı dergisini okuyun, okutun 
ve paylaşın. 

Martılar yol arkadaşınız olsun. Sevgiyle mutlu olun…

yasemin ne der
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Yükseklik sorun olmadığına göre artık zirvelere daha da yaklaĢabilirim
diyerek, kaya tırmanıĢı eğitimi aldım. Devam ederim, etmem bilinmez ama
bunların hepsinin asıl nedeni yükseklere doğru daha rahat ve kolay
çıkabilmekti.

Gezme bağımlısı olduğumu fark ettiğimde önce yeni ülkeler görmek beni
heyecanlandırmıĢtı. Yeni kültürler, yeni insanlar, yeni yemekler, yeni bir tarih,
yeni eserler ve nice yeniler...

Sonra biraz daha ulaĢılmaza ulaĢma arzusu iliklerime iĢlemeye baĢladı.
Herkesin gitmediği yerler, çok kimsenin bahsetmediği yerler, hatta bazen pek
çoklarının adını duyunca yüzünü buruĢturabilecek yerler...

Yeni yeni daha yüksekler beni heyecanlandırmaya baĢladı. UlaĢılması zor
yollar, dağlar, Ģelaleler, dereler...

Bunu yaĢayabilmek için önümde bazı engellerim vardı. En baĢta yükseklik
korkum beni yavaĢlatıyordu. Hep üstüne gitmeye çalıĢsam da yıllardır peĢimi
bırakmayan bu illetten biricik Martımız Yasemin Sungur sayesinde kurtuldum
ya da üstesinden gelmeye baĢladım diyelim.

Sevil MERT

Zirve Yolunda Aşılacak Engellerim Var!

hayallere yolculuk

247
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Denizleri sevsem de; dağlarda kendimi, neĢemi, enerjimi buluyorum. Dağlarda
olmak, dağlarda daha iyi olmak için daha fazla spora vakit ayırmak ve
kondisyonumu yükseltmek de yeni uğraĢlarım arasında.

ġehirleri sevsem de; ormanda kendimi olmam gereken yerde hissediyorum.
Ormanın binbir sürprizi karĢısında hazırlıklı olmak için bitkileri ve hayvanları
daha yakından tanımaya çalıĢıyorum.

Kaçkarlar, Alpler, Istrancalar, Kaz Dağları, Toroslar, Kafkaslar... ġimdilik bu
kadar...

Engelleri aĢmayı hep sevdim. Kendi engellerimi yavaĢ yavaĢ aĢıyorum. Siz bu
yazıyı okurken ben muhtemelen Avrupa‘nın en yüksek dağlarında Kafkaslar‘da 5
bin metrelerdeki zirvelere bakarak motosiklet sırtanda geziyor olacağım.

Önce zihnimdeki engeller, sonra fiziksel engeller... Hepsi sırayla aĢılacak ve ben
her yıl zirvelerime birkaçını daha ekleyeceğim...
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en yükseklerde olmak varken;
hele birde pençeli.
ve en uzağa varmak varken;
hele birde kapkara.
..ben biliyorum;
neden kartal,
neden kuzgun olmadığını.
ve sen söyle!
nasıl martı olup,
denizden ayrılamadığını.

Ağustos 2011 / Salih MALAKCIOĞLU

( gibi )
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Zeynep Kıyak - Ayşe Dural

Kendi Everest’inize Tırmanın

Bu ayki kariyer sohbetimizin ana teması ‗Zirvedekiler‘ ve zirve denince akla
gelen ilk isimlerden biri de, hiç Ģüphesiz Nasuh Mahruki. Kendisine, kariyer
yolculuğunda, baĢladığı noktadan geldiği yere kadar olan süreçte,
birçoğumuzun aklından geçenleri sorduk; o da tüm samimiyetiyle yanıtladı.

Mesleğiniz ya da yaptığınız iĢi, bize kısaca tarif edebilir misiniz?
Ben uzun yıllar profesyonel dağcılık ve fotoğrafçılık yaptım. Aynı zamanda
yazarım, 7 tane kitap yazdım. Motivasyon konuĢmacısıyım. KiĢisel geliĢim ile
ilgili eğitimler ve seminerler veriyorum. Televizyonlarda da değiĢik zamanlarda
çıkıyorum. AKUT‘un kurucusuyum, gönüllü olarak devam eden bu kuruluĢun
hala baĢkanlığını yürütmeye de devam ediyorum. Böyle olunca da, tek bir
kaleme koyabileceğim bir sektör yok. Birçok iĢ yapıyorum.

ġu an yaptığınız iĢ dahilinde, bir gün içerisinde neler yaparsınız?
Çok değiĢik bir ajandam var. Çok fazla ilgi alanım olduğu için, değiĢik
zamanlarda, değiĢik sürelerde hayatımda onlara da yer veriyorum. Bunlar
yazıyla ilgili Ģeyler olabilir, spor olabilir, seminerlerim olabilir, AKUT‘la ilgili
Ģeyler olabilir. AKUT, bildiğiniz gibi, bir sosyal sorumluluk projesi. Bu Ģekilde
tutabilmek için, yani bu kadar kaliteli ve verimli tutabilmek için, hakikaten sürekli
çalıĢıyor olmanız lazım.

kariyer sohbeti

Kariyer Sohbetleri‘ne bu ay zirveden bir isim ile devam
ediyoruz. Konuğumuz, AKUT‘un kurucusu ve baĢkanı, yazar,
eğitmen ve profesyonel dağ sporcusu Nasuh Mahruki. Son
kitabı ―Kendi Everest‘inize Tırmanın‖da, beklentiler, riskler,
hedefler, planlar ve en önemlisi birebir yaĢanmıĢ
deneyimlerden bahsediyor.
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Çocukluğunuzda, hayalinizdeki meslek neydi? Dağ sporcusu olmayı düĢünüyor
muydunuz?
Çocukken hayalim veteriner olmaktı, sonra doğa tarihi araĢtırmacısı olmak
istedim. Lisedeyken kendimi doğa tarihi üzerine geliĢtirmek istiyordum.
Üniversite sınavları yaklaĢınca, o hayaller pek gerçekçi gözükmedi gözüme.
Bankacılık, iĢ dünyası, iĢletme, ekonomi yükselen değerler olacaktır düĢüncesiyle
de, fikrim değiĢti. BaĢtan Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü‘ne girdim, sonra
ĠĢletme ile değiĢtirdim.

Peki siz nasıl bir öğrenciydiniz? En sevdiğiniz dersler nelerdi? Okulda, ne gibi
Ģeylere ilgi duyardınız?
Liseyi ġiĢli Terakki‘de okudum, ġiĢli Terakki zor bir okuldur. Lisede kötü bir
öğrenciydim. Üniversitede daha keyif aldım, üniversite ortamından çok keyif
aldım. Hatta üniversitedeki ilk senemde, bayağı yüksek bir not ortalaması
tutturdum. Üniversitede 20 yaĢındayken baĢladım dağcılığa. Ama o
zamanlar,iĢletmeyi seçmemdeki niyetim, o dönemde, bankacılık sektörünün ve iĢ
dünyasının patlama yapacağını düĢündüğüm içindi. Bir de babamın
uluslararası nakliye iĢi vardı, aslında onun iĢini devralmak düĢüncesiyle ben
ekonomi-iĢletme tarzı bir bölüm okumak istedim. Üniversitede dağcılık sporuyla
tanıĢınca, vazgeçtim açıkçası. Vazgeçtim derken, en azından bir dönem bunu
denemek istedim. Denedim, çok hoĢuma gitti, bir daha da bırakamadım.

Sevdiğiniz dersler var mıydı? ĠĢletme bölümünü okumaktan memnun musunuz?
Aldığınız eğitim, size neler kattı?
Ben daha çok yabancı hocaların derslerini severdim. Üniversitede ilk sene genel
kültüre yönelik dersler vardı. Sosyal tarafa dönük dersler çok hoĢuma gitmiĢti;
Batı Medeniyetleri Tarihi diye bir ders okuduk. Yıllar sonra, aldığım iĢletme
eğitimini, çok verimli bir Ģekilde hayatıma dahil edebildim.

Everest‘e tırmandıktan sonra, o gün bugündür, neredeyse, 16 senedir, takım
çalıĢması, liderlik, kiĢisel geliĢim, hedef odaklılık konularında seminerler
veriyorum. ĠĢletme eğitiminin bu manada çok faydası oldu, hatta son kitabım
Kendi Everest‘inize Tırmanın, 16 yıldır verdiğim seminerlerin toplamıdır aslında.
Bu kitapta, doğa sporları, benim hayatla ilgili deneyimlerim ve birikimlerimi
paylaĢtım. BaĢarıya giden yol haritası diye bir Ģey çıkarttım. Bunu yaparken,
iĢletme eğitiminin çok faydasını gördüm. Seminerlerimde de yıllarca
kullanmıĢtım. Bir optimizasyon öğretiyor iĢletme eğitimi insana. Hayatın bir çok
alanına yansıtılabilecek, adeta bir joker gibi kullanılabilecek bir alan iĢletme. Ve
benim için de çok büyük bir avantaj oldu. Bu niyetle okumadım aslında ama
geriye dönüp baktığımda, ‗Ġyi ki, iĢletme bölümünü okumuĢum‘ diyorum.

12
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KeĢke Ģunu okusaydım, diye aklınızdan geçirdiğiniz bir bölüm oldu mu?
Doğa Tarihi Bilimi okumak isterdim.

Öğrencilik yıllarınızda etkinliklerle aranız nasıldı? Katılır mıydınız?
Lisedeki etkinlikler, genellikle zorunlu etkinlikler, çok da fazla seçme Ģansınız yok.
Üniversitede tabii ki, bol seçenek ve ona göre de öğrencinin seçeceği bir hayat
tarzı var. Ben 20 yaĢındaydım, dağcılığa baĢladığımda. Bir yıl sonra,
üniversitede dağcılığa baĢladığım kulübün baĢkanı oldum. Dağ Sporları
Topluluğu olarak kulübün adını değiĢtirdik. 4 sene, mezun olana kadar kulübün
baĢkanlığını yaptım. Akademik hayatımın dıĢındaki bütün zamanım, dalıĢ,
yamaç paraĢütü, kamp, dağcılık gibi aktivitelerde geçti.

Peki, siz hiçbir ofis iĢinde ya da masa baĢı bir iĢte çalıĢtınız mı? Okuldan mezun
olunca, böyle bir alanda mı çalıĢmaya karar verdiniz?
Masa baĢında çalıĢmadım. 20 yaĢında, üniversitedeyken dağcılığa baĢladım.
24 yaĢında üniversiteden mezun oldum. Diplomamı aldıktan tam üç hafta sonra
Kazakistan‘a gittim, oradan Kırgızistan‘a geçtim. Rus dağcılarla birlikte 2 ay
tırmanıĢ yaptım dağlarda. Ġlk kitabım olan Bir Dağcının Güncesi‘nde de
bahsettiğim Khan Tengri dağlarına ilk tırmanıĢımı yaptım.(7000 mt) Zaten uzun
süre dağlarda geçti hayatım.

13
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ĠĢletme ile ilgili bir alanda çalıĢıp çalıĢmama seçimini yaparken, nasıl bir
süreçten geçtiniz?
Bilkent Üniversitesi iyi bir okuldur. Üniversitedeki bütün arkadaĢlarım gözünü iĢ
dünyasındaki fırsatlara çevirmiĢken, ben, ‗Bu tırmanıĢı deneyeceğim‘ diye karar
verdim. Üniversite bittikten 3 hafta sonra gittim. Çok hoĢuma gidince de,
hayatımı bu yönde devam ettirmek istedim.

Düzenli bir ofis iĢiniz olsaydı, yine dağcılığı yapamaz mıydınız?
Yapardım, bir sürü insan da yapıyor sonuçta. Ben dağcılığa hobi olarak
baĢladım ama profesyonel sporcu oldum. Benim tırmandığım limitlerde, o
günlerde Türkiye‘de hiç kimse yoktu. Mesela 8000 metre iyi bir hedefti ve bu
hedef, proje olarak bile hiç kimsenin aklında yoktu. Ben denedim ve bu alanda
devam etmek istedim.

ÇalıĢma hayatınızda, örnek aldığınız birileri oldu mu? Kimler?
Türkiye‘de örnek aldığım biri pek olmadı. Dünyada önemli isimler vardır
mutlaka ama hem dağ, hem motosiklet, hem arama kurtarma, hem kitap
yazmak …GeniĢ yelpazede düĢününce, tam bilemiyorum, yok sanırım.

ĠĢ veya mesleki anlamda karĢılaĢtığınız zorluklara örnekler verebilir misiniz?
Eğer bir iĢi gerçekten çok iyi yapıyorsanız, o iĢle kendinizi geçindirebilirsiniz.
Dünya klasmanında bir iĢ üretebiliyorsanız, oradan hayatınızı sürdürebilirsiniz.
Ben zorluklar anlamında Ģunu söyleyebilirim: Yaptığım sporun kendine dönük
zorlukları var, zaten onlarla ilgili hiçbir sorun yok, ben onlara razıyım. Antreman
yapmak lazım, hazırlıklı olmak lazım, karĢınıza çıkacak problemlerle nasıl baĢa
çıkacağınızı bilmeniz lazım. Türkiye‘de bir dedikodu mekanizması, bir karalama
mekanizması var ya, asıl benim oradan çok ciddi sıkıntılarım oldu. 17 Ağustos
depreminden sonra, AKUT ,çok popüler, çok güvenilir bir kurum haline
dönüĢünce, bundan rahatsız olan birtakım odaklar, ciddi bir karalama
kampanyası baĢlattı. Genel anlamda, karĢılaĢtığım zorluklar bunlardı. Ama
aĢtım, baĢa çıktım, AKUT kurulalı 16 yıl oldu. Çok ciddi bir baĢarı, herkes
gönüllü çalıĢıyor, yaptığımız faaliyetlerle AKUT‘a gelir elde ediyoruz. Bir iĢ
merkezinin camlarını siliyoruz mesela, oradan gelir elde ediyoruz, fabrikalara
arama kurtarma eğitimi veriyoruz, kurumsal iĢ sürekliliği planları yapıyoruz,
bunlardan gelir elde ediyoruz. AKUT‘un tabi ki, esas sırrı gönüllülük. Bu
yapılanma, gönüllüler tarafından baĢarılmıĢ bir Ģey. 16 yıl ciddi bir süre, benim
hayatımın üçte biri neredeyse…

14
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AKUT‘un çok da baĢarılı operasyonları ve kurtarmaları oldu. AKUT olarak, kaç
hayat kurtardınız?
1400‘ün üzerinde insan hayatı kurtardık. Sadece 17 Ağustos‘ta, 220 kiĢi
kurtardık. Bugünkü rakam 1428. Her geçen gün artıyor. KeĢke olmasa böyle
üzücü durumlar ama, öyle bir hayat yok maalesef.

Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları dediğimiz anlar oldu mu? Bahsedebilir
misiniz?
Bir tanesi, Ankara‘ya gitmem ve Bilkent Üniversitesi‘ni kazanmıĢ olmam.
Ġstanbul‘dan çıkıp, Ankara‘ya yeni bir hayata, yepyeni bir Ģehre gidip, oradaki
bütün düzeni kendime göre kurgulama sürecine girmem, sorumluluk almam,
hakikaten çok faydalı oldu. Kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğreniyorsunuz
her Ģeyden önce. Bu yüzden birinci kırılma noktası Bilkent Üniversitesi oldu.
Ġkinci önemli kırılma noktası, okuldaki misafir Rus matematik profesörü ile
tanıĢmam oldu. O da dağcılık yapıyormuĢ, ben de o sırada kulübün
baĢkanıydım. O hocanın arkadaĢlarının 1992 yazında, Tien San dağlarında bir
tırmanıĢa gidiyor olduklarını ve o tırmanıĢa katılabileceğimi öğrendim. Ben o
dönem, üniversiteyi bitirip, dağcılıkla ilgili bir Ģeyler yapmak istiyordum,
denemek istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Böyle olunca, fırsat
ayağıma geldi. Benim dağcılık görgüm, bilgim, kültürüm Ruslarla baĢlamıĢ
oldu. Benim kiĢiliğime de çok uygun bir anlayıĢları vardı; yüksek riske giriyorlar,
çok yüksek kabiliyetlerle yapıyorlardı bu iĢleri, sınırları çok ilerde. Her Ģeyi çok
profesyonelce yapıyorlar. Bana da çok uydu bu model.

Khan Tengri tırmanıĢında ―Kar Leoparı‖ fikriyle tanıĢtım. Böyle bir unvanın
varlığından haberdar oldum. Rusya Dağcılık Federasyonu‘nun verdiği bir unvan.
Ben de bunun peĢinden gitmeye karar verdim. Kar Leoparı unvanını almama
çok yakın olan dönemde, Ruslarla tırmanıĢın olduğu bölgedeki bir kampta,
Ġngiliz bir ekiple tanıĢtım. Onların tesadüfen aynı kamptayken, ertesi sene
Everest‘e gideceklerini öğrendim. Bu da baĢka bir kırılma noktasıdır.
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Bu anlattıklarınızın dıĢında, yaĢamınızda baĢka rastlantılar, Ģanslar oldu mu?
Vardır muhakkak. Bu anlattıklarım, rastlantıdan ziyade, fırsat. Önemli olan o
fırsatları görebilmek zaten. Rastlantı diye bakarsanız, o zaman kaçar
gözünüzden. Sizin bunun bir fırsat olduğunun farkına varıp, onu
gerçekleĢtirecek riski göze almanız lazım. O da, cesaret, atılganlık, farkındalık,
hedef odaklılık, gelecekle ilgili beklentileriniz, planlı hareket etme kabiliyetiniz,
tüm bunları beraberinde getiriyor.

Mesela, henüz Türkiye‘de, 4000 metreyi görmemiĢken, bir anda 7000 metreye
çıkmak... Bu bir riskti. Bunun karĢıma çıkması, benim için hakikaten fırsattı.
Ekiple tanıĢınca da, hemen katıldım. Bunları da Kendi Everest'inize Tırmanın adlı
kitabımda paylaĢtım.

Liderlik, takım çalıĢması, motivasyon, disiplin, risk alma konulu eğitimler
veriyorsunuz. Bu etkinlikler nasıl geçiyor, geri dönüĢ nasıl? Daha çok
katılımcılarınız kimler?
Bu eğitimler, kurumsal eğitimler. Genellikle Ģirketler kendi personelleri için
alıyorlar. Okullara da gidiyoruz, çok iyi geri dönüĢ alıyoruz.

Yeni kitabınızı kimlere, hangi yaĢ aralığına öneriyorsunuz?
Daha çok lise ve üniversite öğrencileri, 15-25 yaĢ aralığı olarak tasarladım
ama gelen geri dönüĢler farklı. Mesela altmıĢ yaĢında olup, ‗KeĢke bu kitabı
gençliğimde okusaydım‘ diyenler çıkabiliyor. Yeni kitabımda, tüm bu
anlattıklarım var, 64 madde halinde baĢarı ve mutluluğun yol haritası diye bir
formül çıkarttım diyebilirim. Bu adımlar, birbirini destekleyen tamamlayan
adımlar. Mesela cesaretli olup, disiplinli olmamak olmaz. Kararlılığa da
ihtiyacımız var, cesarete de; tedbirli olmaya da ihtiyacımız var, disipline de.
Bunların hepsini beraber yapmamız lazım. Bunlar, herkesin hayata biraz daha
sağduyulu baktığında, bulabileceği Ģeyler.
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Kendinizde beğendiğiniz güçlü yönleriniz var mı, hangileri?
Ben kararlı bir insanımdır. Ġnce eleyip sık dokurum, bir kararı vermeden önce o
konu üzerinde çok düĢünürüm; kararımı verince de peĢinden giderim.

Peki kendinizi mutlu hissetmek için ne yapıyorsunuz?
Bu anlattıklarımın hepsini yapıyorum.

Bize, sizi yönlendiren, bir iki kitap veya film ismi söyleyebilir misiniz?
Çok değerli kitaplar oldu hep hayatımda. Mesela N. Kazancakis‘in Zorba‘sını
çok beğenirim.
Dido Sotiriyu‘nun Benden Selam Söyle Anadolu‘ya, Orhan Hançerlioğlu‘nun
DüĢünce Tarihi kitaplarını severek okumuĢtum. DüĢünce Tarihi‘ni üniversitede
birkaç kere okuduğumda çok hoĢuma gitmiĢti.
Jerzy Kosinski‘nin Boyalı KuĢ‘u, Hermann Hesse‘nin Bozkır Kurdu ve Richard
Bach kitaplarını da sayabilirim.
Film deyince, daha yakın zaman filmleri aklıma geliyor. Teknoloji ve bilim kurgu
filmlerini çok severim. Star Wars serilerine fena halde hayrandım. Animasyonlu
filmler ilgimi çeker.

Son kitabınızdan sonra, sırada yeni farklı bir kitap çalıĢması var mı?
Fotoğraf kitabı yapmak istiyorum. Fotoğraf kitabı hiç yapmadım. Çok fotoğraf
sergisi açtım ama böyle bir kitap da yapmak istiyorum. Seneye çıkarmayı
düĢünüyorum.

Sizin mesleğinizi ,özellikle de dağ sporlarını seçmek isteyen bir gence ne
önerirsiniz?
Dağcılık riskli ve tehlikeli bir spor. KiĢi, iyi bir yerlere gelebilmek istiyorsa,
öncelikle, kendisine karĢı dürüst olmalı. Bu sporu yaparken yaralanabilir,
sakatlanabilir, ama eğer fiziksel, zihinsel, duygusal yeteneklerimiz buna
uyumluysa, neden olmasın?

Bu iĢi çok sevmek lazım. Bunun için antreman yapmak, hazırlık yapmak,
fedakarlık yapmak, disiplinli olmak gerekir. Bunlarda anlaĢtıysak, iĢin diğer
tarafı daha kolay. Bu sporun, kendini geliĢtirme fırsatını vereceğini rahatlıkla
söyleyebilirim. Ama bu spor, oyun değil, Ģaka değil. O yüzden de dikkatli
olunması gerekiyor. Bunların farkında bir Ģekilde hareket ederse, baĢka hiçbir
disiplinde elde edemeyeceği kadar hem çok zevk alır, kendisini çok güzel ifade
edebilir, hem de beden ve ruh sağlığı o oranda kuvvetli olur.
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Ceren Çıkın

Ya Sevilecek Bir Yanımız Yoksa? 

—Kendinizi sevin!

—Ya sevilecek bir yanımız yoksa?

—O zaman kendinizi sevilecek bir insan haline getirin.

—Nasıl?

—Eksikliklerinizle yüzleĢin, kendinizi eleĢtirirken acımasız olun.

—Sonra?

—Sonra eksikliklerinizi yavaĢ ama kalıcı bir Ģekilde kapatmaya baĢlayın.

—Bu o kadar kolay mı?

—Değil ama baĢlamak bile iĢin yarısını tamamlamak demek ve hayatınızda
yaratacağı fark gözle görülür olacak. ġimdi, cesaretiniz varsa, baĢlayın. Yoksa
kendi kendinizi mahkûm ettiğiniz mutsuzluk için baĢkalarını suçlamaya devam
edin. Ama bunun hiçbir Ģeyi değiĢtirmeyeceğini de bilin.

—Kendi kendimi mahkûm ettiğim mutsuzluk mu? Ben miyim kendimi mutsuz
eden yani? Ne saçma Ģey!

—Saçma değil, bu böyle. Bunu baĢtan ve toptan inkâr etmek yerine
―Mutsuzluğumda benim payım ne?‖ diye kendinize sormaya baĢlasanız iyi
edersiniz.

—Hatasız bir insanım demiyorum, elbette bir sürü kötü huyum var ama kimse
mükemmel değil ki zaten!
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—Evet, çok haklısınız, kimse mükemmel değil ama bazılarımız tüm kusurlarına
rağmen mutlu. Nasıl ve neden mutlu olabildiklerini hiç düĢündünüz mü?

—BambaĢka Ģartlar altında dünyaya geliyorlar, doğuĢtan Ģanslı onlar.

—Belli ki ya hiç hayata Ģanssız baĢlayıp eĢsiz baĢarılar kazanmıĢ, mutlu olmuĢ
insanların öykülerini duymadınız ya da duymazlıktan geldiniz. Ya da en kötüsü
―Ben bu kadarını yapamam, bu kadar baĢarılı ve mutlu olamam, onlar özel
insanlar sonuçta‖ dediniz ve kendinizin özel olmadığına karar verdiniz.

—Ama ben… Ben gerçekten de o kadar özel bir insan değilim, öyle özel
yeteneklerim filan yok.

—Belki vardır ama siz onların varlığına inanmadığınız için size kendilerini bir
türlü gösteremiyorlardır. Belki de gerçekten yoktur, bunun pek bir önemi yok.
Asıl önemli olan Ģey mutlu olabilmek, bunun da ilk adımı kendinizi keĢfetmek,
anlamak ve geliĢtirmek. Hayatınızın sorumluluğunun size ait olduğunu
kabullenmek, mutluluğun ya da mutsuzluğun sizin ellerinizde ama her Ģeyden
önce zihninizde olduğunu daima hatırlayın lütfen.

—Biraz kafam karıĢtı, bazı fikirleriniz bana çok yabancı ama yine de bu
söylediklerinizi düĢüneceğim, içimden bir ses haklı olabileceğinizi söylüyor.

—Ġçinizdeki sese daha çok kulak vermenizi temenni ederim.

—Tamam, artık gidiyorum. HoĢça kalın.
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Ayhan A. BİRLİK

Yıldızlarla Yazı Yazmak

-Ben her zaman içinde yaĢadığım zamanın kıymetini bilip, keyfine varmaya
çalıĢtım Alicim. Buna her ne kadar önem versem de; sanırım yaĢımın da olması
sebebiyle, kimi zaman maziye daldığım günler oluyor evladım.

-Ohoo Zühtü Amca; bırak seni, benim bile Ģu yaĢıma rağmen geriye dönüp
hasretle andığım zamanlar oluyor. Misal; Ģu anda lisede olmak vardı.

-Kakocum, sana ufak bir tavsiye: GeçmiĢini sakın unutma, ama oraya da
bağlanıp kalma. Zira senin için en kıymetli an yaĢadığın an. Neyse, sanırım
bulunduğumuz an ve ortam sebebiyle ben geçmiĢe, çocukluğuma döndüm.

Bir an merak ettim doğrusu. Bir Ramazan günü, Sultanahmet Meydanı‘ndayız.
Bu zaman ve mekan Zühtü Amca‘yı çocukluğuna götürdüyse, tahminim o ki yine
bir hikaye anlatacak bana.

-Hayrola Zühtü Amca? Ne anımsattı sana buralar çocukluğuna dair?

-Evlat, ben çocukken Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklerdim. Her gün
anneme Ramazan ne zaman baĢlayacak diye sorar, sorgulardım. Anacım da hiç
üĢenmeden her gün saatli marif takviminden sayar, bana kaç gün kaldığını
söylerdi. Bizimle birlikte yaĢayan babaannem de sevinir, Ramazan‘ı oruç tutmaya
hevesli olduğum için beklediğimi zannederdi.

-Bak ben de öyle sandım Zühtü Amca. Neden bekliyordun ki bu kadar hevesle
Ramazanı?

Dünyanın baĢka hiçbir yerinde göremeyeceğimiz
sanatlarımız var. Mahya da bunlardan biri. Ġki minare
arasına asılan yazılar yıldızlarla yazı yazmak değil de nedir?

AAB
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- Ramazan ayları benim için yıldızların Ġstanbul semalarına inmesi demekti
çocukken Ali. Ġlk gördüğüm gün çok ĢaĢırmıĢtım ve babam bana o ıĢıklar için:
―Ustalar yıldızlarla yazı yazmıĢlar Zühtü‖ demiĢti.

- Anlayamadım Zühtü Amca! Neyi ilk gördüğünde?

- Neyi olacak güzel kardeĢim, elbette iki minare arasına gerilmiĢ nice farklı
yazıyı ve resmi görünce. Demem o ki; mahyaları görünce.

- Ha Ģimdi anladııım!

-Birçok camide Ramazan ayı boyunca farklı mahyalar olurdu. Hatta kimi mahya
ustaları ustalıklarını sergilemek, diğer ustalara nispet yapmak ve ahalide merak
uyandırmak için Ramazan ayı içersinde düzenli olarak mahyalarını değiĢtirir, her
seferinde farklı yazılar yazardı. Makara sistematiği ile hazırladıkları mahyaları
Ġstanbul‘un gökyüzüne asan Mahya ustaları yüz yıllardır süre gelen bir geleneği
devam ettirmekteler esasında.

-Demek elektrik öncesi zamanlarda da vardı bu yazılar?

-Elbette Ali. Rivayete göre; 1600‘lü yılların baĢlarında Sultan I. Ahmed‘in
kendisine hediye edilen ve son derece sanatkarca iĢlenmiĢ bir levhanın benzerini
yeni yaptırdığı Sultanahmet Camii‘nin minareleri arasına asılmasını
emretmesiyle, Mahya geleneği ortaya çıkmıĢtır.

-Bu, mahya sanatı sadece Ġstanbul‘a mı ait demek oluyor?

-Aslında sanatın Ġstanbul‘da doğduğunu ve zamanla Osmanlı sınırları içerisinde
yayıldığı anlamına geliyor.

-Peki Mahya ne demek Zühtü Amca, biliyor musun?

-Kakocum; vakti zamanında okuduklarım ve duyduklarıma göre ‗aya özgü, ay
gibi‘ anlamına geliyor. Dil alimlerinin söylediklerine göre Farsça ―mahiye‖
sözcüğünden türetilmiĢ bir kelime.
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- Zühtü Amca sen az önce mahyada resimler de mi oluyor demiĢtin?

- Evet Ali; eskiden, yani mahya sanatının gerçek üstadları hala aramızda ve
sanatlarını icra ederlerken, sadece yazı yazmakla yetinmez, kimi resimler de
çizerlerdi.

- Ne gibi mesela?

- Örnek olarak benim çocukluğumdan anımsadığım; yandan çarıklı, kule,
salıncak, kayık, Ģemsiye, çiçek, köprü gibi objeleri kandiller yardımıyla
gökyüzüne taĢırdı ustalar.

- Gerçekten enteresanmıĢ Zühtü Amca.

- Gel bakalım Kako Ali; Ģuradan tramvaya binip Karaköy sahiline doğru
gidelim. Vakit yaklaĢtı birazdan top atar. Hemen ardından mahya ıĢıkları
yanınca, biz de sahilden Sultanahmet‘e, Süleymaniye‘ye, Yeni Camii‘ye, bir de
karĢı kıyıdan Mihrimah Sultan Camii‘ne bakar bu Ramazan‘da hangi mahyalar
revaçtaymıĢ öğreniriz.

- Haydi gidelim Zühtü Amca.
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Ayşe Dural

Kariyerim Gelecek Mi

Kariyer koçu, marka ve iletiĢim danıĢmanı Yasemin
Sungur'un Kariyer'im Gelecek mi adlı kitabı ikinci kez
okuyucusuyla buluĢtu. ‗Geleceğini planlayan insanın
modern el kitabı‘ sloganıyla raflardaki yerini alan
Kariyerim Gelecek mi, Moss KiĢisel GeliĢim
Yayınları‘ndan geniĢletilmiĢ olarak çıktı.

‗Kariyerim Gelecek mi‘ geleceğini belirlemeye
cesareti olan herkes için yenilikçi bir el kitabı.

zapping
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Füruzan ile 40 Yıl

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından
yayımlanan kitap-lık dergisinin Eylül sayısının dosya
konusu Parasız Yatılı ve Füruzan öykücülüğü. Türk
edebiyatının adından en çok söz ettiren, Füruzan‘ın ilk
öykü kitabı Parasız Yatılı yayımlanıĢının 40. yılında
gündeme geliyor. Kitabın Fransızca çevirmeni Patrice
Rötig‘in kapsamlı bir röportajıyla açılan dosya Haydar
Ergülen‘in her bir öykü için yazdığı birer Ģiirle, Adnan
Binyazar, Faruk Duman, Hülya SoyĢekerci, Selim Ġleri,
Yalçın Tosun, Murat ÖzyaĢar, ġenay Eroğlu Aksoy ve
yine bir baĢka Fransızca çevirmeni Elif Deniz‘in
yazılarıyla tamamlanıyor. Yazılara, Semih Poroy‘un bu
sayı için çizdiği desenler eĢlik ediyor.
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Caz Yorumlarıyla AĢık Veysel.
1990‘lı yıllarda Münir Nurettin Selçuk ile baĢlayan ve
birçok sanatçının albümünü yayınlayan Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık, TFM Müzik iĢbirliği ile bu
albümleri tekrar dinleyicileriyle buluĢturuyor. ĠĢte bu
albümlerden sonuncusu olan Esin AvĢar‘ın ‗Caz
Yorumlarıyla AĢık Veysel‘ bir kere daha
müzikseverlerin beğenisine sunuldu. AĢık Veysel‘in
Kara Toprak, Güzelliğin On Para Etmez, Mecnunum
Leylamı Gördüm, Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni,
N‘ettin Baltayı, Uzun Ġnce Bir Yoldayım, Keklik Ġdim
Vurdular, Bir Küçük Dünyam Var Ġçimde, Sazım ve
Parça Parça Olsun Paramı Çalan gibi 10 Ģarkılık ‗Caz
Yorumlarıyla AĢık Veysel‘ albümüne bambaĢka bir
tarzla hayat veren Esin AfĢar‘ın bu sözleri, büyük
ozana olan hayranlığını dile getiriyor.
‗Caz Yorumlarıyla AĢık Veysel‘ Fiyatı: 12 TL.

Dünya ġampiyonu Boğaziçi Caz Korosu
8 Eylül‘de CKM‘de
Son yıllardaki baĢarılarıyla yurt içi ve yurt dıĢında
adından sıkça söz ettiren ve Türkiye‘nin adını
uluslararası arenada büyük bir gururla taĢıyan
Boğaziçi Caz Korosu, Avusturya‘da tarih yazdı!
Geçtiğimiz yıl Çin‘de düzenlenmiĢ olan ve uluslararası
alandaki en büyük çaplı ve en prestijli koral müzik
etkinliği olarak gösterilen Dünya Koro Olimpiyatları
‗6. WORLD CHOIR GAMES‘den, Türkiye‘ye 3 Altın
Diploma ile dönen, çağdaĢ müzik kategorisinde
‗Dünya Ġkinciliği‘, oda korosu ve caz kategorilerinde
ise ‗Dünya Üçüncülüğü‘ kazanmıĢ olan Boğaziçi Caz
Korosu, bu yıl Avusturya‘da bu baĢarılarının yanına
bir de ‗DÜNYA ġAMPĠYONU‘ ünvanını ekledi. Koro 8
Eylül‘de CKM (Caddebostan Kültür Merkezi)‘de bir
konser veriyor.
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Gülşah Elikbank

Fantastik Kurgunun En Yenileri

ex libris

Fantastik kurgunun ülkemizde öne çıkan örneklerinden bazılarını tanıtmaya
devam ediyoruz. Bu türe son birkaç yıldır yoğun bir ilgi var. Özellikle birçok
çeviri eser okuyucularla ard arda buluĢuyor. Bu sebeple seçim yapmanızı ve bu
türü keĢfetmenizi biraz kolaylaĢtırmak istedim. Daha sonraki aylarda da Türk
yazarların fantastik kurgu örneklerini sizlere tanıtmak arzusundayım.

DüĢüĢ
LAUREN KATE

Orjinal Adı: Fallen
Baskı Yılı: 2010
Yayın Evi: Epsilon
Sayfa: 384

Ama bu meleklerin bir farkı var, bunlar düĢmüĢ
melekler… Ana karakterimiz Lucinda Price kısaca
Luce. Yedi yaĢından beri siyah ve korkunç
gölgeler görüyor ama elbette önceleri kimseyi
buna inandıramıyor. O da çareyi doktorları ve
ailesini kandırmakta buluyor. Gölgeleri
görmediğini kabul ediyor! Flört ettiği çocuk
yanarak öldüğünde Luce bunun sebebinin
gölgeler olduğunu tahmin ediyor ama yine
kimseye bir Ģey söyleyemiyor. Çocuğun
ölümündeki sır perdesi aralanmıyor. Ailesi de
Luce‘u ıslah olması için Sword&Cross adlı okula
gönderiyor.

26

“Vampirlerden sonra şimdi sıra Meleklerde… “
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Okulundaki ilk gün karĢılaĢtığı Daniel onda çok farklı ama tanıdık duygular
uyandırıyor. Oysa Daniel ona karĢı çok mesafeli hatta kaba denecek kadar
soğuk. Okuldaki diğer kiĢiler de en az onlar kadar tuhaf ve dıĢlanmıĢ aslında.
Daniel Luce‘a karĢı ne kadar soğuk ve uzaksa Cam de bir o kadar yakın ve
sıcak. Ama onun kalbi Daniel için atıyor, sebebini anlamasa da. Luce Daniel ile
daha önceden tanıĢtıklarına emin ama nerede ya da ne zaman hatırlayamıyor.
Dahası böyle içini titreten bir erkeği nasıl hatırlamadığına da hayret ediyor.
Oysa Daniel bu ömürlerinde hiç karĢılaĢmadıklarına yemin ediyor. Peki baĢka
bir hayatta karĢılaĢmıĢlarsa? Daniel düĢmüĢ bir melekse ve ikisinin aĢkı
imkansızsa. Luce, Daniel için tam bir kalp kırıklığıysa. Birbirlerini bulup bulup
kaybetmeye mahkumlarsa.

Kitaptaki karakterler ve anlatım tarzı bana Alacakaranlık serisini anımsattı. Ama
Daniel‘in Edward kadar romantik olduğunu söyleyemeyiz tabii ki. Yazarın yazım
tarzı da Stephenie Meyer‘e oldukça benziyor. Ama yine de bu serinin
Alacakaranlık ile yarıĢabileceğini söylemek güç. Çünkü ilk kitap bir çok soruyu
cevapsız bırakarak sonlanıyor. Ne karakterleri ve özelliklerini tam olarak
anlayabiliyor ne de olayların neden-sonuçlarını kavrayabiliyoruz. Konu oldukça
değiĢik ve ilgi çekici ama ilk kitap yetersiz. Umarım serinin ikinci kitabı Azap bize
daha çok ip ucu sunar. Ben her zaman ilk kitapların daha doyurucu olmasını
tercih ederim. Seri kitaplara bağlanabilmek için bu olmazsa olmazlarımdandır.
DüĢüĢ ilk baĢta uyandırdığı heyecanı kitabın son sayfasında kaybetmenize neden
oluyor çünkü size cevapsız bir çok soru bırakıyor. Elbette bunu tercih edenler de
olacaktır ama ben ilk kitabın bir yere bağlanmasından yanayım. En azından
maceranın nerede ve nasıl devam edeceğini az çok bilmek isterim.Yine de
Azap‘ı okumadan DüĢüĢ‘e kesin bir not vermek zor. Siz en iyisi iki kitabı ard
arda okuyun.
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Deniz Tanrıçası
P.C CAST
Yayınevi: Pegasus
Sayfa : 447

Gece Evi serisinin yazarı P.C Cast‘ın Tanrıça serisinin ilk kitabı, Deniz Tanrıçası.
25. doğum gününü dairesinde tek baĢına geçiren Hava Kuvvetleri Teğmeni
Christine Canady‘nin hayatının sihre açılan penceresine tanık oluyoruz bu
romanda. Her Ģey Christine‘in doğum gününde, yaĢamında birazcık sihir
dilemesiyle baĢlıyor. Bir görev için bindiği uçağın okyanusa düĢmesiyle Christine
kendini bir deniz kızı olarak buluyor. Üstelik de bir deniz tanrıçasının kızı olarak.
Christine her ne kadar günümüzde de yaĢasa gözünü ortaçağda açıyor. Bir çok
mitolojik öğenin yer aldığı roman, Gece Evi serisine nazaran daha üst yaĢ
grubuna hitap ediyor. Yazım dili gayet akıcı. Olay örgüsü arasındaki bağ çok
güzel. Kurguda herhangi bir eksiklik hissedilmiyor.

Mükemmel erkeğe yakın özellikleriyle gönlümüzü
kazanan deniz erkeği Dylan karakteri çok iyi
tasvir edilmiĢ. Romanda beni rahatsız eden tek
yön alttan alta iĢlenen dini öğelerdi. Meryem
Ana‘ya yapılan göndermeler deniz tanrıçasıyla
birebir bağlantılı gözükse de yazarın baĢka bir
yol seçmesini tercih ederdim. Yazar
Alacakaranlık‘ta alt metinlerde verilen Mormon
inançlarına mı özenmiĢ bilinmez ama fantastik
öğelerin bu kadar ağırlıkta olduğu bir romanda
dine yapılan bu göndermeleri yersiz ve gereksiz
buluyorum. Yazar, kitabın sonunu mutlu bitirmek
için oldukça uğraĢmıĢa benziyor. Oysa hikaye
genel itibariyle mutlu bitmesi zor olan unsurlar
içeriyor. Yine de P.C Cast oldukça tatmin edici bir
iĢ çıkarmıĢ. Tanrıça serisinin diğer romanları da
umarım ilki kadar güzel olur. Yazar bu seriyle
daha geniĢ bir okuyucu kitlesinin gönlünü
kazanacak gibi duruyor.
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“İstanbul Martıları” 
koleksiyonu

“Giderek hızlanan
yapılaşma ve şehir yaşamı
yüzünden İstanbul, 
doğadan her geçen gün
daha da uzaklaşıyor. 
Şehirde yaşayanlara
doğayı hatırlatan tek şey
artık İstanbul Boğazı ve 
martılar. Biz İstanbul 
Martıları koleksiyonu ile
İstanbul’un her zaman bir
parçası olarak kalacak
martıları, hayatımıza
daha çok katalım istedik.”
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12. Ġstanbul Bienali, 17 Eylül tarihinden itibaren Ġstanbul‘u bir 
kez daha dünya sanat çevrelerinin ilgiyle izlediği bir sanat 

platformuna dönüĢtürmeye hazırlanıyor. Avrupa‘da Venedik 
Bienali ile beraber yılın en önemli sanat etkinliği olarak anılan 

Ġstanbul Bienali'nin bu yılki baĢlığı Ġsimsiz (12. Ġstanbul Bienali), 
2011 olarak belirlendi. Bienalin, küratörler Adriano Pedrosa ve 

Jens Hoffmann tarafından belirlenen baĢlığı ve görsel kimliği, 
minimalist ve kavramsal yapıtlarıyla 20. yüzyıl güncel sanatının 

en önemli isimleri arasında sayılan Kübalı-Amerikalı sanatçı Felix
Gonzaez-Torres‘e göndermeler içeriyor. 12. Ġstanbul Bienali, 
yapıtların sunumuna ve birbiriyle iliĢkisine öncelik tanıyacak 

Ģekilde, özenle inĢa edilmiĢ tek bir mekâna, Antrepo‘ya 
yerleĢtirilecek.

Sabancı Vakfı‘nın desteği ve Akbank‘ın sponsorluğunda müzik 
yolculuğuna baĢlayan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 27 

Eylül‘de Bursa‘da, 29 Eylül‘de Köln birer konser veriyor. ġef Cem 
Mansur yönetimindeki 16-22 yaĢ arasındaki 95 müzisyen 

Türkiye‘nin çeĢitli konservatuarlarından seçilmiĢ.

Rampa, Ġstanbul Bienali‘ne eĢ zamanlı olarak düzenleyeceği 
sergisinde çalıĢmalarını Londra‘da sürdüren Ergin ÇavuĢoğlu‘nu

ağırlayacak. 12 Eylül – 22 Ekim 2011 tarihleri arasında 
görülebilecek serginin adı: BaĢkalık... ÇavuĢoğlu‘nun eski ve 

yeni çalıĢmalarını bir araya getirecek olan BaĢkalık isimli sergide 
büyük bir video yerleĢtirmesinin yanı sıra heykeller ve çizimler de 

yer alacak. www.rampaistanbul.com

Ġnci Eviner, 2011 baĢında Paris Modern Sanatlar Müzesi‘nde 
düzenlenen kiĢisel sergisinde gösterdiği Kırık Manifestolar‘ı 17 
Eylül‘den itibaren Ġstanbul‘da sergiliyor. Haldun Dostoglu‘nun
düzenlediği ve Nazlı Gürlek küratörlüğünde hazırlanan sergi 
yakın bir gelecekte ―Nesrin Esirtgen Koleksiyonu‖ mekanına 

dönüĢecek olan Mısır Apt. 5. Katta açılacak. Kırık Manifestolar 
sergi mekanını kıskançlık, haset, Ģefkat, aĢk, eğlence, cinsellik, 

Ģiddet, terör, cinayet, umut ve utancın göz önüne serildiği ve 
izleyiciyi hem görsel hem zihinsel hem de duygusal açıdan 

kavrayıp içine çekiveren sürreel bir sahneye dönüĢtürüyor. Sergi 
Pazar/Pazartesi hariç hergün 11:00 – 18:00 arası açık olacaktır. 

www.galerinevistanbul.com

Kültür Sanat Ajandası

30

Ayşe DURAL

http://www.rampaistanbul.com/
http://www.rampaistanbul.com/
http://www.rampaistanbul.com/
http://www.galerinevistanbul.com/
http://www.galerinevistanbul.com/
http://www.galerinevistanbul.com/


8

martı* eylül 2011

New York‘ta 237.000 kiĢi tarafından ziyaret edilen Amerikan 
Doğal Tarih Müzesi‘nin 2009 yılında New York‘ta açtığı Ġklim 
DeğiĢikliği Sergisi, Türk Telekom ana sponsorluğunda 4 Ekim 
2011 – 15 Ocak 2012 tarihleri arasında SantralĠstanbul Ana 
Galeri‘de açılacak… 21.yy‘ın en karmaĢık, önemli, bilimsel ve 
sosyal konusu hakkında bilgi veren Ġklim DeğiĢikliği Sergisi, her 
yaĢtan ziyaretçiye hitap ederken, gelecek nesiller için de iklim 
değiĢikliğinin sonuçlarını sunuyor. Tek bir çözümün olmadığına 
dikkat çeken sergi, ziyaretçilere kiĢisel, toplumsal ve 
devletlerarası eylemlerin bu soruna ne kadar etkili çözümler 
sunabileceğini gösteriyor.

17 Eylül – 2 Ekim 2011Pera Müzesi Eğitim etkinlikleri yeni 
sezona ―Street Art: Boyama Dokunma!‖ adlı farklı bir atölye 
programı ile baĢlıyor. Pera Film‘in Eylül ayı ―Street Art‖ 
programına paralel olarak, farklı yaĢ grupları için düzenlenecek 
atölyeler 17 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında hafta sonları 
gerçekleĢecek. www.peramuzesi.org.tr

BahçeĢehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü bu kez 
Türkiye‘de bir ilke imza atarak Ġstanbul‘da bir deneysel sanat 
festivali düzenliyor. 9 – 15 Eylül 2011 tarihleri arasında 
Ġstanbul‘un çeĢitli mekanlarında gerçekleĢtirilecek ve beĢ farklı 
disiplinden 12 deneysel sanat uygulamasını sanatseverlerle 
buluĢturacak olan LET‘STANBUL 2011 Deneysel Sanat 
Festivali‘ne tüm dünyadan genç sanatçılar katılacak. Tamamen 
üniversite öğrencileri tarafından organize edilen ve BahçeĢehir
Üniversitesi‘nin desteğiyle hayata geçirilen projenin amacı; sanatı 
belirlenmiĢ alanlardan kamusal alanlara taĢımak.

Daha fazla kültür sanat:
www.kultursanatajansi.com

www.facebook.com/KulturSantAjansi
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Vize İlk Teleskopuna Kavuştu
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Nurcan  Örtügen GÖK 

21-24 eylül 2011 tarihlerinde Vize Belediyesi‘nde düzenlenen 6.
Kültür ve Tarih Festivali‘nde Vize ilk teleskopuna kavuĢtu. ĠĢte bu
buluĢmanın öyküsü.

kaldırım astronomu

33

Günümüz dünyasında internet birçok eski tanıdıkların yeniden birbirini
bulmasına ortam yaratıyor. Projemizde böyle bir tanıdıklık sayesinde Kırklareli‘de
ilk teleskopuna kavuĢmuĢ oldu.

1959 Vize/Kırklareli doğumlu, bilinmeyene olan merakından dolayı Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü‘nden 1984 yılında
mezun olan Ġlhan VARDAR projemizin en büyük destekçisi Sayın Prof. Dr. Ethem
DERMAN‘ın ilk mezunlarından. Kendisi astronomi alanında ülkede çalıĢma
koĢullarının olmamasından dolayı Ortadoğu'da bir inĢaat firmasının bilgi iĢlem
biriminde iĢ hayatına baĢladı. Burada amaç ekonomik olarak güçlenerek
gökbilim konusunda ileri bir ülkeye giderek mesleğine devam etmekti. Bu hedef
çeĢitli nedenlerle gerçekleĢemedi, bu süreçte mental rahatsızlıkları incelemeye
baĢladı ve mental rahatsızlığı olan bir insanın ve çevresindekilerin yaĢadığı
sorunları ele aldığı ilk romanını yazdı.

Hiçbir zaman bırakmadığı amatörce de olsa takip ettiği mesleki geliĢmeleri ve
bilim dıĢı hurafeleri özellikle gençlere ve çocuklara daha iyi öğretebilmek için
fizik öğretmenliği yaparak ve gökbilimi bilimsel anlamda tanıtmak adına
özellikle yaĢadığı çevrede çeĢitli aktiviteler üzerine son dönemlerde çalıĢmalarını
yoğunlaĢtırmıĢtır.



Bu çalıĢmalardan biri de bizleri bir araya getirdi ve kendisi ile tanıĢma fırsatı
bulduk. Yazımın baĢında bahsettiğim sosyal ağlar üzerinden Ġlhan Bey‘in, Ethem
Hocamızı bulması ve yeniden irtibata geçerek astronomi adına bir Ģeyler
üretmek istemesi ve yaĢadığı ilçeye teleskop kazandırmak istemesi sonrası her
Ģey kendiliğinden geliĢti. Bu konuda sponsor aramak üzere yola koyulan Ġlhan
Bey, Belediye BaĢkanı Sayın Selçuk YILMAZ‘ın eğitime verdiği önem sayesinde
baĢarıya ulaĢmıĢ oldu.

Vize‘de gerçekleĢtirilen geleneksel Kültür ve Tarih Festivali‘nde ülkemizde ilk kez
halkın böylesine toplandığı bir etkinlikte astronomi ile ilgili Ethem Derman
sunum gerçekleĢtirdi. O gün halk astronomi adına yanlıĢ bilinen birçok doğruyu
öğrenme fırsatı buldu.

Konserler eĢliğinde halk bir taraftan coĢarken bir taraftan da gözlem alanına
kurulan 4 adet teleskopla evren ile tanıĢma fırsatı buldular.

O gün ve gece gerçekten harika idi. Bugüne kadar sanatçıların çıktığı sahneye
bu sefer ilk kez bilim adına konuĢan bir bilim insanı çıkmıĢtı.

Vize‘ye verdiğimiz el yapımı teleskop Ġlhan Bey gözetmenliğinde Vize‘deki tüm
okulların kullanımına açık olacak. Ne mutlu bize ki evrene yepyeni pencereler
her bir köĢeden açılmaya devam ediyor ve edecek. Ġstanbul, Kilis ve
Balıkesir‘den sonra Vize-Kırklareli ile ĠLK TELESKOBUM 4. adımını da atmıĢ
oldu.
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DeğiĢim önce kendi çevremizden baĢlıyor. Ġlhan Bey‘in kendi çevresinde bu
değiĢimi baĢlattığına inanıyoruz. Öyle ki yerel gazetede yayınlanan festival ve
gözlem Ģenliği haberi sonrası Kırklareli Belediyesi de teleskop istiyor ve benzer
bir gökyüzü gözlem Ģenliği talep ediyor. Ekim baĢında düzenlenecek olan bağ
bozumu Ģenliğinde bir aksilik olmaz ise bizler yine orada olacağız. Ve halk için,
herkes için bilim felsefemize bir adım daha eklemiĢ olacağız.

Denize düĢen minik bir taĢ dahi giderek büyüyen dalgalara yol açar. Ġlhan
VARDAR ve Selçuk YILMAZ‘a dalgalarımıza ortak oldukları için sonsuz
teĢekkürlerimi sunuyorum.

Bizim zirvemiz epey yükseklerde. Ama tutkumuz ve inancımız bugün ya da yarın
bizi o zirveye çıkaracak.

eylül 2011
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Meriç RENKVER

Ofsayta Düşen Sadece Kadınlar Mı? 

Ġran sinemasının yeni dalga yönetmenlerinden Cafer Panahi, aldığı hapis
cezasından dolayı uluslararası film festivallerinin sürekli gündeminde yer alan bir
sanatçı. 2006 yılında seyirciyle buluĢan ―Offside‖ adlı filminden sonra uzun süre
film çekme imkanı bulamayan ve sürekli sansürle uğraĢan Panahi‘nin bu filmi,
gerek Ġran tarzı yeni gerçekçilikten, gerekse sanatçının duygusallığa
yaslanmayan hümanist tavrından yansımalar taĢıyor.

Futbol Tutkunu Bir Avuç Kız
Film, Ġran ile Bahreyn arasında Tahran‘da oynanan Dünya Kupası eleme grubu
maçına paralel bir zaman diliminde geçiyor. Maçı kazanan takım, Almanya‘da
yapılacak finallere katılma hakkını kazanacaktır. Film boyunca arka planda
oynanan ve hiçbir zaman hiçbir anını göremediğimiz maç ve maça bağlı tüm
atmosfer, kurmaca değil yüzde yüz gerçek. Buna karĢılık, bu arka plan önünde
olup biten her Ģey, gerçeğe mükemmel Ģekilde entegre edilmiĢ bir gündelik
hayat kurmacası.

Futbola meraklı bir genç kız, kadınların erkeklerle birlikte maç izlemesi yasak
olduğu halde, bu önemli milli maçı izlemek için stada erkek kılığında gizlice
girmek ister. Kalabalığın arasına sızmayı baĢarsa da, askerlerin kontrol
noktalarından birinde yakalanır ve kendisi gibi maça erkek kılığında girmek
isteyen kızlarla birlikte stadın hemen yanındaki küçük bir alanda alıkoyulur.
Gözaltındaki bu sıra dıĢı grupla ilgili olarak yetkili amir beklenirken, kızlar ve
askerler bir yandan maçın heyecanını yaĢar, diğer yandan da aralarında
tartıĢarak ve bulundukları durumu sorgulayarak zaman geçirirler.

Ġran‘ın dünya sinemasındaki en önemli temsilcilerinden
Cafer Panahi, belgeselle kurmacayı birbirine yaklaĢtırdığı
―Offside‖ filminde, ataerkillik içinde kadın olma haline bir
futbol maçı üzerinden ayna tutuyor

sinema
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Cesaret, Direnç ve Fedakârlık
Ġlk bakıĢta basit bir kılık değiĢtirip maça gitme serüveni gibi görünen film,
aslında toplumsal sorunlara yaptığı çağrıĢımlarla derinlik kazanır. Öncelikle, bu
coğrafya içinde kadın olmanın zorluğuna iliĢkin genel bir panorama çizilir ve
seyirciye kadın-erkek eĢitliği üzerine bir hatırlatma yapılır. Erkek egemen bir spor
olan futbol aracılığıyla çizilen bu panoramanın, sadece Ġran‘la sınırlı kalmayıp
genel bir kadın olma hali tablosu ortaya koyduğu da söylenebilir. Bu tablonun
içinde, ataerkil iliĢkilerde kadınlık, kadınların cesareti, direnç ve fedakârlıkları,
kendilerini bir amaca adamaları ve dayanıĢmaları, zorluklar karĢısında çıkıĢ
bulma çabaları, baskıya rağmen bir Ģeyleri göze almaları gibi unsurlar vardır.

Bu toplumsal çağrıĢımlar, filmin bir bütün olarak sisteme karĢı muhalif duruĢunu
da ortaya koyar kuĢkusuz. Filmin kahramanı olan kızlar eylemci falan değil,
sadece tutku ve heyecan dolu futbolseverlerdir. Bununla birlikte, otoriter
sistemlerde trajik unsurların nasıl komediye dönüĢebildiğini görürüz. Küçük olay
ve diyaloglar çerçevesinde, taassubun yarattığı komikliği izleriz zaman zaman.
Bazı yasakların mantıksal bir nedeni ifade edilemez, orada doğmuĢ olmak
dıĢında. ―Neden birlikte oturmuyoruz‖ sorusunun cevabını vermekten acizdir
erkekleri temsil eden asker de. Ve maçı görmeseler de, kızların hedeflerine
ulaĢmak için verdikleri mücadele simgesel bir anlam taĢır. Tüm bunlar, sanat
düzeyinden politik bir eleĢtiri getirmenin doğal malzemesini oluĢturur film için.
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Ofsaytta Kalan Ġnsanlar
Belirli alanlarda sosyal hayatın içinde yaygın Ģekilde yer almalarına karĢın,
kadınların hak ve eĢitlik bakımından hayat oyununda ofsaytta kalmıĢ veya
bırakılmıĢ olduklarını hem sembolik, hem de gerçeklik olarak görür ve hissederiz
film boyunca. Arka planda oynanan maçta da ofsayta düĢülen anlar maçın
gidiĢatı açısından önemlidir. Bu paralellik, filmin adına ve temasına mükemmel
bir metaforik yapı kazandırırken, Ģu can alıcı soruyu da hatırlatmadan geçmez:
Daha geniĢ bir pencereden bakarsak, ofsayta düĢen sadece kadınlar mıdır? Ve
sadece bu coğrafyada mıdır? Emir kulu eğitimsiz askerler, geride bıraktıkları
yoksul aileleri, çocuklarını arayan babalar da, sorunlarıyla sıkıntılarıyla hayat
oyununda ofsaytta kalmamıĢlar mıdır?

―Ey Ġran‖ marĢının eĢlik ettiği finalde ise, toplumun ortak neĢesi ve ülke sevgisi
etrafında birçok Ģeyin eriyebildiğini, kimi kural ve yasakların anlamsız hale
gelebildiğini görürüz. PaylaĢılan milli sevinç, yasakların ve mantık dıĢılığın, hem
tutukluların hem gardiyanların, hem kadınların hem de erkeklerin ortak insanlık
potasında eriyip yok olmasına vesile olur. Herkesin yan yana olduğu bir
toplumsal coĢku içinde maç sevinciyle yakılan meĢaleler, adeta bir özgürlük ve
dayanıĢma meĢalesine dönüĢür. Ofsayttaki insanlar bir araya gelmiĢ ve yasakları
ofsayta düĢürmüĢtür.

Küçük Olaydan Büyük Heyecan
Belgeselle kurmacayı, hayatla sanatı ustaca harmanlayan ―Offside‖, küçük bir
olaydan büyük bir heyecan/serüven çıkartmayı baĢarıyor. Panahi‘nin en neĢeli ve
dinamik filmi olduğunu söyleyebiliriz. EĢitlik ve kadın olma durumuna son
derece yaratıcı ve özgün bir yaklaĢım getiren filmde, istisnasız tümü amatör olan
oyuncuları izlemek ise ayrı bir zevk. Sinemada değiĢik ve sıcak bir tat arayan
herkese tavsiye ediyorum.
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pati aĢkına

―Ben çok istesem de, evim uygun olmadığından / ailem istemediğinden / ona
ayıracak zamanım olmadığından / çok seyahat ettiğimden bir köpek
sahiplenemiyorum.‖

Bazen biz ne kadar istesek de, Ģartlarımız elvermeyebilir bir patiye evimizi
açmaya. Eğer gerçekten istiyorsanız ve evinizi açamıyorsanız, bir patiyi
sahiplenecek baĢka alternatifleriniz de var. Bu ay sizi onlardan biriyle
tanıĢtıracağım. Kim bilir, belki de onların meleklerinden biri olabilirsiniz siz de...
Bu ayın konuğu Ankara‘dan 4 Pati Evi.

Merhaba, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben Sibel Özcan Hakyemez. 34 yaĢındayım. Ankara‘da yaĢıyorum. Evliyim.
Sanat tarihçisiyim. Pati evi ekibimiz 4 kiĢi. O yüzden de adımız 4 pati. Ekibin
diğer üyeleri Cengiz Atmaca, Solmaz Kars ve Burcu Yahya. Cengiz de 34
yaĢında. Pati seven harika bir eĢi, dünyalar tatlısı bir de kızı var. Solmaz Kars,
bekar ve 50 yaĢında. Ekibimizin ablası. Burcu Yahya, 26 yaĢında ve zihinsel
engelliler öğretmeni.

84

Burcu TÜZÜN

Pati Ev Projesi

eylül 2011

41



martı*

Pati evi projenizden bahsedelim dilerseniz. Pati evi projesinin çıkıĢı nasıl oldu?
Neden böyle bir ev ihtiyacı doğdu?
Dördümüzün de bireysel olarak sorumluluklarını üstlendiğimiz veya ortaklaĢa
tedaviye aldığımız çok sayıda patimiz vardı. Gerek tedavileri devam edenler,
gerekse yuva bekleyen patilerimiz kliniklerde kalmaktaydı. Kliniklere pansiyon
ücreti ödediğimiz sürelerde tedavi için yeni canlar almamız gittikçe zorlaĢtı.
Ortak bir karar alarak sadece patilerimizin yaĢayacağı bir ev tutmaya karar
verdik. Ġki oda, küçük bir salondan oluĢan, ufak bahçeli bir gecekondu
kiraladık. Hepimiz hafta içi ve hafta sonu bütün zamanımızı 4 pati evinde
geçirmeye baĢladık. Kapalı alan olduğu için temizliği, mama ve su saatleri bizi
zorlamaya baĢladı. Üstüne üstlük pati sayımız süratle arttı, eve sığamaz olduk.
Kısa bir süre sonrada 4 pati evimizi yeni yerine taĢıdık. Yeni 4 pati evimiz etrafı
yüksek tel örgülerle çevrili, üzerinde sayısız meyve ağacı bulunan, çocukların
oynaması için ortasından doğal su kaynağı geçen 1 dönüm arazi üzerinde
bulunuyor.

Pati Evinde Bir Gün Nasıl Geçiyor?
ġu anda 4 pati evinde 32 patimiz var. 4 Pati ekibi olarak elimizden geldiğince
sık patilerimizi ziyarete gidiyoruz. Gider gitmez her birini öperek baĢlıyoruz
güne. Sonrasında onlarla oyunlar oynuyoruz. Arada bir ödüllendirmek için
çeĢitli yiyecekler götürüyoruz. Bütün bir günümüz onların yanında onlarla
oynayarak, onları öperek, severek geçiyor. Arada bir futbol bile oynuyoruz. Gün
sonunda ne kadar yorulmuĢ olsak da onlardan ayrılmak istemiyoruz.
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Bizi pati evinden bir kaç sevimli dostumuzla tanıĢtırır mısınız? Neden pati
evindeler?
GüneĢ, Ankara sokaklarının birinde karĢımıza çıktı. Bulduğumuzda Gençlik
Hastalığının son evresinde, ileri uyuzlu ve diğer köpekler tarafından saldırıya
uğramıĢ haldeydi. YaklaĢık 1 ay kadar klinikte tedavi gördü. Uyuzu ve yaraları
iyileĢti. Arka bacaklarına basarak yürümeye baĢladı. Ancak gençlik
hastalığından kaynaklanan titreme ve tikler geçmedi. GüneĢ kız bundan sonraki
hayatını bu titremeler ve tiklerle geçirecek.

Zeytin kızımız Ocak ayında Lüleburgaz‘dan belden aĢağısı felç olarak geldi.
Omuriliğinde kırık vardı. Ġki ayrı operasyon geçirdi. ġu an yürüyor ve hatta canı
isterse koĢuyor.

Kibar oğlumuz oldukça yaĢlı bir pati. Onu da Ankara‘nın bir sanayi bölgesinden
aldık. Sağ gözü görme yeteneğini tamamen kaybetmiĢ, sol gözü ise Ģu an %11
görüĢ sağlıyor. Düzenli olarak ilaç kullanıyoruz. Sol gözünden bir operasyon
geçirecek ve inĢallah sol gözüyle net olarak görebilecek.

Yiğit, sahibi tarafından kulakları rastgele kesilmiĢ, uyuz olduğu için boynundaki
tasmayla sokağa atılmıĢ bir kangal. Bulduğumuzda yaraları inanılmaz haldeydi
ve çok zayıftı. Uzun bir tedavi süreci geçirdi. Sonra çok yakıĢıklı, sağlıklı, tosun
gibi bir erkek oldu. Yiğit‘i yuvalandırdık. ġimdi özgürce koĢup oynadığı
kocaman bir bahçesi ve güvenliğini sağladığı yeni bir ailesi var.

Umut oğlumuz ise çok daha acıklı bir hikayeye sahip. Umut‘u bizimle
Ġstanbul‘daki hayvan sever arkadaĢlarımız tanıĢtırdılar. Umut‘u Ġstanbul‘da
ormanlık bir alanda bulmuĢlar. Her yerinde yaralar ve jilet kesikleri vardı. Büyük
ihtimalle kavga ettirilmiĢti. diĢ izleri, ısırık izleri vardı. Bunlar yetmezmiĢ gibi,
Umut‘un her tarafına bira dökmüĢlerdi. Ankara‘ya geldiğinde dahi bira kokusu
üzerindeydi. Facebook‘ta Umut‘un ilanını görünce dayanamadık, 4 patiye
katılmasına karar verdik. Ankara‘ya geldi, tedavisi tamamlandı, daha sonra bir
kız arkadaĢı ile birlikte yuvalandırdık. Bir fabrikanın bekçileri oldular. Artık
güvende ve mutlu.

Aslında bütün çocuklarımızın hikayesi, karakterleri, özellikleri birbirinden farklı.
Hepsini anlatmak isteriz ama sanıyoruz ki buraya sığması mümkün değil.
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Pati evinde uzaktan sahiplenme projeniz var. Biraz bahseder misiniz?
Uzaktan sahiplendirme projemizi kısa bir süre önce baĢlattık. Sevgili Cengiz‘in
fikriydi. Bu projeye baĢlamamızın iki sebebi var: Birincisi; bazı hayvansever
arkadaĢlarımızın aile ortamları, iĢ saatleri ya da sağlık problemleri gibi
sebeplerle bir pati sahiplenmediklerini duyuyoruz. Bu sebeple arasıra gelip vakit
geçirebilecekleri, sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir patileri olsun istedik.
Böylelikle çocuklarımızın daha çok ziyaret edilmesini sağlamıĢ olacağız. Çünkü
onlar bizden sadece sevgi ve ilgi bekliyorlar. Ġkincisi ise; maddi anlamda çok
zorlanıyor olmamız. Birkaç patimize gelecek mama yardımı bile 4 Pati evimize
büyük bir katkı oluyor çünkü.

Projenize katıldığımızda neler yapabiliriz?
Patilerimizin aylık tükettikleri mamalar, iki haftada bir ense damlaları, parazit
ilaçları, 3 ayda bir iç parazit tedavileri ve düzenli olarak ilaç kullanması
gerekenlerin ilaçları var. Kira masrafımızı da düĢünürsek bir patinin bize aylık
maliyeti 80‘le 100 lira arasında değiĢiyor diyebiliriz.

Uzaktan sahiplenmede maddi yardım dıĢında en büyük ihtiyaçları sahiplerinin
onları sık sık ziyaret etmesi ve onlarla vakit geçirmesi olacaktır. Sahiplenen
arkadaĢımız patisinin tasmasını takabilir, tasmasına ismini yazdırabilir,
oyuncaklarını getirip onunla oynayabilir. Hatta götüreceği yer bize de güvenilir
geldiği sürece götürüp hafta sonlarını onunla geçirebilir.

Ayrıca uzaktan sahiplenme dıĢında da hayvan sever dostlarımız diledikleri
zaman 4 pati evimizi ziyaret edip, patilerimizle vakit geçirebilirler. Bu hem onları
hem de patilerimizi çok mutlu edecektir.

4 Pati Evi Bir Patim Olsun Facebook Etkinliği:
http://www.facebook.com/event.php?eid=127932673956839

ĠletiĢim:
Cengiz Atmaca: 0 551 218 32 88
Solmaz Kars: 0538 554 34 79
Sibel Özcan Hakyemez: 0 533 576 71 61
Burcu Yahya: 0539 488 93 13
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Demet Ergin 

Pop Art Temsilcileri ve Eserleri 

Pop Art denildiğinde kimilerinin aklına medyatik bir karakter olmasından ötürü
Andy Warhol gelir. Pop Art temsilcileri ve yaptıkları eserler üzerine bir Ģeyler
söylemek gerekiyorsa öncelikle Ġngiltere‘deki temsilcilerden biri olan Eduardo
Paolozzi‘den baĢlamak yerinde olacaktır. Hayalperestliği ve fantezi düĢünüĢüyle,
bizim parçalanıp bölünmüĢ uygarlığımıza benzeyen, bu modern dünyaya nasıl
uyabileceğimizi incelemeye çalıĢmıĢ ve bu düĢünceyle kolaj eserler oluĢturmaya
baĢlamıĢtır. Ġngiltere‘de üyesi olduğu ―Bağımsız grup‖ sanatçılarından reklam,
dergi, gazete, karikatür gibi hazır materyalleri sanata ilk kez malzeme olarak
kullananlardan biridir. 1947 ve 1949 yılları arasında kırk beĢ parçadan oluĢan
―Bunk!‖ kolaj serisini ve ―Bir zengin adamın oyuncağıydım‖ adlı eserlerini
hazırladı. Eserlerinde hemen hepsi Amerikan dergi ve gazetelerinden kesilen
tüketim maddelerinin, seks sembollerinin ve yiyecek reklamlarının temsili göze
çarpmaktadır. Daha öncede belirttiğim üzere, modern uygarlıklardaki
parçalanmıĢlık olgusunu kolajlarının ana temasıdır. Buna ek olarak gündelik
yaĢamda insanların maruz kaldığı imge bombardımanına da dikkatleri çekmek
istemiĢtir.

Bunk! Kolajının en çok bilinen parçasında kaslı bir erkeğin sağ eliyle o dönemin
lüks otomobilini kaldırdığını görürüz ve onun tam sağ tarafında bulunan ―erkek
üreme organı‖ ve bu organın içine hapsolmuĢ bir kadını görürüz, aynı zamanda
adamın sağ eliyle kaldırdığı arabanın içinde seyahat etmeye çıkan bir aile
bulunmaktadır.

Pop Art‘ı anlattığımız yazı dizimizin ikincisinde bu akımın
temsilcilerine ve eserlerine değiniyoruz. Tabii merkezde yine
Andy Warhol var.

sanat
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Bu eserden yola çıktığımızda göze çarpan ilk olgu, toplumdaki erkek
hegemonyasıdır. Erkeğin gücü, kadının ona bağımlılığı simgelenir gibidir.
Paolozzi bu Ģekilde tüketim kültürünün ya da modern dünyanın acı gerçeklerini
gözler önüne sermektedir. ―Zengin bir adamın oyuncağıydım‖ adlı eserde de
Paolozzi‘nin çıkıĢ noktası aynıdır. Yine paranın gücüne teslim olan insanlar ve
maddi güçle her Ģeye sahip olan modern toplum insanının bir parodisi söz
konusudur. Eserde yer alan silahın namlusundan çıkmıĢ izlenimi veren toz bulutu
içindeki ―Pop‖ yazısı, sözcüğün ilk kez kullanılması açısından Pop Art için tarihi
bir değere sahiptir.

TartıĢmalı ABD Bayrağı
Jasper Johns Amerikan bayrağını değiĢik Ģekillerde bir tüketim ürününün
sunulduğu gibi sade; ama sanatsal açıdan soyut dıĢavurumcuların yüz çevirdiği
Klasik döneme özgü teknikle resmettiğinde ülkesinde büyük tartıĢmalara neden
olacaktı. Johns‘un eseri New York Leo Castelli galerisinde ilk kez sergilendiğinde
eleĢtirmenler ve takipçileri ikiye ayrılmıĢtı. Johns bayrakla dalga mı geçiyordu
yoksa onu yüceltiyor muydu? Kimi zaman el yapımı bayraklar gibi kimi zamanda
ticari amaçla yapılmıĢ ürünler gibi sergileniyordu. Johns‘un eserlerinde bayrak,
bazen eserin küçük bir bölümünde yer alırken bazen tamamında bazen de
Amerika haritası Ģeklinde yer alıyordu. Johns Amerikan toplumunun benimsediği
ve tüketim kültürü öğeleri gibi tüketilip yok olmayan, bilinçlerde sürekliliği olan
bir nesneyi kullanmayı tercih etmiĢti.
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1965 yılında David Sylvester, Johns ile yaptığı röportajda ―Neden bayrakları,
niĢanları, haritaları, sayıları ve mektupları baĢlangıç noktası olarak belirlediğini‖
sormaktadır. Johns hepsinin önceden yapılmıĢ, geleneksel, kiĢisel olmayan,
olaylara iliĢkin ve dıĢarıya ait elementler oluĢunun seçiminde etkili oluğunu
belirtmiĢtir. Buna ek olarak, kiĢisellikten ziyade dünyayı temsil eden öğeleri
seçmesinin sebebi olarak sıradan ve geleneksel Ģeylerle ilgilenirken derin
yargılara gerek duymadığının; ayrıca bu nesnelerin estetik hiyerarĢiden yoksun
açık ve net olgular olmasının etkili olduğunun altını çizmektedir. Johns
bayrakları kullanmasına gelince, sanatçı bunu yaparken soyut
dıĢavurumculuğun kiĢisellikle örülü sanat dünyasını yıkmak istemiĢti, bunun
içinse toplumun sahiplendiği gündelik ve bir o kadar da sıradan bir nesneyi
seçmiĢti. Öyle sanıyorum ki, Johns sanatında bayrağı kullanırken ve onu
izleyenlerin gözü gözüne sokarken biraz da Amerikan hükümetinin kültür
politikalarını eleĢtiri gibi görünmekteydi. Soyut DıĢavurumcuların karmaĢık
desenlerinin arkasına saklanan devlet himayesi düĢüncesi, Johns sayesinde
gözler önüne serilmiĢ ve eleĢtirinin odağı haline gelmiĢti.
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YaĢamdaki Saçmalıklar

Jasper Johns ile aynı zamanda eserler veren Robert Rauschenberg eserlerini
meydana getirirken Johns‘tan biraz daha farklı bir yol izlemekteydi. Özellikle
―Factum I‖ ve ―factum II‖ adlı resimlerinde hazır imgelerle soyut
dıĢavurumculuğa özgü fırça darbelerini birleĢtirdi. Onun amacı insani olanla
mekanik olanı aynı tuval üzerinde birleĢtirmekti. Eserinin üzerinde yer alan
takvim, fotoğraf ve gazete parçalarıyla hayatımız da var olan mekanik unsurları,
bunların arasına atılmıĢ fırça darbeleriyle de sanatçının varlığını ve insani olanın
haber vermektedir. Bu iki resim birbirinin aynısıdır, sanatçı tekrar olgusunu
kullanarak birinci resimde Ģöyle bir bakılan olguları, ikincisi resimde insanların
algılarına yerleĢtirmeyi amaçlamaktadır. Eserlerinde insanların bu mekanik
ürünlerin arasında sıkıĢması, bunun sonucunda yaĢamlarının bayağılaĢması
konularına yönelmiĢtir.

Richard Hamilton, 1956 yılında ―ĠĢte Yarın‖ adıyla düzenlenen sergi için
hazırladığı ―Günümüz evlerini bu denli farklı ve çekici yapan nedir‖ adlı afiĢte
kendinden önceki sanatçılardan farklı olarak, toplumdaki bayağılığı, iğrençliği,
teslim oluĢu, ahlaki bunalımı, tüketim çılgınlığını, hızla ilerleyen değiĢimi ve
absürtlüğü açıkça ortaya koyarak insanlara yaĢamlarındaki saçmalıkları
göstermeye çalıĢmıĢtı.
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Pop Art sanatçılarının aslında eserlerini ortaya koyarken sanatın köklerinden
kopmadıklarını görüyoruz. Burada değiĢen malzeme yelpazesinin geniĢlemiĢ,
bunun geniĢ kitlelere ulaĢmak ve toplumsal mesaj vermek amacıyla yapılmıĢ
olmasıdır. Sanat ve iletiĢim araçları geleneksel olarak birbirinden ayrı
tutulmaktaydı; Hamilton‘un yapmak istediği modern yaĢamın imgelerini
yorumlamaya dayalı bir bilinçlilik yaratmaktı.

Claes Oldenburg, Pop Art‘ın tuvallere ve kolajlara yansıyan fikirlerini
devleĢtirerek toplumun dikkatini çekmesiyle tanınmaktadır. Oldenburg özellikle
reklam sektörüne yönelerek nesneler hakkındaki geleneksel algıyı yıkmayı
hedeflemiĢtir. Onun dev hamburgerleri, dondurmaları, sandalyeleri, Ģekerleri,
sigaraları vs gündelik yaĢamımızdaki yerlerini sorgularken aynı zamanda kudretli
ve kutsal olana özgü büyüklük algısını sarsmayı amaçlamaktaydı. Sanatında bu
büyük objelere yer vermesinin bir diğer sebebi ise Soyut DıĢavurumculuğun
duyguları gizleyen ve nesneler dünyasından kopuk olan sanat anlayıĢına karĢı
oluĢan bir tepkidir. Ayrıca kullandığımız nesnelerin ne kadar farkında olmamızı
ve onları aslında bizi sömüren devler olduğunu görmemizi istemektedir.

Seni Fordum‘la Seviyorum
James Rosenquist de Claes Oldenburg gibi eserlerini reklamcılık fikrinden yola
çıkarak meydana getirmektedir. ÇalıĢmaları boyunca reklam tekniklerini özellikle
bilboard tarzını incelemiĢtir. Yan yana konulmuĢ farklı paravanlar topluluğu gibi
görünen eserlerinde birbirine benzemeyen imgeleri bir araya getirmiĢtir. Aynı
tarzda oluĢturduğu eserlerinden, ―I Love You with My Ford‖ (Seni Fordumla
Seviyorum) ve ―Industrial Cottage‖ (Endüstriyel Kulübe) adlı eserlerine
baktığımızda sanatçının resimleriyle insanlarda, sürekli kanaldan kanala geçen
ve birbirinden alakasız imgelere maruz kalan kiĢilerin algısal boĢluğunu ve
bulanıklığını, yaratmak amacında olduğu düĢünülebilir. Yukarıda bahsettiğim ilk
eserde sanatçı, resmin en üstünde bir Ford arabanın ön tamponunu, ortasında
yüzünün üst kısmı görünen bir kadını ve en altta da kıyma öbeğini görmekteyiz.
Anlam açısından birbirinden farklı imgeler iç içe geçmiĢtir. Bu resmi ilk
gördüğüm zaman ben de uyanan fikir Ģuydu ―Maddi gücü elinde tutan ve
resmin gizi kahramanı olan bir erkek, bu erkeğin maddi gücüyle tahakküm
kurabileceği kadın ve bu güç altında ezilerek, bedenini etini bir ürün gibi
sergileyen ve böylece tüketilen popüler kültür imgesi haline gelen kadının araya
sıkıĢmıĢlığı…‖ Politik içerik taĢımadığı zaman bile Rosenquist‘in yapıtlarının
verdiği mesajlar arkadaĢlarınınkine oranla daha açık seçiktir. Modern toplum
insanının sığ arzularını, hayallerini aktarırken bundan duydukları mutluluğu da
sorgulamaktadır.
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Roy Lichtenstein tıpkı Andy Warhol gibi sanatında konu edindiği olayların ve
sözlerin basitliğinden dolayı eleĢtirilmiĢtir. Resimli dergilerin dilini sanatına
aktaran Lichtenstein Cézanne, Picasso, Mondrian ve geçmiĢ dönemlerin
sanatçılarının eserlerini kendi üslubuyla tekrardan yorumlayarak kitle kültürünün
bakıĢ açısına indirgemiĢtir. Sanatçı dıĢavurumcu nitelikte büyük boyutlu birkaç
dizi-resim yapmıĢtır. Bu resimler soyut dıĢavurumculuğu alaya alması olarak
kabul edilmiĢtir. Çizgi romanlardan seçtiği bir kesiti alarak büyüten sanatçı,
güncel ve popüler konu, olay ve kahramanları büyük bir yalınlık içinde
sunmuĢtur. Etkilendiği toplumsal ve güncel olayları çizgi roman diliyle anlatmaya
çalıĢmıĢtır.

Andy Warhol Bir Enteresan Adam
Buraya kadar sözünü ettiğim sanatçılar Pop Art‘ın geliĢimine ivme kazandırmıĢ
ve kamuoyunda bu sanata karĢı ilginin artmasına katkıda bulunmuĢlardır. Fakat
Pop Art tarihindeki en büyük patlamayı Andy Warhol ile birlikte yaĢamıĢtır. Bu
enteresan adam yaptığı iĢlerle ilgi toplasa da eleĢtiri oklarından kendini
kurtaramamıĢtır. Bunun en büyük sebebi aslında kendisidir daha doğrusu
kendisi hakkındaki demeçleridir. ―Bir makine olmayı istediğim için bu Ģekilde
resim yapıyorum‖ ya da ―Eğer Andy Warhol hakkında bir Ģey öğrenmek
istiyorsanız, resimlerimin yüzeyine, filmlerime ve bana bakın‖ diyerek birçok
insanın saygısını kazanırken kimileri tarafında da lanetleniyordu.

Warhol Pop Art sanatçıları arasında Kültür Endüstri ile yakın temaslar içinde
olmuĢ, bu Ģekilde büyük servet elde etmiĢtir. O sanatın parayla olan iliĢkisine
sürekli vurgu yapan ve para olmayan sanatın olmayacağı sürekli dile getiren
ender sanatçılardan biriydi. Hatta birçok kiĢi sırf bu açıklamalarından ötürü
onun sanatçı olarak değil reklamcı olarak görüyordu. Birçok eleĢtirmene göre
onun sanatının içi boĢtu sadece görünenden ibaretti zaten kendisi de bunu dile
getirmiyor muydu?
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Sanatçı bir süre sonra birçok kiĢide, eserlerini ikonlaĢtırma çabasında olduğu ve
eserlerini seri üretim ürünleri olarak ortaya koyduğu kanaatini uyandırmıĢtır.
Haklı oldukları durum çıkıĢ noktasının sanatın seri üretimi yani fabrikasyon
üretime indirgenmesiydi, öyle ki farklı alanlardan birçok sanatçıyı bir araya
topladığı ―fabrika‖ adını verdiği atölyesi onun sanatını seri üretimle
özdeĢleĢtirdiğini göstermekteydi. Buna ek olarak demeçleri de aslında yüksek
kültürü ve sanatı önemsemediğini gösteriyordu. Öyleyse ben resimlerimin
yüzeyindeyim, onların ardına bir Ģey gizlemedim diyen bir kiĢinin eserleri neden
bu kadar ilgi topluyor ve ardındaki anlam didikleniyordu? Belki de Warhol‘un
asıl amaçladığı buydu, manipüle olmuĢ, aynılaĢtırılmıĢ, verileni sorgulaman
kabul etmesi sağlanmıĢ insanlara onları bu duruma getirenler gibi basitçe hitap
ederek gerçekleri insanlara göstermek istiyordu. Ġnsanlara beni gördüğünüz gibi
algılayın derken belki de insanlarda ters psikoloji yaratmaya çalıĢıyordu. Yüzeye
bakın derken aslında derine bakın demeye çalıĢıyordu.

Warhol‘un para ve sanatı birlikte düĢündüğü sanat anlayıĢı çok fazla
eleĢtirilmiĢtir ve bugün Warhol dendiğinde ilk önce eleĢtirilen düĢüncesidir.
Özellikle Donald Kuspit, Warhol‘un ―Sanat kiĢisel kurtuluĢ vaadinde bulunan
bir din değildir, para dininin bir koludur‖ sözünden yola çıkarak onun Pop Art
eĢittir Sanat eĢittir Para (Pop Art=Sanat=Para) düĢüncesini eleĢtirmiĢtir.
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Sanat belirsiz olabilir; fakat para onu belirleyecek ticari güce sahiptir. Bu para-
sanat diyalektiği, sanatı paraya çevirerek onunla dalga geçmektedir! Sanatın
değerini düĢürmektedir Sanatı diğer popüler ürünler gibi insanları tatmin
etmekten uzaktır. Toplumsal ihtiyacı karĢılamasına rağmen varoluĢsal ihtiyaçları
karĢılamaz. Kuspit‘e göre Warhol para ve sanatı eĢitlemesi ile sanatın
maneviyatını çalmıĢtı. Böylece Warhol‘un sanatı öteki popüler kültür ürünleri
gibi insanları tatmin etmekten uzaktır; çünkü toplumsal bir ihtiyacı karĢılamasına
rağmen varoluĢa dair ihtiyaçları karĢılamaz. Kuspit‘e göre Warhol‘un sanatı,
maddi ve toplumsal baĢarıları çevreleyen cazibe halesini sömürür ve bunun
varoluĢsal bedelini göz ardı eder. Onun sanatı varoluĢsal derinlikten yoksundur.
Warhol‘un aslında eserlerinde ünlüleri ve tanınmıĢ markaları kullanması
Benjamin‘in dile getirdiği modern sanatın yiten ―aura‖sını akıllara getirmektedir.
Benjamin bu kavramı sanatın özündeki halenin, huĢu ve saygınlık özelliğinin
yitiĢini belirtmek için kullanmıĢtır. Aura, Modern sanat öncesinde sanatın din ve
ayinle, otoriteyle bağlantılı oluĢu, buna ek olarak eserlere herkesin sahip
olamaması, onların kiĢiden kiĢiye yıllar içinde aktarılması ve kültürel bir değere
sahip olması sonucunda ortaya çıkan saygınlık olarak açıklanabilir. Bu
bağlamda Warhol‘un sanatında ölmüĢ ünlü isimlere yer vermesi ya da ünlü
markaların ürünlerini malzeme olarak kullanması sanatın eksik olan aura‘sını
tamamlamaya yöneliktir. Ünlülerin ulaĢılmazlığı ya da ürünlerin arkasındaki
para gücü bir bakıma sanatında eksik olan saygınlığı ya da değeri
tamamlamaktadır.

Sonuç olarak, Pop Art kendilerinden önceki sanat tarihinde çok az sanat
akımının kısmen cesaret edebildiği Ģeyi yapmıĢ ve bu defa gündelik yaĢamı
insanların kullandığı nesnelerden gündelik düĢüncelere kadar her yönüyle
sanatının çıkıĢ noktası olarak belirlemiĢtir. Bu bağlamda, onlardan önce kısmen
cesaret edilmiĢ Yüksek – DüĢük sanat ayrımına tam anlamıyla saldırarak ―Sanat
nedir?‖ sorusunu yeniden yorumlamıĢlar ve içinde insanların her yönleriyle
kendilerini buldukları bir sanat anlayıĢı ortaya koymuĢlardır.
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Modern sanatın tarihine baktığımızda Pop Art gibi birçok avangard sanat
anlayıĢıyla karĢılaĢabiliriz; Pop Art bunlar arasında popüler kültür ile en yakın
teması olandır. Pop Art‘ın tek özelliği çağdaĢ toplumun iletiĢim araçlarını
kullanarak bu günün bilgisayar çağı sanatçılarının eserlerine örnek zemin
hazırlamıĢ olmasıdır. Pop Art ve günümüz sanat akımları gündelik yaĢamı ve
nesneleri artık sanatın olmazsa olmazı olarak görmektedir. Yani
sanat günlük yaĢama göbek bağıyla bağlanmıĢtır; onunla beslenmektedir.
Günlük yaĢamda aĢina olduğumuz nesneler de böylece müzelerde, galerilerde
yerlerini almıĢtır. Bizlere yaĢadığımız her anın ve sahip olduğumuz her nesnenin
farklı bakıĢ açılarıyla farklı değer kazanabileceğini kanıtlarcasına.

Yararlanılan Kaynaklar:
BÜRGER, Peter
Avangard Kuramı, Ġstanbul, ĠletiĢim Yay., 2007

FOSTER, Hal
Gerçeğin Geri DönüĢü; Yüzyılın Sonunda Avangard, Çev. Esra HoĢsucu,
Ġstanbul, Ayrın Yay., 2009

GOMBRICH, E. H.
Sanatın Öyküsü, Ġstanbul, Remzi Kitapevi, 2007

LYNTON, Norbert
Modern Sanatın Öyküsü, Ġstanbul, Remzi Kitapevi, 2009
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Ufuk TARHAN

Sorun Çözme Becerisi, Farklılaştırır…

martı dijital gelecekte

Yaratıcılık ve motivasyon. Günümde baĢarıyı tetikleyen en 
önemli unsurlar. Peki ama nasıl? ĠĢte testler ve gözlemler 
vasıtasıyla ortaya çıkan sonuçlar.
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Ġnsanların daha baĢarılı olmasını, daha yükseklere çıkmasını sağlayan en önemli
unsurlardan ikisi yaratıcılık ve sorun çözme becerisidir. Bu ikisini sonuca
götüren, kıĢkırtan ve koĢturan - coĢturan ise motivasyondur. O zaman ortaya bir
iddia koyan, koyabilen insanlarda;

- Sorun çözme becerisi, yaratıcılık
- Yüksek motivasyon olmalı.

Peki nasıl? Hangi faktörler bu iki konunun daha iyi olmasını sağlar? Genel kanı;
farklı bakıĢ açısı çözüme götürür, çözüm yolarını çoğaltır…

Bu konulara eskiden beri kafa yorulur. 1930‘larda psikolog Karl Duncker
tarafından geliĢtirilen mum problemi, sorun çözme becerisi üzerine yapılan
çalıĢmalarda uzun yıllar kullanılan efsane testtir.

Test Ģöyle:
AhĢap kaplı bir duvar var. Yanında da bir masa… Deneğe bir mum, bir kutu
kibrit ve bir kutu raptiye verilir. Yapması gereken; mumu kesinlikle masaya
damlamayacak bir Ģekilde duvara sabitlemek ve yakmaktır.

Genellikle mumu duvara raptiyelemeye çalıĢmak ya da mumun yanını kibritle
eritip, duvara monte etmek gibi yollar denenir. Masadaki diğer eĢyalara dikkat
kesilen kiĢiler genellikle 5-10 dakika sonra, çözümü bulurlar; raptiye kutusunun
içi boĢaltılır, duvara raptiyelenir. Mum, kibrit ateĢi ile altı eritilerek kutunun içine
yapıĢtırılır, görev baĢarıyla tamamlanır.

Burada olayı çözen, farklı bakıĢ açısı ile yaratıcı çözüm bulma becerisinden
baĢka bir Ģey değildir…
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Test 2
Yine bu konuyla ilgili bir diğer deney; Princeton Üniversitesi‘nden psikolog Sam

Glucksberg denekleri iki gruba ayırır.

Ġlk gruba; tek amacının bu tür bir bulmacanın normal olarak ne kadar sürede
çözüleceğini ölçmek olarak açıklar. Ġkinci gruba ise ödül teklif eder. En hızlı
çözenlerin % 25 ine 5, en hızlı çözene ise 20 Dolar ödül vereceğini söyler.

Sonuçta ödül verilen grup ortalama 3,5 dakika daha geç çözüme ulaĢır.

Örnek deneyde, çoğu zaman düĢünmeyi berraklaĢtırması, yaratıcılığı ateĢlemesi
beklenen ödül; yani en önemli motivasyon aracı olarak bilinen faktör, tam ters
etki yapmıĢtır. Çünkü insanlar insanın odağını daraltıp, yeni Ģeyler bulmayı
sağlayacak farklı bakıĢ açısını daraltır, hatta köreltir, bulanıklaĢtırır. Bu durumu
gerçek hayatta yaĢadığınız pek çok olayla özdeĢleĢtireceğinizden eminim.

O zaman Ģunu diyebiliyoruz; daha iyi bir gelecek, baĢarı, tepelere çıkmak vb
için farklı bakıĢ açısına sahip motivasyon fiĢeği gibi ilerlemek söz konusu
olduğunda ödüllere bel bağlamak doğru değildir. Ödül kaygısı çoğu zaman
nihai baĢarıyı engeller…

Bel bağlanacak Ģey; harici motivasyon değil, iç motivasyon yani istemek, sevdiği
Ģeyi yapmak ve ona tutku ile bağlı olmaktır.

Tek ama tek güdüleyici ‗içsel‘ olandır. Onun dıĢındaki her Ģey boĢtur… Geçici
ve uzun vadede kesinlikle iĢe yaramaz…

Nasıl böyle net çıkarımlarda bulunuyorum;
- Kendi deneyimlerimden
- YaĢamlarına iĢ antrenörü olarak eĢlik ettiğim yüzlerce kiĢi ve kurumun
deneyimlerinden, iĢ-hayat sonuçlarından süzdüklerimle bu yazdıklarımın
arkasında dimdik duruyorum.

Sonuç:
Motivasyon alınmaz da verilmez de… MiĢ gibi yapılır… Gerçek motivasyon
kendi kendimize yaĢayabileceğimiz içsel bir Ģeydir…

Ġç motivasyonu yüksek olanların sorun çözme, farklılaĢma becerisi yüksektir ve
bu profiller kesinlikle daha baĢarılıdır.

Kaynak; Daniel H. Pink – Drive
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Zeynep Kıyak

Zirve Unvanları

Bu ayki ana konumuz Zirvedekiler olduğu için, iĢ dünyasındaki zirve unvanlarını
da kısaca tanıyalım istedim ve bu ayki yazımı bu unvanlara ayırdım.

CEO - Chief Executive Officer (Ġcra Kurulu BaĢkanı)
CEO için, bir Ģirketteki en yüksek derece ki yönetici, holdingin ya da Ģirketler
topluluğunun en tepedeki genel koordinatörü diyebiliriz. CEO‘lar yönetim
kurulu baĢkanı anlamına gelmez ama yönetim kurulu baĢkanlığı yapabilirler.
Kimi Ģirketlerde CEO ile karĢılaĢmak mucizedir. Genellikle plazaların en üst
katlarında ya da herkesin odalarına çok kolay ulaĢamayacağı ofislerinde
bulunurlar. Sık görülmemekle birlikte,tabii ki bunun tersi olan CEO ofisleri de
mevcuttur. Astları için, CEO‘lar ile karĢılaĢıp kahve içmek, hal hatır muhabbeti
yapmak kolay Ģey değildir. Buna rağmen, CEO deyince, akıllara zeka, karizma,
profesyonellik gibi kelimeler de gelir ve bir CEO ile karĢılaĢmıĢsak, karizmatik
olup olmadığı ilk dedikodu konusu olur.

COO - Chief Operating Officer (Genel Müdür)
Tepedeki CEO‘dan sonra gelen yetkili kiĢidir. Genellikle operasyonların baĢında
olan üst düzey yöneticilerdir. Yönetici sıfatı olduğu için, bu kiĢilerle de belirli
toplantılar dıĢında, karĢılaĢmak ya da görüĢmek, kolay değildir.

Alternatif ĠK Sözlüğü 
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Birçoğumuz bu kısaltmaları merak etmiĢizdir; CFO ne
demek, CEO‘nun anlamı genel müdür mü, CGO olmak
için ne yapmalı… gibi. Batı‘da yeni türeyen birçok unvan ne
iĢe yaradığı konusunda Ģimdilik Ģüphe uyandırabilir ancak
hepsinin ortak özelliği, bize ‗yönetim‘i çağrıĢtırıyor olması.
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CGO - Chief Growth Officer (Büyümeden Sorumlu BaĢkan)
ġirketin ya da holdingin büyümesi, kalkınması, kar etmesi planlarını yapan ve

bunları ekibiyle yöneten, CEO‘ya bağlı çalıĢan kiĢidir.

CIO -Chief Information Officer (BaĢ Bilgi DanıĢmanı)
Hem teknik, hem teknik olmayan rolleri olan yöneticidir. Bulunduğu Ģirketin bilgi
teknolojileri altyapısını, iĢin ileride alacağı Ģekle göre dizayn etmek ve
geliĢtirmekten sorumludur. Ayrıca çalıĢanlara gelecekte ihtiyaç duyacakları
yetenekleri öğreten, koçluk da yapan, çalıĢtığı Ģirketi konumlandırırken, son
teknolojiden yararlanan yöneticidir.

CTO - Chief Technology Officer (Teknolojiden Sorumlu BaĢkan)
Kurumsal bir yapının teknoloji faaliyetlerinden sorumlu olan yöneticidir. CIO ile

benzerlik gösterse de, görev tanımları itibariyle, birbirlerinden farklı iĢler
yaparlar. CIO, CTO‘ya göre biraz daha ‗danıĢman‘ rol modelidir.

CFO - Chief Finance Officer (Mali ĠĢler Müdürü)
Muhasebe müdürünün ya da finans yöneticisinin üzerinde olan unvandır. Tüm
mali ekip, kendisine bağlıdır.

SEO - Search Engine Optimization (Arama Motoru Yöneticisi)
Arama motorları sonuçlarına yönelik çalıĢmaları yöneten, arama motorlarında
önde çıkmak için, birtakım gerekliliklerin yerine getirilmesi için çalıĢan,
internetin giderek daha fazla yaygınlık kazanmasıyla da önem kazanan
unvandır.

Bunların çoğuna Ģimdilik yabancı olabiliriz. Ancak bir gerçek var ki, geliĢen
teknoloji, küreselleĢme ve artan rekabet, iĢ dünyasına yeni iĢ kolları, yeni
fonksiyonlar ve dolayısıyla yeni kimlikler kazandırıyor. Bu terimler, gelecek
dönemde sadece müdür olmaktan ziyade, ne müdürü olduğunuz ve Ģirkete nasıl
bir katma değer sağlayacağınız konusunda önem kazanacak.

Çoğu Ģirkette bu unvanların bazıları aktif olarak kullanılmakta, ancak bu gibi
tepe unvanları kullanırken, Batı‘daki halinden aynen almak yerine, Türkçesi‘ni
kullanmak, kendi kültürel özelliklerimizi göz önünde bulundurarak yetkileri
isimlendirmek, kanımca, daha doğru olacaktır.
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astroloji ajandası

Konu zirvededikler olunca Atatürk‘ü anmadan geçmek mümkün mü… Hele
kiĢisel olarak, bu sene doğum tarihini netleĢtirme iĢlemi yapıp, astrolojik alanda
da zirveye yerleĢtirmiĢken...

Astrolojik doğum haritası yani horoskop kiĢinin potansiyelini vurgular. Tabii ki
zirvedeki kiĢiler de oldukça yüklü potansiyel barındırır. Atatürk‘ün haritasına da
kısaca göz atarsak çok vurucu datalar elde ederiz. Burada çok kısa bir özetini
verdiğim çalıĢmanın detaylarına www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
adresinden ulaĢabilirsiniz.

Yükselen Kova Burcu: Yükselen burç, kiĢinin ilk bakıĢtaki duruĢunu, bedensel
özelliklerini, öne çıkan yanlarını ifade eder ve belirleyicidir.

Sabit özellikte olan Kova burcu, Atatürk‘ün net, keskin, yerine göre sert
duruĢunu ifade eder. Yanı sıra Kova‘nın özgün, özgür, bağımsızlığa düĢkün
özellikleri, Atatürk‘ün ruhunun derinlerine sinmiĢtir. Her türlü saltanata,
payitahta, mandaya karĢı durmak, ―Ya istiklal, ya ölüm‖ sözünü slogan
edinmek, bunu net bir Ģekilde ortaya koyar.

GüneĢ Ġkizler Burcu: GüneĢ burcu, kiĢinin genel özelliklerini, karakterini, benlik
yapısını belirtir. GüneĢ‘in Ġkizler burcunda yerleĢimi ise kiĢiye yüksek entelektüel
kapasite verir.

Asude ARGUN

Atatürk’ün Astroloji Haritası 

60

http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu
http://www.asudeargun.com/Ataturk_Horoskobu


martı* eylül 2011

Kütüphanesindeki kitapların sayısı 10 bini bulduğu ve 3 bin 997 kitabı bizzat
okuduğu, notlar aldığı tespit edilmiĢtir. Bugün Anıtkabir Derneği Yayınları‘ndan
çıkan Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar serisi 24 Cilttir.

Kökleriyle, Türklüğüyle övünmesi, vatan toprağını korumak için kendisini ortaya
koyması GüneĢ‘in 4. evdeki yerleĢimine verilecek en iyi anlamdır. ―"Hattı
müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır." sözü sanki
hayatının özetidir.

Ay Balık Burcu: Ay burcu, kiĢinin hem duygusal özelliklerini, hem de bedensel
yapısını anlatır. Ayrıca erkek horoskopunda annesi, eĢi ve etrafındaki kadınları
da ifade eder. Ay burcunun Balık‘ta olması kiĢinin naifliğinin göstergesidir.

Atatürk‘ün hayatına annesine olan hassaslığı herkes tarafından bilinir. Balık
temasına uygun olarak fedakar, kendini kurban etmiĢ, kırılgan bir anne profilini
görüyoruz. Yanı sıra Atatürk‘ün hayatındaki diğer kadınlara bakıldığında aynı
hassasiyet ve kayıplar öne çıkar. "SavaĢlar yönettim, ama bir kadını
yönetemiyorum" lafını evliliği için söylemiĢtir...

Boğa Burcundaki Gezegen Toplanması: YoğunlaĢmıĢ Boğa etkisinin, GüneĢ
burcu Ġkizler olan Atatürk‘ü daha kararlı, serinkanlı ve barıĢçıl yaptığını görürüz.
Boğa yoğunluğuyla ortaya çıkan ―Yurtta sulh, cihanda sulh‖ sözü bu etkiyi ifade
eder.

Mars Koç Burcu: Mars burcu, kiĢinin motivasyon Ģeklini, eril gücünü ve fiziksel
kuvvetini gösterir. Mars‘ın yönettiği Koç burcunda olması ise asaletli bir
konumdur.

Atatürk yeri gelmiĢ Ģarapnel yarası almıĢ, yeri gelmiĢ attan düĢüp kaburgalarını
kırmıĢ, yeri gelmiĢ gözünden sakatlanmıĢ, böbreklerinden hastalanmıĢ, ama
hiçbir zaman savaĢı bırakmamıĢtır. ―Ben size savaĢmayı değil ölmeyi
emrediyorum‖ sözü ancak bu kadar kuvvetli bir komutanın ağzından çıkınca
etkili olur.

Sonuçta ―Ne Mutlu Türküm Diyene‖ diyerek zirveye bizleri ortak etmesi
horoskopunun kalitesini vurgulamaktadır...

Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor!
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KOÇ ve yükselen KOÇ
21 Mart - 19 Nisan

Çok çalıĢmanız gereken bir aydan geçiyorsunuz. Detay gerektiren iĢler için daha verimli olmanın
yollarını bulmalısınız. Ancak bu yoğun tempo altında iken sağlığınızı hiç ihmal etmemelisiniz.

BOĞA ve yükselen BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs

Hayattan zevk aldığınız konuları ciddiye almalı, çaba göstermelisiniz. Hobileriniz, sanatsal ya da
sporsal uğraĢlarınız bu konuların baĢında gelebilir. Ayrıca aĢk hayatınız ve çocuklarda dikkat
çekecektir.

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Eviniz, yerleĢiminizle ilgilenmeniz sebebiyle iĢ hayatında zorlanabilirsiniz. Ay içinde anne, baba ya
da büyüklerinizin sorunlarını halletmek durumunda kalabilirsiniz. Sorunları çözdükten sonra
iĢinizde de rahat edeceksiniz.

YENGEÇve yükselen YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz

Yakın çevrenizle, kardeĢ, komĢu gibi yakınlarınızla oluĢabilecek sorunları çözmek durumunda
kalabilirsiniz. ĠletiĢim sorunlarına kalıcı ve pratik çözümler bulmalısınız. Detay gerektiren konular
dikkatli olmalı, bilginizi artırmalısınız.

ASLAN ve yükselen ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Maddi konular önem kazanırken, tutumlu olmalısınız. Yeni kazanç kaynakları bulmanız önem
taĢıyacaktır. Borç, alacak konular da dahil olmak üzere bütçenizi gözden geçirmeli, hesaplarınızı
kontrol etmelisiniz.

BAġAK ve yükselen BAġAK
23 Ağustos - 22 Eylül

Kendinizi, iliĢkilerinizi, sağlığınızı ciddiye almanız gereken bir aydan geçiyorsunuz. Yeni adımlar
atarken dikkatli ama cesur olmalı, iliĢkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Zorlukları aĢmak için
detaylara dikkat etmelisiniz.
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AKREP ve yükselen AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Sosyal çevrenizin hareketleneceği bu ayda, arkadaĢlarınız sorunlarını çözmelisiniz. Grup, dernek
ya da ekip iĢlerinde ortak hedefleri gözden geçirmelisiniz. Geleceğe yönelik planlarınızı daha
titizce organize etmelisiniz.

YAY ve yükselen YAY
22 Kasım - 21 Aralık

Hayat hedeflerinizi gözden geçireceğiniz önemli bir aydan geçmektesiniz. Evlilik, iĢ, kariyer gibi
konularda zorlukları aĢmak için detaylı çalıĢmalısınız. Önemli kiĢilerle birlikte olma Ģansı da
yakalayabilirsiniz.

OĞLAK ve yükselen OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Bu ay yabancılar, yurtdıĢı, eğitimle ilgili zorlukları aĢmak için çok çalıĢmanız gerekecektir.
Hukuksal, dini ya da medyayla ilgili alanlarda da fırsatları yakalamak için çaba göstermelisiniz.

KOVA ve yükselen KOVA
20 Ocak - 18 ġubat

Ortağınızın ya da eĢinizin parasal zorluklarını aĢmak için tutumlu olmalısınız. Kendi bütçenizi
düzenlerken bunları da gözden geçirmelisiniz. Kredi, borç, alacak, gibi parasal iliĢkilerinden
dikkatle kaçınmalısınız.

BALIK ve yükselen BALIK
19 ġubat - 20 Mart

Ġkili iliĢkiler, evlilik ve ortaklığın önem kazandığı hatta sınandığı bir aydan geçmektesiniz.
KarĢınızdaki kiĢiye destek olmak için sorumluluk almalısınız. Özellikle fevri davranmaktan
sakınmalı, dikkatli davranmalısınız.

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ
23 Eylül - 22 Ekim

Canınızı sıkan olaylara rağmen endiĢelerden uzak kalmalısınız. Kayıplar, korkularla baĢ etmeniz
gereken bu ay boyunca, geçmiĢ tecrübelerinizi gözden geçirmelisiniz. Olayları kontrol etmeye
çalıĢmamalı, fedakarlıkta bulunmalısınız.
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dökülsün eteklerin aĢk gelince..
ediver semanı tutabildiğin,
dokunabildiğin bir yıldıza döndüğünde,
aĢk ile.
..farketme dünya nerede?
kiminle?

ve giyiver üzerine Ģalını
yığılsın eteklerin,
..aĢk gidince.

Eylül 2010 /
Salih MALAKCIOĞLU

( semazen )
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Yunus Baran

Sarıyer’de Kariyer

Bir kariyer koçu olsaydım Ģunları söylerdim. Değilim ama yine de söylüyorum.
Ġtirazı olan varsa söylesin. ‗Sen anlamazsın abi, ne müdahale ediyorsun‘ veya
‗Kelsin baĢına çare bul‘ da diyebilir mahsuru yok.

Kariyerin kökü nerelere dayanır bilmiyorum. AraĢtırma gereği de duymadım.
Kariyer yapanların hiçbirinin böyle bir merakının da olduğunu tahmin
etmiyorum. Yani ne olduğu bilinmeden nasıl yapılacağı çok iyi bilinen ender
Ģeylerden biri olduğu ortada.

Kariyer. Bariyer Değil Kariyer!
Bariyerli yollarda yapılan zorlu ilerleyiĢ. Yıllarca tırnaklarıyla kazıyarak umduğu
yerde olabilmek. Ġstediği Ģeyleri istediği kadar iyi yapabilmek. Çocuklu da olsa
niyetlenmek. Askere de gitse ara vermemek. Okusa da heves etmek. Emekli de
olsa farklı yoldan ilerlemek. Gitmek ve gittiği gibi geri gelmek. Gelmek ve
geçtiği yoları tarif etmek…

Nasıl yapıldığı konusunda herkesin bir yolu var. Benim de öyle! Çok kiĢiye
beleĢten akıl verdim. Etkili de oldu. ĠĢsiz kalırsam yapmayı istediğim iĢlerden biri
de bu olurdu. Kariyer koçluğu ve ‗yürü be koçum‘ demecilik. ‗Kim tutar seni,
aslansın kaplansın‘cılık. Bir de bakmıĢsın yol almıĢsın. Kurumsal Ģirketlerde
yapıldığı zannedilen, oralarda olmazsa vakit öldürüldüğü düĢünülen bu güzelim
kelime nelere kadir bileniniz yok. Askerliğini yapmayana adam gözüyle
bakılmadığı çağlar geride kaldı. Kariyer sahibi olmayana adam olmamıĢ
gözüyle bakılıyor artık.

deneme

Hayatta her Ģey kariyer mi? Yoksa kariyer bariyer mi? Peki
kariyerle Sarıyer‘in ne alakası var. Yanıtları aĢağıda…

4065



martı* eylül 2011

-Efendim çocuklar aralarında anlaĢmıĢ, bize de…
(babanın sözü balla kesilir, kızın annesi devreye girer)

-Oğlum nerde çalıĢıyorsun, ne iĢ yapıyorsun, kaç para maaĢ alıyorsun,
ikramiyelerin var mı, daha ne kadar çalıĢacaksın, on yıl sonra nerede olmayı
planlıyorsun, kızımın kariyer hedefiyle uyumlu musunuz?

-ġey teyzecim, aslında iyi kazanıyorum, biliyorsunuz benim Sarıyer‘de bir
dükkanım var, beĢ yıl oldu çalıĢıyorum, aslında Ģey… On yıl sonra mı, o zaman
ımmm… ġeyyy. Kem küm…

-Efendim çocuklar anlaĢmıĢ, bize de... (söz yine balla kesilir, anne yine devrede.

-Bize de Ģey yemek düĢer dimi, tatlı! Buyrun efenim. Uzun oturamayacaksınız
zaten yemeden gitmeyin.

Gibi bir diyalog abartı gelebilir ama sormasalar da bu kariyer meraklarını
dillendiremeseler de en çok öğrenmek istedikleri Ģeydir. Çünkü aĢık olan onlar
değildir. Kızlarını on yıl sonrasını hesap edememiĢ adama vermek istemezler.
Hele de kurumsal olmayan bir dükkan sahibi bir Sarıyer esnafına.

Sarıyer‘de Kariyer.
Kızla çocuk arasında annesi bariyer.

Herkesin baĢına böyle kaynanalar gelse aslında ilerlemeye vesile olur diye de
düĢünmüyor değilim. Yalnız bir kullanma kılavuzlarının olması gerekir ki o da
icadı namümkün bir durum galiba.

Ne için yapılır ki bu kariyer. KiĢisel tatmin mi, prestij mi, aidiyet duygusu için mi,
statüyle gelen saygınlık mı, para mı, pul mu, kız mı, saz mı, caz mı? Nedir tarifi,
neyden ne kadar koymak gerek. Göz kararına ne kadar uymak?
Deseniz ‗vay efendim benim kariyer planım yok ama otuzüç dairem, yirmiiki
arabam, kırkiki dükkanım, iki de hanım var.‘ O iki de hanım kelimesini ‗han‘
yerine ‗hanım / eĢiniz‘ anlasa da bile kızı size verebilir. Böylesini mi istersiniz
yoksa sorduğunda cevap verebilen biri olmayı mı dilersiniz.

Herkes ‗biri sorduğunda övünerek cevap verebileceğim bir kurumsal kariyer
planım olsa keĢke‘ diye içinden geçiriyor olabilir.
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Öyleyse iĢte sana ‗yapsan iyi olacak yapmazsan fena olmayacak‘ birkaç Ģey.

Her zaman bir ileridekini istesen,
Ġstemek için hep kendini aĢsan,
AĢarken bardaktan taĢsan,
TaĢan sularını dolduracak yeni bardaklar bulsan,
Ne iĢ yapacağına iyi karar versen,
ĠĢe girmeden önce bunu etraflıca araĢtırsan, düĢünsen,
Stajlar yapsan, biraz denesen yanılsan,
Alternatiflerin de olsa,
Hani dikiĢ tutturamayacak olursan kendini boĢlukta hissetmesen,
Sana ne oldun diye sorduklarında ne iĢ yaptığını ifade edebilsen,
Sektörünü iyi tanısan,
Önemli adamları bilsen,
Ve bu önemli adamların geçtiği yolları öğrensen,
Bir kez öğrendim öylece kalakalmayayım desen,
Devamlı icraatın tam içince olsan,
Dergileri karıĢtırsan,
Bültenleri okusan,
Konferanslara katılsan,
SöyleĢileri takip etsen,
Sosyal da olabilsen,
Belki bir enstrüman çalsan,
Yüzsen ya da koĢsan,
Sigara içmesen ve öksürüp tıksırmasan,
Odanı paylaĢtığın adamlarla konuĢsan,
Asansörde millete kıçını dönmesen,
Sabah kalkarken yaĢasın iĢe gidiyorum desen,
Sevinçten uçmasan da öyle görünsen,
Kendini bilsen ve ona göre davransan iyi olur.

Bunları yaparsan kariyerin olur. Bariyerlerin de. Sarıyer‘de yerlerin de. Ġstemeye 
gideceğin taliplerin de. Tüm bunların tersini de yapmazsan fena olmaz. Artık bi‘ 
zahmet yapma yani.
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Her kadının çocukla birlikte kariyer yapamadığı gibi her erkek de kurumsal
Ģirketlerde kariyer yapmak zorunda değildir.

Sevdiği iĢte ilerlemek, baĢarılı olmak zaten bir kariyerdir.
Hedeflerini sevdiği ve istediği kadar güzel çizebilmek kariyerdir.

Börekçi de olsa, köĢedeki kuru fasulyeci de.

‗Ben restoranımda her akĢam yüzlerce kiĢiye keyifle yemek yedirebiliyor olmayı
kariyer sayıyorum ve ismimi marka yapmak için çalıĢıyorum‘ diyen bir adama
söyleyecek tek lafımız bile olamaz. Ama genel kabul görmüĢ dört baĢı mahur
kalıplardan arınmak için her ne iĢi yapıyorsak iyi yapmamız gerek. ‗Ġki güzel söz,
üç beĢ beste, iki de tıngırtı al sana bir albüm‘ diyen adamların sanat
kariyerlerine çokça Ģahit olduk. Ya da sabah top peĢinde akĢam da at peĢinde
koĢarım diyen topçuların. Kurumsal bir takımda top koĢturmak çok kazandırır
ama amatör bir takımda top koĢturan adam daha çok keyif alabilir. Sevdiği iĢin
farkında olmadan o iĢi yapan adamlar kral olsa ülkeyi batırır. Lakin yeryüzünde
örnekleri çokça mevcut. Ve tarih tekerrürden ibaret. Kendini tanımamıĢ, ama
onu tanıdığını sanan vezirlerin yetiĢtirdiği veletler gün gelip ‗beni neden kral
yaptınız ulen‘ diyip kelleleri koltuklara bir bir vermedi mi?

‗Tiz zamanda kiĢi kendini tanıya, ardından kariyeriyle de cihana namı salına‘
fermanını buyurmaz mısınız kendinize! Bence buyurun.

Sevmeden Ģoför olma kaza yaparsın, sevmeden bankacı olma batarsın,
sevmeden öğretmen olma çocuk döversin, sevmeden kasap olma eline kıyarsın,
sevmeden manav olma olursan hıyarsın. Sevmeden evlenme boĢanırsın.
Sevmeden iĢ seçme sonra bir daha zor seçersin.

Sevmeden yapacağın bir iĢ için hesapladığın kariyer planı dolap beygirinin
önüne asılan havuç misali seni dolandırır durur.

Yıllar boyu birine yalanmaktan kurtulmak için önce kendini bil, sonra da sorulan
soruyu.

- Oğlum kariyer var mı kariyer?
- Evet, teyzecim var. Hem de Sarıyer!
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İpek Aral Kişioğlu

Zirve Bağımlılıktır

Kendisini zirveye yerleĢtirmiĢ insanlara sorulduğunda verdikleri cevaplar hemen
hemen birbirinin kopyası: Çok çalıĢtım, öğrenmeye kesintisiz devam ettim,
optimist oldum, takım arkadaĢlarımı en iyiler arasından seçtim. Madem bu dört
ana girdi insanı zirveye taĢıyor, neden herkes zirvede değil?

Demek ki yeterince çalıĢmıyoruz. Belki de çok çalıĢıyoruz ama verimli değiliz.
Zamanımızı israf ediyoruz.

Demek ki okuldan alınan bilgiler ve günlük iĢ tecrübelerinden oluĢan birikimi
―olmak‖ için yeterli görüyoruz. Kitap okumuyoruz, eğitimlere katılmıyoruz,
koçluk desteği almıyoruz. Kendimizi çok yönlü geliĢtiremiyoruz.

Demek ki zorluklar ayağımıza takıldığında pes ediyoruz. Zorluğun kaynağı
bazen bir insan oluyor, bazen parasızlık, bazen de ‗kötü hava koĢulları‘ …
performansımızın düĢüklüğüne kötümser bakmamıza neden olan hep bir Ģeyler
… hep bahanelerimizin ardı arkası kesilmedi.

Demek ki iyi takım arkadaĢlarımız olmadı, etrafımızdaki insanlar hep vasatlardı.
Zaten takım arkadaĢlarını seçme hakkınız da hiç olmadı.

Sonuçta siz öyle veya böyle zirveye çıkamadınız. Siz çıkmak istediğiniz ama
çıkarmadılar. Değil mi?

kaynağım insan
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Aslında değil.

Zirve yolculuğunda tepeye ulaĢanlar hayatlarını bahane değil fikir ve çözüm
üreterek geçiriyorlar. Onların en büyük motivasyon kaynağı zorluklar. Çünkü
onlar mücadele etmekten hoĢlanıyor. Mücadele sonundaki zafer anına
bağımlılıkları var. Onlar birer Zirve Bağımlısı.

Hayat insanın karĢısına seçenekler ve fırsatlar sunuyor. Bunlardan hangisini
seçeceğiniz, hangisini değerlendireceğiniz tümüyle size bağlı. GE‘nin efsane
CEO‘su Jack Welch ―Ġnsanın içindeki özgüveni yönetemezsiniz‖ diyor.
Dolayısıyla eğer bizi zirveye taĢıyacak özgüvenimizin dört altyapı unsurunu; çok
çalıĢmak, sürekli öğrenmek, optimizm ve iyi takım arkadaĢları, iĢ hayatımızın
mayası haline getirebilirsek hiçbir güç önümüzde engel olamaz.

Unutmayın, zirve yolundaki tek engelimiz aslında sadece biricik kendimiziz.
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Gülşah Elikbank

Yasemin Pulat:

“Enerjimin Sırrı Aşk”

73

söyleĢi

- Sizi yeni keĢfedecek okuyucularımız için kendinizi biraz anlatır mısınız?
Anlatamam çünkü kendimi anlatmayı sevmiyorum. Zaten anlatmayı da
beceremiyorum. Sanırım o yüzden yazar oldum.

- Yazarlık serüveniniz nasıl baĢladı? Çocukluk hayallerinizin içinde yazarlık da
var mıydı?
Çocukluğunu çok net hatırlayan bir kadın olmadım hiçbir zaman dolayısıyla
çocukken nasıl hayaller kurdum ya da kurdum mu bir Ģeyler bilmiyorum.

- Yazarlık için özel bir eğitim aldınız mı? Klasik tabirle sizce yazar olunur mu,
doğulur mu?
Eğitim almadım. Eğitim alarak yazar olunacağına inanmıyorum. Yazmayı bir
insana nasıl öğretebilirsiniz ki? Öğrenilemez. Eğitim almak, dünya edebiyatını
yakından tanımak elbette önemlidir ama daha çok okur için... Eğer içinizi
kaĢıyan bir duygunuz yoksa yazmakla ilgili, kendiliğinden olmuyorsa, can
havliyle kaleme kâğıda sarılmıyorsanız olmaz. Dünyanın en iyi eğitimini alsanız
da olmaz. Charles Bukowski'yi düĢünün, imla kurallarını bile kafaya takmadan
yazdıklarıyla bir kuĢağın hayatında iz bırakmayı baĢarmıĢ. Bu bir heves değil
çünkü. Yazmadan rahat edemediğiniz bir durum. Yazmak bir yaĢam biçimidir.
Ben de aslında yaĢamak için yazıyorum. Hep dediğim gibi, yazmadan nasıl
yaĢanır, gerçekten bilmiyorum. Ġçinde yazmak olmayan bir hayat beni pek
bağlamazdı kendine sanıyorum. Yani, yazar doğulur.

Bu ayki söyleĢimizi hepinizin ilginç kiĢiliğiyle tanıdığı yazar Yasemin
Pulat ile gerçekleĢtirdik. Yazarlığı, yeni adım attığı Ģarkıcılığı ve
hayatı konuĢtuk.
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- Daha çok aĢkı anlatmayı tercih ediyorsunuz. Sizce aĢkı en iyi anlatan yazarlar
kimler peki?
Zor bir soru. AĢkı anlatmak aĢka sadece tek yerinden bakıyorsanız olmaz. AĢk
öyle bir yerden bakılarak da anlatılacak bir Ģey değil zaten. Çok boyutlu.
YaĢamanız lazım aĢkı anlatabilmek için. O cümlelerin sizin içinizin en kuytu,
bazen de en karanlık yerlerinden sizin iradeniz dıĢında dökülüyor olması lazım.
AĢkı iyi anlatan birçok yazar var tabi ama aralarında bir seçim yapmak
istemiyorum.

- Dönüp geriye baktığınız zaman ilk kitabınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok utanıyorum! Görmek bile istemiyorum.

- Edebiyat dergilerini takip ediyor musunuz? Okuyuculara bu dergilerin ne gibi
katkıları olduğunu düĢünüyorsunuz?
Düzenli olarak takip ettiğim bir edebiyat dergisi yok. Edebiyat dergilerinin
okuyucuya belli bir olgunluğa eriĢene kadar kılavuzluk etmek gibi önemli bir
katkısı olduğunu düĢünüyorum. Ama bir noktadan sonra zevkleriniz,
meraklarınız iyice netleĢiyor. Kendi tercihlerinizin ve beğenilerinizin kılavuzluğu
size yeterli hale geliyor.

- ġu an okuduğunuz bir kitap var mı? Ya da bir an önce okumak istediğiniz?
Tek bir kitap okuyamıyorum. DeğiĢken bir ruh halim olduğu için birkaç kitabı
aynı anda okuyorum. BaĢucumda en az 5-6 kitap vardır her zaman. Yatmadan
önce okurum. Ruhum hangi kitabın kapağını açarsa o gece onu okuyorum. ġu
an baĢucumda, Osho‘nun ―Devrim‖i, Ayn Rand'ın "Atlas Silkindi"si, Michael
Jackson‘un ―Moon Walk‘ı ve Nietzsche‘nin ―Böyle Buyurdu ZerdüĢt‖ü var.

- Yazdığınız kitaplardan sizi en iyi tanımlayan hangisi sizce? Kalbinizde özel bir
yer olan?
Hepsi.

- Yazarken nasıl bir ruh halinde oluyorsunuz? Yazma süreciniz nasıl geçiyor?
AnlaĢılmaz, katlanılmaz, dengesiz, sancılı. Bazen günlerce odadan çıkmıyorum.
Bazen günlerce duĢ almıyorum. Bazen günlerce kimseyle konuĢmuyorum. Bazen
çok acı çekiyorum. Bazen sarhoĢ oluyorum. Bazen çok eğleniyorum. Enerjim
çok yüksek oluyor. DeğiĢken bir ruh hali…



75

- Okuyucularınızın en çok yorum yaptığı kitabınız hangisi ve sizce neden o
kitap?
Ġlk kitabımdan sonraki her kitabımda yaĢadım ben okur ilgisi denen Ģeyi. Ben bir
kediyim ile baĢlayan, kedi evden kaçtı ile devam eden, ten ayaklanması,
içimdeki gürültü, örümcek ağı, kırık köĢe ile de süren bir yolculuğumuz var.

- Üzerinde çalıĢtığınız yeni bir kitap var mı?
Evet. Yeni kitap hazır. Ancak Eylül‘de çıkarmaya karar verdim. Kapak
tasarımından sonra ani bir kararla eylül‘e erteledim. O zaten hazır, sırasını
bekliyor. ġu an yazmakta olduğum bir kitap daha var.

- Son yıllarda ülkemizde kitap oranı biraz da olsa arttı. Ama aynı zamanda
yazma oranı da! Piyasada bu kadar çok yazar olmasını nasıl karĢılıyorsunuz?
Yazmak olağanüstü bir Ģeydir. Ġnsana iyi gelir. Çok yazan olması beni üzmez.
Eğer ortaya çıkan Ģey gerçekten sizin bir yerlerinize dokunabiliyorsa, onu yazan
iyi ki yazmıĢ demektir. Dolayısıyla, yazılsın, çizilsin.

- Siz aynı zamanda söz yazarısınız, peki öykü yazmak mı Ģarkı sözü yazmak mı
sizi daha mutlu ediyor?
Ben hiç öykü yazmadım bu arada. Kurgu yapmayı sevmiyorum. Kitaplarım için
bir tür zihin akıĢı ya da an betimlemesi diyebiliriz. ġarkı sözü yazmak da kitap
yazmaktan çok farklı değil. Ama onun baĢka bir sihri var. Müzik gibi bir faktör
de giriyor iĢin içine. Çok heyecan verici. Ama herhangi bir ayrım yapamam. Ġkisi
de yazmak iĢte.
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- Bir de single albümünüz var. Ama orada Ģarkı söylemiyorsunuz. Duygusal bir
metni okuyorsunuz. Bu farklı türü seçmenizin nedeni neydi?
Ġçimden geldi, yaptım. Tamamen doğaçlama bir çalıĢmadır. Bir metin yazdım.

Sonra girdim stüdyoda açığa okudum. Yıldıray Gürgen geldi o düz metini
besteledi. Duyguya beste yaptı diyebiliriz. Cem Yaz geldi kısa filmini çekti. Öyle
iĢte. Kendi kendimize sanat yaptık.

- Sanırım Ekim ayında sizi Ģarkı söylerken de görebileceğiz değil mi? Biraz o
projenin detaylarını anlatır mısınız?
Evet. Albüm tamamlandı diyebiliriz. Söz ve müziği bana ait olan Ģarkılardan
oluĢan bir albüm. Farklı olan bu Ģarkıları benim yorumlamıĢ olmam. Kendi
Ģarkılarımı söylemeyi seviyorum. Ufak tefek eksikleri tamamlandığında ve artık
gönül rahatlığıyla vedalaĢabilirim dediğimde çıkacak. Çünkü bir proje
yapıyorsunuz ve bir daha geri dönüĢü yok. Ġnsanlara nasıl ulaĢmasını istiyorsanız
o hale getirmeniz lazım. Ya da yapabileceğinizin en iyisi olmalı. Yaptığınız
projeler sizin imzalarınız. Dolayısıyla ben iĢin bu taraflarında biraz ruh hastası
oluyorum. Ġlla içime çok sinecek.

- Yazarlığınızın dıĢında, yaĢadığınız iliĢkiyle gündeme geldiğiniz bir dönem oldu.
O dönemi Yasemin Pulat nasıl geçirdi? Popüler kültürün bir parçası haline
gelmek nasıl bir duyguydu?
O iliĢki ve dinamikleri artık beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla söyleyecek fazla bir
Ģeyim de yok bu konuda. Bir Ģey yaĢıyorsunuz ve onu yaĢarken de
büyüyorsunuz. Hepsi bu. Popüler kültürün bir parçası haline gelmekten ziyade
magazin basınında yer almakla ilgili bir rahatsızlığım oldu. Bunu da artık çok
önemsemiyorum. DeğiĢtiremeyeceğiniz Ģeyleri kabullenmek ve dersinizi alarak
devam etmek yapılabilecek en mantıklı Ģey gibi duruyor bu hayatta. Bir de tabi,
geçmiĢten ziyade Ģu an yaĢadıklarımı ve hissettiklerimi daha çok önemsiyorum.
Çünkü zaman Ģimdi…
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-Yazı evreninden televizyon dünyasına geçmeyi planlıyorsunuz sanırım,
kesinleĢmiĢ bir proje var mı?
Evet ama ben biraz üĢengeç biriyim bu anlamda. Erteliyorum, erteliyorum…
Yapmak zorunda olduğum çok iĢim var. Yazıp bitirmem gereken projeler var.
Birini hah tamam bitirdim dediğimde yenisi baĢlıyor. Bu iĢin mutfağında o kadar
mutluyum ki, kendimi kaybediyorum. Ama televizyon olacak. O kesin. Lakin,
tam istediğim gibi bir Ģey yapmam lazım. Dolayısıyla bana yap dedikleri Ģeyler
umurumda değil. Benim ne ve nasıl bir Ģey yapmak istediğim önemli. O yüzden
uzlaĢırsak, olacak.

- Ülkemizde severek okuduğunuz yazarlar hangileri?
Var tabi. Ama ben daha çok felsefi içerikli kaynakları takip etmeyi seviyorum. Bir
de klasik romancılardan çok yeni nesil yazarlara ilgi duyuyorum. Daha gerçek
daha perdesiz ve daha cesur ve daha dürüstler.

- Edebiyat dünyasının genç ve yeni yazarlara açık olduğunu, tanınmıĢ isimlerin
onlara kucak açtığını söyleyebilir miyiz?
Bilmem. Kendi adıma konuĢursam ben benden yardım isteyen biri olursa
elimden geleni yapıyorum.

- Birden çok Ģapkaya sahipsiniz, yazarlık, köĢe yazarlığı, söz yazarlığı Ģimdi de
Ģarkıcılık… Enerjinizin kaynağı nedir? Bunun bir sırrı var mı?
AĢk.

- Siz kitap satın alırken hangi kriterleri önemsiyorsunuz? Türk okurunun kitap
seçerken en çok neleri dikkate aldığını düĢünüyorsunuz?
Ben elimin gittiği kitabı alıyorum. Ġçimin çektiği. Herhangi bir kriterim yok. Türk
okuruna gelince, herkes adına bir genelleme yapamam. Sanırım herkesin kendi
kriterleri vardır.

-TeĢekkürler!

Yasemin Pulat‘ın kitapları
Kırık Köşe
Örümcek Ağı   
İçimdeki Gürültü
Ben Bir Kediyim 
Ya Bu Tenin Ayaklanması?
Herkes İçin Uzaklar
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Basit Her Zaman Güzeldir

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ

akdeniz‘de iki martı

Sizi bilmem ama ben bu yaz sıcaktan çok bunaldım. O yüzden de sürekli içimi
ferahlatacak bir Ģeyler istiyorum.

ĠĢte size, mis gibi limon tadıyla, basit mi basit Ģık bir tart tarifi:
1 paket hazır kek tabanı
1 kase süt
2 limon suyu ve kabuklarının rendesi
2 yumurta
7 çorba kaĢığı pudra Ģekeri
2 yemek kaĢığı mısır niĢastası
1 paket vanilya
1 ½ su bardağı su
1 paket çiğ krema
40 gr. Kadar çikolata rendesi (gerekirse çoğaltılabilir)

1. Hazır tabanın bir tanesini sütün yarısı ile ıslatın ve servis tabağınıza koyun.
2. Ayrı yerde Ģeker ve yumurtaları çırpın. Limon suyunu ve rendesini bu karıĢıma
ilave edin.
3. AteĢe dayanıklı bir kapta niĢasta, vanilya ve suyu karıĢtırıp ateĢe koyun.
4. NiĢastalı karıĢım kaynadıktan sonra limonlu karıĢımı ekleyin ve biraz
fokurdattıktan sonra ateĢten alın.
5. Çiğ kremanızı bu karıĢıma ilave edin ve iyice çırpın.
6. Servis tabağınızdaki sütle ıslatmıĢ olduğunuz tabanın üzerine karıĢımın yarısını
dökün. Ġkinci tabanınızı da sütle ıslattıktan sonra üzerine kapatın.
7. Kalan limonlu karıĢımı da dökün ve bir spatula yardımıyla yayın.
8. Çikolatanızı rendeleyin ve limonlu tartın üzerine serpin.
9. Bir gece buzdolabında tatlınızı donması için bekletin.
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Eylül tam da yazın bitmesi… Yaza veda için Ģöyle ferah bir 
tarta ne dersiniz? Ardından da ekmek çeĢitlemeleri ve 
birçok ipucu…



Tatlı Ekmek ÇeĢitlemeleri Ġçin Bir Tarif, Birçok Ġpucu…

Temel Tarif:
1 kap süt
3 kaĢık su
1 kaĢık margarin veya tereyağı veya sıvı yağ
3 kap un (veya 2 kap un +1 kap tam buğday unu)
4 çay kaĢığı Ģeker veya bal
¾ çay kaĢığı tuz
2 çay kaĢığı instant maya

ÇeĢitleme / kokulandırma seçenekleri

1-) 1 veya 2 çay kaĢığı ince doğranmıĢ limon veya portakal kabuğu
2-) ¾ çay kaĢığı tarçın veya elmalı turta baharatı*
Veya ¾ çay kaĢığı balkabağı turtası baharatı**
Veya ¼ toz Hint cevizi – nutmeg,
Veya ¼ çay kaĢığı karanfil,
Veya ¼ çay kaĢığı yenibahar
3-) 1/3 kap sütlü çikolata parçacıkları
4-) 2 yemek kaĢığı kakao (Bu durumda Ģekeri ¼ kap‘a çıkarmanız gerek)
5-) 1/3 kap portakal kabuğu reçeli tanesi-doğranmıĢ veya (limon veya kiraz 
reçeli aynı Ģekilde)
6-) 1/3 kap kurutulmuĢ viĢne, erik vs. (sülfür ile kurutulmuĢ kuru kayısı 
kullanmayın- mayalanma sürecini olumsuz yöne etkileyebilir, sanırım gün kurusu 
denilen kayısılar daha uygun olacaktır.)
7-) 1/3 kap doğranmıĢ ceviz veya badem.

Bu çeĢitleme seçeneklerinden biri veya bir kaçını seçebilirsiniz.

Temel tarif malzemelerini tekneye koyduktan ve temel ekmek ayarını seçtikten 
sonra baharatlar hariç diğer ek maddeleri bip sesinden sonra koymak üzere 
beklemeniz gerek. Baharatları tabiî ki ilk baĢta koyuyorsunuz. 
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Glazürler

Basit Glazür:
Küçük bir kapta ½ kap (elediğiniz) pudra Ģekerini ve ¼ çay kaĢığı vanilyayı 
yeterli oranda sıvı ile karıĢtırın (süt, meyve suyu, rom veya likör seçeneklerinden 
biri veya bir kaçı ile 1–3 kaĢık arası sıvı edecek kadar )

Çikolata Glazür:
Küçük bir kapta ½ kap (elediğiniz) pudra Ģekeri, 1 kaĢık kakao ve ¼ çay kaĢığı 
vanilyayı 1- 3 kaĢık süt ile karıĢtırın. Ekmeğiniz soğuduğunda glazürü üzerine 
serpiĢtirin.

*Elmalı Turta Baharatı :
1/2 çay kaĢığı tarçın
1/4 çay kaĢığı Hint cevizi-nutmeg rendesi
1/8 çay kaĢığı yeni bahar
1/8 çay kaĢığı toz kakule

**Bal kabağı Turtası Baharatı
1/2 çay kaĢığı tarçın
1/4 çay kaĢığı toz zencefil
1/8 çay kaĢığı hint cevizi-nutmeg rendesi
1/8 çay kaĢığı yeni bahar

Ben glazürü deneyecek sabıra sahip olamadım. Ġlk dilimi yer yemez de (ki o 
fotoğrafta gördüğünüz dilimdi) yazıyı sayfaya koymak için sabırsızlanmaya 
baĢladım. Çünkü ekmeğim çok hoĢ oldu. Tadı damağımda kaldı. Benim 
çeĢitlemem kakolu ve portakal kabuklu..Portakal kabuğu-kakao drajelerini çok 
sevmemden bu Ģeçimim.

Ancak kabuk sertliğini yitirmiyor, kokusu mükemmel bir Ģekilde ekmeğe iĢlese 
de. Eğer bu kokudan vaz geçmek istemiyorsanız portakal kabuğu rendesi 
kullanmanızı tavsiye ederim. Ben doğrayıp koydum, yumuĢamadı.

Ya da en iyisi taze kabuk rendesinin yanı sıra portakal reçeli parçaları koymak 
da olabilir…
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büyüklere masal

Sesin çok hoĢuna gitmiĢti. ―Evlat birinci soruyu geçtin aferin Ģimdi biraz dinlen‖
dedi ve meyveyi bana verdi. Bir an meyveyi alıp diĢlemek istedim ama o an
aklıma anneannem geldi bu meyveyi onun sayesinde kazanmıĢtım onun
hakkıydı aldım ve çantamın içine koydum.

Ses tekrar geldi: ―Evlat 2. soruya hazır mısın diye sordu. ‗‘Evet‘‘ diye cevap
verdim.

―Bu nehrin adı baĢarısızlıktır ama onun içinde bir çiçek var ki ona ümit diyoruz
onu bana al getir‘‘.

Bu sefer iĢimin çok zor olduğunu düĢündüm. Nehrin suyu bulanıktı, ve ayağımı
onun içine uzatmaya korkuyordum. Ġçinde ise insan yüzleri vardı baĢarısızlığa
uğramıĢ ve kendine olan inançlarını yitirmiĢlerin sesleri yankılanıyordu. Ya ben
de onlar gibi olursam diye düĢünmeye baĢladığım sırada çok tanıdık bir ses
kulaklarımı tıkamamı söyledi. ―Sadece yüreğinin sesini dinle , sakın denemeden
baĢaramayacağını asla söyleme. Hatırla Thomas Edison ampulü keĢfederken
defalarca baĢarısızlığa uğradı ama ümidini hiç yitirmedi, baĢarısızlığın kendisine
verilmiĢ bir armağan olduğunu düĢündü. Hatırlıyor musun mitolojide
Pandora‘nın kutusu açıldığında içeride yalnızca ümit kalmıĢtı. Sakın güzel kızım
ümidini hiç yitirme ve sağduyunla o çiçeği alabileceğine eminim. At adımını
göreceksin ki senin yapabilirim, baĢarabilirim düĢüncenle o nehir ortadan
ayrılacak ama yeter ki kendine olan inancını, güvenini asla yitirme.―

Matilda Levi - Selin Zakuto

Engeller Aşılmak İçindir

Temmuz - Ağustos sayımızdaki büyüklere masallara devam 
ediyoruz. Masalın baĢını merak ediyorsunuz bir önceki 
sayıya bakmanızı öneriyoruz. 
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―Simyacıdaki Santiago gibi kendi menkıbeni yaĢamak istiyorsan ―her Ģey bir ve
tek Ģeydir‖ sonucuna varırsın ve neye ihtiyacı varsan onu elde edebileceğini
bilirsin. Unutma ki Tagore‘nın dediği gibi yıldızlar ateĢböceği sanılmaktan
korkmazlar. Sen de bir yıldız ol ve nehrin o karanlık, engel dolu sularını geç,
ıĢığın sürekli seninle olsun, yolunu aydınlatsın.‖

Sesin bana verdiği destekle birden kollarımın kanat Ģekline döndüğünü hissettim
artık ben de bir peri idim ve nehrin suları üstünde yüzebiliyordum. AĢağıda ise
baĢarısız olma korkusunda içinde kabuğuna çekilmiĢ insanlar vardı ve ellerini
uzatıp beni yakalamaya çalıĢıyorlardı kendi girdaplarına çekmek için.

Sonunda nehrin ortasında bulunan eĢsiz güzellikteki çiçeğe ulaĢtım ve biran onu
koparmaya kıyamadım ama Ses‘e kanıtlamam lazımdı o anda çiçek dillendi:
―Merak etme ben senin ümidinim, her canlının bir ümidi vardır ama gelip
araması lazım, çünkü uzak bir hedefimdir ben. Bu yüzden hep benim peĢimde
koĢarlar yorulmadan. Çünkü hayatı sevdiren benim. Bir at arabası için at ne
ise, bir motor için benzin ne ise,insan için de ben oyum. Arabayı nasıl at
çekiyorsa insani da ümit yani ben götürürüm. Benzin nasıl motorun enerji
kaynağı ise ben de insan için yasam kaynağıyım. Ben öyle bir tohumum ki, beni
bir gönle atıp da biraz suladınız mı tıpkı arsız otlar gibi çabucak yeĢeriveririm;
hele ki hayallerle beslenen, bereketli bir tarla ise orada pek kısa bir zamanda,
yalnız yeĢermekle kalmam, dallanıp budaklandığımı fark edemezsiniz.―
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Haydi küçük peri geç kalmadan giden Ses‘e.

AkĢam olmadan Ses‘e çiçeği sundum. Çok memnun olmuĢtu:Aferin sana küçük
kız dedi. Biraz dinlen bu arada çiçeği bana geri verdi .Ama diye tam
söyleyecekken gitti. Ben mataramın içine çiçeğimi yerleĢtirdim. Bunu, bana yol
gösteren meleğime verecektim.

Sabah Ses tekrar geldi.‘‘Küçük kız ilk iki isteğimi yerine getirdin sıra sonuncuda.
Bana mutluluğun anahtarını bul ve getir.

ġaĢırıp kalmıĢtım. Ama mutluluğun anahtarı olmazdı ki. Yüzümü avuçlarımın
arasına aldım baĢladım kara kara düĢünmeye baĢladım. Nerede bulunurdu
acaba mutluluğun anahtarı. Masallardaki gibi Kaf dağında mı yoksa kötü
cadının Ģatosunda mı? Nereye gideceğimi ne yapacağımı bilmiyordum.

Oturdum bir taĢın üstüne,çıkardım flütümü baĢladım çalmaya. Nağmeler
ortama yayıldıkça kendimi evimdeymiĢ gibi hissettim. Canım evim, nasılda
burnumda tütüyordu. Annemi,babamı,ağabeyimi çok özlemiĢtim. KeĢke onların
yanında olsaydım. Annemin sesini duyar gibi oldum. ‗‘kızım mutluluğu ne
dağda ne taĢta ne yerde ara. O ,senin yüreğinde. Yeter ki iste, bak ve gör.

O an düĢündüm ve baktım. Mutluluk, bir Ģeye bağlı olmadan yürüyebilmek,
nefes alabilmek, suyu içebilmek, görebilmek, bakabilmek, hissedebilmek,
tadabilmek, sevmek ve sevilebilmektir. Mutluluk küçük bir çocuğa uzatılan
Ģekerin onun gözlerinde oluĢturduğu pırıltılardır. Mutluluk toz toprak içinde
oynayan çocukların Ģen kahkahalarıdır. Mutluluk yere düĢen bir kiĢiye uzatılan
eldir. Mutluluk, tadı tuzu yerinde olan bir yemeği keyfiyle yiyebilmektir. Mutluluk,
minik bir elin uzattığı çiçektir. Mutluluk, yılların yorgunu, elleri öpülesi bir
annenin Ģefkatli dokunuĢudur. Mutluluk, hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Mutluluk,
sabahın ilk ıĢıklarında kuĢların cıvıltılarını duyabilmektir. Mutluluk, engellere
rağmen baĢarıya ulaĢtığımızda hissettiğimiz hazdır. Mutluluk sevdiklerinizle
birlikte olabilmek, onlardan uzak bile olsanız seslerini yüreğinizde duyabilmektir.
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Ben mutluydum çünkü beni seven ve sevdiğin bir ailem vardı. ĠĢte benim için
mutluluk buydu.

Ben, mutluluğum dedim ve o anda altın bir anahtar gökyüzünden avuçlarımın
içine düĢtü.

Ses‘e gittim .ĠĢte ‗‘mutluluğun anahtarı‘‘dedim.

Ses güldü: ‗‘aferin küçük bilge kız. Senden istediğim Ģeyleri bana getirdin.
peki ya Ģehre girmene izin vermezsem gene mutlu olur musun?‘‘

Derin bir nefes aldıktan sonra yanıtladım: ―Tabii ki üzülürüm. Benden istenileni
yaptım, Ģimdi de siz vaadinizi tutmalısınız. Ama izin vermiyorum derseniz ben de
bir tecrübe yaĢadığımı ve tüm engellere karĢın ailemin ve sevdiklerinin her an
sevgisinin ve desteğinin benimle olduğunu bilmenin mutluluğunu tatmıĢ oldum.‖

Bunu üzerine Ses bana anahtarı uzattı. Ben de hemen çantama koydum.

―Aferin bilge küçük kız Ģehrime girebilirsin‖ dedi. ―Ancak son bir sorum var sana.
Verdiğim meyve, çiçeği ve anahtarı neden çantana koydun? Onlar senin
hakkındı.‖

―Bilgelik meyvesini anneannemin, ümit çiçeği koruyucu perimin ve verdiğiniz
anahtarı da annemin yüreği sayesinde kazandım. Bunlar onların hakkı‖ dedim.

Artık sırtımda çantam, bir elimde sopam diğer elimde anahtarla sevgili Ģehrime
doğru zafer kazanmıĢ bir komutan edasıyla gidiyordum.
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