
ekim 
2011 

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

Vincent van Gogh 
 
 



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 
 
Yine bir  martı dergisi, aylardan Ekim, mevsim sonbahar… 
Yapraklar minik bir rüzgarda bile yerlerde, renkleri yeşilden 
sarıya, kırmızıya dönmeye başladı. Biz takıldık martının  
kanatlarına ve uçuştayız.  Bakalım bizleri nerelere götürecek? 
 

Derginin adı neden Martı? Çünkü ben Richard Bach’ın Martı 
kitabındaki Martı Jonathan Livingston’un hayranıyım  
 

Neden bir dergi çıkartıyorsunuz?  Çünkü yaşadıklarımızı, 
bildiklerimizi, seyrettiklerimizi, okuduklarımızı paylaşmayı 
seviyoruz. Her konuda yazı çıkabilir karşınıza bu dergide… 
Çünkü Martı dergisi bir beslenme çantası, canımız ne istiyorsa, 
neye ihtiyacımız varsa biz ulaşıyor, yaşıyor ve ulaştığımız herkes 
ile paylaşıyoruz. 
 

Martı dergisinin yazarlarını sizlere tanıştırmaya başlıyorum bu 
sayıdan itibaren, her sayıda farklı yazarlarımıza onların 
duygularından bakarak tanışacağız. Bu sayımızda Ayhan A. 
Birlik, Sevil Mert ve Nurcan Örtügen Gök var. 
 

Sinema köşesinde Meriç Renkver “Bir Zamanlar Anadolu’da” 
filmini yazmış. Ustanın en sevdiğim filmi bu oldu, Ankara 
bozkırları ve sıradan insanların sıradan hikayesi beni de çarptı. 
Ödül töreninde yaptığı konuşmadan o unutulmaz replik 
zihnimde döndü durdu “Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim, yalnız ve 
güzel ülkeme armağan ediyorum.”  
 

Çok sevdiğim arkadaşım Mine Kılıç bizim için Koşan Adam’ın 
başarı hikayesini yazdı.  
 

Kariyer sohbetinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. 
Işık Akgöl  var.  Farklı bir kariyer hakkında daha ipuçlarını 
bulacaksınız.  
 

Martı dergisini okuyun, okutun ve paylaşın.  Martılar yol 
arkadaşınız olsun.  
 

Sevgiyle mutlu olun…  

yasemin ne der 
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Mine KILIÇ 
Koşan Adam 

Ġnsanın doğayla imtihanı, insanlık tarihiyle baĢladı.  
Nüfus arttıkça kaynaklar azaldı, “topraktan gelen” insan kendini inkar etti, 
doğayı katletti.  
Elbette “bunları biliyoruz”!  
Bunları okumaktan da dinlemekten de “çok sıkıldık”!  
Bu satırların yazarı da yazmaktan sıkıldı elbet.  
  
Biz “sıkılanlar” yerimizde oturup sıkılmaya devam ederken bir grup insan “ait 
oldukları yere” gittiler. 
24 ekim – 2 Ekim arasında doğayla savaĢmak yerine, seviĢmeyi seçtiler.  
Fethiye‟den Antalya‟ya uzanan tarihi Likya üzerinde 250 kilometreye yakın yol 
kat ettiler.  
  
Dünya çapında en zorlu parkurlardan biri kabul edilen Likya Yolu Ultra 
Maratonu‟na (LYUM) 27 kiĢi baĢladı, 18 kiĢi bitirdi.  
Galiptir bu yolda mağlup!  
Bu iĢe cesaret etmek bile bitirmek kadar değerlidir.  
  
LYUM yarıĢmacıları arasında bir tanesi çok özel bir amaç için oradaydı.  
Bu amaç olmasa da orada olacaktı aslında.  
Ġkinci kez katıldığı LYUM‟a farklı bir anlam katmak istedi yalnızca. 
Hem kendisi hem de toplum için…  

Çoğu insan için yeni bir dünyanın kapısıdır koĢmak… 
Onları özgür kılan, bir amaç için emek vermenin kutsallığını 
gösteren ya da sadece “kendilerini buldukları”, “kendileriyle 
oldukları” özel bir uğraĢtır… Kemal Hoca için bunların 
hepsi de olabilir hiçbiri de… Ama onu ayrıcalıklı kıldığı 
kesin.  
  

7 

baĢarı öyküsü 
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Milli sporcu Kemal Özdemir, LYUM‟da TEMA yararına koĢtu.  
TEMA, bu anlamlı projeyi duyurmak için Antalya‟da bir basın toplantısı 
düzenledi.  
Özdemir‟in arkadaĢları ise sosyal medyada örgütlendi, LYUM için facebook 
sayfası açıldı, twitter‟da mail gruplarında duyurular yapıldı. 
  
Özdemir koĢtu, fidanlar dikildi… 
YarıĢla ilgili bilgiler, sıralama, Özdemir‟in neler yaptığı gün be gün sosyal 
medyada paylaĢıldı.    
240 kilometrelik yarıĢ bittiğinde, 2 bin ağaca ulaĢılmıĢtı bile… 
Projenin hedefi gerçekleĢti, TEMA erozyon sorununa, çölleĢmeye, katledilen 
doğaya bir kez daha dikkat çekti.  
Bu yazının amacı ise bu özel insana, Kemal Özdemir‟e dikkat çekmek… 
  
Aslında herkes ona “Kemal Hoca” diyor. 
Bir de “KoĢan Adam”! 
Hoca unvanı uzun yıllardır var.  
Yıllardır atletizm antrenörlüğü yapıyor, kendini spora adamıĢ biri o.    
10 yaĢında da öğrencisi var, 60 yaĢında da… 
Onlarca sporcu onun özgün programları ile yıllardır baĢarıdan baĢarıya 
koĢuyor. 
 
Sürekli öğrencilerinin “ensesinde”… 
LYUM‟da yarıĢırken bile çoğunu tek tek arayıp hesap soracak kadar takipçi, 
disiplinli.  
 
Günün 24 saati, sabırla, hepsine bilgi verecek kadar enerji dolu… 
Enerji derken, “güneĢ enerjisi” gibi sınırsız bir Ģey düĢünün… 
Herkese yeten, her yere yetiĢen… 
 
Yaptığı iĢe aĢkla bağlı olmakla ilgili bir bey belki de bu… 
Her güne heyecanla uyanmak, sürekli emek vermek, merak etmek, tutkulu 
olmak, karın ağrısı çekmek, coĢku duymak… 
 
Öğrencilerine de bu duyguyu geçiriyor: “Sevmeden koĢamazsın ve zaten niye 
koĢasın?” 

8 
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Kemal Hoca solak… 
Ama sol kolu yok… 
Küçücük bir çocukken geçirdiği tren kazası hayatının akıĢını bambaĢka bir yöne 
çevirmiĢ. 
KoĢmaya baĢlamıĢ… 
Küçük bir parantez açalım ve koĢan her insana sorulması gereken soruyu 
soralım: Neden koĢuyorsun? 
Çoğu insan için yeni bir dünyanın kapısıdır koĢmak… 
Onları özgür kılan, bir amaç için emek vermenin kutsallığını gösteren ya da 
sadece “kendilerini buldukları”, “kendileriyle oldukları” özel bir uğraĢtır… 
Kemal Hoca için bunların hepsi de olabilir hiçbiri de… 
Ama onu ayrıcalıklı kıldığı kesin.  
LYUM‟da sırtında 20 kiloluk bir çantayla koĢtu.  
Ġstanbul‟da düzenlenen bir yarıĢta, triatlona katılan ilk engelli sporcu oldu, 
yüzdü, bisiklete bindi, koĢtu… 

9 



Onu tanıyan herkesin aklına Ģu soru geliyor: Peki dengesini nasıl sağlıyor? 
Dengesinin arkasında ne mucize var ne de Allah vergisi bir yetenek… 
Kendi kendine geliĢtirdiği yöntemler var sadece. 
Emek var, istek var, hırs var, yaĢama sevinci var.   
Öyle bir denge sağlamıĢ ki maratonlarda inanılmaz dereceler elde ediyor ve 
bunu sürekli yapıyor.  
  
Çok baĢarılı bir sporcu… 
Çok baĢarılı bir eğitimci…  
Spor akademisinde ve Deniz Harp Okulu‟nda çalıĢmıĢ.   
Milli takıma kadar yükselmiĢ.  
Hollanda‟da, Çek Cumhuriyeti‟nde, Pekin‟de düzenlenen farklı 
organizasyonlarda ön sıralarda yer almıĢ, Türkiye‟yi baĢarıyla temsil etmiĢ.  
  
DemiĢtik ya, “güneĢ enerjisi” var onda… 
Gelecek günlerde bu enerjiyle ortaya çıkacak yeni projelerle karĢılaĢmaya hazır 
olun.  

10 
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Kadıköy Belediyesi,  Dünyaca ünlü sanatçımız ġair ve Ressam Bedri 
Rahmi Eyüboğlu‟nu,  doğumunun 100. Yılında, özel bir sergiyle 

anıyor. 4 Ekim‟de baĢlayıp 4 Kasım‟a kadar sanatseverlerle 
buluĢacak sergide, Eyüboğlu Ailesi‟nin koleksiyonundan çok özel 
eserler ile Bedri Rahmi Eyüboğlu‟nun çalıĢma masası, kullandığı 
resim fırçaları, Ģiirlerini ve yazılarını yazdığı daktilosu gibi kiĢisel 
eĢyaları,  yazmalar, seramik objeler, dünyaca bilinen tabloları, 

ölmeden önce üzerinde çalıĢtığı, vefatıyla yarım kalan “Mor Han” 
adlı tablosu ve daha önce sergilenmeyen yirmibeĢ tablonun yanı 

sıra, doksan parça sanat eseri yer alıyor. 
 

Ġstanbul Oyuncak Müzesi‟nde her salı saat 11:30-13:30  arası, 
kariyer, marka ve iletiĢim  danıĢmanı Yasemin Sungur‟un 

düzenlediği “Kitap ile Sohbet” bu sene dördüncü yılına merhaba 
diyor. Bu sezonun ilk kitabı, Nietzsche Ağlandığında olarak 

belirlendi. Bir ay boyunca Irvin D. Yalom‟un bu kült kitabı 
irdelendikten sonra, Kitap ile Sohbet dördüncü yaĢına baĢka 

kitaplarla devam edecek.   Etkinliğe katılmak ve kayıt yaptırmak 
için Ġstanbul Oyuncak Müzesi‟ni aramak yeterli.   

www.yaseminsungur.com 
  

Fransız sanatçı Bertrand Ivanoff‟un 2011 ilkbaharında Üsküdar‟da 
gerçekleĢtirdiği projede, eski bir yapının mimarisi çok renkli bir dizi 
çizgiyi taĢımaktaydı. Bu neon çizgiler bugün Fener‟de 180 metrelik 

düz bir çizgiye dönüĢtü. Temelde aynı olan geometrik form, içerik 
değiĢtirerek farklı bir anlam yüklendi. Fener‟de bulunan Filistinli 
Hristiyanlara ait bir alanda yer alan bu yeni ıĢık çizgisi, eski bir 

kalıntı duvardan baĢlamakta, ahĢap bir yapıda devam etmekte ve 
alanı çevreleyen duvarlar üzerinde son bulmakta.  

Birçok kültür, dil ve dini buluĢturan Ġstanbul ve Türkiye‟nin tarihinin 
altını çizerek simgeleĢtiren bir çizgi.  

Mekân: Metroloji Kilisesi ya da eski Filistin Ortodoks Hıristiyan 
Kilisesi‟nde arazi ve bina üzerine neon ıĢık yerleĢtirmesi.  

Adres: Çimen Sokak ve Sancanklar yokuĢu arasında Vodina 
Caddesi‟nde. Fener,  Fatih  

ĠletiĢim: Proje, Ekim ayı boyunca her akĢam 19:30 ve 21:30 arası 
çevredeki caddelerden görünür olacaktır (Ġçeriden eriĢim yoktur).  

www.facebook.com/Bertrand.Ivanoff 

Kültür Sanat Ajandası 
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Caz tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği, Türkiye‟nin en uzun 
soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 21. yılında 
yine dopdolu. ġehrin Caz Hali sloganı ile bu yıl 13 Ekim – 3 
Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek Festival‟de,  dünyaca 
ünlü caz sanatçıları yer alacak. Zengin konser programı, atölye 
çalıĢmaları, paneller, yarıĢmalar, cazlı brunch‟lar ve “Kampüste 
Caz”  konserlerinin yer aldığı 21. Akbank Caz Festivali‟ni 
kaçırmayın.  www.akbankcaz.com , www.akbanksanat.com 
 
Üslupları ile çocuksu samimiyeti ve doğallığı yansıtan naif 
ressamlar, kullandıkları coĢkulu renkleri ve masalsı anlatımları ile 
dikkat çekiyor. 26 Kasım‟a kadar Alta Sanat Galerisi‟nde 
gerçekleĢtirilecek olan “Orada Bir Yer Var DüĢlediğim” 
sergisinde  naif tarzın gözde ressamları  Bayram GümüĢ, Berra 
Yılmaz, Chermine Vidori, Sema Çulam, ġule Özer Ve Zeynep 
San‟ın eserleri yer alıyor:  www.altasanat.com  
 
Yapı Kredi Gönüllüleri Platformu bünyesinde yer alan Yapı Kredi 
Emeklilik Gönüllüleri, “Yontu” projesi kapsamında Cumhuriyetin 
50. Yılı için yaptırılan ve zamanla yıpranan heykellerin bakımı ile 
restorasyonunu üstlendi. Yapı Kredi çalıĢanları arasında 
gönüllülük bilincinin ve takım çalıĢmasının yaygınlaĢtırılması 
amacıyla 2009‟da kurulan Yapı Kredi Gönüllüleri Platformu, 
zamanla bir sosyal sorumluluk platformu haline geldi. Yapı Kredi 
Gönüllüleri, Yontu isimli projeyle Ġstanbul‟da bulunan 
Cumhuriyetin 50. yıl heykellerinin bakımını gerçekleĢtirmeye 
baĢladı. 
 
Geçtiğimiz ağustos ayında Ġstanbul‟un en yüksek binası 
Sapphire‟de 236 metrede sahneye çıkan Tuluyhan Uğurlu, büyük 
ilgi gören konserlerini aynı mekanda tekrar ediyor.  Konserler 14 
Ekim Cuma ve 15 Ekim Cumartesi akĢamları saat 20:30‟da, 
Sapphire Seyir Terası‟nın bir üst katında (55. Kat) 360 derece 
Ġstanbul manzaralı etkinlik salonunda gerçekleĢecek. Tuluyhan 
Uğurlu, konserde “Sonsuza Kadar Ġstanbul” isimli eserini 
seslendirecek. Eser Ġstanbul üzerine hazırlanmıĢ özel bir görsel 
gösteri eĢliğinde sunuluyor.   

Daha fazla kültür sanat: 
 www.kultursanatajansi.com 
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Yasemin SUNGUR 

Tanıştırayım; Martı Yazarları   

Ayhan A. Birlik 
http://fikiriscisi.com/blog 
  
Ayhan kendini “Fikir iĢçisi” olarak tanımlıyor ve ekliyor, yeniyi, yenilikçiyi, 
geleceği, önde yaĢamayı, ilk görenlerden olmayı, ileriyi, ilerlemeyi, geliĢmeyi, 
geliĢtirmeyi, güncel kalmayı seven bir adam. 
Ġlk Blog yazısını 31 Mart 2006'da yazmıĢ. Ayhan, neden yazdığını bakın nasıl 
anlatıyor: 
 
“Yazı yazmak benim en büyük terapim. Mutluluğum, huzurum, rahatlığım yazı 
ile çok daha yüksek seviyelere ulaĢıyor. Ayrıca sanırım, kiĢisel tarihime bıraktığım 
ekmek kırıntıları gibi bir iĢlevi var yazdığım her ayrı yazının.  
 
Geri dönüp baktığım zaman geçtiğim yollarda aklımdan neler olup bittiğini 
görebiliyorum. O günlerde dünyaya hangi açıdan baktığımı, haleti ruhiyemi ve 
düĢünce yapımın nasıl değiĢikliklere uğradığını anlayabiliyorum. 
  
Bugün ise fikiriscisi.com benim en büyük terapistim. GeçmiĢime açılan 
pencerem.” 
 
Ayhan bizi her ay bizi hayal dünyasının kahramanları ile geziye çıkartıyor. 

Alternatif ĠK Sözlüğü  
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Sevil Mert 
http://www.cokokuyancokgezen.com 
  
Sevil, sürekli gezileriyle ilgili sorular soran arkadaĢları yüzünden yazmaya 
baĢlamıĢ.  2008 yılından beri gezi yazılarımı Cokokuyancokgezen.com isimli 
blogunda yazıyor. 
  
“Önce çok amatör baĢladım, devam eder miyim emin olamadım, insanlar 
okudukça geliĢti, zamanla Ģimdiki halini aldı. Herkese ayrı ayrı anlatacağıma, 
yazarım bir sürü insana ulaĢır dedim. Nitekim öyle de oldu.  
  
En fazla karĢılaĢtığım „nasıl bu kadar çok geziyorsun‟ sorusunun cevabını 
yazmaya baĢladım aslında. Bunun altında bilinmek istenenler; nasıl vakit 
buluyorum, gezilerimi nasıl organize ediyorum, planlamayı nasıl yapıyorum, 
nasıl finanse ediyorum gibi konuları özellikle yazmaya çalıĢıyorum. 
  
Geziyi planlamaya baĢladığım andan baĢlayarak her adımını yazıyorum, 
içimden nasıl gelirse. Bazen sadece bir fotoğrafın altına iki cümle bazen bazen 
de tüm detaylarıyla 20 günlük bir gezi olabilir. Bazen de benim gibi gezme 
tutkunu dostlarımın röportajlarını yayınlıyorum.” 
  
Çok Okuyan Çok Gezen de sadece gezi yazıları yazılan bir blog değil, Sevil 
yazıları ile pek çok insana gezme aĢkını aĢılıyor, onları motive ediyor.  
  
“Artık tek yazma nedenim paylaĢmak değil, daha fazla insanın gezmesine ön 
ayak olmak. Blogum vesilesi ile pek çok gezme tutkunu insanla da tanıĢma, 
arkadaĢ olma fırsatı buluyorum. Düzenli olmasa da Çok Okuyan Çok 
Gezenlerle bir araya gelip ortak zevklerimizi konuĢuyoruz. Blogumu takip 
edenlerin seyahat planı yapmadan mutlaka bloguna bakıyoruz demesi de ayrıca 
paha biçilmez. Yani blogdan öte artık benim için.” 
   
Sevil Mert her ay bizi gezilere çıkartıyor ve bizde onunla birlikte geziyoruz / 
uçuyoruz. 
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Nurcan Örtügen Gök 
http://fezamen.com/ 
  
Ġlk blog yazsını 23 Nisan 2009'da yazmıĢ.  
  
Nurcan‟ın blogu “Yıldızlara âĢık, gökyüzü tutkunu minik bir göktaĢının fezayı ve 
kendini keĢif yolculuğunu anlatır.  
  
Blog yazmaya gökbilimini halkın anlayabileceği ve günlük konuĢma tadında bir 
dille anlatarak öğrenmek, öğrendiklerimi paylaĢmak ve Teleskop yapımı ile ilgili 
kısıtlı Türkçe kaynak sayısını artırmak amacı ile günce tutarak baĢladım. 
  
Sonsuz evreni çıktığım keĢif yolculuğunda neler yaptığım ve neler 
yapabileceğimin tarihini yazıyor blogum bana. Gidilecek daha çok yol 
olduğunu, varmak için daha bir çok kiĢiye ilham kaynağı oluĢturmam gerektiğini 
Ġfade ediyor.  
  
Nurcan‟ın yolculuğu geliĢerek devam ediyor, evet gidilecek daha çok yol var ve 
Nurcan bize de yeni yollar gösteriyor. 21 Mart 2010'da 
http://www.ilkteleskobum.org  blogu devrede. Bu blogun amacı ise; gökbilimine 
olan ilginin yaygınlaĢtırılması ve herkes için bilim felsefesinden hareketle kendini 
halk için bilime adayan bir kadının Türkiye‟de her ilde en az bir ilkokula 
senelerce kullanılabilecek el yapımı delikli boru (teleskop) dikmek amacı ile 
baĢlattığı sosyal sorumluluk projesinin geliĢimini ve surecini anlatan bir blogtur.  
  
Türkiye‟de 81 ilde 81 ilkokula teleskop hediye edilmesi ile ilgili proje ile ilgili 
her Ģey bu blogta.  
  
Nurcan‟ın hedeflerine ulaĢacağına olan inancımı bu çarpıcı cümle güçlendiriyor. 
  
“Blogumdaki haritayı açıyorum. Teleskop hediye edilen okullara bakıyorum. Ġster 
kısıtlı ister geniĢ olanaklara sahip okullarda okuyan çocuklarımız olsun hepsi 
için uzaya gitmek ülkemizde bir hayal. Ama o haritaya baktıkça bir gün o 
teleskoplarla evrene bakan bir çocuğun büyüyüp bu hayali gerçek yapacağına 
inanıyorum.”  
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Meriç RENKVER 

Anadolu’nun Bağrında 

Benzersiz Bir Gece Yolculuğu  

Türk sinemasının 2000‟li yıllarına damgasını vuran Nuri Bilge Ceylan‟ın son 
filmi “Bir Zamanlar Anadolu‟da”, güz döneminin en önemli sinema olayı olarak 
değinilmeyi ve seyredilmeyi hak ediyor. Filmin, hem Ceylan‟ın genel sinema 
anlayıĢından izler, hem de filmografisindeki geliĢim açısından yenilikler taĢıdığını 
söyleyebiliriz. 
  
Basit Olaydan Ġnsan Ruhunun Derinliklerine 
Filmin, izleyiciyi kolaylıkla yanına alıp götüren basit bir öyküsü var aslında. 
Savcı, polis, doktor ve yardımcı personelden oluĢan bir ekip, yanlarında zanlı 
olarak bulunan iki kiĢiyle birlikte, Anadolu‟nun bozkırlarında bir ceset 
aramaktadır. ArkadaĢlar arasında iĢlendiği anlaĢılan bu cinayetin kurbanı; 
rüzgârın gizemli Ģekilde uğuldadığı, yağmurun her an patlamaya hazır olduğu, 
gölgelerin adeta dans ettiği, tarihi kabartmaların ĢimĢeklerle aydınlandığı bir 
gece boyunca aranır. Olayın kendisi veya nedeni o kadar önemli değildir, zira 
olay, küçük bir yerleĢimdeki hayata ve insan dokusuna ıĢık tutmak için bir 
vesiledir. Bir düzine erkeği taĢıyan araçların farları çevreyi aydınlatmaya 
çalıĢırken, Ceylan‟ın kamerası da, hayatın ve insanların dokusu üzerine ıĢık 
tutmayı hedefler. Hayatın sıradanlığını, bozkırın sıkıntılarını, boğucu alıĢkanlık ve 
bürokratik uygulamaları yaĢayan, en basit konuları bile kolayca halledemeyen, 
bazen saf, bazen kurnaz, kadınlarla iliĢkileri sorunlu bir avuç insanı/erkeği izleriz 
film ve gece boyunca.  
  

Nuri Bilge Ceylan‟ın son filmi “Bir Zamanlar Anadolu‟da”, 
rutin kasaba hayatıyla birlikte, saflığı ve zaafları içinde 
kasaba insanını da, otopsi masasına yatırıyor. 
  

sinema 
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Erkeklerin Ardındaki Gizemli Kadın Dünyası 
Film, ana karakterleri itibariyle tam bir erkek filmi gibi gözükse de, filmin 
erkekler üzerinden kadınlara da ıĢık tutmayı hedeflediğini es geçmemek gerekir. 
Filmin bu yönü, bir ara duyulan “her karıĢıklığın ardında bir kadın olduğu” 
Ģeklindeki kliĢe bir söze indirgenemez hiç kuĢkusuz. Sadece iki kadının 
göründüğü, diğerlerinin varlığını ise ancak hissettiğimiz öyküde, kadınların 
erkekler üzerindeki bu gölgesel ağırlığı, filmin özgünlüğünü oluĢturan 
unsurlardan sadece biri. Bu özgün yan, incelikli bir senaryo çalıĢması 
yapıldığının da en önemli göstergesi. Polisin telefonla konuĢtuğu ve çekindiği 
karısı, doktorun soluk fotoğraflarda yaĢayan karısı, savcının intihar etmiĢ 
olabileceği ima edilen karısı, zanlının ayakta kalmayı baĢaran karısı, erkeklerin 
mutsuzluk ve zafiyetlerinin arkasındaki güçlü ve fakat anlaĢılması zor kadınların 
birer örneği olarak belirir bu gece yolculuğunda. 
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Ve muhtarın evinde oturulup sohbet edildiği bir anda aniden ortaya çıkan, 
elindeki gaz lambası ve çay tepsisi ile karanlığın içinden bir melek gibi beliren, 
her erkeğin etkilenebileceği bir tazeliğin temsilcisi olan muhtarın kızı, adeta bir 
masal kahramanı gibi erkekler dünyasının tam ortasına düĢer; her biriyle göz 
göze gelir, her birinde ayrı bir etki bırakır, geleneksel ziyaret kalıpları içinde çay 
ikram eder ve yine usulca kaybolur karanlıkların içinde. Ortak algı ve ilginin 
odağı oluveren melek yüzlü kızın görücüye çıkar gibi belirip yok olduğu bu 
sahne, son derece estetik bir mizansenle, filmin doruk noktalarından birini 
oluĢturur.  
 
Otopside Görülen Ġç Dünyalarımız 
Ve gece yerini, yoğun rüzgârın öncülük ettiği yağmurlu bir sabahın serinlik ve 
dinginliğine bırakır. Giderek gerginleĢen bir gecenin ardından sabaha karĢı 
ceset bulunmuĢ, zanlının ifadesi alınmıĢ ve görev tamamlanmıĢtır. Ekip, hayatın 
rutini içinde dağılmıĢ ve geriye sadece otopsi iĢi kalmıĢtır. Ceylana‟a özgü 
atmosferik anlatımın yoğunluğu, gün ıĢığından otopsi sahnesine kadar bir 
miktar azalsa da, son derece etkileyici bir finalle film yeniden gücünü gösterir ve 
noktayı koyar anlatmak istediklerine. Bir araç olarak ele alınan cinayet olayı, 
Ceylan‟ın diğer filmlerine paralel Ģekilde klasik bir sonla noktalanmaz; ama 
otopsi nasıl bir inceleme sürecinin sonuysa, filmin akıĢının da simgesel sonunu 
oluĢturur seyirci için. 
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Göstermeden anlatmanın en önemli örneklerinden biri olan bu sahnenin, 
aslında film boyunca kamerayla yapılan otopsinin izdüĢümü olduğu söylenebilir. 
O ana kadar kasaba hayatı ve insanı üzerine kamerayla vurulan neĢter, bu kez 
somut olarak bir insana vurulmaktadır. Karanlığın içinde kat edilen yol boyunca, 
savcı, polis, doktor, jandarma, iĢçi, muhtar, hemen herkes küçük neĢter 
darbeleri vurmak üzere otopsi masasına yatırılmıĢ ve bu insanların ruhlarının 
derinliklerinden kimi izler dökülmüĢtür seyircinin belleğine. 
  
Ġnsan Ruhuna Görsellikle UlaĢmak 
Ceylan‟ın sineması, her seferinde yeni unsurlar eklenerek, daha olgun ve farklı 
noktalara ulaĢtı. Belki ilk filmlerindeki öyküsüzlüğün ve sessizliğin getirdiği 
vurgular azaldı, ancak insan ruhunun derinliklerine sinemanın temeli olan 
görsellikle ulaĢma çabası hiç kaybolmadı. Bu bakımdan “Bir Zamanlar 
Anadolu‟da”, en fazla diyalog içeren filmi olmasına rağmen, görsel gücüyle yine 
tipik bir Ceylan filmi. Anadolu‟nun bağrındaki bu benzersiz gece yolculuğunun, 
tüm oyuncuların dengeli performansları ve baĢarılı görüntü çalıĢmasıyla da, 
Ģimdiden Türk sinema tarihinde kendine özgü bir yer edindiğini söylemek yanlıĢ 
olmaz. 
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Çiçekler pencereme geldi bu sabah 
neler demediler ki; 
KıskanmıĢlar seni, 
ve sana inat! 
..daha güzeller Ģimdi. 
  
Ağustos 2003 / Salih MALAKCIOĞLU 

( pencere ) 
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Geçtiğimiz hafta Karadeniz‟in en güzel yaylalarında motosikletle seyahat etme 
fırsatım oldu. Doğu Karadeniz‟in cennet köĢesi Artvin ve çevresinde büyükçe 
bir daire çizdim. Ne yazık ki, çok üzüldüm, çok sinirlendirdim. Oralarda çok 
büyük bir katliam yaĢanıyor, herkesin gözü önünde bu ülkenin akciğerlerine 
kanser yerleĢiyor. Yıllardır devam eden hummalı bir çalıĢma oradaki dağları 
oyuyor, derelerin yönünü değiĢtiriyor, hatta dereleri yok ediyor. Köyleri 
yerlerinden ediyor, ekolojik dengeleri altüst ediyor, hayvanların yaĢam 
alanlarını yok ediyor. 
 
Gördüğünüz fotoğraf, Artvin Derince baraj inĢaatından: 

Sevil MERT 

HES’lere Hayır 

hayallere yolculuk 
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Göller Yöresi‟nin Yok EdiliĢine De ġahit OlmuĢtum… 
Çocukluğum Göller Yöresi‟nde geçti. Tarım alanlarına su sağlamak için, gölleri 
besleyen su kaynaklarının üzerine barajlar kuruldu. Büyük törenlerle açılıĢları 
yapıldı. Sonra tarım alanları yetmedi, göller kurutuldu. Aradan on yıl geçince su 
kaynakları kurudu, tarım arazileri verimsizleĢti. ġimdi Göller Yöresi, Türkiye‟de 
iklim değiĢikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri. Bazı kısımları çölleĢme 
riski ile karĢı karĢıya… Kendi ellerimizle oradaki doğayı mahvettik… 
 
“Hes” in Ne Olduğundan Haberiniz Var Mı?  
HES‟in  yani hidroelektrik santralin, önce hava ve çevre kirliliği yaratmayan dost 
bir enerji kaynağı olduğu söylendi. 
 
Halbuki bu santraller akarsular üzerine kuruluyor.  Akarsuyun bulunduğu 
bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak üstündeki Ģelaleler, doğal güzellikler, tatlı 
su balıklarının yuvaları, kanyonlar tahrip edilmekte. Koruma alanlarına dahi bu 
santraller kurulabiliyor. 
 
Halk HES‟lere KarĢı Duyarsız 
Doğu Karadeniz‟de neredeyse delinmeyen yer kalmamıĢ. Orada halkın bir 
kısmı, bu yeni ekonomiden memnun, iĢ fırsatı doğmuĢ pek çoğuna, Ģehre 
binlerce yeni insan gelince ekonomi canlanmıĢ. Peki ya bitince? Borçka‟da 
sohbet ettiğimiz bir esnaf, baraj inĢaatı sırasında 2500-3000 kiĢinin geldiğini ve 
Borçka‟ya para akıttığı, inĢaat bitip de, gittiklerinde ise aslında barajın 
kendilerine hiçbir faydası kalmadığını anladıklarını anlattı. 4 yıllık sefa için 
binlerce yıl yerine koyamayacakları doğanın katledilmesine göz yummuĢ halk. 
 
Bilinçsiz… 
 
AĢağıdaki fotoğraf bir manzara fotoğrafı değil. Baraj inĢaatı yüzünden boĢaltılan 
bir köy var… 
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Artvin-Yusufeli arasında 90 km boyunca HES inĢaatı devam ediyor. O vadinin 
tamamı sular altında kalacak. Dünyanın en güzel vadilerinden biri, içindeki 
ekolojik sistemle birlikte sular altında kalacak. Türkiye‟nin akciğerlerindeki 
kanser tümörü biraz daha büyüyecek. Çok geç olmadan dur demeliyiz. Milli 
parkların ortasındaki bu inĢaatı durdurmalıyız. Tek baĢımıza değil, ancak birada 
olarak durdurabiliriz. 
 
Yol boyunca aĢağıdaki gibi tepki yazılarını görmek mümkün: 
HESLERE HAYIR! 
  
Bu konuda destek verebileceğimiz organizasyonlar: 
Derelerin KardeĢliği Platformu   
Hes‟lere KarĢı Ortak Mücadele Platformu 
Karadeniz Ġsyandadır  
Nükleer Silahlara Ve Santrallere Hayır 
Heslere KarĢı Birebir ÇarpıĢan 10 Kahraman 
 
Destek olun, olun ki bu katliamı durdurabilelim…. 
 
Son olarak aĢağıdaki fotoğrafta, çevreye verilen rahatsızlığın geçici olduğu 
sanılıyor. 
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Ayhan A. Birlik 

Yeni Şeyler Söylerken 

AAB 

“Yeni BaĢlangıçlar” heyecan içerdiği kadar, tereddüt de 
içerebilir kimileriniz için. Bazen korku ve endiĢe yaratabilir 
içimizde. ĠĢimizi değiĢtirmek, yeni bir aĢka merhaba demek, 
hatta dolabımızı yenilemek bile zor gelebilir kimi zaman. 
Önemli olan bu duygularla yüzleĢme ve size 
kazandıracaklarını düĢünmektir. 

34 

„Yeni‟ kelimesinin kimi insanlar için, ne kadar korkunç olduğunu hiç düĢündünüz 
mü? 
 
Kimi insanlar derken, sakın yakın çevremi ve sizi bu korkunun dıĢında tuttuğumu 
sanmayın lütfen. Her ne kadar ünlü Türk düĢünürü Sertab Erener‟in o keyifli 
Ģarkısını söylerken eĢlik etsek de,  yeni bir aĢk,  yeni bir iĢ,  yeni bir 
duruĢ,  yeni dokunuĢ… gibi Ģeylere kalkıĢmak her babayiğidin harcı değildir. 
  
Gelin biraz örneklendirmeye çalıĢalım; 
  
Yeni Bir ĠĢ?  
Kolay değildir elbette, yıllardır çalıĢtığın, aĢina olduğun, evinden çok zaman 
geçirdiğin masanı, ofisini, dostlarını, ortamını bırakmak ve hiç bilmediğin 
kimselerle gününün neredeyse yarısını geçirmeye baĢlama kararı vermek. 
HerĢeyin yeni olduğu Ģartlara ayak uydurmaya çalıĢmak. 
  
Yeni Bir AĢk?  
Bir dakika ya! Birkaç zaman önce ayrıldığın kalbe alıĢmak için ne kadar 
zorlanmıĢtın anımsıyor musun? Sen değil miydin baĢka ten, baĢka koku, baĢka 
isim nasıl içime siner diyen? Bir de kalkmıĢ yeni bir aĢk diyorsun Ģimdi… 
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Yeni Bir Tarz, Yeni Bir Stil, Yeni Bir Gardırop? 
“Hah, oldu olacak bir de küpe taksaydın bu yaĢında”  derler adama abicim. 
Kattın mı hesaba hiç mahalle baskısını?  
 
O mavi saç yakıĢır mı hiç senin gibi iĢ hayatının profesyonel kadınına be 
ablacım? 
 
Otur oturduğun yerde, yeni  adetler çıkarma. 
  
Yeni Bir Hayat? 
- Ne demek istiyorsun yeni bir hayat derken dostum? 
- Hmm ne bileyim… Misal, baĢka bir ülkeye taĢınırım, orada Ģansımı denerim. 
- Oldu birader, dilini bilmediğin bir ülke, hiç dostun yok etrafında, sokakları 
yolları bilmiyorsun. 
- Ama yeni bir dünya? 
- Yalnız kalacağın yeni bir dünyayı ne yapacaksın? 
- …. 
  
Yenilikler, yanlarında bilinmezleri de getirir insanların hayatlarına. Bilinmezlerden 
korkar insanoğlu. En çok kullanılan deyimlerimizden değil midir  “Eski köye yeni 
adet getirmek” ? 
 
Ġnsan, doğası gereği  bilinmeze, tahmin edilemeze, değiĢikliğe dirençli 
davranabilir; statüsünü korumak isteyebilir.  
  
Aslında düĢündüğümüz zaman, yeniliğe karĢı koymak, direnmek, yaĢadığımız Ģu 
günlerde doğru değil. Kaldı ki, martıların kanat açtığı o aydınlık gökyüzümüze 
yakıĢmaz kara bulutlar. 
  
Gelin bu yazıyı yüzlerce yıl geriden gelen o koca yüreğin ıĢığıyla aydınlatalım: 

  
“Dünle beraber gitti 
Ne kadar söz varsa, düne ait cancağazım. 
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” 
- Mevlana Celaleddin Rumi 
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Ayşe Dural 

Serotonin Dağıtan Doktor : 

Dr. Işık Akgöl  

Serotonin Mutluluk Akademisi‟nin mottosu „bedenini hisset, ruhuna dokun, 
zihnini keĢfet”. Yıllardır beden sağlığı için çalıĢan Dr. IĢık Akgöl, bu süreçte, 
bedensel sorunları kronik seyreden kiĢilerin, zihinsel ve ruhsal açmazları 
olduğuna ve bu kiĢilerde tedavilere çok iyi cevap alınamadığına tanık olmuĢ. 
Gerçek sağlık ve mutluluğun ancak „beden-zihin-ruh‟ üçlemesinin formda ve 
uyum içinde olmasıyla yaĢanabileceğinden yola çıkarak, Serotonin Mutluluk 
Akademisi‟ni hayata geçirmiĢ. ĠĢte bu ufuk açan doktorun kariyer yolculuğu…. 
  
Neden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığını seçtiniz? 
Zorlu bir TUS sınavında istediğim uzmanlıkları yazdım ve puanım ikinci tercihim 
olan bu uzmanlığı tuttu. Ama neden bu uzmanlığı sevip, devam ettiniz derseniz; 
mekaniği ya da daha doğrusu biyomekaniği sevmek diyebilirim. Tıbbın, büyük 
ölçüde sonuç alabildiği bir alanı olması diyebilirim. Ayrıca ben hastalarımla 
uzun süreli bir iletiĢim yaĢamayı seviyorum. Fizik tedavi buna imkan sağlıyor. 
 
ġu an yaptığınız iĢ dahilinde, bir gün içerisinde neler yaparsınız?  
Saat 08:30-19:00 arası, ilk hasta muayeneleri, sonuçların değerlendirilmesi ve 
kontrol muayeneleri ile fizik tedavi almakta olan hastalarımın seyirleri için 
yaptığım değerlendirme kontrollerinden oluĢan yoğun bir randevu programını 
yürütürüm. ÇarĢamba günleri tüm gün ve cuma, cumartesi öğleden sonra ikinci 
iĢim olan Serotonin‟de yeni projeler geliĢtirir ve pilates üyelerimizin medikal 
sorularını cevaplarım. 
 

kariyer sohbeti 

Bu ay kariyer sohbetimizin sayfalarının konuğu, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. IĢık Akgöl. Onunla Serotonin 
Mutluluk Akademisi vasıtasıyla tanıĢtık. Dr. Akgöl adeta 
büyüklere bir lunapark yaratmıĢ. Pilatesten Tai-Chi‟ye, yazı 
derslerinden felsefe derslerine, modern danstan tangoya 
kadar pek çok çalıĢma yer alıyor. 

37 



martı* ekim 2011 

Çocukluğunuzda, hayalinizdeki meslek neydi? Doktor olmayı düĢünüyor 
muydunuz? 
Hep mimar olmayı hayal ederdim. Ġnanıyorum ki, çok da iyi bir mimar olurdum. 
Doktor olmayı ise lise son sınıfa kadar hiç düĢünmemiĢtim. 
 
Nasıl bir öğrenciydiniz? En sevdiğiniz dersler nelerdi? Okulda, ne gibi Ģeylere 
ilgi duyardınız?  
Doğrusu çok çalıĢkan bir öğrenciydim. Liseyi okul birincisi olarak bitirdim ama 
benim en aklımda kalan özelliğim, isyankar bir öğrenciydim. Hatırladığım, 
çalıĢkan veya notları yüksek bir öğrenciyseniz, bazı geçilmez yollardan 
geçmeniz, hoĢ görülürdü. Kimya dersine tapardım, matematiği çok severdim. 
Edebiyat dersini özler ve beklerdim. Bir devlet okulunda okudum ve pek fazla 
sosyal aktivitemiz yoktu. Bu nedenle okulda ters giden iĢler, iĢini iyi yapmayan ve 
suistimal eden öğretmenler, cici ve uslu öğrencileri kıĢkırtmak ve 1980 
öncesinde yaygın olduğu Ģekilde ideolojilerle uğraĢmak benim ilgimi çekerdi. 
Anlayacağınız pek cici bir öğrenci değildim, cici bir kız çocuğu hiç değildim. 
  
KeĢke Ģunu okusaydım, diye aklınızdan geçirdiğiniz bir bölüm oldu mu? 
Söylediğim gibi mimar olmayı çok istedim. Bir ara dıĢ iliĢkiler okumayı da 
istemiĢtim galiba. Ama babamın ve kimya öğretmenimin isteğini kıramayıp, üst 
sıraya tıp fakültesini yazıp, puanım fazla gelince mimar olamadım. ġimdi insan 
bedeninin restorasyonu ve statiği üzerine çalıĢtığımı düĢünürsek “insan mimarı” 
oldum diyebilirim.  
 
ÇalıĢma hayatınıza yön verirken, kararlar alırken nasıl bir yol izlediniz? Nasıl bir 
süreçten geçtiniz? 
Herkesin gittiği yollardan gitmemeyi sevdim ve seçtim. Fark yaratmak hep 
heyecanlandırdı beni. ġimdilerde yeniden kullanmaya baĢladığım Ģekilde 
(yeniden diyorum çünkü bir ara kullanmadım) “sezgisel” kararlar aldım 
genellikle. Aklımı da, kalbimi de dinlemeye çalıĢtım. ÇalıĢmak, dürüst ve içten 
olmak, iletiĢim içinde olmak, ilkeli yaĢamak ama esnek olabilmek gibi önde 
giden hassasiyetlerimle, Ģansıma güvenerek yol aldım. 
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ÇalıĢma hayatınızda, örnek aldığınız birileri oldu mu? Kimler? 
Babamın çalıĢkanlığı ve hırsı, matematik öğretmenimin iĢine duyduğu sevgisi ve 
samimiyeti, Amerika‟da kısa süre yanında bulunduğum Prof. Dr. Fu‟nun lider 
kiĢiliği ve çok yönlülüğü, ortak hasta izleme Ģansı bulduğum meslektaĢlarımın 
ilham verici dehaları.  
 
ĠĢ veya mesleki anlamda karĢılaĢtığınız zorluklara örnekler verebilir misiniz?  
Ġhtisas süreci ile anne olmayı birlikte yürütmek çok zordu ve olağanüstü 
yorucuydu. Bir doktor olarak tıp fakültesinden mezun olup; iĢletme, yönetim, 
hukuk, maliye vb. eğitimi almadan serbest meslek icra etmek baĢlangıçta zordu. 
Okuyarak, yaĢayarak bunları öğrenmem gerekti. Genel olarak ise, bir zorluk 
yaĢadığımı söyleyemem. 
 
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları dediğimiz anlar oldu mu? Bahsedebilir 
misiniz? 
Yakın zamanda bu konu üzerine düĢündüm ve babamın benim kiĢiliğim ve 
çalıĢma hayatıma ne kadar etkisinin olduğunu fark ettim. Babamın  “Sen nasıl 
bir potansiyelinin olduğunun farkında mısın?” sorusu yaĢamımın mimarı, 
kaldıraç kolu olmuĢ olabilir. Ona çok Ģey borçluyum. Bana iĢ hayatıma 
baĢlarken iki öğüt verdi: “Birincisi, “ĠĢine zamanında git, erken çıkma”. Ġkincisi, 
“Dürüst ol, ama sabırlı da ol” dedi.  
 
Fizik tedavi alanında, “omuz” konusuna bir aĢkla bağlandım. ĠĢim olmaktan öte 
neredeyse hobim oldu. Bu konuya merakımı kaĢıyan ve beni iten milli 
voleybolcu hastam ve ardından tanıĢtığım Prof. Dr. Mehmet Demirhan yine 
hayatımın kaldıraç noktalarındandır.  
 
Kırılma anını ise, ilk yıllarımda bir hastamın teĢhisini atladığımda yaĢadım. 
Kahrolmak tanımı hissettiklerimi anlatmaya yetmezdi. Ġlk iĢ atladığım teĢhisi 
yeniden, yeniden okumak oldu. Hemen ardından, hastamı arayıp ne kadar 
üzgün olduğumu anlattım. En azından kendisinden sonra hata yapmayacağıma 
söz verdim ona. Bu sözü tutmak için hala var gücümle çalıĢıyorum. Birkaç yıl 
sonra bir tenis turnuvasında karĢılaĢtık. “Beni ne zaman affedeceksiniz” 
dediğimde bana sarıldı ve güldü. Bu benim kırılma noktam değil aslında; yine 
kaldıraç noktam haline geldi. Her zaman sıfır hataya oynamaya mecburdum. 
Bunu tutturmak imkansızdır ama mutlaka hedeflenmelidir diye düĢünüyorum.   
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Kendinizde beğendiğiniz güçlü yönleriniz var mı, hangileri? 
Zorluklar beni yıldırmaz hatta zoru severim. ĠletiĢim becerilerime güvenirim. Çok 
yönlü bakabilirim. Yeniliklerin peĢinden koĢarım ama tecrübe ve eskiye hürmet 
ederim. Bir gün içimi açıp, her Ģeye baksalar “hımmm tutarlıymıĢ” denebilir. 
ġablonları zorlayan kadın-insan rolü ile rehberlik etmeyi seviyorum.  
 
Peki kendinizi mutlu hissetmek için ne yapıyorsunuz? 
Hobilerim var beni benden alan: Seyahat, tango, fotoğraf, yazı, kitap, kızımla 
film izlemek. Yeni, çılgın denebilecek projeler geliĢtirmek. Tai Chi yapmak, 
felsefe öğrenmeye devam etmek, düĢünmek, karĢılıksız birĢeyler yapmak, 
insanların hayatlarına usulca güzel bir Ģekilde dokunmak, kedimi, köpeğimi 
sevmek, kliĢelere takılmadan kendim olmak yolunda salına salına yürümek, 
nefes almak... 
 
Bize, sizi yönlendiren, bir iki kitap, oyun  veya film ismi söyleyebilir misiniz? 
Kitaplar: Martı (Richard Bach), Parfümün Dansı (Tom Robbins), Ġslam‟ın Güler 
Yüzü (Eva de Vitray-Meyerovitch) 
Filmler: Ölü Ozanlar Derneği, Matrix, Çikolata, Yüzüklerin Efendisi 
 
Tıp eğitimi almak isteyen gençlere ne önerirsiniz? 
Sadece çok sevenler doktor olsun. Çileli denecek kadar ağır bir eğitim ve 
meslek yaĢamı onları bekliyor. Çok sevince bu yükler hafifliyor. Ġyi doktor olmak 
için önce iyi insan olmalı, çok okumayı sevmeli, IQ kadar EQ sahibi olmalı ve 
kullanabilmeli. 
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Bahanur ALİŞOĞLU 

Avrupa’nın Batı Yakası: Portekiz 

Portekiz‟e ayak bastığımda, Lizbon‟un yağmurlu havası karĢılıyor beni. Hafif 
hüzün çarpıyor gözüme iner inmez. Dokunsam ağlayacakmıĢ gibi duran havası, 
buruk bir tat veren ve her zerresi tarih kokan sokakları. O meĢhur tramvaylarıyla 
Lizbon, öylesine yalnız ve romantik bir Ģehir olarak duruyor ki önümde, fazla 
rahatsızlık vermeden giderim ben, diyorum.  
 
Naif  ve Kırılgan Bir ġehir: Leira 
Ġlk durağım, bir hafta yanında kalacağım arkadaĢımın diyarı Leiria.  
 
Leiria, Lizbon‟a iki saatlik uzaklıkta bir bölge. Lizbon‟a oranla çok daha küçük 
ve daha az kalabalık. Leiria, Ģehre tüm heybetiyle tepeden bakan kalesiyle ünlü. 
ArkadaĢımla buluĢuyoruz ve baĢlıyoruz Portekiz‟deki ilk izlenimlerim hakkında 
konuĢmaya. Diyorum ki, “Portekiz haritada bile öylesine yalnız bir ülke olarak 
duruyor ki… Sanki dokunsam, Ġspanya‟dan Atlas Okyanusu‟na düĢüverecekmiĢ 
gibi…” ArkadaĢım gülüyor hafifçe. “Haklısın” diyor, “Biz hüznüyle ünlü 
insanlarızdır.”  Fado, bu topraklarda doğdu. Bir haftanın sonunda, bunu daha 
iyi anlıyorum. Coğrafyası alabildiğince naif ve kırılgan. Atlas Okyanusu sadece 
yağmuru ve rüzgarı değil, hüznü de taĢıyor karĢı kıyılardan. Leiria‟da bir haftam 
geçiyor müzikle ve tarihle dolu. 

Avrupa haritasına baktığınızda, hani dokunsanız, Atlas 
Okyanusu‟yla bütünleĢecekmiĢ ama aynı zamanda 
Ġspanya‟dan koparsa da, çok yalnız kalacakmıĢ gibi bir 
görüntü sergiler: Portekiz. Gerçekten de, her bir köĢesi 
tarih, sanat, aĢk ve kültürle dolu olan bu ülke, aynı 
zamanda farklı Ģehirleriyle de, okyanusun cömert güzelliğini 
sunar bize… 

Uzaklardan Haberler 

43 



martı* ekim 2011 

Portekiz denildiğinde aklınıza önce tarih ve sanat gelmeli mutlaka. KöĢe 
baĢlarında sergi açılıĢı, müze ve tiyatro broĢürleri dağıtan insanlarla dolu 
sokaklar. Her gün, her akĢam bir aktivite mevcut sokaklarda. Bizdeki gibi sanat 
öyle toplumun belli bir kesimindeki insanların uğraĢı değil. Yediden yetmiĢe 
herkeste bir heyecan oluĢuyor bir sergi açıldığında ya da kültür gezilerine 
gidildiğinde. Portekiz ile ilgili ikinci izlenimim de bu oldu.  
  
Viana do Castelo… 
Günlerden Cumartesi. Ġstikamet, Portekiz'in kuzey güzelliklerinden biri olan 
Viana do Castelo Ģehri. Diğerleriyle birlikte otobüse atlıyorum ve korkutucu bir 
Ģekilde yağan bir saatlik yağmurun ardından Viana do Castelo Ģehrine 
varıyoruz. BaĢta pek ısınamıyorum Ģehre. Ama sonra...  

 
Bir yere gezme amacıyla gidiyorsam eğer mutlaka ya yalnız ya da sevdiğim 
insanlarla birlikte olmalıyım. Tur gezileri kesinlikle bana göre değil. Bir turist 
rehberi eĢliğinde yaptığımız Viana do Castelo gezisi bunu kanıtlıyor. Bir yandan 
Ģehrin büyüsüne kapılıp dalmıĢken, diğer yandan habire konuĢan yaĢlı rehberin 
sesini duyuyorum.: 'Evet arkadaĢlar, bu da bilmem nenin gelininin evinin 
vesairesi' sözlerine gülmeden edemiyorum. Buralarda her Ģey tarih demek. 
Türkiye'de olsak diyorum içimden, “Hadi oradan be kadın!” derlerdi sana. Turist 
rehberi sanki sesimi duymuĢ da alınmıĢ gibi geziyi mimari açıdan mükemmel bir 
tasarıma sahip olan kasaba kütüphanesinde noktalıyor. 
 
ġehrin o kuzeye özgü terk edilmiĢ ve esrarengiz havası beni kendine çekiyor ve 
Türk çayına duyduğum o anki özlemle uzaklara dalıyorum. Gören bilen de, 
meditasyon yapıyorum sanacak… Yok, ne münasebet. Çayın hayalini 
kuruyorum, Kibritçi Kız'ın Türk versiyonu olarak. Tepedeki eski kilise bana 
davetkar gözlerle bakıyor. Ah ne güzel olurdu Ģimdi oraya tırmanıp yeĢilliklerin 
arasında kaybolmak, yitip gitmek, diyorum. Dememle kalıyor tabii. Bizi oralara 
götüren olmuyor; aksine herkes okyanusta yüzme derdinde… Bense, eskilerin 
içinde yeni olmanın egosunu mu taĢıyorum nedir, her Ģehrin tarihi dokusunu 
seviyorum. 
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Tüm o eski sokaklar, kiliseler ve heykeller gözümün önünde canlanıyor. Her 
Ģehrin bir müziği vardır benim nezdimde. Viana do Castelo'ya Fado yakıĢık alır 
diyorum ve Mariza'dan nameler mırıldanıyorum kendi kendime. ToplaĢıyoruz 
yine ve hocalarımız eĢliğinde asker edasıyla yürüyor ve iki katlı bir otobüsün 
içine tıkılıyoruz. Biraz kırgın biniyorum otobüse; istediğim yerleri keĢfedemedim 
henüz. Beni rahat bıraksalar, doğaya salsalar mutlu bir keçi olurdum, diyorum 
kendi kendime. Ġçeri tıkılınca kendimi kuzu gibi hissediyorum. 
 
Ġçimden isyan ederken yüzüme koca bir gülümseme yapıĢtırıyor ve farklı 
aksanlardaki Ġngilizceleri dinliyorum. Diller hepimizin aynaları oluyor. Yol 
boyunca ağaçlar arasında ilerliyoruz. Her yer yemyeĢil ve ortalıkta insan 
yaĢadığına dair bir emare bile yok. Küçük bir tatil köyüne getiriyorlar bizi. 
Okyanus alabildiğine kızgın ve gri karĢımızda sere serpe. Bikini, mayo furyasının 
içinde kayboluyorum ve kaçarcasına bu kaostan, Ekvatorlu arkadaĢımla kıyı 
boyu midye avına çıkıyorum. 
 
Aklım Ģehir merkezinde, kalbim çooook uzaklardayken ben hala deniz kabuğu 
bahanesiyle Atlas‟ın doğu kıyılarında salınıyorum. Bir ĢiĢe arıyorum aslında, 
delilik peĢindeyim. Gözler uzaklara dalıyor, susuyoruz. Ġçimize sindiriyoruz 
okyanusun o kendine has kokusunu. Birden fırtına kopuyor ama korkmuyoruz. 
O kadar güzel kızıyor ki okyanus bize, herkes bir anda saygı duruĢuna geçip 
çıkıyor kumsala. Otobüse tekrar tıkıĢtırılıyoruz ve Braga'ya doğru yola çıkıyoruz. 
Viana do Castelo'dan geçerken hafifçe göz kırpıyorum Ģehre ve fısıldıyorum 
gizlice: 'Yine geleceğim seni görmeye!' Viana do Castelo, hayal dünyasına dalıp 
içinde boğulmak ama bir yandan da yüzüp sörf yapmak isteyenler için ideal bir 
cennet. Biraz unutulmuĢ ve diğer Portekiz mekanlarıyla karĢılaĢtırıldığında vasat 
olsa da (Faro, Porto) ben çok beğendim.  
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Açık Hava Müzesi Braga 
Okuduğum yer Braga ki, kendisi Portekiz‟in din merkezi olarak bilinir. Braga 
Portekiz‟in en büyük Ģehirlerinden biri ve Kuzeydeki Minho bölgesinin de 
baĢkenti niteliğinde. ġehir birçok tarihi kiliseyi, müzeyi, Portekiz‟in en güzel 
tiyatrolarından Theatro Circo‟yu, Bom Jesus ve Sameiro gibi Ģehri çevreleyen 
tepelere kurulmuĢ iki muhteĢem tapınağı barındırıyor. Braga ayrıca European 
2012 Youth Capital ödülünü aldı ve önümüzdeki sene birçok gösterilere ev 
sahipliği yapacak.  
 
YeĢillikler içinde harika bir Ģehir Braga. ġehir merkezinin kendisi, müze 
niteliğinde zaten. Her yer tarihin izleriyle dolu ve Portekizlilerin zamanında 
yaptıkları maceraların ve keĢiflerin izleriyle. ġehir oldukça genç ve dinamik. Eski 
Portekiz kolonileri olan Cape Verde, Mozambik, Çin Macau Bölgesi ve Doğu 
Timor‟dan gelen göçmenler Ģehrin nüfusunu arttırdı, diyor Bragalılar. Bunu 
bazen samimi bir Ģekilde, bazen de yakınır bir biçimde dediklerini seziyorsunuz. 
Göçmen mahalleleri Ģehrin dıĢında bulunuyor. Ġçlerinden birkaçının adı birtakım 
suçlara karıĢmıĢ olsa da, genelde sakin ve kendi hallerinde insanlar.  
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Harikalar Diyarı Porto 
Porto‟ya gitmeden Portekiz‟deydim denmez. Ben de hemen bizim turla Porto 
gezisine gidiyorum. Kendisi Braga‟ya sadece 45 dakika mesafede. Porto 
bilindiği üzere, futbol takımı ve Ģarabıyla ünlü bir harikalar diyarı. ġehre girer 
girmez içimden ılık bir his yükseliyor ve kalbim küt küt atmaya baĢlıyor. Evet, 
bildiniz! Porto‟ya aĢık oluyorum. ġehri ortadan ayırıp dingin bir Ģekilde akan, 
okyanusun yavrusu niteliğindeki nehri bir tam puan alıyor zaten benden. Küçük 
teknelerin akĢam vakti açılıp gezintiye çıkmasını zevkle izliyorsunuz kenardan. 
Portekiz demek, tarih demek. ġehre değiĢik bir hava veren eski evleri, dinler 
ülkesi Portekiz‟i her Ģehrinde olduğun gibi burayı da kaplayan kiliseleri, onlarca 
tarih ve sanat müzesi ve elbette Gaia! Gaia, Porto Ģarabının üretildiği ve 
onlarca Ģarap evine ev sahipliği yapan Porto‟nun sevimli ve oldukça tarihi bir 
bölgesi. KonuĢkan bir Japon rehber eĢliğinde bir Ģarap evini geziyoruz. 150 
yıllık Ģarapların bile olduğunu öğrenen ben hakikaten dumura uğruyorum. 
Birkaç aklıevvel de, fiyatını sormaya cüret edince, basıyoruz hep beraber 
kahkahayı. Japon rehber söyleyeceği miktarla oldukça pahalı bir araba 
alabileceğimizi söyleyince, duymasak da olur, diyoruz. 
  
ġehrin merkezinde 1906 yılında kurulmuĢ olan dünyanın en güzel 
kütüphanelerinden birine uğruyoruz: Lello Bookstore. Ġçeride fotoğraf çekimi 
yasak, fakat internette Porto Lello Bookstore diye aradığınızda karĢılaĢacağınız 
manzara sizi kendine hayran bırakacak. Kendimi kraliyet balo salonunda gibi 
hissediyorum ve ihtiĢamından gözlerimi alamıyorum. Eduard Boubat‟ın bir 
fotoğraf albümünü satın alıyorum Porto hatırası olarak. Oradan Porto 
stadyumuna gidiyor ve bir dolu fotoğraf çekiyoruz. Söz konusu futbolsa, 
Portekiz‟in ikinci dininden bahsediyoruz demektir. Futbol bir yaĢam tarzı ve bana 
sorulduğunda Türkiye‟yle aranızdaki benzerliklerden biri de bu, diyorum.  
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Porto Modern Sanatlar Müzesi‟ne götürülüyoruz akabinde. Off the Wall sergisini 
geziyoruz. Dünyanın dört bir yanından tüm eksantrik iĢler burada toplanmıĢ 
dersek yalan olmaz. SavaĢ karĢıtı filmlerden, ziyaretçilerin kendi izlerini 
bırakabildikleri odalara, maketlerden tablolara, insan vücudunun hassasiyetini 
sınamak için kurulmuĢ düzeneklere kadar tam bir çılgınlık müzesi. Porto‟ya 
gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.  
 
Portekiz sadece Porto, Braga ve Lizbon‟dan ibaret bir ülke değil, inanın! Her bir 
köĢesi tarih, sanat, aĢk ve kültürle dolu. Krize inat gülen insanlar, Portekiz gitarı 
eĢliğinde tadına doyum olmayan Fado, okyanusun cömert güzelliği, kaleler, 
kiliseler ve doğa. Portekiz sadece Portekizce konuĢulan Katolik bir ülke değil; bir 
tarihin, devrin ve Ġber Yarımadası‟nın da önemli bir aynası. Portekiz‟e aĢık oldum 
ve sanırım bir yılımı bu aĢkla geçireceğim. Eğer yolunuz düĢerse buralara bir 
gün, burun kıvırıp da geçmeyin. Tadına bakın Kuzey güzelliklerinin ve 
mümkünse etkinliklere katılın, Portekiz insanını ve Ġspanyolcaya benzer olup da 
kendini birkaç kuralla esnetmiĢ Portekizceyi tanıyın. Ġnanın bana kazancınız 
büyük olacak. YeĢilin maviyle sarmaĢ dolaĢ olduğu canlı tarih Portekiz‟den 
herkese sevgiler… 
  
Adeus! 
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Zeynep Kıyak 

Yeni Başlangıçlar   

50 

Zorlu bir koĢuĢturmaca, verilen mücadele ve  sınav  
stresinin  ardından üniversite  hayatının kapıları aralanır. 
Yepyeni bir dönem baĢlar. Bu yeni döneme merhaba diyen 
heyecanlı bir ilköğretim öğrencisinin hedef ve beklentilerini,  
sizlerle paylaĢmak istedik.  
 
Elif Gözükara – Hasan Şadoğlu İlköğretim Okulu, 2. Sınıf 
Öğrencisi. 
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Okul, senin için ne demek ? Okul hayatından ne bekliyorsun? 
Okul benim için, güzel Ģeyler demek. Öğretmenler, arkadaĢlarım… Bunlar 
aklıma geliyor.   
  
Okulda neler yapmak istiyorsun? Ġleride neler yapmayı düĢünüyorsun? 
Güzel bir okul kazanmayı planlıyorum ve planladığım Ģeyler güzel gitsin 
istiyorum. Mesela Galatasaray gibi büyük bir okulu kazanmayı çok istiyorum. 
Okulda baĢarılı bir öğrenci olmayı istiyorum.  Derslerin dıĢında, teneffüslerde de 
arkadaĢlarımla birlikte güzel vakit geçirmek istiyorum. 
 
Bir günün nasıl geçiyor? Bir gün içinde neler yapıyorsun?  
Okulda olduğum günler, en geç 18:30‟da evde oluyorum. Okuldan sonra 
dersim varsa,dersimi yapıyorum. BoĢ vaktim olursa, televizyon izliyorum. 
Ardından bilgisayara bakıyorum. Sonra da yatıyorum. Okul olmadığı günler, 
daha çok annemle bir yerlere gidiyoruz, geziyoruz, dolaĢıyoruz. Böyle vakit 
geçiriyorum. 
  
BoĢ zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?  
BoĢ zamanlarımda bilgisayar oynuyorum , televizyon izliyorum , annemle birlikte 
dıĢarı çıkıyoruz. Bazen teyzemlerde vakit geçiriyorum. 
  
Kitap okuyor musun? Daha çok nasıl kitapları okumayı seviyorsun?  
Kitap okumayı çok seviyorum. Modern ya da klasik türde değil de, baĢka 
türlerden kitapları seviyorum. Yani güzel ve çalıĢkan bir kızın hayatını anlatan 
kitaplar olabilir.:) Sevdiğim kitaplardan birinin adı, Küçük Kara Balık. Bu kitabı 
bana ana sınıfı öğretmenim almıĢtı. Yazarını hatırlamıyorum. 
 
Bilgisayarda nasıl vakit geçiriyorsun? Hangi oyunları oynuyorsun?  
Bilgisayarda en çok Stardoll oynamayı seviyorum. Msn‟ ime de bakıyorum. 
  
Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Neden? 
Büyüyünce sınıf öğretmeni ya da mühendis olmak istiyorum. Sınıf öğretmenliğini 
istiyorum, çünkü öğretmenlerim beni seviyor; ben de öğretmenlerimin yaĢattığı 
bu duyguyu ileride baĢka çocuklara yansıtmak istiyorum ve insanlara yeni bir 
Ģeyler öğretmek istiyorum. Mühendis olmak da istiyorum, çünkü, kendime 
güveniyorum, akıllıyım ve bu iĢi yapabileceğimi düĢünüyorum.  
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İpek Aral KİŞİOĞLU  

Yeni Olanın Büyüsü  

Kaynağım Ġnsan 

“Yeni” kavramı aslında pek çoğumuz için büyülü bir 
ifadedir. Yeni bir iĢe baĢlamak, yeni bir sayfa açmak, yeni 
bir bölüme geçmek, yeni bir iĢ görüĢmesi yapmak gibi. Peki 
bu yeni baĢlangıçlarda, ĠK çalıĢanları neler yaĢıyor, neler 
gözlemliyor? ĠĢte cevabı…  
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Eğer kıdemli bir  insan kaynakları uzmanıysanız, yatay kariyeriniz boyunca belki 
yüzlerce, belki de binlerce  “yeni baĢlayan”  ile karĢılaĢmıĢsınızdır. “Kimdir  bu 
yeni baĢlayanlar?”  diye soracak olursanız,  onlar bireysel kariyer yollarında yeni 
baĢlangıçlar yapanlardır. Kimisinin iĢ hakkında hiç tecrübesi yoktur, kimisi ise 
mesleğinde yıllarını devirmiĢtir bile.   
 
Hayatta yaĢanabilecek her türlü yeni baĢlangıcı çok heyecan verici bulduğum 
için olsa gerek, iĢyerlerindeki yeni baĢlayanlara karĢı ayrı bir ilgim vardır. Onları 
yakından gözlemlerim, onlarla sohbet eder, onların akıllarından, yüreklerinden 
geçenlere ulaĢmaya çalıĢırım.   
 
Yeni baĢlangıçların bilinmezlik girdisi, yeni baĢlayanları sıklıkla ürkek ve takıma 
uyumlu kılar. Süreçte özgüveni yoğun olanlar kalplerinin sıra dıĢı hızlı atıĢını 
kolay kontrol altına alabilirken, bazılarının normalize olma süreleri kimi zaman 
haftaları bulabilir.   



martı* ekim 2011 

Yeni baĢlangıçlar istisnasız bütün yeni baĢlayanlarda pek çok da beklenti yaratır. 
Bu beklentileri olumlu sonuçlara en kısa sürede ulaĢma arzusu 
olarak  tanımlayabiliriz. DüĢündüğümüzde beklentilerin içeriği yeni 
baĢlangıçların mutluluk veya hüsrana boğulacağını daha en baĢından biz 
ĠK‟cılara gösterebilir. Bu nedenledir ki, yeni baĢlayanlarla sohbetlerimde, onların 
büyük manzaradaki beklentilerini anlamaya çalıĢırım. Ne de olsa, beklentiler 
saatli bomba gibidir. KarĢılanmadıklarında ne zaman patlayacaklarını 
bilemezsiniz.   
 
Bugüne kadar çok olmasa da elimde patlayan bombalarım oldu. Öyle veya 
böyle maalesef beklentileri zamanında karĢılayamadım. Her kayıp bana acı 
verdi ama yine de, ne yeni baĢlangıçlardan, ne de yeni baĢlayanlardan 
vazgeçebildim.  Ben buna “yeni olanın büyüsü” diyorum. Sanırım insan zamanla 
yeni sıfatının altındaki keĢif ve yeniden yapılandırabilme ihtimaline bağımlılık 
geliĢtiriyor. Belki de aklındaki pek çok yeni baĢlangıcı baĢkalarının hayatlarında 
tecrübe ederek farkındalık geliĢtiriyor, öğreniyor.      
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Ufuk TARHAN 

Suyu Tersine Akıtamazsın 

martı dijital gelecekte 

Ġyi ya da kötü, hiçbir Ģey aynı kalmıyor hayatımızda. Bu 
yüzden, kendi geleceğimizi doğru planlamak oldukça 
önemli.  
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Hep daha iyisini yapabilmek için ilham ve isteğe ihtiyacımız var… 
  
Peki hep  “daha iyisini yapmak” zorunda mıyız?  
  
Tamam iĢte, istediğimi elde ettim, Ģu anda çok mutluyum, kalsın böyle, 
değiĢmesin! Ġyiydik böyle… Hep kalayım, hep böyle kal vb. 
  
Olmaz mı? Duramaz mıyız? Bi duralım, yorgunuz ….  
Ne yazık ki mümkün değil, çünkü Entropi diye bir yasa var! 
Entropi aslında termodinamiğin ikinci yasası; izole bir sistem içindeki düzensizlik 
derecesi.  
  
Entropi´ye göre; evrende kendi haline bırakılan tüm sistemler, zamanla 
düzensizliğe, dağınıklığa ve bozulmaya doğru gidiyor. Düzensizlik sürekli olarak 
tek yönlü bir Ģekilde akıyor ve artıyor.  
  
Entropi Yasası, evrendeki tüm maddelerin, bilinçli bir düzenleme olmadıkça, hep 
düzensizliğe ve bozulmaya doğru sürükleneceğini anlatıyor. 
  
Ġlk kullanan Clausius adlı termodinamikçi. Einstein´a göre entropi, bilimin 
birincil yasası. Yerçekimi Yasası´ndan ve kendi bulduğu Görecelilik 
Kuramı´ndan bile daha kalıcı ve önemli. 
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"Suyu tersine akıtamazsın", "Her Ģeyin bir bedeli vardır", "KarĢılıksız hiçbir Ģey 
olmaz", "Almadan vermek, Allah´a mahsustur" gibi deyiĢler, aslında entropik 
bakıĢ açısının bilimsel olmayan ifadeleri.  Buradan anlıyoruz ki, insanoğlu 
Entropi Yasası‟nı resmen veya bilimsel olarak bilmese de, sezgisel olarak onun 
hep farkındaymıĢ. 
  
Çevremizde, kendi haline bırakılmıĢ bir sürü Ģey, kiĢi, olay, yer, sokaklarda, 
çalıntı, terk edilmiĢ ve zamanla çürüyen arabalar, evler, insanlar, hayatlar 
görüyoruz ya; iĢte onları o hale getiren entropi yasası denen Ģey.  Bu yüzden 
istesek de istemesek de iyi ya da kötü, hiçbir Ģey aynı kalamıyor. Kısacası, bir 
Ģeyler, içimiz çürüsün, bozulsun istemiyorsak, daha iyisi için sürekli yeni Ģeyler 
bulmak ve çalıĢmamız gerekiyor.   
 
Entropik yaklaĢım bir fütürist olarak bana, kendi haline bırakmayıp, bilinçli 
olarak düzenlememiz gelen en öncelikli Ģeyin kendi yaĢamımız, geleceğimiz 
olduğunu söylüyor. Öylesine bırakılan, salıverilen yaĢamlar, hiç kuĢkunuz 
olmasın, metruk ev veya sokaklarda çürüyen arabaların akıbetini paylaĢıyor… 
Aksini gören, bilen var mı? 
  
Her daim "geleceğini kendin yarat" yani "her Ģeyden önce kiĢisel geleceğini 
planla" diyorum. Ve demeye devem edeceğim. Entropi Yasası ile kiĢisel gelecek 
planı yapılmasının, revizyonların ve kiĢinin önce kendi geleceğine sahip 
çıkmasının neden hayati olduğunu bir kez daha anlıyorum… 
  
Suyu tersine akıtamaz, geleceğinizi kendi haline bırakamazsınız!  
  
(Kaynak: Ġnternette yayınlanmıĢ yüzlerce sayfa araĢtırma, deneme ve Güngör 
Kavadarlı‟nın çalıĢması) 
 

55 





martı* ekim 2011 

İlhan SUNGUR 

Kapadokya Zamanı 

gezdim-gördüm 

Gitmeyenler için mutlaka görülmesi, keĢfedilmesi gereken 
yerler içinde barındıran belde; gidenler içinse, yeniden 
görmek istedikleri güzellikler diyarı: Kapadokya. 

Bayram bitimine Kapadokya gezisi eklemek, iyi fikirdi. Yasemin‟in ailesi ile 
bayramı geçirmek için zaten Ankara‟daydık.  Yolun çoğu bitmiĢti bile. 
Ankara‟dan KayaĢ civarından yola çıktık, Mucur üzerinden KırĢehir, HacıbektaĢ 
NevĢehir yolunu seçtik.  
 
Geçerken HacıbektaĢ‟ta durmamak olmazdı. Dergah çok güzeldi. Tüm 
HacıbektaĢ‟ta özgürlük ve demokrasi havası alıyordunuz. Ankara‟dan NevĢehir 
aslında üç saatlik bir yol. Ama bizim gibi dura kalka, bol molalı ve bol fotoğraf 
maceralı bir yolculuğu tercih ederseniz beĢ-altı saati bulursunuz. NevĢehir ilginç 
gelmediği için,ederek doğruca Ürgüp‟e geçiyoruz. Geçerken fark ediyoruz ki, 
yolumuzun solunda Mardin evleri gibi yamaçlara gömülmüĢ bir mahalle var, 
peri bacaları arasında.  
 
Kalmak için Ürgüp yerine orijinal adı Sinasos olan MustafapaĢa beldesinde 
konaklamayı tercih etmek, baĢtan istemediğimiz bir seçimdi ama telefon ile 
kurduğumuz iletiĢim ile Akyol Oteli tercih etmiĢtik. Adresinin Ürgüp içinde değil 
de, MustafapaĢa beldesinde olduğunu fark ettiğimiz zaman da, “Eyvah, ilçenin 
büyümesi sonucu eklenmiĢ, betonarme, çatısız evlerle dolu, yerden bitme bir 
mahallede kalacağız galiba” dedik. Biraz canımız sıkıldı ama, “Canım ne var, 
arabayla Ürgüp‟e beĢ dakikalık mesafe, idare edelim”  diye kendimizi 
avutmuĢtuk. Ürgüp‟e vardık; MustafapaĢa‟yı sorduk, ilçe dıĢına çıkan bir yola 
bizi sevkettiler, iyice canımız sıkıldı. 6 km. sonra semte vardık. Allah Allah… O 
da nesi?... Antik bir kente vardık. Daha giriĢte çok eski yıllardan kaldığı belli 
olan terkedilmiĢ evler, kayalara oyulmuĢ yapılar bizi karĢıladı. Sanki Petra antik 
kentine giriyoruz! 
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Derin bir tarihi ve kültürü olan bir yerde olduğumuzu fark ettik, iyice yavaĢlayıp, 
etrafı seyrede seyrede otele ulaĢtık. DıĢardan oteli görmekte biraz zorlandık, 
hatta önce ikincil derecede kullanılan bir binaya yanaĢmıĢız. Otelin sahibi Ali 
Bey, koĢa koĢa gelip, bize doğru yeri gösterdi. Ġçeri girince ĢaĢırdık, taĢa 
oyulmuĢ legodan odalar gibiydi içi. Teraslar, katlar, bağlantılar…Her oda 
bağımsız, bitiĢik nizam diye bir Ģey yok, her oda özgün. ġaĢırdık. Odaya 
çantaları atıp, terasta bir nefes alalım dedik. Otel bize hemen güzel birer kadeh 
kırmızı Ģarap ve peyniri ikram olarak sundu. Öküzgözü yerel bir Ģarap ve tadı 
harika. Biraz sonra bahçeden bir eleman geldi, kolunda üzüm sepeti ile. Hemen 
yıkanıp iki salkım bizim masaya geliverdi. Bir taneyi ağzıma attım ki… Aman 
Tanrı‟m, böyle bir siyah üzüm olamaz… Ġncecik bir kabuğun altında, kütür kütür, 
tatlı mı tatlı bir üzüm. Oysa siyah üzüm, hep alırım ama kalın kabuklu ve iri sert 
çekirdekli çıkar. Bu, bambaĢka bir Ģey. Cinsini sordum dimrit gibi bir Ģey dediler. 
Oralara kadar gidip bu üzümden yemeden dönenin, ahirette iki elim yakasında 
olur, böylece biline. 
  
Sinosos‟un atmosferi çok güzel. Ġstanbul‟un zengin Rumlarının yazlık 
köĢkleriymiĢ o taĢ evler. Mübadelede terketmiĢler. Selanik‟ten gelenleri de, 
oraya yerleĢtirmiĢiz. 
 
Ürgüp içinde yemek için Sultan Restoran‟ı tavsiye ederiz. Sahibesi Sultan 
Hanım‟ın eli çok lezzetli. Kuru fasulyesi Hüsrev‟i çırak çıkarır. Bir de özel bir 
pekmezle tatlandırılmıĢ tatlısı var ki... Adı dolaz gibi bir Ģey. Ağızda dağılan bir 
lezzet yumağı. EĢi Mustafa Bey de, yakın bir beldenin belediye baĢkanı. Aslında 
ziraatçi. Yöreye gönül vermiĢ biri. 
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Çevrede günübirlik gezilerle her yeri görmeye vaktiniz yetiyor. Geziye 
baĢladığınızda krokide size verilen yerlere varmadan, öyle orijinal yer Ģekilleri 
karĢınıza çıkıyor ki, her yere geç gidiyorsunuz. Ama Zelve‟ye vardığınızda bir 
doğa tarihi müzesine giriyorsunuz sanki. Peri bacaları yörede taĢ tuğla filan gibi 
olağan dokuya dönüĢüyor, kanıksıyorsunuz artık. TaĢlara oyulmuĢ yapılara 
odaklanmaya baĢlıyorsunuz. Onlarca erken Hristiyanlık dönemi kiliseleri. Sonra 
PaĢabağları, daha sonra Göreme. O kadar geniĢ bir alan ki, gezmeniz gereken. 
Sonunda düĢünüyorsunuz, Tanrı yeryüzünde kutsal bir yer yaratmak istediyse, 
burası mutlaka Kapadokya‟dır diye. Ve galiba Anadolu olmasa, Hristiyanlık 
olmayacaktı. Hristiyanlık da, bu topraklarda ĢekillenmiĢ ve yayılmıĢ. 
 
Yalnız gün batımında Uçhisar‟a yakın olan, Kızılvadi‟ye bakan Sunset tepesinde 
olmaya bakın. Günü, Ekrem‟den alacağınız bir bardak kırmızı Ģarap (karton 
bardakta 5 TL) eĢliğinde batırın. Gün batınca hemen ordan ayrılmayın. Turist 
grupları öyle yapıyor, yanlıĢ yapıyor. Gün battıktan yarım saat sonra ufuklarda, 
öyle güzel bir kızıllık oluĢuyor ki, erken gidenler ne kadar hayıflansa yeridir.  
  
Ekli Ģemadaki sarı boyalı rota mutlaka tavaf edilmesi gereken bir rotadır, aksi 
halde hacı olunamaz, ona göre! 
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Turasan Ģaraplarını tadarak alacaksınız, satıĢ mağazasında. Müze kart yararlıdır, 
Plus‟ını alın daha ekonomik.  Ġstanbul müzelerinde de geçiyor, hatta özel 
müzelerde bile.  
  
Uçhisar kalesinin, (bu kaleler insan yapımı değil, büyük ve yüksek peribacaları 
içi oyulmak suretiyle kaleye dönüĢtürülmüĢ) tepesine kadar çıkıla ve güvercin 
vadisi kenarındaki kafede çay içile. Güvercinlere ve boncuklu ağaca bakıla…  
  
MustafapaĢa‟dan Derinkuyu‟ya geçebilirsiniz yer altı Ģehri gezmek için. Orada 
bir de, büyük bir kilise var, onu da görün mutlaka derim. Aziz Theodoros Trion 
Kilisesi. Bakımsızlığı ve terk edilmiĢliği içinizi sızlatır. GeçmiĢ yıllarda belediye 
değirmen olarak kullanmıĢ! Yitip giden harika fresklerle kaplı. 
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Derinkuyu‟dan Ihlara vadisine geçiĢ de var 50 km falan. 150 metre derinliğinde 
inanılmaz güzel bir vadi. Ortasında dere. Belisırma yakınındaki kapıdan 
girerseniz ortalarında bir yere inip geziyorsunuz. Vadi 14 km boyunda olduğu 
için öyle bir çırpıda gezilecek bir yer değil maalesef. Ama bu dünyada ölmeden 
önce yapılacak yüz Ģey arasında, Ihlara‟yı gezmek, mutlaka olmalı. 
Keyifler ola.  
(ĠliĢik ġema Akyol Otelde veriliyor, Ali Bey rotayı da çiziyor) 
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Zeynep Kıyak 

Kariyer Planlama ve Hayat 

Kariyer Nedir ?  
Kariyer, bir insanın yaĢamı boyunca süren iĢle ilgili deneyimlerinin tümü olarak 
ifade edilebilir.  
 
Kariyer Planı Nedir?  
KiĢinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini 
değerlendirmesi, organizasyon içi ve dıĢı kariyer olanaklarını tanımlaması, 
kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını 
hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir.  
 
Sözlükteki anlamlarının dıĢında, bir değiĢiklik yapıp, „hayat‟taki anlamına da 
bakmak istedim bu kez ben. Kariyer Planı, gerçekten bizim için ne ifade ediyor?  
 
Ülkemizdeki eğitim sisteminde, hala ne yazık ki, bir mesleğe doğru yönlendirme, 
tam olarak oturmuĢ değil. Böyle olunca da, çoğu üniversite mezununun bile, 
mezun olduktan sonra, kafasını karıĢtıran bir kavram Kariyer Planı. Hatta bir çok 
Ģirkette ya da kuruluĢta bile tam olarak çalıĢanlar için net bir Kariyer Planı 
kavramı yok.  

Alternatif ĠK Sözlüğü  
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Kariyer Planlama, üniversiteye hazırlanırken, üniversiteden 
mezun olunca, iĢ dünyasına merhaba dediğimizde, iĢ 
değiĢtirmeyi düĢündüğümüzde, karĢımıza çıkan 
kavramlardan biridir.Aslında, çocuk yaĢtan itibaren yakamızı 
bir türlü bırakmaz bu kavram. “Büyüyünce ne olmak 
istiyorsun?” sorusuyla baĢlar; büyürüz, “Nasıl bir kariyer 
planınız var?” ile devam eder.    
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“BeĢ yıl sonra, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?” 
Yapılan on iĢ görüĢmesinin belki de altısında, bu soru sorulur genellikle. Ve 
karĢılığında da, hemen hemen her yerde yazan, hazır kalıp cevaplar verilir: 
“Kısa vadede çalıĢtığım yere faydalı olmak, uzun vadede ise yönetici olmak 
istiyorum” gibi cümleler kurulur iĢ arayan adaylar tarafından.  
 
Buradaki birinci sorun; sorulan sorudur. Çünkü hiç kimse kendisinin beĢ yıl 
sonra nelerle karĢılaĢacağını bilemez. Tabii ki adayın kafasında yarattığı gelecek 
beklentisini öğrenmek için sorulur bu gibi sorular ama adayı doğru yönlendirme 
konusunda baĢarılı değildir. Ġkinci sorun ise, verilen cevaptadır, çünkü yönetici 
olmak, ayrı bri meziyet iĢidir, beĢ sene sonra, herkes yönetici olabiliyorsa ya da 
böyle bir cevap veriyorsa, ortada bir karmaĢa var demektir.  
  
Daha önce muratyesildere.com‟un sayfasında ve daha sonra Habertürk‟te de 
okuduğum köĢesinde, Kariyer Planlama hakkındaki söylediklerini burada da 
sizlerle paylaĢmak istiyorum :  
 
“Kariyer, „carrera‟ kelimesinden geliyor. Ve bu kelimenin asıl anlamı, yarış. Peki 
şöyle soralım: Yarışın planı yapılır mı? Yarışmaya başlamadan önce mutlaka bir 
hazırlığınız, donanımınız, bilgi birikiminiz, enerjiniz vs.vardır ama önceden bir 
plan yapmak mümkün müdür? Bence değildir.  
“Derin nefes alayım da, önce 3 no‟lu atleti geçeyim, sonra depar atayım, sonra 
kenarda dinleneyim, sonra ben öndekine yetişirim” diye plan yapmaz hiçbir atlet. 
Değil mi?  
Çünkü yarışa hazırlanılır, mücadele edilir, sabredilir, emek sarfedilir, gayret edilir. 
Önceden basamak basamak, devre devre hesaplanmaz. Yalnız burada 
planlamak ile hazırlık yapmayı birbirine karıştırmamak gerekir. İyi hazırlanıldığı 
zaman, beklenmedik gelişmelere karşı da neler yapabileceğinizi bilmelisiniz. Bu 
yolla da doğru adımlarla ilerlemek mümkün.  
Kariyer dediğimiz şeyi yönetmek veya bunun planını yapmak, atacağımız 
adımları planlamak, ileride oluşabilecek hayal kırıklıklarının şiddetini arttırmaktan 
başka bir işe yaramıyor.” 
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Bu bir bakıĢ açısı, konuyu bu tarafından da düĢünmek önemli tabii ki.  
 
Mediacat 2010 yılında, Johnny Bungo‟nun Maceraları baĢlığı altında, “Daha 
Önce Kimseden Duymadığınız 6 Kariyer Sırrı”  adında bir kitap çıkardı. Daniel 
Pink‟in yazdığı kitapta, Johnny Bungo adında bir çizgi roman karakterine ve 
onun iĢ hayatında baĢına gelenlere yer veriyor. Manga olarak bilinen çizgi 
roman formatında hazırlanmıĢ ilk iĢ kitabı olması bakımından da önem taĢıyor. 
Kitabın kahramanı Johnny Bungo, kendisine söylenen hemen hemen herĢeyi 
uyguluyor; danıĢmanlarını, öğretmenlerini, çevresini dinliyor ama bir yerden 
sonra iĢin içinden çıkamaz hale geliyor. Daha sonra tanıĢacağı Dinana, ona 
bazı tavsiyelerde bulunuyor; 6 hayati dersi anlatıyor. Bu dersleri Ģöyle 
sıralayabilirim:  
 
Bir kariyer planı yoktur, çünkü hayat  çok değiĢkendir ve ne olacağı tam olarak 
kontrol edilemeyen bir süreçtir. Gelecekte baĢınıza ne geleceğinizi, ne 
isteyeceğinizi, neleri sevip, nelerden vazgeçeceğinizi, koĢulların ne olacağını 
asla bilemezsiniz. Bu yüzden, yapılması gereken, o anda, size uygun ve değerli 
gelen ne ise, onu yapmanız.Sadece yapmak istediğiniz Ģeye yoğunlaĢın ve onu 
gerçekten istiyorsanız, sizin için o an artıları olacaksa, yapın. Bu iĢin gelecekte 
ne getirip, ne getirmeyeceğini hesaplamakla çok uğraĢmayın.  
 
Güçsüz yanlarınıza değil, güçlü yanlarınıza yoğunlaĢın. Güçsüz kısımlarınızı 
güçlendirmek için uğraĢacağınıza, güçlü taraflarınızı daha iyi hale getirin. Neyi 
sürekli olarak yapıyorsunuz, neyi yapmak size iyi geliyor, neyin devamını 
getirmek size daha fazla güç veriyor, ne sizi motive ediyor, ne olunca mutlu 
oluyorsunuz; bunları düĢünün ve geliĢtirin. 
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Tek önemli Ģey siz değilsiniz tabii ki. BaĢkalarını da düĢünün, empati kurum. 
BaĢkalarının geliĢimi için de biraz uğraĢın. Kendiniz dıĢındaki Ģeylere 
yoğunlaĢtıkça, daha çok geliĢtiğinizi göreceksiniz. 
 
Yaptığınız iĢin arkasında durun. Israrlı olun. Bir iĢi sadece para veya terfi için 
yapmayın. Sadece bunlar için yaparsanız, içsel motivasyonunuzu kolay elde 
edersiniz. Ama doğru iĢi bulduğunuza ya da yaptığınıza inanıyorsanız, o konuda 
tutkulu ve ısrarlı olmak, mutlaka baĢarıyı getirecektir. 
 
Hata yapmaktan korkmayın. Daha doğrusu, „Acaba böyle yapsam, yanlıĢ mı 
olur‟ düĢüncesine fazla girmeden, inandığınız yolda, büyük iĢler baĢarmak için 
risk alabilin. Hedef uğruna risk almayıp, hata yapmayı önlemeye çalıĢmak, sizi 
bir yere götürmez.  
 
Hepsinden önemlisi, yaĢamınızın, kendi hayatınızın amacını düĢünmek. 
YaĢlandığınız zaman, geriye dönüp baktığınızda gurur duyabileceğiniz güzel 
Ģeyler yapmak için uğraĢın. Hayat sonsuz değil. ĠĢe yarayan, fark yaratmıĢ bir 
yaĢam için uğraĢın.  
  
Evet, kitap bunları söylüyor özetlemek gerekirse. Tüm bunlar, bir Kariyer Planı 
değil; sizin hazırlık yapmanızı sağlayacak ipuçları. 
 
“Çünkü, hayat, siz plan yaparken, baĢınıza gelenlerdir.” – John Lennon 
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astroloji ajandası 

Yeni BaĢlangıçlar” zamanındayız... 
Astroloji‟nin en önemli prensibi eĢzamanlılıktır. Astroloji hayatınızda olanları 
gezegenlerle sembolize eder; gökte olanla yerde olanın eĢzamanlılığı vurgular. 
Bunun bir örneğini, Martı‟yla Ģimdi  yaĢamaktayım. 
  
Bu ayki konumuz da, “Yeni BaĢlangıçlar”. 
KiĢisel olarak yeni baĢlangıçlar yapmaktayım, o bir kenarda dursun, sonra 
haber veririm. Ama asıl dünyamız yeni bir baĢlangıca ilerlemekte. Bu içinden 
geçtiğimiz mevsimin, sonbaharın klasik bir baĢlangıcı değil. Yeni bir dünya 
düzenine doğru, artık çok daha net bir Ģekilde ilerliyoruz. Bakınız siyaset, 
ekonomi, iklim, kültür vb. Ya da buradaki diğer sayfalar... 
  
Zamanı inceleyen tek ilim olan astroloji, bu yeni baĢlangıçlar için ne diyor peki? 
Tabii ki her baĢlangıç bir sondur öncelikle. Bu güne kadar bizi getiren kalıpları, 
kuralları, düĢünceleri sonlandırmamız gerektiği çok açık. Dünya‟nın böyle 
gitmediğinden hepimiz Ģikayetçiyiz. Ama her son, tedirgin eder insanı... 
Kaybetmekten korkar insan. Oysa bu süreç, insanın bu dünyaya, her ne olursa 
olsun, sadece kazanmaya geldiğinin ortaya çıkacağı bir süreç. 
  
Bugüne toplumsal dayatmalarla geldik; oysa Ģimdi bireysel gücümüzü 
anlamamız gerekiyor. Rönesans‟ta sokaklardaki isyanla biten kralın hükmü, 
Ģimdi kiĢisel devrimlerle, yerinden kıpırdamadan, düĢüncelerimizde 
gerçekleĢecek. Ama düĢünce olarak kalmayıp nesnel gerçeklikle ortaya çıkacak. 
“Anlama Çağı”na gireceğiz bu ayla, yılla, 2012‟yle, gittikçe hızlanarak... 

Asude ARGUN 

Ekim Ayında Gökyüzü  
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Aslında bunun ipuçlarını yaĢamaktayız. Basit bir örnekle, eskiden halkın önüne 
çıkıp, bağıra bağıra konuĢurdu liderler, toplumu yöneltmek için. Her yılda, 
yüzyılda değiĢti bu durum. ġu an hayatta olanların, toplumsal güdüleme iĢini 
radyolar, televizyonlar devraldı. ġimdilerde ise, Ģu anda bunları okuyarak dahil 
olduğunuz, sanal dünya bütün sınırları zorlar durumda. Eskiden istemesek de, 
tek kanal seyrederdik; her çıkana “eyvallah” derdik. Sonra çok kanalla “zaping” 
yapmaya baĢladık, büyüklerin ödlerini patlattık. ġimdi TV dıĢı farklı formatlar ve 
yukarıdakini hemen indirecek klavyeler var elimizde... Tabii ki, tüm bunları 
olumlu, olumsuz kullanma seçimlerimizle birlikte… 
  
ĠĢte çok hızlı bireyselleĢiyoruz. Bu bireyselleĢme her boyutta çok üst noktalara 
gelecek bu “Anlama Çağı”nda. Tıpkı hüküm gününde, hesaplarımızın 
düzenlenmesi, sadece kendimizden sorumlu olmamız gibi. Ġnsanın bu dünyaya 
geliĢ sebebini idrak zamanı baĢlıyor Ģimdi. 
  
  
KiĢisel dünyamıza gelince… Tavsiyem, tüm mukayese sisteminizi iflas ettirmeniz, 
tez elden: Ama kıyas mekanizmanızı saklı tutmanız. Mukayese baĢkasıyla 
ölçüĢtürmekse, kıyas, içinizi ölçme aleti olarak kalsın elinizde. Ġçe dönme, 
kendini bulma, sadece o olma yönünde kullanın tüm bildiklerinizi.  
  
Bu “Anlama Çağı” baĢlangıcında, yıllardır 12 burçluk sığ düzlemde tutulmaya 
çalıĢılan astroloji de, kendi rating, zaping savaĢına son vermeye baĢlayıp, 
kiĢiselliğini kazanmakta... Burçların sadece bir baĢlangıç olduğu, asıl değerli 
olan kiĢisel horoskobun, bir diğer kiĢiyle aynı olması için, 26.000 yıl geçmesi 
gerektiğini gerçeği, saklanamadan ortada...  
  
Artık herkes cebinden katlı duran, sadece kendisine ait, tek, biricik, eĢĢiz olan 
gerçek define haritasını keĢfetmiĢ; baĢkasının bir parçasını gösterip, kendine 
sakladığı, boĢ definelerin peĢine düĢmemektedir.  
  
Bu dünyada en küçük ölçekte bile geri gelmeyen, en sınırlı kaynak olan, iĢin 
kötüsü elinizde ne kadar olduğunu da bilmediğiniz, hiç bir torpil, para, iltimas 
kabul etmeyen, babadan oğla geçmeyen, satın alınamadığı için, değer 
biçilemeyen “zamanınızı” iyi kullanın. Bitmeden... Son dönemece girmeden... 
  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Evlilik ve ortaklıkla ilgili geliĢmelere açık bir dönemden geçmektesiniz. Birlikten güç doğacağını 
düĢünerek akıllıca hareket etmelisiniz. Partnerinizden gelen uyarıları dikkate almalı, kesinlikle 
eleĢtiri olarak görmemelisiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Yoğun günler sizi daha da pratik olmaya itecektir. BaĢkalarının yararı için, titiz bir Ģekilde 
çalıĢmak durumunda kalabilirsiniz. Hizmet vermek, almak, iĢleri düzenlemek önem kazanacaktır. 
Bu kadar iĢin altından kalkmaya çalıĢırken sağlığınızı korumalısınız.  

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Kendinizi göstermek, hayattan zevk almak istediğiniz bu günlerde, risk almadan hareket 
etmelisiniz. AĢk hayatınızdaki hareketlilik sizi daha yaratıcı kılacaktır. Sanata, spora veya hobilere 
vakit ayırabilirsiniz. Çocuklarınızı ihmal etmemelisiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Ailevi konularla ilgilenmek sizi biraz sıkabilir. Ancak ev içinde yapacağınız düzenlemelerle iĢinizde 
rahat adım atabilirsiniz. TaĢınma, tadilat, tamirat gibi sizi harekete geçiren konular gündeme 
gelebilir. Aile büyüklerinize zaman ayrılmanız iĢteki baĢarınızı artıracaktır.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Bolca konuĢup, toplantı yapacak, seyahatlere çıkıp fikirlerinizi anlatacağınız bir aydan 
geçmektesiniz. Attığınız imzaların, söylediğiniz sözlerin değerini bilmelisiniz. KardeĢ, komĢu ya da 
yakınlarınız size destek olacaktır.  

BAġAK ve yükselen BAġAK 
23 Ağustos - 22 ekim 

Maddi konuları gözden geçirmek, kaynaklarınızı revize etmek için, uygun bir aydan 
geçmektesiniz. Ancak harcama yapmak konusunda daha dikkatli olmalısınız. Elinizdekilerin 
kıymetini bilmeli, artırmanın yollarını aramalısınız. 
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 Ekim - 21 Kasım 

Gün ıĢığına çıkmasını pek de istemediğiniz konularla karĢılaĢıp endiĢelenebilirsiniz. Korkularınızın 
üstüne gitmeli, ancak Ģartları değiĢtirmek için boĢa uğraĢmamalısınız. Bu ay daha fedakar ve 
sabırlı olmalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 Kasım - 21 Aralık 

ArkadaĢlıkların önem kazandığı bugünlerde içinizde umutların da artığını göreceksiniz. Sosyal 
çevreniz geniĢlerken, insanlarla ortak hedefler için yol olabilirsiniz. Gelecek günleri Ģimdiden 
planlamalı, desteklere açık olmalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Toplumun önünde olduğunuz, önem verdiğiniz kiĢilerle tanıĢtığınız bir aydan geçmektesiniz. 
Hayat planınızı gözden geçirmeli, hedeflerinize doğru ilerlemelisiniz. AlkıĢ, terfi ya da ödüller için 
kararlı olmalısınız.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 ġubat 

YurtdıĢı, yabancılar, hukuksal konular ya da medyayla ilgili alanlarda fırsatlarla karĢılaĢabilirsiniz. 
Kendinizi geliĢtirmek için Ģansınıza güvenmemeli, kalıcı adımlar atmalısınız. Yeni tanıĢacağınız 
kiĢilere de dikkat etmelisiniz.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 ġubat - 20 Mart 

OrtaklaĢa kazançlarınızı gözden geçirmelisiniz. Borç, alacak, kredi, nafaka, sigorta, prim, miras 
gibi dolaylı kaynaklarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınız açısından her türlü 
operasyondan sakınmanız yerinde olur.  

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ 
23 ekim - 22 Ekim 

Üzerinizdeki yükleri atıp, kendinize zaman ayırabileceksiniz. BaĢta sağlığınız olmak üzere kiĢisel 
konularla ilgilenebilirsiniz. Yeteneklerinizi doğal olarak ortaya koyacak, etrafınızda ilgi çekici, hoĢ 
bir hava yaratacaksınız.  
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Kaçmalı beyoğlundan; hatırladığında seni. 
taĢlaĢmıĢsa yüreği ve açılmıyorsa elleri, 
..dilediğini mescide asmalı.. 
  
..asmalı-mescide dilediğini.. 
ellerini kavuĢturup ve yüreğini yumuĢatıp,  
unuttuğunda beni; Beyoğlu'ndan kaçmalı. 
  
Aralık 2009 / Salih MALAKCIOĞLU  

( asmalı mescide dilediğini asmalı ) 
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Keçiboynuzu Diye Bir  Nimet 

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ 

akdeniz‟de iki martı 

Ben, kimselerin göremeyeceği bu özel kitabımda, bu tür resimlere o kadar çok 
rastladım ki, anlatamam. Sanırım yalnız değilim… Öyle değil mi? 
 
O günlerde beni ilgilendiren tek Ģey, bu kavruk görünümlü meyvenin 
kabuklarından ve çekirdeklerinden sıyrılıp, bir an evvel balına ulaĢmaktı. Ne 
yalan söyleyeyim, meyvenin boyuna posuna göre, özünü az bulurdum.  Ama 
hanımeli özleriyle bile idare etmeye alıĢmıĢ bir çocuk olarak, yine de 
keçiboynuzu balı, benim için bir Ģölendi. 
 
Seneler geçti, hayatıma “bilgi” girdi. ĠĢte bu yüzden bazı Ģeyler masumiyetini 
yitirdi.  Ama daha da bir değerli oldular benim için. Bunlardan biri iĢte 
keçiboynuzu… 
 
Ġzmir‟e gittiğimde, her zaman Kemeraltı‟na inme nedenlerimden biri olan 
Değirmen‟e  de (bakliyat ve her tür tuhaf toz satan aktar gibi bir  yer) uğradım 
tabiî ki. Oradan aldığım ve eve gelir gelmez bankoya dizdiğim tozlar, 
Ortaçağ‟da yaĢıyor olsaydık eğer,engizisyona sevk edilmeme neden olacak 
tuhaf renklere sahip. Zaten eĢim de, merak edip sordu, “Bunlar ne?” diye… 
 
Bezelye tozu, nohut tozu,keçiboynuzu tozu vs. vs. 
 
Bugünkü konumuz tabiî ki listenin sonuncusu, keçiboynuzu. 
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Çocukluk anıları, hafızamızın bir köĢesinde derli toplu duran 
bir kitap gibidir. O kitabı karıĢtırdığınızda, kara kuru , eğri 
büğrü, ama tatlı mı tatlı meyvelerle süslü keçiboynuzu 
ağacının altında duran görüntünüzü kaç ayrı sayfada 
göreceksiniz kim bilir? 



Keçiboynuzu için,  „ağaçta yetiĢen çikolata‟  diyorlar. Ama ağaçta yetiĢen her Ģey 
gibi  “sağlıklı” sıfatını hak eden bir çikolata. Tahmin edeceğiniz üzere kakao 
tozunun kullanıldığı her tarifte kullanabilirsiniz. Kakaoyu rahatlıkla ikame 
edebildiği gibi, ona nazaran çok daha düĢük alerjen etkiye sahip.  Ayrıca 
çikolatadan yüzde 60 daha az kalori içeriyor. 
 
Diyeceksiniz ki, “Çikolatada  süt  de var, o ne olacak peki” ? Tam donanımlı 
keçiboynuzunun ona da bir cevabı var: Sütte bulunup da, vücudun kalsiyum 
emilimini azalttığı bilinen oxalic asit, keçi boynuzunda yok. Ayrıca o da, gerçek 
bir kalsiyum zengini. 
 
 8% protein, 2% yağ, 47% Ģeker, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A, B1, B2 ve 
B5 vitaminleri ile az miktarda da demir içeriyor.  
 
ġeker oranı dikkatinizi çekti değil mi? ĠĢte bu yüzden de Ģekere alternatif olarak 
da kullanılıyor keklerde pastalarda. Ġçinde bulunan pektin ve lignin de iyi birer 
sindirim sistemi dostu olmasını sağlıyor. 
  
Çikolataya dayanamam diyenlerden misiniz? Buyurun, bu taraftan o zaman … 
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Sufle Kurabiye 
 
Malzemeler :  
1 su bardağı Ģeker 
125 gr. tereyağı 
2 yumurta 
1 paket vanilya 
2 1/4 su bardağı un 
6 yemek kaĢığı ( veya 2x25 gr.) kakao 
1 kabartma tozu 
 
Sosu Ġçin: 
1 su bardağı süt 
1 su bardağı Ģeker 
  
YapılıĢı: 
1. Fırınınızı 170 C ısıtmaya baĢlayın.  
2. Oda sıcaklığına gelmiĢ tereyağınızla Ģekerlerinizi iyice çırpın. 
3. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.  
4. Unu ayrı yerde kakao ve kabartma tozu ile karıĢtırın. Ve yumurtalı karıĢma 
yavaĢ yavaĢ mikser yardımıyla yedirin.  
5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde yumrular kopartıp avucunuzun içinde 
yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiĢ tepsinize dizin.  
6. Kurabiyeleri 10 dakika, üzerileri çatlayıncaya kadar piĢirin.  
7. Ayrı yerde hazırladığınız soğuk süt ve Ģeker karıĢımına fırından çıkan 
kurabiyelerinizi bandırın ve servis tepsinize dizin.  
 
Afiyet Olsun! 
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