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

Damien Hirst 
 
 





Merhaba 
 
Bu ay ne çok yaşadık, ülke olarak ne çok üzüldük, üzülüyoruz.  
 
Ülke olarak yaşadıklarımızdan ders çıkarıp akla ve eyleme 
dönüştüremediğimizi bir kez daha gördük… 
 
Ateş düştüğü yeri yakar… 
 
Van, iki farklı zaman dilimi ile karşınızda. Sevil Mert depremden 
6 ay önce yaptığı geziyi ve o gezinin fotoğraflarını paylaştı 
bizimle. Van’a çokça gitmiş ve etkilenmiş biri olarak özel bir 
yerdir benim için, fotoğraflardan ne demek istediğimi 
göreceksiniz. 
 
Burcu Tüzün ise deprem ve sonrasını. Her okuduğumda 
bıraktım gözyaşlarımı… 
 
Yine pek çok konu ile birlikteyiz. İş dünyası, kariyer sohbeti, 
insan kaynakları, ülkemizden ve dünyadan yeni yerler, yemek, 
astroloji, gök bilimi, şiir, kitaplar, kültür, sanat vb… 
 
Her  açıdan gelişimi destekleyen konular ile devam ediyoruz. 
 
 

Sevgiyle mutlu olun…  

yasemin ne der 
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Geçtiğimiz Mart ayında Van‟da idim. Geçtiğimiz günlerde yaĢadığımız Van-
ErciĢ depremi üzerine de gecikmiĢ olan Van yazımı yazmak istedim.  
  
Hatay ile baĢlayan Türkiye‟nin güzelliklerini görme hevesimle Van‟ı, meĢhur 
Van Gölü‟nü ve Van kedisini görmek için yola çıktım. Gidince anladım ki, 
Van‟ı meĢhur edenler dıĢında Van‟da görmem gereken çok Ģey, tanımam ve 
anlamam gereken insanlar varmıĢ.  
Belki Ģimdi anlatacağım yerlerin bir kısmı büyük zarar gördü ya da benim 
güzelliklerle hatırladığım yerler acı anılarla doldu. Dileğim, güzel hatıraların 
yeniden yaĢanabileceği bir Van, en kısa zamanda. 
  
Gelelim Van‟da görülmesi ve yapılması gerekenlerle, tadına bakılması 
gerekenlere... 

Sevil MERT 

Güzel İnsanların Şehri: Van   

hayallere yolculuk 

24 7 

Van depreminin üzerinden günler geçti. Yaralar sarılmaya, 
ümitler yeĢertilmeye çalıĢılıyor. Herkes, yeniden Van‟ın 
toparlanabilmesi, ayağa kalkabilmesi için, bir Ģeyler 
yapmaya çabalıyor. Kedisi, gölü, kahvaltısı dıĢında, 
bilmediğimiz ne çok Ģeyinin olduğunu fark ediyoruz artık 
Van ismini duyunca… 
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Van Gölü 
Van deyince akla Van Gölü geliyor demiĢtim ya baĢta; Vanlılar ona  „deniz‟ 
diyor, öyle büyük öyle ihtiĢamlı olunca... Uçakta pilotumuz Van Gölü çevresinde 
nereler olduğunu anlatırken büyüsüne kapılıverdim Van Gölü‟nün... Acaba Van 
Gölü Canavarı var mıydı gerçekten? Dünyanın en büyük sodalı gölü, 
Türkiye‟nin ise en büyük gölü.  Çevresini sarmıĢ dağların karlı zirvelerinin 
arasında pırıl pırıldı Van Gölü... 
  
Gölün kıyısına yürüyüĢ alanları yapılmıĢ,  karĢı kıyıya Tatvan‟a giden arabalı 
vapurlar da buradaki iskeleden kalkıyor. Bu vapurlarda aynı zamanda trenler de 
taĢınıyor. Oldukça ilginç... AkĢam yürüyüĢü yapmak için keyifli bir rota.  
 
Van Kalesi  
Van‟ın merkezinden minibüslerle ulaĢabilecek mesafede (yaklaĢık 5 km) olan 
Van Kalesi, mutlaka görülmesi gerekenler listesinde olmalı.Merdivenlerle 
tırmanabileceğiniz tepenin üstüne inĢa edilmiĢ kale, Urartulara baĢkentlik 
yapmıĢ. Ġnce uzun bir krater tepesinin üzerine kurulu kaleden, gün batımını 
izlemek paha biçilmez. Ayrıca bütün Van da, ayaklarınızın altında. Kalenin 
giriĢinde de, eski Van evi örneklerinden var birkaç tane, hediyelik eĢya 
alabileceğiniz dükkanlar da bulunmakta. 
 

8 
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Van Kedi Evi  
Van kedilerinin soyu tükenmekte olduğundan, koruma altındalar. Bu nedenle de 
sadece Yüzüncü Yıl Üniversitesi‟ndeki Kedi Evi‟nde gerçek Van kedisi 
görebilirsiniz. Ancak ne yazık ki, hafta sonları kapalı. Urartu Halı‟nın bahçesinde 
de bir kedi evi var; böylece kedileri görme  fırsatını hafta sonu kaçıranlar, 
buraya gelerek, Van kedilerini görebilirler. 
  
Van Müzesi ve ÇarĢısı  
Van Müzesi de ziyaret edilecek yerler arasında. Urartulardan kalma pek çok 
değerli parça burada sergileniyor. Müzeden aĢağıya doğru Ģehir merkezi ve Van 
çarĢısına doğru Van merkezindeki geziye devam edilebilir. Restoranlar, kahvaltı 
salonları, oteller bu bölgede. 
 
Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi  
Adını Ah Tamara Efsanesi‟nden alan Akdamar adası, GevaĢ ilçesine 10 km. 
uzaklıkta. Ġlçeden minibüslerle ya da taksiyle iskeleye gelip, iskeleden de adaya 
teknelerle geçebilirsiniz. Öyle güzel ki manzara... Van Gölü‟nü çevreleyen karlı 
zirveleri seyrederek, adaya doğru gölün üstünde sakin sakin ilerliyoruz. Göl de 
öyle sakin, öyle durgun ki... 
  
Adadaki kilise geçtiğimiz yıl ibadete açıldıktan sonra, epey turist çekmeye 
baĢlamıĢ. Fena olmayan restorasyonu beni mutlu etti. Umarım daha çok 
ziyaretçisi olur. Çay bahçesinde oturup kahvemizi yudumlarken yine zirvelere 
dalıp gidiyoruz... 

8 9 
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Muradiye ġelalesi  
Van‟a 90 km. mesafede olan Muradiye ġelalesi de, görülmeye değer yerlerden. 
UlaĢım biraz sorunlu, Van merkezden minibüsler kalkıyor ama yola çıkarken 
dönüĢ olup olmadığını muhakkak sorun. Karlar arasından akan Ģelale, baharda 
çiçekler açtığında eminim daha da güzel olur.  
 
Van Kahvaltı Salonları  
Van deyince ilk akla gelenlerden biri de, Van kahvaltısı. Cacık 
(kahvaltılık),  murtuğa (içinde tereyağı,un ve yumurta var) ve kavut (içinde esmer 
buğday, süt ve un var), Van otlu peyniri, bal, kaymak ve daha bir sürü 
kahvaltılıkla hazırlanan kahvaltı servisi sabah 04:00‟te baĢlıyor. Kahvaltı 
salonları en geç 12:00‟de kapanmıĢ oluyor. Erken giden en taze kahvaltıların 
tadını çıkarıyor. Kahvaltı salonlarının en meĢhuru “Bak Hele Bak” kahvaltı 
salonu; Yusuf Konak Van kahvaltısını önce Türkiye, sonra da dünyaya tanıtmaya 
niyetli.  
 
Van Ġnci Kefali  
Van gölünde yetiĢen tek balık cinsi, Van Ġnci Kefali. Özellikle göç zamanında 
suyun akıĢ yönünün tersine gitmeye çalıĢarak harika bir dans gösterisi sunan 
balıkların avlanma zamanı kıĢ dönemidir.   
  
Van‟ın Güzel Ġnsanları 
Oradaki doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra, insanlarının da güzelliklerine Ģahit 
oldum. 
Misafirperver, cana yakın, yardımsever…Ġki gün boyunca bizi misafir eden 
Yusuf‟a buradan tekrar teĢekkürlerimi iletiyorum. 
  
Van‟a bir ateĢ düĢtü, tüm Türkiye seferber oldu. Seferberliğin devam etmesi, 
yaraların hızla sarılması gerek. Unutmayın, Van hala yardım bekliyor! Maddi, 
manevi... Elinizden ne gelirse...  

10 
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Ağabeyim genel cerrah, eĢi ise nörolog doktor. EĢinin bundan 2 ay önce 
Van‟a zorunlu hizmet tayini çıkınca mecburen yerleĢtiler. Ağabeyim orada yine 
özel bir hastane ile anlaĢtı. Hiç bilmedikleri bir ile yerleĢmelerinin sancısı bir 
tarafa, aileler olarak bizler tam da doğudaki terör olaylarının ayyuka çıktığı 
günlerde hiç istemedik gitmelerini. Ġkisi de hepimizden cesur ve soğukkanlı 
gittiler. Ve iĢte böyle baĢladı onların Van hikayesi... 
 
Van‟da iki kiĢi yaĢayabilecekleri küçük bir aile evi bulmakta zorlandılar önce. 
Buldukları evin sahibiyle sorun yaĢayınca, yeniden ev aramaya baĢladılar ve 
bu arada bir otele yerleĢtiler. Ġkinci bir ev buldular, ancak iĢ yoğunluğundan 
taĢınmaya zaman bulamadılar. Bu arada ağabeyim de Ġstanbul‟a gidip 
geliyordu. Tam bir göçebe hayatı yaĢamaya baĢlamıĢlardı ki, ağabeyimin 
Ġstanbul‟a döndüğü gün Van 7.2 ile sarsıldı. EĢi yani ablam oradaydı. 
Depremin hemen ardından arayarak, kendisine ulaĢtık. Çok konuĢamasak da, 
iyi olduğunu öğrenebildik. Otelde yakalanmıĢtı ve dıĢarı çıkmayı baĢarmıĢtı. 
Hepsi buydu o gün ondan duyduğumuz. 

Burcu TÜZÜN 

Van, Deprem ve İki Genç Doktor 

24 13 

Dört hafta önce Van depremiyle sarsıldı Türkiye. Bütün 
kalbimiz Vanlılarla attı, atıyor bu dört haftadır. Oradan 
insan hikayeleri duyuyoruz, izliyoruz. ĠĢte iki genç doktorun 
hikayesi. Dergimizin yazarlarından Burcu Tüzün‟ün ağabeyi 
BarıĢ Tüzün ve eĢi Fatma Tüzün iki depremi de Van‟da 
yaĢadılar: BarıĢ Tüzün de Martı dergisiyle yaĢadıklarını 
paylaĢtı. 
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Sonrasının bir kısmını ağabeyimin kaleminden okuyun: 
 
“EĢimin tayini çıkınca ilk kez Van'a gittim. Beklentilerimin üzerindeydi. Sevdim 
Van'ı. Defalarca gittim. Çünkü özel hastanedeydim ve bir anda ayrılamadım. Ev 
tuttum, ev sahibi vazgeçti. BaĢka bir ev buldum, evi çok sevdim hemen tuttum. 
Ġstanbul‟a döndüm çünkü hastalarım vardı. Sabah gidip,onlara baktım. 
Ġstanbul'daki evime döneyim dedim ki, Van‟da deprem olduğunu duydum. EĢim 
oradaydı ve durumun çok kötü olduğunu, bana ihtiyaç olacağını söyledi. 
Hemen YeĢilköy‟e döndüm. Van‟a uçuĢ yok. Havaalanı kapalı. 5 saat bekledim. 
THY inanılmaz yardımcı oldu. Aynı zamanda DHMI amiri Servet bey de. Beni VIP 
salonuna gönderdiler. Ġlk uçakla gideceksin dediler. VIP ye beni güvenlik 
memuru arkadaĢım götürdü, eliyle bıraktı. Gittiğimde en az üç uçak dolusu 
arama kurtarma ekibi hazırdı. Ġnanılmaz Ģık kıyafetleri ve malzemeleri vardı. 
Aklıma Gölcük depremi geldi. O zamanlar bu adamların kıyafetleri bile yoktu. 
Son derece profesyoneldiler ve çok rahattılar. Ayrıca çok sevimli ve iyi 
niyetliydiler. Benim uçağa binebilmem için üç ayrı ekip beni kendi ekip listesine 
yazdırdı. Ġstanbul valisi oradaydı. Tek tek binenlerle tokalaĢtı, Ģans diledi. 
Ġhtiyacınız var mı diye sordu. Uçak ağzına kadar arama kurtarma ekibi ile 
doluydu. En az 10 köpek vardı. Hepsi çok güzel, akıllı ve bakımlıydı. Yolda hiç 
havlamadılar. hepsi ve herkes görevini biliyordu.  
 
Van‟ a iner inmez bir taksiyle Ġpekyolu Hastanesi‟ne eĢimi görmeye gittim. Ġyiydi. 
Ġzin istedim ve henüz yeni anlaĢtığım bir özel hastanenin baĢhekimini telefonla 
aradım. ErciĢ‟teydi. Çünkü oranın devlet hastanesinde üç yıl baĢhekimlik 
yapmıĢtı. Telefonda ağlıyordu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma 
Hastanesi‟ne gittim. Hasarlıydı ama içinde bir sürü doktor vardı. Sakin ve ne 
yaptıklarını bilir haldeydiler.Hastaları sevk ediyorlardı. “Nereye sevk 
ediyorsunuz?” dedim “Bölge Hastanesi‟ne” dediler. benim yerim orası dedim 
kendime. taksiyle gittim. 

14 



 



martı* kasım 2011 

Her yerde hastalar vardı. baĢhekimi buldum. Ayak üstü tecrübemi anlattım. “Ne 
istersen senindir” dedi. ÇalıĢacağım ama ekibim yok. Hastanemi aradım. 20 
dakikada 10 kiĢilik ekip geldi. Türk veya değil. Hiç önemli değil! GiriĢi 
düzenledik. Saat 23‟ten sabah 09 a dek hiç oturmadık. Acil giriĢi düzenledik. 
Herkese baktık. Ultrasonlarını yaptık, santral kateter taktık. Güncel travma 
cerrahisi ne isterse yaptık ama ekip çalıĢanlarımın adını bile bilmiyordum. Ama 
müthiĢ çalıĢtık. Hepsini çok sevdim. 10-15 dakika boĢ kaldığımızda bana 
“Hasta yok mu niye boĢ kaldık?” diye sordular. Hastalara tek tek numara verdik. 
O yoğunlukta isimlerini bile bilmiyorduk. Önemli değildi! Milletleri bilmiyorduk! 
Türk mü Kürt mü diye bakmadık! Milliyetinden bize ne? Hepsi eĢit, hepsi insan! 
 
Sabah 05‟te ekibim yoruldu. Umke ekibi geldi. ( Benim kurduğum ekibin 
profesyoneli) Onlara devrettim. Ekibimi dinlenmeye gönderdim. Bana surat 
astılar. Sabah oldu. Ġki saat uyumak istedim. Dizlerim ağrıdı. Kıyafetim bile 
yoktu. Ġstanbul‟dan geldiğim gibi, pantolon ve tiĢört. Botlar ayağımı ağrıttı. 
Uzandım. 15 dakika uyuyamadım. Ambulans üstüne ambulans. Sirenden 
uyuyamadım. “Kalk” dedim. “Niye uyumaya çalıĢıyorsun ki sen?” Ekibim 
hazırdı. Tekrar gittik. Sabah olunca arama kurtarma hızlandı. Gelenler çok 
kötüydü. Sağlık durumlarını düzeltiyorduk ama moralleri sıfırdı. Enkaz altında 
kalan oğlunu kızını soruyordu. Ne diyeceksin ki? Tepemizde üç dakikaya bir 
helikopter uçuyordu. Ben bu kadar helikopter görmedim. Yarım saatte bir 
ihtiyaçları var mı diye ErciĢ‟i arıyorduk. “Fazla ekibimiz var.” diyorlardı. Oradaki 
ekip ilk müdahaleyi yaptı. biz ise devamını.  Yoruldum. Yorulduk. Artık faydalı 
olamıyordum. Ama acilde arkamda en az 50 doktor vardı. Onları 
bırakamıyordum. Adını bilmiyordum. O da benimkini. Kapı önünde sigara 
içiyorduk. O da CerrahpaĢalıymıĢ. Üstelik aynı dönemdenmiĢiz. Bana kahve 
buldu. Acilin sorumlu hemĢiresi geldi sonra, hepimize kahve yaptı eliyle. 50 
metre sandalye taĢıdı, battaniye verdi bize. 

16 
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Niye oturduk ki? ÜĢüdük! Ama enkaz altında insan daha fazla üĢür. Kalktık. 
Daha fazla yaralı moral bozuyordu, en fazla beĢ dakikada yenisi geliyordu 
çünkü. Saat 13.00  oldu, UMKE ekibi sayıca arttı ve sonunda kovdular beni. 
Ben de eĢimin hastanesine gittim. BeĢ dakika uzandım ki artçı deprem oldu. Bir 
daha, bir daha derken kalktım kapının önüne çıktım. Uyumayan doktor ve 
hemĢirelerin göz altları mor. “N‟oldu?” dedim. Kiminin evi yıkılmıĢ, çoluk çocuk 
periĢanlar. Çadır yok, ev yok, eĢyaları gitmiĢ. Arabada uyumuĢlar. Ayakta 
durabilen yok.  Bir sürü hasta gelmiĢ “BaĢım ağrıyor, midem bulandı” diye.  
Oysa doktoru hemĢiresi daha kötü durumda. AkĢam kimse eve gitmedi. 
 
Sabah ErciĢ‟e gittik. Ne kadar güzel bir yermiĢ, görememiĢtik, gördük. Ayakta 
bina yok, klasik manzaralar. Enkazlar ,üstünde ekipler, üstünde halk! Hani halk 
çıkmazdı enkaz üstüne? Her yerde enkaz, her yerde ekipler, her yerde halk! 
Yürüyemiyorum. Kurtarma ekiplerine yaklaĢtım. Hepsini Ġstanbul‟dan 
havaalanından tanıdım. Adımı unutmamıĢlardı, ben de onlarınkini. 
UğraĢıyorlardı ama çok yağmur yağdı üstlerine. Hepsi vıcık vıcık oldu ama hala 
çalıĢıyorlardı. Ben de ıslandım, ekibim de. “Enkaz altındakine ne oldu acaba?” 
diye düĢündüm. Sürekli canlı çıkardılar enkazdan. Ardı ardına. “Allah‟ım bu 
garibanlara yardım et” diye dua ettim. Pat! Bir tane daha canlı çıktı. Ağladım. 
Arkadan bir canlı daha çıktı. KeĢke imkanım olsaydı, ailelerinin halini görmeliydi 
herkes. Cenaze bekliyorlardı. Herkes tartıĢa dursun, ancak o manzarayı gören 
biri der ki; Türk Kürt ne fark eder? Allahtan yağmur yağdı da kimse ağladığımı 
görmedi. 
  
Bu halimden biraz uzaklaĢayım, gidip tuttuğum evin halini göreyim dedim. Her 
yeri çatlak patlak. Artk evimiz de yoktu. Ev sahibini aradım. Tam evi boĢaltırken 
deprem olmuĢ. Ama adam iyi,  ben de iyiyim. Olan eve olsun dedik. Çok mutlu 
olduk adamla o da iyi biz de. HelalleĢtik ve hastaneye döndüm. 

24 17 
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Ekibimin evi yok artık, çadırı da yok. ateĢ yakmıĢ, kapıda ısınıyorlardı. Hasta 
gelince bakıyorlar, sonra gene içeri gene dıĢarı. Herkesin basından takip ettiği 
Serhat‟ı çıkardılar enkazdan. Ne yazık ki kurtulamadı. Hastanede herkes ama 
herkes yıkıldı. Kendi çocuğumuzu kaybetmiĢ gibiydik. Sonra Azra çıktı enkazdan. 
14 günlük prematüre enkazda üç gün yaĢa, çık yaĢa! Yine herkes sevindi kendi 
çocuğuymuĢ gibi! Sanki kendi evladımızdı her gelen çocuk, kendi kardeĢimiz, 
kendi annemiz, kendi babamızdı! DıĢarısı çok soğuktu ama enkazdan çıkıp, 
yaĢama dönen her can soğuğu unutturuyordu. 
  
Ekip Azra‟nın yaĢamına öyle seviniyordu ki, bir an onlara baktım. “Bunlar niye 
sevindi Allah‟ım? Kendi hallerine bak, Azra‟dan kötü” dedim. ama sevindi 
millet, ben de, biz de. Arka arkaya 112 anonsları geliyordu. Orada canlı var, 
burada canlı var diye. Ekip beni sıkıĢtırıyordu “Hadi gidelim” diye. Ama çok 
yorulduk. Hem AKUT oradaydı artık. Gariban gönüllü değillerdi. Tam teçhizat, 
sivil savunma zımba gibi ve UMKE...  muhteĢem arabalarını çadırlarını 
görmelisiniz, muhteĢem! 
  
Ve yorulduk. Shift vakti, geri dönme zamanı! Herkesle helalleĢtim, dramatik 
Ģeyler yaĢandı elbette.Hiçbirimiz birbirimizin isimlerini bilmeden, günlerce, 
saatlerce omuz omuza, Türk- Kürt demeden, insan seçmeden insan için canla 
baĢla çalıĢtık. Kayıplarımız da oldu, kazandıklarımız da! KardeĢtik, bu ülkenin 
insanıydık hepimiz! 
  

18 
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Beni bu ülke yetiĢtirdi.  Üçüncü kez borcumu ödedim vatanıma. ( Gölcük 
depreminde, askerlikte ve Van‟da). herkeste aynı yüz ifadesi vardı ben ayrılırken 
yanlarından! Samimiyet, kardeĢlik, minnettarlık! Bu insanlar, enkaz altında 
sıkıĢan adam üstünden politika yapmıyorlar, ben de ve siz de! bana, sana, ona, 
bize, size bir Ģey olsa Allah‟a çok Ģükür ki, bu adamlar beni kurtarmaya 
gelecekler!” yapar veya yapamaz, canı sağ olsun ama bir sürü insan enkazdan 
çıktı! Evi yok, arabası yok, bir sıcak kahve içecek ki ısınacak.  
  
Sağ olun, sağ olalım!” 
  
Hala Van‟dalar. Ġkinci depremi de yaĢadılar orada. Ġkinci depremden beri 
arabalarında uyuyorlar geceleri. Hala umutlarını canlı tutuyorlar, hala 
yaĢamlarını devam ettirmeye ve birilerine fayda sağlamaya çalıĢıyorlar.   
  
Biz? Birbirine kenetlenmiĢ yedi kardeĢ, üç yeğen ve iki anneden oluĢan dev bir 
aile olarak iki kahramana maddi manevi her türlü desteği vermeye çalıĢıyoruz.  
Çokça moral, bazen biraz neĢe, bazen biraz hüzün paylaĢıyoruz telefonlarda... 
Bazen ağlamalarla kapanıyor telefonlar, bazen verilen güzel haberlerle 
baĢlıyoruz güne. Dördüncü haftaya giriyoruz ve bu dört haftada hep yanımızda 
olan herkese, arkadaĢlarıma, dostlarıma, arayan,soran, böyle bir dönemde 
bazen ağlayacak bir omuz, bazen gülümsetecek haberler getiren herkese bir kez 
de buradan teĢekkür etmek isterim.  
 
Ġyi ki varsınız!  
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Bir tarihçi olarak benim görüĢüm, düĢündüğü ve yapıp ettiği her Ģey bir yana, 
hiç umut olmayan bir toplumda umut yaratabilmiĢ olmasıdır. Halkını, iĢgalden 
kurtulabileceğine, kendi kaderini tayin hakkına sahip ve yanı baĢındaki Avrupa 
medeniyeti ile yarıĢabilir bir ülke olabileceğine inandırmıĢ olmasıdır.  
  
O zor Ģartlarda nasıl olup da bu umudu besleyebildi Mustafa Kemal?  
  
Bugün bizim de, Milli Mücadele‟yi, Cumhuriyet rejimini ve beraberinde 
getirdiği tüm yenilikleri “tepeden inmelikle” itham eden diğerlerinin de sürekli 
unuttuğu ya da yeterince üzerinde durmadığı bir gerçek var: Mustafa Kemal, 
Milli Mücadele‟nin bayrağını devralmadan önce harekete geçmiĢtir Anadolu 
insanı… ĠĢgal devletlerinden ve Osmanlı hükümetinden gizlice kurduğu 
cemiyet ve derneklerle, esarete elinden geldiği, imkânları el verdiği ölçüde 
direnmeyi kafasına koymuĢtur Anadolulu. KurtuluĢ çareleri aramaya 
baĢlamıĢtır; ele geçirebildiği silahları istiflemeye de… Lakin çok umudu yoktur; 
en çok, kanının son damlasına kadar savaĢabileceğini düĢünmektedir. 
  
ĠĢte bu gerçekten hareketle Mustafa Kemal, “inanmıĢ” bir toplumun önünde 
yıkılmayacak hiçbir engel olmadığını biliyordu. Sıklıkla dile getirdiği gibi, 
mücadelenin kazanılacağına olan sarsılmaz inancının kaynağı, Türk milletinin 
kendisiydi.  
  

Ceren ÇIKIN 

Mustafa Kemal Atatürk’ü Bizlerin  

Nezdinde “Kahraman” Yapan Nedir?  

20 
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Ve Mustafa Kemal, hiçbir zaman “kahramanlaĢtırılmak” istemedi. Çünkü o 
zaman, mücadelenin kazanılmasında, yeni bir ülkenin kurulmasında ve 
yaĢatılmasında emeği geçen koca bir milletin, silah arkadaĢlarının, her 
alandan bilim insanının emeği ve gayretinin geri planda kalacağını biliyordu. 
Kendi varlığı nezdinde cisimleĢsin istemedi Cumhuriyet, bu sebeple “Benim 
naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır” demiĢti. Böylesi bir baĢarının 
mümessili olan milletin, kendine güven duymasını ve bu güveni sürdürmesini 
istiyordu. Bir baĢarının tümüyle bir kahramana mal edilmesinin, insan 
psikolojisinde yaratacağı “yetersizlik” ve “daha iyisini baĢaracak birisinin 
geliĢini bekleyiĢ” duygularının uyanmasını hiçbir zaman istemiyordu Türk 
milletinde… 
  
O halde bugün bizler, Mustafa Kemal‟i anlamak, onun izinde olmak, onun 
açtığı ve aydınlattığı yolda yürümek istiyorsak, kendimize sormamız gereken 
bazı sorular var. Ġlk ve en önemli soru Ģudur:  
  
Yeterince ve layıkıyla “okuyor” muyuz? Evet, bildiğiniz okuma eylemi… 
YaĢamınızda ne kadar yer tutuyor? Günde kaç saatinizi ve ne okumaya 
ayırıyorsunuz? Kendinizi, okuyarak ve düĢünerek geliĢtirmeye çabalıyor 
musunuz?  
  
Ġkinci önemli soru Ģudur: Genel geçer kalıplardan azade, baĢkalarının 
fikirlerinizi yönlendirme çabalarından uzak kalarak, kendi kafanızla gerçekten  
“özgürce” düĢünebiliyor muyuz?  
  
Bir diğer soru: Hayatın herhangi bir alanında sizin gibi düĢünmeyen insanlara 
karĢı saygılı olabiliyor ve hatta onları anlamaya çalıĢıyor musunuz? Tüm 
samimiyetinizle, gerçekten? 
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Peki ya aydınlanmaya çalıĢtığınız o ıĢığı, hiçbir fark gözetmeksizin diğer 
insanlarla da paylaĢıyor musunuz?  
  
Bu soruları kendinize sorun ve içtenlikle yanıtlayın. Çünkü onun 
kahramanlığının özünü siz de içinizde taĢıyorsunuz. Fakat yalnız ve ancak 
iĢleyen demir ıĢıldıyor…  
 
Van‟da iki kiĢi yaĢayabilecekleri küçük bir aile evi bulmakta zorlandılar önce. 
Buldukları evin sahibiyle sorun yaĢayınca, yeniden ev aramaya baĢladılar ve 
bu arada bir otele yerleĢtiler. Ġkinci bir ev buldular, ancak iĢ yoğunluğundan 
taĢınmaya zaman bulamadılar. Bu arada ağabeyim de Ġstanbul‟a gidip 
geliyordu. Tam bir göçebe hayatı yaĢamaya baĢlamıĢlardı ki, ağabeyimin 
Ġstanbul‟a döndüğü gün Van 7.2 ile sarsıldı. EĢi yani ablam oradaydı. 
Depremin hemen ardından arayarak, kendisine ulaĢtık. Çok konuĢamasak da, 
iyi olduğunu öğrenebildik. Otelde yakalanmıĢtı ve dıĢarı çıkmayı baĢarmıĢtı. 
Hepsi buydu o gün ondan duyduğumuz. 
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Nurcan Örtügen GÖK 

Kırklareli İkinci Teleskopuna Kavuştu 

Bir önceki yazımızda Vize Belediye‟sinin sponsorluğunda Vize-Kırklareli‟nin ilk 
teleskopuna sahip olduğundan bahsetmiĢtik. Bu etkinliğimizle ilgili yerel 
basındaki haberleri okuyan Kırklareli Belediyesi de, benzer çalıĢmayı 
gerçekleĢtirmek istedi. Bu sayede güzel bir çalıĢmaya daha imza atmıĢ olduk.  
 
Türkiye‟de her ilde en az bir okulu teleskop sahibi yapmak üzere çıktığımız bu 
yolda, aynı ilimize ikinci defa gidiyor olmak bizleri çok sevindirdi.  
 
A.Ü. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ethem Derman, 
Astronom Ġlhan Vardar ve benim katıldığım panelde, çevre okullardan gelen 
öğrenci ve öğretmenlerimizle çok güzel bir söyleĢi gerçekleĢtirdik. Ethem 
Derman‟ın “Rakamların Dili Var mı?” adlı sunumunun ardından, Ġlhan Bey 
halkın dili oldu ve 

•YaĢadığımız Evreni Biliyor muyuz? 
•Evrendeki Yerimiz 
•Yıldızlar Kaderimizi Etkiler mi? (Burçlar) 
•Kıyamet Senaryoları Ne Kadar Bilimseldir? 
•Tanrıların Arabaları Gerçek mi? (Uzaylılar ve UFO‟lar) 

gibi konular hakkında soru-cevap Ģeklinde panelimize devam ettik. 

3 Ekim 2011‟de “3.Uluslararası Kırklareli Yayla Bolluk 
Bereket Hasat Ve Bağbozumu ġenliği” çerçevesinde 
düzenlenen 7‟den 70‟e Gökbilim Paneli ve gökyüzü gözlem 
etkinliğinde, Kırklareli ikinci teleskopuna kavuĢmuĢ oldu.  

25 
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Ben de mutfakta nasıl ayna yontmaya baĢladığımı, Ġlk Teleskobum projesinin 
ortaya çıkıĢını ve geliĢim sürecini genç arkadaĢlarımıza aktarma fırsatı buldum. 
Bu anlamda onlara bir nebze ilham kaynağı olabildiysem, ne mutlu bana. 
 
Kırklareli Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirdiğimiz panelin bitiĢinde ise, bahçeye 
hemen teleskoplarımızı kurduk ve panelden çıkan öğrenciler, o an Ay gözlemi 
yapma fırsatı buldular. AkĢam olduğunda ise el yapımı teleskoplarımızı 
Kırklareli‟nin eski demiryoluna diktik. Güzel havanın eĢliğinde halk Ay ve 
kraterlerine, Jüpiter ve uydularına baktı. Çoğu ilk kez gökyüzü ile tanıĢıyordu. 
Bizim heyecanımız ise aynı Ģiddette idi. Sanki biz de onlarla ilk defa Ay‟a bu 
denli yakından bakıyorduk.  
 
Teleskoplardan birinin orada kalacağını duyunca çok sevinen insanlarla 
karĢılaĢtık. Çünkü o gece orda olamayan öğrencilerine de göstermek 
istiyorlardı. Vize‟de de bir teleskopun daha olduğunu öğrendiklerinde ise 
kafalarında Ģekillenen projeler ve etkinlikler gözlerinden okunuyordu. 
 
Sosyal medya üzerinden tanıĢtığımız lakin yüz yüze görüĢmediğimiz dostlarımızla 
o gece karĢı karĢıya gelip, sohbet edebilmek ise, benim için ayrıca sevinç 
kaynağı oldu. Türkiye‟nin her ilinden değerli dostlar edinmeye baĢladığımı 
hissettim o gece. Biliyorum, bu yürekler el ele verdiğinde yolumuz bir gün 
gerçekten Ay‟a varacak. 
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Carl SAGAN‟ın “Halkın yararına sunulmamıĢ bir bilim ancak mutlu bir azınlığın 
ayrıcalığı olabilir” sözünü destekleyerek; sosyal tesislerde tüm halkın kullanımına 
açık olacak el yapımı teleskopu belediyeye kazandıran, bizlere bu fırsatı veren, 
bu değerli çalıĢmaya imza atan Kırklareli Belediye BaĢkanı Cavit Çağlayan ve 
bizleri o gün ağırlayan Çisem Yüksel Çelik‟e sonsuz teĢekkürlerimizi sunuyoruz.  
Ġçinde bulunduğumuz evreni öğrendikçe, o evrendeki yerimizi kavradıkça, 
kendimizin farkına vardıkça, yerküre, çocuklarımız için daha yaĢanır hale 
gelecek. Bilgi paylaĢtıkça çoğalacak.  
 
Biliyoruz ki, o iki teleskop o ilde yaĢayan bir çok bireyin ufkunu açmaya devam 
edecek. 
 
Teleskopları diktiğimiz hiçbir ilimizde gözümüz arkamızda kalmıyor. Halkalar 
birbirine eklenerek büyümeye devam ediyor. Ve baĢımız daima ileriye, yukarıya, 
geleceğe bakmaya devam ediyor. 
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Klasik müziğin buluĢma noktası Akbank Sanat, yeni bir projeyle dev 
müzisyenleri sanatseverlerle buluĢturuyor. Akbank Sanat Piyano 

Günleri kapsamında dünyaca ünlü piyano ustaları ve piyanonun 
genç yetenekleri 17-30 Kasım tarihleri arasında piyano resitali için 

bir araya geliyor. Akbank Sanat Piyano Günleri, 17 Kasım 2011 
PerĢembe günü müzik otoriteleri tarafından kendi kuĢağının en 

büyük yeteneklerinden biri olarak tanımlanan, duyarlı müzikalitesi 
ve üstün performanslarıyla beğeni toplayan Denis Kozhukhin‟in 

konseri ile baĢlayacak. 
 

16 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasına Füsun Sağlam‟ın 
“BUMERANG” isimli resim sergisini Galeri Selvin‟de görebilirsiniz. 
1953′de Ġstanbul‟da doğan Füsun Sağlam, orta ve lise öğrenimini 

High School‟da tamamladı. 1977 yılında DTGSYO Grafik 
Bölümü‟nü bitirdikten sonra Avustralya'da grafiker - illustrator 

olarak çalıĢtı. 
www.galeriselvin.com 

 
Ġstanbul AraĢtırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet‟in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk‟ün yaĢamının farklı evrelerini aktaran anlamlı bir 

fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk‟ün vefatının 73. yılına denk gelen 10 Kasım 

2011‟de açılan“1283” Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu‟ndan 
Fotoğraflarla Atatürk sergisinde 32 fotoğraf yer alıyor. Sergiye adını 

veren; Harbiye'de her yıl yapılan törenlerde okunduğunda, 
öğrencilerin hep birlikte ve tok bir sesle "Ġçimizde!" yanıtını 

verdikleri, Atatürk'ün Harbiye yıllarındaki okul ve apolet numarası 
olan “1283” Atatürk'e saygı sergisinin küratörlüğünü Ekrem IĢın 

üstleniyor. Sergiyi 24 Kasım‟a kadar gezebilirsiniz. 
www.iae.org.tr 

 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı‟nda 24-27 Kasım 

tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan Contemporary Ġstanbul‟un 
Our Sanatçısı bu yıl ünlü ressam Komet olacak. Komet‟in 70‟inci 

yaĢı „O Değilse BaĢkasıdır - Esrarengiz‟ baĢlıklı bir sergiyle 
kutlanacak ve sanatçı düzenlenecek sergide son yapıtlarından 

bazılarını sergileyecek. 6. Contemporary Ġstanbul‟a 22 ayrı ülkeden 
41‟i yurtdıĢı ve 48‟ü yurt içi olmak üzere 89 çağdaĢ sanat galerisi 

katılacak. Fuarda Türkiye‟den ve dünyadan 550 sanatçıya ait 3000 
çağdaĢ sanat eseri sergilenecek. 

 

Kültür Sanat Ajandası 

28 

Ayşe DURAL 

http://www.galeriselvin.com/
http://www.galeriselvin.com/
http://www.galeriselvin.com/
http://www.iae.org.tr/
http://www.iae.org.tr/
http://www.iae.org.tr/
http://www.iae.org.tr/


8 

martı* kasım 2011 

Ġstanbul Modern, 22 Ocak 2012‟ye kadar “Hayal ve Hakikat - 
Türkiye‟den Modern ve ÇağdaĢ Kadın Sanatçılar” sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Sergi, Türkiye'nin toplumsal ve kültürel 
dönüĢümünü kadın sanatçıların üretimleri üzerinden gündeme 
getirmeyi amaçlıyor. Modern ve çağdaĢ sanatta kadın 
sanatçıların öncü ve eleĢtirel pozisyonlarını merkez alan sergi, 
Türkiye‟nin sosyokültürel tarihine yeni ve alternatif bir bakıĢ 
sunuyor. Küratörler Fatmagül Berktay, Levent Çalıkoğlu, Zeynep 
Ġnankur ve Burcu Pelvanoğlu‟nun oluĢturduğu seçki,  kadın 
sanatçıların 1900‟lü yılların baĢından bugüne uzanan üretim 
sürecini kapsayarak, resimden videoya birçok farklı sanat 
disiplinine yer veriyor. 
 
Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 15 Ekim tarihinde 
ziyarete açılan sergi, ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi 
Bey ile Amerikalı arkeolog ve fotoğrafçı John Henry Haynes ile 
Prof. Hermann Vollrath Hilprecht'in Osmanlı topraklarında 
kesiĢen yaĢamlarından yola çıkarak, Amerikalı arkeologların 
Osmanlı topraklarındaki ilk kazılarını -Assos ve Nippur- ve iki 
ülke arasındaki diplomatik iliĢkileri konu alıyor. Sergide, 
Pennsylvania Üniversitesi Müzesi, Boston Güzel Sanatlar Müzesi , 
Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ġstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve 
özel koleksiyonlardan derlenen Osman Hamdi Bey resimleri, 19. 
yüzyıla ait arkeolojik fotoğraf ve çizimler, mektuplar, seyahat 
günlükleri ve ilk kez sergilenecek arkeolojik eserler yer alıyor. 
Osman Hamdi Bey'in az bilinen resimlerinin yanı sıra, 
Pennsylvania Üniversitesi Müzesi'nde keĢfedilen ve bugüne kadar 
bilinmeyen iki resmi de sanatseverlerle ilk kez buluĢuyor. 
 
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.ġ. tarafından Türkiye Yayıncılar 
Birliği iĢbirliği ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- 
Büyükçekmece‟de 30. Uluslararası Ġstanbul Kitap Fuarı açıldı. EĢ 
zamanlı olarak 21. Uluslararası Ġstanbul Sanat Fuarı / ARTĠST 
2011 de açıldı. Ġstanbul Kitap Fuarı‟na 610 yayınevi ve sivil 
toplum kuruluĢunun katılımı gerçekleĢirken, fuar süresince 200 
etkinlik ve yüzlerce imza düzenleniyor.Onur yazarının Ferit Edgü, 
Onur Sanatçısının  Yurdaer AltıntaĢ olduğu fuar 20 Kasım‟a 
kadar gezilebilir. Fuarlarımızla ilgili ayrıntılı 
bilgiye www.istanbulkitapfuari.com www.istanbulsanatfuari.com 

Daha fazla kültür sanat: 
 www.kultursanatajansi.com 

 www.facebook.com/KulturSantAjansi 29 
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Yasemin SUNGUR 

Biz “Kitap ile Sohbet” Ediyoruz 

Bu yıl dördüncü yılımız. 
 
Her Salı, saat 11.00 toplanmaya baĢlıyoruz, 11.30 kitaplarımız ellerimizde 
sohbetimiz baĢlıyor, 13.30 bitireceğiz desek de son dönemde 14.00 de zorla 
bitiriyoruz. Çok güzel bir ekip olduk, ortak noktalarımız çok ancak birinci sırada 
kitaplar geliyor.  
 
“Nerede?” sorularını duyar gibiyim. Ġstanbul Oyuncak Müzesinde… 
http://www.istanbuloyuncakmuzesi.com/ 
 
Biz yetiĢkin kadınlar, çoğumuz aynı zamanda anne, çocuklar gibi Ģen, içindeki 
çocuğu besleyen herkes için hazırlanmıĢ olağanüstü bir mekan olan oyuncak 
müzesinde hayatımıza değer katan, deneyim kazandıran, bizi her yönden 
geliĢtiren, harika vakit geçirmemizi sağlayan kitaplarımızı ağırlıyoruz. Çünkü 
bizim kitap ile sohbette kitap baĢrolde, ayda en az bir kitabı birlikte okuyoruz. 
Ancak bizim kitap ile sohbete katılan arkadaĢlarımız birer kitap kurdu çoğumuz 
3-5 kitap okuyoruz.  
 
 “Kitap ile Sohbet, kitabın baĢ konuk olduğu, her konuğun katıldığı bir 
paylaĢımdır” diye baĢlamıĢ ve Ģöyle tanıtmıĢtık.  

Kitap ile Sohbet, kitabın baĢ konuk olduğu, her konuğun 
katıldığı bir paylaĢımdır. 
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Amacımız; yaĢama bir noktalı virgül koyup kitap ve hikâyesi hakkında hep 
birlikte konuĢmak. 
  
Kitapları okur, etkilenir ve yaĢamımıza katarız.  Kitaplarla arkadaĢ olursak, hep 
birlikte okur ve sohbet edersek baĢta gençlerimiz olmak üzere kitap okumaya 
ilgiyi artırırız diye yola çıktık. Amacımız kitap ile sohbet etmek,  kitaplara 
dokunmak, kitabın içinde yaĢamak, paylaĢmak ve aktarmak. Çünkü “kitap 
geliĢtirir” 
 
Bir kitap okudum hayatım değiĢti diyen ne çok insan vardır, bunu hep 
hatırlayacağız, hatırlatacağız. Okuduğumuz kitabın kahramanlarını tanıyıp, 
yerine geçip yaĢamımıza yeni deneyimler katacağız. Yazarı tanıyacağız, kitabın 
geçtiği dönemi öğreneceğiz, bakıĢ açısını anlayıp, hayatımızı oynamaya devam 
edeceğiz. 
 
“Kitap ile Sohbet”e herkes katılabilir. Sohbete eĢlik edecekler; demli, limonlu, 
tarçınlı, zencefilli çay, simit, kurabiyeler ve çocukluğumuzun oyuncaklarının 
yüreğimizdeki sesleri ve kokusu. 
 
Kitap ile sohbet herkesin katılımına açık, ancak bugün sadece her yaĢtan 
kadınların katıldığı bir etkinlik oldu.  Ara sıra erkek okuyucular da katılıyor, ne 
yazık ki sürekli olmuyor.  Yoksa erkekler daha az kitap okumuyorlardır, geliĢime 
onlar da kadınlar kadar açıktır.  
 
Sağ olsun ara sıra sevgili Sunay Akın katılıyor, katılımcı sayımıza bakıp bizleri 
kutluyor, kitap seçimimize destek veriyor. 
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Birlikte okuduğumuz kitapların bazıları Ģunlar, belki siz de okumak istersiniz…  
 
• Ay Hırsızı 

Sunay Akın 
• Boğaziçi ġıngır Mıngır 

Salah Birsel 
• Dansın Tanrıçası - Isodora Duncan 

Maurice Lever 
• Jakaranda  

Nuran Medoğlu 
• Kadının Adı Yok 

Duygu Asena 
• Kaplumbağa Terbiyecisi –  Osman Hamdi Bey‟in Romanı  

Emre Caner 
• Kürk Mantolu Madonna 

Sabahattin Ali 
• Masalları Erkekler mi Yazar Anne? 

Gülengül Anıl 
• Puslu Kıtalar Atlası 

Ġhsan Oktay Anar 
• Sen ve Ben 

Aret  Vartanyan 
• Serenad 

Zülfü Livaneli 
• SıradıĢı YaĢam Becerileri 

Melih Arat 
• Son Ada 

Zülfü Livaneli 
• Sur ve Gölge 

Mehmet Zaman Saçlıoğlu 
• Nietzsche Ağladığında 

Irwin D. Yalom 
  
Benim Kariyerim Gelecek mi? kitabımı da birlikte okuduk ve değerlendirdik, çok 
güzel bir deneyimdi benim için.  
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Ve biz her Salı saat 11.00 den itibaren Oyuncak Müzesindeyiz.  Toplanıyoruz, 
bu hafta kendimizi iyi hissetmek ve geliĢtirmek için neler yaptık konuĢuyoruz, ben 
günün açılıĢ Ģiirini okuyorum, kitapla derin sohbet, altı çizilen satırları okuyup,  
kitabın bizimle yaptığı duygu ve bilgi alıĢveriĢini paylaĢıyoruz, arada çay, kahve 
ve minik lezzetler, sohbete devam, kapanıĢ Ģiirini okuyorum ve gelecek haftaya 
kadar veda ediyoruz. 
  
Çok güzel bir ekip olduk biz, birlikte konser, müze, sinema, doğa gezileri 
yapıyoruz. 
  
Davetlisiniz 
“Kitap ile Sohbet, kitabın baĢ konuk olduğu, her konuğun katıldığı bir 
paylaĢımdır.” 
 
Oyuncak Müzesinde “Kitap ile Sohbet” çocuklar için değil, yetiĢkinler, yani 
çocukların anneleri, babaları, teyzeleri, dayıları, halaları, amcaları, ablaları için 
ve elbette anneanne, babaanne ve dedeler de gelebilir. Kim bizimle olmak 
okuduğu kitapla ilgili duygularını paylaĢmak istiyorsa bekliyoruz. 
 
Bu ay Sevgi Soysal‟ın Tante Rosa kitabını okuyup değerli yazarımızı anıyoruz. 
 
Bilgi için arayınız: 
Ġstanbul Oyuncak Müzesi 0 216 359 45 50 – 51   
Yasemin Sungur GeliĢim Enstitüsü 0 216 449 65 94 
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Özlem Tuna Design Zone 

Ali Baba Türbe Sokak, No:21/4   

Nuruosmaniye-İstanbul 

0 212 527 9285 

info@ozlemtuna.com 

www.ozlemtuna.com 

“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.” 
 

mailto:info@ozlemtuna.com
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Martı Yazarlarını 

Tanımaya Devam Ediyoruz 

Yunus Baran http://www.ordinaryunus.com/ 
  
Sırada Yunus Baran var, nam-ı diğer Ordinaryunus, o kelimelerin beyefendisi 
diye anlatmıĢ kendini kısaca… 
  
Ne iĢ yapacağını daha üniversitede okurken çok net belirleyen ve marka 
danıĢmanı olarak çalıĢan Yunus, kelimeler ile oynamayı seviyor. Aklımda kalan 
birkaç tanesi Ģunlar…  Demokrasilerde fare tükenmez, Canım pilates kızartması 
çekti, Gülüşmekte olan ülkeler 
 

Kendi ağzından blog macerası… Blog  yazmaya 2005 yılında başladım. 
Öncesinde çeşitli bloglarda yazmakla başlayıp, sonrasında kendi web sayfamı 
yaparak devam ettim. Ardından da kişisel blogumu açmaya karar verdim. 
http://ordinaryunus.wordpress.com/ 
Pazarlama, gözlem, hayata farklı bakış açılarından bakan çeşitli hikayeciklerle 
zenginleştirmeye çalıştığım blogum şu sıralar biraz ihmal edilir durumda. Fakat 
zaman içerisinde gerekli enerji ile yeniden bir toparlama girişiminde 
bulunacağım.  
 

Amerika'dayken bol miktarda çektiğim fotoğraflarımı da bir fotoblogda 
toplayarak görsel bir şölen yaratmak istedim. http://ordinaryunus.tumblr.com/ 

 
Son olarak ise: muzları çok seviyor olmamdan kaynaklı olarak bir muz 
koleksiyonu oluşturdum. http://muzdevri.tumblr.com/ 
 

Blogların giderek önemini yitirdiği ve mikro paylaşımların arttığı dünyada minik 
sözlerle büyük etkiler yaratmanın derdine düşmemiz gerektiğini düşünüyorum.  

 

Yunus bizi her ay kelimelerin dansına davet ediyor. 
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Ġpek Aral KiĢioğlu http://www.kaynagiminsan.com/ 
 
Ġnsan Kaynakları profesyoneli olarak iĢ dünyasında uzun yıllar çalıĢan Ġpek 
ödüllü bir blogun da sahibi. Kaynağım Ġnsan 2010 yılında Altın Örümcek Web 
Ödüllerinde ĠK Sitesi kategorisi „Halkın Seçimi‟ ödülünü almıĢ, 2010 Blog 
Ödülleri ĠĢ Dünyası blogları kategori 2.liğini kazanmıĢtır.  
 
Ġpek diyor ki; "Yazı yazmak kendimi bildim bileli yapmayı en sevdiğim 
uğraşlarımdan biri oldu. 2005 yılında açtığım ilk blogumla yazı yazma sevgimi 
teknoloji ile birleştirdim. Ekran başında birkaç kelime üreteceğim diye saatlerimi 
harcamak bana öyle büyük mutluluk veriyordu ki, zamanla blog yazmak adeta 
tutku haline dönüştü benim için. Aklınızdakileri, hayatınızı hiç tanımadığınız ve 
sadece bir kablo ile bağlı olduğunuz dünya ile paylaşmak, aslında delice ve 
gerçekten riskli bir şey.  
 
Bu adrenalin kaynağına pozitif bağımlılık geliştirdim diyebilirim. Zaman içinde bu 
pozitif bağımlılık benim hem özel, hem de iş hayatımın baştan aşağı olumlu 
yönde büyük değişimlere neden oldu. Kelimeleri ve üretmeyi seven insanlar için 
blog yazmak bir terapi yolu ve kişisel arşiv diye düşünüyorum, herkese de 
şiddetle tavsiye ediyorum.“ 
  
Sosyal medya araçları ile yakından ilgilenmektedir. BeĢ yıldır blog yazarıdır. 
  
Biri kızına ait; Minik Yaprak‟ın Günlüğü, diğeri kültür sanat üzerine; Aya 
Merdiven Kurduk.biz adında iki blogu daha bulunmaktadır. 
 
Ġpek Aral KiĢioğlu Martı dergisinde insan kaynakları bakıĢ açısı ile bireyin 
geliĢimi konularında yazmaktadır. 
 
http://www.yaprakkisioglu.com/ 
 
http://ayamerdivenkurduk.biz/ 
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Ufuk Tarhan  http://m-gen.biz 
  
Fütüristler Derneği BaĢkanı, fütürist, ekonomist, iĢ tasarımcısı ve avatarı… 
 
M-GEN Gelecek Planlama Merkezi‟nin kurucusu.  Türkiye‟nin ilk ve tek Fütürist 
kadın konuĢmacısı. Dünya Fütüristler Zirvesi‟nde konuĢma yapan ilk Türk kadını. 
  
Sıkı bir blogger ve internet yazarıdır. ġimdi  Mobil, Dijital Pazarlama alanının 
tanınmıĢ isimlerinden Zehra Öney ile ortak olarak birlikte 360+media 
Interactive‟i kurdular. 
 
Ġki genç insanın annesi. Gençlerin savunucusu. Eğitime değil, öğrenime 
inanıyor. 
 
Kısacası kendisini Ģöyle tanımlıyor; “öğrenmeyi, insana eziyet eden her alanda, 
insan yerine, insanların mutluluğu için teknoloji kullanmaya kafayı takmış, fikir 
üretmeyi, buluş yapmayı hobi edinmiş, arayış içinde bir fütüristim. 
 
Pek çok tuhaf ama faydalı düşüncem var” diyor, Martı yazıların takip ettiğinizde 
cesur bakıĢ açısını sizler de göreceksiniz. 
 
Ufuk Tarhan bizi gelecek bakıĢ açısı ile besliyor. 
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Ufuk TARHAN 

Yenilik Yapmak ve 

Soru Sormak Üzerine… 

martı dijital gelecekte 

Yenilik yapmak, sağlam ve zorlu sorular sormayı gerektirir. 
Soru sormak, baĢlangıçta kolay gibi görünse de, sorunun 
içeriği ve açıklığı o kadar önemlidir ki, bazen sizin 
alacağınız kararlarda, cevaplardan çok, sorunun soruluĢ 
Ģekli bile etkili olabilir. 
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Rekabet, çevre, teknoloji ve beklentiler geliĢirken; hiç bir iĢ, üretim ve ürün,  „en 
iyi noktasında‟ duramaz, barınamaz. ĠĢ yapıyorum, üretim yapıyorum diyen her 
kiĢi ve kurum, sürekli daha iyisini bulmak için, ileriye doğru gitmek zorundadır.  
  
Doğrudan müĢteriye fayda olarak ulaĢan buluĢlar, iyileĢtirmeler, baĢarının 
anahtarıdır.  
 
Bunlar için de, her organizasyon beyin fırtınası toplantıları, komiteler ve pilot 
projeler organize edebilir. Ancak,  yenilikçi ruhu sürdürülebilir kılmak, 
bambaĢka yapılar, düzenekler gerektirir.  
  
Aslında ve artık bunları herkes söylüyor, biliyor. Yalnız, fark yaratanlar ve 
gerçekten bunu sağlayarak daima mükemmel ürünlere, hizmete odaklanarak, 
bu kültürü tüm çalıĢan- paydaĢ iliĢkilerine yansıtabilenler azınlıkta…  
  
BuluĢçuluk yolunda en önemli ve ilk adımlar;  
  
1. “Nasıl daha yaratıcı, daha iyi ve etkin olabiliriz?” diye kıĢkırtıcı sorularla, 
2. Ġçerde ve dıĢarıda, her adımda, yerken, içerken buluĢ yapacak fırsatlar için 

nefes alıp vermekle (adanmakla), 
3. GeliĢimi düzenli ölçmek ve iyileĢtirmekle atılır. 
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Bu yazıda ilk maddeye, belki de en önemlisine odaklanalım; “doğru sorular 
sormaya”… 
 
Soru sormak, ilk algıda kolay gibi görünür. Peki, soru sormak gerçekten bir Ģey 
değiĢtirir mi?  
 
Buna yanıtı Ģöyle vermek mümkün: Bu, tamamen sorunun: 
a) İçeriğine 
b) Karar vericilerin sorulara açık olup-olmamasına bağlıdır. 
 
Bu da, aĢağıdaki soruların çoğuna “evet” diyebilmeyi gerektirir. 
  
• BaĢarıyı her bir bölüm, birim, kendimiz için nasıl ölçüyor ve anlıyoruz? 
Ölçüm, Ģirketin,  projenin gerçek amacı veya bizim amaç ve misyonumuzla 
doğrudan ilintili mi?  
• Düzenli olarak müĢterilerin, takipçilerin, paydaĢların ürün/hizmetler hakkında 
ne söylediklerini dinliyor, duyuyor muyuz? 
• Yeni trend ve beklentilerle ilgili araĢtırma yapıyor muyuz?  
• Liderlerimiz, karar vericiler, kendimiz olarak; yanlıĢlığı ispatlanmıĢ Ģeyleri 
duymak ve düzeltmek üzere adımlar atmak için cesur ve açık mıyız?  
• Ġçeriden gelen yeni önerilere, iç sesimize açık mıyız? MüĢterilere daha iyi 
ürün/servis vermek amaçlı yenilikçi fikirlere her Ģeyden çok değer verdiğimizi 
yeterince  hissedip, anlatıp, yansıtabiliyor muyuz?  
• ġirket kültürümüz, kendi bakıĢ açımız, yenilikçiliği içtenlikle teĢvik edip, 
ödüllendiriyor mu?  GeliĢim, sürekli değiĢim, ilerleme için eğitim, olanaklar, 
düzenekler kurgulayıp, uyguluyor muyuz?  
• Acılı da olsa, değiĢiklik yapmaya hazır mıyız?  
• Gelecek için düĢünme bilinç ve becerimiz (fütürist düĢünmek) yüksek mi? 
  
Ne demiĢler; soru aslında yanıttır.  Etkin ve akıllı soru sormak, yeni çağın en 
önemli yetkinliklerinden biridir. 
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Yasemin SUNGUR 

Bir Gökyüzü Tutkusu… 

Bize yaptığınız iĢi kısaca tanıtır mısınız? 
Pilot; planlanan uçuĢ için tahsis edilen uçağın, uçaktaki yolcu ve kargonun 
gideceği noktaya (acil durumlarda yedek bir meydana) sivil havacılık kuralları ve 
Ģirket kuralları çerçevesinde, uçuĢ güvenliği, yolcu konforu ve yakıt tasarrufu gibi 
konuları, göz önünde tutarak, transferini sağlayan kiĢidir. 
 
Kendinizi tanıtırken veya sizi tanıtırken, size “ne” dendiğinde hoĢunuza gidiyor? 
Mesleğimi duyan herkes daha farklı bakmaya baĢlıyor. Henüz alıĢabildiğim bir 
konu değil bu :) Daha çok meslek dıĢında yaĢadığım hayatla değerlendirilmeyi, 
ona göre beni tanımalarını tercih ederim insanların. 
 
ġu an yaptığınız iĢ dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin yaptığınız 
iĢi yapan birisinin, bir pilotun bir  günü nasıl geçer? 
ġirketler belli periyotlarda uçucu ekiplerin uçuĢ programlarını yayınlar. Bazı 
Ģirketler haftalık, bazıları haftalık, bazıları ise aylık uçuĢ programları yayınlar. 
Uçucu ekipler de, bu programa göre hangi gün uçuĢ yapıp, yapmayacağını 
bilir. Eğer uçuĢunuz varsa, kalkıĢtan bir saat önce havalimanında ekipler için 
hazırlanmıĢ odada hazır olması gerekir. Pilotlar, uçuĢla ilgili uçuĢ planı, hava 
durumu  ve NOTAM (Notification to Air Man: Havalimanlarındaki yenilikleri, 
bakım nedeniyle kapalı yerleri ve eksikliklerin bildirdikleri yazılar) inceleyerek 
uçuĢ için gerekli yakıt miktarını belirler. Daha sonra uçağa geçilir. Ġlk önce 
uçağın herhangi bir arızalı sistemi olup olmadığı kontrol edilir. Uçağın çevresi 
dolaĢılarak, gözle görülür herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edildikten 
sonra, uçak uçuĢa hazır ise, kaptan uçağı kabul ederek yolcu alımını baĢlatır. 
Bundan sonra uçak, yapılacak uçuĢ için hazırlanır. UçuĢ gerçekleĢtirilip inildikten 
sonra, eğer uçuĢa devam edilecekse, aynı iĢlemler, inilen meydanda tekrar 
gerçekleĢtirilir. 

Bir pilotun bir günü nasıl geçiyor? UçuĢa kalkmadan once 
neler yapıyor? Mesleğin zorlukları neler? Hangi okulları 
bitirmek gerekiyor? Bu soruların cevabı, Pilot Uğur Demiröz 
ile yaptığımız kariyer sohbetimizde. 
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ĠĢ hayatına nasıl baĢladınız? Geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız? 
Pilot olmak için, bir pilot lisansına ihtiyacınız var. Eğer askeri pilot değilseniz, 
ülkedeki birçok farklı uçuĢ okulundan birisine giderek lisans almanız mümkün. 
Örneğin ben Ayjet UçuĢ Okulu'ndan lisansımı aldım. Bu arada Ayjet'in ilk 
öğrencisiyimdir! :) 
 
200 saat uçuĢ, 750 saat yer dersinin yanı sıra Ankara'da Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yapılan 14 ayrı dersin sınavını da tamamladıktan sonra, 
"Havayolu Pilot Lisansı" almaya hak kazanıyorsunuz. Bu lisans ile her 
havayolunda iĢe girmeniz mümkün. Bir Ģirkete girdikten sonra da, o Ģirkette 
uçacağınız uçak tipine yönelik eğitim alıp, baĢarılı olmanız gerekiyor. 
 
Mesleğinizi yaparken örnek aldığınız kimler var? 
Benim babam da pilot. Daha 4-5 yaĢlarındayken bile uçakların içinde ciddi 
vakit geçirirdim. Tiyatronun tozunu yutan biri, bir daha bırakamaz derler ya, 
benimki de biraz o hesap oldu galiba. 
 
ÇalıĢırken karĢılaĢtığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  
Pilotlukta sanırım en büyük sıkıntı, düzensiz bir hayat yaĢamak. Bir gün sabah 
dörtte uyanmak zorundayken, iki-üç gün sonra, tüm gece uçmak zorunda 
kalabiliyorsunuz. Ayrıca herkesin tatil yaptığı dönemler, bir pilot için, ekstra 
çalıĢma demek. Bu da, sosyal hayatınıza ciddi sekte vurabiliyor. 
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Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? Pilot olmak ne zaman ilk aklınıza 
düĢtü?  
Küçükken hayalim önce baba olup, sonra evlenmekti :) Sonra aklım bazı Ģeylere 
ermeye baĢlayınca, pilot olmaktı tek isteğim. Fakat sağlık nedeniyle ya da baĢka 
bir nedenden dolayı bu sektörden uzak kalmak zorunda kalırsam, elimde 
mesleğim olması için bilgisayar mühendisliği okudum. 
 
Nasıl bir öğrenciydiniz? 
Üniversitede öğrenciliğim kötüydü ama sosyal bir öğrenciydim. Her türlü kulüp 
ve organizasyonda bulundum diyebilirim. 
 
En sevdiğiniz dersler hangileriydi? 
Bilgisayar mühendisliğindeki dersler arasında, genelde günlük yaĢamda da 
kullanabildiğim dersleri seviyordum. Database, network gibi. Tabii bir de, 
öğretmenlerden dolayı sevdiğim dersler var. Görkem Çetin sayesinde iĢletim 
sistemi dersini sevmiĢtim. 
 
En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Benzer özellikleri var mıydı? 
Sevdiğiniz öğretmenleri sevmenizi sağlayan yanları nelerdi? 
Benim sevdiğim öğretmenlerin ortak yanı, sanırım öğrenciye empati 
yapabilmeleriydi. Pozitif yaklaĢımda bulunanlardı. 
 
Okul hayatınızda ne gibi Ģeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 
katılıyordunuz? 
BahçeĢehir Üniversitesi'ne girdiğimde ikinci dönem öğrencilerdik biz. Bizden bir 
sene önce girenlerle birlikte okuduk. Aile gibiydik diyebilirim. O dönemlerde 
okulun ilk aktivitelerini hep ben yaptım. Ġlk aktif çalıĢan kulübü kurduk, ünlüleri 
davet ettik. Kurslar açtık, partiler vs... Ertesi yıl, okulun öğrenciler tarafından 
yapılan ilk festivali vardı ve bu festivalde en ciddi görev alan iki kiĢiden 
birisiydim. Daha sonra Görkem Çetin hocanın önderliğinde Stu-Web adlı bir 
proje yaptık ve Altın Örümcek'te özel jüri ödülü almıĢtık. Daha birçok farklı irili 
ufaklı projelerde de yer aldım tabii. 
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Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 
Bir pilotun çok fazla kariyer planı olamıyor aslında. Kaptan olmak tabii ki, 
kariyer hedefim. Belki vakti geldiğinde, öğretmen pilotluk yapabilirim. Ayrıca 
isterseniz ofis görevi alıp, Ģirket yönetiminde rol alabilirsiniz. Fakat Ģimdilik böyle 
bir planım yok. Çünkü ne kadar ofis görevi alırsanız, o kadar çok uçuĢtan ve 
gökyüzünden uzak kalıyorsunuz. Bu da, pek isteğim değil. 
 
Aldığınız eğitim, size neler kattı? 
Benim hayalimde hep pilot olmak olduğu için, bu bölüme kendimi hiç bir 
zaman tam ait hissedemedim. Dersleri çok boĢladım ama kiĢisel geliĢimime çok 
ciddi Ģeyler kattığını düĢünüyorum. Dünya bakıĢımın çok değiĢtiğini 
düĢünüyorum. 
 
Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti? 
Staj yaptım bilgisayar mühendisliği üzerine. Bir sene THY Bilgi ĠĢlem, bir sene 
Birmingham Universitesi, Ġngiltere ve bir sene de Akampüs. Akampüs'te zaten 
uzun yıllar boyunca kıĢları part-time, yazları full-time çalıĢtım. O ekibin de bana 
kattığı Ģeyleri yadsıyamam.  
  
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları dediğiniz noktalar oldu mu? 
Kariyerimin daha baĢında sayılırım. 2008 Eylül‟den beri çalıĢıyorum. 
   
ġans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaĢamınızı etkileyen? 
Ġlk Ģirketim olan Pegasus Havayolları'na giriĢim biraz Ģanstı. Hiç aklımda yokken, 
bir anda kendimi Pegasus'ta eğitimde buldum. 
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Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan bu öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha baĢarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Sadece pilotluk değil, havacılık sektörü diğer mesleklerden biraz ayrıdır. Bu 
sektörde ancak iĢiniz izin verdiğinde yaĢama devam edebiliyorsunuz. En yakın 
dostlarınızın doğum günlerine eğer uçuĢunuz yoksa katılabiliyorsunuz. Eğer 
uçuĢta değilseniz, dostunuzu, arkadaĢınızı görebiliyorsunuz. Düzensiz bir hayat... 
O yüzden, bu iĢi gerçekten seviyorsanız, adım atmak lazım. Eğer iĢi severseniz, 
yaptığınız iĢ de, çok kolay gelir size. Üstelik, bu bahsettiklerim sizi rahatsız 
etmez.  
 
Pilot olmak isteyen bir gence neler önerirsiniz? 
Öncelikle üniversite mezuniyeti. Okuyacakları bölüm çok önemli değil ama dört 
yıllık bir üniversite mezuniyeti önemli. Ġyi bir  Ġngilizce ve havacılık tutkusu Ģart. 
 
Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Rahat birisiyimdir. Sakinliğimi korurum. Bu, havacılıkta gerçekten iĢe yarayan bir 
özellik. 
 
ĠĢinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliĢtirmek istersiniz? 
Sürekli okumak lazım. Hem Ģirket usullerinde, hem sivil havacılık dünyasında, 
hem de uçtuğunuz uçak tipiyle ilgili sürekli yenilikler güncellemeler geliyor. 
Onları takip etmek gerçekten önemli. Diğer türlü, sivil havacılık kurallarını 
çiğnemekten, lisansınızı kaybetmeye kadar giden bir süreçte bulabilirsiniz 
kendinizi. 
 
ĠĢinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz peki? 
Uykuyu almıĢ ve dinç olmak önemli. Ġlk kez gideceğim bir yer ise, orayla ilgili 
notları, havalimanı dökümanlarını incelerim. Çünkü uykusuzluk, dikkat 
dağınıklığı, o günkü uçuĢta sizi gerçekten zorlayabiliyor. Genel olarak ise, -uçuĢ 
hocamın bir tavsiyesidir bu, elimden geldiğince de yapmaya çalıĢırım-, kaptan 
bir karar verdiğinde, verdiği kararı kafamda değerlendiririm: “Ben olsaydım 
n‟apardım?” diye. Eğer ben de aynı sonuca ulaĢıyorsam sorun yok, ama eğer 
baĢka birĢey yapardım diiye düĢünüyorsam, o zaman kaptana neden böyle bir 
karar aldığını soruyorum. Ya da ben Ģöyle düĢünmüĢtüm, Ģeklinde fikrimi 
paylaĢıyorum. Sonuçta, benim tecrübemi, onların yanında sıfır olarak 
değerlendirebiliriz. Bu Ģekilde, hem onların tecrübelerinden yararlanıyorum,hem 
de eğer yanlıĢ bir değerlendirme yaptıysam, bunu düzeltmiĢ oluyorum. 
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Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Ġnsanların sosyal birer hayvan olduğunu düĢünürüm. O yüzden sosyalleĢtiğimde, 
arkadaĢlarımla görüĢüp onlarla biĢeyler yaptığımda mutlu oluyorum zaten :) 
 
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  
Uçaklar hobimdir. Fırsat buldukça sinema ve fotoğraf çekmek. Fotoğrafçıyım 
diye kendimi birĢey zannetmek istemem. Nargile içmekten hoĢlanırım. 
Playstation, internet vs :)  
 
Sizi yönlendiren, tavsiye edeceğiniz bir iki  film ve kitap ismi alabilir miyiz? 
Boeing 737 QRH (Quick Reference Handbook) bizi uçakta yönlendiren kitaptır. 
O ne derse odur. 
 
ġaka bir yana, kitap olarak son dönemlerde genellikle siyasi kitaplar okuyorum. 
Ekrem Kongar, Hulki Cevizoğlu'nun kitapları.  Film olarak, havacılığı sevenlerin, 
havacılık tutkusu olanların ortak filmi sanırım Top-Gun'dır. Ara sıra oturup 
izlerim. Türk filmlerini severim. Eski ya da yeni fark etmez. Hangover. 50 First 
Dates. Saydıkça sayabilirim...  
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Meriç RENKVER 

Işıklar Kenti Paris’te 

Farklı Bir Geceyarısı  

Woody Allen, filmin ana karakteri Gil gibi, ülkesinin sinema ortamından sıkılıp 
iyice Avrupa‟ya sığınmıĢ görünüyor. Bir süre önce Avrupa‟nın önemli kentlerinde 
film çekmek üzere yola çıkan Allen‟ın, bu çabasının en eğlenceli halkasını 
Paris‟te yaratmıĢ olduğunu Ģimdiden söyleyebiliriz.  
  
GeçmiĢe Duyulan Özlem 
Hollywood‟da vasat filmlere senaryolar yazarak geçinen Gil, varlıklı tipik bir 
Amerikan ailesinin güzel kızları Inez‟le evlenmek üzeredir. Inez‟in ailesinin Paris‟e 
yaptıkları bir iĢ gezisine Gil ve Inez de eĢlik ederler. Müstakbel eĢinin 
muhafazakâr ebeveyniyle anlaĢamayan Gil, yazmakta olduğu romana duyduğu 
inanç kadar, gerek geçmiĢe, gerekse Paris‟e yönelik özlemleriyle de Inez‟le farklı 
dünyalara ait olduğunu kısa sürede anlayacaktır. Romanında Nostalji Dükkânı 
iĢleten bir adamın hikâyesini anlatmaya çalıĢan Gil, tüm romantizmi ve nostaljik 
duyguları içinde, günümüzün deyiĢiyle “kalbinin sesini dinlemeye aday” biridir. 
Gil ve Inez çiftinin Paris‟te bulunan Amerikalı arkadaĢları Paul ve Carol da 
onların farklı dünyalara ait olduklarını keĢfetmelerinde rol oynarlar. Bugüne dek 
New York‟un kuytu sokak ve köĢelerinde depresif hâl ve takıntılar içinde 
görmeye alıĢtığımız Allen‟in bu filmdeki karĢılığı Gil ise, Manhattan‟ın 
entelektüel gettosu içinde kâh kıskanıp, kâh dalga geçtiği ukala tiplerin 
temsilcisi de Paul‟dür. 

Avrupa seyahatine romantizmin baĢkentiyle devam eden 
Woody Allen, Paris‟e adeta baĢrolü verdiği filminde, 
gerçeklerin katılığını fantastik unsurlarla hafifletiyor. “Paris‟te 
Geceyarısı” (Midnight in Paris), tüm dünyada romantizmin 
baĢkenti olarak kabul edilen bir kenti, geçmiĢ ve 
günümüzdeki haliyle perdeye taĢımakla kalmıyor; Allen‟ın 
“IĢıklar Kenti” olarak anılan Paris‟e duyduğu aĢkı da, açıkça 
dile getirdiği bir eser olarak dikkat çekiyor. 

sinema 
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KonuĢmalarında, “gerçeklerin hepimizi ezdiğini, biraz da fanteziye sığınmamız 
gerektiğini” söyleyen Allen, bu anlayıĢtan hareketle gerçeği ve fanteziyi hiç 
çekinmeden karıĢtırmıĢ ve ortaya tadına doyulmaz bir lezzet çıkarmayı 
baĢarmıĢtır. Geceleri, Inez‟in ailesinden uzaklaĢmak veya romanı üzerinde 
düĢünmek için Paris‟in küçük sokaklarında ve özellikle yağmur altında 
dolaĢmayı tercih eden Gil, bir geceyarısı kendisini bir anda 1920‟lerde 
buluverir. Kimler yoktur ki, bu benzersiz dönemin içinde... Cole Porter, Scott 
Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Pablo Picasso, Salvador Dali, 
Man Ray, Luis Bunuel, T.S. Eliot gibi, her biri sanat tarihine adını yazdırmıĢ 
isimler, birbiri ardına perdede canlanıp Gil‟le arkadaĢ olurlar. Bu dev isimlere 
kimi zaman eĢleri, kimi zaman sevgilileri de eĢlik ederler. Ve bunlardan biri, 
önce Picasso ardından Hemingway ile aĢk yaĢayan Adriana, nereden çıktığı 
bilinmeyen bu garip adama, Gil‟e ilgi duymaya baĢlar. 
  
Filmin tüm romantizmi ve eğlencesi altında söylemek istediği birkaç önemli 
cümle de vardır, tüm Allen filmlerindeki diyaloglarda görüldüğü gibi. Inez‟in 
ebeveyni ile Gil arasında geçen politik nitelikteki küçük fikri zıtlıklar veya 
çalındığı düĢünülen küpelerden hareketle oda hizmetçisinin suçlanması gibi 
sahneler, derinlemesine olmasa da, filme eleĢtirel bir boyut katar doğal olarak. 
Bunun yanı sıra, asıl sorgulanan kolektif yanılsama ise, her dönemde insanların 
geçmiĢe duydukları özlem ve geçmiĢin daha güzel olduğuna yönelik inanıĢtır. 
2000‟lerde yüzyıl baĢını önemser ve o dönemde yaĢamak isteriz; yüzyıl 
baĢındakilerin bir kısmı ise 1890‟ları özlemle anmakta ve çok Ģeyin değiĢtiğini 
düĢünmektedir. Gil ile Adriana‟nın bir gece 19. yüzyıl sonlarına yaptıkları 
tarihsel yolculukta dile getirilir bu düĢünceler. Öyle bir yolculuktur ki bu, bir 
anda Lautrec, Gauguin, Degas gibi resim sanatının dev isimleriyle karĢılaĢır, 
kankan dansı izlemeye baĢlarız perdede. Devir, “La Belle Epoque” olarak anılan 
devirdir ve Adriana gece boyunca, bu dönemi ne kadar özlediğini ve sevdiğini 
söyler Gil‟e. 
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BaĢrolü Üstlenen Bir Kent 
Bu fantastik tarihsel akıĢ içinde filmin baĢrolünü bir kent, birçok insan için 
dünyanın en romantik kenti olan Paris üstlenir. Allen‟ın Paris‟le iliĢkisi yeni 
değildir aslında. Burada bir evi vardır, ama her Ģeyin ötesinde, Fransız 
eleĢtirmenlerin filmlerine yönelik değerlendirmeleri Allen‟ın dünya sinema 
tarihinde edindiği yerde önemli bir role sahiptir. Allen da çok iyi bilir ki, 
Amerika‟ya oranla, bir kültür ve sanat baĢkenti olarak gördüğü Paris‟te 
(Fransa‟da) daha çok sevilmektedir. Amerika‟dan çok, Fransa‟da tanındığı ve 
önemsendiği bir gerçektir. Ve bu yöndeki referanslarından birini de, Amerikalı 
bir yönetmeni anlattığı “Hollywood Ending” filminin sonuna yerleĢtirmiĢtir. 
  
Paris‟e olan sevgisini film boyunca Gil‟in ağzından itiraf eden Allen, bu 
duygusunu açıkça ve samimiyetle ortaya koyarak bir Paris güzellemesi 
yapmaktan çekinmez. Film, adeta deneysel bir tavır içinde, uzun bir Paris 
panoraması ile baĢlar, “iĢte anlatacağım öykü burada geçecek” dercesine. Gil, 
Paris üzerine konuĢurken, her Ģeyi bir yana Paris‟i baĢka bir yana koyar. Eski 
plaklar satın alırken, Seine nehrinin üzerinde gezinirken, geceleri ıĢıklar altında 
dolaĢırken yalnız ama mutlu hisseder kendini. Ve “yağmur bu kadar mı yakıĢır 
bir kente”, “yağmur altında yürümek bu kadar mı keyiflidir” diye sordurtur Paris‟i 
hiç görmemiĢ olanlara bile. Tüm bu özellikleriyle film, samimi bir itiraf olacak 
ölçüde kiĢisel bir yapıt haline gelir; Gil (Owen Wilson) ise, Allen‟ın ta kendisidir. 
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 Paris‟e Tutkun Olanlar Ġçin 
Allen konuĢmalarında gerçeklerin ağırlığından söz ediyor ama fantastik 
unsurların Allen‟ın sinemasında uzun zamandır yer aldığını biliyoruz. Bu tür 
unsurların bu filmde de, eserin kiĢiselliğine ve akıĢına en iĢlevsel Ģekilde 
yerleĢtirilmiĢ olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Gil‟in, 1920‟lerde aĢık olduğu 
Adriana‟nın o dönemde yazdığı bir kitabı günümüzde okuması ve kitapta 
kendinden söz edildiğini görmesi gibi, hoĢ bağlantılarla harmanlanmıĢ bir 
fantastik yapıdır söz konusu olan. 
  
Tarihsel kiĢiliklerin resmi geçidi içinde, günümüz ikonlarından, Fransa 
CumhurbaĢkanı Sarkozy‟nin eĢi Carla Bruni‟nin de, küçük bir rolle filme renk 
kattığını belirtelim. Gil‟in, romanındaki Nostalji Dükkânı‟na benzer bir yerde 
çalıĢan sevimli Gabrielle ile yağmur altında yürüdüğü sahnenin ise filmin 
duygusunun adeta özeti olduğunu hatırlatarak tamamlayalım: Ġflah olmaz bir 
Paris hayranıysanız veya yağmur altında yürümekten hoĢlanıyorsanız, bu filmi 
kaçırmayın, Paris‟e gitmiĢ kadar olacaksınız. 
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Yunus BARAN 

Hakkında Konuşan Adamlar 

Sosyal Medya‟nın hızlı geliĢmesi ile birlikte hakkımızda yazılan Ģeyler de hızla 
arttı. Bu durum acaba gereksiz laf enflasyonu mu yoksa bir bilgi optimizasyonu 
mu? 
 
ġimdi birincisi ile ilgili Ģöyle bir gözlemim var. 
 
Hayatta görmediğimiz ve sesini dahi duymadığımız biri bizimle ilgili internetin 
derin ücralarında bir yerde bir Ģeyler yazmıĢ. Acaba doğru adam mı? Belki değil 
ama umduğumuz Ģey doğru Ģeyler yazmıĢ olması olur. Gereksiz söz 
enflasyonuna girmemiĢ olması düĢüneceğimiz en iyi ihtimaldir. Çamur at izi 
kalsın döneminden, laf at Google bulsun dönemine geçmiĢ bulunuyoruz. 
 
Ġkincisi ile ilgili ise durum Ģu olsa gerek. 
 
Bizim ile ilgili bi‟ dolu söylenen övgülü söz ve methiyelerin acaba hangisi 
gerçek? 
 
Hangileri aslında gerçek tüketici deneyimlerini yansıtmaktadır? 
 
Ġnanırlık derecesi ve objektiflik payı ne kadardır? 
 
Önemli birinin yazdığı az önemli bir söz bile çok önemlidir hepimiz için. Çünkü 
o önemli biridir. 
 
Önemsiz birinin yazdığı doğru söz ise bazen önemsiz gibi görünebilir. Çünkü 
onu önemsiz olarak kaydetmiĢizdir zihnimize çoktan. 
 
Hangi adam hangi lafı edecek, hangi tarzda hangi tonda söyleyecek konuları 
bizim kendimizi yönetmemizden geçiyor. 

sinema 
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Görünen, duyulan, dokunulan, koklanan ve hissedilen bir varlıklarız. 
 
Sosyal hayattaki görünürlüğümüz, sanal hayattaki bulunurluğumuz, toplum 
içindeki varlığımız bir duruĢun yansımasıdır. Nasıl durmak gerektiği ise bütün 
duyuların algısına bağlıdır. 
 
Çoğu zaman insanların gördükleri duyduklarından daha etkin olabiliyor. Öte 
yandan; ikisi birden aynı noktaya parmak basıyorsa, etki iki kat artar. Belki daha 
da fazladır. Ġhmal edilemeyecek baĢka duyuların rolünü de katarsak bu 
anlaĢılma ve anlama olayındaki etkin araçların önemi daha da anlaĢılır. 
 
AnlaĢılmak üzerine inĢa edilmiĢ ve doğru yönetilmiĢ davranıĢların etkisi kıs 
sürede kendisini gösterir. 
 
Sanal kimlikler sınırlı duyulara hitap eder. Gerçek kimlikler ise sınırsız duyulara. 
 
Farklı mecralarda farklı adamlarda, adamına göre muamele devri kapandı. 
 
Her mecrada adam gibi davranmalı. 
 
Her macerayı adam gibi yaĢamalı. 
Her mecmuada adam gibi yazmalı. 
Her mercekten adam gibi gözükmeliyiz. 
Birini çizeceksek hissettirdiği adama uygun çizmeliyiz. 
Adam olmayan birini de adam yerin koymalı ona da önem vermeliyiz. 
Çünkü o adam hakkımızda yazan, çizen, konuĢan, konuĢturan bir adam olabilir. 
Unutmamalıyız. 
Unutturmamalıyız. 
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İpek Aral KİŞİOĞLU 

Girişimcinin İnsan Kaynakları 

Aynasındaki Yansıması  

Yetenekli insanların sahip olduğu yetkinlikler arasında en önemlilerini sayın 
derseniz, giriĢimci olmayı tereddütsüz ilk üç arasına yerleĢtirebilirim. Çünkü 
giriĢimci insan içindeki bitmek tükenmek bilmeyen artı değer yaratma dürtüsüyle 
yaĢar. GiriĢimcinin artı değer yaratma dürtüsünü baĢarı yolunda destekleyen pek 
çok alt yetkinlik de sonrasında rahatça sıralayabiliriz; cesaret, karar verme, 
hedef odaklı yoğun çalıĢma ve iletiĢim becerisi gibi. 
 
Ancak pek çok giriĢimcinin yolun daha baĢında ayağının takılmasına neden 
olabilen çok önemli bir iĢ unsuru bulunuyor: yola birlikte çıkılan insan 
kaynağı.  Her ne kadar giriĢimci kiĢinin üstün vasıflarla donatılmıĢ olduğunu 
varsaysak bile, artık günümüzde verimli bir takım çalıĢması olmadan büyük 
baĢarılar elde etmenin imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. 
 
Dolayısıyla giriĢimciler yola çıkarken yapmaları gereken iĢ planında insan 
kaynağı girdisi üzerine gerek nicelik, gerekse nitelik bakımından titizlikle ve 
yazarak çalıĢmalıdırlar. GiriĢim sürecinde sıklıkla insan kaynağı planlaması 
söylemine direnç olarak masaya getirilen „maddi kaynak kısıtı‟ giriĢim 
sürecinde  organize çalıĢmamak adına kabul görebilecek bir gerekçe asla 
olamaz. BaĢlangıç itibariyle insan kaynağı ihtiyaç alt yapısı, öngörüleri, hedefleri 
iyi düĢünülmüĢ ve kayda alınmıĢ bir giriĢim, yol üstünde meydana gelebilecek 
bütün geliĢmelere seri revizyonlarla rahatça entegre olabilir. 

58 



martı* kasım 2011 

Diğer taraftan insan kaynağının sağlıklı planlanabilmesi için öncelikli olarak iĢ 
süreci analizlerinin hazırlanması ve bu süreçler içinde yer alması öngörülen 
insanların iĢ analizlerinin yapılması gerekir. ĠĢ analizi bir çalıĢanın görevlerini, bu 
görevleri nasıl, nerede, kimlerle, hangi araçları kullanarak yerine getireceğini, 
bu görevleri yürütebilmek için ne gibi niteliklere sahip olacağını açıklar. ĠĢ 
analizlerinin iĢ süreçleri baz alınarak çıkartılması takım içindeki iĢ iliĢkilerini, 
yetki ve sorumluluk dağılımlarının da netleĢmesini sağlar.  ĠĢ analizleri, iĢ hacmi 
ve takım büyüdükçe, iĢ süreçleri değiĢtikçe mutlaka güncellenmelidir. 
 
GiriĢimciliğin insan yönetimini boyutunu incelemek anlaĢılacağı gibi oldukça 
teknik bir konudur. Bireysel giriĢimcilik potansiyelini analiz etmek ise daha 
özneldir diyebiliriz. „Ben ne kadar giriĢimciyim?‟ diye kendi kendinize 
soruyorsanız, size baĢarılı giriĢimcilerin hikayelerini okumanızı size tavsiye 
edebilirim. Bu hikayeler size ilham verecek, giriĢimcilik yolunda kendi kendinizi 
daha büyük coĢkuyla motive etmenizi sağlayacaktır. 
 
Eğer tavsiyemi uygular ve baĢarılı giriĢimcilik hikayeleri okursanız  her yiğidin 
yoğurdu farklı yediğini göreceksiniz ve bu hoĢunuza gidecek…  
 
Bir konu hariç: Ġnsan Kaynakları. Bütün baĢarılı giriĢimciler ısrarla baĢarı 
yolunda beraber çalıĢtıkları insanların ne kadar isabetli seçimler olduğu 
vurgularlar. Kısacası “bana iĢ arkadaĢlarını göster, sana giriĢiminde ne kadar 
baĢarılı olacağını söyleyeyim” çıkarımının yanlıĢ olmadığını rahatlıkla dile 
getirebiliriz. Unutmayın; baĢarılı giriĢimcinin ĠK aynasında sadece bir değil, her 
zaman birden çok insanın yansıması vardır. 
  

59 





martı* kasım 2011 

Ayhan A. Birlik 

Göbeklitepe 

AAB 

Ġnsanlık tarihi hakkında bilmediğimiz bir ayrıntı... Dünya 
çapında ses getiren  arkeolojik bir keĢif… 
Ezberbozan niteliğinde bir doku: ġanlıurfa - Göbeklitepe.  

Üç Semavi dininin dünya üzerinde görülmeye baĢladıkları tarihler Ģöyle: 
 

Ġslamiyet:     M.S. 7.yy 
Hıristiyanlık:    M.S. 1.yy 
Musevilik:    M.Ö. 2000 

  
Dünyanın 7 harikası olarak bilinen aĢağıdaki eserlerin gün yüzüne çıktığı tarihler 
ise Ģöyle:  
 

Keops Piramidi    M.Ö. 2560 
Babil‟in Asma Bahçeleri   M.Ö. 7.yy 
Artemis Tapınağı    M.Ö. 7.yy 
Zeus Heykeli    M.Ö. 450 
Rodos Heykeli    M.Ö. 282 
Ġskenderiye Feneri    M.Ö. 290 
Kral Mausollos‟un Mezarı   M.Ö. 350 
Göbeklitepe     M.Ö. 9600 
(Yazıyla Dokuz Bin Altı Yüz. Diğer bir deyiĢle:  M.Ö. 96. yy) 
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Eiffel‟i, Kızıl Meydan‟ı, Red Light‟ı, Empire State‟i, Giza Piramitleri‟ni, Çin 
Seddi‟ni ve daha nicesini görmeye gidiyoruz ya hani… Hay hay, dünyayı gezip 
görmekte fayda var elbette, gidelim. Ama kendi vatanımızda yatan bu eĢi 
benzeri olmayan tarihi keĢfi de, öksüz bırakmayalım lütfen. 
  
1963‟te ilk olarak keĢfedilen ve 1995 yılında arkeolojik kazılarına baĢlanan, 
Göbeklitepe‟yi görmeyi ve o tepeden güneye doğru bakınca ufka kadar uzanan 
uçsuz bucaksız Mezapotamya‟yı izlemeyi, lütfen  “Yapılacaklar & Görülecekler”  
listenize ekleyin.  
  
Göbeklitepe ile alakalı bilgilere, kısa bir internet araĢtırmasıyla ulaĢabilirsiniz. 
Ben sizler için sadece giriĢ olarak kabul edilebilecek bilgileri sıralıyorum. Bu 
bilgiler giriĢ niteliğindeler. GeliĢme ve sonuç için detaylıca araĢtırma yapıp, 
mekanı yerinde ziyaret etmek gerektiği fikrindeyim:  
 
• Dünya çapında ses getiren bu arkeolojik keĢif, ilk olarak yaĢlı bir çoban 
tarafından fark edilmiĢ. 

 
• Dünya üzerinde ortaya çıkarılmıĢ en eski tapınak olarak kabul görmekte. 

 
• Ġnsanlık tarihini iki katına çıkaran bir keĢif. 

 
• Ġlkçağ hakkında tüm ezberlerin bozulmasına sebep olan bir keĢif. 

 
• Eğer kalıntılarda bulunan kabartmaların sırrı çözülebilirse, insanoğlunun 
yazıyı bulduğu tarih binlerce yıl geriye gidebilir. 

 
• Kalıntılarda iç içe bulunan çemberlerin, zaman içerisinde yenilerinin 
eklenerek oluĢtuğu ortaya çıkarılmıĢ. 

 
• Bu çemberlerde yer alan kimi kolonların ağırlıkları otuz  tona kadar 
ulaĢmakta. 
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• Onlarca yıldır yapılan kazılara rağmen, bu tapınağın etrafında ne bir taĢ 
iĢleme aracına ne bir tarımsal aktiviteye rastlanmıĢ. 

 
• Arkeologlara göre, o dönemde insanoğlu metal iĢlemeyi bilmiyormuĢ. 

 
• TaĢlar üzerinde bulunan rölyeflerin Nuh Tufanı ile alakalı olabileceği fikri ise, 
bir baĢka teori. 

 
• 12 bin yıldır bu tapınağın bu kadar sağlam kalabilmesine neden olarak 
araĢtırmacılar Göbeklitepe‟nin bilinçli bir Ģekilde gömüldüğünü düĢünüyor. Peki, 
kim, ne zaman ve ne amaçla bu tapınağı gömmüĢ olabilir? 

 
• Göbeklitepe‟nin keĢfi ile insanoğlunun yerleĢik hayata geçiĢi ile ilgili bilinen 
tüm tarihler değiĢmiĢ durumda. 

 
• Tören alanında bulunan 5.5 metre yüksekliğindeki kolonların, insan eli ile 
yapılan ilk Tanrı betimlemeleri olduğu varsayılıyor. 
  
Varın, geri kalan detayları siz araĢtırın. Merakınızı okĢayacağını tahmin ettiğim 
bu eĢsiz keĢfi yerinde görmek isterseniz eğer; ġanlıurfa‟da mevsimin Mart baĢı 
itibariyle ziyarete çok elveriĢli olacağını söyleyebilirim.  
 
THY ile her gün birden fazla sefer ile Urfa‟ya giderek Ģehir merkezine 15 km 
uzakta yer alan kazı alanına rahatlıkla ulaĢabilirsiniz. 
  
Son olarak aĢağıda yer alan ve sırasıyla BBC, National Geographic ve NTV‟nin 
hazırladığı videolara tıklayarak daha detaylı bilgilere ve görsellere eriĢebilirsiniz:  
  
BBC Belgeseli. (Videonun baĢındaki resimlerden sonra, belgesel baĢlıyor): 
http://youtu.be/uFgcmXRHcLU 
  
National Geographic Belgeseli: 
http://youtu.be/Xo0ZkgqM1TE 
  
NTV Belgeseli: 
http://tvarsivi.com/player.php?e=25188 
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hey siz, 
hiç denize bulaĢmamıĢ martılar 
neden beyazsınız, 
ve siz! benim gibi 
her dalgada denizle öpülseniz 
eminim; 
bir adım öteye.. 
benim gibi kaçamazsınız. 
  
hey siz, 
hiç martı görmemiĢ denizler 
neden mavisiniz, 
ve ben! sizin gibi 
her kanatta karaya koĢsam 
bilin ki; 
bir adım geriye.. 
benim gibi dönemezsiniz. 
  
Ekim 2011 / Salih MALAKCIOĞLU 

( mavi kıyı) 
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Bahanur ALİŞOĞLU 

Zaman Avcısının Hayal Defteri 

Miramar’dan Notlar 

Saat sabahın dördü.  Uyku kaçıyor, ben her yerde onu ararken köĢe bucak. 
Sanki yemin etmiĢ bu gece bana uğramayacağına. Ben de ısrar etmeden 
kalkıyorum yatağımdan yavaĢ yavaĢ. Atlas Okyanusu‟nun o acımasız rüzgarı 
resmen ısırıyor etimi. Üstüme bir Ģeyler alıyor ve pencereleri açıyorum. Ġçeri bir 
yağmur kokusu doluyor soğukla birlikte. Hava iyi olursa, bugün bir yerlere 
gideceğim diyorum ve birkaç saat sonra yağmurun durduğunu fark ediyorum.  
Elimde bir tren tarifesi var. Miramar diye bir yer  görüyorum. Adını mı sevdim 
nedir, hemen internette araĢtırıyorum. Porto‟ya 30 dakika mesafede, oldukça 
Ģirin bir belediye olduğunu görüyorum Atlas kenarında. Kendi kendime 
gülümsüyorum: Ben neden kalkıp gitmiyorum? 
 
ġöyle bir Ģey keĢfettim kendimde : Ne zaman penceremden gökyüzüne baksam 
umutla doluyorum. Tarif edilmez bir yaĢama sevinci gökyüzünün maviliğiyle 
perçinleniyor ve geleceğimi, hayallerimi düĢünüyorum. Saatlerce pencereden 
dıĢarıyı izleyip daldığım oluyor. Geçen uçaklara imreniyor, kim bilir nerelere 
gidiyorlar Ģimdi diye hayıflanıyorum. Hayalperestliğin dibine vuruyor ve umutlara 
sarılıyorum soğuk yastık yerine. Ya aynalara bakınca? Aynalara baktıkça 
görüntü derinleĢiyor ve yirmi yılın izlerini görüyorum üstümde. GeçmiĢe 
dönüyorum her aynaya baktığımda ve nostalji yaĢıyorum baĢtan aĢağıya 
ürpererek. Nouvelle Vague Ģarkılarının yarı buruk hüznü gibi çepeçevre 
sarılıyorum geçmiĢ tarafından. Özlem duyuyorum ve aynalardan uzak durmaya 
çalıĢıyorum. 
 

Atlas Okyanusu‟nun güzelliği; sıcak Akdeniz insanı, tek katlı 
Ģirin evleri ve büyüleyici bir plajla bütünleĢiyor Miramar‟da. 
Ve size usulca  “Ġleride bir gün, mutlaka burayı görmeliyim” 
dedirtiyor. 

Uzaklardan Haberler 
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Bunları düĢünürken aynaya son kez gülümseyip odadan çıkıyorum. Yolda bugün 
yaĢayacağım muhtemel güzel anları düĢünüp mutlu olmaya çalıĢıyorum ama 
içim içimi yiyor, cevaplamadım bazı soruları diye. CevaplanmamıĢ sorular 
insanın beynini çürütür derler. Doğrudur. Her soru iĢareti beynimden birkaç 
hücreyi daha beraberinde götürüyor. Bu böyle devam ederse yakın zamanda 
hücresiz kalırım ben diye söyleniyorum kendi kendime. Gara geliyorum. Porto 
banliyösü geliyor olanca sesiyle. Biletimi elimde büküyor ve içeri giriyorum. 
Yoğun bir kuzey aksanlı Portekizce sarıyor tüm vagonu. Gülümseyen ve yüksek 
sesle gülen Akdeniz insanı sıcağı, soğumaya baĢlayan havayı unutmamı 
sağlıyor. Seviyorum sizi Portekizliler diyorum anadilimde. O sırada annem arıyor. 
Telefonda konuĢurken herkes bana bakmaya baĢlıyor. Türkçeye bir anlam 
verememiĢ olacaklar ki, kendi iĢlerine bakıyorlar birkaç dakika sonra. 
  
Miramar‟a GiriĢ  
Dalıp gidiyorum yeĢillikler içinde hızla ilerleyen banliyönün puslu penceresinden 
dıĢarı. Gözlerimi raylarda bırakmıĢ olmalıyım ki, sürekli geride bıraktığım 
ormanı düĢünüyorum Porto‟ya indiğimde dahi. Porto her zamanki gibi çok 
güzel. Halini hatırını soruyorum Miramar trenine binmeden evvel onun da. Ġkinci 
bir tren yolculuğundan sonra Miramar denen cennette iniyorum. Durakta 
kimsecikler yok ve inen tek kiĢi benim. Kendimi biraz yabancı hissetmiyor 
değilim. Ağır aksak ilerliyorum sırt çantamla taĢlı yolda. Evler tek katlı ve hepsi 
oldukça lüks gözüküyor. Ya tatil beldesi burası ya da emekli diyarı diye kafamda 
çıkarımlar yapıyorum sahile doğru ilerlerken. Arabalar geçip gidiyor Miramar‟ı 
selamlamadan. Biraz kızıyorum onlara. Böylesine güzel bir yeri selamlamadan 
geçmek ayıp diye. Belki de alıĢmıĢlardır zaten onlar bu güzelliğe, diyorum 
kafamı iki yana sallayıp. Hayatta alıĢamayacağım tek Ģey güzelliktir herhalde. 
Her seferinde ĢaĢkınlığa uğratan ve bana yaĢadığımı hissettiren baĢka ne 
olabilir ki Ģu dünyada? “ġaĢırmadığı günleri günden saymama” huyu edindim 
son zamanlarda. Kulağımda Eddie Vedder  „Into the Wild‟ albümüyle, ellerim 
cebimde varıyorum GüneĢ Plajı‟na. Manzara karĢısında öyle bir büyüleniyorum 
ki, birkaç dakika hiç kıpırdamadan önümde uzanan sonsuz maviliği izliyorum.  
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Miramar Plajı 
Plaja paralel uzanan tahta bir yol var. Hem yürüyüĢ yapıp, hem okyanusu keyfi 
yapmak için mükemmel bir fırsat sunuyor insana. Altımda Ģort, ayağımda 
terlikler ve üstümde askılı bir tiĢört varken, kendimi öylesine özgür hissediyorum 
ki... Uzakta birkaç martı ötüyor. Beni de alsanız yanınıza ne olur sanki, diyorum 
bilinçsizce ve ben tahta yolda ilerliyorum. Her santimetrekaresini sindirmeye 
dikkat ediyorum manzaranın ve bu eĢsiz kiĢisel yolculuğun. 
 
Bir saat kadar yürüyorum uçsuz bucaksız Atlas Okyanusu boyunca sanki… 
Kıyıya yaklaĢıyorum ve deniz kabukları toplamaya baĢlıyorum. Su, buz gibi ama 
aldırmıyorum. Her zerresi beni kendime getiriyor buz gibi mavinin. Benle birlikte 
birkaç orta yaĢlı insan daha kıyıda deniz kabukları ve taĢ topluyorlar. 
Gülümsüyorum onlara, onlar da bana cevap veriyor hafiften kırıĢık dudaklarla. 
Acaba diyorum, ben de yaĢlandığımda onlar gibi böylesine güzel bir yerde 
yaĢama Ģansına sahip olabilecek miyim? Kim bilir... Belki de Miramar‟a 
yerleĢirim ben de emekli olunca.  
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Vasco De Gama Caddesi ve Hayal Defterine Notlar 
Vasco de Gama caddesine gidiyorum. Ünlü gezgin Vasco‟nun doğduğu yer mi 
yoksa burası diye heyecanlanıyorum. Henüz kesin bir bilgim yok araĢtırmadığım 
için ama meraklanıyorum. Ahh Portekiz diyorum, öyle bir ülkesin ve öyle 
maceraperest insanlara sahipsin ki, Brezilya‟dan Macau‟ya, Mozambik‟ten 
Doğu Timor‟a kadar uzanmıĢsın. Bu topraklar dar gelmiĢ olmalı sana. 
Caddelerde insan yok ve kendimi terk edilmiĢ bir kasabada gibi hissediyorum. 
Arabalar geçiyor yine olanca hızıyla, selam vermeden Miramar‟a.  Miramar‟da 
ünlü bir golf sahasının olduğunu okumuĢtum. Oraya doğru gidiyorum. Ġnsanlar 
yemyeĢil çimlere uzanmıĢ hem piknik yapıyor hem de golf oynuyorlar. Ne güzel 
diye iç çekiyorum. Buna karnımdan gelen gurultu eĢlik ediyor.  
 
Birkaç kafe var sahil boyunca. Bir tanesine giriyorum sırılsıklam bacaklarımla. 
Her yanım kum dolu. Üzgünüm, diyorum garson kıza. Kız gülümseyip önemli 
değil diyor. Elime acı bir Portekiz kahvesi alıyorum ve okyanusa sıfır düĢüncelere 
dalıyorum. “Ne öğretti bu hayat bana, bu zamana kadar?” diyorum. Yüksek 
sesle düĢünmüĢ olmalıyım ki, birkaç müĢteri bana doğru dönüp bakıyor. Nitekim 
kalkarken sandalyemi devirdiğimde de, bakacaklar. Umursamıyorum. Utandım 
biraz sanki, baĢka dil konuĢtuğum için. Sessiz düĢünmeye baĢlıyorum ve Atlas 
bana dalga sesleriyle yardımcı oluyor.  “Bu hayat sana umudunu kaybetmemeyi 
öğretti‟‟ diyor sahile çarpan bir dalga. Aziz Pedro ġapeli olağanca heybetiyle 
deniz kenarından bana sesleniyor: „‟Umudun yanında gücünü kaybetmemeyi de 
öğretti, değil mi?‟‟ diyor. “Haklısın” diyorum. Umudumu ve gücümü 
kaybetmemeyi öğrendim yirmi yıl boyunca. „‟Umutlarının seni Portekiz‟e 
getirdiğini düĢünürsek, gayet iĢe yaradığını da görebilirsin‟‟ diyor bir deniz 
kabuğu. 
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Gülümsüyorum hafiften. “Ya ben?” diyor, oradan geçmekte olan bir martı.  
 
“Bana da sor fikrimi”. 
 
“Eee, neymiĢ hayattan öğrendiklerim?” diyorum martıya dönerek bu kez.  
„‟Hayat sana özgür olmayı öğretti, istersen senin de kanatlarını açıp 
uçabileceğini ardına bile bakmadan. Sen de özgürsün artık ve uçmayı öğrendin. 
Yuvandan uçtun‟‟ diyor martı. Ġçim buruluyor bu kez. Ülkemi özlüyorum. Ahh 
Türkiye diyorum, ama artık kalbimin bir parçası sessiz sakin Portekiz‟in. 
Bırakacağım onu burada, bir daha geri gelebileyim diye, sesleniyorum Aziz 
Pedro ġapeli‟ne. YaklaĢıyorum ġapel‟e doğru. O da kucağını açıp bana 
gülümsüyor. Sırtına alıyor beni ve bana okyanusa tepeden bakma Ģansı veriyor. 
„‟Bak sen sadece okyanustaki bir kum tanesisin. Hayat sana bunu da öğretmedi 
mi? Kendini büyük görmenin ne kadar saçma bir Ģey olduğunu görmedin mi 
henüz‟‟ diyor. 
 
Öğrendim bunu uzun zaman önce, diyor ve yavaĢça aĢağı iniyorum. Son bir tur 
atıyorum Miramar plajında. Etrafta hediyelik eĢya satan bir yer olmadığı için de 
kartpostal alamıyorum. Ġçime dert oluyor. Bu arada aniden bir Ģey hatırlıyor. O 
da Miramar‟da yaĢıyor. Portekiz‟in Miramarında değil ama. Yeni Zelanda‟nın 
Miramarında atıyor onun kalbi. Binlerce kilometre kare uzakta ve bir anda 
gözlerimden yaĢlar dökülüyor. Ben öbür Miramar‟a da gitmek istiyorum, 
diyorum. Tanısan öbür adaĢını, sen de severdin onu. O Pasifik kıyısında ve en az 
senin kadar güzel. Miramar gücenir gibi oluyor. Tamam, tamam diyorum. Sen 
daha güzelsin, en güzelsin! Tekrar gülüyor Miramar ve olanca coĢkusuyla 
dalgalanıyor sahil yeniden. 
 
Eve gitme vakti geldi, ama buraya bir daha geleceğim diye söz veriyorum 
Miramar‟a. Deniz kabuğu, Aziz Pedro ġapeli, okyanus ve martı el sallıyor bana 
ve ben de cebime attığım deniz kabukları, taĢlar, umutlar ve hayallerle 
Miramar‟dan ayrılıyorum.  
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Zeynep Kıyak 

Çalışma Hayatında “Öğrenmek”  

Ġnsanların iĢlerini etkin bir Ģekilde yapabilmeleri için, görevlerini yerine 
getirebilmeleri için, ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumları elde etmeleridir, 
öğrenme. Öğrenmek, davranıĢtaki kalıcı değiĢikliklerdir aynı zamanda. 
 
Elbette ki, bilmek ile öğrenmek arasında çok önemli bir bağlantı vardır. “Ben 
çok iyi biliyorum” dediğiniz an, öğrenme sürecinin dıĢına çıkmıĢ olursunuz, 
farkında olmazsınız ama ilerlemeniz  de sona erer.  
 
Peki iĢ hayatında “öğrenme” nasıl olur?  
 
Daha önce bilmediğiniz bir Ģeyi bildiğiniz  ve daha önce yapmadığınız bir Ģeyi 
yapabildiğinizi gösterebiliyorsanız, öğrenme baĢlamıĢ demektir. 
 
Öğrenme, keĢfederek,  deneyerek, tekrar ederek, dinleyerek, görerek, sorarak, 
tüm algı duyularını açık tutarak olur; birilerinin sizin elinizden tutmasını, bir 
yerlere götürmesini bekleyerek değil… 

Alternatif ĠK Sözlüğü  
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ÇalıĢma hayatında,sürekli bir Ģeyleri öğrenme halindeyiz. 
Aslında hayattan sürekli bir Ģeyler öğrenme halindeyiz. 
Öğrenme çabası içinde olmazsak, kendimizi geliĢtiremeyiz; 
kendimizi geliĢtiremezsek, hayata yabancı kalırız.  
 
ĠĢ hayatının hızlı değiĢmesi verimli, etkili ve çabuk 
öğrenmenin önemini daha da artırıyor. Bu sebeple, iĢ 
hayatındaki kiĢiler bilgi ve becerilerini rastgele 
uygulamalara ve deneyimlere bırakamazlar. Yani, yöneticiler 
ve çalıĢanlar öğrenmeyi öğrenmek zorundadırlar. 
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ÇalıĢma Hayatında Öğrenmemizi KolaylaĢtıracak DavranıĢlar : 
 
• Her Ģeyden önce çok iyi bir gözlemci olun.  

 
• Size anlatılanlarla konu  arasındaki iliĢkiyi iyi kurun. 

 
• Soru yöneltin.YardımlaĢın. PaylaĢın. Etkin dinleyin. 

 
• Yaptıklarınızı, yapacaklarınızı gözden geçirin. Yönlendirin. 

 
• ÇalıĢma yerindeki hedeflerinizi belirleyin. Öğrenmeniz gereken Ģeyleri 
sıralayın. 

 
• Size fayda sağlayacağını düĢündüğünüz kurs, seminer, toplantı gibi 
aktivitelere katılın. 

 
• Kendinizi test edin, ölçün. Öğrenmeyi teĢvik edin. 

 
• EleĢtirileri göz ardı etmeyin. Bazı eleĢtiriler, bir Ģeyleri öğrenmenizde, çok 
önemli etki vazifesi görürler. 

 
Tabii ġunları Da Bilmekte Fayda Var :  
 
• Kendinizi tanıtma çabasına girip de, her ortamda çok fazla konuĢmayın. 
Yaptığınız iĢle, çalıĢma temponuzla sizi tanısınlar. Çok konuĢursanız, çok hata 
yaparsınız ve öğrenme sürecinin dıĢında kalırsınız.   

 
• Her iĢyerinin kendine göre kuralları vardır, ancak çoğunlukla bu kurallar yazılı 
değildir. Bu yüzden birisine gidip " ĠĢyeri kurallarını öğrenmek  istiyorum, 
mümkünse bana ödünç verebilir misiniz?" gibi bir cümle kurmayın. Bu kuralları 
ya gözlemlerinizin, algılamalarınız sonucunda ya da birilerinin sözlü ikazları 
sonucunda öğrenebilirsiniz. Bu yüzden öğrenme konusunda sabırlık olmak, Ģart. 

 
• HiyerarĢiyi ve diğer departmanların yöneticilerini iyi öğrenin. 
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• Ġnsanlara isimleriyle hitap etmeyi öğrenin. 
 

• Soru sorarken, insanları bunaltmayın. Soracağınız soruyu sormadan önce, 
düĢünün. 

 
• Sırf öğrenmek adına iyi bir gözlemci olmak için “Meraklı Melahat” durumuna 
düĢmeyin, fazla meraklı olmayın. Merak ile gözlemi birbirine karıĢtırmayın. 

 
• ĠĢ yerinde, kimlerle muhabbet ettiğinize ve o kiĢiler hakkında yöneticilerin 
bakıĢ açısına dikkat edin.. Sevilmeyen bir adamla içli dıĢlı olursanız, sevilmeyen 
adam olursunuz. Böyle olunca, iĢiniz düĢtüğü zaman, isteseniz de, doğru bilgiyi, 
doğru kiĢilerden öğrenemezsiniz. 

 
• Sırf çalıĢanlarla ilgili bilgi öğrenmek için, “dedikodu” mekanizmasını 
kullanmayın. En tehlikeli öğrenme yoludur. 

 
• Öğrenmek adına, her iĢe  ya da her organizasyona “Ben yaparım” edasıyla 
girmeyin. Sonra, tüm iĢ size kalır, kendinizi hiç bilmediğiniz bir konunun 
baĢında, kimselerden yardım alamadan sabahlarken bulabilirsiniz. 

 
• Önceliğiniz kendi iĢinizi en iyi Ģekilde öğrenmek ve yapmak olsun. 

 
Bu listeyi uzatmak mümkün, geri kalanını siz oluĢturabilirsiniz. Gerçekten neleri 
öğrenmek istiyorsunuz? Bu soruyu sorun kendinize öncelikle.  
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Bakın ne güzel söylemiĢ Ataol Behramoğlu : 
 
“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: 
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına… 
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır 
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.” 
 
Arthur Miller‟in bu söyledikleri de, öğrenme ve iĢ hayatındaki öğrenme 
sürecimizde, kulağımıza küpe olsun :  
  
“Öğrenmenin de maliyeti vardır. 
Önceden öğrenenler, indirimli fiyattan öğrenir; 
Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenir; 
Deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenir; 
Hayattan öğrenenler, gecikme zammıyla öğrenir; 
Hayattan da öğrenemeyenler, boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler.” 
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Kitap ile Sohbet ekibi ile sonbahar gezisi için en uygun yer olan 
Yedi gölleri seçtik.  



Kitap ile Sohbet ekibi ile sonbahar gezisi için en uygun yer 
olan Yedi gölleri seçtik…  

Rehberimiz KoĢan Adam‟dı. Bizi koĢturmak için çok uğraĢtı, 
ancak biz kitap severler yürümeyi tercih ettik.  Gölleri tek tek 
sayarak gezdik.  



Kitap ile Sohbet ekibi ile sonbahar gezisi için en uygun yer 
olan Yedi gölleri seçtik…  

Esrarengiz ıĢıklı ağaçlar gördük.  IĢığın kaynağı biraz Ģüpheli idi, 
nereden geliyordu bu ıĢık?  
Ya bu duman? Mangalcılar olmasın! 



Kitap ile Sohbet ekibi ile sonbahar gezisi için en uygun yer 
olan Yedi gölleri seçtik…  

Göller çok etkileyici.  
Sabahın erken saatlerinde sihirli bir ıĢık var dağların üstünde.  



Kitap ile Sohbet ekibi ile sonbahar gezisi için en uygun yer 
olan Yedi gölleri seçtik…  

Her adımda ıĢık değiĢiyor, ormanın büyüsü derinlere davet ediyor 
gezenleri.   



 

1300 rakımda bulutlara tepeden bakabildik. 
 



Kitap ile Sohbet ekibi ile sonbahar gezisi için en uygun yer 
olan Yedi gölleri seçtik…  

Gölleri gezdik, büyülendik.  
Zirve bizi çağırdı, kayıtsız kalamadık ve zirvenin keyfini çıkardık.   
 
Minik kır çiçeğinin tek baĢına yaĢam aĢkını alkıĢladık…  



(Ezgi‟nin Günlüğü – “Oyun” Albümünden ġarkısı) 
 
Gece gündüz bana birdir, ah güzelim 
Çünkü gözlerim hep kördür. 
Kanatsız kuĢ olmak zordur, ah güzelim 
Denize varmayan ırmak… 
  
Gör beni, gör beni, gör gel, gözüm ol, gör beni 
Sar beni, sar beni, sar gökyüzüm ol 
Uç beni, uç beni, uç, yavru kuĢ ol, uç beni 
Geç beni, geç beni, geç kanadım ol… 
  
Bırak uyusun Ģu deniz kanatlarının altında, 
Gel gezmelere gidelim, biz bulutların asfaltında 
Hiç yaĢamamıĢız gibi olacak sonunda, 
Ben kendi yoluma gideceğim, güneĢ kendi yoluna… 
  
Takıldım gittim peĢinden, ah güzelim 
Bir gemiydi benim sevdiğim. 
Yelkeninde bir beyaz gül, ah güzelim 
Dumanında sevda sözleri… 

MARTI   
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astroloji ajandası 

Etrafımızda dönüp duran GüneĢ ve Ay, aslında kozmik saatin akreple yelkovanı. 
Dünya sınıfındaki öğrenciler olarak ders zilini çalıp duruyorlar. Zaman geçiyor 
ve biz öğreniyoruz.  
  
Astrolojide öğrenmenin bir çok göstergesi var. Ama en büyük gösterge zamanın 
kendisi, yani döngüler... Parmaklarınızla sayabileceğiniz kadar kolay hem de. 
  
Hemen bir kontrol yapalım: 7 yaĢ civarındayken neler yaĢamıĢtınız hatırlıyor 
musunuz? Acı, tatlı neler öğrenmiĢtiniz?  
  
Peki 14 yaĢınızı? Buluğ çağınızın sert hocalarını hatırladınız mı? Devamı 21 yaĢ 
yakınlarında... 
  
Ama en serti 28 yaĢ civarı… Annenizden yalnız, çıplak doğduğunuzu fark 
ettiğiniz, yaĢamın tüm sertliğini öğrendiğiniz zaman. Aman unutmayın, orada 
hayatın size hiç sormadan öğrettiklerini. Çünkü fark ettiğiniz gibi bu bir döngü... 
Sizinle beraber yola devam edecek.  
  
ĠĢin güzel kısmı; öğrendiğiniz Ģeyler parayla, pulla alınamayacak kadar değerli 
tecrübeler. Ġyi sakladığınızda bir dahaki sınavı kolayca geçebilirsiniz. Tabii ki, 
konuyu öğrendiyseniz, dersi derste dinlediyseniz. Olaylar olurken söylene değil, 
söyletene baktıysanız. KarĢınızdakini Ģikayet etmeyip, anlatılanı anladıysanız. 
Burada olduysanız, tam bu anı yaĢadıysanız, zanlarınızdan kurtulup, gerçekten 
baktıysanız, gördüyseniz… 
  
ĠĢin kötüsü, bakmak, görmek, anlamak konusuna gelince iĢler karıĢıyor. Çünkü 
öğrendiklerimiz, yeni öğreneceklerimize engel olmaya baĢlıyor. Bakıyor, görüyor 
ve bildiklerimizle karĢılaĢtırıp değerlendiriyoruz. Yani daha önceden öğrendim 
sanmanın artıkları karıĢıyor iĢe. Zanlar, gibiler, önyargılar...  

Asude ARGUN 

Kasım Ayında Gökyüzü  
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Oysa her an, baĢka bir an... Tamam, ana konu aynı. Ama sınav, bakıĢ açısı 
geliĢtirmek, etrafında dolanıp, farklı yönlerini görmek... 
  
Aslında öğrenmenin formülü var:  
 
Öncelikle burada olmanız lazım. Farkında olmanız. BeĢ duyunuzu aktif 
kullanmanız. Kendinize “Ne görüyorum, ne duyuyorum, ne hissediyorum?”  diye 
sormanız. Yani alıcılarınızı açmanız, frekansı yükseltmeniz. 
  
Sonra, önyargısız kalmanız. Değerlendirme için acele etmemeniz. Detayları 
almak için dikkatli olmanız. 
  
Bunları yaptığınızda öğreneceksiniz. Ama öğrendiğiniz Ģeyin sabit olmadığını 
göreceksiniz. Medeniyet tarihinin en eski sözlerinden biri gibi “DeğiĢmeyen tek 
Ģey değiĢimin kendisidir” diyeceksiniz. Ve bakacaksınız ki, zamanla her Ģey 
değiĢiyor, siz, o eski siz değilsiniz.  
  
DıĢ dünyada öğrendiğinizi sandığınız her Ģeyin aslında, sadece kendinizi bilmek 
olduğunu göreceksiniz. Merak etmeyin son büyük sınavda bütün kitaplar 
açılacak; sınav da çalıĢtığınız yere kadar...O zamana kadar öğrendiyseniz… 
  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Maddi konuların öne çıkacağı bu ay, tutumlu olmalı, borç, alacak ve kredi konularından uzak 
durmalısınız. Evlilik ve iĢ arasında ciddi olaylarla karĢılaĢabilirsiniz, kontrollü hareket etmelisiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Evlilik ve ortalıkla ilgili hızlı geliĢmeler ortaya çıkabilir. Evdeki tamirat, taĢınma gibi iĢlerde dikkatli 
olmalı, tartıĢmalardan kaçınmalısınız. Sağlığınızı ve çalıĢma Ģartlarınızı düzenlemek için pratik 
davranmalısınız.  

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Çok çalıĢmanız gereken bu ay, ifadelerinize, sözlerinize de dikkat etmelisiniz. ĠĢ hayatınızda 
verimli, pratik olmanın yollarını bulmalısınız. Çocuklarla ilgili konularda sorumluluk almanız 
gerekirken, risklerden kaçınmalısınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Sanatsal, yaratıcı konulara yöneldiğiniz bu ay, çocuklarla ilgili sorunları çözebilirsiniz. Ancak 
parasal konularda tutumlu olmalısınız. Ev ve iliĢkiler konusunda ciddi bir dönemden geçmekte 
olduğunuzu bilmelisiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Bu ay en çok sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hastalık, ateĢlenme, sakarlık gibi konularda önlemci 
olmalısınız. Eviniz ve ailenizi ihmal etmemelisiniz. ÇalıĢma koĢullarınızın değiĢeceği,  hızlı bir 
dönemdesiniz. 

BAġAK ve yükselen BAġAK 
23 Ağustos - 22 kasım 

Yakın çevreniz, kardeĢ ve komĢularınızla iletiĢimizin artacağı bu ay, her duyduğunuza 
inanmamalı, tartıĢmalardan kaçınmalısınız. Parasal konularda daha dikkatli adım atmalı, 
sevdiğiniz Ģeyler için risk almalısınız.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 kasım - 21 Kasım 

Doğal olarak öne çıkacağınız bu ay sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Kariyerinizde, hedeflerinizde 
kararlı olmalı ama rekabetin dozunu iyi ayarlamalısınız. GeçmiĢte kalan olayların endiĢesiyle 
yakın çevrenizi kırmamalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 Kasım - 21 Aralık 

Bu ayın son haftasına kadar beklemede kalmak en iyisi olacaktır. ġartları zorladıkça kayba 
uğrayabilirsiniz. Parasal konularda gelecek planlarınızı gözden geçirmelisiniz.  Yabancılarla 
iliĢkileriniz hareketlenirken, inatçı davranmamalısınız.   

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Dikkatiniz sosyal çevrenizde, arkadaĢlarınızda olsa da kendinizi ihmal etmemelisiniz. Ġçine 
girdiğiniz uzun süreçte, kendinizi, sağlığınızı, iĢinizi ve hayat hedeflerinizi çok ciddiye almalısınız. 
DönüĢüm kaçınılmaz olacaktır.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 ġubat 

Kariyeriniz, toplumsal statünüz adına önemli bir aydan geçmektesiniz. Otoritenizi ortaya 
koymaktan çekinmemelisiniz. Ancak rakiplerinizle tartıĢmaktan uzak durmalısınız. Kendinizi 
geliĢtirmek için eğitim fırsatlarını da ciddiye almalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 ġubat - 20 Mart 

Yabancılar, hukuksal konular ya da medya alanında hızla ilerleyebilirsiniz. Yeni kiĢilerle tanıĢıp 
fırsatları yakalayabilirsiniz. Ancak pratik olmalı, çok çalıĢırken sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. 
Kredilerden uzak durmalısınız.  

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ 
23 kasım - 22 kasım 

Ay içinde dikkatiniz maddi, parasal konularda olsa da, kendinizi ihmal etmemelisiniz. Hayatınızı, 
sağlığınızı ve evinizi yeniden düzenlemek durumunda olduğunuz, cidden önemli bir döneme 
girmiĢ durumdasınız. 
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İtalyan Aşkı Bu, Bitmeyen 

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ 

akdeniz‟de iki martı 

Bundan tam bir sene önceydi. Heyecanımız ardı ardına gelen haberlerle 
katlanmıĢtı. Ġlk önce kitabın basılıp, kapımıza gelen kargocudan aldığımız 
andaki heyecanımız… 
  
Bir süre öylece bakmıĢtık kapağına. Sayfalarını çevirmeye kıyamamıĢtık. Resmen 
sevip okĢamıĢtık. Hemen akabinde baĢlayacak olan Ġstanbul Tüyap Kitap 
Fuarında yerimizi almıĢtık, kalemlerimiz elimizde.  Ġlk beyaz sayfasını sıvamıĢtık 
mürekkeplerimizle. 
  
Tam bu heyecanlar dindi derken, posta kutumuza düĢen bir mesaj bu defa 
içimizi tekrar kıpırdatmıĢtı. Uluslararası bir platformda yemek kitaplarının 
Oscar‟ı sayılan Gourmand Ödülleri Organizasyonu bizim kitabımızı Akdeniz 
Mutfağı kategorisinde Türkiye birincisi seçmiĢ olduğunu ve bu alanda yapılacak 
ödül törenine katılmamızı söylüyordu.  
  
Ve geçtiğimiz Mart ayında Akdeniz Mutfağı dalında, dünya çapındaki üçüncülük 
ödülümüz… 
 
Üzerinden  bunca vakit geçmiĢ olsa dahi, zaman zaman posta kutularımıza 
mesajlar geliyor. Tebrik ediyorlar yaptığımız bu çalıĢmadan dolayı.  
  
Bir okurumuzun dediği gibi; “Siz eskiyeceksiniz ancak bu kitap asla 
eskimeyecek!”  
 
ĠĢte tam da bu yüzden ve tam da üzerinden bir yıl geçmiĢ olması adına, bu ay 
“Ġtalyan AĢkı- Ġtalyan Mutfağından Bir Serenad”  isimli kitabımızdan tariflere yer 
verdik. 
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Bastoncini Al Cumino  - Kimyonlu Ricottalı Çubuklar 
BaĢlıktaki “ricotta” kelimesi sizi ürkütmüĢ olabilir. Kendimden biliyorum, mutfakta 
zaman geçirmeyi bir nevi meditasyon olarak algılayanlar için, bu huzuru 
bozacak en önemli faktör, tarifteki malzemelerin elde bulunmamasıdır. Fakat 
ricotta bu kategoriye girmiyor, üzülmeyin. 
  
Ricotta esasen tuzsuz lordur. Evde tuzsuz lor yok diyenleri duyar gibi oluyorum. 
Onun da bir cevabı var: Tuzsuz lorun yapımı son derece basit ve zevklidir. 
  
Ancak bu güzel peynirin yapımının birkaç cümle ile özetlenebilecek kadar basit 
olduğunu özetlemekte fayda var: 
 
Ricotto (Tuzsuz Lor) Yapımı : 
• 1 litre kadar süte bir çay kaĢığı tuz ve 4-5 kaĢık sirke ekleyin. (veya sirke 
yerine aynı oranda limon suyu da koyabilirsiniz) 
• Bu karıĢımı çelik bir tencereye alıp kaynama noktasına gelmeden ateĢten 
indirin. (sütün kesilmeye baĢladığını görünceye kadar). 
• Sütü tencerede 2 saat, ardından tülbent serili bir kevgirde 2 saat dinlendirip 
fazla suyunu atmasına izin verin. 
• Tülbentteki peyniri iyice sıkıp peynirin son sularını da akıtın, ricottanız hazır. 

 
Gördüğünüz gibi ricotta yapımı emekten çok zaman ister… O da topu topu 4 
saat kadardır… 
 
“Bu iĢi benim yerime bir baĢkası yapsın, ben sadece ekmeğimi piĢireyim,” 
diyenler elbette ki marketlerde tuzsuz lor arayabilirler. Ancak tuzsuz olmasından 
dolayı, tuzlu lora göre çok daha çabuk bozulan bu peyniri her yerde 
bulamayabilirsiniz. Benim size tavsiyem kendi lorunuzu kendiniz üretip, gururunu 
da tek baĢına yaĢamanızdır.  
  
Gelelim ricottalı çubuklara… 
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Esasen fırınlarda ve marketlerde bu türde çubuklar boy boy ve çeĢit çeĢit olmak 
üzere satılmakta. Ancak ben Ģimdiye kadar ricottalısının satıldığını hiç 
görmedim. Ayrıca ağzı sıkıca kapanan bir kapta haftalarca dayanabilen 
çubukları misafirinize çıkarırken bunların “satın alınma” değil “evde yapılma” 
olduğunu bilmenin ve elbette bunu afiĢe etmenin gururunu yaĢamak da hoĢ 
oluyor. 
  
Bu çubukların bir baĢka avantajı da, onlara istediğiniz Ģekli verebilmeniz. 
 
Bastoncini kelimesi her ne kadar Ġtalyanca küçük çubuklar anlamına gelse de, 
bizlere dede ve ninelerin yoldaĢı bastonları hatırlatmakta. ĠĢte ben de o yüzden 
kimi çubukları baston Ģeklinde hazırladım.  
  
Kalp ve daireler gibi baĢka baĢka Ģekilleri de kaldıran uyumlu bir hamurla iĢ 
yapmanın da oldukça zevkli olduğunu belirtip, Ģekiller konusunda 
yaratıcılığınıza güvenmenizi tavsiye ederim. Yok, eğer aklınıza herhangi bir Ģey 
gelmiyorsa, belki de evin küçük prensini veya prensesini mutlu etmenin en 
kestirme yolu olacak olan, harf üretme macerası da, size yeni ufuklar açabilir. 
Çok değil, sadece aile bireylerinin adlarında bulunan harfleri oluĢturma çabası 
bile, çocuğunuz ile beraber eğlenceli bir öğleden sonra geçirmenizi sağlayabilir. 
Tüm iĢ bittikten sonra, ricottadan dolayı kalsiyumdan zengin bastoncinilerin 
çocuğunuz tarafından yeneceğini bilmek de çabası… Öyle ya, elbette onlar da, 
hepinizin bildiği “Emek verdiğin yemek daha kıymetlidir”  altın kuralını bilirler… 
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Malzemeler 
• 2 bardak un 
• Yarım bardak ricotta - tuzsuz lor (Yapımı için bir önceki kısma bakabilirsiniz) 
• 1 kaĢık tereyağı 
• 3 kaĢık zeytinyağı 
• Yarım çay kaĢığı kimyon 
• Yarım çay kaĢığı tuz 
• Yarım çay kaĢığı karabiber 
  
YapılıĢı  
1. Malzemeleri karıĢtırıp yoğurun. 
2. Elde ettiğiniz hamurun üzerini streç film ile kapatıp buzdolabına koyun. 
3. Yarım saat kadar sonra hamuru alıp yarım santim kalınlığında bir hamur 

açın. 
4. 1 santim eninde ve 10 – 15 santim uzunluğunda çubuklar oluĢturun (Bıçak 

yardımı ile keserek çubuk oluĢturun. Daha sonra çubuklara daha bir 
yuvarlak görünüm vermek için iki elinizin içinde yuvarlama hareketi 
yapabilirsiniz). 

5. Çubukları mısır unu serptiğiniz fırın tepsisine yerleĢtirin. 
6. Eğer baston Ģekli oluĢturmak istiyorsanız çubukların tepesini burada kıvırıp 

bırakın. 
7. Önceden 200 dereceye ısıttığınız fırına bastoncinilerin dizili olduğu tepsiyi 

verin 
8. Bastoncinileriniz altın sarısı olduğunda fırından alın. 
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Saltimbocca Alla Romana 
 
Malzemeler 
• 3 adet biftek/Ģinitzellik et 
• Prosciutto /Jambon 
• Biberiye dalı 
• Zeytinyağı 
• Tuz, karabiber 
• 1 limon suyu veya ¼ su bardağı beyaz Ģarap 
  
YapılıĢı  
1. Etlerinizi baharatlayın.  
2. Jambonları etlerin üzerine koyun ve bir kürdan yardımı ile tutturun 
3. Zeytinyağını kızdırdığınız tavaya biberiye ile birlikte önce etin jambonlu 

kısmını kızartın. Daha sonra diğer yüzünü de kızartın. 
4. Etleri tavadan almadan önce limon suyunu ilave edin ve hemen servis 

yapın. 
  
  
Dipnot:  
Pembemsi rengi, yumuĢak dokusu ve tuzlu tadıyla Prosciutto(ProĢutto), Ġtalyan 
mutfağının temel etlerindendir. Domuzun arka ayağından çıkar. Bir ay süreyle 
tuzda bekletilir. Daha sonra 6 ay ile 2 sene arasında kurutulmaya bırakılır. 
Emilia-Romagna bölgesinde üretilen Parma Prosciutto, en iyisi olarak kabul 
edilir. Çok ince dilimler halinde kesilir. Yemek öncesi ikramların vazgeçilmezi 
Prosciutto çiğ tüketildiği gibi, piĢirilerek de yenir. Her ne kadar piĢirme iĢlemi 
biraz olsun yumuĢaklığını alıp götürse de yağlı yapısı ile yemeklere ayrı bir lezzet 
verir.  
  

40 93 



Hazırlayanlar  
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fotoğraf: Burak Dursun 




