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Martı 1 yaĢında))) 
  
Güzel bir haberimiz var… 
 

2011 Turkcell Blog Ödüllerinde halk oylaması sonucu finale 
kalarak ilk 10 arasına girdi Martı e-dergisi, tüm 
okuyucularımıza, takipçilere, oy veren herkese  teĢekkür 
ederiz. 
 

ġimdi sıra Jüri oylamasında… Jüri üyeleri 2011 Turkcell Blog 
Ödülleri„nin kazananlarını belirleyecekler.  Kazananlar 5 
Ocak 2012 tarihinde açıklanacak, umarım ĠĢ Dünyası 
kategorisinde en büyük ödülü hep birlikte alırız.  Finale kalan 
siteleri ve etkinlik hakkında merak ettiğiniz diğer 
ilgilere blogodulleri.com adresinden ulaĢabilirsiniz. 
 

Yine pek çok konu ile birlikteyiz. Kariyer sohbetinde ünlü 
piyanist Anjelika Akbar‟ı ağırladık.  
 

Yeni yıla girerken yeni yazarlarımız var ve yeni katılımlar 
devam edecek. Sayfalarımızda Noel gezisi yapacağız. 
Bozcaada turumuz var.  Çok eğlenceli konular var içerde, 
çevirin sayfaları tek tek. 
 

Yeni yılda yeni hedefleriniz var mı? 
Geçen yıl belirlediğiniz hedeflerin hangilerini 
gerçekleĢtirdiniz? 
Hala sizin hedefleriniz mi onlar? Hedeflerinizi gerçekleĢtirmek 
için  ne bekliyorsunuz?  
 

Engeller mi var? 
Engeli her yönden değerlendirmek için farklı bakıĢ açılarını 
görmeye çalıĢın. Bazen aĢılamayacak gibi görünen engel, 
farklı ve daha kolay  bir yol bulmamızı kolaylaĢtırır.  
  
Cesur sorular bizi cesur cevaplara götürür.   
 

Sevgiyle mutlu olun…  

yasemin ne der 
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Ahmet DURUL 

Yeni Yılı, Sizi Özel Bir Yıl Yapın 

 Aralık ayı geldi, geçiyor. Yeni yıl sipariĢlerinizi verdiniz mi? Bu soru, 
yılbaĢı gecesi hazırlıkları ile ilgili değil. Yoksa siz, yeni yıl diye size ne 
verilirse, onu mu alıp kullanıyorsunuz? ġimdi anlaĢıldı; yıl sonuna, neden 
böyle yorgun, bıkkın ve stres dolu olarak geldiğiniz. O zaman size 
yardım edelim. 

 
Bir kere Ģuna inanın ki, aĢağıda yazılanları sadece okuyup geçmez de, uygulama 
için zaman ayırırsanız, 2012 yılını, hiç yaĢamadığınız kadar güzel bir yıl 
yapabilirsiniz. Denemeye değmez mi? Buyurun  baĢlayalım: 
  
Eski yılla (2011) hesabınızı kapatın 
2011 bitti ve gidiyor. Önce bu yıldan, alacağımızı alalım, 2011 yılının hesabını 
kapatalım. 
 
Güzel anların dökümü  
 
Geçtiğimiz 2011 yılında, yaĢadığınız güzel anların bir listesini çıkartın. Kutlanacak 
neler yaptınız?  Sizi mutlu eden neler oldu?  ġanslı anlarınız nelerdi? Ne zaferler 
kazandınız? Bütün bunların kısa notlarla ama mutlaka yazılı olarak listeleyin ve bu 
listenin en sonuna, 2011 yılında sizi en mutlu eden olay neydi, yazın. 
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Neler öğrendiniz? 
 
Geçen yılda yaĢadıklarınızdan ne dersler aldınız?  
 
1. ĠĢle ilgili öğrendiğiniz üç önemli ders neydi? 
2. Özel hayatınızla ilgili öğrendiğiniz üç önemli ders neydi? 
3. En baĢarılı olduğunuz iĢ neydi? Bunu nasıl gerçekleĢtirdiniz?  
 
Geçmiş yılla barışın 
 
Geçtiğimiz yılın olumsuzluklarını üstünüzde taĢırsanız, üzerine 2012 yi 
yazacağımız beyaz sayfaları daha Ģimdiden karartmaya baĢlarsınız. Bunu 
önlemek için yapacağınız, bir genel af ilan etmek. Yeni yıla, geçmiĢ yılla barıĢık 
olarak girin. Bunu gerçekleĢtirmek için yalnız kalacağınız bir ortamda, aĢağıda 
belirtilenleri önce bir kağıda yazın, sonra yüksek sesle okuyun 
 
1. 2011 yılında üzdüğüm, kırdığım, haksızlık yaptığım herkesden özür 

diliyorum 
2. Geçen yıl içinde kendime yaptığım bütün olumsuz hareketler, 

değerlendirmeler, tanımlamalar ve yargılamalardan dolayı kendimi 
affediyorum. 

3. GeçmiĢ yıl içinde beni üzen, yoran, kızdıran herkesi affediyorum. 
 
Ve bu barıĢmayı kendinize sunacağınız bir çikolatalı pasta ile kutlayın. 
 
2012 Yılını, Benim Yılım Yapıyorum  
 
Buraya kadar  2011‟le ilgili olarak yaptığımız çalıĢmalar, 2012 için 
yapacağımız çalıĢmalara zemin hazırladı. ġimdi 2012‟ nin yaĢadığımız en güzel 
yıl olmasını sağlayacak sipariĢ listemizi hazırlıyoruz. 
 
2012 için hedeflerimiz “SMART” hedefler olmalı 
 
2012 yılının  bizim için nasıl bir yıl olacağı, bizim nasıl hedefler 
belirleyeceğimize bağlı. Her Ģeyden evvel belirleyeceğimiz hedeflerin, acronym 
sözcükle söylemek gerekirse, (Acronym: DeğiĢik kelimelerin baĢ harflerinden 
meydana gelmiĢ yeni bir kelime) SMART hedefler olması gerekir.  



martı* Aralık 2011 

 Hedeflerimiz:  
1. Specific (Tam ve açık olarak tanımlanmıĢ yani, “Zengin olmak istiyorum”  

yerine “Bir milyon liram olsun” Ģeklinde.)  
2. Measurable (Ölçülebilir)  
3. Agreed on (Herkesin üstünde anlaĢtığı)  
4. Realistic (Gerçekçi)  
5. Time based (Ne zaman baĢlayıp, ne zaman biteceği belli olan) hedefler 

olmasına özellikle dikkat edilmelidir. 
  
2012‟ den isteklerimizi ise Ģöyle belirleyebiliriz:  
2012 yılını hayatının en güzel yılı yapmak için, iĢinde; 
Yapmayı istediğin  üç Ģey,olmayı istediğin üç Ģey, sahip olmayı istediğin üç Ģey. 
  
2012 yılını hayatının en güzel yılı yapmak için, özel hayatında; 
Yapmayı istediğin üç Ģey, olmayı istediğin üç Ģey, sahip olmayı istediğin üç Ģey. 
  
Ve  2012 yılını senin için en hayatının en güzel yılı yapacak tek Ģey. 
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 2012 Takvimi 
 
Bir takvim üzerinde, yukarıdaki hedeflere ulaĢmak için hangi tarihlerde, neleri, 
ne kadar zamanda yapacağınızı tek tek iĢaretleyin. 
 
Değerlerin 
 
Bu yıl (2012) ortaya çıkarmayı  düĢündüğünüz değerlerinizin (Bağımsızlık, 
Sağlık, Estetik v.s.)neler olduğunu sıralayın. Bu değerler, bir yol ayırımında, iki 
seçenekten birini seçerken  karar vermenize yardımcı olacaktır. 
 
Canlandırma 
 
ġimdi, kendinize bir saatlik bir zaman ayırın, sakin bir yerde, rahatça oturup 
bu çalıĢmayı yapın. 2012‟ nin nasıl bir yıl olmasını istediğiniz, ana hatlarıyla 
ortaya çıktı. Bundan sonra yapılacak iĢ, 31 Aralık‟ta, 2012 yılını, 
yapabildiğiniz kadar detaylı olarak gözünüzde  canlandırmaktır. Sizin için 
hayatınızın en güzel yılı olacak bir yılın, son günü nasıl bir gün olur? 
Neredesiniz? Yanınızda kimler var? Etrafınızda neler var? Detaylı olarak 
gözünüzde canlandırın. Sesleri duyun, kokuları hissedin.  
 
Evet. Kendinize özel bir 2012 yarattınız, keyifle yaĢayın. 
  
  
 Ahmet Bahri Durul   Marketing MBA 
1975-1995 Pars McCann Erickson Reklam Aajansı kurucu ortak ve yöneticisi 
1996-2005 Evyap Sabun ve Kozmetik San. Pazarlama Koordinatörü. İcra Kurulu 
Bşk 
2005 -2008 GSU Master sınıflarında "Brand Mngmnt" 
2008 -2011 Yeditepe Univ. "Brand Mngmnt" 
10 yıl IAA Uluslar arası Reklamcılık Derneği Yön. Kur. Uyesi 
Şirketlerde eğitim ve marka danışmanlığı 
"Kovadaki Okyanus" adlı bir kitabı yayınlanmıştır. 
Merakı: Sufism ve Uzakdoğu dinleri ve felsefesi 
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Yasemin SUNGUR 
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Siyah beyaz tuĢlara dokunuĢun ardından çıkan büyülü bir 
ses… Ve o sese kulak verdikçe, kendisini müziğinde, 
notalarda bulan usta bir sanatçı… Tutku ve baĢarı dolu bir 
müzik kariyeri öyküsü, kariyer sohbetimizde.    

Mesleğinizi, yaptığınız iĢi, bize kısaca tarif edebilir misiniz? 
 
Ben besteci ve piyanistim. Bu benim için öncelikle aĢktır, sonra meslektir. Ve 
sanırım bu yeryüzünde en Ģanslı insanlardan biriyim. Çünkü para 
kazandığınız, iĢ olarak gördüğünüz uğraĢ, aynı zamanda hobi kadar zevk 
veriyorsa, bu gerçek bir Ģanstır. Besteci olarak farklı müzik alanlarında 
çalıĢıyorum, yüzlerce bestem var, onların arasında çok uzun süren, senfonik 
eserlerim de var (senfoni, piyano konçertosu, senfonik Ģiir, kantat gibi) Oda 
orkestrası ve müzik toplulukları için, koro ile orkestra için, tek enstrümanlar 
için bestelerim mevcut. Onları hem modern klasik tarzda bestelerim, hem de 
bazen çok sade, romantik dokunuĢlarla kalplere hitap edecek nitelikte 
bestelerim oluyor. Sade ama insanları etkileyen… Onun dıĢında Batı ve 
Doğu‟nun felsefesini, müzik tınılarını, ritimlerini harmanlayarak 
gerçekleĢtirmeye çalıĢtığım “kucaklaĢma” denemelerim var. Mesela “Bach A 
L‟Orientale” öyle bir proje idi. Kapağında “Bu sadece bir müzik deneyi değil, 
çağımızın ihtiyacıdır. Ġnsanlar birbirileri ile kucaklaĢmadan önce müzikleri 
kucaklaĢsın” diye yazdım. Müziğin özü BĠR olduğunu müzik yolu ile anlatmaya 
çalıĢıyorum… Piyanist olarak ise sevdiğim eserleri insanlarla paylaĢmayı 
sevdiğim için çalıyorum. Açıkçası kendimi daha çok besteci olarak 
görüyorum. Kitabımda yazdım “piyanistliğimin tek farkı Ģu: 10 parmak yerine 
10 kalbim var; tuĢlarda onlarla çalıyorum”… 

kariyer sohbeti 

Bir Piyano Ustası: Anjelika Akbar 
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ġu an yaptığınız iĢ dahilinde, bir gün içerisinde neler yaparsınız? Bir gününüz 
genelde nasıl geçiyor? 
Hem beste, hem de piyano çalıĢmalarım için her an hazır bulunuyorum. Bana 
“günde kaç saat çalıĢıyorsunuz” diye sorulduğunda “Kaç saat çalıĢmadığımı 
sorun, daha doğru olur” diye cevap veriyorum. Çünkü piyano baĢında olsam 
da, olmasam da ben sürekli çalıĢma halindeyim. Besteleri içimde yapıyorum, o 
anda yürüyor, yemek yiyor, hatta konuĢuyor olabilirim, fakat aynı zamanda 
içimde muazzam ve kimsenin fark etmediği çalıĢma gerçekleĢiyor. Evdeysem, 
aniden kahvaltıdan fırlayıp piyanoya koĢabilirim, ya bir klasik eser, ya da bir 
bestemi o anda mutlaka çalmam lazım  Saatlerce piyano baĢında oturup ya 
besteci, ya da piyanist sıfatı ile çalıĢıyorum. Aynı zamanda organizasyon iĢlerine 
de bakıyorum. Müzik Ģirketinin bana düĢen hangi iĢleri varsa, onları yapıyorum. 
Arada bir toplantılara katılıyorum; geliĢtirdiğim yeni projeler için insanlarla bir 
araya geliyorum. Konser günlerinde, günü konser dıĢında baĢka hiçbir Ģey ile 
doldurmuyorum.  
 
Çocukluğunuzda, hayalinizdeki meslek neydi? Piyanist olmayı hayal ediyor 
muydunuz? 
Müzisyen olmak benim için o kadar doğaldı ki, kendimi baĢka Ģekilde 
düĢünmüyordum bile. O mesleğe sahip olduğumu zaten düĢünüyordum. Ama 
onun dıĢında 3-4 yaĢlarında üç tane meslek beni çok cezbediyordu:  
1. Sokak temizleyicisi (Tüm dünyayı bir tel süpürge ile temizlediğimi, sokakların 
pırıl pırıl olacağını hayal ediyordum) 
 2. Buğday tarlasında buğdayları toplayan ve sonradan bir kamyonun kasasına 
buğday tanelerini akıtan bir görüntü gördüm televizyonda. ĠĢte nedense o 
kamyonun Ģoförü olmak istiyordum. Hayalimde,  buğday tanelerini hızlıca fırına 
yetiĢtiriyor, insanlar da ondan ekmek yapıyor, bense hemen tarlaya döneceğimi, 
tekrar buğday taneleri kamyon kasasına dolduracağımı hayal ediyordum.  
3. Porselen tabak ve fincan üzerine elle çiçek deseni çizen bir kiĢi olmak 
istiyordum. 
Zaman geçtikçe tiyatro ve sinemayı çok sevdim ve hem yönetmen, hem aktris 
olmak istemiĢtim. Bunu düĢündüğümde,15-16 yaĢlarımdaydım.  
Ama müzik aĢkı her daim değiĢmeden hayatımda var oldu… 

12 
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Peki siz nasıl bir öğrenciydiniz? En sevdiğiniz dersler nelerdi? Okulda, ne gibi 
Ģeylere ilgi duyardınız?  
En çok, müzik ile ilgili dersler severdim. Onun dıĢında geometri, resim, 
astronomi, fizik ve edebiyat çok ilgimi çekiyordu. BaĢarılı bir öğrenciydim. 
Hatta 15 yaĢından itibaren yoğun olarak Ģiir yazmaya baĢladığım zaman, 
derslerden kaçıp, okulda kuytu bir yerde Ģiirler yazmama rağmen, tüm notlarım 
çok iyiydi. Konservatuar zamanında ise, çok iyi okuduğum için Lenin Devlet 
Ödülü kazanmıĢtım üç yıl boyunca. Ne anlama geliyor, biliyor musunuz? Her 
ay profesörün aldığı maaĢ ne ise, ben öğrenci olarak alıyordum. Biliyorsunuz, 
SSCB‟de eğitim zaten bedavaydı, burslara da hiç gerek yoktu. Ama çok iyi 
okuyan öğrencilere çok seyrek olsa da, Lenin Ödülü veriliyordu, sırf çok iyi 
okuduğu için…  
Dersler dıĢında çeĢitli organizasyonlar yapardım, mesela kendim senaryo yazıp, 
yönetmen olarak sahneye koyup, kadroyu çalıĢtırıp, oyuna müzik besteleyip, 
hem de aktris olarak oynardım. Bunu hem okulda, hem de daha sonra 
konservatuarda yapardım. Okulum üstün yetenekli çocukların onbir yıl 
boyunca eğitim aldıkları bir okuldu. Konservatuar ise beĢ yıl sürüyordu ve 
bitirdiğimiz zaman, aslında Türkiye standartlarına göre master yapmıĢ gibi 
oluyorduk.  
  
Aldığınız eğitim, size neler kattı? 
Aldığım eğitim bana disiplin, ciddiyet, hedefe doğru usanmadan kilitlenmeyi 
öğretti. Hem annem, hem de babam eğitimci olunca, iyi bir disiplinle de 
yetiĢmiĢ oldum. 
 
 

13 
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Bir çocuk veya bir genç olarak, piyano eğitimi almanın getirdiği zorluklar oldu mu?  
Benim için soruyorsanız, hiçbir zorluğu yoktu. Sadece fiziksel olarak kendime çok 
dikkat etmem lazım. Kollarımı üĢütmemem, ayağımı burkmamam gerekiyor. (Bir 
gün, ayağımı burktuğum için Harbiye Açıkhava konserim iptal olmuĢtu, çünkü öyle 
olunca pedal kullanamıyorsunuz). Kayak, basketbol, bisiklet ve tenis yasağı var. 
Onun dıĢında, eğer müziği ve yaptığınız iĢi seviyorsanız, hiçbir Ģey size zorluk 
olarak gelmez. 
  
KeĢke Ģunu okusaydım, diye aklınızdan geçirdiğiniz bir bölüm oldu mu? 
Sinema, tiyatro. 
  
Öğrencilik yıllarınızda sosyal etkinliklerle aranız nasıldı? Nelere katılırdınız? 
Çok aktiftim aslında. Saydıklarımın arasında aynı zamanda bir uğraĢım daha vardı. 
“Uluslar Arası ġarkı” grubumuz vardı, birkaç kiĢiden oluĢuyordu. Farklı dillerde 
Ģarkılar söyleniyordu; bu grupta Ģarkıların uyarlamalarını yapıyordum, kendim 
piyano çalıyordum, diğer enstrümanlar için partisyonları hazırlıyordum ve de 
Ģarkıları söylüyordum. Çok ama çok güzeldi… TV ve radyo programlarına da sıkça 
katılıyorduk. Ayrıca öğrencilik  yıllarında bir filmde rol aldım. Tüm SSCB‟de çok 
beğenilmiĢ bir film oldu. 
  
Örnek aldığınız, size ilham veren birileri var mı? 
Hocalarım dıĢında bana ilham veren sevdiğim besteciler, yazarlar, Ģairler, ressamlar 
vardı. Mesela onlardan biri Nicholas Roerich, Helena Roerich ve ailesi…  
  
Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 
Ben ne plan yaparım, ne de hedef koyarım. Müzik ve fikirler bana sürekli yapıyor, 
buna Ģükrediyorum, o kadar!.. “Tanrı‟yı güldürmek istiyorsan, ona yaptığın 
planlarından bahset” diye bir cümle var… 
Her gün yeni bir fikir ile uyanıyorum; bazıları hemen, bazıları daha sonra hayata 
geçiyor, bazıları sadece aklımda yaĢamaya devam ediyor, nasip meselesi. 
  
Peki, fikirlerinizin hayata geçmesi, can bulması için siz ne yaparsınız? Hangi 
adımları atarsınız? 
Ġnce detaylarına kadar düĢünüyorum. Kısa zamanda gerçekleĢeceğini 
düĢünüyorsam, çalıĢtığım arkadaĢlarla paylaĢırım.  Hızlı ve net davranırım. Karar 
verdiysem, üzerine giderim.  Elimden gelen her Ģey yapsam ama yine de 
olamıyorsa, “zamanı değil” der, geçerim.  
 
Sezgileriniz çocukluğunuzda da bu kadar güçlü müydü? 
Her zaman, hatta çocuklukta daha da güçlüydü. 
 

14 
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Nasıl bir ailede yetiĢtiniz? Anneniz, babanız nasıl insanlardı ebeveyn olarak? 
Onlardan neler kazandınız?  
Annem koro Ģefi ve piyanist. Babam orkestra Ģefi, aynı zamanda felsefe 
profesörü; hala da üniversitede hocalık yapıyor. Ġkisi de disiplinli insanlar, 
onlardan iĢ ve düĢünce disiplininin ne olduğunu iyi öğrendiğimi düĢünüyorum. 
Bu, bana tüm hayat boyunca yardım ediyor. Annem ile ilgili olan kısmını 
www.bilincliinsan.com sitesinde “Anjelika Akbar‟ın annesi yazıyor” bölümünde 
okuyabilirsiniz. Babam ile ilgili olan hikayemi ise “Kızlar ve Babaları” adlı 
kitaptan öğrenebilirsiniz (Paradigma Yayınevi) 
 
Anne ve babanızı birer cümleyle tanımlayabilir misiniz?   
Annem: Disiplinli, otoriter, ama aynı zamanda çok komik ve çocuksu. ĠĢte böyle 
bir tezat. Çok güzel dans eder ve Ģahane Ģarkı söyler, doğuĢtan aktris. 
Babam: Özgür ruh, gülmeyi çok sever, felsefi bakıĢ açısına sahip, biraz bencil, 
biraz cimri. Çok iyi müzisyendir. 
Bilinçlianne.com sitesini neden kurdunuz? Kimlere ulaĢmak istiyorsunuz? 
Neden kurdum? Çünkü rüyamda gördüm; ayrıntılarla, baĢlık isimleri ile, sitenin 
ismi ile. Gördüğümü yaptım, o kadar… O zaman ismi “Bilinçli Anne” idi. Ama 
sloganı “Yeni Çağın Bilinçli Ġnsanı Ġçin”. ġu anda ismini artık “Bilinçli Ġnsan” diye 
değiĢtirdim. Sitede birçok önem verdiğim konu iĢleniyor…Sade ve samimi bir 
platform oluĢtuğuna inanıyorum. 
  
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu? 
Hayır. Müziği kariyer olarak görmediğim için böyle durumlar da olmuyor. 
  
ġans ve rastlantılar var mı kariyerinizi ya da  yaĢamınızı etkileyen? 
Elbette, hem gün, her daim, süreklilik içinde!.. Bu tür Ģeyler bize Ģans ve rastlantı 
olarak gelir, çünkü zincirin tüm halkalarını algılamıyoruz. BaĢka bir bilinçle 
baksaydık, hiçbir rastlantının olmadığını görürdük. 
  
Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive edecek, 
daha baĢarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Benim tek bir formülüm var “Ben yokum, müzik var”… Bunu zamanla algıladım; 
ama bu yolda yürüyen diğer insanların Amerika‟yı yeniden keĢfetmelerine gerek 
yok. Sadece benim için sihirli olan bu cümlenin ne anlama geldiğini bulsunlar… 
Ġçine, kalbine bakarak… 
  
Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Olduğum gibi olmak, samimi olmak, “bilmiyorum” diyebilmek… Bu tür “zayıf” 
gibi görünen niteliklerin bizi güçlü kıldığına inanıyorum. 
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Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
 
Piyano çalarım, renklere bakarım; yürüyüĢ yaparım; hatta bazen alıĢveriĢ… 
Kırtasiye malzemelerini çok seviyorum mesela; uzun uzun kendim için defter ve 
kalem arayabilirim… Kitapçıları gezerim; sevdiğim dostumla 
görüĢürüm..Oğullarımla zaman geçiririm .Yürek yirminbir, Timur üçbuçuk 
yaĢında. 
  
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  
 
Yemek yapmayı seviyorum.  
  
Sizi yönlendiren, geliĢtiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alabilir 
miyiz? 
 
Tarkovsky‟nin tüm filmleri ve ayrıca “August Rush” filmi.  
Meher Baba‟nın “Tanrı KonuĢur” ,   Necmettin ġahinler‟in “Kapılar 
Kapanmadan” 
  
Son olarak “Ġçimdeki Türkiye‟m” desek? 
 
Ġçimdeki Türkiye‟m, bir projenin ismi. Ġlk önce kitabı yazmaya baĢladım. Sonra 
anladım ki, Türkiye‟de yaĢadığım her Ģey, bana birer beste yaptırttı. 
Bestelerimden oluĢan konser turnesi gerçekleĢtirdim. O zamana kadar 
bestelerin dahil olduğu albümü piyasaya çıkarttım. Son olarak, yaptığım 
turnenin ekinde anlatıldığı kitap, ĠĢ Bankası Kültür Yayınları‟ndan çıktı. Bana 
bazen soruluyor, “Neden Türkiye değil de, Türkiye‟m diyorsunuz?” diye. 
Cevabım Ģu: “Eğer o „m‟ olmasaydı, kitabı yazmama gerek olmazdı”… 
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Yeni yıl geliyor, her yer kırmızıya bürünmüĢ. Dünya yeni yılı, yeni umutlarla dört 
gözle bekliyor. Her ne kadar 2012 hep kötü anılsa da... Ben her yıla büyük bir 
mutluluk ve heyecanla baĢlıyorum.  
 
Peki tam da bu dönemde seyahat etmek için Avrupa‟nın en iyi Noel 
pazarlarına beraber bir göz atalım mı?  

Sevil MERT 

Noel’de Avrupa’da Olmak 

hayallere yolculuk 

YılbaĢı ve Noel‟e hazırlanırken Avrupa‟nın en iyi noel 
pazarlarına birlikte göz atalım 
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Noel‟de Avrupa‟nın büyük meydanlara kurulan pazarlarla sıkıcı Avrupa 
akĢamlarına büyük bir hareket ve eğlence gelir. Kendi önerilerimi ve gezi 
yazarlarının önerilerini birleĢtirince Avrupa‟nın en iyi sekiz Noel Pazarı, 
Avrupalıların tabiri ile “Christmast Market”leri listesi ortaya çıktı:  
Maksimum eğlence için Barselona, Ġspanya 
GösteriĢli, zevkli bir Noel pazarı için Viyana, Avusturya 
Keyifli, Ģirin bir alternatif arayanlar için Nürmberg, Almanya 
Eskiden nasıl olurdu diyenler için Dresden, Almanya  
Bu iĢi hakkıyla yapan ve ciddiye alan bir Ģehir için Prag, Çek Cumhuriyeti  
Modern bir kutlama için Berlin, Almanya 
Yaratıcı bir Noel pazarı için Bruksel 
Romantik ve sakin bir Noel için Strasburg, Fransa  
 
Strasburg‟da Noel‟i ve Noel pazarlarını deneyimleme Ģansım oldu, Strasburg 
kendi baĢına çok romantik bir Ģehir. Noel‟i de yanına katınca etkileyiciliği bir kat 
daha artıyor. Aynı dönemde Lüksemburg ve Brüksel‟de de bulundum ama henüz 
onlar Noel‟e hazırlanmaya baĢlamamıĢlardı. Lüksemburg oldukça zayıf, Brüksel 
ise daha hiçbir hazırlık yapmamıĢtı. 
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Gülengül ANIL 
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Sonbahar hüzünlü gelir insana nedense… Bozcaada‟da 
sonbaharı yaĢamak ise, birkaç duygu birden barındırır 
içinde: Hüzün, özlem, beklenti, keyif…  

    gezi-keĢif 
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Bozcaada Sonbaharı 

En yüksek yeri 192 metre, varıp gerisini siz düĢünün. Kafası büyücek zayıf 
birinin, su üzerine uzanmıĢ halini andırıyor.  Ġskeleden ona doğru bakıyorum, 
kafası kuzeyde, ayakları güneyde. Gün batıyor. Giderek alçalan güneĢ, onun 
arkasına saklanıp görünmez oluyor. Ortalık Ģarap rengine kesiyor. An geliyor 
gökyüzü, o ve deniz hep bir renk oluyor.   
 
Feribotta ona doğru ilerliyorum. Mevsimlerden sonbahar. Artık kalabalık 
kalmamıĢ, her Ģey tam benim istediğim ayarda; insanı az, doğası fazla. 
Aklımda, Dimitri Kakmioğlu‟nun “Anayurt” kitabındaki satırlar... Kendimi onun 
yerine koymaya çalıĢıyorum. Doğduğum adayı ve ülkeyi acılı bir Ģekilde terk 
etmek zorunda kalsaydım ve yıllar sonra onu görmeye gelseydim, yaklaĢırken 
neler hissederdim? Olmuyor, o travmayı yaĢamamıĢ biri olarak onu yeterince 
anlayamıyorum. 
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Bir yeri tanımak istediğimde, orada uzun süreli kalmam gerektiğini biliyorum artık. 
Bu kez, günlük yaşamına karışmak, insanlarıyla tanışmak, geçmişiyle geleceğini 
anlamak için üç aylığına Bozcaada’dayım. Köpeğim Bozo’yla beraber bağlar 
bahçeler bölümünde bir pansiyona yerleştim. Hüznün mevsiminde, hüzün mirası 
taşıyan bu küçücük adayı hissetmek istiyorum. El değiştirme olgusunun hâlâ devam 
ettiği bu mekânı merak ediyorum.  
 
Adada yaşamak farklı bir duygu. İstedin mi çıkıp gidemeyeceğin bir mekân. 
Feribotun kış nedeniyle azaltılmış seferlerinden başka çıkış yolu yok. O da, Egenin 
hoyrat rüzgârlarından izin alınabilirse tabi.  
Pansiyonun önü arkası Çavuş bağları, bağ bozumu yapılalı çok olmuş. Bağlar 
sonbahar renklerine bürünmüş. Kış uykusuna yatmadan önce topraklar sürülüyor. 
Kimileri, bahardaki budama öncesi temizlikleri şimdiden yapıyor. Ben de yeni 
tanıştığım bağ sahiplerine yardım ediyorum. Bana, geçen senenin ev şaraplarından 
ikram ediyorlar. Zaten burada kime gitsem, likör ikram eder gibi ev şarabı ve ev 
peyniri sunuyor. 
 
Sonbahar, turist mevsiminin bitip adanın adalılara kaldığı mevsim. Merkezin dar 
sokaklarında ne bir masa ne de sandalye kalmış. Yazın dolup taşan pansiyon 
evlerinin kepenkleri kapanmış, aynen doğa gibi kış uykusuna yatmaya hazırlanmış. 
Cumbalardaki çiçeklerle ev önlerindeki sarmaşıklar, kalan son yapraklarını rüzgâra 
hediye edip, yolluyorlar. 
 
Bugün rüzgâr 65km hıza ulaştı. Ayakta durmak zor. Kuzey doğudan esiyor yine. 
Adada bu hoyratlığa dayanacak babayiğit ağaç pek çıkmadığı için, bitkiler hep kısa 
boylu. Bir iki noktada oluşmuş koru şeklinde çamlıklar var, gerisi bağ ve çalı bitkisi. 
Otuz beş ile kırk kilometre esen rüzgâr ada için normal sayılıyor. Ben serseme 
dönüyorum. Rüzgârın bu adayı neden dövdüğünü anlamıyorum. Üzümün, o güzel 
şaraba dönüşmesi için böylesi bir hoyratlığa ihtiyacı olabilir mi? Cevabı kırmızı 
şaraplarda arıyorum. Her evinki başka güzel olan şarapta, ada tarihinin hüznünü 
yudumluyorum.   
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Bir zamanlar adanın sakini Rumların diktiği goble tipi bağları devralanlar, şimdilerde 
yeni kullanıcılara devretmeye başlamışlar. Yenilerse, adaya has üzümlerin değerli 
olmadığını düşündüklerinden, onları dünyanın, marka üzümleriyle değiştiriyorlar. 
Nenemden yaşlı bağ kütükleri sökülüp sobalarda yakılırken, yerine Toskana’yı 
aratmayacak bağ düzenekleri kuruluyor.  
 
Son on yılda değişen, sadece bağ düzenleri değil, adaya bir de, her an havalanmak 
üzere inmiş uzay gemisi kılıklı rüzgâr tribünleri yerleşmiş. Aslında “Anayurt” 
kitabında okumuştum bu “uzay gemisi” tanımını. Gün batımının en güzel izlendiği 
Polente Fenerine yürüdüğümde, insanı ikileme düşüren bu modern yel 
değirmenleriyle zihnimde savaştım bir süre. Tamam, sürdürülebilir enerji, doğal 
enerji ama burada nasıl, niçin, kim, neden? Neden bu kadar enerjiye ihtiyacımız 
var? Daha fazla büyümek istiyor muyuz? Eğer büyümek istemeseydik, yirmi sene 
önce yemeklerimi yediğim Koreli meyhanesi bu boyuta gelmezdi. Ayazma plajına 
tesisler kurulmazdı. Merkezdeki binalarla yetinilmeyip, beton bloklar kırsala 
taşınmazdı.  
 
İnsanın kendine “dur, yeter artık” dediği ütopya yeri aramak üzere, hüzünle adadan 
ayrılmadan önce,   Çınaraltı kahvede güneşte oturmuş adaçayımı yudumluyorum. 
Çevrede hep tanış insanlar. Küçük yerlerde hemen kuruluveren o tanışıklık hallerinin 
yarattığı sıcaklık, güneşe yardımcı oluyor.  
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Ayşe DURAL 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde, Rene 
Magritte, Andy Warhol gibi dünyaca ünlü sanatçıları 
koleksiyonunda barındıran InArtis ile Kült iĢbirliğinde 

gerçekleĢtirilen “Salvador Dali Sergisi”nde 121 eser yer alıyor. 
Sergide, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali‟nin, 

“Ġlahi Komedya”, “Sürrealizm Ġzleri”, “Gala ile AkĢam Yemeği” adlı 
3 ayrı baĢlıktaki eserleri yer alacak. Tophane-i Amire‟de 

gerçekleĢtirilecek bu etkinlik 23 Aralık 2011‟de baĢlayacak ve 26 
ġubat 2012 tarihinde sona eriyor. 

  
 
 

Ressam  Ömer Muz 43 üncü kiĢisel sergisini  “ĠSTANBUL‟DAN 
SESLER VE ĠZLER” baĢlığıyla 28 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında 

TeĢvikiye‟de NĠġART Sanat Galerisi‟nde… Ressam Ömer 
Muz  toplam 33 eserden oluĢan suluboya ve yağlı boya tekniğiyle 

hazırladığı eserleriyle yine izleyenleri çocukluğunun 
Ġstanbul‟unda  nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.   

 
 
 

Piyano kariyerini büyük bir baĢarıyla sürdüren ünlü piyanist Birsen 
Ulucan, dünyaca ünlü keman sanatçısı Özcan Ulucan ve 

Slovenya‟nın en önde gelen kemancılarından Volodja Balzalorsky, 
29 Aralık 2011, PerĢembe günü klasik müzik tutkunları için Akbank 
Sanat‟ta özel bir konser verecek. Ulucan kardeĢler, ayrıca 30 Aralık 

2011, Cuma günü, Akbank Sanat‟ta gerçekleĢtirilecek müzik 
atölyesinde, gençlerle müzik ve sahne deneyimlerini paylaĢacaklar.  
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Dünyaca ünlü Türk ressamlarımızdan Renan Ertosun, 29 Aralık – 
01 Ocak tarihleri arasında gerçekleĢen Uluslararası San Diego 

Otomobil Fuarı‟nda düzenlenecek olan sergide eserleri yer alacak. 
Patrick Stewart ve Nuvia Crisol Ruland küratörlüğünde hazırlanan 
sergide Classic Ferrari, Speed and Ferrari, Mercedes ve Abstract 

Ferrari olmak üzere 4 eseriyle yer alacak olan Renan Ertosun, sanat 
hayatı boyunca hız ve heyecanın peĢinden koĢtu. Hız kavramını 

araĢtıran Renan Ertosun, bu konudaki özgün resimleriyle 
farklılaĢıyor.  

 
 

Tayfun ErdoğmuĢ 3 yıl aradan sonra Ġstanbul Galeri Nev‟de 9 
Aralık 2011 tarihinden itibaren son çalıĢmalarını sergiliyor. 

Sanatçı, hiç boya kullanmadan gerçekleĢtirdiği yapıtlarında, 
kurutulmuĢ çiçek, yaprak, iplik, pirinç kağıdı gibi doğal 

malzemeleri pirinç varak kaplı tual yüzeyine akrilik medium ile 
ebediyen hapsediyor.  

 
 
 

HeykeltraĢ Çiğdem Yapanar‟ın Exodo (ÇıkıĢ) adını verdiği 
dördüncü kiĢisel sergisi, NiĢantaĢı, Kare Sanat Galerisi‟nde 

açılacak. 31 Aralık‟a görülebilir.  
 
 
 
 

Akmerkez, Türk resim sanatının 3 büyük ismi Halil Akdeniz, Adem 
Genç ve Muzaffer Akyol‟u “BaĢka Dünyalar” sergisinde bir araya 

getiriyor. Akmerkez ve Tunca Sanat iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen 
sergi,7 Ocak 2012‟ye kadar ziyaretçilere açık olacak.  Sanat 
Akmerkez‟de 7 kapsamında gerçekleĢtirilen BaĢka Dünyalar 

sergisindeki eserler, sanatçıların farklı dönemlerinden örnekleri 
ağırlıyor.  
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    tasarım 

Ayşe Dural 

PaĢabahçe, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları‟nın 11‟incisi „KonuĢan Paralar, 
Sikkeler Koleksiyonu‟ndaki eserler göz kamaĢtırıyor.  

PaĢabahçe Mağazaları, sınırlı sayıda ürettiği dekoratif objelerden oluĢan „Tarih-
Kültür-Cam Koleksiyonları‟ ile kültürel mirası koruma ve gelecek kuĢaklara 
aktarma misyonunu sürdürüyor. PaĢabahçe Mağazaları‟nın „Tarih-Kültür-Cam 
Koleksiyonları‟nın 11‟incisi „KonuĢan Paralar, Sikkeler Koleksiyonu‟ adıyla; çok 
kültürlü Anadolu tarihine, objektif birer tarih vesikası olan sikkeler üzerinden ıĢık 
tutuyor. 
 
Dünyanın önde gelen cam üreticilerinden ġiĢecam‟a bağlı PaĢabahçe 
Mağazaları‟nın bugüne kadar 10 ayrı baĢlıkta hazırladığı koleksiyonlara bir yenisi 
eklendi. Daha önce Anadolu Medeniyetleri, Osmanlı, Camda Mavi Beyaz, Mineli 
Camlar, Camda Sanatlı Yazı, Mozaik, 7, AĢure, Ġstanbul ve Kristalin Çiniler 
temalarıyla hazırlanan koleksiyonların sonuncusu „KonuĢan Paralar, Sikkeler 
Koleksiyonu‟ adını taĢıyor. PaĢabahçe „Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonu‟nun 
11‟incisini oluĢturan yeni koleksiyonda, sınırlı sayıda üretilen toplam 20 eser yer 
alıyor. Son koleksiyonla birlikte „Tarih-Kültür–Cam Koleksiyonu‟nda özel olarak 
tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen toplam eser sayısı 382‟ye ulaĢırken,  bunlardan 
143 adedi limitini doldurduğu için artık üretilmiyor.  
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Paşabahçe’den ‘Konuşan Paralar’ 

Sikkeler Koleksiyonu 
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ġiĢecam‟ın 2012 yılı için hazırladığı „KonuĢan Paralar, Sikkeler Koleksiyonu‟ adlı 
yeni koleksiyonda yer alan eserler, çok kültürlü Anadolu tarihine objektif birer 
tarih vesikası olan sikkeler üzerinden ıĢık tutmayı amaçlıyor. Arkeolojik 
araĢtırmalarla elde edilen bulguların değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir 
kaynak olan sikkelerin, antik çağlardan baĢlayıp 19.yy‟a kadar Anadolu 
coğrafyasının kültürel, siyasal, dini, ekonomik durumunu yansıtan bir tür ayna 
niteliği taĢıdığından yola çıkan PaĢabahçe; Anadolu‟da kurulmuĢ 
medeniyetlerin, bu topraklara hükmeden hükümdarların, izini bırakanların 
hikâyelerinin „KonuĢan Paralar, Sikkeler Koleksiyonu‟ ile farklı bir bakıĢ açısıyla 
yeniden anlatılmasını sağlıyor.   
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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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                    zapping   

KıĢın “Kar Beyaz” izlenir 
Yeni yılda hayatı her zaman film tadında yaĢamak isteyenler için en güzel hediye 
DVD değil de nedir? Eski yılda vizyonda izlediğimiz bir Sabahattin Ali öyküsünden 
uyarlanan “Kar Beyaz”ı armağan olarak sunabilirsiniz. Unutmadan yönetmen 
Selim GüneĢ‟in ilk filmi…. 
 
Yeni Yılda Kariyer Hedefleyin 
Yeni iĢ, yeni aĢk ve yeni hayat. KeĢke yaĢam bu kadar kolay olsaydı. Ama bu 
üçlünün içinden kariyerle ilgili her türlü soruya yanıt bulunan bire kitap. Kendinize, 
eĢinize, dostunuz ve en önemlisi çocuğunuza hediye etmek edebilirsiniz. Yasemin 
Sungur‟un Kariyerim Gelecek mi kitabından söz ediyoruz. Bundan iyi yılbaĢı 
hediyesi olur mu?  
 
Bu yılbaĢı, farklı hediye fikri : ”Kullanılabilir Sanat” 
 
100 % Ġstanbul'un,  Burhan Doğançay eserlerini kullanılarak yarattığı bu yepyeni 
koleksiyonda, clutch'lar, shopper çantalar, babet ayakkabılar, bilgisayar kılıfları, 
kol düğmeleri, i-phone kapakları ve Villeroy & Boch tabaklar dahil pek çok 
alternatif bulmak mümkün. Her bütçeye uygun fiyat yelpazesi ile, sanatçının 
milyonluk tabloları, artık rahatça hediye edilebilir, kullanılabilir. Her biri sınırlı 
sayıda üretilmiĢ Doğançay “Kullanılabilir Sanat” ürünleri, haftanın her gün 10:00 
– 18:00 arasında açık olan Doğançay Müzesinden temin edilebilir. Adres: Balo 
sok 42, Beyoğlu  
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Sanatla Yeni Yılı Karşılayın 
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Güzel Keçeler 
 
Dokuma tasarımının yanı sıra keçeden tasarladığı çeĢitli objeler ve panolarıyla 
dekorasyonla ilgilenen herkesin ilgisini çeken ürünlerden söz edeceğiz size. 2007 
yılından bu yana Feyza Tasarım olarak çalıĢmalarını sürdüren sanatçının keçe 
ürünleri tek kelimeyle Ģahane.  
 
www.feyzatasarim.com 
 
Mustafa Ayaz röprodüksiyonları  
Yeni yılda,   
sevdiklerinizi sanatla buluĢturun ve onlara,  
sınırlı sayıda üretilen, MUSTAFA AYAZ reprodüksiyonlarından armağan edin. 
 
www.mustafaayaz.com 
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Yasemin Sungur, kitabını, „geleceğini planlayan insanın modern el kitabı‟ diye 
tarif etmiĢ. Kitap gerçekten de yaĢamı planlamanın inceliklerinden baĢarılı bir 
kariyerin ipuçlarını da içeriyor. Kurduğu GeliĢim Enstitüsü‟nde çalıĢmalarını 
sürdüren Kariyer Koçu, Marka ve iletiĢim danıĢmanı Yasemin Sungur‟dan 
imzalı kitap almak isterseniz…  

Kariyer’im Gelecek Mi? 
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     AAB 

Ayhan A. BİRLİK 

- … 
- Püüühh, olur mu bee? Öyle kalkılır mı? 
- Allah kahretsin! Düzelt, yüksel yüksell! 
- Sakin ol Vecihi! 
- Bunlar da pilot mu be? Bir uçağı kaldıramıyorlar! 
- Ben koskoca Boeingi, Ankara asfaltına indirdim. 
- Kıymetini bilemediler Vecihim. Kovdular seni! 
  
Belki kiminiz hatırlamıĢtır yukarıdaki diyalogu.  
 
Açıkçası, Türk Sinemasının eĢsiz örneklerinden biri olan „Gülen Gözler‟ adlı bu 
filmi birçoğunuzun izlemiĢ olduğundan eminim. 
 
Hani ġener ġen‟in bir pilotu canlandırdığı ve AyĢen Guruda‟ya aĢık olduğu, ama 
kız babası olan Münir Özkul‟un inadım inat diyerek kızını vermediği o sıcak 
komediden alıntı bir metin, yukarıda yer alan konuĢma. 
 
Aslında bu filmde çok kara bir mizah var. 
 
Kesin bir bilgiye sahip olmamakla birlikte; filmin senaristinin ġener ġen‟in oynadığı 
kahramanın adını bilerek “Vecihi” koyduğundan neredeyse hiç Ģüphem yok. 
Zira; Türk tarihi kıymeti gerçekten hiç bilinmeyen gerçek bir Vecihi‟ye sahip. 
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O Bir Hürkuş 
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Soyadını HürkuĢ olarak seçecek kadar havacılığa hayran bu kiĢinin, 
Cumhuriyet‟in emekleme dönemlerinde yaptıkları gerçekten takdire Ģayan. 
Vecihi HürkuĢ‟un, hayatı boyunca gerçekleĢtirdiği kimi Ģeyleri sıralamaya 
çalıĢayım. 
 
1. Dünya SavaĢı gazisi olan Vecihi HürkuĢ aynı zamanda 1. Dünya SavaĢında 
düĢman uçağı düĢüren Ġlk pilottur. 
 
Yne 1. Dünya SavaĢında bir hava muharebesinde Ruslara esir olarak düĢen 
Vecihi HürkuĢ, esir olarak gönderildiği Hazar Denizindeki Nargin adasından 
yüzerek kaçar ve anavatana geri döner. 
 
KurtuluĢ SavaĢımızın ilk ve son uçuĢunu yapan HürkuĢ, Ġzmir Gaziemir hava 
meydanına ilk giren ve iĢgal eden pilot olarak, KurtuluĢ SavaĢının son uçuĢunu 
gerçekleĢtirir. 
 
Vecihi Bey, TBMM tarafından 3 kere takdirname alan yegane isimdir. 
 
SavaĢ sonrası Ġzmir Seydiköy Hava Mektebinde tayyareci eğitimi devam 
ederken, Yunanlılardan ganimet olarak alınan motorlardan yararlanarak ilk Türk 
uçağını imal eder ve 28 Ocak 1925'de "VECĠHĠ K-VI"adını verdiği uçağını 
uçurur. 
 
Ancak gelin görünki; bu eĢsiz baĢarısından dolayı ödüllendirilmek yerine 
cezalandırılır. 

 
Zira Vecihi HürkuĢ, o tarihte uçağa uçabilirlik sertifikası verilmesi için yetkin bir 
heyet kurulamaması sebebiyle sertifikasız ve uçuĢ izni almadan uçtuğu için 
cezalandırılmıĢtır. 
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Traji-komik Değil Mi? 
 
Bu enteresan durum sonrasında, kendi rızasıyla Hava kuvvetlerinden ayrılır ve 
Ankara‟ya giderek Türk Tayyare Cemiyetine katılır. 
 
Devam eden süreçte kimi sorunlardan ötürü TCC‟den de ayrılan Vecihi HürkuĢ, 
Ġstanbul Kadıköy‟de ürettiği ikinci uçağına uçabilirlik sertifikası almak için uçağı 
demonte ederek ve gerekli izinleri alarak trenle Çekoslavakya‟ya götürür. 
 
Çekoslavakyada türlü iĢlemlerden sonra sertifikasını alan Vecihi Bey, 5 Mayıs 
1931 tarihinde trenle götürdüğü uçağıyla uçarak yeniden yurda döner. 
 
21 Nisan 1932‟de ilk Türk Sivil Tayyare Mektebi‟ni kuran HürkuĢ, ilk 
kayıtlarında ikisi kız olmak üzere 12 öğrenciye sahip olur. 
 
Ġlk kadın sivil pilotumuzun da yetiĢtiği bu mektep, finansal sorunlardan ve 
yetiĢtirdiği öğrencilerin diplomalarına denklik verdirememiĢ olmasından dolayı 
kapanmak zorunda kalmıĢtır. 
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Devam eden yıllarda havacılık adına teknik ve eğitim açısından birçok giriĢimde 
bulunan Vecihi HürkuĢ, ilk Türk sivili havayolları olan HürkuĢ Havayollarını da 
kurar. 
 
THY‟nin seferden kaldırdığı 8 uçağı Ziraat Bankasından kredi alarak satın alır ve 
kendi havayolu filosunu oluĢturur. Ancak kimi engellemeler ve sabotajlar 
sonucunda bu uçuĢları gerçekleĢtiremez. 
 
Hayatının son dönemlerinde çok sıkıntılar çeker, borçlanarak aldığı uçakların 
faizleri sebebiyle zor duruma düĢer ve onca emek verdiği devletin bağladığı 
maaĢına dahi haciz gelir. 
 
Bir beyin kanaması sonucu komaya giren HürkuĢ, insanlığın aya ayak basma 
amacıyla yola çıktığı gün olan 16 Temmuz 1969 günü hayata karĢı son sortisini 
yapar. 
 
„Ġstikbal Göklerdedir‟ diyen bir kurucunun kurduğu canım ülkemiz;HürkuĢ ve 
buna benzer diğer değerlere layık olduğu kıymetleri verebilmiĢ olsaydı, bugün 
kendi insansız hava aracımızı, kendi uydularımızı ve daha nicelerini dıĢa bağımlı 
kalmadan yıllar yıllar önce üretebilir durumda olabilirdik belki de. 
 
Yine aynı bakıĢ açısıyla hareket edilseydi, bugünlerde Türk Hava Kurumu 
baĢkanının hedef gösterdiği 2023 yılında ilk uzay gemimizi üretme hedefi, çok 
da komik ve ulaĢılmaz görünmezdi sanırım. 
 
Kuvvetle Muhtemel Pilot Vecihi, gökyüzünde uçuĢlarına devam ediyordur.  
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siz gelmeden.. 
bulutla süsledik göğü, 
ve yıldızları çıkarmadık kutusundan. 
hemen çağırdık ki güneĢi yatağından, 
yaramaz çocuk rüzgar, kaçsın diye korkusundan. 
  
siz geldiniz.. 
mavi çarĢaf, yeĢil atlas kıyısında 
tekneler baĢladı oynamaya. 
ki elleriniz yukarıda 
benim gibi martılara dokunduğunda.. 
anladınız; 
..martı olmak baĢka. 
  
siz giderken.. 
kara gök, hırçın dalga kucağında 
tekneler baĢladı kaybolmaya. 
ki kanatlarımız aĢağıda 
sizin gibi insanlar olduğunda.. 
anladık; 
..insan olmak baĢka. 
  
Kasım 2011 / Salih MALAKCIOĞLU  
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( martı düğünü ) 



  
kalktığında yatağından naiad, 
düĢ göreni görür, 
ve dinsin diye susuzluğu.. 
kendini kurutur. 
  
dokunduğunda kollarıyla naiad, 
düĢ görene görünür, 
ve dindirir susuzluğu.. 
kendi düĢ olur. 
  
Eylül 2010 Pazar / Salih MALAKCIOĞLU 
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( naiad / nehir perisi ) 
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  kitap  

2012 Anlama Çağı 

Asude Argun‟un dediği gibi ,”Yıldızlar sadece geceleri 
aydınlatmıyor”. 2012, ektiklerimizi biçeceğimiz bir yıl olacak 
gibi gözüküyor. Kendimizi biraz daha  anlamaya çalıĢacağımız, 
muhakemeler yapacağımız bir dönem belki de 2012. Yıldızlar 
hakkında merak ettiklerinizin hepsi, Asude Argun‟un yeni 
kitabında.  
 
Asude Argun‟un bu kitabı, yıldızların hayatını nasıl etkileyeceğini merak edenlere 
ıĢık tutma niteliğinde…  
“2012‟de yeni baĢlangıçlar zamanındayız” vurgusunun yapıldığı kitapta, yazar 
kıyamet senaryolarına farklı bir bakıĢ açısı getiriyor. Kitapta aylara göre, burçlara 
özel hazırlanmıĢ astroloji rehberi öne çıkmakta… 
Asude Argun kitapta, yeni baĢlangıçlar yapmak, bunun için kendi potansiyelini 
keĢfetmek, kendini anlamaya çalıĢmak isteyenlere, yıldızların sadece karanlık 
geceleri aydınlatmadığını anlatmayı amaçlıyor.   
  
YAZAR HAKKINDA 
Asude Argun, 5 ġubat 1970‟te Bursa‟da doğdu. Pazarlama ve iktisat eğitimi aldı. 
Halen felsefe eğitimine devam ediyor. Uzun yıllar, amatör astronom olarak 
gökyüzü ile ilgilendi, kozmoloji alanında araĢtırmalar yaptı. 2002 yılında Astrobil 
Derneği‟nde astroloji eğitimine baĢladı. 2005 yılında Hakan Kırkoğlu ve Zeynep 
Süzmen ġen‟den aldığı Temel ve Ġleri Seviye Astroloji eğitimlerini, en iyi yorum 
ödülü ile tamamladı. 2006‟da Öner DöĢer‟den Klasik Astroloji, Horary (Soru) 
Astrolojisi ve Electional (seçimsel) Astroloji dersleri aldı. Bitirme projesini birincilikle 
tamamlayarak Ustalık Belgesi almaya hak kazandı. 2010 yılına kadar Öner 
DöĢer‟in yardımcısı olarak, AstroArt Astroloji Okulu‟nda eğitmenlik yaptı, çeĢitli 
dersler ve seminerler verdi. Süreç içinde çeĢitli radyo ve Tv programlarına katıldı. 
Eski kaynaklara ilgisi sebebiyle Osmanlıca öğrendi. Eski eser kitap çevirisi ve ilm-i 
nücum dersleri hazırlamaya baĢladı. Ayrıca kiĢisel geliĢimin çeĢitli alanlarında, NLP, 
Temel Psikoloji, Kariyer Koçluğu, Kadın GiriĢimciliği gibi bazı eğitimlerine katıldı, 
sertifikalar aldı. Halen sahibi olduğu Jüpiter DanıĢma Astroloji ve KiĢisel GeliĢim 
Merkezi‟nde bünyesinde çalıĢmalarına devam etmektedir.  
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sinema 

Eskimeyen Bir Efsane: Cabaret  

Bob Fosse, Cabaret filmi ile, sinema-müzik buluĢmasının 
en önemli halkalarından birine kırk yıl önce imza atmıĢtı  

Sinemayı müzikle buluĢturup yepyeni bir tür yaratan Amerikan sineması, 
zaman içinde bu buluĢmanın dönüm noktalarına da imza atmıĢ ve Avrupa 
sinemasının bu alandaki tekil örneklerine karĢılık sinema tarihine geçen 
birçok baĢyapıtın doğmasına öncülük etmiĢtir. Sinemanın büyüsünü müziğin 
gücüyle harmanlayan ve aynı zamanda seyircilere toplumsal planda önemli 
Ģeyler söylemeyi de baĢaran eserlerden biri hiç kuĢkusuz, 1972 yılında 
çekilen ve zamanla bir efsaneye dönüĢen “Cabaret” filmidir. 
  
Müzikallerin unutulmaz ismi: Bob Fosse 
 
Gerek konusu, gerekse aldığı ödüllerle sinema tarihinde kendine özgü bir 
yer edinen Cabaret filminin arkasında, çok yönlü bir sanatçı, Broadway 
müzikallerinin ünlü ismi, aktör, yazar, yönetmen, koreograf Bob Fosse yer 
alır. Bir dönemin Broadway‟ine, yazdığı veya sahnelediği dünyaca ünlü 
müzikallerle damga vuran Fosse‟yi tanımadan Cabaret‟ye bakmak doğru 
olmaz. Oscar, Tony, Emmy gibi Amerikan Ģov dünyasının en önemli 
ödüllerinin tümüne ulaĢmıĢ olan Fosse, hayatı boyunca sadece beĢ film 
yönetmiĢ olmasına karĢın, adı efsaneleĢmiĢ bir yönetmendir. Bu beĢ filmin 
özellikle ikisi, Cabaret ve All That Jazz, sadece sinema-müzik buluĢmasının 
değil, Oscar ödüllerinin ve festivallerin de gözdesi olmuĢ ve sinema tarihine 
adlarını altın harflerle yazdırmıĢlardır. All That Jazz filminde adeta kendi 
ölümünü perdeye taĢıyan Fosse, 1987 yılında, filmdekine benzer Ģekilde, bir 
müzikalinin sahneleneceği gece kaldığı otelde bu dünyadan ayrılmıĢtır.  
 



martı* Aralık 2011 

Cabaret: Hayatı yansıtan ıĢıltılı bir sahne 
1930‟lu yıllarda, Berlin‟deyiz. Max Reinhardt, Erich Stroheim, Emil Jannings, Kay 
Francis, Clara Bow gibi sinema sanatçılarının buluĢma noktası olan bir kentte, 
Naziler‟in toplumda ve siyasette yükseliĢ içinde oldukları, gelecekteki tehlikelerin 
ipuçlarının görülebildiği bir dönemdeyiz. Filmin önemli bir bölümüne mekan 
oluĢturan Cabaret ise, adeta hayatın ve politikanın yansıdığı bir sahnedir. Her 
Ģeyin bir bakıma tehdit altında olduğu bu kentte Cabaret, değiĢik ülke ve 
kesimlerden insanların hem bir buluĢma noktası, hem de aynası olarak iĢlev görür 
film boyunca. Yabancılar, sanatçılar, gazeteciler, iĢ adamları bu mekanda seyirci 
olarak yerlerini alırlarken, Cabaret de onlara, ıĢıklar içinde sunduğu etkili 
koreografik unsurlarla dıĢarının boğucu havasından kaçıp bir nefes alma imkanı 
sunar.   
  
Cabaret‟de dans edip Ģarkı söyleyen, deli dolu, duygusal, sıcakkanlı, Amerikalı 
Sally, Ġngiltere‟den gelen, sakin görünümlü, disiplinli, biseksüel eğilimlere sahip 
Brian‟la birlikte vakit geçirmeye baĢlar ve aralarında zamanla aĢk da oluĢur. Bir 
süre sonra hayatlarına, zengin bir playboy görünümündeki Max da dahil olur ve 
adeta, herkesin birbirine ilgi duyduğu üçlü bir hayat yaĢamaya baĢlarlar. 
Cabaret‟de sahnelenen gösteriler ile, Sally ve Brian‟ın iliĢkileri paralel Ģekilde 
akarken, Naziler‟in toplum içinde giderek artan etkileri de küçük ama çarpıcı 
örneklerle hissettirilir film boyunca. Cabaret‟de sahnelenen her Ģey hayatın, 
insanların, politikanın ve o dönemin bir yansıması olduğundan, kahramanların 
yaĢadıklarından ziyade, Cabaret‟de olup bitenlerden ve koreografik unsurlardan 
izleriz dönemin ve filmin ruhunu. Zira her Ģeyin, fakirliğin, zenginliğin, politikanın, 
aĢkın, mutluluk ve mutsuzluğun karĢılığı vardır Cabaret‟nin o göz alıcı 
mizansenlerinde. 
  
Ve sahnede olup biten her Ģeyi bize, filmin gizli baĢrol oyuncusu olan bir sunucu 
(Joel Grey) aktarır; ve aynı zamanda gösteriler içindeki birçok rolü de oynar ve 
organize eder. Birçok Ģeyi bilen veya hisseden, ama sessiz kalmayı seçen biridir bu 
eksantrik sunucu. Yaratıcılığını ve sahnedeki oyun gücünü belki de yaĢadığı bu 
ikilemden alır.  
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Unutulmaz performanslar: Minnelli ve Grey 
Film, klasik bir müzikal sinema anlayıĢından hem biçimi, hem de içeriğiyle ayrılır 
ve yeni bir kulvar yaratır tek baĢına. Filmin tüm unsurları, müzik, dans, görsellik 
ve mesajlar son derece dengeli ve yerli yerinde kullanılmıĢtır. Öyle ki, filmden 
hem yüksek estetik bir keyif, hem de güçlü politik bir çağrıĢım almak mümkündür. 
Farklı ve yaratıcı bir denemedir bu, sinema-müzik kadar, sinema-politika ve hatta 
baĢarılı bir müzik-politika buluĢmasıdır sözkonusu olan. Abartısız müzikal 
unsurlar, ilginç karakterler, estetik mizansenler ve tüm bunların uyumlu sentezi 
filmi bir baĢyapıt düzeyine yükseltir. 
  
Filmin sinema tarihinde edindiği yerde Bob Fosse kadar hiç kuĢkusuz Liza Minelli 
ve Joel Grey‟in de payı vardır. Ünlü oyuncu Judy Garland ile yönetmen Vincente 
Minnelli‟nin kızı olan Liza, küçük yaĢtan itibaren ailesinden aldığı oyunculuk 
yeteneğini perdeye öyle bir taĢır ki, yıllar sonra bile adı Cabaret ile anılır. Rolünü 
öylesine benimsemiĢtir ki, sadece dans edip Ģarkı söylediği sahnelerde değil, 
filmin hiçbir anında hareketleri rol yapar gibi durmaz. Sunucu rolündeki Joel 
Grey ise, bu unutulmaz performansının üzerine belki de çıkamamıĢtır tüm kariyeri 
boyunca. Grey‟in bu rolü hem sahnede, hem de perdede canlandırdığını ve her 
iki performansıyla Oscar ve Tony ödüllerine lâyık görüldüğünü de hatırlatalım. 
  
Sekiz dalda Oscar ödülü 
1966 yılında Broadway‟de sahnelenen Cabaret, film olarak sekiz dalda Oscar 
ödülü almıĢ (en iyi yönetmen, kadın oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, sanat 
yönetmeni, görüntü yönetmeni, kurgu, müzik, ses) ve bu anlamda da sinema 
tarihinde özel bir yer edinmiĢtir. Amerikan sinemasının 70‟li yıllardan gelen bu 
özgün eserini yedinci sanatı seven yeni kuĢakların da tanıması ve izlemesi gerekir 
diye düĢünüyorum. 
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Bahanur ALİŞOĞLU 

Modern Zamanlara İnat Mektup 

21. Yüzyılın elektronik mail ve sosyal medyasına inat, mektup 
yazanlar da var. Ölümsüzlüğe giden yolun bir zarftan geçtiği 
inancıyla senelerini mektup yazmaya vermiĢ insanlar var 
içimizde… Bu yüzden,  „Nice yıllara mektup arkadaĢlığı‟ 
diyelim mi?  
 

uzaklardan haberler  

Postcrossing diye bir site duydunuz mu hiç? Dünyanın dört bir tarafından 
kartpostala sahip olmanızı, sizin de dünyanın diğer köĢelerine kartpostallar 
göndermenizi sağlayan bir site. Ya da Interpals? Mektup arkadaĢları 
bulabileceğiniz ve geleneksel kâğıt ve kalemin o envai çeĢit kokusuyla sayfaları 
doldurup, sonra da bir serüvene baĢlayabileceğiniz bir platform. Benim mektup 
yazma tutkusuyla tanıĢmam 2007 yılına rastlar. Dört yıl önce edindiğim en güzel 
hobidir. 
 
“Bahanur mektubun var!‟‟ġimdi dünyanın en mutlu insanı benim iĢte. Kalbim küt 
küt atıyor acaba nereden geldi, sevgili mektubum diye. Alıyorum elime ve bu kez 
sevgili Ana‟dan geldiğini görüyor, sevincimin ikiye katlanmasına Ģahit oluyorum. 
Bugün zor bir gün olacak benim için; çünkü her mektup için fazlasıyla güç ve 
emek harcar, aldığımın hakkını veririm her seferinde de. Hayal kırıklığına 
uğratmam mektup arkadaĢlarımı asla. Oturup kahve içer gibi masada onlarla, 
sohbet havasında yazarım her itirafnamemi. Onlar küçük itiraflar aslında 
kimselere diyemediğim, anlatamadığım bir yandan da 
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Her Mektup Bir Roman 
 
Yıllardır süren bir mektup serüvenim vardır benim. Dünyanın ve Türkiye‟nin dört 
bir tarafını gezip, denizleri aĢan mektuplarla çevrilidir odamın her yeri. Benim 
gönderdiklerim sayılmaz bile. Onlardan altı ciltlik bir set yapabilirim rahatlıkla. 
ArkadaĢlarım benim mektuptan çok roman yazdığımı söyleyip alay ederler 
benimle. Bu doğrudur, hikâyelerimin kahramanı benim ve her hikâye içine yeni 
bir beden girdikçe karmaĢıklaĢıp romana dönüĢüyor. Sadık okuyucu kitlem olan 
mektup arkadaĢlarımsa olayların birinci elden sahipleri oluyor böylece.  
 
Kabına sığmayan bir 16 yaĢındaki Bahanur‟un mektup serüveni bugün yedi 
kıtaya dağıldı ve o adını her yere yolladı aslında. Gizlice yazılar keĢfetti onun o 
çok sevdiği dünyayı. Yazılar Ģahit oldu okyanuslara, denizlere ve dağlara. Her 
Ģeyden önce insanlara, hayatlara… El yazısını ulaĢtırdığı her insanda, bir parça 
bıraktı o, yerini bir baĢkasının el yazısıyla doldururken. Kaleminden hayatı geçti, 
sınırları aĢıp çoğu zaman. Bir açılsaydı o mektuplar, kim bilir ne düĢünürdü 
okuyanlar… 
 
Hiçbir duygumun yok olup gitmesine izin vermedim, asla. Her duygum çatlaktan 
sızıp kendi oluğunu buldu; aktı bir Ģekilde baĢka oluklara doğru birleĢerek öbür 
duygularla. Sınır koymadım hiçbirine; sınırlamadım sözcüklerimi kendimi 
sınırlandırdığım gibi gerçek hayatta. Muhatabım gerçek bir ben buldu zarfı her 
açtığında. Yitirdiğim insanlar da oldu arada, yeni kazandıklarımda. Gerçek 
hayattaki arkadaĢlıklar gibi, mektup arkadaĢlığı da emek ister, güven ister. 
Fedakârlık etmelisin bazen, beklemeyi bilmelisin. Geleni küçümsememeli, sen en 
iyisini yapmalısın elinden gelenin. ArkadaĢlık da bambu ağacı gibidir, filizlenene 
dek uğraĢtırır insanı; ama sonunda kocaman bir ağaç çıkar ortaya. Su ister bu 
ağaç her Ģeyden önce. Mektup arkadaĢlığı da sevgiden alır kaynağını ve onunla 
beslenip büyür gün geçtikçe.  
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Endonezyalı Nasıl Güler? 
 
Merakım vardı baĢka iklimlere, kültürlere ve dillere. Endonezyalı nasıl güler, 
Yunanlı ne düĢünür, Amerikalı nasıl bakar dünyaya? Bilmek istedim. Öğrendim; 
her geçen gün paydaların ne kadar da ortak olduğunu aslında. Özümüz bir, 
hepimiz insanız. Bunu keĢfetmek kendi kendime gerçekten çok güzel bir 
deneyimdi. Her gün düĢünmekten, ansiklopedi karıĢtırmaktansa alıp ele kâğıdı 
kalemi yazmak; en temel ihtiyaçlardan biri olan duygu aktarımını gerçekleĢtirmek 
daha mantıklı ve samimi geldi doğrusu. Ġyi ki de, mektup yazarı ve okuruyum.  
 
MüthiĢ dostluk köprüleri kurdum, baĢka milletlerle aramda. Hatta Türklerle arası 
Ģaibeli milletlerle bile... Sınırları birlikte aĢtık, Ģüphelerden yola çıkıp aydınlığa 
ulaĢtık hep beraber o insanlarla. Bizim gönül bağımız saat dilimlerini aĢtı, 
umursamadık aradaki meridyenleri… Deldik geçtik her farklılığı ortak noktaları 
bulana kadar. Anladık ki, seviyoruz birbirimizi, sitemimiz kederden. Peki, ne 
yazdırır bir insana sayfalar dolusu mektubu? Neden gerek duyarsın ki, yazmaya 
sayfalarca saatlerini harcayarak? Her aldığın mektupla beraber bir adım daha 
yaklaĢırsın evrenselleĢmeye.  
 
Kalp atıĢların daha bir duyulur olur sınırların ötesinde. Cismin vardır oralarda 
belki ama gerçeğe dönüĢürsün, etten kemikte olursun yazdığın her satırla. Harfler 
birer simge haline gelir ve sınırları aĢıp gelmiĢ düĢünce demetleri sarar dört bir 
yanını. Öğrenirsin, resmen kana kana içersin her bilgiyi. Sıra cevaba gelir ve 
baĢlarsın sonsuz muhabbeti ölümsüzleĢtirmeye kâğıtlarla.  
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Mektubu yazanı da, okuyanı da özel kılan budur. Dünyayla konuĢur ikisi de 
bedenlerini aracı ederek aslında. Dünyanın dört bir yanını dolaĢmıĢ deniz 
kokan, orman kokan mektuplar bazen de kan kokar buram buram; savaĢı 
getirir evine. Üstünde lekeler taĢır, mutluluklar ve hüzünler. Her Ģeyden önemlisi 
bir mektup  “insanı” taĢır. Her ruh taĢınmaya ihtiyaç duyar… Benimki de zarfları 
seçti bunun için. 
 
Ve bugün mektupla baĢlayan arkadaĢlıklarımız, Portekiz‟e gelmemle kafelerde 
beraber içtiğimiz kahvelerin içinde gerçek arkadaĢlıklara büründü. Mektup deyip 
de geçmemek lazım. Her bir mektup aslında bizi ve hayatımızı anlatan bir 
roman. Tek fark, bu romanı yayınlamak yerine, onu dünyanın dört bir yanına 
dağıtıyoruz sayfa sayfa. BaĢka kıtalarda ve ülkelerde can buluyor hikayelerimiz. 
ÖlümsüzleĢiyoruz. Adımız o ülkeye taĢınıyor hayatlarımızla birlikte.  
 
Sevgili Goethe‟nin dediği gibi „En ölümsüz anılarımız mektuplarımızdır.‟ 21. 
Yüzyılın elektronik mail ve sosyal medyasına inat, ben ve benim gibi birçok 
insan “mektup” diyoruz. Ölümsüzlüğe giden yolun bir zarftan geçtiği inancıyla 
dört senemi dolduran ben de, „Nice yıllara mektup arkadaĢlığı‟ diyorum ve 
izninizle, cevaplanmayı bekleyen son mektubuma dönüyorum. 
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YaklaĢık 20 yıldır yönetim konularında araĢtırıyor, yazıyor ve danıĢmanlık 
veriyorum. Fakat Ġnsan Kaynakları alanındaki çeliĢkilerin kaynağını ve bu 
çeliĢkileri görmezden gelme ve mevcut durumu koruma konusunda ısrar eden 
akademisyen ve profesyonellerin niçin bu Ģekilde davrandıklarını anlayamadım, 
anlayamıyorum. Örneğin;  
  
Hemen hemen tüm yöneticiler baĢarılarının ekiplerinin kalitesi ile doğru orantılı 
olduğunu kabul ederler. Buna rağmen büyük bir bölümü, iĢe alımı bir “angarya” 
olarak görür.  
  
Ġnsan Kaynakları direktörleri, baĢarılarının, Ģirketlerindeki insanların 
performansına bağlı olduğunu bilmelerine rağmen, iĢe alım uzmanı olarak en 
tecrübesiz kiĢileri görevlendirir, baĢarıyı kaynağında yakalamayı düĢünmezler.  
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Türker BAŞ 
Hedeflere Göre İşe Alım 

ĠĢe alımda geleneksel olanın dıĢına çıkmak, yani adayın niteliklerine 
göre değil, hedeflere dayalı bir yol izlemek,  insan kaynaklarında 
uygulanması gereken bir yöntem. Prof. Dr. Türker BaĢ, alternatif bir 
yöntem olarak, hedeflere göre gerçekleĢtirilen iĢe alımın, çok daha iyi 
sonuçlar vereceğini vurguluyor. 

Yeni ĠK  
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ġimdi “Bizim Ģirketimizde iĢler böyle yürümez. ĠĢe alım bizim öncelikli 
fonksiyonlarımız içinde yer alır” diyebilirsiniz. Ancak mevcut iĢe alım yöntemlerini 
göz önüne aldığımda, konuya ne kadar önem verilirse verilsin, elde edilebilecek 
sonuçların sınırlı olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Neden mi? 
 
1. Mevcut iĢe alma yöntemleri ortalama çalıĢanlar için tasarlanmıĢtır: ĠĢ 
ilanlarında iĢin özelliklerinden çok alınacak adayın özellikleri tanımlanır. Pozisyon 
tanımları “kes-yapıĢtır” olarak nitelendirilebilecek Ģekilde hazırlanmıĢ ifadelerden 
oluĢur. Kısacası geleneksel ilanlar nitelikli adayların dikkatini çekecek hiç bir 
özellik taĢımaz.  
 
 2. Geleneksel ilanlar seçici olmaktan uzaktır: Geleneksel ilanlarda yer alan 
eğitim, tecrübe gibi kriterler aday havuzunu inanılmaz ölçüde sınırlandırır. 
Örneğin bu Ģekilde ilan verilen alanda uzun yıllar çalıĢmıĢ vasat bir adaylar, 
gelecek vaat eden nitelikli adayların önüne geçerler.  
  
3. ĠĢe alım sürecinde kullanılan yetkinlik testleri çok fazla varsayıma dayanır: 
Öncelikle adayların test sorularına içtenlikle cevap vereceklerini varsayarız. 
Ardından test sorularının belirli yetkinlikleri ölçtüğünü varsayarız. Genellikle 
Amerikalılar için hazırlanan bu testlerin, Türk insanı için de güvenilir sonuçlar 
vereceği bir diğer varsayımdır. Bu yetmez; ölçülen yetkinliğin performansı 
doğrudan etkileyeceği, yani o yetkinliğe sahip olan kiĢilerin yüksek performans 
göstereceğini varsayarız. Bu varsayımlardan bir tanesinin dahi geçersiz olması 
durumunda elde edilen sonuçların değersiz olacağını aklımıza dahi getirmeyiz. 
Bunca varsayıma dayanan test sonuçlarını, özellikle yabancı bir firma tarafından 
yapıldıysa kutsar, temel karar kriteri olarak kullanırız.  
 
ġimdi sizi biraz farklı düĢünmeye, bu kadar varsayımı bir kenara bırakarak 
doğrudan performansa dayalı iĢe alım yapmaya davet ediyorum. 
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Prof.Dr. Türker BAŞ www.realta.com.tr , www.yeniik.com 
  
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Galatasaray Üniversitesinde doktora dersleri 
vermeye devam eden Prof. Dr. Türker BAŞ, 2007 yılında bu yana ağırlıklı olarak 
İşveren Markası, İş Alım Süreci ve Çalışan Memnuniyetinin ölçülmesi konularında 
çalışıyor. Businessweek tarafından yayınlanan Türkiye’nin en gözde şirketleri 
araştırması başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırmayı 
yönetiyor.  
  
Yönetim bilgisinin yerel olması gerektiğini savunan Türker Baş, Türkiye’ye özgü bir 
yönetim modelinin ancak “başarılı şirketlerin uygulamalarının paylaşılması” yoluyla 
sağlanabileceğine inanıyor. Bu amaçla kurduğu Yeni İK grubunun iki ay içerinde iki 
binin üzerinde üye kazanması, bu düşüncesinde ne derece haklı olduğunun en açık 
göstergesi.  
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Bunun için izlenecek süreç oldukça basit: 
  
1.  Eğer yüksek performanslı çalıĢanlar istiyorsanız, önce “yüksek performansı” 
tanımlayın. Her bir pozisyon alınacak adayların baĢarılı sayılmaları için 
gerçekleĢtirmeleri gereken hedefleri netleĢtirin. 
  
2. ĠĢ ilanlarını bu hedeflere dayalı olarak oluĢturun. Adaylar beklentilerinizi net 
bir Ģekilde anlayabilsinler. 
  
3. GörüĢme ve seçimi hedefler temelinde yapın. Adayın özelliklerini değil, 
belirlediğiniz hedefleri baĢarma potansiyeline önem verin. Bunun için benzer 
tecrübe ve baĢarılarını temel alın.  
  
Olağanüstü sonuçlar alacağınızı garanti edebilirim.  

http://www.realta.com.tr/
http://www.realta.com.tr/
http://www.realta.com.tr/
http://www.yeniik.com/
http://www.yeniik.com/
http://www.yeniik.com/
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Yunus BARAN 
Patronlardan Kurtulun 

Bu yazı kendi patronu olmak isteyenler için… Kolay mı, 
okuyun ve siz karar verin… 

Patronlardan kurtulmanın vakti gelmedi mi hala? 
 
Ya kendi patronunuz olun ya da kendinize adam gibi bir patron bulun. 
 
Uzun vadeli planlarının içinde kaybolup yakın vadede yapması gereken 
sıçramaları yapamayan patronlarınızdan kurtulun.  
 
Bunu niçin mi söylüyorum? Açıklayayım. 
 
Entegrasyonu güç kiĢilikleri değiĢtiremezsiniz. Bunu çoğu zaman test etmiĢsinizdir. 
Edemediğinizi de birçok defa görmüĢsünüzdür.  
 
GeliĢimin kaynağını kendi alıĢkanlıklarında gören kiĢilerin sizi yönetmelerine bu 
çağda izin veremezsiniz. 
 
Çünkü siz internet çağının çocukları ve gençlerisiniz. 
 
Her interaktif giriĢiminize karĢı gelen bir patrondan bıkabilirsiniz. Tahmin 
edersiniz! 
 
Bir zaman sonra “adam patron olduğu için böyle düĢünüyor” demekten de 
bıkacaksınız. Çünkü sizin gibi düĢünen birileri de olsun isteyeceksiniz. 
 
Eğitimlere gitmek, trendi takip etmek, hem sanalda hem de gerçek dünyada 
daha çok gezmek ve sosyalleĢmek, görmek ve dokunmak isteyeceksiniz. 
Hakkınız. 
 
Ama bahsettiğimiz patron, sizi sabah dokuz akĢam altı arası göz önünde görmek 
ister! 
 
Uzun vadeli planları sizin üzerinizde değildir. ġirket üzerindedir.  
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Sen ise onun gözünde gerçek bir Ģirket değilsindir. Sabah giden akĢam gelen bir 
elemanın ta kendisi olduğunu görürsün. 
Dolayısıyla dakikasında sizi baĢkasıyla değiĢtiriverir. Yeni kiĢilere bakar, Ģirkete 
yol açar. 
“Ama bu doğru değil ki, benim Ģu Ģu isteklerim var‟” demek istersin ama 
karĢında patrondan baĢka muhatap bulamazsın. 
Arada bazı baĢka muhataplar gerek. Orta ve üst düzey yönetici köprüleriniz 
yoksa patronlar sizi direkt karĢısına alır ve hesabınız güç olur. Orta kademeler 
yaratın. Yani patronlardan kurtulun. 
Hedeflerinizi açıklamanız onlara çok anlam ifade etmez. Anlam ifade etmeyen 
Ģeyler saymakla bitmez. Tek derdi daha iyi birisini bulana kadar sizi orada 
tutmaktır.  
Yeni düzenini kurana ve muadilinizi bulana kadar bu böyle gider. 
„Gün ola hayrola dersin‟. Fakat ertesi gün bu sorunların geçmediğin 
görürsünüz. 
Patronundan kurtulamazsan bu böyle devinir gider. Ha, belki de kendi iĢini 
kurmalısın. 
Artık vakti gelmedi mi sence de? Senden kurtulmak isteyen bir insan topluluğu 
yaratmalı ve bir müddet onlara iĢ vermelisin. Kötü patron olmalısın. Bu 
döngünün bir parçası belki de iyi bir parçası olabilirsin. Patronunun sana neden 
böyle davrandığını anlamalısın. Onu daha iyi anlamak için sen de kaçmalısın. 
Belki de dedim ya „patronluğu sen de tatmalısın‟. 
Haydi sen de patronundan kurtul. 
Yoksa kurtulacak bir adam asla olamayacaksın. 
O zaman ne demek istediğimi daha net anlayacaksın. 

57 



martı* Aralık 2011 

Ufuk TARHAN 

Sanzeviler 

martı dijital gelecekte 

Bu terim Sevgili Cem Tarık Yüksel tarafından türetildi. Cem Bey Unilever Türkiye 
BaĢkan Yardımcısı, aynı zamanda Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. 
 
“Sanzevi” terimini birlikte, Platin Dergisi‟ne bir röportaj verirken kullanmıĢtı ilk 
kez. O zamandan bu yana hakkında yazayım diyordum. Kısmet bu güneymiĢ…  
Sanzevi, Japon kökenli bir sözcük olan Hikikomori‟nin Türkçesi diyebiliriz.  
Hikikomori, 21. Yüzyıl hastalıklarından biri olarak olarak tıp literatürüne giren, 
Japonca'da 'elini ayağını çekmek' anlamına gelen bir sözcük.  
 
Hikikomoriler, temel ihtiyaçları dıĢındaki tüm zamanlarını, dünya ile iliĢkilerini 
keserek, odalarında, bilgisayar, internet baĢında geçiriyorlar.  
 
Japon psikiyatr Tamaki Saito „nun dünya tıp literatürüne kazandırdığı 
“hikikomori hastalığı”nın tek sebebi bilgisayar değil. Aslında 90′lı yıllardan beri 
Japonya‟da kendini ailesiyle yaĢadığı evin bir bölümüne kapatıp, sosyal yaĢamı 
tamamen reddeden ergen ve gençleri tanımlamak için kullanılıyor.  
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Cem Bey iĢte bu hastalık ya da davranıĢ bozukluğunu, daha çok ve giderek 
sanal dünyaya bağımlı hale gelmekle birleĢtirerek, münzevi ile sanal‟dan 
türetip, “sanzevi” yapmıĢ. ġimdilerde eve/içine kapanmayı tetikleyen veya 
sürdürülmesini sağlayan önemli belirleyiciler televizyon, internet olduğu için 
Türkçe‟ye uyarlamasında sanal kelimesiyle birleĢtirmek gayet uygun olmuĢ.  
 
Fütürist tasarımlarıyla beğeni kazanan modacı Hüseyin Çağlayan, kapsül 
içinde yaĢayan kadın konulu art-medya çalıĢmasıyla (video) bu hastalıktan ya 
da durumdan mustarip olanların yaĢantısına ve içinde bulundukları duruma 
dikkat çekiyor.   
 
Böyle geliĢmeler, her yeni çağ değiĢiminde oluyor aslında. Hızlı dönüĢüme 
ayak uyduramayan bireyler; kalabalık, ses, Ģiddet, aĢırı iletiĢim, hırsızlık, 
kargaĢa vb. faktörlerden korkuyor ve toplumdan, insanlardan kaçarak 
kozalarına çekilmek ihtiyacını hissediyorlar. Dozu kaçırınca da “hikikomori” ya 
da “sanzevi oluyorlar. Özellikle gençleri dikkatle izlemek, onlara Ģefkatle 
yardımcı olmak gerek… 
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astroloji ajandası  

2012 Korku İmparatorluğu’nun Sonu 

  
2012‟yle ilgili anlatılan senaryoları kimler, neden, nasıl üretiyor diye, iyi 
bakmalıyız.  
Aklımıza attıkları çengelleri fark etmek için kendimize de iyi bakmalıyız. 
Birinde beynimizi, birinde bedenimizi dikkatli kullanmalıyız. 
Bunun tüm detaylarını “2012: Anlama Çağı, Astroloji Rehberi”  kitabımda 
anlattım. 
  
Yılın son ayında Korku Ġmparatorluğu‟nun inadına, bardağın dolu tarafına bakma 
azmiyle güzel Ģeyler de olmakta…  
  
Astrolojide bolluk, bereket, Ģansı sembolize eden Jüpiter gezegeni 26 Aralık‟ta 
geri hareketten düzgün harekete geçecek. 
 
Öncelikle bir bilgi; aslında hiçbir gezegen ya da gök cismi geri hareket edemez. 
Ama GüneĢ etrafında dönerken, aynı hızda gitsek bile, viraj alan araçlar gibi, ileri 
gittiğimizi ya da geri kaldığımızı zannederiz. Astroloji, insani etkileri açıkladığı için, 
bu geri gitme ya da göz yanılması durumları önemlidir.  
 
Peki nedir Ģans gezegeni Jüpiter‟in düzgün harekete dönüĢü?  
 
ġansın, bereketin, fırsatların kısıtlı alanlarda da olsa, hızlanacağı demektir. Yakın 
tarihe geri dönüp 2011‟in Haziran ile Ağustos ayları arasında neler yaĢadığınızı 
hatırlayabilirsiniz. Burada atılmıĢ iyi niyet tohumlarını Ģimdilerde korkularınızı 
aĢmak için kullanabilirsiniz. Ancak az zamanınız var; Aralık sonu baĢlayan süreç, 
Haziran ortasına kadar 6 ay sürecek. 
 
O yüzden maddi ve manevi anlamda geliĢmenizi sağlayacak fırsatları çabuk fark 
etmelisiniz. Allah‟ın bazen fırsatla, nimetle denediğini fark edip, “Bunları hak 
ediyordum” dememelisiniz. Zaten bu gergin gökyüzünde pek küçük kalacaktır bu 
fırsatlar.  
 

Asude ARGUN 
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Ama anlayan, değeri kavrayan için 12 yıl etkili olacak bir mayadır bunlar. 
Astroloji uzun, ince bir zamanı değil, iç içe kıvrılan döngüleri anlatır. YaklaĢık 12 
yıllık döngüsü olan Jüpiter için, bu kez bir daha geri dönüp 1999 sonuyla 2000 
baĢı arasında neler yakaladığınızı, Ģimdiki aklınızla düĢünmelisiniz. O 
zamanlardaki zorluklara rağmen, fırsatların değerini anlayabildiğiniz mi?  
 
 
Olasılıkları burç burç aĢağıda detaylandırmaya çalıĢtım.  
Ama ayakları yere daha sağlam basmamalı, korkuları yenmek için maddi ve 
manevi anlamda huzurlu yakalamalısınız. Her anlamda daha kazançlı çıkmak 
adına, içinizdeki barıĢı yakalamalısınız. Kaynaklarınızı, değerlerinizi korumalısınız.  
Yoksa 2012‟de özellikle yaz aylarından itibaren sap, saman birbirine karıĢırken, 
sağduyunuzu bu kadar koruyamayabilirsiniz. Bilgiye, inanca, maddi ve manevi 
değerlere karĢı yaĢayacağımız sınavlarda korunmasız kalıp, Korku 
Ġmparatorluğu‟na teslim olabilirsiniz.  
Oysa Ģimdi maddi ve manevi yükselme zamanındayız.Değerleri kaybetmeden, 
anlama zamanındayız.  
ġansı yakalama zamanındayız. ġansı insan mı yaratır, yoksa sunulan mıdır diye 
düĢünerek…  
  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar maddi konularda oldukça Ģanslı olacaksınız. Fırsatları iyi 
değerlendirmeli, ama abartıdan uzak durmalısınız. MaaĢınızın, kazançlarınız, menkul ve 
gayrimenkullerinizde artıĢla karĢılaĢabilirsiniz. Ama buna güvenerek harcamalarınızı 
artırmamalısınız. 

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar doğal bir Ģekilde yeteneklerinizi sergileyecek, kiĢisel adımlarınızı 
baĢarıyla atabileceksiniz. Beklediğiniz Ģartlar Ģimdi yerine oturacaktır. Her anlamda ben dediğiniz 
tüm konularda fırsatlarla karĢı karĢıyasınız. Abartıdan uzak, iyimser olmalı, fırsatları 
kaçırmamalısınız. 

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar gizli bir el tarafından korunacak, içinizde bazı hazırlıklar yapacaksınız. 
Aldığınız etkilerle olayları çok kontrol edemeseniz de, arınacağınız, fedakarlıkta bulunarak 
geliĢeceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Bugüne kadar yaptıklarınız, hatta unuttuğunuz iyilikler 
bile dönüp dolaĢıp sizi bulabilir. 

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar, arkadaĢ çevreniz ya da dernek, vakıf gibi sosyal çevrenizden yana 
Ģanslı olacaksınız. Birden fazla kiĢiyle, ortak bir amaç uğruna hareket etmenin yollarını aramaya 
baĢlamalı, çevrenizi geniĢletmelisiniz. Gelecek günler için planlar yapmalı, organize olmalı, ama 
abartıdan uzak kalmalısınız. 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar kariyerinizle ilgili konularda oldukça Ģanslı olacağınızı bilmelisiniz. 
Zaten bunları hak ediyordum demeden, fırsatları değerlendirmenin yollarını bulmalısınız. Ödül, 
terfi, atama gibi beklentileriniz gerçekleĢebilir. ÇalıĢmayanlar için aile hayatları ön planda 
olacak, geliĢmeler yüz güldürecektir. 

BAġAK ve yükselen BAġAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar eğitim almak istediğiniz konularda Ģanslı olacaksınız. YurtdıĢına 
çıkma, yabancılarla iletiĢim kurma, ufkunuzu geniĢletme adına fırsatları değerlendirmelisiniz. 
Teknolojik, farklı ve heyecanlı geliĢmeler yaĢayabilirsiniz. Ġyimser ama akıllı hareket etmelisiniz.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar eĢiniz ya da evliliğinizle ilgili konularda Ģanslı olacaksınız. Evli 
olmayanlar ise evliliğe adım atabilirler. Fırsatlar baĢkaları ve özellikle yakın iliĢkide olduğunuz 
kiĢilerle size gelecektir. Ortak iĢ yapabilirsiniz. ĠliĢkilerinizi güçlendirmeli, tek baĢınıza hareket 
etmemelisiniz. 

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar gündelik hayatınızdaki hareketlilik artarken, yardım alacağınız, 
hünerlerinizi geliĢtireceğiniz fırsatlar ortaya çıkabilir. Ofisiniz ya da çalıĢma alanınızda iyileĢmeler 
sizi beklemektedir. Sağlığınız adına da oldukça iyi olan bu etkileri değerlendirmelisiniz. ÇalıĢma 
koĢullarınızı düzeltmeye özel önem vermelisiniz. 

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar aĢk hayatınızda her türlü olumlu geliĢmeye yakın olabilirsiniz. 
Kendinizi sanat, spor, hobi gibi konularda rahatlı gösterecek, Ģanslı olacaksınız. Abartılı 
olmamak kaydıyla giriĢimci davranmalısınız. Çocuk sahibi olmak isteyenler için olumlu geliĢmeler 
onları bekliyor olacaktır. 

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 ġubat 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar evinizle, ailenizle ilgili büyüme, geliĢme görebilirsiniz. Ev almak ya da 
dizayn ettirmek isteyenler için olumlu geliĢmeler yakındır. Aile fertlerine yönelik olumlu 
geliĢmelerde sizi motive edecektir. Evdeki rahatlama sayesinde iĢinizde, toplumsal statünüzde de 
geliĢmeler olacaktır. 

BALIK ve yükselen BALIK 
19 ġubat - 20 Mart 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar bolca seyahat edecek, yeni Ģeyler öğrenecek, iliĢim gücünü 
kullanacaksınız. Aynı zamanda kardeĢ, komĢu ya da akranlarınızdan yana oldukça Ģanslı 
olabilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin kalıcı, sağlam adımlar atmasını 
destekleyecek olaylar gündeme gelecektir. 

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ 
23 aralık - 22 aralık 

Aralık‟tan Haziran‟a kadar, maddi konulardan yana Ģanslı olacaksınız. Beklediğiniz paraları 
tahsil etmek için fırsatları değerlendirmelisiniz. Kredi çekmek, miras iĢlerini düzenlemek için risk 
almadığınız sürece Ģans sizden yana olacaktır. Nafaka, hisse, prim, sigorta, kar payı gibi 
konularda istikrarlı davranmalısınız. 
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Sema ÖZCAN 
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Kitap ile Sohbet 

Sıradışı Bir Kadın Ressam: Mihri Müşfik 

Mihri MüĢfik Hanım‟ı tanıyor musunuz? Bu soruya pek çoğunuzun hayır 
dediğini duyar gibiyiz. O zaman aĢağıdaki yazıyı okumanızı önereceğiz. 
Bizim gibi siz de çok ĢaĢıracaksınız. 

Geçen sene “Kitap ile Sohbet” grubunda Emre Caner‟in “Kaplumbağa 
Terbiyecisi: Osman Hamdi Bey”in romanını okumuĢtum. Kitabı bitirdikten sonra, 
yazarıyla tanıĢmak için grubumuzla buluĢmaya çağırdık. ĠĢte bu toplantı 
sırasında genç yazarın ülkemizin ilk kadın ressamlarından Mihri MüĢfik hakkında 
araĢtırma yaptığını öğrenmiĢtim. Eski ressamlarımızdan olan Mihri MüĢfik Hanım 
hakkında bir roman yazmak için çalıĢmalar yaptığından söz etmiĢti. Tabii, 
toplantı sonrasında da, Mihri MüĢfik‟i unuttuk gittik. Zaten en iyi yaptığımız Ģey 
unutmak değil mi, niyedir bilmiyorum. 
 
Bu sene, diğer kitap grubumuza Kaplumbağa Terbiyecisi‟ni önerdiğim zaman 
aklıma geldi. ĠĢte o zaman ben de, Caner‟in bahsettiği kitabı çıktı mı, diye 
araĢtırmaya baĢladım. Çıkalı altı ay olmuĢ. Kendi kendime “Allah Allah, her 
hafta kitapçıları dolaĢırım. Nasıl olur da, görmedim” diye hayıflandım. Sonra da 
“Yayınevleri kitaplara ticari gözle baktıkları için görmemem normal” dedim. Ne 
de olsa, yazar hem çok tanınmıĢ değil, hem de pazarlama çalıĢması 
yapılmamıĢtır muhtemelen. Zaten bizim ülkemizde abuk sabuk birçok kitap 
günlerce en çok satanlar listesinde kalır ama böylesine kitaplardan kimsenin 
haberi olmaz. 
 
Uzatmayayım, epey aradıktan sonra nihayet buldum ve satın aldım hemen. 
Okumaya baĢlamadan önce, güzel bir tesadüf de yaĢadım. Ġstanbul Modern 
Sanat Müzesi‟nde “Hayal ve Hakikat” isimli sergiye gittim. Kadın sanatçılarımızın 
iĢlerine yer verilen bu sergide, ilk tablolardan biri Mihri MüĢfik Hanım‟a ait olan 
kendi portresiydi. Yanımdaki arkadaĢ, “Bende hayatının anlatıldığı kitabı var; 
hem de yeni aldım. Daha okumadan kendisiyle tanıĢtım” dedim. 
 
Emre Caner‟in Mihri MüĢfik‟in hayatını bugünle geçmiĢe giderek anlattığı 
kitabını okumaya baĢladığımda ilgimi ilk satırdan çekmeye baĢlamıĢtı. Yazar, 
ressamın yaĢamının izini sürerken yaĢadıklarını bugünü ve dünü anlatarak 
harmanlamıĢtı; devam ettikçe romanın içine daha çok girdim. 
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Zonaro‟nun Öğrencisi 
 
Mihri MüĢfik Hanım 1886 tarihinde Ġstanbul‟da bir paĢa kızı olarak dünyaya 
gelir. Batılı bir eğitim alır, resme olan ilgisinden dolayı o dönemin saray ressamı 
Zonaro‟nun öğrencisi olur ve resim dersleri almaya baĢlar. On yedi yaĢında 
Roma‟ya kaçar, bir süre bu Ģehirde yaĢadıktan sonra Paris‟e geçer. 
Montparnasse‟da kiraladığı apartman dairesini hem ev, hem de atölye olarak 
kullanmaya baĢlar. Evinin bir odasını kiraladığı Bursalı Selami PaĢa‟nın oğlu 
MüĢfik Selami Bey‟le evlenerek “Mihri MüĢfik Hanım” adını alır. O yıllarda, 
çağdaĢı sanat akımlarını takip ederek yaratır eserlerini. En önemli portre 
çalıĢmalarından olan Naile Hanım tablosunu da iĢte bu dönemlerde yapar. 
1913 yılında Osmanlı Devleti Maliye Nazırı Cavit Bey‟le tanıĢır. O da zamanın 
“maarif nazırına” bir telgraf göndererek Inas Sanayi Nefise Okulu‟nun 
kurulmasında kendisinden faydalanılmasını önerince, Mihri MüĢfik Hanım da 
Ġstanbul Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) resim öğretmenliğine atanır. O 
dönemde pek çok kadın ressam ve öğretmen yetiĢtirir Mihri Hanım. Bunlardan 
bazıları Nazlı Ecevit, Aliye Berger ve Fahrel Nisa Zeyd‟dir. 
 
Ġstanbul‟da bulunduğu dönemlerde Ġbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi birçok 
ressamın yanı sıra Tevfik Fikret‟le olan dostluğu dikkat çekmiĢ. Zira hemen 
hemen her gün Ģairin Tevfik Fikret‟in evinde Ģairlerin portrelerini çizermiĢ. Mihri 
MüĢfik Hanım, Ģairin yüzünün kalıbını alarak heykelini yapmıĢ. Bu mask 
Türkiye‟de yapılan ilk mask çalıĢmasıymıĢ; AĢiyan Müzesi‟nde görebilirsiniz bu 
maskı.  
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XV. Papa‟nın Tablosu Onun Fırçasından 
 
Daha pek çok ve ĢaĢıracağınız ilginç bilgi vereceğim sizlere. ĠĢte birkaç 
anekdot:  
Mihri Hanım 1919 yılında bir yıllığına Roma‟ya gider. Döndüğünde iyi gitmeyen 
evliliği boĢanmayla sonuçlanır. 1922 yılında Mustafa Kemal‟in mareĢal 
üniformasıyla bir portresini yapar. Daha sonra tekrar Ġtalya‟ya giderek XV. 
Papa‟nın tablosunu yapar. Böylece Vatikan‟da ilk kez bir Papa, hem baĢka bir 
dinden, hem de bir kadına poz verir. Ġtalya‟dan sonra Paris‟e geçen Mihri MüĢfik 
Hanım‟ın Çingene isimli tablosu Louvre Müzesi‟ne kabul edilir. Daha sonra da 
kendi gibi ressam olan yeğeni Halet Asaf‟ı kaybedince ABD‟ye gider. Bu ülkede 
üniversitelerde konuk profesör olarak ve zengin ailelerin çocuklarına ders 
vererek geçimini sağlar. 1928 yılında New York‟ta bir müzede de kiĢisel 
sergisini açar. Bundan sonraki yaĢamı yoksulluk içinde geçer ve 1954 yılında 
New York‟ta yaĢamını yitirir ve kimsesizler mezarlığına gömülür. 
Birkaç not daha aktarmak isterim: Emre Caner bu kitabında Mihri MüĢfik‟in 
hayatını kurgulayarak okuyucuyla buluĢturuyor. Çünkü bu önemli ressamımızın 
hayatıyla ilgili bilgi yok elimizde… Kitabın sonunda yazar, ressamın bir 
mektubunu eklemiĢ. Mektubun satırlarında Mihri Hanım‟ın çileleri ve 
piĢmanlıkları gizli. Ben bu mektubu sizinle paylaĢmayacağım, çünkü kitabın 
herkes tarafından okunmasını istiyorum. Bu kitabı okuduktan sonra aklımdan 
geçenler Ģunlar oldu: Biz, sanatçılarımızın kıymetini hiçbir zaman bilmiyoruz. Ne 
zorluklarla sanatlarına gönül verdiklerini ve icra ettiklerini de anlayamıyoruz. Bu 
cesaretlerinden dolayı hepsi ıĢıklar içinde yatsın diyorum… Bu sanatçıları 
bizlerle buluĢturan yazarlarımıza da teĢekkür ediyorum. 
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Van Hikayeleri 

 
Sanıyoruz ki hepsi soğuktan korunuyor, hepsinin karnı doyuyor, hepsi kıĢı iyi 
Ģartlarda geçirecek. Size bunları doğrulamak isterdim ama Van üĢüyor, sadece 
üĢümüyor, yazlık çadırlarda donuyor, Vanlı bebekler gözlerini sıcacık evlerinde 
kendisini 4 gözle bekleyen anne babalarına açmıyorlar. Vanlı bebekler 
gözlerinine olacaklarını bilemeyecekleri bir hayata, üzgün  anne ve babalarına, 
nerdeyse tamamı yıkılmıĢ bir Ģehre açıyorlar.  
 
Gazeteler size anlatmıyor, ama ben orada 2 sene geçirecek olan ve geçen sayıda 
Van depreminde yaĢadıklarını kendi ağzından yazdığım ağabeyimden 
duyduklarımla 2 hayat hikayesi anlatmak istedim. 
 
Ġlk hikaye A.‟nın hikayesi. Minicik bir kalbin Van‟dan Malatya‟ya uzanan hikayesi 
 
Henüz 5 aylık bir erkek bebek. Van‟ın ErciĢ ilçesinde depremden bir süre önce 7 
aylık olarak dünyaya gelmiĢ, yani premature doğmuĢ. AnlaĢılan beklenen bir 
bebekolmamıĢ anne karnında da. Annesi doğar doğmaz terketmiĢ bebeğini. A., 
hayata ailesi tarafından terkedilen bir premature olarakaçmıĢ gözlerini, 1-0 değil, 
2-0 yenik baĢlamıĢ yani.  
 
ErciĢ‟te hastanede bakımı yapılırken bir sütanne bulunmuĢ minik bebeğe. Tam 
Ģansı bir parça dönerken, Van depremini hastanede yaĢamıĢ minik A. Hastaneyi 
boĢaltacakları için süt annesinden de ayrılmak zorunda kalmıĢ miniğimiz. Hava 
soğuk, üstelik premature bir minik o. Van‟da özel bir hastanenin sahibi ErciĢli bir 
iĢ adamını, Ali Bey‟IaramıĢlar hemen.Ve böylece minik  A. Ġle yolları kesiĢmiĢ o 
hastanede doktora ğabeyimin ve yengemin. 
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Van depreminin  üstünden neredeyse 2 ay geçti. Ġnsanız hepimiz, ve 
zaman gerçekten en büyük acıların bile üstünü örtebilentek gerçek…  
Artık haberlerde Van yok, gazetelerde Van yok, biz Van dıĢında 
yaĢayanların akıllarında Van yok.  
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A. Henüz hastaneye gelmeden bana ulaĢtı ağabeyim ve dedi ki “Hemen 
internetten yayın, bu bebeğin sağlık durumu el verirse Ġstanbul veya Ankara‟ya 
sevketmemiz lazım. Hala sallanıyoruz ve burası premature bir bebeğe bakılacak 
durumda değil.”  Internet yüzlerce kere olduğu gibi, bir kere daha iyi bir sonuç 
verdi ve minik A. Twitter da mesajımı gören sevgili RadyoD‟den DJ Sarı Ģeker 
Semasayesinde Ġstanbul Dora Hospital tarafından kabuledilecekti. 
 
Ancak minik A. „nın sağlık durumu pek de iyi değildi. Bu nedenle uzun sureli bir 
uçuĢu kaldıramayacağından korktular. Sevgili ağabeyim, yengem ve Dr Yılmaz, 
büyük depremin hemen ardından hala sürekli sallanan Van‟da hastanenin 4. 
Katına kadar merdivenlerden çıkıp, bebek için olmazsa olmaz eĢyayı “kuvöz” I 4 
kat boyunca sürekli sallanarak merdivenlerden indirmeyi baĢarmıĢlar. Bebek 
ulaĢır ulaĢmaz çadıra alıp, oksijenve serum vermiĢler. Ancak bebeğin nefes alma 
problemi çözümlenmeyince, çocuk doktoru Dr. Baran bebeği alıp çocuk 
hastanesinin yolunu tutmuĢ ve buarada bizimkiler de 112 iletiĢime geçmiĢler.  
 
Minik premature A. Böylece annesini hiç tanımasa da, onlarca doktor ağabey ve 
abla tarafından ablukaya alınmıĢ, yaĢama tutunması için. Ablalar bir anne gibi 
olamasa da, ona kocaman sarılmıĢlar. Ve sonunda 112 tarafından ayarlanan 
helikopterile Malatya‟ya yola çıkmıĢ minik A ve orada da hikayesinden çok 
etkilenen doktor ağabeyleri ve ablaları tarafından iyi bir bakımla sağlığına 
kavuĢturuldu.Sonunda da miniğimiz Malatya Çocuk Yuvası‟na teslimedildi.  
 
O belki bunları hiç hatırlamayacak ve hattakim bilir, bunları hiç bilmeyecek. Ama 
hayatlarından geçtiği Van‟da görevli doktor ağabeyleri ve ablaları, hatta 
sürecisürekli takip eden ben bile onu ve hikayesini hiç unutmayacağız. Her Ģeye 
ragmen hayata sıkısıkı tutuan bir bebeğin hikayesini… Umuyorum ki, bir an once 
sonsuz aile sevgisini tadabileceği bir anne ve babaya kavuĢur. Ve hepimizi 
isyanettiren hikayesi sadece bizlerin akıllarında birer anı olarak saklıkalır.  
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Ve insanlığın ölmediği bir mini Van hikayesi daha… 
1.Depremde yıkılmayan tüm binaların .  
2.Depremle yerlebir olduğu hayalet Ģehirde yaĢanan yüzlerce acı hikayeden  
biri daha belki de.Ama bu hikayeden “insanlık ölmemiĢ” diyeceksiniz. 
 
Van merkezinde 3 katlı Philipps bayisinin sahibi kahramanımız. Yolları 
ağabeyimle kesiĢiyor bayi önünde. Bina tamamen çökmüĢ. Ve depozeminin 
altında bir katmıĢ. Depoya inmenin bir yolu bulunmuĢ ancak tehlikeli. Personel 
hala bayinin dıĢında da olsa, oralarda hizmet vermeye çalıĢıyor. Depoya  inilmesi 
gerektiğinde, bayi sahibi iniyor. Tüm riski, hayati tehlikeyi sadece o alıyor 
göze.ÇalıĢanlarını indirmiyor. 
 
Biraz daha sohbet edince, kendisine ait olan herĢeyi sattığı ortaya çıkıyor. Tek bir 
sebep için: Depremde evsiz kalan, ailesine bakmak zorunda olançalıĢanlarının 
maaĢlarını ödemeye devam edebilmek için! Nesi varsa tamamını satmıĢ... Ben 
dinlerken gözlerime engel olamadım, yine yaĢardılar aynen minik A‟ nın hikayesin 
de olduğu gibi. Ġnsanlık ölmemiĢ diyebildim. Hikayenin kahramanına çoküzülsem 
de, insanlığın hala yaĢamasına çok sevindim! 
 
Van çok üĢüyor, onları unutmayın! Depolar yanıyorsa, insanlar hasta oluyorsa bu 
onların suçu değil! Yardım ellerinizi sıcaklığın-20‟lere indiği bu zor kıĢ Ģartlarında 
yazlık çadırlar da yardım bekleyen çocuklardan, annelerden, dedelerden, 
bebeklerden çekmeyin! YılbaĢında birbebeğe Tulum, bir anneye kazak, hatta 
birçocuğa Ģeker göndermek istemez misiniz?  
 
Göndermek istediğiniz yardımlar için desteğe ihtiyacınız olursa benimle hiç 
çekinmeden iletiĢime geçin:  burcu.tuzun@gmail.com 
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Semiramis yuva arıyor 
kırık kalçayla geldi, sinir hasarı da vardı. Kortizon 
tedavisine kısmen cevap verdi. Böylece bacağı 
kesilmekten kurtuldu. Ancak bacak kilitlendi 
(external fiksasyon). Eklemleri sabit kalınca 
bacağını protez gibi kullanacak. 1 ay sonra 
ayağındaki çiviler çıkarılacak. 3 aylık, diĢi 
kedimiz sokaklara dönemez. Yürümesinde ve 
hareketlerinde bir sorun olmayacak. Ona 
yuvanızı açın, sizi hep sevsin. Ġrtibat: 0216 478 
07 67 
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Ajda yuva arıyor 
Ajda, daha fazla acı çekmesin diye kliniğe getirilmiĢ bir 
sokak kedisiydi. Ağzının yarısı yoktu. Kemik dokusu 
ölmüĢtü. Ködi Vet. minicik de olsa Ģansı 
değerlendirmeyi seçti. Kemal Hoca'yla birlikte 
ameliyatlar yapıldı. Ajda'nın çenesi doku nakilleriyle 
tamamlandı. Tek kusuru karĢısında kim olduğuna 
aldırmadan sürekli dil çıkarması. :) ġimdi kuru mama 
yiyor rahatlıkla! Ama sürekli boğazdan deri yukarı 
gerilerek çene biraz daha kapatılmaya çalıĢıldığı için, 
yani kızımız sürekli yüzünü gerdirdiği için adını Ajda 
koymuĢlar.  
 
Ajda henüz hırpani halini üzerinden atabilmiĢ değil. 
Ama kirli patileri, komik çenesi ve virüsten kaybettiği 
gözü bakıĢlarındaki anlamı ve derinliği örtemiyor. 
Hayatınızı böyle bir mucizeyle paylaĢarak 
derinleĢtirmek isterseniz... ĠletiĢim: Ködi Vet. 0216 478 
07 67 

Güçlü yuva arıyor  
Güçlü, trafik kazalı bulundu. Kırık kalça ve ön bacağına 
rağmen torul torul kendini sevdiren koca bir oğlandı. 
Ameliyatını oldu, o sırada kısırlaĢtırıldı klinikte taburcu olmayı 
bekliyor. Sokağa dönmesi kesinlikle söz konusu değil, çünkü 
ameliyatlı bacaklarından baĢka, solunum yolu enfeksiyonunun 
geçmesi için iyi beslenmesi ve bakılması gerekiyor. Kendisini 
bulan ailenin evine köpekten çok korktuğu için dönemeyecek. 
ĠletiĢim için Hümeyra Çam Dinç: 0543 781 83 11  

72 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000692881888


martı* Aralık 2011 

Marmara Çöplüğünden Manzaralar 
Onlar, süt kokmaları gerekirken açlık, hastalık ve 
çöp kokakn çöplüğe atılan minik köpek yavruları. 
Bir anneleri var mıydı, baĢlarına neler geldi hiç 
bir zaman bilemedik. Bildiğimiz her besleme 
yapılmay gidildiğinde, her defasında baĢka 
bebekler, baĢka hastalar ve baĢka ölümler 
gördüğümüz. Bu 2 bebeğin durumu çok ağır ve 
acilen tedaviye alındılar. Onlara tedavi desteği 
vermek isteyenler 05323540232 den iletiĢime 
geçebilirler veya çöplüğe gidip, kokmayı hiç 
umursamadan canları doyuran gönüllülere 
www.temizmama.com ve www.kolaymama.com 
üzerinden mama desteğinde bulunun. Açlık, 
hastalıklarını daha fazla tetiklemesin, kıĢ 
soğuğuna bir de açlık eklenmesin. Mamaların 
gönderimi için adres:  Sevin Asma, Kamaradere 
Mah.Servis Yolu Cad.Etap sitesi No:17 Marmara 
Ereğlisi/Tekirdağ Tel:0544 659 99 71 
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Ayşe Dural 
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kültür & sanat  

Kültür ve Sanatta Sabancı  İmzası 

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası‟ndan Sakıp Sabancı Mardin Kent 
Müzesi‟ne kadar kültür ve sanatın pek çok alanında Sabancı Vakfı‟nın 
olduğunu biliyor musunuz? 
  
Kültür ve sanat artık dünyanın yükselen değerleri arasında yer alıyor. Her 
çalıĢma yapılan her etkinlik sanatla birleĢtiriliyor. Tabii sadece sanatsal 
faaliyetler de toplumla daha fazla buluĢuyor, hayatımızda daha fazla yer alıyor. 
Çok sevindirici! ĠĢte bu faaliyetlerin ardında Türkiye‟ye yatırımlarıyla olduğu 
kadar bu alanda da hizmet veren Sabancı grubunu görüyoruz. Biz de Sabancı 
Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan‟a kültür sanatı sorduk.  
  
Sabancı Vakfı neden kültür sanat alanında da çalıĢmalar yapmaya karar verdi? 
Bu kararın alınmasında hangi nedenler etkili oldu?  
  
Sabancı Vakfı olarak 37 yıldır, merhum Hacı Ömer Sabancı‟nın “Bu 
Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların Ġnsanları ile PaylaĢmak...” 
ilkesini yaĢatmak ve insanların hayatlarında fark yaratmak üzere 
çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayıĢtan hareketle, ülkemizin kültür ve sanat 
düzeyini yükseltmek üzere yürütülen çalıĢmalara destek vermek de Vakfımızın 
amaçları arasında yer alıyor.  
  
Özellikle binlerce yıllık kültür geleneğine sahip Anadolu‟nun zenginliğinin 
dünyaca tanınır olması, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ülkemizde 
yaygınlaĢması ve gelecek nesillerde bu bilincin yerleĢmesi konusunda önemli 
bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, ülkemizdeki sanat 
izleyicisi sayısını artırmak, gelecek kuĢakların kültürel mirasımıza sahip 
çıkmasını sağlamak, gençlerin geleceğin sanatçıları olarak yetiĢmesine katkıda 
bulunmak, geleneksel değerleri geleceğe taĢımak amacıyla birçok kültür sanat 
çalıĢmasına destek veriyoruz.  
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Sabancı Vakfı‟nın kültür sanat çalıĢmaları neler? Bu çalıĢmaların arasına yeni 
projeler eklenecek mi? 
  
Sabancı Vakfı‟nın kültür sanat çalıĢmalarını Ģöyle özetleyebilirim: 
  
Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları iĢbirliğiyle her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar 
Günü‟nde açılıĢını yaptığımız festival, bir ay boyunca Adanalıları çeĢitli ülkelerden 
gelen tiyatro gruplarının sahne performanslarıyla buluĢturuyor.  
  
13 yıl önce Adana‟da yerel bir tiyatro Ģenliği olarak yola çıkan festival, yerli ve 
yabancı tiyatro topluluklarının performanslarıyla uluslararası bir organizasyona 
dönüĢtü. Son 3 yıldır festivalin açılıĢı dünyaca ünlü bir gösteri grubunun tarihi 
TaĢköprü ve Seyhan Nehri üzerinde sergiledikleri performanslarla yapılıyor. 
Festival süresince sergilenen çeĢitli sokak gösterileri de Adanalılara muhteĢem bir 
görsel Ģölen sunuyor.  
  
Festival bünyesinde bugüne kadar, dünyanın her kıtasından gelen yabancı 
topluluklar ile Türkiye‟nin özel tiyatro grupları, Ģehir tiyatroları ve Devlet Tiyatroları 
ekipleri 221 farklı oyun sergiledi, sadece 2011 yılında festivali izleyen sanatsever 
sayısı 60 bini aĢtı.  
  
Festival kapsamında ayrıca tiyatro sanatının geliĢmesine önemli katkılarda 
bulunmuĢ ustalara minnet ve saygı sunmak amacıyla 2005 yılından bu yana 
“Sakıp Sabancı YaĢam Boyu BaĢarı Ödülü” veriyoruz. Önceki senelerde Türk 
tiyatrosunun en önemli isimlerinden MüĢfik Kenter, Genco Erkal, Yıldız Kenter, 
Bozkurt Kuruç, Macide Tanır ve Cüneyt Gökçer‟e verilen ödül geçtiğimiz yıl Gülriz 
Sururi‟ye takdim edildi.  
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Türkiye Halk Dansları YarıĢması: 1994 yılından bugüne tam 19 yıldır Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile iĢbirliği içinde Türkiye 
Halk Dansları YarıĢması‟na destek veriyoruz.  Her yıl Mayıs ayında geleneksel 
olarak düzenlenen Türkiye Halk Dansları YarıĢması‟nda dereceye giren ilk 10 
grup Sabancı Vakfı Sanat Ödülünü almaya hak kazanıyor. Halk Dansları 
YarıĢması ile; ülkemizin sahip olduğu kültürel ve folklorik değerleri yaĢatma ve 
yayma çabasında olan halk oyunları topluluklarını desteklemeyi, çalıĢmalarına 
yön vermeyi ve yurt dıĢında ülkemizi temsil edecek, genel tanıtımımıza büyük 
katkıları olacak toplulukları tespit etmeyi amaçlıyoruz.  
  
Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu: 2006 yılından bu yana tiyatronun çocuklara ve 
daha geniĢ kitlelere ulaĢması amacıyla desteklediğimiz Mehtap Ar Çocuk 
Tiyatrosu, Ġstanbul‟un uç bölgeleri ve Anadolu‟ya ulaĢıp, oradaki çocuklarımıza 
hayata, sanata ve insan iliĢkilerine dair öğretilerini sunarak, onları tiyatroyla 
tanıĢtırmayı amaçlıyor. 5 yılda 30 bin km'den fazla yol kat ederek Ġstanbul‟un 
yanı sıra Anadolu‟daki 45 il ve 80 ilçede 2.000‟den fazla oyun sergileyen 
Çocuk Tiyatrosu, 475 bini aĢkın çocuğa ulaĢtı. 
  
Metropolis Kazıları: Sabancı Vakfı desteğiyle Metropolis Sevenler Derneği 
(MESEDER) yönetiminde devam eden Ġzmir Torbalı‟daki Metropolis Antik Kenti 
kazı çalıĢmaları, 1990 yılından bugüne sürdürülüyor. 3 bin yıllık bir tarihe sahip 
Metropolis kentinde bugüne kadar çıkartılan eser sayısı 10 bini aĢtı. Bu yıl, yeni 
bir Roma Hamamı, Ġmparatorluk salonu ve çok sayıda küçük eser gün ıĢığına 
çıkarıldı. 
 
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası: 2009 yılından bu yana ġef Cem Mansur 
tarafından kurulan gençlik orkestralarını destekliyoruz. Bu yıl yeni bir yapıya 
kavuĢan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, konservatuarların on altı ile yirmi 
iki yaĢ grubu sanatçı adaylarından seçilen gençlerden oluĢuyor. Genç 
müzisyenlere, öğrencilikleri bitmeden profesyonel deneyim kazandırma ve 
müzisyen olarak ufuklarını açma amacını taĢıyan orkestran bu yıl yurtiçinde 2, 
yurtdıĢında da 5 olmak üzere toplam 7 konser verdi. Konserleri 5 bini aĢkın kiĢi 
izledi.  
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Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri: Sabancı Vakfı olarak 1994 yılından bu yana, sanatı 
ve sanatçıyı teĢvik etmek amacıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟nin 
“Resim”, “Heykel” ve “Geleneksel Türk Sanatları” bölümlerinden ilk üç derece ile 
mezun olan öğrencilere ödül veriyoruz. Bugüne kadar 162 öğrenci “Sakıp Sabancı 
Sanat Ödülü” almaya hak kazanarak toplam 4.320 Cumhuriyet Altını ile 
ödüllendirildi. 
  
Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi: Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Sabancı 
Vakfı tarafından restore ettirilerek, tarihi, turistik, mimari ve görsel değerleriyle 
dünyanın sayılı sit kentlerinden biri olan Mardin‟in asırlardır biriktirilen tarihi ve 
kültürünün tanıtımına yardımcı olmak amacıyla 1 Ekim 2009 tarihinde açıldı. 
Müzede, kentin coğrafyasını, tarihini, mimari yapısını, ekonomisini, içerisinde 
barındırdığı dinleri ve yaĢam kültürünü yansıtan eserler, fotoğraflar ve canlandırma 
bölümleri yer alıyor. Binanın alt katında yer alan Dilek Sabancı Sanat Galerisinde 
ise her yıl yeni bir sergi açılıyor. Müze, 2 yıl içinde 200 bine yakın sanatsever 
tarafından ziyaret edildi. Dilek Sabancı Sanat Galerisi Ģimdiye kadar “Sabancı 
Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu'ndan Seçmelerle - Doğa, Ġnsan ve 
Deniz”, Türkiye‟de açılmıĢ en büyük Abidin Dino sergisi olan “Abidin Dino 
Mardin‟de” sergilerine ev sahipliği yaptı. Sanat Galerisi Ģimdi de aralık 2011‟de 
açılan “Seyreyle... Ara Güler Mardin‟de”  sergisini ağırlıyor. 
  
Vakfın bu çalıĢmalarından aldığınız tepkiler nasıl?  
  
Sabancı Vakfı‟nın kültür ve sanat etkinlikleri toplumun her kesiminden büyük ilgi 
görüyor. Her yıl binlerce kiĢinin izlediği kültür-sanat etkinliklerimiz yurt çapında ve 
yurt dıĢında ilgiyle takip ediliyor ve takdirle karĢılanıyor.  
  
Öte yandan yaptığımız çalıĢmaların ilgili olduğu bölgelere de katkısı büyük. Adana 
Tiyatro Festivalimiz artık Adana ile özdeĢleĢti. Festivalin getirdiği rüzgar Adana‟yı bir 
zaman sonra dünyanın kültür sanat destinasyonlarından biri haline getirecek.  
  
Mardin‟deki müzemizin de Mardin‟in sosyal, kültürel ve ekonomik geliĢimine katkısı 
büyük. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinin örnek onarımı, Mardin‟de kentsel 
dönüĢümün simgesi oldu, Bir çok kaderine terk edilmiĢ yapı, restorasyondan 
geçirilmeye baĢlandı. Müze ve Sanat Galerisi, eğitim kurumlarının da ilgi odağı 
haline geldi; ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler gruplar halinde 
Müzeyi ziyaret ederek, atölye çalıĢmalarına katılıyorlar. Müze ve Sanat Galerisinin 
açılmasıyla birlikte, kentte ekonomik açıdan da geliĢmeler gözlenmektedir. Müzenin 
tam karĢısında açılan kafeterya, sayıları hızla artan hediyelik eĢya mağazaları, 
unutulmaya yüz tutmuĢ el sanatlarını müzede gören zanaatkârların tekrar bu iĢi 
yapmaya baĢlamaları kent ekonomisinde yaĢanan olumlu geliĢmelerin 
önemli  habercileri. 78 
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Elbette tüm çalıĢmalarımız hem direkt hem de dolaylı olarak topluma çok önemli bir 
değer katıyor ve gördüğümüz ilgi bizi daha iyisini yapmak konusunda teĢvik ediyor.  
  
Kültür ve sanat size göre Türkiye için ne kadar önemli? Yani gereken önem veriliyor 
mu? 
  
Hepimiz, binlerce yıllık bir kültür geleneğine sahip, Anadolu gibi birçok kültürün 
beĢiği olmuĢ toprakların evlatlarıyız. Geleneksel sanatlardan edebiyata, müzikten 
sinemaya, tarihi eserlerden çağdaĢ sanatlara kadar tüm alanlarda zenginliğe 
sahibiz. Sahip olduğumuz bu ayrıcalık, hepimize, kültür ve sanat çalıĢmalarının 
ülkemizde yaygınlaĢması konusunda, bu zenginliğimizin dünyaca tanınır olması 
konusunda çok önemli bir sorumluluk yüklüyor. Sabancı Vakfı olarak kültür ve sanat 
çalıĢmalarına destek vererek bu zenginliğe sahip çıkmaya çalıĢıyoruz. 
  
Türkiye‟de kültür ve sanatın geçmiĢe oranla çok daha fazla sesini duyurduğunu 
düĢünüyorum. Birçok sanatçımız uluslararası arenada ses getiren çalıĢmalara imza 
atıyor, ödüller kazanıyor. Ülkemiz, dünya çapında kültür sanat etkinliklerine sahne 
oluyor. ĠĢ dünyası, sivil toplum, medya da; sanatçıya, sanata, kültürümüze, 
geleneksel değerlerimize daha fazla sahip çıkıyor. 
  
Bizler, kültürümüze, sanatımıza, sanatçılarımıza sahip çıktıkça, onların çalıĢmalarını 
görünür kıldıkça ve daha fazla sayıda insana ulaĢmaları konusunda destekledikçe, 
toplumsal geliĢmiĢlik düzeyimiz de artacaktır. Bu bakımdan, ülkemizde kültür sanata 
desteğin önemli bir seviyeye geldiğini gördüğümüzü söylemek isterim. Ancak elbette, 
kültür ve sanat alanının daha fazla desteğe gereksinimi olduğu bir gerçek. 
  
Kültür ve sanat geleceğin dünyasında nerede ve nasıl yer edinecek?  
  
Kültür ve sanat çalıĢmaları, bir ülkenin çağdaĢ medeniyetler seviyesine eriĢmesinde, 
uluslararası saygınlığına kavuĢmasında önemli bir etken. Öte yandan, toplumların 
geçmiĢi ile geleceği arasında köprü oluĢturan, geçmiĢten günümüze ıĢık tutan kültür 
sanat çalıĢmaları bir nevi toplumun aynası… Dolayısıyla bir ülkenin dünya ligi 
sıralamasında bulunduğu konum sadece ekonomik Ģartlarla ilgili değil, kültürel 
geliĢimi ile de doğrudan iliĢkilidir. Özellikle her Ģeyin son derece hızlı tüketildiği 
günümüz toplumunda kültürel ve sanatsal değerlere sahip çıkmak çok daha önemli 
bir hale gelmiĢtir. Dolayısıyla bir yandan toplumlara ayna tutan, bir yandan da 
küreselleĢen dünyada kültürleri birbirine yaklaĢtıran kültür sanat etkinliklerinin 
gelecekteki varlığı çok daha güçlü olacaktır.  
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Matilda LEVİ 

Tavuklar ve Kartallar 

Hepimizde, hayallerimizi gerçekleĢtirecek o potansiyel ve ıĢık var 
aslında. Önemli olan, kendimizin ve sahip olduğumuz değerlerin 
farkında olabilmek. Farkında olup, 'olmaz' dediğimiz kalıpları kırarsak, 
herĢey bambaĢka olacak... 

81 

Yağmurlu bir gündü. Vapurda pencere kenarına oturmuĢ, elimde çayım, denize 
baktığımı sanıyorum ama, öyle derin düĢüncelere dalmıĢım ki, aslında bakar 
kör durumundayım. YaĢam denilen yumağın içinden yol bulmaya çalıĢıyorum. 
O anda, bir martının çığlığı beni düĢüncelerimden kopardı. Baktım martıya o 
an… Fütursuzca gökyüzünde bembeyaz kanatlarını çırpmasını gıpta ettim. Ne 
Ģanslısın! Hayatta tek derdin gününü kurtarmak; bizim gibi geçim derdin yok, 
iĢ aramıyorsun, yabancı dil sorunun yok. Ġnsanoğlundan, iĢ ararken,  bir 
yabancı dil değil ikincisini de  istiyorlar, o yetmedi, bir de tecrübe… Ama 
yaĢının da genç olması Ģart! O yetmedi, bir de sınavlar... ĠĢe girmek için sınav, 
yürümek için sınav, hava almak için sınav. Her yanımız sınav… Ah martı mı 
olsaydım, diye düĢünüyorum. Kafka‟nın „‟baĢkalaĢması‟‟ gibi bir sabah martıya 
dönüĢüvermek. Onun gibi hür olmak ve enginlere özgürce kanat çırpabilmek. 
Hâlbuki uçabilmek, ĢiĢko kedi Zorbas‟ın dediği gibi yalnızca cesareti olanların 
iĢi, diye düĢündüm. Bu da bana annemin anlattığı ġahin ve Kral adlı hikâyeyi 
anımsattı: 
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“Uzak ülkelerin birinde Ģahinlere düĢkün bir kral yaĢarmıĢ. Bir gün krala hediye 
iki yavru Ģahin getirmiĢler. Kral, onların sağlıklı büyüyüp uçmalarını sağlamak 
için, elinden geleni yapmıĢ. Büyüdükleri zaman sabırsızlıkla beklediği an gelmiĢ 
ama gelin görün ki, bir Ģahin, bahçenin semalarında uçarken öbür Ģahin, 
dalından hareket bile etmiyormuĢ. Kral bunu görmekten hasta olmuĢ, ülkenin 
tüm doktorlarına haber salmıĢ. Ama Ģahin bir türlü uçmuyormuĢ. Bunun üzerine 
kral vezirine derhal emir verip, tebaasına bir ferman yollatmıĢ. ġahinini kim 
uçurursa, onu hemen mükâfatlandıracakmıĢ. Bunu duyan herkes akın akın 
saraya gelmiĢ ama Ģahinde bir hareket yokmuĢ. Bir gün, zavallı bir çoban 
saraya gelmiĢ ve Ģahinin yanına gitmiĢ. Aradan saniyeler geçmesine rağmen 
kral, bahçenin semalarında Ģahinin uçtuğunu görmüĢ. Sevincinden ne 
yapacağını ĢaĢırmıĢ ve hemen çobanı yanına çağırmıĢ ve ödülünü verip bu iĢin 
sırrını sormuĢ. Utangaç çobanın yüzü kızarıp, Ģöyle demiĢ:  
-Kralım sadece üstüne tünediği dalı kestim, o zaman Ģahin uçmayı bildiğinin 
farkına vardı.  ” 
 
Her insanın ayağında uçmasını engelleyen görünmez bir dal vardır. Belli bir 
çevre içinde yaĢadığımız için, bu yerin vazgeçilmez olduğuna inanmıĢız veya 
inandırılmıĢızdır. Gözlerimize at gözlüğü taktığımızdan (ya da taktırıldığından) 
sadece bellediğimiz Ģeyleri yapıyoruz. Tabii bu da kolayımıza geliyor. Neden 
diye sorulduğunda ise, alıĢkanlık deyip geçip gidiyoruz. Sürekli olarak kendi 
değerlerimiz, korkularımız ve kısır döngülerimizle yaĢadığımızdan bu durum, 
farkına varmadan bizi esir alıyor ve dıĢına çıkmak istediğimiz zaman ise  “aman 
boĢ ver” , “böyle gelmiĢ böyle gidecek” demek kolayımıza geliyor. AlıĢkanlığın 
dıĢına çıkmak zordur. Hayallerimiz var ama risk almak istemiyoruz, ailelerimiz 
gibi yaĢamaya devam ediyoruz. BaĢarısızlık ve “âlem ne der” denilen korku 
girdabından bir türlü kurtulamıyoruz. Bir gün bu zinciri kırmak lazım, diyoruz 
ama hep lafta kalıyoruz değil mi? Kıranlara ise imrenerek bakıyoruz, onların ne 
kadar zorluk atlattıklarını düĢünmeden. 
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Her insanın uçmak için bir potansiyeli var. Sorun bunun farkına varabilmesidir. 
Bence iki tip insan vardır: Bir kısmı tavuklar gibidir, kanatları kullanılmadığı için 
körelmiĢtir. Kendi çevrelerinde bildikleri gibi „„annelerinin margarinini kullanmaya 
devam ederek ‟‟ yaĢarlar. ġikâyetlerinin sonu yoktur. Diğer taraftan kendi dalını 
bırakıp uçarak Martı Jonathan gibi bulundukları yerden daha yükseğe uçmayı 
baĢaranlar: Bunlar artık kartal olmuĢlardır.  
  
Her Ģey bizim kararımıza bağlıdır: Ya tavuk gibi olup kartallara özenip ama 
değiĢiklik yapmadan Ģikâyete devam edeceğiz ya da kartal olmayı seçip riskleri göz 
önünde bulundurarak hayallerimizi gerçekleĢtireceğiz. 
  
  
KAYNAK : 'Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Luis Sepulveda, Can Çocuk Yayınları. 
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Hıristiyan dünyasının en önem verdiği günlerden biridir Noel.  Hz. Ġsa‟nın 
doğum gününü kutlar alem.  
 
Günümüzün Noel kutlamaları Hıristiyan ülkelerde oldukça renkli geçer. Noel 
hazırlıkları aylar öncesinden baĢlar. Hıristiyanların Ġsa'nın doğumunu 
bekledikleri döneme “Advent Dönemi” denir  ve 24 penceresi olan advent 
takvimleri hazırlanır. Bu takvimlerde her pencerenin ardına çikolata ve 
Ģekerlemeler gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları 
yakılır. 
 
Advent mumları ve takvimleri haricinde artık ülkemizde de sokak ve dükkan 
süslemelerine, evlerimizde Noel ağacı bulundurmaya alıĢtık artık.  
 
Kutlamalar arife gecesi 24 Aralık‟tan baĢlar. 25 Aralık Noel yemeği yenir.  24 
Aralık günü- Arife günü- herkes bir telaĢ içindedir. Evin çocukları sabırsızlıkla 
akĢamın olmasını ve hediye paketlerinin açılma saatinin gelmesini bekler, 
büyükleri ise tüm ailenin bir arada olacağı bu gecede en güzel sofrayı kurmak 
için koĢtururlar.  
 
Arife gecesi yenen yemekler ülkelere göre değiĢiklik gösterebilir. Kimi kestaneli 
hindiyi bu gece yerken, kimi de balık ağırlıklı mezelerle ve ana yemeği yine 
fırında bir balık olacak Ģekilde sofralar hazırlar. 
 

Yılın En Süslü - En Eğlenceli Günü 

akdeniz‟de iki martı 

Binnur Akhun ÖNEN – Zeynep BRAGGİOTTİ 
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Gecenin En Önemli Anı 
Aile bir araya geldikten sonra aniden kapı çalar. Evin büyüklerinden seçilmiĢ bir 
kurban, pamuktan sakallar kaplamıĢ yüzünü gizleyebilme çabaları içinde kapıda 
belirir Noel Baba olarak.  
 
Ak sakallı Noel babanın bir elinde yere vurmakta olduğu asası diğer elinde 
çalmakta olduğu çanı vardır, üstelik bir de “ho ho ho” sesi çınlar kulaklarda. 
Yine de Noel babadan daha çok ses çıkaran birileri vardır elbette etrafta ; 
sevinç nidaları ile evi inleten çocuklar… 
 
En seyredilesi manzara çocukların yüz ifadeleridir. Korkma ile sevinme arasında 
gidip gelirler adeta. Noel Baba yüzünü göstermeme pahasına biraz bostan 
korkuluğu durumuna düĢmüĢte olsa yine de çocukları etrafında toplamayı 
baĢarır. Bu arada kapı önünde bekleyen hediye çuvallarının salona taĢınması 
için birkaç kiĢiyi de görevlendirir. Ve tek tek baĢlar paketlerin üzerinde yazan 
isimleri okumaya. 
Noel Baba hediyeleri dağıtır ve çocukların heyecanla paketlerini açtığı sırada 
“seneye görüĢmek üzere” dilekleri ile ayrılır aralarından. O senin Noel Baba 
seçilmiĢ adayı bir an evvel o kostümden ve pamuklardan kurtulup, katılır tekrar 
aileye. 
 
Gecenin kutlaması bol bol yenen yemekler, birbirine tokuĢturulan Ģarap 
kadehleri ve en önemlisi mutluluk nidaları arasında son bulur.  
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NOEL GÜNÜ 
 
Ertesi gün, 25 Aralık Noel günü tekrar toplanır aile bir araya. Sıra hindiye 
gelmiĢtir. Sabah saatlerinden itibaren baĢlar koca hindi piĢmeye. Yanına 
kestaneli kıyma sosu ve pilavı ile hazır olduğunda sofraya doluĢur herkes. 
Henüz arife gecesinde yenilenlerin hazmı olmamıĢken bir kez daha yemek 
yemek ne kadar zor olsa da, bayramdır bu, layıkıyla kutlanır.  
  
Her ülkede örf ve adetler farklılık gösterir elbette. Burada kaleme aldıklarım 
benim içinde bulunduğum Ġtalyan ailenin yaĢadıkları. Kısaca aktarmaya 
çalıĢtım. Daha detaylı bilgiler “Ġtalyan AĢkı-Ġtalyan Mutfağına Dair Bir Serenat” 
isimli kitabımızda okunabilir. 

 



69 

martı* 



martı* Aralık 2011 

40 89 

Yeni Yıla Milano‟da girmek için yeterli bir sebep… 
 
Bir YılbaĢı klasiği olan panettone kullanılan malzeme, besin değeri ve 
kaloriden yana zengin bir ekmektir. Ancak senede bir kez piĢirilen 
panettonenin zenginliği bununla sınırlı değildir. Yumurtanın ve tereyağın bolca 
kullanıldığı bu özel ekmek, isminin “etimolojik” kökenleri açısından da size 
zengin alternatifler sunar… 
Ġsterseniz bu özel ekmeğin adını 15. yüzyıl civarı Ġtalya‟da sadece yeni yıla 
girerken değil,  günlük ekmek olarak tüketilen Panett‟den aldığına 
inanabilirsiniz. 
 
Ya da zengin malzeme gerekliliğine rağmen fakir halk tarafından bile yeni yıl 
sofrasının olmazsa olmazı olarak kabul edilen “Pan di tono”‟nun devamı 
olduğu önerisini kabul edersiniz. 
Panettone ekmeğine yakıĢtırılan bu iki köken önerisi de tatmin edici 
gelmediyse size, son olarak Tonio‟nun hikâyesine kulak kabartabilirsiniz. 
 
Ancak Tonio‟nun ekmeği deyince de yalnızca bir hikâye ile karĢılaĢacağınızı 
sanmak bu ekmeğin her yönü ile ne kadar zengin bir ekmek olduğu 
gerçeğine ihanet etmek demek olacaktır. 
 
Bu konuyu biraz açmak lazım… Evet, 3 Tonio var. Biri damat Tonio, öbür ikisi 
de baba Tonio‟lar. Ve elbette her biri ayrı hikâyelerin kahramanları… 
 
•Babalardan birinin hikâyesi biraz karanlık, ya da rahatsız edici mi demeli? 
Hikâye der ki, yapabileceği en güzel ekmeği yapmak için fırıncı Tonio lüks 
malzemeler almaya ihtiyaç duymaktadır. Ve elbette bu malzemeleri almak için 
paraya da… En güzel ekmeği yapma tutkusu onu kızını zenginin biri ile zorla 
evlendirmeye kadar götürür… 
 

•Bir diğer baba Tonio ise çok daha sevimli:  
Milanolu genç bir soylu, Ughetto Atellani, fakir bir fırıncı olan Tonio‟nun güzel 
kızı Adalgisa‟ya aĢık olur. Ancak kızı almak için sadece asilzade olmak 
yetmemektedir. 

Panettone  



Bastoncini Al Cumino  - Kimyonlu Ricottalı Çubuklar 
BaĢlıktaki “ricotta” kelimesi sizi ürkütmüĢ olabilir. Kendimden biliyorum,  
Fırıncı ustası Tonio ister ki soylu delikanlı Ughetto yanında bir süre çalıĢsın, eli yüzü 
una – hamura bulansın,  güzel ekmek piĢirmek denen o sınavdan geçip kızını öyle 
alsın. Genç asilzade hikâyenin romantizmine romantizm katmak için elbette ki 
kolları sıvayıp iĢe koyulur… Fırında geçen günlerinde en güzel ekmeği elde etmek 
adına zenginliğinin ona sağladığı alternatif malzemelerden de yararlanarak bir 
gün leziz bir ekmekle çıkar fırıncı Tonio‟nun karĢısına…  
 
Fotoğraf altı: Panettone yapmak gerçek bir ustalık iĢidir. ĠĢte bu yüzden Ġtalyan 
kadınları bile bu tül dokulu özel ekmeği tutturamama ihtimaline karĢın iĢin ustaları 
tarafından hazırlanan panettonelerden satın alırlar her yılbaĢı. Panettonenin 
paketlemesi bile gelenekseldir. Ayrıca Ġzmir‟in Alsancak semti gibi Levanteni bol 
yerlerde yılbaĢı zamanı panettone bulmak iĢten bile değildir. Marsala Ģarabını 
büyük bir susuzlukla emmiĢ meyve Ģekerlemeleri ile haftalarca mayalanmıĢ 
hamurdan dolayı hayran kalacağınız bu ekmeği bulabilme Ģansınız azıcık olsun 
varsa bu Ģansı zorlayın derim… 
 
Ekmeği sadece Tonio değil tüm Milano çok sevmiĢtir… Ancak ekmek o günden 
sonra damadın adı ile değil de meĢhur ettiği fırının sahibinin adı ile anılır : “Pan di 
Tonio”,  “Tonio‟nun ekmeği”. --- Bu hikâyenin bir baĢka versiyonu ise damat 
adayının asilzade olduğunu saklayıp sıradan biri gibi Tonio‟nun yanına çırak 
olarak girdiğini söyler… Ama maksat yine aynıdır, Tonio babanın takdirini 
kazanmak… 
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Panettone yapmak gerçek bir ustalık iĢidir. 
ĠĢte bu yüzden Ġtalyan kadınları bile bu tül 
dokulu özel ekmeği tutturamama ihtimaline 
karĢın iĢin ustaları tarafından hazırlanan 
panettonelerden satın alırlar her yılbaĢı. 
Panettonenin paketlemesi bile gelenekseldir. 
Ayrıca Ġzmir‟in Alsancak semti gibi Levanteni 
bol yerlerde yılbaĢı zamanı panettone bulmak 
iĢten bile değildir. Marsala Ģarabını büyük bir 
susuzlukla emmiĢ meyve Ģekerlemeleri ile 
haftalarca mayalanmıĢ hamurdan dolayı 
hayran kalacağınız bu ekmeği bulabilme 
Ģansınız azıcık olsun varsa bu Ģansı zorlayın 
derim… 
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Son olarak da sıra da adı Tonio olan damat var. 
 
Bir Milanolu aristokratın kızına aĢık olan kendi halinde bir ekmek ustası bu kez 
meĢhur Tonio. AĢkının babasının dikkatini çekebilmek adına öyle bir ekmek 
yapar ki ustamız, sormayın gitsin. Ġçinde kuru üzümler, limon Ģekerlemeleri, 
portakal parçaları ve hatta bir miktar tatlı Marsala Ģarabı* bile olan bu ekmek 
elbette ki sadece âĢıkların bir araya gelmesini sağlamakla kalmaz bir de beĢ 
yüzyıldır silinip gitmeyen ve gitgide daha çok üne ulaĢan bir yılbaĢı klasiğine 
dönüĢür.  
 
Sanırım Toniolar arasında kalıp tarif için sabırsızlandınız .. O halde “Tonio‟su bol 
-  tadı yegâne” olan bu kek/ekmeğin tarifine geçelim hemen… 
 
Ancak standartları tutturan el yapımı (ve evde olduğu için de amatör) bir 
panettone yapmak gerçekten zor iĢtir.  Bu yüzden  
*Marsala Sicilya‟nın batı ucunda yer alan bir yerleĢim bölgesidir. Bölge halkının 
ürettiği Ģarapların farklılığı 18. yüzyılda baĢ gösteren bir ihtiyaca dayanır. Ġngiliz 
gemilerine uzun seyahatler boyunca dayanacak Ģaraplar üretme arayıĢına giren 
bölge halkı çözümü brandy de bulur. Sicilyalılar görürler ki brandy eklenmiĢ 
Ģaraplar değiĢen hava sıcaklıkları ve zaman faktörlerine rağmen diğer Ģaraplara 
nazaran kalitesini çok daha uzun süreler koruyor. ĠĢte o gün bugündür bu tip 
Ģaraplara güçlendirilmiĢ Ģaraplar deniyor. 
 
Marsala daha sonraları gemicilerin tekelinden çıkmıĢ ve kimi Ġtalyan yemeklerinin 
içine de girer olmuĢ. Yemek yapımı haricinde güzel ziyafetler esnasında da 
Ġtalyan sofralarına konuk olan Marsala Ģarabı ülkenin gurur kaynağı 
Ģaraplarındandır. Geleneksel sunumu ziyafetin ilk tabağından sonra ki 
aĢamasına denk gelir. Ayrıca Parmesan, Gorgonzola gibi nitelikli peynirlerin 
yanına eĢlikçi olarak da ikram edilir.  
 
•Alkol ve bekletilme oranlarına göre 4 tip Marsala bulunmaktadır. 
•Fine: 17° alkol ve minimum 1 yıl bekletilmiĢ 
•Superiore: 18° alkol ve minimum 2 yıl bekletilmiĢ 
•Superiore Riserva: 18° alkol ve 4 yıl bekletilĢ 
•Vergine Soleras: 18° alkol ve 5 yıl bekletilmiĢ 
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Panettone hakkında son bir not:  
Bu zengin ekmeğin içerdiği her malzemenin bir anlamı bulunmakta aslında… 
 
Üzüm = para 
 
Portakal = aĢk 
 
Limon = sağlık ve sonsuzluk gibi… 
 
Ancak ne kadar çok (böyle simgesel anlamı olan) malzeme o kadar çok tat ve 
mutluluk felsefesi zamanla unutulmaya yüz tutmuĢ. Bu da modern 
panettonelerde kalite düĢüĢü yaratmıĢ doğal olarak.  
 
Neyse ki Milano‟lu ekmek ve pastacı birlikleri ortak bir kararla bu kalite 
düĢüĢüne karĢı savaĢ açmıĢlar ve bir etiket fikri atmıĢlar ortaya. Bir nevi standart 
saptaması sayılabilecek olan bu etiket, belirli oranlarda malzeme eĢliğinde 
hazırlanan panettone paketleri üzerine yapıĢtırılabiliyor.   
 
Sözkonusu etiketler hassas tüketici için bir nevi kalite sembol kısaca. 
Bu arada pastacılar birliği diyince panettonelerin seri üretim eseri olduğu 
düĢünülmemeli. Tipik bir panettone fabrikasyon olamaz, illaki el yapımı 
olmalıdır. Böyle bir panettonenin hazırlanıĢı bir gün- iki gün değil 2 ay gibi uzun 
bir zaman sürecine yayılır. aralık ayında ilk mayası yapılmaya baĢlanan ekmeğin 
görkemli finali Noel‟den önceki son haftadır. Ġki ayda hazırlanan panettoneler 1 
ay içinde tüketilirler, ama elbette buzdolabında saklanarak.  
 
Kesmeden birkaç saat önce oda sıcaklığına çıkarılması gereken panettonelerin 
dokusu bu kadar uzun süreli bir mayalanmanın getirisi olarak lif lifdir.  
 
ĠĢte bu enfes doku ve tatdan dolayı Panettoneyi bitirememek gibi bir Ģansınız 
yoktur gerçi ama eğer ki bitiremezseniz üzülmeyin, panettone size bir yıl gibi bir 
süre daha tanır. Ancak bunun için sizden tek bir isteği vardır o da telavari bir 
delikli bez torba içinde saklanmak.  
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Hem makinede hem elde PANETTONE 
 
Malzemeler: 

 
1 bardak süt (Oda Sıcaklığında) 

 
1 yumurta (Oda Sıcaklığında) 

 
3 yemek kaĢığı tereyağı (Oda sıcaklığında)  
 
3 yemek kaĢığı Ģeker ya da bal (tatlılık oranı isteğinize göre biraz daha 
arttırılabilir) 
 
Yarım çay kaĢığı tuz 
 
1 bardak biga-biga yapmı için bakınız Tüm bölgelerin Ortak Paydası Biga. 
2 + 1/4 bardak un (biganız yoksa 3 + ¾ bardak un koyarak da panettonenizi 
yapabilirsiniz) 
2 çay kaĢığından biraz fazla instant maya (ya da yarısı oranında aktif kuru 
maya) 
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fotoğraf: Burak Dursun 



Hazırlayanlar  
Ayşe Dural  http://www.kultursanatajansi.com  
Can Sungur  http://www.cansungur.com  
Yasemin Sungur http://www.yaseminsungur.com  
Zeynep Kıyak  http://zeynepkiyak.wordpress.com 
Zuhâl Demirbağ Bozdağ http://www.fikrimical.com  
 
 
Katkıda Bulunanlar  
Ahmet  Durul   http://ahmetdurul.tumblr.com 
Asude Argun  http://www.asudeargun.com 
Ayhan A. Birlik   http://fikiriscisi.com/blog 
Bahriye Sarıkaya  http://www.dragonlance.be 
Binnur Akhun  http://anlatanne.blogspot.com  
Burak Dursun  http://www.burakdursun.com  
Burcu Tüzün  http://pazarlamacigiremez.blogspot.com  
Ceren Çıkın   http://www.ruhunevrenselcansikintisi.com  
Demet Ergin  http://www.kultursanatajansi.com  
Deniz Taşkın   http://her-telden.blogspot.com   
Ferhat Er  http://frhter.wordpress.com 

Gülengül Anıl  http://gulengulanil.com 
Gülşah Elikbank http://www.elikbank.com 
İlhan Sungur  http://www.ilhansungur.com 
İpek Aral Kişioğlu http://www.kaynagiminsan.com  
Matilda Levi  http://www.kultursanatajansi.com  
Meriç Renkver  http://www.kultursanatajansi.com  
Mert Serim  http://www.martidergisi.com 
Müge Cerman  http://www.mugecerman.com  
Nurcan Örtügen Gök http://www.ilkteleskobum.org  
Reyhan Çepik  http://www.vadidekireyhan.com 

Salih Malakcıoğlu  http://www.kultursanatajansi.com  
Serkan Söğüt  http://serkan.sogut.com  
Sevil Mert  http://www.cokokuyancokgezen.com  
Türker Baş  http://www.yeniik.com 
Tuğrul Akın  http://www.nesgayfe.com 
Ufuk Tarhan  http://www.m-gen.biz  
Yunus Baran  http://www.ordinaryunus.com  
Zeynep Braggiotti http://mutfakrobotu.blogspot.com  
Zeynep Kıyak  http://www.zeynepkiyak.com/ 
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