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Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. 
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Hayat amacımız nedir? 
 

“Dünyanın en tanınmıĢ martısıdır Jonathan Livingston. 
KonuĢan bir martıdır, filozoftur, yaĢam dersleri verir, geliĢime 
inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Yaratıcısı Richard Bach‟la 
okuyanları bambaĢka dünyalara götürürler.” 
 

ĠĢte benim en çok sevdiğim kitap Martı, beni çok etkiledi, 
öğretici oldu, geliĢtirdi. Sonra bir e-dergi oldu, blog oldu ve 
bizi her yere ve elbette sizlere ulaĢtırıyor. Okuyucularımız, 
takipçilerimiz dergimizi çevrelerine tavsiye ediyor. Basıyorlar. 
Mutluyuz, dergiyi hazırlarken bize cesaret veriyor tüm bunlar. 
 

Okuduğum bir sözden çok etkilendim. Güçlü yazar Leyla 
Erbil‟in Kalan  adlı Ģiir romanını okurken karĢıma çıkan Ģair, 
yazar, araĢtırmacı ġükran Kurdakul‟un dediği "hayatın anlamı, 
koĢulsuz olarak baĢkalarının iyiliği için yaĢamaktır" sözü beni 
tekrar düĢünmeye yöneltti. Martı dergisinin ile yaptıklarımız, 
mesleğimi icra ederken yaĢadıklarımızı düĢündüm, mutlu 
oldum. Bu yolda hep birlikte adımlar atıyoruz diye hissettim.  
 

Bu sayımızda kariyer sohbeti yaptığımız benim koçum, Cesur 
Sorular kitabının yazarı  Yönetici Koçu Dost Can Deniz‟in 
söylediği “Bu dünyaya ne yapmaya geldiğinizi bulun.” sözü 
ile de buluĢunca "hayatın anlamı, koĢulsuz olarak 
baĢkalarının iyiliği için yaĢamaktır" sözü hepimizin en çok 
üzerinde düĢünmesi lazım soru netleĢti. 
 

Hayat amacımız nedir? 
Haydi alın bir defter, önce soruyu yazın, sonra baĢlayın 
cevaplarınızı yazmaya, yeni yeni sorular çıkmasına izin verin.  
  
ĠĢte yine çok dolu bir dergi sizlerle. Bol vitaminli, doğal, 
yaĢadıklarımızdan… 
 

Sevgiyle mutlu olun…  

yasemin ne der 
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Martı Olmak, Martı’da Olmak... 

lafmacun 

-Martı Maynard; sen kendin olma, gerçek kimliğini bulma özgürlüğüne 
sahipsin... burada ve Ģu anda ve hiçbir Ģey engelleyemez seni. Yüce 
martı yasası, var olan tek yasa budur.  
- Yani uçabileceğimi mi söylüyorsun?  
- Özgürsün diyorum! Ġstersen yapabilirsin diyorum(…) 
  
Her birimizin sanırım bir zamanlar da olsa okuma ihtimali en yüksek okuduğu 
kitap Martı‟dan bir bölümle baĢladım. Sanırım Martı‟da yazmaya baĢladım diye 
yaptım bunu. Aslında Martı, hiçbir zaman aklımdan çıkmayan bir kitaptı.  Beni 
gerçekten etkileyen ilk kitaplardan biri olduğunu hiç unutmadım. O nedenle 
ağzımdan tadı hiç eksik olmadı.  Ama asıl Bach‟ın hiç vazgeçmeden kitabı 
hakkında çabalaması hep aklımdaydı. Kitap, “Martı Jonathan Livingston”un 
kendini aĢarak martı sürüsünden sıyrılma ve özgürlüğe ulaĢma mücadelesini 
anlatıyor.  Bu aslında biraz da kitabın yazarı Richard Bach‟ın bizzat kendi öyküsü.  
Bach, özgürlük, direnç ve umut kavramlarını bir martının kanatlarına bindirirken, 
umutsuzluk ve boĢluk içinde günlerini geçiren insanların serüvenlerini ustaca 
ortaya koyuyor. Bu hikâyenin içinde kendi de var. Bach, tüm zamanların en çok 
satan kitaplarından birini yazdıktan uzun zaman sonra bastırabiliyordu. Çünkü 
Martı, tam on sekiz yayınevinden ret cevabı almıĢtı. Bach, vazgeçmemiĢti. 19. 
yayınevi kabul ettiğinde, onlar da bu kitabın milyonlarca satacağını bilmiyordu. 
  

Uğur BATI 
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Sadece Bach da değil. ġu an kendilerini hayranlıkla yad ettiğimiz pek çok 
yaratıcının yeteneklerinden öte hedefleri vardı. Ve bu hedefleri gerçekleĢtirmek 
için azimleri vardı.  
 
Beethoven‟e ne dersiniz? Bir müzik efsanesi... Dahi... Ludwig‟in keman kutusunu 
gören hocası, kendisine ilk derste müziği bırakmasını önermiĢti.  
 
Tüm zamanların en fazla satan kitaplarından ABD‟nin en çok okunan 
yazarlarından William Saroyan. Ġlk kitabı basılmadan yayınevlerinden yüksekliği 
75 cm‟ye kadar ulaĢan ret mektupları almıĢtı.  
 
Peki, Margaret Mitchell‟in filmleĢtirilen ünlü̈ romanı Rüzgâr Gibi Geçti‟nin tam 38 
defa reddedildiğini biliyor musunuz?  
 
Örnekler, dünya döndükçe çoğalacak. Her biri de, insanın bir hedefinin 
olmasının değerini ortaya koyacak. Unutmamak gerekir ki, insan sonuçta 
inandığı, ortaya koyduğu Ģeydir. Bu anlamda baĢarılı olanlar nereye gittiklerini 
bilen kiĢilerdir!  
  
Bu ilk yazıyı Martı tavrında bitirelim. “Her Ģeyden önce Ģunu unutmamalıyız ki” 
“bir martı hiç vazgeçmeden yaĢayabilme kararlılığıdır. Ve bir kanadından 
öbürüne, tüm bedeni, düĢüncelerimizin ta kendisinden baĢka bir Ģey değildir. O 
zaman hep birlikte Martı olmanın(!) Martı‟da olmanın keyfine varalım. ” 
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Cemile SÖNMEZ 

Bir ‘Barış’ Çocuğu Dedi Ki 

anıyoruz 

Bu dünyadan bir BarıĢ Manço geçti. 7‟den 77‟ye hiç kimse onu  
unutmuyor. ġarkılarıyla, tarzıyla, dünyaya bakıĢıyla, ileri 
görüĢlülüğüyle hala yaĢıyor, anılıyor ve seviliyor. Bir Ocak günü 
doğan BarıĢ Manço‟ya Martı doğum yıldönümünde bir selam 
gönderiyor. 

Bazen küçücük bir ayrıntı alır götürür bizi bir yerlere... 
O kimsenin bizde bıraktığı ince sızının tınısı kalır yüreğimizde. 
Kıyıdan köĢeden karĢımıza çıkar zaman zaman; hatta bazen de zamansız. 
 
Ama kimileri vardır ki, ayrıntıdan ziyade tümüyle hayatınıza kurulmuĢtur sere 
serpe. 
 
Duyduğunuz bir sözde, herhangi bir ritimde, büyüğümüzün bir öğüdünde, 
yediğimiz yemekte, diĢ fırçamızda hatta. 
ĠĢte böyle “mühim kimseler” vardır kimilerinin hayatında. 
  
BarıĢ Manço da benim için hep öyleydi! 
  
Ben daha bir yaĢımdayken, bir adam vardı televizyonlarda kendine has 
yüzükleri, uzun saçları, dikkatleri üstüne toplayan jest mimikleri, keskin 
zekasıyla boy gösteren... 
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Annemler söylüyorlar Ģimdi, BarıĢ Manço televizyona çıktığı vakit, hemen 
alkıĢlamaya baĢlar, heyecanlanır, değiĢtirmeye kalktıklarında da hep 
ağlarmıĢım. :) Ki bunu bilir hiç yeltenmezlermiĢ bile kapatmaya. 
  
Bu bir yaĢımda da, 20 yaĢımda da değiĢmedi gerçi. 
 
Beni yakından tanıyan hemen hemen herkes bilirdi BarıĢ Manço'ya olan bu dev 
sevgimi. Babam da bu sevginin  en yakın tanıklarından biri olarak bana bütün 
kasetlerini alarak dünyaları verirdi. Hala özenle sakladığım, Ģimdiye kadar 
aldığım en değerli hediyelerdir onlar. 
 
Üniversitedeyken bile dolabımda onun resmi asılıydı. Gözümü açar açmaz ilk 
gördüğüm O'ydu. 
 

Ve ben gazetelerde resminin çıkacağını bildiğim zaman, sadece bir tanesine 
daha sahip olabilmek için, gazeteleri kucaklayıp getiren “adam olacak 
çocuğum” hala! 
 

Hiç değiĢmedim. 
  
Adam olacak çocuk demiĢken, ne çok isterdim onun programına çıkıp bir Ģarkı 
söylemeyi. Ġçten içten kıskanırdım da diğer çocukları. :) 
  
Artık çocuklarla ilgili yarıĢma yapma yasağı gelmiĢ duyduğuma göre. Yakın 
zamanda düzenlenecek bir yarıĢma vardı. Yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum 
ama yarıĢmanın içeriği en güzel gülen bebek yarıĢmasıydı. DüĢünüyorum da, 
acaba anneler babalar nasıl götürürler böylesi bir yarıĢmaya çocuklarını? 
Bebeklerin hepsi masumdur. Neyin yarıĢması bu? Evet, BarıĢ Manço da 
çocuklarla ilgili bir program yapıyordu ama orada çocukların hediyeleri, 
puanları belliydi: Ġstedikleri renk diĢ fırçası ve puanları hep "on puan, on puan, 
on puan"dı. 
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Küçükken diĢimin çok ağrımasından dolayı diĢçiye çok giderdik. DiĢçinin 
verdiği çikolatalar, Ģekerler, bebekler beni avutmazdı. O zamanlar annemin 
bana doğum günümde hediye ettiği kaset çalardan BarıĢ Manço kasetlerini 
takar, sızımı hafifletirdim kendimce. Sanki tüm Ģarkılarını sadece benim için 
söylermiĢ gibi gelirdi. Velhasıl yine kendimi onda bulurdum,  ki birçok çocuk 
onu çok severdi; 7'den 77'ye herkes hayrandı ona, bilirdim. 
  
Giyimi kuĢamı, söyledikleri, geride bıraktığı önemli eserleri, her hali, her Ģeyi ile 
örnek bir sanatçı ve ondan ziyade örnek bir insandı. Dünyanın her yerinden, 
her dilden insanla samimi bir dille iletiĢime geçen BarıĢ abimiz, TRT'de 
düzenlediği programla da dünyanın birçok ülkesini gezmiĢ ve bu nedenle ona 
"BarıĢ Çelebi" denmiĢti. Türkiye'nin dünyaya açılan yüzüydü o! Özellikle 
Japonya'da insanlar akın akın gidiyordu konserlerine. Hatta bizden daha fazla 
sahip çıktılar bile diyebiliriz. Bu kadar çok Ģeyi o kısa hayatına sıkıĢtırabilen 
birine haksızlık bile edildi. 
  
ġimdi, aslında BarıĢ Manço'nun daha vefatından önce düĢüncesinde olan ama 
çok zaman sonra Kadıköy Belediyesi‟nin de katkılarıyla Moda'daki müze olan 
evine gidip onu daha yakından hissedebilmemiz için fırsat verildi. Onun da 
dediği gibi adresi belli:  
 

BarıĢ Manço 
81300 Moda 
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Benim de bu kısa hayat yolcuğumda her daim sesi kulağımdan eksik 
olmayan değerli sanatçı ve her haliyle, tüm enerjisiyle örnek aldığım değerli 
insan... 
  
Çocukluğumdaki en güzel hatıraların içinde yer alan ses, 
  
iyi ki doğdun. 
  
Sadece bugün değil, her daim onu an(la)mak gereken insan, 
  
iyi ki doğdun. 
  
Unutulmayan, unutulmayacak olan Ģarkılara imza atan güzel isim, 
  
iyi ki doğdun. 
  
7'den 77'ye ulaĢmayı baĢaran barıĢ timsali. 
  
Doğum günün kutlu olsun... 
  
Bu arada gözün arkada kalmasın sakın; 'adam olacak çocuklar!' 
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Dilek ERİKLİLİ BECK    

Amerika‟da bu yıl Ekim ayında  “Ulusal Bullying‟ten Korunma “ ayi ilan edildi. 
Sadece Michigan, Montano ve South Dakota dıĢında 47 eyalet okullarda 
zorbalık olayına karĢı çıktı. 
 
Yeni yasa her ne olursa olsun, okullarda zorbalığa asla izin verilmeyeceğini 
söylüyor. Bu yasa kapsamında bütün devlet okullarında çalıĢanlar, zorba 
davranıĢlardan çocukları nasıl koruyabilecekleri konusunda eğitim görecekler 
ve okullar her türlü zorba davranıĢta bulunanları rapor edecekler ve  hatta 
sicillerine yazacaklar. 
  
Sanıyorum son yıllarda  çocuklar ve gençler arasında artan intihar olayları ve 
basının televizyon ve gazetelerde  bu konuya geniĢ yer vermesi, yasanın bir an 
önce çıkmasını sağladı. 
  
Dalga geçmek, ad takmak, grup dıĢında bırakmak, tehdit etmek, korkutmak, 
eĢyalarını almak ya da eĢyalarına zarar vermek, sözlü ve fiziksel sataĢma, 
kızdırma, cinsel taciz gibi davranıĢlarla örnekleyeceğim zorba davranıĢlar 
sadece okullarda değil, oyun bahçesinde yada internet ortamında da 
karsımıza çıkıyor. 
  
AraĢtırmalar gösteriyor ki neredeyse çocukların %50 si bu tür  sorunlarla 
okullarında karĢılaĢmıĢlar. Dünya genelinde bir problem olan bu konu, yeni bir 
oluĢum da değil, bizlerin, anne ve babamızın, hatta dedelerimizin okul 
yıllarında da vardı.   
  
Yıllardır süregelen bir problem ve üzücü olan bizlerin –ebeveynlerin- 
öğretmenlerin-yetkililerin bu konuda pek bir Ģey yapmaması ve bu kadar 
önemli bir konunun dikkate alınmaması, önemsenmemesi. Bu çocuklarımızın 
gelecekteki yaĢamlarını  etkilese bile bizlerin bunun farkında olmamasıdır. 
  

Bullying –Okullarda Akran Zorbalığı  

amerika‟dan bildiriyorum  

martı* 
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Bazı çocuklar bu tür zorba davranıĢlarla karĢılaĢtıklarında depresyona giriyor. 
YaĢadıklarını kimseyle paylaĢmıyor, kendine olan güvenleri yok oluyor ve 
kendilerini çok ümitsiz bir durumda görüyorlar. 
  
Ve ileriki yıllarda bir genç olarak yalnız, mutsuz, korkuya eğilimli, kendilerine 
güvensiz ve bir Ģeyleri hep yanlıĢ yapacak hissi duyuyorlar. Okula gitme 
istekleri de azalabiliyor. Bazıları da daha tehlikeli Ģeylere baĢvuruyorlar, silah 
taĢıyarak kendilerini koruma isteği ya da zor durumda bunu karsındakine karĢı 
kullanmak  ya da o kiĢiden öç almak gibi. 
  
Amerika'daki istatistiklere göre okulda zorbalığa uğrayan çocukların silah 
kullanma oranı daha fazla. 
  
Zorbalığa uğrayanların, bununla baĢa çıkması zor olmasına rağmen,  
problemin onlardan değil de  bu  zorba davranıĢları onlara yapanlardan 
kaynaklandığını  unutmamaları, böyle durumlarda güçlü olmaları ve arkadaĢ 
grupları ile vakit geçirmeleri gerekir. Yine araĢtırmalar gösteriyor ki bir grubun 
içinde olmanız size  karĢı zorba davranıĢta bulunma  sayısını azaltıyor. 
  
Zorba davranıĢlarla karĢılaĢan çocukların, gençlerin bunu mutlaka 
ebeveynleri, öğretmenleri yada okul müdürleri ile konuĢarak paylaĢmaları 
Ģarttır. Çünkü onlar bu durumu durdurmak için caba harcayabilir. 
  
Anne ve babaların, öğretmenlerin çocukların yetiĢmesinde sorumlulukları 
vardır. Kaç yaĢında olursa olsun, zorbalığın yanlıĢ bir davranıĢ olduğunu, hiç 
kimsenin  çocuklarımıza vurmaya, incitmeye, ad takmaya, dalga geçmeye v.b. 
davranıĢlara  hakkı olmadığı  önemle vurgulanmalıdır. Okul-aile birliği  bir 
arada bu sorunları bilinçli bir Ģekilde çözmeye çalıĢmalıdır. 
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Zorba davranıĢta bulunan çocuklar da  zorba olarak dünyaya gelmediler 
elbette yine araĢtırmalar ortaya koyuyor ki  genelde ev ortamında fiziksel  ve 
sözlü tacize uğrayanların,  benzer davranıĢları diğerlerine yapmalarıdır. 
  
Zorba davranıĢlarda bulunanlar: genelde  kendilerini güçlü zannederler, 
dikkat çekmek isterler (çünkü evde yeteri kadar ilgilenilmediğini, değer 
verilmediğini düĢünme), böyle davranarak okulda popüler olduklarını 
düĢünürler. Genelde çok güvensiz bir kiĢilik yapısı olmasına karĢın, bu 
ezikliğini kimsenin anlamasına izin vermezler. Kendilerinden daha zayıf, daha 
farklı, daha küçük kiĢileri kendilerine kurban olarak görüp, kurbanlarının 
kendilerine olan güvenini azaltıp, korkutmaktır amaçları. 
  
Yine Amerika‟daki istatistiklere göre  zorba davranıĢlarda bulunanlar, 
zorbalığa uğrayan kurbanlarına göre % 60 daha fazla suç  iĢlemeye yatkın 
oluyor ve 24 yaĢına kadar en az bir kez  hırsızlık, uyuĢturucu satma ve 
kullanma, dükkan yakma yıkma  v.b. suçlardan  yargılanıyor. 
  
Okulların zorbalığı önlemede Norveç‟te 1980 li yıllarda  araĢtırma yapılmıĢ ve  
bazı  çözüm yolları bulunmuĢ. 
•Okulda çalıĢanların, öğretmenlerin, okul müdürlerinin bu konuda 
bilinçlendirilmesi, hatta eğitim almaları 
•Zorbalığa karĢı olara geliĢtirilen sınıf kurallarına uyulması, sınıf toplantıları, 
bu konuda aileler ile toplantılar düzenleme 
•Zorba davranıĢta bulunanlar yada kurbanlar ile bire-bir toplantılar 
 
Bu program çok etkili olmuĢ ve 2 yıl içinde programı uygulayan okullarda 
zorba davranıĢlar ve bu davranıĢlara maruz kalan kurbanların sayısı yarı 
yarıya düĢmüĢ. Ve bu okul iklimini de olumlu etkilemiĢ. 
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Peki Türkiye‟de okullarda akran zorbalığı konusunda neler oluyor? 
  
Türkiye‟de maalesef bu konu Amerika, Avrupa ülkeleri, Kanada, Japonya ve  
Avustralya‟daki kadar önemsenmiyor. Yaptığım araĢtırmalarda Milli Eğitim 
Bakanlığının web sayfasında bu konu bir kaç sayfada belirtiliyor. 
 
Üniversitelerde araĢtırmalar yapılmıĢ ve tez, makale olarak yayınlanmıĢ. Bazı 
özel okulların web sayfalarında, bir kaç gazetenin ve derginin  makalesinde 
bahsediliyor. Bazı okullar kendi düzeylerinde bir Ģey yapmaya çalıĢıyor ama ne 
yazık ki bu çok önemli konu henüz hak ettiği yeri bulamadı. 
  
Sonuç olarak, farklı kıta, farklı ülke, farklı kültürler de olsa  istatistikler okullarda 
zorbalık konusunda benzer sonuçları gösteriyor. Önemli olan bu ciddi konunun 
ilkokul yıllarından baĢlayarak önemsenmesi, bir çok önlemler alınarak 
çocuklarımızın , ailelerin, öğretmenlerin bu konuda bilinçlenmesidir.  
  
Bir araĢtırma  
Ankara Üniversitesi‟nden Sn. Prof. Dr.Yasemin Karaman Kepenekçi ve   Sn. ġakir 
Cinkir‟in  200-2001 akademik yılında Ankara'da ki bir lisede 692 öğrenci 
arasında yaptıkları bir anket çalıĢması ve sonuçlarına göre: 
Hemen hemen her öğrenci bullying –(zorbalık ) deneyimini yaĢamıĢ. 

%33.5 i sözlü zorbalıkla 
%35.5 i fiziksel zorbalıkla 
%28.3 duygusal zorbalıkla 
%15.6 si cinsel tacizle  

karĢılaĢmıĢ. Kızlara göre erkekler gözle görülür derecede daha fazla zorbalığa 
hedef olurken bu daha çok fiziksel olarak itme, kakma, tekmeleme, kaba 
küfürler, bıçak çekme v.b.) kendini göstermiĢ. 
Kız ve erkeklerde en genel zorbalık turu ise itip kakma ve isim takma olmuĢtur. 
Ne yazık ki  araĢtırmaya katılanların üçte biri bu konuda hiç kimseden yardım 
almamıĢlardır. 
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Bir ebeveyn olarak çocuğumuzun bu tur zorba davranıĢlara maruz 
kaldığını nasıl anlarız? 
 
•Eğer kaybolmuĢ ya da hasara uğramıĢ eĢyalar ile eve geldiyse, 
•Değerli bir eĢyası,  kitabı yada özel takısı kaybolduysa, 
•Size açıklamakta güçlük çektiği sakatlanmalar,  yaralanmalar varsa 
•Eski davranıĢlarından farklı davranıyorsa, 
•Üzgün, kızgın, depresif olarak eve geliyorsa, 
•Kendi kendine zarar verme eğiliminde ise, 
•ArkadaĢ sayısında azalma varsa, 
•Kendini çok çaresiz hissediyorsa, 
•Ġntihara kalkıĢtıysa, 
•Okula gitmeye isteksizse, 
•Problemlerinden  hep kendini suçluyorsa, evden uzaklaĢma, kaçma giriĢiminde 
bulunduysa, 
•Her zaman yeteri kadar iyi olmadığını düĢünüyorsa, 
•Yemek yeme bozuklukları baĢladı ise, 
•Uyku uymada zorluk çekiyorlarsa, 
•BaĢ ağrısı, mide ağrısı gibi kendilerini hasta hissetme durumları varsa 
  

Bir ebeveyn olarak çocuklarımızın zorba davranıĢlarda bulunduğunu 
nasıl anlarız? 
•Diğer arkadaĢları ile tartıĢma, kavga etmek, 
•Fiziksel ve sözlü kavgaya karıĢmak, 
•Okul müdürünün odasına sürekli çağrılmak, 
•Parasındaki artıĢ ve nasıl alındığı açıklanamayan eĢyalar, 
•BaĢkalarını kolayca suçlayabilmek, 
•BaĢkalarının hareketlerinden kendini sorumlu tutmama  gibi davranıĢlardır. 
  

Türkiye‟de YayınlanmıĢ Kitaplar 
Dr. Tuncay Ayas - Okullarda yaygın sorun olan zorbalığı önlemek 
Yrd.Doç.Dr. Erkan Yaman BaĢa çıkma stratejileri ile okulda zorbalık ve siber 
zorbalık, kaktüs yayınları 
 
 
 
 
 

17 



martı* Ocak 2012 
martı* 



Yasemin SUNGUR 

Bir Yönetici Koçu: Dost Can Deniz  

kariyer sohbeti 

Benim geçtiğim yolun önemli bir bölümü, kendi sahip 
olduğum yetenek ve beceriler ile beni en fazla mutlu eden 
bazı Ģeyleri görmediğim ve yapmadığım yerlerden geçiyor. 
Benim hikayem daha mutlu bitiyor, çünkü bundan 12 sene 
önce, kendimi “kariyer” çarkının içinden çekip çıkarabildim. 
 
ġu anda yaptığınız iĢi kısaca tanımlar mısınız? 
Ben yönetici koçluğu yapıyorum. ĠĢim Ģirketlerin üst düzey yöneticilerine ve 
diğer profesyonellere, karĢılaĢtıkları bazı zorlukları aĢmaları ve bunu yaparken 
kendilerini geliĢtirmelerine destek olmak.. 
 
ġu an yaptığınız iĢ dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin 
yaptığınız iĢi yapan birisinin günü nasıl geçer? 
Tabi ki günün en önemli bölümlerinden biri danıĢanlarımla, onlarla yaptığım 
görüĢmelerle geçiyor. Bu görüĢmeleri birebir yapıyoruz ve her biri yaklaĢık 2 
saat kadar sürüyor. Bu Ģekilde genellikle günde 2 – 3 görüĢme olabiliyor. Öte 
yandan aynı zamanda kendi firmamı da yönettiğim için günün bir bölümünü 
de buna ayırıyorum: hizmet verdiğim firmalarla ve potansiyel müĢteri 
firmalarla toplantılar, proje yönetimi, ekibimdeki diğer koçlara destek olmak, 
diğer idari iĢler. BaĢarılı bir koç olmanın en önemli gereklerinden biri sürekli 
kendini geliĢtirmek. Bu da zamanımın çok önemli bölümünü ayırdığım 
Ģeylerden birisi, okumak, araĢtırmak, çeĢitli eğitimlere katılmak. Ve tabi ki 
kendi yaratıcı faaliyetlerim, en baĢta da yazmak, zamanımı ayırdığım Ģeyler 
arasında. 
 
ĠĢ hayatınıza baĢlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız? 
ĠĢ hayatıma bankacılıkla baĢladım. ODTÜ Endüstri Mühendisliği, ardından 
ABD‟de Lehigh University‟de MBA yaptıktan sonra Ġnterbank‟ta management 
trainee olarak iĢe girdim. Bankacılık hayatımı Ġnterbank ve iki diğer bankada 
Hazine Bölümlerinde dealer, chief dealer ve hazine yöneticisi olarak 
sürdürdüm.  
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1999 yılının sonunda o zaman çalıĢmakta olduğum bankadan istifa ettim. 
Ġstifa ettiğimde bir daha maaĢlı çalıĢmayacağımı biliyordum ama tam olarak 
bugün yapmakta olduğum iĢi yapacağımı bilmiyordum! 
 
Bu da hızlı bir biçimde geldi. Ayrıldıktan sonra kendimi ciddi bir Ģekilde 
“geliĢim” yollarına adamıĢtım, bir çok seminere gidiyor ve çeĢitli uzmanlardan 
destek alıyordum. Bu yol, daha o günlerde ülkemizde tanınmayan koçluk 
mesleğine beni götürdü ve rastlantı eseri gelen bir email sayesinde Coachville 
Graduate School Of Coaching‟e kaydoldum. Bu yol daha sonra Gestalt 
Institute of Cleveland‟a, sonrasında da çeĢitli evrelerle bugünkü olduğum yere 
kadar getirdi. 
 
Örnek aldığınız birileri var mı? 
Koçluk mesleğinin babası Thomas Leonard, ilk örnek aldığım kiĢi idi. 
Sonralarında, Gestalt Institute Of Cleveland‟ın ve Gestalt Center for 
Organization & System Development‟ın baĢkanı, benim de mentorum olan ve 
geliĢimimde büyük rol oynayan John Carter, örnek aldığım kiĢilerden oldu.  
 
KarĢılaĢtığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  
ĠĢimizi yaparken tabi ki arada bir “zorlu” bir danıĢan veya eğitim grubu oluyor, 
ama bunlar iĢin doğasından. Zorluk olarak adlandırabileceğim tek Ģey 
herhalde ülkemizde tanınmayan bir mesleği veya hizmeti ilk defa sunan kiĢinin 
çekeceği zorluklar... Onlar da zevkliydi aslında sanırım. 
 
Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 
10 senedir bu mesleği yapıyor olmak, ister istemez “sırada ne var?” sorusunu 
sorduruyor. Sanırım önümüzdeki dönemlerde iĢi yapan olmaktan biraz daha 
sıyrılıp, zaten yapmakta olduğum koçları yetiĢtiren kiĢi olma tarafına biraz 
daha ağırlık vereceğim. Bunun yanında yaptığım hizmeti daha farklı 
formatlara sokmakla ilgili bir kaç projem var. Bunlara odaklanmak ve hayata 
geçirmek, Ģimdiki hedeflerim. 
 
Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 
Astronot veya atom fizikçisi olmak istemiĢtim! 
 
En sevdiğiniz dersler hangileri idi? 
Valla okulu düĢündüğümde özellikle sevdiğim bir ders hatırlamıyorum. Zevk 
aldığım dersler vardı, matematik bazen, Türkçe‟de özellikle kompozisyon, vb. 
gibi. 
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En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri dikkatinizi 
çekerdi? 
Ġlkokul‟da üç öğretmen değiĢtirdim, ilki Mürüvvet Hanım‟ı severdim, ama 
neden severdimi adlandırmak için çok küçüktüm, sadece 1. sınıfı beraber 
geçirdik. 
 
Nasıl bir öğrenci idiniz? 
Fena bir öğrenci değildim sanırım. Ġlkokuldan sonra Anadolu Lisesi‟ni 
kazanmıĢtım, oradaki ilk senelerimde biraz zorlandım. Ġlkokulda resim yapan, 
Ģiir, hikaye, tiyatro oyunları yazan bir çocuktum, hatta ayda bir kendi elimle A3 
resim kartonuna çizdiğim “Sarımsak” adlı bir mizah dergisi bile yapıyordum. 
Anadolu Lisesi‟ne girince bayağı afalladım, çünkü daha önce aferim aldığım 
ve bana çok keyif veren bu Ģeylerle kimse ilgilenmiyordu. Mizah dergim, 
hazırlıkta bir sayı daha çıktı ve hocamın dalga geçmesi ile yayın hayatından 
ayrıldı. Böyle böyle ilk bir iki sene bocaladıktan sonra bu ortamda nasıl 
baĢarılı olacağımı öğrendim, adapte oldum ve ODTÜ Endüstri 
Mühendisliği‟ne kadar gittim. Ama herhalde tekrar koç olana kadar nadir bir 
iki yazı dıĢında pek bir Ģey yazıp çizmedim. Özeti herhalde Ģu: Ben bir 
çoğumuz gibi uyumlu olmak ve baĢarılı olmak için kendinden vazgeçen bir 
öğrenciydim. 
 
Okul hayatınızda ne gibi Ģeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 
katılıyordunuz? 
Lise ve Üniversite hayatımın en önemli aktivitesi müzikti. Bir rock grubumuz 
vardı, herhalde boĢ zamanlarımızın çok büyük bir bölümünü gitar çalarak, 
grubumuzla müzik çalıĢarak ve çeĢitli konserlerde, hatta klüplerde çalarak 
geçirdik.  
 
Üniversite eğitiminiz size neler kattı? 
Endüstri Mühendisliği‟nin bana kattığı en önemli Ģey, sistemik bakıĢ açısı. 
Herhangi bir konuyu sadece kendi baĢına değil, onunla etkileĢen tüm diğer 
faktör ve unsurlarla birlikte değerlendirmek, konulara doğrusal değil iliĢkisel 
bakabilmek. Bunun getirdiği içinde bulunulan durum ve bağlam hakkında 
doğru tespitler yapabilmek ki, bu da etkin çözümler bulmak konusunda ciddi 
bir avantaj ve fırsat sağlıyor. 
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ġans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaĢamınızı etkileyen? 
ġans veya rastlantı gibi gözüken Ģeyler var tabi ki. Örneğin ben MBA yapmaya 
gittiğimde orada doktorayı tamamlamakta olan arkadaĢımın Ġnterbank‟a 
yönetici olarak girmesi ve sonra bir konferans için üniversiteye gelmesi ve beni 
etkilemesi. Daha önce bahsettiğim, koçlukla beni tanıĢtıran email. Bunun gibi 
bir kaç olay, kariyerimde önemli rol oynadı. 
 

Bu dünyaya ne yapmaya geldiğinizi bulun. 
 
Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha baĢarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Ġki açıdan ele alalım bu soruyu. Önce yaptığım meslek açısından: Yönetici 
Koçluğu ve genel olarak koçluk, maalesef mezun olduktan hemen sonra 
yapılacak bir iĢ değil. Gerçekten insanlar kendi geliĢimleri ile ilgili destek 
alacakları kiĢilerin belli bir hayat ve meslek tecrübesine sahip olmasını haklı 
olarak bekliyorlar. O açıdan bu mesleği ileride yapmak isteyecek arkadaĢlara 
önce baĢka alanlarda deneyim edinmelerini, ama bir yandan da kendilerini 
geliĢtirmelerini öneriyorum. 
 
ĠĢin diğer açısı da Ģu: Benim geçtiğim yolun önemli bir bölümü, kendi sahip 
olduğum yetenek ve beceriler ile beni en fazla mutlu eden bazı Ģeyleri 
görmediğim ve yapmadığım yerlerden geçiyor.  
 
Benim hikayem daha mutlu bitiyor, çünkü bundan 12 sene önce, kendimi 
“kariyer” çarkının içinden çekip çıkarabildim. Bunu yapmasaydım, 
muhtemelen dıĢarıdan gayet baĢarılı gözüken ama içerisinde boĢluk hisseden 
ve mutsuz bir genel müdür yardımcısı veya hatta genel müdür olacaktım. Ben 
Ģanslıydım, ama benim kiĢi Ģanslı olmayan insanlardan oluĢan bir toplumda 
yaĢıyoruz. ġimdi söyleyeceklerim o kadar çok tekrarlandı ki artık, 
kanıksanmanın getirdiği anlam yitirme hastalığına tutuldu, ama yine de 
bundan önemli söylenebilecek Ģey yok: Bu dünyaya ne yapmaya geldiğinizi 
bulun. Formunuz ne, siz neyi iyi yaparsınız, ne sizin bu dünyada olma 
amacınızı yerine getirir. Bu soruları sorun. Yanıt bulamasanız bile sormaya 
devam edin. Siz mutsuz ve tatminsiz baĢarılılar sürüsünün peĢine takılmayın. 
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Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Sistemik bakabilmem ve paternleri görebilmem, inandığım ve yapmak istediğim 
Ģeylere kendimi tutkuyla adayabilmem ve güçlü olduğum alanlarda herhangi bir 
ön hazırlığa gerek duymadan yaratıcılığımı kullanarak spontan çözümler 
bulabilmem. 
 
ĠĢinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliĢtirmek istersiniz? 
Herhangi bir sonuç beklemeden Ģimdide, anda, önümdeki gerçeklikle kalabilme 
becerimi... 
 
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Kendimi nasıl mutsuz ettiğimi bulup bunları yapmaktan vazgeçerim!  
 
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  
En büyük hobim Ģu anda kendimi geliĢtirmek. ÇalıĢmadığım zamanın önemli 
bölümü bununla geçiyor. Okumak, felsefi çalıĢmalar, seyahatler, eğitimler, vb. 
Bunun dıĢında bir motosikletim var, onunla gezmek, ayrıca egzotik yerler 
görmek, özellikle de Afrika ve Afrika‟nın doğası, benim için en büyük dinlence 
ve eğlence. 
 
Sizi yönlendiren, geliĢtiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım. 
Ayn Rand – Hayatın Kaynağı, Atlas Silkindi 
Jed McKenna – Aydınlanma Çılgınlığı serisi 
Daniel Quinn – Ġsmail 
Film olarak  
Atlara Fısıldayan Adam – Robert Redford 
Tabi ki Matrix serisi 
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Ufuk TARHAN 

Saklamayın ve Saklanmayın! 

martı dijital gelecekte 

 Büyük sorunlar aslında daima açık açık öylece bize doğru bakarlar bakmasına 
da pek çok kiĢi onları; 
  
Görmezden gelir 
Görmezden gelmeye çalıĢır 
Görür saklar 
Gösterilir saklanır 
  
Ve de ucundan ucundan geleceğinden yemeğe baĢlar… Bazen da hart! diye 
ısırmıĢ olur ve nelere yol verdiğinin farkına varmaz… 
  
Her ölçekte bu böyledir. Hissedildiği, görüldüğü, bilindiği halde geçiĢtirilmeye 
çalıĢılan her ama her konudaki problem sonrasında, iyice semirip, büyüyerek 
gelir kafamıza patlar, bizi darmadağın eder… Daha doğrusu onu ciddiye 
almadığımız için bunu biz kendimize yapmıĢ oluruz. Kadim lafımız; “yazın 
yediğin hurmalar kıĢın poponu tırmalar” hesabı, üstüne gidilip çözülmeyen, 
müdahale edilmeyen her sorun, sorun olmaya ve büyümeye devam eder… 
Hani “hiçbir Ģey yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz ya…” Burada da 
sistem öyle çalıĢıyor iĢte… 
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Kendi kendine geçti sanılanlar ise çoğunlukla baĢtan yanlıĢ tanımlanmıĢlar ve 
haksız yere “sorun” olarak mağdur ya da yoktan yere var edilmiĢlerdir. 
  
Oysa akıllı ve özgüvenli insanlar bilirler ki her sorun gerçek anlamda bir fırsat, 
büyük sıçramalar için göz alıcı bir iĢarettir. “Allah kahretsin!” denilen pek çok 
Ģey, kiĢi, durum aslında, bangır bangır hayattaki, iĢteki, iliĢkideki, sağlıktaki, 
çevredeki önemli bir iyileĢtirme, güzelleĢtirme, Ģans alanını iĢaret ediyor, sorun 
bunalımlısını bunun için uyarıyor, dürtüyordur…  
  
Tepelere tırmananlar iĢte “sorun sorunsalına” böyle bakanlardır. Yoksa onlar da 
oralara çıkarken ne badireler atlatmıĢ, ne dertlerle uğraĢmıĢlardır… 
Ohhhoooo.!!! Hele bir sorun, can kulağıyla dinleyin ve görün bakalım, her 
baĢarının altından halledilmiĢ, üzerine gidilip çözülmüĢ kaç bin tane/cins 
problem leĢi yatıyor… 
  
Sakın kaçmayın, saklamayın, saklanmayın! Hele bir varın üstüne de bakın nasıl 
tırsacak o sizi bunaltan “sorun”…  Unutmayın “deli deliyi görünce değneğini 
indirirmiĢ” ya “sorun da çözüme yeltenen sizi görünce tabana kuvvet kaçacak”, 
emin olun… DenenmiĢtir  
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Sevil MERT 

Mardin‟in garip gezgin Elmayra‟nın kulağına fısıldadıkları 
insanı masal dünyasına sürüklüyor. Girin o dünyaya… 
 

Mezopotamya’ya Tepeden Bakan Şehir 

Mardin 

  
“Ey Güzel Mardin! Uzaktan bana hep çok gizemli, çok derin, çok etkileyici 
görünürdün. Uzun zamandır sana gelmek ister, fırsat kollardım. 2011‟i 
kapatırken yılın son günlerinde sonunda kavuĢtuk. Sonunda ben de senin sarp 
sokaklarında dolandım, insanlarınla sohbet ettim, tarihini anladım, 
yemeklerinden yedim, suyundan içtim.” 
  
Evet bunlar garip gezgin Elmayra‟nın, yani benim, Mardin‟in kulağına 
fısıldadıklarım.  
  
Aylar öncesinden Diyarbakır‟a bilet almıĢtım, sırf Mardin‟i görebilmek için. 
GitmiĢken Diyarbakır, Hasankeyf ve Midyat‟ı da gezdim ama Mardin‟den 
bahsetmek istiyorum. Mezopotamya‟ya tepeden bakan ama bir o kadar da 
mütevazı Mardin‟den... Onlarca farklı kültürü, dili, dini aynı yerde harman etmiĢ 
ve birbirine karıĢtırmadan yaĢatmıĢ olan Mardin‟den...  
  
Gece geç vakit ulaĢtık Mardin‟e... Mardin‟in Diyarbakır yönünden gece 
manzarası çok etkileyici derler. Bendeki aksi kader, biz tersten Midyat yönünden 
gördük ilk onu. Daha sarp, daha sert tarafından baktık ilkin. Yine de uzakta, 
sanki bulutların üstünde oturur gibi aĢağıya bakan ıĢıklarını gördüm önce. 
Sonra yavaĢ yavaĢ o ıĢıkların içinde buldum kendimi... Benim masal Ģehrim, 
rüya Ģehrim Mardin‟e gelmiĢtim sonunda. 
 
Mezopotamya burası 
Ġnternetten rezervasyonunu yaptırdığım otele arabayla ulaĢamayacağımızı 
anlamamız kısa sürdü. Eski Mardin‟de tek bir cadde var, o da tek yön. GidiĢ var, 
dönüĢ yok. Diğer bütün sokaklar sadece eĢeklere ayrılmıĢ. Otelden gelip bizi 
caddeden alıyorlar. 
  
  

hayallere yolculuk 
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Abbaralar arasından, daracık sokaklardan, kirli, yıkık dökük sokaklardan 
geçip otelin arka kapısına geliyoruz. Bir an için korkuyorum, acaba ne 
çıkacak karĢıma diye. O küçücük kapıdan içeri girince 1000 yıllık bir Mardin 
evinin avlusunda muhteĢem bir Mezopotamya manzarası çıkıyor karĢıma. 
Gece sanırsın karĢısı deniz. Denizde irili ufaklı gemiler, tekneler ıĢıklarını görür 
gibi.. Halbuki Mezopotamya burası... Sabah anlayacağım ki, göz alabildiğine 
ova, geceleri denize dönüĢüyor. 
 
Cumartesi akĢamında vardık Mardin‟e. Heryer kapalı, turist sezonu çoktan 
bitmiĢ. Eski Mardin sakin günlerini yaĢıyor. Bizim dıĢımızda yollarda birkaç 
yabancı turist var sadece. Yemek için kapanmak üzere olan çok salaĢ bir 
kebapçıya giriyoruz. Mardin kebabı atıyor hemen ocakbaĢına. O kadar 
lezzetli ki... Sohbet de öyle... ÇalıĢanların üçü de Ġstanbul‟dan memleketlerine 
geri dönmüĢler. Ġstanbul‟da adını bildiğimiz kebapçılarda çalıĢırken artık 
memlekette de geçim sağlayabilir olduk diyorlar. Mardin gezimiz sırasında 
bunu baĢka Mardinlilerden de duyacağız. Bunu duymaktan çok keyif aldım. 
Turizm arttıkça Mardin‟de iĢ olanakları arttığı için memleketlerine geri 
dönenler, geri dönüp kendi iĢini kuranlar, geri dönüp Mardin‟in güzelleĢmesi 
için uğraĢanlar... Onlar Mardin‟in güzel insanları... Onlar insan...  
  
Otelimiz tam bir Mardin Evi. Yüksek taĢ duvarları, iĢlemeli güzel kapıları, kat 
kat avluları ile bütün günümü burada geçirebileceğim kadar keyifli. Manzara 
güzel, güneĢ pırıl pırıl. Mardin beni beklemese avludaki masada günlerimi 
geçirebilirmiĢim gibi.  
 
Pazar günü Mardin Müzesi‟nde 
Pazar sabahı Mardin sokakları oldukça sessiz. Zaten sezonu da olmadığı için 
esnaf da ağırdan alıyor. Bütün bunlar bizi durduramıyor elbette. Otelden çıkıp 
Mardin sokaklarını keĢfe dalıyoruz. Ġlk durak Ulu Camii, ama restorasyon 
nedeniyle kapalı 
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Ġçeri girebilir miyiz diye Ģansımızı deniyoruz ama ne yazık ki olmadı. Yukarıya 
doğru devam edip Mardin Müzesi‟ne giriyor ve her zaman olduğu gibi 
haritamızı alıyoruz. Her ne kadar gelmeden dersime çalıĢmıĢ ve gezilecek yerler 
listemi hazırlamıĢ olsam da haritayla gezmeyi ayrı seviyorum. Mardin‟i gezerken 
unuttuğumuz bir Ģey oldu. Pazar günü kiliselerde Pazar ayinleri var, bizi içeri 
almıyorlar. Pazartesi günleri de müzeler kapalı. O yüzden ilk planı tersine 
çeviriyoruz. Pazar müzeleri bitireceğiz, Pazartesi kiliseleri. Mardin Müzesi küçük 
ama gezilmeye değer. Benim en çok ilgimi çeken Kırk Haramiler definesi 
olduğuna inanılan parçalar.  
  
Mardin Müzesi‟nin üst kısmı Süryani ailelerin yaĢadığı bölge, ara sokaklarda 
gezerken Mardin‟in gönüllü rehberlerinden biri bize eĢlik ediyor, Mor Behnam 
Kilisesine (Kırklar Kilisesi) giriyoruz. Ayin yüzünden yine içeri giremiyoruz ama 
avlusu bile güzel. Mardinli gönüllü rehberler daha sonra da sık sık karĢımıza 
çıkacak, önceleri sempatik gelse de bir süre sonra yakanızdan bahĢiĢ için 
düĢmeyen bir çocuk sürüsü haline dönüĢebiliyor dikkatli olmak lazım. Umarım 
yabancı turistleri de böyle taciz etmiyorlardır. Bir Süryani ailesinin evini de ziyaret 
edip, ev yapımı Ģarap tadına da bakma fırsatı yakalıyoruz. ġarapla aram 
oldukça iyi olmasına rağmen Süryani Ģaraplarını çok sevemedim, taze Ģarap 
sevmediğim için herhalde.  
  
Vakit kaybetmeden Eski Mardin‟in öbür ucuna Valilik binasının hemen 
karĢısındaki Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi‟ne gidiyoruz.  Çok iyi restore 
edilmiĢ bir bina, çok güzel bir sergi salonu. Mardin‟e gidip de görmeden 
dönmeyin. Yeri gelmiĢken söyleyeyim, Eski Mardin merkezindeki en ihtiĢamlı 
bina Valilik binası. Ben güvenlik görevlisine Ģirinlik yapıp içeriye girip gezdim, 
dıĢarısı kadar güzel.  
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Selam vermek bir gelenek 
Mardin büyük bir değiĢim geçiriyor. Onlarca bina restore ediliyor. Kaçak 
yapılan ve Mardin‟in mimari dokusunu bozan binalar önce boĢaltılıyor, sonra 
da yıkılıyor. 2 bine yakın yıkılması planlanan bina var, 2011‟de 700 tanesi 
yıkılmıĢ. Unesco, Anıtlar Yüksek Kurulu, Mardin Valiliği ve Belediyesi büyük bir 
proje yürütüyor. Dokuyu bozmadan, dokuyu bozan binalar yıkılıyor, eskileri 
restore ediliyor. ÇalıĢma tamamlandığından Mardin silüeti çok daha güzel 
olacak. Sabancı müzesinin altında kalan bölüm büyük ölçüde düzenlenmiĢ ve 
sokaklarda gezmek büyük keyif.  
  
Mardin Kalesine çıkmak istiyoruz, bize gülüyorlar. Askeri bölge olduğu için 
kaleye çıkmak yasak. Tamamen doğal kaya üzerine inĢaa edilmiĢ bu kale 
kesinlikle çok korunaklı. Askeri alan olma nedeni de bölgedeki en yüksek ve 
korunaklı nokta olması imiĢ.  
  
Mardin sokaklarında gezerken dikkatimi geçen bir baĢka konu ise özellikle orta 
yaĢ ve üstündeki herkesin mutlaka selam vermesi. Umarım bu gelenek genç 
nesillere de aktarılır. Kendimizi turist değil de misafir gibi hissettirdikleri için 
Mardinlilere bir kez daha teĢekkür ederim.  
  
GüneĢ batmadan Mardin‟e 30 km mesafedeki Dara Köyü‟ne gidiyoruz. 
Mezopotamya‟nın en önemli merkezlerinden biriymiĢ burası. Çok büyük bir 
alana yayılmıĢ dev bir medeniyet. Oğuz köyü ile antik Ģehir birbirine girmiĢ. 
Büyük kısmı hala toprak altında. Kazı çalıĢmaları da yapılmıĢ ancak ödenek 
yetersizliğinden dolayı Ģuan devam etmiyormuĢ. Yeraltı sarnıçları, depolar, 
yerleĢim yerleri, surlar... Bu medeniyet keĢfedilmeyi bekliyor. Sınıra çok yakın bu 
köy değeri anlaĢılırsa tam bir turist merkezi olabilir.  
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Mardin‟e geri dönerken aklımda hep “neden” sorusu var, “neden bu kadar 
büyük medeniyetlerin kıymetini bilmiyoruz?”, “neden bunca değeri toprak 
altında yatırıyoruz?”  
  
Mardin kebabo ve Ġtalyan kahvesi  
AkĢam yemek yediğimiz yer bu kez Mardin‟in modern yüzü. Yine restore 
edilmiĢ eski bir Mardin evi kafe olarak hizmet veriyor. Mardin‟e özgü kebapları 
da Ġtalyan kahvesi de içebileceğiniz bir yer. Bütün akĢamı orada geçiriyor, önce 
iĢletmecileri ile sonra da oranın restorasyonunda görev alan arkeologla uzun 
uzun sohbet ediyoruz. Mardin ile ilgili çok Ģey öğreniyoruz. Buradaki 
potansiyelin birkaç yıl içinde nasıl da geliĢeceğini, oranın insanlarının bunu 
nasıl da dört gözle beklediğini... Umarım o gün geldiğinde ne sen, ne de 
insanların değiĢmez sevgili Mardin.  
  
Ertesi sabah yine erkenden ayaktayız. Otelin avlusundaki keyifli kahvaltıdan 
sonra hemen sokağa atıyoruz kendimizi. Kayseriyye ve Ulu Cami çevresindeki 
bakırcıları izleyerek önce Kız Meslek Lisesi olarak kullanılan büyük ve ihtiĢamlı 
yapıyı ziyaret ediyor, sonra da Zinciriye Medresesi‟ne gidiyoruz. Medrese 
üniversite vakfının elinde imiĢ, ne yazık ki üst katlara geçmeye izin verilmiyor. 
Burada da Ģirinlik yapmayı denedim ama nafile.  
  
Mardin‟in ara sokaklarını tavaf ediyoruz, en çok eĢekler ilgimi çekiyor. Çöp, 
eĢya, insan... He rĢeyi onlar taĢıyor. Bizim taksilerin yerine orada eĢekler almıĢ. 
Belediyenin kadrolu eĢekleri bile varmıĢ. Dün giremediğimiz kiliselere bugün 
girebiliriz diye ümit etmiĢtik ama bugün de tamamen kapalılar. Birkaçının 
kapısını zorluyoruz ama kapı duvar. AnlaĢıldı, kiliselerden yana Ģansımız yok bu 
defa.  
 
Telkari, Dayrulzeferan, Kasimiye medresesi… 
Mardin deyince akla hemen gümüĢ iĢleri, Telkari geliyor. Telkarinin asıl vatanı 
Midyat, söylemedi demeyin. Mardin‟de de oldukça fazla çeĢit var elbette. Bir 
iki hatıralık almak güzel, ancak asıl orijinal tasarımlar ve bol çeĢit için Midyat‟a 
yolunuzu çevirmelisiniz.  
  
Çay saatinde Mardin‟e 9 km mesafedeki Deyrulzaferan Manastırına gidiyoruz. 
Çay bahane tabii ama safranlı çayını denemenizi öneririm. Süryani Patriklik 
Merkezi olarak da hizmet vermiĢ bu yapı, Mezopotamya manzarası, güzel 
mimarisi ile insanı etkiliyor. DıĢarıda çay içerkenki sessizlik ise neden 
manastırın burada olduğu anlamaya yetiyor.  
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Kasimiye medresesi ile günü bitiyoruz. Artuklu mimarisinin son örneklerinden bu 
medrese hala ihtiĢamını koruyor. Gün batarken yine Mardin fotoğrafı çekme 
derdindeyiz, birkaç yerden deniyoruz ama istediğimiz gibi bir poz 
yakalayamadık. ġu silüeti bozan binalar biran önce yıkılsa da gerçek güzelliği 
ortaya çıksa bu asi delikanlının.  
  
Son akĢam kendimizi meĢhur Cercis Murat Konağı‟na atıyoruz. Mardin‟in ünlü 
kaburga dolmasının tadına bakıyoruz. Onu yiyince baĢka bir Ģeye yerimiz 
kalmıyor, halbuki baĢka yemekleri de denemek iyi olurdu.  
  
Salı sabahı Diyarbakır‟a doğru yola çıkıyoruz. Aklımızda Mardin‟in güzel 
insanları, Mardin‟in lezzetli yemekleri, Mardin‟in farklı mimarisi... Farklı kültürleri 
tanımak için dünyanın öbür ucuna gitmenize gerek yok. Ülkemizin her ucunda 
farklı bir kültür, farklı bir dünya var... Onları tanımakla baĢlayın... 
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Ceren ÇIKIN 
Ah Mine’l-Aşk  

20 

 Sabr etmeyen belâlarına aĢkın anmasın, 
NûĢ etmesin Ģarâbı kaçanlar humârdan. 
  
(Belalarına katlanamayacak olan aĢkın adını anmasın,  
Sonunda baĢım ağrıyacak diyen aĢk Ģarabından içmesin.) 
  
TaĢlıcalı Yahya Bey (öl. 1582)  
  
  
“Ah aĢkın elinden [neler çektik]” anlamına gelen bu serzeniĢ, 18. yüzyılın büyük 
aĢk Ģairi, bir gönülde akıl ve aĢkın aynı anda var olamayacağını söyleyen Hüsn-
ü AĢk‟ın yazarı ġeyh Galip‟e aittir. Rivayetlere göre, evlilik çağındaki delikanlılar 
bu cümleyi hat sanatıyla tablolara iĢletir evin duvarına asarlarsa evlenmek 
istedikleri anlamına gelir; aĢk acısından ölenlerin mezar taĢına bu cümle kazılır; 
beĢeri ya da ilahi aĢkı tarifte hep bu cümle anılır.  
 
 
  

ruhun evrensel can sıkıntısı  
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Ġskender Pala‟nın, Divan Edebiyatı hakkındaki en anlaĢılır ve açıklayıcı eserinin 
adı da budur. Pala, “BaĢtan sona aĢkın beyanıyla dolu” olan divan 
edebiyatının bir “aĢk edebiyatı” olduğunu söyler. Doğu‟nun romantik 
imgelerinin çözümlenebileceği bu edebiyatta aĢk, âĢık ile maĢuk (sevilen) 
arasında daha çok aĢığı ilgilendiren bir durumdur. Buna üçüncü kiĢi olarak 
bazen rakip (ağyar) de dâhildir.  “AĢk oyununu sahneleyenler” iĢte bunlardır. 
Sevgilinin baĢlıca özelliği acı ve ıstırap vermektir. Sevgili, “Zulüm ve eziyette 
aĢırı sınırları zorlar, cana kasteder. Kimse ona hesap soramaz. Gönlü taĢtır, 
merhamet kelimesini bilmez. Muhammet Nur Doğan, “Divan Edebiyatı‟nda 
AĢk” adlı makalesinde, gam (üzüntü, acı, keder) kelimesinin “aĢk nedeniyle 
çekilen acıların adı” olduğunu ve çoğunlukla aĢk kelimesi yerine kullanıldığını 
söyler. AĢk, insanın baĢına yıldırım gibi habersiz ve aniden gelir ve en doğal 
getirisi acıdır, eziyettir, türlü çeĢit mihnettir. Tüm mihnetlere gönül rızasıyla 
katlanmak aĢığın baĢlıca görevi hatta yükümlülüğüdür. Yani aĢk, acıdır; aĢk 
acısı, aĢkın ta kendisidir. “Peki, böyle birisi nasıl sevilir?” Çünkü “aĢığın 
elinden baĢka bir Ģey gelmez ve onu sevmek için yaratılmıĢtır.” Doğan da “AĢk 
aslında sevgili ile buluĢma, ona kavuĢma arzusunun ama buna bir türlü 
muvaffak olamamanın insan ruhunda uyandırdığı çeliĢik ve karmaĢık 
duyguların beslediği bir fırtınadır. Sevgiliye kavuĢamayan aĢığın ruhu ve zihni 
giderek bu tutku ile dolacak ve bu ayrılık derdi yani aĢk hastalığı garip bir haz 
haline dönüĢecektir” der. Ve artık âĢık, vuslatı arzulamamaya baĢlar, çünkü 
yaĢadığı acının verdiği hazzı kaybetmek istemez. Divan Ģiirini psikanalitik 
açıdan inceleyenler oldu mu bilemiyorum. Divan Edebiyatı aĢk acısını âdeta 
kutsuyor, kutsallaĢtırıyor. Fakat aĢk bu Ģekilde tarif edildiğinde kulağa 
gerçekten de ruhsal bir hastalık gibi gelmiyor mu? 
 
Divan Edebiyatının Altın Çağının En Popüler Çifti: Kanuni ve Hürrem  
  
Divan Ģairleri, ideal aĢkı bu Ģekilde tarif ededursun, divan Ģiirinin en popüler 
olduğu ve altın çağını yaĢadığı Kanuni devrinde ve resmen destek gördüğü 
Kanuni‟nin sarayında aĢk, hiç böylesi ideal, aĢkın yaĢanıĢ biçimi hiç bu kadar 
erdemli değildi. MuhteĢem Yüzyıl dizisi sebebiyle, yüzyıllar önce Hakk‟ın 
rahmetine kavuĢmuĢ olsalar da son dönemin en popüler çifti malumunuz 
Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan. Bu çift ve yaĢadıkları aĢk ile ilgili 
en sağlıklı bilgiyi edinebileceğimiz kaynak ise dizinin tarihçi danıĢmanı Erhan 
Afyoncu‟nun dönemle ilgili derlediği bilgilerden oluĢan kitabı MuhteĢem 
Süleyman. 
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Tarihçilerin çoğunlukla Roxalana olarak andıkları, çoğu harem kadını gibi 
kökenini kesin olarak bilemediğimiz Hürrem Sultan, tahminen 14–17 
yaĢlarındayken Tatarlar tarafından kaçırılarak Harem‟e satılmıĢtı. Kanuni‟nin 
gözdesi olmasından itibaren ise padiĢahın ilk eĢi Mahidevran Sultan ile 
aralarında ciddi ve çekiĢmeli bir rekabet baĢ göstermiĢti. Venedik elçilerine 
göre Hürrem, -aslında ülkelerin tarihine ve kaderlerine damga vuran diğer 
kadınlar gibi- çok güzel bir kadın değildi ama “zarif, Ģık, cilveli ve çekiciydi.” 
Güler yüzü nedeniyle de Müslüman olmasının ardından kendisine Hürrem adı 
verilmiĢti. Kanuni, Hürrem‟e öylesine bağlanmıĢtı ki, o dönemde Ġstanbul‟da 
yaĢayan ve sarayda da bulunan Ġtalyan Bassano, Türkçe‟de Kanuni 
Dönemi‟nde Osmanlı Ġmparatorluğu'nda Gündelik Hayat adıyla yayınlanan 
kitabında, padiĢahın eski geleneği göz ardı ederek bir dizi cariye almadığını 
tersine Hürrem‟e bağlılığını korumak için Harem‟deki güzel cariyeleri 
bakireyken evlendirdiğini söylemiĢti. Kanuni ve Hürrem arasındaki aĢk, 
yaĢandığı dönemde de o denli dikkate Ģayandı ki, Bassano kitabında onlara 
ayrı bir bölüm ayırmıĢtı : “Sultan‟ın EĢi Hanım Sultan‟a ve Ondan Olan 
Oğullarına KarĢı Duyduğu Sevgi ve Onların YaĢadığı Yer.” Bu bölümde Ģöyle 
diyordu:  
  
Sultan ona karĢı o derecede sevgi gösterisinde bulunuyor ki bütün tebaasını 
çok ĢaĢırtıyor. Öyle ki hanım sultanın ona sihir yaptığını söylerler ve onu cadı 
diye adlandırırlar. Bu yüzden yeniçerilerle birlikte bütün saraylılar ona ve aynı 
Ģekilde oğullarına karĢı nefret güderler. Fakat Sultan‟ın onu böyle sevmesinin 
nedeni hakkında hiç kimse konuĢmak istemez; ben hanım sultan ve oğullarını 
daima kötü konuĢtuklarını duymuĢumdur. Aynı zamanda birinci oğlu ve 
[PadiĢahın] reddettiği [oğlunun, ġehzade Mustafa‟nın] annesi[Mahidevran] ile 
ilgili olarak iyi Ģeyler söylerler. 
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Hürrem Sultan‟ın sihirden medet ummuĢ olması olasıdır ama onun asıl gücü 
Kanuni‟nin yanına baĢka bir kadın sokmamayı baĢarmasında yatar. Venedikli 
elçiler, Osmanlı Devleti‟nin bir valisinin, biri sultana diğeri de valide sultana 
olmak üzere saraya iki güzel Rus kızı verdiğini, cariyeler saraya gelince, 
Kanuni‟nin çok kıymet verdiği ikinci karısı Hürrem Sultan‟ın çok mutsuz olup 
ağlayarak kendini yerden yere attığını anlatırlar. Bunun üzerine Kanuni, bu Rus 
cariyeleri saraydan göndertmiĢ, bir baĢka valiye verdirtmiĢtir. Venedikli elçi bu 
cariyelerden birinin bile sarayda kaldığı takdirde, Hürrem Sultan‟ın 
üzüntüsünden öleceğini söylemiĢtir.  
  
Fakat bu hikâyede aĢk acısını tadan asıl kiĢi Mahidevran‟dır. AĢkını, aĢığını ve 
yanı sıra gücünü ve iktidarını kaybetmesinden kaynaklanan bir kıskançlıkla 
Hürrem Sultan‟ı Harem‟de evire çevire dövmüĢ, saçlarını yolmuĢtu. Hürrem ise 
rakibesinin saldırganlığını kendi yararına kullanmayı akıl edebilecek kadar 
stratejikti. Kanuni onu odasına çağırdığında Hünkârının huzuruna çıkmaya 
layık olmadığını söyleyerek, padiĢahın onu büyük bir merak içerisinde yeniden 
çağırmasını, yara beresini gördüğünde Ģefkatinin artmasını ve ağırbaĢlılığı ile 
Mahidevran‟ın kesin olarak gözden düĢmesini sağlamıĢtı. Üstüne üstlük, 
Mahidevran saraydan uzaklaĢtırılmıĢ ve padiĢahlar eĢleriyle resmi/dini nikâh 
kıymazken, Kanuni‟nin kendisini nikâhlı eĢ olarak almasını sağlamıĢtı. 
Mahidevran ise hayatının geri kalanını, gözden düĢmüĢ, saraydan 
uzaklaĢtırılmıĢ bir eski eĢ olarak fakirlik içerisinde geçirmiĢtir.  
  
Devamı gelecek ayki Martı‟da: AĢk neye hizmet eder? 
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Ahmet DURUL 

kovadaki okyanus 

Panter Yaralarını Kendisi İyileştirir 

Otobüs, Meksika‟da bir küçük köye gelince, köy meydanında durur ve içinden, 
sırt çantalı  bir genç çıkar. Genç adam otobüsün Ģöförüne  tamam iĢareti yapar, 
otobüs bir toz bulutu içinde kaybolur. Yolcu  etrafına Ģöyle bir bakar …        
                          
Otobüsten inen gencin adı Carlos Castenada idi ve bu yolculuk sonunda 
yazacağı kitaplarla, modern dünyaya , çok değiĢik bir kültürü, Toltec öğretilerini 
tanıtacaktı. O sırada Castenada, Meksika Üniversitesi‟nde antropoloji 
bölümünde okuyor ve  “Bilinç açıcı otlar” üzerine bir doktora tezi hazırlıyordu. 
Bu otlar tıpkı tütün gibi önce kurutuluyor sonra, sigara gibi sarılıp içiliyordu.  
 
 Meksika Kızılderilileri‟nin  büyücüleri ,“Peyote” dedikleri bu otlarla insanları bu 
dünyanın gerçeklerinden çıkartıp, zihinsel, ruhsal ve hatta bedensel olarak baĢka 
bir gerçekte yaĢatıyor ve insanlara doğa üstü güçler kazandırdıkları 
söyleniyordu.  
 
Castenada  bu Meksika köyüne, Don  Juan adlı bir Kızılderili  büyücü ile 
tanıĢmak ve ondan, büyülü otlar hakkında bilgi almak için gelmiĢti. Ama, Don 
Juan onu hiç bilmediği büyülü bir dünya ile tanıĢtırdı. Castenada artık bir Toltec 
SavaĢçısı olmuĢtu. Artık olay bir doktora tezi olmaktan çıkmıĢ, ömür boyu süren 
bir hoca-öğrenci iliĢkisine dönmüĢtü. 
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Toltec‟lere yaĢam savaĢçıları da deniyordu.  Toltec‟ler, Ġnsanın  Ģartlanmalardan 
kendini kurtarıp, asıl benliğini bulması, gerçek bağımsızlını elde etmesinin 
yollarını gösteren, mistik bir okul  gibiydiler. Ġspanyolların Amerika‟ya geliĢi ile 
öğretilerini gizlemek zorunda kalmıĢlar, ve bu gizliliği günümüze kadar 
koruyabilmiĢlerdi. Ne varki, Carlos Castenada, Don Juan, don Miguel Ruiz gibi 
isimler bu gizli öğretileri yavaĢ yavaĢ ortaya çıkartıyordu. Bu öğretiler çok güzel 
sistematize edilmiĢ, etkili bir kiĢisel geliĢim çalıĢmasıydılar. Ve günümüzde çok 
etkili bir anti-stress uygulaması olarak da kullanılabilirdiler. 
 
Bu öğretilerin bir bölümünü burada özet olarak tanıtmaya çalıĢacağim 
  
TOLTEC ÖĞRETĠLERĠ                                                                                                           
Ruhsal bağımsızlığın ve Ģartsız mutluluğun sırları  
 
Ġnsan doğduğu andan itibaren baĢkaları tarafından yaratılmıĢ bir rüya aleminde 
yaĢamaya baĢlar. Toltec‟ler bu rüya alemine Yeryüzü Rüyası  diyor ve her insanın 
bir yaĢam savaĢçısı olarak, bu büyüden kendisini kurtarması ve kendi sınırsız 
gerçeğini yaĢamak için savaĢması gerektiğini söylüyorlar. Ġçinde olduğumuz 
dünya önce aile içinde anne-baba ve diğer aile büyükleri, sonra okul mahalle, 
cami, arkadaĢlar ve iĢ yerlerinde bize yüklenen “soft ware” le Ģekilleniyor. 
Toplum bizi kontrol edebilmek için belli Ģekillerde davranmaya önceden Ģartlıyor. 
Buna, Toltec‟ler EhlileĢtirme diyorlar. Tıpkı bir hayvanı ehlileĢtirir gibi, ceza ve 
ödüllendirme ile insan belirli durumlarda belirli Ģekillerde davranmaya 
Ģartlanıyor. 
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Ġnsanın ömür boyu bu Ģartlanmalarla yaĢaması için de, kafasının içinde bir 
radyo istasyonu kuruluyor. Bu istasyonun iki spikeri var. Biri Yargıç - Cezalayan 
diğeri  Kurban - Cezalanan bu iki ses insanın kafasında her gün 24 saat 
yayında oluyorlar. Biri yaptığı her Ģeye engel oluyor, suçluyor, hata buluyor, 
korkutuyor. Diğer devamlı ağlıyor, hakkı yenmiĢ, kıymeti bilinmemiĢ. Kaybetmeye 
mahkum  bir zavallı oluyor. 
 
Ġnsanın içinde bulunduğu rüyayı devam ettirmek için değiĢik oltalara takılmıĢ 
Yemler önüne konuyor. Televizyon dizileri gibi. Maç yayınları gibi. 
Ġnsanın bu kurulmuĢ olan tuzaklardan ve konulduğu kafesden çıkabilmesi, için,  
Tolteklere göre, bir Panter olması gerekiyor. Bedeninde, ruhunda ve zihninde 
öyle yaralar var ki, ancak bir panter gibi yaralarını bulup, kendisi yalaya  yalaya 
iyileĢtirmesi gerekir. Bunu da ancak bir panter  olursa yapabilir. 
 
Panter, her Ģeyden önce bir savaĢçıdır. SavaĢçının hayatla yaptığı sözleĢmeler 
vardır ve bir savaĢçı için bunları gerçekleĢtimek bir ölüm kalım meselesidir. En 
baĢta, panterin yaralarını tedavi ederken yapması veya  gerçekleĢtirmesi 
gereken 11 SözleĢmesi veya Görevi vardır.  
 
Bu görevler: 
1.Farkında Olmak: Panter, yaptığı her Ģeyi %100 farkında olarak yapar. Bu 
yaĢamın her anında, Ģimdi burada olmak demektir. Bir saati 60 dakika olarak 
yaĢamak. GeçmiĢi ve geleceği olmayan biri olmak. Panter uyurken bile 
uyanıktır.  
 
Castenada, hocası Don Juan‟la , tepedeki tapınağın yüzlerce taĢ basamaklı  
yolundan sohbet ederek inerlerken, hocası birden sorar: “Kaçıncı 
basamaktayız?” 
 
2.Disiplin : Panter ne  yapacağını söylerse onu yapar.  “Diyetteyim” derse, artık 
diyettedir. “Sigarayı bıraktım” derse, sigara bırakılmıĢtır  
3.Yargılamamak : Panter kendini suçlamaz ve affeder. Kendisini artı ve eksileri 
ile olduğu gibi kabul eder 
 
4.Saygı: Panter, önce kendisine saygı gösterir, kendisini olduğu haliyle 
kabullenir, değer verir ve  saygı gösterir.Sonra çevresindekilere karĢı saygı 
gösterir, onların varlığını kabullenir 
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5.Sabır:Panter yaralarını tedavi ederken yavaĢ, nazik ve sabırlıdır. Zamanı en 
büyük iyileĢtirici olarak görür 
 
6.Güvenmek: Panter Evrenin kendisini koruyacağına ve yaĢama güvenir. Hayatla 
mücadele etmek üzere kendisini yaĢama teslim eder 
 
7.Sevmek: Panter önce kendini sever ve yaralarını da bu sevgiyle iyileĢtirir. Panter 
aynı zamanda en güçlü silahının sevgi olduğunu da bilir. 
 
8.Çevresine  Zarar Vermemek: Panter,Özellikle konuĢmasına ve kullandığı 
sözlere dikkat eder. Sözün gücünü bilir ve geri tepen bir silah olduğunun 
farkındadır. 
 
9.Dürüst Olmak: Panter dürüsttür önce kendisine sonra çevresine. Beyaz da olsa 
yalan söylemez. Özellikle kendisini aldatmaz. 
 
10.Uygulamak: Panter görevlerini  eksiksiz yerine getirir. Hiçbir kuvvet önünde 
duramaz. 
 
11.Enerjiyi BoĢa Harcamamak. 
  
Toltek öğretilerinde buraya kadar olan kısım, panterin hayatla yaptığı en önemli 
sözleĢmeleri,  görevleriydi. Toltek savaĢçısı panter olarak yapılması gerekenleri 
tamamlayınca, diğer bir boyuta geçer, havalanır. Bir kartal olur.  Bundan sonrası 
ise Kartalın dünyasıdır ve kartalın  görevleri baĢlar. Bu yazı, uçsuz bucaksız Toltek 
öğretilerine bir giriĢti. Bundan sonrası ile ilgilenen olursa  değiĢik ortamlarda 
konuyu inceleyebiliriz. 
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Deniz ÖZTAŞ 

zihince 

Zihince’ye başlarken... 

Beyin... 100 milyar nöron... Nöron baĢına 10,000 bağlantı... Milyarlarca 
elektrik dalgası... hayal edilemeyecek bir kadar güçlü bir organ... 
Ancak, beynimiz de, elimiz, kalbimiz, ciğerimiz gibi bedenimizin bir organı. Biz 
beynimiz, yani zihnimiz değiliz. Yaratıcılığımız beynimizden değil daha çok 
Ruhumuzdan geliyor. Dolayısıyla benliğimiz zihnimiz değil. Bizim Var‟lığımız 
hakkında felsefeye girmeyeceğim, ancak zihni anlamaya, onun etkilerinin 
hayatımıza ve pazarlamaya neler olduğunu düĢünürken yaratıcılığımızın 
kalbimizden veya ruhumuzdan geldiğini unutmamak gerekir. 
 
Zihindeki olumsuz düĢünceler, geçmiĢe ve geleceğe takılı kalan bakıĢ açıları 
insanı ele geçirebiliyor. Önemli olan zihni bir organ gibi kullanıp dünyadaki 
hedeflerimize ulaĢmak için kullanabilmek. 
 “Neuromarketing”, ki buna -Zihinsel Pazarlama- diyeceğim, tüketici 
davranıĢlarını beyin taramaları yaparak veya, beynin özelliklerini anlayarak 
“satınalma” süreçlerinin gizli nedenlerini araĢtıran bir bilim dalı olma yolunda 
ilerlemekte. 
 
Zihinsel Pazarlama, birçok sapma ve çarpık sonuçların olabildiği Klasik Pazar 
araĢtırmalarının yerini almasa da kesinlikle tamamlayacak ve çok değerli bilgiler 
verecektir. Örneğin bir “televizyonda en çok ne seyredersiniz?” sorusuna cevabın 
büyük oranda “belgesel” olmaması gerekir. Veya çoktan seçmeli soruları verilen 
cevaplarda bilindik markaları “ilgisi olmasa” bile daha yoğun seçilmemesi  
gerekir. Zihinsel Pazarlamanın bu aĢamasında soruların farklı yollarla sorulması, 
beynimizdeki doğru cevabı bulmamızı sağladığı gibi, direk zihin taraması ile 
hangi bölgelerin aktif çalıĢması gerektiğine bakarak gerçek cevaplara 
ulaĢabiliyor.  
Zihinsel Pazarlamada kullanılan yöntemlerin ucuzlaması ile daha yaygınlaĢmaya 
baĢlamasını beklemekteyiz. Bu sayede yaygınlaĢma ve kullanma olanakları 
artacak. 
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Geleneksel araĢtırmalardan çıkan sonuçlara göre “New Coke” (Yeni Coca-Cola) 
Ģu anda en çok satan gazlı içecek olmalıydı ama belki çoğunuz o nedir diye 
soracaksınız; veya Sony Walkman diye bir Ģey duymamıĢ olmalıydınız çünkü 
araĢtırmalara göre kimsenin “Walkman” gibi bir cihaza ihtiyacı olmamıĢtır diye 
bir sonuç çıkmıĢ. Ve yine geleneksel tüketici araĢtırmlarına göre “New Coke” un 
çok baĢarılı olacağı sonucu ortaya çıkmıĢtır. Allah‟tan Sony yetkilileri bu riski 
göze almıĢlar. Ancak Coca-Cola o kadar Ģanslı olmayıp, büyğk bütçeleri boĢ 
yere harcamıĢlardır. 
Arabanın icadından önce insanlara “nasıl bir ulaĢım aracı isterdiniz?” diye 
sorsalar, cevap “daha hızlı ve yorulmayan bir at” isterdim derlerdi. Zihinsel 
pazarlamanın bir avanatajı da bir fikri veya piyasada olmayan bir ürünle ilgili de 
etkili bir Ģekilde araĢtırabilmek. 
Tabii ki tüm cevaplar sadece zihnimizde değil, öyle olsaydı herkes üç aĢağı beĢ 
yukarı aynı olurdu; veya sadece kadın ve erkek olarak iki temel davranıĢ 

gözlenirdi. 
Beynimiz dıĢında, Kültür, cinsiyet, kalıtımsal özellikler, çevremiz önem kazanıyor. 
Beynin çeĢitleri de var: Ġç beyin, orta beyin, dıĢ beyin, sağ beyin, sol beyin, kadın 
beyni, anne beyni... bunların üzerinden keyifle geçeceğiz. 
Biz farkında olmasak da, beynimiz bir bilgisayar gibi “faydayı maksimize” etmek 
için belli süreçlerden geçiyor... AĢağıda belirtilen bu süreçler Zihinsel Pazarlama 
metodları ile devamlı takip edilebiliyor. 
“Fayda/değer Odaklı Karar Verme Süreci” 
 
Kararın belirmesi 
Farklı seçeneklerde elde edilecek değerlerin belirlenmesi 
Aksiyonda karar verme 
Getirilerin değerlendirilmesi 
Öğrenme  
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Bunların dıĢında, beynimizi “olumlu düĢüncelerle” yönlendirip, geçmiĢ ve 
geleceğe takılmadan “an‟a” odaklanarak kullanarak hayatımızı, kendimizi, 
iĢimizi, çevremizi nasıl değiĢtirebileceğimiz üzerinde duracağız. 
 
Son zamanlarda “Evren‟in Çekim Yasasına” dair bir çok kitap yazılmaya 
baĢlandı. Hayal ettiğimiz veya hedeflediğimiz Ģeyleri hayatımıza çekmemin en 
önemli adımlarından biri zihnimizde “vizyonlama” yapmak ve düĢünce gücünü 
kullanmaktır. 
 
ġimdi‟lik çok sevdiğim bir sözü paylaĢıyorum: 
 
Gandhi nin sözü: 
 
DüĢüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüĢür... 
 
Duygularınıza dikkat edin; davranıĢlarınıza dönüĢür... 
 
DavranıĢlarınıza dikkat edin; alıĢkanlıklarınıza dönüĢür... 
 
AlıĢkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüĢür... 
 
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüĢür... 
 
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür… 
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Zeynep KIYAK 

Yeni İşe Başlamak 

alternatif  ĠK  sözlüğü 

ĠĢ değiĢikliği yapmak veya bulunduğunuz sektörden farklı bir 
alana geçmek istemek, kolay verilen bir karar değildir. Çünkü 
böyle önemli bir karar, birçok duygu yaĢatır size… 

Farklı formatlarda CV‟ler hazırladınız, birçok firmaya gönderdiniz, iĢ ilanlarını 
takip ettiniz,baĢvurularınızı yaptınız...Yaptığınız onlarca görüĢmenin ardından, 
en nihayetinde beklediğiniz cevap geldi ve iĢ baĢvurunuz kabul edildi. Yeni bir 
iĢe baĢlıyorsunuz artık... Hazır mısınız? 
  
Yeni ĠĢinizde Ġlk Gün:  
Farklı bir heyecan olur. Yeni yüzlere "günaydın" dersiniz önce, birçok kiĢiyle 
tanıĢır, tanıĢtırılır, isimleri akılda tutmaya çalıĢırsınız. Yemekhane, fotokopi 
makinesi, toplantı odası gibi Ģeylerin nerede olduğunu öğrenirsiniz. 
Sonrasında da yeni masanıza, odanıza, departmana, yeni çalıĢma 
arkadaĢlarınıza alıĢmaya baĢlarsınız.  
 
-"Yemeğe beni de çağırırlar mı?", "AkĢama Ģu servis iĢini nasıl hallederim?", 
"Verdikleri iĢi yapabilir miyim?" gibi sorular da bir yandan beyninizi kemirir 
durur. Heyecan, stres, sorular, beklentiler, "Çok Ģükür" hali... Bu duygu 
karmaĢıklığı, baĢladığınız iĢ, ilk iĢiniz olduğu için değildir aslında.  "Yeni" 
olduğu içindir. 
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 Gelin, yeni iĢe baĢlarken bazı heyecan ve stresli halleri nasıl azaltabiliriz, buna 
bir bakalım: 

-ĠĢe baĢlamadan önce, mümkün olduğunca, Ģirket hakkında bilgi edinmeye 
çalıĢın.  

-Yeni iĢinize bir an önce adapte olmaya çalıĢın. Eski iĢyeriniz, ofisiniz veya 
eski iĢ arkadaĢlarınızla ilgili karĢılaĢtırma yaptığınız cümleler kullanmayın. "Ben 
eskiden X' teyken, yemekhanemiz buranın iki katıydı" veya "X'in sabah kahvaltısı 
oluyordu, burada çayı bile makineden alıyoruz" demeyin kesinlikle.  

-Kendinizi takdim ederken, ne çok soğuk olun, ne de 'sevgi kelebeği' gibi 
ortalarda sürekli gülümseyin.  

-Kendiniz olun, saygıda kusur etmeyin. 
-Çay, kahve molalarını, öğle tatilinizi vaktinde tamamlayın.  
-Ayaküstü sohbetlere katılın, sorun, öğrenmeye çalıĢın. Mutlaka not alın. 
-Her konu hakkında bir Ģey söylemek zorunda değilsiniz. Bu yüzden, 

bilmediğiniz konular hakkında gereksiz yorumda bulunmayın.  
-Ġçinizdeki kuruntu, tedirginlik, emin olamama gibi negatif dürtülerinizi 

bastırın. Siz, tek çalıĢan değilsiniz. Sizin gibi birçok insan var ve bir zamanlar, 
onlar da sizin gibi yeni baĢlamıĢtı bu iĢe, böyle düĢünün... 

-Zamanınızı iĢinizde verimli olmak için kullanın. “AkĢam 6 olsa da, eve 
gitsem” planı yaparsanız, iĢinize kendinizi veremezsiniz.  
  
ĠĢ değiĢikliği ya da yepyeni bir iĢe baĢlamak... Bir karar verdiniz ve uygulamaya 
geçiyorsunuz artık. Bu yüzden yapabileceğinizin en iyisini yapın.  
"Siz değerlisiniz", unutmayın. Yeni iĢinize de değer katın.  

47 



martı* Ocak 2012 

Salih MALAKÇIOĞLU 

Ģiir 

( kırlangıç ) 
  
..e küçük, 
biliyor musun ne istediğini, 
ki ben, 
senin yerine uçamam ki. 
ve hadi anlattım diyelim 
sana sevmeyi, 
..senin ömrün 
buna yeter mi ki. 
  
..e küçük, 
anlamıyorum ki ne dediğini, 
ki sen, 
hiç deniz oldun mu ki. 
ve hadi öğrettim diyelim 
sana gitmeyi, 
..benim ömrüm 
buna yeter mi ki. 
  
Temmuz 2011 / Salih MALAKCIOĞLU 
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( uçan balon ) 
  
her sabah biz uyurken; 
parmağımıza bağlanan hediye.. 
sen söyle! neden.. 
kaçtığında hemen olur gece. 
  
bir sabah hepimiz uyumadığında; 
parmaklarımız arasından 
yine kaçıveren hediye.. 
sen söyle! nedensiz 
çıktığında karĢımıza, 
..bitmedi mi gece. 
  
Kasım 2010 / Salih MALAKCIOĞLU 
  

Ģiir 

Salih MALAKÇIOĞLU 
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Ayşe DURAL 

Akbank Sanat Sinema KuĢağı, Ocak ayı boyunca her 
cumartesi “Yakın Dönem Filmleriyle Latin Amerika‟ya Bir 
BakıĢ” baĢlığı ile sinemaseverleri ağırlıyor. Ġstanbul 
Cervantes Enstitüsü ve AECID (Ministerio de Asuntos 
exteriores y de cooperacion Espana) iĢbirliğiyle 
gerçekleĢtirilecek etkinlik kapsamında 21 Ocak 2012, 
Cumartesi günü Josué Méndez‟in yönettiği “Santiago‟nun 
Günleri” (Dias de Santiago) filmi Akbank Sanat‟ta 
ücretsiz olarak izleyici ile buluĢacak.   
 
 
DoğuĢ Çocuk Senfoni Orkestrası, geçen yıl ilk kez 
sahnelediği “Senfonik Kabare” adlı müzikal komediyi 
yarıyıl tatilinde Anadolu‟da sahneye koyacak. Gani Müjde 
tarafından kaleme alınan tek perdelik müzikal komedide 
DÇSO, 26-27-28 Ocak tarihlerinde Konya, Niğde ve 
Kayseri‟de sahne alacak.  DÇSO‟ya, sevilen genç 
oyuncular Serhan Arslan ve Sinan ÇalıĢkanoğlu eĢlik 
edecek. 
 
 
Tolga Eti SanatEvi, 2012‟nin ilk sergisinde, üç kuĢağı 
temsil eden, estetik anlayıĢları birbirine yakın Evrensel 
Derman, Nihat Evren Derman, Adile Gülan, Tülay Oskay 
IĢın, Yusuf Özsarfati‟nin yağlıboya ve suluboya tekniğiyle 
oluĢturdukları resimlerini 21 Ocak- 29 ġubat 2012 
tarihleri arasında sergiliyor. www.tolgaetigaleri.com 
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Hamile bir kadin, annesiyle poz veren bir çocuk, doğum 
günü partisinden bir kare, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı 
sevgilisinden ayrıldıktan sonra kesip sadece kendi kısmını 
saklamıĢ genç bir kadın, evlilik hatıraları, gelinler, sınıf 
resimleri ve gezileri.... Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son 
döneminden günümüze yaĢamın tam içinden kareler... 
Bilinmeyen fotoğrafçılar bilinmeyen fotoğraflar ile Selçuk 
Erez Koleksiyonu‟ndan bir seçki.. Sergi Salı hariç her gün 
saat 11:00 – 19:00 saatleri arasında gezilebilir. www.g-
artgaleri.com 
  
Unifrance films tarafından AlloCiné‟nin ortaklığı ile 
düzenlenen MyFrenchFilmFestival.com, Fransız 
sinemasının genç yaratıcılarını tanıtmayı ve dünyadaki 
internet kullanıcılarıyla Fransız sinema aĢkını paylaĢmayı 
hedefliyor. Ġkinci kez gerçekleĢtirilen ve tamamı internette 
yayınlanan bu festival, her ülkeden sinemaseverlere seçki 
filmlere eriĢme ve beğendikleri yapımlara oy verme 
olanağını tanıyor. myfrenchfilmfestival.com 
  
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde, 
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 erecektir. 
 
Füsun Ġnan Art Gallery‟de yeni yılın ilk sergisi olan “kağıt 
üzerinde gezinti” isimli sergi Milliyet Kitap Eki Kapak 
Illüstrasyonlarından tanıdığımız, 7 kez New Yorker 
dergisine kapak çalıĢmıĢ, uluslararası ödül sahibi sanatçı 
Yard.Doç.Dr. Gürbüz Doğan EkĢioğlu‟nun  80‟li yıllardan 
günümüze kadar geçen süreçte hazırladığı 
çalıĢmalarından 30 küsür eser sergilenecektir. Fırın sok. 
Zino Apt. no.11/1 TeĢvikiye  
0212 232 40 49. 
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  kitaplık  

Dostoyevski’nin Gizemli Kapıları 

Herkesin hayatında önemli yer etmiĢ, kitaplarını soluksuz okuduğu yazar veya 
yazarlar vardır elbette. Yazın hayatımda örnek aldığım ve tüm eserlerini çocuk 
denecek yaĢlarda okuduğum Dostoyevski ise hayatımın yazarları kategorisinde 
ilk beĢe rahatlıkla girebilecek bir realist. Realizme olan derin saygımı bir kenara 
bırakırsak, Dostoyevski‟nin bazen deliliğe bile varabilen insan ruhu 
betimlemelerinin üstümdeki etkisi büyüktür. Henüz bir ilköğretim öğrencisiyken 
okumuĢ olduğum „‟Suç ve Ceza‟‟ eserinden sonra yaĢadığım geçici Ģok, beni 
Dostoyevski‟nin tüm kitaplarını okumaya itti. Gizli bir eylem planı gerçekleĢtirir 
gibi okudum tüm kitaplarını ve her bir eseri üzerimde iz bıraktı. Bugün edebiyat 
alanında kaç kiĢi vardır acaba birinden etkilenmeden, Ģöyle bir sarsılmadan 
özgün yazılar yazabilen? Saysanız iki elin on parmağını geçmez bu sayı eminim. 
 
Ben de bu etkinin kapsama alanında yazan ve ilham perilerim olan yazarların 
bana açtığı yolda kendi adımlarıyla ilerlemeye çalıĢan bir yazar adayı olarak, 
burada Dostoyevski‟yi anmazsam, lanetinden kurtulamayacağıma inandım! Ne 
derdi sonra bana tüm o korkutucu boyutlardaki açık sözlülüğü ve acıtan dobra 
sözleriyle? Ġnsan psikolojisinin en derin noktalarına inip id ve egomuzun en 
mahrem sırlarını ortaya çıkaran ve onları tek tek itiraf ettiren, zihnimizin 
kıvrımları arasında sıkıĢmıĢ ayrıntılarla bizleri Ģoka uğratan bir yazar, bana neler 
yapmazdı ondan ilham almama rağmen, ondan bahsetmeden geçip gitsem! Bu 
riski göze alamadım doğrusu! 
 
Çarlık Rusya‟sının yarattığı gazabın altında, kendi deyimiyle yer altında yazan 
yazar, kendi hayatını da iĢin içine katarak, samimi itiraflarda bulundu 
okuyucularına her kitabında. Kumarbaz bunun baĢat örneğidir. Kendi kumar 
alıĢkanlığı zamanlarından esinlenerek, bir itirafname niteliğinde yazmıĢtı bu 
eserini. Onun en karanlık yüzünü „‟Yeraltından Notlar‟‟ kitabında gören ben ise, 
kendi iç çatıĢmalarından yorgun bir adamın depresifliğini ve bu depresifliğin 
ona yaptırdıklarını okumaktan bitap düĢtüm resmen.  
     

Bahanur ALİŞOĞLU 
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Diğer eserleriyle karĢılaĢtırıldığında oldukça kısa olan bu kitap, bana yalnızlığın 
pençesinde olan bir insanın zihniyle oynadığında ortaya çıkan senaryonun 
korkunçluğunu ve acınası hikayesini gösterdi. Sadece bu eseri okuyarak bir yere 
varamazdım aslında. 
 
Dostoyevski bana sorulursa, tüm eserleriyle bir yapboz oluĢturup onu gelecek 
nesillere bıraktı. Her eser bizi onun birbirinden oldukça farklı olan dünyalarına 
götürdü. „‟Budala‟‟ romanındaki Dostoyevski ile „‟Delikanlı‟‟ eserindeki adam 
arasında ciddi karakteristik uçurumlar var. Tüm kitaplarını okuduğunuzda 
tanıyabilirsiniz aslında Dostoyevski‟yi. Eğer bir iki kitabını okuyup bırakırsanız ve 
ben Dostoyevski okudum derseniz yanılırsınız. Hala eksik parçaları olan bir 
yapbozu, tamamladım demeye benzer bu. Her bir parça, onun hayatından 
kesitler taĢır ve onun karakterini oluĢturan anılar silsilesiyle doludur her biri 
aslında.  
 
Bazen onun kitaplarına dokunuyor ve sevgiyle tozunu alıyorum onu içimden 
anarken. Bu yüzyılda yaĢamıĢ olsaydı aĢık olacağım bir adam olurdu kesin. 
Herhalde bana da bin türlü iĢkence yapardı aslında kendine iĢkence ederken 
zihin labirentlerinde kayıp bir Ģekilde. Bana romantik düĢler kurdurduğunu bilse 
ne derdi acaba! Utanır mıydı kendinden ve yazılarından? Ciddiye alınmadığını 
düĢünürdü bence. Onun tek derdi ciddiye alınmakmıĢ gibi konuĢup anısına 
hakaret ediyorum belki de… Bazen sırf onunla tanıĢmıĢ olmak için bile 1800‟lü 
yılların Rusya‟sında doğmuĢ bir kadın olmayı bile diledim. Deliliğin ta kendisi! 
Hepimiz biraz deliyizdir zaten, değil mi? Hele Dostoyevski söz konusuysa, beni 
deliliğe iten odur derim! 
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Ġnsan ruhunun okuyucusu olarak da nitelendirdiğim Fiyador Mihayloviç 
Dostoyevski tüm o karanlık yönlerine rağmen aslında özünde büyük bir 
merhamet duygusu taĢıyan bir adam. Devrimci karakterine bakıldığında, 
„‟Ecinniler‟‟ romanı, onun Rus halkını tüm kötü ve ağır betimlemelerine rağmen 
çok sevdiği görülebilir. Halkına duyduğu sevgisi onu realist bir romancı 
yapmıĢtır. Sevdiklerini yerin dibine sokup çıkaranlardan o da benim gibi… Nasıl 
bir huysa bu artık! Sevdiğine duyduğun sevginin yükünü hafifletmek için midir 
acaba? Bu da baĢka yazının konusu! Zaten Dostoyevski söz konusu olduğunda, 
anılacak o kadar çok Ģey, yazılacak o kadar anı var ki ona dair, sırf onun üzerine 
bir kitap yazmam gerekir. 
 
Delilikle dahiliğin çok ince bir sınırda olduğu ve her an birbirinin yerine 
geçebileceğini yazdığı her satırda hissettiren sevgili ilham perilerimden 
Dostoyevski‟yi andım bugün de. Özenle ve ikinci kez okuduğum „‟Yeraltından 
Notlar‟‟, bardağı taĢıran son damla oldu. YaĢasaydı, bugün neler yazardı? Beni 
en çok düĢündüren de bu. 19. Yüzyıl Rusya‟sının korkulu rüyası olmuĢ fenomen, 
21. Yüzyıla nasıl yaklaĢırdı? Ġğnelediği ve hep tema olarak aldığı, modernizm ve 
özentilik peĢinde ömürlerini tüketmiĢ Rus asillerinden ve eli kolu bağlı Rus 
halkından, 21. Yüzyılın kölesi olmuĢ teknolojik esirlerin post modern sahte 
dünyasına geçiĢte sancılanır mıydı o da benim gibi? 
 
Kendi yalnızlığının derin deryalarına dalıp, soğuk bir mart akĢamında elinde bir 
fincan çay, yazar mıydı bir Ģeyler o da yarattığı yapay, ama samimi dünyasında? 
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Alkım UYSAL 

Aşkın Gölgesi’nde Bir Anne-Kız Hikayesi 

Günebakan Üçlemesinin ilk iki kitabı olan „Siyah Nefes‟ ve „Mavi Dağ‟ 
romanları ile tanıdığımız GülĢah Elikbank,  serinin son kitabını yayınlamadan 
önce bambaĢka bir sürprizle çıktı karĢımıza. Fantastik roman tarzını bu seferlik 
bir kenara bırakıp bizi gerçek hayatla ve aĢkla yüz yüze getiriyor. GülĢah 
Elikbank‟ın üçüncü romanı olan AĢkın Gölgesi, yüreğinizdeki tellere dokunuyor. 
 
Her ne kadar Elikbank‟ın sade, akıcı ve sürükleyici yazım dilinden Ģüphemiz 
olmasa da üçüncü romanında gerçekleĢtirdiği bu keskin tarz değiĢikliği, 
fantastik dünyadan gerçek bir aĢka geçiĢi, sizlerde olduğu gibi bende de büyük 
bir merak uyandırmıĢtı. Ve tabii ki bu merakımın sonu, bir solukta okunan üç yüz 
sayfayla ödüllendirildi. 
 
AĢkın Gölgesi, bir aĢk romanı. Ama her Ģeyden önce bir anne kız öyküsü. Bu 
kitabı okurken, Esma ve Ahmet‟in aĢkına, kendi ilk aĢkınızı anımsayarak dalıp 
gideceksiniz.  
 
Yazar bu aĢkı, „…Sen kalbimin kapısını açmadan önce, öylesine yaĢıyordum 
ben… Ne bir umudum vardı geleceğe dair, ne de bir yolum vardı yürümekten 
yorulduğum…Seni tanıyana dek, adını anmamıĢtım sevmenin, kapılmamıĢtım 
bir insana güvenmenin çılgınlığına…‟ diye anlatırken, sizler de gençlik 
zamanlarınızın ilk aĢk heyecanını tekrar hissedeceksiniz ve bazen mutlu olacak, 
bazen de hüzünleneceksiniz. 
 
Kitap hakkında çok fazla ipucu vermek istemesem de, sizi bekleyen bir aĢk 
üçgeni olduğu doğru. Ama bu kitap hakkında yanlıĢ olan bir Ģey varsa o da, 
AĢkın Gölgesi‟nin sadece bir aĢk romanı olarak nitelendirilmesi olur. 
 
Elikbank o güzel kalemiyle ve kendine has tarzıyla bu aĢk hikâyesinin arasına 
bambaĢka konular da eklemiĢ. Üç kuĢağın hikayesini okurken, anneliğin aĢkla 
sınanmasına, piĢmanlıkların yaĢamımızı sarıp sarmalayan çıkmazından kurtulma 
yollarına, affetmek ve yola devam etmek üzerine oldukça çarpıcı bölümlere 
rastlıyoruz romanda.  

     kitaplık 
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1980‟lerin sonunda kızını; yalnız bir anne olarak üniversitede okutmaya çalıĢan 
bir annenin hikâyesi, bu. 
 
Esma yalnız bir anne, kızını hayatın kötülüklerinden korumak isteyen ama bunu 
yaparken onunla arasındaki bağları tam olarak oturtamayan, kızından tepkiler 
alan, bir kadın.  
 
Ece, annesini anlamaya, onun kurallarıyla yaĢamaya çalıĢan ama niye sürekli 
mutsuz ve tepkisiz olduğunu merak eden, babasının yokluğunda onu suçlayan 
bir genç kız… ĠĢte bu anne kızın sıradan gözüken hayatları, bir gün Ece‟nin 
tavan arasında annesine ait eski bir mektubu bulmasıyla alt üst oluyor.  
 
Roman Ġçinde Roman 
Bir aĢk için nelerden vazgeçebiliriz? Çocuklarımız için yaptığımız 
fedakârlıklarımızın boyutu ne kadar büyük olabilir? GeçmiĢte yaĢanan acılar, bir 
babanın gidiĢi kızının geleceğini ne kadar etkiler? Bir anne terk ediliĢini 
yaĢarken, bunu kızına ne kadar yansıtır veya aĢk acısı yaĢayan kızına ne kadar 
destek olabilir? Ve en önemli soru; herkes ikinci bir Ģansı hak eder mi? 
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Tıpkı anne kızın arasında geçen konuĢma da olduğu gibi; 
…„Ne dersin, herkes ikinci bir Ģansı hak etmez mi? diye sordu tüm içtenliğiyle. 
Her Ģeyin düzelebileceğine, telafi edilebileceğine, dahası aralarındaki tüm 
kırgınlıkların affedilebileceğine gerçekten inanıyor olabilir miydi?... 
 
Genç kız annesine bakıp sitemle karıĢık alaycı bir gülümsemeyle „Herkes değil‟ 
diye fısıldadı…‟ 
 
Gerçekten öyle miydi peki? Yazarın da dediği gibi, hayat silgi kullanmadan 
resim yapma sanatı ise, bizler bu hayata ne katabiliriz? 
  
Daha öncede bahsettiğim gibi GülĢah Elikbank‟ın akıcı ve sade anlatım dili, bu 
kurguyla birleĢince elinizden bırakamayacağınız bir romana dönüĢmüĢ.  
 
AĢkın Gölgesi, Elikbank‟ı tanıyan okurları kadar, onu hiç tanımayan okurlara da 
tavsiye edebileceğim romanlar listeme girmiĢ bulunmakta. 
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Yunus BARAN 

Sosyal Filimler Dersi 

kelimelerin efendisi 

GeliĢen sosyal medya ve dijital dünya yüzünden evlerimizden çıkmıyoruz. 
 
Sabah giyeceğimiz kıyafeti bilgisayar kapalıyken ütülüyoruz. 
YetiĢtirmemiz gereken sunumlara Facebook kapalıyken odaklanabiliyoruz. 
Okul arkadaĢlarımızla ancak sosyal medya ortamlarında vakit ayırabiliyoruz. 
Yeni birini tanıĢma giriĢimimiz internetten olursa cesur olabiliyoruz. 
Yazı dilimiz ile konuĢma dilimiz arsında dağlar kadar uçurum yaratıyoruz.  
TanıĢıklıklarımızı resimlerden öteye taĢımak için takla atıyoruz.  
Aslında sanal bir profilden öteye geçmenin yollarını arıyoruz.  
Sanallıkla banallik arasındaki ince çizgiden dert yanıyoruz.  
Yalan hesaplar kurup söyleyemeyeceğimiz Ģeyleri onula söylüyoruz. 
Sektörün büyük ağabeyleri ve ablalarıyla ancak sanal iletiĢimler kuruyoruz. 
Ne olacağımıza karar vermek için sanal tavsiyelere baĢvuruyoruz.  
Her telden paylaĢımları çok seviyoruz. 
Bir Ģey paylaĢmazsak çatlıyoruz. 
Gerçek dünyada ise bu kadar cömert olamıyoruz. 
ĠĢimize gelene iĢimize geldiği gibi davranıyoruz.  
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Maskeler takıp adam seçiyoruz. 
Masa baĢı aktivitelerimizi geliĢtirdikçe geliĢtiriyoruz.  
Kalkmadan tuvalete gidebilmenin yollarını arıyoruz. 
Evden çıkmadan gezebilmenin mucidi olmaya kafa bile yoruyoruz. 
YaĢımıza baĢımıza bakmıyoruz.  
Genç ile yaĢlı aynı dili konuĢuyoruz. 
Asosyal dijitalcilerle zeki pazarlamacıları çok seviyoruz.  
Sosyal paylaĢımlarımızı hep iki model üzerinden kuruyoruz. 
Evden, iĢ yerinden, cepten her daim profil sayfalarımızı, mesajlarımızı, iletilerimizi 
düĢünüyor, giriyor, takip edip cevap veriyoruz. 
Peki, neden bu kadar asosyaliz? 
Aslında hala geliĢime açığız ve bunu da değiĢtireceğiz. 
Ġnanıyorum… 
  
Biraz daha sosyalleĢmekte fayda var. 
  
Haydi sosyal filimleri bırakalım ve sosyal bilimlere yaraĢır Ģekilde davranalım.  
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Meriç RENKVER 

sinema 

Hayaller Önce Kırılır, Sonra Gerçek Olur 

 

Tony Gatlif imzalı “Transylvania”, Romanya kırsalında geçen değiĢik 
bir aĢkı ve ayakta kalma mücadelesini anlatıyor  
  
Cezayir kökenli Fransız yönetmen Tony Gatlif, sinemada bir kültürün temsilcisi 
olmanın iyi bir örneği olarak tanınmayı ve izlenmeyi hak ediyor. Sözkonusu olan, 
çingene kültürü. Kendisi de bir çingene olan Gatlif, filmlerinde bu kültürden ve 
bu kültürün geleneklerinden, tarihinden beslenen öyküler anlatır, ama hiçbir 
zaman insanı anlattığını unutmadan. 2006 yapımı bir Fransız filmi olarak 
izlediğimiz “Transylvania” da, iĢte böyle bir film. 
  
Tutkuyla Gelen Hayal Kırıklığı 
Zingarina, yakın arkadaĢı Marie ile birlikte Romanya‟ya gelir. Yanlarında 
kendilerine rehberlik eden Luminitsa da vardır. Bu üç kadının, bölgenin ücra 
köĢelerinde dolaĢmalarının amacı, Zingarina‟nın Fransa‟da tanıĢıp aĢık olduğu 
Milan adlı adamı bulmaktır. Milan‟dan hamile kalan Zingarina, hâlâ delicesine 
bir aĢk ve tutku hissettiği bu Romen müzisyenin Fransa‟dan zorla sınır dıĢı 
edildiğine inanmakta ve onu doğacak çocuğundan haberdar etmek için bu 
zorlu ama bir o kadar da ümit dolu arayıĢı sürdürmektedir. 
  
Ancak, sevgilisi Milan‟ı küçük bir köy festivalinde bulduğunda, hiç ummadığı bir 
tavırla karĢılaĢır. Uğruna kilometrelerce yol katettiği adam son derece kaba 
davranıĢlar sergileyerek reddeder Zingarina‟yı ve onunla birlikte olmayı. Bu 
büyük bir yıkım, büyük bir hayal kırıklığıdır kadın için. Maruz kaldığı bu darbenin 
ardından yol arkadaĢlarından ayrılan Zingarina, periĢan bir halde, kendini 
yaĢamın zorlu akıĢına, yolların sonsuzluğuna bırakır.  
  
Hayatın içinde sınır tanımadan dolaĢan özgür ruhlu seyyar satıcı Çangalo ile 
karĢılaĢması, yolculuğunun, manevi bakımdan hiç de tahmin edemeyeceği 
noktalara varmasına neden olacaktır. Oradan oraya sürekli dolaĢan, kendini 
hayatın akıĢına bırakmıĢ gibi duran, sefil görünümlü Çangalo ile karĢılaĢtıktan 
sonra farklı akar Zingarina‟nın hayatı. Maddiyatla ilgili değildir bu farklılık, 
sadece dostluğu, dayanıĢmayı, sevgiyi bulmakla ilgili bir değiĢimdir sözkonusu 
olan.  
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 Kaba görünüĢünün altında duygusal bir kalp barındıran Çangalo ile aralarında 
önce dostluk, ardından iliĢki yaĢanır. Film, birlikte kat ettikleri yollar, 
konakladıkları duraklar boyunca Zingarina ile Çangalo‟nun, sıkıntılardan 
duyarlılıklara doğru eğrilen yolculuklarını anlatır bizlere. 
 
Çocuk doğar, güçlükler yaĢanır, ancak yanında kendisine destek olan, yalnız 
bırakmayan sıcak bir kalp vardır artık. O peĢinden delicesine koĢtuğu, belki de 
bir yanılsamayı temsil eden Milan yok olmuĢ, emekle, paylaĢımla, dayanıĢmayla 
varlığını hissettiği bir baĢka kiĢi belirivermiĢtir yanıbaĢında. Zingarina‟yı 
rüyasından uyandıran kiĢidir bu aynı zamanda. Ve bunun kıymetini bilmek için 
gerekli olan bedeli ödemiĢtir Zingarina, eski aĢkının kendisine çektirdiği acıyla. 
  
Sevgiyi, ġefkati Ve Huzuru Bulmak 
Filmin son karesine değinmeden geçemeyiz böyle bir filmi ele alırken. Bir film 
karesinin, basit bir kadraj ve ıĢıkla nasıl bir duygu yaratılabileceğinin güzel bir 
örneğidir bu final. Çok sadedir aslında; Zingarina yatakta, yanında bebeğiyle 
uyumaktadır. Yüzlerini sabahın ilk ıĢıkları aydınlatır hafifçe. KarĢımızda öylesine 
yumuĢak bir renk ve ıĢık belirir ki, onca sıkıntı ve meĢakkatten sonra umudu, 
Ģefkati ve huzuru hissederiz bir annenin ve bebeğinin meleksi yüzünde. 
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Film boyunca bir kadının değiĢik ruh hallerini baĢarıyla canlandıran Asia 
Argento, muhtemeldir ki bu performansını, rolünü içtenlikle benimsemiĢ olması 
kadar, Ġtalyan korku filmlerinin büyük ustası Dario Argento‟nun kızı olmasına da 
borçludur. Asia Argento, bu zor rolün altından baĢarıyla kalkar, seyirciyi 
kendisiyle özdeĢleĢtirmeyi baĢarır ve bizi de yanına alıp götürür. Fatih Akın 
sayesinde tanıdığımız Birol Ünel‟in ise rolünü son derece doğal bir üslupla 
oynamasının filmin atmosferine katkı sağladığını belirtmek gerekir. 

  
2006 yılında Cannes Film Festivali‟nin kapanıĢ filmi olarak gösterilen ve beğeni 
toplayan “Transylvania”nın senaryosunda ve bazı müziklerinde de Tony Gatlif‟in 
imzası var. Genellikle özgür, tutkulu ve hareketli ruhları anlatmayı tercih eden 
Tony Gatlif‟in bu filmi bana, nedense ünlü “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini 
hatırlattı. Bunun doğrudan değil, dolaylı bir çağrıĢım olduğunu sanıyorum. Daha 
doğrusu, filmin izleği bakımından değil, tutku ile dostluk, aĢk ile emek 
arasındaki ikilemlerden doğan bir çağrıĢım. Balkanlar‟dan esen değiĢik bir 
rüzgârı ve ardındaki sanatçıyı tanımak için iyi bir fırsat “Translyvania”yı izlemek. 
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Yeşim MUTLU 

Evli, Mutlu, Çocuklu…  

kızlar kulübü 

Herkese merhaba ben YeĢim MUTLU… Evli, mutlu, çocuklu… Hoppala bu da 
kim Martı Dergisin de ne iĢi var, nereden çıktı diyorsanız anlatayım size 
  
Uzun zamandır Yasemin Sungur ile twitter üzerinden yazıĢıyoruz. Birçok ortak 
arkadaĢımız var. Hayat bizi bir arada olmamız için sürekli bir araya getiriyor. 
Sonunda Turkcell Blog Ödülleri Gecesin de muhteĢem bir Ģekilde tanıĢtık. 
MuhteĢem diyorum çünkü önüme çıkan sarıĢın afet hoplaya zıplaya bana 
seslenen kollarını açan kadın Yasemin Sungur. Ġnanılmaz bir enerji bombası. 
Ġkimizin gülüĢleri hala kulaklarımda… ĠĢte burada baĢladı hikâyemiz… Sağ 
olsun gel yaz dedi. Benim de çenem düĢük yazayım dedim… 
  
YeĢim Mutlu yani bendeniz fotoğrafçıyım. Ġn miyim, cin miyim okumak isterseniz 
de siteme, bloguma, facebook, twitter etc her yerden bana göz atabilirsiniz. Bir 
de YSM pozumuz var ki o da ayrı hikâye… 
 
40 yaĢındayım, çok sevdiğim bir eĢim, üç kızım, bayıla bayıla koĢarak yaptığım 
bir iĢim ve muhteĢem dostlarım var. Hayatımın merkezin de üç tane kız olunca 
annelik halleri, onların halleri ve hayat halleri üzerine yazmak en güzeli dedim. 
Ġyi mi ettim kötü mü ettim artık zaman ile göreceğiz. 
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Bir numara Melis 17 yaĢında, Ġtalyan Lisesin de öğrenci. Maya Su iki numara 
4,5 yaĢında yuvaya gidiyor. Mira evin en miniği 1,5 yaĢında sürekli yaramazlık 
peĢinde… Bir de koca kiĢi var o da halk dili ile kadın-doğum doktoru  
Herkesin sorduğu soruya hemen cevap burada. Çocuklar arasında niye bu 
kadar yaĢ farkı var cevap veriyorum. Ġkinci hayatımı yaĢıyorum. Melis ilk 
hayatımdan…   
 
Kısaca kızlar kulübü diyorum kızlarıma. Hepsi ile farklı zamanlar yaĢıyorum. An 
geliyor büyük kızımın en yakın arkadaĢıyım birlikte sinemadayız,  an geliyor 
Maya Su ile bir gösteri de buluyorum kendimi. An geliyor Mira ile oyun 
gurubundayım. Zorlanıyor muyum? Hayır… 
 
Hayata nereden bakarsanız hayat size oradan gülümsüyor. Hiç Ģikâyetçi değilim 
ben bu hayat halinden. Her anne gibi kızlarıma bayılıyorum. Minikler çok 
yaramaz. Koltuk tepesinden inmiyorlar. Ellerinde kalem tüm duvarı çiziyor ya da 
Maya Su-Mira yer de çığlık atıyor. DeğiĢmeyen tablo bunlar. 
 
Kızlar Kulübünün hallerini paylaĢmak istedim sizlerle… Melis ile 17 yaĢı yaĢarız 
birlikte… Maya Su ile 4,5 yaĢ yuva halleri yansır zaman zaman buradan. 
Mira‟dan da 1,5 yaĢ erken ergenlik dedikleri “Terrible Two” anlatırım 
dinlerseniz. Zaman ile siz de bu kulübün içinde benim kadar eğlenirsiniz kim 
bilir.  
 
Merhaba demek adettendir.  
Merhaba Martı Dergisi, merhaba ben YeĢim MUTLU   
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astroloji ajandası  

2012’yle Savaş Baltaları 

Ocak ayı, senenin ilerleyen aylarında ortaya çıkacak önemli olayların, astrolojik 
iĢaretlerini taĢıyor. Her zamanki gibi astroloji rüzgarını arkanıza alırsanız, hedefe 
zorlanmadan ulaĢabilirsiniz. Yoksa hiçbir gezegen bizi yönetmez. Akreple 
yelkovanı okur gibi, kozmos saatini okursanız zamana ve zemine uygun yaĢama 
Ģansını elde edebilirsiniz. Yoksa herkes çalan saati kapatıp, iĢe gitmeden, uykuya 
devam etmek ister.  
 
Mars gezegeniyle anlatılan, “zamanın” astrolojik sembolizmi detaylarına beraber 
bakalım:  
Ocak‟ın 26‟sından itibaren savaĢ gezegeni Mars geri harekete geçecek…  
Aslında biliyoruz, geri gitmiyor; GüneĢ etrafında elips bir görüngede, farklı 
hızlarla ilerlediğimiz için, bize öyleymiĢ gibi geliyor. Ama Dünya‟yı merkeze alan 
astroloji için bu önemli bir gösterge.  
 
SavaĢı, giriĢim gücünü, mücadeleyi ifade eden Mars‟ın bu geri hareketi savaĢ 
baltalarımızı gömmemizi söylüyor. Ancak bu öyle kolay bir Ģey değil… Zira tam 
tersine, bu süreç mücadele gerektiren konularda terslikler olacağının; sinirimizi 
bozan, damarımıza basan olaylarının da habercisidir. Yani gücümüzü kontrol 
etme zamanından geçmekteyiz. Bu süreç 26 Ocak‟tan, Nisan‟ın 14‟üne kadar 
sürecektir. Ama en az 1 hafta öncesi ve sonrası etkiler baĢlayacaktır.  
 
Peki ne yapmalıyız? 
Sabrımızı taĢıran olaylara tepki verip, ters giden olayları daha da çorba 
yapmamak için… 
 
Daha ilk sinyalleri aldığınız andan itibaren, kendinize “ne oluyor, bu olay bana ne 
anlatıyor” diye sormalısınız. “Bugüne kadar gücümü, motivasyonumu neye 
kullandım, neyle savaĢtım, ne için mücadele ettim?” Böylece siz de enerjinizi 
doğru kullanıp, geri dönmüĢ olacaksınız. Mars‟ın bütün derdi de bu zaten:) Tüm 
Don KiĢot‟lar için… 
 
Umarım ülkeler de, bölgemiz de bu sembolizmi doğru değerlendirir tabii ki… 
Sıcak gündemi tetikleyen, eski günlerin hesaplarını ortaya çıkaran olaylara karĢı, 
toplum olarak da dirençle durmalıyız.  
 

Asude ARGUN 
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Korkusuz Mars‟ın bu geri gidiĢ hareketi pek çok Ģeyi tetikleyecektir. Hep ileri 
gitmeye çalıĢan bir savaĢçının, dıĢarıdaki barut kokusuna rağmen, evde sakince 
enerji toplaması, plan yapması kolay değil… Ayrıca konu sadece kaba gücü 
kontrol etmek de değil. Mars detaylara önem veren BaĢak burcunda olması, 
hiçbir noktanın atlanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Her alanda baĢkası sizi 
eleĢtirmeden siz eleĢtirmelisiniz. Sağlık, hijyen, gündelik iĢler, çalıĢma koĢulları, 
fayda, zarar analizleri, detaylar, hizmet içeren konular mercek altına alınmalı, 
tersliklerle kavga etmeden, çözüme odaklanmalı… Burç, burç yorumlar 
aĢağıda… 
Peki niye? 
 
“Madem savaĢ gezegeni geri gidiyor, ben de bir köĢede düzelsin, olaylara 
müdahale etmeden beklerim” diyebilirsiniz.  Böylece, sonradan hızlanacak 
fırtınayı Ģemsiye ile atlatırım diyor olabilirsiniz!  
 
Zira korkusuz Mars, Nisan‟da hızlanıp, Temmuz‟a kadar aynı detaylarla 
uğraĢmanız için, yoluna devam edecek. Ama hikaye burada bitmiyor; 3 
Temmuz‟da en güçsüz konumlarından birine giriyor. Yani üstüne gelen birçok 
Ģeyle baĢ etmekte cidden zorlanabilir.  
  
Üstüne Ağustos‟un 15‟inde zorluklar gezegeni Satürn‟le kavuĢuyor. Yani 
Dünya‟nın sert yasalarıyla, acımasız gerçeklerle yüz yüze gelip, gerçekten 
korkusuzluk savaĢı vermesi gerekiyor. Ancak Ağustos‟un 23‟ünden sonra 
rahatlıyor… Önümüzde en az 8 aylık bir sınav süreci var! 
ġimdi… 
 
ġu sıralar hayatınızda neler olmakta, alıcı gözle bir bakın. Olaylar büyümeden, 
siz fark edin. KarĢınızdakiyle kavga etmek yerine, kendinizi siz eleĢtirin. 
Gücünüzü, motivasyonunuzu, enerjinizi, erilliğinizi, mücadelenizi, yumruğunuzu, 
isteğinizi, arzunuzu, giriĢim gücünüzü, azminizi, hırsınızı, savaĢçılığınızı masaya 
yatırın. Ters giden olayları görmezden gelmeyin. Sağlığınıza, hiyejeninize, 
diyetinize çok dikkat edin.  
Çuvaldızı Ģimdi iyi kullanırsanız, savaĢ baltalarına direnciniz artar.  
DıĢarıda savaĢacak kimse yok… 
Çünkü kitabımda belirttiğim gibi 2012: Anlama Çağı‟ndayız… 
  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
Esenliklerle... 
 
twitter.com/AsudeArgun 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Bu aydan baĢlayarak Nisan ayına kadar gündelik iĢlerinizi iyi planlamalısınız. Size yardım eden 
kiĢiler, astlarınızla aranızı düzeltmeli, gerektiğinde destek almak için hazırlık yapmalısınız. Ofis 
hayatınızda pek çok Ģeyi gözden geçirmeniz gerekebilir. DeğiĢiklikler ortaya çıkabilir. Bu kadar 
hızlı tempo altında kendinizi yıpratmamalı, sağlığınıza her zamankinden fazla önem vermelisiniz. 

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Ocak, Nisan arasında özellikle hayattan zevk aldığınız iĢleri ciddiye almalısınız. Hobilerinizi, 
sanat ya da sporla ilgili uğraĢlarınıza çeki düzen vermelisiniz. Yanı sıra aĢk hayatınızı da gözden 
geçirmeniz gerekebilir. Kendinizi anlatmakta o kadar gözü kara hareket etmemelisiniz. KarĢı 
tarafı zorlamamalısınız. Çocuklarınızla iliĢkinizi de gözden geçirmelisiniz. 
 

ĠKĠZLER ve yükselen ĠKĠZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Ocak ayından, Nisan ayına kadar ailevi konuları düzenlemeniz gerecektir. Ebeveynlerinizle ilgili 
sorumlulukları artık ertelememelisiniz. Yapmanız gereken iĢleri gözden geçirip, iyi planlamalı, 
adım atmak için Ģartları beklemelisiniz. Evinizle ilgili yapmanız gereken tamirat, tadilat ya da 
düzenlemeleri görmezden gelememelisiniz. Güvenliğinize önem vermelisiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Bu aydan baĢlayarak Nisan ayına kadar, kardeĢleriniz, komĢularınızla iliĢkilerinizde ters giden 
olaylar gündeme gelebilir. ĠletiĢim sorunlarına sebep olabileceğinizi unutmamalısınız. 
Dedikodulara, yanlıĢ anlamamalara dikkat etmelisiniz. Ticari faaliyetler içindeyseniz, detaylı bir 
planlama yapmalısınız. Özellikle yakın çevrenizdeki sorunları çözmeye odaklanmalısınız. 
 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Ocak ayından, Nisan ayına kadar, maddi koĢullar üzerinde yeni bir planlama yapmalısınız. 
AlıĢveriĢlerden sakınmanız, harcamalarınızı gözden geçirmeniz yerinde olacaktır. Kaynaklarınızı 
nereye, nasıl kullandığınızı tespit ederseniz maddi konulara çözüm bulabilirsiniz. Yatırım yapmak 
için beklemede kalmalısınız.  
 

BAġAK ve yükselen BAġAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

Bu aydan baĢlayarak Nisan ayına kadar, ön baĢta kendinize dikkat etmelisiniz. Sağlığınızı 
korumalı, ateĢlenmemeye, sinirlenmemeye çalıĢmalısınız. Verdiğiniz tepkilerin, yaptığınız 
eleĢtirilerin sadece size zarar verdiğini görmelisiniz. Yaptırmanız gereken kontrolleri planlamalı, 
enerjinizi düzenlemelisiniz. ĠliĢkilere de uyumlu olmalısınız.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Ocak, Nisan arasında, sosyal çevrenizi ilgilendiren olaylar sinirlerinizi bozabilir. ArkadaĢlarınızın, 
dostlarınızın sözleri, davranıĢları sizi kırabilir. Organize olduğunuz insanlar ya da yönettiğiniz 
ekiplerde bazı sorunlar çıkabilir. EleĢtirileri olgunlukla karĢılamalı, bireysel değil, ekip olabilmek 
için adım atmalısınız. Gelecek planlarını gözden geçirmek, yeniden yapılanmak için hareket 
etmelisiniz.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Ocak ayından, Nisan ayına kadar, iĢiniz, kariyeriniz, mesleğinizle ilgili konularda terslikler 
yaĢayabilirsiniz. Patron, müdür ya da yöneticilerinizle tartıĢabilirsiniz. Üstünüze gelen yükleri 
hafifletmek için iyi planlama yapmalısınız. ĠĢler istediğiniz gibi gitmese de sabırlı olmalısınız. 
ÇalıĢmıyorsanız toplumsal statünüz, evliliğiniz ya da annenizle ilgili sorunları çözmek için hazırlıklı 
olmalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Ocak ayından, Nisan ayına kadar, yabancılar, yurtdıĢı, medya ya da hukuksal konularda 
zorluklarla karĢılaĢabilirsiniz. Akademik alanda, eğitim konularında ve dini alanlarda eleĢtirilerle 
karĢılaĢabilirsiniz. Seyahatlerde zorluklar yaĢayabilirsiniz. Ġyimserliğinizi kaybetmeden sorunlara 
çözüm bulmalı, konunun üstadı olarak gördüğünüz kiĢilere kulak vermelisiniz. Kendinizi ortaya 
koymak için sabırlı olmalısınız.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 ġubat 

Bu aydan baĢlayarak Nisan ayına kadar, maddi konulara dikkat etmelisiniz. Özellikle eĢiniz ya 
da ortağınızla ortaklaĢa gelir ve giderlerinizi kontrol etmelisiniz. Kredi, borç, sigorta, prim gibi 
konuları iyi analiz etmeli, yeni giriĢimlerde bulunmak yerine eski hesapların üstünden dikkatle 
geçmelisiniz. Miras, nafaka, hisse gibi sorunları çözmek için çıkıĢ yolları bulabilirsiniz.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 ġubat - 20 Mart 

Ocak ayından Nisan‟a kadar ikili iliĢkilerde test edileceksiniz. Evlilik, ortaklık gibi konularda 
zorlukların üstesinden gelmeyi baĢarmalısınız. Partnerinize her zamankinden daha dikkat etmeli, 
önem vermelisiniz.  Kendinizi daha profesyonel olarak ortaya koymak için planlama yapmalısınız. 
Rekabet koĢulları artsa da sinerji yaratmaya özen göstermelisiniz.  

TERAZĠ ve yükselen TERAZĠ 
23 aralık - 22 aralık 

Ocak ayından, Nisan ayına kadar, kontrol edemeyeceğiniz olaylara karĢı sabırlı olmalısınız. 
Olayların üstüne giderseniz cidden zarar görebilirsiniz. GeçmiĢ konular, gizli düĢman üstünüze 
geliyor sanabilirsiniz. Oysa korkularınızla yüzleĢme zamanı gelmiĢ olabilir. olayları akıĢına 
bırakıp, manevi geliĢime özen göstermelisiniz. Kendinizi arındırma fırsatını iyi kullanmalısınız.  
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pati aĢkına 

Eyvah Kar Geldi, Sokaktaki Dostlarımız  

Yardım Bekliyor! 

 KıĢ, herkese baĢka Ģeyler anımsatır, baĢka anlamlar 
katar. Kimisi için eğlencedir, kartopudur, kardan 
adamdır. Kimisi için battaniye altında bir fincan çikolata 
eĢliğinde film izlemektir. KıĢa dair tek bir güzel anım var. 
4-5 yaĢlarındayken kar yağdığında dıĢarı çıkamazdım. 
Ağabeyim okula gitmeden once bana bahçemize çıkıp 
2 tane kardan adam yapardı minyatüründen. Ağabey 
kardan adam ve kardeĢ kardan adam. Penceremizin 
dıĢına koyardı. Böylece benim de 2 kardan adamım 
olurdu.  
 
Ben soğuk sevmeyen bir Akdeniz kızı olarak, hiç 
sevemedim karı, lahana gibi kat kat giyinmeyi. Ama 
daha çok bana çağrıĢtırdıkları yüzünden sevemedim. 
KıĢ, benim için sokakta yaĢayan tüm canlıların hayatta 
kalma savaĢı demek. Yemek arayıĢlarına bir de 
sığınacak, ısınacak yer bulma sorununun eklenmesi 
demek.  
 
MĠNDERĠNĠZ VAR MI?  Biz kat kat giyinip donarken, 
onların minik patileri hep o taĢ zeminlerde. 
Söylenenlerin aksine onlar da donuyorlar. Eğer minicik 
bir imkanınız varsa, bir sokak kedisine/köpeğine geçici 
sure evinizi açın. Çok değil 2-3 ay soğuklar geçene 
dek. Sıcacık bir minder ona yetecek. Göreceksiniz, o 
minderin karĢılığını size kat kat huzur ve mutluluk olarak 
ödeyecek. Bahar geldiğinde trafiğin az olduğu bir 
alana bırakabilirsiniz. Tabii ondan vazgeçebilirseniz. Biz 
de bu kıĢ 2 bahçe kedisine bir odamızı açtık. Bahar 
geldiğinde bahçelerine bırakacağız yeniden. Hepsine 
çare olamayız elbette ama herkes bir ucundan tutsa 
dertler buhar olup gitmez mi?  
 

Burcu TÜZÜN 
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SOKAK SIĞINAKLARI Eğer eve alamıyorsanız, 
onlara sığınacak bir yer sağlayabilirsiniz. 
Balkon altı, bahçenin kuytu bir köĢesi gibi. Yere 
bir kartonu yan çevirip koymanız bile yeter.  
Soğuktan korunmak için özellikle yavru kediler 
geceleri park eden araçların motorlarında 
uyuyorlar. Ancak sabah derin uykudan 
uyanamazlarsa, çalıĢan motor yanmalarına 
veya patilerinin kopmasına sebep oluyor. Bu 
yüzden sabahları araçlarınızı çalıĢtırmadan 
önce, kaputa bir kaç kere vurun ki içerideki 
davetsiz misafir uyansın.  
 
 
ÇÖPLERĠNĠZĠ ATARKEN! Çöplerinizi atarken 
yemek artıklarınızı mutlaka ayırın. Onları 
çöpün yanına bir gazete üstüne bırakırsanız, 
soğuk gecelerde korunmalarına yetecek besini 
bulmalarına yardım edebilirsiniz.  
Çöplerinizi atarken, kırık camlara dikkat edin. 
Sizin elinize batmasın istediğiniz camlar, 
çöpten yemek arayan sokak hayvanlarının 
ağızlarını ve dillerini kesebiliyor. Cam 
kırıklarınızı peçeteye sardıktan sonra, mutlaka 
gazeteye sarın ve sıkıca bantlayın. Hiç bir Ģey 
yapamasanız da, yaralanmamalarını 
sağlayabiirsiniz.  
 
 
EKMEK AĞAÇLARI Güvercinler,serçeler ve 
diğer kuĢlar da kıĢ mevsiminin mağdurları. 
Yemek bulamıyorlar.Pencerenizin dıĢ pervazına 
ekmek kırıntısı, bulgur bırakabilirsiniz. Eğer 
etrafta kurumuĢ ağaçlar varsa ağaç dallarına 
takacağınız ekmek lokmaları ile ekmek 
ağaçları yapabilirsiniz. O minik mutlu gagaları 
izlemek, size huzur verecek. 
BaĢka neler yapabilirsiniz? 
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ġĠLE BESLEME TURU: Belediyeler tarafından 
ormanlık alanlara ve Ģehir dıĢına atılan sokak 
köpekleri yiyecek bulamıyor ve hasta oluyorlar. 
Gönüllüler hafta sonları topladıkları yardımlarla 
birlikte onları ziyaret ediyorlar. Bunlardan biri de 
“ġile Melekleri” adı altında toplanarak ġile‟ye 
atılan sokak köpeklerine yardım eden bir grup 
var. 22 Ocak Pazar günü Ġstanbul‟un hem 
Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından 
gönüllüler yola çıkıyorlar. Gidemezseniz ucuz 
mamalara destek verebilirsiniz.  
 
Detaylı bilgi için: 
http://www.facebook.com/siledekimagdurmelekler 
http://www.facebook.com/events/349509285061914/  

  
ĠLETĠġĠM: 
Selin Kuloğulları : 0555 615 19 32 
Burcu Bergiten : 0554 511 36 53 
  
BEYKOZ ORMAN BESLEME GÜNÜ Yine 
Ġstanbul ormanlarından Beykoz ormanına atılan 
köpekler için besleme turu da yine 22 Ocak 
paza günü yapılıyor. Eğer gidebilirseniz yolunuzu 
gözleyen pek çok pati ve pek çok masum yüz 
göreceksiniz. Hepsi baĢlarını okĢayacak bir el, 
bir avuç mama bekliyor. Bu soğuklarda daha da 
zoraĢan hayatlarına elinizi uzatmak istemez 
miydiniz? (mamaları çok uygun fiyata 
temizmama.com dan alabilirsiniz.AĢağıdaki 
ietiĢim bilgileri ile temasa geçerek adresi 
öğrenebilirsiniz. ) 
http://www.facebook.com/events/340041519347581/ 

 
ĠLETĠġĠM 
Esra Gül : 0541 324 20 15 
Serkan Tercanlı : 0539 258 75 89 
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 BOLU BARINAĞI YARDIM KAMPANYASI  
Çoğunuz duymuĢsunuzdur 1 metre  zincirlere 
bağlandıklarından kulübelerine veya kapalı 
alanlara giremeyen Bolu Barınağı sokak 
köpekleri soğuktan donmak üzereyken 
bulundular. Kayıp 1 adet, ancak diğer 
köpekler soğuğun Ģokundan uzun sure 
çıkamadılar. Hayvan Severler Derneği, mama 
sıkıntısı çeken bu çocuklara baĢlattığı 
kampanya ile destek oluyor.  
  
Eğer siz de Bolu Barınağı'na destek vermek 
isterseniz, en azından mama yollamak 
isterseniz,www.mamamatik.com.tr adresinden 
“Barınaklara BağıĢ” kısmından “HaySev Karar 
Versin'i seçerek mama yollayabilirsiniz. 
  
TEKĠR KEDĠ YAMUK‟UN ĠZMĠR‟DEKĠ KARAR 
DURUġMASI Ġzmir‟deyseniz biz Ġstanbul‟da 
yaĢayan hayvan severlerin yapamadığımız bir 
Ģeyi yapın. Hepimiz adına! Gece pitbull 
köpeğini dolaĢtırmaya çıktığında kutusunda 
uyuyan sokak kedisi Yamuk‟u tekmeleyerek 
öldüren Ufuk Günaydın‟ın davası için 
mahkemede olun.Kamu tepkisi adına, 
sokaklardaki binlerce isimsiz tekir kedinin 
yaĢam hakkı adına yapın bunu. Çünkü 
onların hakları siz ararsanız var! Avukatımızın 
söylediğine gore yüksek ihtimalle kararın 
çıkacağı bu dava çok önemli. 31 Aralık Salı 
günü  10:30‟da Bayraklı Adliyesi 9. Asliye 
Ceza‟da öldürülen tekir kedi Yamuk için 
bulunun, onun sesi olun! 
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Armağan PORTAKAL 

kitaplık 

tesadüf 

martı* 

Bugün 26 Aralık 2011. ÇalıĢıyorum ama twitter da facebook da açık. Çünkü, 
onlar kapalı olursa, pencereler sımsıkı kapalı ve içeri ıĢık girmiyormuĢ gibi 
oluyor, bunalıyorum. Laf yetiĢtiriyorum, söyleyecek sözüm varsa iki kelime, bir 
resim paylaĢıyorum. Sevgili Yasemin‟in tweetlerine de yorum yazarken dedi ki 
“o güzel kitap çalıĢmanı #Marti için bize yazar mısın? @MartiDergisi”. 
Yasemin‟e hemen “hayatıma ikinci güzel dokunuĢun” diye yazdım. Evet bu 
doğru.  
 
Fatih ve ben 5 yıl önce Ġzmir‟den Ġstanbul‟a gelerek yerleĢtik. Sanıyorum altı 
yedi ay kadar sonra, Ġstanbul‟a alıĢma turları atan, ne yapsam, ne olsam diye 
düĢünen, ne istediğini bilmeyen, kararsız, daldan dala fikirlerde yürüdüğüm bir 
dönemde Yasemin ile yolum kesiĢti. TanıĢtığımız ilk dakikalarda “Aslında ne 
yapmak istiyorsun?” demesiyle, kendime geliĢim bir oldu. Bunu çok açık 
söylüyorum. Bu kadar net ve yalın bir soruya benim verecek cevabım yoktu. 
Yüzüme tokat yesem daha iyiydi, kendimden utandığımı çok iyi anımsıyorum. 
O gün yaptığımız sohbetle ben ne yapmak istediğime, sahip olduğum yetenek 
ve bilgilerimi kullanmam gerektiğine karar vererek içi rahatlamıĢ bir halde 
yanından ayrılmıĢtım. Bir anlamda stand by konumunda bekleyen ben tıkır tıkır 
harekete geçmiĢtim. Uzun lafın kısası Sevgili Yasemin, hayatıma doğru 
zamanlarda dokunan insanlardan biridir benim için. Tesadüf isimli kitabımı 
yayınlayınca bu notla birlikte ve heyecanla gönderdim. 
 
Tesadüf‟ü neden yazdım?  
Aslında öteden beri güzel, anlamlı sözleri okurum, biriktiririm, üzerine 
düĢünürüm. GeçmiĢte her Ģeyi düĢünmüĢler, yolumuzu aydınlatıyorlar ama yine 
de biz ıĢığı elimize almıyoruz derim. Zaman içinde yaĢadığım olaylar ve 
düĢüncelerimden sonra ufak notlar almaya baĢladım. Sonra bunları 
bilgisayarda tutmaya, sonra düzenlemeye devam ettim. Bir adı olsun, bir 
kapak yapayım derken kocam Fatih‟le basalım bunu dedik. Ben hayatta 
bırakılan izlerin ölümsüzlük olduğunu düĢünüyorum. ĠĢte bu duygularla, 
yılbaĢından önce hediye edebilmek için bastırdım. 
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Benim çocuğum yok, annelik duygusunu yaĢama Ģansım hiç olmayacak. Fakat 
bu kitap ortaya çıktığından itibaren, ben de doğum yapmıĢ gibi hissediyorum 
kendimi. O günden beri yerde miyim, gökte miyim inanın bilmiyorum. Ortaya 
çıkarması ayrı güzel, paylaĢması ayrı, gelen bildirimleri dinlemesi ayrı. Bu 
gerçekten çok baĢka bir duyguymuĢ!   
 
Çok olumlu geri dönüĢler aldım. Herkes kendine göre bir yazıya ve söze 
konsantre oldu. Geçenlerde bir arkadaĢım EskiĢehir‟e gitmiĢ. ĠĢ için çok sıklıkla 
gittiği otelin müdürü ile ahbap olmuĢlar. Son seyahatinde otel müdürü “sana 
bir kitap vereceğim. Oku ama mutlaka bana geri ver” demiĢ ve Tesadüf‟ü 
uzatmıĢ. Beni sevindiren, kitabımın tavsiye edilmesi hatta verildiği kiĢiden 
mutlaka geri istenmesi oldu. ĠĢte aradığım böyle bir tat idi. Hatta asıl istediğim 
biz hayattan çekildikten yıllar, yıllar sonra bir gün bir yerde, birilerine 
dokunmasıdır. ĠĢte o zaman ölümsüz olacağız. Tıpkı Martı Dergisi gibi. 
Buradaki emekler, paylaĢımlar bir gün, biz olmasak bile birilerine dokunmaya 
devam edecek. 

Tesadüf, sayfa 45 
IĢığı fark etmek! 
Bu yazıyı 10 aydır fotoğrafçılıkla uğraĢan biri olarak kaleme alıyorum. Bir 
itiraf gibi. 
Aradan geçen bunca zamandan sonra birkaç gün önce kendimde fark 
ettiğim bir Ģey oldu.  
Fotoğraf çekmek için hep objelere bakardım, ilk defa obje yerine ıĢık 
aramaya baĢladım.  
Bu benim için inanılmaz anlamlı bir adım.  
Belki 10 ay geç diyorsunuz ama binlerce fotoğraf çektikten sonra fark 
ettiğim, ulaĢtığım çok önemli bir yer burası. Oysa, eğitimin ilk saatinde 
ıĢığa bakmamız gerektiği, fotoğrafın ıĢık olmadan olmayacağını öğrendik. 
Benim bunu hazmetmem 10 ayımı aldı. 
Nesneyi değil, ıĢığı aramak burada kritik olan.  
Gözüm, aklım, ruhum daha rafine olmalı ki sadece nesneyi değil ıĢığı 
görebileyim... 
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Ġsmini neden tesadüf koydum?  
Tesadüf, benim kelimem. Üzerinde çok düĢündüm. Aslında sanıldığı gibi pasif 
bir kelime değil. Tesadüf olması için hayatın akıĢı içine elinizi daldırmanız, 
yakalayıp çekmeniz gerekiyor. Aksi halde tesadüf olmuyor. Geçeni fark 
etmiyorsunuz.  
 

Kitabın daha doğrusu kitapçığın içinde, yaĢadıklarımdan, düĢüncelerimden 
doğan yazılar ve sözler. Her birinin bende bir anısı var.  
 

Mesela sayfa 45‟deki “IĢığı farketmek” baĢlıklı yazıyı neden yazdım? 
2011 yılında Esas Holding‟te fotoğrafçılık kulübü oluĢturuldu ve üye oldum. 
Eğitimler almaya baĢladık. Sevgili Özer Hoca (Prof. Dr. Özer Kanburoğlu) 
daha ilk derste fotoğraf olması için ıĢık olması gerektiğini, ıĢığı doğru 
kullanmak, doğru izlemek gerektiğini anlattı. Altını çiziyorum ilk derslerde. 
 
Oysa ben ıĢığı tam 10 ay sonra Kerpe‟de çekim yaparken farkettim. IĢığı 
aramam gerektiğini ancak o zaman anladım. Çekeceğim her ne ise ıĢık 
olmazsa, o Ģeylerin de anlam kazanmadığını ancak 10 ay sonra kavradım. Bu 
benim için büyük bir keĢif oldu. GecikmiĢ olabilirim ama hayatımın kalanına 
öyle bir ıĢık tutuyor ki… 
 
ĠĢte bu ıĢıkla çekilmiĢ bir kaç fotoğrafımı sizlerle paylaĢmaktan mutluluk 
duyuyorum. 
 

Yeni yılın ilk sayısında Sevgili Yasemin ve dostlarının emeğiyle ortaya çıkan 
Martı Dergisi‟nde olmak inanın benim için çok değerli. 
 
Yolunuz açık, ıĢığınız bol olsun. 
 
Sevgiyle, 
 

Armağan Portakal 
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Nurcan ÖRTÜGEN GÖK 

Bir Belgeseli Yaşamaya Ne Dersiniz? 

kaldırım astronomu 

Hepimiz az ya da çok belgesel seyretmekten hoĢlanırız. Kimimiz denizlerin 
altındaki yaĢamı merak eder. Yüzde 80‟i suyla çevrili dünyamızda henüz çok 
azı keĢfedilmiĢ suların altına yolculuklar her zaman bizleri hayret ve hayranlığa 
düĢürmeye yeter. Kimimiz heybetli dağlara yapılan yolculuklarla ilgili 
belgeselleri seyretmeyi sever. Zira hiç zirveye çıkmamıĢ olsak da o tepeden kuĢ 
bakıĢını hayal etmek bile bizleri bambaĢka yerlere götürür. Kimilerimiz 
canlılarla ilgili belgeselleri seyretmeyi sever. Bilmediğimiz binlerce çeĢit 
hayvanın vahĢi doğadaki yaĢantısı ve hayatta kalma mücadelesi aslında 
gündelik hayatımızda bizim de nesne değiĢtirmiĢ boyutları ile hep 
karĢımızdadır. Kimilerimiz de uzayın derinlikleri ile ilgili belgeselleri 
seyretmekten hoĢlanır. Bilinmeyen o diyarlar, insanoğlunda ilk çağlardan beri 
ilgi ve merak uyandırmıĢtır.  
 
Lakin bahsi geçen tüm belgesel türleri bizim ülkemizin insanlarının hayatında 
dolaylı da olsa içinde iken gökyüzü nedense sanki bir adım uzağımızda 
kalmıĢtır. Ġlk çağlardan beri gerek avlanma, gerek göç etme gerekse ekim ve 
hasat gibi nedenlerle gökyüzü insanların hayatının en öncelikli doğa parçası 
olsa da teknolojik geliĢmelerle beraber insanoğlu giderek gökyüzünü 
tanımadığı bir yaĢama doğru yürümüĢtür. En azından bizim toplumumuzda 
bunun böyle olduğunu düĢünüyorum. Kaldı ki ıĢık kirliliği gibi etkenlerle zaten 
çoğumuz gökyüzüne baĢımızı kaldırdığımızda pek de bir Ģey görememekteyiz 
artık. Gördüğümüz cisimleri tanıyamadığımızda da bazen UFO olarak 
adlandırmaktan öte de geçemediğimiz aĢikar. 
 

ġirketlerin insan kaynakları yöneticilerine bir önerimiz var.  “Bilimin 
Mum IĢığında Teleskop” yapmaya ne dersiniz? Nereden çıktı 
demeyin yazıyı sonuna kadar okuyun.  
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AĢağıdaki insanlar be yapıyor? 
Nesiller önce değil anneannelerimiz dahi bulutların Ģekillerine bakıp yağmur 
geleceğini tahmin edebiliyor iken bizim gökyüzü bilgimiz Büyük Ayı, Küçük Ayı 
takım yıldızı gibi Ģekillerden ibaret olmaya baĢlamıĢtır. 
 
Bizde durumlar böyle iken aĢağıdaki fotoğraftaki insanlar acaba ne yapıyor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“2011 Ekim ayında ESO'nun (Avrupa Uzay Ajansı) merkezinde halk günü 
vardı. Çocuklar anne ve babaları ile Almanya Münih‟te bulunan ESO 
Merkezine akın ettiler. YaklaĢık 3 bin 100 kiĢinin katıldığı etkinliklerin en 
önemlisi ise ESO'nun yapımına baĢladığı Avrupa Çok Büyük Teleskobunun E-
ELT‟in (European Extremely Large Telescope) ne denli büyük olacağının 
gösterilmesiydi. 1.4 metre geniĢliğindeki altıgen aynalar yerine kartonlar 
kesilmiĢti. Gelen katılımcılar bu 7 yüz 98 kartonu ESO'nun bahçesinde tıpkı 
teleskopta olacak Ģekilde yerleĢtirdiler ve ELT'nin nasıl bir büyüklüğe sahip 
olduğunu gördüler. 39.3 m çapındaki teleskop yaklaĢık 1000 metre kare yer 
kaplıyordu.” 
 
Bu insanlar uzaya meraklı ve belki de onu hala hayatının parçası olarak gören 
insanlardı… 
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Mum ıĢığında teleskop 
Bu yazıyı bu anlamda kiĢisel bir geliĢim ve gökyüzünün farkındalığını 
yaratabilmek adına, kurumların Ġnsan Kaynakları Yöneticilerine ithafen yazmak 
istedim. Zira bir insanın kendini ve doğayı tanıyıp korumasının baĢlangıç 
adımının evreni tanımakla baĢlayacağına inanıyorum.  
 
Bu bağlamda DenizBank eğitim kurumu Deniz Akademi ile Haziran 2011 
tarihinde güzel bir atölye çalıĢması gerçekleĢtirmiĢtik. 
 
DenizBank‟ta çalıĢan babalar o gün çocukları ile gökyüzüne yelken açmıĢtı. 
Astronomi ile ilgili sunumlar gerçekleĢtirmiĢ, teleskopların parçalarını 
tanıtmıĢtık. Babalar çocukları ve eĢleri ile beraber teleskopların montajını 
tamamlamıĢ, süslemiĢ ve güneĢ gözlemi ile etkinliğimizi noktalamıĢtık.  
  
Bu atölye çalıĢmasında yapılan 2 teleskop 22 Ocak tarihinde Ankara‟da ilki 
düzenlenecek olan Fen ve Teknoloji Öğretmenleri 1. PaylaĢım Toplantısında 
Anadolu‟dan iki devlet okuluna hediye edilecektir. 
  
DenizBank çalıĢanları aslında o gün sadece astronomi/teleskop yapımı adına 
eğitim almamıĢ, yıllarca kullanılacak, minicik yüreklerin ufkunu açacak delikli 
boruları dikmek için emek sarf etmiĢlerdi. Belki dikili bir ağaçları yoktu, ama o 
dikili ağaçları koruyacak nesillerin yetiĢmesi için evreni ve kendini tanıyan, 
seven nesillerin geliĢimine katkıda bulunacak evrenin kapılarını açan anahtarı 
dikmiĢlerdi o gün. 
Bu atölye çalıĢmalarımızın devamını getirmek dileğindeyiz. Zira bu çalıĢma ile; 
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Bir zanaatkar edası ve sabırla CAM‟a Ģekil vermeyi öğreneceğiz. 
Çocukluğumuzda geride bıraktığımız sorgulayan, meraklı ve keĢfedici ruhu 
gün yüzüne çıkaracağız. 
Her gün baktığımız ama bilmediğimiz, tanımadığımız gökyüzünü farkına 
varacağız, baktığımızı görmeyi öğrenip kendimizi keĢif yolculuğuna çıkacağız. 
Ġçinde bulunduğumuz evrene, dünyaya, olaylara, sorunlara, yaĢama farklı bir 
perspektiften bakmaya baĢlayacağız. 
Yepyeni bir evrenin kapılarını aralayan anahtarı yapmayı öğreneceğiz. 
O gün bir belgeseli canlandırıp „Bilimin Mum IĢığında Teleskop‟ yapacağız. 
Benzer bir atölye çalıĢmasının kurumunuzda gerçekleĢmesini dilerseniz 
projemizin resmi sitesi http://ilkteleskobum.org veya 
nurcanortugen@gmail.com adresinden bizlerle iletiĢime geçebilirsiniz.  
Ülkemiz bir kısım alanlarda geliĢme gösterirken, her bir birey kendi elinden 
geldiğince bir Ģeyler üretmeye çabalarken çoğumuzun geçmiĢteki ama 
çocuklarımızın hala bugün ki uzaya gitme hayallerini gerçek yapmak adına 
atacak çok adımımız var. Bu sebeple ülkemiz çocuklarının aydınlık geleceği 
için dikilen her bir teleskopun Ay‟a gidecek yolda önemli bir adım olduğunu 
düĢünüyor ve konu ile ilgili tüm Ģirket söz sahiplerini bir adım atmaya davet 
ediyorum. 
**Kaynak: Prof. Dr. Ethem Derman 
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Gülşah Elikbank 

yazar ile sohbet 

‚Bir BAVUL’a Kaç Hayat Sığar?‛ 

martı* 

“Kalbinde bir belleği vardır. Ne unutur; ne unutturur. Er geç kusar içindekileri…” 
  
Gazetecilik alanında birçok ödülünüz var. Bu aslında daha büyük sorumlukları 
beraberinde getirir. Zor bir mesleği baĢarılı bir noktada tutmak zor olsa gerek? 
  
Asıl baĢarı yaptığımız haberlerde vicdan sesimizi kısmamak bence. Haber 
hırsını, sağduyu ve kamu yararının önüne asla koymamak. Ġlkesi olanların 
geleceğe yürüme Ģansı olur, zaman ötekini illa ki ayıklayıp bir köĢeye koyar. 
Mesleki kariyerimizde aldığımız ödüller, elbette ki motive edici. Yaptığınız iĢlerin 
takdir görmesi, beğenilmesi, ödüllendirilmesi çok özel, çok önemli ama ben, 
ödül kavramının bir insanın baĢarı grafiğinin gerçek ölçütü olduğunu pek 
düĢünmüyorum. Yani yapı gereği hiçbir haber yarıĢmasına katılmayan ama çok 
güzel haberlere imza atan üstatlarımız da var bu camiada. Ödüllü bir 
gazeteciyim evet ama “Ben alanımda en iyisiyim” demek hem haddim değil 
hem de bu iĢi çok daha iyi yapanlara haksızlık olur bence. YarıĢmalarda hiç 
ödül alamayan haberleri de kötü olarak nitelendirmek büyük bir haksızlık 
olmaz mı sizce de? Bu tıpkı üniversite sınavına girip de kazanamayanları 
baĢarısız olarak nitelendiremeyeceğimiz gibi bir durum. Bizim meslek özellikle 
yedi gün 24 saat sürekli tetikte olmayı gerektiren bir alana sahip. Sürekli 
hayatın içinde olmak, haberi koklamak. Zaten haber alma duyunuz geliĢtikçe 
koku illa ki gelir burnunuza. Bu bile, haberciliğin ne kadar özveri gerektiren bir 
alan olduğunu gösteriyor.  
  
  

Hepimizde Bu ay sizlerle tanıĢtırmak istediğim yazar Nuray Kaya. Gerçi 
bir çoğunuz, özellikle Ege‟liler onu gazeteci kimliğiyle zaten tanıyor 
ama bu sefer Nuray Kaya‟yı yazar kimliği ve ilk romanı Bavul ile 
tanıyacağız. Genç ve baĢarılı kadın yazarlar arasında kısa zamanda 
adını sıkça duyacağımıza emin olduğum Kaya ile sizler için sohbet 
ettim.  
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Peki yazarlık fikri nasıl geliĢti? Haber temposundan yazarlığa doğru yöneliĢ sizi 
korkutmuyor mu? 
  
Yazarlık benim tıpkı gazetecilik gibi çocukluk hayalimdi. Kitap yazma fikri hep 
aklımdaydı ama hikâyenin zihnimde kurgulanması, oturup yazma sürecine 
geçiĢim o hep bahsedilen doğru zamanı bekliyordu.  Ġleri de çocuklarıma miras 
bırakabileceğim bir kitabım olmadan ölseydim gözüm açık giderdim. ĠĢte benim 
için gerçek korku, bu hayali gerçekleĢtirememekti. Zaten sürekli öyküler, 
denemeler yazan biriydim. Üniversite yıllarına kadar hep günlük tuttum. Zaten 
gazetecilik yönüm beni en çok besleyen damar diyebilirim. Öyle haberlerin 
içinden geçiyor ki insan bir Ģeyler biriktirmemesi mümkün değil. Ġnsanlar mutlaka 
içini döküyor. Hayata minnettarım, hayal kırıklıklarını, hüzünleri, gözyaĢlarını 
parmak uçlarımda kelimelere dönüĢtürdüğü için…   
 
Bavul, yasak bir aĢk romanı ama benzerlerinden çok farklı bir tarzı var. Yani hiç 
yasak aĢk yaĢamayan okurlar bile kendilerine ait çok Ģey bulabiliyor.  Bavul‟un 
içindeki sır ne? 
  
Ben de yasak aĢk yaĢamadım ama bu hayatta her Ģey hepimizin baĢına gelebilir. 
Yadırgamak, kınamak, eleĢtirmek en kısa, acımasız ve kestirme olanı. Dediğiniz 
gibi yasak aĢk kahramanı olmayan kadınlar ve erkeklerde Bavul‟da kendilerine 
dair izler buldu. Yorumlarını bana da ulaĢtırıyorlar. Bavul‟un sırrı her hayata 
dokunması bence. “Ġçime bir ağaç gibi öyle kök salmıĢsın ki gövdeni kesip atsam 
da kökün toprağımda” diye bir söz var mesela. Hayatında en az bir kez gerçekten 
seven her insanın toprağında sevdiği kiĢinin kökleri yok mudur sizce? Kalbin 
derinlerinde bir ağaç kökü gibi o sevgi hep kalır ve yeni kahramanlar o kökün 
üzerinde yükselir. Mesela Yaman ile birlikte üniversite yıllarına Fuat‟la birlikte 
çocukluk anılarına gidecek Elif…Herkesin çocukluk, gençlik yıllarına dair 
çalkantılar izler mutlaka var. Bavul‟u okumanız için illa ki yasak aĢka yelken açan 
ya da böylesi bir iliĢkinin çıkmazında bocalayan biri olmak gerekmiyor. Bence 
hikaye gerçekten çok özel ve derin mesajlar veriyor ama takdir okurun. 
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Bavul ile henüz tanıĢmayan okurlar için konusundan biraz bahseder misiniz? 
  
Elif‟le birlikte bulunduğu zamandan geçmiĢe, ta ilk aĢkıyla karĢılaĢtığı 5 yaĢına 
kadar uzun ve derin izleri bulunan bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta 
gerçekten tüm kalbiyle sevdiği ve hayatına etki eden üç erkeğin aĢkıyla yeniden 
yüzleĢecek.  Tabi bir de baba figürü var ortada onu da es geçmemek lazım. Elif, 
dönem perdelerinde hayatına etki eden olay ve durumları bu kez olgun bir kadın 
gözüyle izleyecek. 5 yaĢındaki hallerine yetiĢkin bir kadının kalbiyle yeniden tanık 
olacak. Yolculuğun sonunda ise tekrar Ģimdiki zamanına dönüp mevcut iliĢkisi 
hakkında bir karar verecek. Bir anlamda kendi içimize, kendi geçmiĢimize 
yapacağımız bir yolculuk bu. Elif‟in Ģimdiki zamanını yaĢayabilmesi için Bavul‟un 
da biriken geçmiĢiyle yüzleĢmesi gerekiyor. Üzerini bir türlü kapatamadığı nice 
olay ve durumlara bir mezar kazıp gömmesi yani…Bazı Ģeyleri geçmiĢte 
bırakmazsanız gerçekten mutlu olma Ģansını kaçıracağımızı… Okurlar Elif‟le 
birlikte “YaĢamadığın Ģeylerin piĢmanlığı ölünceye dek seninle gelir, bu riski göze 
alabilecek misin?” sorusuna yanıt arayacak.  
  
Kitabın kapağında ki tren rayı ve kapalı bir bavul, herkese çok farklı Ģeyler 
çağrıĢtıracak yapıda. Bavul‟u bir kitap ismi yapmak nasıl aklınıza geldi? 
  
Kitabın ismini duyan hep kendi hayatına dair izler bulsun çok istiyordum. 
Umarım baĢarırım bunu. Kitabı yazmadan önce ismi Ģekillendi aslında zihnimde. 
Bavul, bir insana neyi çağrıĢtırır, diye çok düĢündüm. Doğduğumuz andan 
itibaren hayatımız birikmeye baĢlıyor. Bavul tam da hayatın orta yerini, merkezini 
simgeliyor. Gidenleri kalanları, giderken geri dönenleri, geri dönmek isteyip de 
cesaret edemeyenleri, cesaret edeceği zaman aslında çok geç kaldığını fark 
edenleri, piĢmanlıkları, keĢkeleri, aĢkı, tutkuyu, vefayı, cefayı, sadakati, ihaneti, 
dostluğu ve daha birçok duygunun toplamını anlatıyor. Bavul‟un isminin bu 
kadar tutmasını sırrı bence tren rayındaki o kapalı bavulu gören herkese kendi 
hayatına dair izler çağrıĢtırması.  Bavul‟da “ Bir bavula kaç hayat sığar? Gitme 
vakti geldiğinde zamanı geri çevirmek mümkün müdür? Peki, biten aĢklarınızı 
emanet edebileceğiniz bir yer var mıdır yeryüzünde? Doğru zaman, doğru insan 
ve doğru aĢk var mıdır sahiden?” gibi sorulara yanıt arıyoruz hep birlikte.  
Herkesin yanıtı kendine tabii. Okurların “Herkesin bir Bavul‟u vardır” diye söz 
üretmeleri ve o söz etrafında kenetlenmeleri de kendi çıkardıkları derslerin 
izlerini gösteriyor bence.  
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Kitabın ön kapağında “Kalbinde bir belleği vardır. Ne unutur; ne unutturur. Er 
geç kusar içindekileri…” demiĢsiniz. Arka kapakta ise “Giden kalandan her 
zaman daha Ģanslıdır. Gidenin söyleyecek cümleleri varken kalan suskunlaĢır 
ve ne yazık ki gidenin hayatında yeni baĢlangıçlar, kalanın hayatındaysa mazi 
vardır.” sözü insanı derinden sarsıyor? Kitaplar yazarlarının hayatlarını mı 
yansıtır? 
  
Yazarlar da okurlarla aynı sokakları yürür, aynı yolları geçer. Hüzünler ve 
sevinçleri ortaktır. GözyaĢları ve kalp kırıklıkları da… Yazarın okurdan tek farkı, 
onun duygularına da tercüman olabilmesi. Kitabı elbette ki yazarından farklı 
düĢünemezsiniz ama hikayeyi yazarın hikayesi olarak düĢünmek satır 
aralarında yaĢayan kahramanlara haksızlık olur bence. Elif‟in duygusallığı, 
Akel‟in mesleki kararlılığı, Kerem‟in tutarsızlığı, Yaman‟ın ve Fuat‟ın halleri ya 
da iç ses Dora‟nın mantığı benden izler tabi ki taĢıyor. Ama bu Nuray Kaya‟nın 
değil Elif‟in hikayesi. Hepimizin kalbinin bir belleği var ve hepimiz bazen giden 
bazen kalanız bu hayatta. Bazen de ne gidebiliriz ne de kalabiliriz. Tam orta 
nokta, gitmekle kalmak arasındaki kararsızlık hayatın en berbat dönemleridir 
bence.  
  
“Kapı eĢiklerini ekvator çizgisine benzetirim. Hangi tarafın kıĢa yakın durduğu 
değiĢebilir. Bazen yaĢananların Ģiddeti de eĢikteki mevsimi değiĢtirebiliyor. Eğer 
eĢikten atlama vakti gelirse adım atacağı yeni eĢik kadar geride bıraktığı 
mevsime de dikkat etmeli insan.” sözünüzde gerçekten çok etkileyici.  EĢik 
kavramına çok farklı bir bakıĢ açısı getirmiĢsiniz? Birçok sosyal paylaĢım 
sitesinde bu sözü görüyorum. 
  
Demek ki herkesin bir eĢik kavramı vardı ve birinin o eĢiğe o daha derin daha 
felsefik anlamlar yüklemesi gerekiyordu. Hayatta hep böyle değil midir? 
Seçtiğimiz yol bizi hep yeni bir eĢikten atlamaya mecbur eder. Hepimizin 
hayatında çok derin eĢikler vardır mesela. Çok derin izler, olaylar, durumlar…  
Bazen o eĢiği geçeriz bazen geçemeyiz, cesaretimiz yoktur. Kapı eĢiklerini 
ekvator çizgisine benzetmem bundan. Karar anlarında atım attığınız eĢikteki 
mevsim her ne olursa olsun geride bıraktığınızın eĢiğin mevsimi kıĢa döner illa 
ki…Kalp belleği ise bu süreçte her Ģeyi kaydeder. Gün gelir devran döner  ve 
kalp, bedeninde yaĢadığı insanın sözcüsü olarak dile gelir. O zamanı 
beklemek, enerjinizi daha verimli kullanmak ve hayatı akıĢına bırakmak o 
yüzden önemlidir. Kalp ne unutur ne unutturur, içindekileri illa ki kusar ve 
rahatlar. 
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Kitabınızda organ bağıĢı gibi toplumsal konulara da dikkat çekiyorsunuz? 
  
Evet kalp nakli bekleyen Çağrı‟nın hikayesi üzerinden bu konuya dikkat çekmek 
istedim. Organ bağıĢının günah olduğunu savunan kör, kara cahil bir zihniyet 
ve o sözlere inanan topluluklar var bu ülkede. Bir bedeni toprak altında 
çürütmek yerine toprak üstünde yaĢatmanın nesi günah olabilir? Çağrı‟nın 
hikayesi gerçek bir kalp taĢıyan, vicdanı sağır olmayan her okuru etkileyecektir.  
Her okuduğumda içimi acıtan bir hikaye çünkü gerçeklik payı var. Hikâyenin 
bazı bölümleri kurgu olsa da verilen mesaj ve organ nakli bekleyen insanların 
çaresizliği hayatın gerçeği. Belki Çağrı diye biri de yaĢamıĢtır, kim bilir? Yani 
hepimizin hastaneler de en az bir kez tanık olduğumuz ama kafamızı 
çevirdiğimiz, belki umursamadığımız, benim baĢıma gelmez diye 
düĢündüğümüz olaylara dönüp bakılsın istedim. Ben de yıllar önce  tüm 
organlarımı bağıĢladım ve  herkese bunun bir insanlık görevi olduğunu tekrar 
hatırlatmak istedim. Zaten birinci derece yakınlarınıza “Ben organlarımı 
bağıĢlamak istiyorum. Bu vasiyetimdir” demeniz bile önemli bir adım. Lütfen 
ihmal etmeyelim, Çağrı‟nın yatağında yatan bizler ya da canımızdan çok 
sevdiğimiz yakınlarımız da olabilir her an.    
  
 Peki bundan sonraki hedefleriniz neler? 
  
Hayatı çok planlamayı sevmiyorum ama tabi ki kemikleĢmiĢ okur kitlesine sahip 
bir yazar olma idealim var. Hırslı değilimdir çünkü hırsın içinde kötü niyet vardır. 
Azimli biriyim, kafama koyduğum her hedefi gerçekleĢtirdim Ģimdiye kadar çok 
Ģükür. Umarım böyle gider. Emek verilen her Ģey değerlidir ve asla kaybolmaz 
evrende. Sadece alın teriniz, emeğiniz ödül olarak karĢınıza çıkmak için 
zamanını bekler. Gerçekten iyi yazıyorsam, insanların hayatlarına 
dokunabiliyorsam kalemim daha güçlü aksın istiyordum. Farklı hikayeler, 
romanlar, öyküler ve denemeler yazmak…Belki bir film senaryosu…Zaman ne 
getirir bilmiyorum ama kalbim attığı sürece hep haberin içinde ve illa ki sürekli 
yazma niyetindeyim.  Ġlk imzamı 17 Kasım‟da TÜYAP Ġstanbul Kitap Fuarı‟nda 
yaptım. Bundan sonra da imzalar, buluĢmalar olacak…Yeni kitaplar 
yazılacak…Ama önce Bavul‟a yürümeyi, bu hayatta tek baĢına yürümeyi 
öğretebilmeliyim. Bavul‟un yolculuğuna katılan katkı koyan herkese 
teĢekkürlerimi sunuyorum. Güzel, kaliteli ve umut dolu hikayelerde buluĢmak 
dileğiyle.  
 
Sevgilerimle… 

89 



 

90 

Ocak 2012 martı* 



martı* Ocak 2012 

Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

Yemek Seçenlerin Yanına Yaklaşmadıkları 

yemek 

Bamya, pırasa, kereviz, bakla, enginar ve balkabağı.  
 
Hemen hemen herkesin bu sebzelerle ilgili sevimsiz çocukluk anıları vardır. 
Anneler onları çocuklarına yedirebilmek çeĢit türlü entrika düzenler. Pırasalı 
börekler soğanlıymıĢ gibi davranılır, kereviz yemekleri patates diye 
yutturulmaya çalıĢılır. Oysa onların faydalarından yararlanılması için 
yapılanlar kabul edilebilir, iyi niyetli davranıĢlardır.  
  
Gelin onların hayatımıza nasıl girdiğine, hangi medeniyetler tarafından 
baĢtacı edildiğine, Anadolu‟da hangi alıĢkanlıkların geliĢmesine sebep 
olduklarına yakından bakalım. Belki kimilerimizde sempati yaratır ve yeme 
alıĢkanlıkları değiĢir.  
  
Gelenektir, Bamya Çorbası Yemeğin Sonunda Yenir 
Konya, Anadolu tarihinin en önemli merkezlerinden biriydi. Yunan, Roma ve 
Bizans dönemlerinin ardından Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar, 
Konya Ovası‟nın sahipleriydi. Ticaret yollarının kesiĢtiği, yoğun bir kervan 
trafiğinin yaĢandığı Konya‟da kültürlerarası etkileĢim, Konya Mutfağı‟na da 
etki etti. Konya saraylarında geliĢen devlet geleneğinin yemek kuralları, 
günümüzde de halen yer yer görülüyor. Buna çarpıcı bir örnek olarak birçok 
Konyalı‟nın genelde yemek sonrası yenen tatlıyı, önce yemeyi tercih etmesi 
verilebilir. Bunun gibi ilginç bir örnek de Konya Mutfağı‟nın en belirgin 
yemeklerinden biri olan bamya çorbasının, sindirimi kolaylaĢtırıcı etkisi 
nedeniyle yemeğin sonlarına doğru sunulmasıdır. 
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Tavuklu Kuru Bamya Çorbası 
 
Malzemeler (6 kiĢilik): 
1 çay bardağı kuru çiçek bamya (25 gr), 
1 tatlı kaĢığı sirke, 
2 yemek kaĢığı tereyağı, 
1 kuru soğan, 
1 yemek kaĢığı un, 
1 yemek kaĢığı domates salçası, 
2-3 acı kuru süs biberi, 
Yarım limonun suyu, 
6 su bardağı kaynar su (isteğe bağlı olarak tavuk suyu), 
250-300 gr az haĢlanmıĢ tavuk eti, 
Karabiber ve tuz 
 
YapılıĢı: 

 
Bamyanın tüylerinin ağza gelmesini engellemek için önce kuru olarak, ipleri 
üzerindeyken tencerede tütsülemek gerekiyor. Yakmadan, baharat ısıtır gibi 
kısık ateĢte tencere içinde çevirin. Ardından bir bezin arasına koyup iki el 
arasında sürtün ve tüylerinin dökülmesini sağlayın. 
 
Bamyaları tencereye alın, üzerilerini kapatacak kadar su ve sirkeyi ekleyin. 
Yüksek ateĢte suyu kaynatın, sonra altını en kısık ısıya getirip tencerenin 
kapağını hafif aralıklı tutarak 15 dakika piĢirin. Soğuk sudan geçirip iplerini 
çıkarın. 
 
Tereyağını tencerede eritin. Küp doğradığınız soğanı ekleyin ve saydamlaĢana 
dek çevirin. Unu ekleyip kokusu çıkana dek kavurun. Domates salçasını 
da ilave edin ve 1-2 dakika karıĢtırın. Tencereye sıcak suyu dökün, karıĢtırarak 
un ve salça topaklanmadan homojenize olmasını sağlayın. 2-3 kuru acı süs 
biberini, bamyaları, didiklediğiniz tavuk parçalarını, limon suyunu, karabiber 
ve tuzu da dahil edin. 
 
Çorba kaynamaya baĢladığında ocak ısısını en düĢüğe getirin, tencerenin 
kapağını hafif aralık bırakarak yaklaĢık 35-40 dakika piĢirin. Limonla birlikte 
servis edin. 
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Hakkını Teslim Edelim, Faydalı Bir Sebze 
Romalılar ve Mısırlılar, onu iĢtah açıcı ve uykuyu kolaylaĢtırıcı yiyecek olarak 
görmüĢler. Eski Yunan‟da pırasanın yemeklerden önce mi, yoksa sonra mı 
yeneceği kafaları karıĢtıran bir konu olmuĢ. Pergamonlu fizikçi Galen, bir 
sonraki güne dingin bir kafa ile baĢlayabilmek adına rahat bir uyku 
uyuyabilmek için yemeklerden sonra yermiĢ. 
 
Bilirsiniz, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek makbuldür. Pırasa söz 
konusu olduğunda bu yönden Ģanslıyız, her mevsim yetiĢtirilebiliyor. Ġdrar 
söktürüyor, kabızlığa, basura iyi geliyor. ġurubu göğsü yumuĢatıyor, suyu 
yüzdeki sivilcelere ve lekelere faydalı. 
 
Kıymalı Pırasa Yemeği 
Malzemeler (6 kiĢilik): 
1 kg pırasa 
2 orta boy havuç 
1 kuru soğan 
200 gr kıyma 
3 diĢ sarımsak 
1 yemek kaĢığı domates salçası 
1,5 su bardağı et suyu 
1 yemek kaĢığı tereyağı 
1 yemek kaĢığı zeytinyağı 
2 yemek kaĢığı limon suyu 
1 yumurtanın sarısı 
1 tatlı kaĢığı tuz 
½ çay kaĢığı karabiber 
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YapılıĢı: 
Zeytinyağını ve tereyağını tencerede ısınmaya alın. Kıymayı ekleyin, suyunu 
salıp çekinceye kadar arada karıĢtırarak piĢirin. Yemeklik doğranmıĢ kuru 
soğanı ve verev doğranmıĢ havuçları ekleyip soğanlar saydamlaĢana dek 
kavurun. Domates salçasını ekleyin 1 dakika daha kavurun. 
 
Çok yeĢil tarafları atılmıĢ, üst kabuklarından bir ikisi soyulmuĢ, yarım parmak 
uzunluğunda verev parçalara ayrılmıĢ pırasaları ve bir iki parçaya kesilmiĢ 
sarımsakları ekleyin. KaĢıkla nazikçe karıĢtırarak tüm malzemeyi harmanlayın. 
Kısık ateĢ üstünde 3 dakika bu iĢlemi yaptıktan sonra et suyunu, tuzu ve 
karabiberi ekleyin. Kaynadığında tencerenin kapağını kapatın, altı kısık olarak 
arada karıĢtırarak 30 dakika piĢirin. 
 
Yumurta sarısı ve limon suyunu bir kasede çırpın. Yemeğe eklemeden önce 
yemek suyundan birkaç kaĢığı ekleyip terbiyeyi ılıĢtırın. Sonra terbiyeyi azar 
azar tencereye dökün. Yemeği karıĢtırıp bir taĢım kaynatın, altını kapatın. 
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Eski Yunan Uygarlığı‟ndan Günümüze  
Eski Yunan Uygarlığı‟nda iyi bilinen bir bitki olan kerevizin gıda olarak 
kullanımının ilk izlerine Sisam Adası kalıntılarında rastlanmıĢ. Kerevizin 
özellikle Güney Avrupa‟da, Fransız Mutfağı‟nda, Amerika‟da Louisiana yemek 
kültüründe önemli bir yeri var. ġef Emeril Lagasse‟nin yemek programlarından 
bir kaçına rastladıysanız çorbalarını ve yahnilerini kerevizsiz yapmadığını 
görürsünüz, Louisiana geleneği der hep. 
  
Kereviz Salatası 
Malzemeler: 
3 orta boy kereviz, 
3 yemek kaĢığı süzme yoğurt, 
3 yemek kaĢığı mayonez, 
Yarım limon suyu, 
1 portakalın kabuğu, 
2 yemek kaĢığı portakal suyu, 
1 diĢ sarımsak, 
1/2 su bardağı iri çekilmiĢ ceviz, 
ÖğütülmüĢ karabiber, 
Tuz, 
Süsleme için ceviz ve maydanoz 
 
 

YapılıĢı: 
Yoğurdu, mayonezi, portakal kabuğu 
rendesini ve suyunu, rendelenmiĢ 
sarımsağı, karabiber ve tuzu, derin bir 
kapta iyice karıĢtırın. Cevizlerden bir 
kaçını süsleme için bütün bırakın, 
diğerlerini irice çekin. Bunları da yoğurt 
karıĢımına ekleyin. 
 
Kerevizlerin kabuklarını soyup irice 
rendeleyin. Hemen limon suyu ile 
karıĢtırın ki kararmasın. Kerevizler su 
saldıysa sıkın ve sosla karıĢtırın. 
 
Servis tabağında kalıp yardımıyla kereviz 
salatası silindiri oluĢturun. Bütün ceviz ve 
maydanoz ile süsleyin. Ġsterseniz 
zeytinyağı gezdirerek parlak bir görünüm 
elde edebilirsiniz. 
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YaĢlı Baklayla Genç Enginarın Birlikteliği  
 
Baklagiller, tarihte en erken yetiĢtirilen bitkiler, bunlar içinde de baklanın ilk 
evcilleĢtirilen çeĢit olma ihtimali yüksek. Çünkü baklanın kabuğunda 
dökemediği taneleri bulunuyor. Ġlk tarımcılar da bu dökülmeyen taneleri 
toplayıp yaĢadıkları yerin çevresine ekmeye baĢlıyor. 
 
Bakla, kısa zaman içinde kabuğunu öyle çarçabuk patlatıp açmamayı 
öğreniyor. Dünyanın çeĢitli yerlerinde bulunan en eski baklagil bu. KaĢmir‟de, 
Tayland‟da, Meksika‟da ve Troya‟da bulunan bakla taneleri, bu bitkinin Ġ.Ö. 
yedi ile on bin yıldan beri besin olarak düzenli kullanıldığını gösteriyor. 
 
Bakla ile birbirine çok yakıĢtırılan enginarın tadı ise 18. yüzyılda 
keĢfedilebilmiĢ.  
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Zeytinyağlı Ġç Baklalı Enginar 
 
Malzemeler: 
5 büyük boy ayıklanmıĢ enginar, 
18 arpacık soğan, 
1 kg taze iç bakla, 
4 bardak enginar ve baklaların 
 bekletildiği limonlu ve unlu su, 
1 su bardağı zeytinyağı, 
Yarım limon suyu, 
Yarım çorba kaĢığı toz Ģeker, 
1 tatlı kaĢığı tuz, 
Yağlı kağıt 
Enginar ve baklaları bekletmek için: 
9 su bardağı su, 
2 silme yemek kaĢığı un, 
1 limon suyu 
. 

YapılıĢı: 
 

Bir kap içine 9 bardak su, un ve 1 limon 
suyu koyup iyice karıĢtırın. Ġçine 4′e 
böldüğünüz enginarları, büyük olanlarına 
kürdan ile bir-iki delik açtığınız baklaları 
ve kabuklarını soyduğunuz arpacık 
soğanları atın, 5 dakika beklemeye alın. 
 
KuĢane tencereye su içinde beklettiğiniz 
sebzeleri, arpacık soğanları alın ve yayın. 
Üzerine zeytinyağını, limon suyunu, toz 
Ģeker ve tuzu ekleyin. Unlu-limonlu 
bekletme suyunun 4 bardağını tencereye 
alın. Yağlı kağıdı ıslatıp sıkın ve tencerenin 
üstünü kaplayın, kapağı kapatın. 
 
Su kaynayana kadar yüksek ateĢte, daha 
sonra da kısık ateĢte olmak üzere yaklaĢık 
1 saat piĢirin. Bu süre sonunda enginarlar 
ve baklalar piĢmediyse unlu ve limonlu 
sudan biraz daha ilave edip piĢirmeye 
devam edebilirsiniz. 
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Bal ve Kestane Kabağı Arasında Ne Fark Var? 
 
Balkabağı, ağırlığı 15-25 kg arasında boynu uzun, dıĢı turuncu, içi de amber 
sarısı-portakal tonlarına sahip hoĢ kokulu bir kabak. Amerikalılar, bu kabak 
türüne ‟squash‟ adını veriyor. Balkabağı, gerek rengi ve gerekse lezzeti 
nedeniyle tatlı yapmaya çok uygun. Bununla birlikte sıcak yemeklerde de 
değerlendiriliyor. 
 
Kestane kabağından ise en sevilen tatlı çeĢitlerinden biri olan kabak tatlısı 
yapılır. ĠĢte bu kullanımından dolayı kestane kabağına halk arasında çoğu 
kez balkabağı adı yakıĢtırılır. Ağırlığı bazen 50 kilograma ulaĢan meyveleri 
iri, dilimli ve basık yuvarlak biçimli. Grimsi beyaz renkli kalın kabuğunun 
içindeki etli bölümü turuncu renkli ve çok lezzetli.  
 
Kestane kabağının hem kabuğu, hem de eti öylesine serttir ki soyup 
dilimlemek için çok güç harcamak gerekebilir. RastlamıĢsınızdır, bazen 
pazarcılar bu kabakla baĢa çıkabilmek için odun testeresi kullanır. 
 
Balkabağı, kestane kabağına göre daha az dayanıklıdır. Kestane kabağı bir 
yıl bozulmadan saklanabilirken balkabağını 2-3 ay içinde tüketmemiz 
gerekiyor. Kabak bir sıcak ve ılıman bölge bitkisi olup, Avrupa‟ya 
Amerika‟dan gitmiĢtir. Ülkemize ise 17. yüzyılda gelmiĢ, Anadolu iklim 
Ģartlarına uyum sağlamıĢ ve hızla çeĢitlenmiĢtir. 
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Balkabağı Tatlısı 
 
Malzemeler: 
1 kg balkabağı, 
2,5 su bardağı toz Ģeker, 
1/2 su bardağı ceviz, 
Ġsteğe bağlı olarak Hindistan cevizi 
 
YapılıĢı: 
Balkabaklarının çekirdekli bölümlerini kesin. 
Kalın kabuklarını soyun. Balkabağı parçalarını 
bir parmak geniĢliğinde dilimlere kesin. Yayvan 
bir tencereye kabakları dizin. Üzerine toz Ģekerin 
tamamını dökün. Geceden sabaha dek kapağı 
kapalı olarak bekletin ki suyunu salsın. 
 
Sabah tencereyi yüksek ateĢ üzerine koyun, suyu 
kaynayana dek. Sonra kısık ateĢe getirip 30 
dakika kadar piĢirin. Süre bitiminde kabakları 
hemen servis kabına almayın.  
 
Çünkü sıcak olduklarında dağılma ihtimalleri 
yüksek. Soğuduklarında servis kabına aldığınızda 
üzerine ceviz veya Hindistan cevizi serpin. Tatlıyı 
balkabağı yerine kestane kabağı ile 
yapacaksanız, içine yarım su bardağı su koyun. 
Çünkü bu kabak cinsi diğerine göre piĢerken 
daha çok su çekiyor. 
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Nâzım Hikmet Ran  15 Ocak 1902     3 Haziran 1963 
 

Mavi Gözlü Dev 

En güzel deniz  
henüz gidilmemiĢ olanıdır... 
En güzel çocuk 
henüz büyümedi. 
En güzel günlerimiz 
henüz yaĢamadıklarımız… 
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz  
henüz söylememiĢ olduğum sözdür... 
 
Nazım Hikmet – 1946 


