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Öğrenmek kişiseldir. 
 

Siz nasıl öğreniyorsunuz? Günümüzde önemli bir konu bu, 
bilgi her yandan geliyor. Zamanımız aynı ancak biz daha az 
olduğunu hissediyoruz, çünkü yetmiyor. Aynı anda çok şeyle 
uğraşıyoruz. Bizleri bölen çok şey var. Okurken, yemek 
yerken, televizyon açık, cep telefonundan mesaj geliyor. Bir 
taraftan facebook’tan ve twitter’dan gelen mesajlar. Cevap 
yetiştiriyoruz. Yani öğrenmemiz şimdi daha zor.  
 

Öğrendiğimizde, bilgimizden, bildiğimizden emin oluruz. 
Bilgimizden eminsek rahatız, stresimiz yok, kendimize 
güvenimiz tam. Bu nedenle ne öğreneceğimizi de seçmeliyiz 
bilinçli öğrenen olmak için. Öncelikle ihtiyacımız olanları 
öğrenmeli, amaç ve hedeflerimize, bizi güçlü hissettiren 
konuları öğrenmeli ve öğrendiklerimizi hayata geçirmeli, 
kullanmalı, paylaşmalıyız.  
 

Zihnimiz her şeyin farkında, yani her zaman duyuyor ve 
kaydediyor. Peki hangilerini sahipleniyor, öncelikle ihtiyaçlarını 
seçiyor, nasıl mı? Bizim verdiğimiz önem doğrultusunda, yani 
seçim yapıyorsak, emek veriyorsak, çaba harcıyorsak 
öncelikle onları seçiyor. İstekle yapıyorsak, engeller de 
kalkıyor, hızla anlıyor ve biliyoruz. Algıda seçici olmak da 
devrede böylece. 
 

Seçim yapın, karar verin ve planlayın. Hangi yaşta olursanız 
olun, öğrenmek için ilk adımlar bunlar.  Başlayın neye 
ulaşmak istiyorsanız, tam ihtiyacınız neyse, tam olarak 
istediğiniz şey neyse detaylandırın, madde madde yazın, plan 
yapın ve eylem. 
 

Öğrenmek için seçim yapın, zaman aynı, hiç değişmedi, 
değişen bizim seçimlerimiz. 
 

Sevgiyle nefes alın... 

yasemin ne der 
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İstanbul Oyuncak Müzesi, kurulduğu 2005 yılından beri 
sergilediği eserler, müzecilik ve etkinlik anlayışıyla kendini 
geliştirmeye devam ederek, dünyadaki en saygın oyuncak 
müzelerinden biri olmayı başardı.  
  
 
 

     haber 
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İstanbul Oyuncak Müzesi, Avrupa’daki en iyi  

çocuk müzeleri arasına Türkiye’yi de taşıdı.  

 
Başak Ellibeş 

Avrupa Müzeler Akademisi (EMA) her yıl çocuk ve oyuncak müzeleri arasında 
ödüller vermektedir. İstanbul Oyuncak Müzesi 2012 yılı için bu ödüle 
başvurmuştu. 17 Ocak 2012 tarihinde, EMA Başkanı Andreja Rihter ve 
Slovenya-Celje Yakın Tarih Üniversitesi Direktörü Tanja Rozanbergar’ın  
İstanbul Oyuncak Müzesi’nde yaptıkları denetleme ve inceleme sonucunda 
müzenin adaylığa başvurusu kabul edildi. 
  
Avrupa Müzeler Akademisi’nin (EMA) 20 Şubat 2012 tarihinde yaptığı 
değerlendirme toplantısı sonucunda jürinin belirlediği ve finale kalan 9 
ülkeden en iyi 13 çocuk ve oyuncak müzesinin isimleri duyuruldu. EMA, 
İstanbul Oyuncak Müzesi’ni en iyi müzeler arasında olduğunu açıklayarak, 
müzenin kendi alanında sahip olduğu yeri ve önemi onayladı.  



martı* mart 2012 

8 

İstanbul Oyuncak Müzesi’yle birlikte 21 Mart günü İtalya’nın Bologna 
kentindeki ödül törenine  davet edilen diğer müzeler şunlar: Avusturya’dan 
Frida & Fred-Graz Çocuk Müzesi, Estonya’dan Miia-Milla-Manda ve Tallinn 
Müzesi, Almanya’dan Labrynth Çocuk Müzesi, Berlin-Junges Schloss ve 
Stuttgart Çocuk Müzesi, İtalya’dan START-Yaratıcı Kültür Laboratuvarı, 
Hollanda’dan Yahudi Tarihi Müzesi, Tropenmuseum Çocuk Müzesi, Çocuk 
Kitapları Müzesi ve Villa Zebra Müzesi, Filipinler’den Pambata Müzesi, 
İsveç’den Jamtli Müzesi, İngiltere’den Çocuk Öyküleri Müzesi. 
  
İstanbul Oyuncak Müzesi’ni kuran şair ve yazar Sunay Akın müzenin 
başarısıyla ilgili şunları söyledi: “Müzemizin dünyadaki örnekleri arasında en 
iyilerinden biri olduğuna inanıyorduk.  Avrupa Müzeler Akademisi tarafından 
bunun ilan edilmesi bizi onurlandırdı. Jürinin açıkladığı müzeler çocuk 
dünyasında çalışmalar yapan müzeler arasında en saygın ve en gelişmiş 
olanlarıdır. Aralarına hem oyuncak tarihinin en seçkin örneklerinin 
sergilendiği hem de çocuklara etkinlikler düzenleyen müzeler arasından 
katılan tek müze biziz. Bu müzeler arasına ülkemizi ve İstanbul’u taşırken 
yalnız değildik; ziyaretçilerimize, Kültür Bakanlığı’na, Kadıköy Belediyesi’ne, 
sponsorlarımıza ve müze çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama 
kurulduğu günden beri, müzemizde gönüllü olarak çalışan ve uluslararası 
yazışmalarda, sunumlarda görev alan Gürol Kutlu’ya ayrıca minnettarlığımı 
sunuyorum.” 
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İstanbul Oyuncak Müzesi, Avrupa Müzeler Formu (EMF) tarafından 
düzenlenen ve arkeoloji, bilim, resim/heykel gibi çok farklı 
konularda çalışmalar yapan müzeler arasından seçilen Avrupa’nın 
en iyi müzesi yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve de 2011 yılında 
finale kalan 24 müze arasına girmeyi başarmıştı.  
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Ceren ÇIKIN 
Fatih Sultan Mehmet Kimdir?  

“Fatih çok büyük bir hükümdardır. Büyük bir politikacıdır. Büyük bir kültür 
adamıdır. Altı asırlık imparatorluğun tarihi içinde sadece anavatanımız 
Anadolu’yu değil Türkiye’nin dışında kalan Osmanlı ülkelerinin de içtimai, dini, 
kültürel yapısını en çok değiştiren hükümdar Fatih’tir. O bir Rönesans 
senyörüdür” diyor İlber Ortaylı.  
  
 Rönesans senyörü mü? Nasıl yani? Fatih, bir Rönesans senyörü, Rönesans tipi 
bir hükümdar mıydı yani? Ama o, “kötü Batılıyı” dize getiren adam değil miydi?  

11 

Fetih 1453 filmi, beklenen ilgiyi uyandırmamış olabilir ama 
film, Fatih Sultan Mehmet’in nasıl bir insan ve nasıl bir 
yönetici olduğu sorularını gündeme taşımış oldu. Osmanlı 
klasik döneminin iki uzmanı Halil İnalcık ve İlber Ortaylı’nın 
verdiği bilgiler temelinde onun kim olduğunu ve başarısının 
sırrını birlikte keşfetmeye çalışalım.  
 

Evet, öyleydi. Dize getirmek istediği 
şeyi önce çok iyi tanıması gerektiğini 
bilen, yaşadığı döneme göre gerçek bir 
entelektüeldi. Fakat “En önemlisi de” 
diyor İlber Ortaylı:  
  
“Fatih, Batı’ya karşı kompleksi olmayan 
bir Doğulu’dur. Bu tip bir insan bırakın 
devlet adamlarımızı aydınlar arasında 
bile çok az bulunur.” 
 

 

tarih sohbeti; kahramanlar 
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Fetih 1453 filmi, beklenen ilgiyi uyandırmamış olabilir ama film, Fatih Sultan 
Mehmet’in nasıl bir insan ve nasıl bir yönetici olduğu sorularını gündeme 
taşımış oldu. Osmanlı klasik döneminin iki uzmanı Halil İnalcık ve İlber 
Ortaylı’nın verdiği bilgiler temelinde onun kim olduğunu ve başarısının sırrını 
birlikte keşfetmeye çalışalım.   
  
Fatih Sultan Mehmet kimdir? 
30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası II. Murad tahta çıktığında, Fetret 
Devri sonrasında gerçekleşen Ankara Savaşı (1402) sonrasında Osmanlı 
Devleti tamamen parçalanabilecekken 1416’da yeniden düzen sağlanmıştı. II. 
Murad’ın hükümdarlığı sırasında ekonomi önemli oranda gelişmiş, Bursa ve 
Edirne gibi Osmanlı kentleri büyümüş devletin geliri artmıştı. Bir Fransız 
casusu, bu dönemde eğer II. Murat istese Avrupa’yı kolaylıkla istila 
edebileceğini söylemiştir.  
  
Fatih, henüz 11 yaşındayken babası tarafından askeri ve idari eğitimini 
tamamlamak üzere ve dönemin geleneklerine göre, yanına lalası Kasabzâde 
Mahmud ve Nişancı İbrahim Abdullah beyler verilerek Manisa’ya sancak beyi 
(Saruhan Sancak Beyliği’ne) olarak gönderildi. II. Murat, tahttan çekilmeyi 
düşündüğünden 1444 baharında onu Manisa’dan yanına çağırdı; kendisi 
hâlâ hayattayken onun tahta çıktığını görmek istemişti. Fakat devletin 12 
yaşında bir çocuğa bırakılması içeride ve dışarıda derhal buhranlara sebep 
oldu. “Bu buhranlı devir Mehmed’in bundan sonraki hayat ve faaliyetinin 
istikametini çizmiştir” diyor tarihçiler. Bazı devlet adamlarının ısrarıyla II. 
Murad yeniden tahta geçti ve II. Mehmed derhal Manisa’ya gönderildi. 1444 
Ağustos’undan 1446 Ağustos’una kadar sürmüş olan bu ilk saltanat devri, 
onu derinden etkiledi. Çandarlı’nın iktidarını kırmak, yeniçeriler arasında 
asayişi sağlamak, faal bir gaza siyaseti takip etmek ve nihayet İstanbul’u 
fethetmek fikirleri hep o zaman zihninde gelişmiş olmalıdır.  
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İstanbul’un fethi nasıl gerçekleşti? 
Fatih’in ilk amacı İstanbul’un fethiydi. Bunun kendisinde bir imparatorluk 
kurmak için gerekli saygınlık ve gücü sağlayacağının bilincindeydi. Zaten Halil 
İnalcık’a göre de o dönemde İstanbul’un doğal sahibi Osmanlı Devleti’ydi:  
  
“O zaman nüfusu 40.000’i geçmeyen, ticareti tamamıyla Venedik ve 
Cenevizliler eline geçmiş bulunan bu şehrin doğal sahibi, Anadolu ve 
Rumeli’de kurulmuş olan Osmanlı Beyliği idi. Bizans’ın 1423’de Selanik gibi 
İstanbul’u da Batılılara devrü teslimi olasılığı uzak değildi. Böyle bir şey 
Osmanlı İmparatorluğu’nun hiçbir zaman gerçekleşememesi sonucunu verirdi. 
Bir kelime ile Osmanlı fethi Osmanlılar için bir ölüm kalım sorunu idi.”  
  
Fatih’in savaşlara girmeden önce uzun araştırmalar ve hazırlıklar yaptığı 
biliniyor. İstanbul’un fethinden önce de aynı şeyi yaptı. Önce, araştırdı, anladı, 
kavradı. Avrupa devletlerinin iç siyaseti ve kültür hayatı hakkında düzenli 
okumalar yapmıştı. Edirne’ye eski Yunan Roma heykellerini getirtmiş bunları 
meydanlara dikemese bile Yunan Roma tarihi hakkında kendisini 
bilgilendirecek İtalyan-Rum âlimlerini etrafına toplayıp bilgilerinden 
yararlanmıştır. Kısa sürede, o dönemde fethetmeyi amaçladığı İstanbul’un bir 
parçası olduğu Doğu Roma İmparatorluğu’nun kültürel temellerini oluşturan 
İtalya çok iyi tanıdığı bir ülke haline geldi. Haritasını, kültürünü, âdetini, 
sosyo-ekonomisini ezbere biliyordu. İtalya’yı ve İtalyan kültürünü onun kadar 
iyi tanıyan bir Osmanlı hükümdarı ne Şark’ta ne de Garp’ta olmamıştır. 
  
Ayrıca surları dolaştı, planlarını çizdi, nerelerden hücum edileceğini hesapladı. 
Planının bir parçası olarak Halil Paşa’ya, dedesi Bayezit’in yaptırdığı Anadolu 
Hisarı karşısında Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen Hisarı) yapması emrini verdi. 
Zağanos Paşa sayesinde, 4 ay içinde, 1452’de sahilde ilk kale yükseldi. 
Boğaz’ın denetimi artık elindeydi. 26 Mart’ta ordu ve donanması ile bizzat 
gelerek diğer burç ve surların inşasına nezaret etti.  
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Fatih, Nisan ayı başında Edirne’den topları çektirmeye başladı. Ortaylı’nın 
belirttiğine göre, 22-23 Nisan gecesinde, çağdaş Bizans ve İtalyan raporlarına 
dayanılarak tarif edildiği gibi, gemilerin Boğaz’ın başından Haliç’e indirilmesi 
gerçekleşti. İnce donanma hafif kadırgalardan oluştuğu için gemilerin bir 
gecede çekimi mümkündü. Kuşatma 6 Nisan 1453’den 29 Mayıs 1453’e 
kadar toplamda 54 gün sürdü. Bizans güçleri 8500 kişiyken Osmanlı ordusu 
en az 50 bin kişilikti. Kuşatma sırasında İmparator’un paralı askerlerinin çoğu 
evlerine dönüyor, Latinler ve Rumlar arasında çatışma eksik olmuyordu. 
  
Tarihçi Iorga, şehri Rumlardan çok Latinlerin savunduğunu söylemiştir. Rumlar, 
Latinlerden öylesine nefret ediyorlardı ki, şehirde “Latin külahı görmektense 
Türk sarığı görmek evladır” sözü öteden beri bir slogan hâlini almıştı. Kuşatma 
sırasında pek çok Rum, para almadıkça şehri savunmayı reddetmişti; 
ailelerinin iaşesini bahane eden pek çokları evlerine dönmüştü bile, cepheye 
dönmelerini sağlamak ise çok zordu. Tarihçi Ruhi de “Frenk kâfirlerinin 
Rumları savaşa devam etmeye zorladığını” yazmıştır.  
  
Şehrin surlarını savunanlar arasında, Osmanlı tahtında hak iddia eden, 
Osmanlı şehzadesi Orhan da vardı.  
  
Doğru Stratejiler, Doğru Kararlar… 
Osmanlı ordugâhında ise tüm bu olumlu gelişmelere ve muhtemel zafere 
karşın Çandarlı, kuşatmanın başarıya ulaşmasının imkânsız olduğunu, Batı 
ülkelerinin tehdidinin boşu boşuna üzerlerine çekildiğini, derhal bu hayalden 
vazgeçilip Edirne’ye dönülmesini salık veriyordu. Çünkü İstanbul’un alınması, 
Fatih’in iktidarını mutlaklaştıracak ve kendi iktidarı zayıflamış olacaktı. 
Zağanos ise tam tersi yönde görüş bildiriyordu. Yani bir yandan kuşatma 
sürüyor öte yandan kuşatmayla ilgili tartışmalar sürüp gidiyordu. Doğrudan 
saldırıya geçmek yerine kuşatmanın sürdürülmesi ve Fatih’in kenti müzakereyle 
sulh yoluyla alma çabaları, askerde de sabırsızlığa daha da beteri padişahın 
yapılması imkânsız bir işe girişerek milletini mahva sürüklediği gibi bir 
düşünceye sebep oluyordu. Çandarlı’nın kendi hesaplarının farkında olan 
Fatih, neyse ki ona papuç bırakmadı. Fakat onu derhal azletmedi de. Olumsuz 
sonuçlarını hesaplamış olmalıydı. Padişah, Edirne’de bir meşveret meclisi 
toplayarak meseleyi tartışmaya açtı ve tavrını kuşatmanın devamından yana 
koydu. Bu mecliste Zağanos, Hıristiyan hükümdarların birleşemeyeceklerini, 
birleşseler bile Osmanlı ordusundan daha güçlü olamayacaklarını söylüyordu. 
Umumi taarruz kararı verilerek o günün tespiti Zağanos Paşa’ya bırakıldı.  

14 
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Kuşatma süresince İmparator’a teslim olması için elçiler gönderildi. Defalarca 
reddedildiklerinde ise 29 Mayıs günü son bir saldırıyla kente girmeye karar 
verdiler. Son saldırıyı Zağanos Paşa planladı.  
  
Fatih, İstanbul’u Alırken “Sanatını” Kullandı.  
Osmanlı devlet geleneği gereğince her şehzade muhakkak bir meslek edinirdi 
yetişirken. Fatih, belki de gelecekteki planları gereğince top dökümcülüğünü 
seçmişti. Ortaçağ’ın en güçlü istihkâmları olan şehir surlarının yıkılmasında da 
o zamana dek görülmemiş büyüklükte dökülen toplar etkili olmuştu. Osmanlı 
ve Batı kaynakları, askerlerin şehre surlarda açılan büyük deliklerden girdikleri 
noktasında birleşir. Şehir, zorla teslim alındığından şeri hukuka göre Fatih’in 
kentin yağmalanması iznini vermesi gerekiyordu. Yağma 3 gün devam etti. 
Ardından Ayasofya’ya girerek namaz kıldı, kiliseyi camiye çevirdi ve ilan etti: 
“Bundan sonra tahtım, İstanbul’dur.”  
  
Fethin ertesi günü derhal Çandarlı’yı tutuklattı, ihanet suçlamasıyla idam 
ettirdi. Ardından Orhan ve kardeşi Ahmet’i de boğdurttu. Bizans’ın son 
imparatoru Konstantin Paleologos’un naşı cesetler arasında bulundu; 
savaşırken öldüğü anlaşıldı. Fatih, kendisine gereken saygıyı gösterdi; naşının, 
Hıristiyan dinine uygun şekilde ve bir hükümdara yakışacak şekilde 
defnedilmesini emretti.  
  
İstanbul’un fethi haberi tüm Avrupa’da büyük bir felaket haberinin yaratacağı 
bir heyecanla karşılandı. Papa V. Nicolas, İtalyan şehir devletleri arasında bir 
birlik kurmayı başarsa ve çok büyük çabalar sarf etse de yeni bir haçlı seferi 
düzenlenemedi. Papa, Osmanlı’nın batıdaki en büyük rakibi Macaristan’ı da 
bir haçlı seferine ikna edemedi.  
  
1204’de Latinlerin istilasına ve sonraki 50 yıl boyunca hâkimiyetine maruz 
kalan şehir çok kan kaybetmişti. Fatih, yeniden imar çalışmaları için Konya, 
Niğde ve Aksaray vilayetlerinden Müslüman ve Hıristiyan Türkleri şehre getirtti. 
İmparatorluk sınırlarındaki bölgelerden Ermenileri getirtti. 1461’de Bursa’nın 
metropoliti Hovakim Osmanlı Ermenilerinin başına patrik tayin edildi. 
1492’de İspanya’daki Endülüs Devleti’nin yıkılmasıyla kıtadan sürülen Musevi 
nüfus da şehre akmaya başladı.  

15 
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İstanbul Fethedildi, Peki Ya Sonra? 
Fatih, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçek kurucusudur. Fetih sonrasında tüm 
İslam âleminin en güçlü ve büyük hükümdarı oldu. Avrupa ve Asya’da 
başkenti İstanbul olmak üzere 400 boyunca büyük Osmanlı Devleti’nin 
çekirdeği olacak bir imparatorluk kurdu. Üzerine yerleştiği, fethettiği Doğu 
Roma İmparatorluğu’nu reddetmediği gibi, mirasını çeşitli şekillerde 
sürdürmeyi seçti. Kendi şahsında, Türk, İslam ve Bizans geleneklerini 
bağdaştırarak klasik Osmanlı padişahı tipini yarattı.  
  
Fetih sonrasında şehrin yağmalanmasına mani olamasa da zaten harabe 
halde adeta “vücutsuz bir baş gibi” olan şehrin yeniden inşa faaliyetleri için 
gayret gösterdi. Nüfusu 40 bine kadar inmiş olan şehre, çeşitli yerlerden 
sürgün usulüyle getirdiği insanlarla şenlendirdi. Müslüman Türkler kadar 
Hıristiyan ve Yahudilerin de yerleşmesini teşvik etti. Şehrin etrafındaki 
bölgelerden savaş esirlerine topraklar vererek iskânı sağladı. Yeni Camii, Yeni 
Saray, mektepler, Darüşşifa, Semaniye medreseleri de hep onun döneminde 
yapıldı.  
  
Fatih, dünya hâkimiyeti için savaşan, aynı zamanda bir hoşgörü timsali, kültür 
adamıydı. Rum Ortodoks Patriği olarak atadığı Gennadios’a Hıristiyan dininin 
ilkelerini özetleyen bir risale yazmasını emretmişti. Ermeni Patriğinin de 
İstanbul’da ikamet etmesine izin vermiş, 1456’da Amurutzes’e bir dünya 
haritası yaptırmıştı.  
  
Ulemadan seçkin kişiler, haftanın belli günlerinde ders vermek üzere saraya 
gelirlerdi. Hümanistleri ve Rum âlimlerini huzuruna kabul eder, onlarla fikir 
teatisinde bulunurdu. Saray duvarlarına freskler yapması ve kendi portresini 
çizmesi için Venedik’ten Bellini’yi çağırmıştı.  
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Babasının aksine vezirlerini ulemadan değil, daima kendi kulları arasından 
seçti fakat yetkilerini genişletti. Yalnızca vezirleri değil, valiler, tımarlı sipahiler, 
vergi tahsildarları ve padişah yasağını uygulamaya yetkili herkesi…  
  
Sivil kanunnameler çıkardı. Eski Türk ve Moğol hakanlarının geleneklerine 
dayanarak, ulemanın fikri ve onayından bağımsız bir şekilde, devlet 
yönetiminde geçerli olacak kanunlar oluşturdu. Kanunların uygulanmasında 
ise kendi oğulları için bile ayrıcalık tanınmamasını istedi. Adaletin tam 
anlamıyla yerine getirilmesi, hükümdarın otoritesinin yerine getirilmesi 
demekti.  
  
Osmanlı geleneğinde kut ancak Tanrı tarafından verildiğinden veliahdı da 
ancak Tanrı belirler diye inanılıyordu. Nizam-ı âlem için zaruret halinde tahta 
çıkan veliahdın diğerlerini öldürtebileceğini yasalaştırdı. Fetret Devri’nin halka 
yaşattığı sefalet, iç çatışmalar ve devletin başsız kalmasının yarattığı 
sonuçlardan haberdar olarak büyüyen Fatih, bu kanunu çıkarırken aslında 
hanedanı, tebaasının refahına feda etmiş oluyordu.  O dönemde bu 
uygulamayı askerin ve kamuoyunun da kabul ettiği görülür. Ancak 16. yüzyıl 
sonlarında ekberiyyet usulü, bu usule tercih edildi. Ekberiyyet, sağ olan en 
yaşlı veliahdın tahta çıkması uygulamasıydı. Kardeş katlini yasal kılan hüküm, 
böylece ortadan kalkmış oldu.  
  
Fatih, bir Rönesans hükümdarı mıdır? Bu gözle okuduğunuzda siz ne 
diyorsunuz?  
  
Başka hangi padişahın Batı kültürünü tanımaya azmettiğini, Avrupa 
coğrafyasını kültürel anlamda keşfetmeye gayret ettiğini okudunuz bir 
yerlerde?  
  
Tekrar edelim:  
  
“Fatih, Batı’ya karşı kompleksi olmayan bir Doğuludur. Bu tip bir insan bırakın 
devlet adamlarımızı, aydınlar arasında bile çok az bulunur.” 
  
Onu, “Fatih” yapan şey, aslında İstanbul’u fethetmesi değil, fetih öncesinde ve 
fethin ertesinde yapıp ettikleridir.  
  
Fatih’i bir de bu gözle okumanız, ona bir de bu açıdan yaklaşmanız 
dileklerimle…  
  
  
  
  
  

17 
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Murat Hocaoğlu 

“Bazen aşılamayacak gibi görünen engel, farklı bir yol 
bulmamızı kolaylaştırır” 
 

Kariyerim Gelecek mi? 

19 

Yasemin Sungur, kitabını, ‘geleceğini planlayan insanın modern el kitabı’ diye 
tarif etmiş. Kitap gerçekten de yaşamı planlamanın inceliklerinden başarılı bir 
kariyerin ipuçlarını da içeriyor. Kurduğu Gelişim Enstitüsü’nde çalışmalarını 
sürdüren Kariyer Koçu, Marka ve iletişim danışmanı Yasemin Sungur, ayrıca 
online dergi Martı’yı, www.martidergisi.com adresinde yayınlıyor.  
 
‘Hedeflere ulaşan yol, hayallerden geçiyor’ demişsiniz. Bu kitap bir hayallere 
ulaşma kılavuzu mu? 
Hayallerle başlıyor her şey. Hayal ediyorsak, anlamlandırıyoruz ve hissetmeye 
başlıyoruz. Hayal edebiliyorsak, canlandırıyoruz, duygularımız devreye giriyor. 
Hayallerimiz gelecek ile ilgili olumlu düşünmeye başlamanın ilk adımdır. 
Hayaller bizim istediğimiz yaşamla ilgilidir, istediğimiz yaşam için doğru 
hedefler, uygun plan ve etkili adımlar atmak gerek. Bu kitap istediğimiz 
yaşamı gerçekleştirmek için adım attırma kılavuzudur. 
 
Kitap, klasik anlamda bir kariyer planlama kitabı değil. Kariyer ve iş dünyası 
konusundaki önerilere geçmeden önce uzun bir bölüm kişinin kendini 
bulmasıyla ilgili ipuçları veriyorsunuz. İyi bir kariyerin zemini burası mı? 
Kişinin kendini iyi tanıması, kendi ile barışık bir insan olmanın zemini 
öncelikle. Kendini iyi tanıyan insan ne istediğini bilir, kariyeri ilgili de doğru 
seçimler yapar ve uygular. 
 
‘Geleceğini belirlemeye cesaret edenler’ diyorsunuz okurlarınıza ve 
danışanlarınıza… İnsan bu cesareti nasıl kazanır, siz buna mı yardım 
edersiniz? Ya da şöyle soralım, ‘Kariyer Koçu’ ne iş yapar? 
George Burns’un “Gelecek ile bu kadar ilgili olmamın nedeni hayatımın 
devamını orada yaşayacak olmam.” sözü kariyer koçluğunun mottosudur 
benim için. Geleceği planlamak, ne olmak ve ne yapmak istediğine 
odaklanmasıdır kişinin. Kişi şimdiden kendi geleceğine bir yolculuk yapar, 
gelecekte neler yapmak istediği ile ilgili odaklanır, somut tanımlar yapar ve 

röportaj 

http://www.martidergisi.com/
http://www.martidergisi.com/
http://www.martidergisi.com/
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hayalinde canlandırdıklarını bugünde hedefe dönüştürür. Bu cesur bir 
yolculuktur. Yolculuk süresince geleceğini planlayan kişinin kullandığı bir 
araçtır cesaret. Kariyer Koçu bu yolculukta yol arkadaşıdır. Kariyer koçluğu; 
kişilerin hedeflerine ulaşmalarına yönelik koçluk yapan, yol haritası ve eylem 
planı yapmalarına destek sağlar. Kişilik Envanteri, Kişisel SWOT Analizi, 
Meslek Seçimi vb. testler, çalışmalar, tasarımlar yapılır. Kariyer koçu kişinin 
yolculuğa iyi hazırlanması için soruları ile yol gösterir, ışık tutar. 
 
Bu çalışmalar yapılırken aşağıdaki sorular birlikte kullanılır. 
1.Kişinin sahip olduğu kaynaklar neler? 
2.Ne yapmak istiyor? 
3.Neleri yapma yetkinliğine sahip? 
4.Kişiyi “ne/niçin/nerede/nasıl/ne zaman ve kim” mutlu eder?” 
 
Bir insana kişisel olarak kariyer koçluğu yapmakla bir markaya, kuruma bu 
hizmeti vermek arasında nasıl bir benzerlik var? 
Çok benzerlik var, model, yöntem aynı, süreçler farklılık gösterebilir. Markayı 
ve kurumu yaratan insan, tüm gelişimleri gerçekleştiren insan. Kurum, marka 
veya insan amaçları aynı, gelişmek, daha iyi olmak, daha mutlu olmak, 
geleceğe doğru adım atmak ve bulunulan durumdan daha iyiye ulaşmak. 
 
 
Markalar sizden ne istiyor? Onların da onarılması gereken duyguları, 
geliştirilmesi gereken yetenekleri var mı? 
Markanın hedefi insana, insanın duygularına ulaşmaktır. İnsan duyguları ile 
eyleme gider, bu eylemler markaya sadık olmak, satın almak, markanın 
takipçisi olmaktır. Bunu gerçekleştirmek için markanın duygusal ve ilişki ağını 
geliştirmelidir, güncel tutmalıdır. Markanın oluşumu ve gelişimi hizmetini 
veren insanlardır tüm bu süreci yöneten. İnsanı en mutlu eden şey sürekli 
öğrenmektir. İnsan gelişmeye devam ediyorsa, daha aktif, daha mutludur. 
 
Markayı yöneten insanlara mı kişisel gelişim desteği vermek gerekir? Bir 
kurum hep birlikte nasıl geliştirilir? 
Kurumu geliştirmek, markayı yaratmak insana bağlıdır. Stratejiyi oluşturan, 
sistemi kuran, kurulan sistemi yürüten, geliştiren ve güncelleyen insandır. Bir 
kurumu geliştirmenin ilk adımı durum analizini doğru yapmak, ihtiyaçları 
doğru belirlemektir. Kurum doğru insanlar ve doğru iş planı ile doğru 
zamanda harekete geçerek, yapılanları kontrol ederek, doğru ölçümleme 
yaparak geliştirilir. Markayı yöneten insanın vizyonu gelişmiş olmalı, bunun 
için sürekli gelişimde olmalıdır. 
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İnsanlar bu kitabı nasıl ‘kullansın’ 
istiyorsunuz? Bu bir moral motivasyonu 
kitabı mı yoksa adım adım gelişimi 
formüllendiren bir kılavuz mu? 
Okuyucu ile özel bir ilişkimiz olsun 
isteğindeyim. Motivasyon yoksa, enerji 
yok, enerji yoksa olumlu eylem yok, bu 
nedenle farklı gerçek kişilerden 
örneklerle yüreklendirmek istedim. Başarı 
ve mutluluk yolunda adımları kendi 
hayatına uygulasın, denesin ve ilerlesin 
istiyorum. 
 
Bundan sonraki kitaplarınız hangi 
temalara yoğunlaşacak? 
Ben kendimi yazan değil, konuşan olarak 
tanımlıyorum aslında. Ancak yazma 
isteğim giderek arttı, üzerinde çalıştığım 
birkaç konu var. Kariyer konusu 
insanların yaşamında, yaşam kalitelerini 
en çok etkileyen konuların başında 
geliyor. Bu nedenle hep ilgi alanımda. 
Farklı kişilerin kariyer yolculuklarını 
anlattığım çalışmam sürüyor. Kişisel 
markalaşma ve iletişim becerilerine 
odaklandığım iki ayrı çalışmam daha var. 

Kitabınız nasıl tepkiler aldı? Size ulaşan deneyimler, başarı hikayeleri var mı? 
Kitabımı okuyan kişilerden aldığım geri bildirimler etkileyici, kitabımın özetini 
çıkartıp benimle ve çevresiyle paylaşanlar bile oldu. “Konuşan bir kitap” 
demişti bir okuyucum. Kendi blogunda yazmış ve benimle de paylaşmıştı, 
amacıma ulaştığımı hissettim. “Siz hiç konuşan kitap gördünüz mü? Sizin 
kitabınız hiç sizinle konuştu mu? Sorular sordu mu mesela… Yanıtladınız mı? 
Yanıtlarınızı bekledi mi kitabınız? Ben, benimle konuşan bir kitap ile tanıştım: 
Yasemin Sungur’un kaleme aldığı “Kariyerim Gelecek mi?” İlk önce beni 
tanımak istiyor ve “Kimsin sen?” diye soruyor bana. Aynı Alice’e harikalar 
diyarında, nargile içen tırtılın sorduğu gibi. Adımı sormuyor bana... “Kimsin 
sen?” http://www.dragonlance.be/tag/kariyerim-gelecek-mi/ 
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Kişisel gelişim kavramının gündemdeki karşılığı hakkında fikriniz ne? İşin 
duygusal, hatta neredeyse uhrevi yollara girmesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
Özdeğer, inançlar ve bireysel değerlerin eksikliği insanların olduğu her yerde 
moda kavramlar ortaya çıkarıyor. Moda olan kavramlar pek çok kişi için 
farklı amaçlarla kullanılan metalara dönüyor. Birey olmak için yapmak 
yetmez, olmak gerekir. Bireyin düşündüğü gibi yaşaması gerekir. Ben kişisel 
gelişim yerine bireysel gelişim demeyi seçtim. Birey kelimesinin sözlük anlamı 
tam da benim içinde olduğum çalışmaları anlatıyor. TDK sözlükten birlikte 
bakalım; kişi; Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli 
fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Koca; bey, 
efendi. birey; Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. 
İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla 
birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Toplumları 
oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde 
belirlenen insanların her biri, fert. Birey, öz sorumluluğunu üstlenmiş kişidir, 
birey kendi seçimlerini yapabilen, düşünce, duygu ve davranışlarının 
sorumluluğunu alan kişidir. 
 
Siz kendinizi bu tartışılan yaklaşımlardan nasıl uzakta tutabiliyorsunuz? 
Yaptığım işin değerini biliyorum. Sürekli gelişime inanıyorum ve öğrenmenin 
beni en mutlu eden şey olduğunu keşfettim. Bireysel olarak gelişime 
odaklanıyorum. Gelişim tek yönlü değil, çok yönlü. Gelişim; bedensel, 
algısal, bilişsel, duygusal, ruhsal, sosyal. Algılama, öğrenme ve gelişim 
bireye özel. Birey olmanın yolu sorumluluk almak ve sürekli gelişimden 
geçiyor. 
 
Kitabınız, ‘kendime yolculuk’ bölümüyle başlıyor. Her şeyden önce içimize mi 
bakmamız gerekiyor? Bunun yolları sizce ne? 
Tüm yolları kendi ayaklarımızla yürüyoruz. Bu yürüyüşün tam istediğimiz gibi 
ve bize uygun olması için kendi kaynaklarımızı kullanmalıyız. Kaynaklarımızı 
keşfetmek ise kendimizden, sahip olduklarımızı ve potansiyelimizi bilmekle 
başlıyor. Hedefler bize ait olmalı, araçlar bizim tarafımızdan geliştirilmeli. 
Kendi güçlü ve geliştirilebilir yanlarımızı iyi bilirsek, düşüncelerimizi, enerjimizi 
ve zamanımızı boşuna harcamayız. Biz çalışmalarımızda bunları keşfetmek 
için testler kullanıyor, envanter çıkartıyoruz. Sadece bakarak ve hissederek 
belirlenemiyor!  
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Bu amaçla geliştirilmiş testler çok işimize yarıyor. Amacımız var olan durumdan 
daha iyiye gitmekse, gerçekleştirmek istediğimiz hedefler varsa bunları yapmak 
için nelere ihtiyacımız olduğunu belirliyor ve yol haritası çıkartıyoruz. Bireyin 
kendini iyi tanıması kendine güvenini artırıyor, bilgiyle seçimler yapmasını ve 
cesaretle adım atmasını sağlıyor. 
 
İnsanlara değiştiremeyeceği kadar güçlü engeller karşısında nasıl pozisyon 
almalarını öneriyorsunuz? 
Direkt bir yol önermekten kaçınırım. Gerekirse kendi deneyimlerimi veya 
yaşanmış bir örneği anlatırım. Engeli her yönden değerlendirmek için farklı 
bakış açılarını görmeye çalışırız. Bazen aşılamayacak gibi görünen engel, farklı 
ve daha kolay bir yol bulmamızı kolaylaştırır. Cesur sorular bizi cesur cevaplara 
götürür. Benim burada görevim, yol arkadaşı olduğum kişinin cesur cevaba 
ulaşması için o cesur soruyu sormaktır. 
 
İşsizlik günümüz dünyasının en büyük sorunu. Her türlü kişisel gelişim ve kariyer 
planı, sonuç olarak ‘kazananların gündemi’ mi? Beyaz yakalıların düşünce ve 
yaşam alanında dolaşan teoriler mi? 
İşsizlik dünyanın meselesi. Kaynakların kötü kullanımı da en önemli diğer 
mesele. Kariyer danışmanlığı, yani bizim çalışmalarımız bireyin kendine en 
uygun yolu seçmesini sağlamaktır. Sevdiği alanda üretken olması, kendisini 
mutlu edecek yolculuğu yapması. Eğitim sistemi bireylerin kendi özelliklerini 
ortaya çıkarmaktan çok, benzerler yaratmaya yönelik. Ülkemizin koşulları, 
eğitim sistemi, iş düzeni en hızlı fark yaratan, en çok çalışan için uygun. Daha 
mutlu bir yaşam için ve kendimize en uygun hedeflerle yolculuğa çıkmalıyız. 
Her seçim ve her yol, her beklenti kişiye özel. İşte en önemli farkındalık hali bu. 
Bunu yapan birey mutlu birey, değerini bilen birey. 
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Yine yaygın eleştiriler üzerinden gidelim… Bütün bu kendini keşfetme, 
önemseme felsefeleri, bugünün egoizme kapılmış ve içi boş, aşırı özgüvenli 
kişilik profillerini körüklüyor olabilir mi? 
Birey kendinden uzakta, var olan yeteneklerini, becerilerini doğru 
değerlendirmeden, olmadan yapmaya odaklanırsa, yüreğinden büyük ego 
sahibi olur ve gelir içi boş yaşamlar. Başkasının düşüncesi ile üretemiyor, 
duygusu ile hissedemiyor ve ayakları ile adım atamıyoruz. Arasıra aynaya 
bakmalıyız, aynada gözümüzün içine bakmalı ve sakin sakin nefes almalıyız. 
Dışardan gelen enerji, önce kullandığı bedeni yakıyor! 
 
Kitabınızda bir alıntı paylaşmışsınız. “Kimseye bir şey öğretemezsiniz; sadece 
cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.” (Galileo) Siz, bir kariyer 
koçu olarak bunu mu yapıyorsunuz? 
Her bireyin kendine özel olduğuna inancım bu sözü benim için çok değerli 
kılıyor. Bulunduğu yeri iyice anlamadan, tanımadan, kabul etmeden, değerini 
tartmadan, bilmeden yapılacak her şey boşuna uğraş, kaynakların kötü 
kullanımı. Bir öğretmen, eğitmen, koç, danışman, mentor, anne, baba… 
Bireyin kendi potansiyelini görüp, kullanmasını sağlamayı hedeflemelidir. 
Sadece kendi bildiklerini öğretmeye odaklananlar kendilerinden bir tane 
daha olsun diye uğraşıyorlardır. Ben bir kariyer koçu, danışmanı, eğitmeni 
olarak birlikte çalıştığım kişilerin önüne geçmiyor, onlardan daha hızlı 
koşmuyor, kendi yollarını bulmaları için ışık olmaya, pusula olmaya 
çalışıyorum. Sevdiğim bir hikaye var tam sırası, onunla bitirelim… 
 
Adamın biri sokak lambası altında deli gibi aranıp duruyormuş. Yoldan 
geçenlerden biri yardım etmek için durmuş: 
“Ne arıyorsun?” diye sormuş. 
“Anahtarlarımı!” diye cevap vermiş. 
“Nerede kaybettin onları?” diye sormuş yardım sever adam. “Evde 
kaybettim.” diye cevaplamış adam. 
“Yahu bir dakika!” demiş yardım sever yabancı. “Eğer evde kaybettiysen, ne 
diye burada sokakta arıyorsun ki?” 
“Ev karanlık da ondan!” demiş adam. 
”Gözüm görmüyor. Burası aydınlık, o yüzden burada arıyorum.” 
 
Bu röportaj  www.okuryazar.tv için Murat Hocaoğlu tarafından yapılmıştır. 
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 düşünceli düşünceli, 
büyük insan gibi 
dinledi..renkleri. 
Kendini de kaybetti 
bir gözü 
ve diğeri.. 
söylerken gerçeği, 
  
neşeli neşeli, 
küçük bir kız gibi 
söyledi..dileğini. 
Kendinde buldu, 
bir yüzü 
ve diğeri.. 
bilirken gerçeği. 
  
Temmuz 2010 

(neşe düşünce) 
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Pınar Kopar 

psikoloji 

Çocuk ve Oyun Terapisi 

Hepimizin çevresinde sorun çıkaran çocuklardan yakınan 
bir yetişkin olmuştur. Kimi anne-baba evde sürekli ağlama 
krizi geçiren, etrafı birbirine katan, kardeşiyle geçinemeyen, 
ders çalışmayan, huysuz çocuğundan yakınırken, kimi 
öğretmen sınıfta arkadaşlarıyla kavga çıkarıp düzeni bozan, 
dersi dinlemeyen, ödevlerini yapmadan gelen öğrencisinden 
yakınır. Böyle durumlarda genellikle bu çocukları 'sorunlu' 
diye etiketlemek en kolay yoldur. Diğer yandan sorulması 
gereken soru aslında şudur:  Bu çocuklar gerçekten de 
sorunlu çocuklar mıdır? Ve eğer onlara yardım etmek için 
yapılabilecek bir şey varsa, bu nedir? 
 
 
Çoğumuz oynadığı oyuna dalmış ya da tüm dikkatini elindeki oyuncağa 
vermiş bir çocuğu gözlemleme fırsatı bulmuşuzdur. Böyle anlarda çocuk ona 
atfettiğimiz tüm sorunlarından sıyrılmış, adeta  'huzura ermiş' gibi görünebilir. 
İşte genelde çevrelerinde yakınmalara neden olan çocuklara, kendi sorunları 
ile çalışmaları konusunda yardımcı olan ve çocuklarda başarı ile 
uygulanmakta olan  ‘oyun terapisi’ yöntemi de özünde oyunun çocukların 
kendilerini ifade etmede doğal bir araç olduğu gerçeğine dayanmaktadır.  
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Oyun terapisi genelde 3-11 arası çocuklarda uygulanmakta ve son derece 
olumlu sonuçlar vermektedir. Kaygılı, fobik, içe kapanık çocuklarda, 
yeme,uyku ve tuvalet sorunlarında, okul başarısızlıklarında, dikkat 
eksikliğinde, kardeş ve akran kıskançlığında, zor arkadaş edinen çocuklarda, 
boşanma sırasında ve sonrasında yaşanan sorunlarda, öfke kontrolünde 
zorluk yaşayan çocuklarda ve daha pek çok alanda başari ile 
uygulanmaktadır. 
  
Çocuklar için önemli bir iletişim ve kendini ifade aracı olan oyun, aynı 
zamanda ona boşalım olanağı sağlayan bir ortam yaratır.  Oyunla çocuk 
kendi duyguları ile yüzleşmekle kalmaz, onlar üzerinde bir hâkimiyet duygusu 
da geliştirir. Oyun ile çocukların kendini ifade etmesinde açık sözlülük, 
dürüstlük ve canlılık gözlenir. Çocuğun duyguları, tutumları, düşünceleri 
ortaya çıkar ve gözler önüne serilir. Çocuk rol yaparak, sanki öyleymiş gibi 
duygularını yüzeye çıkarır, açığa vurur, onlarla yüzleşir ve onları nasıl kontrol 
edeceğini ya da engelleyeceğini öğrenir.  
 
Oyun terapisi deneyimi çocuğa, terapistle olan ilişkisinde kendini tanıma 
fırsatı sağlar. Çocuk, kendisine karşı yine kendini değerlendirme ayrıcalığına 
sahip olur. İç dünyasını yavaş yavaş ve büyük bir dikkatle dışarı vururken, 
bunu artan bir içtenlikle bazen de etkileyici bir beceriklilikle yansıtır. Oyun 
odasında duygu ve dürtülerinin gelgitlerini kabul edebileceğini ve bu 
dürtülerin dışarı çıkmasına izin verebileceğini öğrenir. Kendi kendisinin 
mimarı olabilir. 
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Oyun terapisi yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş şekillerde uygulanabilir. 
Yönlendirilmemiş oyun terapisinde terapist, yorum ve rehberlik için 
sorumluluğu üstlenir. Yönlendirilmemiş oyun terapisinde ise terapist 
sorumluluğu ve yönlendirmeyi çocuğa bırakır. Yönlendirilmemiş oyun terapisi 
çocuğa en ideal koşullarda olgunlaşma deneyimi sunan bir fırsat olarak 
tanımlanabilir. Oyun, çocuğun kendini ifade etmesi için doğal bir araç 
olduğundan, karmaşa, saldırganlık, korku, güvensizlik, hayal kırıklığı ve 
gerilimle birikmiş duyguların rol ile dışa vurulması olanağını  sağlar.  
  
Yönlendirilmemiş oyun terapisi deneyimi sırasında terapist ve çocuk arasında, 
çocuğun gerçek benliğini göstermesini ve bu benliğin kabul edilmesini 
sağlayan bir ilişki kurulur. Böyle bir kabul edilmeyle çocuk, biraz da kendine 
güven kazanarak, kişiliğinin ifadesindeki sınırları daha da genişletmeyi 
başarabilir. 
  
Çocuk, kendine ait bir dünyada yaşar ve bunu da çok az yetişkin gerçekten 
anlayabilir. Günümüzde öyle bir telaş yaşanmaktadır ki çocuk en gizli iç 
yaşamını açabilmek için büyüklerle kurması gereken içten ve duyarlı ilişkide 
zorlanmaktadır. Oyun terapisi deneyiminin getirdiği kabul edilme ile birey 
olduğunun ayrımına varmaya başlayan çocuk, yavaş yavaş iç dünyasını da 
paylaşmaya başlar. Bu paylaşım aslında kendisinin olduğu kadar karşındaki 
yetişkinin de ufkunu genişletecektir. Daha önce ‘huysuz, sinirli, sorunlu’ 
olarak tanımlanırken, yaşadığı deneyim ile içindeki gerçek dünyayı gösterme 
fırsatını bulan çocuk, yaşama bakışındaki şiirsellik ve ritm ile çevresindekileri 
şaşırtmaya devam edecektir. 
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Daha önce, tüketimin günümüzdeki boyutunu ve satın alma 
kararlarımızı etkileyen faktörleri incelemeye başlamıştık. İlk 
faktör “geçmişe bağlı olma” isteğimiz ve bu sebeple küçük 
yaştaki tüketicilere yapılan pazarlama taktiklerini ve bunların 
altında yatan nedenleri görmüştük. Satın alma kararlarımızı 
etkileyen bir diğer ve en güçlü faktörlerden biri de: Korku.  

İnsan beyninin en temel görevi bedeni korumaktır. 
Klasik tanımlamadaki sağ ve sol beyin arasındaki farkları duymuşsunuzdur. 
Sağ beyin sanatı ve yaratıcıkla ilgili düşlüncelerin merkezi iken, sol beyin dil, 
matematik ve mantık gibi düşüncelerin merkezidir. Beyin farklı hücresel ve 
işlevsel özellikleri ile üç gruba ayrılabilir: 
 
1. Yeni Beyin, düşünür. Mantık merkezidir. 
2. Orta Beyin, hisseder. Hislerin ve duyguların işlendiği kısımdır. 
3. Eski Beyin, karar verir. Yeni ve orta beyinden gelen verileri hesaba katar 

ve kararı verir. 
 

Bu yapılanma süreci insanoğlunun evrimini takip etmektedir.  
Eski Beynin yaşı 450 milyon yıldır ve beynin diğer kısımlarından yaşlıdır.  
İnsanoğlu henüz his ve düşünce yeteneklerini geliştirmemişken bile “eski  
beyin” hayatta kalma görevini üstlenmiştir. 
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Diğer yandan, sadece 40,000 yıldır konuşma kabiliyetimiz mevcut, sadece 
10,000 yıldır yazı yazabiliyoruz... Eski beyin ile konuşarak, yazarak iletişim 
kurmak zor. Sonuç olarak, patron eski beyin. Eski beyin kendini güvende 
hissederse, orta ve yeni beyni dinleyebiliyor. 
 
Örnek: Yılana benzer bir cisim aniden görüldüğünde ki, Türkiye’deki 
geleneksel 1 Nisan şakarında oldukça mevcuttur bu durum. Eski beyin bu 
cismi yaklaşık 2ms içerisinde farkedip tepki gösteriyor. Yani birden 
zıplamamızın suçlusu kesinlikle bizim ödlek olmamız değil, eski beynin 
detektörleri... Beynin akıllı kısımları ise gözümüz vasıtasıyla gelen sinyalleri 
işleyen, bu cismin gerçek bir yılan olmadığını anlaması 500ms de 
gerçekleşiyor. Yani yarım saniye; yani 250 kat daha geç bir sürede! 
 
Korkulan nesne, durum “neden”in önüne geçiyor. Bundan dolayı “korku” 
karar vermemizde en önemli faktörlerden biri... 
 
Amerikan halkı terör ve 11 Eylül olayları olmazsaydı, tekrar aynı kişiye oy 
verir miydi?  
  
Gelelim tüketiciler ve markalara: 
Domuz gribi, SARS, grip salgını gibi hastalıkla zamanında aslında bizi 
gerçekten korumayacak hijyenik jel ve benzeri ürünlerin oluşturduğu Pazar 
hızla büyüyor. Korku aynı zamanda toplumları bir araya getiriyor. Bu da 
ürünün Kulaktan Kulağa (WOM) pazarlamasını hızlandırıyor. 
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Bu konuda en popüler ürünlerden kondom, diş sağlığı, deterjan, şişelenmiş 
su ve yiyecek kategorisini sayabiliriz. Bebek arabasını reklama koyan Durex 
erkeklere gerekli mesajı veriyor. Diş reklamlarında eğer diş bakımına özen 
gösterilmezse neler olabileceğine dair manzalar gösterilir. Sigorta 
firmalarında hep felaket senoryaları çizilir, kredi kartlarında bile sigorta gibi 
benzer ürün ve hizmetleri korku yaratmak yöntemi ile pazarlanmaktadır.  
 
Güneş kremleri, güneş ışınlarının zararlarından ve kara lekeler kalabilceğnin 
iletişimini kuruyorlar. Bir başka marka ise 30 Faktör üzere güneş kremlerinin 
kansere yol açabileceğinden dem vuruyorlar! GDO “organik ürünler” 
tüketimde yeni öğrendiğimiz bir kavram. 
 
Volvo, pozisyonlanma açısından “güvenliği” sahiplenmiş bir marka olarak, 
ailemize ve sağlığımıza gelecek her türlü talihsiz durumu vurgulayabiliyor. 
 
Tabii işin içine aile gelince Kadın ve Ebeveyn olma durumu daha ön planı 
çıkıyor. Genellikle kadınlar erkeklere göre daha hassas. İnsanlığın ilk 
dönemlerinden kalma miraslar eski beynimizi etkiliyor. Erkek, avlanmak için 
çeşitli rsikler alırken; kadın yuvada kalıp bir yandan bebek ve çocukları 
korurken, bir yandan diğer kadınlarla işbirliği yaparak hem çok 
fonsiyonluluğunu, hem sosyal olma özelliğini geliştiriyor. Bu da, kadınların ve 
annelerin daha tedbirli ve detaycı olmalarını sağlamakta. 
 
Özellikle yeni anneler, bebek güvenliği ve sağlığı için “korku” tuzaklarına 
bolca düşüyorlar. “Barbie” alt markalı hijyenik sabunlar, akıtmaya karşı 
korumalı piller, emniyeti artırılmış bebek arabaları, özel şampuan ve güneş 
kremleri... Daha neler neler. 
 
Dışlanma korkusu ve bunun karşıtı sayılabilecek ama yine diğerleri 
tarafından ilgi çekmeyi beklediğimiz farklı olamama korkusu, Pazar payını 
hedefleyen markalar (Coca-Cola, Colgate, Ariel... gibi) “en çok stan marka” 
veya “aileniziniz kullandığı ürün” şeklinde müşteri toplumdan ayrı bir karar 
verip korkmalarını engelemekte veya niş markalar (Ferrari, Gucci, Aston 
Martin, Rolex... gibi) ise kişilere farklı bir statü veren ürünleri toplumda üst bir 
konuma çıkmalarını sağlıyormuş gibi iletişim kurmaktalar. Bu aktivitelerin her 
ikisinin derininde toplumdan dışlanma korkusu yatmakta. 
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Ellenmemiş diye lanse edilen ürünler de insanların kirlilik ve hastalığa olma 
korkularını kullanarak yapılan pazarlama taktiklerinden biri. Bazı ürünlerin 
üzerine sadece beyaz şerit konması bile beynimize bu ürünün el değmeden 
yapıldığını anımsayabiliyor. Aynen otellerde klozetlerin üzerinde beyaz kâğıt 
konması, tuvalet kağıtlarının uçlarının kıvrılması gibi. 
 
Bunların dışındaki “temizlik illüzyonu” bitmiyor. Sebze-meyve reyonlarında 
çürümeyi artırabilecek miktarda su serpilmesi, mantı, içecek, turşu gibi 
ürünlerin buzda sergilenmesi tazelik ve temizlik göstergesi olabiliyor. 
Karatahta kullanıp, tebeşirle yazılan listeler bize listenin “günlük” 
tutulduğunu, renkli diş macunlarının temizlikte daha güçlü olduğunu, taze 
meyve resimli nektardan yapılan meyve sularının daha sağlıklı olduğunu 
ima ediyor.  
 
Markaların korkularımızı olumlu yönde tüketiciye katma değer yönde 
kullanması dileğiyle... 
 

33 
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İnsanat Bahçesinde Egolarımız! 

 

lafmacun 

Uğur BATI 
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Gelenekte, ruhani bakışta ve İbn-i Arabî yazınında ego, iki şey arasında 
bulunduğu nokta ile ilgilidir. Ona göre insan egosu, ya sıfıra doğru yönelir ve 
cennete yaklaşır ya da şişer ve insanı cehennem yolcuğuna çıkarır. İbn-i Arabî 
burada bir benzetme yapar. İnsan egosunu, hem cennete doğru yükselen tûba 
ağacının, hem de cehenneme doğru kök salan zakkum ağacının potansiyel 
tohumlarını ihtiva eden iki anlamlı bir varlığa benzetir. Ego, bu anlamda iki yönlü 
gelişme potansiyelini ihtiva eder. Egonun şişmesi, her türlü kişilik ve karakter 
bozukluğunun temelini teşkil eder. Egonun eritilmesi de, her türlü insanî güzelliğin 
başlangıç noktalarından biridir. 
 
Ego, hüsrandır. Ego, yıpratıcıdır. Ego zalimdir. Ego kördür. Körleştirir… 
Ego sizi mutlu olmaktan alıkoyan kör bir tuzaktır. En kötüsü onun varlığının 
farkında olmayışınızdır. Ego, karmaşık bir yapıdır. İnsan benliğinin bir bileşenidir. 
Ego; bilinç, irade ve vicdan gibi kavramları içeren, dürtü, içgörü ve iç istekler gibi 
boyutları da içine alan bir durumsallıktır. Ben, benlik ve kendilik olgularıyla 
açıklanır. Egoizm, bencillik, id ve süperego kelimeleri, egonun etrafını saran 
olgusallıklardır. Soyut bir varlığı ifade eder. Dinamik bir yapısı vardır. Göreceli 
olabilir. Kendiliğinden ve otomatik çalışır. Çoğu zaman sessiz ve derindendir.  
 
O nedenle kişinin kendisi tarafından bile zorlukla fark edilir. Ego’nun, bireyi 
diğerlerinden ayırt eden göreceli, soyut bir varlığı vardır. Kendisini ve diğerlerini 
anlama noktasında ego, kişi için bir referans noktasıdır. Onun oluşumunda 
parçaların bütünleşmesi, etkileşimi ve gelişimi söz konusudur. Bireysel çevre, 
yaşanan deneyimler ve sosyokültürel faktörler, bu etkileşimin uğrak noktalarıdır. 
Ego bu anlamda, dış dünyanın realiteleri ve iç dünyanın hazcı bakışı arasında 
dengeyi sağlayan araçtır. 
 
Ego, toplumsal çevre ile olan uyumuyla, kültürel faktörlerin dâhiliyle değişime 
uğrayıp şekillenen, kristalize olan (inşa edilmiş) benlik katmanıdır. Egonun bizzat 
kendisi dışında, duygu, düşünce ve davranış biçimleri sayesinde etkileri 
gözlemlenebilir. 
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Ego, her an acıkmıştır. İlgi görmek onun yaşam amacıdır. Sorun peşinden 
koşmaya bayılır. Doğal olarak yanında kişiliği de götürür. Birisini kıskanmanıza 
bayılır. Çünkü ilgi üzerindedir. Birisine kızarsanız yine sevinecektir. Çünkü yine 
ona başvurmak zorunda kalacaksınızdır. Birisi sizi severse zaten iyidir. Sorun 
herkesin sizi gözden kaçırdığı durumlardadır. Ego diğerlerine bağımlıdır. 
Kendine ait bir merkezi yoktur. Ego, ilgisizliğe asla dayanamaz. Gözden uzak 
olmaya hele hiç. İkinci bir ilgi merkezine de dayanamaz ego.  
 
Bazı yaklaşımlar, egoyu bir okuma gözlüğüne benzetir. Bireyin dünyayı 
okumasına yarayan bir gözlük. Birey, onsuz dünyayı anlamlandıramaz. İnsan 
dünyayı fıtratı itibarıyla zaten kendisi üzerinden okur. Ego, o okumayı 
yapabilmesi için elzem bir araçtır. Genetik bir faktör olan egonun -temelde 
değişmez olmasına rağmen- iyiye ya da kötüye yönlendirilmesi mümkündür. Ego 
baskılanabilir. Kontrol edilebilir. Ego öldürülemez ama uyutulabilir bir anlamda. 
Yani kişi bir şekilde gözlüğü silip, daha iyi görmeye başladığında her şey daha 
iyi olabilecektir. Buna ilişkin eski bir Hint özdeyişinde, “İnsanın elde edeceği en 
büyük başarının kendi bedeni içerisinde huzurlu olabilmeyi başarması” olduğu 
söylenir. Bu ancak egonun kontrolüyle mümkün olabilir çünkü ego 
huzursuzluktur. 
 
Kontrol edilemezse, ego, acı ve kayıpların aracı olur. Burada bir filtreleme 
sistemi söz konusudur. Bu bağlamda ego gözlüğüyle kişinin kör noktalarından 
kaçınması mümkün olabilir. Bu filtreler aracılığıyla, ego her türlü çevresel ileti ve 
uyarıları bir süzgeçten geçirir. Bu sistematik bir kontrol mekanizmasıdır. Seçici, 
düzenleyici ve farkındalık yaratıcı ego sistemi, dünyaya ilişkin algıların ve 
gerçekleri arayışının bir aracıdır. Zamanla koruma kalkanı haline gelen ego 
sistemi, dâhili ya da harici gerçekleri bir kenara bırakarak, bu gerçekleri 
gizleme, tahrif etme ya da inkâr etme yoluna gidebilmektedir. Bunu söylerken bir 
tür kişilik ekranından bahsediyoruz Bu ekranlar bazen göstermeyebiliyor. Kör 
nokta haline gelebilir bunlar. Kişinin kendisi için söz konusu olan birer savunma 
sistemi olarak çalışabilirler.  
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başlıyorsun; sekiz adımla. 
sonra geriye, sonra yana 
ve çarpıya, 
adımının karşısında boş ayakla.. 
tekrar yana, 
çaldıkça çalıyor müzik, 
ve bitmesin diyorsun; ..tango, 
..bu sonla. 
  
Şubat 2010 / Salih MALAKCIOĞLU 

( tango ) 
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Sevil MERT 

2011 sonbaharında Kafkaslar seyahatimdeki keyifli 
duraklardan biri idi Batum.  

Gürcistan’ın Bodrumu Batum 

hayallere yolculuk 
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İstanbul’dan motosiklet ile yola çıkmış ve hızlı bir şekilde Gürcistan’a ulaşmayı 
hedeflemiştik. Böyle olunca da Gürcistan sınırından girdiğimizde bizi 
karşılayan bu hareketli şehir gözümüze ayrı bir güzel görünmüştü.  
  
Türkiye’den Gürcistan’a girmek çok kolay. Vize almanıza gerek yok, biz 
gittiğimizde sadece pasaport ile giriş yapılabiliyordu. Hatta pasaportsuz 
sadece kimlikle geçiş için iki ülke anlaşmış ancak henüz sınırlara bunun resmi 
bildirimi yapılmamıştı. Bilgi tazelemek için Gürcistan’a gitmeden konsolosluğu 
arayıp son durum bilgisi almakta fayda var.  
  
Batum’u anlatmaya başlamadan önce Gürcistan hakkında kısa birkaç bilgi 
vereyim. Rusya’nın dağılmasından sonra bunun negatif etkilerini yaşayan 
ülkelerden biri. Komşuları ile bu nedenle arasında sorunlar var. En sevdiği 
komşusu Türkiye bu nedenle. Yeni Gürcistan çok hızlı bir değişim içinde. 
Bütün yollar yeniden yapılır, şehirlerde büyük inşaatlar ve eskileri yenileme 
çalışmalarına büyük yatırımlar yapılmış. 5 sene sonra yeniden gidersem çok 
farklı bir Gürcistan göreceğimden eminim.  
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Gürcistan coğrafya olarak da çok farklı bölgelere sahip: 
Karadeniz kıyısında Batum’un da içinde bulunduğu Adjara bölgesi yeşillik ve 
deniz kıyısında, 
Rusya sınırı çok yüksek dağlarla korunuyor. Hatta Kazbegi Avrupa’nın en 
yüksek noktası ve tüm bu sınır kış sporları ile ünlü, 
Ülkenin aşağıdaki Azerbaycan sınırı ise yarı çölleşmiş bölgelerden oluşuyor.  
  
Çok kısa mesafeler içinde farklı iklimleri bir arada görebiliyorsunuz. Bu 
nedenlerle de iyi bir mutfağı ve renkli bir kültürü var.  
 
Batum Türkiye sınırına yakınlığı nedeniyle Türklerin yoğun ilgisi altında. 
Buradaki inşaatların çoğunu da Türkler yapıyor. Batum, kumarhaneleri ile 
yakın gelecekte o bölgenin Las Vegas’ı olmayı hedefliyor. O zaman sizi 
tanımayacağız diyorlarmış Türklere . 
  
Karadeniz’e kıyısı olmasına rağmen bizim Karadeniz sahil şeridinden çok farklı 
olarak geniş düzlüklere ve plajlara sahip, bu nedenle de deniz turizmi için de 
bölgenin ilgi merkezi olmuş durumda. Plajları son derece taşlı-çakıllı ben çok 
sevmedim. Ege sevdalısı biri olarak Karadeniz’den denize girmek beni 
cezbetmedi ama, tabii ki, o bölgeye yakın yaşayanlar için bulunmaz bir nimet.  
  
Sınırdan geçer geçmez coğrafyanın değişmesi sizi şaşırtsa da, zamanla 
alışıyorsunuz. Batum tam da bir sayfiye şehri havasında. Şehrin ana 
merkezinde büyük uluslararası otel zincirlerinin kumarhaneli dev büyüklükte 
yüksek otelleri görüntü kirliliği yaratıyor. Deniz kıyısı ve denize paralel oteller 
bölgesi yeniden inşa edilmiş. Pırıl pırıl, iyi organize edilmiş ve oldukça şık. 
Merkezden birkaç sokak uzaklaşınca ise eski Batum sizi karşılıyor.  
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Eski Batum’da mimarisi güzel olmasına rağmen binalar çok eski, yıkık 
dökük. Ancak restorasyon ve yenileme çalışmaları hemen hemen her yerde. 
Çok kısa zaman sonra Batum’un yepyeni bir yüzü olacağı kesin.  
  
Batum’da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler 
Batum şehir merkezi oldukça küçük. Birgün içinde tamamını gezebilirsiniz 
görülecek yerlerin. Zamanınızın geri kalanını da denizde ya da 
kumarhanelerde geçirebilirsiniz.  
 
1. Batumi Bulvarı: Şehrin merkezindeki cadde. Büyük oteller ve görülecek 

yerler bu cadde üzerinde ya da yakınında 
2. Ferris Wheel: Deniz kenarında büyük bir dönme dolap.  
3. Stalin Müzesi: Eğer Gürcistan’ın tamamını gezmek istiyorsanız Gori’deki 

Stalin Müzesini tercih etmenizi öneririm. Ancak tek durağınız Batum ise 
burayı ziyaret edebilirsiniz.  

4. Batum’da farklı dinlerin ibadethanelerine yakın mesafelerde 
görebilirsiniz. Cami, ortodoks kilisesi, katolik kilisesi gibi... 

5. Old Food Shop: Bu eski ismi olsa da Batumi bulvarı üzerinde dışında 
harika işlemeleri olan bir bina göreceksiniz, bu bina o bina. 

6. Ve tabii ki sahil şeridi ve oradaki büyük park ve bahçeler mutlaka 
ziyaret edilmeli.  
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Batum’a Yakın Görülcek Yerler 
Batum’da yapılacak çok birşey olmadığı için yakın çevresine küçük geziler 
yapabilirsiniz.  
1. Botanik Bahçesi: Gördüğüm en büyük botanik bahçesi, dünyanın 

heryerinden örnekleri göreceğiniz ve gezmekten zevk alacağınız bir yer. 
Minimum 2-3 saat ayırmalısınız. Bahçe içinde shuttle ile gezmezseniz 1 
gün bile yetmeyebilir.  

2. Sarpi Kalesi Türk sınırına yakın ve Gonio Kalesi 
3. Kvariati: Denize girmek için tercih edebileceğiniz Batum’a yakın küçük bir 

şehir.  
 

Batum’da Ne Yenir?  
Gürcistan mutfağı tam benim damak tadıma göre. Hamurişleri ve et yemekleri 
yanında da nefis şarap.  
1.  Haçapuri: Karadeniz pidesine benzeyen bol hamurlu, bol tereyağlı 
Gürcistan pidesi. Adjara usulü ve Gürcü usulu farklı pişiriliyor, ikisini de 
denemelisiniz.  
2.    Hınkal: Yumruk büyüklüğünde mantı. Etlisi, sebzelisi çeşit çeşit... 
3.  Armut suyu ve aklınıza gelebilecek farklı meyva sularından yapılmış 
rengarenk gazozları  
4.    Kırmızı muhteşem şarapları  
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 Batum’a Hangi Mevsimde Gidilir?  
Yaz sezonu tabii ki Batum için uygun mevsim, eğer deniz için gidiyorsanız. 
Ancak tam hasat zamanı giderseniz hem havalar biraz daha serinlemiş olur 
hem de her türlü meyvanın tadına bakabilirsiniz.  
  
Benim gibi boğazınıza düşkünseniz, Gürcistan’a gitmek sizi çok mutlu 
edecektir. Birkaç yıl sonra gitmek, inşaatların biraz daha azalmasını beklemek 
daha iyi bir tercih olabilir.  
  
Söylemedi demeyin; Gürcistan yakında çok turistik bir yer olacak.  
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Gülengül Anıl 

Bir buçuk yıldır yaşadığım Bodrum’da, varlığını bile duymadığım bir merkezi 
ziyaret ettim geçen gün. Adı: INA (Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü) Araştırma 
Merkezi. Enstitünün merkezi ABD Texas’da A&M Üniversitesi bünyesindeymiş.  
 
Avcılık -toplayıcılıktan, yerleşime geçen insanlığın kurduğu ilk uygarlıkların 
toprakları üzerinde yaşayan bizler, aynı zamanda dünyanın en eski su ticaret 
yollarıyla da çevrili olmanın şansına sahibiz. Tarihi batıkların bulunduğu sularla 
çevrili ülkemiz,  dünyada bu konuyla ilişkili insanların ilgi odağıymış doğal 
olarak. 
 
Finli bir arkadaşımın ön ayak olup düzenlediği yirmi kişiyle sınırlı ziyaretimizde, 
kendime şaştım kaldım aslında. Bodrum kalesindeki Sualtı Arkeoloji Müzesini 
gezmiş biri olarak, binlerce yıldır denizin altında bekleyen batıklardan çıkarılan 
nesnelerin sergilenme aşamasına geliş hikâyelerini daha önce düşünememiş 
olmama şaşırdım. 
 
INSTITUTE OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY (INA) TÜRKİYE, TÜRKİYE SUALTI 
VAKFI ve BODRUM SU ALTI MÜZESİ’ yle birlikte çalışmalarını yürütüyor. 
 
Arabamı enstitünün sokağına park ederken, binanın güzelliğine vuruldum 
önce. Mimari projesi Turgut Cansever’e ait olan taş yapının giriş bahçesinde, 
günümüzde antika sayılan basınç odaları sergileniyor. İçeri girdiğimde grup 
arkadaşlarımın hepsinin geldiğini ve bize rehberlik edecek enstitü müdürü Tuba 
hanımın toplu fotoğrafımızı almak için beklediğini gördüm. Gülüşünün yüzüne 
çok yakıştığı bu genç arkeolog hanım, 1991 den beri kuruluşta çalışıyormuş. 
Klasik arkeoloji okuduktan sonra, Muğla Üniversitesinde arkeoloji üzerine 
yüksek lisans çalışması yapmış. 
 

Bu toprakların ve denizlerin insanı olarak doğmanın bir nedeni 
olmalı, burada doğmak bize bir görev yüklemiş… Dünyanın en 
önemli kültür miraslarının üzerinde yaşadığımıza göre, bu mirası 
topraktan ve denizlerden çıkartıp, dünya ile paylaşmak gerekiyor.  
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Kendini Adamak… 

yaşam 
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İkiye ayrılan gurubumuzun benim olduğum kolu, enstitünün kütüphanesine 
girdi önce. Bu kütüphane konuyla ilgili dünyanın sayılı eserlerinin toplandığı 
çok önemli bir başvuru merkezi olarak biliniyormuş. Basılı kitaplarının yanı 
sıra, dijital kayıt sayısıyla da gurur duyulan kütüphaneye, dünyanın her 
ülkesinden lisansüstü ve doktora çalışması yapanların, çalışmalarında 
kullanacakları kaynaklar için akın akın geldiklerini öğrenmek, sanki bu 
olayda katkım varmış gibi birden bedenime mutluluk yayan hislerle 
dolmama neden oldu. Kütüphanenin müdürü olan hanım, işine kendini 
adamışlardan biri olarak, oluşturduğu düzeni bizimle paylaştı. Yaşı çok eski 
kitapların yer aldığı camlı dolaptakileri kullanmak isteyenlere, yaşları 
itibarıyla ciltlerinin kolaylıkla dağılabileceği sebebiyle bu kitapları vermemek 
gerektiğini, bu yüzden de onları digital ortama aktarıp, paylaştıklarını 
anlattı. Enstitünün yaptığı batık çıkarma çalışmalarından Serçe Limanı ve 
Yassıada Batığı’nın kitaplaşmış hallerini bize gösterdi. “Çalışmaların yapılma 
nedeni bu kitapları hazırlayabilmek” dediklerinde kocaman yutkundum. O 
aşamada, yani kütüphanede otururken, çalışmaların neler olduğuna dair 
henüz hiçbir şey bir şey bilmiyordum. Her nedense, çalışmalar, hep müze 
sergilemeleri için yapılırmış gibi düşünmüşüm. Oysa arkeoloji biliminin 
insanları, yaptıkları bütün çalışmaları gelecek kuşaklar için kayıt altına 
alıyorlar, bir anlamda da dünya arkeoloji tarihine isimlerini yazdırıyorlar. 
Karada yapılan kazılar da kazı başkanlarının adlarıyla anılmazlar mı? 
Temsili çizimlerle zenginleştirilmiş, oldukça kapsamlı, ansiklopedi 
boyutlarında olan bu kitaplar, batık için yıllar boyu sürdürdükleri çalışmaları 
ihtiva ediyor. Bu çalışmalar, insanoğlunun yaşadığı büyük maceranın 
nerelerden geçtiğinin cevapları oluyor, bir anlamda tarihteki boşlukları 
dolduruyor. Biz kimdik, nasıl yaşardık, neler kullanırdık, neler severdik, 
yaşam şartlarımız neydi, ne yerdik, ne içerdik? Bütün bu sorular onlarca 
yıldır merak edenlerin kafasını kurcalamış. XIX. yy’dan beri de böylesi 
insanlar kendilerini cevapları bulmaya adamışlar.  
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Kütüphanenin etkileyici havasından, kitapların yaydığı sıcaklıktan, 
laboratuarların serinliğine doğru geçiş yaptık. Laboratuarlarda çalışan bilim 
insanlarının uğraşlarını tek tek ve adım adım izledikten sonra, kendini 
adamanın ne demek olduğunu çok daha derinlemesine algılayıp, bir 
ibadethane duygusu yaratan binadan saygıyla ayrıldım.   
 
Bu ziyaretin bende ki yankısını paylaşmak istiyorum sizlerle.  Nicholas 
Murray’in bir sözünü anımsattı bana: "Bir şey üreten ve olayları olduran 
küçük bir seçkin grup, Olup biteni seyreden oldukça büyük ikinci grup, 
Nelerin olup bittiğini bilmeyen muazzam kalabalık."  Kendimi ikinci, hatta 
bazen son gurupta hissediyorum. 
 
Şöyle bir düş kurdum: Bu toprakların ve denizlerin insanı olarak doğmanın 
bir nedeni olmalı, burada doğmak bize bir görev yüklemiş besbelli. 
Dünyanın en önemli kültür miraslarının üzerinde yaşadığımıza göre, bu 
mirası topraktan ve denizlerden çıkartıp, dünya ile paylaşmak görevini. Bu 
büyük görevi içimizde hissetmiş olsaydık, kendimizi bu konuya adasaydık, 
ortaya çıkartacağımız zenginlikle, dünyadaki maddi ve manevi sıralamada 
önlere yerleşirdik kanımca. En azından bugün güçlü kapitalist ülkelerin kötü 
bir kopyası olmaya çalışırken harcadığımız dikkat ve beceriyi bu konuda 
gösterseydik, farklılığımızı ortaya koyarak dünyadaki zenginliğe, çeşitliliğe 
katkımız olurdu. Bacasız endüstri denilen turizmin yıldızı olurduk. Çünkü 
bizim “öf, bu iki çanak çömlek yüzünden çalışmamız gecikiyor!” 
zihniyetimizin tersine, dünyanın o, çanak ve çömlekler için müzeleri 
doldurduğunu ve bu müzelere sahip belli başlı merkezlerin aldığı ziyaretçi 
sayısını biliyorum. 
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Bu topraklardaki kazılardan on altı yıldır sürdürülen Göbeklitepe gibi bütün 
dünya tarihinin ezberini bozacak bazıları, medyamızda daha yeni yeni 
dillenmeye başladı. Yakından tanıdığım bir dostum kendi gibi konuya ilgi 
duyanlarla bir araya gelip, kendini bu ören yerinin düzenlenmesine adadı.  
 
İşte benim düşüm de bu: Bizden önceki kuşakların önemsemediklerini 
önemseyip, zenginliğimizi fark edip, kendimizi dünya mirasının çıkarılmasına 
ve sergilenerek insanlıkla paylaşılmasına adamak. Ne dersiniz, bu düş, 
hayata geçirilemeyecek ölçüde devasa mı?  
 
İstanbul Yenikapı’da Marmaray tüneli kazılırken bulunan otuz altı batığın, 
sekiz adedinin, enstitü’de yeniden hayata döndürülüşünü bizlere detayıyla 
anlatan, Müdür Tuba hanım, yüzde elli oranında yükü ve ahşabıyla birlikte 
bulunan bu inanılmaz mirası bile dünyaya satamadık diye yazıklanıyordu.  
Gerçekten bunları “satamaz” mıydık? Belki de yönümüz doğru değil, belki 
de yolumuzu kaybetmişiz. Farklılığımızı kavrayamamışız belki de…  
 
Eğer yaşadığınız köy deniz kenarında kurulmuşsa çocuklarınız balıkçı olmalı, 
ekonomist ya da inşaat mühendisi değil. Üniversitelerimizdeki Arkeoloji 
bölümlerimizin desteklenmesi ve yetişen arkeologlarımızın değerlendirilmesi 
dileğiyle, onların kendilerini adadıkları işleri önünde saygıyla eğiliyorum.  
 
ÖNEMLİ NOT: Yazım bittikten sonra Kültür Bakanlığının kanunda yaptığı bir 
değişiklikle, kültür varlıklarımızın müzelerde sergilenmeyen bölümünün 
satışa çıkarılacağı konusunun gündeme geldiğini öğrendim. Dünya 
mirasımızı satmaya karar veren zihniyete karşı yapabileceklerimiz olabilmeli.  
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Yasemin SUNGUR 

Gülben Ergen ile “Çocuklar Gülsün Diye” 
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röportaj 

Neden Çocuklar Gülsün Diye? 
Çünkü ben bir anneyim. Çünkü ben bir sanatçıyım. Çünkü ben bir toplum 
gönüllüsüyüm. 
  
Proje nasıl başladı? 
Çocuklar Gülsün Diye’nin tohumları 2009 yılında Mardin Bilge Köyü ve çevre 
köylere yaptığım ziyaret sırasında atıldı. İçinden kedi bile geçmeyen köyler 
gördüm… Oradaki çocuklara kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri 
götürmüştüm ama bunların hepsi geçici sevinçlerdi. Çocuklara sürdürülebilir 
sevinçler bırakmak istedim. Ve 2010 yılında 2 arkadaşımla birlikte okul öncesi 
eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Çocuklar Gülsün 
Diye’yi hayata geçirdik… 
  
Neden anaokulu? 
Bir insanın hayatı boyunca edindiği tüm davranış biçimlerinin yarısından 
fazlasının okul öncesi dönemde şekillendiğini biliyorum. Bu dönemde 
gördüğünüz renkler, duyduğunuz sesler, ilk alışkanlıklarınız o kadar önemli 
ki… Bu sebeple, eğitimin en başını, okul öncesi eğitimi hedefledik. 
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Şu ana dek nerelerde anaokulu açıldı? 
Şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, İstanbul, Hatay ve 
Aydın’da olmak üzere toplam 8 anaokulunun inşaatını tamamlayıp, içlerini 
çocuklarımızın gelişimi için gerekli tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na teslim ettik. Ekim 2011’de ise Milli Eğitim Bakanımız Sn. 
Ömer Dinçer ile imzaladığımız protokol kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan 
bölgelerinde anaokulları yapmaya devam edeceğiz.  
 
Şu anda kaç çocuk yararlanıyor? 
Şu anda 600’e yakın öğrencimiz Çocuklar Gülsün Diye Anaokulları’nda 
eğlenerek, öğrenerek aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor. 
 
Kimleri bu projede görmek istersiniz? 
Bu sorunun cevabı çok basit: Herkesi… Çocuklar Gülsün Diye, 
kahramanlarının desteğiyle büyüyen ve onların bağışlarıyla ayakta duran 
bir dernek. Bazen bir üniversite öğrencisi, bazen bir ev hanımı, bazen de 
bir emekli öğretmen kahramanımız olur bizim. Gökkuşağımızın içinde her 
rengi görmek isteriz… 
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İlk açılan anaokulunu tekrar ziyaret ettiniz mi? 
İşimle ilgili anaokullarımızın olduğu illere gittiğimde mutlaka yolumu değiştirip 
okullarımızı ziyaret etmeye çalışıyorum. 
  
10 yıl sonra kaç okul olacak? 
10 yıl sonra kaç okulumuzun olacağını kahramanlarımızın desteği 
belirleyecek. Onlar yanımızda oldukça biz ihtiyacı olan illerimizde anaokulları 
açarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. 
  
Son söz olarak ne eklemek istersiniz? 
Son sözüm Çocuklar Gülsün Diye’nin kahramanı olmak isteyenlere olsun. 
Turkcell’den 1234’e, Vodafone ve Avea’dan 2345’e “CGD” yazıp göndererek 
anaokulu inşaatlarımıza 5 TL katkıda bulunabilirler. Daha ayrıntılı bilgi için ise 
www.cocuklargulsundiye.org adresimizi ziyaret edebilirler. Tüm 
kahramanlarımıza şimdiden teşekkürler… 
 

http://www.cocuklargulsundiye.org/
http://www.cocuklargulsundiye.org/
http://www.cocuklargulsundiye.org/
http://www.cocuklargulsundiye.org/
http://www.cocuklargulsundiye.org/
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Yunus BARAN 

Artık Herkes CEO  

Efendim, gençler çalışmış, çabalamış. Şirketlerini kurmuş. Şubeleşiyorlar. 
 
Bu kadar genç girişimci gayrete, uğraşa ve emeğe elbette ki büyük unvan 
lazım. Değil mi? 
  
Kurucu ortak, yönetici, müdür veya genel müdür kesmez onları. Onlar artık 
birer CEO. 
 
Ne o? 
 
CEO efendim, CEO. 
  
Biz mi çok mütevaziyiz, yoksa onların mı egosu çok yüksek? Henüz 
bilmiyorum. 
 
Açıkçası fazla kafa yormak da gerekmez. İşi kısaca üç harfle özetleyebiliriz.  
O da, CEO. 
  
Bu yazıyı, böylesi bir konu üzerine neden mi yazıyorum? Amacım şu. Daha 
doğrusu isteğim… 
 

54 

kelimelerin efendisi 
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İstediğim bir tek şey var. CEO arkadaşların iyi işler çıkarmaları. 
Ve CEO’luklarına halel getirtmemeleridir. 
 
Yıllardır marka danışmanlığı yapıp Türkiye’nin küçük, orta ve büyük ölçekli 
şirketlerine akıl fikir vermekteyim. Onlarca yaratıcı konseptler tasarladım. 
Stratejiler yazdım. Yaratıcı işler geliştirdim. Yönetilemez denen markalarını 
dahi yönetip reklam filmlerine yön verdim. Tüm bu gayretlerin ve çalışmaların 
ardından, ancak bir ‘marka uzmanı oldum’ diyebiliyorum. 
 
Orta ölçeğin üstüne ancak çıkabiliyorum. Maalesef ki, ölçek meselesi bir 
şeyler var hala.  
 
Ve biz istemesekte piyasalar ölçeklerine göre şekilleniyor. Kişiler ölçeklerine 
göre unvanlar alıyor. Ölçeğinin ötesinde bir anlam ve mevkii belirten bazı 
unvanlara, bazılarının bir yerleriyle güldüklerine çokça şahit oldum.  
 
CEO, müdür, danışman, patron ya da her neyse işte… 
Unvan munvan fark etmez. Etmemelidir de. 
Sosyal medya girişim ruhu, iyi sindirilmelidir. 
İşin giriş kısmına odaklanıp, geliş ve sonuç kısımları ihmal edilmemelidir.  
6*5 cm’lik afilli kartvizitin üzerinde yazan CEO’luğa laf getirtmemelidir. 
  
Her unvanın hakkı verilmeli. Vakti gelmeden o unvan ise verilmemeli. 
İşimiz, geleneksel pazarlama da olabilir. Modern de.  
Ah, o eski CEO’lar nerede?  
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Zeynep KIYAK 
Ekrandaki Yalnızlık ya da Sofalising 

alternatif  İK  sözlüğü 

Sofalising, bir insan kaynakları terimi değil. Ama, internet 
karşısında, “sosyalleşirken”, aslında bir o kadar da 
“yalnızlaştığımızı” anlatan bir kelime. Bu kez, bu farklı 
kelime üzerine düşünelim istedim.  

56 

 Sabah kahvesinde komşusunu görememek, sınıfta tek başına cezaya kalmak, 
geçen bayram ın ardından kalabalık  olmayan bir eve uyanmak, yağmur 
yağdığında başını cama yaslayıp sokağa bakmak, ağlamak istediğinde en 
yakın arkadaşının sesini duyamamak , doğum gününde kimse tarafından 
hatırlanmamak…. 
 
Geçmiş yıllarda, “yalnız” olmak deyince, insanlar bunları yaşamaktaydı ; ya 
da en azından, “yalnızlık”, o yıllarda, hüzünlü olduğu kadar, hem gözyaşının 
hem tebessümün içinde gizlendiği, romantik bir kavramdı. Dört duvar 
arasında da kalsanız, bir ağırlığı, bir anlamı, bir kapsamı vardı yalnızlığın… 
 
Otobüste unutulmuş bir şemsiye, havaalanında sahibini arayan bavul, 
ertelenen bir sinema filminin çift kişilik biletleri, büfedeki resim çerçevesi, 
pencere kenarındaki biblo…Onlar da, görüntüleri  ve yüklendikleri anlamlar 
itibariyle yalnızlığı çağrıştırırdı  bize… 
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Belki çok klişe bir ifade olacak ama, zaman geçtikçe ve teknoloji hayatımızda 
daha fazla yer etmeye başladıkça, kavramların anlamları da değişir oldu; 
hatta yaşadığımız eylemleri, yeni ve farklı kavramlarla anlatır olduk.  
 
Eskiden insanlar, yukarıda sözünü ettiğim durumları yaşayınca kendilerini 
yalnız hissederdi. Şimdiyse, kalabalıklar içinde yalnızız. Insanlar artık, aynı 
evin içinde, farklı odalarından birbirleriyle msn.den konuşuyor; aynı yemek 
masasının üzerinde sadece işaretlerle anlaşabiliyor, aynı evde yaşamalarına 
ya da aynı sınıfta  okumalarına rağmen, günlük durumlarından sosyal ağlar 
sayesinde haberdar oluyorlar.  
 
Internet ortamında paylaşılan videoların altında, birbirimize yazdığımız 
iletilerde,  çoğunlukla işaretler, semboller var artık. “İstanbul’dayım” demek 
yerine,  “@istanbul “  demek, veya hasta olan bir arkadaşınızın durumuna 
“” yaparak üzülmek, daha bir anlamlı geliyor sanki. Dolayısıyla kelimeler 
azaldığı için, ilişkiler de sığlaşıyor. 
 
Fark ettiniz mi, hayat, artık ekranın önünde geçiyor. Durumunuzu, ilişkilerinizi, 
arkadaşlarınızı,  sevdiklerinizi, nefret ettiklerinizi, bir ekranla paylaşıyorsunuz 
artık. Hareket halindeyken de,  otururken de, tüm bunları sürdürebileceğinizi 
varsayıyorsunuz. Hem yalnız başınızasınız, hem de kalabalıklar içindesiniz. 
Nasıl oluyor bu? 
Aslında, burada, tükenen veya tükenmeye doğru giden ilişkiler var. Tüketilen 
şeyler var.  
 



martı* mart 2012 

İnsanlar, kendilerinden memnun olunacak bir ‘ben’ yaratmaya çalışıyorlar.  
 
“Benim” ne yaydığım, “benim” ne paylaştığım, “benim” ne konuştuğum, 
“benim” kendimi nasıl gösterdiğim önem kazandı.  
 
İnsanlar artık kendi kendine değil de, kendi kendiyle konuşuyor. Herkes 
orada; ekranda. Bir tık ötede. Oldukça kalabalık ortam. Ama farkında mıyız, 
aslında kendimizle konuşuyoruz. O kimliğin veya resmin altında,gerçekte, 
yalnızız.  
 
Tabii ki, bir ekran üzerinden de olsa,  ulaşmak istediklerine ulaşmak, 
aradıklarını bulmak, önemli bir duyuru yaymak , müthiş bir teknoloji. Ancak, 
fazla kullanmak , bazı güzel huylarımızı yitirmemize, sandalye  tepelerinde 
saatlerce vakit kaybetmemize, ekran önünde yalnızlaşmamıza neden oluyor. 
Ve bazı pazarlama çevreleri buna SOFALISING: yani koltuk üzerinde 
sosyalleşmek diyor. 
 
Neden mi? Bundan, bir köşe yazısında Fatih Altaylı da bahsetmişti; ondan 
alıntı yaparak, ifade etmeye çalışayım: 
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 ‘Gerçek insanlarla buluşma ihtiyacı hissetmeden sosyal olmak’ anlamına 
geliyor sofalising. Çevrenizdeki birçok insan iphone veya Blacberry üzerinden 
sürekli bir şeyler yazıyor, değil mi? Hem rutin işlerini sürdürmeye çalışıyorlar , 
hem de aynı anda her yerdeler. Kimileri normal hayatta tanıdıkları, 
kimileriyse, sadece internet ortamından edindiği arkadaşlarıyla bir şeyler 
paylaşıyor, ortak bir şeylere gülüyor, gruplar kuruyorlar.  
 
Sosyalleşmeden ziyade, insanlar, daha kontrollü olduklarını varsaydıkları bir 
ilişki halindeler. Zaten, sorunun temeli de, buradan geliyor bir nev’i. : 
Varsayımlarla sosyalleşiyoruz. Ama yalnızız. Bu da yeni bir değişimi ve 
dönüşümü gösteriyor.  
 
İnsanlar eskiden birbirini sevdiği zaman, heyecanlanır; sayfalar dolusu şiirler, 
mektuplar yazar, aşklarını anlatırlardı. Şimdiyse, “SNI SVYRM CNM” yazıp, 
SMS atıyorlar, ya da msn. Üzerinden çeşitli simgeler  iletmek yeterli geliyor. 
İkisinin arasında gerçekten derin farklar var ; ama bu farkların farkında değil 
hiç kimse.  
 
Bir de her ne kadar paylaşım sitesi dense de, nelerin paylaşıldığı da önemli. 
Bir şeyi paylaşmak için, önce onu üretmek lazım.  Kopyala yapıştır veya cut-
paste ile biz de, kopyalanmış kişiliklere dönüşüyoruz. Herkes, aynı şeyleri 
paylaşır hale geliyor, aynı şeyleri düşünmeye başlıyoruz. 
 
Dünyada 175 milyon insan, her gün binlerce tweet atıyor. 500 milyon kişi,  
sürekli, facebook  kullanıyor. Türkiye'de facebook kullanıcısı  25 milyona 
yaklaştı. Bu kadar çok kullanıcının olması, bunu ne kadar güzel  entegre 
ettiğimizi değil, aidiyet problem yaşadığımızı gösteriyor. Özellikle de büyük 
şehirlerde, aidiyet duygusunun yoğunluğu daha  fazla.  
Sanal aidiyetler ne kadar tatmin edici peki?  
 
Sonuç: Ekrandaki yalnızlık 
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Abdurrahman Kansu 

Sağlıklı Bedenimiz 

«Hayal bilimden daha kuvvetlidir»   Albert EİNSTEİN 

formül 

İnsanın tüm düşünceleri, negatifi ve pozitifi ile kimyasal maddeye dönüşür. 
Her duygumuzu zihin kimyasal maddeye çevirir ve tüm hücrelerimize 
gönderir. Bedenimizdeki tüm hücreler bilgiyi, duyguyu ve nasıl 
davranacağının emrini beyinden alır. Ve düşüncelerimiz bir bir hücrelere 
yansır, bedenimizin tepkisini ortaya koyar. 
 
Yani düşüncelerimiz pozitifse, mutlu ve neşeliysek, hayallerimiz 
korkularımızdan daha güzel ve güçlüyse hücrelerimiz düzgün ve uzun yaşar; 
genç kalırız, sağlıklı kalırız, hem de hastalıksız yaşarız. Tam tersi olunca 
gelsin bakalım çeşit çeşit hastalık ve erkenden yaşlanma. 
Bütün hastalıklar; çeşit çeşit duygumuza göre, sevgisizliğimize, stresimize, 
korkularımıza, umutsuzluğumuza öfke ve kinlerimize göre sıralanır ve ortaya 
çıkarlar. 
 
Bedenimiz bize haber veriyor hastalanarak, yaşlanarak ve de ‘bu düşünceyi 
değiştir’ diye. Biz ise  bedenimizden bize gelen “Düşüncen  hatalı” mesajını, 
anlamıyoruz, anlayamıyoruz. 
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Hastalıklar depreşiyor, büyüyor, bizi kanser bile ediyor ama biz 
anlayamadan hastalanıyor, ölüyoruz. Bir Hint atasözü şöyle der: “Dünkü 
düşüncelerinizin neye benzediğini bilmek istiyorsanız, bugünkü bedeninize 
bakın. Yarınki bedeninizin neye benzeyeceğini görmek istiyorsanız, bugünkü 
düşüncelerinize bakın.” 
 
Mutlu olduğumuz zaman, beynimizdeki kimyasal maddeler, bütün 
bedenimizi dolaşır ve hücrelere mutlu olduğumuzu anlatır. Mutluluk 
mesajımız hücreler tarafından alınınca da hücreler de mutlu olur. Daha 
etkili ve daha uzun yaşarlar. 
 
Halbuki canımız sıkkınsa bunun tam tersi olur. Üzüntümüz her hücremize 
yayılır ve mesela kalp hücrelerimizin ağrımasına, bağışıklık sistemimizin 
zayıflamasına neden olur. En etkili bağışıklık sistemi ilacı mutluluk hormonu 
“endorfin”, siz neşeli ve mutluyken salgılanır. 
 
“Sevgiden acılar tatlılaşır, 
Sevgiden hasta şifa bulur, 
Sevgiden ölü dirilir” 
 (Mesnevi) MEVLANA 
 
Yazımızı ilk okulda öğrendiğimiz şu şarkı ile bitirelim. Dert keder şarkıları 
yerine, bunun gibileri söyleyin, dinleyin. 
 
Neşeli ol ki genç kalasın, 
Bu dünyadan da zevk alasın, 
Ümitler hep süslenir neşeyle, 
Neşeli ol ki genç kalasın. 
Neşeli ol ki hep artsın gücün, 
Yorgunluk nedir bilme bütün gün, 
Gayretler hep güçlenir neşeyle,  
Neşeli ol ki genç kalasın. 
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Meriç RENKVER 

Sinemada nostaljinin gündeme geldiği bugünlerde, biz de Avrupa 
sinemasının 1950’lerdeki örneklerinden birini sizlerle paylaşmak istedik. 
İkinci savaşın hemen ertesinde İtalya’da doğan ve zaman içinde dünyanın en 
önemli sinema akımlarından biri haline gelen Yeni Gerçekçilik içindeki 
orijinal bir eser, “Milano Mucizesi” (Miracolo a Milano).  
  
Savaş sonrasındaki yoksulluk 
Şehir dışında küçük bir evde yaşayan, sebze-meyve yetiştirmekle uğraşan 
yaşlı bir kadın, bir gün bahçesinde sebzelerin arasına terk edilmiş bir bebek 
bulur. Bebeği olanca şefkatiyle alıp büyüten kadın gün gelir hastalanır ve 
ölür. Küçük yaşlarda yine kimsesiz kalan çocuk (Toto), bu kez bir yetimhaneye 
gönderilir. Yıllar geçer ve yetimhaneden ergen bir genç olarak çıkar. Hayatın 
bütün güçlüklerine rağmen yüzünde bir endişe ve mutsuzluk ifadesi taşımaz 
genç Toto. 
  
Savaş sonrasındaki toparlanma dönemi içinde Milano’da bir iş bulmaya 
çalışır. Bir gece çantasını çalan adamı takip eder ve onunla dost olur. Adam 
Toto’yu evine davet eder. Ev dediği yer, ağaç kovuğundan farksız, küçücük, 
dar, ilkel bir gecekondudur. O bölgedeki evsizlerin kendilerine bir şekilde 
barınma imkanı sağlamaya çalıştıkları bir arazide bulur kendini Toto. Burada 
yoksulluk içinde yaşayan insanlarla ve bu arada genç bir kızla da dost olan 
Toto, önce fırtınayla yıkılan derme çatma yerleşimleri onarmak için bir 
seferberlik başlatır, sonra da daha düzenli bir hayat oluşturmaları için bütün 
evsizlere yardım eder. 
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“Milano Mucizesi”, Yeni Gerçekçilik akımının önde gelen 
isimlerinden. Vittorio De Sica’nın, akımın karamsarlığı 
eleştirisine verdiği iyimser bir cevap.  

sinema 

martı* 

Gerçekler Üzerine Keyifli Bir Masal  



martı* mart 2012 

Eski Türk filmlerinde sıkça rastlandığı gibi, arazinin sahibi olan varlıklı bir 
takım adamlar yine varlıklı başka bir takım iş adamlarına araziyi satmak 
isterler. Arazide önce su, ardından da petrol çıkması üzerine, ellerindekini 
korumak isteyen halk ile burayı boşaltmak isteyen zengin iş adamları 
arasında zorlu bir mücadele başlar. Güvenlik güçlerinin de zenginlerin 
yanında saf tuttuğu ve çoğu kez komik duruma düştükleri bu mücadele, 
Toto’nun, annesinin ruhu sayesinde elde ettiği olağanüstü güçlerle renklenir 
ve bu sınıfsal çatışma fantastik düzeyde sürüp, bir masal havasıyla sona erer. 
  
De Sica ve Zavattini işbirliği 
Filmin önemi, başta da belirttiğimiz gibi, Yeni Gerçekçilik akımı içindeki özel 
yerinden kaynaklanıyor. Yeni Gerçekçilik döneminde yapılan filmler, 
İtalya’nın savaş sonrasında yaşadığı tüm yoksunlukları, güçlükleri ve bunlar 
içindeki insan malzemesini ele almıştır genel olarak. Ve bu akımın en önemli 
temsilcilerinden Vittorio De Sica, 1948 yılında “Bisiklet Hırsızları” adlı, bir 
gerçekçilik başyapıtına imza atmıştır. Bu film, günümüze dek yapılan en iyi 
film anketlerinde çoğu kez ilk ona girmeyi başarmış, çok önemli bir eserdir. 
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De Sica, yine o döneme damgasını vurmuş bir başka dev isimle, yazar ve 
senarist Cesare Zavattini ile birlikte gerçekleştirmiştir “Milano Mucizesi”ni. 
Dönemin birçok önemli filminin yanısıra, “Bisiklet Hırsızları”nın senaryosuna 
da imza atan Zavattini, kendi öyküsünden yola çıkarak yazar bu fantastik 
dokulu filmi. Film, belki de bu isimlerden beklenmeyecek bir iyimserlik, 
masalımsı bir atmosfer ve fantastik unsurlar içerir. Aslında yine katı toplumsal 
ve insani gerçeklikler gösterilir film boyunca... Diz boyu yoksulluk, evsizlerin 
acınası halleri, yaşlıların durumu, halka kötü davranan güvenlik güçleri, 
sadece maddi çıkarlarını gözeten iş adamları, vs. Tüm bu unsurlar, bu kez 
pembe bir gözlükle ele alınmıştır. İşin pembe tarafı, yoksulların bulundukları 
durumdan fantastik yolla çıkışlarında, ve karşılarındaki insanların düştükleri 
komik durumlardadır. Sonuç olarak filmi orijinal kılan nokta, De Sica ve 
Zavattini’nin, gerçekçi tarzlarını bu kez fantastik bir atmosfer içinde ele almış 
olmalarıdır. 
  
Büyük, parlak bir prodüksiyon 
“Milano Mucizesi”, 1951 yılında düzenlenen Cannes Film Festivali’nde büyük 
ödüle lâyık görülür. Filmleriyle sinema tarihinin en önemli isimleri arasında yer 
edinen İtalyan usta, böylece uluslararası ödüllerine bir halka daha ekler. O 
dönemin şartları içinde filmin çok büyük bir prodüksiyon başarısı sergilediğini 
de belirtmek gerekir. Kalabalık ve hayatın içinden sahneler kadar, fantastik 
unsurların yer aldığı bölümler de çok parlak şekilde gerçekleştirilmiş. Avrupa 
sineması içinde ayrıksı bir yer edinen bu siyah beyaz filmin, bir akımın orijinal 
bir örneği olarak sinema tarihindeki yerini aldığını söyleyebiliriz. 
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Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

67 

Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve Julie&Julia  

Filmlerini Hatırlatacak Lezzetler  

Charlie’nin Çikolata Fabrikası / Charlie And The Chocolate Factory 
  
Yönetmen: Tim Burton 
Oyuncular:  Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham 
Carter, Noah Taylor 
ABD yapımı, 2005 
 

Düşünün ki çikolata fabrikanız var… Neler üretirdiniz? En şaşırtıcı ürününüz 
ne olurdu? Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda olduğu gibi içinden çikolata 
şelalesi akar mıydı? 
 
Willy Wonka gibi, 3 çeşit menüye eşdeğer sakız, tükenmez şekerler, saç 
çıkaran karameller icat eder miydiniz? Ya televizyondaki çikolataya elinizi 
uzattığınızda rahatça çekip alıp oturduğunuz yerde dişleyebilmenize ne 
demeli? 
 
Willy Wonka, çocukluğu boyunca ünlü bir dişçi olan babasının yasakladığı 
şeyin üzerine gidip koskocaman bir çikolata fabrikasının sahibi oluyor. Üstelik 
dişleri de sapasağlam, tek bir çürük bile yok.  
Wonka, işini varlık sebebi yapmış, her şeyin üstünde tutuyor. Günün biri ilk 
beyaz saç teline rastladığında gerçekle yüzleşiyor: Fabrikası ve egzotik 
ülkenin birinden getirdiği minicik çalışanları Umpalumpalar’ını kime emanet 
edecek? 
 
Derhal bir plan yapıyor, uzunca bir süre üretime ara veren fabrika hızla 
çalışıyor. Dünyanın dört bir yanına dağıtılan Wonka Çikolatalarının sadece 
5’inde altın bilet var. Bu biletler, şanslı sahiplerine Çikolata Fabrikası’nda bir 
gün geçirme imkanı tanıyacak. Gün sonunda biri fabrikanın sahibi olacak. 
 
 

iştah açıcı filmler 
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Gelelim Charlie’ye. Annesi ve babası, büyükanne ve büyükbabalarıyla 
birlikte, çikolata fabrikasının olduğu kasabada, derme çatma bir kulübede 
yaşıyor. Wonka’nın açıklaması, Charlie’nin yanı sıra bir zamanlar fabrikada 
çalışmış dedelerden biri olmak üzere tüm aileyi heyecanlandırıyor. 
Charlie’nin sadece doğum günlerinde hediye olarak aldığı çikolatayı, bu 
nedenle erkenden veriyorlar. Sonuç hüsran oluyor. Ancak bir rastlantı, 
Charlie’nin 5 şanslı çocuk arasına girmesine sebep oluyor. 
 
Aşırı yemek ve tabii çikolata yiyen, şişman bir çocuk; çok zengin, babasına 
her istediğini yaptıran şımarık bir kız; annesine çekmiş, hırslı, sakız çiğneme 
şampiyonu kız; bilgisayar oyunu meraklısı, şiddeti seven, anne ve babasının 
anlamakta güçlük çektiği erkek çocuk; iyi yürekli, ailesine son derece bağlı 
Charlie’nin rakipleri. Fabrikanın dev kapısından içeri girdiklerinden itibaren 
adeta bir masalı yaşıyorlar. Filmin en baştan çıkarıcı görüntüleri bu bölümde 
toplanmış. 
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Fantastik sinemanın öncülerinden Tim Burton tarafından yönetilen 2005 yılı 
yapımı, fantastik komedi tarzındaki filmin başrollerinde; Kaptan Jack Sparrow 
Johnny Depp, büyüdüğünde de dikkat çeken filmlerde rol alacağını 
umduğum Freddie Highmore, “Fight Club”taki performansından bu yana 
yakından takip ettiğim Helena Bonham Carter, “Genç Hitler”deki oyunundan 
etkilendiğim Noah Taylor yer alıyor. Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Roald 
Dahl’ın kitabından esinlenerek çekilmiş bir film. Yazarın “Charlie’nin Büyük 
Cam Asansörü” adlı devam kitabı da bulunuyor. Ancak henüz bunun filmi 
çekilmedi. 
 
Film hakkındaki yorumum mu nedir? Çikolata kazanına düşmek, çikolata ve 
şekerlemeye dair hayallere dalmak, sıcak duygu yayan bir film izlemek 
istiyorsanız sizi yanıma alayım. İzlerken yemek için en sevdiğiniz çikolataları 
hazır bulundurmayı ihmal etmeyin.  
 
Sıcak Çikolata 
Çikolata Fabrikatörü Willy Wonka’nın lezzet sırrı, çikolatanın dev bir şelalede 
karıştırılmış olmasında saklı. Böylece hafif ve köpüklü oluyorlar. Dünyadaki 
başka hiçbir fabrikada çikolata şelalede karıştırılmıyor. 
 
Altın biletleri bulan 5 çocuk, fabrika gezisi sırasında önce çikolata şelalesi ve 
nehri olan alana giriyor. Çimenlerin bile şekerden olup yendiği lezzetli 
bölümde kendinden geçmemek mümkün değil. Şişman, her şeyden çok yiyen 
çocuk, nehrin tadına bakmak isterken içine düşüveriyor. Çikolata kazanına 
düşmek bu olsa gerek. Sıcak çikolata tarifiyle siz de bu hissi bir parça olsun 
yaşarsınız umarım. 



71 

martı* mart 2012 

Malzemeler (5-6 kişilik): 
5 tatlı kaşığı mısır nişastası 
250 ml ılık su 
1 litre süt 
3 yemek kaşığı bal 
1 tatlı kaşığı toz tarçın 
1 çay kaşığı toz vanilya 
140 gr bitter çikolata 
 
Yapılışı: 
Mısır nişastasını suyun yarısıyla karıştırıp 10 dakika bekletin. Kalan suyu, süt, 
bal ve tarçınla birlikte tencerede kaynama noktasına dek pişirin. Bundan 
aldığınız birkaç kaşık karışımı mısır nişastasına ekleyip ılınmasını sağlayın. 
Tamamını tencerenin içine azar azar ekleyip karıştırmayı sürdürün. Kıvamı 
zamanla ağırlaşacak, kaynadığında 5 dakika kısık ateşte pişirmeyi sürdürün. 
 
Tencereyi ateş üstünden alın. Vanilyayı ve elle küçük parçalar halinde 
kırdığınız çikolatayı karışıma ekleyip homojenize olana kadar karıştırın. 
Bardaklara biraz yüksekten dökün ki köpük oluşsun. 
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Julie&Julia 
Yönetmen: Nora Ephron 
Oyuncular:  Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina 
ABD yapımı, 2009 

Amerika’ya yemek yapmayı ve yemeyi öğreten kadın Julia Child ile işinden, 
evinden memnun olmayan, 30’una dayanmış olmanın bunalımını 
yaşayan Julie Powell’ın gerçek hikayeleri, “Julie&Julia” filminde bir araya 
geliyor. Paralel kurguyla aktarılan filmde, iki kadın da tutku ve cesaretle 
başarıya ulaşılabileceğinin canlı kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. 
 
Upuzun boylu -1.88 cm-, titrek sesli, neşeli Julia, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında gizli araştırmalar servisinde görev yaparken Paul ile tanışıyor. 
1946’da evlenerek Paris’e yerleşiyorlar. Eşi diplomatlık yaparken Julia da 
oyalanabileceği uğraşlar peşinde koşuyor. Şapka yapım ve briç kursunda 
zaman geçirdiği sıralarda yemek yemekten büyük keyif aldığını anlıyor ve 
eşine iyi yemek pişirebilmek için Le Cordon Bleu’da aşçılık eğitimi alıyor. 
Adeta ikinci hayatına adım attığında 37 yaşında. Dünyaya veda ettiği 92 
yaşına dek yemek kitapları yazdı, yemek eğitimi verdi, eğitim kasetleri 
hazırladı, tv programları yaptı, köşe yazarı oldu. 
 
Eğitim kasetlerini izleyerek yemek yapanlardan biri de Meryl Streep’in 
annesi. Nerden nereye? Meryl çocukluk anılarında yer alan Julia Child’ı 
günün biri beyaz perdede canlandırdı ve “Altın Küre Ödülü” kazandı. 
 
Child’ın 1961 yılında yazdığı “Fransız Mutfak Sanatında Ustalaşmak” kitabı, 
Quenns’e yeni taşınan, lise aşkıyla evli Julie Powell’a ilham veriyor. Bu kitap 
üzerine blog yazma kararı alıyor. “The Julie&Julia Project” adlı bloğu 2002 
yılında bir akşam açıyor. 365 günde kitaptaki 524 tarifi yapan Powell’ın 
tutkusu ona yazar olmanın kapılarını açıyor. İlk kitabı film oluyor, onu Amy 
Adams canlandırıyor. Powell’ın filme konu olan bloğuna bir sebepten 
ulaşamıyoruz, 2010’dan bu yanan güncellenmeyen bloğu 
ise http://juliepowell.blogspot.com/ 
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2009 yılında vizyona giren Julie&Julia filmi, blog konusuna dayanan ilk 
büyük sinema filmi olarak biliniyor. Yönetmen Nora Ephron, “My Life in 
France” ve “Julie&Julia” kitaplarından uyarlayarak senaryoyu yazıyor. Meryl 
Streep’in (Julia) eşini Stanley Tucci (Paul), Amy Adams’ın (Julie) eşini ise 
Chris Messina (Eric) canlandırıyor. 
 
Bu iki kadının en büyük destekçileri, uysal ve sevgi dolu eşleri. Paul, 
Sevgililer Günü’nde arkadaşlarıyla bir araya geldikleri kutlama sofrasında 
eşi Julia’ya “Ekmeğimin üstündeki tereyağı gibisin, aldığım nefesimin 
kaynağısın” diyerek derin sevgisini ifade ediyor. 
Film boyunca çeşit türlü yemeğin yapılışına ve iştahla yenmesine tanık 
oluyoruz tabii. Julie, yemek kitabında yer alış sırasıyla ilerlediğinden başta 
bolca sos, bir ara üst üste enginar, deniz mahsülleri, sürekli ıstakoz pişiriyor. 
 
Çok miktarda tereyağı kullanıyor. Ki filmin sonunda Julia Child Müzesi’ne 
gittiklerinde Julie hatıra olarak müzeye bir paket tereyağı bırakıyor. Bir 
gazeteye verdiği demeçten öğreniyoruz ki Powell hala bol bol tereyağı 
kullanıyor, hatta bu, yılda 30 kiloyu buluyor. 
 
Yemekler içinde “Boeuf Bourguignon” ve “Hamura Sarılı Ördek” filmin 
önemli sahnelerinin başrolünde yer alıyor. Film için hazırlanan sitede 
tariflere de yer veriliyor.   
http://www.sonypictures.com/movies/julieandjulia/recipe/ linkinden 
onlara ulaşabilirsiniz. 
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Julia ve Julie gerçek hayatta tanıştılar mı acaba? Child blog projesi 
hakkında ne düşündü? Bunları filmi izlemek isteyenler için saklı tutacağım. 
Bol yemekli, oyunculuklarıyla göz dolduran, müzikleriyle ve görüntüleriyle 
keyif veren bu film. 
  
Patates Çorbası 
Filmin uyarlandığı iki kitaptan biri Julie&Julia. Yazar Julie Powell, blog 
projesi boyunca yaşadıklarını aktarıyor, Julia Child’ın yolunu nasıl 
bulacağını gösterdiğini açıklıyor. Child’ın “Fransız Mutfak Sanatında 
Ustalaşmak” kitabını, Fransız yemekleri pişirmeyi öğrenmek için kullandığını 
zannederken aslında olasılıkların gizli kapılarının kokularını içine çektiğini 
belirtiyor. 
 
Kitapta filme göre Julie&Julia Projesi hakkında daha fazla ayrıntı var. 
Bunlardan biri “Potage Parmentier” yani patates çorbası. Julia Child’ın 
yazdığı ilk kitabın ilk tarifi. 
 
Julie yorgun argın olduğu bir akşam alış veriş yapıp eve varıyor. Aldıklarına 
bakınca anlıyor ki Julia Child’ın patates çorbasının malzemelerine sahip. Eşi 
Eric’le beraber patates çorbalarını içtikleri o gece projenin başlamasına 
karar veriyorlar ve bloğu açıyorlar. 
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Malzemeler: 
500 gr patates 
2 adet pırasa 
1 litre su 
1,5 yemek kaşığı tereyağı 
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz 
Tuz 
İsteğe bağlı olarak havuç, brokoli ve taze 
fasulye eklenebilir. 
  
Yapılışı: 
Patatesleri soyup küp doğrayın. Pırasanın yeşil 
yapraklarından yıpranmış olanları çıkarın. İnce 
doğrayıp yıkayın ki toprakları gitsin. Tüm 
sebzeleri tencereye koyup üzerine 1 litre su ve 
damak tadınıza uygun miktarda tuz  ekleyin. 
Yaklaşık 45 dakika kaynattıktan sonra 
blendırdan geçirin. Tereyağını ekleyip bir taşım 
kaynatın. Bu noktada az miktarda haşlanmış 
havuç, brokoli ve taze fasulye ekleyebilirsiniz. 
Çorbayı kaselere koyup üzerlerine maydanoz 
serpiştirin. 
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şiir 

Salih MALAKÇIOĞLU 
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her gün bir gölge 
yontar dağları, 
..ve kaçırır güneş.. 
kuytuya saklanan ortağı. 
  
Mayıs 2010 

( kuytu ) 
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Murat Girgin 

Geleceğin Bilgisi Bulutların Üzerinde...   

teknoloji 
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İş dünyasının hızına yetişmek, dahası dünyanın hızına 
yetişmek ne mümkün?! Ama yapacak birşey yok… O halde 
o çarkın dişlilerine sıkışmamak için ona ayak uydurmak 
önemli… 

IT‘nin ise yönetimsel iş fonskiyonlarını destekleyici bir departman olması 
onun hızla değişen stratejilere çevik cevap verebilmesi gerekliliğini doğrurur. 
IT’nin görülmeyen kalitatif değeri her geçen gün bu ölçeğe göre daha bir 
puanlanır oldu… 
 
Sürekli artarak değişimle iş birimleri (IT’nin tanımıyla business) “HEMEN!” 
derken zamane IT’sinin “Bir ara bakarız!” diye karşılık vermesi artık anlayışla 
karşılanmıyor. 
 
Öte yandan KOBİ’lerin kurumsallaşmadaki aşması gereken en büyük 
engellerin başında bilgi ve teknoloji yatırımları ile otomasyon geliyor. Bulut 
bilişim ise maliyet konusunda önceki yazılarımda bahsettiğim avantajlarıyla 
KOBİ’lere de hizmet ediyor. 
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Yeni Dünyada Bilgi Teknolojilerinin Haritası Değişmeli! 
Bilginin lokaldeki makinalar yerine veri merkezlerine taşındığı bulut bilgi 
işlem internetin üçüncü aşamasına (Web 3.0) karşılık düşüyor. Getirdiği en 
önemli yenilik, bilgisayar uygulamalarının da servis olarak ağ üzerinden 
kullanılabilmesi. Telekomünikasyon olanaklarındaki gelişme ve 
sanallaştırmanın sağladığı kapasite artışı, bu çağın anahtarı. 
 
Sanallaştırma ile başlayan süreç esneklik, reaksiyon hızı, verimlilik ve etkinlik 
ihtiyacındaki yetersizliklerin açığa çıkmasıyla bulutun önemini biraz daha 
kanıtladı. 
 
Gelecek dünya işbirliğinin ve semantik ağların zamanı olacak ki uzmanlıklar 
genişledikçe işler daha granülize hal alacak. Mobilitenin artması ve 
entegrasyon ihtiyaçları ile depolama sistemleri, yazılımların konuşması, 
iletişimin ortak kanala yayılması daha da önem kazanacak. 
Şirketler durumu yabana atmayıp geleceğin bilişim yol haritasını kendilerini 
uydurmalı. Neden mi? Çok değil 2 ila 5 yıl arasında bütün IT yol haritaları 
değişime uğramak zorunda kalacaklar… 
 
Gartner’a göre mevcut pazar büyüklüğü 50 milyar dolar iken yükselişin 
başlayacağı 2013′e kadar 150 milyar dolar gibi bir pazar büyüklüğü tahmin 
ediliyor. Yöneticilerin yaklaşık % 60′ı bulut bilişimi gelecek yıl için uygulama 
planlarına aldı bile… 2011 ilk 10 stratejik teknolojisi‘nin 1. sırasında 
CLOUD COMPUTING yer alıyor.  
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Zaman, Para ve Kaynağın Doğru Elçisi 
Bir zamanlar iş zekasının “doğru zamanda, doğru kişiye, doğru…” hep 
doğru yolu nasihat edinen mottosu form değiştirmeden bulutun misyonu 
oldu; “IT kabiliyetlerini çevik dinamik hizmetleri, doğru maliyet ve doğru 
hizmet seviyesinde sağlayabilmek” 
 
 “Paramız var, bol da yerimiz var” diyen firmaların IT yöneticileri bilmese de 
finans direktörleri çok iyi bilir ki her duran varlık amortismanı ve on-going 
(running) ya da koşaduran maliyetler (bakım, lisans vs…) yüzünden evin 
önünde duran otomobil gibi bütçenizi içten içe kemirir durur. 
 
Green IT (Yeşil IT) ve Software-as-a-Service (SaaS) alanlarının da gelişim 
platformu olan bulut bilişim (cloud computing) üst düzeyde ölçeklendirilebilir 
olan IT kaynaklarını sunmaya ve kullanmaya yönelik yeni bir model ancak 
alacağı yolun henüz daha başında! 
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Bulut bilişimi sağlama (service delivery) metotları yani diğer deyişle sunum 
ve yayım modelleri arasında;  
 
IaaS: Infrastructure as a Service ile altyapı stratejisini bulut bilişim üzerine 
kurmak  
 
PaaS: Platform as a Service ile bulut uyumlu uygulamaların geliştirme 
platformları  
 
SaaS: Software as a Service ile ağ üzerinden bir uygulama ya da hizmeti 
doğrudan bir servis olarak sunmak yer alıyor.  
 
Uzun dönemde, IT organizasyonları bir servis sağlayıcı olarak işlevsellik 
göstermeye başlayacak. Bu da “IT Governance” açısından ciddi bir geçiş 
dönemi ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. 
 
Gelecek bulutların üzerinde... Peki biz neresindeyiz?  
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astroloji ajandası  

Bazen Geri Gitmek Gerek 

Astroloji zamanı lineer, düz bir boyutta incelemez; zamanı döngülerle anlatır. 
Gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngelerini inceler, anlamlandırır. Ancak 
bunu yaparken merkeze Güneş’i değil de, Dünya’yı koyar. Gezegenlere 
buradan bakınca bazı zamanlarda, bazı gezegenler geri gidiyormuş gibi 
gelir.  
 
Aslında biliyoruz ki, hiçbir gezegen, yörüngesinden bir milim bile ileri ya da 
geri kalmaz… Ama gezegenlerin insan dünyasındaki yerini ve eşzamanlılığı 
anlatan astrolojiye göre gezegenlerin geri hareketleri vardır… 
 
Bu duruma örnek, aynı bir piste koşan atletlerin viraja girdiğinde sıralarının 
karışması, birinin ileri, birinin geri kalması gibidir. İlk etapta kafamız karışsa 
da düzlüğe çıkıldığında kimin önde olduğu anlaşılır. Sadece bir göz 
yanılmasından bahsedilebilir.  
 
Gezegenler de böyle hareket eder. Astroloji’de zaman içinde uzun ya da 
kısa süren bu karışıklıklara özel önem vermiştir. Ocak ayında savaş gezegeni 
Mars’ın geri hareketini sizlerle paylaşmıştım. Nisan ayına kadar sürecek bu 
etkiyi ciddiye almalısınız:  
 
Şimdi Mart ayında iletişim gezegeni Merkür geri harekete geçecektir…  
Ne demek, hemen Türkçeleştireyim:  
Merkür aklı, zekayı, iletişimi temsil eder. İnsanlarla kurduğumuz diyalogları, 
yaptığımız anlaşmaları, yazışmaları, toplantıları, satın aldığımız eşyaları, her 
türlü bilgi ve belgeyi sembolize eder. Günümüzde iletişim yardımcısı olan 
elektronik eşyaları, bilgisayarları ya da iletişim araçlarını anlatır. Hızı anlatan 
bu gezegen, senede en az 3 kere, yaklaşık 20 gün geri harekette olur. 
Tahmin ettiğiniz gibi bu zamanlarda her türlü karışıklığa açıktır.  
 
Merkür’ün 2012 yılındaki geri hareket tarihleri:  
12 Mart ile 4 Nisan arası 
15 Temmuz ile 8 Ağustos arası 
7 Kasım ile 27 Kasım arasındadır.  

Asude ARGUN 
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Bu zamanlarda randevular karışır; saati, yeri yanlış anlar, aradığınız insana 
ulaşamazsınız. Uçağınız rötar yapar, bavulunuz kaybolur. Üstüne cep 
telefonunuzun hafızası karışır ya da şarjı biter. Sinirleriniz altüst olur, “kimse 
beni anlamıyor mu” dersiniz. Hevesle satın aldığınız şeyi çok da işe 
yaramadığını görürsünüz. İyi bir işbirliği diye imza attığınız sözleşmenin, 
küçük puntolu yazılarının ne kadar ağır olduğunu idrak edersiniz. Sanki hayat 
sizi durdurmak için her şeyi tersleştirmektedir.  
Ama astroloji rüzgarını arkanıza alırsanız, rahat yol alırsınız. Yani bazen geri 
gitmek gerek…  
 
Yanlış anlamalara sebep olmamak için randevuları teyit etmek gerekir. 
Rötarları göze alarak planlama yapmalısınız. Biletiniz, bagaj fişinizi sağlama 
almalısınız. Cep telefonunuz bozulmasına fırsat vermeden yenilemeli, sadece 
elektronik değil, eski fihristleri de kullanmalısınız. Bilgisayarınızın da detaylı 
bir yedeğini almalısınız. Sinirlerinizi geren durumlarda, sorunlara dış dünyada 
değil, iç dünyada çözüm aramalısınız. Neyi atladığınızı bulmalısınız. 
Anlaşmalara temkinli yaklaşmalı, olası düzenlemeler için ek madde 
eklemelisiniz. Burçlara göre detayları 2012 Anlama Çağı, Astroloji Rehberi 
kitabımda bulacaksınız. 
 
En iyisi sorunlar ortaya çıkmadan, yedek planlar üretmektir. Zaten yedek 
planınız varsa bu sorunları zorlanmadan aşacaksınız. Aslında bu zamanlar 
hayatınızı düzenlemek için çok verimlidir. Çekmeceleri, dolapları düzenlemek, 
eski dosyaları arşivlemek, aslında yeni bir şeye ihtiyacınız olmadığını 
gösterecektir. Eski arkadaşları aramak yeni anlaşmalara giden yolu 
kendiliğinden açacaktır. Ne zamandır yapmak istediğiniz şeylere zaman 
ayırabilirsiniz.  
 
Eski bir hikayeden aklımda kalan; Tibet’li rahipler zirveye tırmanırken bazen 
durup oturur, ruhlarının onlara yetişmesini beklerlermiş. İşte biz de, bazen 
modern dünyanın lineer çizgisinden ayrılıp, astrolojinin spiralinde, bazen geri 
dönüp bakmalıyız. İşler karışmadan…  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
Esenliklerle... 
www.asudeargun.com  
www.facebook.com/AsudeArgun  
www.twitter.com/AsudeArgun  
 

83 

http://www.asudeargun.com/
http://www.asudeargun.com/
http://www.asudeargun.com/
http://www.asudeargun.com/
http://www.asudeargun.com/
http://www.facebook.com/AsudeArgun
http://www.facebook.com/AsudeArgun
http://www.facebook.com/AsudeArgun
http://www.facebook.com/AsudeArgun
http://www.facebook.com/AsudeArgun
http://www.facebook.com/AsudeArgun
http://www.twitter.com/AsudeArgun
http://www.twitter.com/AsudeArgun
http://www.twitter.com/AsudeArgun
http://www.twitter.com/AsudeArgun
http://www.twitter.com/AsudeArgun
http://www.twitter.com/AsudeArgun


KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Kontrol edemeyeceğiniz olaylarla boğuşmak yerine olayları akışına bırakmalısınız. Böylece 
gelecek ay sizin için çok gerekecek enerjiyi korumuş olursunuz. Geçmiş günlerle ilgili konular 
canınızı sıksa da sakin olmalısınız. Sağlığınıza yatırım yapmalı, zamanı kendinizle ilgilenerek 
değerlendirmelisiniz. Dua, meditasyon, ibadet için fırsat bulacaksınız.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Arkadaşlarınızla birlikte hareket edeceğiniz olaylar sayesinde daha umutlu olacaksınız. Birlikten 
güç doğduğunu görecek, gelecek günlere ilişkin planlarınızı yapabileceksiniz. Sosyal ortamlarda 
bulunarak kendinizi göstermelisiniz. Çevrenizi genişletmeli, başka platformlara dahil olmalısınız. 
Ortak hedefler için yapacağınız girişimler yararlı olacaktır.  
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

İşiniz, kariyeriniz için önemli bir aydan geçmektesiniz. Şimdi sorumluluk almanın ve saygınlığınızı 
göstermenin zamanıdır. Fırsatları iyi değerlendirmeli, yöneticilerinizle diyaloglarınıza önem 
vermelisiniz. Başarıya yakın olduğunuzu bilmelisiniz. Kişisel isteklerinize, hayat hedeflerinize 
yakınlaşabilirsiniz. Geri planda durmamalı, kendinizi göstermelisiniz. Saygınlığınızı artıracaksınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Yurtdışı bağlantılarınız güçlenmesi sayesinde yeni yerler, yeni yerlere gidebilir, farklı kişilerle 
tanışabilirsiniz. Maddi, manevi her anlamda kendinizi geliştireceğiniz fırsatları yakalamalısınız. 
Eğitim konularıyla da ilgilenmeniz gerekebilir. Fırsatları hevesli ve iyimser bir şekilde 
değerlendirmelisiniz. Şansın sizden yana olduğunu görecek, hayatı daha üst basamaktan 
değerlendireceksiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Ne zamandır beklediğiniz bir alacağınızı tahsil etmek ya da borcunuzu ödemek için daha kararlı 
olmalısınız. Maddi konuları planlarken tek başınıza düşünmemeli, partnerinizin de fikrini 
almalısınız. Borç, alacak, kredi, vergi, sigorta, nafaka, prim gibi pek çok konuyu düzenlemeli, 
gelir, gider dengenizi oluşturmalısınız. Zorunlu haller dışında cerrahi operasyonlardan uzak 
durmalısınız.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

Evlilik, ortaklık gibi konuların gündeme gelmesiyle tek başınıza hareket etmenin doğru olmadığını 
görebilirsiniz. Karşınızdakilerden alacağınız destek sayesinde daha başarılı olabilirsiniz. Birlikten 
güç doğacaktır. Eşinizin, ortağınızın ya da partnerinizin istekleriyle ilgilenmek, birlikte hareket 
etmek avantajlı olacaktır. Yarattığınız sinerji sayesinde güçleneceksiniz.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Hayatın keyifli yönleriyle ilgileneceğiniz bu ay, aşk hayatınız da hareketlenebilir. Kendinizi 
göstermek için gereksiz riskler almak yerine, daha sanatsal, yaratıcı işlere yönelmelisiniz. 
Çocuklarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Hayattan daha fazla zevk alabilirsiniz. Kendinize 
zaman ayırıp hobi, spor ya da sanatla ilgilenebilirsiniz. Kendinize güveniniz artacaktır.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Ev, aileyle ilgilenmeniz gereken olaylarla sorumluluklarınızı daha yoğun bir şekilde fark 
edebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgilenmeyi ihmal etmemelisiniz. Taşınma, tadilat, tamirat gibi 
konularda hızlı kararlar vermemelisiniz. Bir yandan evdeki yoğunluk bir yandan işteki gelişmeleri 
dengelemelisiniz. Fırsatınız olduğunda kendinizi dinlemek için doğada olmalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Yakınlarınızla iletişiminizin artacağı ay içinde ziyaretler, görüşmeler önem taşıyacaktır. Kardeşlik, 
komşuluk ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Hatta ticari faaliyetlerde bulunmak için de bazı şanslar 
elde edebilirsiniz. Acele etmeden hareket etmelisiniz. Çevrenizdeki hareketlilik pek çok yeni şey 
öğrenmenize destek olacaktır. 

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Maddi konuların gündeme gelmesiyle bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Kazançlarınızı 
değerlendirmenin yollarını ararken hızlı davranmamalısınız. Yeteneklerinizi geliştirerek fark 
yaratmanın yollarını bulmalısınız. Böylece maddi konularda da rahatlayabilirsiniz. Kaynaklarınızı, 
yeteneklerinizi daha verimli kullanmalısınız. Bütçenizi, maaşınızı dengelemelisiniz.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Ay içinde doğal olarak ön planda olacaksınız. Kendinizi daha ortaya koyacaksınız. Üstünüzdeki 
gerginlik azalacaktır.  Bunu fırsat bilerek kendinizle ilgilenmeli, kişisel isteklerinize konsantre 
olmalısınız. Sağlığınızı gözden geçirmelisiniz. Dış görünümünüzde yapmak istediğiniz şeyler varsa 
fırsat yaratabilirsiniz. Attığınız kişisel adımların etkisiyle ikili ilişkileriniz de gelişecektir.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 aralık - 22 aralık 

İş ortamınız, ofis hayatınızda alacağınız ek sorumluluklar sizi daha çok çalışmaya itebilir. Bunların 
altından kolayca kalmak için pratik ve verimli olmaya çalışmalısınız. Sağlığınızı da ihmal 
etmemelisiniz. Detaylarla uğraşmanız gereken konuları iyi planlamalısınız. İş yerinizde 
hünerlerinizi göstermeli, verimli ve pratik hareket etmelisiniz.  
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Armağan PORTAKAL 
40 + 
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40'lı yaşlarımdayım... Bu ne demek biliyor musunuz? Bir 
şelale altındasınız... Susadınız. Ağzınızı yukarı doğru 
açıyorsunuz. 40'lı yaşlar içebildiğiniz kadar içmek değil; 
bütün suyu içmeyi istemektir... Artık, akan suyun çoğunu 
tutamadığınızı bilmektir. Hayatın hızla geçtiğini görmektir. 

Geçenlerde 30 yaşında bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Konusu geldi “40 
yaş ne demek?” diye sordu. Hissettiklerimi yukarıdaki cümlelerimle anlattım 
ona.  
 
40 yaşımla tanıştığımda içimde bir eziklik, bir tedirginlik oluştu. Bu normal 
akışında olacak mıydı, yoksa dışarıdaki etkenlerden mi tetiklendi, 
bilemiyorum. Çünkü algılarım 40 yaşa kilitlenmiş durumdaydı. Nereye elimi 
atsam “40 yaş” ile ilgili yazılar karşıma çıkıyordu. 40 bana hüzün veriyordu. 
Koskoca bir kumsalda doyasıya oynarken birdenbire avucumdaki kadar kum 
kaldığını fark etmek, hatta bu kumu da tutamayıp, parmaklarımın arasından 
hızla kaydığını birdenbire görmekti.  
 
Üniversite, staj, sınav, işe girmeler falan derken 20’li yaşlarıma dair net bir 
tanımlama koyamıyorum ama 30 yaşımda kendimi daha “birey” 
hissetmiştim. Toplumda söz sahibi bir kişi! Bu coşkuyla herhalde ne zaman 
40’la tanıştığımı anlayamadan sendromu ile baş başa kalıvermiştim.  
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Bu sendrom sadece kadınlarda mı oluyor, bilemiyorum. Çünkü kocama 
bakıyorum, bendeki telaşları onda görmüyorum. Belki de kendi içime daha 
çok döndüğüm için anlayamıyorum. Zaten öteden beri Fatih beni daha iyi 
çözümlemiştir. Beni benden daha iyi tanıdığını bile düşündüğüm olmuştur 
zaman zaman. 
 
İnsanın tecrübelerini kazanırken bir ormanda yürüdüğünü, hiç geçilmemiş 
yollardan geçtiğini, kendisine yol açmak için kütüklerden atlamak, dalları 
kesmek, otları yarmak için kollarını bedenini kullanarak yara bere içinde 
kaldığını hayal edin. Her yaranın aslında sizi olgunlaştırdığını da unutmayın. 
Bu süreç kendi yolunuzu bulmak için paha biçilmez bir tecrübe zenginliği. 
Fakat, öyle bir dönem ki, hızlı olmak, vakit kaybetmemek lazım. İşte bu 
yüzden bazen o yoldan daha önce geçmiş birinin uzattığı ele tutunmak, fazla 
yara bere almadan eşikten kolaylıkla atlayıp, üst basamağa çıkmak, ışığa bir 
an önce ulaşmak istersiniz.  
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Kendimi şanslı görüyorum böyle bir dostum var. Bir gün “Ben galiba 40 yaş 
sendromuna giriyorum” dediğimde “Hiç panik yapma, en güzel ve verimli 
yaşlar 40’dan sonra başlar. Olgunluğa ilk adım kutlu olsun.” deyiverdi. 
Bilerek söylenmiş bu söz, içinde sadece teselliyi barındıran basit pansuman 
değil, yüreğimde ve beynimde derin bir tedaviye yol açan bir öğüttü. Herkes 
gibi benim de yürüdüğüm yoldan daha önce geçmiş birinin bilgelikle uzattığı 
ele tutunarak, güvenle ve sırtımı dikleştirerek basamağı atladım. 40’ı 
iliklerime kadar hissederek yürüyorum.  
 
Evet 40, bu kadar abartılmayı hak edecek büyülü bir dönem. Hayatı 
ucundan tutarak değil, içine dalarak yaşamayı mutlaka öğreten, avucumda 
kalan kumlara sahip olmamı sağlayan, her bir kum tanesinin değerini 
yaşatan bir dönem.  
 
Hatta hayat 40’tan önce ve sonra diye ikiye ayrılabilir. Öncesinde ne kadar 
enerji depolarsanız, ruhunuzu ne kadar beslerseniz, sonrasında size o kadar 
çok şey yaptırıyor ki, hayal edemezsiniz. Bir kere, benim cesaretimi daha da 
artırdı. Köşelerimi yuvarladı. Durduğum ufak istasyon sayısını azalttı. Beni 
basitleştirdi, sadeleştirdi. Güçsüz bıraktı ama Cervantes’in dediği gibi 
“gücümü güçsüzlüğümden almamı” sağladı. Özüme dönmemi, kendimi 
aramamı sağladı.  
 
Size şunu söyleyeyim, her yaşımı sevdim ben. Hiçbir zaman geriye dönüp de 
“ah keşke” demedim. Hayat bana hem serin, hem de sıcak yüzünü gösterdi, 
herkese olduğu gibi. Serinlerde kendimi ısıtmayı, sıcaklarda kendimi 
serinletmeyi öğrendim. Bir kurban bayramının ilk gününde babamı kaybettik, 
bayramlar kutlanırken, acını içinde yaşamayı öğrendik biz. Ve sonra 
mutluluğun akıl işi olduğunu fark ettim. Onu üretmek gerektiğini de. Yoksa, 
yelkenleri indirmek, edilgen ve çaresiz olmak en kolayı. Mutluluk çaba istiyor, 
hayatına sahip çıkmanı gerektiriyor. Serinlerde, sıcaklarda, 30’larda, 
40’larda hayatı ucundan tutmaz ve içine dalarsan hep güzel. 50’lerde, 
60’larda, 70’lerde her yaşın keyfini çıkarmak dileklerimle yazıyı bağlıyorum.  
 
Hayat bizi bekler  
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Nurcan ÖRTÜGEN GÖK 

Hem Büyüklere Hem Küçüklere Yaz Okulları İçin Alternatif Atölye 

Çalışması 

kaldırım astronomu 

Düzenlenecek bir atölye çalışması ile kendi teleskopunuzu yapmayı 
öğrenmek ve bir teleskop sahibi olmak ister misiniz?  

90 

Türkiye’deki ilköğretim okullarına teleskop hediye edilmesi ile ilgili olarak 
yürüttüğümüz “İlk Teleskobum” projesi devam ederken farklı bir çok soru ve 
taleple ile karşılaşıyoruz.  
 
Karşılaştığımız taleplerin büyük kısmını ise biz de teleskop yapmayı öğrenmek 
istiyoruz, biz de teleskop istiyoruz oluşturuyor. Bu talepler yaş sınırlaması 
olmaksızın öğretmenlerden, ilkokul öğrencilerinden, lise öğrencilerinden veya 
yetişkin bireylerden geliyor. Gelen talepleri internet üzerindeki ayna yapım 
videoları, görsel anlatımlarla desteklemeye ve yönlendirmeye çalışsak da 
sanırım insanımız biraz ürküyor ve yanında bilen birileri eşliğinde yapmayı 
yeğliyor.  
." 
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Bu sebeple biz de bu yaz alternatif bir atölye çalışması gerçekleştirmeyi 
uygun gördük. Bu atölye çalışmaları okullarda gerçekleştirilebileceği gibi 
uygun çalışma alanı bulur isek farklı ortamlarda da gerçekleştirilebilir. İl 
kısıtlaması da koymak istemedik. Konaklama/ulaşım giderlerimizin 
karşılanması ve gereken minimum katılımcı sayısına ulaşılması durumunda 
seve seve her yere gidebileceğimizi öngördük. 
 
Çalışma alanımızın, katılımcı sayısı kadar düz masalara sahip olması ve 
suya yakın bir yerde olması kâfi olacaktır.  
 
Bu atölye çalışması ile katılımcıların, 
 
 Teleskop yapımını ve kullanımını öğrenmesi, 

 
 Temel astronomi bilgileri edinmesi, 

 
 Gökyüzünde yönlerini bulmaları ve gökcisimlerini tanımaları 

 
 Teleskoplarını (aynalı teleskop) yapmaları (4.5”-11,4cm ayna çapına 

sahip, f/5 odak oranı, aynalı dobson teleskop), 
 

 Yaptıkları teleskopları atölye çalışması sonunda yanlarında götürmeleri 
hedeflenmektedir. 

 
Söz konusu atölye çalışması; 
 
İlköğretim yaş grubu için ebeveynleri eşliğinde, 

 
Lise yaş grubu 

 
Yetişkinler olacak şekilde farklı gruplar için düzenlenebilecektir. 
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 Atölye çalışmasını, 2,5 günlük katılım ile tamamlamayı ve kapanışı gökyüzü 
gözlem şenliği ile yapmayı hedefliyoruz. Çalışmanın İstanbul dışında 
yapılması durumunda yapılan aynaların sırlanmak üzere İstanbul’a gitmesi 
gerekeceği için İstanbul dışı illerde bu gidiş geliş sürecinde beklememiz 
gerekecek. Bu noktayı da belirtmeden geçmek istemedik. 
 
Bu çalışma ile bir zanaatkâr edası ve sabırla, cama şekil vermeyi 
öğreneceğiz. Sorgulayan, meraklı ve keşfedici ruhumuzu gün yüzüne 
çıkaracağız. Her gün baktığımız ama bilmediğimiz, tanımadığımız gökyüzünü 
farkına varacağız, baktığımızı görmeyi öğrenip kendimizi keşif yolculuğuna 
çıkacağız. İçinde bulunduğumuz evrene, dünyaya, olaylara, sorunlara, 
yaşama farklı bir perspektiften bakmaya başlayacağız. Yepyeni bir evrenin 
kapılarını aralayan anahtarı yapmayı öğreneceğiz. 
 
Söz konusu atölye çalışmasının ve neticede elde edilecek teleskopun 
maliyetinin, piyasada hazır satılan eşdeğer teleskop fiyatı ile eşdeğer veya 
altında olması için çalışmalarımız devam ediyor.  
Eğer siz de okulunuzda, çevrenizde böyle bir atölye çalışması düzenlemek 
isterseniz http://ilkteleskobum.org veya nurcanortugen@gmail.com 
adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 
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Cemile Sönmez 

32 Hayat 

 Yeni hayatlar giriyor insanın hayatına  
Herkes gibi 
Benimde öyle yani 
Marketteki kasiyer,  
Yüzünü kırk yılda bir gördüğüm kapı 
komşusu, 
Sokağın sabit dilencisi, 
Kaldırım serçesi. 
Yandaki amcanın her sabah beslediği 
kınalı kedisinden sonra gelen hayatlar 
bunlar 
Derken,  
Ne diyecektim ki ben? 
Heh, otuz iki dişini görmediğim hayatlar 
diyecektim sahi 
Sen de bir hayatsın işte 
Ama yanıma otuz iki gülüşle gelen 
Biraz sahici gibi, 
Belki içimizdeki şeytanın melek olmaya 
çalışması gibi, 
Belki sözcükleri kullanarak birini aldatmak 
gibi, 
Belki de sahiden içindeki gibi, 
Gülümsediğim, gülümsediğin gibi 
Gibi gibi gibi… 
Birisin işte. 

93 

şiir 

Dün yine bu şehrin sokaklarını 
arşınladım  
İskelede ağır ağır gezindim 
Üşüdüm ama akşama doğru 
Biraz soğuktu 
Yanımda, otuz iki hayatı birden 
sığdırabilecek biri  
Bir gülüşüyle ısıttı beni 
Gerçi anlatmıştım bunu değil mi? 
Yani zaten sen de vardın. 
Diyeceklerimi unutup duruyorum 
ben 
Ya da karmakarışık, saçmaca 
konuşuyorum 
‘O’, yani ‘sen’ geldiğinden beri 
Sen herhangi olmayacaksın belli. 
İstesem otuz iki hayatından birini, 
bana verir misin ki? 
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Ahmet DURUL 

Hayati Sorulara Hayati Cevaplar 
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Bir dizi soru, ama cevapları hepimiz için aynı. Merak 
ettiyseniz hemen başlayın okumaya.  
 
Einstein, üniversitede ders verirmiş. Bir sene sonu sınavında soru kağıtlarını 
dağıtınca, öğrenciler: “Hocam bir yanlışlık var” demişler; “Sorular geçen yıl 
ki aynı sorular.” Einstein gülmüş, “Yanlışlık yok” demiş; “Sorular aynı ama 
cevaplar değişti” 
 
Şimdi size bir dizi soru soruyorum. Hepsi çok özel ve kişisel ama cevapları 
herkes için aynı. “Nasıl olur?” diye sormayın. Sorular da cevaplar da 
aşağıda. Buyurun, bakın. 
 
Aşağıdaki sorulara, lütfen önce, kendi cevaplarınızı verin, sonra benim 
cevaplarımı okuyun. 
 

kovadaki okyanus 
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SORULAR ve TAMAMLANACAK CÜMLELER: 
 1.Hayatınızın en önemli anı ? 
 2.Hayatınızdaki en önemli kişi ? 
 3.Hayatınızda sahip olduğunuz en değerli şey ? 
 4.Sizin için, Evrendeki en değerli şey? 
 5.Hayatınızda en çok acı çektirdiğiniz kişi? 
 6.Hayatınızda sizi en çok seven ve koruyan? 
 7.Hayatınızda gelişmenize en çok katkıda bulunan? 
 8.Hayatınızdaki, bütün çektiğiniz  acıların da nedeni olan, en büyük 
yanılgımız ?  
 9.Hayatınızdaki mutsuzlukların ortak temel nedeni? 
10.  Hayatınızda en fazla duymayı istediğimiz sözcük ? 
11.Hayatınızda başkalarının size yapmasını istediğiniz şeylerin yapılmasını 
garanti etmenin  en basit yolu ? 
12.Hayata gelişinizin nedeni? 
13.Hayatınızda hiç bitmemesi gereken tek şey ? 
14.Hayatta en büyük rakibiniz, aşmanız gereken en büyük engeliniz? 
15.Hayattan daha çok almak için ? 
16.Hayatta bir şeylere sahip olmanın en büyük tehlikesi? 
17.Hayatına sevgiyi getirmenin yolu ? 
18.Hayatından sevgiyi yok etmenin yolu ? 
19.Hayatında bir şeyleri başarmak için ihtiyacın olan  tek şey? 
20. Hayatında birileri ile bir şeyler yapacaksan, onsuz yapamayacağın tek 
şey? 
21.Hayatınızda yapmadan yapamayacağınız  tek şey? 
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BENİM CEVAPLARIM 
1.Hayatımın en önemli anı şimdi bu andır. Dün bir hayaldir, yarın bir hülya. 
Tek gerçek zaman bu an. 
 
2.Hayatımdaki en önemli kişi, şimdi bu anda yanımda ya da karşımda olan 
kişidir 
 
3.Hayatımda sahip olduğum en değerli şey, zamandır. Ve benim için önemi 
ve değeri her an biraz daha artmaktadır 
 
4.Evrendeki en değerli şey, “Ben”,  kendimim. 
 
5.Ben, acıyı, verdiğim negatif mesajlarla, en çok kendime çektirdim. 
 
6.Beni en çok seven: yeryüzüne getiren, burada koruyup gözeten ve alıp 
götürecek olan Allah’tır. 
 
7.Benim gelişmeme en çok katkıda bulunan kişiler: Hayatımın değişik 
zamanlarında karşıma çıkan rakiplerimdir. 
 
8.Hayatta bizim çektiğimiz bütün acıların nedeni: Gerçekte olmadığı halde, 
var olduğunu hayal ettiğimiz ve bir “Ben” ya da “Ego” diye ortaya 
çıkarttığımız, oluşumdur. 
 
9.Hayatımızdaki mutsuzlukların ortak nedeni, içsel , manevi sorunlarımızın; 
dışsal, maddi araçlarla çözülebileceğine olan yanlış inancımızdır. Öbür 
marka arabanın, daha büyük bir evin, daha küçük bir burnun bizi mutlu 
edeceğini düşünür ve bunları elde etmeye çalışırız. Ama bunların verdiği 
geçici mutluluk etkisini yitirir, ve biz yine mutsuz olur, daha pahalı bir 
arabanın bizi mutlu edeceği aldanışına düşeriz. 
 
10.Hayatımızda en sık duymayı  istediğimiz sözcük: “Evet” dir. 
 
11.Bize yapılmasını istediklerimizi, biz başkalarına yaparsak, karşılığında 
onlar da aynısını bize yaparlar. Saygı görmek istiyorsanız, saygı 
göstermelisiniz. Size güvenilsin istiyorsanız, siz insanlara güvenmelisiniz. 
 
12.Biz ruhsal deneyimler yaşayan insanlar değil, insan olma deneyimini 
yaşayan ruhlarız. Bu dünyaya “Üç Boyut” ve “Zaman” ortamında yaşamayı 
deneyimlemek için geliyoruz. Bizim için bu dünya bir öğrenme ve sınanma 
ortamıdır. 
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13.Hayatımızda  bitmeyecek tek şey, öğrenmektir. 
 
14.Hayatta en büyük rakibimiz, aşmamız gereken en büyük engelimiz: Biz, 
kendimiziz. 
 
15. Hayattan daha çok almak için, daha çok vermemiz gerekir. 
 
16.Hayatta bir şeylere sahip olmanın en büyük tehlikesi, sahip olduğumuzu 
sandığımız şeylerin bize sahip olmasıdır. Bir ev alırız, sonra on yıl bu evin 
banka taksitlerini ödemek için çalışırız. Yeni alınan arabanın geceleri 
bekçisi oluruz. 
 
17.Hayatımıza sevgiyi getirmenin yolu: Sevilmeyi beklemeden sevmektir. 
 
18.Hayatımızdan sevgiyi çıkartmanın yolu, karşımızdaki kişiyi sahiplenmek; 
o kişinin, kendi istediği kişiyi değil bizim istediğimiz kişi olmasına, 
zorlamaktır 
 
19.Hayatta başarıyı elde etmek için ihtiyacımız olan tek şey: “Tutku”dur. 
 
20.Hayatta birileri ile bir iş yapacaksak, ihtiyacımız olan en önemli şey: 
“Güven”dir. 
 
21.Hayatımızda yapmadan yapamayacağımız tek şey: “Çalışmak”tır. 
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Betül DURSUN 
Burun 

“…gizli ve açık, yerde ve gökte, batıni ve zahiri, madde ve ruh, ve 
dahi ölümlüler ve dahi ölümsüzler, dervişler, evliyalar, erenler, 
kıyamet kuşları, ateş cümbüşleri, çakıl taşları, köşe başları, harama 
tenezzül edenler, helalden başkasına el sürmeyenler, sütü kesikler, 
kanı bozuklar, ecinniler, ecinniler, ecinniler, alemlerin anahtarı 
bilcümle mahlukatlar bilsin ki bu karga gözü, kuzu kulağı, fare 
sidiği, tavşan kanı, kıyametül alamet karışsın karışsın ve pirimiz şehr-
ü evliya Takiyediin Şahidim olsun.” 

 

öykü 

 Hep bir ağızdan. 
“Amiiin…”  
  
“Pirimiz şehr-ü evliya Takiyediin Şahidim olsun.” 
  
“Amiin” 
  
“Pirimiz şehr-ü evliya Takiyediin Şahidim olsun.” 
  
“Amiiin” 
  
“Üç kulhüvallah bir elham okuyun hanımlar, cenabet olan varsa çarpar 
haa...” 
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Allahım sen koru yarabbim, Bismillahirrahmanirrahim diye başladı annemle 
Firuze teyze mırıldanmaya.  
Bu, pencereleri ağır kalın kadife perdelerle çevrilmiş, duvarlarında, köşedeki 
uyduruk televizyonun üzerinde duran ve ancak dibini aydınlatan mumdan 
yansıyan gölgelerin oynaştığı kasvetli odada, kendinden büyük sesi olan bu 
kadından iyice korkmaya başlamış ve dua okumayı bırakmıştım. 
Düşüncelerimi toplamam, dua okumaya odaklanmam olanaksızdı. Buna 
karşın annemle Firuze teyze bambaşka, hiç bilmedikleri bir âleme dalmış 
olmanın da heyecanıyla bir sağa bir sola, sallana sallana bitirmişlerdi 
dualarını.  Üstüne bir Ettehiyyatü, bir de Amenerrasulü okuyarak büyünün 
tutmasını iyiden iyiye sağlama almışlardı. 
  
Şaşkınlıktan donmuş halde anneme bakıyordum. Bu faldan, büyüden 
kâtiyyen haz etmeyen kadın duruma öyle iyi adapte olmuştu ki 
inanamıyordum. Bense bu olayın bu kadar ortasında ve bu kadar dışında 
olmayı nasıl becerebildiğimi bilmesem de kurulu bir bebek gibi ne denirse 
yapıyordum.  
  
Bu kadit kadın, çapak çapak gözlerini pörtlete pörtlete büyük bir tahta 
kasede neredeyse bir saattir bitmez, tükenmez, anlamlı, anlamsız dualar 
okuyarak tahta bir tokmakla dövdüğü sıvıyı bana uzattı. Ne yapacağımı 
bilemez halde bozamsı şeye bakarken Firuze teyzenin bir omuz dürtmesiyle 
ikisinin de gözlerindeki anlamı kavradım.  
  
Hayır, bunu içmemi bekliyor olmazlardı. Evlenememenin böyle bir bedeli 
olamazdı. Kocaman kap yavaş yavaş ağzıma yaklaştırılırken içimden kabaran 
aynı renkte başka bir şeye engel olamamıştım. Bu şey, giderek büyüyen, 
kabaran, kaynayan, köpüren ve sonunda taşan bir yanardağ gibi ağzımdan 
fokur fokur taşarak olduğu gibi kabın içine boşalmış, iki sıvı birbirine 
karışırken gözlerimin önünde engin bir denize dönüşmüştü. Kabaran 
dalgaların içinde daha fazla çırpınamadan yüzüme yansıyan son mum 
ışığının ardından derin sulara doğru çekilmiştim. 
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Gözlerimi açtığımda ilk gördüğüm şey Firuze teyzenin üzerime eğilmiş 
kocaman burnu oldu. Kendimi bildim bileli nereye sokulacağı belli olmayan 
bu burun beni hep korkuturdu. Kimi odamın kapısının aralığından, kimi anne 
babamın yatak odasından, kimi balkon duvarının diğer tarafından, kimi 
babamın koltuğunun arkasından fırlayıp kendini bilmez halde sağa sola 
çarpar ama her defasında hedefini bulurdu. Anneme de, bana da, daha 
kötüsü babama da bu burundan kaçış yoktu.  
  
İşte yine en özel konularımızdan birinde, herşeyin tam ortasında duruyordu. 
Gözlerimi açmamla birlikte geri geri çekilmeye başladı ve ben artık acı 
gerçekle yüzyüze kaldım. Hala büyücü Bedriye’nin evinde, tanımadığım ve 
benim beceriksizliğim yüzünden sonuçlanmayan boşuna beklenmiş bir saate 
mi kızsalar, yoksa anlayışla karşılayıp bayılmama mı üzülseler bilemeyen bir 
sürü başörtülü kadının önünde sereserpe yatıyordum.  
  
Kadınların arasından zar zor görebildiğim annem, kendime geldiğime emin 
oluktan sonra beni hemen ayağa kaldırdı. Çantamı elime,  eşarbımı başıma, 
mantomu sırtıma verdiği gibi apar topar dışarı çıkarttı. Bir koluma annem 
girmişti ki Firuze Teyze’de koşup diğer koluma girmekte gecikmedi. Sanki ben 
kocaman bir çuvalmışım ya da çekiştirilmeden götürülmeye yanaşmayan 
küçük bir çocukmuşum gibi sürüklemeye başladılar. 
  
“Ben sana dedim Firuze, bizim kız yapamaz dedim.” 
  
“Yok anam yok, o da büyüdenmiş, Bedriye dedi ya…İçin rahat olsun senin.” 
  
“Ne büyüsü be,  kızın midesi kaldırmadı, sen hala büyüden diyorsun.” 
  
“Yok, anlamadın sen komşum, büyüdenmiş. İçmese de kuvvetinin, tutmasının 
ibaresiymiş. Allahıma bin şükürler olsun.” 
  
“Valla içemedi kör olasıca, boşuna gitti yüz elli lira. Ah ben o parayı kaç 
pazardan arttırdığımla biriktirdim. Ah dağlara taşlara gelesice… Rezil etti 
beni bu kız ah…” 
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“Ay yok öyle demek komşum, tutmuştur tutmuş, içini ferah tut sen.” 
  
“Ayol hala aynı şeyi söylüyorsun, kızın midesi kaldırmadı diyorum içemedi, sen 
hala tuttu diyorsun. Firuze sen git de o büyüyü… fesubanallaaah…” 
“Aaa ne kızıyorsun be, iyilik de yaramıyor sana. Ama ne lazım 
uğraşmayacaksın, İyilikten maraz doğar demişler. Hem sen ne demek 
istiyorsun bakayım öyle kendine yap falan. Bunca yıllık komşuyuz şurada. Ben 
evlenmediysem senin kız gibi senede bir talibim çıktığından değil, ben 
beğenmedim kimseleri, beeen…” 
  
“Aaa yettin ama Firuze, nesi var gül gibi kızımın, hiç böyle demiyordun şimdiye 
kadar, seni terbiyesiz. Ahın gitmiş vahın kalmış. Kendisiyle karşılaştırıyor gül 
gibi kızımı utanmadan.” 
  
“Asıl sen ne diyorsun öyle, gençliğimizde de hep kıskanırdın güzelliğimi zaten 
nasıl unuttun. Cümle âlem biliyordu senin ne zilli olduğunu. Hulusi’yi elde 
etmek için ne aşüftelikler yaptığını. Hey gidi günler heey…” 
  
“Ne! Ne diyorsun sen Allah aşkına. Münasebetsiz kadın… Ne kıskanması. 
Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Asıl kim kıskançmış gördük işte. 
O hokka gibi burnunla kim alırdı seni hem?” 
  
“Yoook, yok! Hep kıskandın beni zaten. Hulusi’nin peşinden koşman da hep 
bu yüzdendi zaten. Beni alacaktı o beni. Hem sen burnuma nasıl kulp 
bulurmuşsun bakayım. Hiç mi utanman arlanman yok. Beğenen beğendi de 
zamanında ben elimin tersiyle ittim herkesi. Sanki bilmiyor!” 
  
“Ay ne beğenmesi ayol! Hulusi gece seni görünce, korkudan saklanacak delik 
arıyormuş” diyerek şuh bir kahkaha attı annem. 
  
“ Hulusi mi? Koynuma girerken öyle demiyor ama!” 
  
Annem kan beynine çıkmış tam bir şey söyleyecekken, ağzına birden tıpa 
kapanmış gibi kıpkırmızı suratıyla kalakaldı. Aklından ışık hızında geçenler mi, 
aldanmak mı, görmemezlikten gelmiş olmak mı, utanmak mı, kızmak mı ya da 
bunlardan her birinin üstünden her adım yuvarlanmaktan mı bilinmez yavaş 
yavaş önüne döndü. Fakat adımlarını hızlandırdı.  
  
.  
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Yan gözle baktığım annem, renkten renge giriyordu, her duygu yanaklarında 
bir tokat gibi patlatıyor, tombul yüzü kanlandıkça kanlanıyordu. Vasat bir dizi 
oyuncusu gibi abartılı ve gülünç bir şaşkınlık yapışmıştı suratına. Alnının 
ortasından çaprazlamasına geçen kalın damar tıp tıp atıyordu. Yılların şüphesi 
su yüzüne mi çıkmıştı, yoksa bana mı öyle geldi bilinmez asker adımlarıyla pür 
telaş eve doğru koşturuyorduk 
 
Firuze teyze, bakakaldı. Yüzü ve annemle aynı tempoda hızlanan bacakları iki 
ayrı insana ait gibiydi ve toplandığında artık bir Firuze Teyze etmesi 
inanılmazdı.  
  
Bu kadının ilk defa diyecek bir şeyinin olmadığı bir durumla karşılaşmıştım. Bu 
benim için olduğu kadar onun için de yeni bir durumdu ve belli ki o da bu 
yeni durumla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Ağzından çıkan tek bir 
cümleyle dağılan bu üçlü dayanışma grubundan koparsa bütün hayatı 
dağılacakmış gibi sıkı sıkı tutuyordu kolumu. Bu nedenle anneme ayak 
uydurmakta güçlük çekmiyordu.  Burun ise küçülüyordu sanki giderek Firuze 
teyzeyle birlikte. 
 
Annemin başı öne eğilmişti. Yere bakıyor ve aslında yere bakmıyordu. Onu 
tanıyorsam, otuz beş senesini verdiği bu yerden bitme gavurdan dönme koca 
müsvettesinin defterini dürmeye gidiyordu. Kıpır kıpır kıpırdayan gözleriyle eğik 
başını kaldırdığı anda babamın muhakemesi tamamlanmış ve cezası kesilmiş 
olmalıydı ki aynı anda kendimizi evin kapsında bulduk. 
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Babam ayak seslerimizi duymuş, dışarı çıkmıştı. Şaşkın gözlerle bize şöyle bir 
göz attı ve hiç bir şey demeden anneme biraz yanaşıp, 
  
“Neredesiniz yahu, içerisi misafir dolu”. dedi. 
  
Annem ne dese, babamı hangi ara boğsa diye düşünüyor olmalıydı ki tam o 
kocaman ağzını açacakken babam atıldı.  Bana ve Firuze teyzeye de bir 
bakış fırlatarak, suratında zevkten dört köşe bir ifadeyle sırıttı. Firuze teyze ve 
burnu suskun, akıbetine razı olmuş bekliyordu. Tek kelime etmiyordu. 
 
“Görücü geldi hanım, görücü. Hani şu Firuze’nin uzak dayısının oğlumuymuş 
neymiş, onlar geldi işte. Uzak yoldan gelmişler, sizi evde bulamayınca da 
haber edememişler. Oğlan kuyumcu, pek yakışıklı, aslan gibi, pehlivan gibi.” 
Babam bir an durdu, çatılmış gür kaşları, kısılmış çipil gözleriyle bizi taradı.  
  
“Hem ne bu haliniz toplanın, kendinize gelin hadi, yalnız bırakmayalım 
görücüleri.” 
  
Sonra bana son bir çapkın bakış fırlatıp içeri daldı.  
  
Biz de gizli ve açık, yerde ve gökte, batıni ve zahiri, madde ve ruh, ve dahi 
ölümlüler ve dahi ölümsüzlerle beraber dışarıda kaldık. Pirimiz şehr-ü evliya 
Takiyediin Şahidim olsun. 
  
Annemden bir Amin duyuldu.  
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Ayşe DURAL 

Yapıtlarında, mitolojiden ve efsanelerden beslenen halk 
kültürünün motiflerine yer veren Ahmet Güneştekin’in 
“Kesişmeler-Dönüşümler” sergisi, santralistanbul Güzel 
Sanatlar Müzesi’nde devam ediyor. Süresi 30 Mart tarihine 
kadar uzatılan sergide, sanatçının “Güneşe Açılan Kapılar” 
ile “Saf Adalet” serisinde yer alan heykel ve 
enstalasyonlarının da içinde bulunduğu 27 yapıtı 
sanatseverlerle buluşuyor. 
 
Babylon 27-31 Mart tarihleri arasında sıkı canlı 
performanslarıyla öne çıkan, yeni müziğin umut vaat eden 
gruplarını konuk etmeye hazırlanıyor. Babylon Newcomers 
Fest Program 
27 Mart Radyo Eksen Day 
28 Mart Kill It Kid  / warm up & after party Radyo Eksen 
Sessions 
29 Mart Little Fish / The Away Days   
30 Mart Factory Floor / Men With A Plan 
31 Mart Stay + / Ikonika 
 
Jak Baruh ‘Metropole Bakmak’ başlıklı kişisel sergisiyle Pg 
Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Şehirlerin 
kozmopolit yapısından, kentlerin dokusu ve politik 
ortamından ilham alan Jak Baruh bu sergisinde, objektifini 
kıtalar ötesine çevirip sıradan ve sıradışı anların kayıtlarını 
tutuyor; New York’un devasa binalarını ve kalabalıklarını 
gözler önüne seriyor. Sergi 14 Mart – 8  Nisna tarihleri 
arasında izlenebilir. www.pgartgallery.com 

ajanda 

Kültür Sanat Ajandası 
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Su ve camın muhteşem birlikteliğini ortaya koyan ve farklı 
disiplinlerden onlarca sanatçıyı bir araya getiren Lagün 
Canavarı projesinin, tarih boyunca birbirinden 
kopamayan iki kardeş şehir Venedik ve İstanbul’u bir 
araya getirmesi amaçlanıyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür A.Ş., İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, 
İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul – İtalyan Kültür 
Merkezi’nce de desteklenen proje, 3 Mart-6 Nisan 2012 
tarihleri arasında Yerebatan Sarnıcı’nda ziyaretçilerini 
bekliyor olacak. 
 
1935 yılında Atatürk'ün direktifleriyle ilk fabrikası 
Beykoz’da kurulan Şişecam’ın 76 yıllık serüvenini anlatan 
“1935’ten Günümüze Camla Yazılan Tarih” sergisi 
Türkiye İş Bankası Müzesi’nde cam tutkunlarını bekliyor. 
Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşmesinde önemli bir payı 
bulunan cam sanayinin kuruluşundan bu güne kadarki 
serüveninin cam objeler, filmler, fotoğraflar ve metinlerle 
gözler önüne serildiği bir neslin hafızasını tazelerken yeni 
nesilleri de bilgilendiriyor.  Sergisi 29 Nisan 2012 tarihine 
kadar Pazartesi günü hariç her gün İş Bankası Müzesi’nde 
ücretsiz olarak gezilebilir. Türkiye İş Bankası Müzesi: 
Hobyar Mahallesi Bankacılar Caddesi No:2 
Bahçekapı/Eminönü 
 
Pera Film Mart ayında , Hollanda Gerçekçiliği: Güncel 
Belgeseller programını sunuyor. Pera Müzesi 
Oditoryumu’nda 3 - 25 Mart tarihleri arasında  
düzenlenen programda 7 belgesel yer alıyor. Türkiye ve 
Hollanda arasındaki dört yüz yıllık kültürel, diplomatik ve 
ticari ilişkilere yönelik kutlamalara paralel olarak 
düzenlenen ve Pera Film için seçilen belgesel programı 
2006 - 2011 yılları arasında yapılmış filmlerden oluşan 
program, geniş bir konu ve film yapımı çeşitliliği sunuyor, 
belgesel türünün çok yönlü ve derinlemesine alımlanışını 
ve estetiğini örneklendiriyor. www.peramuzesi.org.tr 
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Murat Girgin http://www.misjournal.com/ 
Murat Hocaoğlu http://www.okuryazar.tv  
Nurcan Örtügen Gök http://www.ilkteleskobum.org  
Salih Malakcıoğlu  http://www.kultursanatajansi.com  
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fotoğraf: Burak Dursun 
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BEN ŞİMDİ BİRAZ  
 
Ben şimdi biraz da  
Senin için görüyorum;  
Gökyüzünün parlak  
Bakış seken mavisini.  
 
Ben şimdi biraz da  
Senin için duyuyorum;  
Gecenin o sarsak  
Yokuş çıkan ezgisini.  
 
Ben şimdi kanayarak 
Senin için yaşıyorum;  
Sazan derisi gibi  
Günlerimi külle soyarak.  
 
Metin Altıok 

14 Mart 1940 - 9 Temmuz 1993 


