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Mutluluk mu? 
 

Yeni bir ay, yeni bir dergi... Üstelik benim için değerli bir ayda, Nisan 
ayı benim için yeniliklerin habercisi, yaşadıklarımı gözden geçirip 
yenilendiğim ay, doğduğum ay. İyi ki doğmuşum Teşekkür ederim, 
annem, ailem, dünya 
 

“Mutluluk” meselesine takıldım son günlerde. Mutlu bir yaşam için ne 
yapmalı konusunda düşünüyorum, araştırıyorum, okuyorum, 
anlatıyorum ve yazıyorum… 
 

Daha mutlu değil, mutlu bir yaşam için, yani hiç zorlamadan, var olan 
ile, olduğu gibi… 
 

Nedir Mutluluk? 
“Mutluluk, isteklerimize ulaşmak için yaptığımız yolculuktur.” İsteklerimiz 
hiç bitmez, hep yenilenir. Farkında mısınız, mutluluk beklentisini 
isteğimize ulaşmaya odakladığımızda nedir yaptığımız, sürekli 
erteliyoruz mutluluğu. Ulaşma zaman stresini yaşıyor ve ulaştığımızda 
çoğu zaman yeni isteklerle yeni yolculuklara çıkmış oluyoruz.  
 

Ne Yapmalı? 
Benim en sevdiğim yaşadığım andan memnun olmak. Yaşadığım anı 
bilerek, isteyerek ve inanarak yaşamak. Varlığımdan ve seçtiklerimden 
memnun olmak. Mutluluk ve memnuniyet eş anlamlı değil biliyorum. 
Memnuniyeti hissettiğimde ve o anlar çoğaldıkça yaşadığım ve 
yaşattığım haz mutluluk… 
 

Bir  Uygulama 
Martı dergisini hazırlarken, her ay yaşadığım anlarda çok memnunum. 
Siz martı okurlarının duygularını ve beğenilerini tahmin ederek 
seçtiğimiz yazıları okumak, sayfalara yerleşmesini görmek beni mutlu 
ediyor. Asıl mutlu an ise az sonra yaşayacağım, derginin yayınlanma ve 
benim bunu duyurma anım… 
 

Yine 100 sayfa, dolu, zengin ve özgür bir dergi oldu. Hazır mısınız? 
Okuyun, okutun, paylaşın, aramıza katılın 
 
Sevgiyle adım atın... 

yasemin ne der 
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Fütüristler Derneği’nin Yeni Başkanı 

Murat Şahin Oldu 

Fütüristler Derneği’nin yeni Başkanı SecureDrive & Orijinal Şirketleri Kurucu 
Ortağı Murat Şahin oldu. 2005 yılından bu yana sosyal ve iş yaşamının 
gelecekte nasıl şekillendirileceğine dair öngörülerde bulunan Fütüristler 
Derneği’nin son genel kurulunda yapılan seçimlerde  Murat Şahin, bayrağı 
Ufuk Tarhan’dan devraldı. Genel kurulda başkan yardımcılığına Türk 
Telekom Uluslararası Kurumlar Grup Temsilcisi Dr. Mustafa Aykut seçilirken, 
Genel Sekreterlik görevine ise Siemens A.Ş. Sağlık Sektörü Bilgi Teknolojileri 
İş Birimi Yöneticisi Dr. Alper Alsan getirildi. Cem Tarık Yüksel, Galya Frayman 
Molinas, Burak Aydın, Temel Aksoy, Mehmet Nuri Çankaya’nın yönetim 
kurulu üyesi olarak belirlendiği Fütüristler Derneği Genel Kurulu’nda denetim 
kurulu üyeleri ise Can Vuran, Işık Aydın Deliorman ve İsmail Haznedar oldu. 
Derneğin gençlik komitesi başkanlığına ise Fatma Çalışkan getirildi.  
   
Fütüristler Derneği Başkanı Murat Şahin, fütürizmin sürdürülebilir kalkınmayı 
ve daha iyi bir gelecek için insanlığı hazırlayan bir platform olduğunu 
hatırlatarak, yeni yönetimle birlikte fütürizmin farkındalığını daha da 
artıracaklarını ifade etti. Değişmezlerin değiştirilebileceğine inanan insanların 
gün geçtikçe arttığını anlatan Şahin “Dünya son 20 yılda çok değişti ve 
yaşam 200 kez daha hızlandı. Özellikle online platformdaki değişiklikler 
devrimlere dönüşüyor. Ülkeler, şirketler değişiyor, devriliyor. Tüm bu değişim 
arkasında “iyi gelecek” inancı ve bilinci yer alıyor. Fütüristler Derneği bu 
bilince sahip insanlarla her geçen gün büyüyor” diye konuştu. 
 
Fütüristler Derneği’nin üye sayısının 500’ü geçtiğini belirten Murat Şahin, 
üyelerin önemli bir bölümünün üniversite öğrencileri olduğunun altını çizdi. 
Söz konusu üye profili ile konusu gelecek olan bir derneğin, geleceğe daha 
umutlu baktığını vurgulayan Şahin, Fütüristler Derneği’nin gelecek iki yılda 
Futurist Shuffle, Fütürizm Okulu, Tekno Kadın, Gelecek Durum Endeksi gibi 
faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Üniversitelerde bulunan fütürizm 
kulüplerinin sayısının hızla artıracaklarını, Ankara Şubesi tarafından 
hazırlanan ve bir TV kanalında yayımlanan “Geleceğe Bakış” programını 
daha geniş kitlelere tanıtmayı planladıklarını anlatan Murat Şahin, yeni 
yönetimin en önemli hedefinin ise uluslararası tanınırlıkta, fütürist bir 
organizasyona ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi.  
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Ufuk TARHAN 

Panta Rhei – Her Şey Akar 

martı dijital gelecekte 

İlkçağ Yunan filozoflarından Heraklit’le özdeşleşmiş bir 
deyiş; “Panta Rhei : Her şey akar”.  Herkes onu daha çok;  
“Aynı nehirde ikinci kez yıkanamazsınız, çünkü nehir akar ve 
ikinci kez girdiğiniz su, artık o aynı nehir değildir, 
değişmiştir” deyişinden tanır. 
  
 

8 

Heraklit İ.Ö. 540-480 yılları arasında Efes’te yaşamış. Doğanın en belirgin 
özelliğini değişim olarak düşünen Sokrates öncesi Yunan 
filozoflarından.Çocukluğu, eğitimi hakkında pek fazla bilgi yok, ancak 
“bilgeliğin öncülerinden” ve “kendi kendine düşünür” olarak biliniyor.  
  
Heraklit, “Zıtlıkların bütünlüğü” üzerine de epey düşünmüş. Hodos Ano Kato, 
yani yukarı-aşağı diyerek her şeyin iki yönlü ilerlediğini, her çıkışın bir inişi, her 
kötülüğün içinde bir iyiliğin olduğunu ve bu tür tanımlamaların, algıların sürekli 
değiştiğini anlatmaya çalışmıştır. 
  
“Ateşin ölümü havanın doğumu, havanın ölümü suyun doğumudur” gibi 
anlatımlarla, evrendeki, yaşamdaki bütünü oluşturan gizli harmoniye, uyuma 
dikkat çekmiştir.  
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Heraklit evrenin en hayati elementinin ateş olduğunu savunmuştur. Her şeyin 
ateş ve sudan oluştuğuna, değiştiğine vurgu yaparak, ateşi hayatın soylu tarafı 
diye kabul etmiştir. Suyu ise ruhun aşağılık tarafı olarak tanımlayan Heraklit, 
kur” olan ruhları en makbul kabul ederken, kötülüklerin dünyayı 
nemlendirdiğini ve ateşin soylu gücünü azalttığını iddia etmiştir.  
 
Özetle, kafasını evrenin sürekli değişim içinde olduğuna takan ve bunu 
insanlara anlatmayı dert edinen Heraklit, bilseydi ki, 2500 yıl sonra hala 
“değişim şart”ı anlamayanlar var, hem de çoğunlukta,  ne kadar şaşardı? Ya 
da anlasalar da, direnenlerin hayatı zorlaştırmak için elinden geleni yaptığını 
görse, mezarında ters dönerdi herhalde… 
 
Dünyada sürekli karşıtlıklar bulunduğunu düşünen Heraklit; "Hiç hasta 
olmamışsak, sağlıklı olmanın ne demek olduğunu bilemeyiz", "Karşıtlıklar 
arasında sürekli oyun olmasaydı, dünyanın sonu gelirdi"  gibi deyişleriyle bu 
günlere kadar gelen önemli prensipleri taa o zaman çözmüş de, biz bunca 
olanak arasında niye debeleniyoruz acaba?  
  
“Doğada olup biten her şeyi denetleyen bir çeşit evrensel mantık olması 
gerekir” diyen Heraklit, aslında 1865’de Rudolf Clausius’un ünlü “Entropi” 
yasasını keşfinden önce durumu anlamış. 
 
Entropi termodinamiğin ikinci yasası; izole bir sistem içindeki düzensizlik 
derecesi. Entropi´ye göre evrende kendi haline bırakılan tüm sistemler, 
zamanla düzensizliğe, dağınıklığa ve bozulmaya doğru akar. Sonuçta; 
Heraklit’in İ.Ö. 540 - 480’lerde varmaya çalıştığını, Clausius 1800’lerde 
bulmuş ve değişim evrensel bir yasa demiş. 
 
Özetle; direnmeden akmak gerek… 
  

“Gebedir her sükût bir yükselişe. 
Ne mümkün karşı koymak bu köpürmüş gelişe.  

Heraklit, Heraklit!..  
Akar suya kabil mi vurmak kilit?” 

– Nazım Hikmet 
  
“Panta Rhei – Her Şey Akar” 
Koy verin kendinizi geleceğe. Ama planlayarak… 
 
  
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Entropi
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İnsanoğlunun en önemli yeteneklerinden biri olan öğrenme, 
yaşamın önemli bir parçası. Yapılan araştırmalar, herkesin 
öğrenebildiğini, ancak öğrenmenin bireyden bireye farklılık 
gösterdiğini ortaya koyuyor. Öğrenme açısından önemli bir 
yere sahip olan “öğrenme stili” ise, bireyin öğrenmeye 
yönelik çeşitli özelliklerini içeriyor. 

öğrenmeyi öğrenmek 

martı* 

Mürşide Demirkol 

“İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını 
öğretebilirsin.” – Galileo 
 
Yaşanan gelişim ve değişimlere uyum sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri 
önce ailede daha sonra okulda kazanıyoruz. Okul öncesinden üniversiteye 
dek yaklaşık 15 yılımız okullarda geçiyor. Öğrenmenin; okul ortamlarıyla 
sınırlandırılmadan sürekliliğinin sağlanması, toplumsal yaşama uyum 
sağlamak açısından oldukça önemli. Bu durumu “yaşam boyu öğrenme” 
kavramıyla açıklamak mümkün. Yaşam boyu öğrenmeyi; bilgi, beceri ve 
yeterliliği artırmak amacıyla, kişisel, toplumsal ve istihdama ilişkin geniş bir 
bakış açısı içerisinde yaşam boyu süren tüm öğrenme etkinlikleri olarak ifade 
edebiliriz. 

Farklılıklarımızı Keşfetmek İçin 

Öğrenme Stilleri 
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İlk kez 1960 yılında Rita Dann tarafından ortaya konan öğretim stili kavramı 
sürekli araştırılan bir konu olmuştur. İnsanların öğrenme biçimlerinin 
birbirinden farklı olduğunu araştırmalarıyla ortaya koyan Rita Dann, 
“öğrenme stili” kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Öğrenme stilleri her bir 
bireyin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken 
farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır”. Kolb ise öğrenme stili 
kavramını, “Bireyin bilgiyi alma ve işleme sürecinde tercih ettiği yollar.” 
olarak tanımlamıştır. Bugüne dek öğrenme stili kavramını açıklamak için 71 
farklı kuram model geliştirilmiştir. Öğrenme stilleriyle ilgili söylemlerin yüzde 
yüz doğru olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Zira öğrenme stillerinin 
4/5’i kalıtımsaldır. Ayrıca kişinin eğitimsel özgeçmişi de öğrenme stilini 
etkiler. Bir diğer önemli husus ise bir stilin diğerine üstünlüğünün olmayışıdır. 
 
Kolb, öğrenme stilini dört çeşit olarak açıklamıştır. Bunlara kısaca göz atacak 
olursak;  
 
1- Ayırt Edici Öğrenme Stili 
Ayırt edici öğrenme stiline sahip olan birey, somut durumları birçok açıdan 
gözden geçirir ve ilişkileri anlamlı bir biçimde düzenler. Genelde daha az 
eylemde bulunur, ama sabırlı ve nesneldir. Bu stildeki insanlar, başka 
insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar ve mesleklerine karar verirken 
hümanizm ve sanatla ilgili olanları tercih ederler.  
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2- Özümleyici Öğrenme Stili 
Özümleyici öğrenme stiline sahip olan bireyler, bir şeyler öğrenirken soyut 
kavramlar ve düşünceler üzerinde yoğunlaşırlar. Düşüncelerin 
uygulamasından ziyade mantıksal değeri önemlidir. Bu öğrenme stili özellikle 
fen ile ilgili meslek alanlarında etkin olabilmek için gerekli görülmektedir. 
Özümleyici stilde mantıklı olan anlam ve kesinlik daha önemlidir.  
 
3- Uyum Sağlayıcı Öğrenme Stili  
Uyum sağlayıcı öğrenme stilinde bireyler açık görüşlüdürler ve değişikliklere 
kolaylıkla uyum sağlarlar. Yaparak ve hissederek öğrenme söz konusudur. 
Pazarlama ve satış gibi alanlarda başarılı olurlar. Bilgiyi elde etmek için diğer 
insanlardan çok kendi analitik yeteneklerine güvenirler.  
  
4- Dönüştürücü Öğrenme Stili  
Dönüştürücü öğrenme stilinde bireyler sorun çözme konusunda başarılıdırlar 
ve çoğunlukla yaparak öğrenirler. Dönüştürücü öğrenme stilindeki birey, 
sosyal ve kişilerarası konulardan çok teknik konular ve sorunlarla ilgilenmeyi 
tercih eder. Bu yaklaşımda; düşünme boyutuna yaklaştıkça soyutlama, 
uygulama boyutuna yaklaştıkça yaşantı edinme ağırlık kazanır.  
  
 
Yaşam boyu öğrenme sürecinde bireyler, öğrenme sürecini bilinçli olarak ve 
öğrenmeyi sağlayan etkinliklerle gerçekleştirmelidir. Yaşam boyu öğrenmeyi 
gerçekleştirmek için ilk adım öğrenme stilimizi keşfetmek olmalıdır. 
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 Rüzgarsız da salınır al yazma. 
bir o yana, bir bu yana. 
ve tutunur elbet… 
bir selvi boya. 
  
Sebepsiz de ağlar al yazma. 
o bir yana, diğeri bir yana. 
ve karar verir… 
bir küçük el olduğunda. 
  
Mayıs 2009 / Salih MALAKCIOĞLU 

Selvi Boy, Al Yazma 
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Pınar Kopar 

psikoloji 

Boşanma Sürecinde Çocuk 

Ebeveynlerin boşanması, bir çocuğun yaşamında 
karşılaşabileceği en zor deneyimlerden biridir. Bu süreç her 
ne kadar hem yetişkinler hem de çocuk için çok zorlu olsa 
da, izlenecek bazı adımlar ve akılda tutulacak bazı önemli 
noktalar zorlukların daha kolay aşılmasına yardımcı olabilir. 

Boşanma ebeveynler açısından kavga ortamından kurtulmayı beraberinde 
getirirken, çocuk açısından çok daha farklı durumların ortaya çıkmasına yol 
açar Anlaşmazlık yaşanan bir ailede çocuk, çoğu zaman oldukça endişelidir. 
Ebeveynlerinin ayrılıp ayrılmayacağını ya da yaşamlarını birbirleri ile kavga 
ederek sürdürüp sürdürmeyeceklerini bilmek ister. Bu durumda yetişkinlerin 
atacağı ilk adım, çocuğa kadın ve erkeğin birbirlerine verdikleri karşılıklı 
sözlerle, ana babaların çocukları konusunda verdikleri sözlerin ayrımını 
açıklamak olmalıdır. Boşanma olduğunda, çocukları yetiştirme konusunda 
verilen sözden vazgeçme gibi bir şey olası değildir.  
  
Ebeveynlerin ayrılık kararını aldıktan sonra yüzleşmek zorunda kalacakları en 
önemli durum bu kararı çocuğa söyleyip söylememe ikilemidir. Çocuklar, 
tanık oldukları kavgalar için kendilerine anlatılan şeylere inanmış, kanmış 
görünürler. Aslında onlar için, ana babalarının birbirlerini çok seviyorlarmış, 
aralarında sorun yokmuş gibi görünmeye çalıştıkları ortamlarda bulunmak 
daha zordur.  
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Bu nedenle, çocuklara doğru yanıtları verme ve gerçekleri söyleme en iyisi 
olacaktır. Boşanma da, evlilik gibi saygı duyulması gereken bir olgudur. 
Boşanma aslında geçimsizlik halinin resmen onaylanmasıdır. Bu konuda 
herkesin suskun kalması, çocuğa boşanmanın aslında çok kötü bir şey, adeta 
bir ayıp olduğunu hissettirebilir. 
  
Boşanma ile yaşanan diğer önemli bir sorun da, çocuğun hangi ebeveynin 
yanında yaşamaya devam edeceğidir. Dört yaşından küçük bir çocuk söz 
konusu ise, en önemli nokta çocuğa doğduğundan beri kimin baktığıdır. Eğer 
doğumdan beri anne bebeğin bakımını sağlamışsa, varlığı onun için çok 
gereklidir. Diğer eşin küçük çocuğu görmek istediğinde her zaman onun 
yaşadığı ortamda ziyaret etmesi de son derece önem taşımaktadır. Çocuğun 
kiminle beraber yaşayacağı sorununa bağlı olarak gelişen diğer bir sorun 
çocuğun bundan böyle yaşayacağı yerdir. Bu durumu en doğru şekilde 
çözmek için çocuğun yaşamında üç süreklilik bulunduğu unutulmamalıdır. 
Bunlar bedenin sürekliliği, duygusal yaşamın sürekliliği ve toplumsal 
sürekliliktir. Çocuktaki süreklilik bedeni ve duygusallığıdır. Eğer her zaman 
yaşamaya alıştığı ev, onun için yıkılmışsa çocuk iki düzeyde yapısal 
bozuklukla karşılaşacaktır. Uzam düzeyindeki yıkım bedenine, duygusal 
düzendeki bozukluk da parçalanmış duygularına yansır.  
  
Boşanmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışan çocuğun yaşı küçükse ve 
aynı evde yaşamaya devam ederse, boşanmayı gerçekten duygusal bir sorun 
haline getiremez. Eğer şartlar izin verirse, çocuğun daha önce yaşadığı evde 
kalmaya devam etmesi en iyisidir. Burası, çocuğun oturmaya alıştığı, daha 
önce ana babayla beraber yaşadığı ve bundan böyle tek bir ebeveynle 
kalacağı yer olmalıdır.  
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Ayrılık kararıyla gündeme gelen bir diğer sorun da okuldur. Boşanmanın 
ardından çocuğu okulundan alıp başka bir okula gitmesi konusunda 
zorlamak sakıncalıdır. Böyle bir zorlamayla karşılaşan çocuk okula gitmek 
bile istemeyebilir. Çocuğun başka bir yerde yaşamak üzere öğretim yılının 
ortasında okuldan ayrılmasının da sonuçları aynı şekilde olacaktır. Çocuğun 
düzeni bozulur ve şaşkınlığı artar. Bir yandan duygusal varlığı ve kişiliği 
sarsılırken, diğer yandan sınıfında bulunan aynı yaştaki arkadaşlarına bağlı 
olan toplumsal varlığı yaralanır. Ders yılının ortasında birden nereden 
geldiğini sorgulayan yeni arkadaşlarının karşısında düzeni iyice bozulur.  
 
Çocuğa boşanmaya dair gerçeğin anlatılmadığı, onun yerine ‘annen/baban 
bir yolculuğa çıktı’ denildiği durumlarda alınan yaralar çok daha fazladır. Ne 
yazık ki ana baba o yolculuktan hiç geri dönmez. Bu durumda çocuk aynı 
evde, aynı okulda düzenini sürdürse de işler yolunda gitmez. Çünkü 
toplumsal süreklilik, ayrılmış olana ana babanın yeni durumu konusundaki 
gerçek anlatılmadığı için, artık bozulmuştur.  
  
Boşanma süresi boyunca belki de akılda tutulması gereken en önemli nokta, 
çocuğun kendi dinamiklerine sahip mantıklı bir varlık olduğu gerçeğidir. Onu 
kandırmak, gerçekleri saklamak veya saptırmak yerine, varlığına saygı 
duyarak atılması gereken adımları planlamak, ebeveynlerinin en önemli 
görevi olmalıdır. Ayrıca bu süreçte çocuğa psikolojik yardım sağlamak da 
önemli bir destek sistemi yaratır. Özellikle ‘oyun terapisi’ boşanma yaşanan 
ailelerdeki çocuklarda son derece etkili olmaktadır. 
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kızlar kulübü 

Melis çok yakında 18 yaşına girecek. 
Buna hala inanamasam da yıllar hızla 
geçmiş ve “Sen 18 yaşındayken ben 41 
olacağım” dediğim yaş benim için gelmek 
üzere. Kendi adıma söylemeliyim. Erken 
yaşta anne olmama rağmen 
pişmanlıklarım hiç olmadı. Melis için 
“Hep iyi ki doğurdum” diyorum. Birlikte 
büyüdük belki de…  
 

18 

İnsan yaşamında bazı sayılar 
önemlidir; mesela 18. Bir de 
buna iki ve beşi ekleyin. Bu üç 
sayının aynı evde olduğunu 
düşünün. İşte o ev… 

Maya Su ile Mira’da ise durum biraz daha farklı. Eskiye göre kendimi 
kıyasladığımda en büyük stres yorgunluk. Fotoğrafçı bir anne olmanın da 
getirdiği yorgunluklar belki de… Gerçekten ideali büyüklerin dediği gibi erken 
yaşta anne olmak sanırım. Zaten ben de Melis’e “30 yaşına kadar evlen, 35 
yaşına kadar da çocuk yap” diyorum. O da bana “Of anne” diyerek kızıyor. 
Maya Su ile Mira’ya daha bunu söylemem için çok erken henüz ikisi de oyun 
çocuğu. 
 
Kızlarım arasında yaş farkı fazlasıyla olunca farklı durumları yaşadığımı daha 
önce de paylaşmıştım. Bugünlerde Melisin en büyük stresi doğum günü partisi 
ve seneye gireceği üniversite stresi.  
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Bunun iki yaş sendromundan pek farkı 
yoktu hayatımızda. Maya Su iki yaş 
sendromu denen süreçte yapmadığını 
bırakmamıştı. Hani etrafta görürsünüz 
minnak bir velet sürekli ağlar, kendini 
yerden yere atar ve susmak istemez, o 
durumda yaşadık epey süre. Mira’da 
mayısta iki olacak. O yapı gereği çok 
yumuşak bir bebek. Fakat onda da iki 
yaş sendromuna ait eser miktarda da 
olsa öfke nöbetleri olmuyor değil. Hem 
konuşamamanın verdiği sıkıntı hem de 
kendini ifade etme duyguları ile kendini 
yere atıp çığlık atıyor sıklıkla. 
Anlayacağınız üç koldan sıkışmış 
haldeyim. 
Melis için farklı doğum günü mekanı 
aramakta ve diğer arkadaşlarının 
yapmadığı şekilde bir parti yapmak için 
kolları sıvadım.  

Lakin onun hayal ettiği iki parti şu an gerçekleşmiş durumda ve aynısını tekrar 
yapmamak gerekiyormuş. Hal böyle olunca da daralıp kalıyor insan. Ne 
önersem “Onu o yaptı, puf olmaz, daha neler” gibi laflar havada uçuşuyor. 
Ben de hay Allahım ne yapacağız diye kara kara düşünüyorum.  
 
Siz siz olun sakın 18 olacak çocuğunuza akıl vermeye kalkmayın. Vallahi 
dayak yemişten beter oluyorsunuz. Hem büyümenin verdiği sancılar hem de 
diğer faktörler işte… İki yaşında da 18 yaşında da yaşananlar benzer 
paralellikte… 
  

Doğal olarak 18 yaşına girecek ve çok güzel bir parti yapmak istiyor. Henüz 
ne yapacağına karar veremediği için de sürekli fikir hali içindeyiz. Mesela 
ona “18 yaşında 18 kişilik bir parti yap teman 18 olsun hep buna göre 
organize olalım” dediğimde bana bakışını görmeliydiniz. Onların şu anda ne 
istediğini bilmek çok zor. İkinci kez ergenlik yaşıyor gibiyiz; ki Melis’in ergenlik 
sürecini çok rahat atlatmıştık. 
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Yine de 18 yaş sürecinde; bağımsızlıklarına çok düşkün olduğunu unutmayın 
derim naçizane tecrübemle… Arkadaşlar da sizden daha değerli bu süreçte.  
Giyim en büyük stres sürekli ne giysem modunda Melis. Bir de gelecekle ilgili 
kaygılar taşıdığı bir süreç, ki bu da işin stres kısmı. İstediği okula gidip 
gidemeyeceği, istediği mesleği yapıp-yapamayacağı gibi birçok endişe 
taşıyor.  
 
Birçok mesleği beğenmiyor hayalinde, ki okul için elinden geleni yapıyor. 
Ders alıyor, dershaneye gidiyor sürekli ders çalışıyor. Ve bütün bunlar bütün 
bir paket halinde hayatınızda yaşanıp gidiyor.  
  
Melis ile bunları yaşarken Maya Su’yu hangi okula göndereceğiz stresi ile 
Mira’nın iki yaş sendromu bir araya gelince bazen huni takıp dolaşmadığım 
kalıyor. Yine de şikâyetçi değilim. Çünkü kızlarıma bayılıyorum. Hep diyorum 
hayatımdaki en güzel mutluluk onlar. Onlara bakıp bakıp şükrediyorum. Şu 
satırları yazdığım günde Maya Su’nun yuvada beşinci yaş günü doğum günü 
partisini yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz mart (Maya Su) , nisan ( Mutlu Dr) 
, mayıs (Mira, Melis)  şeklinde sürekli bir doğum günü halindeyiz. Neyse en 
uzakta benimkisi ben zaten bir öpücüğe bile razı oluyorum şimdi.. 
  
Peki, şimdi size anlattım bizdeki durumu. Var mı aklınız da farklı bir öneri? Biz 
doğum günü mafyası ile parti için konuştuk ama bana mısın demedi? Varsa 
bir mail yazın bana lütfen kurtarın beni  
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Çisel Onat 

Kod Adım Leyla 

ilişkiler ve hayat 

“Hayattan ne bekliyorsun?” diye sordu sevgilim bugün. “Bana âşık 
olmanı…” diyemedim. Aklıma bu yazıyı yazmak geldi. Biraz çetin, biraz 
dingin kelimelerle sevişmek geldi. Eğlenceli bir şarkının en orta yerinde 
ağlamak geldi. Laylaylom bir hayat geldi. Diyemedim işte ‘sev beni’ diye. 
“Hiç…” diyebildim sadece. ‘Hiç’ bekliyorum hayattan. Kimbilir ne kadar boş 
olduğumu düşündü, kimbilir ne kadar kendime uzak sandı beni. Zaten hiç 
inanmadı onu sevebileceğime ve hayattan onu dileyebileceğime… Aşkımın 
uçurum boyu olabileceğine… 
 
“Hayattan ne bekliyorsun?” diye sordu sevgilim bugün. Karşılıksız sorular, 
bile bile sorulur. Ama asıl cevaplar hep yalnızken verilir. “Huzur” dedim. 
Sadece ve uzun zamandır huzur diliyorum, diyebildim. İnandı. Huzursuz 
oluşumu biliyor, ne olmak istediğimi de. Eğer ‘öyle’ bir kadın olursam onun 
koynuna girebileceğimi de iyi biliyor. Hayattan ne istediğimi iyi biliyor. Bu 
yüzden devamlı bu soruyu soruyor. Bilmiyor, bir sorunun bana bu yazıyı 
yazdıracağını bilmiyor.  
 
Heyhat ve hey hayat! Doğdum da ne oldu sanki? Öldüğümde ne olacak! 
Neye göre seçtin rengimi? Saçımın boyunu kime göre uzattım yıllarca? Bana 
uzun gelen başkasına kısa geldi, neden çabaladım? Aynada nasıl baktım 
kendime?= Bana zayıf görünen başkasına iri göründü. Neden aç kaldım 
yıllarca? Kaç kere düştüm birinin peşine, bana değerli gelen başkasına 
değersiz geldi. Neden koştum yollarda? Kaç kez sustum öfkemi? Bana sessiz 
gelen başkasına gürültülü geldi. Neden yuttum yıllarca? 
 
Heyhat ve hey hayat!  
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Bir gün sevgilim sordu ‘hayattan ne bekliyorsun?’ diye. Cevaplayamadım 
işte. Bakakaldım suratına. Vurdumduymaz olmaya çalıştım, görünmez olmak 
istedim o an. Ne istediğini bilmeyen bir kadını kim alırdı ki, hayatına. Oysa 
biliyordum istediğimi, söyleyemiyordum. Korkmuştum ve utanıyordum. Sevgi 
dilenmek bana göre değildi. Hadi bana aşık ol, diyemezdim. Hem bak, bana 
âşık olursan sana hayatımı vaat ediyorum, hayattan bir tek seni istiyorum. O 
muydu istediğim? Sorular hep soruları doğurdu içinde. Neden soruyorsun 
dedim. Soru sorma, dedi. Sormam gerekirdi. Ne cevap vereceğimi 
düşünürken soru sormam gerekirdi. Hırslıydım ve bu soruyu da açık 
vermeden cevaplayacaktım. Kaçmaz mıyız? Siz hiç kaçmadınız mı? 
 
İnsan en çok ne zaman masallara, büyülere inanır, bilir misiniz? Öğretmen 
tahtaya kaldırdığında ve çalışmadığınız yerden soru sorunca... Kaybolmak 
ister insan, ortadan bir anda kaybolmak, şeffaf olmak ister, görünmez olmak. 
Sorunuzu cevaplamak için birbirini parçalayan ve bağırıp çağırarak parmak 
kaldıranlara en sağlamından bir hareket çekmek ister insan. Görünmez 
olarak. Görünmez kahramanlar bir tek büyülerde olur. 
 
Ya da uyurken ve uyanmak istemezken. Depresyon bir insan salgısıdır. 
Depresyondaysa insan, birileri tarafından öpülerek uyandırılmak ister. Bir 
prens ister ya da prenses. Bu da ancak sadece masallarda olur. 
Ya da düşerken bir yerden… Düşmek çıkanın çıktığı yeri 
hazmedememesindendir. Düşerken kanatlanmak ister insan, uçmak ister, 
uçan bir halının üzerine düşmek... Uçan halı da bir tek masallarda olur. 
Hayattan ne bekler insan? Ölmemeyi. Ölümden korkar. Aç kalmamayı. 
Açlıktan korkar. Parayı. Fakirlikten korkar. Huzur dedim oysa. Huzur istiyorum 
sevgilim. 

22 
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Hayat! Keşke hep Temel ve Dursun fıkraları sunsan bize, keşke hep 
filmlerdeki aşkları yaşatsan bize, keşke hep Sezen Aksu şarkıları gibi 
damağımızda kalsa tadı sözlerin, keşke hep yazdıkları gibi özgürlük güzel 
bir şey olsa, keşke hep köpük gibi aksa üzerimizden acıların derimize 
yapışan kirleri, keşke hep istediğimiz kadın ve adamlar olsak, keşke senden 
bir şey ummasak… 
 
 Ağır geldi sevgilim soruların. Bana beni hatırlattın yine. Bana insanı 
hatırlattın. Oysa ben fişi çekmiştim. Bir ‘hiç’ istemişim oysa. Sev diyemedim. 
Sadece sevgi... Sev ki... Ummadığımı ver bana. Alıntılarını süsledim, 
düşlerimi dışladım artık.  
 
Bana bu soruyu sorduğundan beri cesaretliyim. Cesaret prensesi... 
Heyhat ve hey hayat! 
 
Offff sevgilim sorma. Hayattan ne beklediğimi sorma! 
  
 “Söylenmemiş sevgilerim, 
İstenmemiş isteklerim, 
Öğrenmeden bildiklerim, 
Hislerim, korkularım, düşlerim, 
Ben bunların hepsine birden ‘hiç’ derim.” 
 Ne hayatlar yaşadım, kod adım Leyla, 
Gerçeği sakın sorma, söylemem asla 
Doğrularla hatalarla, bembeyaz yalanlarla, 
Benden ne anladıysan o kadarıyla!”  
  
(Şarkı Sözü: Leyla Tuna) 
  

23 
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Ceren ÇIKIN 

İngiltere Kraliçesi I.Elizabeth – Bölüm 1  

“Kraliçe I. Elizabeth, İngiltere ve İrlanda kraliçesi Tudor Hanedanı’nın beşinci 
ve son temsilcisiydi. 16. yüzyıl İngiltere’sinde hüküm sürmüş, icraatlarıyla hem 
halkının şefkatli annesi hem de düşmanlarının korkulu rüyası olmuştu. Hiç 
evlenmemiş olması nedeniyle halk onu “Bakire Kraliçe” olarak isimlendirdi. 
Kardeşleri onu tahtları ve iktidarları için daima bir tehdit olarak görüp türlü 
bahanelerle sorgular ve gözünü korkutmaya çalışırlarken, o hakkı olan dışında 
hiçbir şey istemedi; her iki kardeşine de asla ihanet etmedi.  
 
Elizabeth İngiltere halkını ikiye bölen, binlerce insanın ölümüne neden olan 
Protestan-Katolik çatışmalarına bir son vermek için uğraşmış, Katolik 
Kilisesi’nin ülke üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkisini tamamen yok etmeye 
uğraşmış ve babasının kurduğu dünyanın ilk ulusal kilisesi olan Anglikan 
Kilisesi’nin kurumsallaşmasını ve etkisini artırmasını sağlamıştı. 
 
O dönemde dünyanın en büyük deniz gücü olan İspanyol donanması 
Armada’yı, İngiliz korsanlarıyla iş birliği yaparak 1558’de kıyılarından geri 
püskürttü. İngiliz ulusal kimliği onun döneminde şekillendi. Christopher 
Marlowe ve William Shakespeare’in yazdığı eserlerle İngiliz tiyatrosu onun 
döneminde kuruldu. İngiltere’yi 44 yıl boyunca hoşgörüsü ve özgürlükçü 
eğilimlerini ifade eden “Video et taceo” [I see, and say nothing] yani 
“Görüyorum ve ses çıkarmıyorum” mottosuyla yönetti.   

25 

Kraliçe I. Elizabeth (7 Eylül 1533 – 24 Mart 1603), 
dünyanın en büyük deniz gücü olan İspanyol donanması 
Armada’ya korsanlarıyla birlikte kafa tuttu. Ülkesindeki 
Protestan - Katolik çatışmasına son vermek için elinden 
geleni yaptı. Engizisyon mahkemelerini işlevsizleştirdi. Papa 
tarafından aforoz edildi. Ardında zengin, güçlü ve itibarlı bir 
ülke bıraktı. 
 

tarih sohbeti; kahramanlar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe
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Elizabeth, 7 Eylül 1533’de Greenwich Sarayı’nda bir prenses olarak doğdu. 
Babası, Anglikan Kilisesi’nin kurucusu VIII. Henry, annesi Anne Boleyn’di. 
Babası, ilk karısı Aragonlu Catherine’den boşanıp annesiyle evlenebilmek için 
dönemin en önemli otoritesi olan Papa ile ters düşmüştü.  
 
Boşanmalarına dini açıdan onay vermeyen Papa karşısında babası, kendisini 
Anglikan Kilisesi’nin başı ilan etmiş, her tür dini kararda son sözü söyleme 
yetkisini yalnızca kendisine tanımış, böylece boşanmayı gerçekleştirerek 
Elizabeth’in annesiyle evlenmişti.  
 
Babasının, ilk eşinden boşanmasının en önemli nedeni ise Catherine’in ona 
bir erkek varis verememiş olmasıydı. Catherine’in doğurduğu beş çocuktan 
yalnızca biri hayatta kalmıştı ve bu bir kızdı; gelecekte Elizabeth’in ölüm 
korkusu içinde yaşamasına neden olacak Mary Tudor. 
 
Annesi, Elizabeth 2,5 Yaşındayken İhanet Suçuyla İdam Edildi 
 
Elizabeth’in babası VIII. Henry, ikinci eşi Anne’le evlendiğinde o sırada hamile 
olan yeni kraliçenin ona bir erkek varis doğuracağına emindi. Fakat doğa 
bildiğini okudu, 7 Eylül 1533’de Elizabeth dünyaya geldi. Tüm hazırlıkları bir 
erkek çocuğa uygun şekilde yaptıran VIII. Henry, bu kızıl saçlı kız bebeğin 
doğumuyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. O zamana kadar İngiltere 
sarayında ciddi bir ağırlığı olan Anne ise gözden düşmeye başladı. Sonraki iki 
hamileliği de düşükle sonuçlanınca Kral VIII. Henry, kendisine erkek bir varis 
doğuramayan Anne’i cadılık, büyücülük ve ihanetle suçlayarak idam cezasına 
mahkûm ettirdi. 19 Mayıs 1536’da annesinin başı kesildiğinde Elizabeth 
henüz 2,5 yaşındaydı. Ardından babası annesiyle evliliğini geçersiz saydırdı; 
bunun sonucunda Elizabeth’in tüm unvanları elinden alındı, gayri meşru ilan 
edildi ve saraydan uzaklaştırıldı. Kendisine ayrılan bir şatoda, maiyetiyle 
birlikte yaşamaya başladı. Gözden düşmüş ve dışlanmıştı. Babası, annesinin 
idamından yalnızca 11 gün sonra Katolik mezhebine bağlı olan Jane Seymour 
ile evlendi. Birkaç ay sonra ise Kraliçe Jane, kralın hasretini çektiği erkek varisi 
doğurdu; Edward’ı. Jane, gözünü iktidar hırsı bürümüş, güce ulaşmak için 
rakiplerini ezip geçmekte hiçbir sıkıntı çekmeyen diğer saray mensupları gibi 
değildi. Elizabeth’in ve Edward’ın doğumuyla ikinci plana düşen Catherine’in 
kızı Mary’nin saraydan uzak yaşamalarını istemedi. Oğlunun iki kardeşini de 
yeniden saraya aldırdı ve Elizabeth’in babasıyla arasını düzeltmesini sağladı.  
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13 Yaşında 4 Dil Öğrendi 
 
Elizabeth’in yaşadığı dönemde Avrupa ülkelerinde de kadın fiziksel ve ruhsal 
olarak zayıf, erkeğe bağımlı ve muhtaç olarak görülüyordu ve toplumsal 
anlamda ikincil bir konuma sahipti. Ayrıca kız çocuklarının iyi bir eğitim 
almasına da pek önem verilmiyordu. Fakat Elizabeth 10-11 yaşlarındayken 
soylu aileler arasında kız çocuklarının da erkekler kadar iyi bir eğitim alması 
moda hâline gelmişti. Bu modaya uymayı seçen babası da ona etkileyici bir 
eğitim aldırdı 
 
İngiltere’nin en ünlü âlimlerinden aldığı dersler sayesinde Elizabeth, 13 yaşına 
geldiğinde anadili İngilizce dışında Latince, İtalyanca, Fransızca ve Yunanca 
okuyup yazabiliyordu. Etrafında kitaplardan başını kaldırmayan, sessiz ve 
düşünceli bir kız çocuğu olarak tanındı.  
  
Babası 1547’de öldükten sonra, kardeşi Edward henüz 9 yaşındayken tahta 
çıktı. Yaşı küçük olduğundan dayısı Edward Seymour, onun vekili olarak 
iktidara geçti.  
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Cinsel Tacize Uğradı 
 
VIII. Henry, Kraliçe Jane’in ölümünden sonra Catherine Parr ile evlenmişti. 
Ölümüyle, dul eşi Parr, tahta çıkan Edward’ın amcası Thomas Seymour ile 
evlendi. Çift Chelsea’ye yerleşti ve Elizabeth’i yanlarına aldılar. Elizabeth’in 
Chelsea’deki şatoda üvey annesi ve eşiyle birlikte yaşadığı süre içinde 
Thomas Seymour tarafından taciz edildiğine dair bazı kanıtlar mevcuttur. 
Hatta bazı tarihçiler Elizabeth’in bu dönemde yaşadığı kötü tecrübeler 
nedeniyle hiç evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığını söyler. Taciz 
suçlamaları altındaki amca Seymour, eşi Parr’ın ölümünden sonra Elizabeth’e 
evlenme teklif etmişti. 10 yaşına gelen Edward ise bunu kendisine karşı bir 
ihanet, bir komplo sayarak (?) Seymour’u tutuklattı ve henüz 14 yaşındaki 
Elizabeth’i sorgulattı. Dahası, suçlamasına temel oluşturacak hiçbir delil 
olmamasına karşın kardeşine hapis hayatı yaşattı.  
  
Kardeşleri Mary ve Edward’ın sürekli baskıları altında, ölüm korkusuyla 
yaşadı. 
 
VI. Edward, 14 yaşına geldiğinde kendisini ölüme götürecek bir hastalığa 
yakalandı. Ölümünden önce, babasının hayattayken onayladığı tahta çıkış 
sırasına (Edward, Mary, Elizabeth) aldırmayarak tahtını uzak kuzeni Lady Jane 
Grey’e bıraktı. Fakat saray meclisi onun bu isteğini yerine getirmedi ve 1553 
yılında tahta, Aragonlu Catherine’in kızı Mary Tudor’u geçirdi. Mary, 
İngiltere’den Protestanlık mezhebini tümüyle silmeye kararlı, Roma Katolik 
Kilisesi’ne ve Papa’ya tüm kalbiyle bağlı bir Katolik’ti. Kendisiyle aynı 
amaçları paylaşan, Katolik dünyasının en güçlü siyasi lideri, İspanya Prensi II. 
Felipe ile evlendi. Bu evlilik, İngiltere halkı için hayırlı olmadı; çok sayıda 
Protestan, kâfir oldukları ve ruhlarının ancak yakılarak kurtarılabileceği 
inancıyla yanarak ölüme mahkûm edildi. Halk, kraliçelerine acımasızlığı ve 
gaddarlığının nişanesi olarak “Bloody Mary” (Kanlı Mary) lakabını taktı. 
 
Evet, o acılı kokteyle adını veren işte bu kanlı kraliçedir. 
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1554’de patlak veren ve ülkedeki Protestanların çıkardığı bir halk isyanı olan 
Wyatt Ayaklanması ise Mary’ye, Protestan inancına göre yetiştirilmiş Elizabeth’i 
isyancılara yardım ettiği gerekçesiyle ihanetle suçlama ve sorgulama fırsatı 
doğurdu. Sorgulama sonrasında Elizabeth, iki ay boyunca Londra Kulesi’nde 
hapis hayatı yaşadı. Onu, bulunduğu durumdan kurtaran ise kardeşinin kocası 
II. Felipe oldu. II. Felipe, karısını kardeşinin canını bağışlaması konusunda ikna 
etti. Mary, Elizabeth’i Kuleden Woodstock’a gönderdi ve burada bir yıl boyunca 
ev hapsinde yaşamasına karar verdi.  
 
Sarayda onun idam edilmesini isteyen o kadar çok kişi vardı ki, hayatı 
bağışlandığı için kendisini şanslı saymış olmalıdır.  
  
Katolik Mary Tudor, aynı babası gibi bir çocuk, bir erkek varis sahibi olma 
özlemiyle yanıp tutuşuyor fakat bir türlü hamile kalamıyordu. İlerleyen 
yaşlarında birden karnı şişmeye başladı. İlerleyen günlerde 9 aylık hamile bir 
kadın görünümüne büründüğünde, kardeşi Elizabeth’i tahtın yasal varisinin 
doğumuna tanık olması için 1555 Nisan’ında saraya çağırdı. Doğum bir türlü 
gerçekleşmeyince Mary sarayın doktorları tarafından muayene edildi. Sonuç 
korkunçtu: Hamile değildi ve karnında büyüyen şey kötü huylu bir tümördü. 
Hayal kırıklığına uğrayan Mary, çocuk özlemiyle birlikte kocasını da yitirdi. II. 
Felipe, İspanya’ya döndü.  
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Elizabeth, 1558’de kardeşinin 
ölümcül hasta olduğunun 
anlaşılması ardından kendi 
hükümetini kurma çalışmalarına 
başladı. Öleceğini anlayan Mary 
ise saray meclisinin çabalarıyla 
kardeşini yasal varisi olarak tanıdı. 
Mary’nin aynı yıl ölümünün hemen 
ardından, 17 Kasım 1558’de 
konsil kararıyla Elizabeth tahta 
geçirildi. Kraliçe tacını giydiğinde, 
henüz 25 yaşındaydı. 
 
 

Muhteşem Elizabeth’in 
maceralarına gelecek ay devam 

edeceğiz. Felipe denilen alçak 
neler yapacak, bilemezsiniz! 
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Uğur BATI 
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İnsanın kendisiyle kurduğu ilişki, daha belirgin olandır. 
Derinde gerçekleşir. Bu nedenle daha etkilidir. Kişinin 
kendiyle kurduğu ilişkiyi belirleyen, iç konuşma ya da içsel 
konuşma olarak adlandırılan süreçtir. 

İç konuşma, bilişsel (zihinsel) açıdan soyut bir işlemken, diğer taraftan doğal 
bir süreçtir. Düşünce sürecinin bir parçasıdır. Bir tür bilişsel direksiyondur 
desek yerinde olur. İç konuşma biçiminde kişi, kendi bilinçaltına gönderdiği 
programlama cümlelerini öncelikle kendi bilinç süzgecinden geçirir. Mevcut 
olan ses, zihni nereye yönlendirirse, insanların düşünce, tavır ve davranışları 
buna göre şekillenir. Kişinin iç konuşması, kişinin ruhsal şartlarını belirleyen 
tetikleyici durumundadır. Kişinin bilinçaltının programlanması ile inançlar 
teşkil olur; tutumlar duyguları belirler; inançlar tutumları oluşturur. Bunun 
sonucunda, duyguların davranışları doğurduğunu ve davranışların sonuçları 
yarattığını görürüz. Bu hususlarda iç konuşmalar, hep belirleyendir. 
Unutmayalım, beynimiz en çok ‘ söylediğimiz şeylere’ inanır. 
 
Bu bir çeşit kendini programlamadır. Bir anlamda, beynimiz bir kovadır. 
Doldurduğumuz şey, geri alacağımız şeydir. Bilinçaltımız da sünger gibidir. 
İnançlar, bu kovada oluşur. Tutumlar ardından gelir. Tutumlar duyguları, 
duygular eylemleri doğurur. 
 
 

İnsanat Kişinin Hayatı, Düşüncelerinin  

Rengine Boyanmıştır 
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Eylemler, sonuçlardır. Kişinin başarı ya da başarısızlığını, huzur ya da 
huzursuzluğunu belirleyen ise bu eylemlerdir. Bu süreci şöyle örnekleyebiliriz; 
insanoğlu, değerli olduğunu hissettiği oranda kendini mutlu hisseder, kendini 
gerçekleştirir, kendine güvenir. İç konuşma; hem kişinin kendisine ilişkin 
düşüncelerini (örneğin; ‘iyi ve doğru bir insanım’, ‘eğlenceliyim’), hem bu 
düşüncelerin ortaya çıkardığı duyguları (örneğin; gurur, kaygı, utanç vb.), son 
olarak da bu duygu ve düşüncelerin neticesi olan davranışları (örneğin; 
alıngan, tartışmacı, mantıklı, şüpheci olmak vb.) içerir. 
  
Klinik psikolojide/psikiyatride böyle bir hastalık tanımlanmasa bile, olumsuz iç 
konuşmaların bazı psikolojik sorunları tetikleyebileceğinden bahsediliyor. 
Negatif içsesiyle sürekli kendini sabote eden birey, sorumluluk ve risk almaktan 
kaçmakta. Yapıcı değil, yıkıcı olma eğiliminde. Yersiz saldırganlaşabilir. Art 
niyetli ve kıskanç olabilir. Başarısızlıktan ve hata yapmaktan korktuğu için yeni 
deneyimlerden kaçınmak, başarı için motive olamamak, endişe, yüksek kaygı, 
sürekli huzursuzluk, umursamazlık gibi duygular, negatif iç konuşmanın doğal 
sonuçları arasında. Zorluklarla mücadele etmekten kaçınmak, hatalarında 
başkalarını suçlamak, kendini eksik görmek, eleştiriye aşırı duyarlılık, içe 
kapanma eğilimi, hayal dünyasında yaşamak, yine negatif iç konuşmalar 
nedeniyle gelişen durumsallıklar olabilir. Değişikliklerden hoşlanmaması, esnek 
olmaması, değişimlerden kaçması, diğerlerinin yaşadığı olumsuzluklarından ve 
mutsuzluklarından haz duyması da diğer olumsuz durumsallıklardır. Aslında 
şöyle diyebiliriz; kişinin hayatı, düşüncelerinin rengine boyanmıştır. 
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artık çocuk değiliz! 
ve koşabiliriz. 
oysa hangimizin kaçtığı görüldü ki… 
  
neydi "Indianapolis" aç kalmanın bedeli 
ve iki elin vardı, 
biri küçük bir oğlanken 
diğeri şişman bir adamdı. 
  
kim kaçabilirdi ki, 
Trinity açmışken Enola’nın gözlerini 
ve kimin elleri dağıtabilirdi 
o kadar yüksekte, 
gökleri... 
  
Kasım 2010 / Salih MALAKCIOĞLU 
 
 
Hibakusha: , Atom bombaları patladığı anda Hiroşima ve Nagazaki'de 
bulunup hayatta kalan insanlara denir. Japon hükümetinin verilerine göre 31 
Mart 2011 itibariyle 219.410 Hibakusha halen hayattadır. 
 
Tsutomu Yamaguchi: (16 Mart 1916; Nagasaki,  4 Ocak 2010, Nagasaki) II. 
Dünya Savaşı sırasında hem Hiroşima'da hem de Nagasaki'de atom 
bombasının etkisini yaşamasına karşın hayatta kalabilen Japon mühendis. 
Her iki bölgede de bulunan Yamaguchi, Japonya hükûmeti tarafından iki 
atom bombası patlamasından da kurtulan tek adam olarak resmî kayıtlara 
geçmiştir. (Açıklamalar wikipedi kaynaklıdır) 
  

Hibakusha / Tsutomu Yamaguchi  
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zihince 

Onsuz Asla! 
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Korkunun eski beyin üzerindeki etkilerini görmüştük. 
Bağımlılıklarımız da korkularımızdan kaynaklandığı için, 
benzer şekilde satın alma kararlarımızı, tüketim 
portföyümüzü ve yaşam tarzlarımızı etkiliyor. Sevgi, tutku ve 
bağımlılık kavramları arasında çok ince sınırlar mevcut. 
Dikkat edilmezse hepsi ciddi derecede zararlı olabiliyor. 

“Bağımlılık ve korku aynı şeydir. Korkarız çünkü bağımlıyızdır. Bağımlıyız çünkü 
korkuyoruzdur.” - Tanrılar Okulu 
 
Son zamanlarda en popüler ürünlerden biri “iPhone”; sevgi mi? Tutku mu? 
Bağımlılık mı? 
 
İnsanların bu ürünler hakkında konuşma ve yorumlarında bile bile gencin 
aşkını betimlemesindeki tutkuyu görebiliyorsunuz.  
 
Benzer miktarda harcama ile televizyon veya dizüstü bilgisayar satmakta 
zorlanan markalar “iPhone” satışlarını gıpta ile izliyorlar. Şu anda bile 
zihninizde oluşan tepkileri, bana karşı oluşan cevap veya itirazları, kullanım 
kolaylığı hakkındaki düşünceleri, insanoğlunun yüzyıllar boyunca ihtiyaç 
duyduğu, hayatımızı kolaylaştıran binlerce “Uygulamalar süper abi!” 
cümleleri hissedebiliyorum. 
 
Tanrı’ya şükür Zihinsel Pazarlama  (Neuro Marketing) sayesinde zihnimizdeki 
dürtülerin kaynağına büyük bir kapı açabiliyoruz. 
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Martin Lindstrom Zihinsel Pazarlama metotları ile yaptığı araştırmaların 
sonucunda “iPhone” tutkumuz kronik bir bağımlılık şeklinde çıkmasa da, 
beynimizin verdiği sinyaller ilginç: Bu sinyaller ailemizden birini, sevgilimizi, 
ve köpeğimizi gördüğümüzde verdiğimiz sinyaller ile özdeş; yani sevgi... 
Bu da ürüne ve markaya olan sevgi bağını kanıtlamakta. Seven sevdiği için 
neler yapmaz? 
 
Konumuza geri dönelim; marka tutkusu ve marka sevgisi, marka 
bağımlılığının kuzeni olarak düşünebiliriz. Tüm bunlar ise “alışveriş yapma 
bağımlılığının” alt kümesinde. 
 
Bağımlılık, devamlı ve kontrol edilemez şeklide bir maddeyi kullanmak veya 
bir davranışı tekrarlamaktır. Bu alkol, çikolata, ilaç, sigara, kumar, alışveriş 
veya seks olabilir. 

  
Marka bağımlılığı ve alışveriş yapmak, alkol, uyuşturucu veya kumar kadar 
tehlikeli olmasa da dikkatli olmakta fayda vardır.  
Firmaların da bu durumu “bağımlılık” yaratmaktan ziyade “alışkanlık” veya 
“tutku” seviyesinde tutmaları etik olacaktır. 
 
Alışveriş bağımlılığında iki konu vardır: Birincisi sahip olma isteği, diğeri ise 
kendini önemli hissetme isteğidir. 
 
Sahip olduklarımızı kaybetmekten korkarız, bu sebeple daha çok şeye sahip 
olmak isteriz. 

 
Ölümden korkarız, yok olmaktan korkarız... Varlığımız yaşadığımızı ispat 
eden en temel göstergenin başkaları tarafından “görülmek”, “takdir edilmek” 
olduğuna inanırız. Bu sebepten özellikle yaşlılar bankada, kuaförde, 
süpermarkette saatlerce muhabbeti uzatarak görülmek isterler. Gardlarımızın 
düşük olduğu tatil, haftasonu veya yaz ayları. 
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Mağazadaki satış elemanları, eğer ters bir gününe denk gelmemişseniz, sizi 
krallar gibi muamele ederler, neredeyse tüm ürünler sizin içindir, kıyafetler 
size yakışır ve tüm ürünler sizin farklılığınızı, değerinizi ortaya çıkartır. 
 
Tüm alışkanlık ve bağımlılıklar ürünler açısından iki aşamada 
değerlendirebiliriz: 
•Rutin aşama 
•Hayal aşaması 
 
Rutin aşama günlük hayatımızda kullandığımız diş macunu, sabun, su, 
makarna gibi genelde ya bittiğinde ya da bozulduğunda düzenli aldığımız 
ürünlerdir. 
 
Hayal aşaması ise beynimizde duygusal sinyalleri harekete geçiren ürünler 
için söz konusudur. Tüketiciyi hayal aşamasına geçirebileceğiniz en uygun 
zamanlama  
 
Bu dönemde “iş modundan” “alışveriş moduna” daha rahat geçebiliyoruz. 
Hafta içi bile olsa, mağaza içerinde tatil atmosferi oluşturabilmek, rahatlatıcı 
ışık ve koku ile  tüketicileri havaya sokmak için çaba göstermek gerekir. Yüz 
kremi, cheesecake kokulu mum, elektrikli şarap açacağı, tablet pc, video 
projektör gibi rutinde almadığımız ürünlere daha açık olabiliyoruz.  
 
Asıl yetenek ise rutin sayılan televizyon, cep telefonu, ekmek gibi ürünlere ek 
faydalar ve imajlar sağlayarak  bu ürünleri rutinden hayal aşamasına 
taşımak. Basit bir monitörü “oyuncu monitörü” yapmak, televizyona internet 
bağlantısı eklemek gibi... 
 
Son zamanlardaki tüm yaş gruplarını etkileyen bağımlılığımız: Internet. Cep 
telefonunundan, tabletlerimizden, bilgisayar veya çeşitli terminallerden 
internete bağlanmak mümkün. İnsan ırkı tüm gün boyunca yaklaşık 
zamanının %60’ını herhangi bir ekrana bakmakla geçiriyor ve genellikle de 
internete bağlı olarak. Amerika’daki diğer araştırmaya göre internet 
kullananların %65’inin üzerinde bir oranı internet bağımlılıklarını kabul 
ediyor. 
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Twitter, Facebook, Foursquare, Pinterest, GetGlue gibi siteler mantar gibi 
artıyor ve Türkiye’de müthiş kullanıcı buluyor. Türkiye kullanıcı sayısı 
açısından dünyada 4. Sırada. Nüfusa oran yaparsanız ilk 3 ülkeyi de 
solluyoruz. Bu konuda televizyon izleme alışkanlığımızdaki dünya ikinciliğini 
zorluyoruz. 
 
Görülme, takdir edilme ve yalnız kalmama isteklerimiz daha da yalnızlığa 
doğru itiyor bizleri. Yaşlanmaktan korkuyoruz, sağlımızdan endişe ediyoruz, 
güzellik kremlerine, maskaralara, sözde “organik” ürünlere bağlanıyoruz. 
Çocuğumuzun bizi sevmeyeceğinden, toplumun bizi eleştireceğinden 
korkuyoruz, onun istediği her şeyin en iyisini almayı, en pahalı okula 
göndermeyi alışkanlık haline getiriyoruz. 
 
Toplumda yer edinememe kaygılarıyla kendinize bir marka ve onun 
sempatizanlarıyla bağdaştırıyoruz. Harley Davison bir ürün mü? Bir sosyal 
topluluk mu? Veya Kişilik mi?  
 
Aynı durum futbol takımlarımızın ürünleri için de geçerli. Peki ya Rolex,Gucci, 
Vakko, Mercedes ve diğerleri? 
 
Kendini erkeklerden korumak isteyen bilinçaltının yemek yeme alışkanlığına 
sebep olduğu keşfedildi. 
 
İlgisizlikten korkan birinin “hastalık hastası” olması ve belli ilaçlara alışkanlık 
düzeyinde kullanması mümkün... 
 
“Beyaz Zehir” diye tabir edilen şeker, kokain kadar bağımlılık yaratabiliyor. 
175ml’ lik bir Red Bull’daki şeker miktarı 27gr. Diğer tüm uyarıcı maddeler 
gibi, şeker de zihinde “dopamin” etkisi yaratıyor; bu da mutlulukla 
beraberinde sanal bir enerji yaratıyor. 



martı* nisan 2012 

Kafein... Alışkanlık Mı? Bağımlılık Mı? 
Kafein de dopamin seyisinin daha uzun süre yüksek düzeyde kalmasını 
sağlıyor. Ayrıca kafein küçük bir miktarda adrenalin salgılatıyor ve bizi şarj 
ediyor. Adralin’in etkisi bittiğinde ise yorgunluk, rahatsız bir ruh hali ve baş 
ağrısı olabiliyor.  
 
Çocuklarımız ve hatta bazı yetişkin için de en büyük tehlikelerden biri “video 
oyunları”. Belli düzeyde oynandığında faydalı olabilen bu oyunlar kontrol 
dışına çıktığında korkunç etkileri olabiliyor. 
 
Aşırı Oyun Ruhsal Ve Fiziksel Sağlılığımız Tehdit Ediyor.  
Dünyada “aşırı oyuncu” tabir edilen gençler haftada 48 saat oyun oynuyor; 
bu bir yetişkinin işinde geçirdiği vakit ile aynı. Daha endişe verici olan ise 8- 
12 yaş arası çocukların oyun oynama ortalaması haftada 14 saat, yani 
günde 2 saat... 
 
Sebep yine açık: Bilgisayar oyunları beyinde dopamin salgılanmasını sağlıyor. 
Kısaca dozajı düşük uyuşturucu olarak değerlendirebilirsiniz. 
 
Erişkinler ise görünüşte daha masum oyunlarla internetteki zamanının 
1/3’ünü geçiriyor. Bunlara örnek kendi işimizi kurma veya doğa ile yakın 
olma hayallerimizi kullanan Farmville ve Cafe World gibi oyunlar. 
 
Mafia Wars gibi kendimizi “korkusuz” hissedeceğimiz bir oyunun dünyada 60 
milyon kullanıcısı var. Bunların en az 20 milyonu günde en az bir kez oyuna 
bağlanıyor.  
 
Gece saat kurup “ogame” adlı tam zamanlı oyunda gemilerimi uzaya 
gönderdiğimi gördüğüm an, kurbağa gibi yavaş yavaş ısıtıldığımı hissettim ve 
oyundan sonsuza kadar çıktım. Ne kadar bilinç veya eğitimli olduğum önemli 
değil, önemli olan farkında olmak ve anda kalabilmek. 
 
Sonuç olarak, korkularımız bağımlıklara yol açabiliyor. Bağımlılıklarımızı, 
alışkanlık, tutku veya sevgi düzeyinde tutabilmek bize sağlıklı bir hayat 
sunacaktır. Markalar zihinsel pazarlama yöntemlerini de kullanarak 
tüketicilere markalarını sevdirmek, onları “alışveriş” moduna sokacak 
yöntemleri bulabilirler. 
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En Eski Medeniyet, En Lezzetli Yemeklerle Gaziantep  

nisan 2012 

Sevil MERT 
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Yemek, tarih, kültür, medeniyet, yemek, yemek ve yemek... 
Gaziantep’i anlatmak için bu kelimeler yetmez tabii ki...  
  
Türkiye’nin sadece Akdeniz’i Ege’si değil, Doğu’su Güneydoğu’su da görmek, 
o dünyayı tanımak, bizim insanlarımızı anlamak gerek. Hatay, Van, Mardin, 
Diyarbakır derken sıra Antep’e gelmişti çoktan. Aylar öncesinden aldığım ucuz 
uçak biletimin zamanı gelmişti. Dolu dolu iki gün ayırmıştım Antep için.  
 
Antep’te Kahvaltı Özeldir 
Sabah oldukça erken saatte indim Gaziantep’e. Antep’in kahvaltıları meşhur 
ama bildiğimiz serpme kahvaltısı ile değil. Beyran çorbası, katmer ya da 
cartlak kebabı ile... Evet bu okuduklarınız kahvaltıda yeniyor. Sabah 10-11’e 
kadar yediniz yediniz, yoksa bulamazsınız.  
 
İki günlük Antep gezisi için bir sabah Beyran çorbası bir sabah da katmer 
yemeyi planlamıştım. Uçaktan iner inmez Bakırcılar Çarşısına çok yakın eski 
bir esnaf lokantası olan Metanet’e geldik. Sabah 08:00 olmasına rağmen 
neredeyse oturacak yer yok. Aşçılar, garsonlar harıl harıl çalışıyor. Kelle paça 
çorbasının pirinçle ve bol baharatla yapılmışa benziyor Beyran çorbası. 
Oldukça salaş bu esnaf lokantası hem Antepliler hem de turistlerle dolup 
taşıyor. Antepliler tepeleme tırnaklı pide doğrayıp öyle yiyor bu çorbayı. Ben 
sulu sulu içmeyi tercih ettim. Benim için fazla ağır bir kahvaltılık, ama tabii ki 
denemeye değer.  
 
İkinci sabah ise Zekeriya Usta’da Katmer yemeye gittik. Burası da çarşının 
arka sokaklarında yine salaş bir tatlıcı. Ancak burası da dolup taşıyor. 
Gözlemenin kaymak ve fıstıkla odun ateşinde lahmacun gibi piştiğini 
düşünün. Bir tanesi iki kişiye rahat rahat yetiyor. Katmer’i Orkide 
Pastanesi’nde ya da Murat Usta’da da önerdiler ama tek atımlık kurşunumuzu 
Zekeriya Usta’da kullandık. 

hayallere yolculuk 
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Antep Yemekleri  
Antep Türkiye’de en fazla çeşidin olduğu mutfağa sahipmiş. Bir Mutfak 
Müzesi’nde yemek kültürü ve çeşitlerini de sergiliyorlar. Kısa sürede çok çeşit 
denemek için her şeyin ucundan tadına bakın tavisyesinde bulunuyor 
Antepliler. Ancak başlayınca ucundan alıp bırakmak mümkün değil.  
Antep’te kebaplar dışında da binbir çeşit yemek var, yöresel yemeklerin tadına 
bakmak için Aşina Restaurant ya da Yörem Restaurant’ı önerdiler ancak 
hepsine sıra gelmedi.  
 
Antep Kebapçıları  
Antepliler turiste oldukça alışmışlar. Nereyi önerirsiniz deyince iki isim olmazsa 
olmaz herkes dil birliği etmiş.  
 
Halil Usta: Zeugma Müzesi’nin arkasındaki sokaklardan birinde yine bir eski 
esnaf lokantası. Duvarları ünlülerin fotoğraflarıyla dolu. Kapıda sizi iri cüssesi 
ile Halil Usta’nın kendisi karşılıyor. Sıralı masalar yine hınca hınç dolu. Zira 
14:00’ten sonra kapanıyor, sonra isteseniz de meşhur Küşneme’sinden 
yiyemezsiniz. Kuzu etinden kapılmış kebaplar bol salata sırasıyla geliyor 
masaya, en son da küşneme... Kapanış geleneği bu imiş. Küşneme koyunun 
boynundan alınan en değerli yerinden yapılırmış. Halil Usta’da fiyat tarifesi 
yok, usta kasada gelenlerin tipine bakıp ona göre fiyat veriyor. Üstünüz başınız 
düzgünse kazık yeme ihtimaliniz çok yüksek.  
 
İmam Çağdaş: İmam Çağdaş’ın baklavası meşhur, erkenden bitiyor 
baklavalar. Paket yaptırmak için son gün ya da son akşamı beklemeyin sakın. 
İmam Çağdaş’ın sadece baklavası değil, kebapları sunumu ve fiyatları da çok 
iyi. Lahmacun yiyip yiyebileceğiniz en iyi Lahmacun. Antep usulü, sarmısaklı 
lahmacunla başlayın, ali nazik ve simit kebabı mutlaka denenmesi 
gerekenlerden. İmam Çağdaş Antep’in olmazsa olmazı. Mutlaka ve mutlaka 
bir öğün geçirin.  
  
Haksızlık etmeyelim mutlaka daha ne güzel kebapçılar vardır, en popüler 
olanlar bunlar. 
  
Benim için Hatay hala yemek konusunda bir numara, Gaziantep ise ikinciliği 
haklı bir şekilde aldı. Katmerci Zekeriya Usta der ki:” Antepliler günün 20 
saati o gün ne yiyeceklerini düşünür, geri kalan 4 saatte de yarın ne yesek 
diye...” 
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Antep’te Nereler Gezilmeli? 
  
Antep yemekleriyle meşhur olsa da Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği 
kahramanlık ile Gazi ünvanını almış, bilinen en eski medeniyetlere ev 
sahipliği yapmıştır.  
 
Görülmesi gereken belli başlı yerleri sıralayacak olursak; 
 
1- Arkeoloji Müzesi: Her şehirdeki arkeoloji müzelerinden biri  
2- Zeugma Mozaik Müzesi: Gördüğüm en güzel müzelerden biri, muhakkak 
görülmeli.  
3- Bayazhan Kent Müzesi: Antep kültürünün her yönünü görebileceğiniz bir 
müze.  
4- Gaziantep Kalesi: Kale şuan ziyarete kapalı.  
5- Gaziantep Kahramanlık Panaroması Müzesi: Kalenin içine yapılmış, 
Kurtuluş Savaşı’nda Antep’in kahramanlıklarını anlatan bir müze. 
6- Emine Göğüş Mutfak Müzesi: Gaziantep yemeklerini tanımak için iyi bir 
seçim. 
7- Pişirici Kasteli: El yazması eserler de görebileceğiniz eski bir mevlevihane.  
8- Etnografya Müzesi: Sanırım pek iyi bakılmıyor, vaktiniz olursa uğrayın.  
9- Elmacı Pazarı: Baharat çeşitlerini bulabileceğiniz, fotoğraf çekmek için de 
güzel bir yer 
10- Bakırcılar Çarşısı: Adı üstünde :) 
11- Zincirli Bedesten: Hem bakırcılar hem de baharatçılar bir arada eski bir 
bedesten 
12- St. Mary Kilisesi: Ziyarete kapalı şuanda.  
13- Naip Hamamı: Restaurasyondan geçmiş, eski bir hamam.  
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Gaziantep Kalesi ile Bakırcılar Çarşısının ana sınırlarını oluşturduğu 
Gaziantep Tarih ve Kültür Yolu düzenlemesi yapılmış. Yaklaşık 5 km lik 
yürüyüş alanında hanlar, camiiler ve müzeler fotoğraf çekmek ve Antep 
kültürünü tanımak için harika. Ayrıca Bey Mahallesi adı verilen eski Antep 
evlerinin restore edildiği bölge de sokak sokak gezmek için ideal.  
 
Antep’teki eski kahve kültürünü yaşamak ve menengiç kahvesi içmek için 
Tahmis Kahvesi’ne mutlaka uğramalısınız.  
 
Antep aynı zamanda dünyanın en eski yerleşimi Dülük Antik Yerleşimine de 
sahip. Antep kültürünün kökleri o kadar eskilere dayanıyor ki yazarken elim 
titriyor, 600.000 yıl. Muhteşem mozaikleri ile tarihi sanata dönüştürmüş bir 
medeniyetin üstüne kurulmuş Antep. İpek yolunun önemli noktalarından biri 
olmuş, bu yüzden şehirde onlarca han var: Tütün Han, Yemiş Han, Kürkçü 
Han gibi...  
  
Büyük şehir Gaziantep gidilip görülmeyi, anlatılmayı kesinlikle hak ediyor.  
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Emrah Altuntecim 

Hobiler yalnızca boş vakitleri değerlendirme yöntemlerinden 
ibaret değildir. Hobiler, kariyer ve özel hayatınızda yeni 
kapılar açmanızı sağlayan birer anahtar olabilirler… Biraz 
merak, biraz gayret ve neşeli arkadaşlarla hayatınızı daha 
keyifli, çok boyutlu ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.  

Kariyer ve Başarının Anahtarları 
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Rahmetli dedem Osman Bey,  kırtasiyecilik yaptığı günlerde fırsat buldukça 
sattığı okul kitaplarında bulunan  şiirleri okuyup ezberlemiş ve kendisine her 
konuda çok zengin bir repertuar oluşturmuştu. Halen doksanına dayamasına 
rağmen her konuda kafiyeli bir şekilde yorum getirip en acı olaylara bile 
espri ile yaklaşabilmekteydi. Vefatından birkaç yıl öncesine kadar da en 
büyük zevklerinden biri bisiklete binmekti. Günde yaklaşık beş kilometre! 
Osman Dedem, Bor’un en sportmen büyüklerinden biriydi. “Geçti Bor’un 
Pazarı sür eşeğini Niğde’ye!” değişindeki meşhur Bor Pazarı’ndan yukarı 
uzanan  yaklaşık iki yüz metrelik dik yokuşu elinde kilolarca ağırlığında olan 
dolu pazar fileleri ile beraber koşarak tırmanırdı. Rahmetli dedem 
Abdüssamed Bey ise uzak doğu dövüş teknikleri, akvaryumculuk, kanarya 
yetiştiriciliği, kurt köpekleri, otomobiller, kürek çekme, olta balıkçılığı gibi 
konularda kendini geliştirmiş hayattan zevk almayı bilen bir insandı. Kendisi 
vefat etmeden önceki altı aylık hastalık döneminde yavrulayan kanaryalarımı 
gördüğünde tüm acılarını unutup neşelenirdi. Hatta dedeme iyi gelebilir 
umudu ile  bu yavrulardan birini dedeme hediye etmiştim ama dedem o bu 
güzel yaratığın usta bir tenor olduğunu göremeden aramızdan ayrılmıştı. 
Dedelerimin ortak yünü ise bir spor dalını ya da konuyu izlemek veya uzaktan 
takip etmekle değil, icra etmekle ve öğrenmekle meşgul olmalarıydı…Bu iki 
insan hayatı algılayışımı küçük yaşlarda etkilemiştir. 
 
Hobiler geliştirmem konusunda beni herkezden çok destekleyen babam, 
yabancı ülkelerin rengarenk pullarını evimize getirmeye başladığında henüz 
beş yaşındaydım. Titiz bir baba ve oğlu, zarfların üzerindeki pulları adeta 
bilimsel deney yaparcasına ılık su ve cımbız ile kağıtlardan ayırıyordu… 
Annem de bu hobimi destekliyordu. Kısa bir zaman sonra pul albümlerim 
dolup taşmaya başlamıştı.  

kariyer serüveni 
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Amerika, Afrika, Asya, Avustralya, tüm kıtalardan yüzlerce pul… Her biri bu 
ülkeleri görmüş pullar; Zimbave, Rusya, Japonya, Norveç, Avusturya, 
Arjantin, Kanada… Her biri birbirinden farklı konularda; Devlet adamları, 
sanat eserleri, hayvanlar, çiçekler, tarihi olaylar, olimpiyatlar ve onlarca konu 
daha… 
 
Bir pul defterinin tek bir sayfasında tüm bu konulardan birer pul olduğunu 
düşünün... Beş yaşındaki Emrah, tek bir karede yirmi ya da otuz kadar farklı 
konuyu görebiliyordu. Nijer’e ait bir kuşun rengarenk resmi, altında Latince 
ismi yazıyor, hemen ansiklopediden araştırıyoruz. Yanındaki pulda Alman 
bilim adamlarının buluşları var.  Onun yanında Kanadalı Kızılderili kavimleri, 
yanındaki pulda Japon bahçıvanlık sanatının harika örnekleri, onun yanında 
İtalyanların tarihi mekanları, yanında Avusturya Devleti’ne ait Alp 
Dağları’ndan manzaralar, Moğolistan’ın turistik mekanları, Madagaskar’ın 
tuhaf hayvanları, Malezya’nın tarım ürünleri… Bu perspektif çoğu kitapta 
olmayabiliyordu. Olsa da buradaki resimler pullar gibi bağımsız değildi. 
Pulların yerlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ancak kitapları kesmenin 
doğru olmadığını annem öğretmişti. Pullarla istediğiniz gibi oynayabiliyor, 
yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu da yaratıcılığın, türdeş veya türdeş olmayan 
nesne, olay ve olguların faydalı bir şekilde bağlanma yetisinin küçük yaşlarda 
gelişmesini sağlıyor.  
Size bir şeyi itiraf edeyim; çocukluğumdan beri görmek istediğim ülke ve 
şehirlerin çoğunu daha çocukken pullarda belirlemiştim. Amerika, İtalya, 
Avusturya, Almanya ve Danimarka’nın en güzel şehirlerini daha o yaşlarda 
kafamda belirlemiştim. Coğrafya atlasında tüm şehirleri tek tek işaretlemiştim 
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Yıllar sonra kendimi bu ülkelerde buldum. İki arkadaşımla beraber ve onbeş 
Avrupa şehrini bir ay boyunca gezdim. Sırt çantam ve Interrail tren biletim ile 
Roma’dan Kopenhag’a kadar… Parklarda, bahçelerde, tren vagonlarında ve 
bazen de hostel denilen sırt çantalı gezginlerin kaldığı minik otellerde 
kalarak, bisküvi ve süt ile karnımızı doyurarak… Harcadığımız para ise Ege 
sahillerimizde bir hafta üç yıldızlı bir otelde kalmanıza yetmeyecek kadar 
azdı. Bir ay boyunca dört ülke ve onbeş Avrupa şehri… Minik dostlarım 
pullar ile başlayan bir macera! 
 
Pul koleksiyonculuğunu bilimsel anlamda etüt etmem ise Kadıköy 
Filatelistler(Pul Koleksiyoncuları) Derneği’ne üye olmamla başladı. Tek 
sayfada onlarca konu vardı ama bunları artık yavaş yavaş tasnif etmek ve 
düzenlemek gerekiyordu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filateli(Posta Bilimi) sayesinde ilgi alanlarında bir insanın bilgi ve kültür 
seviyesini muazzam bir şekilde arttırabileceğini öğrendim. Atmış kadar 
ülkeden dokuz yüzden fazla farklı balık pullarından oluşan koleksiyon 
akvaryumculuk hobisinde derinleşmemi sağladı. Kırk çeşit akvaryum balığını 
ve aralarındaki ilişkileri saatlerce gözlemledim. Bilimsel araştırmalar 
sonucunda akvaryumun stresi azalttığını ve zeka kapasitesinin artmasına 
katkıda bulunduğunu öğrendim. Yetmiş beş litrelik bir akvaryumda farklı 
türde su bitkilerinin filizlenebildiğini, suyun asit oranının önemini, her canlının 
farklı görevler üstlendiğini bu ufacık cam ekran bana öğretti… 
 
Koleksiyonculuk merakım; Alp Dağları’nda çadır altında yağmurun sesini 
dinlememe, Roma’da Leonardo Da Vinci ve Michalengelo’nun sanat 
eserlerini on santim yakından incelememe, Berlin’de duvarlardaki kurşun 
izlerine yakından bakıp  2. Dünya Savaşı günlerini hissetmeme, Baltık 
Denizi’nin hırçın dalgalarını aşarken  Kuzey Kutbundan gelen buz gibi 
rüzgarları ciğerlerime çekmeme  ve dostlarımla ömür boyu hatırlayacağım 
anılara sahip olmama neden oldu… 

Türkiye Cumhuriyeti Koleksiyonu, Balıklar 
konulu pul koleksiyonu, Arama Kurtarma 
konulu pullar, tarihi ve kültürel eserlerle 
ilgili pullar vb… Genel kültür bir süre 
sonra ilgi duyduğum konularda filatelist 
merceğinden bakarak uzmanlaşmamı 
gerektiriyordu.  
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Zaman içinde diğer filatelistlerle tanıştım ve birçok sergiye katıldım. Bu 
sergiler ciddi anlamda bir kuruma bağlı olarak ilk organizasyon 
deneyimlerim oldu diyebilirim.  
 
Ulusal sergide bronz ve gümüş madalya aldım. Kadıköy Ardından 
İngiltere’de bir sergide dostum Mehmet Yılmazata ile beraber Türkiye’yi 
temsil ettik. Ülkemizin uluslar arası platformda tanıtımına katkıda bulunduk… 
 
Bu hobi, “Kıbrıs Savaşı’nda adaya ilk ayak basan Türk askeri” ünvanına 
sahip, Filatelist Mahmut Emirmahmutoğlu ile tanışmama vesile oldu. Kendisi, 
bazı yabancı devlet adamlarının ve hatta kral ve soyluların filatelik 
danışmanlığını da yapıyordu. Mahmut Bey’in yakın dostu, seksen altı yaşında 
Kaçkarlara tırmanmaya hazırlanan Merhum Filateli Hocam, Dernek Başkanı 
Melih Dölay, beni atletizm yapmaya teşvik etti.  
 
Kendisi, elli atmış yıl önceki Türkiye yüzme şampiyonlarındandı ve bu  vesile 
ile yüz yirmi yaşına kadar spor yapabileceğimi idrak ettim. Sporun ve özellikle 
atletizmin değerini anlamama yardımcı olan bu değerli insan, enerji dolu bir 
kişiydi… 
 
Üniversite’nin atletizm takımına girdim. Atletizm, yeni arkadaşlar ve dünyalar 
edinmeme yardımcı oldu. Göktuğ Öztürk’le antremanlara başladım. Göktuğ 
Öztürk aynı zamanda mağaracıydı ve bu sayede  mağara keşiflerine 
katıldım, doğada kamp yapmanın zevkine vardım. kampçılığa bu 
kamplardan birinde Arama Kurtarma konusuna Caner Demir sayesinde 
merak sardım. Sayısız kurtarma operasyonunda gönüllü oalrak yer aldım, 
İran’da Uluslar arası Kurtarma Operasyonuna katıldım. Bu çalışmalarda çok 
değerli bilgiler edindim. Hayatım çorap söküğü gibi zenginleşiyordu. 
Ucundan tutup çekmiştim bile! 
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Küçük bir çocuğun farklı ülke ve konular hakkında 20 pula tek karede 
bakması gibi bizlerde hayatımızı farklı insanlarla, konularla ve kültürlerle 
zenginleştirebiliriz… Bu zenginlik zamanla bize yeni hobiler, seyahatler ve 
arkadaşlar kazandırabilir, tahmin bile edemeyeceğiniz kapılar açabilir… 
Bu arada yeni bir koleksiyona başlamayı düşünüyorum. “Arama Kurtarma 
Ekip Armaları”  Değerli Yazar ve Oyuncak Koleksiyoneri Sunay Akın ile 
Göztepe‘de bulunan oyuncak müzesinde yaptığımız sohbet  koleksiyonerlik 
ve koleksiyon yapılan objenin hikayesini araştırma üzerinde bana ilham verdi. 
Osmanlı İtfaiye Teşkilatını oluşturan “Tulumbacılar”’ı araştırmaya başladım. 
Sunay Akın’ın oyuncak müzesi şu anda dünyanın en iyi müzelerinden biri 
arasında yer alıyor ve sizleri bekliyor… 
 
Bundan birkaç yıl önce, Arama Kurtarmacı arkadaşlarım sayesinde ünlü 
klasik müzik orkestra şefi Cem Mansur ile sohbet etme fırsatımız oldu. Cem 
Mansur, müzik ile herkesin ilgilenebileceğini ve hayatına müziği dahil eden 
insanların çok daha verimli ve mutlu bir yaşamları olduğunu vurguluyordu. 
Oysa o zamana kadar ben gitar, org, ney hatta rebap bile çalmayı denemiş 
ancak kısa sürede çalamayacağımı anlayıp vazgeçmiştim. Kendimi üstadın 
yanında kabiliyetsizlik abidesi gibi hissetmiştim… 
 
Derken bir gün Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü’nün 
düzenlediği bir mağaracılık kampına sevgili arkadaşım, kitap tercümanı ve 
müzisyen olan Levent Kartal,  daha önce hiç görmediğim Orta Asya, 
Kızılderili ve Aborjin müzik enstrümanları getirmişti. Her birimizin eline birer 
adet tutuşturdu ve sabaha kadar ateş başında müzik yaparak eğlendik. Bu 
harika gece sonunda vurmalı sazlara karşı bir parça daha yatkın olduğumu 
anladım. 
 
Geçen yıl ise eşim ud, ben de bendir dersi almaya başladım. Müzik dersleri 
esnasında bizlere yepyeni kapılar açıldı. Geçen günlerde bir TV kanalında yer 
alan konserde bile yer aldık! Oysa ki bu işi nasıl kıvıracağız diye 
düşünüyorduk. Evet, müzik konusunda çok becerikli olmayabilirdik, ancak 
düzenli olarak çalışınca kendi ölçeğimizde bir şeyler yapabildiğimizi 
gördüğümüzde kendimize olan özgüvenimiz pekişiyor… Yapamam demeyin, 
deneyin! Hobiler size ve başkalarına yepyeni kapılar açacaktır. Yeter ki sebat 
edin ve hobilerinizi yalnızca bir zaman değerlendirme aracı olarak değil, size 
bilgi, beceri ve hatta yeni bir mesleğin kapılarını açacak bir çalışma olarak 
değerlendirin. 
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Yüksek Lisans Döneminde Taksim’de gezerken bir afişe rastladım “Senaryo 
Yazarlığı Kursu”… Senaryo yazarı olmayı düşünmememe karşın ücret oldukça 
uygundu ve bu kurs yazarlık becerilerime katkıda bulunabilir düşüncesi ile 
kaydımı yaptırdım. Ancak kursa tek başıma gitmektense, dostlarımla beraber 
katılmayı istiyordum. Böylelikle bu vesile ile dostlarımı da görme fırsatım 
olacaktı. 
İletişim Fakültesi’nde ve sektörde birçok tanıdıklarım olmasına karşın mail 
göndererek yaptığım duyurudan sonuç alamadım. Kursun başlangıcından bir 
gece önce o sırada Mimar Sinan Güzel Sanatlar bölümünde okuyan Orçun 
Köksal’a teklif ettim. Orçun, musıki grubundan arkadaşımdı ve o günlerde 
üniversiteden mezun olmak için derslerine ağırlık veriyordu. Ancak tüm 
yoğunluğuna rağmen, gelmeyi kabul etti ve birkaç hafta sonu boyunca ünlü 
yönetmenlerden ve senaristlerden seminer aldık. Orçun, senaryo yazarlığına 
meraklıydı ancak o güne dek bu konuda somut bir adım atmamıştı. Bu kurs, 
Orçun için güzel vesile oldu diyebiliriz… 
 
Kurstan çıkınca da Beyoğlu’nda çay içip sohbet ediyorduk. Üstelik, bu kurs 
da öykü yazarları, senaristler, çizgi roman yazarları, şairler gibi sıra dışı 
insanlarla arkadaş olduk. Kurs bitti ve sertifikalarımızı aldık. Ben, Senaryo 
yazarlığı üzerine çalışmadım ancak Orçun bu işin üzerine giderek genç yaşta 
harika bir başarıya imza attı… Semih Kaplanoğlu’nun ekibinde yer aldı ve 
“Yumurta” filmi ile dünyaya açıldı… O “Senaryo Yazarı Orçun Köksal’dı“ 
artık… “Altın Portakal Ödüllü Senarist, Orçun Köksal…” Aziz dostum 
ardından, Cannes Film Festivali’ne katılarak genç yaşta büyük bir başarının 
altına da imza atmış oldu… 
 Yukarıda anlattığım posta pullarıyla başlayan açılımlar umarım size hobilerin 
faydası üzerine ilham verecektir. Hobiler yalnızca boş vakitleri değerlendirme 
yöntemlerinden ibaret değildir. Hobiler, kariyer ve özel hayatınızda yeni 
kapılar açmanızı sağlayan birer anahtar olabilirler… Biraz merak, biraz 
gayret ve neşeli arkadaşlarla hayatınızı daha keyifli, çok boyutlu ve eğlenceli 
hale getirebilirsiniz. 
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Değişim kaçınılmazdır. İş hayatındaki değişimleri nasıl 
göğüslemeli, neler yapmalı?  

Organizasyondaki değişim çoğu zaman kaçınılmazdır. Bugün şirketler sadece 
ülkesinin ekonomisinden değil, dünya ekonomisinden de etkileniyor. 
Globalleşmenin getirdiği artan rekabet gücü şirketleri de değişime zorluyor. 
  
Şirket satın almaları, şirket birleşmeleri, şirketin küçülmesine karar verme, 
şirketin yeniden yapılanması gibi kararları veren tepe yönetim, bunu şirketin 
hayatta kalabilmesi , daha karlı ve başarılı olabilmesi için gerekli görüyor. 
  
Duydunuz mu? 
-Bizim şirketi satıyorlarmış. 
-Bizim şirket XYZ şirketi ile birleşiyormuş.  
-Bizim şirket küçülmeye karar vermiş.  
-Bizim şirket yeniden yapılanmaya gidiyormuş gibi   konuşmaları, şirket 
çalışanları panik havasında bir birine aktarır. Bu aşamada önemli olan üst 
yönetimin bu kararını en kısa zamanda ve en doğru bir şekilde ve aynı anda 
tüm çalışanlara iletmesidir. Aksi halde gerçek olmayan söylentilere ve 
dedikodulara zemin hazırlar.  
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Şirketin “Değişim” kararını alması ile genel müdürden, kapıdaki güvenlik 
elemanına kadar herkes olumlu ya da olumsuz olarak etkilenir. Bu dönemde 
üst yönetim , şirketi asıl oluşturan insan/çalışan kavramını çoğu zman göz ardı 
eder. Yönetim her ne kadar her şeyin yolunda olduğunu söylese de, çalışanlar 
haklı olarak endişe ve korkuya kapılır.  
 
Acaba benim işime son verilir mi?  
Eğer işime devam edersem; 
  aynı işi mi yapacağım?  
  aynı maaşı mı alacağım?  
  aynı konumda mı olacağım? gibi soruları sürekli olarak kendisine sorar. 
  
Değişim pek çok kişi tarafından istenmez, hatta çalışan değişime direnir. Bu 
durum onlar için çok stresli bir süreçtir. Çünkü insan doğası itibariyle aynı işleri 
ya da benzer sorumlulukları yapmak ister. Böylece kendini daha güvende 
hisseder. Bir şeyden nefret eder ki bu da “BELİRSİZLİK’’ tir. İşindeki belirsizlik, 
bulunduğu konumdaki belirsizlik gibi. Bu süreç de çalışanı ve tepe yönetimi 
bazen gereksiz ve yanlış kararlar almaya zorlayabilir.  
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Bu Durumda Tepe Yönetim Ne Yapmali? 
 
Değişim sürecinde: 
 
1- Öncelikle bu değişimi gerçekleştirecek takımı doğru seçin. Yaptığı iş 
konusunda bilgili, en güvenilir, çalışanların ve şirketin çıkarlarını koruyacak, 
en iyi uyumu gösterecek bir takım oluşturun.  
 
2- Bu süreçte olayın hukuksal ve finansal yönüyle ilgilenirken, o şirketi 
oluşturan en önemli unsura yani çalışanları ihmal etmeyin.  
 
3- Çalışanlarınızı değişim süreci başlar başlamaz her şeyden haberdar edin. 
Çalışanlar  her zaman yönetimden en doğru ve en kesin bilgileri duymak 
isterler; haberler iyi ya da kötü olsa da.  
 
4- Onlara personel ve kariyer düzenlemeleri hakkında planlarınızı söyleyin. 
  
5- Çalışanlarınızın düşüncelerini dinleyin.  
 
6- Değişimin şirkete sağlayacağı yararları çaluışanlarınıza en iyi şekilde 
anlatın.  
 
7- Çalışanlarınızla zaman geçirin ve onları motive edin.  
 
8- Değişim sürecinde bazı çalışanların işten çıkarılabileceğini öğrenir 
öğrenmez söyleyin. 
 
9- İşten ayrılacaklara başka bir iş bulmaları için ek süre verin. İnsan kaynakları 
departmanının bu konuda yardımını isteyin. Çalışanları maddi ve manevi 
mağdur etmeyecek bir işten çıkış paketi oluşturun. Başka şirketlerde iş 
bulmasını sağlayın.  
 
10- Gerçekçiliği olmayan haberler, çekiciliği olmayan haberler, dedikodulara 
karşı önlem alın. Hiçbir gerçek değeri olmayan söylentiler, çalışanları olumsuz 
yönde etkiler, onların moralini ve iş tatminini düşürür. 
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Bu Durumda Çalışanlar Ne Yapmalı? 
  
Değişim Sürecinde: 
 
1- Değisime hazırlıklı olun. 
Bu kaçınılmaz durum karşısında “Ben ne yapabilirim” diye duşünün. 
Arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapın.Değişen duruma karşı kendi çıkarlarınızı 
koruyacak nasıl bir çözüm bulabilirsiniz, bunu düşünün. 
  
2- Üzüntünüzü, gelecek hakkındaki endişelerinizi belli edin. 
Şirketteki bazı kişilerin işten çıkarılması ile doğan korku ve endişe iklimi, sizin 
bazı konularda düşüncelerinizi söylemenizi riskli duruma getirebilir. Ama 
şirketinize tüm kalbinizle bağlı iseniz daha adil çalışma koşulları veya 
yaşanan olumsuzluklar v.b. konusunda mücadele etmelisiniz. 
 
3- Gerçekci olmayan bekleyişe karşı dikkatli olun. 
Organizasyondaki değisim ile üst yönetimin gerçekci olmayan bekleyişleri 
olabiliyor. Örneğin; azalan iş gücüne rağmen verimlilikteki  çok çabuk bir 
artış beklentisi gibi. 
  
4- Kendinizin ya da başkalarının kullanılmasına, kötü davranışlara izin 
vermeyin. 
  
5- Artan iş baskısı ve iş talebini üst yönetime bildirin. 
Azalan iş gücü sayısı ile üç kişinin yaptığı işi,bir kişiye yaptırmak (çalışanın 
maaşında bir artış yapmadan) ve daha fazla verimlilik beklemek , yönetimin 
yaptığı hatalardan biridir.  
 
6- Tatil günlerinizi, öğle tatili sürenizi ya da iş molalarınızı aynen koruyun. 
Artan iş yükü ile öğle tatilinde, hafta sonlarında ya da iş saatleri dışında da 
çalışıyorsanız, bos zamanlarını kullanamaz olursunuz ve bu da enerji kaybı, 
verim düşüklüğü ve sağlık sorunlarına yol acar. 
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7- Bu süreçte ailenizi ihmal etmeyin. 
  
8- Böyle stresli bir durumda kötü alışkanlıklar edinmeyin. Kötü alışkanlıklar 
bu dönemde çözüm değil sorun olur. 
  
9- Pozitif düşünün. Olaylara gerçekci bir şekilde bakıp pozitif ve negatif 
yanlarını görmeye çalışın. Her türlü endişenize rağmen pozitif düşünmeye 
çalışın. Sizin yarattığınız pozitif düşünce ve davranış diğer çalışanları ve örgüt 
iklimini de olumlu olarak etkiler. 
  
10- Yaratıcı olun. 
Problem çözümüne odaklanın, yeni fikirler geliştirin. “Beyin firtinasi” 
yapilması değişim sürecinde etkili bir yoldur. 
  
11- Iş yerinizdeki değerinizi artırın. 
Problemli bir iş alanından ya da projeden sorumluluk alıp , bu konuda 
çözüm yolları bulabilirsiniz. Bu dönemde endişeleri bir kenara birakıp, şirkete 
en etkin ve verimli bir şekilde nasıl yardımcı olabilirim sorusuna cevap arayın.  
 
12- Başarılarınızı kutlayın. 
Iş dünyasında genellikle işletmenin hedefleri için; problemlere, hatalara, 
engellere odaklanılır. Çok az sayıda da olsa bazen başarılar kutlanır. Oysa 
küçük başarılar da kutlanmayı hakediyor. Çok fazla para harcamadan, 
aniden yapılan küçük bir kutlama ile çalışanların motivasyonunu yükseltmek, 
şirkete baglılık duygusunu atırmak  önemlidir. 
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13- Haberleşme kanallarınızı geliştirin. 
Üst yönetimden şirketteki değişim ve olacaklar hakkında yeteri kadar bilgi 
almıyorsanız , böyle bir talebiniz olduğunu söyleyin ve bunun için diğer 
çalışanlar ile birlikte bu süreçte haberleşmenin etkili ve anında yapılması için 
bir öneri geliştirin. 
  
14- Etkili ve verimli çalışın. 
Şirketinizdeki değerinizi artırmak istiyorsanız daha etkin ve verimli nasıl 
çalışabilirsiniz , bunun yollarını araştırın. 
 
15- Baskalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenin. 
Organizasyondaki değişim konusunda , başarılı olmuş kişilerden bunu nasıl 
başardığını öğrenin, başarısız olmuş kişilerin yaptığı hatayı siz yapmayın. Bu 
konu hakkında araştırma yapın, kitap okuyun. 
  
16- Değisimi isteyin. 
Organizasyonlarda zaman zaman değişimler olur. Önemli olan bu dönemde 
sizin değişimi isteyen tarafta mı yoksa istemeyen tarafta mı olduğunuz. Karar 
sizin. 
  
17- Size ve çalışma arkadaşlarınıza adil olmayan, maaş ya da tazminat 
ödemesi yapıldığında ,bunu yönetime bildirin, bu konuda sessiz kalmayın; 
hakkınızı arayın. 
  
18- Asla ben bu işte en iyiyim, bana bir şey yapamazlar demeyin. 
Organizasyondaki değişim tamamlandıktan sonra ben bu süreçte başarılı 
oldum artık bana bir şey olmaz yerine; yeteneklerimi nasıl geliştiririm, işimde 
daha fazla nasıl başarılı olurum, astlarıma nasıl yardımcı olabilirim, liderlik 
rolünü nasıl üstlenebilirim gibi sorularınıza cevap arayın ve bunu 
gerçekleştirin. Aksi halde gelecekteki ilk değişim kararında işten 
çıkarılacaklar listesinde ilk sırada olabilirsiniz. 
  
Yararlanılan kaynaklar;By Morton C. Orman,”18 Ways To Survive Your 
Company’s Reorganization,Takeover,Downsizing,or Other Major Change.” 
Makalenin “Bu durumda çalışanlar ne yapmalı?” kısmında yukarıdaki 
kaynaktan bazı alıntılar yapılmıştır. 
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Yasemin SUNGUR 

Kariyer Sohbeti ‘nde bir doktor var… 
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Bu ay bir doktor konuğumuz var. Dr. Özgür Turgay 
Ancak tıp eğitimi ve sonrasında farklı şekillenen bir kariyer 
hikayesi okuyacağız. 
  
Şu anda yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız? 
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetlerinin Genel Müdürüyüm. Acil Sağlık, Evde 
Sağlık ve İşte Sağlık konularında pazarı belirleme ve büyütme konusunda 
ciddi çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli konularından 
birisi olacak olan Mobil Sağlık konusunda ülkemize liderlik yapmaya 
çalışıyoruz. 
 
Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin 
yaptığınız işi yapan birisinin günü nasıl geçer?  
Sabah gelir gelmez iş planlarının üzerinden geçer ve acil-önemli konu varsa 
hızlıca üzerinden geçerim. Genelde bir haftalık programım önceden 
belirlidir ve yaklaşık günde 6-7 arası iç veya dış toplantım oluyor. Ciddi bir 
satış aktivitemiz de olduğu için genelde müşteri ziyaretleri 
gerçekleştiriyorum. Öğle yemekleri eğer planlı olarak dışarıda değil ise 
ofiste hızlıca halledip çalışmaya devam ediyorum. Gün içi mutlaka 1 saatlik 
sakin bir zaman ayarlayıp düşünme ve planlamaya harcıyorum.   

kariyer sohbeti 
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İş hayatınıza başlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız? 
İşe Tıp Fakültesi son sınıfta bu alandaki ilk çağrı merkezinde part-time 
başladım. Mezun olur olmaz sahayı tatmak ve hekimliğimi kullanmak için 
ambulans ve değişik acil servislerde çalıştım. 1 yılın sonunda Medline’nın  
operasyon müdürü olarak atandım ve ondan son sırasıyla operasyon 
koordinatörlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı( operasyonun yanı sıra dönem 
dönem pazarlama&satış, IT ) yaptım. 8 yıllık Genel Müdür yardımcılığım 
sırasında Türkiye’nin ilk digital medikal çağrı merkezi kurulumu, ilk üyelik 
paketleri, JCI tarafından akredite edilen dünyadaki ikinci medikal transport 
şirketi ve Pazar liderliği gibi bir çok ilke imza attık. Bu süreçte İşletme Yüksek 
Lisans Programını da bitirerek eğitim sürecimi işletme tarafında da 
tamamladım. Ardından 2008 yılı Temmuz ayında Acıbadem Sağlık Grubu 
bünyesinde Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunu yaptık ve o 
tarihten beri Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetlerinin Genel Müdürlüğünü 
yapıyorum.  
 
Örnek aldığınız birileri var mı? 
Gerek vizyonu gerekse karar kalitesi ile grubumuzun kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Ali Aydınlar ve dünyanın en büyük şirketini 
yaratan Steve Jobs. 
 
Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  
Genelde sıfırdan kurulan ve yeni pazarlara hitap eden şirketlerde çalıştım. 
Bunlarda özellikle operasyon ve Pazar anlamında hep bir fardındalık yaratma 
güçlüğü yaşadık. Cep telefonlarının geçirdiği evrim gibi bizim endüstrimizde 
bu evrimi zorda olsa geçiriyor. Bunun yanısıra özellikle hekim ve hemşire 
sıkıntısı neredeyse her dönem devam etti. 
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Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 
Her zaman doktor olmak istedim. 
 
Nasıl bir öğrenci idiniz? 
Genelde yaramaz ve ele avuca sığmaz bir yapım vardır. Bu da 
öğretmenlerimi zaman zaman çok yorardı. Ama aynı zamanda çalışkanda 
olduğum için fazla problem yaşamazdım. 
 
En sevdiğiniz dersler hangileri idi? 
Matematik ve Fizik. 
 
En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri dikkatinizi 
çekerdi? 
Gülseren Yavuz ve  Hatice Kalyoncu, Fatoş Özçörekçi ilkokul 
öğretmenlerimdi ve o zaman çok yaramaz bir öğrenci olmama rağmen 
benimle ilgilenmekten hiç vazgeçmezlerdi. 
 
Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 
katılıyordunuz? 
Küçüklükten beri bilgisayarlar ve maket yapımı ilgi alanımda oldu. Hala da 
devam ediyorum. Tiyatro ve koro faaliyetleri ve takım sporlarına katılırdım. 
 
Üniversite eğitiminiz size neler kattı? 
Ben Tıp Fakültesi mezunu olduğum için aslında zor ama bir o kadarda zevkli 
bir eğitim oldu. İnsan hayatına dokunan böyle bir mesleği öğrenmek için 
harcadığımız her türlü emeğe değdi. Özellikle çok değerli hocalarımız iyi bir 
doktorun önce iyi ve vicdanlı bir insan olmasını öğretmesi çok önemliydi. 
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Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti? 
Evet, bugünlere gelmemde en büyük katkısı olan ve bu meslekte kendimi 
geliştirmemde yardımcı olan önemli bir süreçti yaptığım stajlar. Aslında bu 
meslekte gelişen teknolojiyle nerdeyse her gün yeni bir şey öğrendiğiniz için, 
geride bıraktığım her gün her yıl, kariyerim için bir sonraki yükselişime sebep 
olan bir staj dönemidir diyebilirim. 
 
Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen? 
Aslında var, okulun son sınıfına geldiğimde en önemli beklentim ve tüm 
çalışmalarım TUS sınavını kazanıp kardiyolog olmaktı ancak part time olsa 
da bir acil alarm merkezinde çalışmam ve orasının beni çok etkilemesi 
sonucu bütün kariyer planım değişti. Hiç TUS sınavına girmedim ve sadece 
bu işi büyük bir tutkuyla yapmaya başladım. Yani o zamanlar beni 
yönlendiren şey beynim değil kalbimdi. 
 
Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Değişik fikirler oluşturabilecekleri ortamlar yaratsınlar ve devamlı okusunlar. 
Dünya çok hızlı değişiyor ve belirli bir fikrin etrafına hapsolunca değişimi 
ıskalama şansları var. Ben oldum olası her kültür, ekonomik seviye ve 
ideolojiden insanlarla görüştüm, fikir alışverişinde bulundum ve hala da 
bulunmaya çalışıyorum. Değişimin en önemli konu olduğu günümüz 
dünyasında ortaya çıkan tüm belirtileri okumak büyük önem taşıyor. Her 
şeyden önemlisi ise her gün yapmaktan mutluluk duyacakları meslekler 
seçsinler aksi takdirde ömür boyu bunun sıkıntısını çekeceklerdir. 
 
İş görüşmeleri/mülakatlarda ilk neye dikkat edersiniz? Ne gibi özellikler adayı 
öne çıkarıyor?  
Yönettiğim tüm şirketlerde olduğu gibi personelde de en önemli anlamaya 
çalıştığım konu sürdürülebilirlik. Eğer kurum ile çalışan aralarında 
sürdürülebilir bir ilişki yaratırlarsa çok ciddi başarı oluyor. Diğer konuda 
yaptığı işe olan tutkusu. Eğer bu eksik ise hiçbir şansı olmuyor. 
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Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Yeniliklere açık, idealist.  
 
Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Yeniliklere açık, idealist.  
İşinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliştirmek istersiniz? 
İnsan her geçen gün bir yeni şeyler öğrenir. Özellikle sağlık sektörü ve tıptaki 
gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri hayata geçirip insalara fayda 
sağlayabilmek benim için çok önemlidir. Bu yüzden, tıpta ve sağlık 
sektöründe hızla gelişen teknolojiyi takip ettiğim sürece kendimi geliştirdiğimi 
düşünüyorum. 
 
İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz? 
Belli bir plan-program dahilinde çalışmaya özen gösteririm. Ayrıca insan 
kişisel gelişimi için ne kadar okur, araştırırsa işinde ve özel hayatında da 
başarı ve mutluluğu sağlayabilir. 
 
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Aileme ve kendime vakit ayırmaya çalışırım.  
 
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  
Mutlaka belirli zamanlarda maket yapımıyla ilgilenirim.  
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Abdurrahman Kansu 
Korkular 

Korkular çok büyük yaratıcılardır. İstek ve hayâllerimizden 
daha hızlı, çabuk ve güçlü sonuç verirler. 

formül 

Evet; şüphelerimiz ile harekete geçen ve yerleşen korkularımız. Kimin? Bizim. 
Korkunun seni bir kere bile olsa ele geçirmesine izin verirsen, içine 
yerleşerek tüm yaratıcılığını elinden alır. Tahmin bile edemezsin 
yaptıklarını…  
 
İşinden eder adamı. Eşinden eder adamı. Sevgiyi kaybettirir. Kendi kendinin 
efendisi olma imkânını alır senden. Özgürlüğü alır. Bağımlı, köle hale getirir.  
Bir durumdan korkmak, kesinlikle o korkunun gerçekleşmesini sağlamak 
anlamına gelir. Korkular, kısa bir zaman aralığında gerçekleşerek, 
somutlaşır. Biz ise başlarız “dış dünya” diye suçlamaya, kendi korkularımızın 
bizi esir almasının karşılığında. 
 
Çocuğun ile ilgili korkuların mı var? Emin ol ki; gerçek olur. 
Eğitimin ile ilgili korkun mu var? Emin ol; gerçekleşir. 
Başarma korkun mu var? Emin ol ki; başaramazsın. 
Fakirlik korkun mu var? Emin ol; fakir kalırsın. 
Yaşlılık korkun mu var? Emin ol ki; yaşlanacaksın. 
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Kaza, belâ korkun mu vardı senin? Kesin… 
Ve en önemlisi ölüm ve kaybetme korkun mu var? Kesin ölür ve kaybedersin. 
 
En güçlü korkumuz, ölüm ve kaybetme korkusudur hayatta. 
 
İnsan aşırı bağlılığın oluştuğu tüm durumlarda, başka bir değişle bir şeye 
sahip olmaya çalıştığı zamanlarda, kaybetme duygusunu da yaşamaya 
başlar: Allah’ın sistemini hatırlamaz, kaybetme korkusuna kapılırız.  
Çocuklarımızı, ana babamızı, eşimizi, ailemizi, paramızı, malımızı, 
sağlığımızı. Vücudu, güzelliği, gençliği kaybetmekten korkarız. 
Kaybetme korkusu başlayınca, kaybedişler de başlar ve ardından daha kötü 
bir duygu platformuna geçilir. Aşırı bağlılık ve “Her şeyi senin zannetme” 
duygusu, kaybetme korkusu ile kardeştir. Birbirlerini bozarlar. Bunun için aşırı 
bağımlı duygular, zarar verir. 
Kaybeder, üzülürsün. 
Kaybeder, öfkelenir, kızarsın. 
Kaybeder, nefret eder, suçlarsın. 
Kaybeder, öldürürsün. 
Oysa; dünyada hiçbir şeyin sahibi olamazsın. Sadece sen olabilirsin. Öz 
benliğini yükseltebilir insan. Kaybetme korkusunu yaşamayan, kaybetmez 
asla! 
 
Bu dünyaya gelme amacımız; özvarlığımızı, ruhsal varlığımızı yükseltmektir. 
Biz mala, mülke, paraya, evlâda, eşe tapmaya başlarız oysa. Tapmak demek, 
kaybetmek demektir. Tapmak demek, putlaştırmak demektir. Tapmak demek, 
inkâr etmek demektir: Önce kendini, sonra da Allah’ı. 
Bu durumda kaybetme korkusunun yerine “Sevgi” ve “Olmak” duygusu 
konmalıdır. Korkunun yerine sevginin tekâmülü gerekir. Aslında insan, en 
fazla kendinden korkar. 
 
Korkularımız çok güçlü yaratıcılardır. Tüm korkularımız bir zaman aralığında 
gerçekleşir ve biz kendi oluşturduğumuz durumu inkâr eder, hep ikinci suçlu 
ararız. Ona, buna, kadere hatta Allah’a sitem ederiz. Sadece korkarak, 
yarattığımız sonuçların sebebini, dışarıda ararız.  
 
Dış dünyada korkulacak hiçbir şey yoktur: Dış dünyayı sen yaratıyorsun. Sen 
korkularından kork ve terk et korkuları. 
 
Hayatın akışına güveniyorum ve kendimi ona bırakıyorum.                                                                              
(Her gün tekrar edin) 
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Small Talk : Ayaküstü Konuşmaların  

İş Hayatındaki Önemi Zeynep KIYAK 

alternatif  İK  sözlüğü 

Günlük yaşantımızda, sık sık ayaküstü konuşuruz. Vaktimiz 
olmadığı için, çok fazla derine odaklanmadan, kısa 
sohbetler yaparız ve farkında olmadan çoğu şeyi de bu 
konuşmalarda geçiştiririz. Peki, bu konuşmaları biraz daha 
stratejik yöntemlerle yaptığımızda, bize nasıl dönebileceğini 
hiç düşündük mü? 
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Rastladığı veya tanıştığı kişilerle mutlaka konuşulacak birşeyler bulmak, 
havadan sudan konular olsa bile, iletişim kurmayı becerebilmek, bir anlamda 
yetenek işi. 
 
Uzun süredir konuşmak istediğiniz Pazarlama  bölümünün müdürüyle 
asansörde karşılaştınız. Gülümseme ve selamlaşmanın ardından, asansörden 
indikten sonra konuşmaya devam edebilirsiniz.  Epeydir kendisine sormak 
istediğiniz şeyler için, en azından bir ‘açık kapı’ bırakabilirsiniz. 
 
Bizim “Havadan sudan konuşma” veya “hoş beş etme” diye ifade ettiğimiz 
ayaküstü konuşmaları, Amerikalılar Small-talk olarak adlandırıyor. Ve bunu 
bazı noktaları dikkate alarak yaptığımızda, bize katacağı artıları oluyor. 
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Çünkü small-talk’ta konuyu açmak, ilk konuşan taraf olmak önemlidir. Bir 
kokteyle gittiniz diyelim, kimseyi tanımıyorsunuz, birisinin yanına gidip “Ne 
içiyorsunuz?” diye o konuşmayı başlatabilmek ya da çalışansanız, bir 
üstünüze “Çok hoş olmuşsunuz”, “Kravatınız çok yakışmış” diyebilmek, 
cesaret gerektirir. Çok sakin, suskun kimseler bile bunu, zamanla yapabilirler 
aslında. 
 
The Fine Art of Small Talk’ın yazarı Debra Fine şöyle diyor :” Eskiden topluluk 
içinde, kendimi çok rahatsız hissederdim. Daha sonra, bunun üstesinden nasıl 
geleceğimi düşündüm ve çevremi gözlemlemeye başladım. İnsanları 
gözlemleyerek, onlarla nasıl iletişim kurabileceğime baktım. Konuyla ilgili 
kitaplar okudum. Kimseyle ayaküstü konuşmayı aslında çok sevmediğim 
halde, her hafta üç yeni insanla konuşmaya karar verdim. Çünkü, iletişim 
kurma yeteneği, kazanılan bir hüner”.   
(http://www.debrafine.com/index.html) 
 
Bu yüzden özellikle işyerlerinde, iş bağlantısı yapabileceğimiz ortamlarda, 
kalabalık toplantılarda, doğru zamanda ve doğru yerde yapacağımız küçük 
konuşmalar, sosyal çevreyi genişletmenin yanısıra, organizasyonel öğrenmeye 
de fayda sağlar. Bu yüzden bununla ilgili bir espri de vardır: Derler ki, “En iyi 
bilgi yönetimi aracı, bir CRM sistemi değil, şirketteki kahve makinasının 
civarıdır. Orada buluştuğunuz meslektaşlarınızla yapacağınız iki dakikalık 
sohbet sizin bilgi paylaşımını en verimli gerçekleştirmenizi sağlar.” (Serkan 
Gülener) 
 
Toplantı masasında konuşulanlar değil de, yemekhane sırasında, kahve 
makinesi önünde veya fotokopi odasında yapılan ayaküstü konuşmalar, daha 
verimli olur. En azından bu konuşmaları, sıkılmadan, herhangi bir mecburiyet 
hissetmeden yaparsınız. 
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İşyerinde ayak üstü yapılan kısa bir sohbet, çalıştığınız kişilerle aranızda sıcak 
ve güvene dayalı bir bağ oluşmasına önemli katkı sağlar. Ayrıca, bu 
konuşmaları yaparken, iyi ilişkiler kurmayı amaçladığınız için, doğabilecek 
sorunlar, daha yüzeye çıkmadan hallolabilir. Karşılıklı konuşan insanların 
kavga etme oranı, konuşmayanlara göre çok daha düşüktür.  
 
Amerika’da small-talk olarak bilinen ve bizim ayaküstü konuşma olarak tabir 
ettiğimiz bu kavram,  günlük hayatta sürekli yaptığımız bir eylem. Bu önemli 
eylemin bazı sırlarını, Debra Fine, şöyle özetlemiş : 
(http://edition.cnn.com/2005/US/Careers/03/03/small.talk/index.html) 
 
1. İlk olarak hakkında konuşulacak 3 şey ve diğerlerinin de konuşmasını 
sağlayacak 4 genel soruyu hazırla. Eğer kişiyle daha önceden 
tanışıyorsanız,  onun hakkında bildiğiniz şeyleri hatırlamaya çalışın, örneğin 
spora olan ilgisi gibi. 
 
2. İlk merbaba diyen siz olun. Eğer diğer kişinin sizi hatırlayacağından emin 
değilseniz, adınızı söyleyin. Önce gülümseyin ve birisiyle tanıştığınızda el 
sıkışın, tokalaşın. 
 
3. İsimleri hatırlayın ve sıklıkla kullanın. 
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4. Örneğin bir toplantıda, organizasyon 
veya mekanla ilgili yorumlar yaparak 
diğer kişileri konuşmaya çekebilir, daha 
sonra konuyla ilgili açık uçlu sorular 
sorabilirsiniz. “Katılımcılar geçen yıldan 
daha fazla, ne kadar süredir bu kongreye 
katılıyorsunuz?” gibi. Ayrıca diğerlerine 
seyahatleri vb. hakkında sorular 
sorabilirsiniz. 
 
5. Konuştuğunuz kişiye odaklanın, onu iyi 
dinleyin ve geribildirimde bulunun. Göz 
temasınızı devam ettirin. Sizinle 
konuşulurken asla gözlerinizi, odanın veya 
salonun etrafında gezdirmeyin. 
 
6. Konuştuğunuzdan daha fazla dinleyin. 
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7. İlginç konular bulun. Güncel olaylara yakın olmak, sizi harika bir 
konuşmacı yapar. “Şu konuda ne düşünüyorsunuz?” “… duydun mu?” gibi 
cümleler kurun. Olumsuz ve çekişmeli konulardan uzak durun, uzun 
hikayelerden veya detay vermekten kaçının. 
 
8. Eğer özellikle tanışmak istediğiniz kişiler varsa, ulaşmanın en iyi yolu, 
onların saygı duyduğu kişiler tarafından tanıştırılmaktır. Bir arkaşınızdan, 
tanıştırılmayı rica edebilirsiniz. 
  
9. Birisi size kartvizitini verirse bunu bir hediye olarak kabul edin. İki elinizle 
tutun ve üzerinde ne yazdığını okuyun. Daha sonra gömlek cebinize ya da 
cüzdanına koyun, değer verdiğinizi belli edin. Sonrasında hatırlamak için, 
kartvizite mutaka not alın : “Şu toplantıda tanışmıştık, x şirketinden, filan 
uzman” gibi. 
 
10. Kendi beden dilinizi de izleyin. Hasta gibi gözüken insanlar diğerlerini 
rahatsız eder. Öyle olmasanız bile rahat davranın. 
 
11. Önden başlamış bir konuşmaya katıldıysanız, iyi  gözleyin ve dinleyin. 
 
12. Birkaç çıkış noktası bırakın ki, incelikle konuşmadan çıkabilesiniz. 
Örneğin “Bir müşteriyi kontrol etmem gerek”, “Öğle yemeğini kaçırdım, 
büfeye gitmem gerek” gibi. 
 
Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle suskun ve utangaç yapılı 
kişilerin, tanımadığı ama görüşmeyi istediği birisiyle iletişim kurmaları 
açısından,  yol gösterebilir nitelikte. 
 
Unutmamak lazım, isteyen ve iyi fikri olan herkes girişimci olabilir. Bunun ilk 
sırrı da, iyi iletişim kurmaktır. 
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Meriç RENKVER 

Bazı sıra dışı filmler, Amerikan sinemasının parlak örneklerinden fırsat bulup 
vizyona girse bile, seyircinin görece ilgisizliğine bağlı olarak bir rüzgâr gibi 
gelip geçebiliyorlar hayatımızdan. Genç yönetmen Jeff Nichols’ın yeni filmi 
“Sığınak” (Take Shelter) bu tür filmlerden biri. Oscar ödüllerinde adı bile 
geçmeyen 2011 yapımı filmin, kendi ülkesinin popüler birçok filminden daha 
üstün özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
  
Giderek Yaklaşmakta Olan Fırtına 
ABD’nin kırsal bir bölgesinde inşaat işçiliği yapan Curtis, karısı, sağır-dilsiz 
çocuğu ve köpeğiyle birlikte, huzurlu görünen bir hayat sürmektedir. Bölgede 
faaliyet gösteren bir şirkette çalışan genç adam çok büyük bir fırtınanın 
yaklaşmakta olduğunu, kimsenin bunun farkında olmadığını, yaklaşmakta 
olan fırtınanın bugüne dek görülmemiş bir felaket yaratacağını düşünmekte 
ve zaman zaman bu kanaatini destekleyen bir takım olaylara tanık 
olmaktadır: Gökyüzünün kararması, kuş sürülerinin tuhaf hareketliliği, 
karanlık bulut kümelerinin yer değiştirmesi, farklı renkte ve yoğunlukta yağan 
yağmur vs.  
  
Başta karısı olmak üzere çevresindeki insanların hiçbiri Curtis’in bu öngörüsü 
üzerinde durmaz ve hatta kendisine deli muamelesi yaparlar. Curtis’e 
şüpheyle yaklaşılmasında önemli bir faktör de annesinin yaşamış olduğu 
ciddi psikolojik rahatsızlıktır. Annesinin bu rahatsızlığından dolayı, genç 
adamın yaklaşmakta olan fırtına kaygısı ve buna bağlı ruhsal dengesizlikleri 
genetik bir sürecin devamı şeklinde algılanır. Ve doğal olarak tüm bu 
huzursuzluklar ve belki annesinin psikolojik geçmişi, Curtis’in geceleri 
kâbuslar görmesi ve geleceğe yönelik kaygılarının giderek artmasıyla 
sonuçlanır. Kendisinin de kendi durumuna şüpheyle bakması neticesinde 
psikolojik destek almak üzere girişimlerde bulunur. Ve filmin temel izleği, 
Curtis’in hasta mı, yoksa hisleri güçlü bir vizyoner mi olduğu ikilemi üzerinde 
gelişir. 
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“Sığınak”, kendine özgü bir üslupla çevresel-toplumsal 
gelecek üzerine sorular sordurtan bir film  

martı* 

Dünyanın Gidişatı Üzerine Bir Alegori  

sinema 
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Herkesin bir sığınağı olabilecek mi? 
Aile ilişkilerini de etkileyecek sıkıntılı günler yaşamaya başlayan Curtis, tek ve 
son çare olarak evlerinin yakınında bir sığınak oluşturmaya karar verir. 
Büyük bir fırtınanın geleceğine duyduğu kesin inançla, bu sığınağı gerektiği 
şekilde oluşturmak üzere işe koyulur. Patronuyla arasının bozulması 
pahasına, çalıştığı yerdeki iş makinelerini izinsiz olarak kullanır. Büyük bir 
emek ve zaman harcayarak, sığınakta her türlü donanımı ve stoklamayı 
sağlar. Giderek artan garip doğa olaylarının ve değişikliklerin bir kıyamet 
belirtisi olabileceğini düşünen Curtis için bu sığınak, ailesini, kendisini, 
varlığını koruyacak ve yaşamda kalmalarını sağlayacak son çaredir. 
Herkesin endişeli bakışları altında işine devam eder Curtis. Ve fırtınanın iyice 
yaklaştığını düşündüğü anda ailesiyle birlikte girer sığınağa. Sığınaktan 
çıktıktan kısa bir süre sonra anlaşılacaktır Curtis’in dünyasındaki gerçeklik. 
  
“Sığınak”, gerek sinemanın, gerekse bir tür edebiyatın özellikle son 
dönemde ele aldığı “dünyanın gidişatı” temasını kendine özgün bir üslupla 
işleyerek, bu alanda farklı bir sanatsal kulvar açıyor. Ayakları yere basan 
karakterleriyle, korku filmlerinden uzak ancak insani düzeyde hissedilen 
psikolojik gerilimiyle ve filmin temel derdini destekleyen sanat yönetimiyle, 
baştan sona duyurmak istediklerini seyirciye iletebiliyor. Ve en önemlisi, 
başta “Dünya nereye gidiyor?” olmak üzere, filmin bağırmadan sadece 
duyumsatarak ortaya koyduğu bir dizi soru: Neler olabileceğinin farkında 
mıyız? Bunun için ne yapıyoruz ve nereye sığınacağız? Herkesin sığınacağı 
bir yer var mı? Ve sığınaklarımız bizi koruyabilecek mi? Bu soruları gerek 
çevresel anlamda, gerkese modern dünyanın tahrip ettiği insan bağlamında 
düşünmek mümkün. İnsanı insandan da koruyabilecek midir bu son çare 
olarak gördüğümüz sığınaklarımız? 
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 Aynı zamanda sanatsal bir sığınak 
Cannes Film Festivali’nin “Eleştirmenlerin Haftası” bölümünde ödüle lâyık 
görülen ve dünyanın değişik festivallerinden 20’nin üzerinde ödülle dönen 
“Sığınak”, senaryoya da imza atan Amerikalı genç yönetmen Jeff Nichols’ın 
ikinci filmi. Tiyatro kökenli aktör Michael Shannon, çevresi ve kendisiyle ruhsal 
mücadele içinde olan Curtis’in hassas psikolojik çizgisini yansıtmada son 
derece başarılı. Eşi rolünde ise, Amerikan sinemasının yükselen oyuncusu 
Jessica Chastain göz dolduruyor. Gizeme ve gerilime belki hayatın içinde 
olduğu kadar yer veren, insanı temel alan ve çevresel-toplumsal geleceğin 
önemini kendine özgü bir üslupla vurgulayan “Sığınak” filmini, günümüzün 
görsel bombardımanına karşı sığınacağınız bir eser olarak da izleyebilirsiniz. 



Kitap Adı:  Soneler 
Yazar :  William Shakespeare 
Yayınevi:  İş Bankası Kültür Yayınları 
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Bu ay, 3 farklı ve birbirinden güzel kitabı konuk ediyoruz 
sayfalarımıza. Kısaca bahsetmek bizden, okumak sizden…  

     kitaplık 

martı* 

Nisan Ayının Üç Kitabı 

Sema Büyüksıvacı 

Yazarın 154 sonesinin içinde bulunduğu kitapta, ilk önce çevirmen Talat Sait 
Halman’ın önsözüyle açıklama getirmesi soneleri anlamamızda bize kılavuzluk 
yapıyor.  
 
Shakespeare’ın incecik sevgilerden yaman cinsel iştahlara kadar değişen bir 
gönül serüveninin anlattığı ve iç dünyasının sonelerinde olduğunu belirtiyor. 
İlk 126’sını güzel sarışın ve soylu bir gence yazmış. 
 
127’den 152’ye kadar esmer kadına yazılmış, 154. sonenin konusunun da 
sevgi olduğunu; ben diye konuşan ozanın Shakespeare’ın kendisinin değil, 
sanat sesi olduğunu okuyucuya açıklık getiriyor.Soneler de birinci dörtlük, 
konuyu sunar. İkinci dörtlük, konuyu geliştirir. Üçüncü dörtlük, geliştirip doruğa 
götürür. Son iki satır ise şiirin özünü ve özetini verdiğini anlatıyor. 
 
Shakespeare’ın ruhunun ve yaşantılarının bazı yönlerini apaçık ya da üstü 
kapalı olarak yansıttığı yargısına varabileceğimizi çevirmen bizlere veriyor. 
Şiirlerin hepsi birbirinden anlamlı olduğundan içlerinden 18.’yi 
paylaşıyorum…  
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“Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer? 
Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın: 
Taze tomurcukları sert  rüzgarlar örseler, 
Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın: 
Işıldar göğün gözü, yakacak kadar sıcak, 
Ve sık sık kararır da yaldız düşer yüzünden; 
Her güzel, güzellikten er geç yoksun kalacak 
Kader ya da varlığın bozulması yüzünden; 
Ama hiç solmayacak sendeki ölümsüz yaz, 
Güzelliğin yitmez ki, asla olmaz ki hurda; 
Gölgesindesin diye ecel caka satamaz 
Sen çağları aşarken bu ölmez satırlarda; 
İnsanlar nefes alsın, gözler görsün, el verir, 
Yaşadıkça şiirim, sana da hayat verir.” 
 
 
Kitapta sonelerin hem İngilizcesi hem de Türkçe açıklaması bir arada 
olması, ayrıca dikkat çekicidir. Bir kez daha Shakespear’ın Edebiyat 
Dünyasındaki yerinin farklılığı Soneleriyle de gözümüzü kamaştırıyor. 
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Kitap Adı:  Saatleri Ayarlama Enstıtüsü 
Yazar :  Ahmet Hamdi Tanpınar 
Yayınevi:  Dergah Yayınları  
 
Yazar, Turk insanını ve toplum hayatını mercek altına almış ve zaman, saat, 
insan ilişkilerini akıcı bir dille anlatmış. 
 
Okurken bu güne kadar hiçbir şeyin değişmediğini anladığınızda yazarın 
görüşünün ne kadar derin olduğunu anlıyorsunuz. 
 
“İnsanların saadet anlayışları da gariptir. Kitaplara bakarsanız, kendilerini 
dinlerseniz, insanoğlunun esas vasfı akıldır. Onun sayesinde hayvanlardan 
ayrılır. Beylik sözüyle, hayata hükmeder. Fakat kendi hayatlarına teker teker 
bakarsanız bu yapıcı unsurun zerre kadar müdahalesini göremezsiniz. 
Bütün telakkileri, hususi bağlanışları hep bu aklın varlığını yalanlar. 

 
İnsan neyi anlatabilir? İnsan insana, insanlara hangi derdini anlatabilir? 
Yıldızlar birbiriyle konuşabilir, insan insanla konuşamaz. "Nasıl böyle 
düşünebiliyorlar?" diye hayret ettim. Galiba bizi benzerlerimizin karşısında 
her gün birkaç defa çıldırmaktan bu hayret kurtarır.” 
 
Romandan aldığım bu alıntıyla ne demek istediğimi kitabı okuyarak 
anlayacaksınız 
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Kitap Adı: Kış Günlüğü 
Yazar:  Paul Auster 
Yayınevi:  Can Yayınları 
  
Paul Auster’ın anı olarak yazdığı kitapta, kendi kendini eleştirdiği, bütün 
yaşamını en ince detaylarıyla anlattığı ve okuyanı da kendiyle 
hesaplaşmaya götürmesi ilgimi çekti. 
 
Anılarını; kendini hatırlayabildiği yaşlarına geri dönerek, okuduğu okulları, 
ailesini, yaşadığı ilişkilerini, evliliklerini o dönemlerde neler hissederek 
kaleme alması okuyucuyu düşündürüyor.Siz de bir an anılarınızı,  “Acaba 
yazmaya kalkışsam bu kadar açık yüreklilikle yazabilir miyim?” diye, 
kendinize soruyorsunuz.  
 
Paul Auster’i yakından tanımak istiyorsanız, severek okuyacağınız bir kitap 
olarak tavsiye ediyor ve alıntıyla bitiriyorum: 
“Yazmak, dansın daha az gelişmiş biçimidir.” 
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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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Aylin TÜRKŞEN AYSEL  
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İştah Açıcı Filmler 

iştah açıcı filmler 

Köfte Yağmuru – Cloudy With A Chance Of Meatballs 
  
Yönetmen:   Phil Lord, Chris Miller 
Dublaj Oyuncuları:  Bill Hader, Anna Faris, Neil Patrick Haris, Bruce 
Campbell, Andy Samberg, Lauren Graham, James Caan, Mr. T 
 
Geçenlerde bir rüya gördüm, hayır olsun diyip paylaşmak istiyorum. Bir 
mucit, suyu yiyeceğe dönüştüren makine icat etmiş ve uzaya göndermiş. Ne 
sipariş edilirse onu hazırlayıp yeryüzüne gönderiyor. Hamburgerler, top top 
dondurmalar, rengarenk şekerler, pankekler, sosisli sandviçler ve daha neler 
neler yağıyor gökyüzünden. Çatısı olmaya restoranın birine girdim, herkes 
masalara oturmuş, havadan yağan bifteklerini büyük bir memnuniyetle yiyor. 
Uyurken üstümün açık kalmış olma ihtimali var. Bununla birlikte işin aslı, bu 
bir rüya değil film! Köfte Yağmuru. 
  
Flint Lockwood iyi niyetli bir çocuk, çok akıllı. Küçüklüğünden bu yana çeşitli 
icatlar yapıyor, ancak sonları hüsranla bitiyor. Büyük destekçisi olan annesini 
erken yitiriyor. Yem ve olta malzemeleri satan, derdini sadece balıkçılık 
terimleri ve atasözleriyle anlatmaya çalışan babasıyla yaşıyor.  
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Okyanusun ortasındaki Swallow Falls adasında yaşıyorlar. Sardalyalarıyla 
ünlü burası. Günün biri konserve yapıp sardalyalarını dünyayla tanıştırıyorlar. 
Ancak tutulmuyor, onca balık ellerinde kalıyor. Adasını bu felaketten 
kurtarmak isteyen Flint, işte bu dönemde icat ediyor suyu yiyeceğe 
dönüştüren makinesini. 
  
Sam Sparks ise güzeller güzeli hava durumu sunucu adayı. Adadaki 
gelişmeleri takip için görevlendiriliyor ve böylece Flint’le tanışıyor. O da 
aslında Flint gibi zeki öğrencilerden. Gözlüklü, at kuyruklu bir kız çocuğu 
olarak büyüyor. Bilim ve gökyüzüyle çok ilgili.  
  
Flint’in başını, hem icadıyla gördüğü ilgi hem de Sam döndürüyor. Özellikle 
ada başkanının baskısıyla makinesini zorluyor ve aşırı mutasyona uğrayan 
besinler, devasa yiyecekler olarak yağmaya başlıyor. Bomba gibi düşen 
köfteleri, spagetti hortumu fırtınası takip ediyor.  
 
Kendini suçlu hisseden Flint, babasının desteğiyle güç topluyor, Sam ve 
arkadaşlarıyla birlikte gökyüzüne, makineye doğru yol alıyor. Filmin sonu tatlı 
bitiyor, dünya bu felaketten de kurtuluyor. 
  
Film, Judi Barrett tarafından yazılan, Ron Barrett’in katkılarıyla çizgi roman 
haline gelen Cloudy With a Chance of Meatballs’tan uyarlanmış 3 boyutlu 
animasyon bir film. İzlerken acıkmamanız mümkün değil. Canınız hamburger 
ardından spagetti çekebilir, hatta üstüne de dondurma kaşıklamak. İşte bu 
yüzden imdadınıza yetişip köfteli spagetti tarifi paylaşıyorum. 
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Köfteli Spagetti 
Malzemeler (4 kişilik): 
Köfte için;  
300 gr az yağlı dana kıyması 
3 yemek kaşığı galeta unu 
2 tepeleme çay kaşığı Dijon hardalı 
1 tatlı kaşığı kuru kekik 
1 tatlı kaşığı kıyılmış kuru biberiye 
1 yumurta 
Taze çekilmiş karabiber 
Tuz 
Kızartmak için 2 yemek kaşığı zeytinyağı 
 
Sosu için; 
2 yemek kaşığı zeytinyağı 
1 büyük boy kuru soğan 
2 diş sarımsak 
500 gr domates 
1 tatlı kaşığı domates salçası 
1 yemek kaşığı balsamik sirke 
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 
Yarım demet taze fesleğen 
Tuz 
 
Makarna haşlama için; 
2 litre su, 
200 gr spagetti veya penne makarna 
2 çay kaşığı tuz 
1 et bulyon tableti (isteğe bağlı) 
Üzeri için parmesan peyniri rendesi 
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Yapılışı: 
Köftelik malzemeleri –zeytinyağı hariç- çukur bir kapta bir araya getirip iyice 
yoğurun, bu işlem 10 dakikayı bulabilir. Sonra yumurta-ceviz arasında bir 
büyüklükte parçalara ayırıp yuvarlayın, top şekli verin. Üzerlerini strech film 
ile kaplayıp buzdolabında 30 dakika bekletin. Daha sonra zeytinyağında 
kızartın. Amaç, pişmelerinden çok dış yüzeylerinin mühürlenmesi. Sos içinde 
bir miktar daha pişecekler. 
 
Her 100 gr makarna için1 litre su hesabıyla 2 litre suyu büyük tencereye alıp 
kaynamasını sağlayın. Bu arada sos için domateslerin kabuklarını soyun, sap 
bağlantı noktalarını ve çekirdeklerini çıkarın. Yarısını blendırdan geçirin, iyice 
öğütün. Diğerlerini ise tavla zarı küçüklüğünde küp kesin. 
Makarna suyuna tuzu, bulyonu ve spagettileri ekleyin. Arada karıştırarak 
makarna paketinin üzerinde belirtilen al dante süresinde pişirin. 
Büyük ve çukur bir tavaya zeytinyağını koyun, kızdığında içine yemeklik, küp 
doğranmış soğanları ekleyin. Saydamlaşana dek karıştırarak pişirin. Küçük 
kestiğiniz sarımsakları ve domates salçasını ekleyip 1-2 dakika karıştırarak 
pişirin. Domateslerin tümünü, balsamik sirkeyi, damak tadınıza uygun 
miktardaki tuzu ve biberi ekleyin. Fesleğenlerden birkaç yaprağı süsleme için 
ayırın. Diğerlerini ince kıyın ve sosa ekleyin. Arada karıştırarak 5 dakika 
pişirin. Makarna suyundan 3 kahve fincanı kadar alıp sosa ekleyin. 
Kızarttığınız köfteleri de dahil edip tüm malzemelerin bir arada 5 dakika 
daha pişmesini sağlayın. Aldante pişirdiğiniz makarnaların suyunu süzüp 
hemen sosa ekleyin. Hepsini iyice harmanlayın. 1 dakika bu şekilde pişsin. 
Köfteli spagettiyi makarna tabaklarına servis edin. Köfteleri en üste dizin. 
Parmesan rendesi ve fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis edin.  
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astroloji ajandası  

Hızlanıyoruz 

Tarihlerle gider, şöyle bir sıralama yaparsak… 
İletişim gezegeni Merkür 4 Nisan’da ileri hareketine başlıyor.  Mart ayından 
beri yaşadığımız teknolojik sorunlara, gecikmelere artık bir dur diyoruz. Bu 
tarihten önce elimizde toparlanması gereken işler varsa halledebiliriz. 
Sonrasında daha karar alabilir, daha hızlı düşünebiliriz. Kafa karışıklığımızın 
azaldığını, iletişim sorunlarının geride kaldığını göreceksiniz.  Yeni 
anlaşmalar, sözleşmeler yapmamız gerekiyorsa daha rahat adım atabiliriz. 
  
Yalnız 6 Nisan yakınlarında Dolunay’ın gergin etkisine dikkat etmek gerekir. 
Özellikle ilişkilerimizde cidden zorlanma yaşayabiliriz. Baharda yenilenen 
doğayla kendimizi de yenilemek istememiz normal… Ancak partnerimizin 
sorunlarını görmezden gelmemeliyiz. Sorumlulukları ihmal etmeden bireysel 
ihtiyaçlarımıza yönelmeliyiz. Tepki vermeden önce iyi düşünmeli bu 
günlerde… Baharın ilk günlerinde yaşayacağımız yüksek etkiler ne zamandır 
yapmak istediklerimize fırsat verecektir. Ancak bireysellik adım atarken 
partnerimizi dengeleyemezsek yola tek başımıza da devam etmek zorunda 
kalabiliriz.  
  
Özgürlük ve yalnızlık arasında ince bir çizgi vardır. 
İlişkilerle ilgili bir direnç noktası da 11 Nisan civarında gerçekleşecek... Bu 
yakınlarda mücadele edip bir şeyi iki ucundan çekiştirmek yerine, 
birleştirmeye çalışmalıyız. Özellikle fikir ayrılıklarına düşebiliriz.  Aklımızı, 
mantığımızı duygularımıza çok karıştırmanın zararını görebiliriz. Farklı 
açılardan bakmak güzel... Ancak inatlaşmamadan pratik çözümler üretmek 
gerekir.  
  

Asude ARGUN 
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Nisan’ın ilk günleriyle birlikte hızlanıyoruz…Tabii ki bahar 
geliyor, doğa yenileniyor. Ama gökyüzüne bakınca sadece 
bunları anlatmıyor. Geri giden, tersliklere sebep olan 
gezegenlerin normal yollarına geri dönmesi, diğerlerinin 
aldıkları etkiler sadece havanın ısınmadığını anlatıyor… 
 



martı* nisan 2012 

14 Nisan’dan başlayarak savaş gezegeni Mars da ileri harekete 
başlayacaktır. Bu da iç gerilimin dışa aktarılması demektir. Olumlu tarafı 
Ocak’tan beri toplamakta zorlandığımız enerjimizi sağlayacağız artık… Ama 
ne zamandır beklemenin verdiği gergilikte, hızlı adım atmaktan uzak 
durmalıyız. Ayın ortası strese açık günler var… 
 
19 Nisan’dan itibaren daha rahatlasak da, ay içinde ortaya çıkan olaylar 
sıcak baharın habercisi olacaktır.  Bu tarihten sonra adımlarımızı daha yavaş 
atacak, şartların çok hızlı değişmesini istemeyeceğiz. Kalıcı, sağlam işler 
yapmak, aradığımız huzuru bulmak için bugünleri iyi değerlendirmeliyiz. Zira 
yoğun bir gündem bizi bekliyor olabilir. 
 
Burada daha çok kişisel yorumlar olsa da, gezegenler toplumları da 
etkilemektedir. Özellikle ülkeler açısından baktığımızda,  2012 süreci, 
kurulmakta olan, yeni dünya düzeninin aktif bir şekilde devam edeceğini 
anlatıyor. Bölgemizde, ülkemiz sınırlarında, komşularımızda zaten sıcak 
gelişmeler varken görmezden gelmemeliyiz.   
  
Gökyüzü olaylarla değil, olayları ortaya çıkaran koşullarla ilgilenmemizi 
söylerken dış dünyada savaşmak yerine, içimize dönüp kendimizi 
geliştirmenin yolları bulmalıyız. Umarım ülkelerde aynı şeyi düşünür, birbiriyle 
savaşmak yerine, barışı tercih eder.  
 2012’de olaylara gereksiz itiraz ya da koşulsuz itaat etmek yerine derinden 
idrak etmeliyiz. 
 
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Bu ay kendinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Ne zamandır yapmak istediğiniz girişimler için 
motive olacaksınız. Ayrıca değişimlere, sürprizlere, beklenmedik olaylara açık bir dönemdesiniz. 
İkili ilişkilerinizde daha yapıcı olmalı partnerinizin sorumluluğunu taşımalısınız. Özgürleşmek 
isterken yalnız kalmamalısınız. 

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

 Bu ay hızlı, beklenmedik olaylarla gündeminiz değişebilir. Her türlü sürprize karşı hazırlıklı 
olmalısınız. Kontrol edemeyeceğimiz olaylara direnç göstermek yerine enerjinizi kontrol etmeli, 
öfkenizi yenmelisiniz. İşyeri ve çalışma hayatınızda da olası değişikliklere gereksiz yere tepki 
vermemelisiniz. 
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

 Gelecek günlere ilişkin planlar yapabileceğiniz bir aydan geçiyorsunuz. Arkadaşlarınız, sosyal 
çevreniz size destek olacaktır. Onlardan aldığınız nasihatleri, öğütleri değerlendirmelisiniz. Ancak 
beklenmedik gelişmelere karşın farklı planlar da geliştirmelisiniz. Farklı sosyal gruplara girmek 
ufkunuzu açacaktır. 

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

 Kariyer hayatımız için önemli bir aydan geçmektesiniz. Yöneticilerinizle, önem verdiğimiz kişilerle 
bir arada olabilir, farklı organizasyonlara imza atabilirsiniz. Değişime ayak uydurmalı, kişisel 
isteklerinizi ve saygınlığınızı ortaya koymaktan çekinmemelisiniz. Alacağınız sürpriz görevler size 
beklenmedik noktalara götürebilir. 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Uluslararası konulara yakınsanız, yurtdışı bağlantılı çalışıyorsanız fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.  
Kendinizi geliştirebileceğiniz, değişik kültürler ve insanlarla tanışabileceğiniz bir aydan 
geçmektesiniz. Her türlü değişime, ani gelişmelere ayak uydurmalısınız. Hukuk, akademi, basın 
yayın ve turizm alanında hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

 Stresli bir aydan geçmektesiniz. Bu yüzden tepki verirken sert çıkışlar yapmamaya özen 
göstermelisiniz. Zorunlu haller dışında her türlü operasyondan, ameliyattan uzak durmanız iyi 
olacaktır. Maddi konulara daha özen göstermeli, özellikle borç alacak ilişkilerini daha 
detaylandırmalısınız.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

 Bu ay detaylara her zamankinden daha önem vermelisiniz. Ofis hayatınızda yapılması gereken 
düzenlemeleri hızla gerçekleştirmeli,  değişikliklere açık olmalısınız. Yoğun, yorucu bir aydan 
geçerken sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Yaptırmanız gereken kontrolleri de ajandanıza 
yazmalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

 Hayatının tadını çıkarmak istediğiniz bir aydan geçmektesiniz.  Spora,  sanata, hobilere eğilmek, 
kendinizi daha canlı bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz.  Aşk hayatınızda beklenmedik 
gelişmeler olabilir. Ancak tüm bunlara yönelirken işinizi, kariyerinizi ihmali etmemeli, detayları 
atlamamalısınız blokta 

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

 Bu ay aile, ev ve yerleşimle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Beklenmedik yer 
değişiklikleri için hazırlıklı olmalısınız. Olası sürprizlere açık olmalı, ebeveynlerinizle ilgili konuları 
daha ön plana almalısınız. Bir yandan işteki sorumlulukları da ihmal etmemelisiniz.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

 Yakın çevrenizdeki hareketliliğin oldukça artacağı bir aydan geçmektesiniz. Kardeşler, komşular, 
akranlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Sürpriz seyahatler iyi değerlendirildiğinde yeni fırsatlar 
doğurabilir. Ticari faaliyette bulunuyorsanız iletişim konularına daha ağırlık vermelisiniz. 
Beklenmedik anlaşmalar yapabilirsiniz. 

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

 Bütçenize düzenlemeniz gereken bir aydan geçmektesiniz. Beklenmedik fırsatları iyi 
değerlendirirseniz kaynaklarınızı, kazancınızı arttıracak yeni yollar bulabilirsiniz. Ancak olası 
harcamalar içinde kontrollü olmalısınız. İkili ilişkilerdeki gerginliği bitirmenin yollarını da bu ay 
bulmanız iyi olacaktır. 

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 aralık - 22 aralık 

 Bu ay ikili ilişkiler, partnerinizle bağlantınız çok önem taşıyacaktır. Olmadık gelişmeler, 
beklenmedik olaylar sebebiyle gerginlikten uzak durmalısınız. Olayları doğru yönlendirirseniz, 
destek karşınızdan gelecektir. Ancak öfkenizi kontrol etmeli, değişikliklere hızla uyum 
sağlamalısınız. 
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Nurcan ÖRTÜGEN GÖK 

Nisan’da Nereye Bakıyorum? 

kaldırım astronomu 

Kış ayları gökyüzünü gözlemlemek açısından en güzel zamanlardır. 
Zira atmosferin etkisi gibi sebeplerle görüş oldukça temiz, berrak ve 
duru olur. Lakin bu bir gökyüzü gözlemcisi için aynı zamanda 
üşümeyi göze almak demektir. Ama astronomlar arasında yaygın 
bir söz vardır: “Astronom üşümez, astronom acıkmaz, astronom 
uyumaz”. Biz bu cümleyi şimdilik bir kenara bırakarak üşümeden 
doğanın uyanmaya başladığı bahar aylarında gökyüzünde neler 
oluyor, bir bakalım. 
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Öncelikle gökyüzü gözlemi açısından birkaç minik noktaya değinmek 
istiyorum. Bunlar halk arasında çoğunlukla bilinmeyen ya da yaygın olarak 
hatalı bilinen bilgiler: 
 
Dolunay 
İlk olarak Dolunay’dan bahsedelim. Dolunay’ı gökyüzü gözlemcileri pek 
sevmezler. Hatta pek değil hiç sevmezler. Zira dolunay evresinde Ay o kadar 
çok ışık saçar ki diğer gökcisimlerinin ışığını sönükleştirir. Bu sebeple gökyüzü 
gözlemcileri gözlem yapacakları zaman Ay’ın yeniay evresinde gözlem 
yapmayı tercih ederler.  
 
Çıplak gözle mehtabı seyretmek oldukça hoştur. Ama bir teleskopla dolunaya 
bakmak istediğiniz zaman gözleriniz dolunayın ışığından son derece rahatsız 
olacaktır. Bu sebeple de dolunay evresinde teleskopla gözlem yapılırken ay 
filtresi kullanılır. .“ 
 
Peki ya Ay’ı ne zaman gözlemleyeceğiz? Ay’ı gözlemlemek için en güzel 
zaman ilkdördün evresidir. Bu evrede kraterleri de rahatlıkla gözlemlenebilir. 
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Göktaşı yağmurları 
Halk dilinde yıldız kayması olarak bilinen göktaşı yağmurları zamanı halkımız 
genelde ah keşke bir teleskopum olsa der. Oysa göktaşı yağmurlarını izlemek 
için bir gözlem aletine ihtiyacımız yoktur. En iyi gözlem aleti gözlerimizdir. 
Göktaşı yağmurları en güzel sere serpe kırlara çimenlere yatılarak çıplak 
gözle seyredilir.  
 
Parlak Cisimler 
Bu aralar gökyüzünde çok parlak gökcisimleri görülmektedir. Bunlar yıldız 
değil, Venüs ve Jüpiter gezegenleridir. Venüs ve Jüpiter gökyüzünde olduğu 
zaman o an gökyüzünün en parlak cisimleri konumundadırlar. En parlağı 
Venüs’tür.  
Ve son olarak minik bir not daha: Gökyüzünde çıplak gözle gördüğümüz 
yıldızların çoğu bizim yıldızımız Güneş’ten daha büyüktürler.  
Şimdi gelelim Nisan ayı gökyüzünün durumuna. 
 
Öncelikle Ay’ın evrelerine bir bakalım: 
6 Nisan 2012’de Dolunay, 
13 Nisan 2012’de Sondördün, 
20 Nisan 2012’de Yeniay, 
29 Nisan 2012’de İlkdördün olacak. 
16-25 Nisan tarihlerinde Lir (Lyra) göktaşı yağmuru olacak. En etkin olacağı 
tarihler ise 22-23 Nisan. Saatte 20 adede kadar göktaşı gözlemlenebilecek. 
Tabi ışık kirliliği olmayan bölgelerde.  
 
Venüs gezegeni bu ay en parlak durumunda olacak. Günbatımı zamanı batı 
bölgesine baktığınızda göreceğiniz muazzam parlaklık, Afrodit olarak da 
bilinen Venüs gezegenine ait olacak. 25 Nisan tarihinde Ay ile yakın 
konumda olacak. 
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Mars gezegeni ay boyunca neredeyse gecenin tamamında gökyüzünde 
olacak. Gökyüzünde kızıl rengi ile kendini belli edecek. 4 Nisan akşamı Ay 
ile yakın konumda olacak.  
Jüpiter gezegeni ayın ilk yarısında günbatımı tarafında gözlemlenebilecek. 22 
Nisan akşamı hilal konumunda Ay ile yakın konumda batı ufkuna yakın 
gözlemlenebilecek. 
 

Satürn gezegenin parlaklığı fazla olmasa da tüm gece boyunca gökyüzünde 
olacak. Turuncu rengi ile dikkat çekiyor olacak. 6 Nisan akşamı Spika ve Ay 
ile yakın görünümde olacak ve bu şekilde doğu ufkundan yükselecek. 
O halde şöyle özetleyelim. 
 

4 Nisan Mars ile Ay yakın görünümde 
6 Nisan Dolunay 
6 Nisan Satürn, Ay ve Spika yakın görünümde 
13 Nisan Sondördün 
19 Nisan Merkür ile Ay yakın görünümde 
20 Nisan Yeniay 
25 Nisan Venüs ile Ay yakın görünümde  
29 Nisan İlkdördün 
 

Peki ya bunları ben nereden biliyorum? Gökyüzünün durumunu (geçmiş & 
gelecek) gösteren gökyüzü similasyon programları mevcut. Bunlardan biri de 
Stellarium programı. Stellarium.org adresinden ücretsiz olarak bilgisayarınıza 
bu programı yüklerseniz siz de hangi tarihte, hangi konumda, hangi saat 
diliminde gökyüzüne ne olacak görebilirsiniz. Türkçesi de mevcut programın 
kullanımı oldukça kolaydır. 
Başımızı gökyüzüne çevirmeyi ihmal etmediğimiz, çevirdiğimizde nereye 
baktığımızı biliyor olacağımız bahar ayları dileği ile… 
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Yunus BARAN 

Nefes Al, Mutlu Kal 

Hayata baharla başla, hayata yeniden başla.  
İkinci baharını değil sadece, sayamayacağın kadar çok baharlar yaşa. 
Bahar kapıda, hatta içeri girdi bile. 
Geldi geliyor demeyeceğim, geldi gidiyor neredeyse… 
  
Bak göklere, beklediğin güneş tepende. 
Aç gözlerini, özlediğin ışık gözünde. 
Göster içini, yeşeren umutlar sende. 
At tohumlarını, bereketli toprak elinde. 
Biç ekinlerini, baş veren buğday teninle. 
Çek nefesi içine, ona muhtaç hücrelerin var sende. 
  
Biliyorsun,  
İsteklerin vardı aylardır dilinde. Hepsini biliyorsun sen de… 
Biliyorsun, Bahar geldi geliyor.  
Belki de gitmek üzere bile… 
Kaçırma bu fırsatı, derin bir nefes al.  
Aç pencerelerini yeşillik denizine dal.  
Geçen mevsim ölen tabiat yeniden diriliyor.  
Bu mucizeyi bahar bize haber veriyor.  
Etrafa bak! 
Enerjisine ve getirdiklerine inan.  
Kendine bak! Bak!  
Demem o ki nefes al, mutlu kal. 
Kaliteli nefes al, çok mutlu kal. 
Güzel nefes al, umutlu kal. 
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Armağan PORTAKAL 

Uçan Balondayız 
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Hayat güzelliğiyle, heyecanıyla, diriliğiyle, acısıyla, tatlısıyla 
devam ediyor. Yitip gidene değil, gittiğimiz yöne bakmalıyız. 
Yeni anılar, taze günler, heyecanlar hep orada...Geçmişe 
saplanıp kalmak, kendini izole etmek, hayattan kaçmak 
değil de, ne? Açın pencereleri, çevirin kafaları yeni güne. 
Bırakın yeni gün ne getirirse getirsin ama iliklerinize kadar 
yeni olanı hissedin. 

martı* 

Hayatı uçan balona benzetiyorum. 
Onun içinde olduğumuzu bilmek, idrak etmek ve ona göre ruhumuzu 
ayarlamak lazım. 
 
Hayat tarzı olarak bıraktırdıklarımız ve yitirdiklerimizin arkasından bakıyorsak, 
hep geriye bakıyor ve geride yaşıyoruz demektir. Bizden hızla uzaklaşan, geri 
gelmeyecek olan, ele geçiremeyeceklerimizin ardından sadece bakmakla 
yetiniyoruz demektir. 
 
Bu güneşe çıkmak gibi, rüzgara karşı kollarını açmak gibi... Çünkü, güneş de 
rüzgar da var. Ya onlar sen fark etmeden üzerinden geçip gidecek ve sen yine 
onun ardından bakakalacaksın ya da kollarını açıp her anını hak edeceksin... 
(Tesadüf 2011, Sayfa:27) 
 
Yukarıdaki yazıyı Tesadüf kitabımdan alıntı yaptım. Kitabın sonunda, burada 
yazan her bir cümlenin bende hatırası var demiştim. Evet, şimdi bu hatırayı 
paylaşmak istiyorum. Biraz paylaşasım, hasbihal edesim var. Eteğimdeki 
taşları dökesim var. 
 
Sanıyorum üç yıl önceydi. Bilgisayarımdaki dosyaları güvende tutmak için 
arada harici bellekte yedekliyordum. Bir gün işle ilgili dosyaları yedeklemek 
için önce eski kayıtları sildim, yer açılsın diye resimleri bilgisayara yükledim. İş 
dosyalarını bellekte kopyaladım, işim bitti kaldırdım. İçim çok rahat. Bu işi 
hala haftada bilemediniz 10 günde bir yapmaya çalışıyorum. 
 

c vitamini 
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Aradan zaman geçti, bana bir resim gerekti. Bilgisayarda zamanına, çekilen 
yerine göre düzenli tuttuğum klasörlerimi aradım, resim dosyaları yok. 
Bilgisayarın her dosyasını aradım. Bırakın klasör, bir tane fotoğrafım yok. Hala 
panik değilim, nasıl olsa harici bellekte hepsini bulacağımdan eminim. Ancak, 
belleğin her dosyasını çılgın gibi aramama rağmen 2000 yılından itibaren 
hiçbir albüm ve fotoğrafa ulaşamadım. 
 
Çünkü ve büyük bir ihtimalle yedekleme yaparken, eskileri sileyim, yenilere yer 
açayım, derken komple resim klasörünü yok etmişim. 
Sildiğim sadece fotoğraflar, klasörler değildi. Sildiğim hayatımın dokuz yılıydı. 
Anılarımdı. Tahmin edersiniz, korkunç üzüldüm. Hani bazen üzüntünün ötesine 
geçersiniz, üzüntü beyninizde değil bedeninizde somutlaşır, ağırlaşır, 
üzerinizde yük olur ve taşımakta zorlanırsınız. Tam öyle oldu. Hayatımın dokuz 
yılını kendi ellerimle yok etmiş olmak bana çok ağır geldi. Bütün hücrelerimin 
üzerinde duran bu sıkıntılı yükü kolaylıkla atamadım. Vicdan azabı, çaresizlik 
üzerine eklendi. 
 
Bir kaç gün sonra rüyamda babamı gördüm. Çok güzeldi, öyle özlemiştim ki. 
Benim çocuk olduğum zamanlardaki yaşlarındaydı, gülümsüyordu ve ben 
yüzünü hafızama kazımak için, yudum yudum içiyordum adeta. Bakışlarımı hiç 
kaçırmadan. Sabaha karşı aniden uyandım. Uyandığım andan itibaren 
babamın yüzünü ilk anıyla hatırlamaya çalıştım. Ama olmadı. Elimi uzattıkça 
uzaklaştı. Gülen yüzü filmlerde zaman tüneline girmiş gibi uzanamayacağım 
kadar geriye gitti.  
 
 



nisan 2012 martı* 

95 

O gün, hep ağladım. Babamın yüzünü hafızama kazıyamamanın vicdan 
azabı daha büyük çöreklendi yüreğime. Kocaman külçe gibi oldum. Kaç yıl 
geçerse geçsin, nasıl uzaklaşır gözünden, nasıl beceremezsin diye kendime 
kızdım, kızdıkça ağladım.  
 
Akşama doğru aklım başıma geldi. Kaybolan fotoğraflarım, kaybolan dokuz 
yılım beni içten yıkmıştı. Oysa babam “kaybolan fotoğraf olsun” diyordu 
adeta. Tam kendi üslubu ile sade ve net şekilde. Mesajını kısaca vermiş ama 
tam anlatmıştı. 
 
Bugün, çok rahat paylaşabiliyorum bu anımı. Niyetim hüzünlendirmek değil. 
Aksine, geriye değil, yitirdiklerimize değil, geleceğe bakmalıyız diyebilmek.  
Uçan balonda olduğunuzu düşünün. Eğer geriye bakıyorsanız, elinizden 
kayanları göreceksiniz. Oysa yukarı bakmak lazım. Güneşe uzanmak lazım. 
Balon yükselirken bize verdiği fırsatlara açık olmamız, gözlerimizin önüne 
serdiği manzarayı içmemiz, karşımıza çıkacak iyi kötü sürprizlere hazırlıklı ve  
dayanıklı olmamız lazım.  
 
Nasıl olsa bir gün bizim de balonumuz aşağıya süzülecek. O zaman 
rahatlıkla diyebiliriz ki “Tamam çok şeyler gördüm, inmeyi de görebilirim.” 
Ama şimdi değil! 
 
(Fotoğraflar Sevgili Gözde Oral’ın objektifinden, kendisine teşekkür 
ediyorum). 
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uzaklardan 

Portekiz Günlükleri: 5 Gün 5 Duyu - Bölüm 1 

Bahanur ALİŞOĞLU 
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14 Şubat günü sarılma günü yani Free Hug olarak kutlandı 
Portekiz’in Branga kentinde. Bu değil size anlatacağımız 
ertesinde yapılan 5 günlük gezi…  

“Bedava kucaklaşmaya ne dersiniz?  
Portekiz’in 3. en büyük şehri olan Braga, geçtiğimiz yıl Avrupa Gençlik 
Komisyonu tarafından 2012 Avrupa Gençlik Başkenti seçildi. Genç nüfusu 
sebebiyle dinamik bir yapıya sahip ve üniversitelilerin en çok tercih ettiği 
şehirlerden biri olan Braga, bu sene birbirinden güzel aktiviteler ve 
projelerle, Portekiz gençliğinin gelişimi ve ülkedeki ekonomik kriz için 
çözümler üretecek. Gençler ise belirli aralıklarla düzenlenen 
organizasyonlara aktif bir şekilde katılarak, sesini duyurma şansı kazanacak. 
Bu aktivitelerden sevgililer günü için düzenlenmiş olanı ise, benim de gönüllü 
olarak rol aldığım ‘Free Hug’ günüydü.  
 
14 Şubat günü diğer gönüllülerle birlikte Braga merkezde toplanarak 
pankartlarımızı hazırladık. Benimki bir tarafında Portekizce diğer tarafında ise 
İngilizce ‘’Sarılmak ve öpmek bedava, Türkiye’den’’  yazıyordu. Hepimiz 
kırmızılarımızı giyip sokaklara dağıldık. Başta bunu tuhaf karşılayan insanlar, 
sonradan oldukça sempatik ve güler yüzlü bir şekilde sarılmalarımıza karşılık 
verdiler.  Yaklaşık iki saat boyunca meydandaki insanlara sarılarak ve 14 
Şubat için sevgi dağıtarak Braga şehrini dolaştık. Bir sarılmanın aslında ne 
kadar değerli olduğu ve sarılmak eyleminin insanları daha arkadaş canlısı ve 
pozitif yapabileceğini de hep beraber, oldukça yorucu bir günün ardından 
kanıtlamış olduk.’’ 
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Kafamdan taslak olarak hazırladığım haberimi bir anda kağıda dökmeye 
çalışırken, gönüllülerden sorumlu Carlos bana dönerek soruyor: ‘’Bahanur, 5 
gün yoldayız! Braga’daki aktiviteleri, Portekiz’in iç kesimlerine de taşımak 
istiyoruz. Katılmak ister misin?’’ Ben duyduğum anda aşık olduğum fikrin 
üstüne bodoslama atlıyorum: ‘’Elbette! Elbette isterim 5 gün boyunca yolda 
olmayı ve free hugs düzenlemeyi!’’ ‘’O zaman yarın sabah 7’de seni burada 
görmek umuduyla’’ diyor. Eve koşa koşa gidiyorum ve hali hazırda beni 
bekleyen ve hadi gezelim diye yalvaran sırt çantamın yakarışlarına sonunda 
kulak veriyorum. İçini doldurmaya başlayınca sesi soluğu kesiliyor tabii. Ben 
de heyecandan uyuyamıyor ve yatakta dönerek sabahı ediyorum. 
 
İki İspanyol, Bir Alman Ve Ben 
Sabah oluyor sonunda ve güneş penceremden içeri bütün haşmetiyle doluyor. 
Uyanıp koşturarak buluşacağımız yere gidiyorum. Gönüllü olduğumuzu 
belirten tişörtlerimizi giyiyor ve 5 şehre 5 günde gitmeye hazır bir halde 
arabalara doluşuyoruz. İki İspanyol, bir Alman ve ben, Carlos’un arabasında 
Viana do Castelo’ya doğru yola çıkıyoruz.  Viana do Castelo her zamanki 
ihtişamı ve sade güzelliğiyle göz dolduruyor. Atlas alabildiğince önümüzde 
uzanıyor kuzeyin incisinin kollarında. Bir şehri bu kadar güzel kılabilen tek şey 
elbette sadece Atlas Okyanusu değil. Şehir baştan aşağı sadelik ve yeşilliğe 
bürünmüş bir durumda: Gözlere ziyafet. Viana do Castelo, gözünüzü ve 
ruhunuzu aynı zamanda dinlendirebileceğiniz yegane yerlerden biri. Kuzeyin 
unutulmuşluğu ve biraz da yabaniliği şehre gizemli bir hava katıyor. O 
heyecanlı güney kentlerine benzemiyor.  
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Daha bir alımlı ve maceraperest Viana do Castelo. Ben de kendimi hayallere 
kaptırmış bir şekilde gönüllü arkadaşlarımla birlikte şehri tepeden selamlayan 
Santa Luzia’ya tırmanıyoruz. Önünüzde engin bir okyanus ve güzeller güzeli 
bir şehir uzanıyor: Viana do Castelo. Sıradan turistik gezilere alerjisi olan bir 
yaban kedisi olarak etrafta kendi kendime gezinmeye başlıyorum. Öncelikle 
dokunarak işe başlıyorum. Parmaklarımın altındaki taşın eskiliğini hissetmek o 
kadar tuhaf ki. Kim bilir kimler geldi geçti diyorum içimden ve bir de üstüne iç 
çekiyorum. Merdivenlere oturuyor ve elimdeki kruvasanı kemirmeye 
başlıyorum önümdeki manzarayı içine katık yaparak. Ana yanıma geliyor ve o 
da iç çekişiyle bu sessiz şölene eşlik ediyor. Yok! Aşık olmamak elde değil bu 
şehre! Öğlene doğru misyonumuz gereği şehir merkezindeki bir liseyi ziyaret 
ediyor ve sarılma kampanyamızı orada sürdürüyoruz. 
 
Yolcu Gemisi Hostel 
Başta tuhaf karşılıyor insanlar; ama sonradan kendileri gelip size sarılmak 
istiyorlar. Onlara Braga 2012 ile ilgili bilgiler veriyoruz. Türkiye’den geldiğimi 
söylüyorum ve bunun üzerine benimle daha bir başka ilgileniyorlar. Çoğu 
Türkiye hakkında fazla bir şey bilmiyor. Ben de bu yüzden tüm öğleden 
sonramı “Türkler hakkında doğru bilinen yanlışları” düzeltmekle geçiriyorum 
son birkaç aydan beri yaptığım gibi. Akşam oluyor ve güneş de usul usul 
batıya doğru yola çıkıyor bize son selamını vererek.  Carlos’un bize selamı 
var: ‘’Arkadaşlar, bilin bakalım bugün nerede uyuyacağız!’’ Biz de öyle 
bakıyoruz onun yüzüne ‘’Nerede! Nerede!’’ diye. Bizi limana doğru götürüyor 
ve hostelimizle tanıştırıyor. Önümüzde kocama bir yolcu gemisi var kıyıda 
demir atmış. Birbirimize bakıyoruz şaşalamış bir şekilde. ‘’Evet! Bu gece 
gemide uyuyoruz arkadaşlar!’’ diyor yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Biz 
de heyecanlanıyor ve basamakları ikişer üçer atlayarak gemiye giriyoruz.  
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Akşamı güvertede düşüncelere dalarak geçiriyorum; sanki şu hayatta 
düşünmeden geçirdiğim bir dakika varmış gibi. Bazen rüyalarımda bile 
düşünürken buluyorum kendimi. İnsan bir başınayken düşünmekten 
alıkoyamaz kendini; ama asıl olan kalabalığın içinde de düşünebilmek 
kanımca. Ne kadar da zordur düşünmek çevremizde onlarca insan varken. 
Bazen kalabalığın içine karışıyorum: Sırf hala düşünebildiğimi kanıtlamak için 
kendime. En koyu muhabbetin ortasında bile kendi içime çekiliyorum ansızın. 
İnsanlar bunu tuhaf karşılıyor zaman zaman. Dikkatimi çekmek için el kol 
hareketleri yapıyor ya da ‘‘Hey, biz buradayız; sen neredesin!’’ tarzında 
şakalar yapıyorlar. Yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu söyleyemiyorum 
onlara. Suratıma yerleştirdiğim kocaman gülümsemeyle ‘’Her şey harika!’’ 
demeye devam ediyorum. 
 
İnsanlar bir şeyi anlamalı ve birbirlerini rahat bırakmalılar diye düşünüyorum 
güvertede ileri geri sallanıp okyanusla dans ederek. Yalnızlık bir seçimdir yeri 
geldiğinde. Yalnız olmak isteyen insanları lütfen rahat bırakın! Bunu içimden 
söylüyorum o sırada huzurumu kaçırmak için içkilerini alıp güverteye çıkmış 
öteki yolculara bakarak. Birkaç ucuz muhabbetin arasına serpiştirilmiş içkiden 
zerre kadar haz etmeyen ben on kişi üst üste kalacağımız ve benim o gece 
hayatımda ilk defa insanlara tahammül etmem gerektiğini öğreneceğim 
kamarama gidiyorum. Ana’nın banyodan çığlıkları geliyor: ‘’Su soğuuuuk!’’ 
Tabii bunu kıyafetlerini çıkarıp duşa girmeden evvel idrak etmesi onun 
yararına olurdu; ama olan oluyor bir kere. Biz de kıs kıs gülerek ‘’Dayan 
Ana!’’ diye tezahürat yapıyoruz. Soğuktan küçülmüş Ana banyodan çıkınca 
hepimize, özellikle bana ters ters bakıyor ‘yılanın başı sensin’ dercesine. 
Birbirimizden pek hoşlanmadığımız açıkça ortada. 
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Arabayı durduuuur!” 
Ertesi sabah erkenden uyanıp Vila Real şehrine doğru yola koyuluyoruz. Yolda 
karikatürleri aratmayacak bir talihsizlik yaşıyor ve herkesi iğrendiriyorum. Vila 
Real’e doğru giderken beni birden araba tutuyor ve Carlos’a ‘’Arabayı 
durduuuur!’’ diye bağırıyorum. Araba otoyolda ve durabileceğimiz uygun bir 
zemin yok. ‘’O zaman camı aç! Çabuk ol!’’ diye bağırıyorum yaşadığı 
gerginlik ve utanç içinde. Saatte 150 km yapan arabadan sarkıyor ve olanca 
gücümle istifra ediyorum. Arka camda oturan Alejandro’nun camına yapışan 
parçalar arabadakileri mahvediyor. Herkesin midesi ağzına geliyor bu kez. 
Ben de özür üstüne özür dileyerek kendimden nefret ediyorum. ‘’Senin neyine 
be yollar!’’ diye kendi kendime kalayı basıyorum Türkçe bir şekilde. 
Arabadakiler zerre anlamıyor benim anneanne laflarımdan tabii ki de. Vila 
Real’a kokulu ve talihsiz bir giriş yapıyoruz. İşin kötü yanı gönüllü tişörtüm de 
kokuyor ve lisedeki çocuklar bana sarılınca suratlarındaki ekşiyen ifadeyi 
görmemek mümkün değil.  
 

Bu utançla öleceğimden emin bir şekilde Carlos’tan bir an evvel hostele 
gitmemizi istiyorum. Vila Real’de fazla kalmayacağımızı ve direkt Bragança’ya 
geçeceğimizi; bu yüzden de biraz dayanmam gerektiğini söylüyor o da. Vila 
Real’de şehir turu atıyoruz diğerleriyle. Şehrin ilginç bir yapısı var. Kent, 
ortasından bir nehrin geçtiği oldukça derin bir uçurum tarafından ikiye 
bölünmüş durumda. Dağlara dönerek oturuyor ve kahvelerimizi 
yudumluyoruz. Güneş bu kez dağlardan bize selam gönderiyor. Vila Real 
Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ediyor ve ardından diğerleriyle buluşmak için 
vadiden ayrılıyoruz. Arkama bakıyorum birkaç kez. Enfes bir uçurum 
manzarası ve yemyeşil bir vadi. Burası Portekiz’in iç kısmı. Her zaman 
Portekiz’in okyanussuz tarafını merak etmişimdir zaten. Yine güzel, yine güzel! 
Cazibesinden bir şey kaybetmiyor aslında, diyorum kendi kendime. 
Bragança’ya doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. 
 
Gece vakti şehre vardığımızda doğru hostele gidiyoruz ve ben de Ana ile aynı 
odada kalacağımı öğrenip ürperiyorum. O bana, ben de ona bakıyorum. 
Doğru banyoya gidiyor ve kokudan arındığıma ikna olana kadar duş 
alıyorum. Ana’yı döndüğümde odada buluyorum. Aramızdaki buzlar eriyor ve 
yemeğe gidiyoruz. Hayatımda ilk kez somon balıklı pizza tadıyorum ve 
ağzımdaki tuhaf tattan kurtulmak adına kendimi kolaya veriyorum. Hostele 
döndüğümüzde ise açlıktan kıvranarak uyumaya çalışıyorum. Restorandan 
yürüttüğüm ekmekleri yolda yemiştim zaten. ‘’Neden başka bir şey yemedim’’ 
diye kendimi yiyerek sabahı ediyorum. Kahvaltıda Ana’yla koyu bir sohbete 
dalıyoruz. Hayatlarımızdan bahsediyoruz. Paylaşıyoruz bir şeyler ve paylaştıkça 
da yakınlaşıyoruz. Sanırım dertler paylaşıldıkça azalır ve arkadaşlık hanemize 
bir artı puan eklenir böylece.  
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