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Mayıs… 
 

İşte bahar Mayıs ne etkili bir aymış. Öncelikle aklıma gelen 
çocukluğumuzda öğrendiğimiz ve kutladığımız bahar bayramı, sonra  
Hıdırallez, işçi bayramı, anneler günü, gençlik ve spor bayramı, 
İstanbul’un fethi, etik günü… 
 

Hıdırellez; Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan 6 
Mayıs günü. Her yılın 6 Mayıs gününde kutlanan geleneksel bayram. 
Hıdrellez gecesi pek çok kişinin hala yaptığı, benim de zaman zaman 
yaptığım çok güzel bir ritüele sahip. Hızır’ın uğradığı yerlere ve 
dokunduğu şeylere bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar 
yapılır, yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık 
bırakılırmış. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül 
ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yapar, aynı zamanda 
dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlarmış. Bir yıl 
boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş 
yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlarmış. 
Uygulayan var mı aranızda? 
 

Hayal edin, hayal ederken tüm bilginiz ile güzünüzde canlandırın ve  
olması için de elinizden gelenin en iyisini yapın diyoruz ya, işte aynen 
bu. 
 

Anneler günü de bugün daha çok tüketimi destekleyen bir gün 
olmasına rağmen, herkese annesini bir kez daha düşündürdüğü için 
anlamlı. Bu vesile ile örnek aldığım canım anneme iyi ki varsın 
diyorum 
 
19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı olarak kullanılan resmi  bayramımız. 
Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş savaşını başlattığı gündür ve 
Mustafa Kemal Paşa bu tarihi kendi doğum günü olarak kabul etmiştir. 
Kutlu olsun... 
 

Kitap ile Sohbet etkinliğimizde okuduğumuz Kış Günlüğü kitabının 
yazarı Paul Auster’ın demokratlık tanımı ile nokta koymak istiyorum.  
 

"Demokratlık, yasalar karşısında eşitliğe inanmaktır; herkesin ayrı bir 
ruhu, ayrı bir iç dünyası olduğuna inanmak, herkesin hayatının değerli 
olduğunu bilmektir.”  
 

Sevgiyle adım atın... 

yasemin ne der 
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Mum Işığını Dibine Vermez 

6 

KARANLIKLA SAVAŞMA 
İçinde bulunduğumuz ruhsal, duygusal durumlarımız, hava durumu gibi, 
bazen iyi, bazen kötü; bazen aydınlık, bazen karanlık olur. Aslında karanlık, 
ortamda ışığın olmaması durumudur. Karanlık, kendi başına var olan bir şey 
değildir. Işıksa hep vardır. (Sufi’ler, mumu ya da lambayı, yakıp, söndürmez, 
“uyandırır veya dinlendirirler.” Çünkü, ışık sönmez.) Bu nedenle, “karanlığa 
küfretmenin” bir yararı olmaz, çünkü öyle bir şey, yoktur. Yapılacak şey, “bir 
mum yakmaktır.” Belki, “Burası karanlık” demek yerine; “Burası ışıksız” 
demek, çözümü de gösterdiği için, daha doğru olacaktır. 
 
Aynı şekilde, hayatımızda, neşe, sevinç, mutluluk, sevgi, anlayış olmayınca, 
dünyamız kararır, ümitlerimiz yok olur ve biz depresyona girer, içimize 
kapanırız. Çevremizle iletişimi keser, hatta çevremize olumsuz mesajlar 
vererek, başkalarının, onlara en çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda,  bizden 
uzaklaşmalarına neden oluruz. Bunu yapınca da, hayatımızdaki 
olumsuzluklar artar, kötüden daha kötüye bir gidiş başlar.  

kovadaki okyanus 
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Duygusal olarak, böyle karanlık ortamlara girince, yapılacak şey: ne 
karanlığa savaş ilan etmek; ne de çaresizce ona teslim olmaktır.  İki durumda 
da, olmayan bir şeyi, var kabul etme yanılgısına düşmüş oluruz. Yapılacak 
şey, ortama bir ışık getirmektir. Bu ışık ne kadar güçlü olursa, kendimizi ve 
çevremizi de o kadar fazla aydınlatmış oluruz. Bu durumda ortaya, 
cevaplanması gereken birkaç soru çıkıyor: Bizi karanlıktan (ışıksızlıktan), 
aydınlığa çıkaracak “ışığı”, nasıl elde edeceğiz; onu nasıl yakacak veya 
nereden bulup getireceğiz? 
 
MUMLARI  UYANDIR 
Kendimizi ve çevremizdeki insanları birer mum olarak düşünelim. Karanlıkta 
kalmamak için mumları yakmamız gerekiyor. Kendimiz olan mumu yakmak 
yeterli değil, çünkü mum en az ışığı kendi dibine veriyor. Yani, karanlık 
dünyamızı aydınlatmanın yolu, başka mumları yakmak. Ama önce kendimiz 
olan mumu yakmalıyız ki, bununla diğer mumları yakabilelim.  
“Başka mumları yakmak” demek, başkalarına, kendilerini iyi hissedecekleri , 
büyük ya da küçük bir şeyler yapmak demektir.. Bu, ihtiyacı olana maddi 
yardım yapmaktan, sabah komşunu ya da bahçede çalışan bahçıvanı 
gülümseyerek selamlamaya kadar değişik uygulamalar olabilecektir. Bir 
mumu yakıp yakmadığınızın en garantili işareti de, bir insanı 
gülümsetebilmektir. Dikkat edin, güldürmek değil, gülümsetebilmek.   
 
Gülmek, yüzümüzde özellikle ağız çevresindeki kaslarla ifade edilen, 
diyaframdan hareket alan ve zihinsel algılamalardan kaynaklanan sesli hatta 
gürültülü, yüzeysel bir iletişim şeklidir. Gülmek, derin nefes almaya ve 
gevşemeye yardımcı olduğu için stres azaltıcı etkisi vardır. Bir anlamda 
psikolojik boşalma ve rahatlama işlevi görür. Ama, “agressive”, saldırgan ve 
çevreyi rahatsız edebilecek bir iletişim şeklidir. “Yüze gülmek”, “Arkadan 
gülmek”, “Gülünecek hale düşmek”, gibi olumsuz kullanımları olduğu gibi, 
gülmek kolayca ağlamaya da dönüşebilir.  
 
Gülümseme ise sessiz, sakin, gösterişten uzak ama kalpten kalbe iletişimi 
kuran, çok derinlerden gelen ve çok derinlere ulaşabilen bir iletişim şeklidir. 
Gülümseme, insanın içindeki huzur ve mutluluğun, gözlerle ifadesidir ve  
gülümseme, gözlerde ki ışıkla kendini gösterir.  Gülümseme, içimizdeki 
karanlığı yok eden, içimizi, bizi ve çevremizi aydınlatan bir ışıktır.  
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Gülümsete bildiğiniz her insan, etrafınıza ve size aydınlık getirmek için yakmış 
olduğunuz bir mumdur.  Aynı şekilde, yüzünden gülümsemeyi yok ettiğiniz her 
insan da, yine sizin söndürdüğünüz bir mumdur. Ne var ki, her gün 
çevrenizde olan, sizin biraz ilginizle büyük mutluluklar yaşayabilecek birçok 
kişi, siz fark etmediğiniz için, yakılmayı bekleyen bir mum olarak 
kalmaktadırlar. Bunlardaki ışığı, bir güzel sözle, ufak bir olumlu hareketle 
uyandırabilir (yakabilir), hayatınızı, ışıkla doldurabilirsiniz. 
 
AYDINLIĞINIZ KAÇ MUM? (AKM) 
Önce kendi mumunuzu yakın. Her sabah aynanın karşısına geçin ve aynada 
“sen” denilen görüntüyü, önce hafif bir baş hareketiyle selamlayın ve 
gülümseyerek ona bakın. O da sizi selamlayacak ve size gülümseyecektir. 
Aynadaki kişiye iyice yaklaşın ve göz bebeklerinin içine bakın. Orada size 
bakan bir başka kişi daha göreceksiniz.  Ona da gülümseyin ve ona 
“Merhaba” deyin. Ve devam edin: 
 
“Yeni bir güne merhaba. Bakalım, Mevlam, bu gün neyler? Ama, biliyorum 
ki, senin için de, benim için de, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel eyler, 
Billahi güzel eyler, Tallahi güzel eyler.” Böyle deyin ve gülümseyin. 
 
Aynadaki yüzün de size gülümsediğini göreceksiniz. Artık, kendi mumunuzu 
yaktınız. Bilmem, karanlıkların biraz olsun aydınlandığını, fark edebildiniz mi? 
Cevabınız “hayır” olsa da, dert etmeyin, çünkü asıl aydınlanma, başka 
mumları yakınca, ortaya çıkacak. 
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Şimdi, rahat bir yere oturun, sırtınızı dikleştirin ve kendinizi zorlamadan, 
yavaşca, üç aşamada, içinize nefes alın. Birinci aşamada aldığınız nefesle 
içinize “Sağlık”; ikinci aşamada, “Enerji”; üçüncü aşamada “Güç” 
dolduğunu hissedin. Nefesleri alırken, içinizden “Sağlık”, “Enerji” ve “Güç” 
diye tanımlama yapın . Sonra, yine içinizden “Sevgi”, “Barış” ve “Huzur” 
diyerek, üç aşamada nefes verin. Ve bunu her sabah yedi defa tekrarlayın. Bu 
nefes çalışması ile, içinize: “Sağlık-Enerji-Güç” alıyor ve dışınıza “Sevgi-Barış-
Huzur” veriyor olacaksınız. 
 
Artık, başka mumları yakmaya hazırsınız. Çıkın kabuğunuzdan ve tek tek 
karşılaştığınız herkese, kendilerini iyi hissedecekleri bir şeyler yapın. Onları 
gülümsetin. Selam verin, bu gün ne kadar iyi göründüklerini söyleyin, onlara 
olumlu mesajlar yükleyin. Annenize, kardeşinize, eşinize telefon edin ve onları 
ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Ama sadece onları sevdiğinizi söyleyin ve 
telefonu kapatın. Bu aramalarda, sakın onlardan bir şey istemeyin. Çünkü, 
siz, zaten onların mumlarını yakarak, onlardan ışık alıyorsunuz. 
 
İnsanları size açacak, olumlu mesajlar verdikçe, onların ışığını alırsınız. 
Olumsuz mesajlar, insanları size kapatır. Işıklarını söndürür, sonunda sizin 
karanlığınız artar.  
 
Bu arada bir uyarı: Aman dikkat! Ne söylerseniz, gerçeği söyleyin. Gerçek 
olmayan mesajı kimse yutmaz. İnsanlarda olan güzellikleri , bulun, görün ve 
onları söyleyin. Şunu hiç unutmayın: “Karşınızdaki herkes en az sizin kadar 
akıllıdır.” 
 
Böylece, gün içinde bir çok mumu yakacak; bu arada istemesen de bazı 
mumları söndüreceksin. Her gün sonunda bir hesap yap. O gün “Kaç Mum 
Yaktın”  (KMY) ve “Kaç Mum Söndürdün” (KMS). İkisinin farkı, o gün, senin 
“Aydınlığın Kaç Mum” (AKM) oldu, gösterecektir. 
Aydınlığın Kaç Mum = Kaç Mum Yaktın – Kaç Mum Söndürdün 
AKM = KMY – KMS 
 
İçin ve dışın aydınlık olsun istiyorsan, her gün AKM değerini, bir evvelki güne 
göre, arttırmaya çaba harca. Göreceksin, yaşadığın dünya, daha iyi bir 
dünya olacak. 
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Anne Diye… 
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kelimelerin efendisi 

Komşu kızı camdan bakar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Aşk acısı seni yakar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Sıcak sütten ağzın yanar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Düğününde altın takar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Yeni doğan bebek ağlar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Beklediğin fırsat kaçar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Fener iki gol atar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Sana binbir renk katar, 
Anne diye ağlarsın. 
  

Gözüne bir çöp kaçar  
Anne diye ağlarsın. 
  
Parmağına diken batar,  
Anne diye ağlarsın. 
  
Tüm dünyaya savaş açar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Kızgınlıkla sana bakar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
Gece gündüz uykun kaçar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
 



Yokluğunda dertler artar, 
Anne diye ağlarsın. 
  
İyi ki varsın dersen, 
Anne nedir anlarsın. 

11 
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Suzan Karakaş 

“Ben ölsem üzülür müsün” dedin bana dün… 
 
Bugün Meral Okay öldü… Öldüğünü okuduğumda içim 
sızladı, üzüldüm… Akşam, onun Yaman’ına kavuştuğunu ve 
ona yazdığı aşağıdaki mektubunu okudum, çok 
duygulandım… 
 
Sonrasında,  aklıma dün bana sorduğun şu sorun geldi: 
“Ben ölsem üzülür müsün?” 
 

Sen Ölme ki, Sevgilim… 

12 

aşk için 

Meral Okay’dan Yaman’a:  
“Bir gün evi düzenlerken fark ettim. Bir de baktım ki, benden çok Yaman'ın 
eşyaları var... Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Aşk bir sızma halidir... Yaman o 
kadar temiz bir adamdı ki ona kızamazdınız. Bir o kadar da yiğitti. Ben 
derdim ki; bu adam ne zaman yorulacak! Meğer acelesi varmış... Her şeyi o 
kadar yoğun, hızlı ve coşkulu yaşıyor ve yaşatıyordu ki büyüleyici bir şeydi bu. 
Ben köşeleri çok olan bir insandım. Yaman beni eğitti... Aşk kendinden 
vazgeçme halidir, kendi benliğini ezmeden 'biz' olabilme halidir... İnsan 
egosu denetlenmesi en güç şeydir. Bunu ancak aşk becerebilir, sadece aşk ile 
üstünden atlayabilirsiniz... Biz birbirimize karşı çok saygılıydık... Eee bazen de 
sıkılırdık, hele üç beş aydır bir aradaysak birbirimizin gözüne bakardık, önce 
kim gidecek diye, böyle nefes molaları da verirdik...  
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Döndüğümüzde yepyeni bir enerji ve hasret bekliyor olurdu bizi... Aşk bazen 
de bir kıyamama halidir... Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim, o benden 
daha iyi bir insandı... O kadar bebek, o kadar adam, o kadar temiz, onun 
kadar beklentisiz, onun kadar temiz yaşamayı öğrenmeye çalıştım. Buradan 
bir öğretmen öğrenci ilişkisi anlaşılmasın... O, o kadar ahlaklı ve temizdi ki, 
yaşam biçimi ve duruşu karşısında başka türlü olamazdınız. Onun yanında 
kirli kalamazdınız. Böyle bir şölen gibi, bir lunapark gibi sevdalık yaşayınca 
bu görkemi taşımayan her şey bir çadır tiyatrosu gibi geliyor insana... Bu 
ateşle yanma hali o kadar derinden, için için yanıyor ki, dönüp bir başka 
ölümlüyü yakmaya içi elvermiyor insanın... 
 
Yaman'la her günümüz sevgililer günüydü... Eşine bu kadar çok çiçek getiren 
bir adamı daha analar doğurmamıştır... Biz birçok defa sabah uyanıp birlikte 
gün doğumunu seyreder, ne bileyim çingene vapuruna binip sabah erken 
boğazı turlardık. Bugün eksik olan ne? Bu topraklarda eksik, aşk ve mutluluk 
kutsanmaz, ayrılık ve acı kutsanmıştır... Birlikteliklerdeki tutku kutsanmaz da, 
ayrılıklardaki tutku kutsanır hep... Yaralarıyla mutlu olmaya daha yatkın bir 
kültüre sahibiz biz..” 
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Sen ölme sevgilim…  
 
Sen ölme ki, içimde senin olmayı bekleyen kadın yaşasın…  
 
Sen ölme ki, ben yaşayayım, doğuracağım çocuklar yaşasın… 
 
İçime bir şey oturmasın, nefesim daralmasın sensizliği düşünmeyeyim 
ağlarken… 
 
Sen ölme ki sevgilim, Roma ağlamasın!  
 
Sen ölme ki, Aşk Çeşmesi’nin suları gözlerimden akan yaşlara dönmesin… 
İyi si mi sen ölme aşkım! 
 
Sen ölme ki, Roma günlerimiz hatıralarda kalmasın, kızlarıma masal 
olmasın… 
 
Boğazım düğümlenmesin, bunu düşünmek bile benim elimi ayağımı 
kesmesin… 
 
Sen ölme ki sevgilim, ben senin toprağının üstünde gecemi geçirmeyeyim… 
 
Sen ölme ki sevgilim, canından bana can veren annem kadar beni seven bir 
kişi daha olduğunu bileyim şu hayatta… 
 
Sen ölme ki, hayallerimiz Biz’siz kalmasın, ben o hayalleri düşünüp düşünüp 
sensizliğin içinde boğulmayayım… 
 
Sen ölme ki, ben önüme çıkan herkesi senle kıyaslayıp “Yok yapamayacağım 
kimse onun gibi olamaz” demeyeyim… 
 
Sen ölme ki, bembeyaz bir evimiz olsun, içinde senden benden canlar 
doğsun büyüsün… 
 
Sen ölme ki aşkım, Maldivler’in kumlarına isimlerimizi yazalım… 
 
Sen ölme ki sevgilim, ben bembeyaz gelinliğimle gözlerinin içine bakayım… 
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Sen ölme ki, ben deniz kenarında güneşlenirken senin çocuklarımıza yüzme 
öğretmeni izleyeyim…  
 
Sen ölme ki aşkım, ben her şeyimi senle öğreneyim… Kadın olmayı, anne 
olmayı… 
 
Sen ölme ki aşkım, ben toprağının üstünde keşke senin olsaydım diye seni 
benden aldı diye Allaha isyan etmeyeyim… Sen ölme ki aşkım, bende onun 
gibi meğer acelesi varmış demeyeyim, Allahın benim için gönderdiği bir 
melekmiş demeyeyim… 
 
Sen ölme ki aşkım, yapalım dediğin ve yapmayalım dediğim her şey için 
ömür boyu vicdan azabı çekmeyeyim… Sen ölme ki aşkım, ben deli divane 
arkandan hayatımın içine etmeyeyim…  
 
Sen ölme ki aşkım, bende arkandan o benden daha iyiydi, daha temizdi, 
daha her şeydi demeyeyim…  
 
Sen ölme ki aşkım, bende arkandan “böyle şölen gibi bir aşk yaşayınca 
başka her şey çadır tiyatrosu gibi” demeyeyim… 
 
Sen ölme ki aşkım, ben her gece son nefesimize kadar senin kollarında 
uyuyayım, sana sarılayım…   
 
Sen ölme ki aşkım, ben her beraber günümüzde Allaha şükredeyim… Sen 
ölme aşkım! Ölme ki, ben arkandan yaşayan bir ölüye dönmeyeyim… 
 
Sen ölme ki aşkım, Roma’yı Venedik’i, Maldivler’i, Varna’yı, Paris’i Londra’yı 
Prag’ı Mısır’ı, Amsterdam’ı, dünyanın her yerini senle gezme hayalleri 
kurayım… 
 
Sen ölme ki aşkım, hayallerim ölmesin, inancım bitmesin…  
 
Sen ölme aşkım! Beni de öldürme! Her yazdığım satırda gözlerimden yaş 
akmasın… Sen ölme ki aşkım…  
 
Sensizlikle yaşamak ağır gelmesin, hayatın tadı tuzu gitmesin… Sen ölme ki 
aşkım, ben eşittir sen, sen eşittir ben bozulmasın dağılmasın… 
Sen ölme ki aşkım, ben bunu düşünürken kalbim sıkışmasın, göğsüme bir şey 
oturmasın boğazım düğümlenmesin…  
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Sen ölme ki aşkım, hayatımın sürprizleri bitmesin… 
Sen ölme ki aşkım, güneş bizimle doğsun bizimle batsın…  
 
Sen ölme ki aşkım, ben işten eve dönmek için saat sayayım, akşam olsa da 
evimizde olsak diyeyim… 
 
Sen ölme ki aşkım, dünyaya hatıralar bırakalım… Zamana sonsuzluk 
katalım… 
 
Sen ölme ki aşkım, ananemle dedem gibi olalım… Sen ölme ki aşkım, 
benden önce ölme… Allah aynı anda canımızı alsın…  
 
Sen ölme ki aşkım, ben o karanlık toprağın altına yattığımda senin ışığınla 
aydınlanayım… 
 
Sen ölme ki aşkım, yatağımızda aramıza alıp uyuturken çocuklarımızı bu bile 
ömre bedel olsun…  
 
Onların kokusunu içimize çekerken bebek kokusu odaya yayılırken 
gözlerimizin içine bakalım… 
 
Sen ölme ki aşkım, çocukluk hayallerim gerçek olsun! 
 
Sen ölme ki aşkım… Sen ölme… 
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oradasın hala.. 
sokağın başında 
lambasında. 
ve gecenin karanlığında, 
ay ışığında. 
belki de  
kapının çıngırağında. 
oysa ki; 
sen 
oradasın hala.. 
yanıbaşımda. 
  
Ağustos 2010 / Salih MALAKCIOĞLU 

(orası) 
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Ufuk TARHAN 

martı dijital gelecekte 

Yeni bir çağdayız, tüm insanlık, her şeyi yeniden 
anlamlandırması gereken sancılı, ikircikli bir süreç yaşıyor. 
İçimiz-dışımız-çevremiz kıpır kıpır, dijit dijit…  

18 

“İyi şeyler olsa, güzel gelişmeler yaşasak bile ya devam etmezse, ya kötü 
şeylere de yol açarsa” diye olumlu durumlar için bile huzursuz, sürdürülebilirlik 
arayan, kaygılı ruh halleri içindeyiz…  
 
Yeniçağa verilen isimler muhtelif: 
 
Dijital Çağ, Sibernasyon çağı, Anlam Çağı, Nano Teknoloji Çağı, Genetik 
Çağı, Robot Çağı, Buluş Çağı, Bulut Çağı, Hologram Çağı, Simülasyon Çağı, 
6. His Çağı, Tutku Çağı, Tribülans Çağı, Mobil Çağı vb. Liste uzar gider. 
 
Daha bir sürü tanım yapılıp, çeşit çeşit ad takılabilir. 
 
Ne dersek diyelim öncekilere benzemez, çok kısa aralıklarla, sık sık birbirinin 
üstüne patlayan güçlü dalgalar gibi, her biri gerçekten de yeni bir çağ demek 
olacak kadar devrimsel değişim ve dönüşüm geçişleri yaşıyoruz.   
 
Tüm yerleşik paradigmalarımızı, ön yargılarımızı, zaman-mekân algılarımızı 
yıkıp, yeni ve daha akışkan, daha uygun olanlarla değiştirmemiz gerekiyor. 
Bilgilerimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız var. 
 
İşte değişiklik yapmamız gereken iki kavram/durum daha; Multi (çoklu) ile 
Omni (tamamı, her şey)   

Yeniçağda Multi değil, Omni ve T insan  
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Buraya kadar çoklu zaman yönetimi, çoklu nesil yönetimi, çoklu kültür 
yönetimi (multi task, multi generation, multi cultural) vb. gbi kavram ve 
durumlarla ilerledik. Şimdiye kadar bunları beceren daha başarılı oluyordu. 
Hala da öyle sanılıyor. Oysa artık bu yetmiyor, yetmez! Eskinin kategorik 
ayırımları gelecekte işe yaramayacak.   
 
Bundan sonrası için “omni” olmak yani o şeyin tamamını, bütününü iyi 
yönetmek gerekiyor. Her ne yapacak isek, o yaptığımızın her şeyini bilmeliyiz 
ama bütüne yarar-katkı sağlayacak şekilde olmasını gözetmeliyiz. Bunun için 
de derinleştiğimiz alanın, ürünün, hizmetin, durumun her şeyini bilmeli; her 
şeyin de bir şeyinden anlamalıyız…  
 
Örneğin ben bir fütürist olarak, geleceğin her şeyini bilmek üzere 
derinleşmeli (T’nin dikey bacağı) ama bunu her sektör, kişi, kurum, alan, 
durum için kullanılabilir, hepsine yararlı hale getirmeye çalışmalıyım (T’nin 
yatay bacağı).  
 
Bir doktor tedavi, ilaç önerirken sadece problemli organı, bölgeyi değil, 
bedenin tamamını düşünerek danışmanlık vermeli.  
 
Bir iş insanı yalnızca projesini ve ona dahil olan birim, bölüm, kişileri değil; 
operasyonun baştan aşağı tüm süreçlerinde olumlu ilerleme kaydedecek 
unsurları hesaplayarak vizyon, plan, eylem geliştirmeli.   
 
Multi’den Omni’ye geçiş aslında, hepimizin “T” insan olmamızı tarif ediyor; 
“bir şeyin her şeyini, her şeyin de bir şeyini bilen ve her aşamada teknoloji ile 
bütünleşebilen” olmalıyız. 
 
Cihazlar da aynı trendde değil mi? Artık kullandıklarımız sadece telefon, 
sadece fotoğraf makinesı ya da ikisi üçü birden değil, giderek hepsi olmuyor 
mu?  
 
Eğitim, yetkinlik geliştirmek isteyenler, geleceği yeniden ve daha iyi 
şekillendirmek için düşünenlere bu yazı önemli ipucudur, aman dikkat!..  
Multi out, Omni in! 
 
Şimdi T insan olmak zamanı… 
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Emrah Kaya 

Çok çalışmamız lazım çoook! 
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kariyer serüveni 

2001 yılından beri kendi girişim hikayemin peşinden koştuğum, gençlik 
denen olguyu önce Türkiye’de sonra dünyada en iyi tanıyan ve anlayan 
adamı ve şirketi yaratmak için başladığım süreç hala devam ediyor. 11 yılı 
doldurduk youtholding’te artık! 
  
Europe – Middle East Africa’nın en büyük gençlik şirketi olduk, Harvard’da 
youtholding’in white paper olarak görülmeye başlanmasına tanıklık ettik. 
Avrupa’da en iyi 10 girişimci şirketten birisi seçildik. Dünyada Endeavor 
girişimcisi olduk. Ama öyle bir şey yaşadım ki bir seyahatim sırasında şevkim 
mi kırılsa, ders mi alsak, motive mi olsak, inansak mı, tekrar gözlerimi mi 
ovuştursam bilemedim. 
  
Bu bahsettiğim global pazarı anlama çabalarımdan birisiydi ve Çin’e gittim. 
O seyahatin bir sürü motivasyonu vardı benim için. İlginç yerler görmek, o 
ilginç şeyleri yemek olarak tercih edenleri tanımak vb. Ama hiçbiri beni şimdi 
anlatacağım hikaye kadar şaşırtmadı. 
 
Tur operatörümüz bize 10 günlük Çin ziyaretimiz boyunca 1 gün sabahı 
anlatıp en heyecanlı ve öğretici günü o sabah kalkınca yaşayacağımızı 
vurguda bulunup duruyordu. Kalktık sabah ve bir tren istasyonuna gitmek 
üzere yola koyulduk. 
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O trenin gideceği destinasyonun hiçbir önemi olmadığını açık açık söyleye 
söyleye bizi o yolculuğa ikna etmesine hala inanamıyorum. İstasyona girdik 
(devasa bir mekan olduğunu söylemeliyim) elimize birer yolculuk bileti 
tutuşturdular turnikelerden geçerken ve birde 40 cm yüksekliğinde bir kutu 
hatta koli tutuşturdular. Tren biletinde yazan vagona geçtik boş bulduğumuz 
yere oturduk ve elimizde kutularla merakımızı dizginleyerek tur 
operatörümüzün bizi yönlendirmesini bekler gözlerle ona baktığımızda 
aldığımız Türkçe cevap ilginçti. 
  
Arkadaşlar size verilen bu kutular 1 saat 25 dakikalık yolculuk boyunca 
trenin iç duvarlarında bulunan panolarda tarif edildiği gibi bir radyo 
üretmeniz için size teslim edildi. Kırmızı kablolardan başlayarak sırayla 
numaralandırıldığı gibi radyoyu üretmeniz ve son 15 dakikada tren içerisinde 
yapılacak 3 bant yayını test edip çalışır halde kutuyu kapatarak trenin karşı 
istasyona yanaşmasını beklemeniz gerekiyor. Cümleleri ile yolculuğumuz 
başladı. 60’a yakın vagon her vagonda 100’e yakın kişi yolculuk boyunca 
(her sabah bu kişiler bu yolculuk boyunca üretim banında bu radyoları 
üretiyorlarmış 4.5 aydır) üretim yapıyorlar. Yani aslında her sabah fabrika, 
işçilik, kira, enerji, elektrik vb. Giderler olmadan 6000 adet radyo üretiliyor. 
Bu ayda 180.000 radyo, yılda ise 2.000.000 adet radyo üretimi demek 
oluyor. 
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Biz hepimiz çok iyi açıklanmış bir yönlendirme ile radyoları ürettik ve çalışır 
halde trenin yanaşmasıyla birlikte elimizde kendi ürettiğimiz kalite 
kontrollerini yaptığımız radyolarımızla turnikelere doğru yola koyulduk. 
Ödemeyi nerede yapacağımızı düşünürken elimizdeki biletleri alıp radyonun 
çalıştığı senaryoda onay mührünü basan Çinli yetkiler sayesinde 
yolculuğumuzu ücretsiz hale getirmiştik. Yani iş gücü maliyeti ile yolculuk 
maliyetini barter yapmıştık. 
 
Çin hükümetinin amaçlarından birisi olan sosyalist bakış açısını ulaşımı 
ücretsiz yaparak çözmüş ama aslında dünya düzeninde kapitalizmin varlığını 
unutmadan üretimi işin merkezine koymayı başarmışlardı. 
  
Sonuç cümlesine geldiğimizde ben bununla yeni katma değerler ve 
farklılaşacak yönler bulmazsak rekabet edebilir miyiz yoksa amaç Çin'i zaten 
bu haliyle kabullenip diğer rakiplere odaklanmak mı olmalı diye 
düşünüyorum. 
  
Çok çalışmamız lazım çok! 
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kariyer sohbeti 

Kariyer sohbetine bu ay, Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencilerinin ve birçok mezunun yakından 
tanıdığı bir isim ile devam ediyoruz. Konuğumuz, işinde çok 
başarılı olan bir reklam grafik tasarımcısı ve aynı zamanda 
mesleğini öğrencileriyle paylaşan öğretim görevlisi (değerli 
hocam) Ahmet Kehri.  Kendisiyle yaptıkları, deneyimleri ve 
meslek hayatında aldığı yol üzerine konuştuk. 

Mesleğiniz ya da yaptığınız işi, bize kısaca tarif edebilir misiniz? 
Grafik designer olarak otuzbeş yılı aşkın zamandır tasarım üretiyorum. 
Mesleğimin, iletişimin bir parçası olarak tarifi, çizgi ile haberleşmek anlamına 
gelir. Kısaca üreten bir çizgi  çizecek, bu çizgiye bir espri, bir anlam verecek, 
bu çizgi çeşitli baskı teknikleriyle çoğaltılarak basılacak ve bu çizginin verdiği 
mesaj, o çizginin hedef kitlesini oluşturan kişi tarafından doğru olarak 
algılanacak...Üreticiden tüketiciye olan bu akışa biz “grafik” diyoruz. Her 
grafik ürünün ilk görevi bir mesaj iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. 
Reklamcılık bu tasarım alanını kullanır. 
 
Şu an yaptığınız iş dahilinde, bir gün içerisinde neler yaparsınız?  
Mesleğimin en önemli gereği olarak güne medyayı takip ederek başlarım. 
Günümüzün insanlara sunduğu en önemli teknolojik gelişme diyebileceğim 
internet ortamı sayesinde, bu durum gün boyu devam eder. Daha sonra 
gündelik iş planımı yaparak, müşterilerilerimden aldığım bilgiler 
doğrultusunda çalışmaya başlarım. 
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Çocukluğunuzda, hayalinizdeki meslek neydi? Öğretim Görevlisi olmayı ya 
da Grafik Tasarımla ilgilenmeyi düşünüyor muydunuz? 
Henüz ilkokul dördüncü sınıfta iken abim 1968 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’na girmişti.(Şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi) O yıllarda grafikerlik Türkiye için çok yeni bir meslekti. 
Babamın, çevresindekilerin “Oğlun ne okuyor” sorusuna kan, ter içinde 
zorlanarak cevaplar verdiğini hatırlarım. Evimizde ailece sanata olan ilginin, 
bu mesleği seçmemde katkısı büyüktür. Özellikle de mesleğim boyunca 
sanatsal idolüm olan ağabeyimin. Düşünün, daha ilkokuldayken bahçe 
içindeki evimizin atölye olarak düzenlenen odasında  siyah beyaz fotoğraf 
basardım.  
 
Üniversite hayatımda da, öncesinde de öğretim görevlisi olmayı hiçbir zaman 
düşünmedim. Hocalarımın onca ısrarlarına rağmen... Ayrıca o yıllardaki 
bütün meslektaşlarım için geçerli olan piyasaya çıkmak ve kendimi orada 
kanıtlamak gibi hedeflerim vardı. Üniversite hocalığı meslekteki belirli bir 
olgunluktan sonra gündeme gelmiştir ve de tamamen tesadüf sonucudur. 
  
Peki siz nasıl bir öğrenciydiniz? Okulda, ne gibi şeylere ilgi duyardınız? 
Güzel Sanatlar Akademisine (Mimar Sinan G.S.Ü.), lise yıllarında sektörde 
çalışmış ve mesleğe aşina bir öğrenci olarak girdim. Yetmişli yılların ikinci 
yarısıydı.“İyi öğrenciydim” diyerek tevazu sınırlarını zorlamak doğru olmaz.  
Tabii okul bambaşka bir ortam. Mesleğinin doruklarında hocalar ve size 
sanat konusunda sunulan sonsuz olanaklar... Okulda öğrenciliği doya doya 
yaşadım diyebilirim. O dönem politik olarak Türkiye’nin çalkantılı yıllarıydı. 
Türkiye ve dünyanın  akışı ne yöndeyse ve bir öğrenci ne ile ilgilenmesi 
gerekiyorsa onunla ilgilendim. Bölüm öğrenci temsilciliği, Tiyatro Kulübü 
oyuncu ve yöneticiği, müzik kulübü, okul takımında futbol, ilk aklıma 
gelenler. Ayrıca eğitim sistemi’nin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalarımız 
olmuştur. Bir de, okulu iyi bir derece ile bitirdiğimi hatırlıyorum. Ne var ki, 
profesyonel yaşamımda ne okuduğum okulun neresi olduğu sorulmuştur 
bana, ne de bitirme derecem... Bir tasarımcı için bütün CV’in o an ortaya 
koyduğun üründür.  
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Sevdiğiniz dersler var mıydı? Güzel Sanatlar’ı okumaktan memnun musunuz? 
Aldığınız eğitim, size neler kattı? 
Konusunda Türkiye’nin en tarihi ve en kurumsal okulu olan Güzel Sanatlar 
Akademisinde, özellikle de o yıllarda okumuş olmaktan son derece 
memnunum. Her ne kadar mesleğimin formatı, teknolojinin gelişmesiyle farklı 
boyutlara gelmiş olsa da, tercihim bugün de değişmezdi.  
Mesleki derslerimizi destekleyen ve herbiri konularının üstadı sayılabilecek 
kültür dersleri hocalarımız vardı. Bu nedenle genelde bütün dersler zevkle 
geçerdi. Ayrıca Fındıklı gibi Boğazın en mutena semtlerinden birinin sahilinde 
yer almış bir okulda öğrencilik yapmak herhalde şansların en büyüğüydü. 
Akademide aldığım sanat eğitiminin kazandırdığı yaratıcılık, düşünce 
aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi ve görme yetisinin 
gelişmesi yaşamımın her alanında kendini göstermiştir. Sonrasında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde almış olduğum eğitimin de az önce saydığım özelliklere 
katkısı büyüktür. 
 
Keşke şunu okusaydım, diye aklınızdan geçirdiğiniz bir bölüm oldu mu? 
Eşim, aynı okuldan mezun meslektaşım. Oğlum dahil ailede beş kişi aynı 
okul mezunu. Bu durum sorunuzun cevabını oluşturmuştur sanırım. Bölümüm 
ve dolayısıyla mesleğim konusunda olumsuz bir “keşke” sözüm hiç olmadı. 
Ancak bugün teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bir grafik programıyla biraz 
haşır neşir olan ve iki tuşa dokunarak tasarımcı olduğuna inanan  
“meslektaşlarımızın!” sektörü dolduruyor olmaları, insanı üzmüyor da değil. 
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Öğrencilik  yıllarınızda  etkinliklerle aranız nasıldı? Katılır mıydınız? 
Tüm okul hayatım boyunca ilkokuldan master eğitimimin sonuna kadar 
becerilerimin yeteceğine inandığım ne kadar etkinlik varsa, şartlar izin verdiği 
ölçüde içlerinde var olmaya çalıştım. Özellikle üniversite eğitiminde her 
öğrencinin mutlaka bir kültürel etkinlik içinde faaliyet göstermesini gerekli 
görürüm. Ek olarak, öğrenciliğim sürecinde profesyonel futbol oynadım. 
 
Okuldan mezun olunca, kendi işinizi mi yapmaya karar verdiniz? Çalışma 
hayatınız nasıl gelişti? 
Az önce de belirttiğim gibi, üniversite eğitiminden önce de sektörün 
içindeydim. Bu tecrübelerin mezuniyet sonrası profesyonel mesleki hayatıma 
büyük katkıları oldu.Yaklaşık on yıl Türkiye’nin önde gelen reklam 
ajanslarında sanat direktörü olarak çalıştıktan sonra kendi grafik stüdyomu 
kurdum. Yirmi yılı aşkın süredir de grafik sanatlar alanında meslektaşlarım 
olan ailemle birlikte üretmeye devam ediyorum. 
 
Güzel Sanatlar  ile ilgili bir alanda çalışıp çalışmama  seçimini yaparken, 
nasıl bir süreçten geçtiniz? 
Böyle bir süreci yaşamadım. Sadece öğrenciliği biraz uzatarak Akademi’den 
mezun olduktan sonra, mesleğime katkısı olacağına inanarak Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Sanat Sosyolojisi konusunda master eğitimi aldım. Bu 
süreçte zaten iş hayatına başlamıştım. 
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Reklam yolculuğu, çalışma hayatınızda nasıl başladı? 
Akademi öğrenimim boyunca hocalarımın eğitimime büyük katkıları oldu. 
Hayat içinde belirli duruşları olan ve kendilerini sadece hoca olarak değil, 
insan olarak da idol olarak gördüğümüz kişilerdi. Yıllar içinde çoğunluğu 
bizleri terk ettiler, hepsine rahmet diliyorum. Ancak itiraf etmek gerekirse, 
sektörden gelen bir iki hocamızın dışında grafik eğitimi, genelde sanatsal 
boyutta sürdürülüyordu. Sizin ise hayatınızı devam ettirebilmeniz ve sektörde 
tutunabilmeniz için reklam grafiğini bilmeniz gerekiyordu. 
Bu anlamda mesleki grafik eğitimi piyasadan kopuk yürüyordu. Ve bizler bu 
eksiğimizi sektöre adım attıktan sonra çalışırken kapatmaya çalıştık. Kısaca 
hem ürettik, hem öğrendik. 
 
Çalışma hayatınızda, örnek aldığınız birileri oldu mu? Kimler? 
Şüphesiz oldu... İnsan, herhangi bir konuda gelişme göstermesi için 
kılavuzlara mutlaka ihtiyaç duyar. Dünyadaki büyük gelişmelere imza atan 
kişileri incelediğinizde hayatlarında mutlaka kendilerini hedefe taşıyan 
aktörlerin var olduğunu görmek mümkündür. Benim açımdan ilk sırada 
mesleğimi seçmemde mesleki idolüm olan ağabeyim geliyor. Daha sonra da 
Dünyada ve Türkiye’de isim olmuş, başarılı tasarımlara imza atmış 
meslektaşlarımı, ayrıca geniş reklam bilgileriyle ufkumun gelişmesine 
yardımcı olmuş, ajans yöneticilerini sayabilirim. 
 
İş veya mesleki anlamda karşılaştığınız zorluklara örnekler verebilir misiniz?  
Mutlaka her mesleğin kendine göre zorlukları vardır. Bizim mesleğimiz, içinde 
belli bir kültürü ve estetik alt yapıyı barındırmayı zorunlu kılıyor. Bu durum, 
tasarımı talep eden “para sahibi” kişiyle, bunu üretecek kişi için geçerli. 
Ancak terazinin kefeleri arasındaki bu konuda oluşabilecek dengesizlik, 
bence zorluğun bir numaralı ana maddesini oluşturuyor. Hele ki,  burjuva 
devrimini es geçmiş, cebinde parası olanın “ben kralım” dediği bir ülkede bu 
mesleği yapıyorsanız… 
 
Kendinizi öğretmeye ve öğrencilere adamak, dünyanın en zor şeylerinden 
biri. Üniversitede Öğretim görevlisi olmaya nasıl karar verdiniz? 
Ajans Ada’da beraber çalıştığım değerli arkadaşım Mehmet Yayınoğlu 
Marmara İletişim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak ders 
veriyordu.Sektörden biri olarak o hafta, dersi benim vermemi rica etti. 
Sonrasında öğrencilerden gelen talep ve okul yönetiminin de ısrarıyla 
hocalığa adım attım. Hocalığı da, öğrencilerimi de çok ciddiye alıyorum, 
onları öğrenciden çok birer arkadaşım gibi görmeye özen gösteriyorum.  
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Ne kadar başarabiliyorum bilemiyorum ama, bilginin yanında hoca 
iddiasıyla kürsünün arkasında bulunan kişinin empati gücü yüksek, her 
davranışıyla örnek bir kişi olması gerekliliğine inanıyorum. Bilgi birikiminizi 
genç nesillerle paylaşmak, hiçbir beklentiniz olmaksızın verici olmanın hazzını 
yaşamak ve onları daha sonra sektörün üst basamaklarında görmek, tarifi 
imkansız bir duygu. Bu sayede binlerce dostum oldu. Aradan onbeş yıl 
geçmiş, buradan bu güne dek bana bu imkanı sağlayan, okulda yöneticilik 
yapmış akademik kadroya teşekkürü borç biliyorum.  
 
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları dediğimiz anlar oldu mu? 
Bahsedebilir misiniz? 
Mutlaka oldu ve şu an hatırlayamadığım birçok  örneği de vardır. “Gecenin 
en karanlık olduğu zaman, sabaha en yakın zamandır” sözünü çok 
önemserim. 
 
Bu anlattıklarınızın dışında,  yaşamınızda başka rastlantılar, şanslar oldu mu? 
Yaşamında savaşlar görmüş, en zor anlarında bile gülümsemeyi yüzünden 
eksiltmemiş; verici olmayı, alıcı olmaktan daima üstün bir meziyet olarak 
kabul etmiş, emeğin en yüce değer olduğunu yaşam felsefesi olarak gören 
bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmek.. 
Sonrasında rastlantılar da oluyor şanslarda. Ama mutlaka bir kaç örnek 
derseniz...Eğitim hayatına, bir İstanbul hanımefendisi olan ilkokul 
öğretmenim rahmetli Kamuran Opan’la başlamak, şans...Ortaokulda diğer 
hocaların tüm ricalarına rağmen, “bu ona ders olsun” diyerek matematikten  
beni  bütünlemeye bırakan rahmetli  Remzi Ertan bey şans... küçük yaşlardan 
itibaren kendine olan güvenin gelişmesinde çok etkili olan beden eğitimi 
hocalarım ve buna bağlı olarak gelişen sportif başarılar, şans...  
Ve belki de en büyük şansım, validemin amansız hastalığı nedeniyle Kartal 
Eğitim Hastanesinde yaşadığım üç sene.... 
 
Kendinizde beğendiğiniz güçlü yönleriniz var mı, hangileri? 
Bu tür sorulara cevap vermek pek tarzım değil ama, yakın çevrem “zorluklar 
karşısında dirençlidir” derler, diyelim... 
 
Peki kendinizi mutlu hissetmek için ne yapıyorsunuz? 
En tatsız anlarda bile, bir espri veya komik bir olay varsa mutlaka 
gülerim...Ünlü Fransız besteci Claude Debussy “Gülmeyi bilmeyen 
insanlardan hoşlanmam, çünkü onlar ciddi değillerdir” demiştir. Doğru da 
demiştir. 
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Bize, sizi yönlendiren, bir iki kitap  veya film ismi söyleyebilir misiniz? 
Ömer Kavur’un “Anayurt Oteli” yerli filmler içinde etkileyicidir benim için. 
Yabancı film olarak da Fellini’nin “Amarcord”u. Ayrıca İstanbul Film 
Festivalinde geçen hafta izlediğim, jüri özel ödülü alan “Oslo 31 Ağustos” 
filmi de çok başarılıydı. 
Çok kitap var, ama biri var ki, hiç unutamayacağım. Akademi master I. 
tezimde de konu olarak alıp işlediğim Dido Sotiriyu’ nun “Benden Selam 
Söyle Anadolu’ya” adlı kitabı... 
  
Kitap ve sinema diye ayırırsak, hangisini daha çok tercih edersiniz?  
İkisi de çok önemli, ama sanırım kitaba daha çok zaman ayırabiliyorum. 
 
Sizin mesleğinizi ,özellikle de Grafik Tasarım’ı ya da Reklamcılığı seçmek 
isteyen bir gence ne önerirsiniz? 
Konuyla ilgili okullardan birinde mutlaka yüksek eğitim almak. Çeşitli iletişim 
kaynakları ve kitaplardan dünyadaki mesleki ve teknolojik gelişmeleri takip 
etmek. Bir radar gibi etrafta olup bitenden haberder olmak gerekiyor. 
  
Sizinle birlikte bir genç çalışmak istese, onda ne gibi özelliklere dikkat 
edersiniz? 
İlk olarak mesleki konuda yaratıcılık ve tasarım yeteneği. Hobi zenginliği 
önemli bir etken. Yaşadığı dünyaya hangi gözlükle bakıyor, sistem’in 
sınırlarını ne kadar zorluyor? Mesleki özelliğinin dışında kendini geliştirmek 
için ne yapıyor.  Bu özelliklerine bakardım. 
  
Birşeyler öğretmeye çalışmak ve faydalı olmak, dünyanın en güzel 
şeylerinden biri. Ve siz de, mesleğinizi, öğrencilerinize öğretiyorsunuz. 
Çalışma hayatınızda ya da kariyer yolunuzda, bundan sonraki amacınız 
nedir?  
Meslekte iyi olmanın bir insanın hayatında bir amaç değil olgunlaşmak için 
zorlu bir araç olduğuna inanırım. İnsan ömrü sınırlı. Bizden önce milyarlar 
gelmiş ve buradan göçmüşler. Yaşadığınız süre içinde insanlığın gelişmesine 
hangi katkıyı sağladınız? “Bu toprağa kaç tohum attınız?” Bence sorulması 
gereken soru bu. 
 
Bundan sonraki amacım  insanlığa faydalı nesillerin yetişmesinde “ummanda 
katre kadar da olsa” bir katkı sağlamak… 
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Bahar yorgunluğu mu? O da ne? Doğanın bedenimizle tam dengeye 
geldiğini düşündüğüm ve hissettiğim güzel bahar aylarının yorgunluk vermesi 
pek de mantıklı gelmiyor. Bilimsel olarak bu doğru olabilir. Benim cevabım 
ise psikolojik ve kendimi nasıl hissettiğimle alakalı. 
Bahar, doğanın üzerimde yaz gibi, kış gibi baskı kurmadığı, beni savunma 
yapmak durumunda bırakmadığı, kendimi serbest hissettiğim en güzel 
zamanlar. Hem ilkbahar, hem sonbaharda böyle hissederim. Doğa ile eşit ve 
yan yana. Üstelik doğanın sempatik yüzüyle tatlı bir flört haliyle… 
 
Bahar yağmurlarının bereketle üzerime düşmesi gibi içim coşar benim. Bir 
görüyorsam, bin görmeye başlarım. 
 
İşte bu nisan ayı, katlanarak büyüdüğüm müthiş bir ay oldu benim için. 
Eteğimdeki taşları dökeyim, söyleyecek sözüm, paylaşacak cesaretim var diye 
yazdığım Tesadüf, ulaştığı ve dokunduğu yerlerde tam istediğim gibi naif 
tadlar bırakmaya başladı. İddiam yoktu, sadece benden sonra, benden 
uzaklarda, benden habersiz benim ufaklık Tesadüf yaşamaya devam etsin 
istiyordum. Niye ufaklık dedim? Nisan ayındaki etkinlikleri yaşarken “Kendimi 
lohusa gibi hissediyorum. Çok heyecanlıyım ama her anını sindirerek keyfini 
çıkarmak istiyorum.” diye söylemiştim. Zamane Kahvesi’nde Fatih (Portakal) 
ve Uğur’un (Hepgider) espriyle başlayan görüşmeleri 13 Nisan’da bana göre 
muhteşem bir imza günü olarak geri döndü. Yapalım diye karar 
kesinleştiğinde Bağdat Caddesi’nde eve doğru yürüyorduk. Fatih “Ya kimse 
gelmezse bravo medeni cesaretine, heyecanlanmadın mı?” diye sorunca 
yolda pusetlerini iten kadınları göstererek “Bak bunca kadın birileri öpsün 
diye mi çocuk doğurmuş. Benim ki de böyle bir şey. Kimse gelmezse de 
önemli değil. Kendim için yapıyorum.” diye cevap verdim. Siz de aynı fikirde 
misiniz bilmiyorum ama önce kendimiz için yapmalıyız. Bizim içimize sinen ve 
inandığımız şeyler doğru adresleri buluyor.  

c vitamini 
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Sevgili Uğur (Zamane Kahvesi Suadiye İletme Müdürü) ve Oya hanım (Pelit 
Grubu Üyesi – Zamane Kahvesi Yöneticisi) öyle zarif davrandılar ki, özel 
sürpriz bir pasta yaptırmışlar. Kitap şeklinde, sol sayfasında “Hep böyle 
boyunuzdan büyük işlere kalkışmanız dileklerimizle” yazıyor, sağ sayfada 
benden bir sözü eklemişler. En önemlisi kalem tutan bir kadın figürü 
koymuşlar ve saçında gülü var. Bu ince detaylar karşısında benim içim 
coşmasın mı? 
 
İmza gününün sarhoşluğunu üzerimden atamadan, bu kez Salihli Sekine Evren 
Anadolu Lisesi’nde 180 öğrenciyle söyleşi planlandı. Benim adıma 
organizasyonları yapan çevremdeki değerli insanlara çok şey borçluyum. 
Bunlar aklımda olmayan etkinlikler ve ruhuma hitap edecek şekilde naif 
gerçekleşiyor, ruhlara dokunuyor. Salihli organizasyonunu Sevgili Ayşen Bakır 
yaptı. Ben O’na kısaca Çalıkuşu diyorum. Tüm çabalarında öğretmenliği en 
doğru şekilde yapmak, öğrencileri nerede olursa olsun onlara ulaşmak, onları 
geliştirmek ve birey yapmak arzusu var. Gençlerle görüşmek çok keyifliydi. 
Kendi Tesadüf tanımımı onlara aktardım ve ufak hobilerimizin bir gün gerçek 
işimiz olabileceğini söyledim. Bunu ancak paylaştıkça büyütebileceğimizi 
vurguladım. Tam bu noktada kendi hobilerinden bahsetmelerini istedim. 
Gençler çok zengin, kimisi beste yapıyor, kimisi şiir, kimi roman yazmış, kimi 
resim yapıyor… Fakat, bu zenginlikleri paylaşmıyorlar. Oysa bilgi paylaşıldıkça 
artar. Gençleri yanıma çağırıp mikrofondan görüşlerini aktarmalarını 
istediğimde bir tanesi dedi ki “Bugün arkadaşlarımın ne kadar çok hobisi 
olduğunu öğrendim. Hiç bilmiyordum” Bu dürüst ve açık bir yorum. 
Ürettiklerimizi paylaşmamız lazım. Biz nasıl birilerinden ilham alıyorsak, bizim 
de ilham vermemiz lazım. Böylece sürekli ve güçlü bağlar oluşturabilir, 
ürettiklerimizin gücüyle özgür iradeli bireyler olabiliriz.  
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Diğer yandan Tesadüf, Manisa Valiliğinin başlattığı 251 bin Dev Öğrenci 
Projesine katkı yaptı. Kitapların bütün geliri bu projeye aktarıldı. Gençlerin 
aktif olarak yürüttüğü projede çorbada tuzum olması gerçekten gurur veriyor.  
 
Bu bahar bana çok cömert! Tüm zenginliğini sizlerden esirgeyerek bana 
aktarıyor gibi hissediyorum. Sanki hayatım boyunca biriktirdiğim kredileri 
toplu ikramiye olarak bana geri vermiş. Coşkusunu esirgememiş, enerjisiyle 
beni doldurmuş.  
 
Geçen yılın başlarında bir hayalim vardı. Yaş günüme gelen ay New York’a 
gitmek istiyordum. Şartlar denk gelmedi ve yapamadım. Bu hayali içimden 
hiç atmadım sadece bir köşede uykuya yatırdım. Uzun bir kış uykusundan 
sonra tertemiz bahara uyandığında şartlar oluşmuştu. Pasaport, vize derken 
her şey halloldu. Hatta gidiş dönüş biletimi bile aldım. Artık birkaç ufak detay 
kaldı. Neden mi New York’a gitmek istiyorum? Üstelik bunu neden tek 
başıma yapmak istiyorum? Çok basit bir açıklaması var. İzmir’den, İstanbul’a 
gelmiş bir aile olarak, burasının farkını çok net görebiliyorum. Hatta 
iliklerimde hissedebiliyorum. İstanbul öyle enerjik bir kent ki, sen ona el 
uzatırsan o da sana uzatıyor. Sen adım atarsan, sana imkanlarını açıyor.  
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Fakat ilk adımı ille de senden bekliyor. Bu kent sürekli yaşıyor, bir kalbi var ve 
atıyor. Bunu fark ettiğimde şöyle bir fikir aklıma takıldı “İstanbul’un enerjisi 
buysa, New York’un enerjisi nasıldır acaba?”. Şimdi siz “Yahu kadın senin 
başka derdin yok mu?” diye düşünebilirsiniz. Böyle klişe bakmayın. Ben 
hayalimin peşini hiç bırakmadım. Harcamalarımı kısıp, kaynaklarımı 
biriktirmeye başladım ve enteresandır işime bir bereket geldi ve masrafım 
kadar parayı biriktirdim. Gelecek aylarda size bu deneyimlerimi uzun uzun 
anlatacağım. 
 
Bahar beni yorgun değil sarhoş ediyor. Nisanı da dolu dolu yaşayınca 
kanadında uçmaktan çok keyif aldığım Martı Dergisi’nin yazısını zamanında 
hazırlayamadım. Sevgili Yasemin yine büyüklüğünü gösterdi ve bana iki gün 
bonus verdi. İşte yazdım, kalbimden geçenleri bir çırpıda sizinle paylaştım. 
Bahar size de enerji versin, eli çok bereketli siz sadece kollarınızı ve 
gönlünüzü açın, sevgiyle kalın. 
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Daha yaprakların olacak; 
yeşereceksin! 
Daha dalların olacak; 
göğe değeceksin! 
Şimdilik sakla kendini 
ve sorma bana.. 
açacağın mevsimi. 
  
Eylül 2008 / Salih MALAKCIOĞLU 

Daha 
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Hiç evlenmedi: “Benim bir efendim 
olmayacak!” 
 
Kraliçe olur olmaz yaptığı ilk şey, babasının 
başlattığı girişimi tamamlamak ve İngiliz 
Protestan Kilisesi’nin kurulmasını sağlamak 
oldu; kendisi de kilisenin başı oldu. 
Avrupa’nın dört bir yanından evlilik teklifleri 
yağmaya başladı. Buna eniştesi II. Felipe de 
dâhildi. II. Felipe, onunla evlenerek İngiltere 
tahtının mutlak sahibi olmak arzusundaydı. 
Fakat o İngiliz Parlamentosu’nun ısrarlarına 
karşın hayatı boyunca hiç evlenmedi. Bu 
tavrını şu sözlerle açıkladığı yazılmıştır: “I 
shall have no master.” Yani,  
 

Ceren ÇIKIN 

İngiltere Kraliçesi I.Elizabeth – 2. Bölüm  

tarih sohbeti; kahramanlar 

“Benim bir efendim olmayacak!” Elizabeth, her ne kadar soy bağı nedeniyle 
ülkenin başına geçme hakkına sahipse de evlendiği anda iktidarın 
doğrudan kocasına devredileceğini çok iyi biliyordu. Ülkesi için 
gerçekleştirmek istediği büyük hayalleri vardı ve bunun önüne kimsenin 
geçmesini istemiyordu. Gerçi 5 yıl boyunca gönül ilişkisi yaşadığı Lord 
Robert Dudley ile evlenmek istediği de söylenmiştir fakat bu evlilik asla 
gerçekleşmedi. 
 
Ülke yönetimindeki ılımlılığı ve hoşgörülü tavrı, saray meclisi üyeleri ve 
danışmanları tarafından hiçbir zaman desteklenmedi; buna rağmen bu 
tavrını korudu.  Uluslararası ilişkileri tedbirli bir şekilde yürüttü. Hollanda, 
Fransa ve İrlanda’da verilen bazı basit savaşları gönülsüz bir şekilde 
destekledi. Tahta çıktığı sıralarda en ciddi tehdit, Roma Katolik dünyasından 
gelen tehditti. Roma Katolik Kilisesi, Avrupa genelinde yayılmakta olan ve ilk 
ulusal kilisesine İngiltere’de kavuşan Protestan mezhebine karşı savaş açmış, 
Elizabeth’in babası VIII. Henry döneminden itibaren ülkedeki Katoliklerin 
ayaklanmalarının maddi ve manevi destekçisi olmuştu. 
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İngiltere, Roma kadar zengin değildi. Babasının Roma’dan ayrılma kararı 
sonucunda Avrupa genelinde müttefik bulmakta çok zorluk çekiliyordu. 
İngiltere, komşularından ihtiyaç duyduğu desteği bulamıyor, yalnızlaştırılıyordu. 
Elizabeth, kendisini öfkeye teslim etmedi ve iktidarını, elinde bulundurduğu 
gücü kendisinden öncekilerin yaptığı gibi zorbaca yöntemlerle kullanmadı; 
bunun yerine daha ılımlı, birleştirici ve sorunun kaynağına inen çözümler üretti. 
Onun emriyle 1559 yılında parlamento, Protestanlık mezhebine uygun fakat 
Katoliklerin de göz ardı edilmediği bir ulusal kilise kanunu üzerinde çalışmaya 
başladı.   
  
 

39 

İskoçya Kraliçesi Mary onun kuzeniydi ve Katolik’ti. Papa’nın yardımıyla 
1569’da ülkesinde bir Katolik ayaklanması başlattı. Ayaklanma sürerken 
Papa, Elizabeth’in bir kâfir olduğunu ve bu sebeple de tebaasının ona itaat 
etmek zorunda olmadığını, ona itaat edenlerin aforoz edileceğini ilan eden 
bir bildiri yayınladı. Elizabeth için işler iyice zorlaşmıştı. Tüm Avrupa’da 
yalnızlaştırıldığı ve dışlandığı yetmiyormuş gibi Papa bu ülkeleri İngiltere’ye 
karşı kışkırtıyordu. 
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Armada’ya meydan okudu 
Sonunda 1587 yılında Cadiz’de, İngiltere’yi işgal niyetiyle İspanyol savaş 
gemilerinden oluşan büyük bir filo toplandı. Akdeniz’de korsanlığın yaygın 
ama yasadışı olduğu bir dönemdi. Ülkesi, yalnızlaştırılan, dışlanan ve düşman 
ilan edilen Elizabeth, İngiliz korsanlarının en yeteneklileriyle diplomatik krize 
yol açmayacak gizlilikte bağlar kurmaya başladı. Francis Drake, bu yetenekli 
İngiliz korsanlarındandı ve kraliçe tarafından şövalyelikle ödüllendirildi. İşte 
Cadiz’de toplanan filoyu dağıtan da Drake’in adamları olmuştu. Fakat II. 
Felipe, bu bozgun sonrasında durulmadı. İngiltere’ye de hükmetmeye olmaya 
kararlıydı. Dönemin en büyük deniz gücü olan donanmasını yani Armada’yı 
topladı ve 12 Temmuz 1588’de İngiltere’ye doğru yelken açtırdı.  
  
Dünyanın en büyük deniz gücünün İngiltere’yi işgal amacıyla yola çıkmış 
olması, başlı başına bir felaketti. Fakat savaş kaybedilirse felaketin boyutları 
tahmin edilemeyecek bir düzeye ulaşacak ve Avrupa haritası baştan çizilecekti. 
Papa’nın aforoz etmiş olduğu, azalmış olmakla birlikte Protestan Katolik 
çatışmalarının hâlâ yaşandığı, komşu ülkeler tarafından dışlanmış ve zengin 
bir hazinesi olmayan İngiltere bu sorunla nasıl başa çıkacaktı? Elizabeth’in 
gerçekten yaratıcı bir çözüm bulması ve ülkesini mümkün olan en az zararla 
bu savaştan galip çıkarması gerekiyordu. Avrupa’nın yasaları ondan yana 
olmayınca o da yasa dışı yollardan yararlanmaya karar verdi, İngiliz 
korsanlarından. Uzun yıllar açık denizlerde yaşamış, pek çok deniz savaşından 
galip çıkmış, yağma ve saldırı yoluyla zenginleşmiş “yetenekli” korsanları 
saraya toplayarak yardımlarını istedi. Korsanlar bu talebi memnuniyetle kabul 
etti. 
 
Tilbury Konuşması 
Savaş, denizde ve karada gerçekleşecekti. İngiltere’nin coğrafi ve stratejik 
olarak kritik bir noktasında bulunan Tilbury’deki kont, savaşa hazırlanan 
askeri birliklerine cesaret vermesi için Kraliçe’yi topraklarına davet etti. 
Elizabeth, hiç tereddüt etmeden beraberindeki soylular ve savaşçılarla birlikte 
yola çıktı. Tilbury’ye vardığında, savaşa giden erkeklerin giydiğine benzer 
beyaz kadifeden bir elbise giydi ve gümüş zırhını kuşandı. Birliklere hitap 
edeceği noktaya doğru yola çıkmadan önce onu korumakla görevli lordlara 
geride kalmalarını emretti. Geleneklerin aksine hareket ederek, askerlerle 
yanında hiçbir koruma olmaksızın ve çok yakın mesafeden konuşmak 
istiyordu. Tarihe “Tilbury Konuşması” olarak geçen bu hitapta Elizabeth, 
İngiltere’nin umudu olan birliklere şunları söylemişti:  
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“Güvenliğimizi düşünen bazıları, [bana] hıyanet edilir korkusuyla, silahlı 
kitlelerin arasına girerken ihtiyatlı olmamız gerektiği konusunda bizi uyardı. 
Fakat sizi temin ederim ki ben, benim sadık ve değerli insanlarıma güvensizlik 
duyarak yaşamayı arzu etmiyorum. Bırakın tiranlar korksun! Tanrı’nın 
yardımıyla, en büyük gücümü ve himayemi daima tebaamın soylu kalplerinde 
ve iyi niyetlerinde aramakla en doğru şeyi yaptım. Ve bu nedenle, 
gördüğünüz gibi şu anda aranızdayım; eğlenmek ve dinlenmek için değil, 
kararlı bir şekilde, savaşın sıcağında ve orta yerinde, sizin aranızda yaşamak 
ve ölmek için; Tanrı’ya, krallığıma, insanlarıma, onuruma ve soyuma hizmet 
etmek için geldim. Biliyorum, zayıf ve çelimsiz bir kadının bedenine sahibim 
fakat bir kralın, bir İngiltere kralının yüreğine sahibim. Parma ya da 
İspanya’nın ya da Avrupa’daki herhangi bir kralın, krallığımın sınırlarına 
dayanma cüreti göstermelerinin fazlasıyla aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum. 
Bizzat ben silah kuşanacağım, bizzat ben sizin generaliniz,  yargıcınız ve 
savaş alanında gösterdiğiniz başarıların ödüllendiricisi olacağım. 
Gösterdiğiniz cesaret nedeniyle ödülleri ve taçları hak ettiğinizin zaten 
farkındayım ve sizi bir kralın verdiği sözle temin ederim ki, layıkıyla 
ödüllendirileceksiniz. Sizlerin başarıları sayesinde kısa süre içinde Tanrı’nın, 
krallığımın ve halkımın düşmanları karşısında muzaffer olacağız.”  
 
Daha önce hiç alışık olmadıkları türde ve samimiyette bir konuşmaya şahit 
olan ve bu içten sözleri işiten askerler oldukça motive olmuş olmalıdır. Zira 
korsanlar, üzerlerine düşen görevi yerine getirip ateşe verdikleri gemilerini 
Armada üzerine sürerek 29 Temmuz 1588’de deniz savaşını kazandıktan 
sonra İspanyol donanmasından geri kalan gemiler İngiliz ve İrlanda kıyılarını 
yağmalayarak ülkelerine geri dönmeye başladılar. İşte Tilbury Konuşması’nın 
muhatabı olan bu askerler de İspanyol yağmalarını geri püskürterek kara 
savaşının kazanılmasını sağladılar. Armada Bozgunu, zenginliği ve 
saldırganlığıyla Avrupa’nın geri kalan kısmına o zamana kadar büyük zararlar 
veren, mezhep savaşlarını körükleyen ve diğer ülkelerin zenginliklerine göz 
koyan İspanyolları durdurdu. Avrupa, Elizabeth, korsanları ve askerleri 
sayesinde rahat bir nefes almış oldu. İngiltere, bu tarihten sonra sosyo-
ekonomik anlamda bir şahlanma yaşadı. Elizabeth, henüz hayattayken 
efsaneleşti ve hayatını kaybettiği 1603’e kadar ülkesini yönetmeye devam 
etti. Kardeşi Mary’ye uygun görülen “kanlı” namının aksine Elizabeth, “İngiliz 
halkın annesi” olarak adlandırıldı. Bugün İngiliz halkı için yeri hâlâ apayrıdır.  
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Sema Büyüksıvacı 

Bayram yaklaşırken seyahat arzum kıpırdanmaya başladığı için İstanbul’da 
kalmayacağımı anladım. Hemen telefona sarılıp gezi arkadaşım Fatoş’u 
aradım. Kurban bayramında Beyrut’a gitmek istediğimi söyledim. “Benimle 
gelir misin?” dedim. O da “Olur, sen ayarla gideriz” dedi. Ve ben de 
organizasyona başladım hemen… Ve bize en uygun turu buldum… 
İki saatlik uçuştan sonra Beyrut’a indik. Turumuza Beyrut’un meşhur sahil 
kıyısından başladık. Güvercinlik Kayası’nda on dakika durup resim çektirdik, 
sonra da rehberimiz şehrin en önemli merkezi olan Hamra’dan geçerek, eski 
şehir merkezindeki Martyrs Meydanı’nda bulunan arkeolojik kazı çalışmaları, 
kilise ve camileri göreceğimizi bildirdi. Böylelikle birinci günkü gezimize 
başladık.  
  
Romalı Kadınların Afrodizyağı 
  
Güvercin Kayalıkları denizin kıyısına yakın iki kayalık manzarası olan doğanın 
oluşturduğu müthiş bir manzara oluşturuyordu. Elbette fotoğraf albümümüze 
girdi. Otobüsle ilerlerken dikkatimi Hristiyan bölgelerin bakımlı, Müslüman 
bölgelerinse pislik içinde olması çekti. On yıllık iç savaş sırasında bütün 
binaların delik deşik olmuştu, bazılarınınsa yıkılmadan ibreti âlem için ayakta 
kalması insanoğluna bir ders miydi acaba diye sesli düşündüm… İnşallah 
ders alınmıştır dedim.  
 
Beyrut’un altının Roma kalıntılarıyla dolu olduğu savaştan sonra yıkımlarla 
ortaya çıkmış ve korunmaya alınmış. Ancak korumaya alıncaya kadar 
ülkeden birçok eser de dışarı gitmiş; tıpkı bizde olduğu gibi. Beyrut’ta tarihin 
her döneminde çeşitli dinler bir arada yaşamış; Fenikeliler, Memlüklüler 
sonra Osmanlılar ve Fransızların etkisi altında kalmış şehir… Martyrs 
Meydanı’ndaki Roma Hamamı’nı gezerken rehberimiz hamam kültürünün 
bize Romalılardan geçtiğini aynen bizdeki gibi havlet ve soğukluk kavramları 
olduğunu kalıntılarda bize gösterdi. İlginç de bir hikâye anlattı.  
  

Nisan ve mayıs aylarında Beyrut’a uçuyoruz. Bu ilginç şehrin 
bilmediğiniz taraflarını okudukça hemen siz de yola revan 
olacaksınız… 
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Doğu’nun Paris’i BEYRUT (1)  
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Roma zamanında insanlar yıkanmadan önce bütün vücutlarına zeytinyağı 
sürerlermiş ve suyla ovalarlarmış. Sıcakta iyice deri yumuşadığından 
vücutlarındaki tortuyu kazıyarak temizleyip onu biriktirirlermiş. Daha sonra da 
esans olarak küçük bir şişeye koyup kadınlar onu sürürlermiş. Neden mi? 
Çünkü erkeklere afrodizyak etkisi yaptığına inandıklarından, erkekleri baştan 
çıkarmada kullanırlarmış…(Romalı kadınlardan ders almak lazım.) 
  
 Dağların Beyazı: 
  
Lübnan’ın anlamı dağdaki beyaz demekmiş. Çünkü dağların tepesine 
baktığınızda hep beyaz var. Bu bilgilerden sonra kilise ve Mavi Camii denilen 
Etfal Bölgesi’ne gittik. Rehberimiz işte bu arada bize Refik Halili’den yani 
Lübnan’ın kurtarıcısı; işte onun mezarını ziyaret ettik. Ve iç savaş hakkında 
bilgi vermeye başladı. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün aktif olduğu yıllarda 
Müslüman halk çoğalınca İsrail, Hıristiyanları Falenjis gruplarla kışkırtarak iç 
savaş çıkmasına sebep olmuş ve on yıl sürmüş. 80 yılında Refik Halili 
önderliğinde buna dur denilmiş. O yüzden işte Halili, Lübnan’da çok seviliyor 
ve ne yazık ki suikasta kurban gidiyor. İşte ülke o günden bugüne yaralarını 
sarmaya devam ediyor. Savaşın izlerini her adımda karşınıza asker çıktığında 
çok daha iyi görüyorsunuz. Bu arada askerlerin resmini çekmenin yasak 
olduğunu da öğreniyoruz.  
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Ünlü Jeyta Mağaraları ve Biblos : 
  
Ertesi sabah güzel bir kahvaltıdan sonra turumuza tekrar başlıyoruz. İlk önce 
Beyrut’a Dünyanın 7 Harikası’na aday olan Jeyta Mağaralarına teleferikle 
çıkıyoruz. Bu mağaraları 1836 yılında William Tomhson adındaki İngiliz 
şehre su ararken bulmuş. Çift katlı ve alt katında yer altı nehri var. Mağara 
belli bir yere kadar gidiyor sonra yeraltı nehriyle birleşiyor. İlk önce üst kata 
çıkıyoruz manzara muhteşem; burada resim çekmenin yasak olduğunu 
öğreniyoruz. Sonra alt kata iniyoruz burada da kayıklara binerek nehri 
geziyoruz… Dışarıdaki küçük dükkânlardan resimler alarak otobüsümüze 
geri dönüyoruz ve Harissa Dağı’na cıkıyoruz. Buarası Meryem Ana’nın 
kilisesinin olduğu yer. Güya ermiş bir Hırıstıyan’a  rüyasında Meryem Ana’nın 
burada görüldüğü söyleniyor. İşte bu yüzden buraya Meryem Ana’nın heykeli, 
kilisesi yapılıyor ve Hac yeri olarak kabul ediliyor. Harissa Dağı’ndan aşağıya 
bakıldığında Beyrut’un muhteşem manzarası insanı cezbediyor. En güzeli de 
 
Teleferıikle iniliyor; apartmanların yanından, yolun üstünden geçerek 
manzaranın keyfine varıyorsunuz. 
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Buradan Biblos şehrine 
geçiyoruz. Biblos deniz kenarı 
ve Roma şehri olarak ün salmış. 
Bıblos kitap demekmiş.. 
Fenikeliler ve Romalıların 
kalıntılarıyla dolu, sol tarafı 
Orta Çağ,  sağ tarafıysa 
modern Biblos olarak anlatılıyor. 
Şehrin kapısı 1104 tarihinde 
yapılmış, limanın MÖ 6000 
yıllarına dayanıyor.  Bu arası 
yerleşimi bozulmadan kalan 
şehir olarak anılıyor. Kalesini 
gezerken 6000 yılın eserlerin 
tas, seramik ve çapalar ağır 
taslar, 3200 yılına ait akik 
kolyeler , Biblos kralına ait 
takılar, Kaneni alfabesiyle 
yazılmış lahitler ve insanların 
inançlarına göre öldükten sonra 

fetüs şeklindeki yuvarlak seramiklere gömüldüğü , zira sonradan yeniden 
doğacağına inandığından evinin bir köşesine konulan eserleri görüyoruz. 
Bu şehir Helenestik Roma ve Arap dönemi olarak defalarca yıkılıp 
kuruluyor. Her gelen kalıntıların üstüne başka taslarla kendi dönemini 
taşıyor.  
  
Biblos deniz kenarı sayfiye şehri olduğundan yemeğimizi deniz kıyısında 
olan bir restoranda, Beyrut mutfağına ait mezeler eşliğinde balığımızı 
yiyoruz. Bu kadar yorgunluğun ardından otelimize dönüyoruz. Çünkü 
akşama Beyrut gecesine katılmamız için dinlenip hazırlanmamız gerekiyor.  
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Ye, Dua Et, Sev – Eat, Pray, Love 
Yönetmen: Ryan Murphy 
Oyuncular: Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem, James 
Franco, Billy Crudup, Viola Davis 
ABD yapımı, 2010  
 
Ödüllü yazar ve gazeteci Elizabeth Gilbert Pen, haz, dinsel inanç ve denge 
arayışını bir araya getirdiği kitabı “Ye, Dua Et, Sev”i 2008’de yayınladı. Kısa 
sürede büyük beğeni toplayan kitabın beyazperdeye aktarımı gecikmedi. 
Gilbert’ı canlandıran Julia Roberts, “Pretty Woman”dan tam 20 yıl sonra 
çekilen, İtalya (Roma), Hindistan ve Endonezya’da geçen (Bali) “Ye Dua Et 
Sev” filmiyle yeniden masal kahramanı oldu. 
 
Beyazperdenin kuralları işin içine girince kitapta tanık olduğunuz yolculuğun 
inandırıcılığından uzaklaşıyorsunuz. Adeta “Beyaz Dizi” aşk romanları 
serisinden  birini izliyorsunuz. Roma, Hindistan ve Bali’nin; iştah açan, 
büyülü, rengarenk, dingin manzaralarıyla büyüleniyorsunuz. Filmin içsel 
yolculuğunuza giden yolda bir ipucu olup olmamasını umursamıyorsunuz.  
 
Kendini bir türlü, yaradılışında aktif olarak yer aldığı evliliğinin içinde 
hissedemeyen Elizabeth 8 yılı ve eşini geride bırakır. New York’ta değişmeye 
çalıştığı sıra David’le yaşadığı aşk da kendini arama çabalarına yenik düşer. 
Haber peşinden gittiği Bali’de tanıştığı lokman hekim Ketut’un kehaneti 
gerçek mi olacaktır yoksa?  
 
New York’tan uzaklaşmaya karar verir ve yemek hazzının doruklarına 
ulaşacağı Roma’yı ilk durağı olarak belirler. Burada bir yandan yeni 
arkadaşlarıyla dünyevi hazzın peşinden giderken bir yandan da İtalyanca 
öğrenmeye çabalar. Öğrendiği gün alelade bir anlamı olan attraversiamo –
karşıya geçelim- yakın gelecekte “yaşamının kelimesi” olacaktır.  
 
 

Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

İştah Açıcı Filmler 

iştah açıcı filmler 
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Filmin bu bölümü İtalyan mutfağının resmi geçidi adeta: envai çeşit 
makarnalar, pizzalar, dondurma yiyenler, kahve içenler, şarabını 
yudumlayanlar gözlerinizin önünden geçiyor.  
 
Elizabeth, Roma’dan ayrılıp ikinci durağı Hindistan’a giderken yanında birkaç 
parça giysinin yanı sıra yemek hazzının eseri fazla kilolarını da taşır. Kendini 
arama yolundaki arayışa Ashram’da devam eder. Görmüş geçirmiş Teksaslı 
Richard da bu sırada yanındadır.  
 
Dönüp dolaşıp Bali’de lokman hekim Ketut’un karşısına geçince kendine 
“Kehaneti gerçekleştirmek için mi geldim buraya?” sorusunu sorarken bulur. 
Meditasyon, Ketut’la sohbet, lokman hekim bilgilerini yazıya dökmeye destek, 
Bali’nin tadını çıkarma derken günler geçip gider. 
 
Doğum gününü sebep bilip arkadaşlarından hediye yerine para ister ve 
küçük çaplı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirir. Balili şifacı Wayan ve kızı 
Tutti’nin kendi evlerine sahip olmasına yardım eder.  
 
Bali’ye boşanma yaralarını sarmak üzere yerleşen Brezilyalı Felipe ile 
yakınlaşmaya başlarlar. Ketut’un önerdiği üzere; yüzü, aklı ve hatta 
ciğerleriyle gülümsemeyi başarır ancak yeniden sevmeye cesaret bulabilecek 
midir? 
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Margarita Pizza 
  
Malzemeler (4 kişilik): 
  
Pizza hamuru için; 
150 ml oda sıcaklığında su 
½ tatlı kaşığı tuz 
2 yemek kaşığı zeytinyağı 
300 gr un 
½ paket kurumaya 
  
Domates sosu için; 
2 diş sarımsak 
2 yemek kaşığı zeytinyağı 
300 gr domates rendesi 
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi 
1 avuç taze fesleğen 
Tuz, karabiber 
  
Üzeri için; 
200 gr Mozzarella veya dil 
peyniri 
Birkaç dal fesleğen 
  

52 



53 

martı* mayıs 2012 

Yapılışı: 
Pizza hamuru için; unu, tuzu ve mayayı kaseye koyun. Yağ ve ılık suyu yavaş 
yavaş ekleyerek hamur yapın. Onu kaseden alıp tezgah üstünde yaklaşık 5 
dakika iyice doğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir ortamda, iki katı 
hacme ulaşana dek mayalandırın. Hamuru geceden yapıp buzdolabında 
bekleterek sabaha mayalanmış bir hamur da elde edebilirsiniz.  
  
Domates sosu için; tavaya zeytinyağını dökün ve kızmaya alın. Sarımsakların 
kabuklarını çıkarıp iri birkaç parçaya ayırın. Zeytinyağının içine alın, 
kokusunu ve lezzetini yağa verdiğinden tavadan çıkarıp atın.  
  
Sarımsak aromalı yağa domates rendesini ekleyip koyu kıvam alana kadar 
yaklaşık 15 dakika kaynatın. 1 saat soğumaya alın. Ardından sirkeyi, ince 
kıyılmış fesleğeni, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bu sosu da 2-3 hafta 
buzdolabında hazır halde saklayabilirsiniz.  
  
Fırını 220 derecede ısınmaya alın. Hamuru iki parçaya ayırın. Zeytinyağı ile 
yağladığınız iki pizza tepsisine elinizle bastırarak hamuru yayın. İnce kalınlıkta 
pizza olacağını unutmayın. Hamurların üstüne domates sosunu yayın. 
Üzerine fesleğen yapraklarını elinizle iri parçalara ayırarak serpiştirin. En üste 
de halkalar halinde dilimlenmiş veya rendelenmiş peynirleri yayın. Fırına alın, 
kızarana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin. Servis etmeden önce üzerine 
zeytinyağı gezdirin.  
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Sevil Mert 
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Hobi Nedir?  
Hobi yapmaktan zevk aldığınız, size zamanı unutturan, bütün stresini alıp 
yerden yere vuran her türlü aktivitedir. Sözlük tanımı aramıyorum, bu benim 
kendi tanımım. Sizin tarifiniz daha uzun daha kısa daha teknik daha basit 
olabilir. Kimisi der ki boş zamanları doldurmak için yapılan aktiviteler. Peki 
hobiyi yaparken zaman nasıl “boş” olur? Bu tartışma bitmez, siz kendi 
tanımınızı belirleyin ve okumaya devam edin :)  
 
Hobi Delisi Nedir? 
Benim gibi hayatına renk katmaktan zevk alan biriyseniz muhtemelen birden 
fazla hobiniz var. Ya da hangisinden başlasam diye karar vermeye 
çalışıyorsunuz. İşte benim ve sizin gibi insanlar biraraya geldi ve Hobi Delisi 
ortaya çıktı.  Hobi seven, hobilerle mutlu olan herkes okusun diye bir grup 
hobisever tamamen kendi zevklerine göre yazıyor burada...  
  
Özetle; hobisever kişilerin kendi hobilerini yazdığı, paylaştığı çoklu yazarlı bir 
blog Hobi Delisi! www.hobidelisi.com adresinden kolayca ulaşılıyor, afiyetle 
okunuyor.  

http://www.hobidelisi.com/
http://www.hobidelisi.com/
http://www.hobidelisi.com/
http://www.hobidelisi.com/
http://www.hobidelisi.com/
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“Benim hobim yok ki” diyenleri duyar gibiyim. Hobiniz yoksa Hobi Delisi’ni 
takip ederek size uygun bir tane mutlaka bulursunuz.  
Hobi Delisi’nde Hangi Hobiler Var?  
Hobi Delisi’nde birbirinden güzel, birbirinden zevkli hobi yazıları var.  
 
•Fotoğraf 
•Resim 
•Tiyatro/Sinema 
•Kitap 
•Doğa Sporları 
•Dalış 
•Yelken / Sörf 
•Motor Sporları  
•El Sanatları 
•Paten / Kaykay 
•Ve daha birçokları...  
  
Okuyucu olmakla yetinmeyip, siz de yazarlar arasına katılabilirsiniz.  
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Kitap Adı  Bizans Sultanı 
Yazar  Selçuk Altan 
Sel Yayıncılık, 189 sayfa 

     kitaplık 
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Mayıs Ayı için 2 Kitap 

Sema Büyüksıvacı 

Yazar Selçuk Altun’un son romanı olan Bizans 
Sultanı’nı yeni bitirdim. Kitap bayağı bir 
araştırmaların sonucunda çok güzel bir 
kurguyla okuyucuyu Bizans İmparatorluğu 
tarihi yolculuğuna çıkartıyor. Kitabın 
kapağındaki resim, içeriğini okuduğunuzda sizi 
masal alemine götürecekmiş hissi veriyor. İçine 
baktığınızda Karacaoğlan’ın bir dizesiyle 
karşılaşıyorsunuz; 
  
“Ak göğsün arası Zemzem pınarı 
İçsem öldürürler, İçmesem öldüm.” 
  

Romanı okumaya başladığınızda bölüm isimlerinin ne olduğunu 
anlayabilmek için baktığımda Yunan Alfabesinin harflerinin olduğunu 
anlıyorsunuz… Romanda Bizans’ı anlatabilmek için Dünyanın  belli başlı 
şehirlerine ve Türkiye’deki bazı şehirlere kadar seyahate çıkartıyor. İstanbul’un 
tarihi kalıntılarındaki Bizans-Osmanlı ortaklığını gözler önüne seriyor. Hatta 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kardeş ve oğul boğazlatma olaylarının Bizans 
döneminden geçiş olduğuna parmak basıyor…  
 
Yazar, çok uluslu, çok dinli imparatorlukların birbirleriyle akraba olma 
olasılığını da düşündürüyor. Ayrıca kitapta altını çizeceğimiz birçok bilgi  
olduğu gibi anlamlı yazıları kahramanıyla bağdaştırması ve arada şiirler ve 
deyişler katması okuyucuyu harmanlıyor… 
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Mesela ben eski bir İstanbullu olarak doğduğum semtin camisinin adını 
okuduğumda oranın XI. Konstantions’un mezarının mekanı olduğunu 
öğrendiğimde çok şaşırdım… Selçuk Altun bu kitabıyla ilgili şöyle diyor: 
 
“Gezegene modern yaşamın tohumlarını atan Bizans Uygarlığına saygı 
buketidir. 
 
Bir vefa kitabı olmasının yanı sıra Bizans’a nankörlük, tarihe iki yüzlülük 
yapan Avrupa’ya bir  teessüf mesajıdır. Avrupa yoksul ve dağınık bir 
konumdayken doğudan gelen ordulara Bizans, Avrupa’ya geçit vermedi. 
Yoksa bugün çok değişik harita gerçekleri söz konusu olurdu. Bizans 
Avrupa’ya yönetim, yaşam ve kültür alanlarında örnek ve öncü de oldu. 
Bunlara karşılık dar zamanında, başta Papalık makamı olmak üzere dindaş 
krallıklar onu hep oyaladı ama desteklemedi. 
 
Avrupa’ya ne zaman bir barbarlık örneği gerekse, Moğolların Bağdat; 
Arapların İskenderiye kütüphanelerini yağmalamasını anımsar. Oysa 
1204′te, Mısır’a gitmek üzere Konstantinopolis’e uğrayan IV. Haçlı 
çapulcuları, ortamı uygun görünce başkenti topyekûn yağmaladı. Büyük 
Saray’daki kapı kolları bile değerli madendir diye söküldü. Körpe kızlar ve 
rahibelerin ırzına geçildi, Ayasofya’da fahişelerle âlem yapıldı. Dönemin en 
önemli kütüphanesi olan Bizans devlet kütüphanesi yağmalandı. Bu vahşeti 
Avrupa sanki iş kazası diye geçiştirir…” 
 
Okudukça sizi sarıp sarmalayan ve durup geri dönüp tekrardan 
okuyacağınız bilgiler silsilesiyle dolu bu romanı mutlaka okumanızı tavsiye 
ediyor ve daha fazla bilgi vermeyip kitaptan alıntıyla bitiriyorum… 
 
Bizans kaç kareden oluştuğu bilinmeyen bir satranç tahtasıdır…  
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Kitap Adı  İncir Kuşları 
Yazar        Sinan Akyüz 
Alfa Yayıncılık, 320 sayfa 
  
Yazar, eski bir muhabir olduğundan genelde gerçek hayat hikayelerinden 
yazdığını biliyordum. Bugüne kadar yayınlanmış bütün romanlarını 
okuduğum için sevdiğim bir yazardır. Kadın veya erkek kahraman kimse 
kendini onun yerine koyarak yazması, bende ayni duygularla okuduğum için 
dilini seviyordum. Bu romanında çok yakin tarihimizde Avrupa’daki soykırımla 
ilgiliydi. Sırpların Müslüman Boşnak halkına yaptığı zulmü, bas karakterin 
anlatımıyla okuyucuya aktarıyor. Suada ve Tarik adli gençlerin ask hikayesiyle 
başlayan roman, orada yasayan halkının anlamadan savaşın başlamasıyla 
devam ederken icler acısı olaylar ardı ardına yaşanıyor. Avrupa Ülkelerinin ve 
Birleşmiş Milletlerin umursamadığı soykırım olarak suçsuz halkın çektiği 
ızdırap kara leke olarak tarihe geçiyor. Suada’nin ve birçok Boşnak 
kadınların yaşadıklarını anlatan ve okurken boğazınıza yumru oturtan bir 
roman. 
1992-1995 yılları arasında Bosna’da yaşanan bu soykırımda yüz binlerce 
Müslüman Boşnak; Sırplar tarafından olduruluyor ve elli bine yakin belki de 
daha fazla Boşnak kadına ve kızına Sırp güçleri tarafından sistematik olarak 
tecavüz edildiğinin ortaya çıkması karşısında Avrupa Ülkeleri ve Birleşmiş 
Milletler bu insanların yaşadıkları trajediye neden seyirci kaldığını yazarımız 
sorguluyor. 
Bence mutlaka okunması gereken ve üstünde düşünülecek bir roman 
olduğuna inanıyorum. 
Ayrıca bugünlerde Bazı Avrupa Ülkeleri lafta bazı soykırım iddasıyla 
tasarımları kabul ederken Müslüman Boşnak halkına göstere göstere yapılan 
soykırıma neden sessiz kalınıyor diye insanin aklında soru işareti bırakıyor... 
  
Bu kadar iç karartıcı olayların arasında çok güzel bir ask hikayesi yer 
aldığından bu askla ilgili kitaptan alıntılarla bitiriyorum... 
  
“Dil, kalbin aynasıdır. 
Dil cambazlığım kalbimden, bu kalbim de ask evimin sahibesinden besleniyor. 
O benim piyanomda çok severek çaldığım beste gibi...” 
 
Kitapla kalın... 
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Meriç RENKVER 

Farklı bir ihanetin sert şoku 
1950’lerin ABD’sinde, Connecticut’tayız. Irkçılığın yaygın olarak hissedildiği 
ve muhafazakâr aile değerlerinin egemenlik sürdüğü bir dönem. Sahip olduğu 
sağlıklı çocukları, başarılı ve yakışıklı eşi, bahçe içindeki güzel evi, hizmetçisi 
ve sosyal konumu itibariyle kahramanımız Cathy, mükemmel ve mutlu bir ev 
kadınıdır. Daha doğrusu, alışık olduğumuz kalıplar içerisinde, mutlu olmak 
için her şeye sahip görünmektedir. Kocası Frank’in eve geç geldiği bir gece, 
merak edip ofisine gider. Bu ani ziyaret hiç beklemediği bir tabloyla 
karşılaşmasına neden olur. Cathy, loş bir salonda, kocasını bir başka erkekle 
öpüşürken görerek büyük bir şok yaşar ve huzurlu dünyası ciddi şekilde sarsılır. 
  
İlk anda yaşadıkları sarsıntıyı kısa sürede üzerlerinden atan Cathy ve Frank 
çifti, evliliklerini kurtarmak için danışmana gitmek de dahil her şeyi dener. Ve 
fakat gerçek duyguların baskın çıkması kaçınılmazdır. Frank bir eşcinseldir ve 
istese de bu yönelimden kendini alıkoyamaz. Cathy’nin bu kaygılı ve can sıkıcı 
günlerdeki tek dayanağı ve dostu, zenci bahçıvan olur. Doğal ve samimi bir 
arkadaşlık oluşur aralarında. Birbirlerini dinlerler, konuşurlar, anlamaya 
çalışırlar, ve aralarında adeta ortak bir huzur yaratırlar. Ve tabii ki zamanla 
aşka dönüşür bu sıcak dostluk. Ancak tüm bunlar, Frank’in cinsel yönelimi ve 
bir beyazın farklı renkten biriyle birlikteliği, toplumsal olarak kabul edilemez 
durumlardır. Ve bu da Cathy’nin hayatındaki çalkalanmayı daha da artırır.  

61 

Sinemanın değişik türlerinde binlerce film yapılmış olmasına 
karşın, bir türün kalıplarını kırarak özgün ve ilgi çekici bir 
eser ortaya koymak hâlâ mümkün. “Cennetten Çok Uzakta” 
(Far From Heaven) bu tür filmlerden biri. Filmin, bir 
Amerikan yapımı olarak, bir yandan melodram türünün belli 
kalıplarına sadık kalırken, diğer yandan oldukça farklı 
tematik bir kulvar açtığını ve bu yönüyle 2000’li yılların 
sinemasında önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz.  
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Dünyanın Gidişatı Üzerine Bir Alegori  

sinema 
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Cathy’nin mükemmel hayatı bir yanılsamadan ibarettir, ya bir yalanı 
yaşayacak, ya da kalbinin sesini dinleyecektir. 
 
Zeki ve şaşırtıcı bir sıradışılık 
2002 yılı yapımı filmin yazarı ve yönetmeni, az sayıda filmiyle sinemada 
önemli bir yer edinen Todd Haynes. Sanatçının, filmdeki oyunculuk tarzından 
olağanüstü görselliğe, dramatik akıştan karakterlerin ilişkilerine, bir 
melodramın temel unsurlarına son derece hakim olduğunu görüyoruz. Ancak 
şu farkla: Melodramlarda ihanet vardır, filmde ise ihanet bir başka kadınla 
değil bir başka erkekle yaşanır... Melodramlarda başkasına duyulan aşk 
vardır, filmde ise beyaz bir kadın toplumsal önyargılara karşın zenci ve yoksul 
bir adama aşık olur... Film, 1950’lerin melodramlarına bir saygı duruşu 
olmakla birlikte, seyircinin beklentisini bu farklılıklar temelinde yıkıp geçer. 
Mükemmel bir prodüksiyon ve enfes bir görüntü çalışmasıyla hayat bulan 
film, bu noktalar itibariyle zeki ve şaşırtıcı bir sıradışılığa sahiptir. 
  
Usta oyuncu Julianne Moore, aşk-ihanet-toplum üçgeninde sıkışıp kalan 
Cathy rolüyle filmi baştan sona sürükleyip götürürken, Dennis Quaid de 
yakışıklı ama soğuk eş rolünde, Moore’dan rol çalmadan onu adeta 
tamamlayan sakin bir oyun çıkartıyor. En iyi kadın oyuncu, görüntü 
yönetmeni, orijinal senaryo ve müzik dallarında Oscar’a aday olan film, o yıl 
bu ödüllere uzanamadı ancak dünya çapında hem seyircinin büyük ilgisini 
çekti, hem de festivallerde değişik ödüllerle onurlandırıldı. “Cennetten Çok 
Uzakta”, sinemada keyifli ve sıradışı bir melodram izlemeyi özleyenler için 
ideal bir seçim. 
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zihince 

Cinsellik Sattırır mı? 
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Sadece Beynimiz mi karar veriyor? Her ne kadar Zihinsel 
pazarlama metodları bireylerin zihinlerindeki aktivitelerin 
hangi bölgelerde gerçekleştiğine bakarak “gerçek satın 
alma” kararlarını bulmaya ve bizi aydınlatmaya çalışsa da, 
kararlarımızı etkileyen sadece beynimiz değil.  
 

Cinsiyetimiz, yaşımız, kişisel deneyimlerimiz, hangi aile yapısından geliyor 
olduğumuz, hangi kültürden geldiğimiz ve atalarımızdan kalan miraslar 
bizleri etkileyen faktörler. 
 
Bunlardan en çarpıcı olanı da “cinsellik”. Reklamlarda gördüğümüz güzel 
kadınlar, yakışıklı erkekler, “ürün neydi?” dedirtecek dekolteler gerçekten 
satınalma kararlarımı etkiyor mu? 
 
Erkekler bir gün boyunca akıllarına kaç defa cinsellikle ilgili düşünce geliyor? 
Ortalamada 30 defanın üzerinde! Doğal olarak erkekler bikinili kadınların 
olduğu görsellere veya videolara ilgi gösterirken kadınlar daha çok romantik 
temalılara ilgi gösteriyorlar. Bu görsellerin daha çok ilgili görmesi esprili bir 
konu ile de pekiştirilmesine bağlı... Ancak bu sulu ve klişe boyutunda bir hal 
alırsa silah geri tepiyor. 
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İlgi çekildi ama satın almaya dönüşüm gerçekleşiyor mu? Cevap çok basitçe 
hayır, çünkü bikinili bir kadını görüp eğlendikten sonra bu marka ve 
kampanya hakkında hatırlanma durumu çok zayıf.  
 
Hem ilgi çekip hem de hatırlanmak, ürün ile ilintili olabilmek için daha 
fazlasını yapmak gerekiyor.  Tüketiciler karşı cinsle flört hiyakelerinden 
etkileniyorlar. İçgüdülerimiz flört etmek ve çoğaltmak üzerine... 
 
Bir erkeğin en büyük fantezisi seksi bir kadın tarafından arzu edilmek. Daha 
büyük fantezisi ise birden fazla seksi kadın tarafında arzu edilmek. 
 
Peki ama bazı markalarda görüyoruz ki erkeklere ürün satmak için erkek 
mankenleri veya tam tersi kullanılıyor. Calvin Klein, Abercrombie & Fitch, 
Network veya Vakko gibi markalarda yıllardır işe yarayan bir strateji. 
Geleneksel yöntemler ile sorduğunuzda erkekler, bayan mankenli reklamları 
sevdiklerini söylemekteler, hatta erkek mankenleri sorduğunuzda sanki 
onlarla kıyaslama yapılıyormuş gibi hissedip “hiç farketmedim” gibi tepkiler 
geliyor. 
 
Martin Lindstrom’um yaptığı Zihinsel Pazarlama Teknikleri ile ortaya çıkan 
sonuç, erkeklerin kendi cinslerinin oldukları reklamları hatırladıkları ve 
etkilendikleri yönünde ancak deneylerde enteresan bir bölgede de faaliyet 
görülüyor; beynimiz bir şeyi inkar ettiği zaman faaliyete giren bölge sinyal 
veriyor... 
 
Sonuç olarak, homoerotik reklamlar işe yarıyor. Ama inkar etme isteğimizin 
sebebi; kadınlar etkileyen erkek ve erkek gibi erkek olmak istediğimiz için. 
 
Ürün ne kadar feminen de olsa, reklamda erkek de kullanılsa, tüketici erkek 
olduğunu da hissetmeli. 
 
Bunu en başarılı uygulayan markalardan biri Axe. Predator serisi ile Axe 
kutusunu bir el bombasını andıran şekilde yapıp erkeksi duygular ile ürünü 
pekiştirmeyi başarıyor. 
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Cinsellikle ilgili temalar, espriler sadece büyüklere yönelik ürünlerde mi? 
 
Özellikle çocuklarımıza yönelik ürünlerde de bunları bulmak mümkün, 
bunun en temel sebebi insanlık tarihinde hiç bir zaman anne ve babalarımız 
çoçuklarla bu kadar ortak olguyu paylaşmadı.  
 
Her iki grubunda cep telefonu var, Facebook hesapları var, benzer müzikleri 
dinliyorlar, YouTube’dan veya televizyondan benzer dizileri seyrediyorlar, 
arabaları var, bilgisayar kullanıyorlar. 
 
Oyuncak Hikayesi filminde Buzz Jessie ile yakınlaşınca heyecandan kanatları 
açılır. Simpsons çizgi filminde birçok cinsellikle ilgili konuya rastlarsınız. 
 
Nesiller arası farkların azalmasıyla beraber, bir çok orta yaştaki kadın, 
yapılan araştırmada genç yaştaki erkek aktörlere vurulduklarını itiraf 
ediyorlar. Bu annesel vurulmalar cinsellikten çok kadınların yeniden genç 
hissetmelerine sebebiyet veriyor. 
 
Diğer bir yandan daha çok erkek, geçmişte sadece kadınların kullandıkları 
aksesuar veya kıyafeti kullanıyor. Küpe, dar pantolonlar, kozmetk ürünleri, 
fular, dövme, kaş/tüy alma,  koku... (Avrupalı erkekler kadınlara göre daha 
fazla parfüm benzeri ürünler kullanıyor.) 
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1995’de erkeklerin yarısı görünüşleri ile ilgili alışveriş yaparken, 2009’da bu 
oran %75’e yükselmiş; ülkemizde de bu oran özellikle büyük şehirlerde 
yükselme eğiliminde. 
 
Bunun en önemli sebeplerinden biri artık erkeklerin geç evlenmeleri ve 
anneleri ile yaşamlarından eşleri ile yaşama geçerken ki bölümün uzaması, 
yani uzayan bu bekarlık döneminde bir kadına danışmadan erkek kendi 
görünüşü için alışveriş yapıyor. 
 
Dove Men + Care, kadınlarla anılan bir markanın sadece erkelere yönelik 
çıkardığı ürün gamından bir tanesi. 
 
Ancak bu ürünleri geliştririrken ama maskulen mesajı unutmamak gerekiyor. 
 
Benzer ürünler bile olsa erkek ve kadınlara olan ürünlerin yerleri birbirinden 
uzak tutmak erkek müşterilerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacaktır. 
Buralara eklenecek bir-kaç ekrandaki futbol görüntüleri ve aydınlatma da 
erkekleri rahatlatacaktır. 
 
Sonuç olarak reklamlarda cinsellik öğeleri kullanmak en eski numarlardan 
biri. Fakat zihinsel pazarlama ile öğrendiğimiz şu ki; firmalari gerek cinsel 
fantezilerimizi hayata geçirebileceğimize gerekse daha çekici olabileceğimize 
inandırarak en temel istek ve arzularımızı dürtüyorlar. 
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Şirketlerde “Enterprise 2.0” Reformu    

teknoloji 
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İşletme 2.0 kavramı aslında yeni ekonomi ve dünya 
düzeniyle işletmecilik yazınında yer almış bir olgudur. 
İşletme 2.0 yapısı; işletmeleri bilinen atıl iletişim ve verimlilik 
araçlarının sınırlarından kurtarıp yöneticilere doğru bilgiyi 
doğru zamanda ulaştırmayı hedefleyerek inovasyon, 
verimlilik ve çevikliğin rekabetçi kazanımını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Bilginin daha fazla erişilebilir hale gelmesi, bilgiyi anlayıp hareket 
kazandıracak doğru insanlara ulaştırma ve yeni iş kültürleri İşletme 2.0’ın 
benimsenmesinde güdümleyici rol oynayan unsurlardır.  
  
Enterprise 2.0 IT Birimini Öldürüyor mu?  
Belki öldürmüyor ama kökünü kazımak için bir and içmiş sanki… Son 
zamanlarda takip ettiğim forum ve yabancı sitelerde IT departmanlarının 
belirsiz gelecekleri üzerine yapılan tartışmalar dikkatimi çeker oldu. Aslında 
komplo teorileri “outsourcing” ve “cloud computing” etrafında ya da 
tercümeyle “dış kaynak kullanımı” ve “bulut bilişim” etrafından ziyade 
odağında zuhur ediyor… 
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Bu zanlılar firewall dışından her geçen gün daha fazla ulaştırılan teknoloji 
hizmetlerinin sunduğu yeni IT gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor. 
IT departmanlarının gelecekte varlığının ihtimallerini tartışmak bir tarafa IT 
yöneticilerinin, müdürlerinin ve profesyonellerinin teknik strateji danışmanları 
ya da IT kaynaklarını iş birimlerinin yönlendirmesi ölçüsünde taşıyacak 
danışmanlar tarafından evrimsel kayboluşa sürüklenmesi hiç de boş bir 
ihtimal değil gibi?! 
  
Yeni Düzende Dönüşen IT Anlayışı mı? 
Bununla beraber, IT’nin evriminde en önemli elementlerden biri olarak “self-
service IT” eğiliminin de göz önünde bulundurulması gerekir. İşte burada 
Enterprise 2.0 (İşletme 2.0) araç ve hizmetlerine sonsuz teşekkürler!… Zira 
artık son kullanıcılar kendi uygulama ve platformlarının patronu oluyor, IT 
taleplerine veda ediyorlar. Peki IT’nin rolü daha mı önemsizleşiyor? Öte 
yandan kullanıcılar için yapılacak ve düşünülecek işler artıyor mu? 
  
Enterprise IT kavramı ile bulut bilişim ve sosyal işletme bilişimi ve şimdilerde 
ticari uygulama dükkanları gibi enteresan ürünler türüyor ve bu konseptler 
ticari veri merkezlerini ortadan kaldırmaya endekslemişler kendilerini… 
  
Geleneksel IT tehdit altında! Bundan 5 sene önce notebook kurulumu 
yapmak, mouse tedarik edip, network hattı çekmekten öte iş yapmayan IT’nin 
bu geri hizmetleri çoktan işin ehli outsource hizmet firmalarına yüklenmiş 
durumda. IT artık iş birimlerine daha yakın ve stratejik bir rolde diyorduk! 
Ama gelecek sanki teknik adamların görünmez gücünü de elden almaya 
yönelik bir yolda ilerliyor… 

68 
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Teknolojinin tam gaz ilerlediği zamanda insanların kendi yazılımlarını 
geliştirdiği bir yaşam vaadine göz kırpanlar için elbette IT yok olmanın 
eşiğinde… Ama bence çok iddialı olmamak gerekir. IT yok olmuyor ama 
evrim geçirdiği kesin… IT stratejik pozisyonunu inovasyonun gücü ile 
bütünleştirdikçe doğru zamanda doğru teknolojiyi aracı yaptıkça evrimini 
tamamlayacak… 
  
Çalışanlara zihinlerindekini konuşma ve fikirlerini seslendirme özgürlüğünün 
verilmesi kollektif zekanın destekleyicisi olmasına karşın İşletme 2.0’ın en 
temel sorunsalını kurumsal iletişimdeki kontrolde sağlanması beklenen denge 
oluşturmaktadır. 
  
Bakalım dengeleri koruyan ve lehine çeviren taraf hangisi olacak?  
Dünya 3.0 gösterecek gibi...  
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uzaklardan 

Portekiz Günlükleri: 5 Gün 5 Duyu – 2. Bölüm 

Bahanur ALİŞOĞLU 

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.  
 



mayıs 2012 

72 

martı* 

 
İspanya’da işsizlik, Almanya’daki ekonomi 
Biz de arkadaş olmayı başarabilmenin haklı gururu ile o gün Bragança şehir 
turunda birlikte şakalar yapıyor ve gülebiliyoruz. Portekiz’in en büyük 
kalelerinden biri olan Bragança Askeri Kalesi’ni ziyaret ediyoruz. Şehir 
surlarla çevrili ve bunun nedeni ise şehrin İspanya sınırında olması. Tarihler 
boyunca İspanyollar ve Portekizlileri bu şehir ayırmış. İspanya 20 km 
ötemizde, dağların arkasına saklanıyor. Kaledeki görevli bize iki saat boyunca 
Portekiz’in şanlı tarihinden bahsediyor ve bir ara da İspanyolları ülkeden 
kovan ve Portekiz’i bağımsız kılan savaştan bahsediyor büyük bir coşkuyla. 
Aramızdaki üç İspanyol da hafifçe öksürerek tavana bakıyorlar. Tarih her 
yerde tarih! Ne zaman şandan, savaştan bahsetsek herkese bir haller oluyor, 
diyorum Ana’ya. O da onaylıyor. Şükür biz ne İspanyol ne de Portekizliyiz. 
Onları kendi savaşları ile baş başa bırakıyor ve şehir turuna çıkıyoruz. 
Bragança oldukça dağlık ve bir o kadar da soğuk bir şehir iklim açısından. 
Ülkenin en kuzeydoğusunda yer alması ve yükseltisinin diğer Portekiz 
şehirlerine göre oldukça fazla olması Bragança’yı turizmden mahrum 
bırakıyor. Biraz sapa kalıyor sanki diğerleriyle karşılaştırıldığında. Uzaklardaki 
bir dost gibi. Arada kart gönderdiğiniz; ama her zaman ziyaret edemediğiniz. 
Ben de buruk bir tat bırakıyor şehir bu yönüyle. Bazı şehirlerin adı sanı 
bilinmez; ama sizde iz bırakır. Bir daha gitmek istersiniz oraya. Ben de 
Bragança’dan ayrılırken bu hisse kapılıyorum. “Até já!” diyorum sessizce “en 
kısa zamanda görüşmek üzere” dileklerimi şehrin anadilinde fısıldayarak. 
Arabamız virajı alıyor ve Bragança gözden kayboluyor. 
 
Bu kez de güneydeki Portekiz’in en yüksek dağlarından biri olan Serra de 
Estrela’ya doğru yola koyuluyoruz. Durağımız Guarda. Portekiz’in iç 
bölgelerinden biri.  
 
Oldukça yüksek bir yerde kurulu olan bir gençlik hosteline gecenin bir yarısı 
yerleşiyoruz. Resepsiyonda biraz tatsızlık yaşıyoruz Carlos’la.  
 
Ona Ana ile birlikte iki kişilik bir odada kalmak istediğimizi söylüyorum. O ise 
bunun mümkün olmadığını; çünkü hostelde çift kişilik odanın olmadığını 
söylüyor. İçimdeki gazeteciyi durduramayan ben ise direkt resepsiyonla 
muhatap oluyor ve acı gerçeği öğreniyorum: ‘’Çift kişilik odamız mevcut 
hanımefendi!’’ Carlos’un bize yalan söylemiş olma ihtimali beni oldukça 
üzüyor ve bu konuyu Lopez ve Ana ile konuşuyorum. 4 günlük gezimiz 
boyunca sadece eğlenmeyi değil, sabretmeyi de öğreniyoruz böylece.  
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İnsanlar birlikte yaşamaya çalıştıklarında elbette ufak tefek tatsızlıklar ve 
iletişim bozuklukları yaşanır. Bizimki de bunlardan biri oluyor ve biz de 
boynumuz bükük yine on kişi birlikte uyuyacağımız odamıza, sabah erkenden 
kalkmak üzere gidiyoruz. 
 
Bizi bir türlü yakalayamayan uykumuza lanet edip kalkıyoruz. Lobide Lopez ve 
Pilu’yu buluyoruz. En az üç saat hiçbir şey ama her şey hakkında 
konuşuyoruz. Konuştukça yakınlaşıyor ve evrensel dertlerimizi arkadaşlık 
hanelerimize ekliyoruz. İspanya’daki işsizlik, Türkiye’deki rejim, Almanya’daki 
ekonomi derken saat 5 oluyor. Saat 8’de kalkmamız gerektiğini hatırlayıp 
harıl harıl uyumaya çalışıyoruz. Sabah elbette uykusuzluktan şişmiş gözlerle 
kendimizi yine arabada buluyoruz. Serra de Estrela o kadar güzel görünüyor 
ki sabah ışıklarının altında, kendimi şehre inene kadar ona bakmaktan 
alıkoyamıyorum. 
 
Sarılmak için peşimizden koşuyorlar 
 Guarda’ya varmadan bir bina görüyoruz. Oldukça ilginç bir mimarisi var. 
Portekizli kızlardan birine soruyorum neyin nesi bu bina diye. Kızlar bana 
Portekiz’in Salazar diktatörlüğü döneminde yaşananları ve bu binanın ününü 
anlatıyorlar. Ünlü diktatör Salazar döneminde Portekiz’deki sansür 
uygulamasını aşmaya çalışan gazeteci ve yazarların yanı sıra, rejime karşı 
çıkan bürokrat ve Salazar karşıtı politikacıların bir zamanlar akıl hastanesi 
olan bu yere getirilerek işkence gördüklerini öğreniyorum. Rejime karşı 
çıkanların ancak deli olabilecekleri inancından yola çıkan devlet, düşünce 
suçlularını buraya getirerek tedavi bahanesiyle bu insanların işkence 
görmesini sağlıyormuş. Arabadaki herkesin tüyleri ürperiyor. Binanın ise kısa 
zamanda beş yıldızlı bir otel olacağını öğrenip aramızda perili ev esprileri 
yapıyoruz. Hem Portekiz tarihinden ve siyasetinden bahsedip hem de 
kahvaltımızı arabada yaptıktan sonra Guarda’ya varıyoruz. 
 
Şehir oldukça küçük ve onu diğerlerinden ayırt edebileceğimiz belirgin bir 
özelliği de yok açıkçası. Merkezde ufak bir tur atıyor ve beş dakikada her 
caddeyi keşfederek bir restoranda oturup yemeğimizi yiyoruz. ‘Free hugs’ 
vermek için gittiğimiz okulda ise bu kez büyük bir coşkuyla karşılanıyoruz.  
 
Öncesinde bizi peşinden koşturan Portekizliler, Guarda’da bize sarılmak için 
peşimizden koşuyor. İnsanlara sarılmaktan kollarım yoruluyor resmen; ama 
akşama kadar devam ediyoruz bu eyleme.  
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Sarıldıkça aslında yumuşuyor ve içimizde negatif ne varsa kurtuluyoruz birer 
birer. Akşam oluyor yine ansızın ve arabalara doluşuyoruz son durağımız olan 
Castelo do Branco’ya gitmek için. Yolda The Frames dinleyerek kendimi 
avutuyorum. Yüzümü yapıştırdığım camdan akşam güneşinin ılıklığını 
hissediyorum. Batı’da güneş farklı batıyor sanki. Öyle bir hisse kapılıyorum 
yüzümde ufak bir gülümsemeyle. 
Castelo do Branco’ya oldukça geç bir saatte varıyor ve varır varmaz da 
restoran da kendimize yer arıyoruz. Sonrasında yine gençlik hosteli masalı. 
Kavga dövüş Ana ile kendim için çift kişilik oda ayarlıyorum Carlos’un beni 
yiyecek gibi bakan gözlerine rağmen. Gece de son günümüzü birlikte 
geçirmek adına Alejandro, ben, Ana, Pilu ve Lopez dışarı çıkıyoruz. Bir bara 
giderek birer tek atıyoruz: pardon, onlar atarken ben sadece kahvemi 
içiyorum ayılabilmek adına. İçki insanı değilim maalesef ve bu özelliğimle 
oldukça alay konusu oluyorum. Ana benle dalga geçmeye başlıyor anında. 
Hiçbir zaman fırsatı kaçırmaz zaten. Ben de cevabı yapıştırıyorum: ‘’En 
azından senin gibi dans pistinde rezil olmuyorum içerek!’’ O hırsla kendimi 
dans pistine atarak marifetlerimi sergiliyorum. Millet ağzı açık bana bakıyor. 
Ben de soruyorum: ‘’Ne! Siz hiç ayıkken dans edebilen insan görmediniz 
mi?’’ Hayır dercesine kocaman açılıyor gözler. Anında dans kraliçesi oluyor 
ve millete de ‘belly dance’ faydaları adı altında ufak bir ders bile veriyorum. 
Tabii insanlarla ilgilenirken Ana’yı unutuyorum. 
 
Hanımefendi bir vodka şişesini yarılamış, dans pistinde tek ayaküstünde 
sekerek tuhaf bir dans yapıyor. Eyvah diyor ve Ana’yı yuvarlandığı yerden 
kaldırarak hostele gitmek için ikna etmeye çalışıyoruz. Olacak gibi değil. 
Kasaya giderken elimizden kaçıp dans etmeye çalışıyor: ‘’Ben Almanım!  
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Bana bir şey olmaz!’’ Orası kesin, diyerek gülüyor İspanyollar. Ben ise 
acıyorum bir an Ana’ya ve onun koca gövdesi altında ezilerek taşımaya 
çalışıyorum. İkimiz birden yere yuvarlanıyoruz tabii ki ve ben de cinnetle 
karışık öfke nöbeti geçiriyorum: ‘Ya o poponu yerden kaldırırsın ya da ben 
sana yapacağımı bilirim Ana Becker!’’ diye bağırdıktan sonra Ana anında 
toplanıyor ve gitmeye hazırlanıyor 
 
Bir an kendimden geçmiş olmamın etkisi ile nasıl bir bakış ve hışımla 
dediysem artık bu sözleri. Dört kişi Ana’yı taşımaya çalışarak rezalet bir 
şekilde hostele varıyoruz. Hanımefendi bir de istifra ediyor tam da 
ayakkabılarımın üstüne. Ufak çapta bir cinnet daha geçirip banyoya koşuyor 
ve sabaha kadar uyumuyorum. 
 
Beyaz Kale 
Sabah her zamanki rutinimizi yerine getirmek için bir liseye gidiyor ve ‘free 
hugs’ veriyoruz. Ana gayet normal ama utanmış gözüküyor. Biraz gerginlik 
yaşanıyor grupta alkol kokusunu hissedince Ana’nın. Kimse sesini çıkarmıyor 
gerçi. Son günümüz, ağzımızın tadı kaçmasın diye. Castelo Branco’ya adını 
veren Beyaz Kale’ye gidiyoruz ve soğu hava hepimizi kendimize getiriyor. 
Castelo Branco yemyeşil önümüzde uzanıyor. Bir daha ne zaman gelirim 
acaba buralara, diyorum kendi kendime. Bir kuleye tırmanıp biraz yalnız vakit 
geçiriyorum. Ne mutlu ki beni kimse rahatsız etmiyor. Şehir merkezindeki 
festivale katılıyoruz ve yediden yetmişe herkesin kostümlerini giyip dans ettiği 
meydana sökün ediyoruz. Ben de son kalan enerjimi de bu insanlara sarılmak 
için harcıyor ve artık yorgunluktan bayılacak hale geliyorum. Carlos sonunda 
herkese sarıldığımıza (!) ikna oluyor ve merhamet edip bizi başladığımız 
nokta olan Braga’ya götüreceğini söylüyor.  
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Arabalara atlıyoruz hepimiz; fakat bu kez herkes sessiz. Beş koca günü hep 
birlikte geçirdik sonuçta acısıyla, tatlısıyla, içkisiyle, rezillikleri ve güzellikleri 
ile. Aramızda ister istemez bir bağ oluşmuş bile. Birden boğazıma bir yumru 
oturuyor iki saat sonra bu insanları bir daha neredeyse hiç görmeyeceğim 
için. Ana Brezilya’ya gidecek; diğerleri ise Braga’dan değil. Birbirimizin 
telefon numaralarını alıyoruz ve sımsıkı sarılıyoruz. 
 
Braga’ya vardığımızda. Ana ile birbirimize muzip bir şekilde bakıyor; ama 
sonunda sımsıkı sarılıyoruz. Ana benimle tanıştığına çok memnun olduğunu 
söylerken, ben de onu Türkiye’ye davet ediyorum. Kebaplar benden, 
diyorum. Gözleri parlıyor. ‘’İçki de olacak mı!’’diye soruyor.  ‘’Ana!!!’’ diye 
bağırıyor herkes gülerek. 
İçimi bir keder kaplıyor Carlos ve diğerleri beni yurduma bıraktıklarında. Beş 
gün, beş duyu ve beş renkle geçti diyorum kendi kendime. Beş günde 
insanlarla ortak yaşam sürmeyi, bazen göz yummayı, beraber ağlayıp 
beraber gülmeyi öğrendiğimi hissediyorum. Portekiz’in unutulmuş iç 
kesimlerine yaptığım bu yorucu; ama bir o kadar da anlamlı ve eğlenceli 
geziyi asla unutmayacağımı biliyorum. Size bir şeyler katan ve hayatınızı 
olumlu yönde etkileyen şeyleri hep hatırlarsınız. Özlem de duyarsınız ara sıra. 
Geriye sadece o gezilerde aldığınız kartpostallar, çantanıza tıkıştırdığınız boş 
çikolata paketleri, müzelerden aldığınız kullanılmış biletler ve facebook 
arkadaşlıkları kalır. Ben de bu duyumsamayla iç çekiyorum hafifçe. ‘’Her 
güzel şeyin bir sonu vardır diyorum. Bu da sona erdi şimdi ve başka 
maceralara atılma zamanı…’’ diye düşünüyorum. Kapımı açtığımda beni 
özlemiş olan yatağıma atlıyor ve telefonuma sarılarak Zhong’a mesaj 
atıyorum: 
  
‘’Daniela! Harika bir beş gün geçirdim! Portekiz sandığımızdan da güzelmiş 
meğersem! Bu arada, Paskalya için planın var mı? Ben bir İtalya ve İspanya 
gezisi yapalım senle diyorum!’’ 
  
Zhong’dan jet hızıyla cevap geliyor: 
  
‘’Harika! Biletleri hemen ayarlıyorum!’’  
  
Ben de Nisan ayının ilk haftasında bu kez Çinli arkadaşlarımla yapacağım ve 
tüm detaylarıyla Martı’ya aktaracağım Akdeniz gezisini ve yaşadığım beş 
günü düşleyerek derin bir uykuya dalıyorum. 
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- Alo, Kakocum, 40 dakika sonra Harem İskelesinde buluşalım. Geç kalma, 
tamam mı? 
- Tamam Zühtü Amca! 
- Haydi görüşürüz. 
  
Zühtü Amca iskeleye çağırdığına gre, görünen o ki yine Boğaz’ı geçeceğiz. 
  
- Zühtü Amcaa! 
… 
- Zühtü Amca buradayım. 
- Ooo evlat; sabah şeriflerin hayrolsun. 
- Sağol Zühtü Amca. 
- Ustam oradan bir simit daha verir misin? Zühtü Amca sana da aldım simit. 
-Teşekkürler Kako, eksik olma. 
- Çayımızı da vapurda içeriz. Sirkeciye geçiyoruz değil mi? 
- Evet Sirkeci’ye, ama oradan yeniden vapura bineceğiz. 
- Neden? Nereye gideceğiz ki? 
- Bu Pazar, çingene ya da dilenci olacağız evlat. 
- Bu nereden çıktı şimdi Zühtü Amca?  
 

Boğaz deyince akla gelen ilk şeylerden biridir vapurlar. Bu 
yazıyı okuyunca, hemen bir vapura atlayın ve İstanbul’un 
doyumsuz güzelliğinin tadını çıkarın… 
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Açıkçası gerçekten şaşırmıştım. Sahi nereden çıkmıştı dilenci ya da çingene 
olmak? 
  
-Yeni Cami önünde kılık değiştirip birimiz çiçek satıp, birimiz dileneceğiz! 
 

-Zühtü Amca?! Ciddi misin? 
 

-Tabi Alicim,  bu yaşımdan sonra yeni heyecanlara ihtiyacım var. 
 

-E ama kıyafetlerimiz? 
 

-İlahi Alicim, elbette yok öyle bir şey. Sen hiç ‘Çingene Vapuru’ ya da ‘Dilenci 
Vapuru’ diye bir vapur duymadın mı? 
 

-Yooo! 
 

- Hah işte! Duymadığın o vapurlara bineceğiz bugün. 
 
Bu konuşmalar yapılırken, biz çoktan Harem-Sirkeci vapuruna binmiştik.  
  
Yeni şehir hatları vapurları çok güzel olmuş, kocaman pencerelerle manzara 
daha keyifli hale gelmiş. 
  
Derken; kısa bir süre sonra Sirkeci’de vapurdan inip, Boğazlar İskelesi’ne 
gelmiştik.    
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-Şu İstanbul her halde Türkiye’nin en pahalı şehri olsa gerek, değil mi Ali? 
 

-Evet Zühtü Amca, geçenlerde haberlerde de öyle bir şeyler duydum sanki. 
 

- Oldu olası, İstanbul’da yaşamanın bir bedeli vardır zaten evlat. Ama bu 
İstanbul öyle bir şehirdir ki; içinde her türlü tezatı, çelişkiyi bulursun. 
- … 
-Hani bu şehir ülkenin en pahalı şehriydi? E o halde saatlerce süren boğaz 
sefasını, bir kıtadan bir kıtaya dalgalar üzerinde salınma keyfini, nasıl oluyor 
da bir çay bir simit parasına sürüyoruz? 
 

- Alem adamsın vallahi Zühtü Amca. Yine nasıl bağladın konuları şaştım 
doğrusu. 
 

-Kakocum, bu çingene vapuru, Boğaz‘da o iskele senin bu iskele benim 
dolaşır taaa Kavak’a kadar gider. O kadar yol gidip, bir Asya’dan bir 
Avrupa’dan yüzlerce insanı topladıktan sonra bir süre dinlenir, sonra aynı 
yolu gerisin geri döner. 
 

-O halde sıradaki vapura biniyor muyuz, Zühtü Amca? 
 

-Evet Alicim, bineceğiz. Eminönü’nden sonra sırasıyla Beşiktaş, Kanlıca, 
Yeniköy, Sarıyer, Rumeli Kavağı’ndan diğer çingeneleri alıp, Anadolu 
Kavağına varacağız. 
 

-A biz seninle daha önce Anadolu Kavağına gitmemiş miydik? 
 

-Evet Alicim aynen öyle! Merak etme yine aynı balıkçıda, yine bir Rakı Balık 
keyfi yapacağız. Masamız hazır! 
 

-Valla zihnimi okudun Zühtü Amca. Gidene kadar simit çaya talim edeceğiz. 
 

- Evladım, ver bakalım bize oradan iki tavşan kanı!  
 
Çayları içtik, simitleri yedik. Sonunda vardık Kavak’a.  
 
Hava harika, muhabbet gani, balıklar lezetli. 

79 
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Ağlayamaz 
Ve zorla tutar kendini, 
Dizleri üstünde. 
Koşamaz ve çaresiz söyler derdini, 
küskün olduğu melteme.. 
Kadifekale. 
  
Hadi Kadifekale, az kaldı denize.. 
Biliyorum yoruldun, 
biliyorum; 
aynı değil! 
bin yıl önceki kırbaç ile  
şimdiki iğne. 
ve tanısa da herkes seni  
yüzündeki izle, 
..sabret, Kadifekale sabret, 
az kaldı denize. 
  
Şubat 2010 / Salih MALAKCIOĞLU 

( Kadifekale / İZMİR ) 
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Zeynep Kıyak 

Neden Seviyorum Seni? 

(Nedensiz…) 

kalpten 

Orhan Pamuk’un Yeni Hayat kitabını bilirsiniz. “Bir gün bir kitap okudum ve 
hayatım değişti” diye başlar. Henüz öyle bir şey yaşamadım ama, geçenlerde 
okuduğum bir söz, beni yazmaya itti nedense.  
 
Chuck Palahniuk’a ait bir sözdü bu. “Neden  seviyorum seni?” diye başlıyor 
ve ben de cevap vermek istiyorum.  
 
Birini niye seversiniz? 
 
Kendinize yakın bulduğunuz için?Ortak birçok noktanız olduğu için? 
Hayalinizdeki ideal tipe çok yakın olduğu için? Onun yanında kendinizi 
huzurlu ve güvende hissettiğiniz için? Birlikte çok eğlendiğiniz için? Sizi 
güldürdüğü için? 
 
Onlarca cevap sıralamak mümkün. Ben de düşündüm ve sıraladım. 

Neden mi seviyorum seni? 
Aslında bunu itiraf etmek hem çok kolay, 
hem çok zor.  
Kendimi buluyorum sende çünkü. 
Kafamdaki soruların cevabını çözüyorum 
gözlerinin içinde.  
 
 Aklımdan düşünceler, içimden gemiler 
geçiyor. Her saat başı yeni bir vapura 
biniyorum. Rüzgar vurduğunda yüzüme, 
üşüyorum, yaşadığımın farkına varıyorum, 
seni düşünüyorum. 
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Neden mi seviyorum seni? 
Güzel bir yüreğe sahip olduğun için, sözlerinde huzur bulduğum için 
seviyorum.  
 
Kafamı karıştırdığın, beni bazen kızdırdığın, yeni şeyler düşünmeme sebep 
olduğun için seviyorum. Kendimi iyi hissettiğim için seviyorum. Tek bir 
cümlenle beni susturduğun için seviyorum. Aradan yıllar geçmiş, araya 
mesafeler de girmiş olsa, bu duyguyu hissetmek istediğimde, aklıma gelen 
tek kişinin sen olduğunu bildiğim için seviyorum.  
 
İtiraflar kolay değildir, zorlar insanı ama söylediği zaman da rahatlatır, tuhaf 
bir huzur da verir kimi zaman. Hatalar, yanlışlar, kızgınlıklar, 
kırgınlıklar…hepsi bizim için. Hepsi yaşanıyor, hepsi geride kalıyor, öyle veya 
böyle… hepsini sadece belki de, ‘sevmek’  unutturuyor bize.  
 
Neden mi seviyorum seni?  
Sana göre, çok duygusal olduğum içindir, kesin. Bana göre değil…  Sevmek, 
içinde duygusallık barındıran bir duygu evet, ama aklı, fikri, mantığı, 
korkuyu, ümidi, gayreti de alır yanına. Sevdiğimiz kadar ümit de ederiz, 
gayret de mesela… 
 
Hayır, sadece kendimi düşündüğüm için söylemiyorum elbette bunları. Egoist 
değilim. Sadece kendimi iyi hissettiğim, huzur bulduğum, gülümsediğim filan 
için de değil tabi ki, sevme nedenim. İnsan, sadece kendisi için mi sever 
sence? 
 
Karşılık beklemeden sevmek güzel. Ama niyeyse, karşılık görememek acıtır 
içimizi. Hep böyledir bu… Sevdiği kişinin aklında olmadığını fark ettiğinde, 
yıkılır insan. Ben yıkılmadım oysa. Ne aklındaydım, ne de yanında. Düz, 
duru, yalın, olduğun gibi sevdim seni. Olduğu gibi de söyledim, hiç 
çekinmedim. İnsanın doğru bildiklerini söylemesi, doğru şeydir, dedim. 
 
Neden mi seviyorum seni? 
Edebiyat yapmak derdinde değilim, şimdiye kadar söylediklerimin hiçbirini laf 
olsun diye demedim. Ama bambaşka biri oluyorum ben bu duyguda. 
Yanında veya uzağında olmam fark etmiyor, aklıma sen düştüysen, zaman 
duruyor. Zamanın geçmesini istemediğim için, seviyor olabilir miyim? 
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Neden mi seviyorum seni ? 
Seni iyi tanıyorum. Yaşadıklarını biliyorum. Konuşmasan da, hiç birşey 
söylemesen de, aklından geçenleri anlıyorum. Aklından geçenlerin içinde, 
‘ben’ var mıyım, yok muyum, çok da umursamıyorum. Her şeyi umursamış 
olsam, böyle bir duygu oluşmazdı belki de, bilmiyorum.  
 
Neden mi seviyorum seni? 
İmkansız ve mucize arasında gidip geldiğim için seviyorum. İmkansız diye bir 
şey varsa, mucizelere inanmıyorum; mucizeler varsa, imkansız diye bir şey 
yoktur o zaman diyorum. Bu iki şeyi sende buluyorum.  
 
Neden mi seviyorum seni? 
Bu liste uzar gider, sayfalar dolusu yazı olur, anlatırım anlatırım bitiremem . 
Belki de, bitmediği için seviyorumdur, ne dersin?  
 
Neden mi seviyorum seni? 
Beni umutlandıracak, daha güzel bir ihtimal yok da, ondan.  
Sence? 
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Bu söz, Walt Disney’e ait. Prodüktor, yönetmen, senarist, 
animator, ses aktörü, girişimci. Tanır mısınız? 
 

Amerika’da “Amerikalı ailelerin en gözde tatil yeri neresidir?” diye sorarsanız, 
herkesin cevabı hiç kuşkusuz “Disney Eğlence Parkları" olacaktır. 
  
Her yıl milyonlarca kişiyi konuk ediyor. Amerikalı yada yurt dışından gelenler 
ile, son yıllardaki verilere göre yılda 40 milyon kişi bu parkların ziyaretçisi 
olmuş. Bunu Türkiye nüfusu ile kıyasladığımızda nerede ise ülkemizin yarısının 
bu parklara gittiğini düşünebiliriz. 
  
Hani derler ya 7’den 70’e herkesin favorisi, işte bu söz sanki Disney Eğlence 
Parkları için söylenmiş. 1940’lı yıllarda Walt Disney, şirketinin çalışanlarının 
çocukları ile eğlenebileceği özel bir park inşa edilmesini düşündüğü ve  
uygulamaya geçtiğinde kararını bunun herkesin ziyaret edebileceği bir park 
olması yönünde kullandı. 
  
Bu parka “Disneyland” adının verilmesi kararlaştırıldı ve proje tam 5 yıl 
sürdü. 
Projede çalışan ekibe “Disneyland’ın dünyadaki en inanılmaz, en harika 
eğlence parkı olmasını ve bu parkın etrafında dolaşan bir tren olmasını 
istiyorum” dedi .  
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Yaratıcı girişimci kişiliğiyle Amerika’daki eski lunapark eğlence anlayışını da 
değiştirdi. 1955’te California’da açılan Disneyland sadece Amerikan halkı ya 
da turistleri değil bir çok ülkenin üst düzey devlet adamlarını, kralları, 
kraliçelerini de konuk etti.  
 
İnsanlara bir şeyler verebilmek, onları mutlu etmek ve eğlendirmek Walt 
Disney için çok önemliydi. Bir konuşmasında “Yatırımlarımızda sadece 
çocukları değil, yetişkinleri de hedefledik, zaten yetişkinler de büyümüş 
çocuklar değil midir?” diyerek o çok sevilen eğlence parklarını da “HER 
YAŞTA ÇOCUKLAR İÇİN” inşa etti. 
 
1960’lı yılların başında Disneylan’ın bir benzerini ülkenin doğu yakasına da 
açma fikriyle Florida’da çok büyük bir alan satın aldı. Bu alan bugün New 
York’taki Manhattan adasının ortasında yer alan Central Park’ın iki katı 
büyüklüğünde bir yerdi. California’daki Disneyland’ın alanı fazla büyük 
değildi oysa Florida’da pek çok projesini hayata geçirebilecekti. 
  
Ne yazık ki 1965 yılında akciğer kanserinden vefat edince projesini bildiği 
ama yapımının  başlayamadığı Florida’daki Eğlence Parkı’nı erkek kardeşi Roy 
Disney ve ekibi başarıyla tamamladı. Disneyworld’un açılışı 1971 yılında oldu. 
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Bugün bu parklar herkesin çocuklarını götürdüğü ya da çocukluklarını yeniden 
yaşadığı harika bir eğlence alanı oldu. Günümüzde Disney şirketinin yeni 
yatırımlarıyla Disney World Eğlence parklarının içinde; Magic Kingdom, 
EPCOT, Disney’s Hollywood Studios, Disney‘s Animal Kingdam, Disney’s 
Blizzard Beach, Disney’s Typhoon Lagoon ve bir çok Disney Resort hotelleri yer 
almaktadır. 
  
Bugün  Walt Disney şirketi televizyon ve radyo kanalları, filmleri, eğlence 
parkları ve otelleriyle devasa bir şirket olmuştur. 2011 rakamlarına göre yıllık 
kazancı yaklaşık olarak 41 milyar dolar olup çalışan sayısıda 160.000 kişidir. 
 
Walt Disney sadece Amerika’nın  değil, dünyadaki pek çok ülkenin de eğlence 
anlayışını değiştirdi.Bizler onu her ne kadar Micky Mouse’un,Donald Duck’ın 
yaratıcısı olarak bilsek de, 43 yıllık Hollywood kariyerinde pek çok ilke imza 
attı. 
 
Dünyada ilk defa Micky Mouse çizgi filminde ses ile hareketleri eş zamanlı 
kullanarak sessiz film anlayışını değiştirdi.Hepimizin bildiği “Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler”, dünyada ilk uzun metrajlı müzikal çizgi filmiydi. Bütçesi 1937 
yılında 1.5 milyon dolardı ve bu birçok yapımcının bir filme ödemeye cesaret 
edemeyeceği bir rakamdı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ona pek çok ödül 
kazandırdı. Ardından bir çok uzun metrajlı çizgi filmlere imza attı. Pinokyo, 
Bambi, Dumbo, Mary Poppins gibi. Yaşamı boyunca Walt Disney 48 kez 
Oscar’a aday oldu ve 22 kez bu ödulü kazandı.  
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“İnsanların bu parklara geldiklerinde kendi yaşadigimiz dünyayı görmelerini 
değil; onların kendilerini başka bir dünyada hissetmelerini istiyorum.”  derken 
gerçekten de  böyle bir ortam yarattığını , her ziyaretimde  farklı bir sihirli 
dünyanın içinde olduğumu ben de bizzat yaşıyorum.  
  
Walt Disney her alanda bir öncü idi. Vizyonu ve misyonu ile animasyon ve 
eğlence kültürünü ve film endüstrisini kökten değiştirdi. Aslinda onun en çok 
istediği insanları eğlendirmekti ve aşağıdaki sözleri ile bunu çok güzel 
belirtiyor. 
  
“Kendimi yaratıcı ama anlasılması güç düşüncelerle ifade etmek yerine; 
insanları eğlendirmeyi,onlara zevk verebilmeyi ve özellikle de 
gülümsetebilmeyi tercih ettim” 
Walt Disney. 
  
Not: www.youtube.com’a a girip, search bolumune “Disneyworld” yazip 
Florida’da ki parklari ve animasyonlardan bazılarını görebilirsiniz. 
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astroloji ajandası  

Hızlanıyoruz 

6 Mayıs yakınlarında dolunay etkili olacak, 21 Nisan’dan sonra hayatımıza 
giren olayları netleştirecektir. Tüm dolunaylarda gerginlikten uzak durmak, 
olayları bütün olarak görmek önem taşır. Özellikle maddi konular, değerler, 
kalıcı işler, güvenliği ilgilendiren konularda tansiyon oluşabilir. Soğukkanlılığı 
korumak çok yararlı olacaktır.  
 
Senenin en güzel günleri, 13 Mayıs yakınlarında oluşacaktır. Bolluk, bereket 
ve şansın gezegeni Jüpiter’le, içimizi ısıtan Güneş yan yana olacaklar. Ancak 
burada dikkat etmemiz gereken şey, şansı görmek için içimize bakmamızdır. 
Yoksa dışarıda arayarak vakit kaybedebiliriz. Başımızın üstünde gözlüğü 
ararken başkalarına söylenmek gibi… Tabii ki gelen şansı da “zaten hak 
ediyordum” deyip tembellik etmemek gerekir. Özellikle Boğalar, Akrepler, 
Aslanlar, Kovalar ya da bu burçlarda gezegenleri olanlar, fırsatları kalıcı işler 
yapmak adına değerlendirmemeliler. 
 
Ancak hemen ardından 15 Mayıs’ta geri harekete başlayıp, sorunlar 
olacağını işaret eden Venüs, ilişkilere daha önem vermemiz gerektiğini 
anlatmaktadır. 27 Haziran’a kadar sürecek bu geri harekette sevgi, değer, 
anlayış, ilişki gibi pek çok kişisel konunun üstüne gitmek gerekecektir. Ortaya 
çıkan sorunları çözmek için iletişime önem vermeli, karşımızdakinin ne 
dediğini, ima ettiğini anlamalıyız. İlişkiler, evlilik, ortalık gibi konular test 
edilebilir. Özellikle yeni tanışıp, hızla evlenme kararı alan kişiler için bu 
tarihler pek de uygun değildir. Ama geri dönüp ilişkileri gözden geçirmek için 
hoş tesadüfler ortaya çıkabilir.  

Asude ARGUN 
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Soğuk bir kış geçti; bizi sıcak bir yaza taşımak üzere bahar 
geldi… Mayıs ayının özellikle ilk yarısı bolluk, bereketle 
geçecektir. Ancak devamında ısınacak konuların ilk 
belirtilerini hissedeceğiz. Mayıs’a tarihlerle bakıp, olayları 
detaylandırmaya çalışalım.  
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21 Mayıs’taki güneş tutulması öncesi ve sonrası birkaç gün hayatımızda farklı 
açılımlar olacaktır. Her tutulma gibi önce stres taşıyan olayları anlamalı, tepki 
vermeden önce olayların ters tarafa gidebileceğini düşünmeliyiz. 4 
Haziran’da yaşanacak ay tutulmasını da hesaba katmak iyi olacaktır. 
Özellikle İkizler, Yaylar, Balıklar ve Başaklar bu tutulmadan oldukça fazla 
etkileneceklerdir. Ayrıca yükselen burçları ve diğer gezegenleri bu burçlarda 
olanlar… Burçlara yönelik detaylı yorumları web sitemden takip edebilirsiniz. 
 
Tutulmanın ana konuları iletişim, bilgi, öğrenme, öğretme, haber, medya, 
basın, hukuk, eğitimdir. Yanlış anlamaların, farklı bilgilerin ortaya çıktığı 
günler bizi beklemektedir. Bu konularda zorluklar, yanlışlıklar, hatalar ortaya 
çıkabilir. Dedikodu, yanlış bilgi, sansasyon ihtimali çok yüksektir. Ani, 
beklenmedik haberler, medyayı, eğitimi ilgilendiren değişiklikler, gazeteciler, 
basın, yayınla ilgili zorluklar, hukuksal, akademik, kanunlarla ilgili yanlışlıklar 
oluşabilir.  
 
Kişisel olarak zihinsel karışıklıklar yaşayabiliriz. Etrafımızda kişiler, kardeşler, 
komşularımızla ilgili sorunlar oluşabilir. Düşündüklerimizi anlatmakta, ifade 
etmekte zorluklarla karşılaşabiliriz. Anlaşmalar, sözleşmelerde 
düşünmediğimiz detaylar ortaya çıkabilir. Tutulmalar kendilerine uygun bir 
döngüyle ortaya çıkarlar. O yüzden geri dönüp 94 baharına baktığımızda 
benzer zorlukları yaşadığımızı fark edebiliriz. Tecrübelerden destek alıp akıllı 
adım atmak işimize yarayacaktır.  
 
Bu sene gerçekten zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Ama önemli olan zoru 
başarmaktır. Ülkemiz sınırlarındaki gerginliğin etkisiyle hata yapmamalı, 
barışa, birliğe, inançlara hep beraber sahip çıkmalıyız. Kardeş, komşu 
savaşlarından uzak durmalı, birbirimizi doğru anlamaya yönelmeliyiz. Önce 
kendimizden başlamalı, hayatımızı sadeleştirmeye özen göstermeliyiz. 
Olaylara tepki vermek yerine sebeplerini anlamalı, gerçeği fark etmeliyiz.  
 
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Maddi konularda bazı endişeler taşımanıza rağmen başarılı adımlar atabilirsiniz. Önceliğiniz yeni 
kazanç yolları aramaya ya da kazançlarınızı daha karlı değerlendirmeye vermelisiniz. Ayrıca 
yeteneklerinizi geliştireceğiniz yeni imkanlar elde edebilirsiniz. Tutulmayla yakın çevreniz, kardeş, 
komşularla ilişkinizde değişiklik olabilir.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Duygusal yoğunluğunuz sizi etkileyici ve dikkat çekici kılıyor. Yeni başlangıçlara 
odaklanabilirsiniz. Kişisel konularla ilgilenerek kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Başta 
sağlığınız olmak üzere bedeninizin ihtiyaçlarına karşılık vermelisiniz. Tutulmayla parasal konulara 
daha önem vermeli, yatırımlarda dikkatli olmalısınız.  
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Sizi endişeli kılan ve karmaşaya iten belirsizlikler öne çıkabilir. Ay içinde elde olmayan 
nedenlerden ötürü bazı terslikler yaşayabilirsiniz. Bu olumsuzluklara rağmen elinizdeki işlere 
odaklanarak sonuçlandırmayı başaracaksınız. Tutulma sonrasında başta sağlığınıza ve 
ilişkilerinize daha önem vermelisiniz.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Hayatınızda artan bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Sosyal çevrenizde genişlemeler yaşamanız 
size yeni olanaklar getirebilir ve heveslendirebilir. Arkadaşlarla bir araya gelerek, gelecek günler 
için organizasyon yapabilir, birlikte kararlar alabilirsiniz. Tutulma kontrol etmekte zorlanacağınız 
bazı etkiler ortaya çıkarabilir, sabırlı olmalısınız.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Kariyer hedefleriniz ve işe ait konular önceliğiniz olacaktır. Özellikle sabrınızı test eden  konuları 
sağduyu ile karşılamalı ve sorumluluklarınızı iyi planlamalısınız. Üstlerinizle ilişkilerinizin getirdiği 
güvenle güç kazanabilirsiniz. Tutulma arkadaş çevreniz ya da sosyal konularda farklı bir dönemi 
başlatacaktır.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

Yurtdışı, yabancılar, basın yayın ya da hukuksal konuları ele alabilir, kendinizi geliştirmek için 
girişim yapabilirsiniz. İyimserliğinizi koruyarak atacağınız adımlar sizi yeni bağlantılara 
taşıyacaktır. Fırsatları iyi değerlendirmeli, ancak risk almamalısınız. Tutulma iş, kariyer, meslek 
adına zorlu şartların üstüne gitmenizi gerektirecektir.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Birebir ilişkileriniz ya da evliliğiniz adına gelişmeler olabilir. Atacağınız her adım dikkat 
gerektiriyor. Tek başına hareket etme şansınız pek olmayabilir. Anlaşmalar konusunda tek taraflı 
düşünmekten kaçınmalısınız. Tutulma borç, alacak konularında dikkatli olmanızı, risk almamanızı 
anlatmaktadır.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Günlük düzeniniz açısından sizi uyaran koşulları iyi planlamalı ve organize olmalısınız. 
Hünerlerinizi göstermek için, çok çalışmalı, detayları ihmal etmemelisiniz. Sağlığınıza dikkat 
etmeli, diyetinizi, egzersizlerinizi atlamalısınız. Tutulma ikili ilişkiler, evlilikle ilgili konularda daha 
serinkanlı olmanızı vurgulamaktadır.   

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Sevdiğiniz kişi ya da çocuklarınızla daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Bir yandan da kişisel 
yaratıcılığınızı ortaya koymalı, kendinize vakit ayırmalısınız. Sizi mutlu eden şeyleri de 
atlamamalısınız. Tutulma gündelik işlerinizi, ofis hayatınızı ve sağlığınızı düzenlemenizi 
gerektirecektir.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Ev, aile ve yerleşiminize ilişkin konularda yapıcı ve somut planları ortaya koymalısınız. Daha kalıcı 
çözümlerle ailevi sorumluluklarınızı hafifletebilirsiniz. Ebeveynlerinizin rahatı ve huzurunu da 
planlarınıza dahil etmelisiniz. Tutulma aşk hayatınız ya da çocuklarınız konusunda daha dikkatli 
olmanızı gerektirecektir.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Bilginizi artırmak veya geliştirmek adına, sizi harekete geçiren haberlerle karşılaşabilirsiniz. Yakın 
çevrenizde olup bitenlere karşı daha duyarlı ve yapıcı yaklaşabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizle, 
komşularınızla olan bağlarınızı güçlendirmelisiniz. Tutulma ev, aile, yerleşimler ilgili konularda 
değişiklikler yaşayacağınızı anlatmaktadır. 

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 aralık - 22 aralık 

Başkalarıyla maddi paylaşımlarınız adına pek çok şey düşünmeniz gerekiyor. Zira sizin dışınızda 
gelişebilecek borç alacak konuları oldukça zorlayıcı olabilir. Yatırım planlarınızda risk almadan 
gereken düzenlemeleri yapmalısınız. Tutulma yurtdışı, yabancılar, hukuksal konularda engelleri 
aşmanızı gerektirecektir.  
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şiir 

Cemile SÖNMEZ 

94 

Göğsüme Bir Madalya 

 
Yıldızlardan çektiğim kadar, 
çekmedim güneşten 
Geceler değil mi zaten 
yapan bu aşk pazarlığını? 
Bir çekişme 
Ahh bir çekişme ki bu 
İstanbul gülüyor halimize 
 
Yastığım kimsesiz 
Uykularım sahipsiz 
Bekliyorlar yine de beyhude 
Etrafımda sıcak ne varsa soğuyor birden 
Bir çay içmek istesem 
buz kesiliyor hemen 
 
Yıldızlardan çektiğim kadar 
Çekmedim güneşten 
Ne tam gecede kalabildim 
Ne de çekildim gölgeden. 
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Nurcan ÖRTÜGEN GÖK 
Orta Sehpası Yapalım Mı? 

kaldırım astronomu 

95 

Bu ayki yazımızda sizlerle orta sehpa yapımını paylaşmak istedik. Mor Panjur 
teleskop atölyemizden her zaman el yapımı teleskop çıkmıyor. Bazen kendi 
ihtiyaçlarımızı sağlamak amacı ile mobilya ve dekorasyon işlerine de giriyoruz, 
elimizden geldiğince.  
 
İşte bu ay kendimize bir orta sehpası yaptık. Mobilya işlerine meraklıysanız, 
ahşap işleriyle uğraşmayı seviyorsanız siz de imkanlarınız ölçüsünde evinize ya 
da iş yerinize bir orta sehpası yapabilirsiniz. 
 
Aşağıda anlatacağımız 90*60 ölçülerindeki orta sehpayı (kullanacağız 
malzemelerle değişmekle beraber) ortalama 100-150TL arası bir maliyetle 
üretebilirsiniz.  
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Malzemeler 
 
2 adet 90-60 cm ölçülerinde 18mm 
kalınlığında mdf malzeme (sehpanın üst ve 
alt tarafı olacak) (Ahşap kesimi yapan yapı 
marketlerinden temin edilebilir) 
2 adet 25*60 cm ölçülerinde 18mm 
kalınlığında mdf malzeme (sehpanın yan 
tarafları olacak) 
20 adet 4*50mm alyen başlı ağaç vidası 
(mdfleri birleştirmek için) 
32 adet 4*16mm sunta vidası (metal köşe 
birleştirmeler için) 
6 adet 4*16mm sunta vidası (ayakları 
takmak için) 
8 adet 8 delikli metal köşe birleştirme  (4 
delikli de olabilir) 
4 adet metal veya alüminyum ayak 
(zevkinize göre tekerlekli de olabilir) 
Tutkal 
Spatula 
Ahşap macunu 
Su bazlı ahşap boyası 
Dolgu verniği 
320 grit zımpara kağıdı 
Zevkinize göre çıkartma 
 
Gerekli Ekipmanlar 
 
T cetveli 
İşaretleme Kalemi 
Matkap 
3mm ahşap matkap ucu 
Alyen bit uç 
Havşa başı açma ucu 
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Yapım aşamaları 
  
1-  İşaretleme 
İlk önce T cetveli kullanarak, 90*60cm büyüklüğündeki 2 mdf’nin 60cmlik 
kenarlarını, kenardan 9mm kalacak şekilde 5 eşit aralık vererek kalemle 
işaretliyoruz. Bu işaretler vidaların geçeceği delikler olacak. Toplamda 20 adet 
işaretleme yapıyoruz. 
 
Yine T cetveli kullanarak bu sefer 25*60cm büyüklüğündeki mdflerin 18mm 
kalınlığındaki kenarlarına 5 eşit aralık vererek işaretleme yapıyoruz.  
 
2-  Delme 
İşaretleme yaptığımız yerleri 3mm ahşap matkap ucu ile deliyoruz. Delme 
işlemi yaparken deliklerin dik olmasına özen göstermemiz gerekiyor. 
 
3-  Birleştirme 
Birleşme noktalarına tutkal sürerek birleşme işlemini gerçekleştiriyoruz.  
Vidaların gireceği delikleri havşa başı ile genişletiyoruz. 
Akabinde 20 adet vidamızı deldiğimiz noktalardan vidalıyoruz. 
Vidaların sehpada pürüzlü görüntü oluşturmaması için macun ve spatula 
kullanarak üzerini kapatıyoruz. 
Sehpanın iç kısmına 8 adet köşe birleştiricisini yerleştirip deliklerinden matkap 
ile delerek vidalarını takıyoruz. 
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4-  Boyama 
Artık sehpamızı istediğimiz renge boyayabiliriz. Boyama işi için kullanılan 
boyaya göre 3-4 kat atmamız gerekebilecektir. Kullanılan boya üzerinde 
yazan katlar arası bekleme süresi beklenerek boyama işlemini tamamlıyoruz. 
 
5-  Vernikleme 
Boyamadan sonra dolgu verniği ile yine üzerinde yazan katlar arası bekleme 
süresi beklenerek 2-3 kat vernik atıyoruz.  
 
6-  Zımparalama 
320 grit kağıt zımpara ile dolgu verniği ile sehpamızı zımparalayarak 
pürüzsüz yüzey elde ediyoruz. Son olarak ayaklarımızı vidalıyoruz. 

7-  Süsleme 
Sehpamızın üzerine dilersek duvar çıkartmalarından yapıştırıp zevkimize göre 
süsleyip hava katabiliriz. 
 
İyi günlerde kullanmanız dileği ile  
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