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Martı… 
 
“Gözünle gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. 
Anlayarak bakmaya, bildiklerinin ötesine geçmeye çalış. O zaman 
uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin.” 
 
Satırları ve diğer tekrar tekrar okuyup altını çizdiğim satırları ile beni 
kanatlarına alıp hayatımı çok etkileyen  Martı Jonathan Livingston, 
Richard Bach’ım o küçük muhteşem kitabı sayesinde yola çıkan Martı e-
dergisi 18.sayısı ile işte elinizin altında… 
 
Kocaman bir ekiple her ay size ulaşıyor…  Okuduğumuz kitaplar, 
mesleğimiz ve hobilerimizden sizlere aktardıklarımız, kariyer sohbeti, 
sinema dünyasında keşif ve lezzet, gökyüzü ve daha pek çok hayatın 
tam içinden konular ile… 
 
Martı; sizlerden gelen  mailler, mesajlar ile de cesaretle yoluna devam 
ediyor. 
 
“Gitmek istediğin her yere, istediğin her zamana gidebilirsin,”   
diyerek beni gelişim yolculuğuna çıkarttı, sonra  
 
“Eğer ne yaptığını iyi biliyorsan her zaman başarırsın. Başarmak için ne 
yaptığını bilmek gerek.”  
 
 diyerek gelişim yolculuğunu 7 den 70’e herkes ile paylaşma cesaretini 
verdi… 
 
“En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir.” 
 
Kendi engeliniz olmayın… 
 
“Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı 
kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi, özgür 
olabiliriz! Uçmayı öğrenebiliriz !” 
 
 

Sevgiyle adım atın... 

yasemin ne der 
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gelişim 

Duygusal Zeka - EQ (Emotional Quotient) ile ilgili 
bilmediğimiz önemli noktalar neler? Neleri yaparsak veya 
neleri yapmazsak, zekamızı daha etkin ve verimli 
kullanabiliriz? İşte önemli ipuçları… 
 
“Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık…” –Konfüçyüs 
  
Çok konuşulan ve bireysel gelişimiz açısından çok önemli bu kavram 
hakkında yazmak istiyordum ne zamandır.  
İşte duygusal zeka ile ilgili en anlaşılır ve benim en sevdiğim tanım.  
 “Duygusal zeka, bireyin çevresindeki sorunlarla, beklentilerle ve baskılarla 
başa çıkmasını sağlayan yetenek, yeterlilik ve ustalıktır.” 
Kendi iç dünyamızda mutlu, huzurlu ve anlamlı bir ömür yaşamak için 
duygusal zeka yeteneklerine ihtiyacımız var. Duygusal zekamızı etkin 
kullanmak için iki önemli bakış açısına ihtiyacımız var. Esnek olmak ve uyum 
sağlamak. 
Eğer duygusal zekamız gelişmiş ve kullanıyorsak, yaşamda tam istediklerimizi 
elde ederiz, kendimizi yeterli hissederiz.  
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Duygusal Zekasını Geliştiren Ve Kullanan Birey; 
 
•Kendini iyi tanıyor, 
•Kendine güveniyor, 
•Ne istediğini biliyor, 
•Değerlerinin farkında, 
•Hedef belirleme becerisine sahip, 
•Başarmak için azimli, 
•Çözüm odaklı, 
•İyimser, 
•Zorluklarla baş ediyor, 
•Duygularını tanımlıyor ve yönetiyor, 
•Sağlıklı iletişim kuruyor, 
•Keyif alacak aktiviteler bulur ve yapar, 
•Seçim yapar ve karar verir, 
•Esnek düşünür, 
•Hızla uyum sağlar, 
 
Duygusal Zekamızı Neler Geliştirir? 
 
Kendinizle ilgili kişisel özelliklerinizi, güçlü yanlarınızı, farklılıklarınızı 
gözlemleyin, notlar alın, testler, envanterler ve SWOT çalışması yapın. Neleri 
sevdiğinizi, neler yaparken daha mutlu olduğunuzu yazın tek tek. Hangi 
özelliklerinizi daha çok sevdiğinizi fark edin. Kendiniz hakkında 
sevdiklerinizden görüş alın. Güçlü yanlarınızı kullanın, neleri geliştirmek ve 
değiştirmek istediğinizi belirleyin ve adım adım uygulayın.  
 
Kendiniz hakkında net düşünceler oluştukça, zihninizdeki “ben” net bir 
fotoğraf gibi oluştukça kendinize olan güveniniz de artacaktır.  
 
Pişmanlık düşüncelerinden vazgeçip, keşke ile başlayan cümleler yerine iyi ki 
ile başlayan cümleler kurun yaşadığınız deneyimlerle ilgili.  
 
Sahip olduğunuz güçlü yanlar ve sevdiğiniz özellikleriniz ile gurur duyun. 
Yaşadığımız ve memnun olduğumuz olaylar için iyi ki  yaşadım deyin. 
 
Yaptığınız, becerdiğiniz, başardığınız her iş, hobi vb. konular için kendinizi 
kutlayın, verdiğiniz emeği fark edin. 
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Yaşadığınız olaylarla ilgili duygularınızı tanımlayın, ne hissettiğinizi, 
hissettiğiniz bu duygunun nedenlerini anlamaya çalışın, adını koyun ve bu 
duygunun size neler yaptırdığını gözlemleyin. 
 
‘Ben yapamam’ cümlesi yerine ‘Ben yapabilirim’ cümlesini kullanın. ‘Ben 
yapabilirim’ dediğimiz an bile beynimiz bu mesajı alır ve  bizi güçlendirmeye 
başlar.  
 
Sahip olduğumuz güçlü ve zayıf özelliklerimizle kendimizi olduğumuz kabul 
edelim. İstersek güçlü yanlarımızı daha güçlendirebilir, daha çok kullanabilir 
ve zayıf yanlarımızı geliştirebiliriz. 
 
Bu ay hep birlikte duygusal zekamızı geliştirmek ve daha etkin kullanmak için 
çalışalım ve aklımıza geldikçe  
 
“........... olsam bile, kendimi seviyorum” diyelim mi? 
  
Sevgiyle. 



martı* haziran 2012 

Yunus BARAN 

Değişmeyen Tek Şey 
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kelimelerin efendisi 

İnsan, 
Yedisinde neyse, yetmişinde de odur. 
Bu ne yalan, ne doğrudur. 
İşin aslı belki de şudur: 
Değişmek istiyorsan eğer, 
Elbet bir yol bulunur! 
  
Bilime göre göre genler, 
Bana göre senler, 
Sana göre de benler… 
  
Değişmeyen tek şey; 
Belli ki önündeki engeller… 
Haydi, bir değişiklik yap şimdi! 
Kendini eleştir, Şartları geliştir, 
Güçlerini birleştir. 
Önce kendini, sonra içindeki dünyayı değiştir. 
  
Unutma! 
Belki de; değişmesi gereken, 
Bir tek şeydir! 
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Rengin ve Hareketin Ülkesi Fas’ın Fes’i 
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Sevil Mert 

Uçağımız sabaha karşı Casablanca’ya indi. Önceden 
ayarladığımız kiralık aracımızı hemen teslim alıp ilk 
durağımız olan Fes’e doğru yola çıktık. Sonrası tüm 
ayrıntılarıyla yazının devamında…. 
 
Tatil fırsatlarını kaçırmadığımı bilirsiniz. 23 Nisan’daki 1 günü fırsat bilip, 
üstüne 2 gün daha ekledim ve 5 günlük bir Fas seyahati yaptım. Fas, 
rengarek bir Arap ülkesi olarak hafızama kazındı... 
 
Neden Fas? 
Fas’a gidiyorum dediğimde “Fas mı, o da nereden çıktı?” diyenler oldu. 
Neden Fas’a gittiğimi hemen anlatayım.  
 
 - Farklılığın tadını bir kez almışken, bize benzemeyen, mümkün olduğunca 
bizden farklı gezi rotaları seçmeye başladım. 
 - Zaman kısıtlılığı nedeniyle mesafenin çok da uzak olmamasını tercih ettim.  
 - Okyanus kıyısındaki ülkeler bana daha çekici gibi geliyor. Portekiz’i de bu 
yüzden görmeyi çok istemiştim. Daha özgür, daha önü açık gibi... Bu duygu 
tamamen yanıltıcı aslında...  
 - Fas’a gitmiş birkaç arkadaşımın pozitif yorumları tercihimde etkili oldu, 
daha önce de zaman zaman nasıl giderim diye düşünmüştüm.  
 - Kültürel farklılık yanında coğrafi olarak farklı olması da beni cezbetti. Bir 
yanı okyanus, bir yanı yüksek dağlar, bir yanı ise çöl... Benzer durum 
Gürcistan’da da vardı ve kısa sürede tüm bu farkı deneyimlemekten çok keyif 
almıştım.  
 - Bizden vize istemiyor olması ise tabii ki karar vermemi hızlandıran bir 
etken. 
 
Fas’ın Fes’i 
Fas yüzölçümü olarak oldukça geniş bir ülke dolayısıyla 5 günde hepsini 
bitiremeyeceğimi biliyordum. Daha kültüre ağırlık verip, dağlardan ve çölden 
vazgeçerek rotamı belirledim.   

hayallere yolculuk 
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Rotamız uçak nedeniyle Casablanca’dan başlayıp yine orada bitmeli idi, 
orayı merkez alacak şekilde gezi planımı yaptım.  
 
İlk Durak Fes  
Uçağımız sabaha karşı Casablanca’ya indi. Önceden ayarladığımız kiralık 
aracımızı hemen teslim alıp ilk durağımız olan Fes’e doğru yola çıktık. 
Yolumuz yaklaşık 300 km idi. Geniş ve düzgün otoban, eli yüzü düzgün 
şehirler bir anda otantik ülke seyahat hayalimizi değiştirmişti.  
  
Saat 10:00 gibi Fes’e varmıştık. Fes, Fas’ın en otantik şehirlerinden biri. 
Dünyanın en büyük trafiğe kapalı şehir yerleşimi de yine burada. Eski şehir 
olarak geçen bölge Fes el Bali (çevresi surlarla çevrili en eski kent), 
Unesco’nun Dünya Kültür Mirasına alınmış. Araç trafiğine kapalı ama eşek 
ve motosiklet trafiği en az insan trafiği kadar yoğun.  
  
Bizim dilimizde ülke için kullandığımız Fas ismi de Fes şehrinden geliyor ve 
dünya üzerinde sadece Türkçe’de ülkenin adı Fas olarak kullanılıyor.  
 
Fes’in eski şehri tam bir labirent. Tavsiyem bu labirenti kendinizin keşfetmesi 
ama ben tembelim derseniz şehrin ana kapılarında sizinle bütün gün gezecek 
rehberleri oldukça ucuz fiyatlara bulabilirsiniz. Rehberler ana girişlerde sizin 
turist olduğunuzu fark eder etmez peşinize düşüyor ve rehber istemediğinizi 
söyleyince eski şehirle ilgili olumsuz bir takım hurafeler söylüyorlar, sakın 
inanmayın! 
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Labirentin içine dalın, minik bir de haritanız varsa ve yön duygunuz iyi ise, 
eninde sonunda bir köşesinden çıkarsınız :) Ayrıca ana hatların tamamında 
yönlendirme tabelaları ve haritalar mevcut. Zaten esnaftan yardım isterseniz 
seve seve sizi istediğiniz noktaya götürmek konusunda gönüllü olurlar.  
  
Eğer Mardin’e ya da Diyarbakır’a gittiyseniz oralardaki eski şehirdeki daracık 
sokaklar ve taş evler size çok tanıdık gelecek. Orası da Arap mimarisinden 
beslenmiş, burası da...  
  
Fes’in eski şehri çok iyi korunmuş, halen de bir bölümünde restorasyon 
çalışmaları devam ediyor.  Eski Fransız sömürgesi Fas, Fransa’dan çok fazla 
turist çekiyor. Bizim pek çok tarihi şehrimizden daha fazla turist görebilirsiniz 
sokaklarda... 
  
Fes’te Nereleri Gezmeli, Görmeli?  
Fes’te eski evler restore edilerek, Riad denilen konaklara çevrilmiş. Bu 
konakları mutlaka gezmenizi öneririm. Kalacağınız oteli de bu konaklardan 
biri olacak şekilde tercih edebilirsiniz. Çok da yüksek olmayan fiyatlara güzel 
seçenekler bulmak mümkün.  
  
Şehrin altından geçen bir nehir var ancak görmeniz çok mümkün değil, 
zaman zaman köprülerle karşılaşırsanız şaşırmayın.  
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Fes’te 9000’den fazla sokak olduğu sanılıyor. Bu sokakları keşfetmek ve 
fotoğraf çekmek için kendinize mutlaka vakit ayırın.  
  
Oktagonal işaretleri takip ederek, dileğiniz rotadan Fes’i gezebilirsiniz. 6 ayrı 
rotada şehri gezmeniz mümkün ve haritalar sıkça köşe başlarında size nerede 
ve hangi rota üzerinde olduğunuzu gösteriyor, mavi-yeşil-sarı gibi renklerle 
ayrıştırılmış rotalar. Bu rotaların sonunda R’cif Meydanı’na ulaşırsınız. Böylece 
Fes’in ana hattını gezmiş olursunuz.  
  
Bab Boujloud Fes’in eski şehrine giriş için en popüler nokta, buradan şehre 
dalıp dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Karaouine Üniversitesi’ne 
doğru turistik rotayı izleyerek görülecek pek çok yeri görebilir, rengarenk 
çarşılardan alışveriş yapabilirsiniz. Alışveriş yapmasanız bile deri işleri, 
dokumalar sizi içine çekecektir.  Bir dükkandan diğerine nasıl geçtiğinizi siz 
bile farketmeyeceksiniz. Ana kuralı ise unutmayın, Fas’ta pazarlık edilmeden 
alışveriş yapılmaz! 
  
Karavayyin Üniversitesi mutlaka görülmesi gereken yapılardan biri, ancak 
camii kısmına sadece müslümanlar girebiliyor, bu nedenle içeriye girerken 
Selamun Aleyküm demeniz şart. Kadınlar pantalonla alınmıyor, etek ve 
başörtünüz yoksa içeriye giremezsiniz.  
 
Chouara Tabakhaneleri Fes’in tüm dünyada tanınmasını sağlayan bölümü. 
Hala aktif şekilde ham deri işlenen atölyeleri dericiler ya da kafelerden 
izlemeniz fotoğraflamanız mümkün. Kesinlikle yaşanması gereken bir 
deneyim. Yoğun deri kokusuna da kendinizi hazırlayın.  
  
Fas’ta her şehirde eski şehrin dışında Mellah yani Yahudi mahallesi 
bulunuyor. Mimari açıdan farklılaşan bu mahalleri de Fas’ın genelinde 
görmenizi öneriyorum.  
  
Fes’i gezerken harika ahşap işlemeli pek çok cami ve bina göreceksiniz. 
Zaman zaman 2 kişinin bile yanyana geçmekte zorlanacağı sokaklarda 
eşeklerle burun buruna geleceksiniz, bunun yanında o kadar çok renk 
birarada ve bitmeyen bir hareket sizi sürekli içine çekecek.  
  
Fas gezimin otantik duraklarında Fes’i de görülecek yerler listenize mutlaka 
ekleyin.  
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kariyer sohbeti 

Dergimizin “Martı Dijital Gelecekte” sayfasının da yazarı 
olan, fütürist Ufuk Tarhan ile sohbet ettik bu ay. Kendisiyle  
öğrenim hayatından, çalışma hayatına aldığı yol üzerine 
konuştuk.  

Şu anda yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız? 
Fütüristim. Kartvizitimde “En İyi Gelecek Tasarımcısı” yazıyor. İş Tasarımcılığı 
ve İş Avatarlığı yapıyorum. Kişi ve kurumların daha iyi bir gelecek yaratmak 
için planlama yapmalarına yaşamsal atılımları için analog ve dijital stratejiler, 
tasarımlar geliştirmelerine, hayata geçirilmesine yardımcı oluyorum.  
  
Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin 
yaptığınız işi yapan birisinin günü nasıl geçer? 
Sabah çok erken,  (üç buçuk-dört gibi) kalkarım. Biraz zihin, arınma 
çalışması yapar, bilgisayarımın başına otururum. Altı buçuk, yedide, 20-40 
dakika kadar açık havada yürürüm. Çoğunlukla kitapta ya da internette 
Araştırma-geliştirme ve okuma yaparım. Maillerimle çalışırım. Blog ve dergi 
yazılarımı yazarım. İş, içerik tasarlarım. 09:00-09:30 ‘dan itibaren 
toplantılara, müşteri ziyaretlerine, konuşma yapmaya, seyahate, bireysel 
seanslara akarım. Akşam erken yatarım. Dinlenme zamanlarımda film, dizi 
izlerim.  
  
İş hayatınıza başlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız? 
ODTÜ Ekonomi bölümü mezunuyum. İlk işim su motorları satan bir firmada 
stok-satş analistliği idi. Sonra kısa bir müddet cam üzerine resimler yapıp, 
sergi açıp, sattım. İş hayatımın önemli bir kısmı, anlam arayışıyla, kendimi 
keşifle, öğrenmeyle, yorucu mücadelelerle geçti. Daha etkin ve verimli 
kullanabilirdim dediğim bir süreçti. Çoğu IT sektöründe tamamlanan 25 yıllık 
kurumsal hayattan sonra, 2006 da kendi şirketimi, M-GEN Gelecek 
Planlama Merkezi’ni kurdum. 1995’ ten beri Fütürist Network’ün içindeyim.  
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Örnek aldığınız birileri var mı? 
Betül Mardin.  
  
Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  
Yeniliklere direnç, inançsız, dar bakışlı yaklaşımlar daima en zorlu gördüğüm 
durumlar olmuştur. Gelecek algısının olmaması ya da çok dar olması her 
türlü zorluğun temelini oluşturuyor. Ben de bu zorluğu epey yaşadım… 
  
Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 
Gelecek Planlarımın içinde yaşıyorum ve onları sürekli geliştiriyorum. . 
Sürdürülebilir hayat planım ise şöyle özetlenebilir; işiyle hayatını 
örtüştürebilmiş mutlu bir insan olarak, “olumlu gelecek tasarımı” denince, 
“dijitalleşme, dijital stratejiler” denince ilk akla gelen kişi/kurum olmak.  
 
Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 
Mimarlık, sonra bir dönem avukatlık. Gönlümde asıl yatan aslan ise, 
şarkıcılıktı (Sesim berbattır bu arada) 
  
Nasıl bir öğrenciydiniz? 
Oldukça çalışkan. Özellikle Fizik dersinde çok kuvvetli, sürekli babasıyla 
deneyler yapan meraklı bir öğrenciydim. Ayrıca bayağı güzel kompozisyon 
yazardım. Çok güzel kara kalem resim kopyalardım. Çoğunlukla iftihar 
listesine girerdim.  
  
En sevdiğiniz dersler hangileri idi? 
Fizik, Türkçe, Resim  
  
En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri dikkatinizi 
çekerdi? 
Sadece Heyecan Komsuoğlu. İlkokul öğretmenimdi. Her hali ama en çok 
turuncu (yakası da turuncu kürklü) palto giyebilecek kadar cesur oluşu, genel 
duruşu çok etkilerdi. Bize dertsen çok el işi, resim, heykel, uygulama yaptıran 
çılgın bir kadındı. Biz sürekli bahçede ders yapar, hep fabrika, müze 
gezerdik. Bana çok katkısı olduğunu sonraki yıllarda anladım. 
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Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere 
katılıyordunuz? 
Pul koleksiyonu yapardım. Sosyal sorumluluk, gönüllülük projelerine 
katılırdım. Sporla falan hiç aram yoktu. Koro, resim, yardım faaliyetlerini 
severdim.  
 
Üniversite eğitiminiz size neler kattı? 
İmkansız kelimesini lugatımdan sildi. Araştırma yapmanın büyüsünü 
keşfetmemi sağladı.  
 
Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti? 
ODTÜ, dokuz ay boykota girmişti. O süreçte Hacettepe Hastanesi Çocuk 
Kardiyolojisinin Arşiv düzenlemesinde staj yaptım. Çok öğretici idi.  Hem 
hayat hem farklı bir disiplini gözlemek açısından.  
  
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu? 
Birkaç kez. Hepsi de hayatıma çok değerli katkılar sağladı. Sağlam dipler ve 
sağlam sıçramalar yaşadım.  
  
Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi ya da  yaşamınızı etkileyen? 
Hepsi. Ama en çok kendi tercihlerim belirleyici oldu. Hele fütürizmle 
tanıştıktan sonra geleceğimin dizginlerini pek kimseye kaptırmadım. 
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Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Şablon ve ezberlere asla itibar etmeyip, sorgulayıcı, arıza çıkaran profiller 
olsunlar. Fütürist, Uzgörülü, buluşçu, stratejik tasarım yapabilme ve disiplinli 
uygulayabilme yetkinliklerini geliştirmeye,  
her şeyden çok önem versinler.  
  
İş görüşmeleri veya mülakat yapmışsınızdır. Karşınızdaki adayda, ilk neye 
dikkat edersiniz? Ne gibi özellikler adayı öne çıkarıyor?  
Genel enerjisi. Coşkusu. Kendisi ile ortamla uyumu, akışkanlığı.  
  
 
Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri? 
Fütürist bakış açısına sahip olmam, soğukkanlılığım… Düşsem de kalkma 
hızımın yüksek olması.  
Vazgeçmemem, yaptığım şeyleri mutlaka tutkuyla yapmam. 
 
İşinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliştirmek istersiniz? 
Böyle iyi Her yönümü sürekli geliştirmeye devam… 
 
İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz? 
Tutarlılığına ve gelecekle ilişkisine, 5N1K’ sına  
  
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Mutlu olmaya karar veririm. Buna müzik dinlemek çok yardımcı olur  
  
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  
İşim. Teknolojik aletleri kurcalamak, yeni bir aletin manual’ini okumak 
  
Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film ve kitap ismi alalım. 
 
Filmler; Julie & Julia  The Pursuit of Hapiness  
Site; The Venus Project 

C:/Users/HASAN FEYZ%C4%B0/Desktop/haziran mart%C4%B1 yaz%C4%B1lar%C4%B1/AppData/Local/Temp/Julie & Julia
C:/Users/HASAN FEYZ%C4%B0/Desktop/haziran mart%C4%B1 yaz%C4%B1lar%C4%B1/AppData/Local/Temp/Julie & Julia
C:/Users/HASAN FEYZ%C4%B0/Desktop/haziran mart%C4%B1 yaz%C4%B1lar%C4%B1/AppData/Local/Temp/Julie & Julia
C:/Users/HASAN FEYZ%C4%B0/Desktop/haziran mart%C4%B1 yaz%C4%B1lar%C4%B1/AppData/Local/Temp/Julie & Julia
C:/Users/HASAN FEYZ%C4%B0/Desktop/haziran mart%C4%B1 yaz%C4%B1lar%C4%B1/AppData/Local/Temp/Julie & Julia
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=347
http://www.thevenusproject.com/
http://www.thevenusproject.com/
http://www.thevenusproject.com/
http://www.thevenusproject.com/
http://www.thevenusproject.com/
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nereye varır bu tüten evler 
hangi insanda durur. 
ve nereye 
güneşi bitiren bu yolculuk. 
öyle ki, 
hangimizin seferi, 
her doğacak günde 
Sonsuzluk. 
  
Mart 2011 / Salih MALAKCIOĞLU 

(istasyon) 
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kitaplık / c vitamini 

Bugün 27 Mayıs, yazıyı teslim etmem gerekirdi çoktan. Fakat ikimiz de, şehir 
dışında ve ayrı ayrı yerlerdeydik. Fatih, Diyarbakır’a kitap fuarında imza günü 
için gitmişti, ben ise Salihli’ye ailemi görmeye... Bugün, on beş dakika arayla 
eve geldik. İşlerimizi bitirince hemen röportajı devreye soktum. Kocam dahi 
olsa bir canlı yayın ustası ile söyleşi yapmak haliyle heyecan verdi. “Sorularımı 
beğenmezse” diye aklımdan birkaç kere geçirdim. Ki yaptığım söyleşilere hazır 
soru ile gitmem. Kafamda plan yaparım girizgâhtan sonra hikaye kendi 
sorularını yaratır, ben de akar giderim. 
 
Ertesi gün için çalışırken “Gel görüşelim, ben iki işi birlikte yaparım” dedi. 
Ama ben yapamam, yani iki işi bir arada yaparım ama göz teması 
kuramazsam, konsantre olmayı bırakın, bazen konuşamam bile. Sonunda 
benim dediğim oldu ve “ses”SİZ nasıl doğdu diye giriş cümlemi söylediğimde 
Fatih kıs kıs gülerek “E, siz de biliyorsunuz bunu?” demez mi? Anlaşılan beni 
zorlayacak. Ben de tüm ciddiyetimle devam ettim. Eee, bu konularda benden 
daha profesyonel tabi, su gibi ilerledik. 
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“Aklımda kitap yazmak hiç yoktu. Bir gün Postiga Yayınevi sahibi Nurettin 
Hacıkurtiş ve editör Ece Korkmaz ziyaret ettiler. Aşağı yukarı 8 ay önce. ‘Sizin 
kitap yazmanızı istiyoruz.’ dediklerinde kitap yazmanın kolay olmadığını 
söyledim. Ben radyoculuk yaptım. Ben televizyonculuk yapıyorum. Hep sesimle 
bir yerlere geldim. Neticede kaynağımız SES ve yazabilir miyim diye, hiç 
düşünmemiştim.”  
 
Bu teklifi aldığında ne hissettiğini siz de merak ettiniz değil mi “Korktum” diyor. 
Yazıp yazamayacağından öte ne yazacağını, nasıl yazacağını düşünerek 
korkmuş. Bu soruların cevabını bulmak ise çok zor olmamış. Hangi konuda 
yazmayacağını mesela siyaset yazmak istemediğini bildiği için Çalar Saat ekip 
arkadaşları ile beyin fırtınası yaparken konu kendiliğinden şekillenmiş. Halkın 
içinden gelen, halkın sorunlarını dile getirmeyi öncelik edinen Fatih, kitabında 
da aynı tarzı devam ettirmeye karar vermiş. Diyor ki, “Halkın içinden gelen 
insanız biz. En güzel neyi yazarız? Vatandaşın haberini yazarız.” Hatta Milliyet 
Gazetesinden Ali Eyüboğlu’nun “Haber Öykücüsü” benzetmesini çok seviyor 
ve ekliyor “Haber Öykücüsü olmak gerçekten güzel, ben sıradan vatandaşların 
hayatlarını öyküleştiriyorum.” 
 
Bu, zaten Fatih Portakal’ın haber tarzı aynı zamanda. 1996 yılından beri 
haberlerinin merkezine hep insanı koyan Fatih, kitabının da merkezine insanı 
koymayı başarıyor.  
 
Kitapta sekiz gerçek hikâye var. Fox TV’de her sabah yayınlanan Fatih 
Portakal’la Çalar Saat programının sonunda ‘Türkiye Konuşuyor’ bölümüne 
dinleyiciler telefon ile canlı bağlanıyorlar. Konuk olan insanların hikâyeleri 
bunlar. Beş dakikalık telefon konuşmasında bir hikâyesi olduğunu hatta farklı 
bir hikâyesi olduğunu fark ediyorlar. Bunun sırrı mesleki tecrübelerinde yatıyor. 
 
Konular belirlenip iş yazma safhasına geldiğinde, henüz korkularını tam 
anlamıyla yenmemişken ilk gelen deşifreyi okumaya başladığında, kafasında 
kurguyu oluşturmaya başlamış. Bunu fark etmek, yolu yarılamak, ipi 
göğüslemek gibi cesaret vermiş ve hikâyeleri tüm zenginliği ile örmeğe 
başlamış. “Haberde 2-3 dakikalık perforeler hazırladığımız için bir haberi 
öyküleştirirken nasıl üretebilirim, çoğaltabilirim diye endişe ediyordum. Ama 
başlangıcı yaptıktan sonra hızını alamıyorsun. Hatta şimdi ilk kitabımda bazı 
eksiklikler görüyorum. Daha farklı daha zengin yapabilirdim diye 
düşünüyorum.” 
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Bu cümlenin içindeki İLK KİTABIM ifadesi kulağıma takılan bir zil gibi ayrı 
çınlıyor. Devamını getireceksin yani diye araya girince “Bugün yaşadığım olay 
bana iyice cesaret verdi. Suadiye D&R Mağazası’na gittim ve Yeni Çıkanlar 
bölümüne göz attım, geçen hafta iki tane vardı ama “ses”SİZ’i göremeyince 
önce ter bastı, üzüldüm açıkçası. Hatta kasaya sorayım mı diye düşündüm 
vazgeçtim.  Rafların önünden geçerken baktım benim kitap Çok Satanlar 
bölümünde. Bu bir işaret dedim. Ben en azından tarzımı buldum. Önce 
“ses”SİZ serisi olarak gideceğim. Yani, devamı 1-2…5 olarak gelecek. 
Ardından büyük bombayı patlatacağım. Roman yazacağım. Gerçek bir 
hikâyeden oluşan roman yazmayı kafama koydum.” diyor.  
 
Bombayı patlatıyorum demesi hakikaten bende bomba etkisi yaptı. Daha ben 
bilmiyorum roman yazmaya soyunduğunu, röportajın faydası ilk ağızdan 
öğrenmiş oldum. Belki bana kıyak yaparak manşet çıkarmak istemiştir. 
 
Konuşmamızın başında hep sesimle ve görüntümle iletişimdeydim, şimdi 
yazıyla karşılarındayım demişti. Bunun nasıl bir duygu olduğunu anlatmasını 
istiyorum doğal olarak. “Önceleri kitabı elime aldığımda ne hissedeceğimi 
merak ediyordum.  
 
O anı merak ediyordum. Kitap bitecek mi elimle tuttuğum o an gelecek mi? 
Fakat elime aldığımda hiçbir şey hissetmedim.” deyince patlıyorum.  Aslında 
buna cevap vermekte zorlanıyor, bence hiçbir şey hissetmedim derken çok da 
doğru değil. Bana göre hislerini tarif edemiyor. Çünkü “ne hissederim” 
sorusuna bir cevap bulamadığını açıkça söylüyor ben de buradan çıkarım 
yapıyorum.  
 
“ses”SİZ kelimesini düz olarak ve kelime manası ile okumayacaksın diyor. Bu 
yüzden kelimede apostrofla ayırma yapıp, ‘Sizin sesiniz oluyoruz’ anlamında 
kullanıyor. Yani susan, tepki vermeyen anlamında değil, aksine sen tepki 
vermesen de biz sana geliyoruz, seninle konuşuyoruz ve ben senin sesin 
oluyoruz anlamında. 
 
“Gelen tepkiler bu kitabın devamını isteyen türden. İnsanlar şöyle diyor ‘Bizim 
bildiğimiz ama farkında olmadığımız veyahut unuttuğumuz konuları tekrar gün 
yüzüne çıkardın’. Çünkü bu vatandaşın hikâyesi. Şu anda Türkiye’nin bir 
yerinde yaşanmakta olan hikâyeler. Tabi sadece burada insanların hikâyeleri 
yok. Burada, bir protesto da var. Neye karşı, sisteme karşı, kişilere karşı, yeri 
geliyor kendimi eleştiriyorum.  
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Ekrandaki Fatih Portakal’ın duruşundan farklı değil bu kitap. Burada da 
iğnelemeler, haksızlıklara karşı duruş var.” diye açıklıyor.  
 
Fatih’in ekranda bir tarzı ve olaylara karşı bir tavrı var. Nedir o? Vatandaşın 
yanındadır. Zam olduğunda, ücret artışı olmadığında, kadına şiddet 
uygulandığında, çocuğa ya da sağlıkçıya şiddet uygulandığında, 2000 yıllık 
bir tarihi eseri taşırken kırıp hatta kırdıktan sonra gülenlere, trafik sorunu, 
korsan kitap sorunu, kaçak et sorunu, olumsuzluklarda normal bir insanın 
düşüneceği ama ekranlardan duymaya alışık olmadığı tepkileri dile getiriyor. 
Ben yazdım ama O detaylı açıklıyor “Bizim bir duruşumuz var. Yani vatandaş 
isyan ediyorsa biz onun tercümanı oluyoruz. Biz isyan ediyoruz. Tepkiyi biz 
koyuyoruz. İnsanlarla belki siyasi olarak ayrışıyoruz, herkesle aynı paralelde 
gitmiyoruz ama neticede inandığımız söylüyoruz. Bizim inandıklarımızı 
söylediğimize güveniyor ve doğal buluyorlar. Hakaret küfür olmadıktan sonra 
doğal akışına bırakıyoruz. İnsanlar olaylara tepki verirken ben kameranın 
önünde onların akıllarından geçeni dillendiriyorum. Sonuçta aynı çizgide 
buluşuyoruz. Normal, ahlaklı insanların verebileceği tepkilerin aynısını belli 
televizyon kuralları içinde biz veriyoruz.  
 
Kitap da bu paralellikte. Mesela madencilerin öyküsünde, “Neden göçük 
altından çıkarılmıyorlar?”  diye soruyoruz. Son delikanlı Ahmet ağabey 
öyküsünde “Onun gibi insanlar az bulunur” diyoruz. Öğretmen öyküsünde 
kendimi eleştiriyorum. Üniversite sınavını kazanamayınca, Kıbrıs’a gittim ve 
yüksek not ortalaması ile İstanbul Üniversitene geçiş yaptım, arka kapıdan 
dolaştık diyorum ama hatayı sisteme yüklüyorum. Sistem yüzünden bunları 
yapmamıza neden oluyor diyorum.”  
 
İmza günlerine gidiyor bu aralar. Hatta bu yüzden görüşemiyoruz bile. İzleyici 
ve okuyucu kitleni tarif et dediğimde “Sabah kalkan herkes” diyor. Yani kadın, 
erkek, yaşlı, genç hatta çocuklar bile. “Çocukların çizgi film seyretmesini 
beklersin ama bizi izlediklerini söylüyorlar. Ne anlıyorsun diye sorunca ‘Ben 
haber izlemeyi sevmem ama anlatışın hoşuma gidiyor abi’ diye yanıtlıyorlar. 
Yetişkinler ‘Bizden biri gibisin ve anlayacağımız şekilde anlatıyorsun’ diyor. 
Haber seyretmezdim seninle birlikte izlemeye başladım hatta zaman zaman 
tebessüm etmeye başladım diyenler var.”  
Haber verirken tebessüm ettirmeyi başarmayı önemsiyorum. Nedenini 
sorunca “Bu insanın hayata bakış açısından kaynaklanıyor. Komiklik 
anlamında değil ama hayata ufak bir espri ile bakmayı becerebilmekle 
alakalı. Ben bunları bilinçli yapmıyorum. Normal yaradılışımda olan tepkileri 
veriyorum.” diyor.   
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Fatih’e göre kitap sahibi olmak “Televizyonculukta suya yazarız biz, ama kitap 
bambaşka bir olay” diyor ve hatta benim sözlerime atıfta bulunup “Bundan 
30-40 yıl sonra birinin kütüphanesinde hayat bulacak. Belki hiçbir şey 
hatırlamayacak ama 2012 yılında yaşananlara tanıklık edecek. Aslında bu 
kitap, yaşadığımız zamanın bir kesiti. Kitabın kalıcı ve unutulmamak adına 
güzel bir yapıt olduğunu düşünüyorum. ” diyerek ülkeyi kıyaslama fırsatını 
verdiğini anlatıyor. 
 
Sormadığım bir soru var mı dediğimde ve merakla yanıtını beklerken sözlerine 
başlayınca espri yapıyor sandım ama Fatih’in tarzı budur, ciddi şeyleri bile 
belli bir kıvamda yumuşatarak aktarır. “Senin fonksiyonun çok büyük oldu bu 
konuda. Çünkü ilk başlarda yazamadım, bir türlü başlayamadım. Bana sürekli 
‘Senin bir vaktin vardır.’ dedin ve o vakit geldi, yazdım, şimdi raflarda. O 
nedenle senin de hakkını ödeyemem Armuş” dedi.  
 
Son sorumu beklemiyordu ama sordum “Beni seviyor musun?” “Çok 
seviyorum seni Armuşum” diyerek kahkahayı patlattı ve Martı Dergisi’ne çok 
teşekkür ederek, hepinize sevgilerini iletti. Elçiye zeval olmaz, selam sevgi 
sizindir. 
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Tarihte bilinen ilk büyük fatih ve tarihin ilk büyük stratejisti 
Büyük İskender…İşte onun hakkında bilmek isteyeceğiniz 
her şey… 
  
Büyük İskender, Makedonya kralı ve Pers İmparatorluğu’nun fatihi ve tüm 
zamanların en önemli askeri ve politik dehalarından biri olarak tarihe 
geçmiştir. Kartaca Kralı Hanibal, Romalı Sezar ve Napolyon’un onu örnek 
aldıkları bilinir. Hatta Kanuni Sultan Süleyman bile, tahta çıktığında hedefini 
onun yönettiğinden daha geniş topraklara hâkim olmak olarak belirlemiştir.  
  
Antik Makedonya’nın başkenti Pella’da, Makedonya Kralı II. Philip’in ve karısı 
Olympias’ın oğlu olarak M.Ö. 356’da doğdu. Çocukluğunu, babasının 
Balkanlardaki savaş alanlarında zafer üstüne zafer kazandığına ve ülkeyi 
büyük bir askeri güce dönüştürdüğüne tanık olarak geçirdi. Annesi ölümden 
sonraki hayat ve ruhlar âlemiyle çok ilgiliydi. İskender daha küçüklükten 
itibaren Yunan savaş efsaneleri, Akhilleus ve Herakles'in kahramanlıklarını 
dinledi, bunlarla büyüdü.  
 
Babası, İskender'in silahlı ve silahsız savaş eğitimini 13 yaşındayken başlattı 
ve böylece babasıyla çıktığı seferlerde askerlere komuta etmeyi öğrendi. Yine 
aynı yaşta babası, Yunan filozof Aristotales’i onun muhakeme yeteneğinin 
gelişmesi için şahsi eğitmeni olarak tuttu.  Retorik, edebiyat, bilim, tıp ve 
felsefe eğitimi aldı; İskender, tüm bu alandaki bilgisini kısa sürecek hayatının 
sonuna kadar kullanacaktı. Genç Aristo ona bilim, tıp, edebiyat ve felsefe 
öğretirken, devlet yönetimiyle ilgili de bilgiler veriyordu. İskender daha o 
zamandan küçük şehirlerden oluşan büyük devlet modelinin yanlış olduğuna 
karar verdi.  
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16 yaşında ülkenin başında 
Bir gün, kral babası için kurulan pazarda, üzerine hiç bir biniciyi 
bindirmeyen, ehlileştirilmesi imkânsız görünen bir at gözüne ilişti. Bu atı 
Tesalya'lı Philonikos, İskenderin babasına hediye olarak getirmişti ve tam 338 
kilo altın değerindeydi.  İskender, bu simsiyah atın alnındaki beyaz yıldız 
işaretine baktı ve ata sahip olmak istedi. Babası ise ona kendisine başka, 
daha iyi huylu bir at seçmesini söyledi. Ama o atı sevmişti. Atın 
huysuzluğunun nedenini anlamaya çalıştı. Sonunda atın kendi gölgesinden 
korktuğu için hırçın davrandığını anladı. Yanına yaklaştı ve atın başını güneşe 
doğru çevirdi. Gölgesi kaybolan at, sinirli tavırlarından vazgeçtiğinde onun 
üzerine bindi. At, artık onundu. İskender ata Boğakafalı anlamına gelen 
Bucephalus ismini verdi. Sonraları Pakistan’da fethettiği bir şehre onun adını 
verecekti.  
 
340’da babası, ülke yönetimini o sırada henüz 16 yaşında olan İskender’e 
bırakarak, beraberindeki büyük Makedonya ordusuyla birlikte Bizantium'a 
gitti; bu, İskender’in o yaşta dahi ülke yönetebilecek eğitim ve beceriye sahip 
olarak görüldüğünün bir kanıtıdır. Bu sırada, Trakyalı bir kavim olan 
Maediler, Makedonya’nın kuzeydoğu sınırını geçerek bir ayaklanma çıkardı 
ve ülke için ciddi bir tehdit yarattılar. Aristotle, İskender'e bu ayaklanmayı 
bastırmasını öğütledi. İskender, derhal bir ordu topladı, başına geçti, asilerin 
isyanını bastırmayı başardı, karargâhlarını ele geçirerek buraya kendi adını 
verdi: Alexandropolis.  
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İki yıl sonra 338’de, Makedonya 
ordusu Yunanistan’ı işgal ettiği sırada, 
babası İskender’e komutanlık rütbesi 
verdi. Ve antik çağın tarih yazarlarına 
bakılırsa, Chaeronea Savaşı’nda,  
İskender cesareti sayesinde seçkin 
askerlerden oluşan Yunan askeri 
gücünü dağıttı.  
  
Bu zaferden kısa süre sonra babası 
yeni bir kadınla evlendi; bu, 
Makedonya yüksek soylu sınıfından bir 
kadın olan Kleopatra’ydı.  

Düğünde Kleopatra’nın dayısı General Attalus, İskender’in babasına, artık 
yüzde yüz Makedonya kanından gelen yasal bir varise kavuşabileceğini 
söyledi.  
 
Bununla ima etmek istediği, İskender’in gayrimeşru olduğuydu çünkü annesi 
Makedonyalı bir soylu değil, Epiruslu idi. Bu ima üzerine öfkesine hâkim 
olamayan İskender’in elindeki içki kupasını Attalus’a doğru fırlatarak onunla 
tartıştığı, babasının ise sarhoşluktan sendeler vaziyette çektiği kılıcını 
kendisine doğrulttuğu söylenir. İskender bu durum karşısında şu sözleri sarf 
etmiştir:  
  
“İşte Avrupa’dan Asya’ya geçmeye hazırlanan ve dengesini kaybetmeksizin 
bir masadan diğerine geçemeyen bir adam!”  
  
Bu olaydan sonra İskender, annesini de alarak onun memleketi Epirus’a 
yerleşmiş ve orada yaşamaya başlamıştır. Bir süre sonra ülkeye dönmesine 
izin verilse de Makedonya’da babasının sarayında ne can güvenliği kalmıştır 
artık ne de bir önemi; dışlanmıştır ve gözden düşmüştür. Babası ise düğün 
gününde Makedonya soylularından bir genç tarafından suikaste uğrayarak 
hayatını kaybetti. Bunun üzerine İskender, şehre çağrıldı ve tahta geçti.  
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Pers İmparatorluğu’nu Keşfetme Arzusu 
  
Babasının, Pers İmparatorluğu’nu fethetme arzusu, ona miras kalmıştı. 
Eskiden beri sürekli aklında olan fetih hazırlıklarına girişti ve bu hazırlık iki yıl 
sürdü. Ayrıca önce ülke içindeki muhaliflerini öldürtmekle hemen sonra da 
babasının ölümü nedeniyle bağımsızlık arzusuyla ayaklanan İlirya, Trakya ve 
Yunan halklarının isyanlarıyla uğraşmak zorundaydı. Teselyalıların yolları 
kapatmış olmasına karşın, askeri blokları yararak Yunanistan’a doğru ilerledi; 
burada kazandığı zafer sonrasında ülkenin güneyine ilerledi. O kadar 
başarılı ve hızlıydı ki, Yunanlılar şaşkındı: 336 yılı yazının sonunda onun 
hâkimiyetini tanımaktan başka seçenekleri kalmamıştı.  
  
Bu süre boyunca kendisine karşı çıkan yaşlı ve nüfuzlu kimseleri öldürttü. 
Ordusu fazla büyük değildi ama iyi eğitimli ve donanımlıydı. Pek çok 
mühendis, mimar, bilimadamından oluşan bir takımı da ordusuna dâhil etti. 
(19.yüzyılda Mısır’ı fethe girişen Napolyon da aynını yapacaktı.)  
  
Hayalgücünü tetikleyen şey, destansı bir şiir, Homeros’un yazdığı İlyada’dır. 
Yunanlı kahraman Aşil, Truva’da Hektor’a karşı zafer kazanmış, düşmanının 
cesedini babasına vererek iyi niyetini gösterir. Güç ve merhamet, onu 
etkilemiştir. İlyada’yı yanından ayırmaz hiç, Aşil’i örnek alır.  
  
334 baharında Asya akınını gerçekleştirmek ve Çanakkale Boğazı’nı geçmek 
üzere yola çıktı.  
Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğu'nu ele geçirmeyi tasarlayan Büyük 
İskender,  orduyu beslemek ve 500 talente ulaşan borçları ödemek için 
gerekli kaynakları bulma düşüncesiyle hemen sefer hazırlıklarına girişti. Kral 
naibi olarak yönetimi Sibonlu Antipatros'a bıraktıktan sonra M.Ö. 334 
ilkbaharında toplam 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde süvariden oluşan 
ordusuyla yola çıktı. Bu ordunun içinde 14 bin Makedonyalı ve Helen 
Birliği'ne bağlı 7 bin asker yer alıyordu. Silah ve güç dağılımı açısından çok 
iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim adamı, saray görevlisi ve 
tarihçiler de eşlik ediyordu. 
 
İskender, Makedon ordusunun başına geçtiği sırada henüz 26 yaşındaydı. 
334’de Çanakkale Boğazı’na vardı; denizden karaya çıkarken tüm Asya’yı bir 
gün ele geçireceğine dair yemin etti. Bir daha asla ülkesine geri 
dönemeyecekti. 
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Kılıç ve Düğüm 
 
Pers ordusunun, Biga yakınlarına geldiğini haber aldı. Pers ordusu, o 
dönemde dünyanın en büyük gücüydü; sayıca Makedonlardan 5 kat 
büyüktü. Truva kenti yakınlarındaki Granicus nehrinin karşı kıyısında onu 40 
bin kişilik bir Pers ve Yunan ordusu bekliyordu. Kendi askerlerinin sayısı ise 25 
bin idi. Bunun 7600’ü esir Yunanlılardan oluşuyordu. Çayı geçerek Perslerin 
direkt üstüne yürümek isteyen İskender'e komutanları karşı çıktı. İskender ise 
"Buraya gelmek için koca Çanakkale boğazını geçmişken, önümüzdeki bu 
sığ çay mı bizi durduracak. Bu çay karşısında gerilersek Çanakkale Boğazı 
utancıdan kızarır" deyince bütün ordu karşıya geçti. 
  
Askerleriyle omuz omuza savaştı, yaralandı. Ancak Perslerin kaybı daha 
büyüktü. Pers ordusu kaçmaya başladı. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona 
Batı Anadolu'nun kapılarını açtı. Yunanistan'da izlediği politikanın tersine, 
tiranları sürerek demokrasilerin kurulmasına ön ayak oldu. Ama kentleri fiilen 
kendisine bağlama yoluna gitti. Karya'daki Miletos (Milet) ve Halikarnassos 
(Bodrum) kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerini teslim olmaya zorladı. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Halikarnassos
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Pers ordusunu bozguna uğrattıktan sonra Truva (o dönemdeki adı Ilion) 
harabeleri önlerine geldiler. Eskiden beri Aşil’in kahramanlıkları ile 
büyüdüğünden burada bir süre kaldılar. İskender, Aşil’in mezarını ziyaret edip 
Truva Savaşı kahramanlarına kurbanlar sundu ve bir tören düzenledi. Aşil’in 
kalkanını mezardan söküp yanına aldı; savaşta kendisine şans getirmesini 
istiyordu. O zamanın geleneklerine uygun şekilde çıplak olarak Aşil’in mezarı 
etrafında koştu ve ona bağlılığını gösterdi.  
 
Daha sonra ordusuyla birlikte Gordion'a yöneldi. Gordion, Sangarius 
(Sakarya) ırmağından geçen Pers kraliyet ordularının yolundaki bir kent idi. 
Gordion'daki düğümün efsanesini İskender biliyordu. Vaktiyle Kral Gordius 
gelecekte bir gün bu düğümü çözenin Asya'nın fatihi olacağını söylemişti. 
Düğüm, bir öküz arabasının öküzlerinin bağlandığı tahtaya bağlı, halatın ucu 
gözükmeyen, çözülmesi imkânsız görünen bir düğümdü. İskender elleriyle 
düğümü çözemeyince kılıcıyla halatı bir hamlede kesip düğümü yok etti.  
 
Anadolu içlerine doğru 1500 km yol aldı. Şehirler ona ard arda kapılarını 
açtı. Yunanistan yeniden bir bütün oldu. Ancak Persopolis’teki Pers 
İmparatoru Dara, İskender’i yok etmek için yarım milyonluk bir ordu kurdu. 
Tüm maiyetini yanına aldı. Perslerin yarısı kadar bir orduyla Anadolu’da 
ilerlemeye devam etti. Adana Yumurtalık mevkiindeki İssus’ta karşılaşan iki 
ordu, burada çarpıştı. İskender'in ordusu 13'e 1 oranda daha küçüktü.  Uzun 
mızraklar taşıyan birlikler, ordusunun asli öğesidir. Mızraklar çok büyüktü, iki 
elle kullanılabilirler, ölümcüldürler. Buna karşılık Pers mızrakları 1,5 m. 
uzunluktadır. Falanksları doğrudan Pers ordusunun merkezine gönderdi. Pers 
ordusu yenildi. Darius, ordusunu terk ederek kaçtı. Darius, öylesine büyük bir 
paniğe kapılmıştı ki, annesini, karısını ve çocuklarını arkasında bırakarak 
kaçtı.  İskender onu takip etse de elinden kurtuldu. Darius bir yıl kadar 
dağlarda yaşayacak bu sırada İskender de nihai savaş için hazırlıklar 
yapmaya başlayacaktı. İskender güneye inerek burada İskenderun şehrini 
kurdu ve bir yıl kadar kaldı. Kaçak kralı yakalamaya yemin etti. İskender, 
onun ailesini esir aldı. Darius’un annesini yanına aldı; onunla dost oldu ve 
Darius’un annesi onun sadık hizmetkârlarından biri haline geldi.  
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Geçen ay Beyrut’a çıktığımız yolculuğun ikinci kısmında 
bakalım nelerle karşılaşacağız? 
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Doğu’nun Paris’i BEYRUT (2)  
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gezi 

İkinci bölümümüze kadınlarla başlayalım. Gece hayatına dalmadan önce; 
Beyrut gecelerinin çok güzel olduğunu, insanların eğlenceye düşkün 
olduklarını ve genelde akşam 10’dan sonra çıkıldığını, kadınların süse, takıya 
gösterişe çok önem verdiklerini öğrendik. Ayrıca Doğu’nun estetik merkezi 
olduğunu ve çoğu kadının estetikli olduğunu gözlerimizle gördük. Ve Türk 
kadınlarını bakımsız bulduklarını hayretle öğrendik. Ne kadar ilginç değil mi? 
Kadınların kaşlarının sürmeli hepsinin botokslu oluşu ve yaşlısının gencinin 
nargile içmeye düşkünlüğü bizi şaşırtmıştı.  
  
Meşhur Bekaa Vadisi, Anjar ve Zahle kenti 
  
Ertesi sabah kahvaltıdan sonra Anjar, Baalbek ve Bekaa Vadisi’ne gitmek için 
yola koyulduk. Rehber otobüste Beyrut’a iki saatlik mesafede bulunan de 
Ksara’ya gidip Lübnan’ın ünlü şarap mahzenlerinde şarap tadımı 
yapabileceğimiz söyledi.  
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Anjar, Emevilerin 8. yüzyıldan kalmış bir Müslüman şehri; 705 yılında 
Emeviler tarafından kurulmuş. Daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu 
sanatçıları tarafından tekrar kurulmuş. Zaten Bizans etkisini sütunlarda 
görüyorsunuz. Burada El-Velid Halife’nin ve dört eşinin sarayı var. İçinde 
cami, mescit ve abdest kuyusu var. Halifelik daha sonra Bağdat’a geçerek 
Abbasi dönemi başlamış. Kısacası her gelen kavim kendi şehrini inşa etmiş.  
Balbeek dünyanın ikinci büyük Roma dönemi harabelerinin olduğu şehir. 
Burada üç tane tapınak bulunuyor. Bunlar Jüpiter,Venüs ve Baküs 
tapınakları..En büyükleri Jüpiter M.S. 3. yüzyılda inşa edilmiş. Avlusunda 84 
granit sütun bulunuyormuş şimdi bunlardan 6 tanesi ayakta. Diğerleri ya 
kırılmış ya da tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi bir yerlere götürülmüş. Daha iyi 
korunmuş olanı Baküs Tapınağı’nınsa hemen hemen hiç bozulmadan ayakta 
kaldığını görünce şaşırdım. 1200 yılından sonra da Selçuklulara geçmiş ve o 
dönemde kaleye çevrilmiş. Burayı gezerken insanoğlunun bir önceki dönemi 
nasıl ziyan ettiğini ve gelecek nesillere bir şey bırakmamak için çabaladığını 
görmek ve hala bu şekilde davranarak devam ettiğimizi bilmek beni derinden 
etkiledi.  
 
Bu kadar geziden sonra tabii ki karnımız acıktığı için gözümüzün önünde 
kebaplar uçuşmaya başladı. Ve Bekaa Vadisi’ne yakın Zahle şehrinde nehir 
kıyısında yemeğe geçtik ama hava o kadar soğumuştu ki ne yediğimizi 
anlamadık. Oranın güzelliğinin de tadına varamadık. Zahle şehri Orta 
Doğu’nun Rum Katolik kilisesinin başı olan yermiş.  
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Bekaa Vadisiyse Lübnan Dağlarının yer ve tarım burada yapılıyor. İç savaş 
döneminde Lübnan yönetiminin başıboşluğu yüzünden Hizbullah’ın terörist 
kamplarının yer aldığı bölge olmuş. Şimdi ise Lübnan yönetimi el 
koyduğundan yalnızca Hizbullah bölgede partizan olarak kalmış deniliyor. 
Beka Vadisi’nin oluşumunu da rehberimiz şöyle anlattı: Rivayete göre 
Gılgamış destanında Gılgamış bu bölgeye gelir. Umbaba adında canavarın 
ağaçlara zarar verdiğinden dolayı onu öldürür. Umbaba öyle bir çığlık atar 
ki, dağ ikiye ayrılır ve Bekaa Vadisi ortaya çıkar. Bu vadi tamamiyle tarla 
olarak kullanılıyor. Çünkü Lübnan’ın tarımı burada yapılıyor.  
  
En son günümüzdeyse Beyrut’un Hamra, Etfal ve souk merkezinden alışveriş 
yapmaya cıktık. Yürüyerek Etfal Caddesi’ni geçtik. Orada Beyrut 
lokantasında enfes üzümlü pilav içinde kuzu kaburga yedik. Ve Beyrut 
gezimizi noktaladık.  
  
Aslında Beyrut’a 1970 yılından evvel gitmek ve Doğu’nun Paris’i olduğu 
zamanları görmek isterdim. Eminim ki o zamanki Beyrut daha mistik ve 
şaşaalıydı. Yıllarca Osmanlı’nın egemenliği altında kalmış olmasına rağmen 
ondan eser bile kalmamış; yıkılmış. Ama Fransızların etkisi hiç silinmemiş, 
çünkü hem dillerini konuşuyorlar hem de kültürlerini almışlar. 
 
Benim için Beyrut gezisi harikaydı. Doğu’nun Paris’ini hep merak etmiştim. 
Gözlerimle görünce artık Doğu’nun Paris’i unvanını kaybettiği inancıyla 
yurduma geri döndüm.  
  
Başka keşiflerde buluşmak dileğiyle, 
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Tasavvufi bir şiir üzerine çalışmalar: Erzurumlu İbrahim Hakkı, 1703-1780 
yılları arasında yaşamış bir mutasavvıf, bir şair ve bir ilim adamıdır. Beşer 
mısralık beşlikler halinde 28 beşlik ten meydana gelen “Hak Şerleri 
Hayreyler” şiiri bir mutlu yaşam rehberidir.  
Bu şiirden birkaç beşliğe yakından bakalım: 
 
Hak şerleri hayr eyler 
Zannetmeki gayr eyler 
Arif anı seyr eyler 
Mevlam görelim  neyler 
Neylerse güzel eyler 
 

kovadaki okyanus 
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Her beşliğin son iki mısraı nakarat olarak tekrarlamaktadır.  
Hak şerleri hayr eyler: Başıma ne gelirse iyi ya da kötü, bunda benim için iyi 
olan bir şeyler var. Bana yol gösteren, fırsatları işaret eden. O olay olmasaydı 
hiç düşünmeyebileceğim fırsatları ortaya çıkartan ve zorla da olsa bana 
değişik deneyimleri yaşatacak, almayacağım riskleri aldıracak, benim 
gelişmemi, olgunlaşmamı sağlayacak bir şeyler var. 
 
Hak şerleri hayr eyler: Başıma ne gelirse iyi ya da kötü, bunda benim için iyi 
olan bir şeyler var. Bana yol gösteren, fırsatları işaret eden. O olay olmasaydı 
hiç düşünmeyebileceğim fırsatları ortaya çıkartan ve zorla da olsa bana 
değişik deneyimleri yaşatacak, almayacağım riskleri aldıracak, benim 
gelişmemi, olgunlaşmamı sağlayacak bir şeyler var. 
 
Arif anı seyr eyler: Biz buraya üç boyut ve zaman alanı içinde var olabilme 
deneyimini yaşamaya geldik. Bu nedenle başımıza gelen olaylar önceden 
programlanmış bir “show” ve biz burada aktif  birer izleyiciyiz. Olayları 
yaşayacağız. Gözlemciyiz. Şahidiz. İyi veya kötü diye bir şey yok. Her kes 
bizim öğretmenimiz ve her şey bizim dersimiz.  
 
Mevla görelim neyler / Neylerse güzel eyler: Bütün güç ve kuvvet Allah’ın. 
Bizler O’nun elinde bir fırçayız. Biz yazıyoruz ama yazdıran O. Bizler yayız 
oku atan O. Ve ondan daha iyi kim yapabilir. Ne oluyorsa bu anda bize iyi 
görünmese de iyi oluyor çünkü o hikâyenin sonunu biliyor. Bu nedenle ne 
yaptıklarından suçluluk duy, ne de gelecekten endişe duy. Olan neyse 
olabilecek en güzel şekliyle oluyor. Sen rahat ol 
 
Sen Hakk’a tevekkül kıl / Teslim ol ve rahat bul / Her işine razı ol: Sen 
yaptığın işlerin neticesini düşünme. Önüne ne gelirse, bildiğin en iyi şekilde o 
işi yap ve değerlendirilmesini Allah’a bırak. Çünkü sende O’nda olan 
bilgilerin verilerin hiçbiri yok. Olan ve karşına çıkan her şeyi şikayet etmeden 
kabullen ve kendi isteğin olarak gör. Olanın başka türlü olmasını isteme. 
Olan hiçbir şeyden sen mesul değilsin, sen sorumlu da değilsin. Senden tek 
beklenen olanın olduğu gibi olmasına imkân vermek. Her şey 
programlandığı gibi oluyor ve bizler de kendimize yüklenen 
programlara(Genlere), içinde yetiştiğimiz şartlanmalara ve bize 
düşüncelerimizle verilen uyarılara göre gereken neyse onu yapıyoruz. 
Suçluluk yok, pişmanlık yok, endişe yok. Rahat ol. Korkmadan yaşa, olacak 
olan zamanı gelince olacak ve iyi olacak. 
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Deme şu niçin şöyle / Yerindedir ol böyle / Bak sonuna seyr eyle: Hiçbir şeyi 
sorgulama olan her şeyi tercih kullanmadan kabul et. Sonunda her şeyin 
neden olduğunu göreceksin.Tabii bu arada senin için doğru olan her şey 
karşında ve çevrende olan herkes için de doğru. Kimseyi suçlama, kimseden 
nefret etme, kıskanma. Allah’ın herkes için ayrı bir planı var. Sen sadece 
seyret. 
 
Dil’den gamı dur eyle / Canınla huzur eyle / Tevfiz-i umur eyle: Şikâyet etme. 
Gevşe, Huzura er ve acele etme 
 
Bir işi murad etme / Olduysa inad etme / 
Haktandır o reddetme: Olanı öylece kabul 
et. Olanın başka türlü olmasını isteme ve 
hayata beklentilerin olmadan, geçmiş 
tercihlerin olmadan tam bir rıza haliyle 
kucak aç. Sürprizlere açık ol.  
 
Hiç kimseye hor bakma / İncitme gönül 
yıkma / Sen nefsine yan çıkma: Hiçbir şeyi 
“Ben yaptım, ben başardım” deme. 
Kimseyi suçlama ve başarısız görme. 
Kibirlenme, böbürlenme çünkü sen hiçbir 
şey yapmıyorsun. O gücün de yok. 
Herkesin de böyle olduğunu bil. Bilerek 
kimseye zarar verme 

Geçmişle geri kalma / Müstakbele hem dalma / Hal ile dahi olma: 
Geçmişi, geleceği ve hatta bu günü dahi bırak, bu ana odaklan, şimdi bu 
anda burada ol. Geçmişi ve geleceği olmayan kişi ol. Geçmişin etiketlerini, 
sloganlarını, geleceğin sorunlarını kafandan sil. Bu ana yoğunlaş 
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“Sevemez Kimse Beni, Benim Sevdiğim Kadar” , Cem 
Keçe’nin kaleminden çıkmış bir psikoloji kitabı. Farklı 
yönlerden narsisizm, narsisistik yapı ve narsistik kişilik 
bozukluğunu ele alıyor.  Narsisistik kişinin, kendi içine 
gömülüp tüm dikkatini kendisine vermesinin ilk başta 
kendisini, ailesini ve sonra toplum yaşamını nasıl olumsuz 
etkilediğini anlatıyor.  

     kitap ile sohbet 
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Sevemez Kimse Beni, Benim Sevdiğim Kadar 

Zeynep Kıyak 

Suda yansıyan kendi görüntüsüne 
âşık olup, ulaşılamaz aşkının 
kurbanı haline gelen mitolojik 
karakter Narcissus’un hayatı, 
günümüzde birçok yaşamda 
tekrar ediyor. Çünkü insan 
olmanın en acı gerçeklerinden 
biri, özellikle geçmiş çocukluk 
yaşamları duygusal acılar veya 
hayal kırıklıkları içeriyorsa, 
insanın geçmişini tekrarlamak 
üzere donanmış olmasıdır. 
Geçmiş hep tekrar eder.  

Mekânlar değişir, zaman değişir, oyuncular değişir ama roller hep aynı 
kalır. Her çağ, kendisini oluşturan özgün rollerin tekrarlandığı ve abartılı 
şekilde dışa vurulduğu, patolojik davranış biçimleri yaratır. Yeni yüzyılın 
tekrar eden en önemli rollerinden biri patolojik narsisizm yani narsisistik 
yapıdır. Modern toplumlarda süratle yayılan sanal dünyayı bir nevi 
narsisistik dünya olarak görebiliriz. Narsisistik dünyada, narsisistik kişi 
kendi içine gömülüp tüm dikkatini kendisine verir. Bu durum ilk başta 
kendisini, ailesini ve sonra toplum yaşamını olumsuz etkiler ve şişirilmiş 
bir kendilikle birlikte çok derin acılara maruz kalabilir.  



martı* haziran 2012 

43 

Çünkü Facebook ve Twitter gibi kişinin egosunu parlatıp vitrine çıkardığı 
iletişim araçlarıyla beslenen ve insan ruhunun yalnızlığının sidikli kontesi diye 
tanımlanan narsisistik yapı, kısa vadede kişiyi mutlu ediyormuş gibi görünse 
de, er ya da geç onu bunalıma ve sıkıntıya sokabiliyor. Sevgi, fedakârlık, 
yardımseverlik gibi değerlere yabancılaşmış bir şekilde “mış gibi” yaşamasına 
yol açabiliyor. Hatta toplumsal yozlaşmalara ve cinsel sapkınlıklara neden 
olabiliyor. 
  
Kitapta, dinamik yönelimli psikoterapi eğitiminden bahsediyor. Dinamik 
Yönelimli Psikoterapi Eğitimi, CİSED (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği) 
tarafından veriliyor. Başkanlığını Cem Keçeci yürütüyor. CİSED, Türkiye’nin 
alanında önde gelen güzide akademisyenlerini ve ruh sağlığı 
profesyonellerini bünyesinde barındıran, 9 ilde örgütlenmiş Türkiye’nin en 
büyük aile, evlilik ve cinsel sağlık derneği aynı zamanda. CİSED’in kuruluş 
amacı, huzurlu insan, sağlıklı cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için” 
halka yardımcı olmak. CİSED, cinsellikle ilgili kafalara takılan sorulara 
bilimsel yanıtlar vermek için azami çaba göstermekte ve insani açıdan önemli 
bir yere sahip olan cinselliğin doğru bir şekilde algılanması için 15 yıldır 
yoğun faaliyetler yürütüyor. 
Kitabın yazarı Cem Keçeci, narsisizmi “özsevi, özsevgi, özsaygı, özdeğer, ego 
saygısı, kendilik değeri” olarak tanımlıyor.Kitapta, narsisizm, insanın kendi 
değeri ve değerliliği konusunda hissettikleri; kişinin kendisiyle ilgili hissettiği 
güzel duygular olarak ele alınıyor.Yazara göre, narsisizmin yemek yemek veya 
su içmek gibi normal bir ihtiyaç. İnsanlar, narsisizmi sağlıklı bir şekilde 
oluşturamadıklarında veya abartıp patolojik hale getirdiklerinde sıkıntı 
yaşıyorlar. 

Peki narsisizmin normal olup 
olmadığını nasıl anlayabiliriz? 
Cem Keçeci, bu soruya şöyle yanıt 
veriyor:   
 
1- İnsanın iç dünyasındaki 
narsisistik beklentiler bir arzu mu 
yoksa ihtiyaç mı?  
 
2- Dış dünyada diğerleri ile olan 
ilişkisi nasıl?  
 
3- Kişi narsisizmle neler yapıyor?  

 



martı* haziran 2012 

44 

“Eğer kişi, istek ve arzuları ile ilişki kuruyorsa problem yok. Ancak bu ilişki 
açlık derecesinde oluyorsa, öteki ile ilişkide sorun çıkmaya başlar. Narsisistik 
yapının temellerinden birisi de, yakınları ile veya başkası ile ilişki kurma 
şeklidir. Narsisistik biriyle ilişki halinde olan kişinin onunla ilgili bazı fikirleri 
vardır. Mesela şu soru sorulabilir: Eşinizin en çok neyinden şikâyet edersiniz? 
Bu soruya verilecek cevap ile o kişi hakkında çok değerli bilgiler edinilebilir. 
Bundan dolayı o kişinin hakkında söylenen sözler çok önemlidir. Yukarıdaki 
soruya verilen cevaplar muhtemelen şu türden olacaktır: ‘Onun gözünde 
değerli olduğumu hiç hissetmiyorum’, ‘Evlenene kadar bana her şeyi yaptı 
ama şimdi onlardan eser kalmadı’. 
 
Ve Cem Keçeci narsizm hakkında şöyle devam ediyor: 
 
“Normal bir sevgi kapasitesi içerisinde, sevgi ve nefretin bütünleşmesi gerekir. 
Narsisistik yapılarda bu sevgi ve nefret bütünleşememektedir. Yaşanan 
sorunların kaynaklarından biri de budur. Genel anlamda kişinin kendi 
hakkında hissettiği olumlu düşünceleri ve kişinin kendini sevmesi, onun 
başkaları ile olan ilişkilerini de olumlu etkiler. Kendisini seven ve kendisi ile 
barışık olan kişi, başkalarını da sevebilir. Bu sevgiyi gösterirken haset ya da 
kıskançlık duymaz. Narsisistik bir kişi birini sever gibi görünse bile ardında 
haset ve kıskançlık vardır. Yani gerçek bir sevgiden ziyade haset ve 
kıskançlığın üstünü kapatmak üzere ortaya çıkan bir sevgidir bu. Bunun 
oluşmaması için kişinin kendi olumlu yanlarını görmesinin yanında olumsuz 
yanlarından da rahatsızlık duymadan kendiliğinin bir parçası olarak 
kabullenmesi gereklidir. Narsisistik yapıda olumlu yönler abartılırken, olumsuz 
yönler yok kabul edilir. Bu durumda olumsuz yönleri kapatma çabası patolojiyi 
ortaya çıkarır.  
 
Narsisistik beklentilerin dile getirilmesi çoğu zaman sıkıntı ve problem yaratır. 
Çünkü her insan bunu ister, arzu eder, hatta ifade eder, ama bazen bu istekler 
karşılanmayabilir ya da karşı taraftaki kişiler, ‘Sen ne kadar bencilsin! Hep 
kendini düşünüyorsun!’ diyebilir. Oysa narsisistik beklentilerin günlük yaşantıyı 
ne kadar etkilediğini görmek için çok fazla çaba harcamaya gerek yoktur.” 
 
Okuryazar.tv’de Cem Keçeci ile bu söyleşiyi gerçekleştiren Sevilay Acar, 
aşağıdaki soruları yazara sorarak, kafalardaki soru işaretlerin giderilmesine 
yardımcı oluyor. 
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Twitter ve facebook gibi sitelerde cinsellikle ilgili paylaşımlar, insanların 
görünmedikleri bir dünyada kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini mi 
gösteriyor? Bu iç dünyanın bir yansıması mı? 

 
Erkeklerde performans zorlanması, kadınlarda beğenilme ve terk edilmeme 
zorlanması cinsellikte önemli bir yer tutar. Bu yüzden insanlar görünmedikleri 
bir dünyada kendilerini cinsel olarak daha rahat ifade edebilirler. Bu rahatlık 
yüz yüze paylaşılması zor konularında konuşulmasına olanak sağlar. Bu 
açıdan bakıldığında Twitter ve Facebook gibi sitelerde cinsellikle ilgili 
paylaşımlar, iç dünyanın bir yansıması olarak kabul edilebilir. 
 
Kitabınızda yer verdiğiniz hikâyelerin içinde yaşayan karakterlerin isimlerine 
izlediğimiz dizilerden aşinayız… Birlikte olduğu kadınlarda annesini arayan 
ve her yokuştan sonra aynı inişe geçen Ezel… Hayatında zayıflara ve 
ayrıntılara yer olmayan Behlül ve diğerleri…  Bu kurguyu yapmanızın 
sebebini anlatabilir misiniz? 

 
Televizyon hayatımızın tam ortasında duruyor. Son yıllarda dizilere çok bağlı 
ve sıkı takip eden bir topluma dönüştük. Dizi karakterleriyle özdeşimler kuran, 
onlar gibi olmaya özenen bir gençlik yetişmeye başladı. Ben de böyle bir 
kurgu yaparak, bu çarpıklığa dikkat çekmek istedim. 
  



martı* haziran 2012 

46 

“Narsisistik kişiler iç dünyalarında meydana gelen derin boşlukları diğer 
insanlar ve nesnelerle doldurmaya çalışırlar ve bunun da adının cinsellik 
olduğunu düşünürler” diyorsunuz. Yaşanamayan, eksik kalan ya da yiten 
duyguların cinsellikle tamamlanmaya çalışılmasının nedeni nedir peki? 

 
Narsisistik kişiler aslında kendi anne ya da babalarının narsisistik yapılarının 
bir ürünüdürler. Yani vaktiyle anne ya da babaları onları kendi uzantıları 
olarak algılamış olduğu için kendileri de diğer insanları öyle algılarlar. Bu 
nedenle iç dünyalarında meydana gelen derin boşlukları diğer insanlarla 
veya nesnelerle doldurmaya çalışırlar ve bunun adının cinsellik olduğuna 
inanırlar. Birlikte oldukları insanları vaktiyle anne ya da babalarının 
kendilerini sevdiği biçimde arzularlar. Dolayısıyla cinsellik yaşadıkları 
partnerleri onların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler. Partnerlerinden 
kendilerine ilgi göstermelerini ve isteklerini karşılıksız yerine getirilmelerini 
beklerler. Bazen partnerlerini yalnızlıklarından kaynaklanan gerilimleri 
boşaltabilecekleri bir cinsel nesne gibi görebilirler. Cinsel ilişki sırasında 
onların gerçeklerini düşünmeksizin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışabilirler. 
  
İlginç bir kitap, farklı bir söyleşi…Kitabı ve söyleşinin devamını okumanızı 
tavsiye ediyoruz. 
 
http://okuryazar.tv/?p=1323/Sevilay Acar 
  
Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar – Farklı Yönlerden Narsisizm, 
Narsisistik Yapı Ve Narsistik Kişilik Bozukluğu’  
 
Yazarı: Cem Keçe 
Editör: Sedat Akgümüş 
Kasım 2011 
1.Basım 
Pusula Yayınevi / 282 Sayfa 
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Yazar Hakkında: Dr. A.Cem Keçe; 1971′de Samsun’un Bafra ilçesinde 
doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Başkent 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde “Aile 
Danışmanlığı” eğitimi aldı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik üzerine Yüksek Lisans yaptı. 
Prof. Dr. Vamık VOLKAN’dan dinamik yönelimli “psikoterapi” süpervizyonu 
aldı. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’ni kurdu ve halen 10 yıldır genel 
başkanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 5 yıldır  Sabah Gazetesi Günaydın 
ekinde her Çarşamba Cinsel Sağlık köşesinde ve Posta Gazetesi Ankara 
sayfasında haftalık yazılar yazmakta ve okuyucularından gelen “psikolojik 
sorunlar, aşk, evlik, ilişkiler ve cinsellik” konulu soruları yanıtlamaktadır. 
‘Çaresiz Değilsiniz Çare Sizsiniz’,  ‘En İyi Terapistim Ben’, ‘Olmak ya da 
Olmamak – İstersen Değişimi Başarabilirsin’, ‘10 Adımda Vajinismus 
Tedavisi’, ‘Vajinismusun Üstesinden Gelmek’, ‘10 Adımda Erken Boşalma 
Tedavisi’, ‘Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı’ ve ‘Edebi Cinsellik’ adlı kitapların 
yazarıdır. www.facebook.com/drcemkece ve www.twitter.com/drcemkece 
adreslerinde takipçileriyle buluşuyor. 
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Meriç RENKVER 

Sanatçının İlke Ve Şöhret İkilemi 
17’nci yüzyılın sonlarında Fransa’da, saray ortamında başlar film. Marin 
Marais adlı saray müzisyeni, büyük bir salonda, kederli bir halde öğrencilerine 
ders vermektedir. Müzik konusunda oldukça yetkin olduğu anlaşılan Marais, 
son derece mutsuz bir ruh ve konuşma hali içindedir. Ders sırasında bir an 
duraksayarak geçmişten bir şeyler anlatmaya, saygı duyduğu hissedilen 
ustasından söz etmeye başlar. Film, bu andan itibaren uzun bir flashback ile 
devam eder ve bu salonda sonlanır. 
  
Marais’nin ustası olan viyola sanatçısı Sainte-Colombe, karısının ölümünden 
sonra çiftliğindeki küçük kulübede inzivaya çekilmiş halde iki kızıyla birlikte 
yaşamaktadır. Karısının kaybından dolayı büyük sarsıntı yaşadığı anlaşılan bu 
mütevazı sanatçı, dış dünyaya kendini kapatarak adeta hayatını müziğe ve iki 
kızına, Madeleine ve Toinette’e adamıştır. Zaman zaman karısını yanında 
hayal eden, ona karşı olan derin aşkını koruyan Sainte-Colombe, saraydan 
aldığı müzisyenlik teklifini de hiç düşünmeden geri çevirir. Zira, sanat 
konusunda sarsılmaz ilkeleri vardır; ve bu ilkelerin en başında saray 
müzisyenliği yapmamak, müziği sarayın emrine sokmamak, müzikte şan-
şöhret aramamak gelir. Büyük müzik yeteneğine karşın, kızlarına da bu sanat 
anlayışını aşılamaya çalışır. 

49 

Alain Corneau’nun ünlü filmi, sinemanın, müziğin, estetiğin 
ve aşkın bir araya geldiği katıksız bir başyapıtı ele aldık bu 
hafta. Fransız yazar Pascal Quignard’ın romanından 
uyarlanan “Dünyanın Tüm Sabahları” (Tous les matins du 
monde), ilk kez 1993 yılında Uluslararası İstanbul Film 
Festivali kapsamında seyirciyle buluşmuştu. Festivalin en 
beğenilen filmlerinden biri olarak zihinlerde yer eden bu 
başyapıtın, sanatçının hayat karşısındaki duruşunu esas alan 
temasıyla hâlâ tazeliğini ve gücünü koruduğunu söylemek 
mümkün. 
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“Dünyanın Tüm Sabahları” 

sinema 
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Bir gün, genç ve hevesli bir müzisyen adayı olan Marin Marais, bir dost 
tavsiyesi üzerine Sainte-Colombe’un kapısını çalar ve kendisine ders 
vermesini ister. Usta sanatçı genci önce reddeder, ancak ısrarı üzerine belli 
sınırlar içinde hocalık yapmayı kabul eder. Ve ilk günden itibaren genç 
öğrencisiyle, müziğini, sanatını, yeteneğini satmayacağı, bir başka deyişle 
sarayda çalmayacağı konusundaki beklentisini de paylaşır. Ancak, 
günümüzde de rastlandığı üzere, hırs dolu genç adam hocasından aldığı 
derslerle kendisini geliştirecek, kızlarından biriyle (Madeleine ile) aşk 
yaşamaya başlayacak ve fakat bir süre sonra Sainte-Colombe’un ilkelerine 
ihanet etmekten geri durmayacaktır. Parayı, kolay yolu ve saray hayatını seçen 
Marais, hem Madeleine’e acılar yaşatacak, hem de tercih ettiği yolda giderek 
yozlaşarak sanatını icra edecektir. 
  
Tavizsiz Bir Tavır Almak Kolay Mı? 
Başta da belirttiğimiz gibi, yaklaşık 200 yıl önce yaşamış bir sanatçının 
tercihleri ve hayat karşısındaki tavrı üzerinde gelişen film, temel mesajıyla, 
bugünün insanına ve ahlaki tercihlerine de atıfta bulunuyor. Bir bakıma, 
yaşama nasıl bir anlam vereceğimizle ilgili bir film olan “Dünyanın Tüm 
Sabahları”, ne için yaşadığımız veya çalıştığımızı, sanatı neden ve kim için 
yaptığımızı açık ve etkili şekilde sorguluyor. Bu çerçevede kendimize de 
sorular yöneltiyoruz doğal olarak: Marais’nin tercih ettiği para-şöhret 
yolundan hangimiz bu kadar rahat kaçabilirdik? Hangimiz sadece 
ilkelerimizin peşinden bu kadar rahatça gidebilir ve tavizsiz bir tavır alabilirdik 
hayatın içinde? 
  



martı* haziran 2012 

51 

Film, sanatçının kendine ve dünyaya karşı sorumluluğunu müzik üzerinden 
böylesine sorgularken, aynı zamanda bir aşk hikâyesini de kısa ama etkili 
sahnelerle seyirciye aktarıyor. Sainte-Colombe’un karısına olan derin aşkı da, 
aslında bir sanatçı olarak duyduğu sorumluluk ve duyarlılıktan pek farklı 
değildir. Sanat anlayışı kadar, aşkı da ilkeler üstüne kuruludur, derindir ve 
vazgeçilmezdir. Zaten genç sanatçının hem ilkesel düzeyde, hem de aşk 
alanında sergilediği ölümcül ihanet de aşk ve sanat arasındaki benzerliği 
göstermektedir. 
  
Fransız sinemasının büyük oyuncusu Gérard Depardieu’nün Marais’nin 
yetişkinliğinde, gerçek hayattaki oğlu Guillaume Depardieu’nün Marais’nin 
geçliğinde, usta oyuncu Jean-Pierre Marielle’in Sainte-Colombe karakterinde 
ve Anne Brochet’nin Madeleine rolünde ortaya koydukları inandırıcı 
performanslar, filmin en büyük kozunu oluşturuyor. 2010 yılında aramızdan 
ayrılan ünlü Fransız yönetmen Alain Corneau filme sadece yönetmen olarak 
imza atmakla kalmamış, yazar Quignard ile birlikte senaryoyu da kaleme 
almış. “Dünyanın Tüm Sabahları”, klasik müziğin sinema ile buluşmasının en 
görkemli, en anlamlı örneklerinin başında gelen, birkaç kez izlenmeyi hak 
eden bir başyapıt. 
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Enneagram Nedir, Kullanım  

Alanları Nelerdir? Uğur BATI 

53 

Bu yazının konusu, daha geçen hafta çıkan yeni kitabımın 
konusunu oluşturan bir kişilik tanıma metodolojisi ile ilgili 
olacak. Enneagramdan bahsediyoruz. Bahsettiğim kitabım 
Alfa Yayınlarından yayınlandı. Ben ona "iki yüzlü kitap" 
diyorum. Kitabın B yüzü bize kendimizden başlayarak eşsiz 
bir hazine sunuyor.  Çok etkili bir “insan tanıma yöntemi”. 
Kitabın A yüzü ise bizi B yüzüne hazırlıyor.  Bize “kendimizin 
bütün hallerini” anlatıyor. 

Enneagram bilgisi geçmişten günümüze, gelecekten moderne, pek çok farklı 
yaklaşımın, yöntemin sentezi durumunda. Enneagram çok güçlü bir yöntem. 
İnsan doğasındaki derin bir kavrayışı ifade ediyor. Gittikçe de popülerleşiyor. 
  
Kişinin gelişiminde dünyada artık sözü fazlasıyla geçen gerçek bir kategori. 
Kullanım alanları yaygınlaşıyor. İlgi çektikçe hakkında yapılan araştırmaların 
sayısı artıyor. Duygusal ve manevi süreçleri ele alma analitiği nedeniyle, 21. 
yüzyılın kişilik yöntemleri arasında fazlaca etkili olduğu kabul ediliyor. 
Pragmatik kullanımı dışında karmaşık ve derinlikli yapısıyla dikkat çekiyor. 
Amacı ve kapsamı daha derin olsa da, dünyada kişisel gelişim alanında 
önemli bir kategori olmuş durumda. 
Enneagram tam olarak nedir? 
Kendini bilme, arama süreci insanlık tarihi kadar eski… Mevlânâ, bu 
düşünceye dair “Ne ararsan kendinde ara, hep ara” diyordu… Kendini 
tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğü 
arasında açı farkı olmaması anlamına gelir… 
 
Yunanca dokuz anlamına gelen ‘enne’ ve kişilik kelimesinin karşılığı olan 
‘agram’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram, kelime 
anlamı olarak ‘dokuz kişilik tipi’ anlamında kullanılıyor. 
 

lafmacun 
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Enneagram salt kişilik üzerine de eğilmiyor. Ego ve benlik gibi kişilikle alakalı 
önemli kavramları da içinde barındırıyor. Enneagram, insanın benliğinin 
haritasıyla ilgilenen bütüncül bir yaklaşım aynı zamanda. Enneagram disiplini, 
her insanın bir özü olduğunu öne sürer. Enneagram için öz, varoluşçu bir 
bakıştır. Bu öz, insanın varlığı, yaşam amacıdır. Her insan doğuştan değerlidir. 
Yani en önce varolduğu için değerlidir. Bu nedenle buna uygun bir yaşam 
formu geliştirmesi gerekir. İnsan fıtratına ait özelleştirilmiş ve detaylı bilgileri, 
dinamik bir sistem içinde analiz eden bir ego yorumlama modeli olarak da 
düşünülebilir. 
  
Dokuz farklı kişilik tipi, dokuz farklı değer sistemi, dokuz farklı varoluş biçimi: 
Enneagram kişilik tiplerine kısa bir bakış… 
  
Enneagram bilgisine göre her insan, dokuz hâkim insan tipinden biri-ne ait 
olarak doğar. Bu anlamda, Enneagram dâhilinde dokuz farklı kişilik tipi söz 
konusudur. Bu dokuz tip, Enneagramın ana söylemini teşkil eder. Bu tipler, 
sadece insan doğasında var olan dokuz temel kişilik yapısının açıklaması da 
değildir. Bu kişilik tipleri üzerinden gerçekleştirilen dokuz farklı bakış açısı, 
dokuz farklı değer sistemini de ifade eder. Bunlar aynı zamanda insan için 
dünyada var olmanın dokuz farklı biçimidir. 
  
Enneagramın kişilik tipleri, sizin kişiliğinizde bulunan baskın nitelikleri, temel 
duygularınızı, yaşamınızdaki motivasyon kaynaklarını, doğru ya da yanlış 
tutumlarınızı, iyi ya da kötü huylarınızı ortaya koyar. Bu tiplerin özellikleri ayrıca 
benliğinizdeki açık olan, örtülü olan ya da gizli olan pek çok noktayı anlamak 
konusunda da rehber olabilecektir. 
 
Tanımlanmış (belirli) bu dokuz tipten hangi kişilik tipine girdiğiniz, 
gerçekleştirilecek (www.enneagramkisilik.com adresinde mevcut) kişilik testiyle 
belirleniyor. Kişinin aynı zamanda Enneagram metodolojisini özümseyerek de 
anlayabileceği bir durum bu. Zaten bu kitapta da bunu amaç-lıyoruz. Bu dokuz 
temel kişilik tipi, üç farklı merkeze dayanan kombinasyonlar halindedir. Dokuz 
tip içinde, üç tanesi zihin merkezli, üç tanesi duygu merkezli, üç tanesi de 
fiziksel merkezlidir. 
  
Enneagramın kullanım alanları 
Enneagram dünyanın en prestijli üniversitelerinden Stanford MBA programının 
ders programında yer alıyor. Harvard Hukuk Fakültesi’nde uygulamalı 
mahkeme savunmalarında pratik ediliyor. Yine dünyanın en pres-tijli 
üniversitelerinden USC ve UCLA’de MBA programlarında liderlik eğitiminde 
kullanılıyor. Daha sayısız örnekler var.  

http://www.enneagramkisilik.com/
http://www.enneagramkisilik.com/
http://www.enneagramkisilik.com/
http://www.enneagramkisilik.com/
http://www.enneagramkisilik.com/
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Ağırlıklı olarak ABD’deki üniversiteler olmak üzere psikoloji, tıp, sanat, işletme, 
psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmakta. 
 
Dünya çapında Google, eBay, Yahoo, Sony, CSC, Oracle, Adobe, HP, Logi-
tech, Boeing, GlaxoSmithKline, DuPont, Genentech, Motorola, Hewlett 
Packard, Disney, Panasonic, Johnson&Johnson, West-ing-house Electric, Apple 
ve daha birçok şirket Enneagram yöntemini kullanıyor. Bugün yöntem; işletme 
fonksiyonlarında, insan kaynakları yönetiminde, personel seçiminde, satış ve 
pazarlama aktivitelerinde, liderlik yönetiminde tercih ediliyor. Kişilerarası 
iletişim konusunda tam bir uzman olduğu düşünülüyor. Çatışma çözme becerisi 
konusunda rehber kabul ediliyor. Takım çalışmasını etkinleştirmek açısından 
yöntemin geri bildirimleri kullanılıyor. Enneagram, hem sosyal hayatta kişilerin 
geribildirim verme becerisinde, örgütlerde de geribildirim verme kültürü 
konusunda önemli bir değer. Bu konularda personelin kişisel gelişimini 
sağlamak için bu gibi şirketlerde sürekli eğitimler gerçekleştiriliyor. 
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Bunun haricinde askeri alandaki eğitimlerde kullanılıyor. Alman ordusunun 
eğitim programlarında Enneagram mevcut. Dünyadaki bazı polis 
teşkilatlarında kitleyle yüz yüze gelen servislerde çalışanlardan Enneagram 
eğitimleri alanlar var. Gizli servis örgütlerinin de Enneagram metodolojisini 
uyguladıkları gizli değil. Bunun yanında, CIA ve FBI personelinin eğitiminde de 
müfredatın içinde. Russell Targ ve Jane Katra’nın yazarı olduğu Mirac-les of 
Mind: Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing (Zihnin Mucize-
leri: Mahallî Olmayan Şuuru Keşfetme ve Ruhsal Tedavi) kitabının önsözün-de 
şunlar yazıyordu: “Targ, bu kitapta Soğuk Savaş süresince CIA’nın zihin 
casusluğu üzerindeki denemelerinin insanı şaşırtan sonuçlarını açıklıyor.” 
Enneagramın bu konuda daha sonra da kullanıldığını görüyoruz. Suçlu 
psikolojisi ve kişilik tanısı konusunda bu organizasyonlar, Enneagramı 
uygulamada da etkin kullanıyor. 
  
Bununla da kalmıyor. Enneagram siyasal iletişim uygulamalarının önemli bir 
parçası olmuş durumda. Bu alanda lider eğitimlerinde, seçim çalışmalarında 
yeri var. Çocuk eğitiminde, Enneagram üzerinden özel yöntemler geliştirilmiş 
durumda. Sanat ve kültür yönetimi konularında pratik bir önemi bulunmakta. 
Oyuncu seçiminde kullanılıyor. Bununla bağlantılı olarak senaryo yazım 
aşamasında tiplemeleri oluştururken Enneagram ilkeleri söz konusu ediliyor. 
Enneagram katkısıyla yazıldığı ifade edilen TV dizisi Lost, bunun en bilinen 
örneği. Gerçekçilik ve inandırıcılık konusunda bu alanda yöntemin gerçek bir 
önemi var. Reklamcılığı da buna dâhil etmek gerekir. Gerek tüketici psikolojisi, 
gerek fikir üretimi aşamalarında etkili olabilen bir yöntemden bahsediyoruz. 
Yüz yüze iletişimin uygulandığı satış alanında ise büyük bir potansiyeli var 
Enneagram disiplininin. 
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İzmir Kahramanlar’da “edebiyat konseptli” Mini Otel açıldı. 15 odası 
bulunan otelin her odası Türk edebiyatının sevilen isimlerinden birine ayrıldı.  
 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Sayın Prof. Dr. Onur Bilge 
Kula, Konak Belediye Başkanı Sn. Dr. Hakan Tartan, ETİK (Ege Turistik 
İşletmeler ve Konaklamalar Biriliği) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ve 
sevilen yazar Buket Uzuner’in katılımıyla gerçekleşen açılışta Buket Uzuner de 
son romanından bir okuma gerçekleştirdi.  
 
Lobisinden koridorlarına tüm alanları yazarların görselleri, eserleri, 
eserlerinden metinlerle donatılan; yazar Gülşah Elikbank’ın hayata geçirdiği 
Mini Otel’de Türk edebiyatının önemli temsilcilerinin özel eşyaları da 
bulunuyor. Hakan Günday’ın ilk öyküsünü yazdığı daktilosu, Ayşe Kulin’in 
aynası, Buket Uzuner’in kendi görseliyle yapılan ahşap kutusu özel eşyalar 
arasında yer alıyor. Ayrıca tüm ziyaretçilere kaldıkları oda hangi yazarınsa, 
kendisine ait bir eseri de armağan ediliyor. Her yıl Türk edebiyatının farklı 
temsilcilerine yer verilmesi planlanan, kendisi de yazar olan Gülşah 
Elikbank’ın açtığı Mini Otel’de ileriki dönemlerde edebiyat söyleşileri ve 
yazar atölyeleri de yapılacak.  
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Mini Otel’de bulunan yazarlar: 
1. Nazım Hikmet 
2. Sabahattin Ali 
3. Rıfat Ilgaz 
4. Ahmet Hamdi Tanpınar 
5. Yaşar Kemal 
6. Sevgi Soysal 
7. Doğan Hızlan 
8. Leylâ Erbil 
9. Ayşe Kulin 
10. Ahmet Ümit 
11. Buket Uzuner 
12. Hakan Günday 
13. İnci Aral 
14. Oya Baydar 
15. Nazlı Eray 
  
Detaylı bilgi için:  
Hanzade Özerten – AIDA COOP – 0532 631 31 51  
hanzadeozerten@aidacoop.com 

mailto:hanzadeozerten@aidacoop.com
mailto:hanzadeozerten@aidacoop.com
mailto:hanzadeozerten@aidacoop.com
mailto:hanzadeozerten@aidacoop.com
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Tüketicilerin satınalma kararlarında geçmişe olan bağları, 
alışkanlıkları etkili oluyor. Zihnimizi kontrol altına almaya 
çalışan egomuzun yok olma korkusundan kurtulmak için, 
kullandığı yollardan biri de, bizi geçmişe bağlamak, 
geçmişte yaşamak. Bu, ürün ve hizmet seçimlerinde 
geçmişte yaşadığımız deneyimleri, tatları arama ve bu 
yönde karar vermemize sebep oluyor. 

Çocukluğumuzdaki Dido’nun tadını, Uludağ Gazozu, Frigo Dondurmayı, Kos 
Helvayı, fırından aldığımız sıcak ekmeği, gazete kağıdına sarılmış simidin 
tadını arıyoruz. Hatta hiç değişmeden günümüze kadar gelen çikolatalı 
gofretin tadını farklı buluyoruz. Sebebini de açıklayamıyoruz. 
Çocukluğumuzun bayramları, tatilleri bile farklıydı ve bize mi öyle geliyor? 
 
Tek kanallı TRT’yi, ağzımız açık bir şekilde seyrettiğimiz dizileri bile hasretle 
anıyoruz. Yıllar sonra, tekrar seyrettiğimizde, Galaktika, Görevimiz Tehlike, 
Kara Şimşek, Muppet Show, Dallas gibi diziler sanki bizim seyrettiğimiz diziler 
değil. 
 
O dönemde yaşadığımız haz bilinaltımıza olumlu bir şekilde yazılıyor, buna 
ek olarak geçmişte herşeyin daha güzel, daha sağlıklı, daha doğal olduğuna 
olan inancımız ekleniyor. 
 
Bir de “ilk defa” yaşanan deneyimler, ve seçeneklerin az oluşunu eklerseniz, 
Nostaljinin ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. 
 
İlk defa sinemaya gitmek, ilk defa renkli televizyon seyretmek, ilk defa camı 
otomatik açılan bir araba görmek, ilk defa akan bir çikolatadan yemek gibi... 
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Ah o eskinin elektronik cihazları, hiçbir şey yeri dolduramaz; ilk müzik setleri, 
eski anfiler, fotoğraf makinaları... Alım gücünün ve tedariğin limitli olduğu 
yıllarda “dayanıklılık” en önemli kriterden biriydi... Aldık mı evladiyelik 
olmalıydı. 
 
Günümüzde “dayanıklılık” kriteri eski önemini yitirdi. Tedarik artıp, 
küreselleşen dünyada rekabet fiyatları aşağı çekerken seçenekler muazzam 
bir şekilde arttı. Ürünler artık “yeteri kadar” dayanıklı olması yetiyor, hatta 
moda hızla değiştikçe ürün değiştirme hızımız artıyor, ve ürünleri sık 
değiştirmeye alışıyoruz. 
 
Nostalji kelimesi yeni yunanca “nostos” ve “algos” kelimelerinin 
birleşiminden oluşuyor. “Nostos” eve dönmek, “algos” ise ağrı demek... 
Nostalji, eve dönüş hastalığı veya geçmişe taklıma durumu gibi anlaşılabilir. 
 
Araştırmalarda edilinilen bulgulara göre geçmişteki olumlu bir deneyim 
gerçekte o anda aldığımız keyfe göre daha olumlu hatırladığımızı gösteriyor. 

 
Hatta hiç olmamış olayları bile hatırlamaya, hikayeye ekler yapmaya meyil 
ediyoruz. Siz de veya marka deneyiminiz de olumlu hatırlanmasını istiyorsanız 
müşterilerin deneyimlerinin keyifli olmasına dikkat edin, etkisi katlanarak 
artacaktır. 
 
Starbucks’ın en iyi yaptığı işlerden biri budur. Ortam rahattır, kimse sizi 
rahatsız etmez, internet, priz mevcuttur. Ve tabii ki kahve eşliğinde kekler, 
pastalar, sandviçler... Bu keyifli deneyimin ardında zihinde kahvenin tadı, 
gerçek değerine göre artmaktadır. 
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Walt Disney World’e gidip Bugs Bunny anlatan, hatırlayan kişiler vardır. Bugs 
Bunny aslında Disney’in rakibi sayılabilecek Warner Bros karakteridir. 
 
Noltaljinin diğer önemli tarafı da, geçmişteki deneyimlerimizi “gençken” 
yaşamış olmamızdır. Zihnimizin ve egomuzun ölüm korkusu, bizi hep genç 
kalma isteğine ve doğal olarak genç görünme isteğine yöneltir. Bu da 
geçmişte kullandığımız ürünlere, yapılan aktivitelere bakış açımızı olumlu 
yönde etkiler.  
 
Yaşlandırmayı geciktiren kremler, üstü açık arabalar, Ray-Ban Gözlükler, mini 
etekler, boyalı saçlar... İnsanlar olmak istedikleri yaş ile oldukaları yaş 
arasındaki farkı kapatmak için uğraşıyorlar. Onlara gençlik dönemlerindeki 
günleri hatırlatacak herşey güzel gelebiliyor. 
 
Reklamlarda sıkça gördüğümüz Erol Büyükburç, Halit Kıvanç, Adile Naşit 
gibi simgeler bizi o güzel günlere götürebiliyor. 
 
Köklü markalar bunu kendi avantajlarına kullanabiliyor. Eski markalar 
güvenilir, bilinir ve daha iyi olan algılarını güçlendirmeliler. Hele bir de bize o 
ürün ve hizmetle ilgili deneyimi ilk kez yaşatmışlarsa bu daha da büyük bir 
güç katabiliyor. Turkcel, Nesquik, Selpak, Sana Yağ, Orkid, Gilette, Atari 
gibi... 
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Ancak markaların bu eski ile olan güçlerini kullanırken, yeni modayı, 
eğilimleri, teknolojiyi takip edemeyen markalar gibi de algılanmamalarına 
dikkat etmeleri şart. 
 
Bunu aşmanın en iyi yöntemlerinden biri, eski müşterileri nostaljik ürün, 
hizmet kalitesi ile korurken, yeni nesile yönelik alt markalar veya ikinci 
markalar kullanmaları. 
 
Turkcell Platium üyeleri yaparken, Genç Turkcelliler için ürün ve hizmetlerini 
farklılaştırabiliyor. Network ve Fabrika markaları farklı yaş kategorilerine 
hitap edebiliyor.  
 
Eski güzel günler, AVM’lerin olmadığı, tüm yiyeceklerin doğal olduğu, her 
şeyin taze olduğu ve kafa karıştıracak kadar öok seçeneğin olmadığı 
günlerdi. İnsan beyninin beş farklı seçenekten fazlasında kendisini çok 
karmaşık bir olduğu için karar vermek istemediği anlaşıldı. Yapılan bir 
araştırmada tüketicilere 10 farklı reçel seçeneğine karşın 5 farlı reçel 
seçeneği sunuluyor. Az seçenek sunulan müşterilerin satın alma oranı %15 
civarınd iken, çok seçenekte bu oran %3’e kadar düşmüş. 
 
Artık nostaljinin, geçmişe takılma durumunun bizi nasıl etkilediğini 
biliyorsunuz, ama zihnimiz elimizde olmasa da bu konuda bizi ele geçirecek. 
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 Kitap adı: Kıpkırmızı 
Yazar adı: Seda Kaya Güler 
Epsilon yayınları, 164 sayfa  

     kitaplık 

martı* 

Haziran Ayı için 3 Kitap 

Sema Büyüksıvacı 

Yazarımız ‘Aşk, Seks ve Kadınlara Dair’ adlı kitabını on yıl önce yazmış. Bu 
ikinci kitabı çıktığında adı ve ön kapak resmiyle dikkatimi çekmişti. Okumaya 
başladığımda bayağı cüretkar cümleleriyle beni cezp etti.  Bugüne kadar bu 
gibi konularla ilgili sadece yabancı yazarların kitaplarını okumuştum. 
Romanda otuzlu yaşlarda genç bir kadın var. 
Bizden biri olarak, aile ve toplumsal baskılarla büyümüş kadını anlatıyor. 
Evlenmiş ve eşinin isteği doğrultusunda boşanmış ama aynı baskıları üstünde 
hissederek aşkını arıyor ve erkeklerin hakkı olduğu kadar kendisinin de hakkı 
olan cinselliğini yaşamak istiyor… 
 
İlkönce aşkını buluyor ama cinselliğini yaşamak istemesinin neden kendi 
tarafından, baskılara yenildiğini sorgulamaya başlıyor. Türkiye sınırları içinde 
yaşayan birçok kadın gibi cinselliğin ayıp sayıldığı hiç konuşulmamasından 
dolayı, içindeki dişiyi ortaya koyamamakla yakınıyor… Yazdıklarına kesinlikle 
katıldım ve ne kadar yalan, yanlışlarımızı bir kez daha anladım… Kitap beş 
bölümden oluşuyor. Sevişmenin tadı, adı, kokusu, rengi ve ritmi diye ayırmış 
ama aslında bir bütünü yazıyor. Beğenerek okuduğumu paylaşarak, alıntıyla 
bitiriyorum… 

 
“Herkesle yatmak gibi bir arzum yok ama hoşlandığım bir erkekle sevişme 
isteğimi niye engellemeliyim, bilmiyorum. İstiyorsam neden istemiyormuş gibi 
davranayım? Neden biz kadınlardan cinselliğimizi bastırmamız, içimizdeki 
duygularla savaşmamız isteniyor?” 
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Kitap Adı : AŞKA VEDA 
Yazar Adı : Can Dündar 
Can Yayınları, 204 sayfa 
 
Tabii her zaman ki gibi kitap çok satanlar bölümünde 1. baskı 100.000 adet 
basılmıştır olarak gözüme çarptı. İncelemeye başladığımda Önsözünde Aşk 
devrimcidir. Otorite, düzen tanımaz… diye devam ederken son cümlesinde; 
Aşk, yalnızca içerden yıkılabilen bir kaledir. Sadece aşıkların birbirlerini 
yemesiyle yok olur. Hımm dedim alıp okusam fena olmaz bakalım nasıl bir 
Aşka Veda diyerek aldım ve okudum… 
 
Yazarımız kitabında yalnızlık, ayrılık, yozlaşmış ilişkileri, günümüz evlilikleri ve 
en başta Aşk’ı irdeliyor. Satırlar arasında dolaşırken bizlere hiç yabancı 
gelmeyen konuları kendi yorumuyla inceleyerek okuyucuya sunuyor. 
Okuduğu bazı kitaplardan yaptığı alıntılarla konuları birbirine bağlaması 
ilginizi daha çok çekiyor. Eğer Can Dündar’ın yazılarını seviyorsanız kolay ve 
rahat okuyacağınız bir kitap…  
  
Beğendiğim bir alıntıyı paylaşarak bitiriyorum. 
  
“Refik Halid Karay, Üç Nesil Hayat kitabında, “Meşrutiyet öncesinde aşk, gizli 
‘ah’lar, ‘of’lar, iç çekmeler, iğne ipliğe dönmeler, verem olmalardan ibaretti,” 
diye yazar. 
 
Delikanlı, yüzünü bile göremeden sevdiği yavuklusuna aşkını ilan etmek için 
penceresi önüne bir parça kömür, bir limon, bir de kuru ekmek bırakır. 
 
Kömür, “Aşkından yandım kavruldum,” demektir. 
Limon, “ Sevdanla sararıp soldum.” 
Kuru ekmek ise, “ Yeter ki kavuşalım, ömrümce kuru ekmek yemeğe razıyım.” 
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Kitap Adı : İlkgüz Ağrısı 
Yazar adı: Meriç Renkver 
TB Yayıncılıktan basılmış 127 sayfa 
  
Kitap 12 değişik öyküden oluşmuş. Öyküler de çoğunlukla bir içses anlatıyor. 
Ama benim en çok etkilenerek okuduğum Kesik Eller Öyküsüydü. Çünkü 
Öykünün içinde, bir hikâye vardı ve o hikâye de ‘a’ harfi kullanılmadan 
yazılması… Ona rağmen çok dokunaklı ve anlamlı bir öykünün ortaya 
çıkmasına bayıldığımı söylemeliyim. Kitabın içindeki öyküler aslında 
hepimizin çocuklukta ya da yetişkin olduğumuz dönemlerde benzer durumları 
yaşayabildiğimizi hatırlatıyor. Yazarımızın bazı öykülerinden  bir roman 
yazabileceğine inandığımı ve beklediğimi belirterek alıntıyla bitiriyorum. 
  
Karşılaşma adlı öyküsünden:  
  
Her şey sessiz, Rezzak sessiz. Taşlar sessiz. Kulaklarım sessiz. Bebek sessiz. 
 
O bir zavallı. Hepimiz gibi. Gövdesi parlıyor. Kollarını uzatıyor bana. 
Sarılmak ister gibi. 
 
Bacaklarını oynatıyor. Bacakları… Allahım… Bir bacağı kısa… Kısa bir 
bacağı. 
 
Koşuyorum karanlıkta. Ayaklarım götürüyor beni. 
Elbiselerim, ayaklarım eriyor. Yalın ayak, çırılçıplak koşuyorum. 
Kucağımda ben… 
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Facebook, Twitter, Linkedin ve daha birçok sosyal medya 
aracı… Bunlar gerçekten ne ifade ediyor? Hangisinde ne 
kadar, neyi ifade edebiliyoruz? İşte bazı kurgular ve sorulara 
cevaplar… 

Şimdi bakıyorum da, halen insanlar şu argümanlarla sosyal medyayı bir 
oyuncak ve geçici heves olarak görmekteler… 
 
“Facebook’tan ne anlıyorsun? Paylaşmak ve yorumdan ne anlıyorsun?” 
“Bu Twitter ne salak bir şey ya, o ne 140 harfle öksürsen yazıyorsun?” 
“Linkedin nedir yahu? Kariyer.Net varken gereksiz bir icat!” 
“Foursquare!  Her gittiğin mekandan haberdar etmesen olmuyor mu?” 
 
Laf-ı güzafları toparlayalım ve bütün bu sosyal medya dünyasının bir balon 
(kurgu) mu yoksa gelecek mi olup olmadığını tartışalım.  
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Kurgu 1: FACEBOOK ÇOCUKLAR İÇİN! 
* 40-55 yaş arası grup halbuki Facebook’ta en hızlı büyüyen demografik 
kitle… Üstelik bu nüfusun daha yüksek harcanabilir geliri, düşük borç 
seviyeleri ve güçlü profesyonel çevresi olduğu düşünülürse işletme ve 
işverenlerin bu kitleyle birliktelik kurmak adına sayfalar kurma çabasında 
olduğunu anlamak zor değil. 
 
* Dünya nüfusunun nerdeyse yarısı 30 yaşın altında… 
Gelecek 10 yılda bu FB jenerasyonunun şirketlere hatta ülkelere liderlik 
edeceğini, anahtar kararlara imza atacağını ve elbette üretilen mal ya da 
hizmetleri satın alacak kitleleler olacağını unutmayın. 
Öyleyse bu nesille etkileşim ve bağlantı kurmamanın bedelinin gelecekte 
pahalıya mal olacağını da unutmayın. 
 
Kurgu 2: FACEBOOK SADECE BİR BALON! 
* Facebook’un dünya genelinde 500 milyonu aşan bir kullanıcısı mevcut… 
Vakt-i zamanında bir tabir gelip geçmişte medyada, tekrarlarsak eğer bu 
rakamın çarpıcılığı akıllarda yer eder… “Eğer Facebook bir ülke olsaydı, Çin 
ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık 3. nüfusuna sahip çok uluslu 
ülkesi olurdu!” 
 
5-6 ay kadar önce mi hatıralayamadım ama Forbes’un en zengin 400 ABD’li 
sıralamasında koca puntolarla Facebook CEO’su Mark Zuckerberg için 6,9 
milyar dolarlık net mal varlığıyla % 245 büyüme ile en hızlı ivmeye sahip 
servetiyle dikkat çekti. 
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İçimizden küfredip küçümseyenler olabilir. Neden mi? Çünkü Zuckerberg 
alelade bir yazılımcı olarak görülüyor ve bir web arayüzü geliştirmiş olarak 
görülebilir. Sadece bu kadar mı? Bu kadar basit değil, gerçekten değil! 
Sezar’ın hakkı Sezar’a öncelikle! Ve bu adam sadece bir web sitesi 
geliştirmedi. 
 
İzlememiş olanlara esin kaynağı olması adına David Fincher’in “Social 
Network” filmini şiddetle tavsiye ederim. 
 
Bu Harvard’lı arkadaş insanların etkileşim ve bağlılığını (kısaca ilişkilerini) 
Maslow‘un İhtiyaçlar Hiyerarşisi‘nden yola çıkarak internetin de gücünü 
arkasına katıp yeni bir boyuta taşıdı. Ve bu boyut bireyleri aştı, artık şirketler 
ve kurumlar da Facebook’tan maksimum fayda sağlama peşindeler. 
  
Kurgu 3: TWITTER SADECE ÇOCUKLARIN VE DERNEKLERİN KULLANDIĞI 
SAÇMA BİR ŞEY 
Öyle mi? Fortune 500 şirketlerinin % 60′ının resmi Twitter hesabını olduğunu 
söylesem. Bugün uyum (compliance) ve güvenlik (security) konularında 
çalışanlarını her çeyrek periyotlarda eğitime alan Daimler firmasının dahi 
sadece Twitter için 3-4 farklı hesabı bulunuyor. 
Aslında Twitter dünyadan tüm düşünceleri ve haberleri gerçek zamanlı bilgiye 
dönüştürüp sunabilen en akıllıca iletişim kanalı.  
Offline dünyada sadece düşüncelerinizi ve fikirlerinizi 140 karakterle yayarak 
böyle bir kitleye, takibe  ve üne bir politikacı, yazar, aydın, gazeteci, santçı ya 
da sporcu olmadan nasıl ulaşırsınız? 
 
Tüm yaşamınız boyunca erişilen fikir ve görüş minvali benzer kitlelere bir ay 
içerisinde ulaşmak nasıl mümkün olabilir ki? 
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Kurgu 4: LINKEDIN SADECE İŞ BULAMAYANLAR İÇİNDİR  
Artık soru işaretlerine yer olmayan bir dünyadayız. Müşterilerinizin, 
partnerlerinizin, potansiyel çalışanlarınızın çoğu ilk tanışmadan önce sizi 
Google’da aratmadan (googling) durmuyor. 
 
İşte Linkedin profili de sizin kurumsal ve profesyonel vitrininiz olacak profil 
sayfanızı Linkedin sunacaktır. Görüşmeden önce ilk intibanızı bu profil 
sunacaktır. Bağlantınız olan kişiler ve kronolojik akademik/çalışma hayatı 
bilgileriniz sizin çekilen ilk fotoğrafınız olacak. Bu profil hesabı ayrıca kişisel 
markanızın tescili de sayılır. 
 
Ayrıca yerin kulağı varsa Linkedin’in de kafatası avcıları var… O da ne? 
Headhunter kişi ya da kuruluşların sizi bu platformda oltalarına düşürmeleri 
gayet kolay. 
 
Kurgu 5: BU PLATFORMLARDA YER ALMAK ZORUNDASINIZ 
Twitter, Facebook, Linkedin… Bunlar gelecektir… Ama burada platformlara 
takılmayın, hepsi aracıdır ve esas olan amaç “mesaj”dır. 
O mesaj nedir? “Markanız için sosyal medyayı ilişkilerinizin bir aracı kılın” 
Burada marka kurumsal olmayan bireyler için bizatihi kendileridir.  
Internet ve sosyal medya daha emekleme döneminde , henüz Web 2.0′ın 
olgunlaşma çabalarında olduğu buz dağının görünen yüzündeyiz. 
Özetle “bu platformlarda yer almak zorunda” değilsiniz ama bu platformların 
karşısında olamazsınız. Mesaja, kişisel markaya, stile ve ihtiyaçlara 
odaklanın. 
 
Bunları sunacak araçlar bugün bunlar yarın belki daha iyileri… Kim bilir? 
 
Microsoft, Google, Facebook ve her zaman selefinin daha iyisini yapacak 
olan biri daha çıkacaktır er meydanına… 
 
Bugün Web 3.0′ı görenler yarın Facebook’tan çok daha iyilerini yapacaklar. 
Geçmiş tekerrür edecektir. Gelecek Internet’tir diyen Web 1.0′ı göremeyen 
Microsoft’u 2 genç kafadarın Google’ı altetti. Google’ın bağımsızlığını yıkan 
ise Web 2.0 projesini satmayarak tek başına götüren M. Zuckerberg’in 
Facebook’u oldu. 
 
Ama bir söz vardır: “Bu dünya Sultan Süleyman’a dahi kalmadı.” 
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Zeynep Kıyak 

Mülakatlar ve Akılda Kalanlar 

Alternatif ik sözlüğü 

İş arayan bir aday olarak da, görüşmeyi yapan taraf olarak 
da hiç yabancı olmadığımız bir kavramdır “mülakat” … 
Peki nasıl olmalıdır? Mülakatların olmazsa olmazları var 
mıdır?  

Mülakat; adaya sorular sorulması yoluyla, işe ideal olup olmadığının 
değerlendirildiği görüşmedir. İş görüşmesi de diyebiliriz buna.  
Görüşmeye çağrılan kişi kadar , görüşmeci  için de stres yaratabilir. Sınırlı bir 
zamanda , kısıtlı imkanlarla doğru işe doğru insan bulmak hedeflenir çünkü. 
Bu sebeple görüşmeye gelen kişiden sadece rahatlık ve dürüstlük beklenir , 
doğru insan olduğu intibasını uyandırırsa zaten iş, onun olur… 
 
Bir mülakat örneğinden bahsedelim. İlk mülakatta şöyle durumlar olabilir:  
 
-Kendinizden bahseder misiniz? 
-1988  Ankara doğumluyum, İstanbul Üniversitesi İşletme’de 3. Sınıftayım. 
Yani tam değilim de, iki yeni bitti işte... İlanınıza daha öncde de 
başvurmuştum ama kısmet bugüneymiş…ha bi de bölümümde ikinciyim. 
-Daha önce hiç çalıştınız mı? 
-Hımm..… Şey… 1 ay staj yapmıştım ama kağıt üzerinde, gidip gelmedim 
yani. Halamın bir kozmetik dükkanı var, yazları orada durdum. Bazen de, 
turistlere rehberlik yapmaya çalıştım. Tam olarak rehberlik denemez tabii, 
sadece civar yerleri gösterdim. Şey yani.. Baştan başlasam olur mu acaba? 
 
İlk mülakatlar böyledir işte… Düşünceler kopuk olur, soru geçtikten sonra ya 
da görüşme bittikten sonra, aklınıza şahane fikirler gelir. “Keşke baştan böyle 
söylemeseydim” ya da “Şunu anlatmayı unuttum” dersiniz.  
Mülakatlarda önemli olan, adayın kendisi gibi olması, kendisini doğru ve 
yerinde ifade edebilmesidir.  
Mülakatla ilgili diğer kavramlara da kısaca değinelim:  
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Planlı mülakat: Genellikle iş analizleri ile elde edilen bilgilere dayalı olarak 
yapılır. Mülakat süresi, sorularacak sorular, soruların sırası dah önceden 
belirlenmiştir. Mülakatın verimli geçmesi için, bu plana uymak gerekmektedir. 
Çoğunlukla adayların sayısı fazla olduğunda yapılır. 

 
Planlı olmayan mülakat: Belli bir plan yapılmadan gerçekleştirilen mülakat 
tipidir. Konuşmanın seyrine göre sorulacak sorular belirlenir. 

 
Panel tipi mülakat: Bu durumda birden çok mülakatçı ve birden çok adayla 
görüşme yapılır. Zaman alıcıdır. Ancak adayların grup içerisindeki 
davranışları, tartışma yeteneği, kişileri etkileme becerilerini öğrenmek için 
uygundur. 

 
Sorun çözme mülakatı: Çoğunlukla yeni işe girenlere değil de, işyerindeki 
kademesini yükseltmek isteyenlere ve yönetici adaylarına uygulanır. Burada 
adaya bir olay / vaka verilir ve onu çözmesi istenir. 
 
Stres Mülakatı: Bu tür, adından da belli olacağı gibi stresli bir ortamda 
gerçekleştirilir. Mülakatçı kasıtlı olarak sinirlendirici, kızdırıcı sorular sorarak, 
adayın nasıl tepkiler vereceği bu tip durumlarda soğukkanlılığı ve strese 
dayanıklılığı ölçülür. 

 
Çapraz Mülakat: Farklı türden soruların iki mülakatçı tarafından adaya 
karşılıklı sorularak yapıldığı mülakat türüdür.  
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Bu tanımlamalar, biraz sıkıcı ama iş dünyasında birçoğu uygulanıyor. Çünkü 
iş imkanları kısıtlı ve aynı işe müracaat eden yüzlerce aday var. Hal böyle 
olunca da, bazı noktalara değinmeden geçemiyor insan.  
  
Öncelikle, mülakatlarda sizin yeteneklerinizle şirketin beklentilerinin kesisip 
kesişmediğini düşünmeniz gerekmekte. Sizin yeteneklerinizin veya 
deneyiminizin göstermiş olduğu çizgi, pozisyonun beklentilerini oluşturan 
çizgiyle aynı hizada ise, o iş sizin için uygunudur demektir. Mülakat yaparken 
de, bu iki çizginin seviyesinin aynı olmasına dikkat etmeli. Ne siz daha üst bir 
seviye için çizginizi yukarıya zorlayın, ne de seviyenizin çok altındaki bir iş için 
"aman iş bulamam sonra" deyip seviyenizi düşürün 

. 
Genellike, ülkemizde iş başvurusunda bulunan adayların, şirketlerin 
beklentilerinin altında yeteneklere sahip olmasından yakınılır. Aslında bu 
şikayetin temelinde büyük bir yanılgı var. Kötü bir mülakatçı, her zaman 
adaylardan istediği pozisyonla ilgili en iyisini seçmeye çalışır. Fakat seçeceği 
insanın yeteneklerinin pozisyonun gerektirdiğinden çok daha fazla olması 
durumunda, o adayda, işe başladığında oluşabilecek maddi ve manevi 
tatminsizliği asla düşünmez 

Bu da iş verimliliğini etkiler. Ama iyi bir 
mülakatçı bunun farkındadır. Karşısındaki 
adayın iş için fazla yeteneklere sahip 
olduğunu anlar ve adaya bunu yansıtır. 
Aday da bunu kavrar ve olumsuz bir 
cevabın sebebinin ne olduğunu anlar. 
Kendi yetenekleri/bilgisi seviyesinde bir 
pozisyon aramaya devam eder. 

 
Mülakatlarda aslında her iki taraf da 
hem karşısındakini, hem kendini yeniden 
sorgulamış, yeniden öğrenmiş 
olur.Önemli olan kendinizi doğru ve iyi 
ifade etmek, gerçekten bu işi mi 
istiyorsunuz, bunun bilincinde olmaktır.  
 Bir mülakat iyi de geçebilir, kötü de. 
Mülakat kötü de geçmiş olsa, 
deneyimdir.  
 
Eh … İyi geçtiyse, iş zaten sizindir   



martı* haziran 2012 

Pınar Kopar 
Dinlemek 

psikoloji 

76 

İletişim denince akla ilk gelen şey ‘konuşma’dır.  Derdimizi 
anlatmak, kendimizi ifade etmek hiç şüphesiz en önemli 
gereksinimlerimizden biri. Ancak karşımızda söylediklerimizi 
dinleyen, bizi anlamaya çalışan birileri olmadıktan sonra 
sözcüklerimizin ne hükmü kalır ki? 
 

Kalabalık bir doğum günü partisine davetli olduğunuzu düşünün. Herkes 
birbirine bir şeyler anlatmanın derdinde.. Kimisi işten yakınıyor, kimisi 
arkadaşını çekiştiriyor, kimisi de hararetle geçen akşam oynanan maçı 
anlatmaya çalışıyor. Doğum günü sahibini bulup davet edildiğiniz için ne 
kadar mutlu olduğunuzu anlatmaya, teşekkür edip ayrılmaya çalışıyorsunuz 
ama ne fayda! O da yaşlanmaktan aslında ne kadar mutsuz olduğunu 
tekrarlayıp duruyor. Sonuçta kendinizi ifade etmeye çalışmaktan yorgun 
düşmüş halde oradan ayrılırken, kulaklarınızda çınlayan seslerden hiç birinin 
zihninizde anlamlı bir iz bırakmadığını fark edip şunu soruyorsunuz: ‘İyi de, 
biz bütün akşam ne konuştuk?’  
  
Yeni ilişkiler kurmak, sahip olduğumuz ilişkileri ise sürdürebilmek için 
dinlemek en önemli becerilerden biri aslında. Başkalarının yakın olmak 
istediği, etrafı kalabalık, eşi dostu çok insanları dikkatle inceleyin. Bu kişilerin 
ortak özelliklerinin dinleme konusundaki yetenekleri olduğunu göreceksiniz.  
İyi bir dinleyiciyseniz tanıdıklarınızın ilk aranacaklar listesinde olmanız hiç de 
şaşırılacak bir durum değildir.  
 
Bir derdinizi anlatmaya çalıştığınızı, ancak karşınızdaki kişinin sizi dinlemek 
yerine sürekli sözünüzü kesip geçen ay gittiği geziyi anlattığını hayal edin. 
İletişim karşılıklı gelişen bir süreçtir. Sözleriniz kesilmeye devam ettikçe 
konuşmanın bir yere varmayacağını anlayıp iletişim sürecini sonlandırmanız 
kaçınılmazdır. Aslında sizi ‘dinlemeyen’ kişi sürekli şu mesajı vermektedir: 
‘Senin söylediklerin beni hiç ilgilendirmiyor. Senin dertlerinin benim gözümde 
zerre kadar önemi yok.’ Böyle bir deneyimden sonra o kişi dertleşilecek 
arkadaşlar listesindeki yerini muhtemelen sonsuza dek kaybeder! 
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Diğer yandan iyi bir dinleyici olmanın yalnızca sessiz kalmaktan ibaret 
olduğunu düşünüyorsanız bu sefer de sıkıcı olmaktan kurtulamazsınız. 
Dinlemek de en az konuşmak kadar emek isteyen bir yetenektir. Gerçek 
dinleme karşınızdakini anlamayı, onu eğlendirmeyi, bir şey öğrenmeyi ve 
yardım etmeyi içerir. Eğer içten bir şekilde karşınızdakinin ne söylediğini 
duymak istiyorsanız anlama ve diğer öğeler doğallıkla dinlemenin içinde yer.  
  
Ancak bir de sözde dinleme denen bir maskeleme vardır. Dinlermiş gibi 
görünen kişinin asıl niyeti kendi gereksinimlerini karşılamaktır. Bu 
gereksinimlerden bazıları insanlarla ilgilendiğini düşündürtüp kendini 
sevdirmek, haklı çıkabilmek için konuşmadaki zayıf noktaları  bulmaya 
çalışmak, zaman kazanmak,  belli bir bilgiyi edinebilmek için konuşmayı 
dinleme yoluyla yönetmeye çalışmaktır.  Hepimiz zaman zaman sözde 
dinlemenin tuzağına düşebiliriz. Diğer yandan bu durumu farkedip, ilgimizi 
gerçekten konuşan kişiye yöneltmeye çalışarak gerçek dinleme becerimizi 
geliştirebiliriz. 
  
Dinleme yeteneğimizi geliştirmeye çalışırken, aslında dinlemeye engel olan 
bazı hataları  ne kadar sık yaptığımızı görmek bizi şaşırtabilir. Bu hatalardan 
en çok karşılaşılanı akıl okumadır. Bu durumdaki kişi karşısındakinin aslında 
ne söylediğine çok da dikkat etmez. O daha çok konuşanın aslında ne 
düşündüğünü tahmin etmeye çalışmakla meşguldür. Eğer arkadaşınız 
sinemaya gitmek istediğini anlatırken siz ‘aslında tiyatroya gitmek istiyor ama 
ben kırılmayayım diye sinema diyor’ düşüncesi ile uğraşıyorsanız tam bir akıl 
okuyucusu olmuşsunuzdur! 
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Sık yapılan bir diğer hata da tekrarlamadır. Karşınızdaki konuşurken aslında 
siz dinlemek yerine ondan sonra ne söyleyeceğinizi hazırlamakla uğraşırsınız. 
‘Eğer o bunu söylerse ben de karşılığında şunu söylerim’ diye düşünürken 
konuşmayı kaçırıverirsiniz.   
  
Yargılama da dinlerken sık sık düştüğümüz bir tuzaktır. Eğer konuşan kişiyi 
daha onu dinlemeden etiketlere boğup zihninizin kalıplarından birine 
yerleştirdiyseniz ne söylediğini merak eder misiniz gerçekten? Ya da tam tersi 
kendinizi ‘büyük sorun çözücü’ diye etiketlediğinizi düşünün. Karşınızdakinin 
sizin şahane öğütlerinizi duyması için tek yapması gereken iki cümle 
söylemesidir. O andan itibaren artık dinlemenize gerek kalmaz, ne de olsa 
yeteri kadar duymuşsunuzdur. Tek yapmanız gerek her duruma 
uygulanabilecek öğütlerinizden bir kaçını söyleyivermektir, o kadar! 
  
Etkili bir dinleyici olmanın da kendine göre yolları var elbette. Geribildirimde 
bulunma, farkında olarak dinleme, empati kurabilme bunlardan yalnızca 
bazıları. Ama hepsinden önemlisi içtenlikle birini dinlemeye hazır mısınız? 
Onun ne söyleyeceğiyle gerçekten ilgileniyor musunuz? Yeni bir şeyler 
duymanın sizce önemi var mı? Eğer bu sorulara yanıtınız evetse, o zaman siz 
de tanıdıklarınızın önce aranacaklar listesinde hızla yükselmeye adaysınız 
demektir. 
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Yaşama aslında herkes çocuk basamağı ile başlamasına 
rağmen, nedense o basamağı hatırlamakta ve anlamakta 
hep zorluk çekerler. Çocukları anlamak ve anlaşmak için 
çocuk olmamıza gerek yoktur. Aslında tek ihtiyacınız olan 
şey “Empati “ kurma becerimizi geliştirmek. Şimdi gelin,  
empatinin ne anlama geldiğine bakalım.  
 
Empati teriminin iki atası var ; Almanca’daki “einfühlung” ve Eski 
Yunanca’daki “Empatheia”. Carl Rogers’ a göre, empati; bir kişinin kendisini 
karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara, onun bakış açısıyla bakması, o 
kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu 
durumu ona iletmesi sürecidir,  diye tanımlamaktadır.  
 
Peki, bunu nasıl yapmalıyız? Karşımızdaki kişi ister çocuk olsun ister erişkin 
onun rolüne girerek empati kurduğumuzda, o çocuğun ( ya da bireyin ) 
rolünde kısa bir süre kalmalı daha sonra bu rolden çıkarak kendi yerimize 
geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız. Karşımızdaki  ile 
özdeşim kurmak ( ona benzemek ) ve ona sempati duymak, empatiden farklı 
şeylerdir. 
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Üstün Dökmen’e göre ( 1988 ) aşamalı olarak üç empati basamağı vardır.  
Bunlar; onlar basamağı, ben basamağı ve sen basamağıdır. Biz, çocuklarımızı 
anlarken ve dinlerken hangi basamaktayız? Hangi basamakta olduğumuzu 
söylemeden önce  bu basamaklara tek tek dokunalım:  
 
ONLAR BASAMAĞI:  
Bu basamaktaki tepki veren birey, karşısındaki çocuğun ( ya da bireyin ) ona 
ne anlattığı ile ilgilenmez ve düşünmez. Çocuğun duygu ve düşüncelerine 
dikkat etmez; çocuğun anlatacağı sorun üzerine ilişkin kendi düşünce ve 
duygularını anlatmaz. Dinleyen kişi, çocuğa öyle bir geri bildirim verir ki, bu 
geri bildirim, tamamen toplumun görüşlerini dile getirmektedir. Onlar 
Basamağı’ndan çocuğu dinleyen birey bir takım genellemeler yapar ve bol bol 
atasözleri kullanır. 
 
Örneğin; derslerinde başarısız olan bir öğrenciye “Çalışan kazanır, elması 
kızarır”  derse, onlar basamağından bir tepki vermiş olur. Eğer kişi çocuğa bu 
şekilde karşılık verirse, çocuğun duygu ve düşüncelerini anlamaktan çok 
toplumun bu konuya ilişkin  görüşlerini yansıtmaktadır. 
  
BEN BASAMAĞI: 
Çocuğumuza bu basamaktan dinlersek, onun duygu ve düşüncelerine 
eğilmeden, ona akıl vermek, eleştirmek ve çocuğu kendi sorunlarıyla baş başa 
bırakıp, kendinden söz etmektir. Örneğin; “Sürekli ders çalışıyorum” diyen 
çocuğa, birey çocuğun sorununu yüz üstü bırakıp kendinden söz etmeye 
başlar.  
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Ben Basamağı’nda tepki veren kişi, bilişsel ve duygusal açıdan karşısındaki 
çocuğun ( yada bireyin ) rolünü almadıkları için, yeterli düzeyde empati 
kurmuş sayılmazlar.  
  
SEN BASAMAĞI 
 Sen Basamağı’ndan çocukla iletişime geçen birey, olaylara onun bakış 
açısıyla bakar. Yani kendisine anlatılan sorun karşısında, toplumun yada 
kendisinin düşüncelerini anlatmaz; tamamen çocuğun ( ya da bireyin ) duygu 
ve düşüncelerini anlamaya ve hissetmeye çalışır. Siz çocuğunuzu hangi 
basamaktan dinliyorsunuz  ve anlamaya çalışıyorsunuz? 
 
Karşımızdaki kişi ister çocuk ister birey olsun onun duygu ve düşüncelerini 
tam olarak anlasak bile eğer anladığımızı ona ifade etmezsek, empati 
kurmak sürecini tamamlamış sayılmayız. Bununla birlikte empati kurma 
becerisini geliştiren bir çok etken vardır. Araştırmalara göre piyano ve keman 
çalan bireylerin  empati ve öz saygı düzeyleri müzikle uğraşmayan kişilere 
oranla daha yüksek bulunmuştur.Müzik , evcil hayvan bakmak gibi uğraşlar 
edinmek, muhtemelen kişilerin empati anlayışlarını ve becerilerini 
artırmaktadır. ( Ansten ve Kalliopuska, 1991 )  
 
Yaşama empati ile bakmaya  ve her gün çocuklarımıza ve içimizdeki çocuğa 
empati ile anlamaya ve anlaşmaya ne dersiniz?  
 
O zaman her gün  2 dakikanızı çocuklara ve içimizdeki çocuğa empati ile 
bakmaya, onu anlamaya ve anlaşmaya ayırın ve bunu onlara hediye edin.  
  
Kaynaklar :  
* Prof Dr Üstün Dökmen, Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve 
Empati  ( 1994 )  
* Carl Rogers, Carl Rogers on Encounter Groups. ( 1970 )  
* Prof Dr Üstün Dökmen, Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve 
psikodrama ile gelişmesi ( 1988 )  
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Burcu TÜZÜN 

3 Bacaklı Kedilerle Yaşam 

pati aşkına 

Hiç 3 bacaklı kedi / köpek gördünüz mü? Kaza nedeniyle 
ayağı kesilen minik patiler onlar. Hayat onlar için 
sokaklarda çok ama çok zor. Kaçmakta, kendilerini 
korumakta sokak şartlarında çok zorlanan bu dostlarımız, 
ev ortamında 4 bacaklı bir kedicikten hiç de farklı olmuyor.  
 

Bu yazıda tanışacağınız muhteşem Kalaoğlu ailesinin 3 kedisinden ikisi 3 
bacaklı. 5 kişilik Kaloğlu ailesinden Cihan, 3 bacaklı patiler için bakın neler 
diyor. 
 
Kedilerle yaşam nasıl başladı? 
Kedilerle yaşam aslında doğduğumdan beri diyebilirim :) Babamın da askere 
giderken beslediği bir kedi varmış o askere gittikten sonra yemek yemeyi 
reddedip ölmesi işin trajik kısmı. O günden sonra bir daha kedi almamış 
zaten... 
 
Ta ki biz bir kedi bulup eve getirene kadar bu böyle sürüp gitmişti daha 9-10 
yaşlarındayken de bir kedim vardı anlayacağınız. Sonrasında annemin yoğun 
muhalefeti nedeniyle bir kedim olamadı ama bu konuda bir sözüm vardı 
evlendiğimde 2 tane kedim olacaktı. 
 
Şu an kaç pati var evde? 
10 pati :) 2 tane 3 bacaklı 1 tane de 4 bacaklı var. 
  
Patilerle yaşamanın zorlukları var mı? 
Elbette var. Tabi her canlı ile yaşamanın zorlukları var eşinle, annenle, 
babanla, kardeşinle yaşamanın zorlukları gibi birşey. 
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Hatırlatmak istemesem de, Kartal’ın o zor günlerini bize biraz anlatır mısın? 
Nasıl başladı, neler yaşadınız? 
Açıkcası çok zor bir süreçti. O günlerde Mecidiyeköy’deki evimize yeni 
taşınmıştık. Havalar oldukça sıcaktı ve Beylikdüzü’ndeki evimizden alışık 
olduğumuz gibi camlarımız açık bir  şekilde oturabiliyorduk herhangi bir 
sorun olmuyordu. O gün de başka bir kedi sevdalısı çift Can Paçacı ve 
Şehnaz Paçacı bizdeydiler. Hep beraber bir şeyler yemek için dışarı 
çıkıyorduk. Eşim camlardan birincisini kapattı. İkincisini de kapatacakdı ki 
benim büyük bir gafletle söylediğim "Gel ya alışık onlar bir şey olmaz hemen 
yiyip geleceğiz zaten" dememle geri dönüp bizimle geldi.  
 
Maalesef haberin gelmesi çok uzun sürmedi. Evden çıkalı 15 dakika 
olmuştu ki telefonum acı acı çaldı ve apartman yöneticisi "Sizin siyah bir 
kediniz var mı?“ sorusunu sordu. Gerçekten o andan sonrası tamamen 
bambaşka bir dünya sanki koca bir fanusun içindeydim ve etrafımdaki tüm 
sesler uğultu gibiydi. Kartal camdan atlamıştı. :( 
  
Belki de o günkü en büyük şansım yanımda Can Paçacı`nın olmasıydı. Ben 
tamamen aptal gibi saçma sapan bir şeyler yaparken o beni kendime getirdi 
ve hemen bir veteriner aramaya başladık. Gecenin o saati özel bir veteriner 
kiliniği bulduk ve o gece orada yoğun bakım ünitesinde kaldı. Damağı 
yarılmış, iki ön patisi kırılmış ve bir o kadar da 
korkmuştu... Tek bir gece için oldukça yüklü bir fatura çıkarmış olmaları 
gerçekten belimi çok büktü ve ertesi gün belediyeye bağlı bir veteriner 
aradım.  
  

83 

Geceyi atlatmış olduğu için çok fazla 
korkulacak bir şey kalmadığını 
düşünmüştük ki bir sonraki gün veterinerin 
bizi tekrar çağırmasıyla inanılmaz zor ve 
gergin bir 15 gün bizim için başladı. 
Kangren belirtileri vardı ve 
durduramıyorduk. Kartal gözlerimin 
önünde günden güne eriyordu. Yemek 
yemeyi reddediyor ve gün geçtikçe daha 
kötüye gidiyordu.  

Her gün bir umutla santim santim takip edip her gün "bugün daha iyi sanki" 
diye kendimizi avutmaya çalıştık fakat en acı haber "artık bir umut kalmadığı 
ve ayağını kesmek zorunda olduklarını" söyledikleri zaman bana ulaştı 
sanıyordum ama gerçekten yanılmışım... 
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Pek çok pati sahibi, dostunun hastalandığını öğrenince bu süreçle 
yüzleşmekten kaçıyor. Patileri ya barınağa terk ediyorlar ya da uyutmak 
istiyorlar. Sen neler hissettin Kartal’ın 3 bacaklı kalacağını öğrendiğinde? 
 
Bu süreçte her gün gidip geldiğim veterinere sadece 2 gün işlerim dolayısıyla 
fırsat bulup uğrayamamıştım ki o zaman aslında daha acı haberler 
alabileceğimi de öğrendim :( 
  
Veteriner hekim arayarak – Kartal’ın yemek yemeyi ve yaşama tutunmayı 
tamamen reddettiğini ve her an ölebileceğini , eğer onu son bir kez daha 
görmek istiyorsam hemen oraya gitmemi- söylediği an işte o ilk düştüğünü 
duyduğum andaki o fanus etkisi yeniden benimleydi... Etraftaki her şey koca 
bir uğultudan ibaretti ve ne yapabileceğimi bilmiyordum. 
  
Hızla veterinere gittim. İçimden sadece "Allahım n’olur ben gidene kadar 
ölmesin" diye geçiriyordum. Kapıdan içeri girdiğim anda sanki bir mucize 
gerçekleşti... veteriner bile bu durumu bana sarılarak kutladı. Kartal, daha 
beni görmeden kapıdan girerken gözlerini açmış ve miyavlamaya başlamıştı. 
Yanına gittiğimde ise tamamen ayağa kalkmış ve benim oraya gelişimi 
kutlarcasına şarkılar söylüyordu. Ben onu sevdikçe zor da olsa yemek yemeye 
başladı ve resmen yeniden hayata döndü diyebilirim. Ertesi gün veterinerim 
daha fazla orada kalmasına gerek olmadığını, dikkat ettiğimiz takdirde evde 
olmasının çok daha iyi olabileceğini söyledi. Tabii biz de sevinçle bu durumu 
karşıladık ve tam 21 gün önce ayrıldığı eve doğru yola çıktık.  
 
Bu süreç içerisinde çok sevdiği için en azından onu ayakta tutar diye 
aldığımız ve normalde çıldırdığı zeytin ezmesinin bile yüzüne bakmayan 
Kartal eve gelir gelmez mama kabına koşmuş ve yara olan damağına 
rağmen inanılmaz bir iştahla yemek yemeye başlamıştı... Kedi Kartal isminin 
hakkını verircesine uçmaya kalkmıştı.... Evet uçma konusunda oldukça iyiydi 
belki ama konarken pek o kadar başarılı olamamış ve hepimiz yaptığımız 
hatanın bedelini ağır bi şekilde ödemiştik... 
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Bir de olaya hayata 4 pati ile başlayan Kartal cephesinden bakalım. Kartal 
bu durumu nasıl karşıladı? Yaşadıklarına ne tepki verdi,hayata tutunuşunu 
anlatır mısın? 
Açıkcası çok büyük bir değişiklik olduğunu söyleyemem. İlk günden itibaren 
sanki 4 bacağı varmışcasına rahattı. Hatta Kartal`ın kırılan diğer bacağı da 
yamuk kaynadığı için çok zor olacağını sanmıştık. Durum hiç de öyle olmadı 
:) Eşek sıpası, yok pardon Kedi eniği gayet oradan oraya koşturuyordu. Biz 
"aman dur patin" diye dikkat ettikçe o koşturup oynamayı daha çok 
seviyordu... Sadece bazen çişini yaptıktan sonra kumu olmayan patisi ile 
atmaya çalıştığına denk geldiğimde biraz içim burkuluyor :( 
 
Fakat şunu söyleyebilirim ki Kartal’a göre o hala 4 bacaklı hatta diğer 3 
bacaklı evladımız Şanslı da 4 bacaklı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle her 
hangi bir psikolojik sorun yaşamadılar. Biz de pek eksik olduklarını 
hissettirecek şeyler yapmamaya çalıştık. 
  
Bir 3 patili ile yaşamı bize biraz anlatabilir misin? Neler değişti eskiye göre? 
Çok net bir cevap olacak belki ama hiç bir şey :) 
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Belki biraz tuhaf bir soru olacak ama... 3 patili bir kedi, engelli bir kedi 
demek. Barınaklarda, rehabilitasyon merkezlerinde çok sayıda 3 bacaklı, 3 
patili kedi / köpek var. Çoğu trafik kazası mağduru. Aslında sağlıklı bir 
kedi/köpekten bir farkları olmadığı halde çok az insan tarafından evlat 
ediniliyorlar. Çok az insan onlara “acıma” güdüsü yerine “sevgi” duyuyor. 
Sizde durum nasıl? Kartal’a ve Yuva’ya davranışlarınız değişti mi? 
  
Buna malesef demelimiyim bilmem ama değişmedi. Kartal , Yuva veya 
Şanslı... Hiçbir farkları yok. Bi suç işlediklerinde hepsinin popoları aynı 
oranda okşanıyor ya da aynı oranda fırça yiyorlar. Onlar 3 bacaklı 
olduklarına inanmıyorlar ki ben onların 3 bacaklı olduğunu düşünüp 
acıyayım... 
  
3 patili bir kedi ile yaşarken ekstra dikkat edilmesi gerekenler var mı? Evde 
bir düzen değişikliği gerekti mi? 
Hayır tabii ki... Başlarda biraz tereddüt eder gibi olsa da çok kısa sürede 
vitrin tepeleri yine en az eskisi kadar kafa dinleme ya da herkese tepeden 
bakmak için uygun mesafede... 
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Kartal’dan sonra yuva aradığımız çaresiz bir 3 bacaklı kediciğe daha yuvanızı 
açtınız. Pek çok insan herhangi bir 3 bacaklıya bakmaya bile cesaret 
edemezken, siz 2 tane 3 bacaklı kediciğe sahip çıktınız. İşler zorlaştı mı? 
  
Sayının 3`e çıkması tabii ki biraz etkiledi. Bir kedinin yalnız olmasından 
dolayı çok fazla sizden ilgi beklemesine karşın 2 kedinin daha kendilerine 
yetebilir olmasından dolayı sakinliği 3. kedi ile tamamen yıkılıp alan 
paylaşımı ve gruplaşmayı da beraberinde getirdiği için bir süre evin içi şenlik 
yeri gibi idi :) Fakat zamanla bu süreç yerini dingin ve yine kendilerine yeten 
bir hal aldı. 
  
3 bacaklı bir kedinin hareketlerinde bir zorlanma oluyor mu? Atlayıp, 
zıplayabiliyor, diğerleri gibi oyun oynayabiliyor mu? Yoksa hareketleri ve 
yaşama bağlanışı diğer kedilerden zayıf mı? 
3 bacaklı mı? ne 3 bacaklısı? :) 
  
2 engelli kediye kucak açan bir aile olarak, kedi sevenlere, cesaret 
edemeyenlere engelli kedilerle yaşamak konusunda ne söylemek istersin? 
  
3 bacaklı olan bir kedi ile 4 bacaklı olan bir kedi ya da köpek arasında pek 
bir fark yok. Yani bu nedenle 3 bacaklı diye üzerinde durulmaması gerektiğini 
düşünüyorum. En az 4 bacaklı kadar hızlı koşuyor ve en az 4 bacaklı kadar 
yemek yiyorlar. 
 
Engelli bir kedi, veteriner hekime daha sık mı gitmek zorunda? Yoksa belirli 
bir iyileşme süreci var ve sonrasında herşey normalemi dönüyor? 
Herhangi bir engelleri yok ve normal bir kediden hiç bir farkları yok. Normal 
bir kedi ne kadar gidiyorsa onlarda o kadar gidiyor. Bir de genel bir yanlış 
algı da, 3 bacaklı olunca daha çabuk kilo alacağı hakkında. Kediler3 
bacaklı diye oldukları yerde akşama kadar yatmıyorlar ki. yine koşup oynuyor 
yakmaları gereken kaloriyi yeterince yakıyorlar. Kartal hala gayet fit bir 
vucuda sahip ve Şanslı da bir manken kadar alımlı ve güzel. 
  
3 bacaklı kedilerin sağlıkları diğer kedilerden daha çabuk bozulur mu? Yoksa 
3 bacaklı kediler de diğerleri gibi bir hayat mı yaşıyor? 
Bizimkiler yılda bir rutin kontrol ve traşları dışında pek veterinere gitmeye 
gerek duymadılar. Duyacaklarını da sanmıyorum. 
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Eklemek istediklerini paylaşabilirsen sevinirim. 
  
Ya aslında şu konuya açıklık getirmek gerek. Biz onlara acıyıp bir ev 
açmadık. Sanki yeni doğmuş bir bebeğimizmişcesine evin bir bireyi kabul 
ettik ve onların bizim bir malımız ve bizim de onların sahibi olmadığımızın 
farkına vararak yaşadık diyebilirim.  Ayrıca evdeki koşuşturmalara tanık 
olsanız onları engelli sınıfına koymadan önce bir kez daha düşünebilirsiniz 
:))))) 
  
Cihan’ın blogu: http://www.kaloglu.com/ 
  
Pati Dünyasında Bu Ay Ne Oldu? 
 
Bir insan tarafından tecavüze uğrayan sokak köpeği Ayşa’nın 2. davası vardı.  
Ayşa, Kadıköy’de Tülin Hanım tarafından bakılan ve takip edilen bir sokak 
köpeği. Karnesinin olması ile sahipli kopek kategorisinde görünüyor. Ayşa’nın 
perişan halinden ve bir sure geri dönmemesinden endişelenen gönüllüler 
takibe başlıyorlar ve Ayşa’nın tecavüze uğradığını anlıyorlar. Bundan sonra 
günlerce süren nöbetleşe takipler ve polisin işbirliği ile tecavüzcü suç üstü 
yakalanıyor. Ancak 5199 Kabahatlar Kanunu’nda bu suçun cezası 
olmadığından serbest bırakılıyor.  
 
Tülin Hanım, bu işin peşini bırakmadı ve dava açtı. Davanın ilk duruşmasına 
gelmeyen sanık, 31 Mayıs’ta Kadıköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davaya da katılmadı. Sanık katılmadı ama, biz bir avuç hayvansever Tülin 
Hanım’I yalnız bırakmadık. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sanatçı 
Yonca Evcimik de destek için adliye önündelerdi. Ayşa da hakkını aramak 
için o gün Tülin Hanım ile adliyedeydi. Davanın en şeker ve en minik 
destekçisi Unutmadan Ayşa ablasını ziyarete gelen minik Bambi idi. Bambi, 
ormana atılmış,ağır hasta 2 bebek köpekten biriydi. Kardeşi öldü ama Bambi 
hayata tutundu. 
  
Sağduyulu hakim, katılımcılara özellikle teşekkür etti ve 2. Davaya da 
katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kasım ayında 3. Davası 
görülecek olan Ayşa’ya destek vermeye devam edeceğiz. Lütfen sizler de 
Ayşa’yı bu yolda yalnız bırakmayın.  
 
 

http://www.kaloglu.com/
http://www.kaloglu.com/
http://www.kaloglu.com/
http://www.kaloglu.com/
http://www.kaloglu.com/
http://www.kaloglu.com/
http://www.kaloglu.com/
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Yuva Arayan Minik Mantı tanesi 
 
Mantı, 1,5 aylık dişi bir kedicik. Yoğun yağmurlu bir akşamda tek başına 
sırılsıklam ağlarken bulundu. Veteriner kontrolünde gözlerinde iltihap, 
ciğerlerinde üşütme ve sol arka patisinde incinme olduğu anlaşıldı. 
Tedavilerini oldu. Şimdi mırıl mırıl, oyuncu ve uykucu bir bebek oluverdi. 
Ancak hala koşup oynadıktan sonra sığınıp uyuyacağı, sevileceği bir yuvası 
yok. Eğer Mantı bizim miniğimiz olsun derseniz tam zamanı. Bizi arayın: 
İstanbul - 0 544 396 1551 
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Issız Adam 
Yönetmen: Çağan Irmak 
Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal, Goncagül Sunar, Yıldız 
Kültür 
Türk yapımı, 2008 

Ada, Alper, Issız Adam Sendromu, Ayla Dikmen ve Nil Burak’ın 45’likleri, 
Beyoğlu sokakları, havuçlu ve tarçınlı kek… Çağan Irmak’ın 2008’de 
vizyona giren filmiyle birlikte gündemimize aldığımız konular bunlar. 
Alper, kökleri Tarsus’a dayanan, İstanbul’da canını dişine takıp meslek 
edinmiş, restoran açmış, 45’lik toplayan yalnız bir adam.  İkili ilişkilerini 
sadece cinsellik üzerine kuruyor, bağlanmaktan korkuyor, kalabalıklardan 
kaçıyor. Ada’nın o akıllarda yer eden son sahnede söylediği gibi, 
başkalarının hayatlarını ödünç alıp yaşıyor daha sonra geri vermek üzere. 
 Geçimini çocuk kostümleri tasarlayıp dikerek sağlayan Ada ise mütevazi bir 
hayat sürüyor. 2. el kitapları okumayı seviyor. Onlardaki yaşanmışlıklar 
hoşuna gidiyor. Üzerindeki karalamalara, sayfa aralarına bıraktıklarına 
bakarak hayat hikayeleri canlandırıyor kafasında.  
  
Günün biri kitapçıda karşılaşıyorlar. Alper’in ısrarları, Ada’nın iki ileri bir geri 
adımları, havuçu, tarçınlı kekin hatırı derken aralarında aşk başlıyor. 
Başrollerden biri ıssız adam olunca filmin mutlu sonla bitmesi mümkün mü? 
Erkeğin av döneminde kızı tavlamak için yaptığı havuçlu, tarçınlı kek, avın 
beyninde yer ediyor.  Ada, film boyunca tarifi almaya yelteniyor. Sonunda bir 
kitaptan bulup yapıyor.  Ama onunki gibi olmuyor, o tadı yakalamak için 
denemelerine devam ediyor. 
 
Ada’yı Melis Birkan’ın Alper’i Cemal Hünal’ın canlandırdığı film, Beyoğlu 
sokaklarında geçiyor. Yemeklerle iki mutfakta karşı karşıya geliyoruz. Alper’in 
sahibi olduğu restoran ve evinin mutfağı.  Yemek pişirmekten anlayan 
erkeğin, avlanma döneminde kadına sofra hazırladığı bir dönem vardır. İşte 
filmin bu döneminde Alper, yemek yapmanın en güzel tarafının birine 
yedirmek olduğunu açıklıyor. Onun hayatının resminin, ilk lokmadaki yüz 
ifadesi olduğunu öğreniyoruz.  

Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

İştah Açıcı Filmler - Haziran 

iştah açıcı filmler 
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Havuçlu Tarçınlı Kek 
Malzemeler: 
½ su bardağı kuru üzüm 
1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un 
1 su bardağı tam buğday unu 
4 yumurta 
170 gr yumuşak margarin 
1 su bardağı toz şeker 
1 paket kabartma tozu 
1 paket vanilya 
1,5 su bardağı ince rendelenmiş havuç 
½ su bardağı iri çekilmiş ceviz içi 
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Yapılışı: 
Fırını 160 derecede ısınmaya alın. Üzümleri sıcak suda 20 dakika tutun, 
süzerek beklemeye alın. Yumuşak margarinin 150 gramını karıştırma kabına 
alıp mikserle krema halini alana dek karıştırın. Şekeri ve oda sıcaklığındaki 
yumurtaları kırın. Açık sarı renk alana kadar çırpın.  
Unları (2 yemek kaşığı hariç) eleyip havalandırın ki kek güzelce kabarsın. 
Unlara kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin. Yumurtalı karışıma ilave edin 
ve tahta kaşıkla karıştırın. 
 
Kuru üzümlerin üstüne 2 yemek kaşığı unu döküp çalkalayın, her tarafına 
bulanmasını sağlayın. Üzümlerle, havucu, ceviz içlerini ve tarçını kek 
karışımına ekleyin, iyice harmanlayın. 
 
22 cm çapındaki kek kalıbını, peçeteye buladığınız kalan margarinle 
yağlayın. Kek hamurunu içinde yayın. Isıttığınız fırında 50 dakika kadar 
pişirin. İlk 30 dakika fırını hiç açmayın. Kek kızarmaya başladığında piştiğini 
anlamak için içine kürdan batırın. Kuru çıkıyorsa keki fırından alabilirsiniz.  
 
Keki 10 dakika dinlendirin. Kalıbın kenarlarında bıçak gezdirerek kekten 
ayırın. Keki kalıptan çıkarıp servis tabağına alın ve tamamen soğuması için 
bekleyin. Tırtıklı bıçakla dilimlere ayırın. 

 



martı* haziran 2012 

astroloji ajandası  

Astrolojik Sıcaklık Artıyor… 

Haziran ayında birden fazla göksel olay meydana gelecek ve etkisi bu ayla 
sınırlı kalmayan önemli gelişmele,r şimdilerde başlayacaktır.  
Önemli tarihleri sıralarsak; 4 Haziran’da gerçekleşecek dolunaya eşlik eden 
ay tutulması, içinde bilgi, iletişim, hukuk, kanun, din, inanç, maneviyat olan 
konularda bazı kırılımlar yaşayacağımızı göstermektedir. İlk etapta ortaya 
çıkan, bizi zorlayan şartlar, bu konular üstünde düşünmemizi gerektirecektir. 
Halkı, kadınları, aileyi, çocukları ilgilendiren tartışmaların ortaya çıkması, 
duygusal sancılar yaşamamış olasıdır. Mayıs sonunda gündeme gelen kürtaj 
konusu buna örnek olabilir. 
 
6 Haziran’da ilişkilerin sembolizmi Venüs gezegeni geri hareketi sırasında 
Güneş diskinin önünden geçecektir. Ay yerine Venüs’ün sebep olduğu, bir 
çeşit Güneş tutulması yaşayacağız. Tabii ki Venüs, Güneş’in önünde ancak 
bir leke gibi duracaktır. Mayaların çok önem verdiği bu geçiş, her zaman 
değil, 122 ila 105 yılda bir 8 yıl arayla ikili döngü olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu geçişin anlamı, ilişkileri, aşkı, değerleri yeniden gözden geçirmemiz, 
önem verdiğimiz değerleri tekrar sorgulamamızdır. Özellikle ekonomik, 
finansal göstergelerde önemli oynamalar olabilir. 2004 yılındaki ilk geçişte 
TL’den sıfırların atılması önemli bir vurgudur. Kişisel olarak da sevgiye, 
anlayışa, aşka, barışa, esenliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden 
geçtiğimizi bilmeliyiz.  
 
11 Haziran’dan itibaren bolluk, bereketin sembolü Jüpiter gezegeni, İkizler 
burcuna geçecektir. Jüpiter şansın gezegeni olarak bilinse de, ikizler 
burcundaki yerleşimi olumlu görülmez. Beklentilerin karşılıksız kalabileceği 
durum yaklaşık bir sene boyunca sürecektir. Şansı yakalamak için mantığın 
değil, maneviyatın gerekli olduğunu anlamamalıyız. 

Asude ARGUN 
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Gezegenler sizi yönetmez, kozmik saatin tik-taklarıyla 
zamanı hatırlatır. Astroloji aynı meteoroloji gibi 
“potansiyelleri” gösterir.Havanın değil, zamanın değişimini 
anlatır. 2012’yi fenomen haline getiren de, içinden 
geçtiğimiz zamanın rutin olmayan değişimidir. 
 



martı* haziran 2012 

19 Haziran’da doğacak yeni ay, enerjimizi yenileyecektir. Bu tarih öncesi 
birkaç gün motivasyon sorunu yaşayabilir, kolayca dağılabilir, yanlış 
anlamalarla karşılaşabiliriz. Yeniayla bizimle birlikte ortaya çıkan konular da 
yenilenecektir. O yüzden sağduyulu olmaya özen göstermeliyiz.  
 
24 Haziran tarihinde sürprizlerin gezegeni Uranüs ile dönüşümlerin gezegeni 
Pluto birbiriyle sert kontak kuracaklardır. 2015’e kadar 7 kere, birbirlerini 
zorlayacak bu etkileşim, Eylül ayında da tekrarlanarak, bu sene 2 kere 
yaşanacaktır. Geçmiş yıllara baktığımızda, Obama’nın seçilmesi, mortgage 
skandalı, Arap baharı gibi birçok önemli değişim zamanlarında bu 
gezegenler ayrı ayrı ön plandadır. Bu aydan itibaren aralarında sert açı 
gerçekleşecektir. Dünyanın yeni bir toplumsal sürece hazırlandığını anlatan 
bu durum, ani değişimleri, köklü yenilenmeleri getirecektir. Kitleleri, ulusları 
ilgilendiren olaylar ortaya çıkabilir.  
 
25 Haziran’dan itibaren sorumlulukların gezegeni Satürn geri hareketine son 
verip düzelmektedir. 2010 yaz aylarından Satürn etkisiyle beri zorlandığımız 
konularda, Ekim ayında kadar etkili olacak, son bir test sürecinden 
geçeceğiz. Özellikle ilişkiler, değerler alanında daha fazla sorumluluk almalı, 
partnerimizin yükünü taşımaya gönüllü olmalıyız. İkili ilişkilerde kırıcı 
diyalogların sadece bize zarar vereceğini görmeliyiz.  
 
27 Haziran’da ilişkiler adına rahatlamamız sağlayacak olaylar da gündeme 
gelecektir. 15 Mayıs’tan beri geri harekette olan ilişkiler gezegeni Venüs 
düzelecektir. Gündelik hayatımızı renklendiren ilişkilerimizi yoluna 
koyacağımız, maddi konulardaki sorunları çözebileceğimiz fırsatlar ortaya 
çıkacaktır. Bu zaman aralığında kime, neye, nasıl değer verdiğimizi gözden 
geçirmeliyiz. Özellikle evlilik, ortalık gibi yakın ilişkilerde sorunları çözmeliyiz. 
Bu tarihler yeni ilişkilere başlamak için uygun olmayabilir.  
 
Görüldüğü gibi Haziran ayında burada kısaca listelediğim pek çok önemli 
olayın tohumları atılacağa benzer. Tarihler kişisel horoskobunuz etkisiyle ileri 
geri oynayabilir. Toplumsal olayların, bilgi ağlarının, iletişim kaynaklarının 
yozlaşma ihtimaline karşı kendi kişisel değerlerimize dönmeli, bozulmamış 
manevi kaynaklara yönelmeliyiz.  
 
Zorlu durumlardan çıkış kapısının kendi içimizde olduğunu görmeliyiz. 
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Oldukça hızlı ve hareketli bir ay içindesiniz. Yakınlarınızla kuracağınız iletişim sayesinde yeni 
şeyler öğrenebilirsiniz. Ancak ticari faaliyetler için acele karar vermemelisiniz. Kardeş, komşu ve 
akranlarınızla ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. İletişim kapasitenizi artırmalı, ancak beklentilerinizi 
düşürmelisiniz.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Çalışma kapasitenizi iyi değerlendirip yeni kazançlar elde etmeye çalışmalısınız. Kazançlarınızı 
doğru biçimde değerlendirmek ve bütçenizi yeniden oluşturmak size çok şey kazandıracaktır. 
Gereksiz alışverişlerden uzak durmalısınız. Maddi ve manevi değerlerinizin farkına varmalı, daha 
korumacı davranmalısınız.  
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Hayatınıza kişisel değişiklik katacak gelişmeler ortaya çıkabilir. Başta sağlığınız olmak üzere 
kendinize çeki düzen vermeli, yenilenmelisiniz. İkili ilişkilerde daha yapıcı hareket etmeli, 
karşınızdakilerle iletişim kurmalısınız. Eşiniz, partneriniz ya da ortağınızla ilgili konularda daha 
duyarlı olmalısınız.  

YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

Sizi zorlayan koşullar, elde olmayan nedenlerden ötürü bazı endişeleriniz öne çıkabilir. Her şeyi 
akışına bırakmalı ve kendinizi toparlamalısınız. Elinizdeki işleri  tamamlamaya çalışarak zamanı 
doğru kullanmalı, enerjinizi boşuna harcamamalısınız. Maddi konulardan çok manevi dünyaya 
yönelmelisiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Sosyal konular, sorumluluk içeren projeler ve grup çalışmaları önem kazanacaktır. Çeşitli 
aktivitelere katılacağınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin artacağı bir aydan geçmektesiniz. Yeni planlar 
sizi hareketli kılarken sorumluluklarınız artabilir. İçinde bulunduğunuz sosyal çevrenin 
sorumluluğunu almalısınız.  

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

İş hayatınıza, kariyerinize ait  konular öne çıkabilir. Kendinizi daha fazla ortaya koymalı, 
idealleriniz, hedefleriniz için gereken çabayı göstermelisiniz. Amaçlarınıza odaklanmanız 
sayesinde olayları lehinize çevirmelisiniz. Ay boyunca ön planda olduğunuzu bilerek, saygınlığınızı 
artırmak için hareket etmelisiniz.  
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Ortaklaşa gelir ve giderlerinize dikkat etmelisiniz. Zira eşinizin ya da kendinizin borç, alacak 
durumu göze batacaktır. Parasal konularda ani kararlar almaktan kaçınmalı ve beklenmedik 
giderlere karşı dikkatli olmalısınız. Borç, alacak, vergi, prim, nafaka gibi hisseli ödemeleri göz 
önünde bulundurmalısınız.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Evlilik hayatınız, partnerinizle ilişkiniz ön planda olacaktır. İş hayatında ise teklifler, anlaşmalar 
önem kazanabilir. Her alanda ortaklıktan ve işbirliği geliştirmekten yana olmalı, karşınızdaki 
kişiye göre hareket etmelisiniz. Ancak kişisel bakımınızı, sağlığınızı ihmal etmemeli, kendinize de 
yatırım yapmalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Gündelik işlerinizin yoğunluğu sebebiyle çok çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Detayları ihmal 
etmeden, hünerlerinizi ortaya koymalı, gereken hizmeti aksatmamalısınız. Ancak sağlığınıza, 
diyetinize ve hijyeninize özen göstermeyi unutmamalısınız. Çalışma şartlarınızı düzenlerken 
kendinize de zaman ayırmalısınız.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Kendinizi ortaya koymak, bireyselliğinizi sergilemek için istekli olacaksınız. Özel ilişkilerinizde, aşk 
hayatınızda ya da sanatsal konularda hevesiniz artacaktır. Çocuklarla ilgilenmeniz de gerekebilir. 
Risk almadan hareket etmelisiniz. Maddi ya da duygusal olarak kendinize aşırı güvenerek yola 
çıkmamalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

İş ve ev arasındaki denge kurmanız gereken bu dönem sorumluluklarınızı ve isteklerinizi gözden 
geçirmelisiniz. Ev içindeki gelişmeler, değişiklikler oldukça etkileyici olabilir. Fırsatınız varsa 
doğayla ilgilenmek ruhunuzu dinlendirecektir. Hem evdeki sorumluluklarınızı, hem işteki 
hedeflerinizi dengede tutmalısınız.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 aralık - 22 aralık 

Yurtdışı, yabancılar, eğitim, hukuk, turizm ya da basın yayın konularında gelişmelerle gündeminiz 
dolacaktır. İyimserliğinizi koruyarak, kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Her şeye rağmen 
fırsatları fark edip, akıllıca kullanmalısınız. Şansınızı iyi değerlendirmeli, ancak beklentilerinizi 
düşük tutmalısınız.  
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Nurcan ÖRTÜGEN GÖK 

Neden Millet Ay’a, Biz Yaya? 

kaldırım astronomu 
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“Millet Ay’a, biz yaya” cümlesini anlamsız kılmanın zamanı 
gelmedi mi? Eğer siz de buna katılıyorsanız eğitim 
paketlerimizden biri mutlaka ilginizi çekecektir. 
 
Ülkemiz bireyleri olarak arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hemen 
hemen her konu hakkında konuşacak bir şeyler buluruz. Futbol konuşuruz, 
siyaset konuşur memleketin geleceğini kurtarırız. Eurovision şarkı 
yarışmasında bizi temsil eden şarkıyı eleştiririz. Güzellik yarışmalarından 
bahsederiz. Fallardan sohbet ederiz. Filmlerden, dizilerden, yarışmalardan 
konuşuruz. Söyleyecek bir çift lafımız da mutlaka hep vardır. Kim, kiminle 
nerede ne giymiş de ne yapmış da sevdiğimiz konulardandır. Yemek tarifleri 
veririz. Nasıl zayıflarız diye dert eder dururuz. 
 
Lakin bireylerin bir araya geldiğinde neden millet Ay’a biz yaya konusunu 
işlediğine pek az şahit olmuşumdur. 
 
Oldukça da teknolojik bir toplumuzdur. Cep telefonu modellerini takip 
ederiz. Bilgisayarlardaki gelişmeleri takip ederiz. Televizyonları ve elektroniği 
de pek severiz. 
 
Lakin ülkemizin en doğusundan en batısına, Galileo’nun 400 sene evvel 
yapmış olduğu teleskopu görsek hepimiz aynı soru işaretleri ile bakarız, 
teleskop bize pek de bir şey ifade etmez. 
 
Oysa ki, gökyüzü ilk çağlardan beri insanoğlunun ilgi ve merakını 
cezbetmiştir. Millet Ay’a giderken biz yaya kalmayı kendimiz mi tercih ettik 
acaba diye sorarım hep. 
 
Aslında gökyüzü de denizler gibidir, teleskoplar da bir maket uçak, bir olta, 
bir bilgisayar gibidir. Bugün bazı plajlarda denize girmek için bile bir bedel 
ödemek durumunda iken, gökyüzünü seyreylemek hala dünyanın her yerinde 
bedelsizdir. Materyal oradadır, başımızı kaldırsak keşfetmek üzere bizi hazır 
bekliyordur.  
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Marduk gezegenini (öyle bir şey olmadığı halde) biliriz de, göktaşı 
yağmurlarını bilmeyiz. Maya takviminin sona ermesinden dolayı dünyanın 
sonunun geleceğini (öyle bir şey olmadığı halde) biliriz de, bir sonraki 
neredeyse 100 küsur sene sonra gerçekleşecek olan Venüs Geçişi gök 
olayının 6 Haziran 2012’de gerçekleşeceğini bilmeyiz. 
 
Evet, toplum olarak gökyüzüne karşı belki ilgisiziz ama bilgilenmek için de 
önümüzde çok fazla seçenek yok belki de... Bir bilim dalı olmayan 
astrolojiyle bile ilgili seminerler varken astronomi ile ilgili halka ulaşabilen 
çok da bir şey yok diye mi düşünüyoruz acaba? Ya da var ama nereden nasıl 
ulaşacağımızı mı bilmiyoruz acaba? 
 
İşte tüm bu durumlar sebebi ile “İlk Teleskobum” olarak toplum genelinde 
bilimsel bilincin gelişmesi ve bilim okur yazarlığının artması için yürütmekte 
olduğumuz projemize bilimin halka indirgenmesi amacıyla bir takım eğitim 
programları düzenlemeye başladık.  
 
Bu eğitimlerden ilkini 24 Mayıs 2012 tarihinde Yönder Okulları 
öğretmenlerine düzenleyerek tamamladık. Yönder Okulları öğretmenleri 
teleskopları tanıyor, kullanmayı ve gökyüzünde gökcisimlerini bulmayı 
biliyorlar artık. Onlar öğrencilerini evrenle tanıştırmak için donanım sahibi 
oldular. Bilimin mum ışığını yakmak için yola çıkmaya hazırlar. 
Eğitimlerimizi aşağıdaki 5 ana başlık altında topladık. 
 
a. Gözlem etkinlikleri 
Galileo’nun 400 sene önce gözlemlediği Jüpiter’in uydularını saymak, 
Satürn’ün halkalarında kahve molası vermek, Ay’ın kraterlerinde yürüyüş 
yapmak ister misiniz? Peki ya rengarenk yıldızlarla tanışmaya ne dersiniz? 
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b. Atölye ziyareti 
Çalışanlarınız / öğrencileriniz hiç teleskop yapım imalathanesi gördü mü? 
Peki ya siz? Orda neler oluyor acaba? Hubble Uzay Teleskopunun aynasını 
nasıl yapıyorlar, gözlerinizle görmek ve denemek istemez misiniz? 
 
c. Mesleki bilgilendirme eğitimi 
Amatör doktor olamazsınız, amatör mimar da. Hangi mesleğe ve hangi 
eğitim düzeyine sahip olursanız olun amatör gökbilimci olup bilim dünyasına 
profesyoneller kadar katkıda bulunabileceğinizi biliyor musunuz? 
 
d. Atölye çalışmaları 
Kim demiş teleskop yapamam diye? Ellerinizi kullanabiliyorsanız diğer her 
şeyi unutun, fizik, kimya ve matematiği teleskop yaparken öğreneceğiz. 
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e. Mini atölye çalışmaları 
Aynalar, mercekler, optik aksamlar, ahşap parçalar ve bir dolu vidalar. 
Bunları bir araya getirip teleskop yapmak istemez misiniz? 
Bu eğitim başlıklarımızdan herhangi biri ilginizi çekti ise bize 
http://ilkteleskobum.org üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Çok değil 15-20 sene kadar evvel görüntülü cep telefonları çıkacak 
dendiğinde hayretle düşünürdük, acaba gerçek olur mu diye? Bugün 
bilgisayarlar dahi cep telefonu boyutuna indi neredeyse. Tıpkı yurtdışında 
olduğu gibi ben de bir gün ülkemizde büyük çoğunluğun ömründe en az bir 
kez teleskoptan bakacağına inanıyorum.  
 
Hayalden gerçeğe el ele, birlikte… 

http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
http://ilkteleskobum.org/
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Yasemin Sungur http://www.yaseminsungur.com  
Zeynep Kıyak http://zeynepkiyak.wordpress.com 
Zuhâl  Bozdağ http://www.rengarenkwebhizmetleri.com   
 
 
Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar  
Abdurrahman Kansu http://www.duruakansu.com 
Ahmet  Durul http://ahmetdurul.tumblr.com 
Armağan Portakal  http://www.armaganportakal.com/ 
Asude Argun http://www.asudeargun.com 
Ayhan A. Birlik http://fikiriscisi.com/blog 
Aylin  Türkşen Aysel http://www.kuzinedekizaranekmek.com 
Bahanur Alişoğlu http://aynalar91.blogspot.com 
Burcu Tüzün  http://pazarlamacigiremez.blogspot.com 
Ceren Çıkın   http://www.ruhunevrenselcansikintisi.com 
Deniz  Öztaş  http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com 
Dilek Eriklili Beck   

Gülşah Elikbank http://www.elikbank.com 
Meriç Renkver http://www.kultursanatajansi.com  
Murat Girgin http://www.misjournal.com/ 
Nurcan Örtügen Gök http://www.ilkteleskobum.org  
Pınar Kopar 
Salih Malakcıoğlu  http://www.kultursanatajansi.com  
Sema Büyüksıvacı 
Sevil Mert  http://www.cokokuyancokgezen.com  
Suzan Karakaş 
Ufuk Tarhan  http://www.m-gen.biz  
Uğur Batı 
Yeşim Mutlu  http://www.yesimmutlu.com 
Yunus Baran  http://www.ordinaryunus.com  
Uğur Batı   http://ugurbati.com 
Zeliha Dağhan 
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fotoğraf: Burak Dursun 
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