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Deneyimledim… 
 
Bir kitap okuduk ve hikayenin geçtiği yerlerin peşine düştük. 
Aslında yazarın hayal gücü ile bir yolculuk yaptık. Biz 5 yıldır 
“Kitap ile Sohbet” ediyoruz. Okuduğumuz kitaplara her açıdan 
bakıyoruz. Kitaptan kendi hayatımıza bakıyoruz. Çok besleyici 
ve zenginleştiren bir program. Her hafta İstanbul Oyuncak 
Müzesinde her Salı günü saat 11.30’da buluşuyoruz, 2 saat 
okuduğumuz kitabın içine dalıyoruz.Kahramanları inceliyor, 
hikayenin geçtiği yerleri tanımaya çalışıyoruz. İşte bu yolculuk 
fikri böyle ortaya çıktı. 
 
Ideon romanının peşinden yazar Orhan Bahtiyar ile birlikte Kaz 
dağına gittik. Farklı ve çok güzel bir deneyimdi. Hepimiz çok 
etkilendik, bundan böyle sohbetlerimize gezi de ekleyeceğiz. 
Bakalım bundan böyle hangi kitap bizi hikayesine davet edecek? 
 
Bu ay “Kitap ile Sohbet”e akşam seansı ile devam ediyoruz. Her 
Pazartesi saat 18.30’da Metin Zakoğlu Cafe Theatre’dayız. 
 
Cafe Theatre sevgili Metin Zakoğlu’nun her gün kendi yönettiği 
ve oynadığı farklı oyunlarını sergilediği bir tiyatro salonu ve cafe. 
Çok sıcak bir mekan. Oyuncak Müzesinden sonra şimdi bir 
tiyatro salonunda kitap ile sohbet etmek benim için çok önemli 
ve çok mutluluk veren bir deneyim. 
 
Deneyim,deneyim deyip duruyorum, ne demek bu deneyim ve 
neden bu kadar önemli? 
Deneyim,yaşamak demek, yaşadım ve tüm duyguları en gerçek 
hali ile hissettim demek.Öğrenmenin en etkili şeklidir yaşayarak 
öğrenmek. 
 
Hayatımızı güzelleştiren deneyimler yaşamayı diliyorum 
hepimize… 
 
Martı dergisi yine hayatın içinden konularla elinizin altında, 
tıklayın, okuyun ve paylaşın… 
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın ve farkı görün… 

yasemin ne der 
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İlhan Sungur 

Bir Kitabın Peşinden Yolculuk   
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kitap ile sohbet 

“Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, 
Bir dakika araba yerinde durakladı. 

Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar  

Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya*” 

Ve yola koyulduk bir IDE’nin peşinden 10 Haziran sabahı erkenden. 
Tekirdağ üzerinden Malkara Keşan Gelibolu, Eceabat, derken feribotla 
Çanakkale. Liman’da Yalova Restaurant’da nefis bir öğle yemeği, 
Çanakkale’nin soğuk sularından yakalanmış balıklarla. Hızlı 
arkadaşlarımıza motosikletle çevre turu dahi yaptırıldı, yerel 
centilmenlerce.  
 
Yemeği takiben sahilden sahilden, yanmış eski çam ormanlarını içimiz 
burkularak geçip, Altınoluk’a vardık. Durmayıp hemen yamaçlara vurduk 
ve ilçeye tepeden bakan bir yerdeki otelimizi bulduk. Ulaşım yolu ağaç 
dallarının çok altından geçtiği için şoförümüz Mustafa daha bir aylık 
midibüsü çizilecek diye epey stres oldu bu arada.  
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Papazhan, Papazlık mevkiinin yeni bir oteli, havuzu da pırıl pırıl 
olduğundan bir kısım grup üyeleri hemen kendilerini havuza attılar.  
Otelde tsunami tehdidi nedeniyle erken uyarı sistemleri devreye girdi… 
 
Ertesi sabah, IDEON kitabımızın değerli yazarı Orhan Bahtiyarı ve sonra 
da yerel rehberimiz Hüseyin Yetiştiriciler’i alıp Milli Parka doğru yola 
çıktık. Park kontrol altına alınmış dileyen parasını bastırıp giremiyor artık. 
Tescilli bir rehber eşliğinde giriyorsunuz. Rehber size çevreyi tanıtırken 
aynı zamanda size de göz kulak oluyor, çevreye zarar vermeyesiniz diye. 
Takdir ettik bu uygulamayı. Topkapı sarayında bile olmayan bir uygulama! 
 
“Ellerim takılırken rüzgârların saçına 
Asıldı arabamız bir dağın yamacına. 
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık” 
 
IDEON kitabının öyküsünün geçtiği varsayılan çevre elimizin altında idi. O 
güzel insanlar bu güzel insanlar bu güzel yerlerde yaşadılar ve şimdi biz 
onların hatıraları üzerinde geziniyorduk. Truvalılara dayanan harika bir 
tarihe sahip, pırıl pırıl göğü ile, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz özel 
bitki türleri ile ben burada kalayım dedirten bir çevrede buluyorsunuz 
kendinizi. Bulutlar o kadar yakın ve parlak ki, sanki Zeus tepeden sizi 
izliyor duygusuna kapılıyorsunuz. Keçi peyniri, domates ve ekmekten 
ibaret piknik yemeğimiz yerel bir çeşmede buz gibi soğumuş karpuz ile 
taçlandırılıyor. Çöp bırakmıyor hepsini topluyor ve çöp konteynerlerine 
depoluyoruz.  
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Bir taraftan ben diğer taraftan Engin her gördüğümüz çiçeğe böceğe, her 
özel pırıltısı olan taşa, uzanıp giden derin vadilere, göğe yükselen 
tepelere sürekli olarak deklanşör basıyoruz. Aslında fotoğraf karelerine 
hapsetmekle çevreyi yanımızda götüreceğimizi zannediyoruz. Teselli 
ikramiyesi.  Ertesi gün Eski Assos yolunda Çiçekli Bahçe Motelinde öğle 
yemeği ve deniz keyfi. Çiçekli Bahçeyi işleten  Hatice Hanım ile İbrahim 
Hoca’nın titizliği ile hazırlanmış muhteşem zeytinyağlı yöresel tatlar 
Yöresel yemek merakımızı “Budur” noktasına taşıdı. Oradan kalkıp 
Adatepe, Zeus Altar’ında günbatımını icra edip Otelimize akşam yemeği 
dönüşü yapıyoruz.  Dönüş yolumuzu Balıkesir üzerinden geçirmeye 
karar veriyoruz, böylece Edremit’te Cumhuriyet Lokantasına da uğramış 
oluyoruz. Yörenin Cumhuriyetle yaşdaş lokantası lezzetini inatla 
sürdürmeye devam ediyor.  İstanbul’a döndüğümüzde karşılaştığımız gri 
atmosfer bizi hemen gerçeğe döndürüyor. Olsun üç gecelik bu gezi bile, 
kazdağları atmosferinde bizi silkelemeye yenilenmeye yetti. Öyle ki, bir 
dahaki sefere oraları daha etkin gezmenin planları yapılmaya başlandı 
hemen.   
 
Eşe dosta tavsiye edilir. Ama önce kitabı okuyun, çevreye bilinçli bakma 
adına çok şey öğretiyor.   
 
*Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” şiirinden  
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Ufuk TARHAN 

martı dijital gelecekte 

İnsanları bütün diğer türlerden farklı kılan unsurun; “daha zeki olmaları” 
zannediliyordu. 1997 de IBM’in Deep Blue programı, Dünya Satranç 
Şampiyonu Garry Kasparov’u yenince hafif bir şok yaşandı,  “insanların en 
özel yetenekleri zekadır” bilgisi çöktü. Çünkü basit bir bilgisayar programı 
dahi insanı yenebilmişti… 
  
“Peki, o zaman nedir bizi diğer türlere karşı üstün kılan?“ sorusu ve yapay 
zeka konusundaki çalışmalar hızlandı.  
  
Memetik  
Araştırmacılar, insanların kolaylıkla ve refleks hareketlerle gerçekleştirdiği 
“ev temizlemek, süpürmek, çamaşır yıkamak, makyaj, çay yapmak basit 
işleri” robotlara yaptırabiliriz o zaman diye düşündüler ve adeta duvara 
tosladılar. Bu tür işleri insan gibi yapabilecek programlar geliştirmenin 
ne kadar zor olduğunu fark ettiler. İnsanın hiç zorlanmadan yapıverdiği 
ufak-tefek işlerin ne kadar karmaşık olduğunu, insan davranışlarının geri 
planında çoğu anlaşılamayan milyonlarca algoritmanın, etkileyicinin 
çalıştığını algıladılar.  
  
  

Yeni Trend; İmovasyon ve On  
Sağlayan Memetik 

11 
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O zaman insanlar bu işleri nasıl öğreniyorlardı, nasıl bu kadar kolay 
yapıveriyorlardı ve sürekli geliştiriyorlardı? Büyük soru buydu. Sıfır 
bilgiyle dünyaya gelen bebekler gülmeyi, konuşmayı, bir sürü, kolayca 
yapılıveren eylemi nasıl öğreniyorlardı? Neydi bizi benzersiz kılan? 
Bebekleri, çocukları, insana en yakın hayvan olan maymunları incelediler. 
Testler, araştırmalar yaptılar. 
 
Sonunda bilim insanları; dünyadaki biyolojik evrimi genetiğin, kültürel iletiyi 
sağlayanın da “memetik” olduğunu keşfettiler. Memetik; Köken itibariyle 
Yunancadan, mimik’ten yani taklit etmekten geliyor. Kısaltılmış hali ile 
“meme” kuramı, “beyinden beyine atlayarak kendilerini çoğaltan ve 
başkasını taklit ederek öğrenilen her şeyi” kapsıyor.  Kültürel, sosyolojik 
yapıların nesillerden nesillere aktarımını açıklıyor.  
  
Sonuçta, aranan yanıt bulunmuştu. İnsanları farklı kılan “taklit yeteneği” 
idi… 
  
İmovasyon 
Buradan hareketle son yıllarda, gelişme ve iyileştirmeler için buluşlar 
yapma gereğini ifade eden “inovasyon” un yerine yeni bir kavram 
popülarite kazanmaya başladı; “imovasyon”. 
  
İmovasyon; imitasyon (taklit) ve inovasyon (yenilikçilik) dan 
türetilmiş bir kelime.  Taklit ederek yenilikler bulmayı anlatıyor.  
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Aslında olumsuz anlamlar yüklendiği için, imitasyon, taklit, kopya 
yapmak kötü, zararlı, ayıp sayılıyor (du). Oysa şimdi “imovasyon” çok 
önemseniyor. Çin’in, Japonya’nın atılım yapmasının arkasındaki model, 
bu ülkelerin taklit ve kopyalama yapmasıdır” diye anlatımlar, sunumlar 
yapılıyor, konferanslar düzenleniyor, makaleler hatta kitaplar 
yayınlanıyor.  
 
Bu konuda en dikkat çeken kaynaklardan biri Ohio Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Oded Shenkar’ın yazdığı “Copycats” kitabı. Okunmasında 
yarar var. İmitasyonla inovasyonun birlikte gitmesi gerektiğini 
savunuyor. “İmitasyon, yani taklitle işe başlamak önceki pek çok 
aşamayı atlatacak, yenilikler bulmak için kolaylık, avantaj ve düzeltme 
olanakları sağlayacaktır” diyor. Tamamen katılıyorum. Yıllardır adını 
koyamadan, bilmeden savunduğum bir şeydir. Hele geçen hafta TED 
Global’de duyduğum şu cümle ile tamamen beynime kazınmıştır; “fake 
it till become it – olduruncaya kadar öyleymiş gibi yap”… Şahane! 
 
Neymiş? İnsanları farklı kılan özellik zaten “taklitçilikleri” iken 
memetik ve  imovasyon’u anlamayan bizden değilmiş   
 
Coca Cola’nın 1885’deki, Pepsi Cola’nın 1940’daki  
logoları bu konudaki tüm argümanları çürütecek kadar  
etkileyici… 
  
Zaten dememişler mi “taklitler asılları yaşatır” diye.. 
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http://www.amazon.com/Copycats-Smart-Companies-Imitation-Strategic/dp/1422126730�
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Yakın Coğrafyadan  
Bir Güzellik: Hırvatistan 
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Sevil Mert 

En çok Dubrovnik şehrini duyduğumuz Hırvatistan, 
içinde başka güzellikler de saklıyor. Split, 
Primosten, Zadar, Plitvicka Jezera Milli Park ve 
Zagreb hakkında bilmediğiniz birçok şeyi Sevil Mert 
anlatıyor.  
 
2010 sonbaharında Balkanlar'a yaptığım gezinin tadı damağımda 
kalmıştı. Balkanlar gezimin duraklarından biri de Hırvatistan idi. 
Hırvatistan Tüyoları 
•Diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Hırvatistan'a vize yok! Vizesiz 
sadece pasaportunuzla gidebilirsiniz. 
•Karayolu ile ulaşabileceğiniz kadar yakın, ayrıca THY ve Pegasus'un 
uçuşları da var. 
•Yemekler damak tadımıza çok yakın, Boşnak böreği, köfte... Aç 
kalmamak garantili. Ayrıca İtalyan kültürünün etkisiyle bolca pizzacı da 
mevcut. 
•Diğer Balkan ülkelerinin aksine fiyatlar Avrupa genelindeki gibi, ucuz 
tatil hayali kurmayın. Ucuz Balkan gezisi için diğer Balkan ülkeleri tercih 
edilmeli. 
•Beklediğinizden (en azından benim için öyleydi) çok daha güzel ve 
gelişmiş bir ülke bulacaksınız, şaşırmayın! 
•İnternet pek yaygın değil. Free Wi-Fi hayalleri birkaç sene sonraya 
saklanabilir. 
 

Hırvatistan’da Gördüğüm Şehirler 
Hırvatistan sahil şeridinden başlayıp başkente kadar uzadı rotamız. 
Sırasıyla; 
Dubrovnik 
Split 
Primosten 
Zadar 
Plitvicka Jezera Milli Park 
Zagreb 

hayallere yolculuk 

15 
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Adriyatik sahiline çıktığımızda Dalmaçya kıyılarının güzelliği gözlerimizi 
kamaştırmıştı.  Karadağ sahillerindeki Budva, fiyord içindeki Kotor doğa 
harikasıydı.  Hırvastistan sahillerinde de bu güzellik devam ediyordu. 
Deniz kıyısında dantel gibi kıvırıla kıvırıla yol almak büyük bir keyif. 
Motosikletle gitmenin avantajını da yaşadık elbette. Sık sık durup 
fotoğraf çekmek, mis gibi deniz havasını içimize çekerek yol almak 
muhteşemdi. 
 
Dubrovnik 
Adriyatik'in incisi olarak anılan Dubrovnik Hırvatistan'daki ilk şehrimiz. 
Şehre Karadağ yönünden geliyorsanız muhteşem bir "Stari Grad" yani 
eski şehir manzarası var, ama günün saatine dikkat etmezseniz bizim 
gibi ters ışıkta kalırsınız…  Balkanlarda eski şehirlerin tamamı Stari Grad 
olarak geçiyor. 
 
Ticari olarak önemli bir konumu olan Dubrovnik, zamanında Venedikli 
mimarlar tarafından inşa edilmiş. Belki o dar sokakları ve güzel 
mimarisinin nedeni bu. Ancak Balkanlardaki savaş sırasında, 1991-1995 
yılları arasında çok yoğun bombardıman altına kalmış, şehrin büyük bir 
kısmı zarar görmüş. Unesco korumasındaki şehir tamamiyle restore 
edilmiş, şuanda ortaçağı anlatan bir film setini andırıyor. 
 
 

http://www.cokokuyancokgezen.com/gezi-fotograflari/kotor-karadag/�
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Dubrovnik çevresinde pek çok plaj bulunuyor, yaz tatili için de olanaklar 
tanıyor. Ancak benim zamanım kısıtlı ve tarihini görmeyi tercih 
ettiğimden orada denize girme fırsatım olmadı. 
 
Balkan gezisinde otelleri önceden ayarlamamıştık. Zira Balkanlarda 
internet pek yaygın değil ve internette olan oteller çoğunlukla -bana göre- 
pahalı oteller. Gidince ayarlarız, dedik ama oldukça vakit kaybetmemize 
sebep oldu. Kısa süreli gezilerde otel ayarlamadan gitmenin iyi fikir 
olmadığı tekrar anlamış oldum. 
 
Dubrovnik'te pansiyon uygulaması çok yaygın. Herkes evini pansiyona 
çevirmiş. Ancak 1-2 gece kalacak turistlere pek sıcak bakmıyorlar. Uzun 
süreli kalırsanız ekonomik bir çözüm, aksi halde otel fiyatına pansiyonda 
kalıyorsunuz… Daha fazla yer arayıp vakit kaybetmemek için 50 euro 
pansiyona verdik öyle söyleyeyim. 
 
Dubrovnik Stari Grad içinde görülecek yerleri hemen her gezi yazısı 
yada kitabında kolayca bulabilirsiniz. Alan zaten çok küçük dolayısıyla bir 
günde tüm önemli noktaları gezebilirsiniz. Ben de sizin için özetleyeyim; 
Şehrin surları ve tabii ki kuleleri, 14. yy.’dan kalma ve dünyanın en eski 
eczanesine de ev sahipliği yapan Francis Manastırı, Rector Sarayı, 
Onofrio Çeşmesi, Orlando Heykeli, gümrük binası, şehir kapıları... Benim 
önerim bütün sokaklara girip çıkın. Ana hattan çıkıp sıkışık sokaklarda 
dolaşırken birden Adriyatik'in harika manzarası ile karşılaşabilirsiniz. 
Stradun Street'in sağ paralelindeki sokakta harika bir börekçi ve 
takeaway kahve alabileceğiniz yerler var. Karnınızı böylece ekonomik bir 
şekilde doyurabilirsiniz. 
Dubrovnik'ten günübirlik ada turları yapabilir, meşhur Korcula adasına 
gidebilirsiniz. Biz ada hakkımızı başka bir adada kullandık. 
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Split 
Hırvatistan'ın önemli liman şehri Split, aynı zamanda mavi bayraklı 
plajları ile de ünlü. Plajlarının ünü nedeniyle Split'te denize girmeye 
niyetliydim ancak Split'te kaldığım gün havanın yağmurlu olması bana 
güzel bir tatil sürprizi yapmış oldu. 
 
Ticaret merkezi konumunda olan bu şehir limanın etkisi ile tam bir sanayi 
şehri haline gelmiş. Küçük Stari Grad'ı ihtişamlı, limana nazır, geceleri de 
oldukça hareketli. İzmir'in Kordon'unun bir benzeri de Split'te var. Kafeler 
ve hediyelik eşya dükkânları ile de rengârenk. 
 
Yukarıya doğru çıktıkça fiyatlar artıyor. Burada kendinizi tamamen 
Avrupa'da hissediyorsunuz. Vaktiniz varsa rotanıza ekleyin, aksi halde 
eklememeniz kayıp olmaz. 
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Primosten 
Primosten, Hırvastistan'ın dantel kıyılarındaki müthiş güzellikteki küçük 
kale şehirlerinden biri. Yol üstünde kahve molası vermek için 
durduğumuz denizin kıyısına inşa edilmiş surlar içinde bir minik şehir. 
Dar sokakları yine kafeler ve hediyelik eşyacılarla renklenmiş. Tepesinde 
kilisesi denizi yukarıdan görüyor. 
Hırvatistan sahillerinde bu küçük güzel şehirlerden pek çok var. Birini 
mutlaka görün derim. 
 
Zadar 
Zadar'ı gezmek için yolumuza devam ediyoruz. Ancak kendimize bir 
güzellik yapıyor ve Zadar şehir merkezi yerine Uglijan Adası'nda 
kalıyoruz. Gittiğimiz mevsim itibariyle çok sakin olan ada, müthiş huzurlu 
ve güzel. Hava güzel olsun diye dua ediyoruz ama yine yağmur var ve 
yine denize giremiyoruz. 
Zadar'ı gezmek için kısa bir feribot yolcuğu yaparak gün batımı ile 
meşhur Zadar'a gidiyoruz. Yine güzel bir Stari Grad, büyük kilisesi, dar 
ve taş döşeli sokakları ile öğleden sonrayı Zadar'a ayırıyoruz.  Zadar da 
diğer eski şehirler gibi cetvelle çizilmiş kadar düzenli. 
 
Alfred  Hitchcock, 1964 yılında Zadar’ı ziyaret ettiğinde "dünyadaki en 
güzel gün batımı Zadar sahilinden seyredilebilir" demiş. Bu sayede de 
Zadar'ın günbatımı meşhur olmuş. Gün batımını fotoğraflamak isteyen 
sanatçı ve turistler güneşin battığı saatlerde Adriyatik sahilini dolduruyor. 
Bora rüzgârları nedeniyle gökyüzünden eksik olmayan bulutlar, güneşin 
kırılmasına yardımcı olduğundan günbatımı bu kadar muhteşem oluyor. 
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Plitvizce Milli Parkı 
Zadar'dan sonraki kalış noktamız Zagreb, ama yol üstündeki Plitvizce 
Milli Parkı'nın methini çok duyduğumuz için önce oraya uğramak 
istiyoruz. Ancak yolda bora rüzgarlarının gazabına uğrayıp birkaç saat 
zaman kaybediyor, bir de üstüne yağmura yakalanıyoruz. 
 
Plitvizce'ye ulaştığımızda ise hepsini unutuyoruz. Nehir üzerinde oluşan 
gölcüklerden oluşan bu doğal park harika bir şekilde organize edilmiş. 
Çok ama çok bakımlı. Eğer doğayı seviyorsanız ve birkaç saat yürüyüş 
için vakit ayırırım diyorsanız kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Park 
içinde shuttle, vapur gibi seçeneklerle gezinizi daha uzun ya da kısa 
tutma imkânınız da var. 
Çok güzel bir doğa parkı olan Plitvizce bütün yorgunluğumuzu atmamızı 
sağlıyor. 
 
Zagreb 
Zagreb'e ulaştığımızda çok yorgun haldeydik. Biraz dinlenmek niyetinde 
iken kaldığımız otelin sahibi bizi Zagreb'i gezmek konusunda ikna etti. 
Tam bir Zagreb aşığı olan otel sahibimiz harita üzerinde görmemiz 
gereken yerleri de tek tek işaretledi. Zagreb ile ilgili tek belgemiz de bu 
oldu, zira Zagreb'de çektiğimiz fotoğrafları bilgisayara atarken 
kaybetmeyi başardık. 
 
Başkent Zagreb, diğer şehirlere kıyasla tabii ki daha büyük. Geniş 
caddeleri, büyük park ve binaları ile daha ihtişamlı.  Diğer şehirlerde 
olduğu gibi katedral şehrin merkezi... Ulusal tiyatro da görülecek yerler 
arasında. 
Hırvatistan'ı hakkını vererek gezmek için bir haftanızı ayırabilir, adalarını 
ve şehirleri detaylıca gezebilirsiniz. 
 
Daha önce gitmediğime pişman olduğum ülkelerden biri oldu 
Hırvatistan... Bu kadar yakımızdaki bu güzelliği mutlaka görmelisiniz! 
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Her Şey, Sevmekle Başlar 
Zeynep Kıyak 
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kariyer sohbeti 

Kariyer sohbetine bu ay, mesleğini ve çalışanlarını 
çok seven Mimar M. Şahin Özcan ile ile devam 
ediyoruz. Mono Mimarlık’ın kurucu ortaklarından 
olan konuğumuzla, mesleğinde başarılı olmanın 
sırlarını, hayata dair deneyimlerini ve Mimar 
adaylarına tavsiyeleri üzerine konuştuk. 
Mesleğiniz ya da yaptığınız işi, bize kısaca tarif edebilir misiniz? 
Mimarım. Mesleğime de şantiye şef yardımcısı olarak başladım, daha 
sonra da şantiye şefi oldum. Daha çok mağazacılık/perakende sektörüne 
hizmet veren şirketimizde, şu an idarecilik yapıyorum. 
 
İş hayatına başlangıcınızı, geçirdiğiniz süreci anlatır mısınız? 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 1982’de mezun olunca, 
şantiye şef yardımcısı olarak işe başladım. Bir süre Antalya’da, sonra da 
İstanbul’da çalıştım. Maaş alamadığımız, iş aksaklığı yaşadığımız 
dönemler de oldu. Sonra, serbest çalışmaya karar verdim ki bu, hemen 
hemen herkesin aklında olan bir fikirdir. Eski dostum ve şantiye 
döneminden arkadaşım Hulusi Zeren ile 1991’de Mono Mimarlık’ı 
kurduk. Projecilikten ziyade, uygulamada olmak, karakterime daha 
uygundur, bu yüzden o gün bugündür koşturmacalı şantiye işlerini tercih 
ederim. 
  
Şu an yaptığınız iş dahilinde, bir gün içerisinde neler yaparsınız?  
Genellikle altıda kalkarım. Altı buçuk gibi yürüyüşe çıkarım. 
Caddebostan sahilinde yürürüm. Sekiz buçukta da ofiste olurum. İlk 
önce günlük imzalanması gereken evrak işlerimi hallederim. Günün 
telaşında ihaleler, bunlara yön verilmesi, bütçe çalışmaları, yeni projeler 
ve bunların takibi üzerine çalışırım. Diğer taraftan şantiyeleri de takip 
ederim. Gün içerisinde toplantı ve görüşmelerimi yaparım. Yurt dışındaki 
projelerle ilgili detaylar üzerinde çalışırım ve gün biter.  
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Çocukluğunuzda, hayalinizdeki meslek neydi? Mimar olmayı 
düşünüyor muydunuz? 
Gençlik dönemimde, halamın kızı mimarlıkta okuyordu, bu mesleği 
seçmemde etkili olmuştur. Mimarlık, gençlik yıllarımdan itibaren, 
gönlümde yatan meslekti diyebilirim.  
 
Peki siz nasıl bir öğrenciydiniz? Okulda, ne gibi şeylere ilgi 
duyardınız?  
İyi bir öğrenciydim, matematikte başarılıydım. Ezber yapamazdım ama 
ortaokul ve lise yıllarımda oldukça başarılı bir öğrenciydim.  
 
Sevdiğiniz dersler var mıydı?  
Matematik ve Geometri.  
 
Aldığınız eğitim, size neler kattı? 
Her şeyden önce aldığım mimarlık eğitimi, planlamayı öğretti. Planlama, 
“hayatı planlama” ve “geleceği tasarlama”yı beraberinde getirdi. Mimarlık 
eğitimi, bir adım sonrasını planlamayı öğretir çünkü size.  
  
En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri 
dikkatinizi çekerdi? 
İlkokul öğretmenim Muzaffer Hanım, beni çok etkilemiştir. Doğruluk ve 
dürüstlük başta olmak üzere, insani değerlerle ilgili tavsiyeleri kulağıma  
hep küpe olmuştur. Ayrıca bütün matematik hocalarımı da genelde 
sevmişimdir.  
 
Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz? Ne tip 
etkinliklere katılıyordunuz? 
80’li yıllarda üniversitede olduğumuzdan, siyasi olaylar sebebiyle çok 
fazla aktif olamıyorduk. Ama fotoğrafı hep sevdim, hala da çekiyorum.  
 
Staj yaptınız mı? Nasıl bir süreçti? 
72 iş günü şantiye stajı yaptım. Şantiye şefim, Şevki Omağ bey vardı. 
“İşi öğrenmek mi istiyorsun, kağıt üzerinde stajını mı tamamlamayı tercih 
ediyorsun?” diye sordu. Ben de “Öğrenmek istiyorum tabii” dedim ve 
beton dökmekle işe başladık. Moloz taşıdım, seramik yaptım, duvar 
döşedim.  Bunların hepsi stajda öğrendiğim şeyler. İşçi-usta ilişkisi, aynı 
dili konuşmak, inşaat işçilerini anlamak… şeklinde de sıralayabilirim.  
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Çalışma hayatınızda, örnek aldığınız birileri oldu mu? Kimler? 
Şantiyedeki iş deneyimimde, Mimar ağabeyimiz Şevki Omağ, örnek 
aldığım biri olmuştur. Onun hayata bakış açısı, mesleği sevmesi ve 
sevdirmesi, hayat görüşü, insan ilişkileri beni çok etkilemiştir.  
 
İş veya mesleki anlamda karşılaştığınız zorluklara örnekler verebilir 
misiniz?  
1999-2002 yılları zor yıllardı. Bu yıllardaki ekonomik krizle sebebiyle çok 
ciddi sıkıntılar atlattık. Yatırım yaptığımız dönemlerdi. Deprem, iş 
imkanlarının azalması, yatırımların kısılmasına sebep oldu. 2002’den 
sonra, bu zorlu dönemi başarılı bir şekilde atlattık.  
  
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları dediğimiz anlar oldu mu? 
Bahsedebilir misiniz? 
Mono Mimarlık’ı kurmadan önce, şantiye stajını Hulusi Zeren ile 
yapmıştık. 90’lı yıllarda, Hulusi Zeren ile yeniden karşılaşmam ve bir 
araya gelmem, hayatımdaki en önemli kaldıraç anlarından biri olmuştur. 
Kader noktamızın değişmesi de diyebilirim buna. Birlikte Mono’yu 
kurmamız ve 2000’li yılların başından itibaren Tansaş mağazalarını 
yapmaya başlamamız, dikey anlamda sıçramamıza sebep olmuştur.   
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Bu anlattıklarınızın dışında,  yaşamınızda başka rastlantılar, şanslar 
oldu mu? 
Hulusi Zeren ile yeniden bir araya gelmenin yanı sıra, en büyük şansım, 
eşim Esma olmuştur. Evliliğim de benim için bir şanstır ve hayatımın 
dönüm noktalarından biridir.  
 
Sizin mesleğinizi ,mimarlığı seçmek isteyen bir gence ne 
önerirsiniz? 
Şimdi gençler her şeyin çok çabuk olmasını istiyor. Bu meslekte başarılı 
olmak için,önce sabır, doğruluk, dürüstlük ve çok çalışmak gerekiyor. 
Hele meslekteki ilk beş seneyi çalışarak geçirmek ve sebat etmek 
gerekir. Tavsiyem, çok sık iş değiştirmesinler. İlk etapta yüksek ücretler 
talep etmesinler. Ve mesleklerini çok sevsinler. Daha sonra bunun 
semeresini mutlaka görürler.  
  
İş görüşmesi veya mülakat mutlaka yapmışsınızdır. Karşınızdaki 
adayda, ilk neye dikkat edersiniz?  
Hem sempati, hem ciddiyet bir arada olmalı. Beraber aynı ortamda 
çalışacağımız için, sevebileceğimiz bir kişilik olmalı. İlk görüşmedeki 
olumlu elektirik önemli.  
 
Kendinizde beğendiğiniz güçlü yönleriniz var mı, hangileri? 
Sakin yapılıyım. Ama aynı zamanda tezcanlı ve çabuk biriyimdir. Olaylar 
karşısında soğukkanlıyımdır. Bir konuyu veya sorunu sakin 
değerlendirmeyi tercih ederim. Herkesi severim, herkesle iletişim 
kurarım.  
 
İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz? 
Verdiğim sözleri tutmak, insanların gözlerine bakarak ne hissettiklerini 
anlamaya çalışmak, karşımdaki insanla mutlaka doğruyu paylaşmak.  
 
Peki kendinizi mutlu hissetmek için ne yapıyorsunuz? 
Bol bol yürüyorum. Seyahat ediyorum. Fotoğraf çekiyorum. Ve tabii 
seviyorum. Sevmek, kimsenin yüreğinden eksik kalmasın. Bu, insanı 
önce mutlu, sonra başarılı kılar.  
 
Bize, sizi yönlendiren, bir iki kitap  veya film ismi söyleyebilir 
misiniz? 
Dr. Jivago filmi ve onun müziğini hala çok severim. Çocukken seyrettiğim 
ve çok etkisinde kaldığım bir filmdir. Kitap olarak da, özellikle Cumhuriyet 
tarihi, Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitaplar beni çok etkiler. Nutuk, başucu 
kitabımdır.  
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kelimelerin efendisi 

Korkarak kalkıştığın yeni bir başlangıçtır. Korkmamaya inanmaktır. 
İki ayağının sana yetmediği bir andır. İki tekere bağlamaktır. 
İçindeki özgürlüğü yaşatan mühim bir yandır. Bazen de bir o kadar 
yavandır. 
  
Büyük olmaktır. Arkandaki elden kurtulmaktır. 
Küçük olmaktır. İçindeki çocukla yol almaktır.  
Yürümekten bıkmaktır. Ayaklarını kullanarak uçmaktır.  
Yeni bir yolun var olduğuna inanmaktır. Aralara sapmaktır. 
Bedenini kontrol altına almaktır. Dengede durmaktır. 
Ruhunu özgür bırakmaktır. Kanatlanmaktır. 
Hız kazanmaktır. Rüzgârı arkana almaktır.  
 
Yokuş çıkmaktır. Çabalamaktır. 
Tehlikeye inanmaktır. Frene dokunmaktır. 
Adalarda olmaktır. Doğaya dalmaktır. 
Aşka kucak açmaktır. İki kişi yol almaktır. 
Büyük olmaktır. Küçük kalmaktır.  
Koşmaktır. Koşmadan yorulmaktır.  
Yaşamaktır. İnanmaktır. 
  
Haydi! 
Özgür ol.  
Korkma. 
Bin.  
Yaşa.  
Vur kendini dağa taşa.  
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Hiç aklımda yoktu. Hatta Amerika’nın neyini gezeyim ki, diye 
düşünürdüm. Taa ki İstanbul’a yerleşene kadar…   
 
İzmir’den İstanbul’a gelmiş bir aile olarak özellikle ben, bu kentin 
enerjisine hayran oldum. Üretkenliğine, heyecanına, kıvraklığına, el 
verirsen uzattığı eline... Diğer büyük kentleri merak etmeye, İstanbul’dan 
sonra New York’un enerjisi nasıldır, diye düşünmeye başladım. Bu hayali 
kurmak ayrı zaman, gerçekleştirmek ayrı zaman aldı. Uzun lafın kısası 
2012 yılının haziran ayını bu kentte geçirmeye başardım ve işte sizinle 
paylaşıyorum. 
 
Gelmeden önce “Çok kalabalık, insanlar üzerime üzerime gelecek” gibi 
endişeler vardı algımda. Bunların hepsini bir kaç gün yaşadıktan sonra 
çöpe attım. Çünkü New York, düzenli, sistematik ve güvenli.  
 
Metro ile ulaşım çok kolay. İlk işiniz kalacağınız süreye göre haftalık ya 
da aylık olabilir “limitsiz” Metrocard almak olmalı. Bu kartı cebinize atın 
ve her yere ulaşın. Kartı alırken, harita da isteyin. Haritaya bakarken şu 
mantığı unutmayın: Avenue’ler dikey ve sağdan sola numaralar büyüyor. 
Street’ler ise yatay ve aşağıdan yukarı artıyor. Ayrıca, GSM hattınız 
burada daha pahalıya geliyor olabilir. Ben T-Mobile’den yerel bir hat 
almayı tercih ettim. 
 
Çok sayıda müze var. Hepsine normal ücretle girerseniz bütçeniz açık 
verir. Kimisinin ücretsiz günleri var, kimisine girerken ufak bir bağış 
(mesela 1 USD) yaparak yani “donation” ile gerilerde ayrı bir masaya 
başvurup, minik rozetinizi yakanıza takarak dolaşabilirsiniz. Metropolitan 
Müzesi’nde bu şekilde 1 USD ile dolaştım. MoMA, Gugenheim 
müzelerini de gezmeyi ihmal etmeyin. 
 
Şansınız varsa güzel sergilere denk gelebilirsiniz. Mesela Terracota 
Warriors sergisi benim için bulunmaz fırsattı. THY uçakta gelirken 
belgeselini izlemiştim ve eserleri görmek çok güzel oldu.  
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Broadway şovları için gidip gişeden almanıza gerek yok. Times Square’de 
TCKT (Tickets) gişesinden günlük indirimli biletleri takip edin. Phantom of 
The Opera sahne performansı süper bir oyun.  
 
Brooklyn Bridge, gittim ve haz almadım. Daha doğrusu Boğaziçi’ni 
yaşayan bizler için fazla etkileyici gelmedi. Üstelik köprünün büyük 
bölümünü sağı solu kapalı şekilde yürüyorsunuz. Keşke bizim 
boğazımızda da yürüyüş imkânı olsa… 
 
Bu kentteki parklara hayranım. Parklardaki yaşama da. Özellikle Bryant 
Park’a bayıldım. Sürekli bir etkinlik var ve ücretsiz. İnternet sitelerinde 
parklardaki etkinlikler duyuruluyor. Washington Square Park da, Central 
Park da, Battery Park da öyle. Zaten öyle bir şehir ki, yaşayanlar şehrin 
tamamını neredeyse kullanıyor. Yani imkanlar halka açık, halkın 
erişebileceği yerde ve yakınlıkta. Tel örgüler, yüksek duvarlar, protokol, 
resmi geçit gibi halkı ikiye ya da daha fazla parçaya bölen uygulamalar 
burada yok. 
 
Canınız güzel bir pizza isterse Columbus Avenue’de Rigoletto’ya gidin. 
69.streette, istediğiniz çeşit parça ya da bütün pizzayı anında pişiriyorlar. 
Çok lezzetli. Buradan çıkın yanındaki Magnolia Bakery’e girin ve 
dayanılmaz şirin bir mekân ve dayanılmaz pastalara merhaba deyin. 
 
Fotoğrafla ilgileniyorsanız ve profesyonel makineniz varsa kesinlikle 
Citifari’yi öneririm. Üç tane turları var, internetten rezervasyon ve satın 
alma yapabiliyorsunuz. En önemlisi tek kişi bile olsanız geziyi açıyorlar, 
hatta böylesi daha iyi oluyor. Ben üçünü de aldım ve yeni teknikler 
öğrendim. Genellikle ya diyafram ya da enstantane öncelik tercih 
ederdim. Bu gezilerden sonra manuel çekime alıştım ve pek çok özellik 
öğrendim. Gece çekimi turunda tripodunuz yoksa kiralama imkanı var, 
hatta profesyonel makine bile kiralayabilirsiniz. Gece çekiminde çok tatlı 
bir hanımla tanıştım. Elle, tasarımcı ve fotoğraf ciddi bir hobisi. 



temmuz 2012 martı* 

31 

Photoshop yerine Lightroom, Viveza gibi 
programları öğrendim. 
International Center of Photograph 
sergilerini de gezebilirsiniz. 
Union Square giderseniz, Barnes & 
Noble kitapçısının en hoş şubesini orada 
göreceksiniz. Kitap rafları arasında 
dolaştıktan sonra kafesinde oturup 
dinlenebilir, kitap okuyabilir, bir şeyler 
içebilir yiyebilirsiniz. Öğle yemeğini 
Whool Foods’dan karton kutulara 
istediğiniz salatadan açık büfe alıp, 
kasada tarttırıp ödeyip, parkta ağaçların 
gölgesinde yiyebilirsiniz.  
 
Eğer, başka bir şehre gidecekseniz ya 
da konaklama, ulaşım, etkinlik gibi 
arayışlarınız varsa ve uygun fiyatlı 
fırsatlar yakalamak istiyorsanız, her 
zaman Expedia sitesini öneririm.  

Güvenli olduğu kadar, gerçekten çok uygun fiyatlı fırsatlar yakalanıyor, 
ben Charleston’a gitmek için bu siteden yararlandım. Otel ve ulaşım çok 
uygun oldu. 
Bir haftadan fazla kalacaksanız ve vaktinizi eğitimle de değerlendirmek 
istiyorsanız size birkaç önerim var. Bir haftalık bile dil kursuna 
gidebilirsiniz. Yarım günü değerlendirmek elinizde. Yes Educaiton 
kurucusu Sibel, New York’ta yaşayan bir Türk ve size iyi seçenekler 
sunuyor. Ayrıca, New York Universitesi’nin sertifika ve eğitim programları 
var. Ben Digital Marketing Stratejisi sertifika programına katıldım ama 
sertifika almak için tez hazırlamadım. Açıkçası bilgileri almak ve network’e 
katılmak benim için yeterliydi.  
Bir gün mutlaka Noho, Soho, Little İtaly, Chinatown bölgesini gezin. 
Buralar birbirine zaten çok yakın. Özellikle Noho ve Soho’yu çok sevdim. 
Dükkanlara bayıldım. Bu bölgelerde el sanatlarına uygun malzeme satan 
spesifik ve çok şirin dekore edilmiş dükkanlar var. Mesela, ressamlar için 
en ideal yer Blick Noho’da. İçinde kendinizi kaybedebilirsiniz. Kağıt 
ürünleriyle haşır neşir olmak istiyorsanız Kate’s Paperie tam size göre. 
Burada kocaman kağıttan güller vardı, fotoğraflarını çektiğimi gören bir 
hanım Antropologie mağazasını da önerdi. Kızı orada kağıttan çiçekler 
yapmış. Soho’da Purl’e ise doyamayacaksınız, renkli kurdelalar, 
makaralar, ipler, kasnaklar... 
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Şehri dolaşırken yanınıza bir şişe su alın ve bitince atmayın. Pek çok 
yerde karşınıza suluklar çıkacak. İster oradan içebilir ya da şişenizi 
doldurabilirsiniz. 
Evlerde çamaşır makinesi yok. Bunun bir sebebi küçük olmaları diğeri de 
atık kontrolü. Sokaklarda laundromat denen çamaşırhaneler var, 
ortalama 1.5 USD ile bir sefer çamaşır yıkayıp, 25 cent ile kurutma 
yapabiliyorsunuz. Artık, fazla titiz davranmayacaksınız. Sizden önce 
evdeki evcil hayvanının halısını da yıkamış olabilir, bir hastanın 
çamaşırlarını da…  
 
Zaten New York’ta hijyen duygunuzu bir kenara koyacaksınız. Metroda 
tuttuğunuz demirlerden elleriniz kokacak. Her türlü insanla yan yana 
oturacaksınız. Kimisi kahvesini yere koyacak, kimisi yemek torbasını 
metroda ayaklarının arasına yere bırakacak. Hatta uçakta ceketini yere 
koyanı gördüm ve sonunda tüm bunlara pes artık dedim. 
Fashion Avenue’ye giderseniz sağlı sollu birçok sokakta moda 
endüstrisinin toptancıları var. Kumaşlar, aksesuarlar, güller, çiçekler, 
rengârenk…  
Macy’s sanırım en eski alışveriş merkezlerinden biri. Sahipleri batan 
Titanic’te imiş. Giyimden, ev dekorasyona kadar her şeyi bulabilirsiniz.  
 
Daha Bronx’ta Botanical Garden ve Zoo Park, Manhattan’da Flatiron, 
Wall Street ve elbette meşhur ünlü mağazaların yer aldığı 5th Avenue 
gibi pek çok seçenek var. Hepsi, bir New York gezgininin gelmesini 
bekliyor.  
New York’u şu kelimelerle özetleyebilirim: Sistematik, rahat, özgür, 
herkes eşit. Şehrin kullanabilme oranı çok yüksek. Parklar da öyle. Her 
şey insanlar için ve erişilebilir hissini veriyor. Buradaki düzeni, 
sistematiği, bireyselliği çok sevdim fakat bir yandan da kendimi konveyör 
üzerinde ilerliyor hissediyorum. Yani ikilem gibi. Hem bireyselsin, hem de 
bir hat üzerinde düzenli ilerliyorsun. Sadece barkodların farklı. 
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Kaybolma ihtimalin neredeyse sıfır. Güvenlik sıkıntısı hiç yaşanamıyor 
gibi. Dedim ya, insan burada çok önemli. Oysa ben hala yaya ışığı yansa 
bile akıllı bir şoför çıkar da geçiverirse diye sağa sola bakıyorum, şark 
alışkanlığı işte... 
 
Amerikalılara gelince, kimse kimseyi süzmüyor. Onlar her yerde okuyor, 
müzik dinliyor. Ellerinde ya gerçek kitap var ya da e-book’larından 
okuyorlar. Sanılanın aksine aceleleri yok. Birbirine yol veriyor, 
çarpmamaya özen gösteriyor, çarparsa hemen özür diliyorlar. 
Çocuklarına birer yetişkin gibi davranıyorlar. Bence, bu nokta çok önemli. 
Çocuklara birer insan muamelesi yapmak yani onlara birer oyuncakmış 
gibi davranmamayı önemsiyorum. Yeri gelince “dur sen ufaksın” yeri 
gelince “kocaman adam oldun” ikileminde değiller. Arkalarından 
“düşersin, yapma, elleme…” gibi koşturan aileleri yok, aksine keşfederek 
büyüyorlar.  
 
New York’a dair en etkilendiğim üç mekan var. 5. Avenue üzerindeki 
aslanlı Public Library, Hollywood filmlerinin unutulmaz sahnelerine 
tanıklık ettiği söylenen (ki ben hatırlayamadım) saatin olduğu Grand 
Central ve Bryant Park. Sanırım üçünü unutamayacağım. Özellikle 
Bryant Park’ı özleyeceğim. 
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Havada ahenkle dans eder gibi uçan kuşları 
görmüşsünüzdür. Hiç bu kadar uyum içinde uçmayı 
nasıl öğrendiklerini merak ettiniz mi? Elbette kuşlar 
birbirlerinin zihinlerini okumuyorlar ama kolektif bir 
beyin paylaşıyorlar. Bu durum sadece kuşlar için mi 
geçerli? Diğer canlılarda da birçok buna benzer 
uyumlu davranış söz konusu. 
Biz tüketiciler de benzer şekillerde davranıyoruz. Herkesin baktığı yöne 
bakıyoruz. 2008’de Leeds Üniversitesi’nde yapılan detaylı araştırmalar 
sonucu insanların %5’i diğer %95’i yönlendiriyor. 
 
Youtube’da videosu bulunan deneyde dünyaca ünlü bir violin sanatçısı 
metroda violin çalmaya başlar. Bir gün boyunca neredeyse hiç ilgi 
görmez ve sadece 32.17 dolar kazanabilir. Çünkü muhtemelen ilk 
gelenler bu kişiyi tanımadıkları için es geçmişler ve diğerleri onların 
davranışını takip etmiş. Aynı kişinin aynı şehirdeki konseri ise müthiş bir 
bilet ücretine rağmen hınca hınç doluymuş. 
 
Tipik bir odak grubunda (Focus Group) ‘kaşıntı’ ile ilgili bir konu 
anlatılırken, çoğunluğun kaşınmaya başladığı gözlenmiş. Aramızdakiler 
kahkaha atarsa en biz de gülümsemeye başlarız. 
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Günümüzde popüler olan facebook kullanıcılarının üzerinde ‘Göz 
Tarama’ (Eye Tracking) sonucunda, kullanıcıların ağırlı olarak kendilerine 
rakip olabilecek kişilerin fotoğraflarına baktıkları ortaya çıkmış. Amaç 
karşılaştırma yapabilmek.  
 
Kendimizi, eşyalarımızı, kariyerimizi, sosyal statümüzü hep başkaları ile 
karşılaştırarak değerlendiririz. Bir doktor, dünyada kalan son doktor olsa, 
kendinde hiç bir değişiklik olmasa da, kendini daha değerli hissetme 
eğilimde olacaktır. Veya herkes profesör doktor olsa, bu kişi tam tersi 
kendini yetersiz hissedecektir. 
 
Tüm arkadaşları evlenen kişinin de üzerinde evlenme konusunda sanal 
bir baskı oluşabilir. 
 
Birbirimizle karşılaştırma yapmamızın en temel sebeplerinden biri, küçük 
yaşlarımızda akranlarımızla karşılaştırılmamız ve aslında onları “taklit 
ederek” hayatı öğreniyor olmamız. Bu da, bizde daha sonraları akran 
baskısı olarak yansımakta. 
 
Bir Şey Nasıl Moda Oluyor? 
%5’lik dilim bir şey yapmaya başlıyor, diğer insanlar da aynısını yapıyor 
ve yapmak istiyorlar. 
 
Çocuklarımızda bir Ben10, Şimşek McQueen, Calliou, Bakugan modası 
var...  
 
Ürününüzü bu şekilde talep görmesini isteyen firmalar, ürünün hedef 
kitlenin %5’ini doyuracak kadar tedarik edip ve sabırlı bir şekilde 
bekliyorlar. Kıt olan aynı zamanda değerlidir. Aynı zamanda az bulunan 
ürün tercih edilmeyen satış kanallarına gitmeyip, tüketici fiyataları da 
belli seviyelerin altına inmeyecektir. Daha sonra ürünün tedariği arttıkça 
“Limited Edition” adı altında çıkan kısıtlı ve biraz farklılaştırılmış bir 
ürünle tekrardan moda olmayı sürdürmekteler. 
 

Markaları yaptıklar diğer bir taktik ise yeni eğilimler (trend) yaratmak. 
Red Bull ile Vodka,  Limonla Corona, tuzla Tekila içmek gibi. Bizler kabul 
etmesek de diğerlerinin yaptığını yapıyoruz; çayla simit yiyoruz, bardan 
sonra çorbacıya gidiyoruz. 
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“The Joneses” adlı filmde reklam amaçlı sanal bir ailenin çevresine nasıl 
ürün aldırabilildiğini gösteren muazzam bir film. Film aynı zamanda bu 
aktivitelerin etik boyutuna da çarpıcı bir şekilde sorguluyor. Moda 
yaratmanın yollarından en etkili yöntemi ağızdan ağıza ürünün 
yayılmasını sağlamaktan geçiyor. 
 
Online siteleride çıkan videolar, blog yazarlarının yorumlar, forumlardaki 
yorumlar internetin nimetlerinden sadece bir kısmı... 
 
En çok satanalar listesini kitapçılarda görürüsünüz. Zihnimizin 
aldığı iki temel mesaj var: 
1. Çok satıyorsa iyidir, 
2. Herkes okuyorsa ben okumamışlardan olmamalıyım. 
Amzon.com son uygulamalarından birinde, size arkadaşlarınızı ne 
aldığını dahi bildiriyor. 
 
Bilimsel verileri ile zihnimizin derinlerine indiğimizde neler 
buluyoruz? 
Bir grup gençten 15 adet şarkıyı dinleyip puan vermeleri isteniyor. Daha 
sonra bu puanlama tüm katılımcıların ortalamaları ile karşılaştırılıyor. 
Daha sonrası ilginç: 
1. Eğer çocukların seçimi herkesin seçimi ile aynı ise “ödül, keyif” ile 

kısımlarda beynimizde aktivite gözüküyor. 
 

2. Eğer arada farklar var ise “sinir ve stress” ile ilgili kısımlarda aktivite 
gözüküyor ve herkes fikirlerini genele uyma konusunda değiştirme 
eğiliminde oluyor. 

 
Istanbullu olmasanız bile herkesin üç futbol takımını tutması gibi bir 
kavram. Hem takımızın dönem dönem başarısız olma ihtimali zayıflıyor, 
hem de grup dışı kalmıyorsunuz. 
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“Ben takım tutmuyorum” dediğimde ise “nasıl yani?” gib tepkiler 
alabiliyorum.  

 
“Ben şiir yazmıyorum” dediğimde ise böyle bir tepki almıyorum. 
Klasik tüketici araştımalarında kişilere sorarlar: 
 
“Neden Louis Vuitton tercih ediyorsunuz?” diye... 
Cevap: “Derisi kaliteli, fermuarı bozulmuyor...” 

 
Zihinsel taramalar ise bu kişilerin beyninde “kişisel tahmin ve havalı 
görünmek” ile ilgili kısımların devrede olduğu gösteriyor. 
  
“Televizyonda en çok ne seyrediyorsunuz?” En çok gelen cevaplar: 
Belgesel ve haber...!? 
 
“Akran Baskısı”nın en yoğun olduğu dönem ergenlik çağıdır. 
Kimlik arayışımızın tamamlanmadığı bu dönemde ergenler kendilerine 
bir değer bir tarz kazandıracak markaları kullanmaya yatkın olmaktadır. 
Sigara kullanımı, makyaj yapmak, iPhone kullanımı, marka kıyafet 
takıntısı bu yaşlarda yoğun olarak gözlenmektedir. 
 
Ergenler kullandıkları markayı havalı hissetmek, kendine güvenmek, 
kendini ifade etmek, hayat dolu ve arkadaş canlısı olmak adına 
seçerken, yetişkinler için güvenilirlilik, pratiklik, etkili kullanım ve nostalji 
daha ön plandadır. 
Bugün ergenlerde Nike, Zara, H&M, Apple, Addidas gibi markaları 
görmemek mümkün değil... 
 
Tüm bu gerçeklere rağmen, zihinlerimiz ne kadar eğitirsek, bu 
etkenlerden de o kadar az etkileniriz. 



Şebnem Ergül 

Kurumlarda İnsan Kaynakları 
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çalışma hayatı 

İnsan Kaynakları yöneticinin arkasında mıdır, 
çalışanın yanında mıdır? Aslında her ikisi arasındaki 
hassas dengeyi sağlayan taraftır ve bu yüzden de 
bir şirketteki en önemli yapı taşıdır.  

İnsan kaynakları yöneticisi olarak atandığım zamandan bu yana insan 
kaynaklarının “hak ettiği” yere geleceğini umutla bekliyorum.  Peki, insan 
kaynaklarını nerede bulabilirsiniz?  Çalışanlara göre yöneticinin 
arkasında, dikkat edin yanında değil. Yönetime göre ise, çalışanların 
yanında değil ama nerede olduğu belli değil. Uzun yıllardan bu yana 
yöneticilerle yaptığım koçluk seanslarında, bırakın insan kaynaklarını 
desteklemeyi, empatik dahi yaklaşmadıklarını fark ettim. Peki, bu 
durumun sorumluluğu o yöneticilerde mi, yoksa kendini anlatamayan 
insan kaynaklarında mı?  
 
İnsan kaynakları yöneticisi olarak yaşadığımız sorunların bizi çözüme 
götürmesi için yeni bir düşünce yapısı oluşturmamız gerekiyor. Johann 
Wolgang Von Goeth, “Düşünmek kolaydır. Davranmak zordur.   
Düşündüğün gibi davranmak en zordur.” der. İnsan kaynaklarında 
düşünce değişikliğini sağlamak için, davranıştan düşünceye olan yolu 
kat ederek, öncelikle kendi algılamalarımızı değiştirmeliyiz ve kendi 
rolümüze kendimiz karar vermeliyiz.  
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Rolümüzü belirlerken aşağıdaki sorulara yanıt bulmamız gerek. 
• İçinde bulunduğumuz sektörü tanıyor muyuz?  
• Finans ve muhasebe biliyor muyuz?  
• Bilanço okuyabiliyor muyuz?  
• İç sezgisine sahip olacak kadar tecrübeye ve farklı disiplinlerdeki 

bilgiye haiz miyiz?  
• ‘Asıl iş’i biliyor muyuz?  
• Kurumdaki her birimin işini ve önceliklerini biliyor muyuz?  
 
Keith H. Hammonds, “Why We Hate HR?” başlıklı makalesinde yer alan 
araştırmada İK çalışanlarının talep ettiği eğitimlerin aşağıdaki şekilde 
dağıldığını belirtmiştir.  
 
• İletişim ve ilişki becerisi      % 83 
• İş Hukuku           % 71 
• İş Etiği            % 66 
• Değişim Yönetimi           % 35 
• Finans            %  2                 
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Algılarımızı değiştirirken İK’nın aşağıdaki konularda üst yönetime 
destek vermedikçe, yeni rolünü belirleme özgürlüğüne sahip 
olamayacağını da göz önünde bulundurmalıyız:     
 
• Doğru insanları işe alma ve onları en hızlı şekilde eğitme 
• İnsanları strateji ve operasyonlarla ilişkilendirme 
• Sürekli ilerleme, ardıllık derinliği ve elde tutamama riskini azaltmak 

amacıyla liderlik zinciri oluşturma  
• Performans göstermeyenlerle ilgilenme  
• Kilit iş sorunları ile ilgili eğitim programları  
 
Güzel günlerin bizi beklediği inancıyla...  
  



Hayaller ile Gerçekler Arasında B  
Yerde 
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Ne yöne baksam hayallerim... Dolu duvarların ardında, aksesuarla 
süslenmiş sehpalarımın üzerinde, mutfak tezgahımın üzerinde kendime 
sunduklarımdan daha fazlasını görüyorum.  
  
Ne dün aldığım taze meyveler ile dolu sepetin görüntüsü, ne de 
akşamdan kalmış, son parçasından yeniden çalmaya başlayan müzik 
setindeki Buika’nın şarkısı, hayallerime engel olamıyor. İçimden taşan 
görüntüler, bütün duvarları, koltukları, masaları süslüyor.  
  
Bazen yaşlı bir kadın oturur koltuklarımdan birinde, bazen bir ömrü 
geçirmişlikle sevgi ile baktığım dostlarımın yaşlanmış halleri. Mesela 
zaman... Çok çabuk geçiyor. Bugün yok gibi görünenler çok yakında var 
hale gelecekler. Keyifli geçirmeli zamanı. Keyifle paylaşmalı. Keyfini 
çıkarmaya fırsat yaratmalı.  
  

Hayaller ile süslenmiş yaşamak 
aşkından bahsetmek için Feng 
Shui nefis bir bahane. 
Hayallerimizle, kaçırdıklarımızla, 
ertelediklerimizle, zamanında 
yetiştiklerimizle, içine yaşam 
kurduğumuz odalar zaman zaman 
yaşamak aşkını unutturuyor 
bizlere. Çoktan değişim geçirmiş 
olan şeylerin geçmişteki 
fotoğraflarına bakar gibi, bazen 
yaşadığımız evi kocaman bir 
ömrün duraklatılmış bir sahnesi 
gibi algılayabiliyoruz.  

Bu hissi, bu algıyı bu şekilde tanımlamasak da, sık sık bu halin içine 
düşüveriyoruz. Bir şeyler yürümüyor, gitmiyor gibi hissedip çevremizi 
değiştirmeye çalışıyoruz, değişimi çevreden başlatmayı tercih ediyoruz. 
Haklıyız. Değişime en çok onlar direnmiyorlar ! 
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Hayaller ile süslenmiş yaşamak aşkından bahsetmek için Feng Shui 
nefis bir bahane. Hayallerimizle, kaçırdıklarımızla, ertelediklerimizle, 
zamanında yetiştiklerimizle, içine yaşam kurduğumuz odalar zaman 
zaman yaşamak aşkını unutturuyor bizlere. Çoktan değişim geçirmiş 
olan şeylerin geçmişteki fotoğraflarına bakar gibi, bazen yaşadığımız evi 
kocaman bir ömrün duraklatılmış bir sahnesi gibi algılayabiliyoruz. Bu 
hissi, bu algıyı bu şekilde tanımlamasak da, sık sık bu halin içine 
düşüveriyoruz. Bir şeyler yürümüyor, gitmiyor gibi hissedip çevremizi 
değiştirmeye çalışıyoruz, değişimi çevreden başlatmayı tercih ediyoruz. 
Haklıyız. Değişime en çok onlar direnmiyorlar ! 
  
İnsanın tabiatındaki güçlü direniş mekanizmaları nedeni ile, mutluluk 
kapısı karşınızda aralansa ve içinden olanca güzelliği ile ışık sızsa bile 
bazen bir adım atmaya cesaretimiz olamayabiliyor. Hayaller de olmasa 
bir yere gideceğimiz yok. Kendimizi hep aynı kelimeler ile tarif ede ede, 
değişim rüzgarı ile gelen yeni kelimelere yer açamıyoruz. Ama eşyalar 
değişmeye direnmiyorlar. Sözümüz kredi kartlarındaki sayılara geçiyor.  
  
Evlerini ziyarete gittiğim ve ben gelene kadar özenle saklanmış olan pek 
çok giz ortaya salıveriliyor. Eşyalar başka şeylere de direnemiyorlar. 
Bütün kayıtları açıkta adeta. Neyi seçtiğiniz sizi eleveriyor. 
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Uçmayı hatırlamak için Martı, yaşamın coşkusu için müzik, sevişmenin 
tutkusu için nefis bir yatak odası, susayan bedenlere mis kokulu 
meyveleri getiren zarif bardaklar satın alıyoruz. Beklemeyi öğrenmek için 
koltuk, sarılmayı hatırlatmak için mis kokular, yıllara direnmek için 
aynalar. Gün geliyor, eşyalar hiç birşey söylemez zannediyoruz. Oysa, 
üzerinden yıllar geçmiş olanları da, olmayanları da o kadar çok şey 
fısıldıyor ki… 
  
  
Değişmeyip hatırlayan eşyalar arasında, unutmaya meyilli bir hayat 
sürmeden, anıların yük değil, geleceğin bastonu olacak güçleri ile, 
yaşamak aşkına tutkuda kalmak için satın almalı. Odaların hayallere 
sığmayacak düşsel eşyalar ile dolu olduğunu unutmadan bağımlı olmalı, 
her günün bir sonraki günün müjdecisi olduğunu unutarak yeniye 
davetkar, boşluğun sakladıklarını görmek için gönül gözünüz açık olmalı. 
  
Demem şu ki; hayaller ile gerçekler arasında bir yerde, dilimiz 
döndüğünce, gönlümüz gördüğünce, gücümüz yettiğince 
yaşamalardayız. Duvarların, eşyaların arasından bir yerden bize 
fısıldayan öteki bize kulak vermeli bazen.  
  
Diyeceklerinde, gelecekteki biz saklıyız… 
  
  
  



Sakıp Sabancı Müzesi ve 
Rembrandt 
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Yemyeşil bir bahçe karşıladı bizi Sakıp Sabancı Müzesi girişinde. Hoş 
geldiniz dedi havuzdaki nilüferler ve yanı başlarındaki merdivenlere 
doğru buyur ettiler bizi. Yavaş yavaş, yasemin ve iğde kokularını içimize 
çekerek yukarı çıktık ve Atlı Köşk’ün önüne geldik. Emirgan’da bir Pazar 
ve de Rembrandt’la İstanbul buluşmamız böyle başladı. 
 
Buraya Atlı Köşk denmesinin sebebi müzenin ana binası olan, 1950-
1998 yılları arasında Sabancı ailesine ev sahipliği yapan villanın 
önündeki 1864 yapımı at heykeli. Uzun yıllar hem konut olarak 
kullanılmış köşk hem de Sakıp Sabancı'nın hat ve resim koleksiyonunu 
barındırmış, 1998 yılında da içindeki koleksiyon ve eşyalar ile müzeye 
dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis edilmiş.  
 
Köşkün giriş katında “Aile Odaları”nı ve üst katında da “Sakıp Sabancı 
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu” sergisini gezebilirsiniz. “Aile Odaları” 
kısmında Sabancı ailesinin burada yaşadığı dönemde kullandığı, çeşitli 
dönemlerde Avrupa’dan gelmiş mobilyalar, porselen eşyalar, büyük 
vazolar, avizeler, saatler vs var. 

sergi geziyoruz 
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Benim en çok ilgimi çekenler; 19.yüzyılın sonlarına ait ahşap üzerine 
metal kakma ve porselen aplike “Madalyonlu Sehpa” ve Sakıp 
Sabancı’nın 1974-2003 yılları arasında kullanmış olduğu ajandaları. 
“Çalışmak, çalışmak, çalışmak” dermiş ya hani hep, ne kadar çok 
çalıştığını detaylarıyla görebilirsiniz bu ajandalarda. Üst kattaki 
koleksiyon ise 14. yüzyıldan 20. yüzyıla, İslam sanatına ait, ünlü 
hattatların ve kitap sanatçılarının elinden çıkmış elyazması eserlerin ve 
hattatların yazı yazmada kullandığı araçların sergilendiği, hakkını 
verebilmek adına ayrıca bir günümüzü ayırmaya karar verdiğimiz görsel 
bir şölen.   
 
Müze, villaya eklenen galeriyle beraber 2002 yılında ziyarete açılmış. 
“Karanlıkla Işığın Buluştuğu Yerde… Rembrandt ve Çağdaşları - 
Hollanda Sanatının Altın Çağı” sergisi de bu kısımdaydı. Köşk ve galeri 
arasında geçiş var ama ana giriş burada. Rehber eşliğinde ya da sesli 
tur cihazıyla gezebiliyorsunuz. Biz ikinci seçeneği tercih ettik, daha özgür 
olabilmek için ve merdivenlerden aşağı inerek gezimize başladık.  
 
Rembrandt ve Çağdaşları yaklaşık olarak dört ay konuk oldu İstanbul’a 
ve Altın Çağ’dan eserlerini sundular bize. Altın Çağ bugünkü 
Hollanda’nın öncülü Felemenk Cumhuriyeti’nin gemicilik, ticaret, kentsel 
gelişim, bilim ve kültürde büyük ilerlemeler yaşadığı 17. yüzyıl dönemi. 
Rembrandt ve Hollanda resminin önde gelen isimlerine ait tablo, desen 
ve objelerden oluşan 110 parça vardı sergide. Benim her detayını 
incelediğim, uzun uzun seyrettiğim ve hayran kaldığım eserlerse; 
 
Kuzey Hollanda Yapımı Bir Çift Düğün Eldiveni, 1622… Oğlak derisi, 
ipek, saten, altın sırma ve tatlı su incileri… Düğün eldivenleri törenler için 
özel yapılırmış. Düğün günü gelin ve damat birbirlerine sağ ellerini 
verinceye kadar gelin bu eldivenleri giyermiş. İşlemeler muhteşem, 
eldivenler çok şık. 
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İki Çocuklu Çift ve Dadı Portreli Manzara, 1667…Adriaen van de 
Velde… Ressam, insan ve hayvan figürlerindeki olağanüstü ustalığıyla 
ünlüymüş ve bu yeteneği nedeniyle çoğu kez başka ressamların 
manzara resimlerine ya da kent görünümlerine insan ve hayvan figürleri 
eklemeye çağrılırmış. Detaylardaki canlılık sanki ordaymışsınız hissi 
uyandırıyor. 
 
Yel Değirmeni Kupa, 1636… İçki yarışmalarında kullanılan bir oyun 
aracı… amaç boruya üfleyerek değirmenin kanatlarını döndürmek ve 
kanatlar durmadan önce kupadaki içkiyi bitirmekmiş. Üstelik içkiyi bir 
yudumda bitirmek gerekiyormuş, çünkü bu bardak masaya ancak baş 
aşağı koyulabiliyormuş. Ben de oynayabilir miyim? 
 
Balıklı Natürmort, 1647… Pieter Claesz… 17.yüzyılda balık ekmekten 
oluşan öğünlerin betimlendiği natürmortlara “ontbijtjes” adı veriliyormuş. 
Nasıl telaffuz ediliyor acaba?  “Rummer” denen içki bardakları da kolay 
tutulması için cam kabarcıklarla bezenirmiş ve o dönemde çok 
revaçtaymış. Benim fotoğrafımdan yeterince anlaşılamıyor olabilir ama 
özellikle masa örtüsündeki ve peçetedeki beyazın farklı tonlarına uzun 
süre baktım, o kadar gerçek ki her şey elimi uzatsam peçetedeki 
kırışıklıkları düzeltebilirim sanki… 
 
Doğa Güçleri ve Serpme Çiçek Desenli Masa Halısı, 1650… Ortadaki 
serpme çiçekler ülkenin bitkilere duyduğu büyük ilgiye tanıklık 
ediyormuş. Bu halıyı asıl özel kılansa kenarlardaki dört doğa gücünü, 
Toprak-Hava-Ateş-Su, temsil eden figürlü sahnelermiş. Figürlerin her biri 
ayrı bir tablo gibiydi ve o kadar çok şey anlatıyordu ki… 
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Sergi temalara göre ayrılmış 11 bölümde tamamlanıyordu; Kent Sakinleri, 
Felemenk Kırları, Kent Yaşamı, Farklılığa Saygı, Tarihten Sahneler: 
Rembrandt ve İzleyicileri, Sokak Kapısından Girince, Av, Avam Yaşamı, 
Natürmort, Deniz Gücü, Yabancı Diyarlara Duyulan Merak ve Altın Çağın 
Sonu…  
 
Galerinin en alt katındaysa Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu 
bulunuyor, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Resmi”…  Sakıp Sabancı, 
Türk resminin belirli bir dönemine duyduğu merak ve ilgiyle oluşturmuş bu 
koleksiyonu. Bu bölümde de en beğendiğim, özellikle renkleriyle beni 
cezbeden Nazmi Ziya Güran’a ait 1935 yapımı “Taksim Meydanı” 
tablosuydu. Bu bölümü de, Osman Hamdi Bey’le başlayıp Fikret 
Muallâ’yla bitirdik ve müzelerin en sevdiğim kısmı olan müze mağazasına 
çıktık.  
 
Mağazada, müze koleksiyonuna, geçmiş ve şu anki sergilere ait, her yaşa 
uygun bol hediye seçeneği var. Takılarda ve gümüş tütsülüklerde özellikle 
aklım kaldı ama “Taksim Meydanı” tablosunun magnet ve defterini 
almakla yetindim. Alışverişimizi de tamamladıktan sonra müze gezimizin 
sonuna geldik ve o güzel, yeşil bahçeye bu sefer boğaz manzarasını 
izlemek için çıktık. Nilüferlerin artık gitme vaktinin geldiğini kibar bir dille 
anlatmak için kapandığını görünce de, görüşmek üzere deyip ayrıldık… 
 
Unutmadan, müzenin boğaz manzaralı bir de restoranı mevcut: “Müzede 
Changa”. Terasında kocaman mermer bir masa var ki, restoranda 
kullanılan tüm mobilyalar burası için özel olarak tasarlanmış. Ayrıca 
müzede güncel sergileri destekleyen çeşitli etkinlikler ve hem çocuklara 
hem yetişkinlere yönelik atölye programları da düzenleniyor. Her türlü 
ayrıntıya http://muze.sabanciuniv.edu/anasayfa dan ulaşabilirsiniz. 
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Seher Özen Karadeniz 

Koçluk eğitimleri almaya,  kendimi yeniden keşfetmeye,  insana ve insan 
psikolojisine dair yeniden düşünmeye başladığım bir dönemde 
karşılaştım Erich From’un “Kendini Savunan İnsan” adlı kitabıyla.    
 
Yaşamın kendisinin de tıpkı tıp, mühendislik ve resim gibi bir sanat 
olduğunu belirttiği kitabında From,  insan ve insanın davranışlarına 
“insanın kişisel bütünlüğü”  ve “insanın değişim potansiyeli” merkezinden 
bakıyor.  
 
“İnsancıl Ahlak”, “İnsan Doğası ve Karakter”, “İnsancıl Ahlakın Sorunları” 
ve “Günümüz Ahlak Sorunu “  olmak üzere dört bölümden oluşan 
eserinde From,  kendinden önceki ve çağdaşı filozofların insana ve 
insanın ahlak anlayışına bakışını da irdeleyerek ahlak sorununu ve  
insanın kendini ve güçlerini gerçekleştirmesine yol açana normları ve 
değerleri tartışıyor. From, insanı, içinde yaşadığı toplumun etkilediğini, 
insan davranışlarının toplumsal sistemler tarafından belirlendiğini kabul 
etmekle birlikte “İnsan doğruyu bilme ve sevme yeteneklerine sahiptir” 
diyerek buna karşı çıkıyor.   Kişinin tüm varlığının üstün bir güç 
tarafından tehdit edilmesi halinde güçsüz ve korkak bir hale gelerek, 
aklının etkilenmesini “gücün felç edici etkisi”ne bağlamanın yanında 
içinde barındırdığı vaade de dayandırıyor. Ve kişiyi, güç karşısında kendi 
etkinliğini yitirmesi yerine, güce karşı kendi bütünlüğünü koruma 
yeteneği olan “özgürlüğe” davet ediyor.  

Hepimiz, tüm yapıp ettiklerimizle “kendimizi 
gerçekleştirmeye” çalışıyoruz. Gündelik hayat içinde 
“davranırken” hareket noktamızı ne belirliyor? 
Toplumsal sistemler mi? İçinde yaşadığımız toplum 
mu? Bizatihi kendimiz mi? Özgürlüğümüzü doyasıya 
yaşasaydık her şey nasıl olurdu?   Yer yer bu 
soruların cevaplarının arandığı, değişik bakış 
açılarının bu sorular çerçevesinde ortaya konulduğu 
eserde, From tüm bunlara “insan” ekseninde 
bakmayı yeğliyor. 
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From’un sözünü ettiği özgürlük ise keyfi seçimler yapma özgürlüğü ve 
zorunluluktan doğan özgürlük olmayıp, “insanın potansiyel olarak ne 
olduğunu anlama ve varoluş yasalarına göre gerçek doğasını hayata 
geçirme özgürlüğüdür”. 
 
Ahlak sorununu; otoriter ahlak  ve insancıl ahlak  kavramları 
çerçevesinde tartışan From, otoriter ahlak anlayışının, deyim yerindeyse  
“düzenin sürmesi”ni esas alırken,   insancıl ahlak anlayışının  insanı 
temel aldığını savunuyor ve insancıl ahlak geleneğinde, normları ve 
değerleri yerleştirmenin temelinin “insanı bilmek” olduğunu  vurguluyor.  
 
İnsanın ahlaki sorunlarının nasıl çözümleneceğine dair ise şöyle diyor: 
“Uygulamacı bir psikanalist olarak benim tecrübelerim ahlaki sorunların 
kişiliğin hem teorik hem de uygulanan terapilerle incelenmesiyle 
çözümlenemeyecekleri konusundaki görüşümü onaylamıştır. Sahip 
olduğumuz değer yargıları bizim eylemlerimizi belirler, bizim akıl 
sağlığımız ve mutluluğumuz onların geçerliliğine bağlıdır.  Bu yargıların 
değerlendirmelerini, sadece bilinçsiz akıl dışı arzuların akılcılaştırılması 
olarak ele almak genel kişiliğe dair olan görüşümüzü daraltır ve bozar.” 
 
From, kitap boyunca girdiği tüm tartışmaları, şu cümle ile sonlandırıyor: 
“…tüm bu tartışmalardan çıkarılacak önemli bir özellik  de vardır:  ne iyi 
ne de kötü sonuç,  kendiliğinden olur ya da önceden kestirilebilir. Karar 
insanın içindedir. İnsanın kendini, hayatını ve mutluluğunu ciddiye alma 
yeteneğinde; kendisinin ve toplumun ahlaki sorunlarıyla yüzleşmeye 
hazır olmasında saklıdır. Yani karar, onun kendisi olma ve kendisi için 
var olma cesaretine bağlıdır.” 
 
Kendimizle uyum içinde yaşamanın önemli olduğu görüşünü dile getiren 
From’un bu yaklaşımını koçluk çalışmalarımızda ne kadar sık 
vurguladığımızdan yola çıkarak  “Kendini Savunan İnsan” adlı kitabı, 
kendisiyle ve insanlarla derdi olan herkese, öncelikle de işi insanın 
kendisi olan, insanları anlamak üzere çalışan ve bu alanda çaba 
harcayanlara şiddetle tavsiye ediyorum.  
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Kitabın arka kapağında da yazıldığı gibi bütün kitaplarında ele aldığı 
insan ana-fikri etrafındaki düşüncelerini açık, anlaşılır, akıcı bir dille bu 
kitapta da anlatmaya devam eden From,  “Kendini Savunan İnsan” adlı 
eserinin çağdaş insanın kendisinden ve özgürlüğünden kaçışını analiz 
ettiği “Özgürklükten Kaçış” kitabının bir devamı olduğunu belirterek 
birlikte okunmasının yararlı olacağını söylüyor.  
 
Kendi kendinize ışık olun 
Yalnız kendinize güvenin 
Kendi gerçeğinize sarılın 
Yalnız o ışığa yürüyün 
BUDA 
----------------------------- 
 
Kendini Savunan İnsan      
Yazar: Erich From 
Çevirmen: Devrim Doğan Yüzer 
Yayınaevi: İLYA İzmir Yayınevi-2010  
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Aşk ile tanışma,sonrasında yaşanan duygular, 2. 
Dünya Savaşı’ndan izleri bulacağınız Anne Frank’ın 
Hatıra Defteri, satır aralarında okuyucuyu farklı bir 
yolculuğa çıkarıyor. 

martı* 

Anne Frank’ın Hatıra Defteri  
Burak Arslan 

Anne Frank, 1940′larda 2. Dünya Savaşı sırasında 2 yıl boyunca 
saklandıkları gizli bölmede tuttuğu günlükleriyle insanı garip bir yolculuğa 
çıkartıyor. 13 yaşındayken nazi zulmünden kaçan Anne Frank ve ailesi 
bir iş yerinin gizli bölmesinde tam 2 yıl saklanmıştır. Daha sonra 
saklandıkları yerde ihbar edilmeleri sonucu yakalanmışlar ve Anne ‘da 
dahil olmak üzere baba Otto Frank hariç tüm aile toplama kampında 
hayatını kaybetmiştir.  
 
Hikaye 1942 yazında Hollanda sokaklarında başlıyor. Anne henüz 12 
yaşında bir kız. Kendisine hediye olarak gelen günlüğe ailesinin günlük 
yaşamı, gündelik Hollanda yaşantısı ve kendi iç dünyasını yazıyor. 1942 
yılında Hollanda nazi işgali altındadır ancak geniş cepheler yüzünden 
nazi Almanya’sı Hollanda’daki Yahudi vatandaşları fazla rahatsız 
etmemektedir.  
 
Temmuz 1942′de ise Anne’nin ablası Margot nazi ordusu tarafından 
Yahudi olarak işaretlenir ve toplama kampına çağırılır. Bunun üzerine 
Frank ailesi ve Van Daan ailesi iş yerlerinin arkasındaki gizli eve 
taşınırlar. 2 sene boyunca bu gizli evden hiç çıkmayarak tutsak hayatı 
yaşarlar. Ağustos 1944′de Anna Frank 14 yaşındayken ihbar edilmeleri 
sonucu yakalanır ve toplama kampına gönderilirler. Anne Frank Mart 
1945′de toplama kampında ölür. Aileden hayatta kalan tek kişi Otto 
Frank ise kızının günlüklerini kurtararak kitaba çevrilmesinde ön ayak 
olur.  
 
Anne Frank’ın İç Dünyası  
Anne Frank’ın öyküsünün aslında en dikkat çekici noktası, ergenliğe yeni 
adım atmış bir kızın iç dünyasını doğrudan size sunmasında. 
Çocukluğunun en aktif zamanında, bir evin arka tarafında gizlenmek 
zorunda kalan Anne’nin aile içi olaylara, insan ilişkilerine, dinlere ve en 
acısı savaşa bakışının doğrudan okuyorsunuz.  
 

oku yorum 2 
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Günlükleri yazmaya başladığında 12 yaşında olan Anne Frank’ın hem 
büyümesinin etkisiyle hem de savaşın acı gerçeğiyle kaleminin de, 
düşüncelerinin de nasıl olgunlaştığını gözlemliyorsunuz. Savaşın bitmesi 
için hiç bitmek tükenmek bilmeyen umutlarını okurken bir yandan da 
küçücük dünyalarına gezi düzenliyorsunuz.  
 
“Sevgi, sevgi nedir? Sanıyorum sevgi sözcüklere sığmayan bir şey. 
Sevgi, birini anlamak, onun varlığından mutlu olmak. Mutlulukları, 
mutsuzlukları onunla paylaşmak… Bedenen yaşanan sevgi de onun bir 
parçası, bir şeyler paylaşıyorsun, biraz veriyorsun ve biraz alıyorsun.”  
 
Yukarıda alıntısını yaptığım kısım, Anna’nın aşk ile tanışmasından sonra 
düşündüklerini anlatıyor. Kitabın tamamında Anna’nın gelişen 
düşüncelerini de bulacaksınız.  
 
Anne Frank her gün savaşın biteceği, özgür olacakları güne dair hayaller 
kurarken sizin gerçeği biliyor olmanız ise canınızı defalarca yakıyor. 
Anne gelecekte yapacakları ile ilgili belki de 50 yıl sonrasına ait 
tahminler yürütürken, siz savaşa ve bu şiddete lanetler yağdırıyorsunuz.  
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İletişim kurmak her ne kadar insani bir durum olsa 
da; nihayetinde bir sektör, özünde de bir bilimdir. 
Dolayısıyla ancak belli normlara dayandırılarak 
gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin başarı 
sürekliliği söz konusu.Bu süreklilik için sürecin 
yönetiminin “mükemmellik” derecesinde “kusursuz” 
yapılması gerekmekte… Yönetim, sorumluluğu ağır 
ve yaptırımları güçlü bir iş olmasının yanında, 
iletişim ile ilişkilendirilince hassas koordinasyon da 
gerektiriyor.Kurum içersinde bu koordinenin doğru 
gerçekleşmesi için de, iletişimi stratejik adımlarla 
yönetmek gerekiyor. 
• “Kusursuzluk: Gerçek olandan mükemmellik dediğimiz unsurla 

ayrılan hayali bir durum. “(Ambrose Bierce) 
  
• “Kusursuzluğun işlevi bize kusurlarımızı fark 

ettirmektir.“(Augustinus)  
 

Kurum yönetiminde simetrik iletişim modelinin benimsenmesi yenilikçi bir 
yaklaşımı işaret etmektedir.  İkna etmenin ve işleyişi sağlamanın yolu, 
manipülasyon ve emir vermek yerine, müzakere etmek ve diyalog 
kurarak karşıdakini dinlemekle mümkün hale gelmektedir. Böylece sinerji 
yaratmak ve homojen bir yapı kurmak mümkün hale gelmektedir. 
Bilinmelidir ki; hiyerarşi ve yönetim zinciri arasındaki bağ ego tatmini ile 
kurulursa motivasyon eksikliğine bağlı iş kayıpları kaçınılmazdır.  
  
İnsan kaynakları açısından yaklaştığımızda,  kurumun yapı taşlarını 
oluşturan çalışanların memnuniyeti, toplam başarı açısından son derece 
önemlidir. Bunun için çalışma ortamının rahat ve donanımlı olmasına 
dikkat edilmelidir 
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Sıradan bir insandan sıra dışı verim elde etmek adına, karar alabilmesi 
yönünde fırsatlar tanınmalıdır, yetki verilmelidir. Böylece kişisel üretkenlik 
artacak ve kuruma katma değer sağlanabilecektir. Takımı oluşturan 
parçaların özelliklerini ayırt ederek, takım ruhunu dengede tutmak kritik 
özellik taşıyan bir diğer faktördür. Tüm bunların sonucunda mutlu iç 
müşterilerle, doğru bir iletişim yönetimi gerçekleştirilmiş olacaktır.  
  
Kalite fonksiyonu sadece kurum felsefesinde sözü edilen bir kelime 
olmakla kalmayıp; eylemler gerçekleştirilirken, kararlar alınırken,  
kaynaklar kullanılırken, yatırım yapılırken ve daha pek çok noktada yol 
haritasını belirlemektedir. Ürün ve hizmet anlamında sektör gerçekleri ile 
tüketici beklentileri doğru harmanlandığında beklenen kalite algısı ile 
mevcut kalite şartları arasındaki denge kurulmuş olacaktır. Fakat kaliteli 
olmak, kaliteli anlaşılmak demek değildir. Ya da “kaliteliyiz” demek tek 
başına yeterli değildir. Bu durumdaki adımları tayin etmek adına iletişim 
yönetimine ihtiyaç kaçınılmazdır. 
  
Stratejik iletişim yönetimi, kurumun iç dinamiğini ayakta tutabilecek ya da 
katılımcı bir kurum kültürünü sosyal paydaşlara aktarabilecek işlevi ifade 
etmektedir.   
Unutulmamalıdır ki, iletişim profesyonel koordinasyon gerektirmektedir. 
Mükemmelliğe odaklı her iş doğru planlanıp yönetildiğinde maksimum 
başarıya ulaşacaktır.  
Bu bağlamda kusursuzluk kavramı, en iyiye ulaşmak adına yön tayininde 
bulunma hususunda etkili olmaktadır. Sonuçta içinde insan faktörünün 
olduğu her oluşum mükemmel yönetilse de sürprizlere gebedir. 
  
Bir Çin atasözünde söylendiği gibi : “İki kusursuz insan vardır: Biri ölü, 
diğeri daha doğmamış…”  
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kızma martılara.. 
alışkın değildir onlar 
bir insanın denizsiz 
yaşamasına. 
ve seni de kandıran şu bulutlar, 
uzaktaki o yamaçta.. 
bırakırsa kendini dağlara 
anla! deniz..  
bir martı uzakta. 
  
Aralık 2011 

( uzak ) 
hiç görmedim izmir seni.. 
denizin aynı olmalı, 
mavi gibi. 
ve bulutların diz çöktüğü, 
ve martıların kaçıştığı yerde 
insanların olmalı 
..düş gibi. 
 
  
Mart 2012  

hele de parmak uçlarınla 
değdiğinde gözlerime, 
dökülür yüzümden zaman 
kayıp giden bir yıldız ile. 
ve gece içinde görünen şu 
bilmece.. 
çözülür bir anda, 
yüzünü göğe çevirdiğinde. 
  
Haziran 2012  

sen değil miydin? 
yıldızdan zarlarını savuran göğe, 
ve samanyolunu yakamadığında 
güneş ile 
her seferinde yeniden, 
yeniden kapanmadın mı 
eteklerime.. 
dünya nerede diye. 
  
Aralık 2011 

( izmir ) 

( gök yüzü ) ( Sirius ) 
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Tarihte bilinen ilk fatih ve tarihin ilk büyük stratejisti Büyük 
İskender. Onun hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey. Geçen 
sayımızdan devam ediyoruz… 
 
Büyük İskender 23 yaşındayken Persleri tüm Akdeniz’den atmıştı. 
Rahata erebilecekken ideallerinden vazgeçmedi ve güneye Finike 
sahillerine geldi. Bölgede kendisine karşı çıkan bir ada şehri olan Tir'i 
kuşattı. Kuşatma 7 ay sürdü. Olağanüstü bir çaba sarf ederek, 
İskender’in emriyle askerler, adayı kıyıya bağlayan bir mendirek 
(dalgakıranla yapılmış liman)  inşa etmeye başladılar. Tonlarca kaya ve 
ağaç kullanıldı. Mendirek inşa edilirken, düşman askerleri kuşatmayı 
yıkmak için saldırılara devam ediyorlardı. Fakat İskender başladığı işi 
bitirmeye kararlıydı ve projesinden vazgeçmedi. Sonunda mendirek inşa 
edildi. Ada gemilerle kuşatıldı ve şehrin duvarları mancınıklarla yıkıldı. Tir 
şehri 7 aylık kuşatmadan sonra M.Ö. 332 Temmuz’unda düştü. Ardından 
Gazze kuşatıldı, iki aylık bir kuşatmanın ardından şehir alındı ve 
böylelikle Makedonyalılar Doğu Akdeniz’in tümüne hâkim olmuş oldu.  
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Tebeşir ve arpayla tarlalara şehir planları 
İskender 332’de Mısır’a girdi. İki yüzyıldır Pers egemenliği altında 
yaşayan Mısır halkı, yazılanlara göre, askerlerini kurtarıcı olarak gördü 
ve direnişle karşılaşılmadı. İskenderi Nil Nehri ağzında kendi adına bir 
şehir inşa edilmesini emretti; bu şehrin bir ticaret, kültür ve ekonomi 
merkezi olmasını istiyordu.  
Şehrin sınırlarını ve önemli binalarının yerini kendisi belirledi. Yunan 
şehirlerine benzesin istiyordu. Tebeşir ve arpayla tarlalara şehrin 
planlarını çizdirdi. Ortadoğu’da burası gibi bir düzine şehre daha adını 
verecekti. İskenderiye ise en güzeli ve uzun ömürlüsü olacaktı. İnşaatlar 
sürerken, tek başına çölü geçip 450 km lik ölümcül bir yolculuk yaptı. 
Pers İmparatorluğu’nun anavatanını işgale karar vermişti. Fakat 
ordusunu tehlikeye atmadan önce tanrılara sormalıydı. Ayrıca Mısır’daki 
firavunluğunu tescillemek istemekteydi. 14 gün sonunda Siva adında 
ıssız bir vahaya vardı. Efsaneye göre Amon tapınağında ilahi bir mesaj 
aldığını söyledi. Rahipler artık onu tanrılar tanrısı Zeus’un oğlu olarak 
tanıdılar.  
Mısır'da kaldığı süre boyunca Darius'la haberleşti, yazıştı. Darius, ailesi 
için fidye olarak 10 bin talent ödemeyi ve Fırat Irmağı’nın batısında kalan 
topraklarını bırakmayı ve kızını eş olarak almasını önerdi. Bu olayla ilgili 
olarak, İskenderun komutanı Parmenion'un "İskender'in yerinde olsam 
kabul ederdim" dediği, buna karşılık İskender'in de "Parmenion 
olsaydım, ben de kabul ederdim" biçiminde bir karşılık verdiği anlatılır. 
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331 yılının sonunda Mısır’dan ayrılarak Tir’e döndü. Burada Perslerle ve 
Darius ile yapacağı savaş için hazırlıklara başladı.  
M.Ö. 331 yılında üçüncü defa Perslerle karşılaştı. İskender'in ordusu 40 
bin asker 7000 atlı süvariden oluşuyordu. Darius’un ordusu 1 milyon 
civarındaydı. 
 
Uykuda strateji 
Pers Kralı, Hindistan ve Afganistan’daki askerlerini de toplayarak 300 bin 
kişilik dev bir ordu kurdu. İskender saldırmak için acele etmedi. İlk hamle 
Perslerden gelsin, o zamana kadar da askerleri hazırlansın istedi. 
Darius’la beraber İskender de harekete geçti. Isoss’ta aldığı dersi 
unutmayan Darius, Dicle Nehri yakınlarındaki Erbil’de (Gaugamela) 
geniş bir alan seçti.  
  
İskender’in gözcüleri Pers ordusunun kampını gözetledi ve koskoca bir 
şehir görünümündeki kamp ateşleriyle çevrili askeri kamptan ürktüler. 
İskender’e komutanları bir gece saldırısı düzenleyerek düşmanları 
hazırlıksız yakalamayı önerseler de “düşmanı hazırsızlık yakalamak 
şerefsizliktir” yanıtını aldılar. Pers ordusunun büyüklüğünü duyan 
askerlerin de morali düştü. Askerlerini cesaretlendirdi. Komutanlarıyla 
taktikler üzerinde düşündüler. Savaş gününün sabahında 20 Eylül 
331’de askerler savaşa hazırlanırken ertesi gün öleceklerine emindiler. 
İskender, yanına İlyada’yı alıp derin bir uykuya daldı. Uyandırıldığında 
ise savaşın çoktan kazanıldığını söyledi; stratejisini kurmuştu.   
  
Darius’un sayıca üstünlüğüne karşılık İskender, kendi taktiğine 
güveniyordu. Persler, Makedonları tekerleklerine bıçaklar takılmış 
arabalarıyla biçmeyi planlamışlardı. Makedon orduları gruplara ayrıldı ve 
bıçaklı tekerlekli arabalardan etkilenmediler. Darius birliklerini sağa sola 
yaymak zorunda kaldı ve kendisi korunmasız kaldı. Askerlerine 
doğrudan Darius’a saldırmalarını emretti. Korkan Darius, yine savaş 
alanını terk etti. İskender, onun peşine düştü ama generalinden acil 
yardım çağrısı alınca savaş alanına geri döndü. Kralları kaçan Perslerin 
savaşma nedeni kalmadı ve savaşmayı bıraktılar. Zafer Makedonların 
oldu. Zafer haberi dünyanın dört bir yanına yayıldı. Fakat İskender hala 
tatmin olmamıştı ve Pers İmparatorluğu’nun içlerine girmek istedi. 
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Persler yeni krallarını korku ve saygıyla karşıladılar. Persopolis’te taç 
giyer. Bu zengin şehirden çok yüksek miktarda altın elde etti. Ganimeti 
ise komutanları, generalleri ve askerleriyle paylaştı. İskender, Pers 
başkenti Babil'e girdi ve burada gördüğü mimariden, sanattan her 
şeyden etkilendi. Babil'de kaldığı sürece doğunun yemekleri, kıyafetleri 
ve yaşantısını çok benimsemesi, komutanlarını dışlaması, ona karşı 
cephe alınmasına sebep oldu ve türlü münakaşalar yaşadı. Bir sürü asil 
arkadaşını katletti, bazılarını öldürdükten sonra çok pişman oldu. Pers 
geleneklerini sürdürdü. Yerel yönetimi Pers valilere bıraktı. Bunlar, kendi 
askerleri tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı. Oysa İskender, yerel 
halklarla birlik kurmaya dayanan bir politik strateji gütmeyi seçmişti. Pers 
aristokrasisinin desteğini kazanmak için birçok eyalete Pers kökenli 
yöneticiler atadı. Kılık kıyafeti ve saray adetlerinde Pers geleneklerini 
sürdürdü. Makedonyalıları Pers kadınlarıyla evlenmeleri için teşvik etti. 
İskender’in “Doğululaşması” Makedonyalıları rahatsız etti. 
Hoşnutsuzluklar, kendisine yönelik bir suikaste neden oldu. Kendisine 
karşı düzenlenen suikastten sorumlu tuttuğu Parmenio ve oğlunu idam 
ettirdi.  
 
Hindistan’a doğru 
Daha sonra işgal etmediği daha doğudaki Hindistan'a ilerlemek üzere 
ordusuyla harekete geçmeye karar verdi. M.Ö. 327’de Doğu’ya doğru 
yola çıkacağı akşam 150 yıl önce Atina’yı yıkıp yağmalayan Perslerden 
son bir intikam almak ve Pers İmparatorluğu’nun yıkıldığını anlatmak için 
kraliyet sarayı ile birlikte bazı önemli binaları törenle yaktılar. Doğu’ya 
doğru yola çıkıldığı sırada Pers işbirlikçilerinin Darius’un yakalandığını 
haber aldı. Casuslardan edindiği bilgilerle Hazar Denizi’nin 900 km 
güneyine kadar iz sürdü. Vardıklarında kamp boşaltılmış ve bir giysi 
yığını kalmıştı. İskender, Darius’un cesedini bu giysilerin altında buldu. 
Onu bulduğunda, suikaste uğrayarak hayatını kaybetmişti. İskender, 
onun için bir kraliyet cenazesi düzenledi Cesedi, Persopolis kıyısındaki 
kral mezarlarına götürüldü ve burada krallara layık şekilde gömüldü.   
 
Doğuya doğru ilerlemeye devam etti, daha önce hiçbir Yunanlının 
gitmediği yerlere gitti. Afganistan’dan geçildi, Hindistan’a doğru ilerledi. 
Bu arada Hintli Porus, İndus Irmağının karşısında 200 fili ve 25 bin 
askeriyle İskender'i bekliyordu. Daha önce hiç fil görmemiş İskender'in 
askerleri korksalar da Porus'un ordusunu bozguna uğratabildiler. 327’de 
Pencab’ı aldı. En güçlü Hint liderlerinden Porus’u esir aldı. Esir olarak 
ele geçirilen hükümdara “Nasıl bir muamele görmek istiyorsun?” diye 
sorduğunda Poros “Krallara yakışır bir muamele” cevabını verdi.  
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Daha sonra Poros’u affetti ve dost oldular. Porus ve kalan ordusu daha 
sonra İskender'in ordusuna katıldı. İskender, fethettiği yerin idaresini 
daha önce yaptığı gibi kendisine bağlı kalacak şekilde Porus'a devretti. 
Hatta işgal ettiği yerleri de ona verdi. Bu sefer sırasında üzerinden hiç 
inmediği sevgili atı Bucephalus yaralandı ve öldü. Atın öldüğü yerde bir 
mezar yaptırdı ve mezarın etrafına da bir şehir kurdu ve bu şehre atının 
ismini verdi (bugünkü Bukefaleia (Jhelum) şehri, Pakistan). Daha güneye 
giderken yolda rastladığı Brahman rahipleri ve Hintli filozoflarla oturup 
uzun uzun konuştu. Onlara çok saygı gösterdi. Bu sayede yüzyıllar, bin 
yıllar boyunca Hindistan'da korkusuz, büyük ve iyi bir kral olarak 
hatırlandı. 
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Sadece 32 yaşındaydı 
Ordusuyla birlikte ırmak boyunca ilerlerken Malli isimli çok savaşçı bir 
köye rastladı. Burada zırhını delip göğsünden aldığı bir ok yarasıyla ağır 
yaralandı. Komutanlar kendisini Babil'e geri dönmeye çok zor ikna 
ettiklerinde Indus'ün ağzına ulaşmışlardı. Ordu, gerisin geriye Babil'e 
dönüşe başladı. Susa'ya geldiklerinde büyük bir zafer şöleni 
tertiplediğinde biraz iyileşmişti. Kendisi de dâhil olmak üzere 80 asil 
arkadaşı, oranın yerlilerinden asil İranlı kızlarla evlendiler. Daha sonra da 
Makedonyalı savaş gazilerini serbest bırakıp ülkelerine dönmelerine izin 
verdi. Kontrolü olan bütün yerlerde Perslilere Makedon kültürünün 
öğretilmesi için bir eğitim programı başlattı. Babil'e dönüş yolunda M.Ö. 
332'de sıcak iklim ve sivrisinekler yüzünden sıtmaya yakalandı. Hastalığı 
ve ateşi 10 gün sürdü. M.Ö. 332'de 13 Haziran'da vücudu daha fazla 
dayanamadı ve kendisinden sonra krallığını idare edecek ismi vermeden 
öldü. Öldüğünde 32 yaşındaydı.  
 
İmparatorluğu ölümünden kısa bir süre sonra parçalandı ama varlığı 
Yunan sanatı, bilimi ve kültürü Ortadoğu ve Asya toplumlarının içine 
yüzyıllarca işlemeye devam etti. Mısır'da Yunanlı doktorlar insan 
anatomisini öğrettiler. Kralın kurduğu şehirlerin çoğunda Yunan şehir 
planlaması teknikleri uygulandı. Yunan felsefesi ve mitolojisi eski 
imparatorluğun sınırlarının çok ötelerine dek ulaştı.  
 
İskender'den sonra 200 yıl boyunca varlığını korumayı başaran 
Makedonya krallığı, M.Ö. 2. yüzyılın ortalarına doğru iyice güçlenmeye 
başlayan Roma'nın karşısında gerileme sürecine girdi. Bu ezici güce 
dayanamayıp M.Ö. 149'da çökerek Roma'nın bir eyaleti haline geldi. 
Kayıtlara göre Sezar döneminde İskenderiye'de 700 bin cilt yazma 
bulunuyordu. Kütüphane, 4. yüzyılda yobazların çıkardığı bir ayaklanma 
sonucunda yakılarak yokedildi.  
Tarihte ilk kez bir krala isminin önüne "büyük" sıfatı konarak "Büyük" 
dendi. Julius Sezar, Cleopatra, Louis XIV ve Napoleon gibi kendisinden 
sonra gelen pek çok lidere ilham verdi. Genç yaşta sıtmadan ölmesine 
karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferleri 
sığdırdı.  
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Yaz aylarında yeni bina yapımı ve eski evlerde 
tadilatlar artıyor. Şimdiye kadar pek gündeme 
gelmeyen, ancak oldukça önemli bir konu olan 
evlerde ses yalıtımı, ebeveyn banyosu ve ev 
ergonomisi, cinsel yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. 
Bu nedenle konut yapımında cinsel yaşam dikkate 
alınmalı. Peki, seks yapmak için ev ortamı ve 
koşulları nasıl olmalı? İşte bu soruya Psikoterapist 
Dr. Cem KEÇE yanıt veriyor. 

doktor gözüyle 

martı* 

Aman Çocuklar Duymasın! 
Psikoterapist Dr. Cem KEÇE 

Evlerimiz Seks İçin Uygun Değil! 
 
Ülkemizdeki evlerin çoğu çiftlerin sağlıklı bir cinsellik yaşamaları için 
uygun değil. Yeni bina yapımının ve tadilatların arttığı şu günlerde hem 
evinde tadilat yaptıracaklara hem de Türkiye Müteahhitler Birliği’nin ve 
inşaat sektörü çalışanlarının dikkatini odaların ses yalıtımına, ebeveyn 
banyosunu ve ev ergonomisine çekmek istiyoruz.  
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Özellikle evde diğer aile büyükleriyle birlikte yaşayan çiftler ve çocuk 
sahibi olan çiftler, odalardaki yalıtımın yetersiz olması sebebiyle, cinsel 
yaşamlarında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Sevişme sırasında çıkardıkları 
seslerin duyulacağı endişesiyle kendilerini kontrol etmek zorunda 
kalıyorlar ve cinsellikten keyif alamıyorlar. Hatta bu durum zamanla çift 
arasında tartışmalara ve cinsel sorunlara da yol açabiliyor. Bu nedenle 
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni evlerde ses yalıtımına ve ebeveyn 
banyosu yapımına özen göstermesi, ülkemizin cinsel sağlığı ve 
toplumsal huzuru için çok önemli bir meseledir. Ayrıca yasa koyucuların 
ve diğer yasal mercilerinde İskân Kanunlarında ses yalıtımını ve 
ebeveyn banyosu yapımını zorunlu kılması gerekir. 
 
Sağlıklı Ve Mutlu Bir Cinsel Yaşam İçin, Evlerde Ses Yalıtımı Ve 
Ebeveyn Banyosu Şart 
 
Evlerde anne-babaya ait bir ebeveyn banyosu bulunması gerekir. Bizim 
toplumumuzda inançlarımız gereği cinsel ilişkiden sonra banyo yapılır, 
ancak ebeveyn banyosu olmadığında çiftler sıkıntı yaşayabiliyorlar ve 
eğer ev kalabalıksa banyo yapmamak için cinsel ilişkiye girmekten bile 
kaçınabiliyorlar. Özellikle anne-babalarıyla birlikte oturan yeni evli 
çiftlerde bu duruma sık rastlanıyor. Yeni gelin kayınvalide ve 
kayınpederden utandığı için eşiyle birlikte olmak istemiyor ve zamanla 
bu cinsel isteksizliğe dönüşebiliyor. Cinsel isteksizlikle veya sertleşme 
sorunlarıyla bize başvuran genç çiftlerin çoğunda sorun bundan 
kaynaklanabiliyor. 
  
Fiziksel Çevre İnsanla Uyumlu Olmalı! 
 
Her yıl yaz aylarında çok sayıda aile evlerinde tadilat yaptırıyor ve inşaat 
sektörü canlanıyor. Evlerde yapılan fiziki değişikliklerde cinsel yaşamın 
da dikkate alınması gerekiyor. Ergonomi dediğimiz kavram bizim 
ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Ergonomiyi kısaca fiziksel çevrenin 
insanla uyumunun sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Kişinin fiziksel ve 
ruhsal sağlığı ve mutluluğu için ergonominin önemi büyüktür. Evin 
tasarımı kişilerin ihtiyaçlarına uyun olduğunda hem hayatları daha 
kolaylaşır hem de aile ve iş hayatındaki verimlilikleri artar. Ev ergonomisi 
cinsel mutluluğa da katkı sağlar. 
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Çocukların Cinsel Gelişimi Olumsuz Etkilenebiliyor 
Anne-babalarının sevişirken çıkardığı sesleri duymak çocuklar üzerinde 
olumsuz etkiler bırakabiliyor. Cinsel ilişki sırasında kişiler özgür olmalı ve 
diledikleri gibi kendilerini ifade edebilmelidir, ancak odaların yalıtımı 
yetersiz olduğunda anne-babaların çıkardığı sesler çocuklar tarafından 
duyulabilir. Bu nedenle aman çocuklar duymasın mantığı gelişiyor ve bu 
da cinsel sorunlara davetiye çıkartıyor. Özellikle, küçük yaştaki çocuklar 
bu sesleri yanlış anlamlandırabilir ve babalarının annelerine kötü bir şey 
yaptığını düşünerek, babaya karşı öfke duyabilirler. Yine küçük yaşta bu 
tür sesleri duymak çocukta cinselliğe ilişkin vaktinden önce bir merak ve 
ilgi gelişmesine neden olabilir. 
  
Mahremiyete İhtiyaç Var 
Sağlıklı bir cinsel yaşam için mahremiyet duygusu çok önemlidir ve 
gereklidir. Mahremiyet insanın özelidir, bir ihtiyaçtır ve bir özgürlüktür. 
Mahremiyet olmadan sağlıklı ve mutlu bir cinsellik olmaz. Ebeveynler 
mahremiyet anlayışını ve utanma duygusunu, küçük yaşlardan itibaren 
çocuklarına kazandırmalıdır. Çünkü mahremiyet duygusu geliştiren 
çocukların istismar riski azalırken, sağlıklı cinsel kimlik gelişimleri de 
hızlanır. Aynı zamanda mahremiyet duygusu çocuğu cinsel istismarlara 
karşı koruyan bir sigortadır. 
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Sema Büyüksıvacı 

Pek çoğumuzun merak ettiği bir kıtadır Afrika. Safari 
turları, insanlar, farklı kabileler, inanışlar… 
Gözünüzün önüne adeta bir belgesel getiriyoruz bu 
sayfada… Sema Büyüksıvacı, gezdi, gördü ve 
yaşadıklarını bizlerle paylaştı.  
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gezi 

Bu geziye çıkacağımı söylediğimde çoğu kişinin tepkisini aldığımdan 
ürkmüştüm. Daha seyahate başlamadan sarıhumma aşısı zaten üstüne 
tuz biber ekmişti. Ama içimdeki gezme dürtüsü, yeni yerler görme isteği 
baskın gelmişti. Böylelikle Afrika rüyası başlamış oldu. 
 
İlkönce, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye indik. Orada The Stanley otelde 
kalıp, sabah kahvaltıdan sonra Masai Mara safari bölgesine hareket 
etmemiz gerekiyordu. Uçak zamanına kadar Nairobi’yı gezmeye 
başladık. Zürafaların bulunduğu özel parka gittik. Zürafaları elle besleme 
çok ilginçti. İki Zürafanın isimleri vardı ve kovaya vurarak çağırıyorlardı 
onlar da gelip bizim elimizden yiyorlardı, resim çekmemize müsaade 
ediyorlardı. Buradan yerel mağazaya geçerek hediyelik eşyalar alarak 
arazi uçağımız olan pırpırlara yok aldık. Arazi küçük on kişilik uçağımıza 
bindik ama korkmamak elde değildi. Hayatımda ilk kez böyle bir deneyim 
olacaktı. Bugüne kadar normal uçaktan korkarken küçüğüne binmek 
benim ve arkadaşlarım için takdire şayan durumdu. Şu an yazarken bile 
yüreğimin hop ettiğini söyleyebilirim. Pır pır ederek çölün ortasına indik. 
Orada yeşil büyük eski Amerikan jipler  bizi almak için bekliyorlardı. 
Araçlarımızla kampa geçene kadar hava kararmaya 
başlamıştı.Heyecanla etrafımızı görmeye çalışıyorduk.  
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Eli mızraklı aydınlık fenerleri diye ad taktığım zenciler bizi 
karşıladı.Kampın Müdürü kampla ilgili bilgileri verdikten sonra eli mızraklı 
adamlarla çadırlarımıza götürüldük.  
 
Ormanın içini düşünün, önünüzde eli fenerli ve mızraklı bir kişi ve siz onu 
takip ederek ilerliyorsunuz. Neyle karışılacağınızı bilmiyorsunuz. Ne 
kadar heyecanlı değil mi? 
 
Karanlık olduğundan bize hizmet edecek olan eli mızraklı rehberimiz, 
banyo yapabileceğimizi ve dışarıda bekleyeceğini bir şeye ihtiyacınız 
olduğunda seslenmemizi söyledi. Biz de çok yorgun olduğumuzdan duş 
alalım dedik. Fakat gece olunca zili çalmamızı tek başına çadırdan dışarı 
çıkmamızı tehlikeli olduğunu iletti. Çadırımız son derece lüks temiz, 
yataklar cibinlikli ve her türlü konfor vardı.Duş almaya girdiğimde su 
bitince dışarıdaki yardımcımıza seslenerek tulumbaya su doldurarak 
işimizi bitirebildik. Biraz dinlendikten sonra yardımcımızla beraber 
kampın yemek alanına gittik. Açık alanda sinek ve çeşitli böceklerin 
bolca olduğu ağaçlık alanda yemeğimizi yedikten sonra ateşin başına 
geçip gruptaki arkadaşlarımızla sohbete başladık. Bu arada değişik 
hayvan seslerinin arasında bu hangi hayvana ait diye birbirimize sorup 
eğlendiğimiz bir gece oldu… Bizlere yerel giysilerle yerel danslarının 
gösterisini sundular. Onlarla eğlendikten sonra yorgunluk hepimizde baş 
göstermeye başladığında çadırlarımıza geçtik. Dışarıdaki 
hipopotamusun sesleriyle uykuya daldık. Sabah erkenden Safariye 
çıkacağımızdan kahvaltıyı yanımıza alarak orada güvenli bir yerde 
kahvaltı edebileceğimizi söylediler ve üç gruba ayrılarak jiplerımıze 
bindik. Heyecanla beklediğimiz Safarimiz başladı.  



martı* temmuz 2012 

70 

Çeşitli hayvan sürülerine yaklaşarak resimlerle bu anları fotoğrafladık. 
Discovery kanalında izlediğimiz hayvanları doğada çıplak gözle görmek 
mükemmeldi. Şoförlerimiz güvenli yere götürerek doğanın keyfini 
çıkararak kahvaltı yaptık. Sonra tekrar safarimize devam ettik. Kampa 
gelip dinlendikten sonra akşamüzeri gün batımını resimlemek için yola 
çıktık. Bu iki günde Afrika beşlisi denilen hayvanlardan üçünü 
görebilmiştik. Fil, buffalo ve aslan, bunun yanı sıra zürafa, zebra, antilop, 
çıta, sırtlan, hipopotamus, deve kuşu ve kuş tiplerinin değişik çeşitlerini 
gördük.  
 
Daha sonra Masai Mara’da yerli kabilenin yaşadığı köyü görmek için 
yola koyulduk. Köy sekiz tane tezekten yapılmış kulübelerle çevrili 
alanda yaşayan yarı insan yarı hayvan olarak değerlendirdiğim bir 
topluluktu. Çünkü hayvanlarıyla birlikte yatıyor onlarla yaşıyorlardı. 
İnsanlara karşı tepkisiz bakıyorlar konuşmuyorlar sinekler yüzlerinin her 
yerinde ama rahatsız olmuyorlar aynı hayvanlar gibi buna çok 
şaşırmıştım. Ortalık hayvan pislikleriyle dolu ne yiyecek ne içecek su 
vardı. Turistler için yapılmış gibi gelse de, buna inanmak benim için 
zorlaşıyordu. Yerel danslarını, nasıl ateş yaktıklarını ve yaşadıkları 
kulübenin içlerini gösterdiler. Yattıkları yeri, yedikleri yemekleri görünce 
insanlığımdan utandım. Rehberlik yapan yerli, üniversitede okuduğunu, 
bitirdikten sonra tekrar köyüne gelip burada yaşayacağını söylediğinde 
bir kez daha şok olmuştum. Neden bir genç her şeyin farkında olup da 
böyle bir yerde yaşamaya devam edeceğini anlamak mümkün değildi. 
Gelenekler bu kadar mı insanların içlerine işlemişti? 
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Bu çok düşündürücüydü. Kendilerine özgü hediyelik eşyalarını satarak 
ihtiyaçlarını giderdiklerini açıklamışlardı. Çoğu arkadaşımız buradan 
alışveriş yaparak katkıda bulundular. Sonra kampa dönerek dinlenmeye 
çekildik ve akşam için tekrar safariye hazırlandık. Ertesi sabah 
kahvaltıdan sonra safaride kamp maceramızdan güzel anıları konuşarak 
ayrıldık. Tanzanya Zanzibar için yola çıktık.  
 
Zanzibar’a gitmek apayrı bir deneyimdi. Hayatımda ilk kez uçakla üç 
havaalanına inip bindik. Aynı ada vapuru gibiydi.  Sonunda Zanzibar Taş 
Şehri’ne indiğimizde çok mutlu oldum. Yeterince yukarı aşağı 
dolanmaktan hafif sarhoş olmuş durumdaydım…Taş şehir içinde Swaili 
House oteline yerleşerek etrafı keşfetmeye başladık. Dar sokaklar 
arasında dolaşarak sahile indik. Gruptaki arkadaşlarımızla akşam 
yemeğimizi değişik yerlerde yedik. Yemekler genelde deniz ürünleri 
ağırlıklıydı ve çok lezzetliydi. Daha sonraki, gün bizleri baharat 
ağaçlarının bulunduğu ormana götürerek; oradaki karanfil, tarçın, 
zerdeçal, ginseng, limon, karabiber, vanilya ağaçlarıyla ilgili bilgiler 
vererek; dalından hindistan cevizi ikram ettiler. Çeşitli meyvelerin tadına 
bakarken yapraklardan taç, kolye ve bilezik yaparak bizlere takmaları 
hoş bir anıydı. Tabii bu arada benim başıma gelen ilginç olayı 
anlatmadan geçemeyeceğim. Bütün baharatların yapraklarını elimize 
verip ezerek, kokularından tanıyabileceğimizi gösterdiler. Bende hepsini 
bu şekilde tanımaya çalışırken, çok terlediğimden ellerimle yüzümü 
sıvazladım. Birden yüzümüm yandığını ve karıncalandığını hissettim. 
Yanımda tesadüfen su şişesi vardı.  
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Hemen yüzümü yıkayarak rahatlamaya çalıştım ama bu bana 
unutamayacağım bir anı yaşattı. Bundan sonra sıcaklarda hep 
boynumda şal taşıdım. Zanzibar da, diğer Afrika ülkeleri gibi 
sömürülmüş… Baharatla, adanın kaderi değişmiş ve köle ticareti 
merkezi haline gelmiş. Şehrin çoğu yerinde köle ticareti ile ilgili izleri 
görmek beni insanlığımdan utandırmıştı.Dar sokaklarda gezerken tahta 
oymacılığı hele de kapılardaki takdire şayandı… 
 
Taş şehir’deki iki günün ardından adanın kuzeydoğusundaki Kiwengva 
Hint okyanusunun kıyısındaki Ocean Paradise Resort oteline geçtik. O 
an, “Cennetten bir köşe, olsa olsa böyle olur” dedim. Kartpostallarda 
gördüğüm gibiydi. Bu kadar doğa güzelliği olan ve bakir kalmış yerlerden 
biriydi. Hele de okyanusun kenarındaki elle yapılmış dhow denilen 
yelkenlileri görünce; yok artık bu zamanda dediğimi hatırlıyorum.  
  
Med-ceziri çıplak gözle izlemek ayrı heyecandı. Sabah deniz 200 metre 
çekiliyor. Öğleden sonra geri geliyor. Akşama tekrar doğa aynı işlemi 
yapıyordu. Çekildiğinde kumların üstünde yosun ve deniz böcekleri 
toplayan ada halkını görüyordunuz. Beyaz kumun üzerinde gece 
yıldızların altında yürümek ve ayaklarınızın önünden sizinle yürüyen 
deniz böcekleri burası bizim yerimiz ne işiniz var der gibiydiler… 
Zanzibar ada olarak Tanzanya’nın tanınmasına bayağı bir katkıda 
bulunmuş bence… Yorucu günlerden sonra tatil yapmak çok iyi gelmişti. 
Ertesi günü elle yapılmış yelkenliyle Hint okyanusunda dolaşmaya çıktık. 
Yelkenlinin sahibi yerli köyünün yakınında olduğunu görmek isteyip 
istemeyeceğimizi sorduğunda hemen kabul ettik. Küçücük yelkenliye altı 
kişi binmek ayrı bir deneyimdi. Hepimiz baştan aşağı ıslanmıştık.  
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Bazılarımızda sadece mayo vardı. Yerli köye böyle 
gezemeyeceğimizden oraya ait örtüler verdi bize ancak öyle köye 
girebileceğimizi söyledi.Tek katlı yapılmış evler, önlerinde küçük 
leğenlerde çamaşır yıkayan kadınlar ve oynayan çocuklar vardı. Fakat 
kesinlikle resim çekmemize izin vermiyorlardı. Çünkü adanın yüzde 
doksanı Müslümanlardan oluşuyordu ve yabancıların onların hayatlarını 
resimlememize karşı çıkıyorlardı. Bağnazlık,kirlilik ve tembellikte, 
zannediyorum, Arapların etkisi vardı. Orada bugüne kadar görmediğim 
değişik okyanus balıklarını incelemek benim için farklı bir deneyimdi. 
Daha sonra yerli kadınlara kına yaptırdık ve değişik işlemeleri 
elbiselerden alarak beyaz kumun keyfini çıkardık. Rüya gibi iki günden 
sonra Tanzanya’nın baş şehri Dar’ü Selam’a feribotla yola çıktık. 
Hayatımda bu kadar kalabalık ve pis bir şehir görmemiştim. Burası 
ticaret ve liman şehri olduğundan kargaşalık hat safhadaydı. Şehrin bazı 
yerlerini gezip alışveriş yaptıktan sonra en iyi otellerinden birine 
yerleşerek yemek yiyip sohbet ederek yorgunluğumuzu hafifletip uçak 
saatimizi beklemeye başladık. 
 
Herkesin hayatının belli bir döneminde Afrika seyahati yapmasının 
deneyimini yaşamasını tavsiye ediyorum. Bunu ancak yaşayarak 
anlayabileceğinizi ve onların dilinde Jambo diyerek yazıma son 
veriyorum. Jambo demek, bizim dilimizdeki merhaba anlamında. Bunu 
her şeye rağmen gülerek söyleyebilmeleri ise daha da güzel… 
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Pek çok ebeveyn için çocuklarına sorumluluk 
duygusu aşılamak önemli bir görevdir. Basit ev 
işlerinin yapılmasından kardeşlerin bakımına 
yardımcı olmaya dek çeşitli yöntemler aileler 
tarafından denenir. Ancak tüm bu süreçte kolayca 
göz ardı edilebilecek bir gerçek vardır: Sorumluluk 
aslında çocuğa bir anda empoze edilemez. 
Sorumluluk duygusunun gelişimi ancak çocuğun 
‘içinde’ gerçekleşebilir. Bu duygu, çocuğun yaşadığı 
aile ve toplumun değerleriyle büyür, onlar tarafından 
yönlendirilir.  
Toplumun değerlerini doğrudan öğretmek mümkün değildir. Bir değerin 
öğrenilmesindeki en temel gereklilik özdeşimdir. Çocuk sevdiği ve saygı 
duyduğu kişileri kendine model alır. Böylece bu kişilerin değerlerini 
benimsemeye başlar. Bunlar da zamanla çocuğun parçası haline gelirler. 
Tüm bu özdeşim sürecinden ulaşmamız gereken çıkarım aslında şudur: 
Çocukta eğer bir sorumluluk sorunu varsa, aslında bu durum 
ebeveynlerinin değerlerine göndermede bulunmaktadır. Şimdi, 
çocuklarda sorumluluk duygusu yaratmanın yollarını bu bilgiler ışığında 
değerlendirmeliyiz. 
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Anne babaların tutumları, değerleri ve becerileri çocuktaki sorumluluk 
duygusunun temelleridir. Sorumluluğu yerleştirmede önkoşul, daha önce 
de değindiğimiz gibi çocuğun model alacağı değerlere sahip ebeveynler 
olmaktır. Bunun ardından tutumlarımız çocuğun kendi duygularını 
hissetmesine izin verecek şekilde olmalıdır. Becerilerimiz ise duygularıyla 
başa çıkmanın yollarını çocuğumuza öğretebilecek yetkinlikte olmamız 
anlamına gelir. Tutum ve becerilerin bu şekilde bir araya gelmesi 
sanılandan da zordur aslında. Ebeveynler genelde farkında olmadan 
karmaşık duygularla karşılaşan çocuklarının, bu duyguları 
reddetmelerine, inkârlarına neden olmuşlar ya da onları yasaklama 
yoluna gitmişlerdir. 
 
Kendi çocukluğumuzu düşünecek olursak, kaçımız kardeşimizden nefret 
ettiğimizi söylediğimizde ayıplanmayla karşılanmışızdır kim bilir... Ya 
nefret kelimesini bir daha ağzımıza almamız yasaklanmıştır, ya 
kınanmışızdır… Belki de, ‘Aaa, aslında sen kardeşini çok seversin’ 
sözleriyle inkâra zorlanmışızdır. Burada sorulması gereken soru aslında 
şudur: Tüm bu tepkiler var olan duygumuzu sihirli bir şekilde bir anda yok 
etmiş midir? Yoksa duygumuzdan utanıp kendimizi suçlu hissetmemize 
mi yol açmışlardır? 
  
Duygularla ilgili çok basit bir gerçek vardır: İnkar edilemezler, ortadan 
kaldırılamazlar ve başka bir şeye dönüştürülemezler. Çocuğun güçlü 
duygularını inkar etmek, onun başa çıkma yollarını öğrenmekten mahrum 
kalması demektir ki bu mahrumiyet ilerde oluşmasını arzu ettiğimiz 
sorumluluk duygusuna en büyük darbeyi indirecektir. 
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Sorumlulukları konusunda çocuğuna savaş ilan eden ebeveynler, bu 
savaşın baştan kaybedilmeye mahkum olduğunu anlamalıdırlar. 
Çocukların yaşadıkları şeyleri öğrendikleri tartışılmaz bir gerçektir. Bu 
durumda sürekli eleştiri yaşayan çocuklar, ‘odanı toplamıyorsun, çok pis 
ve dağınıksın’ gibi yargılamalara maruz kaldıkları sürece kendilerini 
eleştirmeyi ve başkalarında kusurlar bulmayı öğrenirler. Oysa çocuğun 
gereksinim duyduğu şey, yargılanmadan birine danışabilmektir. 
 
Örneğin aldığı dondurmanın hepsini kendi tabağına koymaya çalışan 
A’nın annesinin onu şu şekilde azarlaması oldukça mümkündür. ‘Sen ne 
bencil şeysin, kardeşine bırakmayacak kadar açgözlüsün’. 
Aşağılanmaktan gururu incinen A’nın daha da hırçınlaşması kaçınılmaz 
bir sonuçtur. Oysa anne ‘Oğlum bu dondurmanın ikinizin arasında 
bölüştürülmesi gerek’ derse, A’nın ‘tamam o zaman’ demesi  daha 
olasıdır. Bu şekilde yiyeceklerini kardeşi ile paylaşması gerektiği ona bir 
sorumluluk olarak da vurgulanır. 
  
  
  

Ebeveyn olmanın zorlukları ve adeta 
incelik isteyen bir sanat olduğu 
tartışılmaz. Ailelerin doğru olduklarına 
inandıkları bazı bilgilerini gözden 
geçirmeleri, bu sanatın zorluğunu bir 
miktar azaltabilir. Unutmamalıyız ki 
çocuklarımız da bizler gibi duygulara 
sahip. Ancak bunları nasıl 
kabullenecekleri ve bunlarla nasıl başa 
çıkacakları onlara öğretilmedikçe, 
sorumluluk gibi duygular bir anda var 
olmayacak. Bizim değerlerimiz ve 
onlara karşı takındığımız tutum, 
çocuklarımızın da ne kadar sorumluluk 
taşıyacağının bir belirleyicisi olacak. 
Aslında atasözümüz durumu daha 
fazla yoruma gerek kalmadan 
özetliyor: ‘Ne ekersek onu biçeriz.’ 
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Ölümünün 12. yılında Kemal Sunal’ı anma 
haftası kapsamında Kozzy AVM,  “Kemal Sunal 
Film Afişleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Kozzy AVM’de sergilenecek olan afişler 03-15 
Temmuz 2012 tarihlerinde sanatseverlere 
sunulacak. “Kemal Sunal Film Afişleri” sergisi 
sanatçının ‘Garip, Ortadirek Şaban, İbo ile 
Güllüşah, Köşeyi Dönen Adam, Dokunmayın 
Şabanıma, Sevimli Hırsız, Tosun Paşa, Hanzo, 
Zehir Hafiye, Gülen Adam, Koltuk Belası, 
Gurbetçi Şaban, Kiracı, Yakışıklı, Davacı, Katma 
Değer Şaban, Kibar Feyzo, Düttürü Dünya, 
Korkusuz Korkak, Bıçkın, İnatçı, Öğretmen, 
Zübük, Şark Bülbülü gibi en sevilen filmlerinden 
oluşuyor. 
 
Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali bu yıl 10. 
yılını kutluyor. 2003 yılından beri yaz aylarında 
Kadıköylüler yıldızlar altında tiyatro izlemenin 
keyfini doyasıya yaşıyorlar.Bu yıl da birbirinden 
profesyonel tiyatrocuların oynayacağı oyunlar, 
1500 kişilik amfitiyatroda izleyici ile buluşacak. 
Tiyatro Festivali, bu yıl 30 Haziran-18 Temmuz 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ali 
Poyazoğlu Tiyatrosu’nun Beni Unutma isimli 
oyunu ile başlayacak olan festival Volkan 
Severcan Tiyatrosu’nun Canlı Yayın isimli oyunu 
ile son bulacak. Festivalde ayrıca Nazım 
Oyuncuları gündeme dair göndermeleri olan 
Barış… Barış… Barış adlı oyunu sergileyecekler. 
Festivalin vazgeçilmezi Genco Erkal ise Dostlar 
Tiyatrosu’nun Aziz Nesin’den uyarlanan Nereye 
Gidiyoruz oyununu sahneye koyacak. 
Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 19 
gün boyunca her akşam 21.00’da farklı bir tiyatro 
oyunu ile ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak. 
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 
15 yıldan bu yana aralıksız olarak Garanti 
Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 
İstanbul Caz Festivali’nin on dokuzuncusu, 3 
Temmuz Salı akşamı başlıyor. İstanbul Caz 
Festivali, 19 Temmuz tarihine kadar 50 
konserde 300’ü aşkın yerli ve yabancı 
sanatçıyla cazın yıldız haritasını İstanbul’a 
taşıyacak. 
 
Akbank Sanat, Türkiye-Hollanda diplomatik 
ilişkilerinin 400. Yılı etkinlikleri kapsamında              
Eye Film Institute işbirliği ile Temmuz ayı 
boyunca Akbank Sanat Sinema Kuşağı’nda 
Hollanda sinemasından örnekleri izleyici ile 
buluşturuyor. Etkinlik kapsamında; 
 
 

Hollandalı ünlü yönetmen Jos Stelling’in imzasını taşıyan Ortaçağ’ın bir 
gizem oyunundan beyaz perdeye uyarlanan 1974 yapımı Mariken van 
Nieumegen; gerçek, kurmaca, hayal ve yanılsamanın ustaca harmanlandığı 
1984 yapımı Sihirbaz (The Illusionist); Jean-Paul Franssens’in “De 
Wisselwachter” romanından alan 1986 yapımı The Pointsman; Jean-Paul 
Franssens’in “Broederweelde” romanından uyarlanan 1999 yapımı No 
Trains No Planes ve  2007 yapımı Duska isimli filmleri gösterilecek.   
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Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!” ve “Splendor in 
the Grass“ albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip, her 
albümleri ile altın plak kazanan Pink Martini, grubun 17 yıllık kariyerlerini 
özetlediği yepyeni best of albümleri “A Retrospective“'in Avrupa turnesi 
kapsamında 3 özel konser için Türkiye’de. Pink Martini 26. Uluslararası 
İzmir Festivali kapsamında 8 Temmuz'da Çesme Açıkhava 
Tiyatrosunda, 9 Temmuz’da Ankara’da Odtü Mezunlar Derneği Vişnelik 
Tesisleri’nde ve 19 Temmuz'da ise 2005 yılında açılışını yaptığı 
Kuruçeşme Arena’da hayranları ile buluşacak. 
 
Türkiye'nin Londra Kitap Fuarı 2013'te Odak Ülke seçilmesini 
desteklemek amacıyla British Council Türkiye tarafından düzenlenen 
Londra Kitap Fuarı Kültür Programı etkinliklerden biri olan çeviri 
yarısması, en iyi düzyazı ve siir çevirisi olmak üzere iki kategoride 
düzenlenmektedir. Her kategori için bir kisiye ödül verilecek olan 
yarısmaya İnci ARAL, Fatih ERDOĞAN veya Can DÜNDAR'ın web 
sitesinde belirtilmis yazılarından biri; ya da Haydar ERGÜLEN veya 
Küçük İSKENDER'in yine web sitemizde belirtilmis siirlerinden biri 
çevrilerek basvurulabilmektedir.  Bu kategorilerde birinci gelecek iki 
kisiye, British Centre for Literary Translation tarafından özel olarak 
tasarlanan çeviri eğitimi verilecektir. son basvuru tarihi 28 Eylül 2012! 
Ayrıntılı bilgi:  http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-arts-london-book-
fair-2013-translation-prize.htm  
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Meriç RENKVER 

Seksen yaşında film çekmek ve dünyanın en önemli festivallerinden 
birinden büyük ödülle dönmek başlı başına bir olay. Bu olayı, dünyanın en 
ünlü kardeş yönetmenlerinden Taviani’ler gerçekleştirdi. Berlin Film 
Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan, beş dalda David di Donatello 
ödülüne lâyık görülen “Sezar Ölmeli”, pek göze çarpmadan vizyona girdi 
ve çıktı. Popüler sinemanın dışındaki yapısıyla gözden ırak düşmesi 
sürpriz olmayan filmi, yaratıcı bir sanatsal performans arayan 
sinemaseverlere bu yazıyla hatırlatmak istedim. 
 
Jül Sezar’ı Hapishanede Oynamak 
Film öncelikle, Shakespeare’in gerçek tarihi olaylardan yola çıkarak Eski 
Roma üzerine yazdığı bir dizi oyundan biri olan “Jül Sezar”ın güncel bir 
uyarlaması olarak dikkat çekiyor. 16’ncı yüzyıl sonlarında yazıldığı 
düşünülen oyun, M.Ö. 44 yıllarında Roma İmparatoru Jül Sezar’a karşı bir 
grup senatör tarafından düzenlenen ölümcül komployu anlatıyor. 
Aralarında Brütüs ve Cassius’un da bulunduğu grup, Sezar’ın Roma’yı 
otokratik bir yönetim altına alma niyeti içinde olduğu şüphesiyle harekete 
geçer. Halkın desteğini de aldıklarını düşünen senatörler, bir tertiple 
Sezar’ı öldürürler. Antonius’un halkı farklı yönde ikna eden konuşması 
üzerine taraflar arasında yeni bir hesaplaşma başlar. Bu hesaplaşma, 
komployu düzenleyenler için de kanlı sonuçlanacaktır. 
 
Tiyatro tarihinde birçok kez sergilenmiş olan oyunun bu kez sahneleceği 
yer, en ağır suçlardan hüküm giymiş mahkûmların bulunduğu, Roma’daki 
ünlü Rebibbia Hapishanesi’dir. Mahkûmların rehabilitasyonu amacıyla her 
yıl bir oyun sergileme planı kapsamında bu kez Shakespeare’in “Jül 
Sezar” oyunu ele alınacaktır. Film, bu oyunun provadan sahnelenmeye 
kadarki sürecini anlatır. Oyundaki rolleri üstlenen mahkûmların pek çoğu 
ömür boyu veya ağır hapse çarptırılmış insanlardır. Ve fakat günler 
geçtikçe bu tiyatro çalışması, doğal olarak bu insanların hayatlarındaki en 
önemli olay haline gelir.  
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Taviani kardeşlerin Altın Ayı ödüllü filmi “Sezar 
Ölmeli” dramatik unsurları ve deneysel yapısıyla sıra 
dışı bir eser nitelemesini hak ediyor. 
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Buldukları her fırsatta oyunun provasını yaparlar; seyircinin zaman 
zaman oyunla gerçeği karıştıracakları ölçüde rollerini benimser ve 
çalışırlar. Hayattan pek bir beklentileri olmayan bu insanlar için tiyatro 
adeta hayata yeniden tutunma vesilesi olur. 
 
Birçok Unsur Sade Bir İzlekte Buluşuyor  
Filmin özgünlüğündeki en önemli nokta, sanat ve yaşamla bağlantılı 
birçok unsuru sade bir izlek üzerinde bir araya getirebilmiş olması. 
Sinema-tiyatro, kurmaca-belgesel, tarihsellik-güncellik, dramatiklik-
deneysellik, amatörlük-profesyonellik konusundaki çağrışımların bir özeti 
olarak görülebilir film. Bir yandan Shakespeare’in ne kadar “güncel” 
eserler vermiş olduğuna bir kez daha saygı duyarken, diğer yandan 
iktidar, ihanet, dostluk gibi kavramlar açısından nasıl pek de bir şeylerin 
değişmemiş olduğunu bir kez daha idrak ediyorsunuz. Mahkûmların oyun 
için seçilmesi ve siyah-beyaz bölümleriyle belgesele yaklaşan film, 
oyunun bizzat sahnelenmesi ve renkli bölümleriyle klasik dramanın izini 
takip ediyor. Ve tüm bu unsurlarıyla, aynı zamanda sinemadaki en estetik 
ve sağlam deneysel yapılardan birini kurmayı başarıyor. Taviani 
kardeşlerin, seçtikleri konularla her zaman sorumluluk taşımış olan 
profesyonellikleri, bu kez başka bir tür sorumluluk taşıyan amatörlükle 
görkemli bir buluşma yaşıyor film boyunca. Sonuç olarak, en eski 
sanatlardan biri olan tiyatro ile yeni bir sanat olan sinemanın birlikteliği 
açısından film, belki de Truffaut’nun “Son Metro” filminden bu yana en 
özgün örnek olarak karşımıza çıkıyor. 
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Suç Ve Sanatsal Performans Bir Arada 
Filmin çarpıcılığı, sadece bu yönlerden değil, en ağır suçlara bulaşmış 
insanların sanat kavramı ile bir araya gelmesinden de kaynaklanıyor. 
Sanat eserleri tartışılırken, sanatçının günahlarının çoğu kez (ve belki de 
haklı olarak) eserlerinin önüne geçebildiği bir dünyada, suça, hem de 
büyük suçlara bulaştıkları aşikâr olan insanların sanatsal bir performans 
sergilemelerine ne denebilir ki?  
  
Bu insan malzemesindeki ilginçliği, oyuncuların yakın plan çekimlerle 
saptanan yüzlerinden takip ediyoruz seyirci olarak. Bu suç makineleri, 
ister büyü deyin, ister gücü, sanatın karşısında adeta teslim oluyor, 
profesyonel oyunculara taş çıkartacak bir disiplin ve görev duygusuyla 
işlerine sarılıyorlar. Onlar için, hapishanenin her noktası bir sahne, 
yaşadıkları her an bir prova fırsatıdır. Hem kendileri, hem de bir başkası 
olmaktan mutludurlar. Zira Eski Roma’dan bu yana çok fazla şey 
değişmemiştir insan ilişkilerinde. Sezar’a düzenlenen komplo, entrikalar, 
yönlendirmeler, ihanetler, hangi mahkûm tarafından yaşanmamıştır ki?  
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“Sen de mi Brütüs” diyen Sezar gibi, kim bilir kaç mafya mensubunun da 
son sözü “Sen de mi...?” olmuştur. Mahkûmlar bir bakıma, bugünün 
Roma’sında, günümüzün Sezar’ları, Brütüs’leri, Cassius’ları ve 
Antonius’larıdır. Bu anlamda rolleriyle özdeşleşme başarısı yakalayan 
mahkûmlar, bir yandan da kendilerine sanatın açtığı “bir başkası olma” 
özlemine de sıkı sıkıya sarılırlar. Rollerindeki içtenlik, işte hem bu kendi, 
hem de bir başkası olma isteğinin bir bileşkesidir aynı zamanda. Sanatın 
insan üzerindeki terapötik etkisini ise, yüzlerdeki bu benimseme 
ifadesinden izlemeye çalışırız. 
  
Bu arada Sezar, tarihin ana karakteri gibi görünmekle birlikte, oyunun ve 
filmin değildir. Brütüs daha çok görünür, daha çok konuşur. Tarihe böyle 
bir sanatsal yorumla bakmak da ancak Shakespeare düzeyinde bir 
sanatçının altından kalkabileceği bir iştir. Bu anlamda, net ve belirgin iyi 
veya kötü karakterler yerine, onur, yurtseverlik, dostluk üzerine 
argümanları ve inançları olan daha insani varlıklar çıkar karşımıza. 
“Sezar Ölmeli” inancıyla hareket edenler kadar, “Sezar Ölmemeliydi” 
fikrine inananların da argümanları güçlüdür. 
  
Taviani’ler: Sorumlu Bir Sanat Anlayışının Temsilcileri 
“Babam ve Ustam”, “San Lorenzo Gecesi”, “Kaos” gibi filmleriyle 
tanıdığımız Paolo ve Vittorio Taviani kardeşler, zor bir tür olan 
politik/tarihsel sinemanın içinde her zaman ciddi konuları ele almış ve 
sinemasallıktan taviz vermeden önemli filmlere imza atmışlardır. Oldukça 
etkileyici bir deneysel sinema örneği olarak da görebileceğimiz son 
filmleri “Sezar Ölmeli”, “tiyatro her yerde yapılır” şiarını adeta “sinema 
herkesle yapılır” anlayışına dönüştüren, önemli bir film.  
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İster deniz kenarında olun, ister yolculuk 
esnasında, bir köşeye çekilip mutlaka okunması 
gereken, iki kitap önermek istiyoruz sizlere bu ay. 
“Kirpinin Zarafeti” ve “Nereye Gidersem Gökyüzü 
Benimdir”. 
  

martı* 

Temmuz için Farklı Öneriler 
Sema Büyüksıvacı 

Kitap Adı : Kirpinin Zarafeti 
Yazar Adı : Murıel Barbery 
Yayınevi: Turkuvaz Yayıncılık 
Sayfa Adedi: 276  
  
Romana başladığımda içimden kirpinin nasıl bir zarafeti olabileceğini 
düşündüm. İlerleyen bölümlerde okudukça bunun bir roman değil, insana 
başucu kitabı olabileceği bir kaynak olarak değerlendirdim. Sonra kirpileri 
incelemeye başladım. Kirpilerin hayatına şöyle bir baktığımda, dişi 
kirpilerin erkeklerine göre daha dayanıklı ve güçlü olduklarını, dikenlerini 
ise bir savunma aracı olarak kullandıklarını öğrendim.  
 
 Romanda, bir apartmanda oturan onüç yaşında yetenekli, müzik, resim 
ve felsefe meraklısı bir kız çocuğu, Rus edebiyatı ve Japon sinema 
tutkusu olan 54 yaşındaki kapıcının hayatları ve onların hayatına giren 
Kakura adlı Japon bir iş adamı ve gelişen dostluk anlatılıyor. Kapıcı 
Renee çocukluğunda fakir olduğundan okula devam edememiş ama 
kendini eğitmiş bir kişi. Filozof olarak Kant’ı, yazar olarak Tolstoy’un 
eserlerini okuyor. Resim, müzik ve sinema tutkunu. Bu özelliklerini 
herkesten saklayan Renee, ayrıca kendini çirkin bir dul olarak görmekte. 
Paloma ise 12 yaşında zengin bir ailenin kızı fakat 13 yaşında doğum 
gününde intihar etmeyi planlayan zeki bir o kadar da felsefeye ilgi duyan 
ve etrafını çok iyi gözlemleyen günlük tutan biri. Renee de günlük tutar. 
Roman da iki günlükten anlatılır. Biri Renee’nın günlüğü, diğeri 
Paloma’nın günlüğü olmakla beraber, yazım şeklinin değişikliğiyle 
okuyucuya aktarılmakta.  
 
Okudukça kitabın çoğu sayfasının altını çizdiğimi fark ettim. Çünkü o 
kadar çok konuya değiniyordu ki, yaşamla felsefeyi harmanlaştırarak 
okuyucuyu içine çekiyordu.  

     kitaplık 
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Kitap Adı: Nereye Gidersem Gökyüzü 
Benimdir 
Yazar: Şafak Pavey 
Yayınevi: Kırmızı Yayınevi 
Sayfa Adedi: 189 
Yazar, Türkiye’de sekiz buçuk milyon nüfuslu 
unutulmuş bir kesimin ikonu olarak, bu 
insanlara umut ve inanç dalgaları yayan bir kişi. 
Ayrıca engelli hakları konusunda Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Sekretaryasının başkanı 
ve şu anda CHP İstanbul milletvekilidir. 
Kitapta iki yıl boyunca İran’da görevli olduğu 
zaman içerisinde neler yaşadığını anı olarak 
yazıyor. 
  Önsözünde yardım görevlisi olarak gittiği İran’da çaresizliklerle baş etme 

hikâyesi olduğunu ve unutmamak için yazdığını söylüyor. İran’a isteyerek 
ve heyecanla geldiğini, kendi kafasındaki İran’la orada yaşamanın çok 
farklı olmasından dolayı, İran’ı bize gören gözle şahit olduklarını ve 
hissettiklerini okuyucusuna aktarıyor. İslam Dünyası’na sanatı, 
minyatürü, resmi, şiiri, mizahı katmış Fars Medeniyeti’nin yerinde, bütün 
bunların yok edilmiş bağnaz bir ülke haline gelmiş olmasının içler acısı 
olduğunu, tarafsız akıcı diliyle anlatıyor. Engelli birinin hava alanında 
başına gelenlerin insanlıkla ya da Müslümanlıkla bağdaştıramayacağımı 
üzülerek yazıyorum. 
Burnumuzun dibindeki komşumuzun halkının oradaki yaşamını 
anlayabilmek adına, bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum: 
 
“Mitra devrim çocuğuydu. Humeyni geldiğinde henüz doğmuş olduğu için 
Şah’a dair hiçbir anısı yoktu. İran, onun için mollalarla başlıyordu. Ondan 
rüzgârda küpelerinin sallanmasına duyduğu hayreti dinlerken gözlerim 
doldu. Bizim aklımıza rüzgârda küpelerimizin savrulmasına şaşırmak hiç 
bir zaman gelmezdi ya da saçlarımızı savuran rüzgârın özgürlük 
olduğunu hayal etmek. Rüzgârda savrulan saclar bizde son derece 
doğal ve alışkın olduğumuz bir şey... Onunsa, özgürlükle hiç tanışmamış 
olsa da içgüdüsel olarak lezzetini hissettiği açıktı. Mitra, bu duyguyu 
tatmış yurt dışındaki arkadaşlarının bir daha ülkeye geri gelmediklerini 
söyledi.” 

Bu kitapla ilgili yazacak ve üstünde durulması gerekenleri okudukça 
şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Neden Kirpinin Zarafeti diye merak 
ediyorsanız mutlaka okumalısınız diyerek. Kitaptan alıntıyla bitiriyorum:  
“Çünkü eğer insanın kültürü yoksa artık uygar bir hayvan değil, vahşi bir 
hayvandır. Ve vahşi bir hayvan, yakar, öldürür, talan eder.” 
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Geleceğinize Öğrenciyken Dokun
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Öğrencilik döneminin  “en güzel yıllar” olması için 
bir öğrenci nelere ihtiyaç duyar? Her ne kadar 
bizden büyük olan kişilerin bu dönemi yaşamasına 
rağmen nelere ihtiyaç duyacağını sadece öğrencinin 
kendisi bilir. Öğrenci olduğu sürece de bu ihtiyaçlar 
değişir.  
 
Öğrencilik yılları insanın hayatında en değerli ve en temel taşı olmuştur. 
Bu süreç önceden ilkokul döneminde başlayıp, üniversite dönemine 
kadar gitmekteydi. Gelişen ve değişen dünyada artık anaokulu ile 
başlayıp üniversite ve daha sonrasındaki bireysel eğitim süreçlerine 
kadar devam edebilmektedir. 
  
Edebiyat öğretmenimin  söylediği bir söz ara sıra hep aklımdan akıp 
geçer : 
“Yaşamda en güzel yıllarınız öğrenci olduğunuz dönemler olacak” 
  
Öğrencilik döneminin  “en güzel yıllar” olması için bir öğrenci nelere 
ihtiyaç duyar ve eksiklikler nasıl tamamlanır? İşte tam bu nokta 
“ÖĞRENCİ KOÇLUĞU”  devreye giriyor. 
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İhtiyaçlar öğrenciden öğrenciye farklılıklar gösterebiliyor. Bunları 
kısa  başlıklar  halinde sizlerle paylaşmak istiyorum:  
  
 Okul başarısını artırmak  
 Zaman yönetimi 
 Aile ve öğrenci arasındaki etkin iletişim 
 Etkin Çalışmayı öğrenmek 
 Sosyal yaşamındaki İletişim becerisini geliştirmek 
 Özgüven  
 Öğrenme odaklı çalışmak ve bunu yaşamına yansıtmak 
 Kariyerinde kendi kişiliğine uygun iş seçebilmek 
 Geleceğini planlamak  
 Farkındalığını geliştirmek 
 Öğrenme Modeline göre ders çalışmak  
 Sınav Kaygısını yenmek 
 Motive olmak 
 Hedeflerine odaklanmak 

 
Öğrenci Koçu, öğrenci ile birlikte , onun gelişmek istediği yolda ona 
arkadaşlık  etmektedir. Bu yolculuğu yaparken ona öğütler vererek yada 
nasihatler ederek değil, onu dinleyerek , hedeflerini belirlemesinde 
yardımcı olarak, güçlü sorular sorarak, bu sorulara verdiği cevapları 
farkına vardırarak, en önemlisi kendisinin bunu yapabileceği gücü 
olduğunu hissettirerek hareket ediyor. 
  
Öğrenci her görüşme sonunda bir sonraki görüşmeye kadar gelişeceği 
konu hakkında hareket planı oluşturur. 
 
“Önemli olan yaptığımı görünce kendime 
inanırım bilincini kırıp, şimdi yapacağım 
ve başaracağım bilincini geliştirmektir.” 
  
Bu noktada öğrencinin kendine 
güvenmesini geliştirmek ve zaman 
algısını hissettirip başlamaya 
odaklamaktır. 
  
Her başarıda kendine ödüller vermesini 
sağlamak, her adımın değerli olduğunu  
hissettirmek ve küçük , sağlam 
basamaklarla başarıya ulaşılacağını 
göstermektir. 
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Bireysel yapılan bu çalışmada teknik ve  uygulamalı çalışmalar 
kullanılmaktadır.  
Her çalışma sonunda  hangi aşamada ve seviyede olduğumuzu takip 
edebilmekteyiz. Bu çalışmanın öğrenciye ne sağladığını ve nasıl 
geliştiğini rakamsal olarak analiz edebilmekteyiz. 
  
Öğrenci Koçluğu çalışmalarının sonunda nereden nereye geliyoruz : 
  
Çok çalışmak değil, doğru ve etkin çalışmak. 
Puan odaklı değil , öğrenme odaklı çalışmak. 
Sınav başarısı değil, yaşam başarısını  kazanmak. 
Zamanın değerli ve akıcı bir olgu olduğunu hissetmek . 
İlişkilerin sadece okul yaşamında değil , hayatında önemli bir olgu 
olduğunu görebilmesini sağlamak . 
Aile , okul ve  sosyal çevrelerinde etkin olmak. 
Her bireyin özünde yatan potansiyeli görmesini sağlamak. 
Kendine güvenen ve farkındalığı olan bir birey olmak  
Gelecek planını görebilmek  
Karakterine uygun bir meslek seçebilmek 
Kendi kendini   otokontrol edebilmek 
  
  
Anne ve babalara, çocuklarına bu yaşamda vereceği en özel 
hediyelerden birisi nedir diye sorsak, verecekleri cevap “Geleceklerinde 
mutlu ve başarılı bir birey olmaları”dır. 
  
Öğrenci Koçu  olarak bu başarıda ve mutlulukta geleceklerine dokunmak 
ve geliştiklerini görmek her şeye değer. Yüreğinizden öğrenmeyi, ve 
hayallerinizin peşinden koşmayı eksik etmeyin . 
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Yönetmen ve Senarist : Çağan Irmak 
Oyuncular : Çetin Tekindor, Sacide Taşaner, Yiğit Özşener, 
Gökçe Bahadır, Durukan Çelikkaya, Hümeyra, Zafer Algöz, 
Ezgi Mola, Mert Fırat 
Türk Yapımı, 2011 
Çağan Irmak’ın filmlerini izlemekle kalmıyorum yaşıyorum da. Mehmet 
Amca’nın dükkânına giderken geçtiği sokaklardan esen hafif yaz esintisi, 
yüzüme vuruyor. Ozan, bağ evinin kapısını açtığında etrafa yayılan toz 
bulutu elbiseme yapışıyor, bir de üstüne hapşırıyorum. Nihal’i plaja 
giderken annesinin kucağından alıyorum, yumuşacık yanaklarına öpücük 
konduruyorum. 
  
Çağan Irmak’ı çok kıskanıyorum. Film karakterlerini yaratıp 
canlandırdığından, onlarla bir süre yaşayabildiğinden ötürü. O 
karakterlerin gerçek olmasını, onlarla komşu, dost, ahbap olmayı, aynı 
sofrada yemek yiyip kadeh kaldırmayı, menemene hep birlikte ekmek 
bandırmayı istiyorum.  
  
Irmak, bu kez yaşanmış hikâyenin yaşamış insanlarına rol veriyor, 
dedesi Mehmet Yavaş anısına sunuyor “Dedemin İnsanları” filmini. 1923 
mübadelesiyle Girit’ten İzmir’e göç eden Mehmet Bey’in, eşi, kızı, 
damadı ve iki torunundan oluşan ailesinin ve arkadaşlarının, 80 öncesi 
ve sonrası yaşamlarına tanık oluyoruz filmde.  Mübadele, göçmenlik 
meselesi, ötekileşme bir çocuğun gözünden aktarılıyor.  
 
Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşıyorlar. Göçmen Mehmet Bey 
nedeniyle arkadaşları Ozan’la “gâvur” diye alay ediyor. Bundan etkilenip 
içlenen Ozan, ailesine “Biz Türk’üz!” diyerek kafa tutuyor.  
  
Mehmet Bey, takım elbisesi, kravatı, fötr şapkasıyla janti, hoşgörülü, 
kasaba halkına kol kanat geren, saygın bir eşraf. En büyük arzusu, 
ölmeden önce doğduğu toprakları, beyaz boyalı, yakındaki tavernadan 
Gülbahar şarkısının duyulduğu evlerini tekrar görebilmek.  

Aylin TÜRKŞEN AYSEL  

Dedemin İnsanları 
iştah açıcı filmler 
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İçindeki özlemi, mektuplara yazıp şişeye koyuyor, Ege’nin sularına atıyor. 
Umudu; göçtükleri gemide tifodan ölen, denize atmak zorunda kaldıkları 
“deniz çocuk” olarak andığı kardeşinin şişeyi önüne katıp karşı sahile 
ulaştırması. Mehmet Bey evine ulaşmak için elbette birkaç kez girişimde 
bulunuyor. Ancak Kıbrıs Barış Harekâtına ve 80 darbesine denk geliyor, 
sonuçsuz kalıyor.  
 
Ortak noktada buluşmayan umutlarıyla Bayram ve Greta Garbo Peruzat, 
aşkları yüzlerinden okunan kızı ve damadı, nereye giderlerse gitsinler, bir 
yere ait olamayan göçmen arkadaşları ve tabii Ozan… Mehmet Dede’nin 
insanları. 
  
Mehmet Bey’i canlandıran Çetin Tekindor, eşi Nadire karakterindeki 
Sacide Taşaner, Yiğit Özşener-baba İbrahim, ilk sinema filmi olan Gökçe 
Bahadır-anne Nurdan, çocuk oyuncu Durukan Çelikkaya-Ozan, 
Hümeyra-Peruzat, son olarak Mor Menekşeler dizisindeki oyunculuğuyla 
aklımda yer eden Zafer Algöz-Belediye Başkanı, Mehmet Bey’in anne ve 
babasını oynayan Ezgi Mola ve Mert Fırat, olağanüstü toplu oyun 
performansına imza atan isimler. 
  
Bu kez de Çağan Irmak’ın tercih ettiği çekim mekânlarını merak ettim. 
Hani o yaz esintisinin yüzüme vurduğu, Mehmet Dede’nin mefruşat 
dükkânına giden sokaklar var ya, eski Milas’ta. Dostları bir araya getiren, 
mütevazı sofraların kurulduğu bağ evi, Gümüşlük ile Kadı Kalesi 
arasında. Gökçeada, göç gemisi Gülcemal’in beklendiği koyun olduğu 
yer. Dedesinin dileğini yerine getiren Ozan’a sürekli kahve ikram edilen 
Rum kahveleri ise tam yerinde, Girit’te.  
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Zeytinyağlı Biber Dolması 
Dedemin İnsanları filminde kurulan sofralara, masaya konanlardan çok 
etrafında toplanan kişilerden dolayı özendim. Hele o bağ evindeki 
akşamlar… Konu komşu evde karınca kararınca çeşitler pişirip koyuyor 
sofraya. Sonunda da karpuz ve kavun oldu mu, ikram tamam. 
 
Mehmet Dede, gâvur diyen arkadaşlarına içlenen torununa, işin aslını 
astarını anlatmak için yine bağ evinde toplanılmış akşamlardan birini 
seçiyor. Girit’teki evi anlatarak gözünü uzaklara daldırdığında sofrada 
hem zeytinyağlı yaprak sarması, hem de biber dolması var. Eşi Nadire 
Hanım’ın dolmaları pek lezzetli. İlgiden belli, konuşma bittiğinde masayı 
tekrar gördüğümüzde biber dolmalarından bir kaçının eksildiğine tanık 
oluyoruz.  
 
Zeytinyağlı Biber Dolması 
Dolma içi malzemeleri: 
3 Türk kahvesi fincanı pirinç 
7 büyük kuru soğan 
¾ su bardağı zeytinyağı 
4 orta boy domates 
2 yemek kaşığı kuş üzümü 
1 yemek kaşığı çam fıstığı 
Yarım demet kıyılmış dereotu 
½ çay kaşığı yenibahar 
½ çay kaşığı karabiber 
Tuz 

Dolma malzemeleri: 
800 gr dolmalık iri boy biber 
¼ su bardağı zeytinyağı 
1,5 su bardağı su 
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Yapılışı: 
Çukur bir kâseye pirinçleri alıp üstünü kaplayacak kadar sıcak, ancak 
kaynar olmayan suyu dökün. Su soğuyunca pirinçleri duru suyu çıkana 
dek yıkayın, iyice süzülecek şekilde kenarda bekletin. 
  
Kuru soğanların kabuklarını soyup ince, diş diş kıyın. ¾ su bardağı 
zeytinyağını derin tavaya alın, kızdırın. Altını kısın ve içine soğanları, 
çam fıstıklarını ve 1 silme yemek kaşığı tuzu koyup arada karıştırarak 
saydamlaşana dek -ki 15-20 dakikanızı alacaktır- pişirin. 
  
Ardından soğanlara pirinçleri ekleyip 10 dakika kavurun. Bu arada 2 orta 
boy domatesin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tavaya 
alın, kuş üzümlerini, dereotunu, yenibaharı, karabiberi ve azsa tuzunu 
ekleyin. Tüm malzemeyi harmanlayın ve 3-5 dakika daha pişirin. 
  
Biberleri yıkayın, üzerlerinden kapak kesip sap ve çekirdeklerini çıkarın. 
Dolma içlerini doldurun, biberleri kuşana bir tencereye, açık tarafları üste 
gelecek şekilde yerleştirin. Kalan 2 domatesi dilimleyin, çekirdekli 
kısımlarını çıkarın. Biber dolmalarının üzerine dizerek kapak yapın. ¼ su 
bardağı zeytinyağını, 1,5 bardak suyu ve yarım yemek kaşığı tuzu bir 
kâsede karıştırın, dolmaların üzerine dökün. 
  
Tenceredeki su kaynayana dek orta ateşte daha sonra kısık ateşte 
biberler ve iç malzemesi pişene kadar pişirin. Bu yaklaşık 35-40 
dakikanızı alacaktır. Dolmaları soğuk olarak servis edin. 
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astroloji ajandası  

Sağduyu ve Maneviyat Zamanı  
Geldi Çattı 
Yaz aylarının astrolojik anlamda sıcak olacağını söylemekteydi 
gökyüzü… 
Haziran ayında uyarıları almış olmalıyız. Ülkemiz sınırlarındaki 
gelişmeler ve yaşanan toplumsal olaylar bu eşzamanlılığı işaret 
etmekte… 
Temmuz ayında aldığımız bu uyarıları, sağduyuyla değerlendirirsek, bu 
savaşı eyleme geçmeden de kazanabiliriz. Ama işin sırrı içimize 
dönmekte…  
Bunun göksel işaretlerini birlikte okuyalım şimdi… 
 
3 Temmuz’da savaş gezegeni Mars, hiç rahat etmediği barış yanlısı 
Terazi burcunda olacaktır. Yani huzur için savaşmak isteği ortaya 
çıkacaktır. Görüldüğü gibi ters çalışan bu enerji, savaşın dışarıda değil 
içeri de verilmesi anlamına gelir. Enerjimizi içeride kontrol etmezsek, 
dışarıda öfke patlamaları yaşayabiliriz. 23 Ağustos’a kadar devam 
edecek bu dönemi çok iyi yönetmeliyiz. Bu süreç içinde her türlü 
şiddetten uzak durmalı, hatta zorunlu haller dışında tıbbi 
operasyonlardan bile sakınmalıyız.  
 
Temmuz’un 2’si ile 4’ü arasında etkili olacak gergin Dolunay, ay içinde 
gündem gelmiş konuları iyice tetikleyebilir. Olaylar en üst seviyeye 
gelecektir. Ama yine de olaylara, kişilere yönelmek yerine neye, niye, 
nasıl tepki verdiğimize dikkat etmeliyiz.  
 
5 Temmuz yakınlarında bunu ne ölçüde başardığımızı kolaylıkla 
görebiliriz. Eğer içimizde aradığımız huzuru bulabilmişsek dışarıda hoş 
sürprizler bizi bekleyecektir. Özellikle ilişkiler açısından beklenmedik 
olaylarla karşılaşabiliriz. İkili ilişkilerimize ne kattıysak aynı oranda cevap 
alabiliriz. Sürprizlerin güzel olması için ilişkilerimize yatırım yapmalıyız.  
 
11 Temmuz yakınlarında ise, özellikle önem verdiğimiz, otorite olarak 
kabul ettiğimiz kişilerle aramızda gerginlikler oluşabilir. Karşıdan gelen 
eleştiriyi olumlu yönde değerlendirirsek olayların akışını değiştirebiliriz. 
Böylece Ağustos’un ilk günlerinde yine gergin geçecek Dolunay’a iyi 
hazırlanmış oluruz.  
 

Asude ARGUN 
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15 Temmuz’dan birkaç gün öncesinde kendini iyice belli eden, iletişim 
sorunları gündeme gelebilir. 8 Ağustos’a kadar iletişim gezegeni Merkür 
geri harekette olacaktır. Her türlü yanlış anlamaya açık olduğumuz bu 
dönemde teknik olarak da sorunlarla karşılaşabiliriz. Öncesinden 
bilgisayarımızı yedeklemek, her türlü arızalara alternatif plan yapmak 
gerekli olacaktır. Önemli anlaşmaları bu dönemde imzalamak yerine, 
gözden geçirip üstünde çalışmak, sonradan iptal edilmemesine 
yarayacaktır.  
 
Ayın en önemli vurgusu olan, “enerjimizi kontrol etme” konusunu hiç 
ihmal etmemeliyiz. Zira ayın 19’unda doğacak Yeniay’a kadar gittikçe 
hırçınlaşabiliriz. Olaylar tamamen kontrolden çıkabilir. Üzerimizdeki 
baskı artarken dayanma gücümüz düşebilir. Bunu dış dünyaya saldırmak 
yerine tamamen içe dönmeye yönlendirdiğimizde, gerçek bir aydınlanma 
yaşayabiliriz. Doğan bu Yeniay, güzel bir eşzamanlılıkla, manevi 
değerlere dönme zamanı olan Ramazan ayını başlatacaktır.  
 
2012 fenomenini yaşadığımız bu yıl içinde manevi değerlerinde 
yıpratılacağı olaylar gündeme gelebilir. Her türlü bilgi ve inanç karmaşası 
yaşanabilir. 22 Temmuz yakınlarında inançları ilgilendiren konularda 
olmadık olaylarla karşılaşabiliriz. Yanlış bilgilenmenin ortaya çıkacağı 
gereksiz tartışmalar içinde olmamalıyız. Maneviyatımızı korumalıyız.  
 
26 Temmuz yakınları münakaşalara açık zamanlar olacaktır. 
İnatlaşmalar, mücadeleler ve gerginlik yaratan olaylar ortaya çıkabilir. 
Egonun yarattığı tuzaklardan uzak durmalı, kendimizi ifade etmek için 
savaşmak gerekmediğini anlamalıyız. İnadın işe yaramadığı bir yazdan 
geçtiğimizi unutmamalıyız.  
 
Temmuz’un son günlerinde ay boyunca ilişkilerimizi ne kadar 
geliştirdiğimizi görebileceğiz. Yakaladığımız iç huzuru dışarı 
yansıttığımızda, aşamayacağımızı sandığımız engelleri kolayca 
geçeceğiz. Tersi durumunda Ağustos’un oldukça yıpratıcı etkilerine açık 
olduğumuzu unutmamalıyız.  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Ailevi konuların öne çıktığı bir aydan geçiyorsunuz. Bir yandan aile içindeki konuların 
sorumluluğunu almalı, bir yandan da kariyerinizle ilgili konuları ihmal etmemelisiniz. 
Özellikle ikili ilişkiler, evlilikten yana sert gelişmeler gündeme gelebilir. Fevri davrandığınız 
takdirde ilişkinin kopma noktasına gelecektir. Sakin olmalı, fevri davranmadan empati 
kurmaya çalışmalısınız.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Ay içinde pek çok kısa ziyaret yapmanız gerekebilir. Yakınlarınız, kardeşlerinizle ilişkileriniz 
önem kazanacaktır. Ticari konular gündeme geldiğinde acele kararlar almamalısınız. 
Özellikle imza atacağınız anlaşmalara dikkat etmelisiniz. Sağlığınızı da yormadan 
ilerlemeniz gerekecektir. İşler sizin istediğiniz gibi gitmese bile elinizden geleni 
yapmalısınız.  
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 

Maddi konulara daha dikkat etmeniz gereken bir aydan geçmektesiniz. Harcamalarınız 
artacağı için daha iyi hesaplama yapmalısınız. Yakın çevrenizde ters giden şeylere tepki 
vermekten uzak durmalısınız. Aşk hayatınızda iniş çıkış yaşamanız olasıdır. Çocuklarla ilgili 
konuları da ciddiye almalı, sakin ama kararlı bir şekilde çözüme odaklanmalısınız.  

YENGEÇve yükselen 
YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz Bu ayı kendinize yönelerek kullanmalısınız. Başta sağlığınızı, ilişkilerinizi düzeltmek 

yönünde adımlar atmalısınız. Maddi açıdan kalıcı adımlar atmanız gerekiyorsa beklemede 
kalmanız iyi olacaktır. Hızlı karar verirseniz yanılabilirsiniz. Aile içinde artan hareketlilik 
sinirlerinizi bozabilir. Özellikle aile büyüklerinizin sağlığını ihmal etmemelisiniz.  

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Bu ayın son günlerine kadar olaylar çok da sizin istediğiniz gibi yol almayabilir. Kontrol 
edemeyeceğiniz olaylara tepki vermek yerine alttan almalısınız. Her türlü hastalık, 
rahatsızlık gibi konulara duyarlı olmalı, ama gereksiz endişeler taşımamalısınız. 
Yakınlarınız, kardeş ya da komşularınızla ilgili çok da hoşunuza gitmeyecek olaylar 
gündeme gelebilir. 

BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 aralık 

Bu ayı gelecek günleri planlamaktan yana kullanmanız işe yaratacaktır. Ajandanızı 
programlandırmak için fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Yanı sıra sosyalleşmeye özen 
göstermelisiniz. Ancak maddi konularda bu kadar iyimser olmamalısınız. Harcamalarınızı 
iyi kontrol etmeli, detayları atlamamalısınız. Ekonomik açıdan risk almadan ayı geçirmeniz 
iyi olacaktır.   
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AKREP ve yükselen AKREP 
23 aralık - 21 aralık 

Yeni kişilerle tanışma, yurtdışı, yabancılarla birlikte fırsatınız olabilir. Bu ayı iyi 
değerlendirirseniz gelecek ay işinizle ilgili ilerlemeler yaşayabilirsiniz. Ancak konsantre 
olmakta zorlanacağınız bu süreçte öfkenize hakim olmalısınız. Sağlıkla ilgili konuları ortaya 
çıkarsa görmezden gelmemelisiniz. Daha iyi günlere hazırlık yaptığınızı düşünerek hareket 
etmelisiniz.  

YAY ve yükselen YAY 
22 aralık - 21 Aralık 

Ay içinde ortaklaşa paylaşımlara çok dikkat etmelisiniz. Özellikle borç, alacak, kredi 
konularında yavaş hareket etmeli, risk almamalısınız. Sigorta, prim, nafaka, vergi gibi 
ödemelere karşı hazırlıklı olmalısınız. Gelecek günleri planlarken maddi konuları da dahil 
etmelisiniz. Arkadaşlarınız arasındaki gerginlikleri telafi etmeniz gerekebilir. Ancak 
arabuluculuk yaparken kendinizi yıpratmamalısınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

İkili ilişkilerin çok öne çıkacağı bir ay sizi bekliyor. Evlilik, ortaklık gibi konularda daha 
hassas olmalısınız. Partnerinizle yakın ilişki kurmalı, onu anlamaya çalışmalısınız. Ayrıca 
işinizle ilgili ek sorumluluklar yüzünden oldukça gerilebilirsiniz. Yaşadığınız bu olayların çok 
da gizli kalmayacağını, herkes tarafından gözlenebileceğini bilmeli, ona göre adım 
atmalısınız. 

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Detaylara konsantre olmanız gereken yoğun bir program sizi beklemektedir. Verimli, pratik 
olmanız gerekecektir. Size yardım edenlerle iyi ilişkiler kurmalı, işlerinizi organize 
etmelisiniz. Yoğun programda asla sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Yurtdışı, basın, yayın, 
hukuk ya da turizm konusunda ters giden olaylar yaşarsanız inat etmemeli, enerjinizi boşa 
harcamamalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Hayatın zevklerine daha yakın bir aydan geçmektesiniz. Sanat, spor, hobiler ya da yaratıcı 
işlere yönelebilirsiniz. Çocuklarınızı da ihmal etmemelisiniz. Ancak konu maddiyata gelince 
bu kadar rahat hareket etmemelisiniz. Ortaklaşa gelir ve giderler konusunda stresli 
zamanlar yaşayabilirsiniz. Kredili hesapları iyi kontrol etmelisiniz. Sağlık açısından her türlü 
operasyondan kesinlikle uzak kalmalısınız. 

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 aralık - 22 aralık 

Göz önünde olacağınız günler sizi beklemektedir. Kariyeriniz, işiniz için önemli adımlar 
atabilirsiniz. Dikkatini çekmek istediğiniz insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Saygınlığınız, 
tanınırlığınız artacaktır. Ancak kişisel konularda sınandığınızı kabul etmelisiniz. Kendinizi 
ve ilişkinizi yıpratmamaya çalışmalısınız.  
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Cemile Sönmez 

şiir 
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Pierre Loti'deyim 
Bir resmin içindeyim. 
İnsanlar denizde dalgalar gibi 
İnsanlar kıpır kıpır 
Heyecanlar gibi. 
  
Pierre Loti'deyim   
Epey yükseklerdeyim 
Gözümün alabildiği her yerde camiler 
Bir duanın içinde gibiyim. 
  
Pierre Loti'deyim   
Gölgede gibiyim 
İstanbul kocaman önümde 
Ben bir nokta gibiyim 
  
Pierre Loti'deyim   
Bir şiirde gibiyim 
Kuşlar uçuşuyor etrafımda 
Ve ben, beyazdan bir tüy gibiyim 
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Pierre Loti'deyim   
Kalabalıklar içindeyim 
Hava sıcak, sımsıcak 
Mezarlıklar gölgesindeyim 
  
Pierre Loti'deyim   
Bir yanım kara, bir yanım beyaz 
Tutulmuş bir yanım… 
Bir yanımsa tutsak 
Sen söyle Pierre Loti 
Kim bu etrafımı dolduran 
Bir yığın korkak 
  
Pierre Loti'deyim   
Ne Haliç'i anlayabilir bu kalabalık, 
Ne beni… 
Adresim belli ama 
Yine de çıkmaz sokakta gibiyim. 
  
Pierre Loti'deyim 
Sesin yaklaşıyor kulaklarıma 
Gözlerine dolar gibiyim 
Ağır ağır yaklaşıyorsun 
Artık sendeyim, 
O resimde bir darbeyim. 
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fotoğraf: Burak Dursun 
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