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Martı dergisini her ay hazırlarken, farklı alanlarda farklı 
tempolarda çalışan bizler “kırk martıdaş” hayal ediyor, 
düşünüyor, yaşıyor ve sizin için yazıyoruz. Her birimiz 
mevcut işinin yanında özel zaman ayırıyor, araştırıyor, 
geziyor, fotoğraf çekiyor, yazıyor  ve paylaşıyoruz.  
 
Yine farklı konular, farklı yerler ile elinizin altında martı 
dergisi; okuyun, paylaşın ve okutun.  
 
Öğrenmek farkındalıkla mümkün, bilmek yapmak demek 
değil. Dergimizde okuduğunuz tüm yazarlarımız öğrenmeyi 
bilmenin ötesine, yapmaya taşıyanlar.  
 
Heyecanla paylaştığımız konuları okumakla kalmayıp 
hayatınıza eklemek adına eyleme geçmenizi diliyorum. 
 
Yıl 2007, kendime mesaj olarak yazdığım dizeleri 
paylaşıyorum… 
 
“Yaşamda heyecanını hiç yitirmeyen öğrenci, hiç 
yorulmayan kaşif ol… 
Yaşama hep yenilikçi, araştırmacı, şaşırtıcı, önyargısız, 
hoşgörülü, iyimser ve tutkulu bak… 
Potansiyeli en yaratıcı performansla işleyip, pozitif enerjiyi 
açığa çıkar… 
Sevgi, güven ve inançla dostlar kazanırken, güzellikleri 
yürekten paylaş…” 
 
Martı Facebook hesabımıza bu adresten 
facebook.com/MartiDergisi Twitter hesabımıza 
twitter.com/martidergisi adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın ve farkı görün… 

yasemin ne der 
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Aslı Nuhoğlu 
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Avrupa Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği’ne (TOYCO) giden ilk 
adım Türkiye’de atılıyor! 
 
Önüm, arkam, sağım, solum müze ! 
  
İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından gerçekleşecek toplantıya aralarında 
Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Belçika ve Portekiz’in de olduğu 14 ülkenin 
oyuncak ve çocuk müzelerinin temsilcileri katılıyor. Toplantıya Avrupa Müzeler 
Forumu (EMF) ve Avrupa Müzeler Akademisi’nin (EMA) yöneticileri de eşlik 
edecek. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde yürütülecek etkinliklerin ana 
konusu, ülkemizin tekstil kültürünün çocuk dünyasına yansıttığı zenginliği 
vurgulamak amacıyla “Bezbebek” olarak belirlendi. Türkiye Tekstil Sanayii 
İşverenleri Sendikası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği TOYCO buluşmasının 
simgesi olarak, kültürümüzde doğum yapan kadınları ve çocukları koruyan, 
onlara hayat veren Kübey Hatun tanıtılacak. Kübey Hatun’un sanatçı Fatma 
Tuncer tarafından bu buluşma için yapılacak bezbebek oyuncakları katılımcı 
müzelere armağan edilecek. 
 
Buluşmaya katılacak müze temsilcileri, 15 Kasım’da Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kurulan Oyuncak Müzesi’nin açılışına katıldıktan sonra, 
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Oyuncak Müzesi’ni ziyaret 
edecekler. TOYCO toplantılarının  üçüncü kenti olan İstanbul’da, 19-20 
Kasım tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde büyük buluşma 
gerçekleşecek.  Sunay Akın’ın yönetimindeki iki günlük toplantıda aralarında 
Nürnberg Oyuncak Müzesi, Paris Oyuncak Bebek Müzesi, Roma Çocuk 
Müzesi, Stokholm Oyuncak Müzesi, Brüksel Oyuncak Müzesi, Lizbon 
Oyuncak Müzesi’nin de bulunduğu müze temsilcileri kuruluş öykülerini, 
deneyimlerini ve etkinliklerini paylaşacaklar. Akademisyenlerin ve 
öğretmenlerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği toplantılar halka açık olacaktır. 
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Ana sponsorluğunu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasının üstlendiği, 
Faber-Castell, Tadım Gıda, Kia, Deniz Bank, İş Bankası Kültür Yayınları, 
Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin destek olduğu tarihi 
buluşmada, her ülkenin beraberinde getirdiği çocuk ve oyuncak kültürünü 
anlatan birer oyuncağın yer aldığı sergi de düzenlenecek. 
  
 Ayrıntılı Bilgi için; 0216 359 45 50-51  
 asli@istanbuloyuncakmuzesi.com ile iletişime geçebilirsiniz. 
  
TOYCO (Avrupa Çocuk ve Oyuncak Müzeleri Birliği) Buluşması 
Yer : Caddebostan Kültür Merkezi 
Tarih: 19Kasım- 20 Kasım 
Saat: 10:00-18:00 
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Dilek Eriklili Beck 

Sandy Kasırgası 

amerika’dan bildiriyorum 
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Amerika’nın neredeyse üçte birini 
kapsayan Sandy kasırgası, bir hafta  
önce (24 Ekim 2012)  Jamaika’yı, 
Karayip adalarını ve Küba’yi etkilemiş 
, 69 kişinin ölümüne neden olmuştu. 
Bundan önceki yıllarda kasırgaların 
rutin yolu hep Florida ve Meksika 
Körfezi eyaletleri idi.  
 
  

New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşayanlara kasırgaların etkisi hep bir 
kaç gün süren güçlü yağmurlardı. Biz  bu deneyimi  geçen yıl yine çocukların 
cadılar bayramını kutlamalarını  bir hafta geciktiren Irene kasırgasında 
yaşadık. Henüz yaprakları dökülmemiş ağaçları deviren ve ekim ayı sonunda 
biller yelling ilk kart farinas ile tanıştıran Irene ve bir yıl sonra daha güçlüsü,  
çapı 1600-1800 km  saatteki hızı 130-145 km. yi bulan devasa kasırga 
Sandy. 
 
Üç dört gün önce meteoroloji mühendisleri, kasırganın etkileyeceği eyaletleri, 
derecesini ve yaşanacakları televizyon kanalları ile halka duyurdular. 
 
Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu(FEMA), halkın kasırga gelmeden bütün 
hazırlıkları tamamlamasını istedi. 
 
Evlerinin bulunduğu konumu iyi bilmeleri, su altında kalabilecek bölgede ise 
derhal sığınaklara veya güvenli bölgelere gitmeleri tembih edildi. 
 
Bir  haftalık yiyecek ve su stoku,evlerin, işyerlerinin camlarının kepenk ile 
kapatılması, acil durumda kullanılacak jeneratörün hazır olması,arabalarının 
deposunun dolu olması, evi boşaltmak zorunlu olursa en gerekli belgelerin ve 
evrakların yanlarına alınması gibi uyarılar yapıldı. Kasırgadan en çok 
etkilenecek bölgelere zorunlu tahliye emri verildi. 
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24 saat içinde kasırganın ilk vuracağı kara parçasının New Jersey 
eyaletindeki Atlantic City civarı olacağı bilgisi verildi ve oradaki kumarhaneler 
kapatıldı. 
  
Pazar akşamı (28 Ekim) yapılan anonsta New York, New Jersey civarındaki 
okullar Pazartesi ve Salı günleri kapalı olacaktı. Bunu Manhattan adasındaki 
meşhur  Broadway şovlarının 1-2 gün ertelenmesi izledi. Subway, otobus ve 
tren seferleri iptal edildi. New York ve New Jersey eyaletlerini birbirine 
bağlayan Lincoln ve Holland tünelleri ve birçok köprü güçlü rüzgar 
dolayısıyla  ulaşıma kapatıldı. 
  
Bu bölgedeki en büyük 3 havaalanı  J.F.K, La Guardia,Newark Liberty  
12.500 uçuşu iptal etti ve bir süreliğine kapatıldı. 
  
Tarihinde sadece 1888 yılındaki kar fırtınası yüzünden iki gün kapatılmış olan 
New York Borsası da tekrar kasırga nedeniyle iki gün işlemlere ara verdi. Acil 
durum ilan edildi.İnsanlar evlerine kapandı ve bir anda bir çok yer hayalet 
şehre döndü. 
  

Pazartesi (29 Ekim) öğleden sonra 
başlayan kuvvetli rüzgar, akşam 
saatlerinde hızını 130-145 km. kadar 
çıkardı. Dev dalgaların boyu okyanus 
kıyılarında 4 metreyi bulurken, iç 
kesimlerde 3 metre civarında idi. 

Salı günü sabahı(30 Ekim) fırtına,yerini yağmura bırakmıştı. Televizyon, en 
çok etkilenen okyanus ve nehir kıyısında yaşayanların evlerinin  ve araçlarının 
sular altında kaldığını gösteriyordu. Son rakamlara göre 8.5 milyon kişi 
elektriksiz bir durumda ve bu arızaların giderilmesi en az 10 gün sürecek. 
Ölen sayısı şimdilik 40 kişiye ulaşırken, trofoların düşmesi ya da elektrik 
kontağının neden olduğu yangınların sayısı da az değil. Manhattan adası 
,Hudson ve East nehrinin arasında kaldığından, su taşmalarından çok 
etkilendi. Herkesin toplu taşıma aracı olarak kullandığı subway (metro) 
sistemi 108 yıl önce inşa edildi ve bugün çok büyük bir bölümü sular altında.  
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New York Valisi Andrew Cuamo’da  bugünkü basın toplantısında ”100-200 
yılda bir böyle büyük doğa olaylarına tanık olan New York’un, bunun her bir 
iki yılda bir gerçekleşmesine hazır olmadığını” vurguladı.  
  
New York Belediye başkanı Michael Bloomberg ve Vali Cuamo “Küresel 
Isınma” ya bağlı olarak artan kasırga sayısı, buna hazır olmayan New York 
için çok maliyetli olmasına rağmen, Kasırga bariyerleri inşa edilerek 
çözülebileceğini söyledi. 
  
İklim uzmanları böyle büyük kasırgaların ülkeye maliyetinin 60 milyar dolar 
olacağı görüşünde. Ancak, ülkede seçimlere çok az bir süre kala ne Romney 
ne de Obama Küresel ısınma ve çözüm yolları için ne tür bir politika 
izleyeceklerini açıkça belirtmedi.(Ülkede artan kasırga sayısında her yıl artış 
olmasına rağmen) 
  
Ve Amerika’dan bir Sandy Kasırgası da böylece geçti. Geriye çok büyük 
hasar ve evini, işyerini, arabasını , sevdiklerini kaybeden insanlar 
bırakarak…. 
  
  
  



The Macallan Guinness Rekorlar  

Kitabı’na Girdi! 
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Single malt viskilerin Rolls Royce’u olarak da tanınan The Macallan, 
“açık artırmada satılan en pahalı viski” olarak Guinness Rekorlar 
Kitabı’na girdi. New York’ta 2010 yılında yapılan bir açık artırmada 
4n dolar gibi rekor bir fiyata alıcı bulan Ünlü Lalique markasına ait 
kristal içki sürahisindeki 64 yıllık The Macallan viskisi Cire Perdue, 
artık bir Guinness rekoru sahibi! 
 
The Macallan “Açık artırmada en yüksek fiyata satılan viski” olarak Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Damıtılarak şişelenen en eski ve nadir, 
single malt viski The Macallan, eşsiz bir Lalique içki sürahisine yerleştirildi ve 
New York’ta bir açık artırmada satışa sunuldu.  
  
 

2010 yılında gerçekleşen 
müzayedeye katılanlar tarafından 
yoğun ilgi gören özel şişedeki 64 
yıllık single malt viski, 460 bin 
dolara satılmıştı. Bu rekor fiyatın 
resmileşme işlemleri ise bugüne dek 
sürdü ve geçtiğimiz günlerde 
Guinness tarafından resmi olarak 
onaylandı. 2010 yılındaki satıştan 
elde edilen gelirin tamamı, 
dünyanın gelişen bölgelerindeki 
insanlara temiz ve güvenli içme 
suyuna ulaşma imkanı tanıyan 
“Water”  adlı kuruluşa aktarılmıştı. 
Bu rekor fiyata satış sayesinde The 
Macallan, “Açık artırmada en 
yüksek fiyata satılan viski” olarak 
Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer 
aldı. 
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The Macallan Hakkında 
Viski uzmanları tarafından “Single malt Scotch viskinin Rollce Royce’u” olarak 
tanımlanan The Macallan ilk kez 1824 yılında İskoçya’nın Moray bölgesinde 
Easter Elchies House’ta damıtılmıştır. Dünyanın en çok hayranı bulunan ve en 
çok ödül kazanan single malt viskileri arasında yer alan The Macallan’ın 
haklı şöhreti, olaüanüstü kalitesine ve özgün karakterine dayanmaktadır. The 
Macallan’ın olaüanüstü single malt ürün gamı içerisinde İspanyol meşesi 
fıçıları içerisinde olgunlaştırılan Sherry Oak, Fine Oak ve 1824 serisi yer 
almaktadır.   
  
Brown-Forman Hakkında  
Jack Daniel’s, Finlandia Vodka, Southern Comfort, Herradura Tequila, El 
Jimador Tequila, Woodford Reserve markalarının sahibi Brown-Forman, 
1870 yılında George Garvin Brown tarafından Amerika Louisville’de kuruldu. 
Dünyadaki en büyük on şarap ve alkollü içecek şirketinden biri olan Brown-
Forman, 135’ten fazla ülkede satışta olan 25 şarap ve alkollü içecek markası 
ile dünya çapında 4.120 kişiye istihdam sağlıyor. Brown-Forman Türkiye 
Rémy Martin, Cointreau, Metaxa, The Macallan, The Famous Grouse ve 
Brugal gibi uluslararası markaların da Türkiye’deki satış ve pazarlama 
haklarına sahiptir.  



Duygusal Zekâ Dedikleri… 
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Kendini bildi bileli, gittiği okulların en çalışkanı o olmuştu. Her sene 
sınıf birincisiydi. Matematikten, fenden en yüksek notları o alırdı. 
Üniversite sınavında da kimseyi şaşırtmamış, en iyi okullardan birinin 
mühendislik bölümüne girmişti. Gerçi içine kapanıktı, fazla arkadaşı 
yoktu. Sosyal ortamlarda sıkılır, bazen en yakınındakilerle bile 
ilişkisini sürdürmede zorlanırdı.  Hoş ne önemi vardı ki tüm 
bunların?  
 
Başarılı bir öğrencilik hayatı, en iyi okullardan alınan dereceler, üstüne bir de 
yüksek lisans... Tüm bunlardan sonra, iş yaşamında da başarı garantiydi. 
Yoksa... Değil miydi? 
 
O, hala mesleğine başladığı yerde sayarken, burun kıvırarak baktığı, hatta 
içten içe küçümsediği arkadaşlarından bazıları çoktan kariyer basamaklarını 
tırmanmıştı bile.  Bu insanların çoğunu sosyallikleri ile tanıyordu. Kimi 
okuldaki kulüplerden birinin başkanıydı, kimi basketbol takımında oynuyordu. 
‘Bir yerde hata yaptım’ dedi kendi kendine... Evet, ortada ters giden bir şey 
olduğu kesindi. Peki ama neydi bu? 

 

psikoloji 
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Zaman ne kadar modernleşirse modernleşsin, bazı kavramların tanımını 
genişletmek ya da değiştirmek hala çok zor. Süregelen anlayışların yerine 
yenisini koymak, insanlığın en  zor sınavlarından biri belki de. İşte, farklı 
anlam kazandırılmaya çalışılan bu kavramlardan biri de zeka. İlk “zeka testi” 
nin Fransız okul sistemi için Sorbonne psikoloji laboratuarı yöneticisi Alfred 
Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlandığı ve 
Paris’teki okul çocuklarına uygulandığı günlerden beri ‘zeka’ ölçümlemesi en 
ilgi çekici konulardan biri olmuştur. Zamanla çeşitlenen ve gelişen zekâ 
testleri sonucu sayısal puanlar elde edilmeye başlanmış ve IQ (intelligence 
quotient) kavramı iyice yaşamımıza yerleşmiştir. 
IQ ile ölçülen zekâ gözümüzde belirleyici bir öneme sahiptir. IQ’su yüksek 
birinin ilerde ünlü bir bilim insanı olması neredeyse kaçınılmazdır  çoğumuz 
için. Eğer çocuğumuzun ileri zekalı olduğunu öğrenirsek, gireceği o çok ünlü 
üniversitenin de hayalini çoktan kurmaya başlarız! Aslında pek çok açıdan 
yüksek IQ başarının da anahtarı gibidir. Ama tek başına yeterli midir? Çok 
zeki olduğu halde toplum ilişkilerini yönetemeyen, meslek yaşamında arzu 
ettiği başarıyı yakalayamayan insanlar nerede hata yapıyorlar? Ebeveyn 
olarak gıpta ile baktığımız ve kendi çocuğumuza örnek gösterip 
kıyasladığımız sınıfın en çalışkan çocuğunun, yarının cumhurbaşkanı olacağı 
gerçekten garanti mi? 
IQ’nun kendi başına başarıyı getirmediğinin anlaşılmasıyla beraber, onu 
destekleyecek ya da bulmacanın eksik kısmını tamamlayacak yeni bir kavram 
ihtiyacı da doğdu. 
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
geleneksel tanımlara yeni unsurlar 
eklemek hiç de kolay değil. İşte duygusal 
zeka, yani EQ kavramının da yaşamımıza 
girmesi sancılı ama bir o kadar da etkili 
oldu. Peki ama nedir bu duygusal zeka 
dedikleri? 
 
Duygusal zekâ en genel tanımıyla insanın 
kendisine veya başkalarına ait duyguları 
anlama, sezinleme, yönetme ve 
yönlendirme yetisi, kapasitesi ve 
becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.  

Bu zekaya sahip olanlar özbilinç, azim ve dürtülerini frenleme, başkalarının 
duygularını paylaşabilme gibi özelliklere sahip olurlar. Aslında hepimizin 
yaşamında adına yüksek EQ demesek de, duyguları yönetmede beceri sahibi 
insanlar vardır. Sınıfa girdiğinde otoriteye sağlayan ama öğrencilerine 
desteğini hep hissettiren unutamadığımız lise öğretmenimiz, ne derdimiz 
olursa koşarak akıl danışmaya gittiğimiz en yakın arkadaşımız, toplantıdan 
çıktıktan sonra verdiği ilhamla işimize daha bir sıkı sarılmamızı sağlayan 
müdürümüz... Tüm bu insanların ortak özellikleri duyguları tanıma, yönetme 
ve yönlendirebilme becerileridir. 
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Örneğin tüm çocukluğu boyunca ‘gülmek 
ayıptır, erkekler ağlamaz, topluluk içinde 
duygular gösterilmez’ anlayışıyla büyüyen 
birinin, yetişkinlik yaşamında duygusal zeka 
bakımından çok da şanslı olacağını 
söylemek oldukça zor. 
 
Çocuklarla yaptığım çalışmalar ve aile 
danışmanlıkları sırasında, IQ’nun 
ebeveynler için ne kadar önemli olduğunu 
görüyorum. Çocuğumuzun zeki olması 
elbette istenecek bir özellik.  
 

Duygusal zekâ kavramı ortaya atıldktan sonra konuya dair pek çok araştırma 
da yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre duygusal zekanın 
yoksunluğu aile yaşamı, mesleki başarı, toplumsal ilişkiler gibi pek çok alanı 
etkileyebilmektedir. Ancak iyi haber duygusal zekanın doğuştan gelen bir 
özellik olmadığı. Yazdığı ‘Duygusal Zeka’ kitabı ile milyonlara bu kavramı 
tanıtan Daniel Goleman’a göre, insan beyninin öyle bir yapısı var ki 
çocuklukta alınan duygusal dersler yaşam boyu davranış tarzımızı da 
belirliyor. 

Ancak bu zekayı parlatmak, çocuğun 
başarısının yalnızca alacağı notlarla sınırlı 
kalmamasını sağlamak için yapmamız 
gerekenler var.  
 
Çocuklarımızın duygularını tanımalarına ve 
göstermelerine izin vermek, bu duyguları 
kabullenmek ve anlamak, kendi duygusal 
zenginliğimizle onlara örnek olmak çok 
önemli.  

Yalnızca ders çalışmaya mahkum edilen, duygusal yaşantısı, hayal gücü ve 
iç dünyası ihmal edilen çocukların ilerinin mutlu ve başarılı bireyleri 
olmalarını beklemek ne yazık ki hiç gerçekçi değil.  Tıpkı Küçük Prens’te 
yazdığı gibi: ‘Kişi gerçeği kalbiyle görür, esas olan gözle görülemeyendir.’ 
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Yazılarının sonunda “Sevgiyle nefes alın” der sevgili Yasemin Sungur. Sağı 
solu, içi dışı sevgi dolu bir insandır o. Yaşamda bizim en sadık eşlikçimizin 
nefes, onu anlamlı kılanın da sevgi olduğunun farkındadır ve her fırsatta 
bizlere hatırlatır. 
 
Artık pek çoğumuz sevginin ruhumuzu ne kadar beslediğini biliyoruz. Nefes 
için aynısını söylemek güç. Özellikle kurumlarda verdiğim Nefes Farkındalığı 
seminerlerinde ilk dakikalarda katılımcıların gözlerinde ‘’Allah’ım, artık nefes 
almak için de mi eğitim almamız gerekiyor’’ bakışını yakalayabiliyorum. 
Haklılar da! Dört yıl kadar önce tesadüfen katıldığım bir seminerde kısacık bir 
nefes egzersizi yapana kadar ben de nefesimin bedenim ve ruhum üzerinde ne 
kadar etkili bir araç olduğunun ve onu nasıl limitlediğimin farkında değildim.  
 
Hepimiz dört yaşlarına kadar mükemmel bir diyafram nefesi ile yaşıyoruz. 
Daha sonra çeşitli korkular, endişeler, öfkelerle tanışmaya başlıyoruz. 
Kendimizi ifade edemediğimiz durumlar oluyor ve ayrıca birtakım fiziksel 
sağlık problemleri yaşıyoruz. 

farkındalık 
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Biz tüm bunları deneyimlerken farkında bile olmadan nefesimizi tutmaya 
başlıyoruz. Yıllar içinde geliştirdiğimiz bu kısıtlı nefes alışkanlıkları bir yandan 
bedenimizdeki oksijen seviyesini düşürürken diğer yandan da bedenimizde 
nefesle akan yaşam enerjimizi-dengemizi olumsuz yönde etkiliyor.  
 
Oksijen bedenimizin sağlıklı kalabilmesi için en önemli ve öncelikli 
parametrelerden. Nefes almadan yaşayamayacağımıza göre yaşamsal tüm 
süreçleri başlatan şey nefes. Hücre yenilenmesi, detoksifikasyon, bağışıklık 
sistemi gibi yaşamsal birçok süreç nefes alma alışkanlıklarımız ile şekilleniyor. 
Tıpta anaerobik hastalıklar olarak tanımlanan birçok rahatsızlık hücrede 
yeterli miktarda oksijenin bulunmamasından kaynaklanıyor. Kanser bunlardan 
sadece birisi…Konu hakkında daha detaylı bilgilere ve bilimsel araştırmalara:   
http://www.transformationalbreathing.com/media/articles.aspx  ve  
http://www.studyoprana.com/makaleler.php sayfalarından ulaşabilirsiniz.  
Nefesimizi tutmamızın en tipik sebebi, gün içinde yaşamak istemediğimiz stres 
içeren durumlardır. Nefesimizi tutarak bir anlamda gerçekleşen deneyimi 
reddediyoruz. Diyafram bölgenizdeki kas gruplarını kasarak hem bizi 
fizyolojik olarak rahatlatacak oksijen girişini limitliyoruz hem de sorunu 
çözmemizi psikolojik olarak kolaylaştıracak duygusal dengeyi kaybediyoruz. 
Dahası nefesimizi tutarak o anda yaşanan olumsuz deneyimi hücre hafızasına 
kaydediyor ve daha sonraki deneyimlerimizde bizi limitlemesine neden 
oluyoruz.  

http://www.transformationalbreathing.com/media/articles.aspx
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Günlük olarak yapılabilecek kısa nefes egzersizleri ve stres içeren anlarda 
soruna değil çözüme odaklı kalmak ve derin diyafram nefesleri alıyor almaya 
dikkat etmek yaşanan soruna akılcı çözümler üretebilmek anlamında bizlere 
oldukça faydalı olabiliyor. Diyafram kası kaburgalarımızın altına bağlı bir kas 
dokusudur. Karın boşluğu ile göğüs boşluğunu ayırır. Nefes aldığımızda 
aşağıya doğru genişleyen bir yapıya sahiptir. Bu hareketin ciğerlerimizde 
yarattığı basınç farkı oksijenin bedende dolaşımına olanak verir. Bu sebeple 
nefes alırken karnımıza doğru diyafram kasımızı kullanarak nefes almak çok 
önemlidir. Ancak bu şekilde nefes karında başlar ve tüm bedenimize yayılır. 
Günlük egzersizlerinizle ilgili olarak www.studyoprana.com sayfamda yer alan 
hocam Dr. Judith Kravitz’in ‘’100 nefes egzersizi’’ ses kaydından 
faydalanabilirsiniz.  
 
Yaşam ancak nefes almakla mümkün. Aldığımız her bir nefesin farkında 
olmak ve ‘’neden nefes aldığımızı’’ hatırlamak bizi hayallerimize ve 
hedeflerimize bağlayan olağanüstü bir araç. En sevdiğim yazarlardan Stefano 
E. D'Anna ‘’ Kendini yenmek kadar kutsal bir savaş; kendi sınırlarını aşmak 
kadar büyük bir zafer yoktur. Bütünlük, oluşun bir iyileştirme sürecidir. Bin 
yıllık inanışların tersine çevrilmesini; olumsuz duyguların ve yıkıcı düşüncelerin 
bir dönüşümünü, öz denetime ulaşmayı, yiyecekler, uyku ve nefes üstünde 
egemen olmayı gerektirir’’ der. Günümüzde ilk nefesimiz ve son nefesimiz 
arasındaki süreci sağlıkla geçirmemizi destekleyen o kadar çok araç var ki. 
Yeter ki ‘’yaşıyor’’ olduğumuzun farkına varalım, sevgi ve üretime 
odaklanalım.  
  
Gerisi gerçekten geliyor 

http://www.studyoprana.com/
http://www.studyoprana.com/
http://www.studyoprana.com/
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Şimdi zamanı değil 
Yola çıkınca gel. 
Ben hayalini alırım 
Sen son halinle gel. 
 
Şimdi zamanı değil 
Gün doğarken gel. 
Çok karanlıkta kaldım 
Sen güneşim ol gel. 
 
Şimdi zamanı değil 
Herkes gelmiş, gitmiş, demiş 
Suskunluklar sonunda gel. 
Miş'leri yak gel. 
 
Tüm zamanların en ortasındayız 
Kalan anları topla gel. 
Sana kapadım gözlerimi 
Yine rüyam ol, rüya gibi gel. 
 
25.08.2012 
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Son yıllarda tıp çevrelerinde “aşırı teşhis” 
in insan sağlığına zararları ve iş 
çevrelerinde de “aşırı analiz” başarıya 
olumsuz etkileri çokça irdeleniyor. İşte 
bunlardan kurtulmanın ya da korunmanın 
bazı ipuçları... 
 
 

Aşırı teşhis için tartışmalar iki nokta üzerinde yoğunlaşıyor: 
  
• Gelişen tıp ve ultra-hassas tetkik yöntemleri insan vücudundaki 

önemsiz, ufak tefek problemleri, anormallikleri dahi saptayabiliyor. 
Oysa tedavi yöntemleri henüz tam o, problemli noktaya yönelmiş 
hassasiyette iyileştirmeler yapamıyor.  
 

• “Hastalık” tanımlamaları ve sınırları ticari amaçlar için abartılıyor, 
esnetiliyor.  

 
Erken teşhis adına gerçekten önemlilerin yanı sıra bulunan her tür 
aksaklığın da onarılmaya, tedavi edilmeye çalışılması yarar değil, zarar 
doğuruyor. İlaçların, tedavi yöntemlerinin yan etkileri sağlıklı hücreleri de 
etkiliyor, bozuyor. İyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek şöyle dursun; 
tam tersine insanlar bu nedenlerle sağlıksızlaşıyor. Çok erken yaşlarda 
sürekli kullanılan ilaçlara ve bunların yan etkilerine mahkum oluyor. Bunları 
değerlendirince insan “e doğru hakikaten” diyor. Bu konuda The 
Telegraph’da yayınlanan yazıya göz atmanızı öneririm.  

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9297385/Healthy-people-being-harmed-by-over-diagnosis.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9297385/Healthy-people-being-harmed-by-over-diagnosis.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9297385/Healthy-people-being-harmed-by-over-diagnosis.html
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Over-Thinker’lar – Aşırı Düşünenler, Aşırı Analizciler 
  
Benzer şekilde iş, hayat ve başarı konusunda da “aşırı analiz etmenin”, fazla 
irdelemenin, aşırı düşünmenin başarısızlık, mutsuzluk getirdiği savunuluyor. 
“Genel kural olarak düşünmek iyi bir şeydir, yararlıdır, gereklidir ancak her 
şeyde olduğu gibi fazlası zararlıdır!” deniyor.   
 
Fazla düşünen insanların basit, yalın şeyleri dahi karmaşıklaştırıp, 
zorlaştırabilen bir yetenek geliştirdikleri; durgunluk, engellenme, yorgunluk, 
anksiyete hissettikleri, hatta sonunda hastalık sahibi oldukları iddia ediliyor.  
 

Her şeyi etraflıca 
düşünenler zaman içinde 
insanların 
söylediklerinden farklı 
anlamlar çıkarmak, 
daima ve önce 
olumsuzlukları bulmak ve 
obsesif kompulsif 
bozukluklar sergilemek 
gibi özellikleri 
geliştiriyorlar.  
 
Özellikle ve adeta kendi 
kendilerini sabote etmek 
konusunda 
uzmanlaşıyorlar. Bunları 
yaptıkça da çevreleri 
tarafından itici bulunan 
tiplere dönüşüp, yalnız 
kalıyorlar. Ve çoğunlukla; 
başarısızlık, mutsuzluk 
için gerekli ön koşulları 
sağlayıp, kısır döngüye 
giriyorlar…  
 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Obsesif_kompulsif_bozukluk
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Aşırı Analizden Kurtulmak İçin İpuçları:   

• Mükemmeli beklemekten vazgeçin. Mükemmel zaman, mükemmel 
koşullar vb. diye bir şey yoktur. Hırslı, tutkulu olmak, daha iyisini aramak 
geliştirir ancak gerçekçi olmayan koşulları zorlamak kitler.  

• Varsaymayın, zannetmeyin. Önsezilerinizin farkında olun ama gerçeklere 
ve delillere itibar edin.  

• Proaktif olun. Teorik alandan, düşüncelerinizden çıkarak, her gün sizi 
hedefinize yaklaştıracak en az bir şey “yapın”. Aksiyon alın.  

• Kendinize doğru sorular sorun. Sizi olumlu, pozitif etkileyecek; pratik, 
üretken ve ilerletici, çözümcü sorularla yönlendirin.  Bilincinizi bu şekilde 
geliştirin.  

• Hiç kimse kendi hakkında tam objektif olamaz. Size ayna tutacak, 
gerçekçi geri bildirimler verecek koç, mentor, arkadaş, antrenör edinin. 
Dikkat edin, bulduklarınız size duymak istediklerinizi değil, duymaya 
ihtiyacınız olanları söylesin.  

• Kendinize “vasattan 
kaçıyorum, muhteşem 
olanı arıyorum” falan gibi 
kaçış mazeretleri 
yaratmayın. 
Tartışılmayacak somut 
planlar yapın ve onlara 
odaklanın. Plan revizyonu 
ile ha bire karar 
değiştirmeyi karıştırmayın.  

• Yapamadıklarınızı haklı çıkarmaya ve açıklamak için çaba harcamaya 
son verin. Samimi olmayı deneyin. Çok etkin bir yoldur ve özgürleştirir.  

http://ufuktarhan.com/detay.asp?id=2042
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• Sırf kendinizi tatmin için dahi olsa “Başarı Günlüğü” tutun. 

Düşüncelerinizi, kararlarınızı, davranışlarınızı yazın. Değişimi ve 
ilerlemeyi gözlemek; duygularınızı diri tutmanız, odağınızı koruyup, 
motive olmanız için müthiş bir yoldur. 

 
• Beyninize tatil yaptırın. Zaman zaman durun! Olduğunuz ana tam girin. 

Şimdiyi tam yaşayın. Bazen durun, başka hiçbir şey yapmayın. Bu her 
yerde gerçekleştirebileceğiniz bir şeydir. En kolay başlama yollarından 
biri ise sevdiğiniz bir müziği dinleyerek kendinizi kaybetmektir. Bu 
konuda okumanız için tavsiye; Eckhart Tolle – Şimdinin Gücü. 

 
• Kafanızda gezinen düşünceler çeşit çeşittir.  Bazıları hiç işe yaramadan 

öylece dururlar. Sizi boşuna meşgul ederler. Bazıları sıkışmıştır, bir türlü 
çıkamazlar. Oysa bir ortaya çıksalar ne çok yararları olacaktır. Bazıları 
da bar bar bağırır, korkutur, dikkatinizi dağıtırlar. Onları da susturmak 
gerekir. Ne demek istediğimi daha iyi anlamak için beyninizi size ait, 
dairelerini kiraya verdiğiniz bir apartman; bu saydığım düşünceleri de 
kiracılarınız gibi düşünün.  

http://www.idefix.com/kitap/eckhart-tolle/urun_liste.asp?kid=43284
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Bir şehri gezmek, öğrenmek, onu okumak, onu görmek, onu 
anlamak, mesleki olarak ayrılmaksızın hepimizin seyahatlerinin ana 
temasıdır. Şehri gezen bir mimarsa, şehrin dünü, bugünü ve yarınını 
bildiği için, bizlerden daha farklı bir bakış açısıyla şehri izler. Farklı 
bakış açısı ve mimari bilgisiyle Yüksek Mimar Kurtul Erkmen ile ilk 
söyleşimizi Viyana, Viyana mimarisi ve şehrin izlenimleri üzerine 
gerçekleştirdik. 
 
“Güneşin altın pırıltıları, 
Yüksek  binaların arasından süzülen, 
Kalabalık mı, yalnızlık mı, alışkanlık mı? 
Kaldırımlarda sürüklenen, 
Gezdikçe öğrendim, nasıl bakılacağını, 
Bakmanın bir adabı varmış, 
Görmek kadar anlamlı...” 
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Bu küçük şiirle başlamak istedim, şehirleri anlatmak için, başlayacağımız yazı 
dizisine.  
Yüksek Mimar Kurtul Erkmen ile ilk söyleşimiz, kendisi 1978 yılında İstanbul 
Erkek Lisesi’nden, 1983 yılında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun 
olmuş, mesleki kariyerinde hayranlık uyandıran işlere imza atmıştır. Halen 
Mimar Sinan Üniversitesinde Mesleki Temel Eğitim derslerine öğretim üyesi 
olarak katılmakta ayrıca mimari proje dersleri vermektedir. Mimarlığın 
dışında, sanat ve tasarım tarihine olan ilgisine keyifli sohbetimiz sırasında sık 
sık tanık oldum. Kendisiyle Avusturya’nın başkenti, ekonomik anlamda en 
büyük ancak yüzölçümü olarak dokuz eyaletinden en küçük şehri olan Viyana 
hakkında konuştuk. Orta Avrupa’ nın önemli şehirlerinden biri olan Viyana, 
coğrafi olarak, kuzeydoğu Alplerinin etekleri ile Viyana havzası arasında, 
çoğunlukla Tuna nehrinin güneyinde yer almaktadır. Viyana hakkındaki bu 
kısa bilgilendirmeden sonra Kurtul Bey ile söyleşimize başlayabiliriz. 
  
Bir şehri gezmek, öğrenmek, onu okumak, onu görmek, onu anlamak, 
mesleki olarak ayrılmaksızın hepimizin seyehatlerinin ana temasıdır. Ancak 
mimarların geçirdikleri eğitim süreçleri doğrultusunda bir şehirle ilgili fikir 
sahibi olurken bazı noktalarda mimar olmayanlara nazaran daha duygusal 
davrandıklarına, biraz da bakış açılarının daha geniş olduğuna inanıyorum. 
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Bir şehri turist olarak gezen bir kişi yapacağı gözlem ve algılamayı kendi 
kişisel donanımları doğrultusunda yapacaktır. O bakımdan bir doktorun, bir 
politikacı ya da bankerin şehri nasıl algıladığı konusunda olsa olsa bazı 
tahminlerde bulunabilirim. Ancak şehri oluşturan binaların, onların yer aldığı 
cadde, sokak, meydan, geçit gibi mekanların, bunları süsleyen çeşme, 
heykel  gibi  tasarımların tam da biz mimarların uğraşı alanına girmeleri 
nedeniyle bir mimarın daha derin duygular, farklı tatlar alacağını söylemek 
yanlış olmaz. Mimar hayranı olduğu bir yapıyı belgelerken üretim sürecini 
yeniden yaşar adeta. Mekanlar geçmiş süreçlerin ürünü, var olan ilişkilerin 
taşıyıcısı ve toplumsal güç ilişkilerinin kurulmasına yönelik birer araçtır da 
aynı zamanda. Bunları okuyabilecek, şehrin bugününü izlerken geçmişini, 
tarihsel gelişimini de dikkate alabilecek donanıma  sahip kişidir mimar diye 
düşünüyorum. Hatta o şehrin geleceği ile ilgili tartışmalar yapılıyorsa yani 
şehrin ilerde uğrayacağı değişim bugünün kararları ile belirlenecekse , konu 
hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak da mimarın sorumlulukları arasında 
sayılır. Bu ayrıcalıklı durum mimarın bir şehrin dünü, bugünü ve yarını 
hakkındaki süreci bildiğinde o şehri  başkalarından farklı bir biçimde 
görebilmesini olanaklı kılar. 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkent
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Viyana’yı bir çok kez gezdiğinizi biliyorum. Viyana’yı sizin için diğer Avrupa 
şehirlerinden ayıran özellikleri nelerdir? 
Tarihe biraz ilginiz varsa, hele bir de sanat ve mimarlık tarihiyle, tasarım 
tarihiyle ilgileniyorsanız Viyana vazgeçemeyeceğiniz bir şehir. Bu  şehrin sanat 
ve mimarlık tarihinin çeşitli üsluplarını kendine uyarlamak , kendine özgü 
kılmak gibi farklı bir yeteneği var. Sıradışı bir Art Nouveau, farklı ve çok 
etkileyici bir modern . Postmodern mimarlığın en yetkin örneklerini de gene 
bu şehirde buluyoruz . Bugün kültür, sanat ve rekreasyon birlikteliğini en 
yoğun yaşayabileceğimiz şehirlerin başında geliyor Viyana. Avusturya 
sanatının belki de en etkileyici dönemi, çağdaş sanatta hala izlerini takip 
edebildiğimiz 1900’lü yılların başlarından Birinci Dünya Savaşı’na kadar 
olan süreçtir. Şehir, bu dönemde edebiyat, müzik, plastik sanatlar,mimarlık ve 
felsefe açısından radikal kırılmalara ve  avangard çıkışlara sahne olmuştur. 
Viyana özellikle de geçtiğimiz yüzyılın sonlarında Paris’le birlikte Avrupa’nın 
kültür alanında en yüksek düzeyde yaşantısına sahip şehridir. Avusturyalı 
yazar Stephan Zweig Viyana’nın  I.Dünya Savaşı öncesi için “huzur dolu bir 
güvenlik çağı” ifadesini kullanırken şehrin bu dönemde aşırıya varan bir 
istekle sanat ve kültüre olan düşkünlüğünü, politik ve askeri hayattaki 
durgunluğunu, sanatta öncülük ederek telafi etme çabasına bağlar.  
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Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Stephan Zweig, Karl Waggerl, 
Karl Kraus, Egon Friedel gibi edebiyatçıların, Straus kardeşler, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 
Johannes Brahms, Anton Bruckner, Hugo Wolf, Gustave Mahler, Arnold 
Schönberg, Anton Webern ve Alban Berg gibi müzik dehalarının, 
Witgenstein’ın, Sigmund Freud’un mekanların da dolaşmak, onların 
yürüdükleri sokaklarda yürümek herkes için etkileyici olmalı.  
 
Şehrin tarihsel gelişimi ve mimari bütünlüğünden bahsedecek olursak, gotik, 
barok, eklektik etkilerin görüldüğü yapılardan bahsedebilir misiniz? 
Elbette. Mesela Viyananın merkezinde yer alan Stephansdom  1300’lü 
yılların başında yapımına başlanmış gotik bir katedraldir. Avrupa’ daki en 
önemli gotik katedrallerden biridir. J. B. Fischer von Erlach’ ın 
eseri  Karlskirche önemli Barok yapılardan, Peterskirche ise Geç Barok 
yapılardan sayılabilir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama yeri gelmişken 19.yy’ 
da İmparator Franz Joseph tarafından yaptırılan Ringstrasse’den de 
bahsetmeli. Yapımı 30 yıl süren inşaat faaliyetinin ardından bu geniş 
bulvarda yer alan binalar işlevlerine uygun tarihselci üslupları ile neo-gotik, 
neo-barok, neo-rönesans  gibi çeşitli eklektisist  yollara saparak  19. yy. 
Eklektisizmi’nin Viyana’daki  resmi geçidini oluştururlar. Sanat tarihi ve doğa 
tarihi koleksiyonları için yapılan ikiz müzeler bu dönemin görkemli 
yapılarındandır.  
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Viyana’nın kentsel kimliğini oluşturan 
en önemli özelliklerinden bir tanesi 
şehrin tarihi gelişimi sırasında bir çok 
sanatsal akıma öncülük etmesi demek 
yanlış olmayacak sanırım. Hatta 
öncülük etmenin yanında bu akımların 
da kendi içlerinde birbiriyle 
bütünleştiğini de görebiliyoruz. 
Modern mimarinin Viyana’daki 
yansımalarıyla ilgili ne 
söyleyebilirsiniz?  Bu yapılar şehrin 
tarihi bütünlüğünde nasıl algılanıyor? 
 
Bir mimar için, bir tasarımcı için, 
heyecan verici olan bu şehrin 
mimarlık, plastik sanatlar ve 
uygulamalı sanatlar söz konusu 

olduğunda avangardın sözcülüğünü yapmış ve daha da önemlisi, daha da 
ilginci bütün bu alanlarda kendine has bir üslup geliştirmiş olması...Çok 
uluslu bir imparatorluğun sanatı zaten kozmopolit bir bünyeye sahiptir. Bu 
nedenle Viyana sokaklarında Prag’ın yerel baroğunun adeta  Art Nouveau’ 
laştırıldığı örneklere rastlarız, aslında Art Nouveau’nun özüne  ters olan bu 
üslup Orta Avrupa’ya özgü, pitoresk ve melez bir tada sahiptir. Tanınmış 
mimar Otto Wagner de söz konusu üslubu imparatorluk yapıları için 
kullanmıştır. Viyana atölyelerinin modern desenlerinde, Klimt’in en cesur 
tasvirlerinde bile Orta Avrupa halk sanatına ait gelenekten oluşan kolajlara 
rastlarız. 
Bir mimar olarak ben bu şehirde sanat ve mimarlık alanındaki akımların 
mücadelesinin enerjisini  hala hissedebiliyorum, Loos’un radikal pürizmi  için 
19.Yüzyıl mimarlığı ve hatta Art Nouveau’ya karşı sürdürdüğü kavgaya 
tanıklık edebiliyor, Wagner gibi önemli bir imparatorluk mimarının, adım 
adım nasıl Modern’in  öncüsüne dönüştüğünü izleyebiliyorum. Mimarlık 
tarihinin çeşitli üsluplarının birbirine çok yakın mesafelerde kah uzlaşıp, kah 
karşılıklı gerilim yaratarak kentsel mekana kattıkları estetik değer bu şehirde 
çok güçlü. 
İç kent olarak tanımlayabileceğimiz tarihi çekirdekte bugün küçük kitapçılar, 
caz klupleri, zanaatkar atölyeleri, sanat objesi satan dükkanlar bulunmakta 
ve irrasyonel, organik yapısı, geçit ve avlularıyla ortaçağ’a ait mekansal 
özelliklerini hala muhafaza etmektedir 
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Bu bölge bugün daire planlı Ringstrasse tarafından bir kuşak gibi sarılır. 
19.Yüzyıl aristokrasisine, Habsburg hanedanının otoriter simgelerine 
ayrılmış  bu geniş bulvar için daha önce de söylediğim gibi Franz Joseph’in 
emriyle Avrupa’nın en tanınmış mimarları çalışmış. Geniş parklar, bahçeler ve 
boşluklarla sarılı bu saraylar, malikaneler, parlamento, opera, belediye 
sarayı, üniversite gibi binalar her biri kendi fonksiyonunu yansıtan bir neo 
stilde ele alındığı için izleyebilene bir maskeli balonun gizemini yaşatır.  Asıl 
önemli olan ise bu caddenin tarihselciliğinin temsil ettiğine karşı bütün sanat 
dallarında başlayan başkaldırı olmuştur. Viyana, 19.Yüzyıl sonları ve 
20.Yüzyıl başlarında, sanatta eklektisist davranışa karşı mimarların ve plastik 
sanatlarla uğraşanların ortak mücadelesine sahne olmuştur. İmparatorluğun 
muhafazakar sanat kurumlarına karşı 1897’de Sezession -Ayrılıkçılar- adıyla 
kendi birliğini kuran sanatçıların Joseph Maria Olbrich tarafından tasarlanan 
binalarının girişine yazdırdıkları cümle sonraki dönemlerde Modern Sanat ve 
Modern Mimarlığın sloganı haline gelmiştir. “Her çağa kendi sanatı,sanata 
da özgürlüğü” 
 
Burada Viyana’yı farklı kılan, Modern’in Viyana’ya özgü aldığı tavırdır. Adolf 
Loos gibi sadeleşmenin en radikal savunucusu bile Alpler, Barok ve 
Biedermeier’ den oluşan Avusturya geleneğine kolay kolay sırt çevirememiş, 
Gustave Klimt Art Nouveau’ya has o yaldızlı hafifliği, uçarılığı, insan ruhunun 
derinlikleri ve travmalarıyla ağırlaştırmıştır. 
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Egon Schiele’nin, Oscar Kokoschka’nın ifadeci anlatımları ekspresiyonizmin 
en sarsıcı örneklerini kazandırmış sanat tarihine.  Resmi ideolojiye ve 
burjuvanın ahlaki çöküşüne yönelik isyan, eskiye, muhafazakar olana bu 
denli güçlü bir başkaldırı Avrupa’nın diğer şehirlerinde kolay rastlanır bir şey 
değil. Zweig’ın da yazdığı gibi, İmparatorluğun siyasi çöküşü, düşünce ve 
sanat dünyasında büyük bir yükselişi alevlendirmiştir Avusturya’da. 
 
Otto Wagner gibi bir İmparatorluk mimarının “Modern Mimarlık” adında bir 
kitap yazmış olması, mimarlıktaki dönüşümü göstermesi açısından çok 
önemli. Wagner ve öğrencisi Joseph Olbrich’in birlikte Tuna nehrinin ıslahı, 
demiryolu ve metro ağının genişletilmesi gibi alt yapı çalışmalarında görev 
almış olmaları, gündelik yaşantıyı sürdürürken bu dehaların tasarımlarının 
kullanılması gibi büyük bir ayrıcalık sunuyor Viyanalı’ya. 
 
Ve Joseph  Hoffman’ın kurduğu Wiener Werkstatte -Viyana Atölyeleri- yine 
yüzyıl başında bu kez sanat ve zanaatı birleştirme ve sanatı gündelik 
kullanıma yayması açısından Alman Wekbundu ve Bauhaus’tan çok daha 
erken aynı fikirlerle tasarım hayatına başlamıştır. Bugün modadan, mimarlığa 
yayılan geniş bir yelpazede, bu üslubun Arc deco sanatına özgü çizgilerini 
izliyebiliyoruz. 
 

(Fotograf http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl-Marx-Hof_2009.jpg) 
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Bu gelişmeler  Paris’te Art Deco üslubuna isminin konmasından 23 sene 
öncesine aittir. Bu tasarımların örnekleri, Viyana Atölyelerine ait taslakları, 
bugün MAK’da görülebilir, bu Uygulamalı Sanatlar Müzesi’ni Viyana’ya her 
gidişimde ziyaret ederim, aynı müzede Charles Rennie Mackintosh ve Henry 
Van de Velde gibi Viyana Atölyelerine davet edilmiş avangardların 
tasarımlarını da görebilirsiniz. Müzenin diğer bölümleri de dönemsel kalıcı ve 
etnik geçici sergilere ev sahipliği yapar. 
 
Sizi en çok etkileyen, mimari uslübunu en çok beğendiğiniz Avusturyalı mimar 
ve bu mimara ait eser hangisidir?   
Viyana’ da birçok bina gezdim, fotoğrafladım, kitaplarını aldım okudum. Her 
gidişimde de yeni bir şeyler bulurum. Ancak içine ilk girdiğimde – 20. yy. 
Başında yapıldığı da göz önüne alınırsa – beni en etkileyen 
yapı  Postsparkasse’ dir. Malzeme kullanımı, detayları hatta mobilya 
tasarımları ile o günkü genel geçer  anlayışın çok ötesinde zaman ötesi 
değerlere sahip, çağa özgü yeni malzeme ve teknoloji bu yapıda 
sembolleştirilmiş gibi..  
 
Oysa mimarı olan Otto Wagner tüm işleri bağlamında benim favori 
mimarım  sayılmaz. Çelişkili değil mi? En etkilendiğim binanın mimarı en 
beğendiğim mimarlar arasında değil! Viyana böyle bir şehir işte, bir 
İstanbullu mimar için ise bu çelişki yadırganacak bir durum değil galiba. 
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Viyana’ da en beğendiğim tek bir mimar ismi vermek yerine Viyana 
mimarlığının beni en etkileyen döneminin, 20.yy başında ki modern akımın 
öncüsü konumunda olan dönemi  ve o dönemin eserlerini  saymak daha 
doğru olur. Yüzyıl Dönümü’nün Wagner ve Olbrich gibi mimarları ve Viyana 
Modernizmi’nin iki karşıt temsilcisi 
 
Loos ve Hoffman. Bu arada şunu da belirtmeliyim ki bu ülkede mimarlar çok 
sık değişen politik sistemlere, sürekli farklılaşan ideolojik, kültürel ve estetik 
zihniyete maruz kalmışlar, bu  üslupların dönüşümünü izlemek de bir mimar 
için ayrı bir keyif. Örneğin 1927’ye tarihlenen dev sosyal konut bloğu Karl 
Marx Hof  “Kızıl Viyana” diye adlandırılan dönemin  en etkileyici 
simgelerinden biri. 
 
Şehirde ulaşım ağı nasıl? Toplu taşıma ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir 
mutlaka diğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi ama biraz bahseder misiniz?    
Ulaşım sorunu pek yok. Benzer birçok Avrupa şehri gibi maksimum 2 milyon 
nüfus, harika işleyen bir metro ağı ve otobüs – troleybüs hizmeti. Evet 
troleybüs var ve biz İstanbullular için biraz nostaljik. Şimdiye kadar şehri 
gezerken taksiye neredeyse hiç ihtiyacım olmadı diyebilirim. 
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Viyana ile İstanbul arasında bir ilişki kurmak istesek, ortak bir noktaları, 
benzerlikleri, ya da iki şehrin ayrıştıkları özellikleri sizce neler? 
Her iki şehir de 20. yy başında çöken ve dağılan imparatorlukların 
başkentleri. Kaderleri bu anlamda ortak. Stephan Zweig’ın “Dünün Dünyası” 
ve Robert Musil’in “Niteliksiz Adam” adlı yapıtlarında şehrin siyasi ve ahlaki 
çöküşünün öyküsünü okuyabiliriz. Ancak Viyana’da bu çöküş sanatta büyük 
bir yükselişe yol açmış. Bugün İstanbul nüfusu sürekli artan, kullandığı 
alanları genişletmeye ihtiyaç duyan, çok dinamik çok canlı bir şehir ve bu 
yanı ile Viyana’ dan ayrılıyor.  
  
Viyana artık dev bir müze. Açık hava müzesi. Bu konumuyla Avrupa da yalnız 
olduğu da söylenemez. İstanbul ise tam ters bir yönde ilerliyor ve gerek 
sorunları gerek tartışmalı hali ile çok farklı diye düşünüyorum. 
  
Coğrafi, tarihi,fiziki ve mimari yapıları haricinde bir şehrin kimliğine orada 
yaşayanların da etkisi yadsınamaz. Sizce bu anlamda Viyana’lılarla ilgili 
belirgin bir özelliği ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı ya da Viyana’yı 
kişiselleştirsek, en belirgin özellikleri sizce nelerdir? 
Aristokrasi. Soylu bir hüzün, nezaket ve entellektüel hava. Kafeleri, kitapçıları, 
müzeleri, sergileri , insanların uygar tutumu ilk aklıma gelenlerden. Başka 
yerlerde de vardır belki şimdi hatırlayamadığım ama Viyana sokaklarında, 
başında görevli olmayan ve  kilit altına alınmamış pleksi kutular  içinde 
paranızı bırakıp alabileceğiniz günlük  gazeteler sizi bekler.  
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Viyana’dan bahsederken kafelerini, 
kahvelerini anlatmamak mümkün değil. 
Son olarak, ünlü kafelerinden, özellikle de 
okuyucularımıza gitmelerini tavsiye 
edeceğiniz mekanlardan nedenleriyle 
bahsedebilir misiniz? 

Evet, Viyana kafeleri Avrupa’nın en ünlülerindendir. Gerek Leopold Hawelka 
gibi işine vurgun sahipleri  -Kafe Hawelka- gerekse müşterileri arasında yer 
alan dönemin müzik, edebiyat, felsefe ve mimari konularındaki etkili 
şahsiyetleri ile Viyana sosyal ve entellektüel hayatının önemli buluşma 
noktaları olagelmişlerdir. Bu kafelerde en sevilerek tüketilen ve Wiener 
Melange denilen kahve Avusturya’lılara aittir. Sadece kahvesi  için değil, sizi 
saran huzurlu ve dost canlısı atmosferi, hakim olan entellektuel havayı 
görmek için bile gidilebilecek kafelerin arasında Hawelka, Landtmann, 
Opern Kafe, Cafe Central  veya  Kafe Sperl sayılabilir. Tabii Adolf Loos ‘un 
ünlü Goldmann & Salatsch binasının karşı köşesinde yer alan Griensteidl’ı 
ayrıca öneririm. Orada Wiener Melange’ ınızı yudumlarken pencereden 
Michaelerplatz ve Hoffburg Sarayı’nı  seyredebilirsiniz.  
 

Okuyucularınıza, Museumsquartier’da yer alan binaları ve sergileri 
gezmelerini  özellikle çok kapsamlı bir Egon Schiele koleksiyonuna sahip, 
Leopold Museum ve yine burada olan Mimarlık Merkezini -
Architekturzentrum  Wien- atlamamalarını öneririm.  

Hem belki benim yaptığımı yapar, 
yanıbaşınızda Loos Haus diye de 
bilinen Goldmann & Salatsch 
binasının adeta Modern 
Mimari’nin manifestosu olarak 
kabulgören  cephesini 
beğenmediği için sarayın ona 
bakan kapısından çıkmayı 
reddeden  İmparator Franz 
Joseph  ve mimar Adolf 
Loos  şerefine bir kadeh 
kaldırabilirsiniz.  
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Ay kurulanmadı daha, saçlarından özlem damlamakta, 
Buharında bir yakamoz, zil zurna sarhoştur rıhtımda. 
Uzanmak istiyor denizin bıçkın dalgası 
Gökkuşağından tırmanmak istiyor Ravenna’ya. 
  
Deniz demlenmede, boş kadehlerde lodos dağıtır, 
Güneş, sarhoş, sırtüstü her bir ışını başka limanda... 
Ağlayan dalgaları ay sakinleştirir, yatırır. 
  
Şimdi vardiya zamanı, kumanda odası yola uyanık 
Güverteye yorgun, çalışan motor yağa susamış. 
Yemek  kokusu yalıyor denizi, gökyüzü solgun, yırtık, 
Tuzlu suyun çöl sessizliği Çarkçıbaşı’nın sesi yanık  
 Bir ayrılık türküsü İtalya sularında erir,sulara karışır…  
  
Ravenna’da güneş eski kale burçlarından dağlara düşer,  
Kalan son yüreklerde Doğu Roma’nın, kuruyan yüzü küser. 
Başını suya yaslayan limanda, her şey susar…  
 
 

şiir 
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 Ravenna Deniz Günlükleri - 4 
  
Gök ile yer aynıdır Ravenna’da,  
Erimiştir benler, sanlar, yapılar,  
Akıp, giden ipi kopmuş zamanın ülkesinde.  
  
Çığlığa sabrını sorma, gücü uykudandır, 
Hangi alevde bahara uzanır bilinmez. 
Hangi duayı okur? Hangi tapınakta uzanır Tanrı’ya? 
Kim bilir, nerededir,hangi  inancın sınırında! 
  
Işığı güneşten habersiz, kuytuluklara iner, 
Bitki,böcek dokunmaz ışığa,yer açar yanında.. 
  
Ey ateş! 
Uzatıyorum ellerimi, 
Bir avuç çiçeğe dön! 
Büyüdüğün ocağın kızıl saçları aşkına! 
Bir gül ol Madrid’den, 
Gel, takıl kulağımın arkasına…  

Dante’nin Ravenna’daki mezarı. 
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Hemen hepimiz, daha ilkokul sıralarındayken ‘görev’in ‘ödev’in ne demek 
olduğunu öğrenmeye başladık. 7-8 yaşlarından itibaren de, eğitsel kollarla 
tanıştık. Kızılay Kolu, Trafik Kolu, Hava Gözlem Kolu, Müzik Kolu, Çevre ve 
Turizm Kolu... gibi. Yeteneklerimizin ne olduğuna çok da bakılmaksızın 
verilirdi bu görevler. Çünkü burada asıl aşılanmak istenen, verilen görevi 
yerine getirmek; üzerine düşeni yapmak, bir takımın iyi bir oyuncusu 
olabilmekti... Öğrenciyi özgürleştirerek, toplumun etkin bir bireyi haline 
getirmekti. 
  
İş hayatında da böyle değil midir aslında? Ben, hem meclis oturumlarındaki 
görüntüleri, hem de şirketteki görev dağılımlarını, ilkokul sıralarındaki bu 
‘eğitsel kol’ çalışmalarına benzetirim. Meclise baktığımızda, bir meclis 
başkanı vardır, öncelikle tıpkı sınıf başkanının yaptığı gibi, sıralarda 
oturanları, söz almadan konuşanları, birbirine hakaret edenleri uyarmaya, 
yeri geldiğinde susturmaya çalışır. Ve mecliste orman bakanlığından tarım 
bakanlığına, spor bakanlığından adalet bakanlığına birçok bakan ve 
milletvekili yer alır. Ben bakanlık isimlerini de, bu eğitsel kol isimlerine çok 
benzetirim.  
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İş hayatında da durum farklı değil. O dönem farkında değildik belki ama, 
katıldığımız çalışmalar, parmak kaldırdığımız ve üyesi olduğumuz gruplar, 
aslında bizi, minicikken, çalışma hayatına hazırlıyordu. İlköğretim yıllarındaki 
eğitsel kollar, zamanla yerini üniversitedeki ‘sosyal klüpler’e bıraktı ve hatta 
bazıları ögeçmişimize yazmaya değer nitelikte oldu. 
 
Bize ilk görev ve sorumluluk düşüncesini aşılamaya başlayan kol 
faaliyetlerini, o yıllarımızı kısaca bir hatırlayalım mı, ne dersiniz? 
Sınıfınızı gözünüzün önüne getirin: Genellikle bahçede oynamayı seven, 
sınıfın içinde değil de, dışında olmak isteyen arkadaşlarımız, “Gezi ve 
İnceleme” kolu seçimleri için, en çok parmak kaldıran olmuşlardı. Sınıfta 
temiz, tertipli, saçları sıkı sıkı örgülü, tabir-i caizse ‘mum gibi’ arkadaşlarımız 
ise, parmaklarını kaldırmasalar bile, öğretmen tarafından “Temizlik Kolu” 
seçilirlerdi. Düzenli olarak el-tırnak kontrolü yapmak ,ara sıra da sınıfı 
temizlemek, onların göreviydi. Sesi güzel olan, şarkı söyleyen, bir müzik 
aletini çalmaya meyilli olanların da kolu belliydi: “Müzik Kolu”.  Bu kollardan 
bazılarına öğrencilerin kollarına taktıkları kırmız/beyaz bantlar verilirdi; 
üzerlerine düşen görev başkaları tarafından da bilinsin diye... Kimimiz neyi ne 
için yaptığımızı bilerek aldık bu ödevleri üzerimize, kimimiz derslerden 
kaytarmak için en faal kol ne ise, onu seçtik. Kimimizin ise, dahil olduğu 
eğitsel kol çalışmasından haberi bile olmadı. 
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Gel zaman, git zaman 
büyüdünüz. Üniversite 
yıllarına geldiğinizde, 
sosyal aktivitelere katıldınız: 
Dağcılık Kulübü, Tiyatro 
Kulübü, Reklam Atölyesi 
gibi...  
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Bunlar, ilkokuldakine nazaran, biraz daha kendi isteğinizle seçtiğiniz, 
gerçekten aktif olmak istediğiniz alanlardı. Yine kiminiz severek katıldınız, 
eğlendiniz, iyi vakit geçirdiniz; kiminiz farklı bölümlerden çevre edindiniz, 
okul hayatında da popüler olmayı istediniz... Kiminiz de vizeydi, finaldi 
derken vakit ayıramadınız, derslerden kafanızı bir türlü kaldıramadınız... 
 
 Sonra bir sabah bir uyandınız; üzerinizde sizi bekleyen onlarca işi, planı, 
öğleden sonraki toplantıyı ve tüm bunları yapabilmek için, kaçırmamamız 
gereken bir otobüs/servis olduğunu farkettiniz. 
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Artık göreviniz farklıydı; kendi 
tercihinizdi ya da değildi yaptığınız iş. 
Yeteneklerinize ve isteklerinize göre 
bile değildi belki sorumlusu 
olduğunuz alan. Tıpkı istemeden 
üzerinize kalan “Trafik Kolu” olmak 
gibiydi, finans departmanında size 
verilen görev... Israrla “Tiyatro ve 
Müsamere” kolu için parmak 
kaldırmış, onun kontenjanı dolduğu 
için de, size boş kalan trafik kolu 
verilmişti.  
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Yani siz aslında o şirketin pazarlama bölümünde olmayı istemiştiniz; 
yaptığınız iş görüşmesinde de bunu dile getirmiştiniz; ama aldığınız eğitim ve 
bir önceki iş tecrübeniz sebebiyle, size finans departmanındaki görev teklif 
edilmişti...Eh... İşsiz olmaktansa, eğitiminiz doğrultusunda bir işte çalışmayı 
kabul ettiniz siz de...  Ama şimdi, gelin görün ki, masanızın başında finansal 
tablo yapmak yerine, çok istediğiniz pazarlama departmanında, şirketin bu 
yılki sosyal sorumluluk etkinliği için program hazırlamalı veya medya planı 
yapmalıydınız... 
 
Burada önemli olan yaptığınız işi sevin veya sevmeyin; o takımın bir parçası 
olabilmek; aldığınız sorumluluğu yerine getirebilmek. Siz kendinizi sevdiğiniz 
alanla ilgili geliştirdiğiniz, donattığınız sürece, mutlaka bir gün farkedilecek 
ve o çok istediğiniz pazarlama departmanında ya da “Müsamere kolu”nda 
olacaksınızdır. 
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Deniz Öztaş 

zihince 

Ayna Nöronlar 
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Hepsimiz Felix Baumgartner adını, o müthiş atlamasıyla öğrendik. 
Kendisi 39,000 metre yükseklikten, yani uzaydan serbest atlayış 
yaparak rekor kırdı. Videosunu seyredenler mutlaka en onun kadar 
bir heyecan duymuştur. Peki, bu heyecanı duymamızı sağlayan şey 
nedir, merak ettiniz mi? İşte cevabı… 
 
Felix Baumgartner’ın videosunu seyretmediyseniz, sınırları zorlayan bu sıradışı 
insanı   http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist  
linkinden izlemenizi öneririm. 
 
Bu videoyu seyredenlerin büyük bir kısmı büyük bir heyecan duymuştur. Ben 
sanki oradaymışım gibi ayaklarımı zemine sağlam basma ihtiyacı hissettim. 
Sizde de benzer bir duygu hâkim olmuştur. 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
http://www.youtube.com/watch?v=_bvrjnr7HZc&feature=g-hist
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Buna benzer şekilde, maçı seyredenler, İngiliz futbolcu Michael Owen basit 
bir vuruşu yapamayıp golü kaçırınca, hep beraber aynı hareketle üzüntü ve 
şaşkınlıklarını ifade ederler.  
 
Bebeklere gülümserseniz; o da size gülecek, dilinizi çıkartırsanız büyük bir 
ihtimal size aynalık yapacaktır. Devamlı esnerseniz bir süre sonra herkes 
sizinle beraber esnemeye başlar. 
 
Yürüyen merdivenlerden aşağı doğru düşen bir bebeği görünce herkes, 
özellikle de bayanlar bir çığlık atar ve bebeğe bir şey olmadığını anlasalar 
bile kendilerine gelemezler. 
 
Kırık tuğla veya tırnaklarınızla kara tahtaya sürtün ve sesini hayal edin veya 
ekşi limon ısırdığınızı düşünün... Bu yazıyı okurken bile içiniz bir tuhaf olmuş 
olabilir. Dolayısıyla etki sadece görsel veya sesli değil, okurken de mümkün.  
 
Buna basitçe empati, toplum psikolojisi veya birbirimizi taklit etme içgüdüsü 
diyebilirsiniz. 

  
Nörologlar bu davranış biçimini beyinde neye bağlıyorlar? 
 
Bu etkiye ismini veren Giacomo Rizzolatti “Ayna Nöron Etkisini” bir deneyinde 
keşfediyor. Maymunlarla başlatılan deneyler, insanlarda devam ettiriliyor. Bu 
deneylerde sosyal bir hayvan olan maymunlardaki taklit ve empati bulgularını 
beyinlerinde buna sebep verecek bölgeleri bulan Rizzolatti, insanlarda daha 
yoğun olan bu bölgeleri tespit etmeyi başarıyor. 
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İnsanların sosyal bir varlık olabilmelerindeki en önemli faktörlerden biri olan 
empati kurmayı sağlayan “ayna nöronlar”ın beynin iki bölgesinde olduğu 
kanıtlamış Rizzolatti.Özetle, Ayna Nöronlar biz farkında olmadan başkalarını 
taklit etmemizi, empati kurmamızı ve başkalarının yaptığı eylemleri sanki 
kendimiz yapıyormuş gibi bir tepki göstermemizi sağlarlar. 
  
Peki, Ayna Nöron alışverişte davranışlarımızı etkiliyor mu? 
Tahmin edebileceğiniz gibi cevap: Evet! 
Ayna nöronlar bilinçsiz de olsa başkaları ne yaparsa, bize aynısı yapma 
konusunda bizi tetiklerler. 

  
Bu bir kişi değil, poster veya cansız bir manken de olabilir. Çok havalı 
giyidirilmiş bir mankeni vitrinde gören bir bayanın beyni, “Bak bunları 
giyersen, sen de böyle havalı, böyle ince gözükeceksin.” olacaktır. Aslında 
satın aldığı bir kıyafet değil; ince olma durumu ve imajdır... 
 
İlk defa piyasaya çıktığında yadırganan bazı ürünler, daha sonra herkesde 
görülmeye başladıktan sonra satışlar artacak, ürüne ve hizmete daha sıcak 
bakılacaktır. Crocs terlikler gibi..  
 
Markalar için görev, o ilk yaygınlığı sağlamaktır. 
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Yaygınlık, deneyim aktiviteleri ile kazandırılabilir. Bir yetişkinin spor bir 
arabanın koltuğuna oturtturulması, bir ev sinema sisteminin karşısına 
yerleştirilmesi, bir oyun simülatörünün başına geçirilmesi ile Ayna Nöronların 
devreye girmesi kaçınılmaz. 
 
Uzmanlara göre satın alma kararını yaklaşık 2,5 saniyede veriyoruz.   
Bu ana gelebilmek için ürünün bize vereceği dokunulamaz faydaları 
hissetmesi gerekiyor. 
 
Ayna nöronla ortak çalışan bir hormon var, adı dopamin; bize kısa süreli de 
olsa mutluluk hissi veren hormon. Empati ve mutluluk hissi beraber mantıksal 
beynimiz yenik düşer ve gerekli olmadığımızı düşündüğümüz bir ürün için 
hemen kredi kartını çıkartırız. 
 
Beynin mantık kısmının, duygusal beyne göre çok daha sonra evrimleştiğini 
hatırlayın, bu sebeple ayna nöron ve dopaminin etkisinde olan orta ve eski 
beynimiz duygusal davranacaktır. 
 
Hatta statü göstergesi lüks ürünleri bile yeniden üreme şansımızı artırmak için 
yapacaktır. Eski beynin en temel görevi insan ırkını korumak ve devamlılığını 
sağlamak, dolayısıyla üremek...  
 
Sosyal Statü sahibi birinin daha kolay üreyebileceğini düşünen eski beyin 
yine harcamaya yaktın olacaktır. Aman dikkat! 



Değişen IT Elemanı ve Yöneticisinin Anatomisi 
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Murat Girgin 
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Önce IT elemanlarından mı başlasak söze? Onlar örgütsel 
davranış derslerinde "görünmez güç" avantajına sahip olan 
çalışanlara örnek olarak verilen kişilerdir. Şirketin pek çok sürecine 
hâkim, teknik kapasitelerin verdiği gücü kullanma yetkinliğinde, 
bilginin aktığı çeşmenin başını tutanlardır. Çoğu firma için 
"vazgeçilmez" denebilecek elemanlardır. 
 
Bu fırsatı kullanmak ya da "vazgeçilmez" olmanın tehlikeli rahatlığını 
yaşamak...  "Vazgeçilmez" olmak iki kenarı keskin bir bıçak olabilir. Aşırı 
derecede vazgeçilmez olmak sizi kariyerinizde öteye gidemez hale getirebilir. 
 
"Firmanın nasıl işlediğini bir kez anladınız mı, onu iyileştirmek üzere IT 
bilginizi kullanabilirsiniz. Bu da sizi daha değerli ve daha vazgeçilmez yapar." 
 

teknoloji 
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Ancak artık işletmeler pozitif davranışlara ve iyi bir iş ahlakına sahip insanları 
tercih ediyor; diğerleri kadar çok yetenekli olmasalar dahi. Günün sonunda, 
çalışma ortamını diğer iş arkadaşları için daha iyi bir hale getiren kişi terfiyi 
alır. 
 
İyi gitmekte olan bir projeyi aldığınızda, umabileceğinizin en iyisi iyi gitmeyi 
sürdürmesidir. Çok kötü giden bir şeyi üstlendiğinizde ve onu terse 
çevirdiğinizde (ya da sadece biraz daha iyiye) işleri tamamlayan birisinin 
ününü elde edersiniz. Bu da bir fırsattır ve proje bazlı ya da matriks 
organizasyonlara sahip IT camiasında bulunanlar en azından bu fırsatların en 
çok ışık verdiği bölgedeler. 
 
Vazgeçilmez Olmak Değil Uzmanlaşmak Değerli 
Biraz da IT içerisindeki uzmanlaşma trendlerine bakalım… Teknoloji 
alanındaki en gözde mesleklerden birisinin "veri sanatkârı" olacağı 
öngörülüyor. Bu ihtisas alanı veri analizini iş tarafındaki uzmanlıkla birleştiren 
melez bir rol: Pazar anlayışını, rekabet bilgilerini ve müşteri verilerini ortaya 
çıkartarak iş zekâsı sistemleri içerisine yerleştiren bir analitik rol. 
 
"Veri sanatkârlarından, organizasyon içerisindeki en önemli kararlarda (bir 
sonraki perakende noktasının nerede olması gerektiği, yeni bir pazarın 
aranıp aranmayacağı ve hangi ürünlerin öne çıkartılacağı gibi konularda) 
etkili olmak üzere, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden 
faydalanmaları istenecek." 
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Farklı departmanların dâhil olduğu proje ve fırsatları araştırmalı çünkü bu 
sizin iç ağınızı inşa eder; dolayısıyla firma tarafında sizi daha değerli kılar. 
Yetenekleriniz bir organizasyonun hayatta kalması için çok kritik olabilir ve bu 
yüzden firma içerisinde hiçbir zaman yeni bir pozisyona geçemezsiniz. 
 
Bu tuzaktan kurtulmanın yolu: Bilgi ve uzmanlığı istiflemeyin. Sorumluluğu 
dağıtın. Şimdiden yerinize geçecek kişiyi eğitmeye başlayın ya da mevcut 
sorumluluklarınızı dış kaynağa aktarmanın yollarını arayın ki bu şekilde daha 
mücadeleli görevleri üstlenebilesiniz. 
  
Elbette bir de yöneticiler var... IT'nin değişen dünyasında yöneticileri ne 
yapmıyor? Bu daha önemli bir soru gibi... Öncelikleri yapmamaları gereken 
hataları anlamak. 
 
IT Yöneticilerinin Arınması Gereken 7 Hata 
Proje yöneticileri ile analistleri, iş birimlerinin kilit adamlarıyla konuşturmayan 
CIO'lar bu ilişkiyi sağlamayarak şirketin misyonuna hizmet etmeyerek 
stratejisine ayak uyduramayan bir IT profili doğururlar. 
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Değişimi doğru yönetmek ve gerekliliğini ortaya koymak, bunu iç 
müşterilerine açıklayarak desteklerini almak işbirliği (collaboration) 
gereksinimi açısından çok önemli. "Yaptık oldu!" diyerek ortaya çıkmak 
İşletme 2.0 ruhuna hançer indirir. 
 
"Plan hiçbir şeydir ama planlama her şeydir" sözünü şiyar edinerek 
planlamaya zaman ayırmadan sonuç beklemek, sabırsızlıkla az zaman ve 
kaynakla doğrudan hedefe varmak artık çok daha tehlikeli. Bütünü görmek, 
nörotik ilişkileri keşfetmek ve tüm etkileriyle hesaplamalar yapmak için zaman 
ayırmak gerekir. Doğrudan kazma küreğe girişilmesini bekleyen yöneticilere 
duyurulur! 
 
Riskin gözardı edilmesi artık önündeki hendeği göz göre göre kapatmamak. 
Zaman ve maliyet anlamında kötü senaryoların realistik noktadan risk 
elementleriyle oluşturulması gerekir. CIO'lar her bir risk başlığına ek maliyet 
ayrılması için gereken cömertliği göstermeliler. 
 
Sürprizlere karşı tedbirli olunmalıdır. Risklerin oluşması muhtemeldir. %1 de 
olsa ihtimalle ortaya çıkan risklerin günahı ne kadarsa karşılanacaktır. 
CIO'ların buna şaşırmayıp riski bertaraf etmek için gereken para ya da 
kaynağı bulmaları gerekir. 
 
Pastanın her parçasında bir parmağı olan IT yöneticisi asli rolünü yerine 
getirmede başarısız olacaktır. Teknolojik know-how sahibi olduklarına 
güvenleriyle iş odaklı davranmaları büyük hatadır. Asli rolleri gereği 
delegasyon, kritik düşünme ve liderlik vasıflarını ön planda tutmaları diğer 
işleri IT çalışanlarına emanet etmeleri gerekir. 
 
Ümit etmek bir strateji değildir. Realist olmayan ve pembe düşüncelerle 
çevresini dolduran bir IT yöneticisi kendisi kadar ekibinin örgüt içerisindeki 
güvenirliğini de sarsacaktır. 
 
Geleceğin neler getirdiğinden bahsettiğimiz geçmiş sayılardan sonra 
geleceğin bizden neler beklediğini de inceledik. Umarım meslektaşlarımın 
nazarı dikkatlerini çekmişizdir. 
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Kurban Bayramı’na birkaç gün kalmışken bilgisayarın başına oturdum. Otuz 
yedi yıldır yazlarımızı geçirdiğimiz Altınova’da sahildeyim. Sabah erken 
kalktım, yürüyüş yaptım. Kalabalık, elini kolunu çekmiş… Deniz ve kumsalda 
içimi huzur kapladı. Yürüyüşümü dantel gibi işledim. Deniz kenarına indim, 
ara yollara girdim… Çocukluğumda hatırladığım deniz kenarında tarihi taş 
bir bina vardı, çiftlik gibi… Bulamadım, sordum meğer yıllar önce yıkmışlar. 
Hüzünlenmedim, “Bu da mı gitti?” diye iç geçirdim sadece. Kayıplarla 
yıkılmamayı yıllar önce öğrendim.  
 
Kurban Bayramı’nın ilk günü babamı kaybettik biz. Ve babamın cansız ellerini 
öperek bayramını kutladık, alnımıza koyduk. O yüzden ben, kolay kolay 
yelkenleri indirmem. On altı yaşımda, çok sevdiğim babamla bu şekilde 
bayramlaşmayı dimdik başarabilmişsem, pek çok şeyin üstesinden 
gelebilirim. 
 
Bu satırları hüzünlenmeniz için yazmadım. Aksine, çok yalın bir gerçeği, en 
yalın haliyle aktarmak ve bunun beni bambaşka çözümlere ulaştırdığını 
paylaşmak istedim. Size “Babamın Çiçekleri”nden bahsetmek niyetim…  
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Annem ve babam 1957 yılında evlenmişler. Babam çok güzel müstakil bir ev 
yaptırmış. Zamana yenilip müteahhitte vererek apartmana dönüştürdüğümüz 
ve genç yaşlarıma kadar yaşadığım bu evin ön cephesi, geniş bir terastı. Teras 
demirleri boyunca uzanan çiçeklikte “zıpçıktı” çiçeklerimiz vardı. Evlendikleri 
yıl dikilmiş olan çiçekler...  
 
Ev yıkıldı, yerine apartman yapıldı. Ben evlendim. Şehirler değiştirdik. 
İstanbul’a taşındığımızda içinde sadece toprak olan saksı da bizimle birlikte 
nereye gidersek gezdi. Zaman zaman suladım, yeşerdi fakat ilgisizliğim 
nedeniyle kuru, bozkır bir toprak görüntüsünden çoğunlukla kurtulmadı. 
 
Bu yaz uzun bir tatilin ardından çiçeklerimi her gün düzenli sulamaya 
başladım. Boş saksı haliyle sosyal medyada paylaşırken “Babamın çiçekleri, 
küsmez, sitem etmez ve ölmez. Üç gün sula, merhaba der.” diye yazdım.  
 
Gerçekten 3-4 gün sonra yeşil zarif dallar toprağı yararak yüzlerini 
göstermeye başladılar. “Ben size dememiş miydim?”  diyerek bu cesur filizlerin 
fotoğrafını paylaştım.  
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Fakat neredeyse bir hafta on gün sonra saksının her tarafından yeşil filizler 
coşmuş hatta beyaz gelin gibi zarif çiçeklerini vermişti.  
 
Bu çiçeklenmiş zıpçıktı resimleri dikkatinizi çekmeye başladı. Hatta yüz yüze 
tanışmasak bile sosyal medya arkadaşlığı yaptığım dostlar da istediler. Gerek 
kargo, gerekse elden zıpçıktıların soğanlarını gönderdim. Bizim evlerimizde 
yeşeren zıpçıktılar, “Babamın Çiçekleri” olarak başka evlerde hayat bulmaya 
başlamıştı. 
 
Yazımın başında, sizi hüzünlendirmek istemediğimi söylemiştim. Aksine ne 
kadar güzel çözümlerle zenginleştiğimi anlatmak istiyorum. Babamın 
Çiçekleri’nin başka evlerde çiçek açması, büyümesi, başka hayatları 
paylaşması beni ne kadar memnun ediyor bilemezsiniz. Her birinize soğanları 
verirken şunları söylüyorum: “İsterseniz aylarca bakmayın, saksı toprağa 
dönsün, üç gün sulayın size hemen merhaba diyecek. Çünkü babamın 
Çiçekleri, küsmez, sitem etmez ve asla ölmez.” 
 
Belki bir çiçekten öğreneceğimiz mesaj budur. Babamın Çiçekleri’nin emin 
ellerde olduğunu ve bizden çok uzaklarda güzel insanlarda çoğalmaya devam 
edeceğini biliyorum. İşte ölümsüzlük bu olsa gerek! 
Babamın Çiçekleri’ne hayat veren Sevgili Dilek, Zeynep, Mazlume ve Suzan… 
İlginiz için sevgiyle teşekkür ederim. 



58 

martı* kasım 2012 



Evlenmek mi Evlenmemek mi? İşte Bütün Sorun Bu! 

kasım 2012 

Bahanur Alişoğlu 

59 

martı* 

Dört arkadaşın öyküsü, kesişen yollar, hayatlar ve ‘evlilik’ 
hikayeleri... Evlenmek ya da evlenmemek mi tüm sorun; yoksa 
mutluluğu aradığımız birliktelikler mi, kadın olmanın getirdiği yükler 
mi? 
 
Ben, Beren, Ayşenur ve Canan yıllardır arkadaşız. Lisede başlayan bu dostluk, 
bugünlere kadar uzandı ve sonunda hayat medeni halimize dayanarak ikiye 
böldü. Ayşenur, okul biter bitmez sevdiği adamla evlenmek istedi ve bu dileğini 
yerine getirdi. Canan ise bizi okul bitmeden terk edip, sevdiği adamla kaçmayı 
tercih etti. Ben ve Beren ise, hayalini kurduğumuz üniversite hayatını seçip 
bölümümüzle nikâhlandık. Zaman içerisinde kimimizin okul hayatı darbe aldı, 
kimimizin ise evliliği. Bizi ayakta ve birlikte tutan tek bir şey vardı; o da 
hepimizin özünde kadın olması ve aynı toplumda yaşamamız, aynı koşullar 
altında medeni halimiz gözetilmeden… Evlenmek ya da evlenmemek. Oturup 
her zaman buluştuğumuz o loş ışıklı ara sokaktaki çay evinde bunu konuştuk 
Türk kahvesi eşliğinde… 
 

sohbet 
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Sizler evliliğin aslında toplum tarafından özendirilen ve aile bireylerinizin 
beklentisini karşılayan bir kurum olduğunu mu, yoksa bunun kişisel tercihiniz 
olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evlenip evlenmeme kararınızı neye 
dayandırıyorsunuz? 
Beren: Evli değilim ve uzun bir süre de kartlarımı evlilikten yana 
kullanmayacağım. Ancak, çevremde gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla, 
evliliğin aslında toplum tarafından özendirilen ve ailelerin de hoş görüp 
aslında karşı çıkmadığı bir kurum olduğu kanaatindeyim. İnsanlar evliliğin 
aşkı taçlandırdığını ve bizi toplumun gözünde legalleştirdiğini savunuyorlar 
bir nevi o kağıdı imzalayarak. Bunun yanı sıra, kişilerin kendi tercihi olan 
evliliklerde bile toplum baskısı mevcut. Dediğim şey, orada da geçerli. 
İnsanlar bu kağıdı imzalamak zorunda bırakılıyorlar toplum nezdinde 
aklanmak ve yasallaşmak için. Toplumun oyunları bunlar! 
  
Ayşenur: Ben evlenmeden önce, aslında bu tür şeyler üstüne kafa yoran bir 
kız değildim. Evlenirken gözümü karartan şey aşk olsa da, aslında bir yandan 
okulun üstüme yıktığı ÖSS baskısı da, bunda etkili oldu. Hayattan bir an 
bıktım ve evlendiğimde her şeyin daha iyi olacağına inandım. Bir eşim, evim 
olacak ve ben de üstümde okul ya da iş stresi hissetmeyecektim. Zaten iyi bir 
öğrenci de değildim öyle başarılı olacak. Evlenip bari annemle babamın 
rızasını alayım, onlar da bize destek olsunlar istedim. Bence evlilik toplum 
beklentilerini karşılıyor ve öyle de olmalı. Ben nikahsız yaşayamam kimseyle. 
Şimdi bana ‘elâlem ne derci’ diyeceksiniz; ama bu böyle. Yaşadığım topluma 
uyum sağlamalıyım bir yandan da, eğer beni kabul etsinler istiyorsam... 
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O zaman burada evlilik adına bir ikiye bölünmüşlük söz konusu. Biriniz evlilik 
toplumun getirdiği bir yükümlülük ve kendini aklama çabası iken, diğeriniz ise 
bunun zaten böyle olması gerektiğini düşünüyor ve bunu savunuyorsunuz. 
Canan sen ne düşünüyorsun bu konuda? 
Canan: Ben aslında her ikisine de biraz katılıyorum. Evlilik benim tercih 
ettiğim bir şey değildi esasında. Evlenmeyi kendim istedim ve okulu da terk 
ettim; ancak evlilik tek çaremdi eğer sevgilimle aynı çatı altında yaşamak 
istediysem. Eğer aynı evde nikâhsız yaşasak, bu kez ailelerimiz bize karşı 
çıkacak ve ben de babam başta olmak üzere aile bireylerimden dayak 
yiyecek ve zorla eve getirilecektim. Bundan korktuğum için nikâhı kıyalım 
dedim ve bu böyle gerçekleşti. Toplumun zoruyla ‘evlendim’ aslında. Başka 
türlü de olabilirdi bu. 
  
Peki, bu başka türlü nasıl olurdu? Alternatifi nedir evlilik kurumunun? 
Ayşenur: Bugün dergide, televizyonda görüyoruz çiftler evlenmeden yaşıyor. 
Bence alternatifi yok evliliğin. Ya evlisindir ya da bekar. Birlikte yaşamak bir 
kadın için tehlikeli. Ne sosyal güvencem var, ne de ayrıldığımda nafaka 
isteyecek yerim.  Birlikte yaşadım diyelim. Ben dayak yediğimde nereye 
gideceğim? Ailem zaten reddetmiş olacak, toplum da öyle. Kimse bakmaz 
bana, kalırım ortada. Evlilik aslında kadını koruyan ve ortada kalmasını 
engelleyen oldukça iyi bir kurum. Çocuklarıma kimse piç diyemez de, 
öteleyemez de böylece. Nikâhsız doğan çocuk ileride de sorar bunun 
hesabını. O yüzden böyle bir alternatifin olmasını istemiyorum. 
  
Beren: “Evliliğin alternatifi yoktur” da, ne demek? 21. Yüzyılda yaşıyoruz ve 
artık toplumun belli şeyleri aşması gerekiyor. Ayşenur “güvencem olmayacak” 
dedi. Nasıl güvencemiz yok? Bir kere artık kadın haklarını savunan 
kurumlarımız var ve bunların yanı sıra yasalarda kadına daha fazla yer ayıran 
maddeler inşa ediliyor. O zaman böyle düşünen kadınlar evliliği geçim kapısı 
olarak görüyor! ‘’Kocamın maaşı var, toplumda akladı beni, ben yan gelir 
yatarım!’’ mı diyoruz yani? Böyle şey olur mu? Kadının da sorumlulukları var 
ve bence kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmeli nafaka düşünene kadar. 
Bu yüzden eğitimin güçlendirilmesi ve özendirilmesi şart. Alternatifi ise birlikte 
yaşamak. İki kişi birbirini sevdiğinde ve evlendiğinde gerisi kimi neden 
bağlasın ki? Bir kağıt üzerinde seveceksek birbirimizi, varsın o sevgi olmasın.  
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Canan: Beren yasalar kadınları artık koruyor dedi. Ben buna katılmıyorum. 
Ben daha iki ay evvel komşumun kocasından dayak yediğine şahit oldum. 
Kadın karakola gitti ve bir de oradan dayak yemediği kaldı. Memur kadına 
‘’Kocanı şikayet etmeye utanmıyor musun? Şimdi adama da dava açınca ne 
olacak? Yine sen ortada kalacaksın, o hapse girse!’’ demiş. Ben de eğer 
eşimden sopa yesem, bu olayın etkisiyle sizce gider miyim mahkemeye? 
Kanunların bizi koruduğu falan yok aslında. Nafaka denilen şey üç kuruşluk 
bir maaş. Onu da alana kadar icra kapılarında sürünmek gerekiyor. Yok 
dosya aç, avukat parası… Bunlar başlı başına yıpratan şeyler zaten. Bir de 
üstüne üstlük kanunların kadından yana olmaması işi iyice zora sokar. 
Çocuklara gelince. Bence çocuklar anne baba evli olmasa da buna bir şey 
demez eğer toplum demese. Sonuçta biyolojik anne ve babası bu insanlar, 
neden evlilikleri çocukları bağlamak zorunda? 
 
Peki, bu bağlamda çocukların konumu nedir? Sizce çocukların babanın 
soyadını taşıması ve annelerinin de buna kanunlar tarafından ortak edilmesi 
ne kadar doğrudur veya yanlıştır? 
Beren: Toplum bu çocuklara evliliğin yasal olduğunu soyadları ile aşılıyor 
başta. Sınıfımda bir kadın var. 30’lu yaşlarında, 12 yaşında bir kız çocuğu 
sahibi. Bu konuyu açtık geçenlerde sınıfta. Kadına sorduk, onun çocuğu 
annesinin eşinin soyadını taşımaması konusunda ne düşündüğünü. Kadın 
başta bunun zor olduğunu; çünkü sınıfındakilerin kızına bunu sorup onu 
rahatsız ettiklerini anlattı. Ancak, çocuk babası ile annesinin evlenmeden 
kendisine sahip olmasını ise yadırgamıyor; çünkü eve ekmek getiren anne ve 
bir annenin yerine getirmesi gereken her şeyi yapıyor. Annenin, kızın 
babasının soyadını taşımaması neden sorun olsun ki? Bir kadın bence kendi 
soyadına sahip olmalı. Babadan, eşten ötürü gelen soyadları bizi onları malı 
yapıyor başta. Bu konuda İspanyolları seviyorum mesela. Onlar hem anne 
hem de babanın soyadını alıp bir anlamda eşitlik sağlıyorlar.  

Ayşenur: Benim eşimin soyadını taşımakla hiçbir 
sorunum yok, olmaz da. Sevdiğim adamın 
soyadını taşımaktan gurur duyuyorum ve 
çocuklarımın da babalarını bilmesini isterim. 
Bence evlilik dışı çocuklar ailelerini sorgularlar 
ve suçlarlar evli değillerse. Etraflarına bakınca 
herkesin annesinin soyadına, bunu garipser ve 
dışlanmış hissederler. Hayat zaten zor, bir de 
üstüne bunun derdi mi binsin çocuklara. Nesi zor 
ki, iki imza atıp adamın soyadını taşımanın?  
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Neden dünyada daha önemli sorunlar varken buna yoğunlaşıyor feministler? 
Bence çözüm üretsinler sorun yaratıp insanların kafasını karıştırmaktansa. 
Hem bir de bizim dinimiz bile izin vermiyorken böyle bir şeye, neden toplum 
izin versin? Müslüman toplum burası. 
 
O zaman İslam dininin de evlilik kurumu üzerinde etkisi olduğu ve bu kurumu 
koruyan ve yayan bir yapıya sahip olduğunu söylersek yanlış olmaz. Peki, 
Türkiye’nin laik bir ülke olduğunu düşünürsek, bu kapsam da sizce din 
kurumunun yasalardan elini eteğini çekmesi gerektiği gibi evlilikten de 
uzaklaştırılması gerekmez mi? 
  
Canan: Ben böyle bir şeyin mümkün olacağını sanmıyorum. Osmanlı’nın Batı 
özlemine sahip olup da ona asla ulaşamaması gibi düşünebiliriz. Dinden ayrı 
bir düşünce Türkiye’de ayrık ot gibi olur; yetişemez. Yetiştirtmezler zaten. 
Evlilik kutsallaştırılıyor ülkemizde. Ailelerimiz böyle evlenmiş, akrabalarımız 
da... Bizim de böyle olmamız gerektiği her seferinde düğün fotoğrafları, 
gelinlikler, takılar ile gözümüze sokulmuş. Keşke bizim ülkemiz de, Batı gibi 
olsa. Kimse kimsenin nasıl yaşadığına bakmasa da kendi önünü temizlese 
önce. Ne yazık ki şimdilik bu hayal. Böyle olması gerek evet; ama gerçek 
hayatta böyle değil. Bölgelerimiz bile farklı ki bizim. Karadeniz’de yaşayan 
kadın ile Doğu’da yaşayan kadın arasında da dağlar kadar fark var. Din de 
bu farklılığı gideriyormuş gibi bir izlenim var ülkede. 
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Beren: Her yörenin düğünü, şarkısı ayrı. 
Bohçası ayrı. İnsanların evlilik kurumuna 
yükledikleri anlama bakar mısınız? 
Yapılan masraflar, onca israf. Kendilerine 
yazık başta. Hem din israftan sakının 
demiyor mu onlara? Buna sadece 
gülüyorum. Ülkemizdeki din etkisi 
yadırganamaz; ancak indirgenebilir. 
Önce beyinlerimizi boşaltmamız gerek 
dogmalardan, sonra gerisi gelir. Neden 
diye sormak gerek. Neden evlilik 
yapmamız gerek biriyle hayatımızı 
sürdürmek için. Din bu ülkede buna 
karar veremez, vermemeli de.  

 
  
Sizin ileride kız çocuklarınız olsa ve lise çağında ‘’Anne, ben evleniyorum!’’ 
deseydi eğer? Burada sizin kızlarınıza “evet” ya da “hayır” demenizdeki 
etkenler neler olurdu? Bu cevabı verirken sizi din ve toplum mu, yoksa evlilik 
hakkındaki kişisel düşünceleriniz mi yönlendirirdi? 
  
Ayşenur: Ben kızardım kızıma... Hem de çok. Ben lise bitince evlendim; ama 
benim durumum farklıydı. Dediğim gibi ne okumayı severdim, ne de 
üniversite hayalim vardı. Ben birini sevdim ve ortak bir karar alarak 
hayatlarımızı birleştirdik. Kızım eğer okuyorsa ve sevdiği çocuğu 
onaylamıyorsam, bu evliliğe evet demem. İsterse ağlasın, sızlasın. O okul 
bitecek! Ben okumamış olabilirim; ama çocuklarımın okumasını istiyorum. 
Ben bu cevabı kendi kişisel görüşüme dayanarak verirdim ilk etapta. Tabii ki 
bu düşüncelerin oluşmasında toplum da etkili din de. İlle de evlenmek isterse, 
o zaman kıyarız nikâhı, oturur aşağı. Kaçıp bizi rezil edeceğine, kendini de 
günaha sokacağına evlenip gitsin daha iyi. Yapacak bir şey kalmaz o saatten 
sonra.  
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Canan: Ben kızımın bu yaşta evlenmesine karşı çıkar ve mutlaka hayır 
derdim. Ben evlendim de ne oldu? Lise diplomamı bile dışarıdan almaya 
çalışıyorum. Mutluyum evliliğimde; ama içimde kaldı o dilek. Üniversite 
okumak ve bende o havayı solumak isterdim. Keşke eşim de beni 
destekleseydi, ben de onun gibi okul bitirip diplomamı alarak evlenseydim. 
Şimdi biraz eksik hissediyorum Beren ve seninle otururken. Bu eksikliği benim 
kızım hissetsin istemem evlenip giderek. Ona bunları anlatırım, sonra kendi 
hayatımı gösteririm. Şükür, iyiyim; ancak daha iyi olabilirdi. Sen de bu 
yaptığın röportajı okutursun ona! İnanıyorum ki etkisi olur bir nebze. Kişisel 
görüşüm bu benim; din ile ilgisi yok. Toplum ile ilgisi elbette var. Hissedilen 
eksiklik toplumsal aslında, değil mi? 
  
Beren: Ayşenur ve Canan gibi ben de karşı çıkar; ancak onlardan farklı 
olarak kızıma dilediği adam ile aynı evde yaşama şansı verirdim ki evlenmeyi 
çare olarak görüp kendini yakmasın. Ben anne olarak kızıma çözüm 
üretemiyorsam, onun kaçmasından ben sorumluyum demektir. Elbette ben de 
erken yaştaki birlikteliklerin uzun sürmediğini ve belli bir mantığa oturmadığı 
konusunda onu bilgilendiririm; ancak ille de birlikte olmak istiyorsa sevdiği 
çocukla, bana da onaylamak ve annelik vazifemi yapmak düşer. Din ya da 
toplum bu anlamda ne beni ne de kızımı bağlar; çünkü bu onun ve benim 
aramdaki bir mesele. Bir de sevdiği insanın bu konuya dahil olması doğrudur. 
Okulu bırakması ise söz konusu olamaz zaten ona olanakları sunduğum ve 
rahat bıraktığım sürece. 
  
Sohbetimiz aniden başlayan bir yağmurla bitiyor. Dördümüz de camdan dışarı 
bakıp yağmur damlalarını izlerken, aslında bir yandan da hayatlarımızı 
izliyoruz. Kendimize dışarıdan bakıyor ve evlilik konusundaki düşüncelerimizi 
tartıyoruz kendi vicdan terazimizde. Hepimiz ne kadar da farklıyız aslında. 
Evlilik hakkındaki düşüncelerimiz de farklı, yaşadığımız hayatlar da... Bizi ortak 
paydada buluşturan ise ne renklerimiz, ne düşüncelerimiz, ne de gelir 
seviyemiz. Bizi biz yapan burada cinsiyetimiz ve toplumdaki yerimiz… 
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-“Anne nerede oğlum?” 
-“Muffakta baba”... 4 yaşındaki Batuhan’ın cevabı. 
 
Kitabın ismi “Sufle”, yazarı Aslı E. Perker... 
Hep bu yazının başlığını ‘Mutfak veya Muffak’ diye atma azminden ve 
hissiyatındayım.  

 
Kitap ile Sohbet etkinliğinde Yasemin Sungur’un Aslı Perker ile yaptığı 
söyleşide öğreniyorum ki, Aslı Hanım da kitabın dosyalarını Mutfak’da diye 
kaydetmiş; içim rahatlıyor... 
 
Mutfak Evren’in merkezi mi? 

  
Tüm evren, dünya biz insanlar için. Toplumları oluşturan en temel birimi. Aile 
de bireylerden oluşuyor. Bu bireyler için ise ev çok önemli. Evde de Mutfak...   

 
Kitapta bolca verilen mesaj; ‘Evet, Mutfak Evren’in merkezi.’ 
 
Sadece bayanlar ise değil bu, benim için de mutfak evin en önemli 
kısımlarından biridir.  

 
Genellikle televizyon gibi bir faktör olmadan bir araya gelinen yer Mutfak. 
Bizim ailede kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği hep mutfakda yenirdir. 
Yemekler, tatlılar, börekler burada pişer, okuldan eve geldiğimde olumlu veya 
olumsuz günün kritiği mutfakda yapılır, akşam yemekleri ya babamın hayat 
hiyakesi ile veya bize attığı fırçalar da uzar giderdi... 
 
Sevinçler, kavgalar, kutlamalar, kırılan tabaklar, tokuşturulan kadehler hep 
mutfağımızda olurdu. Hele bir de fırından ve ocaktan gelen o muhteşem 
kokular... 

  
 

Deniz Öztaş 

Sufle mi? Mutfak mı? 

kitap ile sohbet 
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Özellikle mutfak düşkünü, tatlıcı ve geleceğin pasta tasarımcısı bir kadın ile 
evlendiğimi bilmediğim bir dönemde mutfak savaşları başlıyor, dar geliyor 
mutfak bize. Herkesin kendi çöplüğü derler ya, öyle bir durum. Ben iddialı 
olmasam da on yıldır bekâr yaşamanın getirdiği bir alışkanlık var. Mutfaktaki 
sihirli yemeklerin yapı taşlarının hayranı olmuşumdur her zaman. Makarna 
veya omlet bile yapsam çok özenir, her bir malzemenin nasıl oluştuğunu, 
kimlerin katkısı olduğunu, kimlerin taşıdığını, kimlerin sattığını düşünürüm 
hep. 
 
Bir süre mutfağı ayrı ayrı kullanmak gibi geçici bir çözümden sonra yıllar 
geçtikçe Ying Yang gibi bir karşıt uyum sağlayarak mutfakta dans eder gibi 
hareket etmeye, birbirimizi anlamaya, saygıyla pişirdiklerimize katkıda 
bulunmaya başlamıştık. 



martı* kasım 2012 

69 

Mutfak evrenin merkezi ise bu Sufle tatlısı nereden çıkıyor?  
“Aynı gün yorgun bir kadın ve kederli bir adamın da ellerini uzattıklarını 
bilmediği kitabı tereddüt etmeden uzanıp aldı. Sufle: En Büyük Hayal Kırıklığı. 
 
Güzel, kaprisli kadın gibiydi sufle; ne gün ne yapacağı belli değildi. Hiçbir 
kitapta için tam kuralı yoktu. Kimse tam yirmi beş buçuğuncu dakikada 
fırından çıkartın diyemezdi, hiçbir fırının ısısı standart olamazdı. Her aşçı 
deneyerek en iyi tarifi bulabilirdi. Kendi kaplarını, kendi fırınını defalarca 
kullanarak, eskiterek, her biriyle defalarca didişerek...” 
Sufle ile her karakteri özdeşleştirmiş yazar. 
Malzemeler çok basit: un, şeker, kakao, yağ, süt, yumurta... Tarifi de kolay. 
Ancak tutturması zor... 

  
Her kişide veya koşulda farklı sonuç alınabiliyor, tam vaktinde kapağı 
açmanın bile çok kritik olduğu bir hassaslık var. Özellikle suflenin ortasının 
çökmesi, kahramanların hayatlarının çökmesi gibi bir ekti yaratıyor ama 
denemekten vazgeçmiyorlar. 
 
Sufle kitabı üç ayrı ülkede geçen, üç ayrı karakteri anlatan sürükleyici 
hikâyelerden oluşuyor. 

  
Kahramanlarımız: Lilia, Marc ve Ferda. 
Bu üç karakterin yanısıra, müthiş yan karakterle ile muazzam bir duygu 
analizleri yapılmış. 
Kitap, William Faulkner’ın sözü ile başlıyor: 

  
“Keder mi hiçbir şey mi seç deseler; ben kederi tercih ederim.”  
 
Bu üç karakter hayatlarında ‘hiçbir’ şeyi seçerek pasif kalmışlar. Başlarına 
farkındalık yaratacak olaylar gelmekte ve bu olaylar ile kendilerini, 
duygularını, geçmişlerini analiz edip anlamaya ve küçük de olsa bir aksiyon 
almaya çalışıyorlar. 
 
Kitabın genelinde duygular çok derin ve etkileyici bir şekilde ifade ediliyor. 
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Lilia: 
Lilia Filipinler’den Amerika’ya gelen, adını, hayallerini, sınırlarını bırakan bir 
kadın. Kocası Arnie de toplumdaki şablonlara aynen uyan bir biridir. Lilia da 
aynen Arnie’ye uyum sağlamış, tek rahatlamayı yemek yapmakta bulmuştur. 
 
Lilia hiçbir zaman iletişim kurmamış, tipik zevksiz ama uyumlu bir Amerikan 
kadını olmuştur. Kendinden başka herkesi suçlar ama bir türlü kendinde bir 
hata bulamaz. Sınırlarını belirlemekte ve aksiyon almakta cesaret 
gösterememiştir hayatı boyunca. 
 
Lilia, yıllar sonra anlar ki, başkalarının hayatlarını yaşamıştı ama bunun 
sorumlusu sadece kendisiydi. Canı yandığı zamanlarda bile gerçekçilikten 
uzak bir umutla gerekli değişiklikler yapmamış, sınırları koyamamış, sadece 
kendini avutmuş biriydi. Kimseye zarar vermemeyi bir marifet olarak gören 
Lilia sonunda bunun zararlarını fazlasıyla yaşamış ve hissetmiştir. 
Lilia’nın hikâyesinde Amerikan yaşamındaki yanlızlık ve sosyal bozulmuşluk 
da yeriliyor. 
 
Marc: 
Marc’ın hikâyesi ise sevdiği eşi Clara’nın ölümü ile başlar. Marc hayatı 
boyunca eşinin uydusu olmuş, son derece silik bir hayat yaşamıştır. Kimse 
ile,özelikle kendisi ile bir iliişkisi olmamış, Clara’nın çocuğu gibi yaşamıştır, 
bu sebeple de ailesinin bile özlemini duymaz. Clara’yı ebeveynlerinin yerine 
koymuştur.  
 
Belki de Marc karakterinin okuyucular tarafında sevilmesinin en büyük sebei, 
Marc’ın tüm acılarına rağmen, farkındalığa ulaşması ve yeni hayatında kendi 
ile yüzleşerek cesaret göstermesi… Yeni mutfakta yemek yapmayı başlaması 
Marc’ın aynı zaman yeni hayatını ve çabasını simgeliyor. 
 
Mutfaktaki küçük ayrıntıların detaylarını öğreniyor ve bu mucizelere tanık 
oluyordu. 
Marc’ın en önemli farkındalıklarından biri, kendini hiç bir zaman başka 
insanların hayatına dâhil edemediği gerçeğiydi. En yakını bile olsa Clara’sız 
bir Marc olmamıştır. 
 
Ama marc için artık nefes alma ve değişme vakti delmiştir ve artık o da 
biliyor ki bu durumda sonra değişiklik gösterebilir. 
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Ferda: 
Ferda da hayattan kaçışı mutfakta bulanlardan. Hayallerinin peşinde 
olamamış ama topluma uygun davranan iyi huylu davrandığı için kendini 
avutan biri. Kızı yurtdışında olan Ferda evde annesine bakmaktan 
bunalmıştır. Annesi gibi olmaya karşı direnç göstermektedir.  
 
Ferda hikâyesinde bolca anne-kız ilişkisi üzerinde duruluyor. Özellikle 
Ferda’nın annesine benzememe direnci... Elinde sonunda onun gibi olacak 
ya da bunla yüzleşmesi gerekecek. 
 
Ferda Hanım, belki de fedakâr annelerimizin ve yokluk bilinci ile yetişmiş 
nesili temsil ediyor. Hep verme, lüks ve pahalı hediye alıp, açmadan 
başkasına hediye eden bir nesil. Vermeyi bilen almayı bilemeyen, alma-
verme dengesini tutturamayan... Sonunda Ferda Hanım da kendisini 
şımartmak isteyenlerine fırsat vermesi gerektiğini anlıyordu. 
 
İşte tüm bu karakterlerin derin hayat hikayelerini zevkle okunuyor. 
Ayrıca, Aslı Perker’in insanın içine işleyecek müthiş bir anlatım tarzı var.  
İşte kitaptan bazı alıntılar: 

Kitap Adı: Sufle 
Yazar: Aslı Perker 
Sayfa: 308 
Yayınevi: Doğan Kitap 

“Bir nar tanesinin içine 
şırıngalanacak pekmezin insanın 
içini gitgide katranlaşacağını, 
kederden sürükleyeceğini tahmin 
edemezdi kimse.” 
 
“Sonunda kendisi kadar bakımsız 
bir kadın gördüğünü zannedip 
rahatladığında, gördüğünün 
vitrindeki kendi yansıması 
olduğunu anladı.” 
“Yatağın öteki yanındaki boşluk 
her akşam ve sabah kalbini 
kırıyor, tek çatal sesi daha çok 
çınlıyordu.” 
 
“Lilia her zaman bir sonraki adımı 
göremeyecek kadar umut dolu 
olmuştu.” 
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Dayanılmaz bir lezzet… Çikolata severler için, Ayşem Öztaş’tan 
yapımı kolay ve pratik bir sufle tarifi… Hadi bir mola verin ve bu 
eşsiz lezzeti deneyin…  
 
Sufle klasiği; çikolata, yumurta sarısı ve çırpılmış yumurta beyazının düşük 
sıcaklıkta, kısa süreli pişirilmiş, hafif bir kek türevi olan bir tatlı türü. Üstünün 
kalın ve sert bir kabuk olması, hamurun çok pişmemiş hali, olmazsa olmazı. 
Mutlaka sıcak servise sunulması diğer vazgeçilmez koşulu. 
 
Standart reçeteyi şimdilik sonraya bırakarak, yapımı kolay ve sonucu garanti 
olan başka bir reçeteyi hayata geçirdik. Bağlayıcı olması sağlamak amacıyla 
reçetenin içinde çok az miktarda un yer almakta. Yağ ile kavrulması, sufleyi 
yerken ağza un tadının gelmemesi için.  

Ayşem Öztaş 

Sufle Aşkı 

peçeteden notlar 
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Kavrulma işlemi; yağın eriyip içine un katılması ve üstünde baloncuklar 
oluşana kadar orta ateşte pişirilmesi şeklinde gerçekleşiyor.  Baloncukları 
gördüğünüzde yumurta sarıları ve eritilmiş çikolata sürekli karıştırarak ilave 
ediyorsunuz.  Sürekli karıştırmak, yumurta sarılarının aniden karşılaştığı 
sıcaklıkta pişmemesi için önemli… 
 
Yumurta beyazları mikserde köpük oluncaya kadar çırpılıyor. Toz şeker gene 
azar azar ilave ediliyor. Toz şeker, yumurta beyazlarının içinde eridiğinde 
çırpma işlemine son verebilirsiniz. Buradaki diğer önemli nokta, hazırladığınız 
bu karışımı iki parti halinde çikolatalı karışıma yedirmeniz gerekiyor. Çok 
karıştırırsanız yumurta beyazı sönecektir. Az karıştırdığınızda hamurun içinde 
yumurta beyaz topakları kalacaktır. Mümkün olduğunca hızlı ve tam bir 
karıştırma yapmanız gerekmektedir. 
Kullanılacak, ısıya dayanıklı kalıpların içlerini  yağ ile hafifçe yağladıktan 
sonra toz şeker ile kaplıyorsunuz. İçine koyacağız toz şekeri, sallayarak 
kalıbın içinde gezdirdiğinizde yağ, güçlü bir şekilde şeker tanelerini tutuyor. 
Bu şekilde servis sırasında yan yüzeye yapışan Sufle’yi kolayca kaşığınıza 
alabileceksiniz. 
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Fırınlanma için sufle hazır. 15 dakika sonunda hafif puf bir şekilde, kalın 
kabuklu, içi yumuşacık ve bol çikolatalı… 
 
Hazırlanan sufleyi sadece pudra şekeri ve krema ile servis yapabilirsiniz. 
Özel bir sos ile farklı bir boyut kazandırmak isterseniz, işte tarif: Kırmızı 
şaraplı, karanfil ve frambuaz ağırlıklı bir sos huzurlarınızda. Kırmızı şarap 
kullanmak istemezseniz daha yoğun bir kıvamda olacaktır. Mümkün mü? 
Mümkün. 

Çikolatalı Sufle: 
 
“Women’s Weekly- Baked” kitabından uyarlanmıştır. 
 
Gerekli Malzemeler: 
 
Çikolatalı Sufle için; 
• 1 Tablespoon Toz şeker 
• 50gr Yağ 
• 1 Tablespoon Un 
•  200gr Bitter Kuvertür Çikolata (Ufak doğranmış halde) 
• 2 adet Yumurta sarısı 
• 4 adet Yumurta beyazı 
• 1/4 cup Toz şeker (Ekstra) 
 
Frambuazlı Sos; 
 
• 150gr donmuş Frambuaz 
• 2 Tablespoon Toz şeker 
• 4 adet Karanfil tanesi 
• 1/2 cup Kırmızı şarap 
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Hazırlanışı: 
• Fırın 160 derecede fanlı olarak ön ısıtma yapılır. Isıya dayanıklı kalıplar 

yağlandıktan sonra toz şeker ile kaplanır. 
• Yağ ve un, orta kademede ocak üzerinde baloncuklar oluşuncaya kadar 

kavrulur. Süre sonunda ocaktan alınır ve içine yumurta sarıları ile 
çikolata eklenir. 

• Mikser ile yumurta beyazları köpük oluncaya kadar çırpılır. Ekstra olan 
toz şeker azar azar ilave edilir. Şeker, yumurta beyazının içinde 
eridiğinde çırpma işlemi bitirilir. 

• İki parti halinde yumurta beyazları, çikolatalı karışıma eklenir. 
• Hazırlanan hamur, kalıplara paylaştırılır. Ön ısıtma yapılmış fırında 15 

dakika pişirilir. 
 
Sosun Hazırlanışı: 
• Frambuaz ve toz şeker, ocak üzerinde bir kabın içinde kaynamadan, toz 

şeker eriyinceye kadar pişirilir. 
• Karışıma kırmızı şarap ve karanfil ilave edilir. Kırmızı şarap kaynamaya 

başladığı anda ocak üzerinden alınarak tezgâhta soğuması sağlanır. 
• Servis tabağına alınarak Sufle’nin yanında ikram edilir. 

www. pecetedennotlar.com  
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Tayvanlı Yönetmen Ang Lee, 90’ların başında, henüz Hollywood’ta popüler 
olmadığı yıllarda, özgün ve bağımsız filmlerden oluşan aile üçlemesini çekti. 
Bu filmlerden biri olan 1994 yapımı, “Eat Drink Man Woman” yönetmene 
Oscar adaylığı getirdi. Şimdi size tanıtacağımız Tortilla Çorbası da, bu filmin 
Amerikan versiyonu.  
  
Meksika kökenli Amerikalı Şef Martin Naranjo, üç yetişkin kızıyla birlikte 
yaşar. Çok sevdiği eşi 15 yıl önce ölmesine rağmen, kendine sadece kızları 
ve mutfağı çevresinde bir hayat kurar. Acı kaybından bu yana hayattan 
olduğu kadar yemeklerden de tat alamaz, kokularını duyamaz. 
  
Evin diğer sakinlerinden, en büyük kızı Leticia; dinine bağlı, muhafazakâr bir 
kimya öğretmenidir. En küçük kızı Maribel ise üniversiteyi kazanmasına 
rağmen, ne yapacağını bilemez, isyankâr halde ortalarda dolanır. Brezilyalı 
sevgilisi yaşam biçimiyle kafasını daha da karıştırır.  
 
Martin, küçüklüğünden bu yana yemeğe ilgi duyan ortanca kızı Carmen’i, 
olabildiğince mutfaktan uzak tutmaya çalışır, MBA yapmasını teşvik eder. 
Sonunda Carmen, kariyer basamaklarını başarıyla tırmanır.  

Aylin Türkşen Aysel 

Tortilla Çorbası – Tortilla Soup 

iştah açıcı filmler 
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Martin, geleneksel olarak her pazar günü ziyafet sofrası hazırlayarak ailesini 
bir araya getirir.  
 
Komşuları Yolanda, annesi Hortensia ve kızı April de bu sofralarda zaman 
zaman yer alır. Pazar yemeklerinde sıklıkla Leticia ve Carmen’in çatışmalarına 
tanık olunur.  Film karakterlerinin kararlarını, bu sofralarda yaptıkları “Size bir 
haberim var!” anonslarının ardından duyarız. Bu haberler aileyi önce allak 
bullak eder ancak filmin sonu tatlıya bağlanır.  
  
Meksika Mutfağı’nda önde gelen yemek çeşitlerinin yapımlarına tanık 
olacağınız, uzun yemek pişirme sahneleriyle dolu film, mutfak meraklılarını 
ziyadesiyle memnun edecek cinsinden. Yemek yapmak başrol oyuncusu 
Hector Elizondo’nun eline yakışıyor, bununla birlikte o nefis, şık sofraları 
kuranlar aslında Food Network’te yayınlanan Too Hot Tamales programının 
sunucuları da olan şefler Mary Sue Milliken ve Susan Feniger.  
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Şef Martin, film boyunca bir orduyu doyuracak kadar çok yemek yaptı ama 
bunları kim yedi çok merak ediyorum! Hepi topu 3 çıtı pıtı kızıyla sofraya 
oturuyor. Yiyemediklerini diğer pazar gününe kadar bile tüketemezler emin 
olun. Diğer yandan güzel görünmeleri için başvurulan hileler yemekleri çekim 
ekibine yar etmemiştir kanımca.  
  
Arada ortanca kız Carmen’den içki kadehlerinin tokuşturulma nedenlerinden 
birini de öğrendim. Benim gibi şimdiye dek duymamışlar için paylaşıyorum. 
İçkinin rengini görürüz, koklarız, elimizde kadehi hissederiz, tadına da varırız. 
Ancak beş duyumuzdan biri olan duymadan mahrum kalırız. İşte bu eksiği 
gidermek için kadehleri tokuşturup “çın!” sesini duyduk mu bütün duyularımız 
tatmin olur.  
  
Tortilla Çorbası 
Filme bu çorbanın adının verilmesine dair filmde bir ipucuna rastlayamadım. 
Onca yemek pişirme görüntülerine rağmen tortilla çorbası yapımı birkaç 
sahneyle kısıtlı kalıyor. Oysa ki filmin başlangıç sahnelerinde kabak çiçeği 
çorbası, hemen hemen her aşamasıyla aktarılıyor.  
  
Domates, mısır, acı biber ve avokado, Meksika Mutfağı’nda sıklıkla 
kullanılan malzemeler. Tortilla çorbası bu malzemeleri bir araya getiriyor. 
Hazır tortilla kullanarak yapabilirsiniz elbette. Bununla birlikte mısır cipsi aynı 
işlevi görmeyecektir aklınızda bulunsun. Domateslerin çekirdeklerini çıkararak 
rendelemenizi öneririm. Tavuk eti kullanmak ise keyfinize kalmış.  
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Mısır tortillası için malzemeler (8 adet): 
• 1,5 su bardağı mısır unu 
• 2/3 su bardağı su 
• 1 çay kaşığı tuz 
  
Çorba için malzemeler (6 kişilik): 
• 1 su bardağı rendelenmiş domates 
• 1 yemek kaşığı domates salçası 
• 1 adet küp doğranmış kuru soğan 
• 5 diş küçük doğranmış sarımsak 
• 6 su bardağı tavuk suyu 
• 1 su bardağı, haşlanmış, didiklenmiş tavuk eti 
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı 
• 3 tatlı kaşığı acı toz biber (veya 1 adet çili biberi) 
• Tuz 
• 8 adet mısır tortillası 
• 1 adet avokado 
• ½ su bardağı rendelenmiş çedar peyniri 
• 2 yemek kaşığı kıyılmış kişniş 
• 2 adet lime limon 
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Yapılışı: 
 

Mısır ununu ve tuzu çukur bir kaba koyun. Suyun bir bölümünü azar azar 
ekleyin ve yoğurun. Toparlanmayan, elde dağılan bir hamur olduysa suyun 
kalanını da ilave edin. Hamuru, her biri, iri ceviz büyüklüğünde olacak 
şekilde 8 parçaya ayırın. Birini streç film arasına koyup üzerine ağır bir 
mutfak aleti, örneğin havan ile bastırın. Bu yöntemle çay tabağı 
büyüklüğünde tortillalar hazırlayın. Yapışmaz tavayı ısıtın. Orta ateş üstünde, 
tortillaları önlü arkalı pişirin ve soğumaya alın. 
 
1 yemek kaşığı zeytinyağını tencerede ısıtın. İçine soğanları ekleyip kısık 
ateşte, sürekli karıştırarak kavurun. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürecektir, bu 
arada soğan hafif karamelize olacaktır. Ardından küçük doğradığınız 
sarımsakları alın. Karıştırarak 1 dakika kavurun. Domates salçasını ekleyin 
ve onu da aynı sürede harmanlayın. Domates rendesini, acı toz biberi (veya 
bütün haldeki çili biberini) tavuk suyunu ve damak tadınıza uygun 
miktardaki tuzu ekleyip malzemelerin tamamını iyice karıştırın. Çorbayı 
kaynamaya alın. Fokurdamaya başladığında altını kısarak 10 dakika pişirin. 
Bütün çili biberi kullandıysanız, sonunda çıkarın.  
 
Bu arada mısır tortillalarını jülyen kesin. 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 
Tortilla parçalarını kızartın. Avokadonun kabuklarını soyun, dilimleyin. 
Çedar peynirini irice rendeleyin.  
 
Çorbayı kâselere paylaştırın. Tavuk parçalarını ve kızarmış tortillaları, 
kâselerin ortalarına yerleştirin. Avokado dilimlerini, peynir rendesini, kıyılmış 
kişnişi ve lime limonları, sofraya çorba kâseleriyle birlikte getirin. İsteyenler 
bu malzemeleri çorbalarına ekleyebilirler.  
 
 
Yönetmen:  Maria Ripoll 
Senaryo: Tom Musca, Ramon Menendez, Vera Blasi 
Oyuncular :  Hector Elizondo, Jacqueline Obradors, Elizabeth Pena, 
Tamara Mello, Constance Marie, Raquel Welch, Nikolai Kinski, Paul 
Rodriguez,  
ABD yapımı, 2001 
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İdeon – Tanrıların Yolu 

kitap ile sohbet 
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Kendi farklılıklarınızı, aydınlık ve karanlık 
yönlerinizi yönetirken toleranslı olabiliyor 
musunuz? Hayatta tesadüf diye birşey 
yoktur derler; IDEON’u okuyanlar bu 
cümleye daha çok inanıyor artık...  
 
“Hayatta tesadüf diye birşey yoktur” derler. Orhan 
Bahtiyar’ın İdeon- Tanrıların Yolu adli kitabı ile 
tanışmam bu inancımı kuvvetlendiren 
etmenlerden biri oldu.  

Tam da savaş ve barış ikilemini sorguladığım ve kavramlar okyanusunda 
kaybolduğum bir süreçte karşıma çıktı ve başlangıçta macera romanı olarak 
algıladığım ancak bitirdiğimde kendimi çok başka alemlerde  bulduğum bir 
kitap oldu,  Ideon .  
 
Kitap II.Dünya Savaşı’nın ortalarında geçiyor. Tarih bilgimi yokladığımda 
II.Dünya Savaşı’nın insanlık tarihinin en kanlı savaşı olduğunu ve bu 
dönemde insani değerlerin dengesini bozan bir soykırımın, Yahudi 
soykırımının yaşandığını hatırlıyorum. İnsanlık tarihinde bu savaş, bize savaşın 
en kötü yönlerini gösteren bir örnek  ve Ideon’da   zaman olarak bu keskin 
virajlarla dolu olan dönem fon olarak alınmış. İlk bölümde  Amerika ve 
Almanya ordusu için çalışan bilim adamları ve askerlerle tanışıyoruz; 
maceralı bir karşılaşma oluyor. Karakterler hızlı bir şekilde maceraya dahil 
olurken yazar  Alman ve Amerikan toplumunun o dönemdeki yapısını ve 
insani  değerlerini karakterlerin bireysel hikayeleri aracılığıyla sorgulatıyor 
bize. Devam eden bölümlerde  her iki ekibin de planları hedeflenen 
doğrultuda gerçekleşmeyince ve kendilerini bilmedikleri bir coğrafyada, 
İda’da (Kaz Dağları’nda)  bulunca romanın can alıcı noktaları ortaya 
çıkmaya başlıyor.   
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İçinde bulundukları coğrafyanın ve ilk başta belli bir mesafeden 
gözlemledikleri daha sonra yakınlaştıkları yöre halkının da etkisiyle karakterler 
iç hesaplaşmaya başlıyor. Örneğin Tanya bu hesaplaşma sonucunda 
“Savaşa, insanlığa, geleceğe ve hatta kendine karşı bile bir duruşu olması 
gerektiğine”  karar veriyor.  
 
Olaylar birbirini takip ederken bu sefer fona İda’nın eşsiz doğası dahil oluyor; 
kimi zaman bir resim kimi zaman da müzik eseri olarak. Yazarın başarılı 
tanımlamaları ve tasvirleriyle bir taraftan o resim gözünüzde canlanırken 
diğer taraftan müziği de kulağınızda duyuyorsunuz. Örneğin karakterlerden 
Tanya’nın “ New York Flarmoni bu konseri mutlaka dinlemeli diyerek” iç 
geçirdiği an şöyle betimleniyor:  “ Tatlı sert bir rüzgar esiyordu. Rüzgarın tatlı 
kısmı serinlik verirken, sert kısmı ise saçları dağılabilecek kadar uzun olanlara 
zor anlar yaşatıyordu. Ağaçların saçları ise dallarıydı. Rüzgarla birlikte, 
karşılarında bir orkestra şefi varmış gibiydiler. Doğa bir hareketiyle söğüt 
yapraklarını tatlı tatlı salındırırken; başka bir hareketiyle çam kozalaklarını 
birbirine vurdurarak, söğüt dallarının solosuna eşlik edecek ritmi 
oluşturuyordu.”  Başka coğrafyalarda dünya tarihinin en kanlı senaryosu tüm 
gerçekliği ile oynanırken İda’da  da doğa tüm gerçekliği ile barışa ev 
sahipliği yapıyor. Hem savaş hem barış! İkisi  aynı düzlemde, birlikte... 
Hangisi gerçek hangisi ilüzyon?  Olaylar sorgulamayı arttırıyor. 
 
İşte, tam bu noktada Kuşçular Köyü ve sakinleri maceraya katılmaya başlıyor. 
Bir tarafta Amerikan ve Alman askerleri ile bilim adamları diğer tarafta 
Kuşçular Köyü sakinleri ve tam ortalarında köy halkından Yorgan( Jurgen ) 
Dede. Savaş ve barış ikilemi sorgulanırken kültürel farklılıklar da 
sorgulanmaya başlanıyor. Gerek Yorgan dedenin Kuşçular Köyü halkıyla olan 
ilişkisi gerekse inanç farklılıkları (alevi-sünni) barındıran Kuşçular Köyü 
halkının birbirleriyle olan barış dolu ilişkisi çoğulculuğun ve Anadolu’ya has 
toleransın güzel bir örneği olarak ifade buluyor. Farklılıkların barış içinde 
varlığını devam ettirebilmesine aracılık eden tolerans kavramı barışın 
gerçekliğini savaşın ise bir ilüzyondan ibaret olduğunu anlatıyor sanki.   
 
Amerikan ve Alman askerleri şartlar gereği Kuşçular Köyü’nde yaşamaya 
başlayınca köy halkının ve İsviçreli bir arkeolog olan Jurgen-Yorgan Dede’nin 
hikayesine daha yakından tanık oluyoruz. 



martı* kasım 2012 

84 

Yorgan Dede de İda’nın büyüsüne kapılıp o bölgede yaşamaya karar veren, 
hayata çok farklı pencerelerden bakmayı bilen bir insan. Bu pencereler 
arasında  bilim, felsefe ve mitoloji var. Bütün bu çok yönlülüğün çıkış 
noktasını sevgi olarak belirlemiş biri o, hangi koşulda olursa olsun 
değerlerinin farkındalığında kalarak. Yorgan Dede’nin hümanist yaklaşımı 
Kuşçular Köyü halkının farklılıkları yargılamadan kabul eden anlayışı ile 
birleşince  günlük hayatta ihtiyaç olunan tolerans kavramının ne kadar 
insana  has gerçek bir hal olduğu bir kez daha hatırlatılıyor. Bu esnada bir 
taraftan Hz. Muhammed’in düşünce dünyasına uğranırken diğer taraftan 
Hz.Ali ‘nin anlayışının derinliklerine yolculuk yapılıyor ve dolayısıyla bu 
anlayışın yansıması olarak kabul edilen aleviliğe ve bektaşıliği dek uzanıyor 
bu yolculuk.   
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Kahramanların bir macerayla başladıkları bu yolculuğa başka bir macera 
daha ekleniyor Yorgan Dede sayesinde.  Efsaneleri, mitoloji ile  kadim 
bilgileri esas alan ve Svastika’ya giden bir macera bu. Burada insanoğlunun 
çok yönlülüğünün bir yansıması olan sembolizmle karşılaşıyoruz. Tüm bu 
yolculuğa Dudu ile Reizeger arasında yaşanan naïf bir aşk hikayesi eşlik 
ediyor. Fonda İda Dağı’ nın eşsiz güzellikleri olağanca haşmetiyle 
hakimiyetini sürdürmeye devam ederken o bölgeye has bitki örtüsünün, 
yemek kültürünün ve zeytinin hikayesine tanık olunuyor.  
 
Romanda çok farklı kavramlar ve konular paralel bir şekilde yol alırken 
karekterlerin sorgulamaları tek bir noktaya doğru yol alıyor sanki; Hakikat- 
Saf bilgi.  Örneğin Steiger “bu toprakların onu insanlaştırdığını ve her geçen 
gün, ruhunun ve benliğinin üzerine hayata dair bir çentik attığı” sonucuna 
varıyor. Diğer taraftan Zacharian Yorgan Dede ile yaptığı bir sohbette 
hakikati sorguluyor. Bitmek bilmeyen arayışlar ve sorular gündemdeyken ve 
ortama barış hakimken sahneye tekrar savaş giriyor. Çıkarcılığın ve 
acımasızlığın hüküm sürdüğü o anlarda savaşın yansımaları görülüyor. Onca 
yaşanan acı ve hüzünle birlikte roman yine naïf bir aşk hikayesine bizi tanık 
ederek son buluyor. Bütün bu yaşananlar barışın esas olduğunu anlatırken 
bunu anlaşılabilmesi için de bir ilüzyon olan  savaşın varlığına ihtiyaç 
olduğunu hatırlatıyor yani zıtların birlikteliğini.  
 
Evet, başlangıçta sadece macera romanı olarak algıladığım bu kitap 
sonunda beni  farklı kavramlarla tekrar buluşturdu. Tüm insanlığı ilgilendiren 
bir savaş sırasında  değişik coğrafyalara ait  bir grup insanın hikayesi 
merkeze alınarak evrensel değerler sorgulanıyor kitapta. Bunlardan bazıları 
savaş, barış ve tolerans.  Kitabı bitirdikten sonra toplumsal hayatta ön plana 
çıkan bu kavramların bireysel hayatımızdaki daha doğrusu kendimizle olan 
ilişkimizdeki yansımaları nasıl acaba diye sormaya başladım? Kendimizle 
barış içinde mi yaşıyoruz yoksa sürekli kavga halinde miyiz ? Kendi 
farklılıklarımızı, aydınlık ve karanlık yönlerimizi yönetirken toleransı esas 
alabiliyor muyuz,  ne dersiniz?  
 
Kitap: Ideon-Tanrıların Yolu 
Yazar: Orhan Bahtiyar 
Sayfa: 384 
Yayınevi: AYA 
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İngiltere’ye yolunuz düşerse , keyifli bir zaman geçirmek ve sakinliği 
yeniden keşfetmek için, Liverpool farklı bir alternatif olabilir. 
  
İngiltere merak ettiğim, fakat nasılsa yakın, yaşlılıkta da giderim diyip 
ertelediğim yerlerden biriydi. Bir organizasyon vesilesi ile Manchester’a gitme 
fırsatı yakalayınca hemen bir saat mesafedeki Liverpool’u görmeden 
dönmeyeyim dedim ve bir günümü Liverpool’u keşfetmeye ayırdım.  
 
Manchester’dan sabah erkenden trenle Liverpool’a geçtim.  Gidiş dönüş 
bilet parası 11 Pound. Yolculuk yaklaşık bir saat sürüyor.  Yol boyunca 
yemyeşil ovalar, düzenli kasabalar ve pırıl pırıl çiftlikler, bakımlı hayvanları 
gördükçe ülkenin refah seviyesini anlamak hiç de zor olmuyor. Nerede bizim 
köyler, nerede İngiliz köyleri demeden edemiyor insan.  
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Liverpool – Manchester arasındaki tren hattı, dünyanın ilk şehirlerarası yolcu 
taşıması için kullanılan ilk tren hattı imiş. Liverpool’un köle ticaretinde önemli 
bir liman olması iç kısımlara hem malzeme hem de insan taşıma ihtiyacı 
yaratmış.  
 
Liverpool şehir merkezi, Dünya Kültür Mirası listesine girmiş ve koruma 
altında. Sokaklar, binalar gerçekten estetik olarak çok güzel. Georgian stili 
oldukça yaygın.  
 
Tren istasyonu oldukça büyük ve güzel... Avrupa şehirlerinde görmeye alışık 
olduğumuz cinsten, şehir merkezine oldukça yakın bir noktada. İstasyondaki 
turizm danışma bürosundan şehir haritanızı alıp hemen gezmeye 
başlayabiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım.  
 
Liverpool’da Nereleri Gezmeli?  
Liverpool’da görülecek müze, alışveriş için caddeler, bolca restorant ve bar 
bulabileceğiniz gece hayatı ve İngiliz yaşantısını tam anlamıyla yansıtan 
kırmızı tuğlalı evlerden oluşan sokakları var.  
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Ben gezime istasyondan çıkar çıkmaz sağa dönüp St. George’s Meydanı’na 
doğru başladım.  St.John bahçesinin yanından Beatles’ın barı olarak bilinen 
Cavern Club’un yakınındaki şehrin en hareketli alışveriş bölgesi Liverpool 
One’a doğru devam ettim.  O bölgede pek çok mağaza ve alışveriş merkezi, 
cafeler ve restaurantlar var. Vaktim az olduğu için akşamüstü geri dönmek 
üzere burayı hızlı geçiyorum.  
 
Yolu biraz karıştırıp önce St.Luke Kilisesi, sonra Britanya adasının en büyük 
katedrali olan Liverpool katedralini geziyorum.  Katedral’in kulesine çıkış 
ücretli, geceleri de gece turları düzenleniyormuş. Katedralin hemen altı da 
China Town. Liverpool’un Çin mahallesi oldukça meşhur.  
 
Katedral’den sonra limana, Çin mahallesinden daha da meşhur olan Albert 
Dock’a gidiyorum. Limanda başka bir şehir kurulmuş. Beatles’in hikâyesini 
görebileceğiniz Beatles Shop, kafeler, mağazalarla dolu limandan bozma 
alışveriş merkezi Albert Dock. Denizcilik ve Köle müzesi gibi müzeler de 
Albert Dock’ın içinde.   
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Albert Dock’taki en büyük eğlence Yellow Duck. Hem denizde hem karada 
gidebilen bu eğlenceli vasıta ile 1 saatlik şehir turu atabiliyorsunuz. Saat 
belirleyip bilet alıyor, saati gelince de binip şehri geziyorsunuz. Bu eğlencenin 
bedeli 10 Pound. Limanda kısa bir deniz turu da attırıyor.  Albert Dock’ta bir 
de dönme dolap var, şehri yukarıdan görmek için onu da kullanabilirsiniz.  
 
Haritada Metropolitan Katedralini görüp orayı görmeden dönmeyeyim diyor 
ve yolumu yukarı çeviriyorum. İyi ki de çevirmişim, kırmızı tuğlalı evlerle dolu 
sokaklardan geçiyorum. İngiltere’de en sevdiğim mimari yapılar bunlar.  
 
Akşam yeniden Cavern Club bölgesine döndüm, gündüze göre oldukça 
hareketlenmişti. Herkes Cavern önünde fotoğraf çektirme telaşında idi.  
 
Gece 12’ye kadar Manchester’a tren var. Ben fazla geç kalmadan dönmeye 
karar verdim, bütün gün sokaklarda oldukça yorulmuştum.  Liverpool ile ilgili 
aklımda kalan ne var diye düşününce; çok güzel ve düzenli bir şehir, 
güleryüzlü insanları... Hepsi bu. İlginç, farklı, beni şaşırtan birşey var mıydı 
derseniz yoktu. Keyifli birkaç gün geçirmek, sakin zaman geçirmek için tercih 
edilebilir. Bir seçenek de bu bölgede Göller Bölgesi olarak geçen yerde 
yürüyüş yapıp doğayı yakından tanımak olabilir.  
 
Uzun lafın kısası, yolunuz düşerse görün ama yolunuzun düşmesi için ekstra 
çaba sarf etmeye değmez. 
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martı* 

gelişim 

Yaşam, aslında bir yolculuktur ve  bu yolculuk  bazen tepeciklerden  
bazen de  dağlardan oluşmaktadır. Bu yol bizi sadece ileri doğru 
değil , aynı zamanda yukarı doğru da çıkarmaktadır. Bu yüzden 
herkesin yaşamında tırmanması gereken bir dağ vardır.  
 
Hedeflerinizi bir dağ yolu olarak görmek, bizi önemli bir keşfe götürür.  Sizce 
Hedefler bir anda gerçekleşir mi ? Hayattaki amaçlarımıza hemen ulaşabilir 
miyiz? Tabi ki de hayır. Bu yolda ilerlemek ve gelişmek için  tırmanmalı, 
cesaretli ve kararlı olmalı bununla birlikte yönetilmiş çaba  sarf etmeliyiz. Peki 
bunu nasıl başlatacağız ?  
  
Yaşam dağınıza çıkmadan önce, kendinizi tanımanız, sonra da çıkacağınız 
yaşam dağınızı iyi bilmeniz , yani siz ve dağınız arasındaki konuşmaları 
duymak ve hissetmek gerekmektedir. 
Gelelim, adımlarımıza : 
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• Sabah kalktığınızda kendinize hangi soruları sorarak başlıyorsunuz? Ya 
da soru soruyor musunuz? Sorduğunuz soruların cevaplarını bulabiliyor 
musunuz?  

• Koçluk çalışmaları güçlü sorular ile ilerleyen bir çalışmadır. Cevaplarını 
sizin verdiğiniz bu çalışmada, önce kendinizi bulup, gelişip ve sonar da 
siz olursunuz.  

• Kendinizi tanıdıkça ve sevdikçe, hedeflerinizi belirlemek bir o kadar kolay 
ve keyifli olur.  

• Yaşamda kendinize sadece bir hedef seçmeyin, beş, altı, yedi hatta 10 
hedef belirleyin. Çünkü kendinizi tanımlarken bile tek bir özelliğinizden 
nasıl bahsetmiyorsanız, hedeflerinizde bir yada iki adet olmamalıdır.  

• Hedeflerinizi belirlerken önce kendiniz buna inanın, sonrada bunu 
başkalarına yansıtın. 

• Hedefler, sizin güçlü yönlerinizi kullanacağınız bir unsur olabileceği gibi, 
gelişmesini istediğiniz yönleriniz ve  yetenekleriniz de olabilmektedir. 

• Hedefler, size özgü, ölçülebilir, eyleme dayalı, ulaşılabilir ve zamana 
bağlı olmalıdır. 

• Seçeceğiniz hedefler sizi heyecanlandırmalı ve adım atmanızı 
sağlamalıdır.  

• Hedefler, sizin ile birlikte her gün küçükte olsa  bir adım hareket etmelidir. 
• Geçmişte her ne yaşadınız ve neler yaptıysanız onlar sizi  bugüne getirdi, 

hedeflerinizi ise bugün belirlediniz, geleceğiniz için belirlediğiniz hedefleri 
gerçekleştirmek için ne yaparsanız bugünde yapmaya özen ve dikkat 
göstermelisiniz. 

• Seçtiğiniz hedefleri bugün seçtiğinizi unutmamalı, gelecekte 
gerçekleştirecek kişinin siz olduğunuzu hissetmelisiniz.  

• Yaptığınız seçim ve eylemlerden sizin sorumlu ve yetkili olduğunuzu 
bilmelisiniz. 

• Her gün kendinize ,iki dakika “ Hedef / Hayal Saati “ belirleyip, 
hayalinizde hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizi hayal ediniz. 

• Akan zaman da her günü yaşayın ve hissedin, yarın için hazırlanın ve 
hedefinizi önemseyin. 
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Koçluk çalışmamızda yolumuz zaman zaman çok zor görünse de, yükseklere 
birlikte tırmandıkça  görüşün daha iyi olduğunu birlikte anlayıp hissederiz.  
 
Bu yolculukta yalnız değilsinizdir. Koçunuz sizden daha hızlı koşmayacaktır ve 
her zorlu aşamada yanınızdadır. Tabii ki zaman zaman, gücümüzü 
toparlayabilmek için yavaşlarız yada dururuz, sonra tekrar yola koyuluruz. 
Bazılarımız ise tırmanıştan vazgeçer. Bu da bir seçim ve bize aittir. Hedefi 
eylem ile buluşturmayı başarırsak doğru adımları atar mutlu oluruz ya da 
tekrar tekrar yapmak zorunda kalırız.   
Koçunuz ve siz bitiş çizgisine geldiğiniz zaman, bir konuda olağanüstü ve 
şaşırtıcı bir keşifte bulunmuşsunuzdur. Ulaştığınız tüm hedeflerin sonu 
olmadığını anlarsınız. Var olmanın ve kendin olmanın amacı sadece ona 
ulaşmak değil, onu aşmak olduğunu da bulursunuz. Bir başka deyişle, 
dağımızın zirvesine ulaştığımız zaman, yukarı çıkmaya devam ederiz.  
Her yaşam nasıl bir nefes alıp-vermek ile başlıyorsa, her koçluk çalışması da 
hedef belirleme ile başlamaktadır.  
  
Sevdiğim ve örnek aldığım Kariyer, Öğrenci, Aile ve Yaşam  Koçu Yasemin 
Sungur’un da dediği gibi, 
  
“Yaşam, hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuktur.”  
 Hayalde, hedefte, gerçekte, yolunuzda ve sevgide kalın. 
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Bilim Kahramanları ile Yaşlanan Nüfusa Genç Çözümler 
Üretiyoruz, Robot yapıyoruz… 
 
“Toplum kutladığı şeylerle özdeşleşir; bilim ve teknolojinin kutlandığı, 
gençlerin bilim ve teknoloji kahramanları olmayı hayal ettikleri bir dünya 
yaratmak istiyoruz.” Dean Kamen 
 
Bu ayki yazımda sizlere çok harika bir projeden bahsetmek istiyorum. En 
büyük amaçları ‘çocukların, çocuklara ilham olması’. FIRST LEGO LEAGUE, 
kısa adı ile FLL, FIRST Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasında doğmuş, 
uluslararası, kâr amacı gütmeyen bir program.  
 
Programda çocuklar takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı 
bir tema üzerinde araştırma yapıp, çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa 
etmekteler. Evrensel sunum metotlarını uygulayarak takım olarak çalışması ve 
kaynakları iyi kullandıkları bir deneyim yaşamaktalar. 
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Bu güzel çalışmanın Türkiye ayağını ise Bilim Kahramanları Derneği 
yürütmekte.  
 
Derneğin amaçları; 
 
• Çocuk, genç, yetişkin ve dezavantajlı grupların sosyal, doğa ve 

uygulamalı bilimler alanında çalışmalarını sağlayıcı, tanıtıcı, deneyim 
paylaşımına, etkinlik artışına, ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim, 
öğrenim ve değişim programları gerçekleştirmek,  
 

• Bu gruplar için anlamlı, yapıcı, birleştirici etkinlikler düzenlemek,  
 

• Bireylerin her yaşta kendilerini fikir, ifade, katkı ve paylaşımlarıyla üretken 
hissetmelerine olanak tanıyacak şekilde eğitim, öğrenim görmelerini ve 
fırsat bulmalarını sağlamak, fikir ve buluşların korunmasına ve fikri 
mülkiyetin ticari anlama dönüşebilmesine destek olmak, 
 

• Fikir, yetenek ve kaynakları yerel, toplumsal ve küresel katkıları olacak 
şekilde bir araya getirmek. 

 
FLL deneyimi 3 ana içerikten oluşuyor: 
 
• Araştırma projesi: Her sene temayla ilişkili sorun tanımlanır, araştırma 

yapılır, özgün çözüm üretilir, paylaşılır, teatral sunum hazırlanır. 
 

• FLL değerleri/takım çalışması: robot ve projeyle ilgili çalışılan süreç ve 
turnuvalarda her katılımcı ve ekip FLL değerlerine göre davranırlar. 
 

• Robot tasarım ve programlama: her sene temayla ilişkili farklı mekanik 
problemlerin en fazlasını 2,5 dakikada çözebilen otonom robot 
tasarlanır ve programlanır. 
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Bu seneki tema ise, yaşlı nüfusa genç çözümler. 
Sezon sürecinde çocuklar bir taraftan aile büyükleriyle, akrabalarıyla, yakın 
çevreleriyle sohbet edip, yaşlanan nüfusun sorunlarını araştırıp, ilgili 
uzmanlarla görüşüp, ülkemizde ve dünyada yaşlanan nüfusun daha 
bağımsız, daha meşgul ve daha bağlantılı olabilmeleri için çözümler 
üretecekler. Diğer taraftan tasarladıkları ve programladıkları robotlarla bu 
konuyla ilgili görevleri yerine getirmeye çalışacaklar. 
Akabinde Türkiye’nin çeşitli illerinde turnuvalar düzenlenecek. Bu turnuvaların 
faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:. 
 
• Fikir geliştirme becerisi: Gençler erken yaşta, içten gelerek, eğlenerek 

temel bilimlere çekiliyor; bilim insanı, mühendis, girişimci, fikir insanı, 
etkin vatandaş olma ihtimalleri ve özgüvenleri artıyor. 
 

• Topluma katkı: Toplumsal duyarlılık ve katkı heyecanı yaşanıyor; tekrar 
yaşanması ihtimali artıyor; birey‐toplum karşılıklı güven inşa ediyor. 
 

• Takım çalışması: Farklı beceri/birikim seviyeleri, avantaj ve 
dezavantajları, tamamlayıcılıkları öne çıkararak içselleştiriyorlar. 
 

• Çocukların herkese ilham olması: Kardeş, arkadaş, veli, gönüllü, 
destekçi, ziyaretçi, seyirci, kamu, özel, STK’nın ortak hedefte birleşmesi 
görülüyor: “Herkes, üreten insanı kucaklıyor” 
 

• Katma değerli üretim: ARGE, ÜRGE yapabilme ve dolayısıyla katma 
değer üretebilen insan kapasitesi artıyor, ucuz işçilik‐ucuz ürün 
kıskacından kurtulmak için kapı aralanıyor. 
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Peki, biz neler yapabiliriz? 
 
• Turnuvayı ziyaret edip, gözlemleyebilirsiniz 

 
• Turnuvada jürilik yapabilirsiniz 

 
• Şirket çalışanlarından veya devlet okulundan takım kurup, katılabilirsiniz 

 
• Kurumsal üye olabilirsiniz 

 
• Aynî, finansal destek olabilirsiniz 

 
• Destek olabilecek kişi ve kurumları harekete geçirebilirsiniz 

 
• Hayal edebileceğiniz diğer çözümler olabilir... 
 
Katılımın Kasım ayının ortasına kadar devam edecek bu projede yer almak, 
takım kurarak siz de bir robot üretmek isterseniz detaylar 
http://bilimkahramanlari.org/ da mevcut.  
 
Üretimin giderek sığlaştığı, hayal dünyasının yüksek binalar arasında, 
bilgisayarlar karşısında giderek köreldiği, yaşamın en temel parçası bilime 
olan ilgi ve merakın giderek yok olduğu, var olanların da yeteri kadar 
desteklenmediği ülkemizde böylesi katma değeri yüksek bir proje ile tanışmış 
olmaktan biz İlk Teleskobum ekibi olarak çok mutluyuz. Sizin de bir şekilde 
tanışmanız, tanıştırmanız dileği ile… 

http://bilimkahramanlari.org/
http://bilimkahramanlari.org/
http://bilimkahramanlari.org/
http://bilimkahramanlari.org/
http://bilimkahramanlari.org/


100 

martı* kasım 2012 



Bir Kamboçya Hikâyesi: Bambu Tren ile Yolculuk ve 

Yüzen Köyü Ziyaret 

kasım 2012 

Şilan Küçükokur 
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Kamboçya denilince akla önce Angkor Tapınakları, başkent Phnom 
Penh ya da güneydeki sahil şehirleri gelir. Şilan Küçükokur ise 
yaptığı gezide, bambu treni ile ünlü Battambang’ı ve Kompong 
Luong’un yüzen köyünü anlatıyor; Kamboçya’nın gizli yüzünü 
görmeye davet ediyor. 
 
Battambang, Kamboçya’nın kuzey batısında bulunuyor. Angkor ile ünlü Siem 
Reap şehrine otobüsle 3 saat, Phnom Penh’e ise otobüsle 5 saat uzaklıkta. 
Ayrıca vaktimiz var derseniz Kamboçya’nin en güzel nehir seyahatlerinden biri 
olduğu söylenen Siem Reap-Battambang arası tekne yolculuğunu tercih 
edebilirsiniz. Ama en az 7-8 saatlik yolculuğu göze almanız lazım. 
 
Battambang zarif ve güzel bir ırmak şehri. Fransız kolonisi zamanlarından 
kalma Fransız dönemi mimarisinin en güzel muhafaza edilmiş örneklerini de 
burada görmek mümkün. Öğlen saatlerinde Battambang’a varıyoruz ve 
öncelikle buraya geliş sebebimiz olan bambu trene binmek icin hemen yola 
düşüyoruz. Bir tuk-tuk taksi ile bizi önce bambu trene, sonra da gün batımını 
izlemek için Pnom Sampeau tepesindeki tapınağa götürmesi için anlaşıyoruz.  
  

gezi 

Resim Açıklaması: Sadece turistik amaçlı değil, yük ve yolcu taşımada da kullanılıyor 
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Bambu tren, Güney Asya ülkelerindeki alternatif ve ucuz taşımacılık 
yöntemlerinin en yaratıcılarından bir tanesi. Uzun yıllardır yerli halk tarafından 
yük ve yolcu taşımasında kullanılan bu tren, son zamanlarda turistler 
tarafından da keşfedilerek bir turist aktivitesi haline gelmiş. Fransızlar 
döneminde yapılmış olan ve iyice eskimiş raylar üzerine yerleştirilen bambu 
platformların ucuna bir gaz motoru takılmış ve ortaya son derece sevimli ve 
havadar bambu vagonları çıkmış. Ne yazık ki, yakın zamanda yapılması 
planlanan yeni demiryolu sistemiyle bu gelenek ortadan kalkacak, 
ilgilenenlerin elini çabuk tutması lazım ziyaret etmek için. 
 
Bambu tren istasyonuna varınca bir vagon kiralıyoruz ve vagon kaptanımız 
arkada biz önde başlıyoruz yolculuğa. Tren rayları tek bir şerit halinde uzayıp 
gidiyor ve bir süre sonra karşıdan bize doğru gelmekte olan başka bir turist 
vagonunu fark edince meraklanıyoruz, ne olacak şimdi diye. İki vagon karşı 
karşıya gelince duruyorlar. Biz vagondan iniyoruz. İki vagon kaptanı 
elbirliğiyle bizim vagonu raydan kaldırıp yana çekiyorlar ve diğer vagon geçip 
yoluna devam ediyor. Bizim vagonu tekrar raylara yerleştirip biz de yolumuza 
devam ediyoruz. Yarım saatlik bir yol sonrası bir köy kahvesinde mola verip 
bir şeyler içiyor ve sonra geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Toplam bir saatlik 
bu bambu treni yolculuğu Kamboçya gezimizin en ilginç anılarından biri 
oluyor.  

Resim Açıklaması: Karşıdan gelen başka bir turist vagonu. Şimdi ne olacak? 



martı* kasım 2012 

103 

Bambu tren maceramız sona erince, tuk tuk şöförümüz bizi Pnom 
Sampeau’ya götürüyor. Burada 10-15 dakikalik bir yokuşu tırmanarak 
tepedeki „Ölüm Mağaraları“nı ve küçük tapınağı ziyaret etmek mümkün. 
Şöförümüz tek başımıza yolu bulamayacağımızı söylüyor ve ufak bir ücret 
karşılığı yanımıza 10-11 yaşlarında Kamboçyalı bir kız çocuğu veriyor 
rehberimiz olarak. Sonradan anlıyoruz ki aslında bu yolda kaybolmak pek de 
mümkün değil ama yine de sevimli rehberimizle yürüyüş eğlenceli, bir 
şikayetimiz yok bu yüzden. Yokuşun ilk durağı Kızıl Kmer ordusu tarafından 
katledilen yüzlerce insanın cesetlerinin bulunduğu mağaralar, yani „Ölüm 
Mağaraları“. Kamboçya’nın çeşitli yerlerinde rastlanan bu tür ölüm 
mağaraları ve ölüm tarlaları, Kamboçya halkının acı ve savaşla dolu yakın 
geçmişinin sessiz tanıkları. Mağaralardan sonra beş dakikalık bir yokuş daha 
tırmanarak en tepedeki tapınağa varılabiliyor. Buradan günbatımını 
seyretmek güzel olurmuş diye duyduk ama biz oradayken hava bulutlu ve 
kapalı, günbatımından umudu kesiyoruz. Ama Battambang şehrinin bu 
noktadan kuşbakışı manzarası cidden çok güzel. 
 
 

Resim Açıklaması: Pnom Sampeau tepesinden Battambang manzarası 
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Battambang’da bir gece geçirdikten sonra (gayet temiz ve klimalı iki kişilik bir 
odaya sadece 10 Dolar ödüyoruz), ertesi sabah Kompong Luong yüzen 
köyünü görmek için yola düşüyoruz yine. Bu arada yola çıkmadan hemen 
önce, methini duymuş olduğumuz Vegetarian Foods Restaurant’ta sabah 
kahvaltısı yapmayı ihmal etmiyoruz. Yemekler cidden harika. Otobüsten 
Krakor şehrinde iniyoruz. Krakor’dan kiraladığımız bir moto-taksi ile 10 
dakikada yüzen köyün başladığı nehir kıyısındayız. Sırt çantalarımızı bir otelin 
emanetine bırakıp, kıyıdaki bilet gişesinden bize köyü gezdirecek rehberli bir 
kayık kiralıyoruz (Bir saatlik kayık kirası 8 Dolar). Rehberimiz daha doğrusu 
kayık sürücümüz İngilizce konuşamadığı için bize açıklamalı rehberlik 
yapamıyor maalesef. Ama sadece gördüklerimiz de yetiyor bize… 
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Kompong Luong’da sıradan bir balıkçı köyünde rastlayabileceğiniz her şey 
var: Köy evleri, evlerin balkonlarında havlayan köpekler ve evlerin önünde 
oynayan çocuklar, bakkallar, manavlar, elektronik tamirci dükkanları, bilardo 
salonu, restoranlar ve hatta bir benzin istasyonu. Alışılmadık olan ise bu köy, 
yani bahsi geçen bu ev ve dükkanların hepsi suyun üstünde yüzüyor! 
Çocukların ev önündeki oyun alanları bahçe yerine nehir. Komşular 
birbirlerini küçük kayıklarıyla ziyaret ediyor, bir yerden bir yere bu kayıklarla 
gidiyorlar. Kuru sezonda ırmak sularıyla birlikte köy de geriye çekilip yerini bir 
miktar değiştiriyor ve yağmurların başlamasıyla birlikte tekrar eski yerine 
dönüyormuş. 
 
Yüzen köydeki bir saatlik kayık turumuzdan sonra sırt çantalarımızı alıp ana 
yola çıkıyoruz. Yoldan geçmekte olan Pnom Penh otobüslerine işaret ediyoruz 
bir süre ve çok geçmeden bir tanesi bizi almak için duruyor. Yeni Kamboçya 
hikayeleri için yola düşüyoruz yine. .. 

Resim Açıklaması:  Benzin istasyonu 
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İki Gezgin, İki Motosiklet, 100 Gün,  

1 Kıta: Hello  Afrika 

martı* kasım 2011 

Sevil Mert 

hello afrika 
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Hello Afrika Yolculuğu 3.Ayında Neler Yaşandı? Kaldığımız yerden 
devam ediyoruz bu ay…  
 
Planladığımızdan birkaç gün önce Güney Afrika’ya doğru ayrıldık 
Mozambik’ten. Macera 70 günün doldurdu. “Önümüzde 30 gün daha var” 
diye bırakmıştık en son.  
 
Köprünün altından çok sular aktı. Bir ay boyunca Güney Afrika’nın altını 
üstüne getirdik, İstanbul’a geri döndük. Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile Hello 
Afrika Welcome Partisini düzenledik.  
 
Şimdi kaldığımız yerden maceramızı anlatmaya devam edelim.  
Güney Afrika’ya geçtikten sonra “Afrika” birden bire değişti. Son derece iyi 
yollar, büyük ve modern şehirler, herkesin kurallara uyduğu bir trafik, büyük 
alışveriş merkezleri... Afrika’dan çok Avrupa hatta İngiltere’de gibiydik. 
Afrika’daki 7.ülkemizdi burası, ancak başka bir Afrikaydı burası... 
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Güney Afrika’ya çok fazla motosikletli ya da sırtçantalı gezgin geldiği için 
Backpakerslar için farklı bir otel sistemi gelişmiş. Çok da güzel olmuş, ev 
ortamı gibi mutfağı salonu olan hosteller diyebiliriz bunlara... Son derece 
organize, sistemli ve gezginler için herşey düşünülmüş buralarda.  
 
Johannesburg’a ulaştığımızda motosikletlerimizi ciddi bir bakıma soktuk. Yol 
boyunca patlayan amartisörler, inen lastikler ne varsa hallettik. Artık Güney 
Afrika’yı gezmeye hazırdık.  
 
Doğa Güney Afrika’ya çok cömert davranmış. İki yanı iki okyanusa bakıyor, 
arkasında dağlar, binbir çeşit bitki, kuş, her türlü hayvan... İstemediğiniz 
kadar aktivite. Biz de hangisinden başlayacağımızı şaşırdık. 
 
Önce supertube olarak bilinen iri dalgaları ile en ünlü sürf merkezine, sonra 
da dünyanın en yüksek bungee jumping noktasından aşağıya attık kendimizi. 
Bin yaşında bir çınarı ziyaret ettik. Neler görmüştür kimbilir? Tsitsikamma 
National Park’ta bugüne kadar gördüğümüz bütün güzel manzaraları 
unuttuk.  Dünyanın en büyük kuş kafesinde kuşlarla öpüştük.  

108 
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Kuşlardan sonra sırada maymunlar vardı, Monkeyland’da çeşit çeşit 
maymunu izledik.  Halka kuyruklu Lemur’dan Meerkat’e kadar her türlüsü... 
Maymunlardan sonra Kenya’da uzaktan gördüğümüz pisicikleri yakından 
görme fırsatı bulduk.  
 
Dünya ne kadar küçük bu gezide çok iyi anladım. Seyahate çıkmadan aylar 
önce Afrika kıtasında tam bir tur atan Tenere'li ve Belçika'lı bir adam ile 
konuşmuştuk. Kendisi daha yeni başlamıştı ve Fas'daydı. Normalde batıdan 
Cape Town'a kadar inmeyi planlamış fakat işinden kovulunca yapmışken 
doğudan da geri çıkayım demiş. Kendisinden Tenere hakkında ve yolculuk 
hakkında bilgiler almıştım. İki gün önce Pletternberg'e girdiğimizde 
arkamızdan koşarak bir motorcu geldi nereye gidiyorsunuz ben burada 
kalıyorum çok ucuz, iki laflarız beraber kalalım diyince olur dedik. İki gün 
beraber gezdik, yol yaptık. Sonradan anladık ki meğer benim dört ay önce 
konuştuğum adammış. "Yok, artık!" oldu tepkimiz. 
 
Dedim ya, doğa çok cömert. Doğal her türlü oluşum var, Cango Mağaraları 
da bunlardan biri. Bazıları 4.500 milyon yıl öncesine dayanan dünyanın en 
büyük dikit taş oluşumlarına sahiplermiş. Bu mağaralar zinciri birçok tünel ve 
odalardan oluşuyormuş. Fakat ne yazık ki sadece 4 km.’lik bir alanı ziyarete 
açıkmış. 
 

109 
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Güney Afrika’nın iki meşhur gezi rotası var: Garden Route ve Route 62. Biz 
her ikisini de gezdik.  Route 62 şarap yolu olarak da bilinir ve Güney 
Afrika’nın turistik rotalarından biridir. Yükselen kayalıklar, dağlar, berrak 
dereler, ağaçlar ve yerli bitki örtüsü ile birlikte muhteşem manzaralar sunar. 
Dünyanın en uzun şarap yollarından biridir. Biz de bu güzellikleri kaçırmadık 
elbette.  
 
Dünyanın en güney ucuna kadar gittik. Afrika’nın bir ucundan girdik, öbür 
ucundan çıktık diyebiliriz, hakkını verdik.  Dünyanın en iyi balina izleme 
noktalarından biri olan Hermanus’a gittik. Uzaktan da olsa balinalara el 
salladık. Betty's Bay penguen sahilinde penguenlerin komik yürüyüşlerini 
gördük.  
 
Rotamızın son noktası CapeTown idi. Masa dağı, Ümit burnu... Güney 
Afrika’da görmeye değer çok fazla yer var.  Motosikletlerimizi gemiye 
yükledik, bir hafta kadar onun organizasyonu ile uğraşırken Capetown ve 
çevresini dolaştık.  Sudan’da beraber seyahat ettiğimiz İngiiz çiftle burada 
tekrar buluştuk. Yol boyunca bize destek veren ve CapeTown’da yaşayan 
Atilla Kurt ile birlikte sörf yaptık.  
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98. günümüzde uçağa binip İstanbul’a cebimize doldurduğumuz binlerce 
anıyla birlikte geri döndük.  Motosikletlerimiz 17.000’den fazla kilometre 
yapmış, neredeyse bütün elektronik aletlerimiz arızalanmış, hayatımız 
boyunca hayalini bile kurmayacağımız yerler görmüş ve varlıklarından hiç 
haberimiz olmayan mutlu insanlarla tanıştık.  Bedenimiz belki beş yaş 
yaşlanmıştı, ruhlarımız ise gençleşmiş... Dünyaya artık yola çıktığımız gibi 
bakmayacaktık... Çok umutsuzluğu düştüğümüz anlar olduğu gibi, hayatımın 
en güzel günü diyeceğimiz günler de yaşadık... Bu gezi hayatın ta 
kendisiydi...  
 
Seyahatimiz boyunca bizi Facebook sayfamızdan an be an takip eden 
yüzlerce kişi oldu. Her dakika yorumları ile en kötü hissettiğimiz zamanlarda 
bize güç verdiler.  Döner dönmez bir Hello Afrika Welcome partisi verdik. 
200’e yakın arkadaşımız, takipçimiz bize “hoşgeldiniz” demek için oradaydı. 
Sandığımızdan çok daha yakından bizi takip etmişler, bütün geziyi bizimle 
yaşamışlardı.  
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astroloji ajandası  

Tutulma Mevsimindeyiz… 

Kasım ayı astrolojik açıdan oldukça önemli bir ay… 
Öncelikle 14 Kasım’da Güneş Tutulması ve 28 Kasım’da Ay Tutulması 
yaşanacak... 
 
Tutulmalar, hayatın size getirdiği yeni senaryoları anlatır. Aslında daha önceki 
aylarda, ayak seslerini duyduğunuz olaylar, artık burada gözle görünür hale 
gelir. Tutulmaya iyi ya da kötü demek için acele etmemelisiniz. 
Düşünmediğiniz kadersel konuların içine doğru çekildiğinizi anlamalı, 
olayları ciddiye almalısınız. Sene içinde de bu konuların önemi devam 
edeceği için dikkatli olmalısınız.  
 
Tutulmalar, 18 yıllık döngülerle benzer etkiler taşırlar. Geçmiş yılları gözden 
geçirdiğinizde, kişisel dağarcığınızdan hiçbir kaynakta yazmayan bilgileri elde 
edebilirsiniz. Bu tutulmanın bir önceki döngüsü, 1994 yılı Kasım ayında 
yaşanmıştır. O yıllarda döndüğünüzde, eğer yaşınız uygunsa kendinizin neler 
yaşadığını, küçükseniz değer verdiğiniz büyüklerinizin neler yaşadığını gözden 
geçirebilirsiniz. Şimdi benzer etkiler ama farklı olaylar ortaya çıkarken, 
bunları aşmak için tecrübelerinizden yararlanabilirsiniz. Aşağıda burçlara 
ilişkin daha geniş açıklamalar bulacaksınız.  
 

Asude ARGUN 
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Kasım ayının öne çıkan etkilerinden bir diğeri de iletişim gezegeni Merkür’ün 
7 Kasım’la 27 Kasım arasındaki geri hareketi olacaktır. Ancak geri harekete 
başlamadan ve bittikten sonra birkaç günde de etkisinin süreceğini 
düşünmelisiniz. Bu tarihler arasında önemli yazışmalar, anlaşmalar 
yapacaksanız ters giden gelişmeler olabilir. Gözden kaçan maddelerin 
sonradan başınızı ağrıtmaması, imzaların iptal olmaması için iyice kontrol 
etmelisiniz. Kafa karışıklığına yol açan bu süreçte yanlış anlaşılmaktan uzak 
durmaya çalışmalısınız. Gecikme, rötar, iptal, teknik aksaklıklara karşı önem 
almalısınız. Özellikle elektronik aletlerinizin yedeklerini almalısınız.  
 
Sonuçta Kasım ayı tutulmaların yüksek enerjisiyle, kadersel temaların ortaya 
çıktığı, aklımızın karıştığı bir ay olarak göze çarpıyor. Mümkün olduğu kadar 
olayları gözlemleyerek hareket etmeli, sağduyumuzu yitirmeden, endişeden 
uzak ama olayları ciddiye alan bir tavır sergilemeliyiz. Ülkemizin 
horoskobunda da önemli vurgular olduğunu bilmeli, toplumsal barışı 
sağlamaya çalışmalıyız.  
 
Astrolojiyi felaket tellalcılığı yapmak yerine, bireysel farkındalığımızı 
artırmaktan yana kullanmalıyız.  
 
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
 
Esenliklerle... 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

14 Kasım yakınlarındaki olaylar eşinizin ya da partnerinizin maddi imkanlarına dikkat 
etmenizi öneriyor. Özellikle finansal konularda risk almadan hareket etmelisiniz. Borç, 
alacak dengesi üzerinde dikkatlice durmanız yerinde olacaktır.  
28 Kasım yakınlarında özellikle yurtdışı, yabancılar, dış ticaret, turizm gibi alanlarda 
kadersel bir değişim içinde olabilirsiniz. Eğitimle ilgili, felsefik, akademik ya da hukuksal 
çalışmalar yapıyorsanız şartlar farklılaşabilir.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

14 Kasım yakınlarında evlilik, ortaklık ya da birlikteliklerinizi ciddiye almalısınız. 
Karşılaşacağınız kadersel olaylar ilişkinizin boyutunu değiştirecektir. O yüzden 
değiştiremeyeceğiniz planlar yapmamalı, olayları etki etmeden izlemelisiniz.  
28 Kasım yakınlarında bu kez maddi konular üzerinde gelişmeler ortaya çıkabilir. İlk 
etapta küçük olaylar gündeme gelse de sene içinde aynı konunun etkileri artacaktır. Borç, 
alacak konularından başlamak üzere, miras, vergi, prim, geri ödeme, borsa gibi tüm 
dolaylı kaynaklarınızı iyice gözden geçirmelisiniz.  
 

İKİZLER ve yükselen İKİZLER 
21 Mayıs - 21 Haziran 
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YENGEÇve yükselen YENGEÇ 
22 Haziran - 22 Temmuz 

14 Kasım yakınlarında kendinize ortaya koyuş biçiminizi gözden geçirmelisiniz. Aşk 
hayatınızda ya da size zevk veren şeylerde değişiklikler yapanız gerekebilir. Çocuklarla 
ilgili konular da gündemde olacaktır. Ancak ısrarcı olmamalı, değişen şartları 
anlamalısınız.  
28 Kasım yakınlarında çok da kontrol edemeyeceğiniz şartlarla karşılaşabilirsiniz. 
Özellikle gündelik işlerinizi düzenlemek konusunda zorlanabilirsiniz. İş yeri, ofis değişikliği 
yapmak zorunlu hale gelebilir. Sağlığınıza yatırım yapmanız en iyisi olacaktır.  
 

14 Kasım yakınlarında ortaya çıkan bazı kadersel olaylar işlerinizi artıracaktır. Daha 
detaylı işlerle girişebilirsiniz. Sağlığınıza mutlaka dikkat etmelisiniz. Çalışma şartlarınızı 
ilgilendiren konularda ortaya çıkan değişikliklere ayak uydurmalısınız.  
28 Kasım yakınlarında partnerinizden yana önemli gelişmeler olabilir. Onun içinden 
geçtiği duruma yardımcı olmanız gerekecektir. Ortaklaşa hareket etmek, fikir ayrılığından 
uzak durmak yararınıza olacaktır.  
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BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

14 Kasım yakınlarında ortaya çıkan olaylar, kardeşler, komşular ya da yakınlarınızla ilgili 
değişimler yaşadığınızı gösterecektir. Önemli kararların, farklı düşüncelerin arifesinde 
olmalısınız. Ancak söyleyeceğiniz sözler uzun süre etkili olacağı için dikkatli olmalısınız.  
28 Kasım yakınlarındaki olaylar gerginliklere sebep olabilir. Aile içindeki bireylerin, 
ebeveynlerin sorumluluklarını taşımanız gerekebilir. Kadersel olarak farklı bir döneme 
girdiğinizi görmelisiniz. Kendinize göre plan yapmak yerine olayları dikkatle 
değerlendirmelisiniz.  

kasım 2012 martı* 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

14 Kasım yakınlarında köklerinize sahip çıkmanız, sorumluluk almanız, ailenizle 
ilgilenmeniz gerekebilir. Evle ilgili bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Özellikle aile 
büyüklerine daha fazla zaman ayırmalısınız.  
28 Kasım yakınlarında aşk hayatınızla arkadaşlıklarınız arasında kalabilirsiniz. Kişisel 
ihtiyaçlarınız artacaktır. Çocuk sahibi olmak isteyenler için kadersel etkiler ortaya çıkacağı 
için, olaylara iyi, kötü demek için acele etmemelisiniz.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 eylül - 22 ekim 

14 Kasım yakınlarında maddi konularda kadersel bir süreç başlayacaktır. Kazançlarınızı 
değerlendirmek konusunda zorlanabilirsiniz. Kazandığınız paraları, bütçenizi, gelirlerinizi, 
banka hesabınızı daha iyi değerlendirmelisiniz. Tutumlu olmanız gerekmektedir. 
28 Kasım yakınlarında olaylar oldukça gerilecektir. Yakınlarınız, kardeş, komşu ve 
akranlarınızla ilgili gelişmeler olacaktır. Eğitim, bilgi paylaşımı, fikir alışverişi dikkat 
çekecektir. Bu süreçte bolca seyahat edebilir, bir yerden bir yere bilgi taşıyabilirsiniz.  

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

14 Kasım yakınlarında kadersel bazı değişimlerin içinde olduğunuzu, kendinize önem 
vermeniz gerektiği anlamalısınız. Başta sağlığınıza, bedeninize, ben dediğiniz her şeye 
dikkat etmelisiniz. Yepyeni bir dönemin başında olduğunuzu bilmelisiniz.  
28 Kasım yakınlarındaki olaylar parasal konuların daha uzun süre gündemde 
kalacağına işaret etmektedir. Kendi kazançlarınızı gözden geçirmeli, menkul ve gayri 
menkul tüm gelirleriniz üzerinde durmalısınız. Bir yandan da yeni gelir kaynakları 
aramalısınız.  
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YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

14 Kasım yakınlarında gelişen olaylarla, şartları kontrol edemediğiniz için endişe içinde 
olabilirsiniz. Olayları akışına bırakmayı bilmelisiniz. Hayatınızdaki fedakarlık teması 
önem kazanırken gereksiz yere direnmeniz, kayıplara yol açıp, korkularınızı daha da 
artırabilir.  
28 Kasım yakınlarında  gerginlik en üst seviyeye gelebilir. Evlilik, ortaklık gibi 
konular gündemdeyse verdiğiniz kararların kadersel değişimlere yol açacağını 
bilmelisiniz. Kişisel konular ağırlık kazanacağı için sağlığınıza özel önem vermelisiniz.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

14 Kasım yakınlarında dostlarınızla yapacağınız çalışmalar sonraki günler için ön hazırlık 
olacaktır. Grup, dernek gibi sosyal faaliyetler ve kolektif işlerin gelişimi daha uzun süre öne 
çıkacaktır. Ekip olarak güvendiğiniz kişilerle çalışmaya özen göstermelisiniz. 
28 Kasım yakınlarında yaşanacak olayları önemsemelisiniz. Bazı korkularla yüzleşmeniz, geçmiş 
hesapları bitirip toparlamanız gerekecektir. Kontrol dışı olaylar olabilir. Gündelik hayatınızı, iş ve 
çalışma şartlarınızı kadersel bir şekilde düzenlemeniz gerekebilir.  

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

14 Kasım yakınlarında özellikle üstlerinizle ilişkinize özen göstermelisiniz. Hedeflerinizi 
geliştirmek, mesleğinizde ilerlemek için çaba sarf edebilirsiniz. Önemli kişilerle bir araya gelmek 
isterken farklı olaylar yaşayabilirsiniz.  
28 Kasım yakınlarında hayattan zevk aldığınız, sevinç ve neşe duyduğunuz alanlarda gerginlik 
yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda, yaratıcı, sanatsal çalışmalarınızda bazı değişimler 
yaşayabilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak için risk almamalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

14 Kasım yakınlarında akademik çalışma, hukuksal konular, eğitim, öğreti, yabancılar ya da 
farklı kültürlerle ilgili gelişmeler ortaya çıkacaktır. Zorluklara rağmen kendinizi geliştirmeye 
çalışmalısınız. Basın, yayın, internet, medya konularına da dikkat etmelisiniz.  
28 Kasım yakınlarında  kariyeriniz, iş hayatınızdaki gerginliklere dikkat etmelisiniz. 
Amirlerinize, yöneticilerinize daha olumlu tepkiler vermelisiniz. İşinizle ilgili önemli gelişmeler 
olabilir. Saygınlığınızı korumanın yollarını aramalısınız.   
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