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“Hayal et, gerçek olsun” yazarım kitabımı imzalarken 
çoğunlukla, sonra da imzaladığım kişiler ilk okudukları an 
yüzlerine bakarım. O anda, o kısacık anda o yüz çok şey 
söyler bana. 
 
“Hayalden hedefe, hedeften gerçeğe bir yolculuktur 
yaşam” bakış açımı anlatırım pek çok seminerimde, 
sohbetimde, dinlerken yine yüzleri gözlemlerim. Bazı yüzler 
hayallerini hatırlayıp, nasıl bir yolculuğa çıkacağını 
düşünmeye başlar, hafifçe yukarıya doğru bakarak. Nasıl 
hedef seçilir konusunu anlatırken başlar daha diktir ve 
dikkatle bakar gözler. Bazı yüzler ise daha ilk andan 
itibaren hayaller mi, boş şeyler bunlar düşüncesi ile 
gözlerini bile sakınarak dinlerler ve nasıl olmazın peşine 
düşerler.  
 
Ben hayal etmeye devam ediyorum, hayalimi hedef haline 
getiriyorum, ölçülebilir, takip edilebilir, kontrol edilebilir ve 
geliştirebilir tanımlarla somutlaştırıyorum. İnanarak, sahibi 
olduğum tüm kaynaklarımla ve özellikle en değerlileri olan 
zamanımı, enerjimi iyi kullanarak yola çıkıyorum. Yolda 
gerçekleşen her yeni durumu da yaşayarak, anlayarak, 
ekleyerek veya çıkartarak yolculuğuma devam ediyorum.  
 
Yeni bir yıla daha girerken dileğim hayallerinizin 
yolculuğunu yaşayın. Hayal edin, hayallerinizi yazın, 
anlatın, tüm duyularla hissedin, yüreğinizin çarptığını 
duyun ve bu heyecanı paylaşın.  
 
İyilik, sağlık ve güzellik getirsin 2013 tüm dünyaya... 
 
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın ve farkı görün… 

yasemin ne der 
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astroloji ajandası  

22 Aralık 2012 Sabahı… 

Anlama Çağı’ndayız. Herkes 21 Aralık 2012’den bahsediyor. 
Ancak siz tüm planlarınızı 22 Aralık’a göre yapmalısınız. O günlere 
çıkan kestirme yolun bugünlerden, şimdiden başladığını 
bilmelisiniz. Anlama süreci yıllardan oluşur, ama son noktaya, bir 
damlayla gelirsiniz. O yüzden şimdiden anlamalı, ama “şimdi”de 
kalmalısınız.  
   
Tüm bu süreci anlamak için, farkındalığa ihtiyacımız var. Ama günümüzde o 
kadar içi boşaltıldı ki... Farkındalık, anda kalmak beş duyunuzu tepe tepe 
kullanmaktan başka bir şey değildir. Tüm fiziksel ve metafiziksel dünyayı bu 
beş duyuyla anlarız, içinde yaşar, sonra onu dönüştürmeye başlarız. 
 
İşte hepimize yapılan en kötü şey, bu duyuların kanallarını kapamak, dünyayı 
anlamak değil, anlatılan şeye katılmak haline getirilmesidir. Bundan büyük 
günah ve bundan büyük hesap yoktur. Oysa bu duyuları kullanmak o kadar 
basit, kolay ve mucizevîdir ki… 
  
Duyularınızı kullandığınızda hayatınızı yönetirsiniz. Yönetmediğiniz zamana 
ise oyuna dahil olursunuz. 
  
Şimdiden hemen fark edin. Fark etmek için uzun kurslara, seminerlere, 
eğitimlere gitmeye gerek yoktur. Fark etmek, bir anda olan şeydir. Şimdi 
burada olanı anlamaktan başka bir şey değildir.  
 
Anlamak için bakmak, bakmak içinse durmak lazımdır. Durun, hemen durun, 
kıpırdamayın. Kolunuz nerede? Peki ayağınız? Gözlerinizi bile kıpırdatmadan 
etrafınıza bakın. Ne var etrafta? Bakın şimdi, etrafınıza, oturduğunuz koltuğa, 
sandalyeye… Tüm detaylarıyla incelenin. Biliyorum zaten diyen, bilmiş iç 
sesinizi kısın. İnceleyin, ne renk, dokusu nasıl, üstünde ne var, ne işinize 
yarıyor? Detay detay bakın. Baktıkça ne kadar kör olduğunuzu göreceksiniz.  

Asude ARGUN 
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Kişisel fikrim, beden, bu muhteşem uzay yolculuğumuzda kullandığımız ana 
gemidir. Hep 2012’le ilgili senaryoların içinde uzaydan gelen garip yaratıklar 
anlatılır. Oysa bu süreçte, bedenimizi, yaşı, cinsiyeti, mekanı, zamanı 
bulunmayan “ruhumuzun bindiği” bir uzay gemisi olduğunu anlayacağız.  
  
Frekanslar, dalgalar arasında gidip geldiğimizi sadece akılla anlamayacak, 
gözle de göreceğiz. Ne kadar büyük, ama bir o kadar küçük, zerreden başka 
bir şey olmadığımız anlayacağız. Uzaydan birilerinin bizi ziyarete gelmesine 
ihtiyaç duymadığımızı, zaten şu an beden gemisi içinde, evrende mermiden 
1.000 kat hızlı bir şekilde yol aldığımızı fark edeceğiz.  
  
Peki, beden, bu kadar önemliyse onu neyle besliyorsunuz? Yediğiniz, içtiğiniz, 
her şeyi, ama her şeyi seçiyor musunuz? Yoksa önünüze konulanlara hiç 
bakmıyor musunuz? Hormonların, genetik uygulamaların ne kadar zararlı 
olduğunu sağır sultan bile biliyor artık. Peki, günlük hayatta gerçek besinlere 
ulaşıyor musunuz? Yoksa gittikçe ucuz ve kolay hale gelen hazır mutfaklardan 
mı besleniyorsunuz? Yediğiniz şeyin, masanıza gelmeden bir önceki hali ne 
kadar doğal?  
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Beslenme şekliniz vücut sağlığınızdan başka enerji sağlığınızı da sağlayan en 
önemli kaynaktır. Doğru beslenen vücut, doğru rezonansta kalmayı başarır. 
Böylece farkında olursunuz, duyularınız kesinleşir, yaşam amacınıza 
ulaşırsınız, kendinizi bulursunuz. Fark etmezseniz başkalarının amaçlarına 
hizmet eden robotlar haline gelebilirsiniz. Zaman sona erdiğinde, gözünüzü 
kapadığınızda, kendinizi bulamamaktan dolayı yaşayacağınız pişmanlık tarif 
edilebilir mi? Kendinize yapacağınız bundan daha büyük kötülük ve 
işleyeceğiniz daha büyük günah var mıdır? 
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Bedeni anlamakla başlar her şey… Başlamak içinde durmak gerekir. Bütün 
öğretilerde, dinlerde, semavi kitaplarda “bina yapın, çok çalışın, teknolojiyi 
geliştirin, iletişimi artırın, sanayi devrimler yapın, ekonomiyi güçlendirin, ülke 
savunmasına fon ayırın” diye bir şey yazmaz. “İnsanın kullanma kılavuzu” 
olarak inen bu kitapların hepsinde, “durun, anlayın” der. Çünkü 
durduğunuzda bakarsınız, görürsünüz, koklarsınız, duyarsınız, tadarsınız, 
hissedersiniz. Hepsini, hemen şimdi alt alta toplar, sonuçta anlarsınız. İşte 
şimdi durma, anlama zamanı…  
  
Bedenimizi, duyularımızı kullandığımızda, önce kendi dünyamızı, sonrada 
gerçek dünyayı kurtarma şansımız, zorluluğumuz, sınavımız var; bunu 
anlamalıyız. Her zaman iyinin kötüye galip geleceğini bilmemiz yeter. Biz iyi 
olmayı; her şeye rağmen kendimize hesap verebilmeyi; kendimizden 
kaçamamayı becerebiliyorsak, bizim zerrelerimizden oluşmuş kâinat içinde 
aynı iyilik geçerlidir.  
  
Tabii ki 2012 fenomeni hafifleyene kadar, bazı konular zorla gündeme 
getirilecektir. Uzaylıların istilasından, toplu beyin kontrollerine, mavi ışın 
projelerinden, İsa, Mesih, Deccal bağlantısına kadar, arka bahçede tutulan 
tüm bilgiler ortada olacaktır. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu 
sorularıyla birlikte… Tek çıkış yolunun yine içte ve bedende olduğunu 
bilmelisiniz.  
  
İşte bu dünya sistemi içinde astroloji, insanın beden saatini gösterir. Akrep 
insansa, yelkovan evrendir. Birbirinden ayrılmadan işlerler. Arkanıza astroloji 
bilgisini aldığınızda olaylara değil, sebeplere yoğunlaşırsınız. Astroloji hiçbir 
zaman başınıza gelecek “mutlak”ları anlatmaz, anlatamaz. O zaman sizin 
seçim şansınızı yok etmiş, kul hakkınızı yemiş olur.  
 
Astroloji potansiyelleri anlatır. Külli iradenizle size sunulandan, seçme 
hakkınız ve sorumluluğunuz vardır. Zaman sonundaki, cennet, cehennem de 
bu yüzden anlam kazanır. Başkasına bakmadan sizin için en uygunu 
seçmelisiniz. Evren tek düzelik değil, çeşitlilik üzerine kuruludur.  
  
Tüm bunları yapmak, anlamak, fark etmek için en önemli, en etkili; kesinlikle 
hiç şaşmadan, her zaman hedefi 12’den vuran, en hızlı mermiyi sona 
sakladım; o da “niyet”tir... 
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Bir şeyin henüz tohum halinde bile olmadığı andaki, niyet...  
 
Niyet ettiniz mi hiç? 
 
Gerçekten durup, kendinize bakıp, anlayıp, gözlerinizi dünyevi değerlere 
kapatıp, ruhunuzdan içeri bakıp niyet ettiğiniz mi, kendinizi bulmaya?  
Burada ne işiniz var? Hiçbir şeyin boşa olmadığı evrende sizin, tek, biricik, 
yegane özelliğiniz ne? Niyet ettiğiniz mi onu bulmaya? Dışarıda ne oluyorsa 
olsun... 
Bari şimdi durun, niyet edin... İtaat değil, idrak edin... 
Sonra, aslında altın bir anahtar olan, derin bir besmele çekin. 
Öyle bir çekin ki, bütün meleklerle beraber, hâşâ Allah da dönüp baksın, 
“kim bu beni anan zât” diye...  
Sonrası kolay… 
  
22 Aralık sabahı, farkındalık kapılarınız açılsın, şeytanlarınız kaçışsın. 
Artık Anlama Çağı’ndayız... 
Bu dünyada,  
Hemen şimdi de; 
En küçük ölçekte bile geri gelmeyen;  
En sınırlı kaynak olan; 
İşin kötüsü elinizde ne kadar olduğunu da bilmediğiniz; 
Hiç bir torpil, para, iltimas kabul etmeyen; 
Babadan oğla geçmeyen; 
Satın alınamadığı için, değer biçilemeyen; 
“Zamanınızı” iyi kullanın...  
Bitmeden...  
Son dönemece girmeden... 
  
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor! 
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Yakında 
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şiir 

Bir harf devrimi yaşanıyor parmak  uçlarımda 
Gözlerim olan bitenden habersiz âmâ 
Alışık olmadığım her şeye alışıyorum O’nunla 
Tehlikeli mi, değil mi, cevabı pek yakında…  
 
Sanki bir hastanın başucunda dinleniyor kalbim 
Her an tedirginlik, her an koma ve gam 
Bilmiyorum, bütün bildiklerimi 
 
Bir balık pazarı kuruluyor ensemin meydanında 
Burnum gürültüleri içine çekiyor ve bırakmıyor 
Karışık olmadığım her şeye karışıyorum O’nunla 
Güvenli mi, riskli mi, cevabı çok yakında 
 
Gören de rahatım zannedecek bu rahatı kaçmışlığımda 
Saçlarımı okşuyor, kadife bir çift söz 
Gözlerim doluyor, hecelerime  
 
Bir film afişi uzanıyor göğsümün engebesine 
Çiçek Abbas, Tabutta Röveşata ve Pulp Fiction 
Fark etmediğim her şeyin farkındayım O’nunla  
İyi midir, kötü müdür, cevabı en yakında 
 
O’na kurban ettim bir kurbanı geçenlerde 
Kurtuluşu yoktu, kurtulmaktan başka 
Biliyorum O, hep yakınımda…  
 
Yağız Gönüler 
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Zeliha Dağhan 

Müzik Bir Hayat Tarzı  
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kariyer sohbeti 

Çocukluğundan itibaren piyanoyla büyüyen, müziği adeta bir 
hayat biçimi haline getirerek yaşamayı seven sanatçı Tuluyhan 
Uğurlu ile öğrencilik yılları, kariyer yolculuğu ve gelecekle ilgili 
düşüncelerini konuştuk. 
 
Bize kendinizi ve sanatınızı kısaca anlatır mısınız ? 
İnsanın kendisini anlatması biraz zor. Önemli olan benim insanlara nasıl 
göründüğüm. Bu nedenle bu sorunun yanıtını beni tanıyanlara sormak 
gerekiyor. 
  
Bir besteci ve sanatçı olarak yaptığınız çalışmalarda, bir gününüz nasıl 
geçiyor ? 
Sıradan bir insan nasıl yaşarsa, öyle yaşarım. Konser günlerim dışında saat 
kaçta kalkacağım pek belli olmaz. Kalktıktan bir süre sonra hayata karışırım. 
Eğer yetiştireceğim bir iş yoksa, çalışma saatlerime de çok dikkat etmem. 
Olabildiğince insanların içine karışmaktan, yeni insanlarla konuşmak, 
sohbet etmekten hoşlanırım. Deniz kenarında bir bardak çay içmek, kısa 
yürüyüşler, televizyon izlemek, kitap okumak… 
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Müzik ile tanışmanız ne zaman ve nasıl başladı, geçtiğiniz süreçleri bize 
anlatır mısınız? 
Müzikle nasıl tanıştığımı hatırlamıyorum, sanki müziğin içine doğmuş gibi 
hissediyorum kendimi. Ben doğduğumda evde piyano vardı. Dört yaşımda 
müzik eğitimim başladı. İlkokul sıralarındayken okulla konservatuarı birlikte 
yürütürdüm. Sonra harika çocuklar sınavı… Yurt dışında yüksek müzik eğitimi 
yapma hakkını kazanmam… Viyana Müzik Akademisi derken, müzikten bir 
dakika bile ayrılmadan bugüne kadar geldim. 
 

Bu süreçte, örnek aldığınız birileri oldu mu ? 
Gençlik yıllarınızda pek çok sanatçıyı örnek alıyorsunuz. Şimdi 
hatırlayabildiklerim Friedrich Gulda ve Keith Jarret… 
  
Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?  
Ben zorluklardan bahsetmekten hoşlanmam. Her insanın hayatında zorluklar 
vardır.  Ben dünyaya iyimser bakanlardanım. Sanatkar geleceğe inanmak 
zorunda… Geleceğe inanmazsanız, yazamazsınız. 
  
Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler? 
Hayatım boyunca, sağlığım elverdiği müddetçe konserlerimin sürmesini 
isterim. Dünyanın en büyük konser salonlarında kendi müziğimi çalmak, 
halkın içinde yaşamak… Yaşadığım toprakların kültürünün yarına en iyi 
biçimde kalabilmesi için çalışmak… Bugüne kadar hedefimde hep bunlar 
vardı… Bugün de değişen bir şey yok. 

Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi? 
Bana seçmem için başka bir meslek şansı 
verilmedi. Böyle bir şeyi düşünecek bir 
zamanım da yoktu. Ancak bana seçenek 
bırakılmadan bu mesleği seçtiğim için çok 
şanslı olduğuma inanıyorum. Koskoca bir 
sevgi imparatorluğunun içinde yaşamak, 
yaşadığı dönemde anlaşılabilmek ve sevdiği 
işten kazandığı para ile geçinebilmek… 
Dünyanın en mutlu insanlarından biri 
olduğumu düşünüyorum… 
 

Yine de bir başka meslek seçmem istense astronot olmak isterdim… Kainatın 
bilmediğimiz, görmediğimiz noktalarına ulaşabilmek, yıldızlara daha yakın 
olabilmek bana cazip gelirdi… 
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Nasıl bir öğrenciydiniz? 
Çalışkan bir öğrenciydim. Çok ders çalışmazdım ancak okuduğumu 
anlardım. 
  
En sevdiğiniz dersler hangileriydi? 
Şaşıracaksınız ama matematiği severdim. Belki de müziğin temelinde de 
matematik olduğundandır. 
  
En sevdiğiniz öğretmenlerinizi hatırlar mısınız? Hangi özellikleri dikkatinizi 
çekerdi? 
Sevdiğim pek çok öğretmenim vardır ancak şimdi birinin adını söyleyip, 
diğerlerinin hakkını yemek istemem. Ayrıcalıklı hocam ise piyano öğretmenim 
ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Necla Tiner’dir. Kızı piyanist Hülya 
Tarcan’la hala görüşürüz. 
  
Akademik eğitiminiz size neler kattı? 
Akademik eğitim size güven verir, doğru düşünmeyi öğretir. Bence her 
meslekte bu böyledir. 
  
Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen? 
Şans her zaman önemlidir ancak sadece şans yetmez. Bu şansı iyi 
kullanabilmek önemli. 
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Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz, motive 
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı? 
Öğrencilere daima şunu söylerim: Geçmişi ve temel bilimleri çok iyi 
bilmeliler ancak her zaman özel olmaya, farklı olmaya özen göstermeliler. 
  
Ekibinizi oluştururken nelere dikkat edersiniz? Ekibinize dahil edeceğiniz 
adayda hangi özellikler öncelikli olmalıdır ? 
Ülkesini sevmeyen, yaşadığı topraklara tutkuyla bağlı olmayan insanların 
benim yanımda işi olmaz. Özgür düşünceli insanlarla çalışmak isterim. Önce 
sanat, sonra para gelmeli… Zamanında 24 saat çalışabilmeli… Kendini 
yenileyebilmeli. 
  
İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz? 
Çok çalışmak, disiplin… Zaten bunlar olmadan müzik yapmak zordur… 
  
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Bir zamanlar konser vermeye gittiğim şehirlerde hiç kalmaz, sabah gider, 
konserimi verir dönerdim… Şimdi mutlaka bir gün önce gidip, bir gün sonra 
dönüyorum… Farklı yerler, farklı insanlarla birlikte olmaya, yıllardır ihmal 
ettiğim doğa ile barışmaya çalışıyorum. Bu da bana kendimi çok iyi 
hissettiriyor. Geçen ay içinde Rize’de konserim vardı. Ertesi günü 
Çamlıhemşin, Zilkale ve Ayder Yaylası’nda geçirdim. Sanki yenilendim, 
huzura kavuştum ve bugüne kadar oraları fark etmediğim için kendime 
kızdım. 
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Sanatınızda daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz? 
Emek verilen her şeyin günün birinde başarıya ulaşacağına inanırım. 
Çalışmak, emek vermek benim için hep önemlidir. Kolay başarılardan ise, 
her zaman çekinmişimdir. 
 
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız? 
Toplum içine karışırım, konserlerin ardından uzun süre dinleyicimle beraber 
olurum. Bunlar beni mutlu eder.  
  
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?  
Bunca yıl sadece çalışmaya programlandığım için hobilerim pek 
gelişmemiştir. Yılda 105 konser veriyorum. Gittiğim yerleri tanımaya çalışıyor 
ve gözlem yapıyorum. 
  
Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 film veya kitap ismi bizlerle 
paylaşabilir misiniz? 
Unutamadığım filmler arasında Cesur Yürek ile Cennetin Krallığı vardır. 
Defalarca izlediğim halde ne zaman televizyonda görsem tekrar aynı zevkle 
izlerim. Son dönem filmleri içinde Matrix beni çok etkilemiştir. Kitap 
konusunda roman yerine felsefi kitapları, uzay, kainat konuları üzerine yazılan 
eserleri severim. Dinler, ritüeller ilgi alanımdır. 

Kendinizde beğendiğiniz güçlü 
özellikleriniz hangileri? 
Zor durumlara kolay adapte olurum. 
Yaşadıklarım konusunda kendimi de 
çevremdekileri de suçlamam. 
Görünürde olayı olduğu gibi 
kabullenip, yoluma devam eder gibi 
görünsemde sonuc olarak bir olayın 
istediğim gibi neticelenmesi icin sonuna 
kadar mücadelede ederim ve bunda da 
basarılı olurum. 
  
İşinizi daha iyi yapmak için hangi 
yönünüzü geliştirmek istersiniz? 
Müzik bir iş değildir,hayat tarzıdır  ve 
yasam felsefesidir.Müzik bir bütün 
olduğundan insan her yönünü 
geliştirmelidir. Her yönünü geliştiren 
varlık müzikle daha çok bütünleşir.  
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Ayşen Zamanpur 

Gençlere... Hayat  Siyah Beyaz Değildir. 

Ya Hep, Ya Hiç Değildir… 
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konuk yazar 

Marka yaratmanın önemine inanan, yurt dışında ve yurt içinde 
açtığı mağazalarla beğeni toplayan ve Silk&Cashmire adını 
markaya dönüştürerek, çok iyi bir noktada konumlandıran AYŞEN 
ZAMANPUR, iş hayatı, planlama, beklentiler ve tercihlerle ilgili 
hepimizin akıl dağarcığında bulunması gereken bazı noktaları, siz 
Martıseverler için paylaştı. 
 
Hayat siyah beyaz değildir. Ya hep, ya hiç değildir… 
Ara renkler, tonlar, gölgeler, ışıklar vardır... Bunları sakın gözden 
kaçırmayınız. 
İş yerleri çalışanlarının tüm yasal haklarını vermekle, onların rahat, sağlıklı, 
etik demokratik koşullarda çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Kurumsal bir 
yapıda bu minimum koşullar sağlanmalıdır. Doğrudur. 
Ama işyerlerinin tanımları gereği asıl amaçları, kardır. Eğer kar amacı 
gütmeyen sosyal bir şirketten söz etmiyorsak, asıl amaç her zaman sürekli 
istikrarlı karlılıktır. Bunu hiç unutmayalım. Büyük resmi asla kaybetmeyelim. 
Yoksa kayboluruz. 
 
İşinizden, işvereninizden, iş arkadaşınızdan, üstünüzden, altınızdan, sürekli 
yakınıyor ve kendinizi hiç mutlu hissetmiyorsanız, inanın onlar da sizin 
yüzünüzden mutsuzdur. Hatta muhtemelen daha da çok…  
 
Acıyı uzatmayın. Herkes için doğru olan ayrılmanızdır. 
Ama bu demek değil ki, her iş yerinde olabilecek sorunlarda hemen moral 
bozalım ve gemileri yakıp ayrılalım… Hayır. Bu biraz da -hatta daha çok- 
size bağlıdır. Doğru iş yeri seçimi kadar sizin kendinizi doğru 
konumlandırmanız, beklentilerinizi önünüzdeki beş yılı düşünmeniz, 
planlamanız önemli… Kimse ama kimse bunu sizden daha iyi bilemez, size 
öğretemez. Hayat dışında... 
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Hayatta sürekli aldatılmış, kullanılmış, yanlış anlaşılmış, istismar edilmiş, 
değerinizin bilinmemiş olması ihtimali, sıfıra yakındır. Eğer böyle 
hissediyorsanız bakış açınızı, kendinizi, beklentilerinizi gözden geçirmenizin 
tam zamanıdır.  
 
Bakın deneyelim:  
 
Haydi! 
İşaret parmağınızla bana karşıdaki suçluyu gösterin. Gösterdiniz mi? Diğer 
üç parmağınız kime doğru bakıyor? 
Hayatta hiç risk almamak en büyük risktir. Risksiz bir hayatta başarı şansınız 
sıfıra yakındır. Ama unutmayın, riskler hesaplanabilir, ölçülebilir. 
 
Bu demek değil ki, her şeyinizi hiç üzerinde çalışmadığınız, 
hesaplamadığınız, ölçüp biçmediğiniz bir hayale yatırın...  
Hayır. O risk almak değil, gözü karalıktır. Düş kurmak, düşlerini 
projelendirmek, projeleri hayata geçirmek için çalışmak başka şey, 
hayalperest olup bunları sohbet masalarına meze yapmak başka şeydir. 
Karıştırmayalım. 
Mesela ben hayatta en çok caz sanatçısı olmak isterdim; Sarah Vaughen  
gibi ama…  
Bunun gerçekleşme olasılığı sıfırdır. Berkley’de, sekiz kere doktora yapsam 
da, olamam. 
Saçınızı kimse için süpürge etmeyin. İlla edecekseniz de sonradan dırdır 
etmeyin. Hakkınız yok. 
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Eğer kendi düşlerinizi gerçekleştirmek için hiç bir şey yapmazsanız, 
başkalarının düşlerini gerçekleştirirsiniz;  şanslıysanız o da... 
Bu demek değil ki, herkes yüreğinin götürdüğü yere gitmek için her şeyi 
göze alacak, hayatı boşlayacak, hayal peşinde koşacak... Projelendirilebilen 
düşlerden bahsediyoruz. 
 
“Hiç bir tutkum yok. Sadece eğlenceli, keyifli bir yaşam istiyorum. Hayatımı 
geçindirebilecek bir işim olsun yeter”diyorsanız bu da mümkün. Ve asla 
yargılanamaz. Ama beklentinizi de bu şekilde belirlediğiniz anda, kendinizi 
de konumlandırmış olduğunuzu ve bunun size yeteceği gerçeğini içinize 
sindirin. Bununla barışın. Hayatta en büyük başarı bence kendini tatmin 
olmuş ve mutlu hissetmektir.  Gerisi yalan… 

Olağanüstü yeteneklerle 
bezenmemişseniz ve 
yaptığınız iş, size kolay 
geliyorsa, hani şöyle elinizin 
ucuyla, tam kapasitenizi 
kullanmadan, beyninizi,  
yüreğinizi ortaya cömertçe 
koymadan yapıyorsanız ve 
bu şirkete yetiyor gibi 
görünüyorsa, uzun vadede 
başarılı olma ve yükselme 
şansınız oldukça düşük... 
Sizin yerinizi hemen 
alabileceklerdir. An 
meselesidir hatta…  
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İşten ayrılma şekliniz sizi en iyi tanımlayan süreç... İnanın oğluma ve kızıma 
gelin ve damat adayı seçme şansım olsaydı -ki yok tabii- sadece şunu 
araştırırdım: O aday, işinden veya işlerinden nasıl ayrıldı? Çıkarların bittiği 
anda nasıl davrandığınız, sizin asıl kişiliğinizi belirler. Herkesi suçladınız mı? 
İşinizi teslim edip dosyaları devrettiniz mi? Yoksa iş bulup kapıyı çekip gittiniz 
mi? Bir gün önce saygı gösterdiğiniz kişilere anında sırtınızı mı döndünüz? 
Üstelik suçlayarak ve karalayarak mı çıktınız? Yeni iş yerinize başvururken 
herkesi, kurumu yerlere mi vurdunuz? 
 
Elbette kurumların da işten çıkartma prosedürleri onların kurumsal 
kültürlerini belirler. Elbette çağdışı uygulamaya maruz kalanlardan 
bahsetmiyorum. 
İki taraf da kapıyı kapatırken ne yaptı? Bu her iki taraf için de, en önemli 
referans. Tüm konuşmalarımda şunu diyorum: “Toplum içinde konuşma 
dersi konulmalı okullara... Pek çok kişi, salt bu nedenle kendini ifade 
edemiyor.”  
 
Maalesef eğitim sistemimiz istisnalar dışında; sus, otur, çıkıntılık yapma, 
göze batma, tırnaklarını kes, başını eğ çizgisinde olduğundan doğal ve 
rahat bir şekilde kendini ifade edebilmek çok zorlaşıyor. Ve bunu 
becerebilmek gençleri iş yaşamında inanılmaz öne çıkartıyor. Bu konuda 
eğitim sistemimizde törpülenen özgüvenin öne çıkması ancak kişisel çabayla 
mümkün… Tabii okumak, bu anlamda çok yararlı… Ne kadar çok 
sözcük,ifade ve anlatım biçimi bilirseniz, okursanız  o kadar rahatsınız. Bu 
da konuşmanıza yansır.Çocuklarımın okuduğu yabancı kökenli Amerikan 
sistemi  okulda, fark ettirmeden her derste kendilerini en iyi şekilde anlatma 
becerilerini öne çıkartmaya yönelik sistemi  ve bunun çocukların konuşma 
becerisini çok geliştirdiklerini keyifle izledim. Her ikisine de,   hiç bilmedikleri 
bir konu versem,on dakika süre tanısam, bir  saat konuşabilir… Benim 
gevezeliğimin de etkisi vardır muhakkak ama aslolan eğitim. 
  
“Gece yastığa basınızı koyduğunuzda…” diye başlayan klasik cümlelerden 
ben de haz etmem ama şunu dememe izin verin :  
  
Gece yastığa başınızı koyduğunuzda, gerçekten o günü elinizden geldiğince 
değerlendirin. O gün nasıldı? On üzerinden kaçtı? Neler yaptınız, neler 
yapamadınız, neler yapabilirdiniz? Nereyi değiştirebilirdiniz? Peki, bunu ne 
engelledi?  Nasıl değiştirebilirdiniz? Yarını daha iyi yapmanın tek yolu bu 
gibi geliyor bana... 
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Dilek Eriklili Beck 

İstanbul, Ben ve Newyork 

amerika’dan bildiriyorum 

25 

Newyork’a gidenler bilir. Ama gidemeyenler veya orada olmayı 
isteyenler için caddelerin, yılbaşı hazırlıklarının, kalabalığın, 
meydanların, mağazaların ve ışıkların büyüleyici dünyasıyla sizleri  
Dilek E. Beck, buluşturuyor. 
 
Soğuk bir 10 Kasım günüydü, Newyork şehrine ilk adım atışım, o günden 
bugüne tam on beş yıl geçmiş,  dile kolay ve inanması bir o kadar zor… 
  
Manhattan adası  bana hemen İstanbul’u anımsatmıştı, başımı kaldırıp 
gökdelenlere bakmazsam, sanki Taksim-Pera-Tünel civarında yürüyordum ya 
da Harbiye’den Nişantaşı’na. Yoksa on beş yıl önce hoşça kal dediğim 
İstanbul’uma benzetmek mi istemiştim bu şehri? 
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Sarı taksileri, trafiği, gürültüsü ile İstanbul’du ama her milletten insanı ve o 
bitmek bilmeyen polis, itfaiye, ambulans sirenleri ile Newyork’tu. O, sanki 
başka bir ülkeydi, bağımsız, şahsına münhasır- kendine özel.  
  
Ev ve işyerim arasındaki yürüyüşlerle her gün  farklı  bir yanını keşfediyordum 
yeni şehrimin. Kasım ayının sonlarına doğru  Newyork, alışveriş merkezleri, 
mağazaları, şirketleri, bankaları, kiliseleri, restoranları, turistleri ve kendi halkı 
ile Noel ve Yeni bir yıla hazırlanıyordu. Her yer muhteşem güzel görünüyordu, 
bir mağaza vardı ki, vitrini ve içerisindeki dekorasyonu ile beni büyüleyen; 
MACY’S. Alışverişin ilk adresi ve herkesin buluşma noktası, İstanbul’da 
Taksim meydanı gibi. 
 
Macy’s , Guinness rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük departman 
mağazası ve Şükran Günü’ndeki  geçit töreninin (Macy’s Thanksgiving 
Parade) yaratıcısı. 1927 yılından bu yana geneneksel olarak kutlanan bu 
yürüyüş, Central Park’ın batısındaki 77. Cadde’den başlıyor ve Macy’s 
Mağazası’nın yer aldığı 34.Cadde’deki Herald meydanında  son buluyor. 
Yürüyüşte çizgi film ve masal kahramanlarının devasa balonları, sanatçılar, 
Broadway şovlarından kesitler, okullardan seçilen öğrencilerin dans 
gösterileri, bandolar yer alıyor.  
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Bu yıl üç milyondan fazla kişinin Manhattan sokaklarından , elli milyon kişinin 
de televizyonlarından izlediği bu geleneksel geçit törenini, her yıl NBC kanalı 
naklen yayınlıyor. Geçit töreninin en sonunda da hep Noel Baba oluyor; bize 
Noel ve yeni bir yılın gelmekte olduğunu hatırlatan... 
 
Macy’s ten sonra bize yine yeni yılın yaklaştığını belirten bir diğer etkinlik ise 
Rockefeller Center’daki dev çam ağacının ışıklandırılması, NBC televizyonun 
naklen yayını ve birçok tanınmış şarkıcının katılımı ile  1933 yılından bugüne 
bir şölen havasında kutlanıyor. Ve birçok kişi, bu şovu yerinde izliyor. 
Işıklandırılan çam ağacı, hemen yanında yer alan buz pisti, bu manzarayı  
daha da güzelleştiriyor. 
  
Newyork,  “It’s the wonderful time of the year” şarkısında söylendiği üzere, 
yılın en harika zamanı olan bu süreyi çok iyi kullanıyor, avantaja çeviriyor ve 
her yıl yerli ve yabancı birçok turisti mıknatıs gibi kendine çekiyor. Otel 
fiyatlarının çok pahalı olmasına rağmen ziyaretçi sayısında bir azalma 
olmuyor. 
 
Alışverişin kalbi de burada atıyor. Macy’s, Saks, Lord and Taylor, 
Bloomingdales, Barneys, Tiffany gibi mağazalar, yılın en yoğun günlerini 
yaşıyorlar. Vitrin düzenlemeleri için  de çok para harcıyorlar.  
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Amaç her yaştaki insanın dikkatini çekmek… Ünlü tasarımcılar ve bir ekip 
çalışmasıyla birlikte aylar öncesinden o yılın teması belirleniyor. 5. 
Cadde’deki mağazalar dışında, büyüklü küçüklü diğer her yer  alış veriş 
yapan insanlar ile dolu...Şehrin en kalabalık olduğu zaman,  sanki aralık 
ayının başından sonuna, her gün katlanarak artıyor .Özellikle  cumartesi 
günleri Taksim İstiklal Caddesi’nde yürümek nasıl zor ise, aralık ayında da 5. 
Avenue’de yürümek, öyle zor görünüyor. 
 
Newyork’ta  yılın bu zamanlarında ,alışveriş dışında turistlerin ilgisini çeken 
bir başka etkinlik ise, Radio City Music Hall’deki Christmas Spectacular  
şovu. 1933 yılından bu yana gösterimde olan,140 dansçı ve şovmeni, 
muhteşem set ve kostümleri ile görülmeye değer hatta kaçırılmayacak bir 
müzikal...  
  
 

Bu şehirdeki bir diğer geleneksel 
etkinlik de hiç kuşkusuz  Times 
Square’deki yeni yıl kutlamaları. 
1907 yılından bugüne, 31 Aralık 
gecesi, herkes bu meydanda 
toplanıp, saat 12’de saniyeleri 
sayarak büyük kristal kürenin aşağı 
inmesini seyrediyor ve içinden 
inanılmaz şekilde sanki kar 
yağıyormuş gibi konfeti yağmuru 
tüm caddelere düşüyor. Konfetiler 
de, birçok ziyaretçinin yeni yıl 
dileğini kağıtlara yazıp,ziyaretçi 
merkezine bıraktığı kağıtlardan 
oluşuyor. Yeni yıl kristalinin içine 
konan bu kağıt parçaları konfeti 
olarak o anda meydanda bulunan 
yüz binlerce insanın üzerine bir kar 
tanesi gibi düşüyor.  
  

Tabii ki bu görkemli gecenin ardından Newyork Belediyesi, sabaha kadar 
büyük uğraşlarla Times meydanı civarındaki caddelerin temizliğini 
yapıyor,sabah uyandığınızda sanki orada bir  kutlama olmamış izlenimini 
ediniyorsunuz. Özellikle çocuklar ya da her daim çocuk kalanlar , ertesi yılı ve 
bu şehirde tekrar yaşayacakları birçok etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. 
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Son on beş yılda pek değişmedi ama İstanbul’u her ziyaretimde, sayıları her 
yıl artan alışveriş merkezleri,  yeni yıl süslemeleri, Starbuckslar’ı, şehrin her 
yerinden görünen gökdelenleri, residansları, alışveriş çılgınlığı v.b. özellikleri 
ile İstanbul da Newyork’a daha bir benzemekte… 
  
Ben bu satırları yazarken, sanki İstanbul  “Dünyanın hangi şehri iki kitayı da 
üzerinde barındırıyor ve benim eşsiz boğaz manzarama sahip kaç şehir var ? 
Ben kimseye benzemem!” diye kulağıma fısıldıyor. İstanbul’a katılıyorum ve 
2013 yılında huzur,barış, sağlık,başarı ve mutluluklar hep sizinle, bizimle, 
dünyadaki tüm insanlarla olsun diyorum. 
  
Bugün Macy’s mağazasının vitrininde yazdığı gibi:  “Make a wish and 
believe” (Bir dilek tut ve buna inan). Tüm dileklerinizin gerçekleşmesi  
ümidiyle… 
 
Bir dilek tut ve buna inan... 
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Zeynep Kıyak 

alternatif İK sözlüğü 

Bir İK Yalanı : Biz Sizi Ararız!…  
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Başvuruda bulunduğunuz pozisyonla ilgili çağrıldınız; heyecanla hazırlandınız 
ve görüşmeye gittiniz. Görüşmede her şey yolunda gitti; sorulan sorularda 
da, kendinizi anlatmakta da zorlanmadınız. Karşılıklı olumlu bildirimlerin 
olduğu izlenimine kapıldınız. Sizi ikinci görüşmeye çağıracaklarını söylediler 
veya mutlaka “dönüş” yapacaklarını dile getirdiler.  
 
Ama haftalar sonra aldığınız yanıt, sizde hayal kırıklığı yarattı: “Pozisyonu bir 
süreliğine ertelemeye karar verdik; bu yüzden önümüzdeki yıl için, sizi tekrar 
değerlendireceğiz.”  
 
Ya da: “Görüşmekte olduğumuz başka adaylar da var, sizi ilgili pozisyon için 
yeterli bulamadığımızı üzülerek belirtiyor, iş arama sürecinde başarılar 
diliyoruz”  dediler.  
 
“Ama çok iyi geçmişti; her şey yolundaydı, ümitliydim de, niye olmadı?”  diye 
düşünmeye başladınız siz de… Hatta “Kaçıncı iş görüşmem, hep aynı şey 
oluyor. Bende mi var bir terslik acaba?” dedi durdu içinizdeki ses.  
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Böyle bir durumda ne mi yapmalı? 
 
 İş görüşmesinden olumsuz yanıt alan sadece siz değilsiniz; her 5 kişiden 

4’ü başvurduğu işe kabul edilmiyor. Böyle düşünün. Moral bozmak yok. 
 

 Yaptığınız her görüşmeyi bir futbol maçına benzetebilirsiniz. Çünkü her iş 
görüşmesi kaleciyle karşı karşıya kaldığınız bir pozisyona benzer 
niteliktedir. Ancak her seferinde gol atmanız mümkün olmayabilir. Bir 
pozisyonda topu kalecinin üstüne göndermeniz, auta atmanız veya 
topun direkten dönmesi, sizin kötü bir golcü olduğunuzu göstermez. Bir 
dahaki pozisyonlarda gol atamayacağınız anlamına hiç gelmez. Sadece 
o an sahanın zemini, hava şartları, tribün etkisi ve psikolojik şartlar belki 
de gol atmanıza engel olmuştur. İnsanın hayat boyunca karşısına 
mutlaka başka gol fırsatları da çıkar. Önemli olan bunlardan en az birini 
gole çevirebilmek ya da forvet yeteneklerinizi gün geçtikçe 
geliştirebilmektir. Bu yüzden, “önünüzdeki maçlara” bakınız.  
 

 Neticede "iş" , karşılıklı çıkarların buluştuğu bir anlaşma olarak 
özetlenebilir. Bu yüzden, karşılıklı yararların uyuşmadığı durumlarda da 
görüşme sonuçları olumsuz olur. Her bir reddedilme, kişiye tecrübe 
katar. Artık diğer görüşmelerde daha tecrübelisiniz. Böyle düşünün. 
 

 Çok fazla olumsuz cevap alıyorsanız, kişisel beklentilerinizi aza indirin, 
istediklerinizi, görüşmedeki halinizi, davranışlarınızı, gözden geçirin. 
Neyi istiyorsunuz, nerede hata yapıyorsunuz, düşünün. Bir süre kendinize 
izin verin. Kendinizi dinleyin.  
 

 Oyunu kuralına göre oynayın. 
 

31 
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İşin sadece ‘Aday’ tarafı yok tabii. Bir de İK / İşveren tarafı var. Başvuran 
adayların durumlarını göz önünde bulundurarak, adaylarla görüşme 
yaparken ya da geri bildirimde bulunurken sıkça yapılan bazı hatalar 
tekrarlanmamalı. Bu sıkça tekrarlanan hatalar yüzünden, iş arayan adaylar 
arasında da bir ‘fısıltı gazetesi’ oluşabiliyor ve görüşmeyi yapan firma 
aleyhine de birçok sevimsiz cümle sarf edilebiliyor. Bu hem o firmayı hem de 
firmanın İK yapısını, itibar yönetimi açısından zedeleyebiliyor. 
  
İK açısından nelerden mi kaçınmalı? 
  
 Aday, sizin veya işvereniniz için uygun değilse; ikinci/üçünü görüşmeler 

için soru işaretleri oluşacaksa, ne olur, adaya “Bu bizim için olumlu bir 
görüşmeydi” izlenimi vermeyin. Adaylar, ister istemez işe kabul 
aşamasına geldiklerini zannedebiliyorlar.  
 

 Empati, hayatımızda en çok yer vermemiz gereken davranış şekillerinden 
biri belki de. Bu sebeple görüşme bitiminde, size nasıl cevap verilmesini 
istiyorsanız, siz de adayın yerine birkaç dakikalığına da olsa kendinizi 
koyun ve adayla öyle konuşun.  
 

 Klişe cümleler, adayların o firma hakkındaki düşüncelerini de 
etkileyebiliyor:  

 
“Kadro durumuna göre size haber verilecektir.” 
“Sürece dâhil etmek istediğimizde,  size dönüş yapılır.”  
Veya “Biz sizi ararız!”… 
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Böyle olunca da, sosyal medyada, forum sayfalarında, bloglarda o firmayla 
ya da firmanın İK yapısıyla ilgili olumsuz eleştiriler yapılabiliyor. Bu sebeple, 
adaylara olmayacaksa, ümit verilmemeli. Mutlaka cevap verilmeli, sonuç 
belirtilmeli. Olumlu ya da olumsuz cevabı alan adayın, beklentisi de, hedefi 
de bu yönde değişecektir. 
  
Gelelim adayların en çok rahatsız olduğu konuya: “Biz sizi ararız” 
meselesine…  
Biz sizi ararız; aslında “Biz sizi aramayacağız” ın başka bir versiyonudur. İş 
görüşmelerinin kapanış şeklidir bir nevi.  “Başka bir firmaya başvursam daha 
iyi sanırım” cümlesinin işveren tarafında yankı bulan halidir. Bazen de 8-10 
ay sonra olsa bile aranabilme ihtimalini düşünmektir.  
“Biz sizi ararız” dendiğinde, “Çaldırın, ben sizi arayayım” ya da “Aradıkları 
kimse var mı acaba?”cümlelerinin akıldan geçtiği andır.  Belirsizlik halinin 
en can sıkıcı ve aday için beklemesi zor olan sürecidir. 
Ama dünyanın sonu da değildir.  
  
Bu yüzden “Biz sizi ararız” cümlesini duyun ya da duymayın; işe alının veya 
alınmayın, ümidinizi kaybetmeyin. Kendinize inanın, ne yapmak istediğinizi 
bilin. Azmedin ve cesaretli olun. Gerisi kendiliğinden gelir.  
  
Çünkü umutla ve inanarak yolculuk etmek, bir gün mutlaka sizi gitmek 
istediğiniz yere vardırır. 
  

33 



34 

martı* aralık 2012 



martı* aralık 2012 

Sema Büyüksıvacı 

gezi 

Kuzeyde İki Keşif: Durham ve Edinburg 

35 

İngiltere’nin yemyeşil şehri Durham ve İskoçya’nın tarih kokan 
Edinburg’u, kuzey şehirlerini merak edip, görmek isteyenler için 
farklı iki tercih olabilecek nitelikte.  
 
Önce Durham: 
İngiltere ile tanışmam kızımın sayesinde oldu. Üniversiteyi Durham’da 
okuyacağına karar vererek beni de o ülkeyi keşfetmeme yol açtı. Bugüne 
kadar epey ülke gezmiştim ama uçaktan Londra şehrine bakarken bu kadar 
düzgün ve yeşili bir arada görmemiştim ya da dikkatimi çekmemişti. Dümdüz 
bir şehir, nehirler, parklar ve tarihi yerler bu kadar düzgün ve temiz olarak 
yukardan dikkatimi çektiğine göre oralarda dolaşırken neler hissedecektim, 
merak etmeye başladım. Londra’da havaalanına indikten sonra Newcastle 
şehrine gitmek için başka bir uçağa binerek yola çıktım. Newcastle şehri de 
yukarıdan Londra’nın küçüğü olarak aynı niteliklere sahipti. Buradan trenle 
Durham şehrine geçtiğimde ise daha da şaşırdım. Yemyeşil ve iki katlı binalar 
ve oldukça eski ama bir o kadar da bakımlıydı. Durham’ın kalesi ve katedrali 
ise tarihi ile insanın dikkatini çekiyordu. Akşam gökyüzünün turkuaz rengine 
bayılmıştım… 
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Ertesi günü şehri keşfe çıktığımda nehrin kenarında çok güzel oturulacak 
kafeler buldum. Hepsini gezerek içinden en beğendiğimde oturup yemek 
yiyip kitap okudum. Burası sanki dünyanın kargaşasına kulak kapamış, ilişiği 
kesilmiş bir şehir gibiydi. İnsanlar telaşsız, gayet mutlu bir şekilde günlerin 
keyfini çıkarttıklarını gördüm. Şehir katedrali ve üniversitesiyle meşhur olmuş 
bir yerdi. Katedral eski tarihi ile bu güne kadar gördüklerimin içinde hem 
büyük hem de şatafatlıydı. Hatırladığımda Vatikan’ı gezerken gözlerim 
kamaşmıştı. Burada katedralin muhteşemliğine bakarken Londra’dakiler nasıl 
diye kendi kendime sorarken buldum. Durham şehri nehirle çevrelenmiş dar 
sokakları ve iki katlı binalarıyla temiz düzenli tarih dolu bir şehir idi. Hele de 
Üniversiteyi görünce kızımla gurur duydum. 1832 tarihinde üniversite 
kurulmuş. 1093 yılında Catedral yapılmaya başlamış ve 40 yıl sürmüş. 
Norman mimarisinin başyapıtı olarak tarihe geçmiş. Katedraldeki alışveriş 
dükkânında kitap bölümünde İngiltere’deki bugüne kadar kralların ve 
kraliçelerin isimlerini veren kitapları inceledim. Her yerde kendi tarihleri ile 
ilgili kitapları ve resimleriyle dolu büyük kitaplar ilginçti. Durham 
katedralinden sonra Meşhur Durham Kalesi’ni görmek için randevu aldım. 
Çünkü kale öğrenci yurdu olarak kullanıldığından belirli zamanlarda 
gezilmesine izin veriliyordu. Daha önce duyduğumda şaşırmıştım; kale Harry 
Potter filmin çekimi için kullanılmasına müsaade edilmemiş ama onun tam 
benzeri yapılarak çekim yapılmış. Kale tarihini korumuş muhteşem bir 
yapıydı. En güzeli de, orada okuyan öğrenciler tanıtım yapıyorlardı. Fakat bu 
muhteşem yapının resimlenmesine izin vermiyorlardı. 
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Durham’da insanlar son derece rüküş kıyafetler giyinmiş olmalarına rağmen 
çoğu kişinin elinde veya çantasında kitabıyla her kafede okuyan kişiye 
rastlamak mümkündü. Bizim ülkemizde olmayan bir durum olduğundan 
dikkatimi çekti. Kendi ülkemde yürümediğim kadar burada yürümüştüm. 
Çünkü her yer yürüme mesafesindeydi. Ama sanmayın ki, araba kullanan 
yoktu. Bir o kadar da lüks araba kullananlar çoğunluktaydı. Halkın gündüz 
sandviç yemeleri, akşam ise restaurantlarda yemekleri ilgi çekiciydi.  Nehir 
kenarları boyunca insanların köpekleriyle yürümeleri için o kadar geniş yol 
yapmışlardı ki hayretler içinde kaldım. Tabi oturma banklarını da 
unutmamışlardı. Düzen bu olsa gerek diye düşündüm ve imrendim. Benim en 
çok hoşuma giden şeylerden biri de Antika dükkânlarıydı. Bunların içinde 
gezmek tarihe yolculuk yapmak çok eğlenceliydi. 
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SONRA EDINBURG:  
  
Cumartesi sabah trenle Edinburg’a gittik. Çünkü daha önceden kızımla 
planımızı yapmıştık ve internetten tren biletimizi almıştık. İskoçya tarihiyle ilgili 
kitaplar okuduğumdan çok merak ettiğim şehirlerden biriydi. Tren 
istasyonunda inip filmlerde gördüğümüz o taksilere binince ne kadar 
şaşırdığımı söyleyebilirim. İngiltere’nin kuzeyinin mor rengi ile kafayı 
bozduklarına inandım. Edinburg’taki oteller de, Durham’daki gibi mor 
rengiydi. 
  
Eski binaları yani George dönemi evleri diye adlandırılan evler yan yana dizili 
olarak otel yapmışlardı. Odaya gidebilmek için girişler aynı kapıdan 
yapılıyordu. Ve asansör yoktu. En üst kata çıkarken kesif bir küf kokusu 
genzinizi yakarken bayağı söylendiğimi hatırlıyorum. Odaya yerleştikten 
sonra şehri keşfetmek için dışarı çıktık. İlkönce Old Town bölgesine 
gittik.Orada St.Giles katedralini gezdik ve resimlerini çektik. Bu yıllara kadar 
zarar görmeden gelmiş olması, vitrayların 1883 yılından kalma özelliği 
ilginçti. İçindeki Thistle şapeli on altı şövalyenin koltukları ve kraliçenin 
ayrılmış locası muhteşemdi. Newtown bölgesinde Princess Street Gardens 
olarak kentin yeşil alanlarının olduğu yerde Scott anıtı 1844 yılında inşa 
edilmiş.. 
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Burada Scotun edebi figürlerinin küçük tasvirleri bulunuyor. Sir Walter 
köpeğiyle birlikte betimlenmesi çok güzeldi. Geldiğimiz gün sisli olduğundan 
manzara resmi çok az alabildik. Buraya ait roman okuduğumdan sis 
birdenbire çöktüğünü satır aralarında geçtiğinde aklıma geldi. Aynısını bende 
Edinburg’da yaşadım. İki metre ileriyi göremiyordum. O denli bir sis o güne 
kadar görmemiştim 
 
Ertesi gün, güneşli bir hava bizi bekliyordu.Her yer alabildiğine tarih 
kokuyordu. Edinburg Kalesi tepede ihtişamıyla bizi bekliyordu. Bazı yerleri 
kapalı olmasına rağmen çoğu yerlerini keşfettik. Kalenin kapısına gelmeden 
önce büyük bir meydan sizi karşılıyordu. Kapısında iki tane taç şeklinde 
meşaleler vardı. Oradan geçip biletimizi aldık ama bayağı pahalı olduğunu 
söyleyebilirim.  Kral James’ın yemek odası, yatak odası ve Kraliçe Anne’nin 
James’ı doğurduğu oda bugüne eşya kalmamış olmasına rağmen o tarih 
kokusu ilgimi çekiyordu. Kalenin muhteşem şehir manzarasına karşı kızımla 
yemeğimizi yedik ve resimler çektik. Kaleden sonra National Galeri’yi gezdik.  
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Çeşitli ressamların tabloları ve heykelleri vardı. Rönesans dönemini tasvir 
eden resimler çoğunluktaydı. Buradan ben müzeyi görmek istediğimi 
söylediğimde kızım benim için bu kadar tarih yeterli parkta güneşin tadını 
çıkarmaya gidiyorum dedi ve ben müzeye geçtim. Müze bayağı büyüktü. İlk 
kattan başlayarak bütün katları gezdim. İskoçya ve İngiltere tarihi ile ilgili 
bütün bölümler muhteşemdi. Orta bölüm olarak geniş bir alanda hayvanlar 
alemi, dünya ülkeleri, geçmiş zaman kabileleri tanıtımı ve modern dünyaya 
kadar olan makine icat ve eserlerinden örnekler görüyorsunuz. Middle East 
olarak Türkiye’nin yeri gösteriliyordu ve genelde Afgan ve Ortadoğu halkına 
ait tanıtım vardı. Kapanışa kadar gezdikten sonra bayağı yorulmuştum. Ama 
tüylü bir tükenmez kalem almadan da çıkmadım… 
 
Fırsatınız ve imkânınız olursa, her iki şehir de, gidilip gezilecek yerlerden… 
 
Sakinliği ve tarihi dokuyu sevenler için Edinburg da Durham da, kuzeyde 
gidilebilecek farklı alternatifler…   
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Feza Madenli Aktan 

Botanikte Cam  Şaheserler? 
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amerika’da sanat 

Dale Chihuly adını hiç duydunuz mu? Botanik bahçelerde renkleri 
ve şekilleriyle büyüleyici dev cam heykellerini yapan ve bunları 
ustalıkla çiçek, ağaç ve bitkilerin arasına yerleştirerek, adeta 
büyüleyici eserler ortaya koyan adamı, biraz daha yakından 
tanıyalım.  
 
El sanatları  insanların evrensel bir değeri olup ,çeşitli malzeme ve şekiller 
kullanılarak yapılmış objeleri anlatır; tüm kültürlerde ve medeniyetlerde 
görülür.Sanatçılar tarih boyu türlü malzemeler kullanarak değişik el sanatları 
yaratmış  ve insanlığın tüm duyularına cevap vermiştir. 
 
Ben toprağa gönül vermiş, üç boyutlu sanat seramik formları ve heykel yapan 
bir sanatçıyım; uzun yıllardır Amerika’da Florida eyaletinde yaşamaktayım, 
sizlere  Amerika’daki sanat olayları ve sergilerden bilgiler vereceğim.  
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Sizlere bu yazımda, Amerika’nın Texas eyaletinin Dallas şehrindeki  botanik 
bahçesinde, beni çok etkileyen bir sergiden bahsetmek istiyorum.  Dale 
Chihuly adındakı cam sanatçısı, bu botanik bahçede renkleri ve şekilleriyle 
büyüleyici dev cam heykellerini çiçek ağaç ve bitkilerin arasına öyle güzel bir 
şekilde yerleştirmişti ki,  gerçekten gördüğünüz her şey birbiriyle adeta 
bütünleşmişti. 
 
Dale Chihuly, Amerika’nın Washington eyaletinde 1941 yılında doğmuş,  
problemlerle dolu bir çocukluk geçirmiş,bazı aile fertlerini kaybetmiş ve  
hayata karşı  tüm motivasyonunu  kaybettiği esnada annesinin ısrarı ile sanata 
yönelmiş, tahsilini yaptıktan sonar da, cam sanatına gönül vermiş bir sanatçı. 
 
 

1976’da İngiltere’de ciddi bir trafik 
kazasında gözünün birini 
kaybetmesine rağmen, sanatına 
devam eden ve bu dönemde, 
camdan başka sanat dallarına da 
yönelen  Chihuly, bir süre üniversitede 
öğretim üyeliği yapmıştır fakat daha 
sonra istifa edip  tüm ilgisini sanatına 
vermiştir. 
 
1986’da Paris’te Louvre müzesinde 
solo show’uyla daha da taninan  
Chihuly,  dünyanın çeşitli  şehirlerinde 
, müze ve botanik bahçelerinde, 
bazen havuzlarda yüzen  büyük cam 
heykelleri, bazense çevreyi tamamen 
değiştiren mimarı açıdan son derece 
estetik ve değişik formlarını 
sergilemiştir.   Chihuly  genellikle 
sergileri için, 30 cam sanatçısı bir o 
kadar heykeltraş ve asistanı ile birlikte 
seyahat etmektedir. 
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Birçok eseri müzelerde, kolleksiyoncularda bulunan Chihuly, Amerika’da 
Seattle şehrinde ailesi ile yaşamaktadır ve şehrin önde gelen ve hayırsever 
kişilerindendir. 
 
İşte sizlere  “Dallas Arboretum”  botanik bahçesinde gördüğüm bu muhteşem 
sergiden çektiğim bir kaç resim. 
 
Umarım sizleri cam sanatının onsuz anılamayacağı Dale Chihuly  hakkında 
bilgilendirdim, diğer sanat etkinliklerinde, başka sanatçılarla yine burada 
buluşmak üzere…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996’da bu 
muhteşem dev  
cam heykeller , 
İtalya’nın 
Venedik şehrinde 
kanalların 
üzerine monte 
edildiğinde  su 
üzerinde oluşan 
inanılmaz renk 
ve  görüntüyü 
“Chihuly over 
Venice” adlı 
belgesel filmde 
izleyebilirsiniz. 
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Çoktandır ayrı kaldığımız soğukların 
artık iyiden iyiye kendilerini  
hissettirdikleri  şu günlerde,  
okuyunca, sıcacık  bir odun sobasının 
başında, mis kokulu bir çay 
içiyormuşçasına, duygularınızı  
ısıtacak bir kitap ararsanız, Küçük 
Mucizeler Dükkanı’na  buyurun. 
 
Eğer  inanıyorsanız  mucizelere,  işte size 
inancınızı daha  da güçlendirecek  
nedenler.  Yok,  “Mucize  de  neymiş!”  
diyenlerdenseniz,  işte  size  fikrinizi 
değiştirecek  nedenler.   

Hepsi  Küçük  Mucizeler  Dükkanı’nda  sizleri  bekliyor.  Her ne şekilde olursa 
olsun, karlı çıkacak sizsiniz. 
 
Debbie  Macomber’ın  anlatımı  çok  samimi,  yazı  dili  gayet  sade,  
kahramanları  hemen  her  yerde  karşılaşabileceğimiz  insanlar.  Belki  de,  
bu  yüzden  onların  yaşadıkları  çok  tanıdık  geliyor  okurlara.  
Okunması çok  rahat  bir  kitap.  Yorgunken,  kırgınken,  kızgınken  hatta,  
elinize  alıp  bir  kaç  sayfa  okuduğunuzda,  rahatladığınızı,  içinizi  filizi  bir  
umut  kapladığını  farketmeniz  içten  bile  değil.  Küçük  Mucizeler  Dükkanı  
ümitli  bir  kitap. 
 
Romanda  birbirine  benzemeyen   dört  kadının,  bir örgü kursunda  kesişen  
yolları  anlatılıyor.  Bu  kadınlar  apayrı  sosyal  çevrelerden  gelen,  farklı  
yaşlarda,  bambaşka  hikayelere  sahip  de  olsalar,  örgü  örmek  gibi  ortak 
bir  amacın sayesinde,  zamanla  birbirlerine  hoşgörülü  davranmayı  ve  
dost  olabilmeyi  başarıyorlar. 
 
 

Aytül Bingöl 
Küçük Mucizeler Dükkânı 

kitap 
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Küçük  Mucizeler  Dükkanı’nın  sahibi  Lydia  Hoffman,  gençlik  yıllarını  
hastanelerde  geçirmiş,  hayatını  yaşayamamış,  aşktan  korkan  bir  kadın.  
Kendisine  kalan  mirasla  bir  tuhafiye  dükkanı  açıp,  burada  örgü  dersleri  
vererek,  hayata yeniden  tutunmaya  çalışıyor. 
 
Öğrencilerinin  en  yaşlısı  zengin  bir  kadın  olan  Jacqueline  Donovan.  
Otoriter  bir  kadın  olan  Jacqueline ,  kocasıyla  uzun  zamandır  
göstermelik  bir  evlilik  sürdürmekte.  Çok  bağlı  olduğu  oğlunun  onun  
istemediği  bir  kızla  evlenmesiyle  büyük  bir  hayal kırıklığına  uğramış.  
Gelininin  bebek  beklediğini  öğrenince, torununu  kendi  terbiye  edip  
yetiştirmeye  karar  veriyor ve  ona  bir  şeyler örmek için katılıyor örgü 
kursuna. 
 
Yürüyüşe  çıktığı  bir  gün  yolu  Küçük  Mucizeler  Dükkanı’na  düşen  Carol  
Girard  yıllardır çocuk  sahibi  olmak  için  uğraşan  fakat  bunu  
başaramayan  bir  kadın.  Bu dükkanın  ona  şans  getireceğine  inanıyor  ve  
kursa  katılıyor.   
 
En genç  öğrenci  Alix Townsed  ise, sorunlu bir ailede  büyümüş,  mutsuz  bir  
çocukluk  geçirmiştir.  Ev  arkadaşı  çantasına  uyuşturucu  koyunca,  kamu  
cezası  alan  genç  kız,  bu  örgü  kursu  sayesinde cezasını  ödeyebileceğini  
düşünerek  kursa  katılıyor.  
 
Öğrenciler, bebek battaniyesi  örmeye başlıyorlar ilk olarak ve o battaniye  
her birinin hayatına  sürprizler  katıyor. Onları mucizelerin her  an yaşamımıza 
misafir olacaklarına inandırıyor. Merak edenler  için, bu sihirli battaniyenin  
tarifi, kitabın sonunda yer alıyor. Belki siz de örmek ve mucizelerine tanıklık 
etmek  istersiniz… 
 
Yazar: Debbie Macomber 
Çevirmen: Ozan Aydın 
Sayfa Sayısı: 480 
Dili: Türkçe 
Yayınevi: Martı Yayınları 
 



martı* aralık 2012 

Ayhan A. Birlik 

AAB 

Zühtü Amcayla Mihrimah Sultan Yolculuğu 
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- Ali, o kadar çok merak ediyorum ki, Zühtü Amca’yı... Dediğin gibi biriyse 
gerçekten öyle bir arkadaşın olduğu için çok şanslısın. 
  
- Şüphen olmasın Sedef’ciğim, az bile anlatmışımdır hakkında. Gerçekten... 
  
- Kimin hakkında az anlatmışsın bakayım Kako? 
  
- Aaa Zühtü Amca!! Biz de tam sizden bahsediyorduk. Bak Sedef, işte iyi 
insan lafının üstüne gelir. 
  
- İlahi Ali!... Böyle güzel bir küçük hanıma anlata anlata benim gibi ihtiyarı mı 
anlatıyorsun? 
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- Ali, bizi tanıştırmayacak mısın? 
  
-Haklısın Sedef, unuttum. Zühtü Amca, bu üniversiteden arkadaşım Sedef ve 
Sedef bu da meşhur Zühtü Amcam. 
 

- Çok memnun oldum küçük  hanım. 
  
- Ben de çok memnun oldum Zühtü Amca. Ali sizden çok bahsettiği için, ben 
de bugün sizinle gelmeye karar verdim. Sahi nereye gideceğiz bugün? Çok 
heyecanlıyım. 
  
- Kako bak! Sedef senden daha heyecanlı bizim küçük tarih gezilerimiz için. 
  
Sedef Ali’ye konuşma şansı vermeden: 
  
- Öyle demeyin Zühtü Amca. Ali sizle olan her geziyi iple çekiyor. 
  
Ali de onayladı Sedefin sözlerini. 
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- Açıkçası madem bugün bir güzel kızla ve yakışıklı bir delikanlıya gezeceğiz, 
o halde gelin size ilginç bir aşk hikayesini anlatmak üzere Üsküdar'a gidelim. 
 
- Pek uzağa gitmeyeceğiz yani Zühtü Amca. Hemen bir taksi çevireyim. 
  
- Dur Ali’ciğim dur. Hemen şuradan dolmuşlar geçiyor, ekonomi yapmakta 
fayda var. Paranı çarçur etme öyle. 
  
- Peki Zühtü Amca, ben her ikinizin de rahatı için öyle düşünmüştüm. 
  
- Saol Kako’cuğum, Acıbadem'den Üsküdar'a dolmuşla çok rahat ineriz, için 
rahat olsun. 
  
- Şoför bey, müsait yerde inebilir miyiz lütfen?  dedi Zühtü Amca ve üçü 
birden Üsküdar meydanında dolmuştan indiler. 
  
- Eveeet çocuklar, ne demiştim size ilginç bir aşk hikayesi anlatacaktım. Hadi 
gelin bu hikayenin kahramanlarından olan biri için yaptırılan şu görkemli 
camiye girelim. 
  
- Mihrimah Sultan Camii'ne mi?  diye sordu Sedef. 
  
-Evet Sedef’ciğim. Bir diğer adı da bu camiinin Üsküdar İskele Camii’dir. 
 

Sedef, Kako Ali ve Zühtü Amca hep birlikte camiinin avlusuna gelip Camii'yi 
daha yakından incelerlerken Zühtü Amca bir soru sordu: 
  
- Söyleyin bakalım çocuklar, kimdir Mihrimah Sultan? 
  
Sedef hemen cevapladı: 
 
- Kanuni ile Hürem Sultan'ın kızları. Son zamanlarda televizyondaki diziden 
öğrendim ben de Zühtü Amca. 
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- Kimi zaman işe yarıyor o aptal kutusu demek ki. 
  
- Şimdi çocuklar rivayete göre Mihrimah Sultan 17 yaşındayken o zamanlar 
Diyarbakır Beylerbeyi olan Rüstem Paşa’yla evlendirilir. Ancak bu evliliğe karşı 
olan çevreler vardır. Rüstem Paşa’nın eğer Padişah damadı olursa sarayda 
çok iyi yerlere geleceğini bilen rakipleri bu evliliği engellemek için türlü 
oyunlar oynarlar.  Zaten Rüstem Paşa da bu evlilikten sonra Sadrazamlık 
makamına terfi edip, 17 yıl bu görevi üstlenerek rakiplerinin haklı olduklarını 
ispatlar. 
  
Çok enteresandır, evliliği engellemek için en son noktada Rüstem Paşa’nın 
Diyarbakır'da cüzzam hastalığına kapıldığını dahi iddia ederler.  
 

 Kanuni bu iddiayı duyunca hemen saray hekimlerini Rüstem Paşa’yı kontrol 
etmeye göndertir.Rüstem Paşa’yı tepeden tırnağa muayene eden doktorlar ise 
cüzzam ararken Rüstem Paşa üzerinde bit bulurlar. 
  
-Bit mi? 
 

- Evet Sedef kızım, bit. Normal şartlarda padişah bitli birine kızını vermemeli 
değil mi? 
  
- Elbette Zühtü Amca. 
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- Gel gör ki, vaziyet öyle değil işte. Devam edeyim; hekimler biti bulunca şu 
kanaate varırlar: ‘Cüzzamlı bünyede bit barınmaz’. Dolayısıyla Rüstem ve 
Mihrimah arasında hiç engel kalmaz ve evlenirler. Hal böyleyken işe şu 
beyitler yazılır mevzu hakkında: 
  
“Olacak kişinin bahtı kavi, talihi yar 
Kehlesi dahi mahallinde onun işine yarar” 
  
- Tam anlamı ne Zühtü Amca? 
  
- Bir kişinin bahtı sağlam ise ve talihi yanındaysa bir haşerat bile işine yarar 
,demek Ali’ciğim. 
  
- Hakikaten çok enteresanmış, Zühtü Amca. 
  
- Öyle Sedef’ciğim. Kısmetin nereden geleceği bilinmez işte. 
  
Ayrıca bilinen bir başka konu da Mimar Sinan'ın da Mihrimah Sultana olan 
büyük aşkıdır ki, onu da gelecek sefer anlatırım. Olur mu çocuklar? 
  
- Elbette olur Zühtü Amca. Bir dahaki sefer ben yine gelsem olur değil mi? 
  
- Olmaz mı güzel kızım? Hatta pek ala olur. 
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deneyim 

İstekleriniz, hayalleriniz neler? Bunları gerçekleştirmek için ne 
yapıyorsunuz? Peki, gerçekleştirmek istiyor musunuz? Gerçek 
olması için, sahip olmak gereken en önemli üç şey: Mücadele, 
emek ve inanmak… Gerisi kendiliğinden geliyor. 
 
Bütün bir yıl bir hayal için uğraşmak başkadır. Her gün, her saat hatta ilk 
uyandığın anda, o an için yaşarsın: Başarma isteği. Ona duyulan ihtiyaç. 
İstenilen sevince açlık... Ben bir yıl DGS (Dikey Geçiş Sınavı) için çalıştım. 
Gayet klasik bir hikaye aslında bu. Ve ne yazık ki bu ülkede üniversite 
kazanmak isteyen, bir yerlere gelmek isteyen her Türk genci, bu süreci 
yaşıyor ve başarısız olduğu zamansa, zaman onu bir yıl geri atıyor. Daha 
doğrusu elinin tersiyle itiyor tüm acımasızlığıyla… 

 
Ben bir yılımı, bu istek için kısacık ömrüme sığdırdım. Hep söylerim 
kendime, "Dünya için küçük, kendim için büyük bir istek bu" diye. Gerçekten 
öyleydi. 
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Kasım ayıydı. Evden dershane aramak için çıkmıştım. Mecidiyeköy'de ne 
kadar dikey geçiş sınavı için kurs veren yer varsa gezdim. Eve gelip gün 
boyu topladığım broşürleri bir daha inceledim. Hangisi bana daha yararlı 
olur diye düşündüm. Birine kadar verdim ve hemen başladım. İlk gün, bütün 
bir yıl aksatmadan o dershaneye gideceğim demiştim ve sözümde durdum, 
hep gittim. Bir kişi ile işlenen dersler oldu. Ben hep vardım. Bir başkası için 
değildi bu yaptığım. Elbette kendim içindi. Ama bu dershaneye başlamadan 
önce beni kararsızlığa itecek bir sürü neden ve bir sürü kişi vardı. Evet, 
kişiler de vardı. "İki yıl daha okuyup ne yapacaksın ya, boşver. Açık 
öğretimden devam et işte... Şimdi bir yıl dershaneye gideceksin, 
çalışacaksın, çabalayacaksın, zaten meslek lisesi çıkışlısın. Matematiği zor 
kurtarırsın. Bir de kazanamamak var işin ucunda. Kazanamazsan bütün yılın 
ve paran boşa gider. Bir daha düşün bence." diyen bir dolu insan. Çok kez 
bu hikayeyi farklı insanlardan dinlemişimdir. Ama sadece dinlemiş oldum 

ben. 
 

Sınıfımdaki birçok insanın matematik seviyesi benden iyiydi. En kötü düzeyde 
olan bile benden iyiydi çünkü ben tamamen 'sıfırdım'. Toparlanması zor bir 
haldeydim ama bunu pek düşünmüyordum. İçimde iki kişi vardı ve sürekli 
bir savaş halinde "Olmuyor işte, yapamayacaksın" diyordu biri. Diğeri ise 
sürekli üniversite sıralarına tekrar döneceğimi söylüyordu. Ve biri daha 
vardı: Elbette rüyalarım. Onlar beni hiç yanıltmadılar. En başından beri 
söylüyordu ve biliyordu yaşayacaklarımı onlar sanki. 

  
 

 Bütün bir yılım çabalayarak geçti. 
Yapamadım, sinirlendim, ağladım, 
zaman zaman dengesizleştim. Yalnız 
başıma çok gezdim. Kendimle 
gittiğim bir yer vardı. Oraya gidip 
çay kahve birşeyler içip, kitaplar 
okudum, bir şeyler yazdım. Şehirde 
gizlice yaşıyormuş hissi uyandırırdı 
nedense orası bende. Ve bu hissi çok 
severdim. Ayrıca sanki oraya gidince 
beni kimse görmeyecek ve 
bilmeyecek, ben de zaten şehrin en 
ücra köşesindeymişim gibi olurdu. 
Oysa çok merkezi bir yerdeydim. His 
işte...   
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Seni en iyi anlayan, yine seninle aynı şeyleri yaşayan olur ya, benim de 
öyleydi. Dershaneden arkadaşımla sürekli birbirimize "başaracağız, 
yapacağız" derdik. Buna gerçekten inanarak söylerdik. "Bak şimdi saat on 
bir mi, şimdi başlasan iki saat son işlediğimiz konuyu çalışsan, birkaç da 
soru çözmeye başlasan, sonra kolayca yaparsın. Bir de şu sitede videolar 
var. Onları da izle kolaylık olur. Dershaneye gelince de çalışırız seninle hem. 
Hadi bakalım başlayalım. Ben de başlıyorum şimdi" deyip başlardık. 
Dershanede bir araya gelince de, "Ya birileri yapıyorsa biz de yaparız. Biz 
salak mıyız sanki" derdik.  Bir yandan da birşeyler yiyerek devam ederdik. 
Hava güzelse camdan şöyle bir bakar "Millet de geziyor hee" derdik. Sonra 
ikimizden biri "Ya bırak gezsinler, biz kazanınca güneş daha bir güzel 
açacak. Biz de gezeceğiz." derdik. Akşam olup eve giderken artık başımız 
ağrımış olurdu. İkimiz ayrı otobüslerde uyuyarak giderdik. Bazen uyarı 
amaçlı mesajlar atar ya da arardık. "Uyuyakalma sakın" diye. 

  
Derken bütün bir yıl böylece geçti. Şimdi düşünüyorum da, zaman baya hızlı 
akmış...  Sona yaklaşmıştık artık. Son konular, son denemeler derken girdik 
sınava: 15 Temmuz 2012.  İstanbul Üniversitesi’nde giriyorum bir de. 
İstediğim üniversite. Heyecan elbet vardı. Stres falan derken çıktım. 
Üniversite kapısına şöyle bir baktım. Hayal oldun dedim. Harika geçmemişti 
sınav. 

  
Beklemeye başladım tabii sonuçları. O arada ilk bulduğum işe girdim. İlk 
başvurduğum yer de zaten beni aldı: Artık garsondum. İyi ki çalışmışım o 
ara, yoksa onun stresini başka bir şekilde yok edemezdim. O arada tercihler 
açıklandı, ben kazanamadım.  Artık ümidi kesmiştim zaten. Yani ilk 
tercihlerde kazanamadıysam ikincisinde kazanmam çok zor olurdu. 
Kontenjan çok azdı çünkü. Ama ben yine de yaptım; hem de tercihlerin 
bitmesine üç saat kala. O arada da işimi değiştirdim, kitapçıda çalışmaya 
başladım. Orada olursam hem kitap okur, hem de ders çalışırım diyordum 
ve yeni ders kitapları siparişi bile vermiştim.  
 
Neyse… Bir gün, hava epey sıcak, Kocaeli'den dönüyorum. Gelirken 
yaşadığım birkaç pürüz dışında her şey sıradan ilerliyor. Ben de açık 
öğretimin son gününe kalmamak için yapılacakları tamamlıyordum. Son 
aşamaya geldim. Saat 15:30'dan sonra parayı ATM'den yatırmamız 
gerekiyordu ve ben de diğerleri gibi sıraya girdim.  



aralık 2012 

58 

martı* 

Önümdekilerin işi epey sürdü. Benim de canım sıkıldı. Derken bir 
facebook'a bakayım dedim. Arkadaşım Özlem, mesaj atmıştı. Mesajda 
yazan DGS'nin sonuçlarının açıklandığıydı: "İstersen bir bak da, harcını öyle 
yatırırsın" dedi. Ben de açtım ve baktım. Hala sıradaydım. Açtım sayfayı, 
Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü 
kazandığım yazıyordu. Başımı kaldırdım, etrafıma baktım. Sayfadan çıktım, 
sonra bir daha girdim. Yine aynı sonucu gösteriyordu. Harç sırasından 
çıktım önce. Bir iş merkezinin köşesinde bir kadın sigarasını yaktı. Ona 
şaşkınca baktığımı hatırlıyorum. Sonrası hep telefon konuşmaları... Önce 
annemi aradım. Yolda biri beni elinde broşürlerle yolumu çevirdi. Ben hala 
şaşkındım. Bir şeyler anlattı. Normalde işim varsa ilgilenemezdim. O gün 
onun da mutlu olmasını istedim. Eğer onun birkaç sorusuna cevap verirsem 
para kazanacaktı. O şaşkınlıkla cevapladım. Telefonum sussa ona da 
yardımcı olacaktım elbet. İşim bitti, oradan da ayrıldım, dershaneme gittim, 
haber verdim. Bütün bir yıl bana hiç aralıksız inandığını söyleyen Yasemin 
Hanım'a bunu söylemezsem çok haksızlık etmiş olurdum. Çok sevindi tabii o 
da. Bir arkadaşımla buluştum ve eve gittim. 

 
Aslında hiçbirimiz beklemiyorduk. Ben iş arayışlarına çoktan girmiştim bile. 
Bütün bankalara başvuruyordum hem de bankacı olmak istemediğim halde! 
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Ve artık Eskişehir'deyim. Geldim, 
yerleştim. Bu yazıyı da okulumun 
kütüphanesinde yazıyorum. 
Sevdim buraları. Capcanlı bir yer 
burası. Her yer öğrenci. Okulum, 
kütüphanem… Hepsi çok güzel. 

 
Bu küçük hikâyemi yazdım, 
çünkü bir şeyleri başarmak 
isteyenlerin yanında onun 
başarmasını istemeyenler ya da 
istemeden bile bir umuda balta 
vuranlar olabilir. Bana, "Kazan 
da yüzüm kızarsın" diyenler bile 
oldu. Umursamadım. Çünkü ben 
bu yazıyı yazmayı bile hayal 
ettim.  

Hepsinin olması için uğraştım. Şunu hepimiz biliyoruz ki, insan istedikten 
sonra imkansız diye bir şey yok! İnsanoğlu yeter ki istesin.  
Ben kendime yapabileceğim kadarını söz verdim ve yaptım. İç sesimi 
dinledim. Pişman değilim. Kazanamadığım zaman da pişman olmayacaktım. 
Çünkü bu benim kararımdı. 

  
Şimdi yazımı Mark Twain'in bu sözleriyle bitirmek istiyorum.  
  
Sonsuz sevgilerimle... 

 
“Bundan 20 yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Bu 
yüzden halatları çöz. Güvenli limandan uzaklara yelken aç. Rüzgârı yakala, 
araştır, düşle, keşfet.” 
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Bir Sene Daha Bitiyor, 2013 Kapımızda 
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Her ne kadar “ Şimdi”de yaşayıp, “ an”da kalmaya çalışsak da, 
özellikle yılbaşı şöyle bir durup kendimizi değerdirmemiz için iyi bir 
fırsat. Geçen yılbaşında neler hedeflemişiz, neler gerçekleşmiş, 
neler gerçekleşmemiş? Gerçekleşmeyi başarmak için nelere 
ihtiyacımız var? 
  
2012 için oldukça verimli yıl diyebilirim; sırasıyla kendime, aileme, 
hobilerime ve işime ayırdığım zaman ve ilgi dengeliydi.  

 
Martı dergisi beni yazma konusunda hep sıcak tuttuğu için yaşamımda ayrı 
bir yeri var. 

  
2012’de Zihince’de planladığın tüm yazıların takvime uygun gitti ve artık 
2013’ü planlama vakti geldi. 

 
Çok şükür, insan ve insan zihni hakkında yazılacaklar, yapılan araştırmalar ve 
bunların ışığında yapılacak uygulamaların sonu gelecekmiş gibi gözükmüyor. 
Bu noktada aklıma “Peaceful Warrior” filminden bir cümle geldi: “Bilgi, 
bilgidir, Bilgelik ise yapmaktır.” 
 
Sizlere zihinsel pazarlama ile ilgili araştırmalar ve bilgilerin yanında, 
ülkemizden ve dünyadan uygulamaları ve sonuçlarını paylaşmaya 
çalışıyorum. Ancak bilgi işlev kazanması için bunları uygulamamız ve 
aksiyona geçirmemiz gerekiyor. 
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Her zaman rutin bir şekilde bile yapılan işlerin arkasında yatan nedenler, 
müşteri öngürüleri (Consumer Insights) başarı yolundaki ‘farklılığı’ ortaya 
çıkartıyor. Artık bu cevapları kalsik Pazar araştırmaları ile yapayacağımız 
ortada. Ya tüketiciler ne cevap vermeleri gerekiyorsa onu cevaplamaktalar 
veya kendileri bile gerçek cevabı bilmiyor! 
Zihnimiz çok güçlü bir organımız, bilinçli davranışlarımız dışında geçmiş 
deneyimlerine, hatta evrime kadar dayanan içgüdüler dahil bilinçaltı ile 
hayatımızda büyük katkısı var. 
İnsanoğlu, Zihinsel Pazarlama (Neuromarketing) teknikleri ile Zihnin 
kararlarının kaynağını yeni yeni anlıyor. Buna Zihnimizi gücü de dahil. 
Bu sene boyunca satınalma kararlarımızı etkileyen faktörleri hatırlayalım: 
 
1. Bağlı olma isteğimiz 

Geçmiş alışkanlıklarımız, çocukluğumuza, köklerimize götüren dürtüler. 
 

2. Korku  
İnsan beyninin en temeli görevi bedeni korumaktır. 
 

3. Bağımlılıklarımız 
Korkularımızın bir sonucu da bağımlıklarımızdır. Alışveriş bağımlılığı, 
marka bağımlılığı vs.  
 

4. Cinsellik 
Üreme dürtümüz kararlarımızı etkiliyor. 
 

5. Nostalji 
Ah o eski güzel günler! 
 

6. Toplum Baskısı 
Onda varsa, bende de olmalı... 
 

7. Ünlüler veya Hayali Kahramanlar 
Kim Süpermen olmak istemedi? 
 

8. İnançlarımız 
Çoğumuz pazarlama vaadlerine inanıyoruz. 
 

9. Empati 
Ayna Nöronlar iş başında 
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Her kararımız bu faktörlerde bir ve birden fazlasını içerebilir. Bu sebeple eğer 
Zihinsel Pazarlama ile ilgileniyorsanız bu seneki on yazının şöyle bir 
üzerinden geçip, çizdiğim resme bakmanızı tavsiye ederim. 
Hepsi bu kadar mı? İnsan beynini anladık, satın alma kararlarını o veriyor. 

 
Tüm insanlığın beyin yapısı aşağı yukarı aynı olduğuna göre her taktik herkes 
için aynı mı olurdu? 

 
Peki başka hangi faktörler bizi etkiler? 
 
Cinsiyetimiz, yaşımız, kişisel deneyimlerimiz, hangi aile yapısından geliyor 
olduğumuz, hangi kültürden geldiğimiz ve atalarımızdan kalan miraslar da 
bizleri etkileyen faktörler. 
 
Bundan sonrasında, kültürün etkileri, Kadın-Erkek Beyni, ve daha birçok 
pratik uygulama... 

  
Diğer bir konu ise tüketici (consumer) ile müşteri (shopper) arasındaki ince 
fark. 

 
Fark ince ama algılardaki fark muazzam. Bu da bizi her iki durumu ayrı ayrı 
değerlendirmemiz nokktasına götürüyor.  
 
Haydi, yeni yıla hazırlanalım! 



aralık 2012 

Uğur Hepdiker 

Cesaretim Var 

martı* 

insan hikayeleri 

64 

Hayat, hikâyelerden ve tesadüflerden ibaret… İnsanların karşısına ne zaman, 
ne çıkacağı hiç belli olmuyor işin açıkçası. Oradan oraya savrulup 
durmuyorum ama İstediğim şekilde de hayatımı yönlendirebiliyor muyum? 
Kısmen evet cevabı versem de bu soruya, kısmen hayır cevabı da vermek 
zorundayım.  Ne var ki, hayat beklenmedik sürprizlerle dolu. Benim burada 
yazıyor olmam da, sürprizlerin ve tesadüflerin birleştiği yer.  
 
Aslında şu ana kadar birçok makaleyi yaza durdum ama hiç birini 
bitiremedim. Yazar olmayı istemek kolay da, yazar olmak zor. Cümleleri yan 
yana dizip, yazdıklarının okuyanlar için bir şeyler çağrıştırmasını 
sağlayabilmek zor iş. O yüzden tüm yazarlara şimdi daha da fazla saygı 
duyuyorum. Mesele kalemi eline almak değil, mesele bilgilerini ve 
tecrübelerini doğru üslupla okurlarla buluşturabilmek.  
 
Deneme yazısı bu; belki hayata merhaba demeyecek, belki de şimdi olduğu 
gibi bu satırları okuyor olacaksınız ve sonrasında kaleme alacağım başka 
hikâyeleri okumaya devam edeceksiniz. Evet, şimdi başlıyorum, ilk hikâye 
benim insan hikâyem.  
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Nasıl oldu Martı Dergisi’nde yazmaya başlayabildim? Sevgili büyüğüm 
Armağan Portakal’ın, büyük annesinin annesine, annesinin de Armağan 
Portakal’a söylediği  “Birazcık da hoppacık lazım!”  sözünü benimle 
paylaşması, Martı Dergisi’nde yazar olmayı istememin ilk perdesidir.  Sonraki 
perde tesadüfler zinciri ve Yasemin Sungur ile Twitter’da yazışmaya 
başlamamızdır. “Hoppacık” yaparak, Yasemin Sungur’a Martı Dergisi’nde 
yazar olmayı istediğimi yazdım.  Benim “hoppacık” hareketim karşılık buldu 
“Deneme yazısı hazırla, bir bakalım.” diyerek istediğim kapıyı araladı. 
 
Aslında kendi bloğum var. Yayına aldığım yazılar belli bir kitle tarafından 
okunuyor. Yani bu benim ilk deneyimim olmayacak ama ilk profesyonel 
yazarlık deneyimim olacak. Pazartesi yazımı teslim etmem gerekiyor. Bugün 
günlerden pazartesi. İlk yazı olacağı için herhalde bu kadar zorlanıyorum. 
Samimi olmam gerekirse şu ana kadar on bir konuyu kaleme alıp sildim. 
Sonra ortaokul çağlarımda, Türkçe öğretmenimin cesaret ile ilgili anlattığı bir 
hikâye geldi aklıma:  
Üniversitede edebiyat bölümü öğrencisi kompozisyon dersinden üç kere kalır. 
Dördüncü ve son şansı olan sınava katılır. Soru şudur: 
“Cesaret ile ilgili kompozisyon hazırlayınız.” 
 

Öğrenci, bu dersle ilgili tüm 
hikâyesini başlar yazmaya. Bu 
sınavın son şansı olduğunu, üç 
kere kaldığını ve diğer detayları... 
Sözünü şöyle bitirir: 
“Son sınavımda, size kendi 
hikâyemi anlatarak tüm şansımı 
kaybetme riskini göze almış 
olmam cesarettir.”  
 

O öğrenci, kompozisyon sınavından tam puan alarak mezun olur. İlk 
profesyonel yazı deneyimimde, bu sayfada nasıl yer aldığımı yazmış olmam 
benim için büyük bir cesarettir.  
 
Biraz tesadüf, biraz hoppacık, biraz da cesaret gerektirir hayat. 
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Yeni yıl için hazırlık yaparken, kendiniz  ve kariyeriniz için de hazırlık 
yapıyor musunuz?  Hedeflerinizi belirlemek ve sonrasında  
ilerlemek için , Kariyer Koçluğu ile  tanışmak ister misiniz? 
  
Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar, yeni gelişimler, yeni ilişkiler, yeni paylaşımlar ve 
yeni mutluluklar ile gelsin. Harika! Yaşamın içinde olup, hep yeniye gitmek ne 
güzel. 
  
Kariyer Koçu ; danışanının, bulunduğu noktadan, hedeflediği noktaya kadar 
ilerlemek istediği sürede gitmesi için güçlü yönlerini bulmasını sağlar. 
Bununla birlikte, hangi mesleği yaparsa,  hayatı boyunca hiç çalışmamış gibi 
hissetmesine yardımcı olur.   İş, sosyal ve aile hayatı üçgeninde, nasıl 
dengede durması gerekliliğini fark ettirir.   
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Kariyer Koçluğu çalışması, koçu ve danışanı ile birlikte bireysel olarak ve  
odaklanılarak, 1,5 saat boyunca yapılan keyifli bir çalışmadır. Bu çalışma 
hafta bir en az 4 defa yapılmalıdır. En fazla ne kadar yapılacağı danışanın 
durumuna  özel olarak değişmektedir. 
 Her bireyin Kariyerden beklentisi farklıdır. Hemen bunları örneklendirmek 
istiyorum. 
 
 Yeni bir işe başlamak,  
 Mutlu çalışacağı bir işte çalışmak,  
 Var olan işinde ilerlemek ve gelişmek  
 İş yerindeki müdürü ve çalışma arkadaşları ile iletişimde ilerlemek  
 Kendi karakterine uygun Meslek seçmek 
 Kendisi ile yüzleşmek, Güçlü ve zayıf yönlerini bilmek ve hissetmek 
 Kariyeri için önce kendini tanımak ve sonra bunu yansıtmak  
 Kariyer Hedeflerini belirlemek 
 Sevdiği işi yapmak için nelere ihtiyacı olduğunu öğrenmek 
 İş, aile ve sosyal ortamlarında dengede kalmak  
 Çalışmanın dışında da neler yapılması gerekir ve bunları nasıl yapacağım 

algısını geliştirmek 
 İş hayatına yeni başlıyorsam, nereden ve nasıl başlamak gerektiğini 

öğrenmek 
 İş hayatında değişim ve yenilenme isteği 
 Zamanı, iyi kullanmayı öğrenmek için plan yapma becerisini geliştirmek 
 Yeni kişiler tanırken, özgüven duygusunu artırmak 
 Çevre ağını ( Network ) geliştirmek  
 İş mülakatlarına hazırlanmak ve bunu öğrenmek 
 Stresi yenmek, kontrol etmek  ve kullanmak 
 Çalışanlarını ve kendini etkin yönetmek  
 İş ve yaşam içinde beden dilini ve duygularını kullanmayı öğrenmek 
 Eğlenerek ve üreterek çalışmayı geliştirmek. 
 

Peki, bunları kimin için,  ne zaman, 
nerede, nasıl, neden  ve ne için  
yapacağına  konusuna gelelim. 
  
Kariyer Koçluğu çalışmasında, 
belirlediğimiz hedefleri zamana bağlayıp, 
bu süre içerinde ne kadar yol kat 
ettiğimize bakmak,  hedefimize ne kadar 
sadık olduğumuzun da bir göstergesidir. 
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Yaptığınız her adımı kendimiz, gelişiminiz  ve yaşamınızdaki her birey için 
yaptığımızı bilmek ve bunun farkına varmak,  kendi içimize doğru yaptığımız 
harika bir yolculuktur.  
  
Her hedefi küçük dahi olsalar, zamana bağlamak bizi ciddi ve planlı olmaya 
yönlendirir. Kariyerimizde değişmek ve gelişmek istediğimiz neler varsa, yeteri 
kadar nedeni var ettikten sonra hareket etmeye başlayacaklardır. 
  
Önce kendini tanıyıp sonra nasıl yapacağını bilmek en güvenli ve sağlam 
adımdır. 
Tüm bunları nerede yapacağımızın kararı ise yine bize aittir. Kariyer Koçu 
seninle çıktığı bu yolculukta senden daha hızlı koşamaz ve senin ilerlemek 
istediğin yönde dümende  kalmana yardımcı olur. Kararlarımızın ve 
yaptıklarımızın tüm sorumluluğu bize aittir.  
  
Yaşam bize tüm güzellikleri ve paylaşımları ile gelirken, bizde değişimde ve 
gelişimde kalıp onunla dans etmeliyiz.  
  
Yeni Yılınız şimdiden Kutlu Olsun  Sevgide, yenilikte, değişimde ve 
gelişimde kalın. 
  
Martı Jonathan Livingtone’ın dediği gibi;  
  
“ En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir. “ 
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Bugün 27 Kasım 2012… Martı Dergisi’ne yazımı çoktan teslim etmiş olmam 
gerekirdi. Zaten Sevgili Yasemin (Sungur) tatlı tatlı uyarısını yaptı. Bilgisayarın 
köşesindeki saate bakıyorum 23.09’u gösteriyor. Bu temiz sayfayı açalı bir 
kaç dakika oldu. Bir sayfaya bakıyorum, bir saate. Dakikalar geçiyor. 
Parmaklarım klavyenin üzerinde. Neyi bekliyorlar bilmiyorum, tuşlara 
dokunmaya başlasalar, su gibi akıp gidecekler oysa. 
Okuduğunuz bu sayıyla, tam on iki aydır sizlerle birlikteyim. Geçen sene 
ocak sayısında buluştuk ilk kez. Ben size Tesadüf kitapçığımdan bahsettim. 
Sonra, her ayı kovalamaya başladım. İçimde birikenleri bu satırlarda sizlerle 
paylaşmaktan epey hoşlandım. Söyleyecek sözüm varmış, Martı, özgürce 
kelimelerimi uçurmama yardım etti. Sözlerimi benden aldı, uzaklara taşıdı. 
Bana başka sesler getirdi. Sayesinde eteğimdeki taşları da döktüm, müjdeler 
de verdim. 
 
Bana dair şeylerden bahsettim çoğunlukla. Yasemin benim köşemin adını “C 
Vitamini” koydu, serbest yazıyorum diye. Evet, ben başka bir şey 
yazamıyorum. En iyi bildiğim şey olan kendi duygularımı, düşüncelerimi 
paylaştım. Geçen bir yılda pek çok şey yaptım diye sevindim. Ufak ya da 
büyük fark etmez, her biri hayatın köşelerinde yerini aldı, izlerini bıraktı. 
Benden sonra, benden uzakta o izler kalacak, bana bağlı olmayacak. İlerde 
ya da uzakta, bir gün birileri internetten belki bir sözümü, belki çektiğim bir 
fotoğrafı bulacak, paylaşacak, büyütecek. 
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Ufak defterime yazdığım notları, hiç aklımda yokken Tesadüf ismiyle kitap 
olarak yayınladım. En çok sosyal sorumluluk projelerinde işe yaradı. Kendi 
küçük kitapçığım, boyundan büyük işler yaptı. Okullarda, derneklerde 
söyleşiler ve imza günleri gerçekleştirdi, sosyal faydasını büyüttü. 
 
Seyahatlere çıktım. Fotoğraflar çektim. Bu fotoğraflar sandık bekleyen çeyiz 
gibi olmasın, bir işe yarasın diyerek fotoğraf sergisi hazırlığına başladım. 
2013 yılının ilk aylarında müjdemi buradan tekrar okuyacaksınız. 
 
İş hayatımda makas değiştirdim, buna aslında altı yıl önce başladım. 
Zihnimdeki yolun raylarını döşüyorum yavaş yavaş. İşimi severek yapmanın 
ötesinde, ben gerçekten sevdiğim işi yapıyorum, sevdiğim insanlarla 
çalışıyorum. Bugün bakınca belirsiz görünebilir. Oysa benim kafamda nereye 
gideceğime dair net bir resim var. Acele etmeden, hırsa kapılmadan, ileri 
yaşlardaki geleceğimiz için bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Hobilerimi, işime 
dönüştürme gayretim yavaş yavaş oluşuyor.  
 
Fotoğraf çekmeyi neden bu kadar önemsiyorum? Bana ait bir emek, sadece 
benimle ilerleyen bir iş olduğu için. Kendi ellerimle yaptığım, ortaya 
çıkardığım somut bir şey olduğu için çok sıkı tutunuyorum fotoğrafa. Yelken ve 
sörf eğitimleriyle çok keyif aldığım hobilerimi yine geleceğe taşımaya 
çalışıyorum. 
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Hayat amacımı özetlersem şöyle diyebilirim: “Hayatta ilham alıyorsak, 
başkalarına ilham vermeliyiz. Bu zinciri canlı tutmalıyız.” Evet, benim 
kendilerinden ilham aldığım çok sevdiğim, çok değerli kişiler var. 
Hayatlarımda olmaları ve bana kattıkları inanın bir lütuf. Bu lütuf için 
sevinirken bir gün kendi kendime dedim ki,  “Armağan, bu bencillik. Eğer sen 
birilerinden ilham alıyorsan, birilerine de ilham vermelisin. Bunun için daha 
çok paylaşmalısın. O zaman bu enerjiyi hareketli tutabilirsin. Yaptıklarına ufak 
ya da önemsiz deme. Paylaşmak için mükemmel olmayı bekleme. Elinden 
geleni paylaş. Seni gören başkaları aynı şeyi yapsın. Üretenler çoğalsın. 
Üretmek insanı güçlü kılar. Söz sahibi yapar, en önemlisi sözünün arkasında 
durmayı sağlar. Çünkü bir tutam alın teri ve emek kemikleri güçlendirir, insanı 
dik tutar.” 
 
Saat 23.38 oldu. Bu yazı sizinle bir hasbihale dönüştü. Şimdi olduğu gibi, 
paylaşmak için mükemmel olmayı beklemedim. Zamana yenilmeden ve 
samimiyetle aktardım.  
 
Bana, ilham veren Martı Dergisi’nde birinci yılımı dolduruyorum. Hem Martı’yı 
uçurmak, hem Martı’nın kanatlarında uçmak, hem de Martı ile sizlere uçmak! 
Burada olmak inanın çok güzel. 
 
Yeni yılda, yolumuz aydınlık olsun. 
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Aslında “Sorunlar” Yoktur;  

Bulunmayı Bekleyen “Çözümler” Vardır 
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Niçin bazı insanlar diğerlerine göre sorunları daha rahat ve çabuk 
çözerler? Bu sakin ve güçlü insanların sırrı nedir İşte sorun çözmeye 
yardımcı olacak bazı ipuçları… 
 
Modern dünyada yaşam, tüm boyutlarda daha karmaşık ve daha zor bir hal 
almıştır. Her birey, her gün pek çok konuda değişik boyutlarda sorunlarla 
karşılaşır. Birçok insan için yaşam çok çabuk bir kâbusa dönüşür ve çevreleri 
de bundan zarar görür. Oysa bazı insanların sorunlarla baş edebilme 
yeteneğini hepimiz gözlemler, onlara hayranlık duyarız.  O kişiler için her 
sorun çözülebilir olarak algılanır. Onlar da telaşsız sakin bir güç görürüz.  
Olayları ele alışları, sorunu kavrayışları, verileri analizlerinin hızı ve 
doğruluğu mutlak bir sükûnet içinde gerçekleşir. Davranışlarında bir 
soğukkanlılık fakat çok verimli bir enerji vardır. Birçok kişiden daha çabuk 
sorunu çözer ve çözümleri de aynı etkinlikle gerçekleştirirler. Bu “sakin güçlü 
“insanların sırrı nedir? 

 



aralık 2012 martı* 

73 

Öncelikle bu insanlar fiziksel ve psikolojik dayanıklı insanlardır. Bedensel, 
zihinsel ve ruhsal uyuma sahiplerdir. Hayata objektif bakabilen, olayları, 
sorunları içselleştirmeyen kişilik yapısındadırlar. Soruna yönelik düşünme 
biçiminde olup, sorundan nasıl etkilendikleri üzerine yoğunlaşmazlar.  İyimser 
yapıda insanlardır. Daha zeki, bilgili ve duyarlıdır. Özgüvenleri gelişmiştir ve 
etkin eylemleri gerçekleştirebilirler. Sosyal becerileri yüksektir ve güçlü ilişkiler 
kurabilmişlerdir. 
 
Bütün bu güzel kişisel vasıflara nasıl ulaşabilindiğini incelemeden önce, genel 
olaylara bakışımızdaki önemli parametrelerden söz edelim: 
Eğer ruhsal, fiziksel, zihinsel enerjimiz yerinde ve bir uyum halindeyse, olayları 
daha rahat ve tarafsız algılarız. Algılama sorunu çözebilmedeki ilk ve en 
önemli adımdır. Yaşamda gerçekler yoktur, onların algılanışı vardır. En iyi 
algılanarak, en iyi şekilde tanımlanmış sorun, yarı yarıya çözülmüş demektir. 
Algılamada gerçeğe en yakın olan, vücudumuzun bazı kapasitelerinin en iyi 
şekilde kullanılması ile mümkündür. 
 
Bu kapasitelerin ilki beş duyumuzdur. Duyuları en çok gelişmiş insanların 
topladığı veriler de bir bilgisayar gibi çalışan beynimiz için en önemli 
başlangıç noktalarıdır. Beden sağlığının ve gelişmiş görme, duyma, dokunma, 
koku ve tat alma algılayıcılarının önemi kaçınılmazdır.  
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Beynin bu bilgileri değerlendirme kapasitesi de ikinci önemli adımdır. Zeki, 
mantıklı, bilgisi çok olan insanların analitik yaklaşımları kolay problemleri 
çabuk çözmelerini sağlar ve bunu sol beyinleri ile gerçekleştirirler. Oysa daha 
zor, karışık, sosyal, psikolojik sorunlarda beynin tamamının bir uyum içinde bu 
algılamayı gerçekleştirmesi gerekir.  
İnsan beyninin tamamı ile olayları kavraması için bireyin sezgilerine ihtiyaç 
vardır. Sezgiler olayın duygular, davranış analizleri, söylenmemiş gizli verileri 
ile ilgilenir.  
 
Sezgiler tüm dinamik veriler üzerinde, beynin bilgi merkezini en hızlı şekilde 
kullanarak yaptığı varsayımlardır. Bu insan beyninin bir üst düzey kapasitesidir 
ve olasılıklar temelinde çalışır. Diğer duyular gibi bir kesinlik değildir, 
olasılıktır. Sezgilerin iyi çalışması detaylarda çok iyi bir gözlemcilik, koşulsuz 
bir şekilde beyni şartlanmışlıklardan özgür bırakarak elde edilir. İnsan beyni 
çok iyi bir bilgisayar gibidir. Onu çalışmaya analitik sistemde zorlamadan, 
olabildiğince az şartlanmış bırakırsak, bize kendi bilgi deposundan ve 
topladığı verilerinden en zengin ve doğru bir algılama biçimini sunar. Bu 
düşünme modelini ancak toplam zekâsı en yüksek olan kişiler rahatlıkla 
gerçekleştirebilir. Bu toplam zekâ doğuştan gelir, fakat geliştirmek de 
mümkündür. Çocukluktan itibaren bazı özel egzersizlerin yapılması 
gerekmektedir. 
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İyi algılanmış ve tanımlanmış bir sorun bizi sorunun temel nedenlerine ve en 
önemli etkenlere ulaştırır. Sorunun gerçekten en etkin biçimde çözümünde bu 
adım önemlidir. Sorunun en önemli nedenini ortadan kaldırmak, var ise diğer 
ikincil nedenlerin çözümü için çalışmak, toplam bir çözüm bulmada en etkin 
yaklaşımdır. 
 
Temel sorunları belirledikten sonra, bunları nasıl, ne zaman, kimlerle, neye 
ihtiyaç duyarak gerçekleştirmek tıpkı bir proje yönetimi gibi konuyu ele 
almakla mümkündür. Yapılması gerekenlerin belirlenmesi, olası zorluk ve 
risklerin saptanması bir zaman ve süreç belirlemektir.  
 
Sorunları çabuk ve en doğru çözebilen insanların bu bağlamda proje yönetim 
bilgi ve yeterlilikleri de mevcuttur. Bu bireyler çocukluklarından itibaren sevgi 
ve saygının var olduğu güçlü aile ilişkilerinin içinde büyümüşlerdir. Doğmadan 
önce bile anneleri bebeklerinin huzurlu bir şekilde gelişimini sağlamıştır. 
Anneler duygularının farkında ve kontrolündedir. Bebekleri doğmadan önce, 
anne karnında klasik müzikle uyumuşlardır. Doğduktan sonra her türlü besin, 
sağlık ve gelişimleri hassasiyetle ele alınmış, tüm yetenekleri geliştirici 
aktiviteler çocuğun gelişimine uygun tarzda organize edilmiştir.  
 
En önemlisi çok küçük yaştan itibaren bir birey olarak görülmüş, saygı görmüş 
ve dinlenmiştir. Çocuk yaşta duygularını serbestçe ifade edebilme özgürlüğüne 
sahip olmuştur. Duygularını kelimelerle ifade edebilme egzersizleri yapmıştır.  
 
Günlük karşılaştığı problemler de çarptığı masaya suç yüklenmemiş, gerçek 
neden üzerinde çocukla birlikte düşünülmüş, sorunun ana nedenleri 
araştırılmıştır. Yorgunluk, iyi görememe, acelecilik, dikkatsizlik tanımlanmış, 
çocuğun bu kavramlar üzerinde düşünebilmesi ve kendine yönelik dikkati 
doğru biçimde yönlendirilmiştir.  
 
Bu ilk ve önemli adım aile ortamında atıldıktan sonra, eğitim ve öğretim 
sisteminde tamamlanmıştır. Birey tüm bu fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirebilmişse ve sürekli bilgi ve becerilerini geliştirme yolunda çalışmış 
ise, pek çok insandan en hızlı ve rahat biçimde sorunları çözecektir.  
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İzmit’in şirin, sepetiyle ünlü, sahip olduğu coğrafya ile insana huzur 
veren yeri… Denizin maviden yeşile, beklenmedik bir anda da griye 
dönüşüne şahit olduğunuz belde: Karamürsel. 
 
‘’Marmara Bölgesi’nin en doğu köşesine hapsolmuş Karamürsel’in 40 bin 

kişilik nüfusu ne yapar?’’ sorusuna acil bir yanıt aramış olmalıyım ki, vize 
haftasına aldırmadan bayramda soluğu doğup büyüdüğüm yer olan 
Karamürsel’de alıyorum. Kocaeli’nin endüstriyel ve dinamik yapısından 
tamamen ayrı bir yerde konumlanmış ve hem coğrafyası, hem de sakinlerine 
verdiği huzur, üstelik sepetiyle ünlü bu şirin ilçede hayat aslında çoğu kişinin 
sandığından daha durağan ve sıradan bir şekilde akar. Karamürselliler için 
sadece deniz vardır ve bu ilçeye hayat veren aslında dört elementten en 
akışkanı olan sudur; denizin ta kendisidir. Marmara Denizi’nin Karadeniz ile 
buluştuğu yerde kopan fırtınalar Marmara Körfezi’ne pek uğramaz ancak 
Karamürselliler için fırtınalı ve güneşli gün ayrımı diye bir şey yoktur zaten... 
Sadece deniz ve Karamürsel’e verdiği hayat vardır. 
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Kurban Bayramı’nın birinci günü. Her yerden et kokuları yükselmeye başlıyor 
ve ben de katı bir vejetaryen olarak tepkimi kendimi odama hapsederek 
gösteriyorum. Elimde olsa kendimi yatağa zincirleyip annemin kavurduğu 
zavallı danadan uzak durmak için her türlü yolu denerim. Ancak bu evi terk 
etmedikçe mümkün görünmüyor. Anneme hava almaya çıkacağımı 
söylüyorum. O da benim protestolarımdan bıkmış olmalı ki, hayır demiyor. 
Hava rüzgârlı ve bulutlar alabildiğine gri. İzmit yine taşıyamadığı o yükü bize 
yollamış ve maviliğin üstünü örten gri bulutlar ise tüm ilçeyi kaplamış. İzmit’in 
hazzetmediği tek ilçesi Karamürsel ya zaten! Salsın o kirli gökyüzünü bizim 
üstümüze. Ben de her Karamürselli gibi İzmit’e kızarak sahil kenarındaki uzun 
ince yürüyüşüme başlıyorum.  
 
Karamürselliler yine sokakta hava durumu dinlemeden. Bu insanları dışarı 
çıkmaktan alıkoyacak iki şey vardır; ya savaş ya da ihtilâl. Bunların dışında bir 
Karamürsellinin yılın dört mevsiminde dışarı çıkmaması için ancak ölmüş ya 
da yatağa düşmüş olması gerekir. Yeşil tepelerin ardından dilini çıkarıp kaçan 
güneş bugün pek uğrayacağa benzemiyor. Ben de ona dilimi çıkarıyorum. 
Olacak şey mi bu! Bayram tatilimi gri ile işbirliği yapıp mahvetti. Her zaman 
yaptığı şey olduğu için artık dert etmiyorum. Uzaktan gelen deniz otobüsü 
gözüme uzay aracı gibi gözüküyor. Karamürsel’de UFO görmediğini iddia 
eden vatandaş yok desem yeridir. Ben de bu yüzden Karamürsellinin gizeme 
düşkün doğasına ters düşmeyerek gaipten gelen şeyin hayra alâmet 
olmadığına kendimi inandırıp besmele çekiyorum.  
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Bu sırada yanımdan iki kara kedi geçiyor. Biri anne, biri de onun en fazla beş 
aylık yavrusu şüphesiz. Kedilere olan aşkım dillere destandır; zira evde bir 
anne ve altı yavrusunu beslemekteyiz şu aralar. Kediler de bunu anlamış 
olmalı ki, paçalarıma sürtünmeye başladılar bile. Elimdeki yarısı yenmiş 
simitten bir parça veriyorum. O da ne! Simidi beğenmiyor ve aksine bana 
öfkeyle bakıyorlar ‘küfür mü ediyorsun canım sen de!’ dercesine. Bana ters 
ters bakıp yollarına devam ediyorlar benle hiç karşılaşmamışçasına. Ben de 
‘pardon, bilemedim ben’ diyip omuz silkiyorum. Derken kedilerin cenneti, 
Karamürsel’in yirmi yılda inşa edilmiş incisi Balık Adası’na gözüm takılıyor 
çünkü bizim küstah kediler oraya yollandılar. Balık Adası deyip de geçmemek 
lazım. Kendisi sürekli el değiştiren belediyenin hışmına uğrayıp yirmi yılda 
tamamlandı ve imkânsız denilen dengesiz Marmara Denizi’nin üzerinin 
doldurulması sonucu meydana geldi. 1999 Marmara Depremi’nin en şiddetli 
vurduğu yerlerden biri olan Karamürsel, jeolojik anlamda bu tarz yapay 
adacıkların oluşması yönünden oldukça elverişsiz. Nitekim depremde ilk 
hasara uğrayan yerde o zamanlar yapım aşamasında olan Balık Adası idi.  
 
Yine de bu durum belediyeyi zerre ilgilendirmemiş olacak ki 2000’de hemen 
kaldıkları yerden devam edip adayı tamamladılar ve balık restoranlarıyla 
balıkçı depolarını kullanıma açtılar. O gün bu gündür bu arsız kedilerin ve 
balık tüketimi had safhada olan Karamürsel sakinlerinin uğrak yeri olan ada, 
herhangi bir depremde de hemen teslim olmayacağa benziyor. Balık 
Adası’na doğru giderken, ‘Karamürselliler ne yapar?’ sorusuna direkt yanıtı 
buluyorum: Karamürselliler denize ilişkin ne varsa o işin peşindedirler; zira 
Balık Adası da kar kış, yağmur çamur gözetmeden balıkçıları, balık tutmayı 
seven sade vatandaşı, çay bahçesinde gün yapan hanımları ve tavla oynayan 
beyleri, çocuk bahçelerini mesken tutan çocukları görmeniz işten değildir. 
Karamürselli denize âşıktır ve onu nasıl kullanacağını çok iyi bilir. Bugün ise 
durum biraz farklı görünüyor. Bayram arifesi olsa gerek, sadece balıkçıları 
görüyorum denize yüzümüzü kara çıkarmamak için nöbeti 
devralmışlarcasına.  
 
Onlar da oltalarını öylesine sallamış, ne çıkarsa bahtımıza havasındalar. 
Aslında burada balık tutmanın ticari yönünden çok, kültürel boyutu etkilidir. 
Burada insanlar deşarj olmak için, günlük dertlerinden sıyrılıp onları dinleyen 
tek şey olan denizle muhabbet etmek için balık tutarlar. 
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Oltayı sallayan kimse eğer, deniz onu tanır ve muhabbetine onu da dâhil 
eder. Çoğu kez İzmit’in kirlettiği sulardan dolayı bize pek balık kalmaz. Kaya 
balıkları, küçük deniz canlıları ve yengeçlerle yetiniriz. Bazen de herkes eli 
boş döner evine ama yüreği de o derece hafiflemiş halde. Dedim ya, 
insanların geçim yolu değil balıkçılık, onların terapisidir bir nevi. Oltayı her 
salladıklarında aslında dertlerini, kederlerini, küskünlüklerini de denize 
atarlar aynı zamanda. Oltayı uzun bir zaman çıkarmazlar ki içlerinde ne 
varsa denizin dibini boylasın, bir daha su yüzüne de çıkamasın. Su yüzüne 
çıksalar bile, umutları martılardır. Elbet onlar hakkından gelir su üstüne ne 
varsa. 
 
Karamürsel gibi coğrafi anlamda tek bir yamaca bakan bir ilçede 
yaşıyorsanız, yapabileceğiniz, konuşabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Kuzeyinde 
bulunan Samanlı Dağları’na sırtını vermiş olan Karamürselliler, dağların 
aman vermeyen geçişine aldırmaz, onlarda yüzünü güneye, yani Marmara 
Körfezi’ne çevirirler. Onlara dağlar gibi sırtını dönmeyen, aksine geçiş yolu 
veren ve yaşamlarında kolaylık sağlayan denize. Karamürsel’in diğer ilçelerle 
deniz yönünden kurduğu bağ, karayolundan daha köklü ve samimidir. Son 
zamanlarda vapurların yerini alan sevimsiz deniz otobüslerini saymazsak 
eğer, Gölcük’e, Değirmendere’ye, Hereke’ye ve İzmit’e yapılabilecek en iyi 
ve keyifli seyahat deniz aracılığıyla gerçekleşir. Denizin maviden yeşile, 
beklenmedik bir anda da griye dönüşüne şahit olursunuz. Sık sık gökkuşağı 
süsler körfezin yalnız ve kirlenmiş semalarını. Gökkuşağı bize de küsmediyse 
eğer onca oluşan endüstriyel kirliliğe rağmen, hiç kimseye küsmez aslında. 
Belki de bizim körfezin eski ahbabıdır da, hatır için gelip yüzünü 
gösteriyordur. Kim bilir… 
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Deniz insanların sınırlara görünmez sınırlar çizer burada ve hayatlarını 
belirler. Denizi dinlemeden iş yapılmaz; o en doğruyu söyler en nihayetinde. 
İnsanın tabiatında da deniz etkilidir. Karamürselliler eğer bugün içekapanık, 
hayalperest ve yalnızsa, bunun sorumlusu da denizdir. Marmara’nın kıyısında 
kalmış ve ana deniz ne verirse onunla yetinen bu körfezin insanları da azla 
yetinmeyi bilir. Bilirler ki ellerinden gelen budur, tıpkı körfezin elinden gelenin 
bir avuç balık olduğu gibi her seferinde. İçe kapanıktırlar çünkü körfezin de 
açılabileceği bir yer yoktur. Marmara Denizi’nin Karadeniz ve Ege denizleri ile 
olan şen şakrak hali bize uğramaz pek. Kıyıda kalmanın dezavantajlarından 
biri de budur belki de. Bizi yalnızlaştıran ama bir o kadar da samimileştiren. 
Ufukta görebileceğiniz tek şey komşu ilçelerdir. Bazen hayal etmeye 
başlarsınız, ya ileride şu olsaydı diye. Bu da Karamürsellileri hayalperest, 
macera düşkünü ve gizemle iç içe insanlar yapar. Bilirler onlarda ötede bir 
şey olmadığını ama kendilerini varmış gibi düşünmekten de alıkoyamazlar. 
Belki de kısıtlı eğlencelerinden biri de budur, onları bir anlığına meşgul eden 
ve günlük sıkıntılardan uzaklaştıran. 
 
Düşüncelerle ağır aksak ilerlerken bizim anne ile yavru kediyi görüyorum 
yine. Bin türlü şaklabanlık peşindeler. Annesi ağır ağır kayık deposuna 
yaklaşırken, yavrusu da onu gözetlercesine beni oyalamaya çalışıyor. 
‘Tamam, kene gibi yapışmana gerek yok. Anneni ele vermem’ diye onu 
kucağıma alıp rahatlatıyorum. 
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Kedilerinin birinin girip birinin çıktığı bir kahvehane var. Adı Gandhi Cafe. Bu 
isim beni oldum olası gülmekten çatlatır. Bir Karamürselli’nin Gandhi ile 
olabilecek tek benzerliği, Karamürsel’in de tarihte İngilizler tarafından işgal 
edilip bir süre onların himayesinde kalmasıdır. Bu işgal neyse ki kısa sürmüş, 
ilçede herhangi bir ‘İngilizleşme’ yaşanmadan bu badire atlatılmıştır. İçeri 
girip neden burasının adının Gandhi olduğunu öğrenmeye karar veriyorum. 
Aslında yaptığım bir şey değildir; zira içeride ne benim cinsimden ne de 
yaşımdan birinin olmayacağına eminim.  
 
İçimdeki çelişkilere kulak asmayan ayaklarım beni Gandhi’ye sürüklüyor. İçeri 
girmemle yükselen dumanın hışmına maruz kalmam bir oluyor. İnsanların 
kapalı alanda sigara yasağından beş bin yıl geride yaşadıkları bariz olan bu 
yerde ne işim olabilir diye kendi kendime kızıyorum. O sırada kapı 
komşumuz Yüksel Amca’yı ağ yaparken görüp yanına çörekleniyorum. ‘’Ohh, 
Bahanur Hanım! Siz Karamürsel’e uğrar mıydınız?’’ diye başlıyor sitem 
etmeye. Bir yandan da harıl harıl ağını örüp bitirmeye çalışıyor. Ben de fırtına 
da sokakta kalmış kedi yavrusu gibi getirdikleri çaya hemen saldırıp ısınmaya 
çalışıyorum. Etrafa baktığımda bir sürü yaşlı yüz görüyorum. Karamürsel 
İzmit’in aksine sanayi yönünden gelişmediği için iş olanakları kısıtlı. Bu 
yüzden de genç nüfus ya İzmit’te ya da İstanbul’da iş buluyor ve böylece 
Karamürsellileri de yaşlılar ve atama ile gelmiş memurların insafına bırakıyor. 
Benim ailem ise buraya İstanbul’u terk ederek gelmişler. İstanbul’un 
kaprisinden, keşmekeşinden kaçmak istemiş ve iyi ki de göç etmişler buraya.  
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Zaten Karamürsel sen, ben diye ayırmaz insanları. Burada her çeşit milletten 
insana rastlamak mümkündür. Laz’dan Çerkez’e, Gürcü’den, Rum’a, Kürt’ten 
Boşnak’a. Bin bir türlü insan vardır burada. Nüfusun büyük çoğunluğunu ise 
Türkiye’de çoğu yerde rastlanmayacak bir şekilde Boşnak ahalisi oluşturur. 
Birçoğu Osmanlı’nın dağılmasından sonra buralara gelmiş, diğerleri ise 
Sırpların zulmünden kaçarak buralara sığınmıştır. Karamürsel’in kumral 
insanlarının aksine, onlar sarışın ve uzun boyludurlar; böylece Karamürsel’in 
gerçek yerlisini Boşnaklardan ayırmak oldukça kolaydır. Karamürsel’de doğmuş 
ama özünde bir Akdenizli olmama rağmen açık tenli olmamı da annem 
burada doğmama bağlar; zira ailemde herkes Akdeniz esmeri ve Akdeniz 
esintisi taşır. Nedense ben daha bir Karamürselli olmuşum buranın suyunu 
içince.  
 
Buraya gelip yerleşenler de bu şekilde bir değişime uğrar zamanla. Bir dinginlik 
çöker üstünüze, zamanın akmak bilmediği ve saatlerle işi olmayan insanların 
arasında. Siz de akıntıya kürek çekmez, onlarla birlikte var olursunuz. Bir süre 
sonra da siz de unutursunuz zaman kavramını saatlerin sevilmediği 
Karamürsel’de. Ya balıkçıların izinden gider oltalara âşık olursunuz, ya da 
sahillerinde yapacağınız yürüyüşlere, yalnızlığına ve iki renkli denizine. Her 
insan kendinden bir parça bulabilir bu ilçede. Kimi yeşilini sever, kimi mavisini, 
kimi de grisini. Neyi severseniz sevin, Karamürsel sizi kucaklar ve kendi 
yalnızlığına hapseder. Artık onun bir parçası olur ve kendinizi buraya ait 
hissedersiniz. 
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Ailemin hissettiği aidiyet de bu olmalı ki, onlar da karşı koymamışlar 
Karamürsel’e. İki nesildir buradalar ve niyetleri yok da başka bir yere 
gitmeye. 
 
Bu düşüncelere dalmış Karamürsel ile deniz arasındaki bağlantıyı 
düşünüyorken, Yüksel Amca’nın yaptığı ağlara takılıyor gözüm şimdi başka 
bir ipe geçtiği için. Ona sataşıyorum düşünce bulutunu kovarken başımın 
üstündeki. ‘’Neden her ağ birbirinden farklı?’’ diye soruyorum. O da yaptığı 
işten başını kaldırmadan cevaplıyor: ‘’Hamsi yakaladığı ağ ile lüfer 
yakaladığın ağın aynı olabileceğini düşünüyor musun? Her balığın yapısı 
farklıdır ve farklı ağ gerektirir. Geniş delikli ağlar büyük balıklar için, küçük 
delikliler ise küçük balıklar için. Bu kadar basit!’’ Bir anda balıkçılık 
konusunda aydınlanmış olmanın verdiği sevinçle pat diye asıl soruma 
geliyorum. ‘’Neden Gandhi buranın adı!’ Yüksel Amca ya da dünyanın sırrını 
sorsanız yine de vakur bir şekilde işini bırakmadan cevaplayacağı tarzda ağır 
ağır konuşuyor: ‘’ Buranın sahibinin büyükbabası Gandhi hayranıydı da 
ondan. Gandhi’nin Atatürk’ten etkilendiğini öğrenir öğrenmez adamı 
içselleştirdi. Buranın adını da Gandhi koymuş. Sen dünyada yoktun o zaman. 
Sonra da Balık Adası’na taşındık işte.’’ O sırada kıyıya adı Porkatal olan bir 
kayık yerleşiyor. ‘’Benim göz sorunu iyice ilerledi herhalde, yanlış okuyorum’’ 
diye düşünürken, yanılanın gözlerim değil, bu yazıyı yazanın olduğunu 
anlıyorum. Yanıtlanmamış sorular insanın beynini çürütür.Bu yüzden hemen 
soruyorum: ‘Peki, neden bu kayığın adı Porkatal!’’ Yüksel Amca Oscar 
ödüllük performansı ile cevaplıyor yine: ‘’Bu adamın torunu portakal 
diyemiyor. Hep porkatal der. O da kayığının adını Porkatal koydu bu 
yüzden.’’ 
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Cevaptan tatmin olur olmaz nankör kedilerin ciğeri yedikten sonra kasabın 
yüzüne bakmaması gibi, ben de çıkmaya hazırlanıyorum oradan. Duvardaki 
kaptanların resimleri gözüme çarpıyor. Buranın kimisi orduda görev almış, 
kimisi emekli olmuş kaptanların fotoğrafları bir gemi dümeninin etrafını 
süslüyor. Gandhi’deki yaşlılar da varlığımı bile hissetmemiş olmamalılar ki 
kapıyı kapatırken çıkardığım sese zerre kulak asmadan tavlalarına devam 
ediyorlar. Balık Adası sakinlerini oltaları ile baş başa bırakıp artık yavaş yavaş 
bize veda eden güneşe bakıyorum. Karamürsel’in denize olan aşkının 
belirgin örneklerinden Yelken Kulübü’nde benle birlikte yüzünü batıya 
dönmüş. Yelken Kulübü deyip de geçmemek lazım çünkü bu kulübün yurt 
çapında ödülleri mevcut. Karamürselliler sonunda enerjilerini doğru bir 
şekilde harcayacakları yeri bulmuş oluyor böylece. Yelken kulübünün 
üyelerine özel yaptırdığı Yelken Cafe de sahilde göz dolduran yapılardan bir 
tanesi. ‘’V.I.P’’ kültürün buraya da yansıması oldukça komik. Deniz ile iç içe 
geçmiş ve hayatı deniz olmuş insanların da yaptıkları sporun bile deniz ile 
ilgili olması şaşırtıcı değil artık. Bu yüzden ben de fazla üstünde durmadan 
geçip gidiyorum geldiğim yola yönelerek. 
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Karamürselliler için deniz vardır. Eminim binlerce yıl öncesine gitsek de onlar 
için deniz vardı. Deniz bu ilçeye can verdi ve bazen de can aldı. Nitekim her 
yıl en az beş kişi fırtınalı havada balık tutarken ya da yüzerken hayatını 
kaybediyor burada. İnsanlar ise verdikleri kayıpların denizden aldıklarının 
çeyreğini bile karşılamadıklarını düşünüyor olmalı ki, pervasızca denizle 
şakalaşmaya devam ediyor ve ona asla küsmüyorlar. Evlatlarını kaybeden 
anneler ile eşlerinden olan kadınlar için de durum aynı. Onlar yine sahile 
kucak açmış çay bahçelerinde geçmişin hüznünü denize savurup atarcasına 
gülmeye devam ediyorlar. Karamürsel’de hayat bu şekilde devam eder. 
Depremler olur, yangınlar çıkar, seller ilçeyi alıp götürür. Yine de onun 
sakinlerinin yüzündeki tebessümü ve denize olan bağlılıklarını hiçbir şey alıp 
götüremez. Karamürselli yine binlerce kişi ile paylaştığı ama onun için özel 
olan sevgilisine koşar. Benim gibi aidiyet duygusu olmayan insanları bile 
dünyanın neresine gidersek gidelim buraya bağlar ve özlettirir. Karamürsel 
denizdir ve deniz olduğu sürece bu ilçede hayat vardır. 
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Julia Child’ın yaşamından kesitler içeren Julie&Julia kadar bilinen 
bir film olmadı Tost. Bununla birlikte ünlü İngiliz Şef, yemek yazarı 
Nigel Slater’ı takip edenler, filmin onun çocukluk ve ilk gençliğini 
anlattığı kitaba dayanarak çekilen filmi olduğunu biliyor.  
  
Slater’ın gençlik yıllarını Freddie Highmore canlandırıyor. Charlie’nin 
Çikolata Fabrikası’nda çikolata ve şekerlemenin her türüne bulanan 
Highmore, Tost’ta kabarık, limon kremalı, bezeli tart pişiren delikanlıya 
dönüşüyor. Fight Club’taki performansı ile mim koyduğum, neredeyse tüm 
Tim Burton filmlerinde görmeye alıştığımız Helena Bonham Carter da 
tesadüftür ki bu iki filmde de Freddie Highmore’a eşlik ediyor.  
 
Filmde Nigel Slater’ın 9-17 yaş arasında yaşadıklarına tanık oluyoruz. Yemek 
pişirmeyi bilmeyen, ev yapımı lezzetlerden uzak duran, konserveleri ısıtıp ısıtıp 
önlerine koyan, yumuşak başlı annesine çok bağlı. Öfkeli babasının ise 
kendisini sevmediğini düşünüyor.  
 

Aylin Türkşen Aysel 

Tost - Toast 

iştah açıcı filmler 
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Nigel’ın mutfakla ilgili hayalleri; filme adını veren, bildiğimiz tostla ilgisi 
bulunmayan, tereyağlı kızarmış ekmek dilimlerinin çok ötesinde.  Geceleri 
yorgan altında el feneriyle okuduğu yemek kitaplarındaki lezzetleri annesiyle 
birlikte hayata geçirme hevesinde. Başarısız kek, spagetti bolonez ve turta 
pişirme deneyimlerine tanık oluyoruz.  
  
Astım olan annesinin bu dünyadan göçüp gitmesi sonucu kendisine sürekli 
bağırıp çağıran babasıyla baş başa kalma korkusu gerçeğe dönüşüyor. Bu 
dönemde en büyük destekçisi komşu çocuğu... Büyümüş de küçülmüş 
tanımının canlı kanıtı arkadaşının dertleşmeleri sırasında verdiği öğütler 
dikkate değer içeriğe sahip. Onlardan biri, erkeğin midesine giden yolun 
yemekten geçtiği. Bu bilgi Nigel için dönüm noktası oluyor, babasının 
sevgisini kazanmak için ona yemek yapması gerektiğine inanıyor. Kim bilir, 
belki Allah vergisi yeteneğinin yanı sıra baba sevgisini hissetme ihtiyacı, onu 
başarılı bir şef ve yemek yazarı olma yolunda yüreklendirmiş olabilir.  
 
Mrs Potter, Nigel’in bu yolunda önemli bir engel oluşturuyor. Başta evi 
temizlemek, çekip çevirmekle babasının ilgisini çeken bu kadın, filmin ilk 
devasa, kabarık, iştah açan yiyeceği elmalı payı yaparak Nigel’in alanına 
giriyor. Karşı atakta bulunup okulda kızlarla birlikte ev ekonomisi dersini 
seçen tek erkek oluyor.  
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Nigel-Mrs Potter ikilisinin en büyük restleşmesi, baba Slater’ın en sevdiği tatlı 
olan limon kremalı, bezeli tart (lemon meringue pie) yapımında yaşanıyor. 
Tarifi paylaşmayan kadına inat, kah araştırarak kah Mrs Potter’ı gizlice 
izleyerek, çokça pişirerek istediği sonuca ulaşıyor. Potter onu tarifini çalmakta 
suçlarken, babası ise evdeki rekabet ortamında yemek yemekten yılmış 
vaziyette tatlısını geri çeviriyor. 
  
Nigel, evdeki ortamdan uzaklaşmak için restoranda çalışmaya başlıyor. 
Restoran sahibinin kısır döngüden çıkmak için başkaldıran oğluyla tanışması 
babasının ölüm haberini aldığı döneme denk geliyor. Mrs Potter’dan oldum 
olası nefret eden Nigel, yetiştiği kasabayı terk ederek kısır döngüsünün dışına 
çıkıyor, Londra’daki Savoy Hotel’in mutfağında yeni bir başlangıç yapıyor. 
Film ekibinin izleyicilere son sahnedeki sürprizi, Nigel’i işe alan şefin gerçek 
Nigel Slater tarafından canlandırılmış olması.  
 
Limon Kremalı, Bezeli Tart 
Tost filminde yemek stilistliği yapan Katherine Tidy röportajlarından birinde 
lemon meringue pie tarifi veriyor. Deneyerek modifiye ettiğim halini 
paylaşıyorum. Limon kremasının filmdeki kadar sapsarı olmasını istiyorsanız 
birkaç damla sarı gıda boyası eklemelisiniz. Bana göre yumurta sarıları rengi 
verdi, ayrıca gıda boyasına gerek yok. 
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Beze kısmının o kadar kabarık olmasının sırrı ise 10 yumurta akı kullanılarak 
yapılmasından kaynaklanıyor. Bizim tarifimiz mütevazı; 5 yumurta kullanacağız.  
 
Yılbaşı kutlama sofranızda çikolatalı ve balkabaklı tatlılardan uzaklaşıp yeni 
lezzetlere kucaklaşmak isterseniz, limon kremalı, bezeli tartı özellikle denemenizi 
tavsiye ederim. 
 
Tart hamuru malzemeleri: 
170 gr un  
Bir tutam tuz 
100 gr küp doğranmış soğuk tereyağı  
1 yumurta sarısı 
2 yemek kaşığı çok soğuk su 
Limon kremasının malzemeleri: 
3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası 
115 gr pudra şekeri 
1,5 su bardağı su 
1 çimdik tuz 
1 limon kabuğunun rendesi 
1 Türk kahvesi fincanı limon suyu 
4 yumurtanın sarısı 
Beze malzemeleri: 
5 yumurtanın akı 
1 su bardağı pudra şekeri 
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Yapılışı: 
Hamur ile işe başlıyoruz. Tuz ve unu bir kâseye eleyin. Mikserin hamur 
karıştırıcısı ile iş görün. Böylece ellerinizin sıcaklığı hamura geçip tereyağını 
eritmez. Tart hamurunun kıtır olması için soğukluk önemlidir. 
  
Mikserle unu-tuzu ve tereyağını karıştırın. Ekmek kırıntısı görünümlü bir 
karışım elde ettiğinizde içine soğuk suyu ve yumurta sarısını ilave edip bir 
hamur bezesi elde edin. Hamuru, un serptiğiniz yüzeye alıp 3 mm 
kalınlığında açın. 23 cm’lik kalıba serin, kenarlarda 2 cm’lik sarkma payı 
olmalı. Bu kısımları kalıbın dış tarafına doğru ikiye katlayın. Bir elinizin baş 
ve işaret parmağıyla kavis yapın, hamuru araya alın, diğer elinizin işaret 
parmağıyla ortayı hafifçe iterek kenarlarda dalgalı bir şekilde elde edin. 
Kalıptaki hamuru buzdolabında en az 20 dakika bekletin. 
  
Fırını 200 derecede ısınmaya alın. Hamur tabanına çatal batırarak delikler 
açın. Pişirme kâğıdını ortaya serin, üzerine ağırlık olması için bayatlamış 
bakliyatları dökün. Bu şekilde 12 dakika pişirme yapın. Kâğıtla birlikte 
bakliyatları alıp yaklaşık 8 dakika daha pişirme yapın. İsteğimiz hamurun 
esmerleşmesi. 
 
Fırından çıkardığınız tart bir yanda ılınırken kremayı pişirmeye geçin. 
Tencereye;  şekeri, suyun 2/3’ünü, tuzu, limon kabuğu rendesini ve limon 
suyunu koyup karıştırın, kaynatın. Mısır nişastasını, kalan suyu ve yumurta 
sarılarını ayrı bir yerde çırpın. Ocak üstündeki sıvıdan bir miktar alarak 
ılınmasını sağlayın. (Böylece birden bire sıcak sıvı içine dökülen yumurta 
sarılarının hemen pişip parça parça olmasını engelleyeceğiz.) Karışıma azar 
azar dökün, bu arada karıştırmayı ihmal etmeyin. Krema kaynadığında 
tereyağını ilave edin ve erimesini sağlayın.  
  
Kremayı 5 dakika kadar ılınması için beklettikten sonra tart kalıbının içine 
dökün. Her yere eşit dağılmasını sağlayın.  
  
Beze için yumurta aklarını ve tuzu önce düşük sonra yüksek devirde çırpın. 
Katılaşmaya başladığında şekeri ilave edip beze kalıp gibi oluncaya kadar 
çırpın. Öyle ki kabı ters çevirdiğinizde içinden dökülmeyecek kıvamda 
olmalı. 200 derecedeki fırında 12-15 dakika boyunca beze bisküvi rengi 
alana kadar pişirin. Tartı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra 
sunarsanız, daha iyi sonuç alırsınız.  
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En çok kimi seviyorsun? Beni seviyor musun? Beni ne kadar 
seviyorsun? Bu cümlelerin hepsinin içinde tek şey gizli aslında: 
Sevgi. Peki insan sadece sevgiyle yaşayabilir mi?  
 
Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde, bireyin bir kategorideki ihtiyaçlarını 
tam olarak gidermeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine geçemeyeceğini 
söyler.  Yani insanın fizyolojik gereksinimlerini karşılamadan, güvenliğini 
aramayacağını, bu iki ihtiyacını karşılamadan da ait olma ve sevgi 
gereksinimine ihtiyaç duymayacağını belirtir.    
 
Bertolt Brecht,   Üç Kuruşluk Operası’nda  “Önce ekmek gelir, sonra ahlak” 
diyor.   
 
Tolstoy,   “İnsan Neyle Yaşar?”  adlı öyküsünde,  “Yine anladım ki, her ne 
kadar insanlar kendileri için kaygı çekmekle yaşadıklarını zannederlerse de, 
hakikatte yalnız sevgiyle yaşarlar. Yüreğinde sevgi taşıyan İnsanın sevgisi 
Allah’tandır ve Allah o insanın içindedir. Çünkü varlığın sebebi sevgidir.” 
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Yaklaşık iki yıldır yaşadığım kentteki yaygın eğitim merkezlerinde “İletişim”  
dersleri veriyorum. Kişilerarası iletişim konusuna gelince, insanın özellikleri ve 
insanın içinde yaşadığı toplumsal yapı üzerine kısa bir giriş yapıyoruz. İnsanı 
ve insana dair birçok konuyu konuştuğumuz bu bölümün sonunda, derslerimi 
takip eden değişik yaş ve eğitim düzeyinden katılımcılara ben de aynı soruyu 
soruyorum iki yıldır:  “İnsan Neyle Yaşar?”  Şu ana kadar verilen cevaplar 
arasında sevgi, amaç,  para, iyilik, farkındalık, huzur, şükür, dua, hayal, 
hoşgörü, onur, gurur, umut, tecrübe, maneviyat vardı. Hepsinin içinde “sevgi” 
açık ara önde çıktı.  
 
Evet, aç karnına yaşanmıyor. Öte yandan insanın hayatını sürdürmesi, 
kendinin insan olarak farkına varması için de çevresinden “sevgi” görmesi çok 
önemli. Konuşma yaşına gelmiş çocuklara çevresindekilerin ilk sormaya 
başladığı sorudur, “En çok kimi seviyorsun?” Zaman zaman bir yarışa 
dönüştürüveririz sevgimizi ifade etmeyi ya da sevdiklerimizin bize duydukları 
sevgilerini…  
 
Bir soru daha sorarız, “Beni ne kadar seviyorsun?” Çoğu zaman soruya 
muhatap kişi de bilemez miktar üzerinden sevgisini ifade etmeyi… Bir 
masalda okumuştum yıllar önce, kralın üç kızından biri babaları aynı soruyu 
sorduğunda; “Tuz kadar” diye cevap veriyordu.   
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Bir an, insanın Tolstoy’un da belirttiği gibi hakikatte yalnızca sevgiyle 
yaşadığını düşünelim. Eğer insan, hakikatte yalnızca sevgiyle yaşıyorsa, tek tek 
kişiler olarak sevgimizi nasıl göstermeliyiz sevdiklerimize? Neler yapmalıyız 
sevgimizi göstermek için? Nasıl sevdiğimizin bir önemi var mı? 
Erich From “Sevme Sanatı” adlı kitabında, sevmenin bir sanat olduğunu ve 
bundan dolayı da diğer tüm sanatlarda olduğu gibi “bilgi” ve “çabaya” 
gereksinim duyduğunu söyler. Bir sanatı öğrenmenin ilk adımının “kuramda” 
ustalaşmak olduğunu belirten yazar, bir diğer adımın da “pratikte” ustalaşma 
olduğunu belirtir. Ayrıca kişinin tıpkı diğer sanatlarda ustalaşmak için izlediği 
yol gibi sevme sanatında ustalaşmayı da en önemli işi olarak kabul etmesi 
gerektiğini belirtir.  
 
From, kuramda ustalaşan kişinin uygulamada ustalaşmak için izleyeceği 
adımları ise şöyle sıralar: 
 
 Disiplin; “Disiplin olmazsa yaşam dağınıktır, altüst olur ve belli bir 

noktada yoğunlaşma sağlanamaz.” 
 

 Yoğunlaşma; “Yoğunlaşmanın bir sanatta ustalaşmak için gerekli 
olduğunu kanıtlamaya gerek yoktur. … Bir kişi kendine karşı duyarlı 
olmadan yoğunlaşmayı öğrenemez.”  
 

 Sabır; “…Bir sanatta ustalaşmış herkes, sanatta bir amaca ulaşmak için 
sabrın gerekli olduğunu bilecektir. …  Sabrın ne olduğu hakkında fikir 
sahibi olmak isteyen biri, bir çocuğun yürümeyi öğrenmesini seyretmeli” 
 

 İlgi; “Herhangi bir sanatı öğrenmenin son koşulu o sanatta ustalaşmaya 
karşı eksiksiz bir ilgi göstermektir.” 

 “Bu sanatta (sevme sanatı) ustalaşmak isteyen biri, disiplini, yoğunlaşmayı 
ve sabrı tüm yaşamına uygulamaya başlamalıdır.” 
 

 Etkinlik; “… Etkinlik bir şey yapmak değil, kişinin güçlerini etkin 
kullanmasıdır. … Sevebilme yetisi yaşamın tümünde verimli ve etkin 
çalışmanın sonucu kazanılan yoğunluk, uyanıklık ve canlılık gerektirir. 
Diğer konularda üretken olmayan sevgide de üretken olamaz.”  
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“İnsanı insan olarak düşünün ve onun dünya ile ilişkileri de insanca olsun, o 
zaman sevgiyi sadece sevgiyle, güveni güvenle v.s değiştirebilirsiniz. … Eğer 
sevginiz sevgi doğurmuyorsa, bu, sevginizin, sevgi üretmediği anlamını taşır.”. 
 
Sevgimiz ve sevgimizi verme biçimimiz üzerine yeniden düşünmeye ne 
dersiniz? 
 
Yeni yıla “sevgiyle” girmeniz dileğiyle… 
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Buraya hangi görseli koyacağımı bilemdim  
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Türkiye’de bir öğretmen neler yapabilir ve 7’den 70’e binlerce kişi 
nasıl seferber olur merak ediyorsanız, sizi Reşadiye hikâyemizi 
okumaya davet ediyoruz. 
  
Mayıs 2012 tarihinde İlk Teleskobum olarak bir kampanya düzenlemiş idik. 
Katılımcılar çocukluk hayallerini paylaşacak ve hayalini en çok kişiyle 
paylaşıp oy toplayan el yapımı bir teleskop kazanacaktı.  
 
Kampanya tamamen bireyler hedeflenerek oluşturulmuştu. Zira teleskop 
sahibi olmak isteyen ama olamayan okullarımız kadar, bu okullarda veya 
astronomi ile hiç ilgisi olmayan okullarda okuyan öğrenci arkadaşlarımızdan 
birini teleskop sahibi yapabilmekti amacımız.  O yüzden büyük hedeflerimiz 
yoktu.  
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Kampanya bir ay sürecekti ve en fazla 25 kişi katılsa 300-500 oy kullanılsa 
diye düşünüyorduk. Zira bu kampanyanın reklamını yapmak gibi ne bütçemiz 
ne de derdimiz oldu bugüne kadar. Her şey kulaktan kulağa yayılarak 
felsefesi ile ilerliyordu. 
 
Bir kampanya düzenlerken ise amacımız hiçbir zaman bir şeyleri yarıştırmak 
olmadı. Amacımız hep gökyüzü sevgisinin paylaşarak çoğalmasını sağlamak 
oldu. Reklamını yaptığımız en önemli şey ise ‘Bilim’ idi. Çünkü bize göre bilim 
de sanat ve spor gibi toplumun ayrılmaz bir parçası, hayatın içinden bir 
parçası olmalı idi. 
 
Kampanya başladığı ilk günlerden itibaren şaşırarak gelişmeleri izledik. 
Katılım yüzleri aşmıştı ve kullanılan oy sayısı çığlık gibi büyümeye devam 
ediyordu. Kampanya sürecinde sıklıkla şu cümleleri kurduğumu hatırlıyorum: 
‘Neler oluyor?’ Bir ay tamamlanıp kampanya kapandığında 170 kişi bizimle 
çocukluk hayallerini paylaşmış ve toplamda 4.274 oy kullanılmıştı. Bu bizim 
için büyük rakamdı.  
 
Başlangıçta hediye etmeyi düşündüğümüz 4,5 inch el yapımı teleskop yerine 
6 inch el yapımı teleskop vermeye karar vermiştik. Zira kampanyayı önde 
götüren ilk üç kişi de, teleskopu okullarda kullanacaklarını belirtmişlerdi. 4.5 
inch teleskop hediye etmeye gönlümüz razı olmamıştı.  
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Haziranda kampanya sonuçlandı. Birincilik Reşadiye- Tokat, ikincilik Samsun, 
üçüncülük ise İstanbul’un olmuştu. Büyük teleskopu kargoya verip yollamak 
olmazdı. Olmazdı çünkü bir teleskop için bir araya toplayan binlerce kişiyle 
kucaklaşmak, tanışmak, sohbet etmek, teleskopu ellerimizle teslim etmek, bir 
gökyüzü gözlem şenliği yapmak gerekirdi. Araya tatil girdi. Okulların 
açılmasını ve karşılıklı uygun zamanı bekledik.  
 
Tüm Reşadiye halkı sabırsızlıkla teleskopu bekliyordu. Biz de bir an evvel 
gidebilmeyi… 
 
Kasım’ın 19’u geldiğinde beklenen gün geldi. Reşadiye’ye gitmek üzere 
teleskopları yüklenip yola koyuldum.  
 
Her ile yaptığımız yolculuk bizlere yepyeni tecrübeler kazandırıyor. Giderken 
biraz tedirgindim. Zira proje kapsamında ilk kez tek başıma 
gerçekleştireceğim bir etkinlik olacaktı ve tek başıma yapabilir miyim diye 
çekincelerim vardı. O minik, sıcak, samimi, sevimli Reşadiye’nin otogarına 
ayak bastığım ilk anda tedirginliğimin yersiz olduğunu fark ettim. Biraz zaman 
geçince ise bırakın yalnızlığı, binlerce olduğumu gördüm. 
 
Azimli İsa öğretmenimizi destekleyen dostlarımızı zamanımız yettiğince ziyaret 
edip tanışma fırsatı buldum:  
 
Foto Kerem- Keramattin Amca, 
Ayakkabıcı- Erdener Eryılmaz, 
Fıratpen Bayii- Sevgi Özdemir, 
Berber- Murat Yıldırım, 
Çağman Mobilya- Cem Çağman, 
Selvi Eczanesi -Okan Selvi, 
Halı Saha İşletmecisi- Ahmet Sağlam, 
Reşadiye Meslek Yüksek Okulu- Sekreteri Abidin Ünal, 
Cephane İletişim -Emre Çelik, 
Gazipaşa Burhan Aras İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, 
Gazipaşa Burhan Aras İlköğretim Okulu Müdürü Ergül Ünal, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Küçük, 
Reşadiye Anadolu Lisesi Müdürü Kazım Elmas, 
Reşadiye Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Yakup Çolak, 
Ve burada ismi yer almayan yaklaşık 3.000 kişi… 
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Ve elbette ki tüm Reşadiye’yi seferber eden Fen Bilgisi öğretmenimiz İsa 
Arslan, tüm Reşadiye sağlık camiasını harekete geçiren İsa Hocamızın değerli 
eşi Arife Hemşiremiz, İsa öğretmenimin ‘O teleskop menimmmm’ diyen iki 
buçuk yaşındaki kızı Gülsüm, ışıl ışıl gözleri ile kapıdan ilk girdiğim andan 
beri gülümseyerek ve umut dolu gözlerle bakan yedi yaşındaki kızı Ayşe… 
 
  Hepsine ayrı ayrı sonsuz 

şükranlarımı sunuyorum. 
Reşadiye yolculuğu bana 
inandığım bir değerin hala 
hayatta olduğunu, 
Anadolu’muzda halen dimdik 
ayakta olduğunu bir kez daha 
gösterdi.  
O değer ki: “Bir öğretmen bir 
toplumu sürükleyip götürecek 
kadar büyük bir yüreğe ve güce 
sahiptir. Yeter ki bir adım atsın. 
Ona inanan ve güvenen halk 
izini takip edecektir. İşte bu 
sebeple yeni nesil onların eseri 
olacaktır.” 
 

İşte İsa öğretmenimiz o adımı attı. Ülkemizde bilim alanındaki çalışmalar 
(özellikle halka sunulan) sanat ve sporda olduğu kadar oldukça geri. Daha 
önce teleskop görmemiş bir topluma bunun önemini anlatabilmek, 
berberinden ayakkabıcısına kadar bilim için, eğitim için seferber edebilmek 
kesinlikle takdire şayan bir durum. Keşke pek sevgili ulusal basınımız, haber 
değeri yüksek emektar öğretmenlerimizin bu çabalarını görebilse… 
 
O gece gerçekleştirilen gözlem şenliğine katılım 500’ü aştı. 3 saat boyunca 
teleskoplarımız bir saniye bile boş kalmadı. Çocuklarımızın dünyası bambaşka 
kapılara açıldı. Öyle güzel ve coşkulu bir kalabalıktı ki fırsat bulup bir tane 
dahi fotoğraf çekemedim. İlçemizin fotoğrafçısı Keramettin Amca çok güzel bir 
video çekimi yapmış. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. 
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Gecenin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Hocamın şu sözleri 
kalbimin bir köşesine derince kazıldı: ‘Çocuklarımızın yolunu aydınlatan 
gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin’ 
 
Değerli Emin Hocam, Ergül Hocam, İsa Hocam ve diğer tüm eğitimci 
arkadaşlarım, Oğuzhan kardeşim, Ülker Açık Yıldız kümesinin ışıltısını fark 
eden İlteriş kardeşim, o gece elimi hiç bırakmayan şu an ismini 
hatırlayamadığım küçük kız kardeşim, Jüpiter’in doğduğunu ilk gören ve yine 
üzülerek şu an ismini hatırlayamadığım küçük erkek kardeşim, yaklaşık iki 
buçuk sene evvel bir ışık yaktım. Işığı belli belirsiz idi. Kendini bile 
aydınlatmıyordu. Şimdi o ışık sizlerle büyümeye başladı. 70 milyona 
ulaşamayacağım, ışığım bir gün sönecek. Ama eminim ki sizlerin yetiştirdiği o 
güzel kalplerden biri o ışığı devir alıp taşımaya ve yaymaya devam edecek. 
 
Sevgili Reşadiye halkı sizleri tanımış olmaktan büyük bir onur ve gurur 
duyuyorum. Sonsuz şükranlarımla… 
Ve siz değerli Martı Dergisi okuyucusu dostlarım, bir gün yolunuz Tokat’a 
düşerse ilin en küçük, diğer ilçelerine göre daha az imkâna sahip, bir 
yamaca kurulmuş, köylüsünün tarım yapmak için çok da yeterli olmayan 
büyüklükte tarlalara sahip olduğu, yedi yaşındaki miniklerin yatılı bölge 
okulunda (YİBO) kalmak durumunda olduğu, eviniz kadar sıcak bu ilçeye 
yani Reşadiye’ye uğrayıp bir selam vermeyi unutmayın… 
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KOÇ ve yükselen KOÇ 
21 Mart - 19 Nisan 

Yeni kişilerle tanışma, ufkunuzu genişletme imkânına kavuşabilirsiniz. Ancak zor şartları 
aşmak için, olaylara daha üst boyuttan bakmanız gerekecektir. Özellikle konusunda 
uzman olan kişilere danışmanız gerekebilir. Yurtdışı, yabancılar ya da farklı kültürlerle 
ilişkilerinizi geliştirmeye özen göstermelisiniz. Hukuksal konuları dikkate almanız 
gerekebilir.  

BOĞA ve yükselen BOĞA 
20 Nisan - 20 Mayıs 

Ay boyunca maddi açıdan zorlanamamak için hesaplı hareket etmeye özen 
göstermelisiniz. Elinizdeki paranın kıymetini bilmeli, bütçenizi düzenlerken ek harcamaları 
da göz önünde tutmalısınız. Özellikle partnerinizle olan maddi ilişkileri düzenlemelisiniz. 
Borç, alacak dengesi sizi zorlayabilir. Kredi almak için pek de uygun bir zamandan 
geçmemektesiniz.  

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

Yoğun bir aya girmek sizi endişelendirmemelidir. Pek çok konuya çözüm bulmaya 
çalışırken kendinizi ihmal etmemelisiniz. Sağlığınıza, diyetinize, hijyene özel önem 
vermelisiniz. İşleri pratik bir şekilde düzenlerseniz yükünüz hafifleyecektir. Size yardım 
edenlere, çalışanlarınıza daha yakın olmalı, onların sorunlarına da çözüm bulmalısınız. 

Ay içinde zorlukları aşmak için, tek başınıza hareket etmeniz pek yarar sağlamayacaktır. 
Eşinize, ortağınıza danışmanız gerekecektir. Ortak amaçlarınıza uyum sağlamanız daha 
iyi sonuç verecektir. Kendinizi göstermek istiyorsanız ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. 
Dikkatiniz eşiniz, ortağınız ya da partnerinizin üzerinde olmalıdır. Evlilikle ve ilişkilerde 
sınandığınızı bilmelisiniz.  

aylık burç yorumu  

Asude ARGUN 
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BAŞAK ve yükselen BAŞAK 
23 Ağustos - 22 eylül 

Ay içinde her ne kadar işinize yoğunlaşsanız da evdeki sorumluluklarınızı ihmal 
etmemelisiniz. Özellikle aile büyüklerinizle ilgilenmeli, gerekiyorsa onların sorumluluklarını 
almalısınız. Evde yapılacak olan tamirat, tadilat gibi konulara da zaman ayırmalı, 
güvenliğinizi düşünmelisiniz. Biraz içe çekilmek, eve zaman ayırmak sizi dengeleyecektir.  

aralık 2012 martı* 

ASLAN ve yükselen ASLAN 
23 Temmuz - 22 Ağustos 

Bu ay birçok kişiye oranla daha şanslı olacaksınız. Zor günlerin etkisinden sıyrılıp, 
kendinize zaman ayırma fırsatı bulabilirsiniz. Ne zamandır yapmak istediğiniz uğraşlara 
yönelebilirsiniz. Sanatla ilgilenebilir, spor yapabilir, hoşunuza giden bir hobiye 
yönelebilirsiniz. Aşk hayatınız da bu keyifli günlerden nasibini alacaktır. Çocuklarla ilgili 
konularda da gelişmeler olabilir.  

TERAZİ ve yükselen TERAZİ 
23 eylül - 22 ekim 

Ay boyunca etrafınızdaki hareketlilik artacaktır. Kısa seyahatler yapıp komşuluk ilişkilerinizi 
geliştirebilirsiniz. Yeni şeyler duyabilir, öğrenebilirsiniz. Kardeşleriniz ya da yakınlarınızla 
ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı zorlukları aşmak için fikirlerinizi nasıl ortaya 
koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Önemli anlaşmalar, bağlantılar gündeme gelebilir. Ancak 
dedikodulara önem vermemelisiniz. 

AKREP ve yükselen AKREP 
23 ekim - 21 kasım 

Ay içinde kaynaklarınızı kontrol etmeniz önem taşıyacaktır. Başta maddi konular olmak 
üzere, yeteneklerinizi, kazançlarınızı daha iyi değerlendirmenin yollarını aramalısınız. Sizi 
zorlayana konulara rağmen daha karlı yatırımlar yapmaya özen göstermelisiniz. Alışveriş 
yapmanız gerekiyorsa önce bütçenizi düzenlemelisiniz.  
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YAY ve yükselen YAY 
22 kasım - 21 Aralık 

Herkese göre bir adım önde olacağınız bir aydasınız. Bunu fırsat bilerek kendinizle ilgili yapmanız 
gerekenlere yönelmelisiniz. Kılık, kıyafet, sağlık ya da kişisel isteklerinize yönelmek için, gelen bu 
şansını bilinçli kullanmalısınız. Böylece ne zamandır hissettiğiniz ağırlıktan kurtulacak, rahat bir 
nefes alacaksınız. Yeni adımlar atmak, yenilenmek için hevesli olacaksınız.  

OĞLAK ve yükselen OĞLAK 
22 Aralık - 19 Ocak 

Ay içinde çok kesin planlar yapmasanız iyi olur. Olaylar sizin düşünmediğiniz gibi gelişebilir. 
Şartları zorlayıp boşa enerji kaybetmek yerine sakinliğinizi korumalısınız. Vereceğiniz tepkiler boşa 
öfkelenmenize sebep olacaktır. İş için yurtdışı bağlantılarınız varsa onlara zaman ayırmanız en 
iyisidir. Bu ayı sabırla geçirmeli, gelecek aya hazırlık yapıp, olayları zorlamamalısınız. 

KOVA ve yükselen KOVA 
20 Ocak - 18 Şubat 

Ay boyunca ne kadar tek başınıza hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız 
bırakmayacaktır. Sosyalleşmeye özen göstermeniz yararlı olacaktır. Birlikte hareket etmeniz, ortak 
hedeflere yol almanız gerekebilir. Birlikten güç doğacağını bilmelisiniz. Herkesin yararına hareket 
etmek size de iyi gelecektir. Her ne kadar zor koşullar altından geçsek de geleceğe umutla 
bakmalısınız.  

BALIK ve yükselen BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 

Bu ay sizin için önemli kişilerle görüşebilirsiniz. Saygınlığını artırmanın yollarını bulmalısınız. 
İnsanların sizi takip ettiğini fark etmeli, işiniz, kariyeriniz adına daha dikkatli adımlar atmalısınız. 
Gerginleşen gökyüzünü etkisini pozitif düşünmeli, engelleri aşmak için fırsat olarak görmelisiniz. 
Hedeflerinizi netleştirmeli, sorunları aşmak için formül geliştirmelisiniz. 
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NURCAN ÖRTÜGEN GÖK:  
(KALDIRIM ASTRONOMU sayfası yazarımız) 
“Martı uçuyor, uçmaya devam edecek. Yeni senede 
kanatlarının güçlenmesini, daha çok okuyucuya, daha 
uzak diyarlara kanatlarındaki ulaştırabilmesini dilerim. 
Yeni senenin, hem bireylere hem toplumumuza, şehir 
ışıkları altında karanlığa gömülmediği, gökyüzündeki 
tüm yıldızların ışığı ile aydınlanabileceği günler 
getirmesini temenni ederim. 
Sevgi ve ışıkla… 

 
(Gökyüzü tutkunu, bilim sevgisini yaymak için teleskop 
atölyesinin kadını olmuş bir anne)  
 www.ilkteleskobum.org  
www.fezamen.com  

ARMAĞAN PORTAKAL : 
(C VİTAMİNİ sayfası yazarımız) 
“Hayatımın bir yılını bir Martı’nın kanatlarında geçireceğim 
aklıma gelmemişti. Zaten güzel yanı da aklıma gelmemiş 
olması, yeni ve özgür bir hareket olması. O’nun filozof 
sayfalarında gezinmek, yaşamdan tatlar almak ve 
gelişmek… Martı Dergi’mizin temelindeki bu özellikler, her 
birimizin içinde daha da büyüdü.  
2012 yılı aralık sayısı ile bana ilham veren Martı 
Dergisi’nde birinci yılımı doldurdum.   
Hem Martı’yı uçurmak, hem  Martı’nın kanatlarında 
uçmak, hem de Martı ile sizlere uçmak!  Burada olmak 
inanın çok güzel.”  
www.armaganportakal.com  

BAHANUR ALİŞOĞLU  
(UZAKLARDAN sayfası yazarımız) 
''Martı bu zamana kadar bana kanatlarımı açma fırsatı veren 
bir platform olmasının yanı sıra, bünyesinde barındırdığı 
hoşgörülü ve engin görüşlü insanlar sayesinde de kalbimi 
fethetmeye devam ediyor. Umarım daha uzun bir süre 
Martı'da yazmaya devam eder ve özgür olurum. 2013 yılının 
herkese özgürlük getirmesini diliyorum. Her akıl bağımsız 
oldukça ve özgür kılındıkça her şey daha güzel olacak. Ben 
Bahanur Alişoğlu, her zamanki deyimimle 1991 yılının ilk 
yarısında dünyaya fırlatılmış bir homo sapiensim. Ne eksiğim, 
ne de fazlam var sizlerden. Düşünen bir beyin ve hisseden bir 
kalple yola çıktım ve sonunu düşünmeden yürüyorum. Ben 
zaten yolun kendisini önemsiyorum. Barışla...” 
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DİLEK ERİKLİLİ BECK  
(AMERİKA’DAN BİLDİRİYORUM sayfası yazarımız)  
“Martı Dergisi, özgür, düşünen, sorgulayan, araştıran, 
bilgilendiren, doğaya saygılı, sosyal sorumluluk projelerine 
duyarlı, kısacası vazgeçilmezimiz... 
2013'te sevgiyle, dostlukla gelecekteki daha güzel günlere 
hep birlikte…”   
  
(Seyahat etmeyi, resim yapmayı, müzeleri, dünya 
mutfaklarından yemekler yapıp denemeyi, kırmızı şarabı ve 
kitap okumayı seven ve 15 yıldır New York'ta yaşadığından 
ve Martı'ya Amerika'dan bildiren kadın)   

ZELİHA DAĞHAN  
(GELİŞİM sayfası yazarımız) 
"Canım Martım, sana çok teşekkür ediyorum.  
Bütün yıl hem gezip hem araştırma yapmış olsaydım, bu kadar 
bilgiyi bu kadar kısa sürede bulamazdım. Cömertliğin ve 
paylaşımın için seni sevgi ile kucaklıyorum.  
 
Bana yeni arkadaşlıklar ve dostluklar katığın için, başta Anne 
Martım Yasemin Sungur un ve Tüm Martı yazarlarının Yepyeni 
yıllarını hem kutluyorum, hem de yeni hep yeni yıllar olmasını 
tüm kalbimle istiyorum. 
 
 Yeni Yılımız Kutlu Olsun  " 

DENİZ ÖZTAŞ  
(ZİHİNCE sayfası yazarımız) 
“Martı, bana hayat enerjisi ve ilham veriyor. Onun sayesinde 
disiplinli bir şekilde yazı yazmayı, düşünmeyi, hayata umutla 
bakmayı, kaliteli dergi, kitap okumayı, kaliteli film, tiyatro 
seyretmeyi, kaliteli gezmeyi öğreniyorum. 
 
2013’de, herkese ışık saçmaya devam et Martı!” 
 
http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com  
https://www.facebook.com/ZihinselPazarlama  

CEMİLE SÖNMEZ (Şiir ve deneme sayfaları yazarımız) 
“Bir yıl daha ömrümüzden geçerken yeni bir yılın önümüze serildiğinin 
farkına varmak ve içimizi resmimize yansıtmak için uğraş vermeliyiz. 
Umarım yeni yıl sağlık, huzur, birliktelik, yeni kazanımlar, yeni başarılar, 
hatta yeni bir dünya sunar bizlere. Pencereler arada bir değişmeli değil 
mi?  Mutlu yıllar.” 
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ZEYNEP KIYAK  
(ALTERNATİF İK SÖZLÜĞÜ sayfası yazarı ve Martı Editörü)  
“Hayata, yaşadıklarımıza, sevdiklerimize dair pek çok konu 
barındırıyor içinde Martı. Çok değerli Yasemin Sungur’u tanıdığım, 
ekibin bir parçası olduğum 2011 başlarından bu yana da, her gün 
onunla geliştiğimi ve yeniden öğrendiğimi keşfediyorum. Gelen her 
yeni yazı da, benim yazacak olmam da beni heyecanlandırıyor. Bu 
bir “GÖNÜLDAŞLIK” … Birbirimizi çok iyi tanımadan aynı 
kanatların altında uçuyoruz. 
Bir yıl, gelirken veya başlarken, beraberinde mucizeler getirmez; biz 
zamana bir şeyler kazandırırız. 2012’ye dopdolu bir Martı ve yeni 
yazarlar, fikirler kazandırdık. 2013’te de Martı’nın büyüyerek daha 
çok okura ulaşacağını ümit ediyor; bunun da olacağını 
hissediyorum. Martı kanadından keyifli uçuşlar…”  
http://zeynepkiyak.wordpress.com/  

AYLİN TÜRKŞEN AYSEL 
(İştah Açıcı Filmler sayfası yazarımız) 
"Huzurlu, gelişime destek veren, pozitif enerji yayan bir yuva 
benim için Martı. 2013'te eviniz sevdiklerinizle; sofralarınız bolluk 
bereketle dolsun. İçinizi huzur kaplasın. Sizin ve bütünün hayrına 
olan dilekleriniz gerçekleşsin. 
 
Aylin kim mi? Aylin, küçük yaşlarda; annesi ve akrabaları ile kış 
eriştesi keserek una bulaşan, anneannesi lokma kızartırken 
yanından ayrılmayan, dedesinin kuzinede kızarttığı ekmek üzere 
lor ve reçel sürerek yiyen,ilkokuldayken ders kitaplarının 
başından kalkıp kurabiye pişiren bir kız, bir mutfak tutkunu. 
Şimdilerde blog yazıyor, yemek ve sinema tutkusunu bir araya 
getiriyor. Denediği tarifleri fotoğraflarıyla birlikte sizler için 
anlatıyor. Mutlu bir 2013 dileklerimle“ 
 
http://www.kuzinedekizaranekmek.com/  

SEHER ÖZEN KARADENİZ  
(GELİŞİM sayfası yazarımız) 
 
“İflah olmaz iyimser, yaşama tutkulu, gelişerek değişen, hayallerinin 
peşinden gidebilen, vermeyi seven biriyim. Okumayı hep çok sevdim.  
Sevgili öğretmenim Yasemin Hanım’ın da teşvikiyle, insanın kendini 
ifade edebilmesinin en önemli araçlarından biri olan yazma işine 
giriştim. Bana kanatlarını açan, benim de kanatlanıp yazanlar diyarına 
uçmama vesile olan Martı Dergisini ve misyonunu çok önemsiyorum. 
Arkasında büyük bir emeğin olduğunu bildiğim bu dergide yazıyor 
olmanın ayrıcalıklı keyfini yaşıyorum. 2013 yılının gelişime ve değişime 
zaman ayırdığımız kendimizin ve çevremizdekilerin de farkındalığını 
artırdığımız, ünlü filozof Aurelius’un da dediği gibi “Kendi kendimizin 
yardımına koştuğumuz”  bir yıl olmasını dilerim. 
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YAĞIZ GÖNÜLER (Şiir sayfası yazarımız) 
 
"Metin yazarlığıyla geçimini sağlayan bir garip şairim. Tarih 
ve klarnetle çok haşır neşirim. 2013 yılından büyük bir 
beklentim yok, insanların da küçük şeylerden mutlu olmasını 
dilerim. Bu iyi bir şeydir, kötülüklerden de korur. Martı'nın 
internet âlemindeki en güzel dergilerden biri olduğunu 
düşünüyorum, bu yüzden dergide arada bir görünmekten 
mutlu ve huzurluyum. Kahrolsun kapitalizm, yaşasın şiir.“ 

 
 

SEVİL MERT (Gezi Yazarımız) 
Martı,  
Dünyaya bambaşka gözlerle bakar ve ... 
Kimi zaman yükseklerden gördüklerini anlatır,  
Kimi zaman konduğu bir taşın üstünden anlatır, 
Kimi zaman da kafasını suyu soktuğunda... 
Kendisini değil; gördüklerini, yaşadıklarını, 
duyduklarını, hissettiklerini anlatır... 
  
Martı, değişim ve gelişim ile beslenir. 
Martı, yeni yılın en çok “yeni”sini sever. 
  
Yeni yılda da martının kanatlarına atlayıp dünyayı 
gezecek ve paylaşmaya devam edeceğim.  
Yeni yılda yeni yerler, yeni kültürler, yeni tatlar bizi 
bekliyoruz... Değişmeye, gelişmeye ve paylaşmaya 
devam... 
  

SEMA BÜYÜKSIVACI (Kitap-Gezi yazarımız) 
 

"Martı Dergisi sayesinde yazmayı ve e dergi nasıl 
okunur,onu öğreniyorum. Benim için çok büyük 
yenilik olması, farklılık yaratması hoşuma gidiyor.  
Martı'yla 2013 yılında da değişik ufuklar 
açacağımıza inanıyor ve 2013 yılının hepimize 
sağlık, huzur ve güzelliklerle dolu olmasını 
diliyorum.“ 

 
Sevgiler 



Hazırlayanlar  
Ayşe Dural  http://www.kultursanatajansi.com  
Can Sungur  http://www.cansungur.com  
Ferhat Er   http://frhter.wordpress.com 
Yasemin Sungur http://www.yaseminsungur.com  
Zeynep Kıyak http://zeynepkiyak.wordpress.com 
Zuhâl  Bozdağ http://www.rengarenkwebhizmetleri.com   
 
 
Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar  
Armağan Portakal http://www.armaganportakal.com 
Asude Argun http://www.asudeargun.com 
Aslı Nuhoğlu  http://www.oyuncakmuzesi.com 
Aylin  Türkşen Aysel http://www.kuzinedekizaranekmek.com 
Ayşen Zamanpur 
Aytül Bingöl 
Bahanur Alişoğlu http://aynalar91.blogspot.com 
Cemile Sönmez 
Deniz  Öztaş  http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com 
Dilek Eriklili Beck 
Dilek Özcan 
Duygu Keçecioğlu http://www.studyoprana.com 
Feza Madenli Aktan 
Murat Girgin http://www.misjournal.com 
Nurcan Örtügen Gök http://www.ilkteleskobum.org  
Nurcan Akgören Eldem 
Pınar Kopar  http://www.lavengelisim.com 
Pınar Şenoğlu  

Sevil Mert  http://www.cokokuyancokgezen.com  
Seher Özen Karadeniz 
Süheda Atılgan 
Şilan Küçükokur 
Ufuk Tarhan  http://www.m-gen.biz  
Uğur Hepdiker 
Yağız Gönüler 
Zeliha Dağhan http://www.yaseminsungur.com 
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Facebook:  facebook.com/MartiDergisi 
Twitter: @MartiDergisi 
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“Yaşamın gerçek anlamını anlayan, 

bulmaya çalışan bir martıdan daha 

sorumluluk sahibi biri olabilir mi?  

Bin yıldır yaptığımız tek şey balık peşinde 

koşmak. Artık yaşamak için bir nedenimiz 

olmalı; öğrenmek, keşfetmek, özgür 

olmak gibi.  

 

Bana bir şans verin, öğrendiklerimi size 

göstereyim.”  

 

Martı -Richard Bach 


