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Martı Mart 2014

Yasemin Sungur
@yaseminsungur

Merhaba,

Aylık dergi hazırlarken ay daha hızlı geçiyor. Dergi 
çıktığında yeni ay için ne yazacağız fikri düşüyor zihnimize. 
Siz dergiyi okurken biz yeni sayıdayız bile.

“Bugünün insanına yaşamın her noktasında olumlu içerik 
üretmek üzere başladığımız yolculuğumuz devam ediyor, 
#yeniçağdergisi olmak için uğraşıyoruz” iddiamız işimizi 
zorlaştırıyor. 

Bu ay çok beğendiğim, hayran olduğum insan Şafak Pavey ile Sevilay Acar konuştu. Kadın 
milletvekili kimliği ile değil, dünya insanı kimliği ile konuğumuz. Ben çok etkilendim, ilham 
aldım. Bu satırlar bana bir kez daha, yaşam amacını bilen insanın farkını fark ettiriyor. 

Kadınlar günü var Mart ayında ve bu konuda iki önemli yazımız var. Kadınlar meselesinin 
ayrıştırarak anlaşılmayacağını düşünenlerdenim. Tüm insanların eşit olduğunu ve cinsiyet 
ayrımını değil, yetenekleri, becerileri konuştuğumuz gün, potansiyellerini olumlu kullanan 
insanların birbirinin gücünü harekete geçireceğini ve dünyanın bütünüyle değişeceğine 
inanıyorum. Tolga Turan ve Berrak Özlen Öncel’in yazıları konuya odaklanıyor. 

Ayşe Kulin ile Gülşah Elikbank yeni kitabını konuştu. Tüm kitaplarından bahsettiği 
yeni kitabı Hayal ve sıcak gündemden konular, edebiyatçı olmak da zor. Ufuk Tarhan 
Digital dünyanın bizi nasıl ele geçirdiğine ve yeni akımlara dikkat çekiyor. İmge Özdemir 
“konsermatik” köşesiyle bizlerle, Milano’da izlediği konserlerden yazıyor ve notalar sanki 
kulağımıza dokunuyor. Regina Röttgen iki oğluyla yaşadığı deneyimleri bizimle paylaşıyor. 
Aytül Bingöl kitaplık’tan seçtiği kitapları anlatıyor. Ayşe Erbulak tiyatronun sihirli ışığına 
bizi davet ediyor. Bahanur Alişoğlu bizi çok özel bir yazarın Capote’nin dünyasına uzaklara 
yolculuğa çıkartıyor. Bu sayımızda iki de şairimiz var, ilk sayılardan itibaren şiirlerini 
paylaştığımız Salih Malakçıoğlu ve ilk kez konuğumuz olan Mithat Özlü.

Bu ay fotoğrafı ile kapağımıza Usta Fotoğrafçı Ersin Alok’un’ın MARTI’sı kondu. 

Martı e-dergimizi okuyun ve sevdiklerinize de okutun. Gelişim için her yönden ve 
duygumuzu besleyerek kendimizi geliştirebiliriz. Sevgiyle nefes alın ve adım atın.
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bu ay Martı’da neler var? Martı Mart 2014

 6-11     İstanbul’da Sanat 

12-15    Tolga Turan - 
Coşkuyla Kutlanan Kadınlar Günü ve Kadın 
Cinayetlerindeki Artış!
          

50-53  Zeynep Kıyak
Neyi Amaçladığınız Çok Önemli
54-57 Öznur Yılmaz Berk 
Kendin Ol’mak Özgürlüktür.

40 -44   Ufuk Tarhan 
Dijital Obezite, Dijikoliklik, Dijital Detox, Dijital Fitness
45-49  Deniz Öztaş
İçimizde...

80-84 Aytül Bingöl 
Beyoğlu’nun En Güzel Abisi...

86-91 Sema Büyüksıvacı 
Tarih ve Mitolojiden İzler ile Meksika

70-73 Regina Röttgen
Kardeşler Arasında Uyum Nasıl Sağlanır?

74-79 Nurcan Gök
Anne, Ben Ufo Gördüm

98-102 Başak Tecer
Affetmek

98-102 Bahanur Alişoğlu
Capote

104-107 Berrak Özlen Öncel
Kadınım, sana söylüyorum.

108 – 111  İmge Özdemir 
Bu Ay Birbirinden Güzel Konserlerle Dolu 

58-63  Gülşah Elikbank
Ayşe Kulin’in Hayal’i

44-47  Zeliha Dağhan
Stresi Kontrol Ederek Yaşamak

17-19  Tülin Kahvecioğlu 
Dişil/Feminen Liderliğe Acil Çağrı!

20-39 Sevilay Acar 
Gözleriyle Kucaklayan Kadın Şafak Pavey

112 – 115  Ayşe Erbulak
Alternatif Tiyatro, Tiyatro mu?

116 - 122 Asude Argun 
Astroloji Ajandası

64-65  Mithat Özlü
Martı- Şiir

85  Salih Malakçıoğlu
Şiirler
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Osmanlı’dan 
Günümüze 
Kadınların 
Edebiyatı

8 Mart Dünya Kadınlar günü için hazırlanan 
önemli bir etkinlik: Özyeğin Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi ve ÖZÜ Toplumsal 
Cinsiyet Araştırmaları Ağı’nın düzenlediği 
Osmanlı’dan Günümüze Kadınların 
Edebiyatı adlı konferans. Konferansta 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e evrilen süreçte, 
kadınların kendilerini edebiyatta ifade 
etme çabaları tartışılacak ve Mihri Hatun, 
Nezihe Muhiddin, Halide Edip Adıvar, Zabel 
Yeseyan, Selma Ekrem, Suat Derviş, Leyla 
Erbil, Sevgi Soysal gibi aykırı karakterleri 
ele alınacak.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan konferansa kadın 
edebiyatı üzerine çalışan önemli akademisyenlerin yanı sıra, yazarlar da konuk olacak. 
Fatmagül Berktay, Yaprak Zihnioğlu, Hazal Halavut, Murat Cankara, Mehmet Fatih 
Uslu, Duygu Köksal, Didem Havlioğlu, Feryal Saygılıgil ve Hülya Adak’ın konuşmalarının 
ardından, moderatörlüğünü Enver Aysever ve Senem Timuroğlu’nun yapacağı yuvarlak 
masa toplantısı’nda yazarlar Müge İplikçi, Şebnem İşigüzel ve Hatice Meryem günümüzde 
kadın yazar olma deneyimlerini paylaşacaklar.

8 Mart günü 10:00 - 17:00 Arasında gerçekleştirilecek konferans kaçırılmaması 
gereken etkinlikler listemizde.

Yanındayım 

Sergisi
Dünya kadınları günü için düzenlenen bir başka 
etkinlik ise, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 
yıkılmak üzere olan bir binada yer alan Yanındayım 
adlı sergi.
Küratörlüğünü İpek Mursaloğlu ve Gül Bolulu’nun 
yaptığı ve birbirinden değerli on dokuz (19) 
sanatçının eserleriyle yer alacağı bu serginin açılışı 
8 Mart 16:00’da. 

Serginin yıkılacak bir binada gerçekleştirilmesinin 
gerekçesini sanatçılar: “Yanlış kalıpların, tıpkı bu 
bina gibi yerle bir olup yıkılması ve daha güzel 
olana, daha huzurlu ve saygılı, sağlam bir yaşama 
temel atılmasının vurgusu” olarak açıklıyorlar. 
“Şiddetin ya da özgürlüğün, saygının yahut 
sevginin; yakınımızda, evimizde, karşı komşumuzun 
evinde apartmanımızda hatta yakın çevremizde 
başladığına” işaret eden sanatçılar, tıpkı yıkılacak 
olan o bina gibi bütün bu olguların yıkılıp, yeniden 
değerlenmesini talep ettiklerini vurguluyorlar.
Bu değişim ve dönüşümün sağlanabilmesi için 
insanımıza, ‘Yanındayım’ diyen sanatçıların bir araya 
geldikleri sergi, şiddete ve insan hakları ihlaline 
karşı talepkâr bir duruş ve tavır sergilemekte.
Küratör: İpek Mursaloğlu ve Gül Bolulu

Açılış: 8 Mart 16:00
Zaman: 8-15 Mart
Yer: Yenilenmeye Hazırlanan 
Bir Bina, Cumhur Sok. Varol Apt.
No:13 Kızıltoprak
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Deniz Sağdıç 
Kadın: Mülk
Bir başka 8 Mart vurgusu ise “Kadın:Mülk” 
adını verdiği ve Deniz Sağdıç’ın dördüncü 
kişisel sergisi için RenArt  sanat Galerisini 
tercih eden Deniz Sağdıç Sergisi. Kadın 
figürünün metalaşma olgusunu eserlerinde 
işleyen Sanatçının eserleri 27 Şubat’ta 
sanatseverlerle buluştu. 
Soyut imgelerin, kendileri gibi öngörülemez 
düzende meydana getirdikleri somut 
ifadeleri merkezine alan, kendine has 
pentür tekniğiyle eserlerine benzersiz 
güzellikler katan sanatçının 8 Mart dünya 
kadınlar gününde önemli bir konuğu 
var: Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Dr. 
Erdal Atabek. Atabek’in söyleşisi Konusu 
Günümüz Toplumunda Kadın.
RenArt Sanat Galerisindeki sergi 24 Mart’a 
kadar açık.

Galeri İlayda 
“Galeri 
Sanatçılarının 
Seçilmiş 
İşleri”

Aysel Alver, heykellerinde güzellik-
çirkinlik , moda ve trend kavramlarını 
sorgulamakta.
Barış Cihanoğlu, genç kuşak çağdaş 
ressamlar arasında ve özgün figürlü 
resimleriyle farklı bir yere sahip, açtığı 
her sergisinde farklı konseptler yaratıyor 
ve bunları kendine özgü resim dili ve sıra 
dışı bakış açısı ile üretiyor.
Atilla Galip Pınar, resimlerinde son 
dönemin popüler konusu olan farkındalık’ 
ı sorguluyor.
Elvin Karaaslan, günlük yaşamdan aldığı 
görselleri parça-bütün ilişkisi çerçevesinde 
inceleyerek algı kavramını sorguluyor.
Nurdan Likos, çalışmalarında kendinden 
yola çıkarak kadınlık halleri’ni vurguluyor.
Damla Özdemir, üç boyutlu dijital 
kolajları’yla dikkat çekiyor.
Gazi Sansoy, görsel dilleri ve kurguları 
oldukça farklı olan ve birkaç yıldır birbirine 
paralel olarak götürdüğü Minyatürler ve 
Yüzsüzler serileri ile sergiye katılıyor.
Caner Şengünalp, heykellerinde göçün 
tetiklediği sosyo kültürel ve toplumsal 
değişimlerin sonuçları ve neden olduğu 
durumları bronz, taş, ahşapla biçimlenerek 
3 boyutlu anlatıma dönüştürüyor.
Işıl Ulaş’ın resimlerinde çocukluğundan 
veya şimdiden izler taşıyan karakterler’in 
hikâyelerine şahitlik ediyoruz.
Özcan Uzkur, iplikleri kullanarak 
simülasyon bedenler inşa ediyor.
On genç ve yetenekli sanatçının 
eserlerinden oluşan bu grup sergi 
kaçırılmayacak nitelikte.
Sergi 7-30 Mart, 10-19 :00 Arası Pazar 
Günleri Hariç Gezilip görülebilir.

Genç Sanatçıları desteklemesiyle bilinen 
Galeri İlayda Mart ayı boyunca Galeri 
Sanatçılarının Seçilmiş İşleri’ ne yer veriyor. 
Birbirinden özgün eserlere imza atan 
sanatçıların Küratörü Şebnem Kutal.
Birbirinden değerli sanatçıların yer 
aldığı sergide sanatseverlere sunulacak 
çalışmalardan bazıları şöyle:

www.istanbuldasanat.org

Atölye 
Tiyatrosu 
“Bir Delinin 
Hatıra Defteri”
Nikolay Gogol’un büyük bir ustalıkla yazdığı 
öyküden yola çıkılarak oyunlaştırılan Bir 
Delinin Hatıra Defteri Rock müziği sanatçısı 
ve tiyatro oyuncusu Erdem topuz tarafından 
tam on yıldır sahneleniyor. Oyun; hayata, 
taktığı at gözlüğü’nün el verdiği kadarıyla 
bakıp o sınırlar içinde kendine bir amaç 
edinmiş ve bunu hayata geçirmeye ant 
içmiş bir zavallı karakteri yani, Popirişçin’in 
hayatını aktarıyor izleyiciye.

#biristanbulmartısı
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III. Uluslararası 
İstanbul Opus 
Amadeus Oda 
Müziği Festivali

 
Türkiye ve Avrupa’nın başarılı ve ünlü müzisyenlerinin icraları ile barok, klasik, romantik 
ve modern müziğin birbirinden seçkin eserlerinin yer aldığı festivalde Mart ayı boyunca 
beş konser daha izleyeceğiz. Ay boyunca her Pazar gününe bir konserin planlandığı fes-
tival’in takvimi şöyle:

9 Mart 2014 Pazar günü, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat’ta Türkiye’nin en iyi Oda 
Müziği topluluklarından biri olan CSO Çello Quartet sahne alacak. Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası çello sanatçılarıyla klasikten tangoya, cazdan film müziklerine uzanan çok 
keyifli bir gece yaşanacak.

Mart ayının belki de en önemli müzik fes-
tivallerinden biri 3. Uluslar arası İstanbul 
Opus Amadeus Oda Müziği festivali. Açılış 
Konseri 2 Mart 2014 Pazar günü Beşiktaş 
Belediyesi Fulya Sanat salonunda, dünyanın 
en iyi orkestrası olan efsanevi  Berlin Filar-
moni Orkestrası Solistleri ve kuşağının en 
iyi piyanistlerinden Özgür Aydın ‘ın verdiği 
konserle başladı.

16 Mart 2014 Pazar, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat’da Türkiye’nin ilk erkek Arp San-
atçısı Çağatay Akyol ve AFO Solistleri (Ankara Filarmoni Orkestrası Solkistleri),  baroktan 
çağdaş müziğe uzanan çok renkli bir konser gerçekleştirecekler.

23 Mart 2014 Pazar, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat’ta ‘Dört ve Altı El’ Piyano Konseri; 
Sanatçılar Gökhan Aybulus, Kandemir Basmacıoğlu ve Özgür Ünaldı, tek piyanoda Dört 
ve Altı El için yazılmış orijinal ve uyarlama eserleri seslendirecek.

27 Mart 2014 Perşembe, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat’ta İtalya’nın en iyi müzik 
topluluklarından biri olan Quintetto Bottesini iddialı bir programla seyirciyle buluşacak.

30 Mart 2014 Pazar, Saint Antoine Klisesi Beyoğlu’nda ünlü Fransız trompetçi Romain 
Leleu ve Fransız virtüöz orgcu Ghislain Leroy trompet ve orgun büyülü beraberliğini ses-
lendirecek.

Hazırlayan: www.istanbuldasanat.org     #biristanbulmartısı

http://www.istanbuldasanat.org/
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Şiddetin son dönem 
verilerine baktığımızda 
Türkiye’de 
kadın cinayetleri 
son 10 yılda 
yüzde bin 400 arttı.

Martı Mart 2014

Coşkuyla 
Kutlanan 
Kadınlar Günü 
ve Kadın 
Cinayetlerindeki 
Artış!

Gün geçmiyor ki gerek gazetelerde gerekse haber bültenlerinde baş sıralarda yer alan ve 
almaya devam edecek,  başrol oyuncularının nedense şiddete maruz kalmış kadınların 
aynı senaryo üzerinden oynadığı ardından oda bir can diye algılanmadan egoların tatmin 
edildiği aferin be adam gibi adamsın denildiği altın portakalı ya da Oscar ı hak etmiş 
edasıyla gurur duyulan kadın cinayetleri. Dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik şiddet 
üst düzeylerde nefret duygusu ve beraberinde suç kategorisinde en başında yer alırken 
ve bu durumda değerlendirilirken nedense güzel ülkemde diğer durumlarda olduğu gibi 
bu durumda çok farklı boyutlarda ele alınmakta.

Şiddetin son dönem verilerine baktığımızda Türkiye’de kadın cinayetleri son 10 yılda 
yüzde bin 400 arttı. 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2013’ün sadece ilk dokuz 
ayında bu rakam 842’ye ulaştı. Kadına yönelik tecavüz, taciz, erken yaşta evlendirme, 
aile içi şiddet sebebi ile sadece şansı olanın başvurabildiği hastane kayıtlarında yüzdelik 
sırlamasında en üst sırlarda yer almaktadır. Nedense kadına şiddet güçlünün güçsüze 
uyguladığı tek yaptırım.

Türkiye’de kadın cinayetleri son 10 yılda yüzde bin 400 arttı. 2002 
yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2013’ün sadece ilk dokuz 
ayında bu rakam 842’ye ulaştı.

Tolga Turan
@Tolgatran
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Bu konuda ilgisizliğin hat safhada olduğu; kadınların aslında erkeklerle eşit yaratılmadığı 
ve erkeklerin tabiiyetinde olduğu ve erkeklerin kadınları kullanmasında sunulan bir meta 
olduğu afakî ortada. Bu olay yeni değil dünya, dünya olalı sanırım değişmemekte. Başka 
nedenler. Aslında kadın ölümlerinin kısaca maddeler halinde açıklar isek yüzde oranlarında 
dahi öldürülen kadın sayısı üzerinden açıklamalara her yerde rastlamak mümkün. Kadın 
cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine bakınca nereden nereye gelindiğini, 
durumun vahimliğini anlayacaksınız.

Kadınların öldürülme sebeplerindeki en büyük oran olarak kendi hayatına dair karar 
verme yerini %53 oranıyla koruyor 

Kadınların öldürülme sebeplerinde yer alan başka yüksek bir oran ise ayrılma ve 
boşanma ile %28,5, kıskançlık ile %22 ve reddetme ile %8. 

2008-2011 veriler raporunda kadınların %88’i tanıdıkları erkekler tarafından 
öldürülüyordu, bu oran şimdi %100’ü buldu. 

2008-2011 veriler raporunda kocası ya da eski kocası tarafından öldürülen kadınların 
oranı %47, şimdi %69. Boşanmayı hukuk ve semavi dinler bile kabul ederken 
Türkiye’de yaşayan erkekler hala kabul etmiyor. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra aile meclisi kararıyla öldürülme 
oranı %50 artmıştı. Bu oran ciddiyetini koruyor: kadınların aile içinde katledilme 
oranı %54. 

Koruma talep eden kadınların %75’ine kâğıt üzerinde tedbir kararı çıkarıldı. Ancak 
bunlar gerçek koruma olmadığı için bu kadınlar öldürüldü 

Sığınma evine yerleştirilen kadınların %37,5’u öldürüldü. 

Kadınların işkence ile öldürülme oranında %100’lük bir artış oldu. Öldürülen kadınların 
%10’u çuvala konularak, denize atılarak ya da yakılarak bedenleri yok ediliyor. 
Kadınların %7,5’i boğularak, %33’ü kesici aletle, %37’si ise ateşli silahla öldürüldü. 
Geçtiğimiz yıl testere ile öldürülen Münevver Karabulut cinayeti gibi.

Martı Mart 2014

Farklı dillerde, dinlerde ya da medeniyetlerde 
durum aynı. Fakat adlandırılması farklı. 
Modern devletlerde devletin en temel görevi 
kişi temel hak ve özgürlüklerinin güvence 
altına almak. Fakat şiddetin her geçen gün 
değil gün artık saat başına düştüğü kadının 
hak ve hürriyetini bir yoksunluk olarak 
gösterirken rakamlarda bunu en açık olarak 
tehdit ve ihlal ettiği. Şiddeti doğuran ön 
yargıların halkın gözleri önünde söz sahibi 
olanların bu kadar duyarsızca yeniden 
farklı senaryolar üretmelerine ne dememiz 
gerekli? Maalesef ki zihniyetlerin değişmesi 
bizde uzun vadeli olduğundan karar 
verenlerin zihniyetlerinin değişmesi gerekli 
değil mi? Aksi takdirde bu kadar medya 
da konuşulan ile yapılan bununla beraber 
göğsümüzü gere gere söylenenler arasında 
bir çelişki ve tutarsızlığın kadınlarımızın 
hayatında neye karşılık geldiği, yukarıda 
yazılanlara ayna olup ışık tutmaz mı?

Şunu düşünmeden de edemiyorum. Birinci 
plan kadınları korumak mı yoksa bu kadın 
haklarına rağmen aileyi mi korumak? 
Aslında tüm verilerde sonuç aynı gibi. 
Uygulamalara bakarsak sırf aileyi koruma 
uğruna her kadının kendini feda etmesinin 
beklendiği net olarak bizde göstermekte. 
Kadının bu gibi durumlarda ailesinin 
yanına gidemeyeceğini de göz önünde 
bulundurursak sığınma evlerini yeterince 
açmak ise şiddet gören ve can güvenliği hiç 
olmayan kadın yuvasını terk etme ve ailenin 
temeline zarar verme olasılığı!
Sonuç olarak başta ayrımcılığın tamamı 
ile ortadan kaldırılması konusunda oluşan, 
hiç birimizde olmayan sorumluluk;  sadece 
kadın haklarını tamamı ile savunan hak 
savunucularının mı? Yoksa elimizi taşın 
altına koyma zamanı geldiğinde artık 
inanmamız gereken hepimizin mi?
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Farklı öğretilerde karşımıza çıkan eril/dişil, 
anima/animus, yin/yang olarak da ifade edilen 
özelliklerin yaşamımızdaki izdüşümleri neler?

Neden birbirinden farklı ve bu konu neden önem kazandı? Neden kısmını hemen açıklığa 
kavuşturalım, işin finansal boyutunda tepe yönetimde kadınların olduğu şirketlerde 
cirolarda pozitif farklar görülmüş. Araştırmalar var, dileyen internetten bulabilir. Ya da 
www.kadinliderlikprogrami.com’a bakabilir. İşin finansal boyutundan daha derin kısmını 
da beraber irdeleyelim. 

Farklı öğretilerde karşımıza çıkan eril/dişil, anima/animus, yin/yang olarak da ifade edilen 
özelliklerin yaşamımızdaki izdüşümleri neler? Önce bir alanı temizleyerek başlayalım. Bu 
kelimeler sex’den daha fazlasını ifade ediyor. Gender/cinsiyet kapsam olarak bu ayrımı 
yapmak için uygun kelimelerdir. Her insan hem eril hem dişil enerji taşır. Erkekler eril 
enerji baskın, kadınlar dişil enerji baskın olarak doğarlar ve bu iki enerji arasından bir 
harmoni vardır. Lakin hikaye bu şekilde dengeli sürmeyebilir. Bunun örneklerini çevrenizde 
ve kendinizde nasıl tespit edebileceğinizle ilgili birkaç ipucu vereyim size.

Tülin Kahvecioğlu
@tulint

Dişil/Feminen 
Liderliğe Acil 
Çağrı!

Feminen ve maskülen yada dişil/eril liderlik oldukça ilgi çeken 
ve tartışılan konulardan biri haline geldi. Peki nedir feminen/
maskülen- dişil/eril liderlik?
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Facebook’ta Afrikalı aç bir çocuğun 
fotoğrafının üstünde yazıyordu; “Dünya’da 
açlık anlamsız boyutlara ulaştı. Zengin 
olanın şampuanında fakir olanın tabağından 
daha fazla meyve var…”  Şefkat, bakma, 
besleme, gözetme, aile dişil özelliklerden. 
Eğer dünyadaki erkekler ve kadınlar, dişil 
özellikleri yeterince kapsıyor ve hayata 
geçiriyor olsalardı dünyada açlık kalmazdı. 
Ofiste hasta olan çalışana patronu nasılsın 
diye sormadan önce raporunu sorgulamazdı. 
Uzun toplantı saatlerinde insanlar aç 
veya tuvalete gitme ihtiyaçlarını bile 
gideremeden oturmak zorunda kalmazlardı. 
Hamile kadınlar izine ayrıldıkları için suçlu 
hissetmez, kariyerleri çocuk doğurduğu için 
sekteye uğramazdı. Daha büyük resimde 
şirketler, dünyaya zarar veren yatırım ve 
projeleri yapmazdı.

İşbirliği, takım çalışması dişil özelliktir. 
İşbirliği gerektiği gibi yaşanıyor olsa, yıkıcı 
rekabet ve beraberindeki aç gözlülük, ego, 
hilekarlık, mobing gibi eril özelliğin sağlıksız 
ucunda yer alan sıkıntılar hayatımızda 
olmazdı. Tekrar altını çizmek isterim, bu 
özellikler kadının da erkeğin de içindeki 
sağlıksız erilden de kaynaklanabilir. Başta 
belirttiğim gibi hepimiz her iki ana enerjiyi 
de taşıyoruz. 

Yaratıcılık ve yaratım dişil özelliktir. Dişil 
özellik kendini korkusuzca ifade edebiliyor 
olsaydı bugün dünyamız bambaşka bir 
durumda olurdu. Ben yaratıcı değilim 
diyorsanız dişil tarafınızı baskılıyorsunuz 
demektir. Brene Brown’un bir konuşmasında 
dediği gibi yaratıcılık kırılganlıkla el eledir. 
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Bu da dişil bir özelliktir ve duyguları işaret 
eder. İş hayatında duyguları sağlıklı bir 
şekilde yaşayabiliyor, gösterebiliyor olsaydı, 
şirketler çalışan mutluluğu, çalışan sadakati 
gibi konularda bu kadar sıkıntı çekmezdi. 
Çatışmalar, ayrılmalar bu kadar yoğun 
olmazdı. 

eynin sağ tarafı dişil özellikler gösterir; 
sezgisel, görsel, sözsüz, duygusal, holistik, 
çeşitliliğe açık, büyük resme bakar, çok 
fonksiyonludur. Vücudun sol tarafını yönetir 
ve dişil enerji de vücudun sol tarafında yer 
alır.  Beynin sol tarafı; Sistematik, gerçekçi, 
sözel, akılcı, başarısal, tedbirli, analitik, 
detaycı. Vücudun sağ tarafını yönetir ve eril 
enerji vücudun sağ tarafındadır.

İş hayatındaki başarılı liderlere baktığımızda 
daha ziyade eril özellikleri kullanarak 
ilerlediklerini görüyoruz. Çünkü iş hayatı 
sistem olarak erildir. Bu kadın için kendi 
özünü yadsıması, kendinde bulunan çok 
önemli bir parçayı oyuna davet etmemesi 
anlamına gelir. Erkek için de durum pek farklı 
değil. Eril enerjinin tek başına oynaması 
sonucunda, dengesizleşerek, sadece eylem 
sonuç odaklı, planlama, strateji yaklaşımlı, 
insanı merkeze almayan, sezgilerine kulak 
vermeyen, tutucu, değişime kapalı, oluşa 
izin vermeyen, ben ben diyen, sürekli 
hareket halinde olan tarzı insanları, iş 
hayatını, dünyayı yordu, bitirmek üzere. 

Zaman hem kadın hem erkek için dişil özellikleri de oyuna davet etme zamanı. 
Çünkü o zaman eril özellikler de dengeye gelecek. İnsan dengeye gelecek. Bu bir hep 
beraber dişile geçelim çağrısı değil. Bu beni de duy, ben de buradayım çağrısı. Hayatınıza 
bir göz atın, liderliğinize bir göz atın lütfen. Hangi özellikleri daha çok kullanıyorsunuz. 
Beyninizin hangi tarafını daha çok kullanıyorsunuz? Liderlik yaparken  sizi tamamlayacak, 
potansiyelinizi bütünlüğünüzle gerçekleştireceğiniz iki alanınız var. Siz daha çok neredesiniz, 
fark edin. Diğer kısım da oyuna katılsaydı liderliğinize etkileri nasıl olurdu? Liderliğinizin 
doğanızla uyumlandığı, bütününüzle bir olduğu bu noktada siz, işiniz, çevrenizdekiler ve 
dünya bundan nasıl etkilenirdi? Neleri farklı yapardınız?

Dünya kadınlar gününün olduğu Mart ayında temiz ve yeterli su sorunundan iklim 
değişikliklerine, savaşlara, öldürülen kadınlara, çocuklara, iş tarafında sarsılan ekonomik 
sistemlere, iş yapış şekillerine, yok olan işlere şirketlere baktığımızda bu evrenin denge 
arayışı ile, dişil liderliğe acil çağrısıdır diyebiliriz. Bugün içimizdeki dişil özellikleri daha 
fazla fark etme ve yaşamak, bu çerçevede liderlik yapmak türümüz, işimiz ve dünyamız 
için yaşamsal önem taşımaktadır.
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Şafak Pavey

O’nunla görüşmeye giderken ayrı bir heyecan yaşadım. Hayata 
bakışı, duruşu, yaptıkları, yaşını aşan çalışmaları yaşamımda 
örnek aldığım ve rol model diye tanımladığım ve takip ettiğim 
insanlardan biri kendisi

Gözleriyle 
Kucaklayan 
Kadın 
Şafak Pavey

Sevilay Acar
@sevilayacarr

Yaşam hikayesini, azmini, cesaretini, başarılarını neredeyse hepimiz çok iyi biliyor ve 
merakla takip ediyoruz.  O, sadece Türkiye değil, dünya için de hizmet veren “aktif bir 
dünyalı.”  Elbette Şafak Pavey’den bahsediyorum. Bu enerjisinin kaynağı, kalbinin yahut 
beyninin kimyasında mı, yoksa genetik yapısında mı? Yaşama tüm enerjisi ve ruhuyla 
sarılan yaşam dolu bu özel kadınla sohbet etmek, düşüncelerini dinlemek benim için ayrı 
bir önem taşıyordu. O’nu tanıdıktan sonra bir şeye inancım daha da arttı; bazı insanlar 
dünyaya görevli geliyorlar ve içtenlik, iyi niyet ve samimiyet ruhun dışına taşıyor. Şafak 
Hanım, beni ve fotoğraf çekimleri için bana destek olan arkadaşım Ümit Kartav’ı öyle 
içten ve samimi karşıladı ki, ondan ayrılırken arkamızdan asansörden inene kadar bizi 
izleyen dost bakışları sanırım ikimiz de ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. 
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Şafak Hanım’ın yaşadığı dünyayı 
anlayabilmek için gözlerine bakmanız 
yeterli oluyor.  Bazı insanlar gözleriyle sarılır 
size, siz gözünüzü kaçırsanız da o kendine 
sizi çekerek, tüm ruhuyla kucaklar. Biz de 
o gözlerle kucaklandık ve o ruhla sımsıcak 
sarmalandık. Bizi Meclis’te makam odasında 
ağırladı. Odasında kendisine hediye edilen 
tablolar vardı ve aralarında Nazım Hikmet’in 
resmini gördüğümüz bir tabloya rastlayınca 
bir Nazım Hikmet aşığı olarak, çok mutlu 
oldum.  Bir de masasında bulunan hediye 
bebek  biblosu... İnsanların ruhu odalarına 
da siner ve o odanın içinde kendisiyle ve 
dünyayla barışık bir yaşam enerjisi vardı…
O’nunla ilgili çok şey yazmak geliyor 
içimden ancak ne yazarsam yazayım 
yeterli gelmeyecek, kelimelerim tam yerini 
bulamayacak ve eksik kalacak biliyorum. 
Tıpkı O’nun için hazırladığım 36 sorunun 
yeterli olmadığı gibi. Öncelikle kendisine 
hiç sıkılmadan tüm sorularıma yanıt 
verdiği için teşekkür etmeliyim.  Bu sayı 
için Yasemin Hanım’a söz vermiştim, bana 
ayrılan sayfalara sığacağıma ancak yine 
merakıma yenildim ve sordukça öğrenmek, 
öğrendikçe sormak istedim ve yine sayfa 
sınırımı aştım.  Sohbet öyle keyifli ve Şafak 
Hanım’ın verdiği bilgiler o kadar değerliydi 
ki, hiçbirine dokunmadan sizinle paylaşmak 
için can attık.
Çocukluk anılarından, ev yaşamına, sevdiği 
filmlerden okuduğu kitaplara ve beğendiği 
dizilere, çocuk istismarından, kadın 
haklarına ve elbette siyaset dünyasına 
kadar birçok konuda konuştuk. Yani Şafak 
Pavey hakkında merak ettiğiniz birçok 
konuda aydınlanacağınızı düşündüğüm 
çarpıcı ve etkileyici sohbetimizle sizi baş 
başa bırakıyorum. 
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“Hrant benim için mağrur bir hüzün, Ahmet Ağabey ise öfkeli bir 
başkaldırıydı.”

Gazeteci bir anneyle, öğretmen bir babanın kızısınız. Ankara’da dünyaya 
geldiniz ve çocukluğunuzun bir bölümü İstanbul Gebze’de geçmiş. Nasıl bir 
çocukluk dönemi geçirdiniz? Sokağın tadına varıp, toza toprağa karışarak 
büyüyen çocuklardan mısınız? Nasıl hayaller kurardınız?

Hacettepe Üniversitesinde öğrenci bir ailenin çocuğu olarak doğunca, kendim hiç 
hatırlamasam da, üniversitede o günün öğrencilerinin, bugünün sol orta yaş kuşağının 
elinde büyümüşüm. Herkesin anlattığı hayli eğlenceli hikâye var bebekliğime dair ama 
benim hafızamda doğal olarak yok.

Hatırladığım bölüm Eskihisar’la başlar, o güzelim köy betonla talan edilmeden, keçiler, 
tavuklar ve köpeklerimizin olduğu bir evde büyüdüm. Gebze’de İlkokulu ve aynı zamanda 
Kadıköy’de konservatuar ilk bölümü bitirip ortaokulu Şişli Terakki’de, liseyi Nazilli Atatürk 
Lisesi’nde bitirdim. İlkokul ve ortaokul boyunca Şehir Tiyatroları’nda çocuk işçi olarak 
çalıştım. Maddi olarak değil ama doğru yönlendirmeler olarak, bir çocuğun sahip olması 
gereken her şeye sahip olduğumu düşünür ve bu konuda aileme büyük minnet hissederim. 
Özgürlük duygusu, kendine güven, canlı olanı her şeyi sevmek bana bu çocukluğun 
mirasıdır.  Hayallerim arasında dünyada her yeri dolaşmak vardı ve şanslıyım ki bunu çok 
erken yaşta başardım. 

Bir çocuğun hayatında rol modellerinin önemi büyük. Çocukluk döneminize 
baktığımızda, Deniz Gezmiş, Hrant Dink ve Ahmet Kaya gibi isimleri 
görüyoruz. O döneme gidersek, çocuk gözlerinizle onların dünyası size nasıl 
görünüyordu? Bu isimlerle rastlaşmanız, onlarla geçirdiğiniz zamanlarınız ve 
sizin dünyanızdaki yerlerini biraz anlatabilir misiniz? 

Ben Deniz Gezmiş’i hiç görmedim. Sadece aile içindeki konuşmalardan tanırım. Hrant’ın 
elinde (Çünkü Kurtuluş’ta oturuyorduk), Ahmet Kaya’nın evinde (Çünkü annem ve babam 
solcuydu) büyüdüm.” Deniz Gezmiş de anne tarafından kuzeniydi. Hrant hayatımda 
gördüğüm en şefkatli insandı. Ahmet Ağabey  ise (Kaya) en komik olandı. Hrant benim 
için mağrur bir hüzün, Ahmet Ağabey öfkeli bir başkaldırıydı. 

 “Kelimenin tam anlamıyla ‘çocuk işçiyim.”



 24 25

İlk okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz?  Sizin masallarınız ne tür masallardı? 
Daha çok kim anlatırdı masalları?

Hafızamda annemin uyumam için anlattığı Samed Behrengi’nin, “Küçük Kara Balık” 
masalı var. Ama annem masalı sürekli değiştirir, evini terk eden küçük kara balığı dünyada 
dolaştırırdı. Sanırım çok seyahat buradan yerleşti hayatıma. Daha sonra kendi seçimimle 
Uzun Çoraplı Kız Peppe’yi başyapıt ilan ettim. Halam öğretmendi ve benim kitap sevmemde 
olağanüstü bir etkisi vardır. 

Baba ve kız çocuğu ilişkileri derin ve özeldir. Babanızla ilişkiniz nasıl?   “Benim 
babam…  “ diye başlarsak, onu nasıl tanımlarsınız?

Babam çok disiplinlidir ama bundan sertlik anlamını çıkarmayın. Çok fazla 
mükemmeliyetçidir. Her şey kusursuz olsun ister. Ama hayvanlara olan sıra dışı 
düşkünlüğünü bana eksiksiz aktardı. Amerikalı gazeteci Ann Landers’in ‘babam ve 
ben’ yazısında dediği gibi:  ‘Beş yaşında babam mükemmel,  on beş yaşında babam 
kahraman, yirmi beş yaşında babam hiçbir şey bilmiyor, otuz beş yaşında galiba babam 
bir şeyler biliyor, kırk beş yaşında babam her şeyi biliyormuş.” Sanırım hepimiz anne ve 
babalarla bu zinciri izliyoruz.   

“Annemin el altından beni yönlendirdiğini yıllar sonra fark ettim.”

Anneniz Türkiye’nin çok değerli kalemlerinden biri. Ayşe Önal hanımefendi 
Nokta Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yaptığı sıralarda siz genç bir kızdınız. 
Yazar bir annenin kızı olmak, meslek seçimlerinizde etkili oldu mu?

Annem değil ama sanırım içinde bulunduğum çevre etkili oldu. Gazeteci olunca 
çevrenizde bütün dünya görüşlerini temsil eden insanlar oluyor ve siz hiçbirisine yabancı 
kalmıyorsunuz. Ama annemin el altından beni yönlendirdiğini yıllar sonra fark ettim. Bana 
kalsa ressam olurdum ama şiddetle engel oldu. Hatta kardeşimle aramızda onun sanat 
düşmanı olduğuna dair esprimiz bile vardır.  
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Annenizle aranızda çok özel ve sıkı bir bağ var. O’nu çok önemsediğinizi 
yaşamınızın detaylarında görebiliyoruz. Özellikle meslek yaşamınızda 
annenizden de fikirler alır mısınız? Ayşe Hanımla aranızda fikir ayrılıkları olur 
mu? Tartışmalarınız nasıl sonuçlanır?

O siyasi olarak çok sert, insan olarak çok komiktir. Bu iki karşıt karakter, bir de üstüne 
hiperaktifliği koyarsanız çok yorucu oluyor. Zaten annemin arkadaşları ondan çok yorulurlar. 
Ben çok sakinim, siyasi olarak da daha çok anlamayı önemserim. Dolayısı ile birbirine 
oldukça karşıt iki üslup çıkıyor ortaya. O beni sükûnetimden ötürü hiç beğenmez,  ben 
de onun, bu kadar sert değil, komik halleriyle siyasi analiz yapmasının daha iyi olacağını 
düşünürüm. Ama sonunda ikimiz de kendi bildiğimiz şekilde yürüyoruz. 
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Hitabetiniz çok güçlü ve etkileyici. Bu konuyla ilgili bir eğitim aldınız mı yoksa 
siz çocukluğunuzdan beri bu yeteneğe sahip misiniz? 

Ben kelimenin tam anlamıyla “çocuk işçiyim.” Konservatuar’da okudum.  Şehir tiyatrolarında 
çalıştım.  Sanırım bunun etkisi olmalı. 

Resim yeteneğinizin olduğunu öğrendik. Resim yapmaya ne zaman başladınız? 
Daha çok neleri resmediyorsunuz? Bu konuda hedefleriniz var mı? Türk ve 
yabancı ressamlardan kimleri beğenirsiniz?

Resmin hukuktan daha önemli olduğunu, daha çocukken avukat olmasına rağmen resim 
ve karikatürü tercih eden annemin arkadaşı Nermin Özkan’dan öğrendim.  Bana çok 
büyük katkısı olmuştur. Hayat bakışımı, sanata bakışımı derinden etkilemiştir. Ayrıca o 
zamanlar terk edilmiş köhne bir baraka olan Osman Hamdi’nin konağı da bilincimde 
özel bir yer tutar. İran minyatürünü, Uzak Asya resim sanatını olağanüstü severim. Uzak 
Asya’nın resim anlayışına hayranım. Mesela Huang Chou’nun bir resmi olsun isterdim 
evimde. 

“Televizyonları sansür ve kültür kodlarımız üstünden değerlendirmek 
gerekiyor.”

Televizyonda siyasetin dışında neleri takip edersiniz? Mesela takip ettiğiniz bir 
dizi var mı? Geçmişte yolu televizyon dünyasından geçmiş biri olarak, bugün 
Televizyon programlarını, içeriğini ve akışını nasıl buluyorsunuz? 

Dizilerden tek kelime ile Yalan Dünya…  Televizyonları sansür ve kültür kodlarımız 
üstünden değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle uzun bir analiz şu anda fazla olacak. Alo 
Fatih, deyip özetlemek isterim. 

Film seyretmeye, kitap okumaya, müzik dinlemeye vaktiniz oluyor mu? Ne tür 
filmleri izlemekten ve kitaplar okumaktan hoşlanırsınız? 

Kitap okumayı çok severim. Çok klasik bir cevap oldu ama ben bir kitabı yavaş yavaş, eski 
bölümlerine yeniden dönerek okumayı seviyorum.  Yani bir tür ritüel gibi…  Ben siyasette 
Batılı, sanatta Doğuluyum. Azize Mustafa’nın kadife sesini dinlemeye doyamam. 
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En sevdiğim ozan Aşık Veysel’dir ama ben onun “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısını Azize 
Mustafa’dan daha duyarak söyleyene rastlamadım bugüne kadar.  Günde en az bir kere 
onun bir şarkısını dinlerim. Sadi’nin Gülleri, Ömer Hayyam’ın Rubaileri’ni  kim unutabilir 
ki;  daha ne söyleyebilirim ki. 

“Vekil olmak beni değil, ben vekil olmayı belirledim.”

Sizi motive eden, hayatımın filmi dediğiniz bir filminiz var mı? Hangi yönetmenin 
filmlerini beğeniyle izlersiniz?

Agora filmi ve Yunanlı matematikçi Hypatia’nın hayatı benim için tartışmasız başyapıttır.  
MS. 4. yüzyıldan kaç adım ilerde olduğumuzu o filmi izleyip anlayabiliriz. Bilimi, dinle 
cezalandırmaktan vazgeçmekte  kaç adım yol aldığımızı da. Woody Allen filmlerini 
beğenirim. 

Yemek ile aranız nasıl? Günlük yaşamınızda mutfağa giriyor musunuz? Yemek 
yapmayı sever misiniz? En çok sevdiğiniz yemek hangisi?

Yemek yapmayı çok ama çok severim. Güzel yemeklere düşkünümdür ama son iki yıldır 
tostla idare eder hale geldim. Çünkü güzel yemek hazırlamak zaman ve iyi malzeme ile 
olur. İkisi de bende yok diyelim. 

Hayatı doğalında ve akışında yaşayan hayat dolu bir kadınsınız. Yeri geliyor 
elinize mikrofonu alıyor Patrizio Buanne’ye eşlik ediyorsunuz yeri geliyor 
Taksim sokaklarında insanların içine karışıyor ve onlarla yürüyorsunuz.  
potansiyel değil, aktif bir insan olduğunuzu yaşadıklarınızdan görebiliyoruz.  
Motivasyon ve enerjiyi her zaman nasıl zinde tutabiliyorsunuz? 

Kendim nasıl yaşıyorsam milletvekili olmayı da aynı hayat biçiminin içine yerleştirdim. 
Vekil olmak beni değil, ben vekil olmayı belirledim desem.. 
Türkiye’de çok kritik bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum.  

“Artık altı boş bir milletvekilliğine kanıp, tavus kuşu edasıyla 
ortalıkta dönmenizin topluma bir faydası yok.”  
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Artık altı boş bir milletvekilliğine kanıp, 
tavus kuşu edasıyla ortalıkta dönmenizin 
topluma bir faydası yok.  Kendiniz gibi 
insanlar için, kendinizin de dahil olduğu 
hakları korumak ve savunmak için son 
duraktasınız. Bunun bir hayatta kalmak ya 
da yok olmak çizgisine ulaştığını biliyorsanız 
eski kalıplara sıkışmanız tamamen komik bir 
aptallık olacağını bilirsiniz.

Yalova’dan dönerken 
feribota binmiştim akşam. 
Kamyon sürücüleri de 
ordaydı. Onlara çay 
salonuna en kolay nereden 
çıkacağımı sordum.  Beni 
tanımışlardı ama birlikte 
oturup çay içmek onlara 
da bana da iyi geldi. Nasıl 
zorluklarla karşılaştıklarını 
ve hayatın onlara hiçte 
iyi davranmadığı üstüne 
konuştuk. O kadar mutlu 
oldular ki, Kartal girişinde bekletilip ceza 
yeseler de, bu seferlik aldırmayacaklarını 
söylediler. Bu güven bana çok iyi geldi. 

“…bir bacağım protez olduğu 
için her birimizden daha 
fazla düşe kalka yürüdüm…”

Hem engelli, hem kadın, hem de çok 
başarılı …  Bu başarınız 2010 yılında 
dünyanın en büyük sivil toplum 
örgütlerinden JCI Genç Liderler 
ve Girişimciler Derneği’nin verdiği 
Dünyanın En Başarılı 10 Genci ödülünü 
almanıza sebep oldu. Aynı zamanda 

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın 
Cesaret Simgesi Kadınlar ödülüne layık 
görüldünüz. Size ödülü takdim eden 
Hillary Clinton ödülü verirken “engelini 
bir güç haline dönüştürdü” diyerek, 
başarılarınızı övdü…  Türkiye’de bu 
başarınızın ve gücünüzün size geri 
dönüşünü nasıl yorumluyorsunuz?

Sanırım içgüdülerimle 
sabrımın sentezinden oluşan 
bir duygu güç veriyor. Bunun 
sıra dışı olduğunu içinden 
geçerken fark etmiş olduğumu 
sanmıyorum. Çok sonraları 
çevremden olağanüstü 
takdir alınca; ‘Sahi ben 
önemli bir şey mi yaptım?’  
diye kendime sordum. 
Ve daha sonraları benzer 
sıkıntılardan geçen insanlar 
tecrübemle ilgilendiklerinde 
bir mücadeleden geçmiş 

olduğumu kendim de fark ettim.

Çünkü her birimizin doğası tarifsiz 
zayıflıklarla yüklü... Her an teslim olmak 
mümkün. Ama sanmayın ki düz bir çizgide 
yürüdüm. Hepimiz gibi düşe kalka hatta bir 
bacağım protez olduğu için her birimizden 
daha fazla düşe kalka yürüdüm diyebiliriz.

Bu kaza bana hayatta önemli olan ve önemsiz 
olanları ayırt etmeyi öğretti. Kazalar ya da 
felaketler geçtiğinde insanın kendisini yanlış 
bir yerde bulması her zaman mümkündür.
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“Yanlış bir yere 
düşmemek için 

benim sorum şu 
oldu; 

İnsanların 
büyük çoğunluğu 

hayatın türlü 
zorlukları ile 

yüzleştiğinde ne 
yaparlar?” 

Metanetlerini korurlar. Cevap herkes için son derece netti. Ama gerçekte böyle olmadığını 
da hepimiz biliyorduk. Ve metaneti nereden elde edebileceğime dair hiçbir cevabım 
yoktu. İşin doğrusu onu nerede arayacağım hakkında da bir fikrim yoktu.  Kalbimin yahut 
beynimin kimyasında mı, genetik yapımda mı?  Yolu ne olursa olsun, insanın zorluklara 
karşı dayanma gücünü artıracak bir yol bulma fikri,  uğrunda mücadele etmeye çok değer 
görünüyor.  Sadece ölümün kıyısından dönmüş biri olarak bize hediye edilen hayatın 
çok değerli olduğunu ve olur olmaz kötümserlikle çarçur etmeye hakkımız olmadığına 
inanıyorum. Belki bu beni iyimser ve umutlu yapıyor.  



 30 31

sevi’ye gelenler Martı Mart 2014

“Şikayet ve yakınma yerine, ‘yapabileceğim ne var?’ diye düşünmek 
büyük bir enerjidir.”

Takipçilerinizin ve sevenlerinizin tabiri ile ‘aktif bir dünyalı’, 
‘aktif bir  vatandaş ‘ olarak  bu gün engeller konusunda sınırları aşmaya 
çalışan  kadınlar ve erkeklerin de aktif  bir vatandaş olabilmeleri için nasıl 
bir pencereden bakmaları gerekiyor? Bu motivasyonu nasıl sağlayabilirler 
ve toplum olarak engellere bakış açımızı nasıl görüyorsunuz? Beklentilerin 
ötesine geçebilmemiz için neler yapmalıyız?

Bence toplumun ortak küçüklük komplekslerinden ötürü güzele ve zengine ve güçlüye 
tapma hastalığının bir yansıması engelliler üstüne bu kadar utanç, merhamet ve saklılık 
duygusu hissetmek olarak görülüyor. Oysa en beceriksiz ya da en yoksun insanın da 
diğerleri eşit hayat hakkı olduğu kadar, hayata katacağı bir şey vardır. Önemli olan o 
savunmasızları kendilerini koruyabilecekleri yeteneklerle donatmaktır. Şikayet ve yakınma 
yerine, yapabileceğim ne var diye düşünmek büyük bir enerjidir.  O zaman kendi başlarına 
ayağa kalkabilirler. Dünya bunun parlak modelleri ile dolu. Mesela engelli İngiliz pilot 
Douglas Bader iyi bir örnektir diye düşünüyorum.

Dünyada ve Türkiye’de örnek aldığınız liderler var mı? Kimler ? En çok hangi 
özellikleri etkiliyor sizi?

Ben hep tekrarladığım üzere hayli romantik bir siyasetçiyim. Rol modellerim de buna 
göre oluyor. Mesela 18. yüzyılda  köle ticaretinin yasaklanmasını sağlayan İngiliz 
Parlamenter William Wilberforce ya da eski Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel benim için 
oldukça etkileyici modellerdir. Wilberforce’dan neden etkilendiğimi Amazing Grace filmini 
izlediğinizde göreceksiniz. Havel ise sanatçı, bu her şeye bedel. 

“Bizim evde ağlamak hele hele gözyaşını başkasına göstermek çok 
zayıflıktır.”

Sizi hep gülümserken görüyoruz. Sizi ağlatan nedenler neler olur?  Geçmişte 
sizi ağlatan nedenlerle şimdi ki nedenler arasında nasıl  farklar var?

Ağlamayı öğrenmedik.  Biz de, ağlamak hele hele gözyaşını başkasına göstermek çok 
zayıflıktır ve karşısındakinin duygularını manipüle etmek olarak terbiye aldık.  Eskiden de 
şimdi de sadece çok özel birisini kaybettiğimde gözyaşlarıma engel olamıyorum. Bir de 
ağır sosyal trajedilerde kendimi kontrol edemiyorum. Pencere olmadığı için ölen küçük 
bebek gibi mesela… Her hatırladığımda gözlerim doluyor.

Uzun, kısa yolculuklar, mitingler, açılışlar, toplantılar… hayatı hep hızlı bir 
tempoda yaşıyorsunuz. Mola sizin için nasıl bir anlam taşıyor ve mola’yı 
hakkıyla yaşadığınız, huzur bulduğunuz yer neresi oluyor? 

İstanbul’da deniz kıyısında bir kahvede oturabiliyorsam engin bir huzur bulurum.  
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Müsaade ederseniz size özel bir soru 
sormak istiyorum. Güzel ve çekici 
bir kadınsınız aynı zamanda da zeki 
ve yetenekli. Kadınların erkeklerin 
bir adım arkada olması gerektiğini 
düşünen bir toplumuz. Adımlarınızın 
önde olması, size yaklaşımları etkiliyor 
mu? 
“Erkekler güçlü kadından çekinir “ 
sözüne nasıl bakıyorsunuz? 

Hiç etkilediğini görmedim bugüne 
kadar. Mesela bir mitingde tanıştığım bir 
seçmenimiz bana “Elleri üşüyen adam” 
diye e mail atmıştı. Öyle devam ediyor 
yazışmamız.  Ben de çekinme yerine sanırım 
daha da fazla yakınlaşmaya dönüşüyor 
güçlü olmam. Pek çok zaman siz sözcüğü 
yerine doğrudan sen olarak konuşurlar 
benimle. Çok rahat hissediyorlar sanırım.

“Temel olarak bir toplumsal 
huzur sorunumuz var.”

Türk halkının psikolojisi hakkında 
bir araştırma yapıyor musunuz?  
Siyaset dünyasında halkın psikolojisi 
ve sosyal hayatı hakkında konunun 
uzmanlarıyla işbirliği içinde olabiliyor 
ve onlardan fikir alıyor musunuz? 

Ben siyasetçi olarak en çok halkın 
mutluluğuna değer veririm. Bu nedenle de 
pek çok konuşmamda; dünyanın en mutlu 
insanlarının yaşadığı,  Pasifik Okyanusunun 
güneyindeki küçücük ve yoksul ada devleti 
Vanuatu’yu örnek veririm. 

New Economics Foundation adlı kuruluşun 
yaptığı araştırma insanların yeryüzünün 
kaynaklarını har vurup harman savurmadan 
da, ellerindeki kısıtlı imkânlarla da mutlu 
olabileceğini gösteriyor. Biz o yoksul ülkenin 
birinci olduğu listede 98. sıradayız.

O halde temel olarak bir toplumsal huzur sorunumuz var. Siyasetçi halkın huzurundan 
sorumlu olduğuna göre bu konunun gündemin ilk sırasında yer alması gerekiyor ama ne 
yazık ki ideolojik savaşlar liste başı. Ben bu durumu anlamaya, nasıl çözeceğim üstüne 
kafa yormaya çok önem verdiğim için sürekli olarak sosyolog arkadaşlarımla konuşuyorum 
ve daha da önemlisi insanlara mutsuzlukları üstüne sorular soruyorum. Aldığım sonuçları 
iyi modellerle karşılaştırıp nasıl çözdüklerini anlamaya çalışıyorum.

Sosyal siteleri çok iyi ve aktif kullanan siyasetçilerden birisiniz. Twitter 
sayfanızı 548 bin kişi Facebook sayfanızı ise 298 bin kişi takip ediyor. Yorumları 
kendiniz mi yazıyorsunuz yoksa sayfanızı kullanan bir  ekibiniz var mı? 

Twitter sadece bana ait ama facebook’u gönüllü genç ekibimiz üstlendi. Gül ve Doğuş sağ 
olsunlar. Kimseye söylemeyin ama daha facebook hakkında en küçük fikrim yok.  Aslında 
sosyal medyayı daha aktif kullanmam gerekiyor, bu konudaki eleştirileri kabul ediyorum 
ama her gün o kadar ağır insani dramlarla karşılaşıyoruz ki, sanal olana yetişmekte 
zorlanıyorum.

5 Şubat tarihinde İnternet Sansür Yasası ile ilgili esprili bir paylaşımınız oldu. 

“İnternete Sansür Yasası geçerse yakında dumanla haberleşeceğiz. Tedbir olsun diye 
güvercin de yetiştirmeye başladık:))”

Türkiye’de yaklaşık 35 milyon internet kullanıcısı var ve bu sayı her geçen 
gün artıyor. Bu iletişim ağını kesmek insan haklarına da müdahale değil mi? 
Avrupa Birliği İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden veto çağrısı oldu. Sizce bu 
çağırı, süreci nasıl etkileyecek? Güvercinleri ne yapalım? 

BM daha yeni uyarı da bulundu. “İnternetle ilgili yasal düzenlemenin ifade özgürlüğü, özel 
hayatın gizliliği hakkı gibi ihlallere yol açabileceği kaygısını taşıyoruz.” New York Times 
daha yeni yazdı: “ İnternet yasasını onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın ifade hürriyetine yönelik saldırısına iştirak etti.” İnternet yasası, Türk 
demokrasisine yönelik son darbedir. Medyayı yargıyı, MİT’i, eğitimi, iletişimi yüzde yüz 
kontrol eden bir siyasi yapıyla karşı karşıyayız. Denetim sıfır, itiraz baskı altında, kala kala 
eski usullere kaldık, dumana ve güvercinlere…
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Hayatta öncelikleriniz var, önce çocuklar, kadınlar ve engelliler… Çocuklarla 
ilgili belgeselleriniz de var.  Almadovar’ın çöl çiçeği filmini izlediniz mi?  Sudan’lı 
manken Waris Dirie’nin hayatını anlatıyor. Sünnet edilen kız çocuklarının 
hayatını izlediğimde kız çocuğu olmanın sadece Türkiye değil bir dünya 
sorunu olduğunu görüyoruz. Siz de, Cezayir, Sahra, Mısır, Yemen, Lübnan, 
Suriye, Irak, İran, Afganistan, Cenevre gibi ülkelerde insan hakları konusunda 
çalışmalar yaptınız.  Filmde beni çok etkileyen bir sahneden yola çıkarak bir 
soru sormak istiyorum.

Waris, şiddetli ağrı sebebiyle hastaneye gittiğinde doktoru : “Senden alınanı 
geri veremem ama daha az acı çekmeni sağlayabilirim” diyor. 

Bir kız çocuğunun cesaretle yaptığı bir eylem, istemediği o dünyadan 
kaçışı ile değişen yaşamı ve Sudan’da  kız çocuklarının sünnet edilmesinin 
yasaklanmasına sebep olan yaşam hikayesi… Bu hikaye, sanki tek vücut 
olunursa, birçok şeyin değiştirilebileceğine inancımı arttırdı. Bu ütopik bir 
düşünce mi? 

Ütopya olmasa, insanın rüyası olmasa, gelişme olmaz. İnsan haklarını kabul etmek, 
toplumların kendilerine benzemeyenlerin hakları konusunda ikna olması uzun bir 
yolculuk… Biz bu konuda gerilerde kalan bir kültürüz. İnsan haklarının bir bütün paket 
olduğunu,  birbirlerine bağlı değerler 
olarak işlerlik kazandığını anlamak hayli 
yoğun bir empati gücü gerektiriyor. 
Hayvanlara özen gösterince doğaya da 
özen göstereceğimizi, kadınımızın canını 
yakmayınca çocuğumuzun da canını 
yakmayacağımızı anlamak için hayli yol 
kat etmek gerekiyor. Ben insan hakları 
bütününün toplumlara göre değişiklik 
göstereceğini kabul edenlerden değilim. 
Eğer gelenek ve kültür bu haklara karşı 
direnç gösteriyorsa değişmesi gereken 
onlardır hakların içeriği değil. 

Bizde yasalar,  modern toplumlarda olduğu gibi toplumsal değerlerden ve mutabakattan 
süzülerek oluşmuyor. Pek çok üst baskı ile yasa oluşuyor ve bu kültürle çarpışınca ortaya 
şiddetli bir direnç çıkıyor. Yasayı doğru eğitimle, doğru dini rehberlikle, doğru aile değerleri 
ile desteklemeden hayata uyarlamanız mümkün olmaz. Bu doğru tanımından kastım 
evrensel değer anlamındadır. Evrensel değer çıtanızsa her şeyi değiştirebilirsiniz. Yavaş 
olur, geç olur ama sonunda mutlaka olur.
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Türkiye’de ve dünyada küçük yaşta evlendirilen, yok sayılan kız çocuklarının 
acı çekmemelerini sağlayabilmek ve hatta onlara ait olanın canice ellerinden 
alınmamasını sağlamak mümkün mü? Bunun için nasıl bir çalışma yapılması 
ve nasıl bir yöntem izlenmesi gerekiyor?

Ben bu konuda BM İnsan Hakları Konseyinde  bu konuyla ilgili bir konuşma yapmıştım: 
“Temel hak ve özgürlüklere ait gelişmeler derin bir kültürün altında gömülü... Karşı 
karşıya olduğumuz bu büyük engeli; ancak Özgürlüklerle Gelenekleri uzlaştırmak için bir 
yol bulduğumuzda aşabileceğimize inanıyorum.

Örneğin, kadınlara karşı asit saldırılarıyla devam eden fenomene bakalım;  Kadınların 
cinsel taciz ya da aile anlaşmazlıklarına karşı direnen, zorla evliliği reddetmesi sonrasında 
yüzlerine asit dökerek cezalandıranlara karşı cezalar oldukça yüksek. Ama caydırıcı 
olmuyor. Kurbanların sayısı sürekli artıyor. Bu durumda asayiş güçleri veya hukuki irade 
güçlü davransa bile kültürel direnç iradesini aşıp engel olamıyor.
Başka bir kültürde, çocuk askerler veya çocuk gelinler ailelerinden satın alınarak, bütün 
tarafların rızası içinde istismar ediliyorlar.

Bundan böyle daha fazla hukuksal gelişmeyle değil, ancak kültürel önyargıları temizleyecek 
eğitim çalışması ve hesap verebilirlikle yol alabiliriz.

Bize geçmişten yoğun önyargılar ve ayrımcılık miras kaldı. Şimdi her türlü ayrımcılık 
ve nefret suçları ile çok yüksek seviyede mücadele ediyoruz.  Çünkü bize bırakılmış bu 
yükleri gelecek nesillerin omuzlarından kaldırmak asıl görevimizdir.”

Televizyon programı editörlüğü yaptığım dönemde taciz ve tecavüz konusunu 
işlediğimizde çok ciddi telefonlar aldık. Babası tarafından tacize uğrayan erkek 
ve kız çocukları aradılar programı. Orada bir şeyi çok net gördüm ki, anneler 
(kadınlar ) hep çocuklarının başına gelenlere sessiz kalmışlar. En büyük neden 
ise, toplum tarafından yargılanmak. Bu konuyla ilgili halkı bilinçlendirecek 
çalışmalar yapılıyor mu? Son dönemlerde haberlere düşen tecavüz ve taciz 
zanlılarının serbest kaldığına, hafif cezalarla kurtulduklarına şahit oluyoruz. 
Bu nedenler, gelecekte bu vakaların artmasında ne kadar etkili olur? Çözüm 
ne olmalı?

Aileler, alıcılar ve çocuklar anlaşmış 
görünüyorlar. Hiçbir zorlama izine 
rastlanmıyor. O halde bununla nasıl 
mücadele edeceğiz. Benim cevabım bu 
ortak rızayı meydana getiren  “derin kültür” 
ile mücadele etmek zorunda olduğumuzdur.

Kültürel kampanyalar üzerinde daha fazla 
odaklanmak gerekiyor. Katılımcı demokrasi 
için bunu bir kıstas haline getirmeliyiz. 
Belki de parlamenterler ve hükümetler; 
mevzuatları ve insan haklarını birlikte 
planlayıp, kapsamlı kültürel kampanyalardan 
da sorumlu olmalıdırlar.  Ben hükümetlerin, 
genel olarak davranış standartları için 
semantik insan haklarını bir referans gibi 
kullanabileceklerini düşünüyorum.
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Adalet ve hukuk kültürün içinden süzülüp gelmezse, kültürel kodlar hukuk kurallarına 
direnç gösteriyorsa bir anlamı yoktur. Hukukla  sokak arasında devasa bir uçurum olduğu 
için  bu konuyu çözemiyoruz. 

Siyaset dünyasında çocuk istismarlarının altındaki nedenleri araştıran bir 
sistem mevcut mu? İstismarda bulunanın ceza alması için neler yapılması 
gerekiyor? 

Ben ceza yerine, imkan tanıma sistemine inananlardanım. Toplumun çoğunluğunu ikna 
ettiğinizde, bazı kural bozuculara verilen münferit bir yaptırım haline gelir ki bu iyi bir 
sonuçtur. Toplumun çoğunluğu çocuğu korumak üzere hazırdır. Çocuk istismarı yukarda 
da anlattığım üzere esas olarak çocuk yoksulluğuna dayanır. Bu diğer yoksulluklara 
benzemez.  Yoksulluğun pençeleri, bir aileye uzandığında, bundan en çok zarar görenler; 
ailenin küçük üyeleridir. Yaşama, gelişme ve büyüme hakları riske atılmıştır.

Çocuk: yeryüzünün maliyeti en pahalı servetidir. Kadına çok çocuk tavsiye ettiğinizde,   
onlara nasıl bakılacağını, geleceklerinin nasıl güvence altına alınacağını, hakkı olan 
refahtan: yolsuzluğa, dilenciliğe, suça bulaşmadan nasıl pay alacaklarını da sunmak 
zorundasınız.  Sunmuyorsanız, çok çocuk, perişan çocukları için acı çeken, daha perişan 
kadınlar topluluğu yaratırsınız ama bununla da kalmaz, istismara çok açık çocuklar 
topluluğu yaratırsınız. Bundan sonra söylediğiniz popülist süslü cümlelerin gerçekte hiçbir 
manası yoktur. 
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Birçok orta yaşlı insanın Gezi’den sonra gençliğe bakışı değişti. Gençlik ve 
Gezi … Bu iki kelime sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Gezi mağduru 
çocukların anne ve babalarının gözlerinin yaşı diner mi sizce? 

Gezi bir ayaklanmadır ama ayaklanmaların her zaman kolay ve hazır bir tanımı vardır; 
Kentlerin yoksul kesimlerinde, sosyal yabancılaşma, genç işsizliği, polis ve/veya ebeveyn-
den nefrete dayanan kültür normları tetikleyicidir. Ayaklanmalara karışan gençlerin kendil-
erini bulundukları topluma ait hissetmemeleri belirleyici oluyor. Benim de bir parçası old-
uğum Gezi’de böyle olmadı; Ayaklanmamızda yoksul mahallelerin derinliklerinden gelen 
bir çığlıktan çok,  bize dikte ettirilen hayatı reddeden bir itiraz vardı. Gezi gençleri; sosyal 
yabancılaşma duygusu ile incinmiş değillerdi.  Ebeveynleri ile ilişkileri annelerin yiyecek, 
babaların gaz maskesi taşımasıyla görüleceği üzere oldukça yakındı. Sürüldükleri uçuru-
mun kıyısından var olabilme azmi doğmuştu.  Sokak;  ırk, din, hayat tarzı gibi konulara 
bakmadan kendi gerçeğine sadıktır. Gezi bu sadakatin patlamasıydı. Sanırım, herkes, 
güven içinde olmak;  iyi eğitim almak, onurlu çalışmak;  özgürce öpüşebilmek ve eğle-
nerek yaşamak istiyor.

Otoriterliğe itaati, insan doğası sanan iktidar için Gezi protestosu gerçek bir şaşkınlık 
oldu. Şaşkınlık geçtikten sonra da şiddetle terbiye edilmesi gereken bir itaatsizlik… Bizde, 
kültürel olarak, gençlerin büyüklerine karşı bir fikir ileri sürmesi saygısızlıktır... Bu nedenle 
Gezi ağaçlarını hükümete karşı korumak, gelenekçiler tarafından otoriteye karşı terbiye-
sizlik olarak algılandı.

Acı düştüğü yeri yakar. Burada gözyaşlarının dinmesinden ziyade kaybettiklerimizin bize 
canlarıyla kazandırdıkları özgürlükleri onların hatırası adına ve pahasına korumak esastır. 
O zaman gözyaşları dinmese de kederli hüzünlü bir huzura dönecektir. 
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Çok yiyor, obeziteyi dünyanın en yaygın salgın hastalığına dönüştürüyoruz. Kolestrol, 
yüksek tansiyon, damar sertliği, kalp, ortopedik sorunlar ve tabii beraberinde onlarca 
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik derdi kaderimiz haline getiriyoruz. 

Alışveriş ve tüketim çılgınlığı yaratıyor, borç harç ödemek için yaşar/çalışır hale gelip, ken-
dimizle beraber dünya kaynaklarının, çevrenin ve aslında birbirimizin canına okuyoruz. 

Kısacası biz bunu hep yapıyoruz. Obeziteye eğilimimiz var ve şimdi yeni bir türünü daha 
yaratmış bulunuyoruz ki ona da “Dijital Obezite” diyoruz. 

Evet ışık hızında başlayan ve ilerleyen Dijital Devrim hepimizi “dijital obezlere” dönüştürdü. 
Çoluk, çocuk hepimiz dijital obez, hatta digiholic-dijikolik olduk ve ileri seviyede FO-
MO’muz var. Ve daha işin başındayız...

Dijital Obezite, 
Dijikoliklik, 
Dijital Detox, 
Dijital Fitness

Ufuk Tarhan
@futuristufuk

Biz bunu hep yapıyoruz. Biz insanlar... Dur durak bilmiyoruz. 

İnternetin gelişimi ile...

- Önce masalarımıza desk-top bilgisayarlar olarak yerleşen, 
- Sonra dizlerimize, kucağımıza lap-top’lar olarak oturan 
- Daha sonra sinsice avucumuzun içine mobil ve akıllı telefonlar, tabletler olarak giren 
- Şimdilerde parmaklarımızın ucuna kadar inen ve Google Glass’la göz bebeklerimize 
yerleşmek 
  üzere olan 
- Hatta derimizin üstüne, altına dijital dövmelerle, giysilerimizin, aksesuarlarımızın içine 
  “weearable/giyilebilir” teknolojiler olarak döşenebilen dijitler artık “dijital tsunami, bilgi 
  tsunamisi” ne dönüştü. 

- Hatta bırakın bizi, insanları “şeyler de birbirleriyle haberleşir” (M2M, V2V) hale geldi. 
Trafik    
   lambaları ile arabalar, navigasyon cihazı, mobil sağlık uygulamaları dediğimiz şeyler, 
kendi 
   kendilerine gideceğimiz yolları, sağlık durumumuzu falan konuşmaya... 

- Robotlar topa girmek üzere saha kenarında ısınma hareketlerine başladılar. 

İşte bunların hepsi de her an, her yerde çeşitli cihazlarla birbirine bağlı/bağımlı Hyper 
Plugged, Hyper Connected / Hiper Bağlantıda, Hiğer Bağlı diye tabir edilen yeni tür bir 
insanlık yaratıyor. 
Ve bu bizi ürkütüyor...
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İlk başlarda sevinmiştik...

“Ayyy ne güzel birbirimize bağlanıyoruz, artık her şeyden, her an, jer yerde haberimiz 
olacak!” diye. Gözlerimiz doluyordu, Nokia’nın ünlü “Connecting People” sloganı ve o ünlü 
“din din din dong...” cıngılı ile. Ancak sonra o meşhur, “işaret parmakları birbirine uzanan” 
iki insan elinden biri dijital, robotik olanla yer değiştirmeye, işin de tadı kaçmaya başladı.

Dijitalleşmenin ve mobilleşmenin ilk aşamalarda hissettirdikleri; tıpkı aç ya da susuz in-
sanın yemeğe, suya kavuştuğu ilk anlardaki sevinci, yüksek hazzı, tatmini gibiydi.  Ohhh! 
sonunda açlığını hissettiğimiz şeye kavuşmuştuk. Ancak karın doyduktan sonra yemeye 
devam edince bedenimizin şişmesi gibi, dur durak bilmeden bağlanmaya, bilgi almaya 
vermeye devam edince de beynimiz şişmeye başladı.

Her gün; 

- İnsanlar en çok cep telefonlarını kaybetmekten, unutmaktan korkuyor, rahatsız oluyor 
- İnsanları en çok internet bağlantıları olmayınca panikliyor 
- İnsanlar uyanır uyanmaz ilk, uyumadan önce en son cep telefonlarına bakıyorlar 
- İnsanlar ortalama 5-6 dakikada bir mesaj kontrol ediyorlar 
- Tuvaletlerde, kalabalık yerlerde en çok unutulan, çalınan şey mobil cihazlar

türünde bilgiler, sayılar veren anket, araştırma okuyoruz. Buradan ve buradan dünyanın 
dijital, sosyal medya vb. rakamlarına, gidişatına göz atabilirsiniz. Ki bu rakamlar da çok-
tan artmıştır bile...

Tüm bunlar insanlığın ve çeşitli cihazların top yekûn, birbirine 7/24 bağlandığını ve hızla 
ve daha da yaygın, derin biçimde bağlanmakta olduğunu gösteriyor. Çocuklar, gençler, 
yetişkinler üzerindeki çeşitli deneylerle, gözlemlerle etkileri, olası riskleri ve önlemler 
vb. konularında daha fazla bilgi edine, anlama ve çare bulma ihtiyacımızı tatmin etmeye 
çalışıyor. 

Martı dijital gelecekte Martı Mart 2014

Henüz çareler, tedaviler vb. hakkında belirginleşen, netleşen pek fazla bir şey yok an-
cak, aşağıda sıraladıklarım bu konularda ön plana çıkanlar en son konuşulanlar arasın-
dan sizin için derlediklerim;

Dijital obezite ya da bağımlılıktan kaçmak, dijitlerden arınmak için Dijital Detox, Dijital 
Diyet öneriliyor. Hatta Dijital Detox kampları, Dijital Diyet programları ve eğitimleri yurt 
dışında ciddi birer iş alanı olma yolunda ilerliyor. Bunlarda çoğunlukla önerilenler ya 
kendi iradenle 1 gün, 1 hafta vb. hiç bir elektronik haberleşme cihazına dokunma ya da 
bu amaçla yapılan kamplara, seyahatlere katıl türünde. 

Dijital huysuzluk, dijital yorgunluk, dijital keyifsizlik gibi kavramlar artık sıkça kul-
lanılıyor.

FOMO  nun (Fear of Missing Out) yerini JOMO (Joy of Missing Out) almalı deniyor. Yani 
yetişememe, geride, eksik kalma korusunu boş verelim, koy verelim. Geride ve de eksik 
kalmanın tadını çıkaralım görüşüne hakim insan sayısı artıyor.

Bazı kesimlerde “analog” yükselen trend olarak gösteriliyor.  Doz aşımı dijitalleşme ve 
sosyal medya kullanımından yılan, hızla gelen robotlaşmadan korkan insanların eski 
tip, analog eşyalar, yaşam ve düşünce tarzına eğilimi arttırdığını savunuyor. “Dijitalin 
analogla imtihanı” diyenler yaygınlaşıyor...

İnsanlar, özellikle gençler dijital kalabalık ve çokluk içinde giderek yalnızlaşıp, daha az 
konuştup, daha az bakıyor. Baksa da görmüyor, hissedemiyor. Google Glass yaygın-
laştığında da top yekin şaşılaşacağız herhalde...
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Özellikle ve aslında başımıza bunları saran Silikon Vadisi’ndeki dâhiler başı çekiyor ve bir 
takım teknoloji guruları diyor ki; Çocuklarımız nasıl olsa zorunlu ve çok kolay biçimde 
dijital cihazları kullanacak, kaçınılmaz olarak eğitimlerinin teknik, teknolojik kısmını dijital 
yollardan alacaklar. Bu yüzden okullarda “insan olmayı” öğrenecekleri, bilişsel becerilerini, 
analiz, anlamlandırma kabiliyetlerini geliştirecekleri “geleneksel + dijital” karması hibrid 
eğitim almalılar.  

Dijital yorgunluk ve dünyanın hızla değişen yeni tüketim, yaşam alışkanlıkları “minisumer, 
minimalist tüketici, türetici” kavramlarını öne çıkarıyor. Firmaları bu konularda tekrar 
düşünmeye zorluyor.  Tiny House trendi ile ufak, derdi/sorumluluğu az evlere ve yaşam 
tarzlarına eğilim yükseliyor.

“Festina Lente Yavaş yavaş acele edin” türünde hareketleri yaygınlaşıyor. 

Ve sonuç...

Burada tüm yukarıda bahsettiğim sıkıntıları, halleri özetleyen şahane bir video var. 
Bambaşka bir ülkedeki insanları yansıtıyor ama eminim izleyince hepiniz, “aaa aynı biz!” 
diyeceksiniz. 

Burada da Coca-Cola Social Media Guard videosunu bulacaksınız. İzleyin... Çok 
düşündürücü...

Doğrusu, yanlışı nedir? Henüz hiç birimiz bilmiyoruz, ancak olası sıkıntıları görebiliyoruz. 
O halde “uygun” olan analog-dijital bileşimi yaratmak üzere daha çok düşünmeli, 
çabalamalıyız. Sanırım bu yolda en yararlı ve önerilen şey “her şeyin insan için” olduğunu, 
olması gerektiğini merkezde tutmak olacak. 

Demek ki artık bir ödevimiz daha var; Dijital Fitness... Yapabilen beri gelsin:) Hepimize 
öğretsin!
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Siz değişmeye başladıkça çevrenizin de 
değişmeye başladığı görmek sizi şaşırtır mıydı?

zihince Martı Mart 2014

‘Sorun’ olarak tanımladığınız tüm şeylerin listesini yapın ve bunların çözümlerinin 
Cem Yılmaz’ın esprisini yaptığı gibi içimizde olduğu bilin. Hemen burada. Bunu 
özümsedikten sonraki ikinci aşamada soru: Değişimi ne kadar istiyorsunuz?

Bu değişim için seçimler yapmaya gönüllü müsünüz?

Byron Katie’nin “Olanı Sevmek” isimli ünlü kitabında detaylı bir şekilde anlatılan “Çalışma” 
ile başkalarına yönelttiğiniz eleştiriler, yargılar, hükümler tersine çevirme metotu ile size 
yansıdığında gerçeği fark etmeye hazır mısınız?

Siz değişmeye başladıkça çevrenizin de değişmeye başladığı görmek sizi şaşırtır mıydı?

Buda’nın dediği gibi, insan bir mağaranın içinde bile aydınlansa, tüm insanlığa ve gezegene 
katkısı olur.

İçimizde...

Hiç uzaklara gitmenize gerek yok, hiç bir zaman birini 
beklemenize veya hiç bir zaman doğru anı beklemenize 
gerek yok.

Deniz Öztaş
@denizoztas
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Çaresiz olduğunuz fikrini bırakıp korku ve öfkenin içinizde eriyip gittiğine şahit olmak ister 
misiniz?

Kapanmak yerine genişlemeyi seçer misiniz? 

Seçimlerinizin sonucunda ortaya çıkacak sonsuz olasılıklara hazır mısınız? 

İşte tüm bunlar için bazı öneriler:

1. İlk adım, görmeyi umut ettiğiniz değişiklik bizzat kendiniz olduğudur. Tüm maskeleri, 
yargılarınızı, inançlarınızı ve dışarıdan satın aldığınız duygu ve düşünceleri bırakırsanız 
ortaya kendiniz kalacaktır.
2. Herkes, her olay sizin içindir. Bu sistemin içinde olduğunuzu kabul edin. Bunu bir fırsat 
olarak görün.
3. Işık olun. Gülümseyin. Olumlu enerji yayın. 
4. Genişleyin. Derin bir nefes alın ve bedeniniz merkez olarak kalmak üzere genişlediğinizi 
hayal edin, gözünüzde canlandırın. Evren kadar olduğunuzu hissedin. Ve dönüp dert 
ettiğiniz konuya bakın. 
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5. Geçmişin oluşturduğu hapishaneden kurtulun. Geçmiş bir illüzyondur. Gelecekte 
olaşacak şimdileri ise bu andaki seçimleriniz belirleyecektir.
6. Acele etmeyin. Evrende yalnız değilsiniz. Dilediğiniz değişikliklerin gerçekleşmesi için 
taşların yerine oturmasına müsade edin. Hiç beklemediğiniz olaylar sonsuz olasılıklara 
götürecektir. Yargısız, nedensiz olanı sevgiyle, tutkuyla, bilinçli bir şekilde takip edin...
7. Güç ve otorite ile olan ilişkinizi kopartın. Bunlara çok mu ihtiyaç hissediyorsunuz? 
Olmamasından korkuyor musunuz? Bunları temizlerseniz, akışkan ve mütevazi olabilir-
siniz. Güç ve otorite sizi yoldan çıkartır.
8. Sahip olmaya çalışmaktansa olmaya dikkat edin. Dış sembollere olan ihtiyacınız azalır.
9. Her zaman büyük resme bakmaya çalışın. Parça parça değerlendirmek sizi yanıltabil-
ir.
10. Evrende hiçbir şey durağan değildir. Öğrenmeye, keşfetmeye, algılamaya devam 
edin.
Birlik olmakla, yargısız bakış açıları hakkında bilgeliğiniz artırın. Pratik yapın.
11. Her gün gülün, şarkı söyleyin, dans edin, sessiz kalın.
12. Dünyadaki güzelliği fark edin ve bağlı olduğunuzu hissedin. 
13. Kalbinize, sevgiye ve iç bilişinize güvenin.
Genişlemeye ve kişisel devriminizi yaratmaya hazır mısınız?
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“Amacı olmak, herşeyden once bir işe yaramak, 
birşey için savaşmak ve yaşadığı için bir fark 
yaratabilmişlik demektir”. -Carl Jung

Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, görev 
aldığınız iş ne olursa olsun, ya da herhangi 
bir yerde çalışmamış olun; “hayattan neyi 
istediğimiz ve neyi amaçladığımız” çok 
önemli. Örneğin, finans departmanına 
Uzman Yardımcısı olarak başlayıp, sonrasında 
sırasıyla Uzman, Yetkili Yardımcısı, Yetkili, 
Şef, Koordinatör olmak mümkün pekala 
iyi çalışarak… Ancak çalışma hayatındaki 
etiketler, içlerinde bir “fayda” anlamı 
taşımıyorsa, ‘yaşam amacınız’ için yetersiz 
kalır. 
Burada şu noktayı ayırt etmekte fayda var: 
İş hayatında amacınız bölümünüzün başına 
geçmek; sizi kariyer hedefinize  götürebilir. 
Ancak hayat hedefine ulaştırmaz… 

Özellikle üniversiteye hazırlık veya iş arama 
gibi zorlu süreçlerde, belirli bir amacınızın 
olması gerekiyor. Birçok kariyer sitesi, iş 
arayan adayları,  hangi pozisyon, hangi 
sektör  veya  hangi  şirketlerde çalışmak 
istedikleriyle ilgili olarak yönlendiriyor. 
Okullarda da, üniversite adayları, rehberlik 
hocaları veya branş öğretmenleri yardımıyla, 
kendilerine okuyacakları bir bölüm, ileride 
çalışmak istedikleri bir alan, bir meslek 
belirlemeye çalışıyorlar.

Neyi
Amaçladığınız 
Çok Önemli

Zeynep Kıyak
@zeynepscutari

Amacı   veya  hedefi olmamak, hemen hemen her yerde karşımıza 
çıkan bir kavram. Yapmak istediklerimizle ilgili çalışmaya 
başlamak, işin en önemli adımı gibi gözükse de, ulaşmak 
istediğimiz noktayı bilmek gerekiyor.   



 52 53

Birçok internet sitesinde hazırlanmış CV örnekleri var. İş arayanlar, bu hazır CV’leri 
kopyalayarak kullanıyorlar. Ancak bunu yaparken de, bazı ayrıntıları farketmiyorlar.  Mesela 
bu CV örneklerinde “Kariyer Hedefi” diye bir ifade var. Karşılığında da şöyle yazmakta : 
“Kısa vadede, çalışacağım şirket için, verimli olmak ve katkı sağlamak; uzun vadede ise, 
yönetici olmak” …

İş arayan veya başvuruda bulunmak isteyen adaylar için, örnek teşkil etmesi amacıyla 
hazırlanmış bu ve bunun gibi özgeçmiş örneklerindeki Kariyer Hedefi, Hobiler, Sosyal 
Aktiviteler gibi alanlar, çoğu zaman, hiç değiştirilmeden, aynen kullanılıyor. Böyle olunca 
da, hayattan beklentisi, amacı, isteği, hedefi birbiriyle aynı olan özgeçmişler çıkıyor 
karşımıza.

alternatif İK sözlüğü

Neden?

Belirlediğimiz bir yol, bir çizgi olmadığından mı, hedeflerimizi belirleyemediğimizden mi, 
yazmak zor geldiğinden, kopyalayıp yapıştırmak daha kolay olduğundan mı, yuvarlak 
cümlelerin işveren için, garantör etki yarattığını düşündüğümüzden mi?  
Kişinin kendisine bir amaç belirleyememesinde,  mutlaka sosyo-ekonomik şartlar etkilidir 
ancak, hedeflerimizin veya hayatta bir amacımızın olması çok önemli. Herkes özel, herkes 
biricik, tek değil midir? Bu yüzden hedefledikleri, istedikleri, amaçları da özel  olmalıdır. 

Yaşamımızın amacı, sanki düz bir çizgi gibidir, uzar, gider. Hedefler ise, bu çizginin 
üzerindeki belirli duraklardır. Bir hedefe yönelirsiniz, onu elde edince, o noktaya varmış 
olursunuz. Elde edince, biter. Oysa amaç çizginiz sona ermemekte, hayat boyu devam 
etmektedir. 

Pazarlama alanında uzmalaşmak, çok iyi bir aşçı olmak, yaptığı  resimler için ileride sergi 
açmak, okullara giderek gönüllü çalışmalar yapmak, hedefler için örnek verilebilir.  
Peki, yaşamımızın amacı nedir? Yaşam amacı, daha değişik bir olgu. Bir istek, bir yöneliş, 
durmayan, sonu gelmeyen, biz yaşadığımız sürece de yaşayan bir çizgi.

Bunu bir örnekle somutlaştıralım : Lise eğitiminiz boyunca çalıştınız, hedefinizde tıp 
fakültesini kazanmak vardı, üniversite sınavına girdiniz ve en çok istediğiniz okulu, tıp 
fakültesini kazandınız. Başarılı bir üniversite öğrenimi geçirdiniz ve doktor olarak mezun 
oldunuz. Bir hastanede görev yapıyorsunuz. Ama bulunduğunuz yere yakın bir köyün, 
sağlık bakımını da gönüllü olarak üstlenmişsiniz. Belirli aralıklarla köye gidip, hastalara 
ücretsiz bakıyorsunuz. Oradaki insanların sorunlarını dinliyor, çözümler üretmeye veya 
yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. 

Burada, üniversiteye gitmek, doktor olmak hedefleri oluşturuyor. Yaşamın amacı “İnsanlara 
hizmet” veya “İnsan sevgisi”.
Araçlar gelip geçicidir; amaçsa kalıcıdır. Amaç, olumlu olmalı; yeteneklerinize ve gerçeklere 
uygun olmalı. Yararlı olmalı. Sizi mutlu eden bir eylem olmalı. 
Çünkü,   

“Amacı olmak, herşeyden once bir işe yaramak, birşey için savaşmak ve yaşadığı için bir 
fark yaratabilmişlik demektir”. Carl Jung

“Birlikte yaşıyoruz. Onun için, hayatmızın amacı, başkalarına yardım etmek olmalıdır. Eğer 
yardım etmiyorsak, bari zarar vermemeye çalışalım” Dalai Lama

Martı Mart 2014
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Kendi aydınlanma yolunuzda 
yürüdükçe işinizde ve 
ilişkilerinizde daha etkili 
olabileceksiniz. Kendi ol’mak 
etrafınızdakilere de verdiğiniz 
büyük bir armağandır.

Kendin Ol’mak 
Özgürlüktür.

Neden Kendin Ol’mak ?
Kendin ol‘mak en önem verdiğim ve eğitim süreçlerimden sonra 
çıkardığım gerçek bir sonuç benim için. Bunun üzerine atölye 
çalışmaları, eğitim seminerleri  veriyorum. Eğitim süremiz haftalık 
buluşmalarla 5 hafta sürüyor. İlk hafta sonrasında katılımcılar  
farkındalıklarını paylaştıklarında ben bile şaşırıyorum.

Öznur Yılmaz Berk
@oznurum

Bu yüzden size bu ay ki yazımda biraz Kendin 
Ol‘mak ve zihin kullanımımız konusunda 
bilgiler paylaşmak istedim. Kendin Ol’makla 
ilgili bilgelik çok eski den beri dile gelmiştir.

Latince  ‘’nosce te ipsum’’ Türkçesi 
‘’Kendini Bil’’ bu deyiş düşünce tarihinin 
en eski şeklidir. Çağlardan beri günüzmüze 
kadar gelmiştir. Sufi dergahlarında benzer 
anlamlar kullanılmıştır. Yunus Emre 
“İlim İlim demektir İlim kendin(i) 
bilmektir’’ söylemiyle  dile getirmiştir. 
Hacı Bektaşi Veli “Sen seni bil seni, sen 
seni’’ 

olarak bu felsefesini belirtmişti. İnsanın 
kendini tanıması, anlaması, benliğinin 
farkında olması gerekliliğine vurgu yapan 
bu söylemler, zamandan ve mekandan  
arınarak günümüze kadar aktarılmıştır.

Kendini tanıma; tüm insanlarda ortak 
bir süreçtir. Kişide bazen gerilim, bazen 
heyecan yaratan, fiziksel ve psikolojik 
içerikleri olan özel bir süreçtir. Kişinin ben 
farkındalığı üzerine kurulmuştur. Kişilik 
ben’in tüm anlamlarıdır.
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Kişinin kendisini oluşturan benlik 
önce bedenle başlar. Kendini tanımak 
özgürlüktür, sınırsız olmaktır. 
Akıldır, zekadır, dengede olmaktır. 
Sürekli değişmektir. Bazen de 
aynı davranmaktır. Zamandan ve 
mekandan bağımsız olabilmektir. 
Enerjidir, güvendir. Beni bilmek 
benliği bilmek. Kendin Olmak eşsiz bir 
farkındalıktır.

Eğer farkındalık gelişmez ise insanın 
kişiliğinin zayıf ve güçlü yanlarını bilmez. 
İnsan kendini tanırsa ,hatalı olduğu, bağımlı 
olduğu her şeyi serbest bırakabilir. Özgür 
olmaktır bunun karşılığı. Aslında insanın 
kişiliği onun hayatıdır. Yaşam, bir anlamda 
bir yaşama yolu aramaktan çok insanın 
kendisini tanımasıdır. Kişilik yaşamın düğüm 
noktasıdır. İnsani ilişkilerin temeli de kişilikte 
bulunabilir.

Peki biyolojik sürecimiz nasıl işliyor dersek, 
beynimizin 100 milyar nöron ve 1.1 trilyon 
hücresi ile 1.5 kilogramlık bir tofuya benzer. 
Diğer nöronlarla  bağlantı sağlayan ve 
sinaps denilen ortalama 5000 bağlantı 
noktası bulunmaktadır. (Liden 2007)

Bir nöron saniye de 5-50 sinyal gönderir. Her 
sinir sinyali bir bilgi parçasıdır. Kalbimizin 
kan pompaladığı gibi sinir sistemimizde 
bilgi pompalar. Bu bilgilerin büyük bir kısmı 
asla bilincinde olamayacağımız “şeydir”. 
Zihin, stres karşısındaki tepkilerimiz, 
sahip olduğumuz bisiklete binme bilgisi, 
kişilik eğilimleri, umutlarımız, rüyalarımız 
ve okuduğumuz bu satırların anlamını 
düzenleyen sinyalleri içermektedir. 

Beyin zihnimizin hareket kaynağı ve 
şekillendiricisidir. Öylesine meşguldür ki 
vücut ağırlığımızın % 2 sine dek gelmesine 
rağmen tüm oksijen  ve glikozun %25 ini 
kullanır.(lammert2008)Bir makine gibi harıl 
harıl çalışır ,görevlerini yerine getirir.

Bilinçli zihinsel olaylar, bir akarsu içerisinde 
bir an oluşup hemen dağılıveren küçük 
girdaplar gibi, saniyeler içinde gerçekleşir 
veren geçici sinaps birlikleridir. 

Hayatın bir çok rengi pek çok zevkli, neşeli 
yönü olmakla birlikte rahatsızlıkları, acıları 
da eksik değildir. Sadece biz insanlar, 
gelecek için endişelenir, geçmişten pişmanlık 
duyar, içinde bulunduğumuz durumda 
dolayı kendimizi suçlarız. İstediğimizi elde 
edemediğimiz zaman sinirlenir, hoşumuza 
giden bir şey sona erdiğinde boşluk 
yaşarız. Acı çektiğimiz gerçeği bize acı 
verir. Canımızın yanmasına üzülür, üzgün 
olmamıza üzülürüz. Mutsuzluğumuza, 
tatminsizliğimize  büyük ölçüde neden olan 
bu tür bir acı hissi beynimizin bize oynadığı 
bir tür oyundur aslında.

Burada üç olgudan bahsetmemiz gerekir. ERDEM, FARKINDALIK, BİLGELİK. Beynimizin 
bu üç temel  olguyu  destekleyen  üç temel işlevi vardır. Düzenleme, öğrenme  ve tercih. 
Beyin, bir dizi birbirine bağlı tetikleyici ve baskılayıcı eylemler üzerinden hem kendisini  
hem vücudumuzda ki sistemleri düzenler. Beyin yeni devreler oluşturduğunda yada 
eski devreleri koparmak veya güçlendirmek suretiyle öğrenir. Kendisi için değerli olan 
deneyimleri tercih eder. İşte  önemli tüm zihinsel faaliyetlerde bu üç işlevi görürüz. Erdem 
olumlu eğilimlere bizi teşvik ederken olumsuz eğilimlerden bizi uzak tutar. Farkındalık 
yeni şeyler öğrenmeyi sağlar ve geçmişte öğrenmiş oldukları üzerine daha sağlam bir 
farkındalık oluşturur. Bilgelik daha büyük zevkler elde etmek için önemsiz keyiflerden 
vazgeçmek gibi tercih hakkını kullanır. Aydınlanma yoluna çıktığımızda, bulunduğumuz 
yerden başlarız yola. Sonra çaba göstererek erdem, farkındalık ve bilgelik ile güç kazanır. 
Kendimizi daha mutlu, daha sevgi dolu hissederiz.

Gerçek doğamız, özümüz saf, huzurlu, bilinçli, aydınlık, sevecen ve bilgedir ve bu öz, 
gerçekliğin özü ile biz ona ne dersek diyelim  zaten o gizemli bir şekilde temas halindedir. 
Bu özümüz geçici olarak stres, çeşitli endişeler, öfke ve doyurulmamış arzuların karanlığına 
gömülse de her zaman ordadır aslında.

Dünyada öyle biri var ki bu kişi karşısında sizden daha güçlüsü yok. Kim bu? Gelecekte 
ki siz. Alın onu avuçlarınızın içine, kaderi sizin göstereceğiniz özene bağlı… Geçmişi 
değiştirmek mümkün değil, bu konuda her şeyi olduğu gibi kabul  etmek, iyi bir gelecek 
için kendinizi yanınıza almalısınız.

Kendi aydınlanma yolunuzda yürüdükçe işinizde ve ilişkilerinizde daha etkili olabileceksiniz. 
Kendi ol’mak etrafınızdakilere de verdiğiniz büyük bir armağandır.

Kaynak
Zihin Kullanma  Kılavuzu Dr.Rick Hanson ve Dr. Richard Mendus
Kendine İyi Bak Doç Dr. Uğur Batı
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Ayşe Kulin ile son kitabı Hayal’i konuşmayı planlarken, gündeme 
bambaşka konularla geldi kendisi. Bu röportaj, hem ona yönelen 
eleştirilere kendisinin yanıwtı oldu, hem de Hayal kitabının soh-
beti. 

Ayşe Kulin’in 

Hayal’i 
Gülşah Elikbank
@gulsahelikbank

-Son kitabınız Hayal’in çıkış noktasından bahsedelim önce isterseniz, daha önce aile 
geçmişinize dair yayınlanan kitaplarınız olmuştu. Hayal’in farkı ne? 

Öncekiler aile hayatımı, çocukluğumu, okul yıllarımı, evliliklerimi ve doğumumdan 1983 
yılına kadar ülkenin içinden geçtiği sosyal çalkantıları anlatıyordu. HAYAL 1983’den bu 
güne çalışma hayatımın ve yazar oluşumun hikayesidir. 

Yeni yazarların en büyük derdi iyi bir yayınevi bulmak. Yazarlıkta ustalaştıktan sonra 
da yayınevi derdinin bitmediğini görüyoruz Hayal’de. Sizin yayınevi değiştirme karar-
larınızın altında yatan neden neydi? 

Yeni yazarlar benden çok daha şanslılar. Her konuda kitap için, hatta ilk romanlar için 
dahi, bir yayınevi var artık. Benim de baştaki  kötü şansım değişmiş durumda. Çünkü 
artık çok iyi ilişkiler içinde olduğum iki yayınevim var,  Remzi Kitabevi  ve Everest.
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-Yine Hayal’in üzerinden gidersek; güzel ve başarılı bir kadın olmak, bir de üzerine “best 
seller” yazarı olmak, bu ülkede nasıl bedeller ödetiyor insana? 

Benim yaşıma gelen kadınlara güzel kadın denmez. Güzellik gençliğe yakışan bir sıfat-
tır. Bu ülkede bedelleri başarıdan dolayı mı yoksa önyargılardan, inatlardan, yazılanı, 
söyleneni ters anlamak yüzünden mi ödüyoruz, emin değilim. Ben hep o yüzden ödedim 
de...Yazdığı yanlış anlaşıldığı için öldürülen değerli bir insan da var, utmayalım.

 -Ülkemizde üretken bir yazar olmak pek de hoş karşılanmıyor. Siz de son dönemde 
epey üretkendiniz, her yıl bir romanla buluşturdunuz okurlarınızı. Siz yazarın üretkenliği 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Diğer yazarlar ne sıklıkta yazar bilemem ama ben kendi hesabıma kaybettiğim 25 yılın 
acısını çıkarmaya çalışıyorum. Ayrıca bu dünyadaki vaktim daraldı fakat yazmak iste-
diklerim bitmedi. Bu yüzden biraz aceleci davranmak zorundayım. 

-Merak ediyorum da, en çok tepkiyi alan kitabınız Türkan Saylan’la ilgili olan mı yoksa 
Gizli Anların Yolcusu mu oldu?

Ne TÜRKAN ne de GİZLİ ANLARIN YOLCUSU. En büyük tepkiyi BİR GÜN almıştı vak-
tiyle. Çünkü kimsenin dokunmaya pek cesaret edemediği bir konuya dokunmuştum 
yine. İki halkın arasında nefret ve çatışma değil sevgi ve birliktelik olmasını destekley-
en ve barış adımının Türk tarafından gelmesini öneren bir romandı.

 -Melih Gökçek ile aynı ödülü almaktan rencide oldum dediniz, bu sözünüz tam an-
laşılmadı sanki. Biraz açalım mı? Siz homofobik misiniz?
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Ben Gizli Anların Yolcusu’nda iki erkek arasında da güzel bir aşkın yaşanabileceğini,  
Bora’nın Kitabı’nda kırsalda yaşayan bir eşcinsel çocuğun çektiği acıları Dönüş’te ise, 
eşcinsel babasını bağışlamayı öğrenen bir kızın duygularını anlattım. Benim homofobik 
olmadığımı bana o ödülü verenler de biliyordu aslında. Ama madem kaderimdeymiş o 
ödülü almak, en azından sanatın içine tükürebilen biriyle paylaşmaktansa, tek başıma 
almayı tercih ederdim.

-Son günlerde de Ermeniler hakkında yaptığınız yoruma tepkiler yağdı. Kitaplarınızın 
okunmaması için çeşitli kampanyalar başladı. Yanlış mı anlaşıldınız yoksa sözlerinizin 
arkasında mısınız?

Bu soruyu, beni tanıyan biri olarak sormuş olmanız incitici. Bir TV programında 
bitirtilmeyen bir cümlemin yanlış anlaşılmasıyla, yanlış bir algı oluştu. Ben, Ermeniler 
hakkında yorum yapmadım, 1915 savaşı hakkında yorum yaptım. Tehcir kararının yol 
açtığı felaket ortada ve inkar edilemez. Sonuç bir felakettir ama bu eylem, Ermeni soyunu  
sistematik olarak yok etmek için verilmiş bir karar mıdır, yoksa korkunç bir savaşın içinde 
işlerin kontrolden çıkması mıdır? Bu husus her yönüyle henüz incelenmedi. Savaşın 
arşivlerine girilmedi. Bir ulusu dünyanın en korkunç  suçuyla itham etmeden önce, olayı 
tüm boyutlarıyla incelemek istememin ( olanları inkar etmek için değil, adını doğru 
koyabilmek için) beni  faşistlikle yaftalayacağını aklıma getiremezdim. Yoksa, netice 
ortada bir trajedi var ve adı ne olursa olsun Ermenilere özür borçluyuz. Ben, yüz yıllarca 
birlikte yaşadığımız bir halkı, Faşistlerin Yahudilere yaptıkları gibi, soğukkanlılıkla yok 
etmeye karar verebileceğimize inanmak istemiyor ve bunun için delil arıyorsam, bu beni 
halk düşmanı mı yapar?

-Bu eleştiriler hemen sizin yazarlığınıza da yöneldi. Zaten vasat bir yazar olduğunuz 
yazılıp çizildi. Peki siz ülkemizde kitap eleştirmenliğini, edebiyat dünyasının halini nasıl 
görüyorsunuz?

Yazarlığımı herkes eleştirebilir. İyi, vasat veya kötü bir yazar olabilirim. Benim kitaplarım  
silah tehdidiyle satılmıyor ki, beğenmeyen almaz. Ama benden bir faşist yaratmak 
biraz zorlama oluyor. Diğer sorunuza gelince, ülkemde hukuk, adalet, eğitim, ahlak 
dökülürken, tiyatrolar kapanma aşamasındayken, internet yasakları gündemdeyken, 
kusura bakmayın eleştirmenlerimiz hakkında ahkam kesmeyi abes buluyorum.

-Beyaz Türk olmak kötü bir şey mi bu ülkede artık, ne dersiniz? Size gelen eleştirilerin 
başında hep bu kelime var da.

Hay Allah! Ben kendimi hep sarışın bir Türk zannederdim. 
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-Siyasete gelirsek; internet yasağıyla birlikte sizce nasıl bir noktaya geldik 
artık? Seçimler bir şeyleri değiştirebilecek mi sizce? 

Bir şeyleri seçimler değil  hükümetler değiştirir. Bu hükümet sandıktan çıksa bile, bir gün 
ya değişmek zorunda kalacak ya da  medeni dünyada yapayalnız kalacak. Çünkü 21. 
Yüzyılın dinamikleri  demokratik, şeffaf ve adil olmayan rejimleri barındıramıyor. 

-Artık romanlarınız birçok dile çevrilmiş durumda. Yurtdışında da birçok fuara 
katılıyorsunuz. Ülkemizde son yaşanan gelişmeler dışarıda nasıl okunuyor? 

Sanatsal gelişmeler özellikle görsel alanda ve tasarımda çok beğeni topluyor. Sinemadan 
modaya, resimden, üç boyutlu yapıttan tasarıma kadar ödüllü isimler var. 

-Usta yazarların genç kuşağa el vermesi gerektiğini düşünüyor musunuz? 
Mesela sizin beğendiğiniz, destek vermeyi düşündüğünüz isimler var mı? 

Beğendiğim genç yazarlar elbette var. Onların 
öne çıkabilmesine çok seviniyorum. Ne var ki, 
yazarlık yalnızlık ister, kitaplar yalnız yazılır. Bir 
yazara, yüreklendirmenin dışında nasıl destek 
verilebilir, bilemiyorum. Onların kitaplarını okuyup 
düzelterek mi? Bu, kendini ispat etmiş yazarların 
değil, editörlerin işidir. Usta yazarların kitapları da 
editörlerin gözünden geçmeden, asla yayınlanmaz.   
Maddi bakımdan yardım diyorsanız, her yeni yazar 
eserini kendi bastırmayıp, mutlaka bir yayıncıda 
değerlendirilmelidir. Yoksa eseri gözden kaçar, 
dağıtıma da zor girer.
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-Sizin kendinizi Osmanlı’nın devamı olarak görmeniz de birilerini rahatsız 
etti. Yeni Türkiye sizce nasıl biçimlendirilmek isteniyor? 

Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı aydınlarıydı. Kurtuluş savaşını kazananlar Osmanlı 
askerleriydi. Muzaffer ordunun başındakiler Osmanlı paşalarıydı.. Savaş sonrası 
Anadolu’ya gelen halk, Osmanlı tebasıydı.  Ama ben, 1923’ten sonra doğduğum için bir 
Cumhuriyet ürünüyüm. Cumhuriyetin değerleriyle yetişmiş modern bir Türk kadınıyım. 
Öyle olduğum için de takiyeye sığınmam, doğru bulduğumu, doğru bildiğimi kimseden, 
mahalle baskısından  hatta linçten bile korkmadan söylemeyi seçerim.. Çünkü benim ahlaki 
eğitimimde, yalanın kötü bir şey olduğu telkini var. Sorunuzdaki o birileri her kimseler, 
ben gidene kadar bana katlanmak zorundalar, uzun sürmeyecek, alt tarafı bir on-on beş 
yıl daha. Türkiye’nin bir sonraki  kuşağı nasıl biçimlenecekse, ben zaten göremeyeceğim. 
Dileğim, medeni dünyanın kabul ettiği evrensel normların ışığında biçimlenebilmesidir.
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şiir

MARTI

Ne serçe gibi korkak ve telaşlı,
Ne de kartal gibi
Yırtıcı ve asi yaşayacaksın hayatı.
Martı olacaksın martı,
Yer mavi,
Gök mavi,
Dört bir yanın
Özgürlüğün rengi.

Ne güvercin gibi çatılara,
Ne de bülbül gibi güle
Ömrünü adayacaksın.
Martı olacaksın martı.
Takılıp rüzgarların peşine
Özgürlüğe kanat çırpacacaksın.

Öleceksen ne saka gibi öksede,
Ne de turna gibi kurşunla öleceksin.
Martı olacaksın martı.
Gidip uçsuz bucaksız okyanuslara
Bir daha geri dönmeyeceksin.

Mithat Özlü
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Stresi doğru ölçüde ve kontrol 
altında yaşamak dopamin 
düzeyini arttırdığı için bizim iyi 
hissetmemizi de sağlamaktadır. 

Evet bu soruların sorulmasındaki amaç stresi nasıl bir işleme tabi tuttuğunuz. Ki bu da 
benim severek yaptığım Koçluk işindeki danışanlarıma sorduğum cesur sorulardan sadece 
bir kaçı. Bir diğer önemli nokta da hayatın karşınıza çıkardığı zorlu durumlarla beyninizin 
bununla nasıl baş etmeye çalıştığıdır.

Peki stresin bizi yiyip bitirmemesi için ne yapmalıyız ? Öncelikle stresin ne olduğuyla 
başlayalım. Vücudumuz ideal sıcaklığa, tansiyona, enerji için gerekli glikoz seviyesine 
ulaşarak, dengede kalmak için hiç durmadan çalışır. Stres tetikleyiciler ise bu dengeyi 
bozan herhangi bir etken olabilir. Tepki olarak vücut, depolanmış enerjiyi en hızlı sürede 
dolaşımdaki basit hali ile yağ asidi ve glikoza dönüştüren adrenalin hormonunu sağlamak 
olur. Bu sırada stres hormonları glukokortikoidler ( bir çeşit kortizol ) beyni ele geçirerek 
duyuları daha güçlü hale getirirler. Odaklanma, kalp atışı nedeniyle maksimum enerji ve 
beyinde öğrenme hafıza yetilerinde güçlenme vücuttaki olumlu değişimlerdir. Uzun dö-
nem bu durumu bir bireyin sürekli yaşaması; hem hayatına, hem sağlığına hem de aldığı 
kararlarda olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir.

Zeliha Dağhan
@zelihadaghan

Stresi Kontrol 
Ederek Yaşamak

Yaşamınızda Kontrolü Elinizde Tuttuğunuzu Hissediyor 
Musunuz? Sınav Dönemi Yaklaştıkça Daha Çok Mu Yemek 
Yiyor Sunuz ? İnsanlarla İletişim Kurarken Sıkıntı Duyuyor 
Musunuz ?
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Stresi doğru ölçüde ve kontrol altında 
yaşamak dopamin düzeyini arttırdığı için 
bizim iyi hissetmemizi de sağlamaktadır. 
Önemli nokta bu düzeyin kronik bir düzeye 
geldiğinde bununla baş etme yollarını her 
birey kendisi için bulamaya çalışmalıdır. 
Kullanılan ilaçlar ve aşıların dışında , uzun 
doğa yürüyüşleri, meditasyon, yoga, 
aerobic egzersizleri, pilates, hobiler, sosyal 
desteklere başvurabiliriz. Bunlar stresin 
tepkisini azaltmaktır. Bununla beraber 
yavaş ve derin nefes alma tekniği ile stres 
hormonunun da az düzeyde salgılanmasını 
sağlamaktayız.

Kendimizi stresli hissettiğimizde ve bulunduğumuz durumu daha iyi kontrol etmek için 
işte size küçük bir öneri: Koşullar ne olursa olsun önce DURun, sonra DÜŞÜNün ve 
bulunduğunuz durumu DEĞERLENDİRin ve hazır olduğunuzda DAVRAN eylemine geçin. 
Tüm bunları yaparken nefesininiz sakin olup olmadığına dikkat edin. Nefes alışınız hızlı 
ve çevreden duyulur bir ritimde ise, burnunuzdan nefes alın ve veren bir kaç kere sakin 
ve sessizce...

Stresiniz ile barışık ve kontrollü bir yaşam diliyorum.
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Kardeşlerin arasındaki kıskançlığı 
körüklememek için iki çocuğun kendi  
özellikleri  ve  yetenekleri olan birer 
birey olarak davranmamız çok önemli. 

Pedagog ve psikologların bu konudaki tavsiyeleri aynı. Eşimle ben elimizden geldiği 
kadarıyla bunlara uymaya çalıştık. Oğullarım şuanda 3,5 ve 5 yaşındalar ve şimdiye kadar 
büyük sorunlar yaşamadık. Peki, uzmanlar ne diyor?

Her şeyden önce iki oğlum arasındaki yaş farkı oldukça uygun. Yaşı büyük olan oğlum 
henüz 14 aylıkken kardeşi dünyaya geldiğinde kendisi bebeklikten zaten yeni çıkmıştı. 
Buna rağmen ünlü pedagog ve çocuk psikoloğu, bireysellik teorisinin savunucusu ve 
bugünkü çocuk gelişiminin öncüsü Dreikurs ilk doğan çocukların temel davranışları 
olarak tarif ettiği karakter özellikleri büyük oğlumda görüyorum. Rudolf Dreikurs (1897 
Viyana - 1972 Şikago) ilk doğan çocukların kardeşlerinden 5 yaş daha az fark olunca, 
kardeşlik olayını nasıl atlattığına bakılmaksızın çoğunlukla belli davranışları sergilediğini 
söylemişti; değişikliği sevmezler, her şey plana göre olmalı. Sorumluluk almayı seviyorlar. 
Kardeşlerinden daha fazla otoriter yaklaşıma açıklar ve kendileri de otoriter davranırlar. 

Regina Röttgen
@xlargeaile 

Kardeşler 
Arasında 
Uyum Nasıl 
Sağlanır?

İkinci oğlumla hamile kaldığımda herhalde her anne gibi bazı 
konuları düşünmeye başladım. Büyük oğlumu kardeşine nasıl 
alıştırırım? Birbirilerini kıskanacaklar? Bunu nasıl önleyeceğim? 



 72 73

geniş aile Martı Mart 2014

Kardeşlerin arasındaki kıskançlığı körüklememek için iki çocuğun kendi özellikleri 
ve yetenekleri olan birer birey olarak davranmamız çok önemli. İki kardeş birbiriyle 
kıyaslanmamalı, kendilerini yetersiz hissetmesin ya da diğerinin daha fazla sevildiğini 
düşünmesin. Tabi ki, “ama sen abla/abisin” ve “ama sen küçüksün” gibi cümleler de 
kullanılmamalı. Tüm kardeşlere eşit davranılmalı. Bundan yola çıkarak çocuklarıma adaletli 
davranmaya özen gösteriyorum. Birine bir şey alınıyorsa, diğerine de alınıyor. Örneğin 
kıyafet konusunda, ikisinin ihtiyacı olduğunda alırım, birini tabi ki daima belli bir süre o 
fark etmeden idare ediyorum. Biri bir şey yapmak istiyorsa, diğeri de yapabilir. Okunacak 
kitabı bir gün biri, ertesi gün diğeri seçer, vs. gibi eşit hak tanımaya özen gösteriyoruz.

Büyük oğlum ilk doğan olarak sorumluluk almaya meraklı olduğu için başından beri elinden 
gelen yardımı istedim. Kendisi henüz çok küçükken “bana oradan bir bez verir misin” 
gibi yardımlarla sınırlıydı. Ama artık “bak sen yapabiliyorsun biliyorum, şimdi kardeşin 
de yapmak istiyor. Senin kadar henüz çok yapmadığı için tecrübesi yok, senin kadar iyi 
yapamıyor bu nedenle. Ona tecrübe kazandıralım birlikte, ne dersin” dediğimde özellikle 
kardeşinin yapmak istediğinde ona sırasını veriyor, bekliyor ve sonra gerekirse kardeşine 
nasıl yapması gerektiğini de gösteriyor. İkisini izlerken bazen ben bile şaşırıyorum.

Kötü günler olmadı mı hiç? Tabi ki oldu. Hele küçük oğlum bir birey olduğunun fark 
ına varıp oyuncaklara sahip çıkmaya başlayınca evimizde kavga hiç eksik olmadı. Ancak 
aşağı yukarı çok da sorun yaşamadık. İlk başta içgüdüsel davranıp karışıyorduk, adalet 
sağlamaya çalışıyorduk. Ancak bir fark yaratamıyorduk. Durum hiç iyiye gitmiyor, kavgalar 
sadece sıklaşıyordu. Sonra Dreifus’ta okuduklarım ve uzmanların da dediklerini hatırladım. 
Fiziksel bir zarar söz konusu olmadığı sürece karışmayın! İlk günler kendimizi tutmakta 
zorlandık, ama sonra kavgalar azalmaya başladı. Neden? Çünkü iki oğlumuz sırf ilgimizi 
çekmek, birimizin taraf tutması adına kavga çıkartıyorlardı. Biz kavgalara karışmayınca 
kavga etmek keyifli olmaktan çıkmış. Yanımıza gelip “abim/kardeşim bunu şunu yaptı” 
dediğinde “onun aranda bir şey bu, karışmak istmiyorum, aranızda halletmeniz gerekiyor” 
diyoruz. Ben varken tartışmaya başlıyorlarsa hiç beklemeden odadan çıkıyorum. Genelde 
bir dakika içerisinde tartışma da sona eriyor.  
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Şahsen ben Uçan Daire 
olgusunun bir inanç 
olduğunu düşünüyorum. 
İnanmak veya inanmamak 
size kalmış.

Evrende yalnız mıyız? Henüz bilmiyoruz. Evren öyle büyük ki... İmkanlarımız dahilinde 
erişebildiğimiz sınırlarda henüz 1 canlının yaşayabileceği 1 ortam keşfedilmedi. Tabi bu 
ortam tanımı bizim tanımımız. Evren sadece bizim tanımlamalarımızla mı var? Sanmam.
Gökyüzü gözlem etkinliklerinde en sık karşılaştığım sorulardan biridir: ‘Ufo diye 1 şey var 
mı? 
Öncelikle iki tanımı netleştirmek gerekiyor. UFO, Unidentified Flying Object’in kısaltılması. 
Yani gökyüzünde tanımlayamadığımız bütün cisimler aslında 1 UFO. Soruda bahsi geçen 
ise Uçan Daire. Ülkemizde uçan daire yerine UFO kullanılmakta. 

Anne, 
Ben Ufo 
Gördüm

Nurcan Gök
@GokTasi

“Gökyüzünden çok parlak bir nesne gördüm, 10 dk havada 
asılı kaldıktan sonra birden yok oldu”
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“Bununla ilgili 2 hikayemi anlatayım.” 

Br gözlem etkinliğinde bir hanım gayet 
samimi bir şekilde yanıma geldi ve UFO 
olup olmadığını sordu. Hiç gördünüz mü 
diye sordum. Evet dedi. Ne gördüğünü 
sordum. Çok parlak bir cisim gördüğünü, 
sonra o cismin kendisine doğru yaklaştığını 
sonra da yok olduğunu anlattı. Akabinde 
çok basit bir kaç soru sordum. Hangi 
mevsimdi ve hangi ufukta gördünüz? 
Cevap kesinlikle Venüs gezegenine işaret 
ediyordu. Bazen gökyüzünde tek bir bulut 
olmaz. Ancak ‘seeing’ denen bir tanım 
vardır. Gökyüzünde tek bulut olmasa dahi 
atmosfer koşullarından ötürü havanın kapalı 
olması ve tek bir yıldız dahi görülmemesi 
demektir bu. Özetle bir akşam gökyüzüne 
bakarken yıldızlar yok olabilir. Seeing berbat 
hale gelmiş demektir. Dolayısı ile görülen 
cisim yok olabilir.

Başka bir olay da bizzat başımdan geçti. 
Kayınpederlerin yazlığında idik. Ben arka 
bahçede teleskobumla gözlem yapıyordum. 
Ön bahçede ise ailem ve diğer site sakinleri 
vardı. Birden çığlık sesleri ile irkildim. Nurcan 
çabuk koş gel buraya, hemen gel! diye 
bağırıyordu herkes. Dedim ne oluyor. Hemen 
gittim. Gökyüzündeki cismi gösterdiler. Öyle 
parlaktı ki. Bir gözüküyor bir yok oluyordu. 
Ve çok hızlı hareket ediyordu. Tabiki o cisim 
benim için bir UFO değildi. O Uluslarası Uzay 
İstasyonunun (ISS- İnternational Space 
Station) ta kendisi idi. Çoluk çocuk herkese 
tanıttım. İçinde astronotların olduğu uzay 
aracının olduğunu söyledim. Sen olmasa 
idin biz bunu UFO sanardık dediler. ISS’i bir 
akşam gökyüzünden görürseniz 2-3 akşam 

görürsünüz. Çünkü bulunduğunuz yerden 
tekrar geçer. Ve ISS, UFO vakalarındaki 
Venüs ile beraber en sık rastlanan cisimdir. 
İnanılmaz hızlı hareket eder (ortalama 
hızı:27,743.8 km/h) ve geçiş konumuna 
göre inanılmaz parlaktır. Güneş panelleri 
yön değiştirdikçe bir görünür bi yok olur.

ISS çıplak gözle nasıl görünüyor merak 
ediyorsanız: 
http://www.youtube.com/watch?v=ANjkWTa4n6Y&hd=1

Evet eğer siz de UFO gördüm diyorsanız 
Kozmik Anafor’dan Zafer Emecan’ın 
hazırlamış olduğu aşağdaki notlara bir göz 
atmanızı tavsiye ederim. 

Şahsen ben Uçan Daire olgusunun bir 
inanç olduğunu düşünüyorum. İnanmak 
veya inanmamak size kalmış. İnanmayı 
değil bilmeyi tercih eden biri olarak Uçan 
Daireler varsa da yoksa da bunu bizim 
kanıtlayabileceğimizi düşünmüyorum. 
Tıpkı 2 boyutlu dünyada yaşayan bir 
üçgene, 3 boyutlu bir portakalın varlığını 
anlatamayacağımız gibi. Evet başka 
yaşamların olduğu, onların bizi ziyarete 
geldiği fikri bazılarımıza hoş gelebilir. 
Lakin Carl Sagan’ın da dediği gibi “içinde 
yaşadığımız bilinmezlik ve bütün bu 
enginliğin içerisinde, başka bir yerden bir 
yardımın gelip bizi bizden kurtaracağına 
dair hiçbir ipucu yoktur.”

BEN UFO GÖRDÜM DİYORSANIZ... 

1. Gördüğünüz şey bir uçak olabilir. Geliş açısına bağlı olarak uçaklar son derece inandırıcı 
biçimde ufo’lara benzeyebilir. Uçak olsa sesini duyardım demeyin, çünkü bir yolcu uçağının 
sesini ancak çok alçaktan geçerken duyabilirsiniz. Savaş jetleri hariç, 1 km uzağınızdan 
geçen hiçbir yolcu uçağının sesi duyulmaz. Şurada inandırıcı bir ufo görüntüsünün nasıl 
gerçekte bir uçağa ait olduğunu görebilirsiniz. 

http://www.youtube.com/watch?v=udgmME857WE 

2. Gördüğünüz atmosferik bir ışık oyunu veya gökyüzündeki elektriksel bir mevzu olabilir. 
Örneğin şunu çoğu insan ufo zanneder. oysa sıradan bir atmosfer olaydır:  

http://www.youtube.com/watch?v=E4sY98zsBH0&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DudgmME857WE
www.youtube.com/watch%3Fv%3DE4sY98zsBH0%26feature%3Dyoutu.be
www.youtube.com/watch%3Fv%3DE4sY98zsBH0%26feature%3Dyoutu.be
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3. Bazen yere yakın yapay uydular gündüz vakti bile aşırı parlak hale gelebilir. Özellikle 
iridyum uyduları, gökyüzünde birden belirip bir süre hareket ettikten sonra aniden 
kaybolan çok parlak bir cisimmiş gibi görünebilirler: 
http://www.youtube.com/watch?v=fI_iUOeJEGg 

bu fenomeni gördüğümüz gökyüzü parçasından böyle bir uydu geçip geçmediğini kontrol 
edin. internette yapay uyduların bulunduğunuz bölgeden geçiş saatlerini gösteren çok 
sayıda site var.Bu fenomeni gördüğümüz gökyüzü parçasından böyle bir uydu geçip 
geçmediğini kontrol edin. Internette yapay uyduların bulunduğunuz bölgeden geçiş 
saatlerini gösteren çok sayıda site var.

4. Venüs venüs venüs... Bu gezegen sandığınızdan çok daha parlaktır. Hava aydınlıkken, 
ortada tek bir yıldız olmadığında bile çok parlak görünür ve çoğunlukla ufka yakın konumda 
olduğu için atmosferik etkiler nedeniyle hareket ediyormuş gibi izlenimi yaratır. 
http://www.nakedeyeplanets.com/venus-the-morning-star.jpg 

Zaten gökyüzündeki hareketsiz çok parlak cisimler, doğrudan bakıldığında sanki hafifçe 
sağa sola hareket ediyormuş hissi verirler. Bu psikolojik bir yanılgıdır. Bir gökyüzü 
haritasından o konumda venüs olup olmadığına bakın. Unutmayın, ufo raporlarının yarısı 
venüs’ü ufo sanan kişilerden geliyor...

5. Son yıllarda moda olan quadcopter’lar aşırı derece inandırıcı ufo taklidi yapabiliyorlar. 
Bir ufodan bekleyebileceğiniz havada sabit durma, aniden farklı yönlere çok hızlı hareket 
edebilme, inanılmaz manevralar yapma yetenekleri vardır. Uyanık olun, kandırılmayın. 
http://www.youtube.com/watch?v=Fc4gyvqsm1U 
http://www.youtube.com/watch?v=L_I0PKOJpvs
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Tüm bunlardan eminseniz ve yanınızda olayı görüntüleyebileceğiniz bir kamera varsa 
şunları yapın:

Asla cisme zoom yapmayın. Hele “digital zoom” hiç yapmayın.

Kameranızın otomatik odaklama sistemi varsa iptal edin, netlik ayarını elle manuel olarak 
kendiniz yapın. Kameralar gökyüzündeki cisimlere otomatik netlik ayarı yapmakta çok 
zorlanırlar, elinize bulanık bir videodan başka birşey geçmez. 

Kamerayı elinizde olabildiğince sabit tutmaya gayret edin. cismi takip etmeye çalışmayın. 
Mümkünse kamerayı sabit bir yere koyup o şekilde çekim yapın. 

Cisim ufka yakınsa, görüntünün bir kısmına yeryüzündeki sabit bir nesneyi de almaya 
çalışın. Böylelikle kaydınızı izleyecek uzmanların cismin hareketlerini takip edebileği sabit 
bir referansları olur.

Çekim yaparken bulunduğunuz yeri, hangi yöne baktığınızı, günün tarihini ve saatini 
dile getirin. Böylelikle o gün o yönde olabilecek ufo harici fenomenler ile sizin çekiminiz 
karşılaştırılabilir.
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Ahmet Ümit’in diğer romanlarından tanıdığımız komiser Nevzat ve 
ekibi Ali ile Zeynep yine bir cinayeti çözmek üzere iş başındalar. 
Tarlabaşı’nda yılbaşı gecesi genç bir adam öldürülür. 

Ceset, civarın ünlü kabadayılarından kara Nizam’ın en yakın adamı Engin Akça’ya aittir.
Yakışıklı bir adam olan Engin, çevresinde pek de sevilmediğinden,ölümünü isteyen, bundan 
memnunluk duyacak çok kişi vardır. Bunlardan biri, sevgilisi konsomatris Çisem’i şantajla 
kara Nizam’a peşkeş çektiği barbut İhsandır. İhsan, çocukluğundan beri genç kadına aşıktır 
ve hala onu kaybetmenin öfkesi içindedir. Çok çirkin ve Çisem’den yaşlı olan Nizam da 
aşıktır kadına. Onun kendisini sevmediğini bile bile, Enginin öldürüldüğü gün evlenmiştir 
Çisem’le. Engin’in çok zengin olan eski sevgilisi Jale de terkedilmeyi gururuna yedirememiş 
ve onu  öldürtmek için kiralık katil tutmuştur. Ama katilden önce bir başkası halletmiştir işi. 

Engin’in düşmanlarından en tehlikelisi ise italyan mafyasıdır. Uzun süre İtalya’da yaşayan 
Engin, orada mafyayla çalışmış, aralarında bazı olaylar çıkınca da, bir kaç sene önce İstanbula 
kaçmıştır. 

Aytül Bingöl

Beyoğlu’nun 

En Güzel
Abisi...
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Zordur başkomiser Nevzat’ın işi. Üstelik, peşinde onun her adımını izleyen bir polisiye roman 
yazarı vardır. Olay gitgide daha karmaşık bir hal alır. Nevzat bir yandan cinayeti çözmeye 
uğraşırken, diğer yandan da, Tarlabaşı’nın kabadayıları arasındaki güç savaşları, kentsel 
dönüşümün rant kavgaları, tinerciler ve daha bir sürü şeyle uğraşmaktadır.

Romandaki kahramanlar hayata yenilmiş, zorluklarla başa çıkamayan, olmak istedikleri kişi 
olamamış, kirli bir hayatın içinde debelenen, kurtulmaya çalıştıkça daha da batağa sürüklenen 
insanlar. 

Bir kadın için birbirine giren Nizam’la İhsan, üç karısını da pazarlayan saltanat Süleyman, 
pavyonda çalışan Çisem ve Azize, Nizam’ın yeğeni Kudret, tinerci çocuklar Keto, Musti ve 
Pirana, soyetik Jale, hepsi yalanlarla, riyakarlıklarla dolu bir hayatı yaşamaktadırlar.  Ve bu 
ışıksız dünyada parlayan bir yıldız, Nazlı. Aşık olduğu adamın adını verdiği kültür merkezinde 
gençlere, çocuklara, kadınlara yeni bir şans vermek için çırpınan bir kadın. Başlıbaşına ele 
alınması gereken farklı bir karakter.

kitaplık Martı Mart 2014

Ahmet Ümit bu romanında bir çok gün-
cel olaya da değinip, dolaylı yollardan kişi-
sel düşüncelerini, duygularını da paylaşıyor 
okuyucusuyla. Kitabın belki de en etkileyici 
bölümlerinden biri de gezi olaylarına değinilen 
satırlar; Parka girince nemli bir serinlik çöktü 
üzerime, yanık toprak, çürümüş ot kokusu… 
Dolunayın parlak ışığını geçirmeyen gümrah 
ağaçların altından yürürken, beton binaların 
arasındaki bu ağaçlıklı alanı bir tür tapınağa 
benzettim. Yok ettiğimiz doğanın son kutsal 
alanı. Bir yerlerde bir kuş öttü, sanırım bir 
baykuş, belki şehrin son baykuşu… Durup 
dinledim, bir daha sesi duyulmadı. Rüzgar 
durmuştu, merdivenlerden inerek, parkın 
ortasındaki açıklığa ulaştım. Dolunayın altın-
daki havuzun gümüşten suyuna baktım bir 
süre. İçim huzurla dolmuştu. Şu banklardan 
birine otursam, sabaha kadar bu dingin suyu 
seyretsem yine de sıkılmazdım. 
O anda fark ettim rüzgarı. 

Rüzgar bile denemez, bir yel, hafif bir esin-
ti. Esinti usulca gezindi alnımda, saçlarım-
da. Sanki günün bütün yorgunluğu bir anda 
uçup gidivermişti zihnimden, bedenimden. 
Bir an kendimi, gökteki dolunayın, bu gölgeli 
ağaçların, bu gümüşten havuzun, şu esintinin 
bir parçası gibi hissettim. İşte o anda duydum 
sesi. Uğultu gibiydi, evet, ağaçlardan geliyor-
du. Adamın duyduğu ses bu muydu yoksa? 
Tüylerim diken diken olmuştu ama kendimi 
korkutmanın anlamı yoktu. Hemen mantıklı 
bir açıklama buldum zihnim: Rüzgarın sesi. 
Elbette rüzgarın sesi. Zaten uğultu gibi, ne 
söylediği de anlaşılmıyordu. Ama bu büyülü 
gece, mantıklı açıklamamı çürüttü hemen; 
uğultu giderek netleşti, bir kız çocuğunun 
incecik sesine dönüştü. Ardı ardına isimler 
sıralamaya başladı.
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“Ali , Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa.”
Bir dua, bir ilahi, bir tekerleme gibi.
“Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa.”

Dehşet içinde kalmıştım. Neler oluyordu. İlk aklıma gelen, o evsiz adamın haklı olduğuydu, 
demek hayal görmemişti. Ağaçlar gerçekten de konuşuyordu. Hem de hiç susmadan. 
Sevgiyle, saygıyla, örselemekten çekinir gibi şefkatle hep aynı beş ismi tekrarlıyorlardı.

“Ali, Abdullah, Mehmet, Ethem, Mustafa.”

İyi de kimdi bu isimleri söylenen insanlar? Etrafa bakınırken gördüm; havuzun karşısındaydılar, 
beş insan, beşi de gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Evet, karşıdaki anıt mezardan söz 
ediyorum. Beş fotoğraf çerçevesinden bana bakan beş insandan. Ama sadece fotoğraflar 
yoktu yeşil çimenlerin üzerinde; beş de mezar taşı vardı. Sembolik olsalar da gerçek 
mezarlar taşlarından daha etkili görünüyorlardı ay ışığının solgun parlaklığında. Onlara 
doğru yürüdüm. Taşlarının üzerindeki yazılara baktım. Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, 
Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Mustafa Sarı yazıyordu. Bu ağaçlar kesilmesin diye 
yapılan direnişte yaşamını yitiren beş gencecik insanın adları. Ne yapacağımı bilemeden 
öylece kala kalmıştım olduğum yerde. Ama rüzgarda usulca kıpırdanan ağaçlar, bir dua gibi 
aynı isimleri tekrarlamayı sürdürüyorlardı kararlılıkla...

kitaplık Martı Mart 2014

Yazar:  Ahmet Ümit

Tür: Polisiye Roman

Sayfa Sayısı: 418

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe

Yayınevi: Everest

( gece kuşu )
 
güneşi sevdiğim gibi seveceğim seni,
ve ay ışığında donakalmış ardıç kuşları gibi
döneceğim sana
mevsimin sonbahar olduğunda.

güneşe dokunduğum gibi dokunacağım sana,
ve ay kıyısında çalkalanan yızdızlar gibi
göreceğim seni
mevsimin son kez sorulduğunda.

( İğde Kokulu Kadın )

Bir resim çıkar karşına,
ve bir ağaç;
..duyduğun en güzel koku sanırsın.

Ve bir kadın geliverir,
Elinden düşünce iğde tekrar yanılırsın;
Nereden gelir bu koku?
Unutamaz!
O kadını; İparhan sanırsın.

Salih MALAKCIOĞLU

( çiy tanesi ) 

üzerine çiy tanesi düşmüş gibi hissetmelisin,
..
yolculuk öncesinde.
..
yol kenarlarında,  dağların üzerinde.
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1519 yılında 500 asker atla başlarında Cortez’le bu 
kıtaya yerleşiyorlar. Mexico city gelip gölün ortasında 
adalar ve kanallar olan yeri beğeniyorlar. 

Şubat sayımızda uzun seyahatimin devamını paylaşacağımı yazmıştım. Mexico City 
şehrinde geçirdiğimiz üç günün sonunda kahvaltıdan sonra Puebla şehrine doğru yola 
çıktık. Üç saatlik yol boyunca mısır tarlalarıyla kaplı yerlerle çeşitli kaktüslerin olduğu 
bölgelerden geçerken volkanik tepelerde gördük. Chaula 5000 metre yükseklikte olan 
volkanın hala aktif olduğunu öğrendik. Puebla şehri 1531 yılında kurulmuş ve 1562 de savaş 
olmuş. İspanyollar Fransız askerlerini yenerek İspanyol etkisini şehirde görüyorsunuz. 
Şehrin yerleşik düzeni dar sokakların kenarlarında iki katlı renk renk boyanmış evlerle 
demir işlemeli pencerelerle çok güzeldi. Yemek yemek için otantik bir yer seçtik. İlk kez 
fıstık çorbasını orada tattım. Buraya özgü melo sos getirdiler. Çikolatanın içinde altı çeşit 
baharat konularak yapılan sos, ekmekle tadınca ağızda baharat tadı bırakıyordu. Bu sosu 
yemeklere katarak da yiyebiliyorsunuz. Et yemeğinin ardından sarmısaklı pilav yedim. 
Buradaki yemeklerin hepsi çok lezzetliydi. 

Tarih ve Mitolojiden 
İzler ile Meksika

Gökyüzünde yani güneşin hareket etmesini sağlamak için kalp 
sunarlardı. Bu yüzden kültürlerinin temelinde kurban etme 
yatıyor. Rahipler ve bireyler kendi kanlarını akıtırlar ya da esir 
aldıkları insanları kurban ederlerdi. Bu esirlerin kalpleri daha 
atarken çıkarılır ve tanrılara sunulurdu.

Sema Büyüksıvacı
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Yemekten sonra bol bol resim çektirerek 
katedrale doğru yürüdük. 200 yıllık olduğu 
söylenen katedral de insanlar günün her 
saatinde görmek mümkündü. Sokaklarda 
şehrin meydanına doğru yürürken öyle 
kalabalık ki,  çeşitli enstrümanlar çalanlar, 
parklar ve kafelerde oturanlar, resim, 
karikatür yapanlar ve tabi ki olmazsa olmaz 
satıcılar… 

Bazı sokakları da bana Mahmutpaşa’yı 
hatırlattığını söylemeden geçemeyeceğim. 
Arkadaşlarla buluşma vaktine kadar bir 
kafede oturup kahve içmek istedik. Fakat 
büyük küçük o kadar çok satıcı yanınıza 
geliyor ki rahatsız olmaya başlıyorsunuz. 
Hele de birinden yanlışlıkla bir şey aldığınızda 
bir anda yığınla satıcılar etrafınızı sarıyordu. 
Bir an yeter diye bağırmamak için kendimi 
zor tuttuğumu hatırlıyorum. Bu şehre birçok 
koloniler gelmiş.

Hepsinin de etkisi görülüyor. Ama en çok 
ta İspanyolların Endülüs’ü andıran havası 
vardı. Hem eski, hem de düzenli bir şehirdi. 
Sokaklar dar ama uzundu. Bir sokaktan 
uzaktaki sokağın ucunu görebiliyordunuz. 
Rengarenk oluşu  beni coşturmuştu. 
Burada seramik arabik desenli kilden 
objeler çok meşhur. Buradan dünyanın en 
büyük piramidi olan Choula gezisi bir tepeyi 
andıran ve tapınak bulunan bir yapı içerisine 
girerek Tepanapa piramidini keşfedeceğiz. 
Burayı gezerken sokaklarda kuru yemiş gibi 
satılan şeyler hepimizin ilgisini çekti. 

Rehber bunların çekirge olduğunu 
söylediğinde benim yüz ifademi 
görmeliydiniz. Arkadaşlarımızın çoğu 
bundan alarak tadına bakarak denediler. 

gezi-yorum Martı Mart 2014

Bende iğrenç ya bunu da yemeseniz olmazdı diye söylenerek yürüdüm. Burada ki manzara 
müthişti. Yeşil koskocaman bir alanda ileriye doğru baktığımızda volkanik dağ görüntüsü 
sanki bulut duman çıkarıyormuş havasındaydı. Pipo içen bulut gibi… Alan çok büyük 
olduğundan hala arkeolojik kazılar sürüyordu. Buradan meşhur Oaxaca şehrine gitmek 
için  yola koyulduk, otobüste yol alırken Ali arkadaşımız Meksika’nın tarihi ile ilgili bizimle 
bilgilerini paylaştı…

İspanyollardan önceki yaşam İber yarımadasında başlıyor. Arapları topraklarından attıktan 
sonra başka toprakları keşfetmeye ve Katolik dinini yaymak için Meksika’ya geliyorlar. 492 
kişi Kolomb ile Dominik Çumhuriyeti’ne gidiyorlar. İki kişi Aztek ve Mayaların arasında 
yaşamaya başlıyor. 

1519 yılında 500 asker atla başlarında Cortez’le bu kıtaya yerleşiyorlar. Mexico city 
gelip gölün ortasında adalar ve kanallar olan yeri beğeniyorlar. Yerlilerin tüylü yılan diye 
tanrıları var. Buradaki insanları esir alıyorlar kanalları zehirliyorlar kayıklar yapıp şehirleri 
yok etmeye başlıyorlar. Rahipler altın bulmak ve dinlerini yaymak için onlar da geliyor. 
1534 yılına kadar Meksika’nın birçok yerini İspanyollar ele geçiriyor.

Cortez çok ahlaksız bir adam olduğundan bayağı bir hile yapıyor. Gece saldırıyor kıyımla 
yerli halkı azaltıyor. Sonunda papaya giden bir rahip bunlar bütün yerel halkı öldürüyor 
engel olun diyor. 1810 yılına kadar İspanyollar hakim. Kuzeyini de keşişler etkiliyor. 
Kilise söz sahibi oluyor. Büyük çiftlikler kuruluyor altınları alıyorlar. İspanya bu gelirle 
Avrupa’daki savaşlara girerek yerlileri çalıştırıp telef ediyorlar. Afrika’dan köle getiriyorlar. 
Burada doğmuş toprak ağaları politik ortamda söz sahibi oluyorlar. 

İspanyollar cast sistemini uyguluyorlar. Burada doğmuş İspanyollar ve yerliler var kim 
kiminle karışırsa ne seviyeye gelir diye 16 çeşit kast sistemi oluşturuyorlar. 1810 da 
Voleris’te Doleres’in çığlığı köylüyü peşine takıyor. Ya özgürlük ya ölüm diye ayaklanıyorlar. 

Özgürlük savaşını başlatan kişi Miguel Hidalgo. 1821 de vali Meksika’nın özgürlüğünü 
kabul ediyor. 1836 da Teksas’ta bağımsızlığını ilan ediyor. Buradaki eyaletleri kaybediyor, 
iki eyaleti Amerika’ya satıyor. Benito Juárez lider yerlilere hakkını veriyor. Napolyon 
Maxmillian’ı atıyor Halkın yararına olan hiçbir şey yapılamıyor. Hep diktatörler baskı 
uygulamaya tarih boyunca devam ediyorlar. 
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Meksika’nın Aztek mitolojisine 
değinerek biraz açıklama 
yaparak devam edeyim: 1519 
da İspanyol orduları Cortez 
önderliğinde Meksika’ya 
varmadan önce Aztek krallığı 
uğursuz kehanetlerle doldu. 
Avcılar kral Montezuma’ya 
başında bir aynayla kuş 
getiriyor. Bu aynada cennetler 
görülürdü. 

Ama kral aynaya baktığında 
bir yığın silahlı adamlar 
görüyor. Cortez ilk geldiğinde 
Montezuma Quetzalcoatl’ın 
yani Tüylü Yılan olan 
tanrının  geri gelmiş olduğunu 
sanıyor. Mexico City’nin 
kuzeyindeki Teotihuacan 
kompleksinin parçası olan 
Quetzalcoatl piramidi Tüylü 
Yılan Aztek tanrılarından biridir. 
Bu yararlı mezoamerikalı tanrı 
bir melezdir. Quetzal kuşu ile çıngıraklı yılanın karışımıdır. İnananlar Cholula tapınağına 
hacı olmaya giderler. Aztekler de dahil bir çok antik Amerikan uygarlığına uzanır. Bu 
festivallerin en taşkınlarından biri Meksika ölü günüdür. 

Aztek dilinde Cempa-xochitl adlı turuncu kadife çiçekler mezarlıkların süslemek için 
kullanılır. Azteklerde insanların tanrılara kan borcu olduğuna inanılırdı. Çünkü tanrılar 
insanlığı yaratmak için kendi kanlarını vermişlerdi. Gökyüzünde yani güneşin hareket 
etmesini sağlamak için kalp sunarlardı. Bu yüzden kültürlerinin temelinde kurban etme 
yatıyor. Rahipler ve bireyler kendi kanlarını akıtırlar ya da esir aldıkları insanları kurban 
ederlerdi. Bu esirlerin kalpleri daha atarken çıkarılır ve tanrılara sunulurdu. Çoğu Aztek 
tapınaklarında kafa taşları süslemeleri vardır. Buraları gezerken bunları görüyorsunuz… 
Oaxaca şehri de maya tapınaklarının yer aldığı şehirlerden biriydi…
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Eril ve Dişinin ahenkli dansı
Joyous Woman 

Workshop Çalışması İstanbul’da

Dünyada, evrimin bu aşamasındaki yeni lider kadınlardan olmayı deneyimlemek ve 
yaşamına taşımak isteyen kadınlara özel bir çalışma olan Joyous Woman workshop serisi 
Hindistan’dan sonra 2-6 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da..
Dünya üzerinde yaşadığımız bu zaman eşsiz bir zaman…

İlahi dişinin (feminen) yeniden canlandığına tanık oluyoruz dünyanın her bir köşesinde. 
Feminen kalp, dünyanın gittiği yönü bir ıstırap gibi derinden hissediyor ve şu an kadınlar, 
feminen bilgeliği bir lider olarak ifade etmek üzere yeniden güçlerini ellerin almak üzere 
çağrılıyorlar. Kadınlar, dünyadaki bozulmuş dengeyi tekrar dengelemek üzere anahtarı 
ellerinde tutuyorlar. Çok eski zamanlardan beri kadınlar bedenlerinde evrenin derin 
sırlarını barındırdılar. Zaman içinde dünya; lineer, rasyonel, zihinsel olmaya başladıkça, 
kadınlar bu derin mistik bilgilere açılan kalpleri ve bedenleriyle bağlantılarını kaybettiler. 
Bu sırlar o kadar uçsuz bucaksız ki, içine girildiği 
zaman, kadın tanrısallığının orijinal formuna geri 
dönüyor. Bir çok kadın, ilahi bütünselliğine erişmek 
adına, kendini inkar etme sınırlarını aşarak artık 
yaralı ve kurban bilinçlerinin içinden geçmeye hazır 
hale geldiler. 

Gerçek şifa ve denge;
Feminen vasıfları ait oldukları yere; onurlandırıp, 
eşitliğe ve hürmete getirmekle mümkündür. 

Bu workshop size nasıl yardımcı olacak?
Bir kadın, feminen benliğinin içinde maskülen benliği 
ile bütünüyle desteklendiğinde; ayakları yere hiç 
olmadığı kadar sağlam basar, özgüvenli ve cesaret 
doludur. En sonunda o, sürekli olarak maskülenin 
seven doğasını hissetmektedir. 

Bu çalışmada kadınlar;
İçlerindeki yaratıcılıklarının, güçlerinin ve bilgeliklerinin en temel yeri olan kendi rahimleri 
ile tekrar bağlantı kuracaklar. 
İçimizde reserve halinde duran enerji serbest kalacak
Bedenimizle aramızda neşeli ve canlı bir bağ yaratacağız
Kişisel döngümüze erişimimiz sağlanacak
Kişisel akışımızla yeniden derinden bağlantı kuracağız
Kurban ve dominant olma bilinçlerimiz, kalıplarımızı temizleyeceğiz
Tanrıça Yürüyüşünü ve Tanrıça Nefesini öğreneceğiz
İçimizdeki Tanrıça ile buluşacağız
Yaratım kodlarımızla temas kuracağız
Rahim Tapınağımıza giriş için inisiye olacağız
İçimizdeki dişi ve eril yanlarımız yeni bir birliktelik için inisiye edilecek 

Hakkında daha detaylı bilgi ve makaleleri için;  www.joyouswoman.com 
Workshop Katılımı için; bilge@mitracoaching.com adresinden bilgi talep edebilirsiniz.
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Hayatınızda onun kanalıyla gelen 
ama sizin varlığından bile haberdar 
olmadığınız bir canınız daha olduğunu 
öğrendiniz.
İşte öyle bir şey…

Yapamadığım  bir şeyi sadece paylaşmak için yazacağım bu sefer.
Detaya giremem. Ama  farz edin ki; hayatınızda size en yakın  olan iki insandan birinin 
(evladınız hariç) ölümünden sonra sizi derinden sarsacak bir yalanını öğrendiniz.
Üstelik bunu onun ölümünün 40. Gününde O’nun yakın bir arkadaşından tesadüfen 
öğrendiniz.

Hayatınızda onun kanalıyla gelen ama sizin varlığından bile haberdar olmadığınız bir 
canınız daha olduğunu öğrendiniz.
İşte öyle bir şey…

Onunla karşılaşmamızı hiç unutmuyorum. Aynı O’nun yüzüydü. O’nun ifadeleri ve tarzı. 
Ben 43 yaşındayım o 50 yaşında. Hayatımız boyunca sadece bir kez görüşmüştük ve ben 
onu hatırlamıyordum.

Affetmek

Başak Tecer
@basaktecer

Yazılması en zor konu bu. Ama cesaret ettim. Zira ben cesurum.
O kadar çok okudum , o kadar çok yardım aldım ki bu konuda 
size anlatamam.  Bu yüzden de sanırım çok şeyi anlar ve bilir 
gibi oldum…
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Şile’de kiraladığım bir evde tüm aile bir araya geldiğimizde kardeşlerim getirmişti O’nu 
bana. Hiç çok acı çekmekten nefes alamadığınız oldu mu?
Olmasın da….
Bilmem, belki de olsun, gerekliyse yolculuğunuz için…
Yaşadığım acı ve öfke gerçekti ve gerekliydi.
Üstümde taşıdım 1.5 yıl. Nasıl ağır ve yıpratıcı anlatamam….
Bana herkes bir dolu şey söyledi affetmem gerektiği üzerine…
Hepsini dinlesem de yüreğim bir türlü kabul etmiyordu.
Ta ki dün gece okuduğum bir kitaba kadar. O kadar çok kitaptan sonra beni derinden 
etkileyen yaklaşımları paylaşacağım müsaadenizle…
“İhanete verilen en büyük tepki, kırılmış olduğumuzu inkar etmektir. Rahatsız edilmemiş 
gibi davranmak hayal kırıklığı ve ihanete uğramakla ilgili bir başa çıkma yoludur. Oysa 
asabi, karamsar ve gücenik olur ve o insandan uzaklaşırız. (Ben uzaklaştım, O ölmüş olsa 
bile)
İhanetle başa çıkmanın bir yolu da bizi tahrik eden kişiye karşı suçlama, içerleme 
hissetmektir. Hatta bu bizi hayat ve insanlar hakkında alaycı olmaya bile götürür. Bu 
sağlıksız öfke diğerleri hakkında bizi eleştirel ve alaycı olmaya bile götürebilir. (Ben yaptım)
 

Feci bir ego içinde olduğumu gördüm. Kendimi nasıl da anlamsızca önemsediğimin farkına 
vardım satır aralarında… Ama haklı acılarım ve isyanlarımla da barıştım.

Size hayat hikayemi anlatmayacağım. Bir gün gerçekten buna karar verirsem bir kitap 
olacak. Bu konuda da yeterince malzemeye sahip bir hayatım olduğu herkesin onayındadır.
Ama konumuz affetmek…
Yaşadıklarım sonrasında kaybettiğim en önemli şeyin güven olduğunu  ve hayatın sürekli 
olarak bana bu konuda sınavlar verdiğini biliyordum. Ama bilmediğim şey: “Gerçek güven;  
varoluş tarafından tutulduğumuza ve  özen gösterildiğimize dair derin bir içsel tecrübeye 
dayanır. Bu bizim hiçbir zaman birine karşı güvensizlik duymayacağımız anlamına gelmez. 
Ancak böyle bir durumda duygu yoğunluğu ile hareket etmek yerine kişi ve olay bazlı analiz 
etme fırsatı yakalarız. Olayları olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu şekliyle algılamaya 
başlarız. Bu da bizim bir güvensizlik durumunu tüm insan ve olayları atfetmemize engel 
olur.” idi.
 
Sizi bilmem ama bende işe yaradı. Artık kimseyi affetmeye çalışmıyorum. Komik kalıyor 
çünkü.
Biz kimiz ki birini affedelim?
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Bahanur Alişoğlu

20. yüzyılın en çok tartışılan, eleştirilen, sevilen ancak en az an-
laşılan yazarlarından biridir belki de Capote.1924 yılında dünyaya 
gelmiş olan Capote, sorunlu bir çocukluk yaşamış ve genç yaşta 
kendini edebiyat ve sanat dünyasına vererek zamanının yenilikçi 
isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

Capote

Amerika’nın en çok satan dergilerinden The New Yorker’da araştırmacı yazarlık yapan 
Capote, uzun zaman bu dergideki makaleleri ile tanınmış, sadece yazar kimliğiyle değil, 
araştırmacı, eleştirmen ve sanatçı kimliğiyle de jet sosyetenin kalbinde yer almıştır. Capote 
alaycı kimliği, eleştirel bakış açısı, açık sözlülüğü, modaya olan düşkünlüğü ve derin 
edebiyat bilgisiyle çağdaşlarının hem övdüğü hem de yerdiği bir adam olmuştur. Zeki ve 
kıvrak esprileri, kendine özgü o tiz ve çocuksu sesi, çalkantılı duygu dünyası ile Truman 
Capote orijinal bir karakterdir denilebilir. Karakterin üzerinde durmak gerekir çünkü 
Capote’nin anlam ve duygu dünyası kendisinin olaylara bakış açısını belirlemiştir. Philip 
Hoffmann’ın efsanevi Capote karakterini neredeyse kusursuz bir şekilde canlandırması da 
Capote hayranlarını memnun etmiştir. Zira Capote canlandırması hiç de kolay bir karakter 
değildir.

–Philip Seymour Hoffman’ın anısına
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Filmin esas konusu olan In Cold Blood romanı 
Truman’ın hayatını tümden değiştiren, onun o 
güne kadar inandığı değerler dünyasını alt üst 
eden trajik bir kitaptır. Capote, çağdaşlarının 
aksine The New Journalism akımına burun 
kıvırır ve yazdığı bu kitabın aslında bir roman 
olduğunu, gazetecilikle ilgisi olmadığını söyler. 
Truman Capote ne derse desin, In Cold Blood Yeni 
Gazetecilik ekolünü başlatan öncü eserlerden 
biri olarak kayıtlara geçmiş bir araştırmacı 
gazetecilik örneğidir. Nitekim yayınlandığında 
Amerika’nın en prestijli gazetecilik ödülü 
olan Pulitzer’e aday gösterilmiştir. Capote, bu 
yolculuğa kendisinin Alabama’dan çocukluk 
arkadaşı olan ünlü yazar Harper Lee ile 
çıkmıştır. Romanı yazdığı altı yıl boyunca da 
Lee’nin desteğini almış, onun kendisini en çok 
anlayan insanlardan biri olduğunu söylemiştir. 
Truman Capote In Cold Blood romanına tam 
anlamıyla kalbini vermiştir ve ortaya çıkan eser 
de bu tutku ve sabrın somutlaşmış halidir. 

uzaklardan

Filmde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur izleyiciye çizilen Amerika portresidir. 
Filmde iki tür Amerika karşımıza çıkmaktadır. Birinci Amerika öldürülen ailenin ve 
Dewey’nin temsil ettiği güvenli ve muhafazakâr Amerika iken; diğeri ise Perry Smith 
ve Richard Hickock’un temsil ettiği ekonomik ve toplumsal nedenlerden ötürü ahlâki 
değerlerden yoksun, dışlanmış ve azınlıkların içinde feryat ettiği bir Amerika. Nitekim Perry 
Smith Kızılderili bir birey olarak yaşadığı toplumda azınlık olarak büyümüş ve sürgünde 
geçen bir çocukluk, gençlik kısacası bir hayat yaşamıştır. “Ahlâklı” beyaz Amerika ikinci bir 
Amerika’nın oluşmasından, toplumsal çöküşten ve bozukluktan Smith ve Hickock gibilerini 
suçlar. Muhafazakâr beyazlar toplumu ikiye bölen ve iyi-kötü, düşük-yüksek, zengin-fakir 
olarak onları ayıran bu düşünceleri kendilerinin ürettiklerinden bihaber bu “ahlâksızlığı” 
yok etmek isterler. Bu yüzden herkes Kansas cinayetinin peşine bu kadar çok düşer 
çünkü adalet bu azınlıkları ipte sallandırmalı ve onlara Amerika’nın güvenli, yaşanabilir ve 
beyaz olduğu konusunda güvence vermelidir. Capote bu iki uçlu Amerika’nın farkına varır 
ve makaleyi kitaba çevirme fikri de buradan gelir. Capote, sözde aydın kimliğiyle henüz 
detaylarını bilmediği bu tüyler ürpertici cinayeti yazmaya karar verir ve bu kitaba beyaz 
Amerika’nın oldukça hoşuna gidecek, onları azınlıklardan iyice tiksindirecek ve beyazları 
haklı çıkaracak bir isim vermeyi de ihmal etmez: In Cold Blood yani kılını kıpırdatmadan.

Martı Mart 2014

In Cold Blood ile çağının en iyi yazarları arasında yerini almıştır ama günahının ne olduğunu 
da ancak Smith idam edilirken anlamıştır. Bu onun için hem nimet hem de lanet olmuştur. 
Truman Capote, Perry Smith öldükten sonra uzun yıllar alkolizmle boğuşmuş, bir daha 
hiçbir kitabı bitirememiş ve hayatı boyunca pişmanlık duyup vicdan azabı çekmiştir. 
Bu noktada Capote için Kansas olayı bir kırılma, farkındalık yaratan bir dönüm noktası 
ve düşüştür. Capote düşüşü yaşar ve aslında bu beyaz Amerika’nın düşüşüdür. Beyaz 
Amerika kendi sözde ahlâki değerlerinin çöküşüne şahit olmuş ve Capote ile birlikte 
düşmüştür. Bitmemiş bir kitabının ve ona ithafen filmin son sözleri de bu trajik düşüşü 
özetler niteliktedir: “Kabul edilen dualara, edilmeyenlerden daha çok gözyaşı dökülür.”
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uzaklardan

Özet
15 Kasım 1959 yılında Kansas’ta varlıklı bir aile öldürülür. The New Yorker’ın ünlü yazarı Truman 
Capote, sabah gazetesini okurken habere rastlar ve uzun zamandır yazmak istediği şeyin bu olduğuna 
karar verir. Editöründen bu makale için kendisini görevlendirmesini ister ve aynı gün To Kill a Mock-
ingbird romanının yazarı Harper Lee ile Kansas’a doğru yola çıkar. Kansas’a haber için giden Truman 
Capote’nin bilmediği bir şey vardır, o da bu vakanın kendisinin tüm hayatını değiştireceği ve bugün 
çağdaş edebiyatın devleri arasına giren bir romana ilham kaynağı olacağı. Breakfast At Tiffany’s ve 
Grass Harp gibi ünlü romanlara imza atmış Truman Capote’nin hayatından bir kesit olan bu film, onun 
Kansas olayını anlatan In Cold Blood adındaki araştırma kitabını yazış sürecini ve iç dünyasındaki çal-
kantılarını ele alıyor.

Tür: Biyografi, Dram
Yıl: 2005
Süre:  114 Dakika
Yönetmen: Bennett Miller
Senarist: Dan Futterman, Gerald Clarke
Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Clifton Collins Jr., Catherine Keener
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Berrak Özlen Öncel
@kokossavar

Bugün konumuz, oje değil;
topuklu ayakkabı değil;
annelik değil;
temizlik değil;
yemek değil;
küçük ev aletleri değil;
tek taş değil;
porselen takımı değil;
namus değil;
makyaj değil;
aşk değil;
dizi değil.

Kadınım, 
sana 
söylüyorum.

Bugün konumuz “kadın”; bugün konumuz “emek”. Bugün kadının, cinsiyeti ile cin-
siyetsizleşmeye çalıştığı bir gün. Bilgisayar karşısında, iş makinelerinin başında, to-
plantılarda, şantiyelerde, kısacası emeğin gerçekleştiği her yerde var olmalarının herkes 
tarafından normal ve olası bir durum olarak karşılanmasının gerektiğinin altını çizen bir 
gün. Ötekileşmeden, birleşmeye çalıştığı bir gün. Ona atanan rollerle değil, dünyaya 
kattıklarıyla anılmak istediği bir gün. Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Kendini kendinden dışlama! 
Kendine sarıl!
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Tüm bunları mümkün kılabilmek için her sene 
birçok kampanya düzenleniyor; kadınlar 
seslerini çeşitli eylemlerde duyurmaya 
çalışıyor. Ancak maalesef bahsettiğim 
bu eylem ve fikirler, ne kadar yaratıcı 
olursa olsun, kadının toplumdaki yerinin 
değişmesinde etkin rol gösteremiyor. Peki 
neden? Yanlış bir yol mu izliyoruz? Yanlış 
şeylerden mi bahsediyoruz? Yoksa, yanlış 
kişilere mi sesleniyoruz?

İlanlardan ve dudaklardan çıkan her 
haykırış, genele hitap ediyor gibi gözükse 
de, temelinde erkeğe sesleniyor. “Yapma!”, 
“Şiddet gösterme!”, “Taciz etme!”, 
“Sev. Koru.”... Sürekli erkeğe kızıyor; 
bizlere doğru davranması konusunda ona 
çağrıda bulunuyoruz. Peki ya biz? Biz 
kendimize ne yapıyoruz?

Hayatımda beni en çok ürperten cümlelerden 
biri “Benim pek kız arkadaşım yok. Erkeklerle 
daha iyi anlaşıyorum.” olsa gerek. Kendi 
doğasını iyisi ve kötüsü ile tamamen kabul 
edebilmiş bir kadının asla inanmayacağı 
bir cümle. Bu cümleyi kuran kadın, 
kendisini erkeklerin cinsel arzularından 
oluşan sahnede figüran haline getiren bir 
kadındır. Karşı cinse kendini sevdirmeyi 
bir başarı olarak görür. Oysa asıl başarı, 
kendini sevebilmektir. Kendini sevebilmek 
ise, kadınlığın erkeksiz halini özümsemekle 
başlar. Bu da kadını rakip olarak değil, 
yoldaş olarak görmekle mümkündür.
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İçten çürümeye yüz tutmuş bir topluluğuz. Bir ağacın yeşermesini ve en az diğer 
agaçlar kadar yükselmesini istiyormuş gibi davranırken birbimizin köklerine tahtakuruları 
salıyoruz. Ofislerde, fabrikalarda, şantiyelerde var olmaya çalışırken asıl desteğimizi 
zehirliyoruz. Ancak unutmayalım ki; ortamın ‘en’i olmak yerine birliğin parçası olmayı 
seçmek, bizi bulunduğumuz sıkıntı içerisinde güçlü kılacak harekettir. Bu zorlu yolda 
kendimizi yalnızlaştırmak yerine, birlik olup güçlü olabiliriz. Kişisel çıkarlarımızdan arınıp, 
çürümekten kurtulabiliriz.

Bu yüzden bugün erkeğe seslenmiyorum. Bugün insanlara kendisini sevdirebilmek için 
arkadaşını kullanan kadına sesleniyorum; bugün patronun gözüne girmek için, her gün 
yüzüne gülümsediği iş arkadaşının ayağını sinsice kaydırmaya çalışan kadına sesleniyorum; 
bugün komşusunun yediği dayağı duyup sessiz kalan kadına sesleniyorum; bugün sırf 
bekar ve geleneksel bir hayat yaşamıyor diye komşusu olan kızcağızı milletin ağzına sakız 
eden dedikoducu kadına sesleniyorum; bugün oğlunu gelininden kıskanıp, ona eziyet 
eden kadına sesleniyorum; bugün bunun gibi nicesine sesleniyorum:

“Yapma!”
“Şiddet gösterme!”
“Taciz etme!”
“Sev. Koru.”

Ataerkil toplumun sana atadığı tüm rollerden arın, gerçeği gör. Kendini kendinden dışlama! 
Kendine sarıl! Erkeği de sev; kadını da sev! Çünkü bugün sahip çıktığın kadın, yarın senin 
dayanağın.
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Michael Buble

Bu Konserler Kaçmaz!
Blues Brothers - 5-9 Mart arası - TİM Show Center
Goran Bregovic / His Wedding&Funeral Band - 8 Mart - Zorlu PSM
Rudollf Buchbinder’le Beethoven Sonatları - 15-22 Mart arası - Kadıköy Süreyya 
Operası
BİFO Leyla Gencer Anısına Tosca - 20 Mart - Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium
BİFO Marcus Schirmer - 24 Mart - Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium
Jose Carreras - 29 Mart - Zorlu PSM

Bu ay birbirinden güzel konserlerle dolu, hayli bereketli bir aydı. Açıkçası 
hangisini yazsam diye düşünüp, seçim yapmak biraz zor oldu. Ben de 
sonunda üç konserde karar kıldım. İlki benim için sadece bir müzik olayı 
değil, gerçekleştirmek için bir süredir beklediğim hayal aslında... Teatro 
Alla Scala’da (bizde bilinen adıyla kısaca La Scala’da) bir opera dinlemek!

Burası klasik müzik ve dans konusunda, dünyanın en iyilerinin sahne alabildiği bir sanat 
mabedi. Dışardan bakıldığında öyle çok görkemli durmasa da içi, tarihi ve orada sahne 
alan muhteşem isimlerin bıraktığı hatıralar insanı bir hayli etkiliyor. Milano’ya vardığımız 
andan itibaren “bilet bulabilir miyiz” diye telaşlandık ama şans bizden yanaydı. Normalde 
temsillerin büyük bölümünde biletler haftalar öncesinde tükeniyor. Ama biz, son gün 
iptalleriyle gerçekleşen bilet satışlarında yer bulduk. Kendimizi piyangoda büyük ikramiye 
kazanmışçasına mutlu hissettik. 

Üstelik şans yüzümüze gülmeye devam etti. Çünkü temsilin ilk bölümünde Mahler’in 
harikulade müziği eşliğinde bale, ikinci bölümündeyse opera vardı. 2. perdede dinlediğimiz 
“Cavalleria Rusticana” operası, Pietro Mascagni’nin bestelediği tek perdelik bir opera. 
İtalyanlar kadar bolca turistin bulunduğu, herkesin son derece şık geldiği, akustiği 
harikulade bu mekanda, muhteşem sesler dinledik. Rüya gibi bir geceyi hayatımıza 
ekleyerek ayrıldık. Milano’ya hatta İtalya’ya yolu düşen herkesin mutlaka uğraması 
gereken duraklardan birisi La Scala...

Bu Ay 
Birbirinden Güzel 
Konserlerle Dolu

İmge Özdemir

Martı Mart 2014
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İkinci konser yine Milano’da gerçekleşen Michael Buble konseri. Bu genç ve yakışıklı 
müzisyen 2000’li yılların Frank Sinatra’sı olarak kabul ediliyor. 4 Grammy dahil pek çok 
ödülün ve her pop-caz sanatçısına nasip olmayacak liste başarılarının sahibi. Sahnesiyse, 
benim diyen pop yıldızlarını aratmayacak güzellikteydi.

15 bin kişilik arenaya iki büyük sahne kurulmuştu ve bu sayede neredeyse bütün seyirciyle 
kucaklaştı M. Buble. İlk bölüm daha yavaş parçalarına ayırdığı, O’nun deyimiyle “bir aşk 
ilişkisinin romantik başlangıç” kısmıydı. İkinci bölüme Daft Punk’ın hit şarkısı “Lucky” yi 
kendi yorumuyla söyleyip, dans ederek ve arenanın ortasındaki, diğer sahneye geçerek 
başladı. Buble’yle birlikte bütün arena da dans edip, büyük bir coşkuyla şarkılara eşlik 
etti. Her parçada sahneye yansıyan rengarenk ve müzikle uyumlu görseller sürekli değişti. 
Buble’nin en sevdiğim yanlarından biriyse müzisyen arkadaşlarına verdiği değer oldu. 
Çünkü hayli kalabalık orkestrasını, tek tek özellikleri ve yetenekleriyle esprili bir biçimde 
tanıttı. O bunları anlatırken müzisyenlerin de görselleri yansıdı dev ekrana. Üstelik bunu 
konserin sonunda değil, tam ortasında yaptı. Giderek yükselen bir enerji ve konfeti 
yağmuru altında son buldu konser. Ama hiçbirimizin O’nu kolay kolay bırakmaya niyeti 
yoktu. Michael Buble de bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp, 3 kez bis yaptı. Seyirciyle adeta 
flört eder gibi verdiği bu konser, benim unutulmazlarım arasına girdi bile. Umarım en kısa 
sürede ülkemize de gelir...
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Vee 3. konser ülkemizden! Olağanüstü ses Andrea Bocelli’nin İstanbul konseri... TEMA 
Vakfı’nın 20. Kuruluş Yılı için organize edilen konser tek kelimeyle muhteşemdi. Ülker 
Sports Arena’da bulunan herkesin konser sonunda, bulutların üstünde gezindiğine 
eminim. Konserde Bocelli’ye 102 kişilik Tekfen Flarmoni Orkestrası ve 60 kişilik IDSO 
korosu eşlik etti. İlk bölümde, kendisinin de kariyeri boyunca sahne aldığı unutulmaz 
operalardan aryalar seslendirdi. İkinci bölümdeyse ağırlıklı olarak  “Love in Portofino” 
albümünden şarkılar vardı. Gecenin sürprizlerinden biri de “La Vien Rose”u Sıla ile 
birlikte söylemeleriydi. Sıla’nın yanı sıra iki İtalyan soprano da farklı parçalarda eşlik etti 
Bocelli’ye. Oğlunun 19. yaşını, tüm salonla birlikte söylediği şarkıyla kutlaması, konserin 
en samimi anıydı ve büyük alkış aldı. Bandeneon üstadı Mario Stefano Pietrodarchi ise 
iddia ediyorum, konserin Bocelli’den sonraki en unutulmaz ismiydi. Hem orkestrayla, 
hem de Bocelli ile seslendirdikleri parçalar müthişti. Konser sonrası özet olarak diyeceğim 
şudur ki; kimse Andrea Bocelli gibi bir sesi dinlemeden bu dünyadan ayrılmasın... 

Müzik hep bizimle olsun...
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Tiyatroyu normal bir sahnede severim, illa kırmızı perde isterim, sofitası olsa şahane olur, 
hatta yer göstericileri de hem de kırmızı ceketli ve ciddi görünümlü olanından. Dekor ol-
mazsa olmazımdır. Soyut denen yeni akımdan pek hoşlanmam. Çıngır mıngır looop diye 
girilen farazi kapılar bana uymaz. Kostüm ise bayağ bayağ o oyun için tasarlanmış ve 
dikilmiş olmalı.

Dünyadaki büyük metropolitanlarda gelişen “Alternatif Tiyatro” tabi ki bizde de oldukça 
rağbet görmeye başladı. Hatta mitoz bölünme gibi giderek çoğalmaktalar. Artık her yerde, 
her mekanda yapılıyor bu tarz tiyatrolar. Bunlardan bazılarını seyrediyorum, bazıları ise 
ben bile duymadan kaldırılıyor, bazıları da bana uymuyor açıkçası.

Alternatif
Tiyatro, 
Tiyatro mu?

Ben eski insanım ve sanırım biraz da geleneklere bağlıyım. 
Ama yeniliklere de çok açığım...

Ayşe Erbulak
@ayseerbulak

Martı Mart 2014
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Bazen esprisini yapıyorum;

“bizim evin salonuna küçük bir yükseklik koyalım, evde oturacak ne var ne yok karşısı-
na dizelim, Afife Jale Ödüllü kız kardeşim Sevinç Erbulak’ı da aramıza alıp üç kişilik 
bir oyun yapalım”
diyorum...

Tiyatro arsızı olan ben çok sevgili dostum “şaaane yönetmen” Kemal Başar’ın davetini 
tabi ki kırmayacak ve yağmurda Mecidiköy’de Oda Tiyatrosu binasında TİYATRO KEY-
Fİ’nin “SHAKESPEAR’İN BÜTÜN ESERLERİ-HAFİF KISALTILMIŞ” oyununa gittik.

Hemen belirteyim mekanda hiç yer yoktu, millet üst üste oturdu. Ve tüm salon daha ilk 
dakikadan itibaren kahkahalarını tutamadan gülmeye başladı.

Uzun zamandır bu kadar keyif aldığım, her anında güldüğüm bir oyun hatırlamıyorum.
Türk Tiyatrosu’na üç tane zımba gibi genç geliyor; Kemal Erdurak, Mesut Yılmaz ve Ker-
em Muslugil. İnşallah diyorum dizi yapımcıları bu oyuncuları çok ağır işçi gibi çalıştırmaz 
da çocuklar vakitsizlikten tiyatro yapmaktan vaz geçmezler...

 **“Şaaaane Tiyatro Adamı” Kemal Başar ise en basit tabir ile “döktürmüş”. En büyük 
isteğim onun yönettiği bir oyunda oynamak...

Yöneten, Dramaturji, Işık Tasarımı: Kemal Başar
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Kostüm Tasarımı: Berna Yavuz
Yönetmen Yardımcısı: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat
Oyuncular: Kemal Erdurak, Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil

Londra West End’de 10 sezon kapalı gişe oynayan bu müthiş komedi, ülkemizde ilk kez 
sergileniyor. 3 aklı evvel erkek oyuncu, Shakespeare’in bütün eserlerini birden seyirciye 
sunmaya kalkışır. Üstelik Shakespeare hakkında yüzeysel bilgi ve kulak dolgunluğundan 
başka bir donanımları yoktur. Cehaletin verdiği cüretle kadın rolleri, cadılar, soytarılar, 
hepsini oynamaya çalışınca aksilikler birbirini izler, olaylar çılgınlık boyutuna erişir. 

Herkesin akşamdan sabaha ünlü olmayı düşlediği, oyunculuğun kimilerince kolay bir 
meslek gibi görüldüğü ülkemizdeki bu tuhaf duruma ışık tutacak müthiş bir güldürü... 
Türkiye’de ilk kez...

** “şaaane” kelimesi bilerek bu şekilde yazılmıştır, tashih yoktur, ya da yazar imla bilg-
isinden yoksun değildir:)
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Bu sene bir gezegen düzeliyor, başkaları geriliyor. Geçen ay sonu 
düzelen iletişim gezegeni Merkür ardından, bu ay başı cesur 
Mars’la ve ciddi Satürn geri harekete başlıyor, şanslı Jüpiter 
düzeliyor. Yaz aylarına kadar sürecek bu iniş, çıkış sanki önemli 
şeyler için beklememizi şartların olgunlaşmaya devam ettiğini 
anlatıyor. 

Mart başında, cesur Mars’ın geri harekete 
başlaması, ayın en öne çıkan konularından 
biri… Mars hiç rahat etmediği Terazi 
burcunda olduğu için gerginliklerin artması 
çok olası. 20 Mayıs’a kadar öfke patlaması 
yaşamamak, gereksiz güç savaşlarına 
girmemek için oldukça kontrollü olmalı, 
ancak gereksiz korku duymamalısınız. 
Satürn’ün geri hareketine bakarsak 20 
Temmuz’a kadar sürecek bu dönemde 
üstünüzdeki sorumlukların biraz olsun 
hafiflediğini görebilirsiniz. Ancak bu yanıltıcı 
olmasın. Siz düzgün harekete geçinceye 
kadar hazırlık yapmaya devam edin. 
Yine Mart başında, 7 Kasım 2013’ten 
beri geri gitmekte olan şans gezegeni 
Jüpiter de düzgün harekete başlıyor. 
26 Temmuz 2013’ten itibaren Yengeç 
burcundaydı. 16 Temmuz 2014’e kadar 
Yengeç burcunda kalacak, ardından Aslan 
burcuna geçecek. Yengeçler ve haritasında 
Yengeç burcu baskın olan kişiler için bu 
dönemi kaçırmasınlar. Özellikle Yengeç’ler 
karşılarında duran Güçlü Pluto’nun zor 
etkilerinden sıyrılmak için fırsat bulacaklar. 
Diğer öncü burçlar olan Koç’lar, Oğlak’lar, 
Terazi’ler de destek alabilirler. 
Bu ayın başında, 1 Mart’ta takvimle birlikte 
Yeniay doğuyor. Normalde gökyüzündeki 
Ay’la, takvimdeki ay birbirinden farklı ilerler. 
Yeniay’lar başlangıçları anlatır. Yeniay 
hangi burçta doğmuşsa o burcun etkisi Ay 
kapanana kadar devam eder. 
Bu ay, Balık burcunda Yeniay doğuyor. 
Balık’ın hassas, alıngan, duygusal taraflarını 
ay boyunca taşıyacağız. Her zaman 
belirtiğim gibi, yeni işlere Yeniay’ın güzel 

Bir İleri, İki Geri

Asude Argün
@asudeargun

etkisiyle başlamak için, 1,2 gün daha 
bekleyip, Hilal’i görüp adım atmalısınız. 
Kişisel haritanızda Balık burcu hangi 
evdeyse, o evin özellikleri baskınlaşır. Ama 
en çok Balık’lar, Başak’lar, İkizler ve Yay’lar 
için hareketli bir ay olacak…
Türkiye’nin haritasına bakınca, basın, 
yayın, medya, kanunlarla başlayan bu 
süreç, Mart’ın ilk haftasından itibaren 
yönetim, hükümetle ilgili alanı aydınlatacak. 
Herşeyin meydanda olduğu bir aya giriş 
yapıyoruz. Sıcak bir gündemin olduğunu 
zaten biliyoruz.
Nisan ayının oldukça önemli bir ay olacağının 
altını çizmek isterim. Tutulmaların yaşandığı, 
önemli olayların geliştiği bir aya giriyor 
olacağız. 
Ancak lütfen endişleri bir kenara bırakın. 
Gökyüzünün kadim bilgisi astroloji, insanları 
korkutmak için değil, yol göstermek için 
çalışır. Aynı meteroloji gibi… Kar yağacak 
diye korkudan titremiyor, önlem alıyorsak, 
olaylara da aynı şekilde yaklaşmalıyız. 
Kötücül astroloji yorumlarından uzak 
durmanız dileklerimle…

Yıldızlar sadece karanlık geceleri 
aydınlatmaz…
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“KOÇ” “Yükselen KOÇ” 21 Mart - 19 Nisan
Ayın ilk kısmında, boş yere olayları kontrol etmeye  çalışmayın. İşler hiç de 
istemediğiniz gibi gidebilir. Moralinizi bozup, enerjinizi gereksiz yere sarfetmeyin. 
Hastalık, ağlık gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yaptırmanız gereken kontrolleri 
es geçememelisiniz. Ancak iş için yurtdışı seyahatleriniz varsa avantaj kazanabilirsiniz. 
20 Mart’tan sonra enerjiniz yükselecek. Kendinizi daha rahat göstereceksiniz. Ancak 
kontrollü olmanız gerekiyor. Önemli bir sınavdan geçtiğinizi bilmelisiniz.

“BOĞA” “Yükselen BOĞA” 20 Nisan - 20 Mayıs
Arkadaş, sosyal çevrenizle ilgili gelişmeler ön planda olacak. başkalarıyla birlikte 
hareket etmelisiniz. ortaklaşa işlerdeki sorunları ancak böylece çözebilirsiniz. 
Etrafınızdaki kalabalık size destek olacak. ümitleriniz artacak, gelecek günlere ilişkin 
daha güzel planlar yapacaksınız. Ancak 20 Mart’tan sonrasında sabırlı olmalısınız. 
Şartlar sizin kontrolünüzden çıkabilir. Geri plana çekilmenin avantajını göreceksiniz. 
Yeni bir dönem için arınmaya, temizlenmeye, fazlalıkları artmaya özen göstermelisiniz. 

“İKİZLER” “Yükselen İKİZLER” 21 Mayıs - 21 Haziran
Ayın önemli bir kısmında işiniz, kariyeriniz gündemde olacak. önem verdiğiniz 
kişilerle görüşebilir, terfi, tayin, atama gibi önemli olaylardan yana destek alabilirsiniz. 
Yöneticilerinizle görüşmeyi, isteklerinizi ortaya koymayı ihmal etmemelisiniz. Ayın 
20’sinden sonrasında ise orgaznizayonlara dahil olmalısınız. İş yerinde bağlı olduğunuz 
grupta ya da özel hayattaki arkadaşlarınız arasında aktif görev alabilirsiniz. Ancak 
şartları çok zorlamadan ilerlemelisiniz. 
  

“YENGEÇ”  “Yükselen YENGEÇ” 22 Haziran - 22 Temmuz
Ayın ilk kısmında yurtdışı, yabancılar, uluslararası konular gündeme gelebilir. Kendinizi 
geliştirmek için adım atmalısınız. Dini, manevi konular, hukuksal, akademik alanlar 
ya da medya ile ilgilenebilirsiniz. Olayları daha üst boyuttan değerlendireceksiniz. 
Ayın 20’sinden itibaren toplum önüne geçiyorsunuz. Özellikle iş hayatınızda bazı 
sorunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Ev ve iş 
arasındaki dengeyi kurmaya özen göstermeli, sabırlı olmalısınız. 

“ASLAN”  “Yükselen ASLAN” 23 Temmuz - 22 Ağustos
Maddi konulara ağırlık vermeniz yerinde olur. Özellikle borç, alacak gibi konular 
ön planda olacak. Kredi alıp, yapmak istediğiniz işler varsa çok dikkatli olmalısınız. 
Size gelen fırsatı akıllıca değerlendirmelisiniz. En kötü olasılığı da düşünmeli, 
şartlar tam tersi giderse neler yapabileceğinize dair plan yapmalısınız. O zaman 
rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. 20 Mart’tan itibaren ithalat, ihracat gibi uluslarası 
konulara yönelebilirsiniz. Ancak işin içinde hukuksal konular varsa temkinli olmalı, 
sorunları uzmanına danışarak çözmelisiniz. 

“BAŞAK” “Yükselen BAŞAK” 23 Ağustos - 22 Eylül
Evlilik, ortalık gibi kişisel konuların öne çıktığı bir aydan geçiyorsunuz. Karşınızdaki 
kişiler daha fazla empati kurmalısınız. Duygusval bağınızı güçlendirmelisiniz. O 
zaman eşiniz veya partnerinizden umduğunuzdan fazla yardım görebilirsiniz. 
Ortaklaşa işlere imza atmak için yardım alabilirsiniz. Ayın 20’sinden sonra ise maddi 
konularda daha hassas olmalısınız. Kredi kartınızın ödemesini, vergileri, ortaklaşa 
geli, giderleri kontrol etmelisiniz. Borç almaktan uzak durmalısınız. Eşinizin gelir, 
giderlerine de dikkat etmeniz yerinde olur. Zorunlu hallerden dışında, ameliyat, 
operasyondan uzak olmalısınız. 

“TERAZİ”  “Yükselen TERAZİ” 23 Eylül - 22 Ekim
Bu ay, günlük rutinlerinizi ayarlamalısınız. Sabah kalktığınız, akşam yattığınız süreci 
gözden geçirmeli, işlerinizi hafifletmek için yardım almalsıınız. Yanınızda çalışanlarla 
ilişkilerinizi ayarlamalısınız. Evcil hayvan besliyorsanız onlara da zaman ayırmalısınız. 
Kendinizi daha sağlıklı kılmak için beslenme ve hijyene önem vermelisiniz. 20 
Mart’tan sonrasında ise ikili ilişkiler gündeme geliyor. Eşiniz, ortağınız ya da 
partnerinize destk olmanız gerekebilir. Ancak canızı sıkan, sizi öfkelendiren olaylar 
olabileceği için sakinliğinizi korumalısınız. Vereceğiniz tepkilere dikkat etmezseniz, 
zaman içinde sizi kopma noktasına getirecek olaylara sebep olabilirsiniz. 

“AKREP” “Yükselen AKREP” 23 Ekim - 21 Kasım
Yaratıcı, sanatsal bir aya başlıyorsunuz. Birkaç burçtan daha şanslısınız, aşka 
daha yakınsınız. Sevdiğiniz kişiyle birlikte olabilir, hayattan zevk duyabilirsiniz. 
Kendinize güveniniz artacak. Ancak aşırı girişken davranır, riskli hareket ederseniz 
sıkılabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu zamanın bereketini kaçırmamalılar. 
20 Mart’tan son ise çalışma şartlarınıza dikkat etmelisiniz. üstünüzdeki baskı 
aratabilir. Bir çok işi bir arada yaparken kendinizi, sağlığınızı unutmamalısınız. 
Hastalanmamak için bağışıklık sisteminizi güçlendirmenizi tavsiye ederim. Geçmiş 
günlere ait öfkeniz, korkularınız, endişelerinizden arınmanız gerekir.
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“YAY” “Yükselen YAY” 22 Kasım - 21 Aralık
Evinize, ailenize daha fazla vakit ayırmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Evde 
yapmanız gerekenleri tamamlamalı, ebeveynelerinizle yakından ilgilenmelisiniz. Bir 
çok konuyu çözmek için destek alabilirsiniz. Böylece evdeki huzuru sağlanabilir, işe 
yönelebilirsiniz. Ayın 20’sinden itibaren üzerinizdeki sorumluluk yükü hafifleyecek. 
Daha kişisel konulara eğilebilirsiniz. Sanat, spor ya da hobilere vakit ayırabilirsiniz. 
Ancak aşk hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler olursa çözüm aramalısınız. 
Çocuklarınızın sorunlarıyla ilgilenmelisiniz. 

“OĞLAK” “Yükselen OĞLAK” 22 Aralık - 19 Ocak
İletişim dolu bir süreçten geçiyorsunuz. Etrafınızdaki hız, iletişim gittikçe artacak. Yeni 
şeyler öğrenebilir, eğitim alabilir, bu konulara yönelebilirsiniz. Yanı sıra kardeşleriniz, 
komşularınız ve akranlarınızla bağlantınız artabilir. Onlarla ilgili konularda destek 
alabilirsiniz. 20 Mart’tan sonrasında aşlevi konulara ağırlık vermelisiniz. Ev içindeki 
huzuru sağlamak size düşecek. Yanı sıra tamirat, tadilat gibi konular gündeme 
gelebilir. Evdeki güvenliğinize özel önem vermelisiniz. Hırsızlık, yangın, yaralanma 
gibi sevimsiz olaylara karşı önlem almalısınız. O zaman gönül rahatlığı yaşayacaksınız. 

“KOVA” “Yükselen KOVA” 20 Ocak - 18 Mart
Maddi konulara önem vermeniz gereken bir aydan geçiyorsunuz. Kazançlarınızı 
artırmak, üretim yapıp, değer kazanmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bütçenizi 
kontrol etmeniz, yatırıma yönelmeniz iyi olur. Maaşınıza artış gelebilir, evinize bereket 
taşıyabilirsiniz. Tasarruflu olmanız daha da yararlı olacak. Ayın devamında, özellikle 
20’sinden sonrasında alışveriş yapabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Bazı iletişim 
sorunları sebebiyle gerilebilirsiniz. Kardeşler, komşular, yakınlarla ilgili sorunları 
çözmeniz gerekebilir. Öfkenlenmeden, ağır ağır hareket etmelisiniz. 

“BALIK” “Yükselen BALIK” 19 Mart - 20 Mart
Bu ayın en şanslı burcu sizsiniz. Sezgileriniz, hassasiyetiniz ve fedakarlığınızın 
karşılığı alacaksınız. Önemli kişilerden destek alabilir, zorlukları aşmak için güç 
bulabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmeli, başta sağlığınız olmak üzere, kişisel konulara 
önem vermelisiniz. Olumlu etkiler aldığınız için herşey daha çabuk olacak, akıp 
gidecek. Ayın 20’sinden itibar parasal konulara önem vermelisiniz. Durduk yere para 
harcamamalısınız. Masrafları kontrol etmenin yollarını bulmalısınız. Borç, alacak, 
vergi gibi dolaylı gider, gelirleri de düzenlemelisiniz. Daha çok yatırım yapmak için, 
üretime yönelmeli, tüketimden kaçınmalısınız. 

astroloji ajandası Martı Mart 2014



 122 123

Asude Argun 
Ayşe Erbulak
Bahanur Alişoğlu 
Başak Tecer 
Berrak Özlen Öncel
Deniz Öztaş 
Regina Röttgen 
Salih Malakcıoğlu 
Mithat Özlü
Nurcan Gök
Sema Büyüksıvacı 
Sevilay Acar 
Tolga Turan
Tülin Kahvecioğlu 
Ufuk Tarhan 
Zeynep Kıyak 
Zeliha Dağhan

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar;

Yayın Yönetmeni
Yasemin Sungur

www.yaseminsungur.com

Tasarım ve Uygulama
Esra Babadağ
www.esrababadag.com

Editör                                                                   
Zeynep Kıyak 
Sevilay Acar

Kapak Tasarım 
Aynebilim
www.retrodijital.com

facebook.com/MartiDergisi

twitter.com/martidergisi

http://www.asudeargun.com 
http://www.martidergisi.com
http://aynalar91.blogspot.com 
http://www.basaktecer.com 
http://www.martidergisi.com
http://www.zihinselpazarlama.com 
http://xlargeaile.blogspot.com 
http://www.martidergisi.com 
http://www.martidergisi.com
http://www.martidergisi.com
http://www.martidergisi.com
http://www.martidergisi.com
http://www.martidergisi.com
http://www.tulinkahvecioglu.com 
http://www.m-gen.biz 
http://www.martidergisi.com 
http://www.martidergisi.com

http://www.yaseminsungur.com/
http://www.esrababadag.com
http://www.retrodijital.com/
https://www.facebook.com/MartiDergisi
https://twitter.com/martidergisi
https://twitter.com/martidergisi
http://www.asudeargun.com%20
http://aynalar91.blogspot.com%20
http://www.basaktecer.com
http://www.zihinselpazarlama.com%20
http://xlargeaile.blogspot.com%20
http://www.tulinkahvecioglu.com%20
http://www.m-gen.biz%20
http://www.martidergisi.com


 124

Dergimize ismini de veren Martı, dünyanın en tanınmış martısıdır.  
Jonathan Livingston konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri 
verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Yaratıcısı Richard Bach’la 
okuyanları bambaşka dünyalara götürürler.

“Ne dedikleri umurumda bile değil. Onlara uçmanın ne demek olduğunu 
göstereceğim. Eğer istedikleri buysa, kuraldışı olacağım ve onları pişman 
edeceğim.”

Martı Jonathan Livingston
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