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Martı Nisan 2014

Yasemin Sungur
@yaseminsungur

Merhaba,

İşte Nisan. En sevdiğim ay. Çünkü ben doğmuşum. 
Yazarımız Zeliha’da bu ay doğmuş, ikimizin doğum 
günü aynı gün. Yani Nisan ayını daha çok sevmem için 
nedenlerim önemli..:)

Yine her yazarımızdan farklı ve ilham veren konularla ilk bahara merhaba diyoruz. Doğa 
uyandı, ağaçlar tomurcuktan çiçeğe dönüyorlar. Çevrenize bakın, fark edin, bakmakla 
yetinmeyin dokunun, fotoğraf çekin, bazen detayı görmek için bir camın arkasından 
bakmak işe yarar. Bir ağaç seçin, seçtiğiniz ağacın değişimini izleyin ve fotoğrafını çekin. 
Çektiğiniz fotoğrafları sevdiklerinize hediye edin. Tomurcuktan çiçeğe, çiçekten meyveye 
dönüşür gibi çoğalın. Yenilenme, değişme ve dönüşme zamanı. Hayal edin, hedefleyin, 
planlayın ve harekete geçin.

Martı dergisi olumlu gelecek için içerik üretirken her ay yeni düşünceler ile size ulaşıyor. 
Bu ay benimle yapılan bir sohbet var. Trabzon’dan çok değerli öğrencim Arzu Aktaş 
sordu ben yanıtladım. Aynada kendimi gördüm. Soru sormak daha kolay itiraf ediyorum. 
Umarım benim öyküm başkalarına ilham verir. 

Bu ay fotoğrafı ile kapağımıza Fotoğrafçı Niko Guido’nun 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 Nisan 2014

 6-11     İstanbul’da Sanat 

12-15    Tülin Kahvecioğlu 
Seçimlerin Lideri ol! 
          

45-49  Öznur Yılmaz Berk
Pozitif Düşünme 

52-54 Zeliha Dağhan
Çocuklar İçin Kitaplar: Alev Saçlı Çocuk 

34 -37   Deniz Öztaş 
Güvenmek İster misiniz?

38-44  Zeynep Kıyak 
Seçmek ya da Seçilmek... 

76-83 Sema Büyüksıvacı 
Meksika Gezimizin Son Durağı

84-89 Haber
Kız Çocukları

64-67 Aytül Bingöl
Uykusuzlar 

68-73 Figen Özer
101 Ustadan Hayatın Şeyleri 

90-93 Başak Tecer 
Çocuğun Senin Aynandır... 

94-97 Bahanur Alişoğlu
Ekmekle İmtahan! 

98-99 Ahmet Özparlak 
Hatçe Harikalar Diyarında 

100 – 103  Berrak Özlen Öncel
Çünkü O, Bir...

55-59  Regina Röttgen 
23 Nisan’da Gösteri Yerine Eğlence 
Yapılsa... 

60-63  Cem Karapolat
The Monuments Men 

16-28  Arzu Aktaş 
Yasemin Sungur’la Başarıya Dair Her Şey 

30-32 Ufuk Tarhan  
Sync (Sink) Çağı 

104 – 107  İmge Özdemir 
İpek Yolu İstanbul’dan Geçti 

108 - 113 Yasemin Sungur  
Venedik; “Aşk Şehri”

51  Berrak Özlen Öncel 
Seni Çok Özledim

74  Salih Malakçıoğlu
Şiirler

114-117  Asude Argun
Yeni bir zaman, yeni bir Türkiye
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Harflerin Dünyası 
Atölyesi 
Yer; İstanbul Modern 
Tarih: 1 Nisan - 15 Hariran

İstanbul Modern, Paris’teki Centre Pompidou 
işbirliği ve
Eğitim Sponsoru Garanti Bankası’nın katkılarıyla
gerçekleştirdiği Genç İstanbul Modern 
etkinliklerini, 
Harflerin Dünyası Atölyesi ile sürdürüyor.

6-12 yaş grubundaki çocuk ve ailelerine 
yönelik düzenlenen program, duygularımızı 
ve düşüncelerimizi ifade etmede kullandığımız 
kelimeleri oluşturan harflerin dünyasına ve 
bu harfleri yüz yıllardır temsil eden şekillere 
odaklanıyor. Latin, Arap, İbrani ve Yunan 
alfabelerindeki harflerin kendine özgü şekilleri, 
Harflerin Dünyası programı ile çocukların elinde 
resimler ve heykellere dönüşürken, çocuklar 
boşluklarla, renklerle hatta nesnelerle bile şekil 
ve formlar yaratarak harflere yeni görünümler 
kazandırıyor.

Harflerin Dünyası adlı program, pazartesi hariç 
hafta içi her gün saat 10.00, 13.00 ve 15.00’te 
okul gruplarına ücretsiz düzenleniyor.

Sarkis
Su İçinde Suluboya 
Atölyesi
Çağdaş Sanat Atölyesi'nde 6-12 yaş arası 
çocuklar, eğitmen gözetiminde Sarkis'in su içinde 
suluboya tekniğini öğrenip, çalışacaklardır. 

24 Nisan Perşembe 11.00-12.00
25 Nisan Cuma   11.00-12.00
26 Nisan Cumartesi    11.00-12.00

Bilet fiyatı:5 TL

Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

Çocuklar İçin 
Yaratıcı Dans Dersleri
24-25-26 Nisan 2014

Saat: 11.00-12.00    (7-9 yaş)
Saat: 12.30-13.15    (4-6 yaş) 
Saat: 13.30-14.30   (10-12 yaş)

4 -6, 7-9 ve 9- 12 yaş arası çocuklarla yapılan 
dans derslerinin ana hedefi dans ile oyun arasın-
da yaratıcı bir yolculuğa çıkmaktır. Atölyelerde 
yapılan çalışmalar; herhangi kalıplaşmış bir dansı 
uygulamaya çalışmamak, çocukların bedensel – 
kinetik gelişimine katkı sağlamaktır. Doğaçlama 
prensiplerine dayalı dersler, zihin ve beden koor-
dinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi, 
fiziksel kabiliyetlerini arttırmayı amaçlar. Dans 
ederek hayal edelim. Dans ederek ifade edelim. 
Gelin dans edelim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında düzenlenmektedir. 

Bilet fiyatı: 15 TL
Oyuncak Heykel Atölyesi 

24 Nisan Perşembe :  16.30-18.00   
25 Nisan Cuma:  14.30-16.00   

Hiç “heykelle oynanmaz” deme! Artık heykellerde 
hayatımızın bir parçası ve hatta oyuncaklarımız 
olabiliyor.Kendi hayallerimizdeki oyuncak 
heykellerimizi yapabilir ve bu heykellerimizle 
daha sonra oynayabiliriz. Yapacağın oyuncak 
heykelin ismini şimdiden düşünmeye başla! 

Bilet fiyatı: 5 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.
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Sanatın Yapı Taşı: 
OYUN
“Oyun insanın ilk sanatıdır” (Jean-Paul). 
Çocuklar oyuna  zevkle, eğlenerek, tüm 
benlikleriyle katılırlar, oyunun içinde kendilerini 
geliştirir ve ilk yaratıcı deneyimlerini yaşarlar. 
Şimdi Akbank Sanat Beyoğlu’nda çocukları 
zevkle, eğlenerek ve yaratarak oynamaya, 
sanat yapmaya davet ediyoruz! 3-boyutlu sanat 
yapmanın ekleyerek yapma/yaratma tekniğini 
kullanarak çocuklar hayal güçlerini oyun vasıtası 
ile sanata dönüştürerek çok farklı ve kendilerini 
geliştirdikleri bir deneyim yaşayacaklar! 
Tüketmeye değil, var olanı yeniden ve başka 
şekilde üretmeye dayanan bu çalışmada, her 
çocuğun yarattığı eser, daha sonra başka 
çocuklar tarafından da işlenerek yeni eserlere 
dönüştürülecek, yeni hayatlar kazanacak.

Bilet fiyatı: 5 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır. Ailece Mozaik 
Atölyesi (6-12 Yaş)
Ufak parçaların yan yana gelmesiyle 
oluşan mozaik resimler! Bu sefer bu 
parçaları ailelerimizle beraber  polimer 
killeri kullanarak “Millefiori” tekniği ile 
yaparken kaliteli, yaratıcı ve eğlenceli vakit 
geçireceğiz. Bakalım çocuklarla yetişkinlerin 
hayallerinin birlikteliği neler ortaya 
çıkaracak! Bolca yoğurma, hayal gücü, 
eğlence ve yaratıcılık!

25 Nisan Cumartesi   16.30-18.00

Bilet fiyatı: 10 TL (2 kişilik/1 yetişkin-1 
çocuk)

Katılımcı sayısı 20 (10 çocuk-10 yetişkin)  
kişi ile sınırlıdır

ALİ EMİR TAPAN |
‘SEN UYURKEN SENİ GÖREMİYORUM’  
11.04 - 21.04.2014

Galerist, Ali Emir Tapan’ın ‘Sen Uyurken Seni Göremiyorum’ isimli sergisini Asmalımescit’teki proje 
mekanında sunmaya hazırlanıyor. 11 Nisan Cuma akşamı gerçekleşecek performansta, izleyiciler 
sanatçının sergideki eserleri dönüştürme sürecine tanıklık edecekler. Tapan’ın, kentsel öğelerden 
etkilenip, kendi kendini tahrip etme ve yeniden doğma üzerine sinestetik bir algı alanı oluşturmayı 
planladığı sergi, performansın ardından 11 – 21 Nisan 2014 tarihleri arasında izlenebilecek.

Sanatçı, alışılagelmiş bir beyaz küp sunumundan uzaklaşarak, deneysel sürecin özünü yansıtan, 
yapımı tamamlanmamış, ham mekanı işgal eder ve mekanı projenin bir parçası haline getirir. ‘Sen 
Uyurken Seni Göremiyorum’ birbirleriyle etkileşim içinde olan; ‘Köpekler’, ‘Koro’ ve ‘Sinyal’ başlıklı üç 
bölümden oluşur. ‘Köpekler’, sabundan dökülmüş uyuyan köpek heykellerinden; ‘Koro’, herbiri farklı bir 
notayı veren ve Tristan Akorunu oluşturacak şekilde konumlandırılan, beyaza boyanmış dört elektronik 
gitar ve amplifikatörden; ‘Sinyal’ ise mekanın girişindeki cam vitrine konumlandırılmış ve ‘Sen Uyurken 
Seni Göremiyorum’ mesajını mors kodu ile bir mantra gibi tekrarlayarak dış dünyaya ileten bir ışık 
yerleştirmesinden meydana geliyor.

Ali Emir Tapan’ın eserleri fiziksel hayatı, mistik ve şiirsel bir varoluş formuna dönüştüren temsiller 
içerirken, üretim sürecinin fenomenolojik doğası sanatçının işin üretiminde başladığı temel fikrin 
gelişmesine ve dönüşmesine izin veriyor.
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Fiziksel olarak baktığımızda ise beynimiz tercihini her 
daim yaşamayı seçmekten yana kullanır. 
İlk görevi hayatta kalmak üzere planlar yapmak ve 
adım atmaktır.

Çoğumuz kendimizi tanıdığımızı düşünürüz. İnsanın bildiği beni ile farkında olmadığı beni 
kişiliğinin sadece yarısını oluşturur. Diğer yarıda henüz ortaya çıkmamış beni ve başkaları 
tarafından bilinen beni vardır. Johari’nin bu penceresini insanın kendisiyle tanışmasında 
çok önemli buluyorum. Buv dört alandaki netlik ne kadar artar ve alanlar birbirine ne 
kadar yakınlaşırsa kendini bilme o kadar artar. Kendini bilen insan kendi özüne uygun 
seçimler yapmayı başaran insandır. 

Fiziksel olarak baktığımızda ise beynimiz tercihini her daim yaşamayı seçmekten yana 
kullanır. İlk görevi hayatta kalmak üzere planlar yapmak ve adım atmaktır. Bunun için 
en temel yetisinvi ön görebilmeyi kullanır. Beynimiz önce tehditi unsurlarını teftiş eder 
güvende olunduğuna karar verdiği anda ödülü seçer. Bunu her 6 saniyede bir çevreyi tarayıp 
gelen verileri değerlendirerek yapar. Yani insan bir taraftan başka şeylerle uğraşırken 
diğer taraftan ortamdan gelen tüm verileri duyu ve sezgileri aracılığı ile tarar ve kararlar 
verir. Bu kararları aldığı verileri yaşadığı deneyimlerle eşleştirerek verir.   Geri plandan 
gelen sesin bir havai fişek patlaması mı yoksa bomba mı olduğunu seçer ve hareketlerini 
ona göre planlar. Beynimizin bu ana fonksiyonu yaşamımızın ve seçimlerimizin temelini 
oluşturur.

Tülin Kahvecioğlu
@tulint

Seçimlerin 
Lideri ol!

Yaptığımız her hareket verilen bir kararın sonucudur. 
Bunun arkasında da seçimlerimiz yer alır. Yaşamımız seçim 
yelpazemizdir. Neyi, niye seçtiğimizi bilmek öncelikle kendimizi 
tanımayı gerektirir. 
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Beyinde bunlar olurken istekler, hayaller, 
roller, görevler, sorumluluklar, beklentiler 
devreye girer. Tüm bunların özünde de 
önce tehditi öngörmek sonra ödüle ulaşmak 
vardır.  

Doğru ve etkili seçimler yapmak, seçimleri 
yönetebilmek için nelerin tehdit duygusu 
uyandırdığının farkında olmak çok önemlidir. 
David Rock bu alanları şöyle tanımlamış; 
statü, netlik, özgünlük, ilinti kurmak, 
hakkaniyet. Bu alanlar; zedelendiğinde 
tehditin en yüksek boyutta algılandığı, dolu 
dolu yaşandığında ödül hissinin zirveye 
ulaştığı alanlar. 

Seçimlere liderlik etmek hangi alandan 
hareket edeceğine karar vermekle başlar. 
Bir lider olarak seçimlerin tehdit ya da 
ödül duygusunu harekete geçirmesi liderlik 
performansı ile doğrudan ilintilidir. Bir 
toplantının ne kadar verimli geçeceğini 
kişilerin statülerine saygı belirleyebilir. Proje 
detaylarını ekiple paylaşmadaki açıklık 
ekibin kurum ya da projeyle ilinti kurması 
açısından bağlantılıdır. Maaş ayarlaması, 
pirim dağıtımındaki hakkaniyet duygusunu 
zedelemek kuruma, lidere farklı açılardan 
sıkıntı olarak dönüş yapar. Mikro yönetim 
özgünlüğü zedeler. Değişimi yönetirken sisli 
alanlar ön görebilmeyi engeller. Dolayısı ile 
tüm alanlardaki seçimler bir lider ve yönetici 
olarak başarınızın kilidi niteliğindedir. 
Bir insan olarak yaşamın kalitesi benlikle 
kurulan tanışıklıkta ve sahip olduğun 
sistemi tanıyıp bu sistemin kararlarını 
yönetebilmektedir. İnsan yaşamının her 
evresini oluşturan seçimler ve eylemler 

içerden Martı Nisan 2014

geçmişi, bu günü ve yarını yaratır. Temiz bir zihin, net seçimler için kendvini bilmek, hangi 
niyetle, hangi adımları, hangi sonuç için atacağını bilmeyi getirir. Liderlik kendi kaynaklarına 
ve diğer kaynaklara öncülük etmeyi yönetmeyi gerektirir. İşte ve özel yaşamda anlam ve 
sürdürülebilirlik toplam faydaya hizmet eden, değerlerle uyumlu, hedefe doğru bütüncül 
bir yaklaşımla gerçekleşen seçimlerin ürünüdür. 

Bir tarafta benlik, bir tarafta sahip olunan fiziksel özellikler, beyinin kimyası, ruh ve bu 
dünyada bugün kim olarak var olunduğu seçimleri belirlediğinde ve tüm bunlar birbiri 
ile uyumlu çalıştığında bu etki bir kişiden başlar ve topluma yansır. Seçimler bireyin kim 
olduğunun ve kim olmadığının deklerasyonudur. Toplum bu deklarasyonların bileşkesidir. 
Çevremizde gördüğümüz şeyleri beğenmiyorsak eğer seçimlerimizi, seçimlerimizin 
dayandığı temelleri tekrar gözden geçirme ve değiştirme zamanıdır. Gelişen ve geliştiren, 
mutluluk ve doyum getiren seçimler yapabilmeniz dileği ile. 
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Yasemin 
Sungur’la 
Başarıya Dair 
Her Şey

Arzu Aktaş
@arzuaktas

Kendinizi biraz anlatır mısınız?

Bugünkü ben, okumayı, çevresini sorgulayarak görmeyi, keşfederek yaşamayı çok 
seven ve öğrendiklerini deneyimleri ile buluşturarak yorumlayan, yorumladıklarını 
her yolla paylaşmayı seven biri. Kadın, sevgili, anne, dost, arkadaş, eğitmen, koç, 
danışman ve öğrenci olmaktan, bu rolleri en iyi şekilde yaşamaya çalışmaktan çok 
mutluyum. 

Yaptığınız işten bize bahseder misiniz?

İşim bugün ‘var olan bana’ en uygun iş. Eğitmen, danışman ve koç olarak çalışıyorum. 
Kurumsal ve bireysel eğitimler veriyorum. Tüm eğitimleri öğrendiklerimi yorumlayarak 
ben hazırlıyorum. İçerik ve uygulama bana özgü. İletişim odaklı her yaş, sektör ve 
meslekten kişilere uygun eğitim programlarım var. Hayatımızın her anında çok önemli 
olduğunu düşündüğüm iletişim becerisini geliştirerek insanların kendilerini ve birbirlerini 
daha iyi anlayıp, anlatmalarını sağlayan, bol uygulamalı seminerler veriyorum. 

Şirketler ile uzun soluklu danışmanlık çalışmalarım var. Kurumsallaşma ve markalaşma 
sürecinde yol arkadaşı oluyorum şirketlere. Son dönemde ağırlıklı aile şirketleri ile 
çalışıyorum.
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Koçluk disiplini çok yararlı araçlar kazandırdı 
bizlere. 20 yıl süren profesyonel iş 
yaşamımda görevlerime ek olarak eğitmen 
olarak çalışıyordum. Öğrendiklerimi ve 
deneyimlerimi paylaşmayı hep çok sevdim. 
Kendi şirketimi kurduğumda eğitmenliğimin 
yanına, danışmanlık eklendi.  Koçluk 
eğitimini alarak, pek çok yeni araç ile işimi 
daha da zenginleştirdim. Koçluğu da hem 
şirketlerde kurumsal yapı içinde bireylerin 
kendini daha iyi hissederek çalışmalarını 
sağlamak, hem de bireysel olarak çeşitli 
nedenlerle kendilerini geliştirmek isteyen 
her yaştan birey ile çalışarak yapıyorum. 
Öğrencilerle kariyer, meslek seçimi, okul 
başarısı ve iletişim becerisini artırmak, 
çalışan kişilerle iş ve yaşam becerilerini 
geliştirmek amaçlı, aileler ve çiftler ile 
iletişim becerisi ve daha mutlu yaşam 
konularında çalışıyoruz. 

Bunun yanında bir kültür, sanat 
gönüllüsüyüm. İş gibi düzenli yaptığım 
uğraşlarım var. Bunlardan biri olan Kitap 
ile Sohbet 6.yılında. Aylık e-dergimiz Martı 
4 yaşına geldi.

kariyer sohbeti Martı Nisan 2014

Şu an bulunduğunuz noktada hangi eğitimlerinizin katkısı  büyük oldu?

Aldığım her eğitim, okuduğum her kitap, seyrettiğim her film, sohbet ettiğim her insan, 
keşfettiğim her yeniliğin katkısı olduğuna inanıyorum. Sadece eğitim yetmez, yetmiyor 
insana. Ben hep iş kitapları okuyorum diyenler için üzülürüm ben, ya da sadece akademik 
öğrenmeye takılıp kalanlara. Eksik kalır bilgileri. Romanlardan, şiirlerden, tablolardan, 
heykellerden, doğadan, tarihten ve farklı kültürlerden beslendiğimize inanıyorum. Yani 
yaşayarak, görerek, yorumlayarak öğrenmeliyiz, o zaman bütünsel öğrenme gerçekleşiyor. 
İlk okuldan başlayarak her okulun faydası oldu elbette, ancak öğrenmek sürekli ve 
aktif olarak devam etmelidir, etmezse yeni dünyanın dışında kalırız. Sadece okul yaşamı 
yeterli değil, her yıl farklı konularda deneyimlerimi destekleyen seminer ve workshoplara 
katılırım, bunu herkes yapmalı.
1995 yılından itibaren her biri kendi alanında ekol olan hocalarımdan aldığım NLP, Davranış 
Bilimleri, İletişim, Kişisel Marka  ve Koçluk eğitimlerim bana bilgimi ve deneyimlerimi çok 
farklı araçlarla kullanma imkanı verdi. 
Farklı disiplinlerden eğitimlere katılırım. 1999 yılında aldığım Reiki eğitimi ile değerlerimi 
sadeleştirmiştim. Son yıllarda katıldığım ve çok yararlandığım bir eğitim ise Vipassana 
oldu. Olanı olduğu gibi görmek anlamına gelen bu eğitim, beden ve zihin bağlantısının 
anlamıyla içsel yolculuk yapmamı sağladı. 

Okul yaşamınızda ne tür etkinliklere katılıyordunuz? Bunlar size ne 
kazandırdı? 

Aktif bir öğrenci oldum hep. İlk okuldan itibaren folklor oynadım lise yıllarında da devam 
ettim, ilk olarak televizyona folklor ekibimizle çıktık ve derece kazandık. Orta okulda 
atletizm ve tiyatro, lisede edebiyat ve münazara etkinliklerine katıldım. Üniversite de 
ise çalışmaya başladım, mesleki dernekte görev aldım çalışmaya başlar başlamaz. Hiç 
boş zamanı olmayan çalışkan bir öğrenciydim ve çok kitap okurdum her zaman. Yorgan 
içinde el lambası ile kitap okurdum, ya da evdekiler uyurken ışıktan rahatsız olmasınlar 
diye banyoda okurdum.
Çok yönlülüğümü ve aynı anda bir kaç farklı konuyla aynı anda ilgilenme becerimi o 
yıllarda geliştirdiğimi düşünüyorum. 
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İş hayatınıza nasıl başladınız?  

Üniversitenin başladığım yıl 1977 yılında işe başladım. İş hayatına çok bilinçli, planlı 
başlamadığımı düşünüyorum. Ticaret meslek lisesi ve ilk işim olan bankacılık bana uygun 
alanlar değilmiş, yanlış yönlendirmeler ile başlamışım. Liseden sonra İktisadi Ticari İlimler 
Akademisi’ne devam ettim ve aynı zamanda Ziraat Bankasında çalışmaya başladım. 
Bana uygun olmadığını bilinçli olarak fark ettiğimde iş yaşamının 5.yılındaydım. Çok ilgili 
olduğum eğitim ve personel yönetimi konularında çalışma üzere bölüm değişikliği yaptım, 
değiştirmek konusunda hep çok cesurdum. Daha sonra, daha hızlı süreçleri olduğunu 
gördüğüm özel sektöre geçtim. 

İş yaşamınızdaki kilometre taşlarınız nelerdir?

Yaptığım işte öğrenecek bir şey kalmadığını düşündüğümde, iş, sektör ve alan değiştirme 
cesaretim en önemlisidir. Öğrenmek benim motivasyon kaynağım ve mutluluk aracım. 
Oğlum da farkında olmadan benim için itici bir güç olmuştur ve koçluk mesleğini 
keşfetmemde büyük katkısı olmuştur.
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İş hayatınızda tercihlerinizi belirleyen kriterleriniz neler oldu?

İşimi sevmem en önemli kriter. Sevgim azaldığında değiştirdim. Söylenerek işe gitmemek 
benim için önemli. Hem olumsuz yorumlar yapıp, hem de aynı işe devam etmek çok ağır 
bir iş. Beni geliştiren iş her zaman en sevdiğim iş oldu. 

İş yaşamınızda dönüm noktası diyebileceğiniz anlar yaşadınız mı? Bu 
süreçleri nasıl yönettiniz?

Kendi işimi kurmak dönüm noktamdır. Daha önce kurmalıydım pişmanlığı yaşadım, ancak 
geriye dönüp baktığımda yaşadığım hiç bir deneyimi çıkaramayacağımı fark ettim.

Yasemin Sungur Gelişim Enstitüsü iş yaşamına nasıl başladı? Kendi işinizi 
kurmaya nasıl karar verdiniz?

Öncesinde kurduğum Performans adlı bir şirketim daha var. Eğitim, organizasyon ve 
etkinlik yönetimi yaptık. Kendi ismimle bir Gelişim Enstitüsü kurma cesaretini de eğitim 
aldığım hocalarım sayesinde oldu. Bunlar John Seymour, Pat Williams ve William Arruda’dır. 
İngiltere ve Amerika’da yaygın olan modelden etkilendim. Her yıl eğitmen ve koçluk 
programları ile mesleğimize ilgi duyan kişilerle çalıştım.
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Bir iş gününde neler yaparsınız?

Günlerim planlıdır, bazen günler öncesinden, bu nedenle her akşam yatmadan ertesi günü 
gözden geçiririm. Sabah uyanınca önce yatakta 10 dakika, sonra 20 dakika süren güne 
başlangıç ritüellerim var. Çok erken saatte bir yolculuk başlamıyorsa mutlaka yaparım. 
Nefes ile, ruh, zihin, beden üçlüsünü güne hazırlama çalışmasıdır, bana çok iyi gelir. 
Sabah enerjimin coşkulu olmasını sağlar. Sonra 1 saat kadar okurum, her gün düzenli 
okuduklarımın yanında değişik, işimle ya da yaşamla ilgili okurum. Güzel bir alışkanlığım 
var, her gün şiir okurum 1-2 tane, günün şiiri seçerim kendime. 
Sunumlarımın son kontrolünü yaparım. Randevularıma hazırlanırım. O günkü programa 
bağlı olarak değişir hazırlıklar, ofisimde ya da dışarda oluşuna göre  hazırlanırım. Dakik 
biriyimdir. Bireysel çalışmalarıma tek tek hazırlanırım. Müzik, ışık, koku, çiçek, ikram 
ve başka her detayı düşünür ve kendim hazırlarım. Molalarım vardır mutlaka bazen 3 
dakika, bazen 30 dakika. Çiçeklerle ilgilenirim, çiçek bakar, çiçek fotoğrafları çekerim. Son 
zamanlarda gördüğüm her sokak hayvanının da fotoğraflarını çekiyorum. 
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Şirketinizin logosu olarak  martıyı 
seçtiniz. Sizin için özel bir anlamı 
var mı? 

Richard Bach ve ilk romanı Martı, kitabın 
kahramanı Martı Jonathan Livingston benim 
için önemli isimler. Bir kitaptan ne kadar 
çok etkilenebilir bir insan? Hayal etmeye 
çalışın. İşte o benim. Ben bir martıyım. 
Benim yaşamımın martı Jonathan’ı benim. 
Ne demek istediğim daha iyi anlamak için 
Martı kitabını okumanızı öneririm. Elbette 
logo #martı oldu ve 4 yıldır çıkardığımız 
aylık e derginin adı da #martı. 
www.martidergisi.com 

Yol haritanızda ilerlerken sizin için 
olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Her zaman bir haritam var, haritamın yan 
yolları da var. Plan yaşamımın vazgeçilmezi, 
ancak yeni planlar eklemekte en eğlenceli 
yanı. Büyük hedefi seçer ve o hedefe 
ulaşırken vizyonumdan uzaklaşmam. Yolun 
sonu değil, yolun kendisi ve beni yola 
çıkaran amaç önemlidir. Anlamlı, eğlenceli 
ve paylaşıma açık anlar yaşamaya çalışırım. 
Kadın, genç, çocuk, doğa, kültür ve sanat 
için düşünmek, üretmek, gönüllü olmak 
beni geliştiriyor. 

Çok yönlü bir kimliğiniz var. 
Eğitmen, marka danışmanı, kariyer, 
yönetici ve öğrenci koçu, eğitmen, 
İletişim uzmanı. Bütün bunları nasıl 
başardınız? Nasıl planladınız?

Öğrenmeyi sevmek bunun en önemli 
nedeni. Uzmanlaşmaya inanıyorum, 

uzmanlaşmak için de zaman ve yeterli 
bilgi gerektiğine ancak ben tek konuda 
kalınca sıkılıyorum. Hem öğrenciliğimde, 
hem profesyonel işe yaşamımda hep böyle 
oldu. Uğraştığım konular hep birbirinin 
içinden çıktı, birbirine eklendi. Bir tür 
dairesel öğrenme ve uygulama hali oldu 
benim için. Beni heyecanlandıran konuların 
peşine takıldım. Çok ve hızlı okumamın 
yararı büyük. İlgimi çeken her konuda önce 
okullarda ders olarak ne okutuluyor onu izler, 
sonra kaynak kitaplara geçerim. Okuduğum 
kitabın kaynaklarını araştırır, onları da okur 
ve sevdiğim bir yazarın etkilendiği yazarları 
keşfederim. 

Şu anda kendimi uzmanı olarak hissettiğim 
konularda 10 bin saati aşmanın mutluğu 
içinde öğrenmeye ve paylaşmaya devam 
ediyorum. 

Başarınızın sırrı diye sorsak?

Sevdiğim konuları iş olarak seçmek 
diyebilirim buna gönül rahatlığı ile. 
İnanarak yaparım her işimi, çok iyi 
hazırlanırım, okurum, yazarım ve her 
aşamasında paylaşırım.

http://www.martidergisi.com/
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Başarılı bir işkadını olmak Türkiye 
şartlarında  zorlu bir süreç mi?

Çok zor ve şimdi daha zor. Özellikle bizim 
alanda işkadını olarak da görünmediğimiz 
için daha zor. Girişimci bir işkadını olmak 
zor ancak çok eğlenceli. 

Şansın ve rastlantıların başarı 
sürecine 
etkisi konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Şans ve tesadüf 
konusunda şöyle bir 
inancım var; aslında 
şans ve tesadüf yok, 
ya da yaşadığımız her 
şey tesadüf ve şansın 
eseri. 
Nereden baktığınıza 
bağlı. Bu arada ben 
çok şanslı olduğuma 
inanırım. Bu da 
işimi kolaylaştırır, 
yolculuğumu 
hızlandırır. 

Başarı yolculuğunuzdaki en büyük 
destekçileriniz kimlerdi?

En önemlisi sevgili kocam İlhan Sungur, 
zamanımı kullanmamda, yaşamı ortak 
olarak planlamamızda büyük katkısı oldu. 
Daha sonra sadece işime odaklanmamı 
sağlayan lojistik desteğine ne kadar 
teşekkür etsem yetmez. Sonra oğlum 

Can Sungur. Ve birlikte çalıştığım 
müşteri, iş ortağı ya da çalışma 
arkadaşlarım. 
İşinizi yaparken size neler iyi 
geliyor?

Eğlenmek çok iyi geliyor. Olumlu olmak ve 
olumlu düşünen, üreten insanlarla birlikte 
olmak. Müzik dinlemek. Küçük molalar 
vermek. Keyif ritüellerim.

Günlük 
yaşamınızda 
küçük molalar 
verdiğinizde 
neler 
yaparsınız? 
Ritüelleriniz 
neler? 

Uzağa bakarım, 
bedenimi 
esnetirim. Bir 
çay ya da kahve 
fincanında dünya 
turu yaparım. 

Şiir okurum. Sessizliği seçerim. Çiçeklerle 
ilgilenirim, fotoğraf çekerim, sosyal 
medyada çektiğim fotoğrafları paylaşırım. 
Sevdiklerimle konuşurum.

Kendinizi yenilemek için hayatınıza 
neleri alıyorsunuz?

Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak beni 
yeniliyor. Kitap okumak. Sergi gezmek. 
Eski İstanbul’u gezmek, sokaklarda 
yürümek. Doğada seyirci olmak. 
Arkadaşlarımla sohbet etmek.
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Nelere gülersiniz? Neler sizi mutlu eder?

Karikatür severim. Haftalık dergileri eskiden düzenli takip ederdim, şimdi kitaplarını 
alıyorum sevdiğim çizerlerin mesela Selçuk Erdem, Yiğit Özgür ve Erdil Yaşaroğlu. Son 
zamanlarda Facebook fenomeni Baaddin’e çok gülüyorum. 
Yapmayı seçtiğim her şeyin mutluluğuma katkısı olur. 

Müzikle aranız nasıldır, neler dinlersiniz? 

Müziği hem çalışırken, hem dinlenirken dinlerim. Ruh halime göre değişir seçimlerim. 
Türküler, sanat müziği, klasik müzik, caz, opera. Mesela bu satırları yazarken Beethoven’in 
Ay Işığı Sonatı, Charlie Haden & J.G.Egberto’nun Folk Song albümü ve Orfeo ed Euridice’den 
Che faro senza Euridice? aryalarını dinledim.
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Çocukluğunuzda hayal ettiğiniz 
meslek neydi?

Tiyatro oyuncusu olmak istemiştim. Ancak 
ilk engelde ve çok çabuk vazgeçtiğime göre 
pek gerçek bir istek değilmiş. İşin güzel 
yanı bugün yaptığım iş sayesinde bu keyfi 
tadıyorum. Yaratıcı Drama teknikleri ile ve 
konferanslarda binlerce kişinin karşısında 
sahnede olmak pek keyif veriyor.

Yasemin Sungur Başarılı bir iş Kadını 
aynı zamanda aile yaşantısında çok 
özenli bir eş ve anne. Nasıl bir eş, 
nasıl bir anne biraz anlatır mısınız?

Sevgiyle nefes alan, sevgiyle paylaşan bir 
eş, anne olmaya çalışıyorum. Seçtiğim 
yaşamda sevdiklerimle birlikte olmanın 
zevkini çıkartıyorum. 
Her çalışan kadın gibi zorlandığım çok 
zaman oldu. Önceliklerime göre zaman 
planı yaptığım ve çok destek olan bir kocam 
olduğu için şanslıyım. Oğlum ilk okuldayken 
annem destek verdi. 
Hayatı kendim ve ailem için kolaylaştırmaya 
çalışıyorum. İdeal anne, eş olmaya 
çalışmıyorum. 

Gelecekle ilgili projeleriniz, 
hedefleriniz nelerdir?

Yakın gelecekte üzerinde çalışmaya devam 
ettiğim iki kitabı bitirmek. Kadınlar, gençler 
ve çocuklar için değer katan bir proje 
geliştirmek. Bahçemizde sebze ve meyve 
yetiştirmek. Sevdiğim ve görmek istediğim 
yerleri gezmek.

Kitaplarla aranızda çok güçlü bir 
bağ var. Kitapla Sohbet etkinliğiniz 
uzun yıllardır sürüyor. Kitabın 
sizin için anlamını nedir? Kelimeler 
ne kadar güçlüdür?

Yıllar önce bir projede 100 kadar genç ile 
çalıştım bir süre. Proje bitiminde hepimiz 
bir birimizi değerlendirdik. 100 gencin bana 
hediyesi müthişti. Benim için söyledikleri 
kendimi anlattığım öz yaşam hikayemde 
hala yer alır. 
“O bir hayalperest, sohbetçi, kaşif. İşine 
duygularını karıştırır. Proje üretir. İştigal 
konusu insan. Kelimelerin peşinde koşar. 
Bilgi, İletişim, Pazarlama, Marka, Yetenek, 
Eğitim, Değişim, Kariyer, Deneyim, Paylaşım 
ve Gelişim kelimelerine hayran; görünce 
dayanamaz. Yemek reçetelerini okumaya 
bayılır, yapmayı, yemeyi ve dost sofralarda 
paylaşmayı sever. İstanbul hayranı. 
Doğadan alır enerjisini ve örneklerini. 
Okur, yazar, fotoğraf çeker. Paylaşmak ister 
ve paylaşır. Hep öğrenci, öğrenmenin hiç 
bitmeyeceğini biliyor…” 
İşte kitaplar bunu sağlıyor. Başka dünyaları 
yaşamamı, kelimeler ile beslenmemi 
sağlıyor. Okumadan duramam. Okumayan 
insanlar yalnızdır. 

Bir koçla çalışmaya karar verme 
aşamasında olanlara neler tavsiye 
edersiniz?

Neden bir koça ihtiyaç duyduklarını 
bilmeleri en önemlisi. Bunu bildikten 
sonra koçun deneyimlerine bakmalılar 
ve ilk görüşmeyi yaparak koçla uyum 
sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmelerini 
öneririm. Koçluk çalışması çok etkili araçlara 
sahip. Kişiyi istediği yönde adım atmaya, 
gerçeklerle yüzleşmeye ilerleten bir çalışma. 
12 haftalık bir çalışma ile çok iyi sonuçlar 
alıyoruz, çalışmanın süresi çok önemli.

Koçluğu bir meslek olarak edinmek 
isteyenlerde hangi özellikler olmalı? 
Kendilerini nasıl geliştirmeliler?

Sabırlı ve dinlemeyi çok iyi bilen biri olmalı 
koç. İnsan davranışları konusunda kendini 
sürekli geliştirmeli. Sezgisel ve analitik 
düşünme yeteneğini geliştirmeli. Koçluk 
araçlarını sürekli geliştirmeli. Çok okumalı. 
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Sizden kitap ve film tavsiyesi alabilir miyiz?

Sevdiğim, etkilendiğim kitaplar ve filmler deyince yüzlerce yazabilirim. İlk aklıma gelenleri 
yazıyorum.

Kitaplar;

Martı – Richard Bach
Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry
Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
Kadının Adı Yok – Duygu Asena
Nietzsche Ağladığında – Irwin Yalom
Parfümün Dansı – TimRobbins
Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde
Durgun Don - Mihail Şolohov
Su – Buket Uzuner
Son Ada – Zülfü Livaneli
Outliers – Çizginin Dışındakiler - Malcolm Gladwell
Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez
Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
Kuvayi Milliye Destanı - Nazım Hikmet
Simyacı - Paulo Coelho
Denemeler - Montaigne

Filmler;

Umudunu Kaybetme - Gabriele Muccino
Ölü Ozanlar Derneği - Peter Weir
Patch Adams - Tom Shadyac
Esaretin Bedeli - Frank Darabont
Forrest Gump - Robert Zemeckis
V For Vendetta - James McTeigue
Bir Rüya İçin Ağıt - Darren Aronofsky
Akıl Oyunları - Ron Howard
Avcı - Michael Cimino
Ağır Roman - Mustafa Altıoklar
Selvi Boylum Al Yazmalım - Atıf Yılmaz
Yağmur Adam - Barry Levinson
Narayama Türküsü - Shohei Imamura
Dersu Uzala - Akira Kurosava
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Her üç kelime de dijitalleşen dünyanın en temel faaliyetleri ve ihtiyaçları olarak günlük 
hayatımıza girmiş, dilimize, parmağımıza, beynimize sinmiş durumda.
 
Yeni bir cihaz, donanım ya da yazılım aldığımızda, bir takım bilgileri değiştireceğimizde 
bunları mutlaka birbirlerinin dilinden anlar hale getirmemiz gerekiyor.

İşte o anlarda bunları...

- Ya Sync/sink etmemiz, Sync’lememiz/sinklememiz,
- Veya Upgrade etmemiz,
- Ya da Update etmemiz şart oluyor...

En önemlisi “Sync”...

Bunların içinde bence en önemlisi “Sync” yapabilmek, olabilmek. Cihazlar, yazılımlar eğer 
Sync olabiliyorlarsa demek ki versiyonları da aynı ve uyumlu (upgraded / updated). 
Durum akışkan, sistem çalışıyor, tıkanıklık yok.

Sync 
(Sink) 
Çağı

Ufuk Tarhan
@futuristufuk

Sync; synchronise, Synchronization” kelimelerinin kısaltılmışıdır. 
Uyumlama, eşzamanlama, eşleme demek. Update; güncelleme, 
upgrade; ise yükseltme, iyileştirme anlamına geliyor.

Sync olabilmek için sistemlerin güncellenmiş, yükseltilmiş ve iyileştirilmiş olması gerektiğine 
göre, Sync mümkünse,  bunlar da yapılmış, yapılabilir, sorun yok demektir. O zaman Sync 
olabilmek, uyumlanabilmek hayatidir...
İyi tamam, anladık, Sync gerekli!.. Gerekli de hemen yapabiliyor muyuz? 

O biraz zor!.. 
Genelde ilk adımda, çabucak uyum sağladıkları pek görülmez. 

Versiyon değişikliklerinde; 

- Destek merkezleri ile sayısız telefonlaşmalar, mailleşmeler, ticket açmalar, 
- Bir bilene sorup, yalan-yanlış şeyler yapıp, sorunu iyice düğüm etmeler,
- Beklemekten sıkılıp, bunalıp “ben kendim yaparım, yenecem seni uleyn” kafası ile bir 
şeyler silip, 
  yüklerken, iyice çalışmaz hale getirmeler, 
- Virüs kaptırmalar, 
- Şifre unutmalar vb. ile 

daha verimli, hızlı, kolay olsun diye giriştiğimiz teknoloji kullanıcılığı bizi, bu “Sync, Update, 
Upgrade” dönemlerinde duman eder, aksine elimizi kolumuzu bağlar, sinir sistemimizi 
alarma geçirir...

Saatlerimiz hatta günlerimiz gider. Sonunda bir şekilde barışırlar, çalışırlar... Hayat devam 
eder ama o arada teknolojiye, ha bire bunları değiştirenlere saydırır dururuz...
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Peki niye yapıyoruz bunu kendimize?

üreticiler durmuyor. Sürekli yeni bir şeyler icat ediyorlar. Yeni ürün, uygulama çıkarıyorlar. 
Biz de sonsuz, sınırsız akan bu yeniliklerin peşinde koşuyoruz. “Infinite Newism” de 
denen çağın akımı ve mecburiyeti etkisinde, “her şeyin en yenisine, en iyisine sahip 
olmalıyız” duygusu ile coşuyoruz. Ki bunun İleri aşamaları artık tıp literatürünede girmiş 
olan bir duygu durum bozukluğuna kadar varıyor. Adına da FOMO (Fear of Missing Out 
Sendromu) deniyor. 

Bir diğer sebep; “less for more” yani “daha azla daha çok elde etme” hırsımız. Daha az 
çalışalım ama daha çok kazanalım, daha az hareket edelim ama daha fit olalım, daha 
az ödeyelim ama daha çok alalım... Liste uzar gider...  Bu beklentilerle “Sync, Update, 
Upgrade” ile bir çırpıda daha gelişmiş özelliklere, eşlemeye ve en güncele hemen ulaşalım 
derdindeyiz. 

Yapmazsak ne olur? 

Giderek hiç bir şey birbiriyle çalışmaz, çalışsa da eski bilgilerle, dar imkânlarla kalır. Biz 
de Oyun dışı oluruz...

Kısacası anda ve oyunda kalmak için her daim “Sync” olabilmek lazım...
Sadece donanım ve yazılım açısından değil. Zihinsel ve ilişkiler açısından da aynı şey 
geçerli. Beyinlerimiz, duygularımızı birbiriyle “Sync” edemiyorsak benzer hatta daha 
dramatik sonuçlar yaratmıyor muyuz? Tıpkı değişen yazılımlar gibi, algılarımız, iletişim 
biçimlerimiz, duygu ve düşüncelerimiz de değişiyor... Eskiden çalışan yöntemler, sonradan 
çalışmaz oluyor. Etkisiz kalıyor...

Sink olamadığımızda, senkron tutmadığında, işimizi, çevremizi, dostumuzu, 
ilişkilerimizi, varlığımızı, sağlığımızı, itibarımızı, kaybetmiyor muyuz? 

Sync değilsek, zamanın ruhuna, ana, geleceğe uyum sağlayamıyor, uyumlanamıyor, 
uyumsuz ve fonksiyonsuz, aykırı, öteki kalıyoruz... 

Tabii ki “böyle iyiyim...” deyip, olduğu versiyonda kalmaya çalışmak da bir seçenek 
(umutsuz olsa da). Sözüm onlardan dışarı, aktif iş ve sosyal hayatın içinde sürdürülebilir 
bir varlık sergilemek isteyenlerden içeri...

Versiyonunuza dikkat edin, her daim cihazlarınızla beraber Sync kalın ki hep beraber 
oyuna devam edebilelim...
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Haklı olduğunda testesteron hormonu salgılayan bir beyin ve belirsizliği sevmediği için 
her şeyin sabit ve kendi dilediği gibi olmasını isteyen bir zihin... 

Güven konusuna detaylı bakalım. Herkesin kendine göre bir adalet sistemi var ve kendini 
haklı çıkarmak istiyor; bu sebeple bunun aksine bir davranış genellikle bir güvensizliğe 
sebep veriyor.

Aslında aynı şekilde ama size uymayan bir davranış güvenilir olarak değerlendirilmelidir. 
Bir kişi hep geç kalıyorsa bu kişi güvenilirdir, çünkü erken gelerek sizin güveninizi yıkmaz. 
Bu kurumlar için de geçerlidir, her sene enflasyon düzeyinin altın %5 zam veren bir firma 
sizi hiç şaşırtmaz ve gayet güvenilirdir.

Bu örneklerden açık bir hakikat ortaya çıkar; çelişki, olan olay veya olgunun kendisi değil 
kişinin kendi bakış açısı ile olayı analiz etmesinden doğar.

Güvenmek 
İster misiniz?

Piyasalar durgun, insanlar mutsuz, herkes patlamak 
üzere... 
Neden? “Ortamda bir güvensizlik ortamı var.” Onlar 
haksız biz haklıyız; ben haklıyım, sen haksızsın.

Deniz Öztaş
@denizoztas
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Analiz etmenin yerini gözlem ve farkında olmak alırsa; yılanı yargılamak yerine yaklaşınca 
sokacağını bildiğimiz ve bu şekilde algıladığımız bir hayvan olarak görünür. Gözlemleyenin 
önemi kalmaz, her gözlemci için durum aynı olur. Gözleyenin yargısı, düşünceleri ki 
bunlara geçmiş deneyimlere dayalıdır, olan hakkında imge oluşturmadan tarafsız bir 
şekilde algılama gerçekleşir. Bu olumlu olaylar için de önemlidir. 

“Biz onları hoşgörüyoruz, onları oldukları gibi kabul ediyoruz” cümlelerinin altında bir 
“ayrım” yatar ve bu samimi bir düşünce olmaktan uzaktır. Yılan yılandır. Sadece yanına 
yaklaşmamak da fayda bulunur. Eleştirmek, hoşgörüde bulunmak onu diğer statüsüne 
koyacaktır.

zihince Martıc Nisan 2014

Sonuç olarak, analiz yapmadan salt gözlem yapıldığında, ortada yılana güvenip güven-
meme diye bir konu kalmaz.

Tüm bunların ışığında güven arayışımız sadece bir illüzyondan ibaret midir?

Korkusuz bir şekilde özgür yaşamanın karşıtı mıdır?

Zihnin kendine yaratmak istediği konfor alanın bir aleti midir?

Tüm bu sorular, Eckhart Tolle’ün sözlerini hatırlattı bana:

“Güven arayışı içindeki endişemiz gerekli gibi gözükür 
ama faydalı bir amaca hizmet etmez.”
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Bebekken mama seçeriz, biraz büyüyünce 
oyuncaklarımızı… Okul çağına geldiğimizde 
giydiğimiz elbiseyi, kullanacağımız kalemi, 
yediğimiz yemeyi seçmeye başlarız… Sonra 
arkadaş seçmeye başlarız ve sistem bizi 
hep seçimler içinde bırakır. Sınavlara gireriz, 
bu sefer seçilen taraf biz oluruz. Ya da iyi 
bir puan almışsak “Hangi okula gitsem?” 
seçimi yaparız.

Hayat, yaptığımız seçimler ile daha 
kolay ya da daha anlamlı olabilir. Yaş 
ilerledikçe farklılaştığımızı hissederiz. 
Alışkanlıklarımız, mesleklerimiz, giyim 

zevkimiz, damak tadımız, tatil tercihimiz, 
hayattan beklentilerimiz, dileklerimiz… 
hepsi birbirinden farklı ve çeşitli. Herkesin 
birbirinden farklı olduğu, kimsenin 
kimseye aynen tıpatıp benzemediği 
bu mucizevi hayatımızda, bilinçli ya da 
bilinçdışı seçimlerimiz de birbirimizden 
farklı. Bilinçdışı seçimlere pek dokunamasak 
da mesele bilinçli yaptığımız seçimlerle 
mutlu olabilmekte aslında. 

Seçmek ya da 
Seçilmek...

Zeynep Kıyak
@zeynepscutari

Annemizi, babamızı, cinsiyetimizi, doğdumuz şehri ve daha pek 
çok şeyi seçemeyiz hayatta ama yaşamın başka alanlarında 
bambaşka seçimler yaparız… Bazı seçimler kendiliğinden gelir 
önümüze, otomatik olarak seçer beynimiz.. Bazı seçimlere karar 
vermek aylarımızı alır, bazılarıysa adeta hayatın bir sınavıymış 
gibi bizi zorlar, yorar.

Nasıl ki bir çocuğun okula 
başlayabilmesi için, belli 
bir olgunluğa gelmesi 
gerekiyorsa; evlilikte de eş 
olgunluğu gerekmekte. 
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Peki meslek seçimlerimiz 
nasıl olmalı? Gerçekten olmak 
istediğimiz işi mi yapıyoruz, 
yoksa yaptığımız hiçbir seçim 
bizi mutlu etmiyor mu? Okul 
yıllarından itibaren “seçimler” 
başlar hayatımızda. Özellikle 
de yapacağımız işin veya 
mesleğin ne olacağına karar 
vermek için, biraz geç bir yaştır 
üniversite sınavları dönemi… 
Günümüzde, anaokulundan 
itibaren çocukların sanata mı 
yoksa matematiğe mi yatkın 
olduğunun üzerinde daha 
çok duruluyor ve buna göre de küçük yaştan itibaren seçimler yapılabiliyor artık.

Gelelim çalışma hayatındaki “seçimlerimize”… yaptığımız işi istemeden seçmiş olabiliriz 
veya hayat şartları bizi o işi yapmaya zorlamıştır ister istemez.. Üstelik işimizi yaparken 

ne patronumuzu, ne de çalışma 
arkadaşlarımızı seçme şansımız yoktur. 
Bizler işi seçeriz, kabul ediliriz ve bizi 
çevreleyen bu şartlar kendiliğinden 
oluşur. Hemen hemen her seçim, ama 
doğru ama yanlış bizim hayatımızı 
etkiler.Bu çok önemli sayılabilecek bir 
karar da olabilir; önemsiz bir ayrıntı 
da… Attığımız her adımı düşüncelerimiz 
belirler. Seçimlerimiz düşüncelerimizin 
eseridir, beynimiz düşüncelerimizi 
harekete geçirir. Hayatta ya iyi vardır 
ya da kötü, ortası yoktur. Seçimlerimiz 
ya hayata bağlar bizi, mutlu eder, 
huzur verir; ya da hayattan bir adım 
daha koparır, acı verir, yanlıştır…

alternatif İK sözlüğü

Yaşamımızın sorumlusu bizleriz. Her seçim, farkında olarak ya da olmayarak, başka şeylerin 
reddedilmesi anlamına da gelir. Bu yüzden, ‘Her tercih, bir vazgeçiştir’. Seçimler, içlerinde 
avantaj ve dezavantajlar barındırır. Bu açıdan her seçim aynı zamanda bir kaybediştir. 
Ama ne kaybettiğini bilmek, ne kaybedeceğini bile bile o seçeneği elemek sorumluluğu, 
kişinin kendisine aittir.

Bazen birşeyleri elerken, çevrenin, ailenin ya da bizi çevreleyen şartların etkisi altında 
kalırız. İstediğimiz için değil, mecbur olduğumuz için seçim yapabiliriz. Çalışma hayatında 
da buna benzer birçok şey yaşarız. 

Bunu bir örnekle detaylandıralım:

Yetenekli olduğunuzu biliyorsunuz, konservatuar sınavlarına hazırlanmak istiyorsunuz; 
ancak ne özel bir eğitim almaya gücünüz, ne de konservatuarı kazansanız bile masrafını 
karşılayacak bütçeniz var… Bir taraftan da çevrenizin söyledikleri, kafanızı kurcalıyor: 

Ne yapacaksın konservatuar okuyup… Niyazi amcanların oğlu iktisat okudu, girdi bir 
bankaya, çalışıyor mis gibi… 

Nerden çıkarıyorsun böyle boş işleri bilmem ki… yok müzikmiş, yok bilmem ne… O kadar 
çalışıp didiniyoruz senin için, yüzümüzü kara çıkarma.

Sanatçıya değer verilmiyor bu ülkede. Oku doğru dürüst bir bölüm, gir memurluk 
sınavlarına. En güzeli bu.

Martı Nisan 2014



 40 41

alternatif İK sözlüğü Martı Nisan 2014

İster istemez bir seçim yapıyor beyniniz ve bu seçim otomatik oluyor. Tamamen 
şartlandırılmış bir seçim oluyor yani. Üniversite tercihlerinize ‘İktisat’ yazıp kazanıyor ve 
okuyorsunuz; hem de müzik okumak burnunuzda tüterken… 

Çok başarılı geçmeyen bir öğrencilik hayatı. Sonrasındaysa iş arama telaşı… Mecburen 
yine seçiminizi okuduğunuz alanla ilgili bir işten yana kullanıyorsunuz. Orta ölçekli bir 
şirkette muhasebeci olarak başlıyorsunuz çalışma hayatınıza… Aklınızda hep “müzik” var 
oysa… Gel zaman git zaman, para kazanmak ya da terfi almak size yetmiyor. Daha 
doğrusu mutlu olamıyorsunuz… Bu saatten sonra iş de değiştiremezsiniz, konservatuar 
sınavlarına da giremezsiniz… En iyisi, aklınızda kalmaması, içinizde de ukte olmaması 
için, etkinliklere katılmaya karar veriyorsunuz. Yılbaşı daveti, şirket yemeği derken sizdeki 
yetenek açığa çıkıyor ve hiç ummadık kişilerden tebrikler almaya başlıyorsunuz….

Bu sadece bir örnek… Burada aslında içimizde var olan potansiyeli kullanmayı bilmek 
önemli olan ve o şirket yemeğine gitmek de bir seçim, orada sahne alma riskini göze 
almak da… 

Sabahları uyandığınızda, iki şeyi düşünüp mutluysanız, herşey yolunda demektir. Bunlar 
ne mi? 

Başınızı çevirdiğinizde yanınızdaki eşiniz

Gitmek için acele ettiğiniz işiniz… 

Eş seçimi de en az mesleğinizi/işinizi seçmek kadar önemli. Hatta hayattaki en önemli 
seçimimiz aslında. Doğru kişiye karar vermek, doğru kişiyi sevmek kolay bir seçim değil. 
Gerek eş, gerekse iş seçiminde bazı ölçütlerin olması gerekir. Bu ölçütlerin olması da, 
aşka mani değildir. Aksine, bu ölçütler aşkın uzun vadeli olmasını sağlar. Her iyi evlilik, 
iyi bir aşkla mı başlar, iyi bir aşkla mı devam eder? Aşk iyi evliliğin sebebi midir, sonucu 
mudur? Bu soruları sorduğumuzda birbirine aşık olarak evlenen kişiler; iyi iş birlikleri de 
kurabiliyorlarsa iyi aşıklar olabilirler. İşbirliği kuramazsanız, o aşk da buharlaşır. Ömür 
boyu süren aşklar, işte bu iyi işbirliklerinin sonucunda ortaya çıkar. Eş kriterleri iyi işbirliği 
kurmanın kriterleridir.

Nasıl ki bir çocuğun okula başlayabilmesi için, belli bir olgunluğa gelmesi gerekiyorsa; 
evlilikte de eş olgunluğu gerekmekte. Mesela, evlilik olgunluğuna erişmeden evlenen 
kişilerde, “biz” olmak yerine “ben” olmak ön plana çıkabiliyor. Oysa ideal evliliklerde ‘biz’ 
bilinci oluşmalıdır. Herkesin kendi özel alanı olduğu gibi, ortak alanlar da olmalıdır. Evlilik 
iki ayrı cumhuriyetin federasyon kurması 
gibidir; ortak hareket edebilmek 
demektir. Kendisini ve ilişkisini 
yönetebilecek seviyeye gelmiş olanlar, 
evlilik olgunluğuna ulaşmış insanlardır.

“Sen benim imtihanımsın, senin sayende 
cenneti kazanacağım’ diyenler de var 
evlilik için… “Ömrümü yedin be kadın, 
hayatım senin yüzünden mahvoldu!” 
diyen de…  Evlilik sürecinde her iki taraf 
da davranış ve özelliklerine tahammül 
edebilmelidir. Bu, insan ilişkilerinde de 
böyledir. Evlilik bir dağa çıkmak gibiyse; 
o yolda sadece çiçekler yoktur. 
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Taşlar, çukurlar, tepeler de vardır. Bunları aşmak gerekir. Tabii “birlikte 
aşmak” gerekir. İçinde sevgi olan tahammül, faydalıdır. Ve karşılıklı fayda 
sağlar.

Büyük şehirlerde, büyük hayatlar yaşanıyor. Birlikte yemek yiyemeyen, beraber vakit 
geçiremeyen, konuşamayan çiftler, doğal olarak bir şeyi paylaşamıyorken, aynı hayatı 
paylaşmaları nasıl mümkün olur? 

Büyük şehirlerde büyük hayatlar yaşanıyor, tabii büyük sorunlar da yaşanıyor. Aslında 
bunun için sihirli bir formül var: Nitelikli beraberlik. Ya da “kaliteli vakit geçirme seçimi” 
Günümüzde zaman az. Çiftler 10 dakika bir araya gelebiliyorlarsa; sevgi dolu bir bakış, 
birkaç güzel söz ve bir tebessümü birbirlerine çok görmemeliler. Herşeyin başı sağlıklı 
iletişim kurmak ve diyalogtan geçiyor aslında. Beklemediği bir anda elini tutmak, sevgi 
sözcükleri söylemek nitelikli beraberliği oluşturuyor. Nitelikli beraberlikler büyük hayatların, 
büyük tehlikelerini de azaltıyor. Buradaki seçim, televizyondaki dizi mi, eşinizle sohbet 
etmek mi… Ya da gelecek misafirlere hazırlık yaparken, “Çok işim var beni meşgul etme” 
demek yerine, “Bana yardım edebilir misin, hem bu arada bugünkü toplantını da konuşmuş 
oluruz” demek mi… Aslında hayat, o kadar zor değil… Seçimlerimizi belirlemek, her an 
bizim elimizde…
Ve seçimlerimizle hayatımızı kolaylaştırmak da… 

Peki, olmadı diyelim.. Ne yaptıysak olmadı, karşımızdaki kişiyi ne susturabiliyoruz, ne 
de onca çabamıza rağmen geçinebiliyoruz… Ölçtük, biçtik: “Yanlış bir seçimdi onunla 
evlenmek” dedik… ya da ona olan / olduğunu zannettiğimiz sevgiyi tükettik. Bir gün bir 
baktık ki, meğer hiç sevmiyoruz birbirimizi…  Böyle bir durumda ne  yapmalı peki? Neyi 
seçmeli? Mutsuz bir ortamda zamanı boşuna tüketmeyi mi, yıpranmayı üzülmeyi mi, 
yoksa doğru bir karar verip ve seçim yapıp yeni bir hayata yürümeyi mi?  

Evlilikte, ayrılma ahlakı önemli bir husus Evliliğin çok ciddi bir sorumluluğu var; ama 
kaçınılmaz olarak bırakmanız gerekiyorsa, artık gücünüzü tüketmeye başladıysanız, 
elinizden bir şey elmiyorsa, her iki taraf için de ayrılmak daha iyi olacaksa, şimdiye kadar 
elinizden gelen her şeyi yapmışsanız, ayrılık bir sonuç olarak kendiliğinden ortaya çıkar. 
Ve yürümeyen evliliklerde o da bir “seçim”dir. Çocukların iyiliğini düşünmek, tartışma ya 
da kavganın olmadığı ortamda daha mutlu büyümesini sağlamak, ayrılan anne-babaların 
temel görevi olmaldıır. ‘Çocuğun iyiliğini düşünerek ayrılma’, ayrılma ahlakına uygun bir 
davranıştır.

Yazımın başlarında da dediğim gibi, her tercih bir vazgeçiştir. Aynı zamanda her tercih ya 
da seçim, yeni bir başlangıçtır. Önemli olan yaptığınız tüm seçimleri, severek ve isteyerek 
yapmış olmak ve seçimlerimize sevgiyi taşımak… hayatı kolaylaştırmak, doğru seçim 
yaparak elimizde aslında.
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Einstein’ın dediği gibi 
“Problemi yaratan beyinle 
problem çözmek mümkün 
değildir.”

Pozitif 
Düşünme

Pozitif düşünce deyince hepimizin aklına negatif olmayanın 
karşılığı “pozitif” düşünce gelir. Tıpkı Pollyana felsefesi gibi 
Eleanor H. Porter (1868 -1920) tarafından kaleme alınan 
“Pollyana” adlı kitapta   Romanın kahramanı her şeyde mutlaka 
pozitif bir taraf bulur. Mesele buna inanmak ve arayıp bulmaktır. 
Pozitif düşünme “Pollayanacılık” değildir. Pozitif olma hali bir 
düşünce sistemidir.

Öznur Yılmaz Berk
@oznurum

Hangi durumda olursa olsun alternatif üretir.
Öğreti kalıplarımızın bize çizdiği sınırların ötesine 
geçebilir.
Çözüme yöneliktir.
Rasyoneldir.
Hızlı değişime, aynı anda hızlı ayak uydurabilir. 
Başarıya götüren tek yoldur.
Düşünsel özgürlüğü ifade eder.
Özgürlüğün düşüncede gerçekleşmesini sağlar.
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Bu düşünce sistemine pozitif düşünce  
denmesinin sebebi , her durumda pozitif 
enerjinin tetiklenmesini sağlaması ve bize 
dönen sonucun pozitif olması, böylece 
insanı her zaman aktif ve sağlıklı kılmasıdır.
Hepimizin son yıllar içerisinde zamanın daha 
da hızlandığının farkında olması 21.yüzyıla 
damgasını çoktan vurmuş olan değişim 
hızı, gittikçe ivme kazanmakta ve bu baş 
döndürücü hız düşünceyi zorlamaktadır. 
Çünkü içinde düşünce sistemimiz 
,yaşadığımız bu dünyanın ancak şimdiye 
kadar ki yavaş değişimini idrak edebilecek 
düzeydedir. Bugün ise , yaşadığımız sürekli 
değişim temposunun hızı, farklı hızda 
düzeyde koşullanmış beynimizin bu yeni  
durma uyum sağlamasına yeterli zaman 
bırakılmamasıdır.

Zihin yapımız, korkunç bir hıza  ulaşan 
değişimi fark etmek, anlamak buna uyum 
sağlamak, çözüm üretmek, geleceği 
yapılandırmak için hızlı karar vermek ve 
bu kararları hızla uygulamaya koymak 
gibi, düşünce sistemini bu denli kullanmayı 
gerektiren koşullara göre uyarlanmış 
değildir.

Bu yüzden zorlanmakta, stres, depresyon, 
iç çatışma, tatminsizlik, moral bozukluğu, 
motivasyon düşüklüğü gibi duygusal 
çöküntüler yaşamaktadır. O halde, bugünün 
gereklerine göre yaşamak ve yarına 
hazırlanmak için düşünce sistemimizi bu 
hıza ayak uyduracak biçimde yeniden 
yapılandırmamız gerekmektedir. Mutlaka  
bu durumu kavrayan nesiller bu hıza 
uyum sağlamış bir beyin yapısı ve düşünce 
sistemini kazanacaktır. 

Einstein’ın dediği gibi “Problemi 
yaratan beyinle problem çözmek 
mümkün değildir.”

Bugün yaşayan dünkü neslin, kendi yarattığı 
problemleri sahip olduğu düşünce yapısı ile 
çözmesi olanaksızdır. Bu nedenle bireyin bu 
hıza uyum sağlayacak düşünme sistemine 
sahip beyin yapısını kazanması için yeniden 
yapılanmayı sağlayacak bir formasyon 
eğitimi alması gerekmektedir. İnsan 
öğrenen bir varlıktır. Düşünce sisteminde, 
hızı nasıl yakalayacağını öğrenerek yeniden 
yapılandırabilir. Pozitif düşünceyi öğrenmek 
için  yapılması gerekenlerin birinci basamağı, 
bu yapının kazanılmasının ne kadar önemli 
olduğunun kavranmasıdır.

Negatife enerjinin artması, negatif bakış 
açısının ve eleştirel yapının kazanılmasına 
sebep olur. Kişinin dış dünyaya bakışı onu 
değerlendirmesinde ve tepkilerinde  kendini 
gösterir. Dışa dönük negatif enerjinin 
artması kişinin devamlı dış dünyayı negatif  
algılaması ve eleştirel gözle tahrip etmesine 
neden olur. Bu yönetilmediği takdirde bir 
süre sonra kişinin özgüvenini  yok etmesi 
ve kişilik yapısını bozması gibi sebeplere 
neden olur. Daha aşırısı ise sadistlik ve dış 
dünyaya zarar vermesi ile sonuçlanır.

Örneğin bir insanın başka bir insanın kişiliğini, güvenini yok etmekte rol oynaması gibi. 
İçe dönük negatif enerji, kişinin kendi kendini tahrip edercesine eleştirmesine neden 
olur. Kişi kendini herkesten zayıf ve aşağı görmeye başlar. Beceriksizliğinin farkındadır ve 
çaresiz boyun eğer daha ileri aşaması mazoşist bir yapı söz konu olur. Bunu  ileriye taşırsa 
intihara kadar götürebilir. Negatif bakış açısı bir kısır döngüdür. Kişi negatif gördükçe 
negatif enerjisi artar ve negatif enerji onu negatif tepkilerde bulunmasına sebep olur. 
Davranışların davranışları doğurması  sebebi ile de negatife tepki alır.
İlerlemek için, negatif zihni tutum dediğimiz örümcek ağları ile pozitif zihin durumuna 
çevirmek gerekir.  

Bir sonraki yazımda pozitif düşünmenin ayırt edilmesi  ile ilgili rasyonel düşüncenin 
temeli negatife bir düşünce sistemini nasıl pozitif düşünce sistemine çevirebiliriz  ve 
yargılarımızdan bahsedeceğim.

Kaynak: Prof. Dr. Nursel Telman, Pozitif Düşünmenin Sihirli Gücü
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şiir

Seni çok özledim.

İçinde sevinçten başka bir şey barındırmayan gülüşünü 
özledim. 
Nedensiz çıkışlarını, zamansız bağırışlarını özledim.
İç dünyanla yaptığın anlamsız konuşmalarını,
Beni keşfetme hevesiyle dolu bakışlarını özledim.
Kar tanesini tek parça halinde yakalayabilmek için,
Ağzını dakikalarca açık tutuşunu;
Tükürük bezlerinin donuşunu özledim.
Tarlanın sonundaki koca ağacı Tanrı sanışını özledim.

Seni yaşamayı özledim çocuk!
Çocukluğumu özledim.

Berrak Özlen Öncel

Martı Nisan 2014
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9-11 yaş için uygun olan 
Alev Saçlı Çocuk kitabı, 
özellikle çocuklarda hayal 
gücünün gelişmesi için 
tavsiye edilebilir.

Kitabımızın baş kahramanı Frida,  uzun alev renginde  saçları var. Frida hayatını Anna 
teyzesi ve Kedisi ile birlikte geçirmektedir. Her şey evdeki gibi sakin ve huzurlu gitmeme-
ktedir ve kendi sosyal hayatı içinde  saçları kendisine birkaç sorun yaratmaktadır.  Çünkü 
saçları diğer insanların ki gibi normal bir saç değildir. Bu alev renkli saçların bir büyüsü 
ve bir  tılsımı vardır.

Fakat bir gün saçları hakkındaki sırrı öğrenir ve bunu kullanmaya başlar. Tabi ki bundan 
sonra hayatındaki değişimler de peşini bırakmaz. Daha sonra okuduğu bir kitabın arasın-
dan bir zarf bulur.  Bu bir mektuptur ve Frida’nın babasındandır.  Frida mektubu okur ve 
büyük bir maceraya kendini hazırlar. Fakat bu sırada kendisi ile ilgili başka bir yeteneğini 
daha  keşfetmiş olur.  Kitapta Frida nın amacına ulaşmak için neler yaptığını ve bu amaç 
için nasıl yardım aldığını keyifle okunmaktadır. Kitabın resimleri hem akışkan okunmasını 
hem de görsel anlamın oturmasını sağlamaktadır.

Zeliha Dağhan
@zelihadaghan

Çocuklar İçin 
Kitaplar: 
Alev Saçlı 
Çocuk

Gelişen yeniçağda kitapların da gelişime açık olması ve bir 
o kadar da farklı bir bakış açısı ile  okuyucuya hitap etmesi 
önemlidir.  İşte tam bu noktada kitap raflarındaki kitapları 
araştırıp sizlerle paylaşacağım.
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9-11 yaş için uygun olan Alev Saçlı Çocuk 
kitabı, özellikle çocuklarda hayal gücünün 
gelişmesi için tavsiye edilebilir. Renkli 
resimleri,  kısa ve anlaşılır  cümleleri ile 
bu kitap çocukların eğlenceli ve akıcı bir 
kitap okuma alışkanlığına devam etmesini 
sağlayacaktır. Bununla beraber farklı 
olmanın getirdiği dışlanmayı ve  hiçbir şeyin 
göründüğü gibi olmadığını düşündürten bir 
kitaptır.

Çocuk kitaplarının en sevilen yazarlarından birisi olan Christine Nöstlinger, 1936 yılında 
Viyana’da doğmuştur. Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gören yazarın 
yüzün üstünde kitabı ve makalesi vardır. İşte Türkiye’de en sevilen kitaplarından bir kaçı; 
Küçük Korsan İşbaşında, Aklından Düşünceler Geçen Çocuk, Kim Takar Salatalık Kral’ı, 
Konrad ya da Konserve Kutusudan Çıkan Çocuk, Konuk Değil Baş Belası, Lollipop, Susi ve 
Paul’ün Gizli Günlükleri küçük kitap okurlar için önerilebilir.

Kitabın Adı : Alev Saçlı Çocuk
Yazarı : Christine Nöstlinger
Resimleyen : Human Korman
Çeviri : Suzan Geridönmez
Yayınevi : Günışığı kitaplığı
Sayfa : 88
Okuma yaş aralığı : 9 – 11 yaş
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Peki, sahneye çıkarak çocuklarım 
kendilerine güven kazanacaklar mı? 
Çocuk gelişimcilerin dediklerine 
göre bu sadece başarılı bir gösteride 
söz konusu. 

Eskisi gibi açık alanlarda yapılmasalar bile oğlumun anaokulunda okul içerisinde gösteri 
düzenlenmişti. Eğitim hayatı boyunca bir kere bile sahneye çıkmak zorunda kalmayan 
bir insan olarak yıl boyunca yapılan değişik gösterilerde başta oğlum olmak üzere tüm 
çocuklar için biraz endişelenmiştim. Çocukların ne kadar heyecanlı ve telaşlı oldukları 
yüzlerinden okunuyordu.     
Oğullarım gösteriler konusunda kararlarını aslında vermişler, sadece ben anlamamıştım. 
Çünkü onlara sormamıştım. Çocuklara sormak maalesef kimsenin aklına gelmiyor. Benim 
de gelmedi. Ama onlar kendileri belirttiler. Ben bu konuyu henüz araştırmadan hatta 
düşünmeden önce bile 3,5 yaşındaki oğlum piyano dersinde kapıyı tutmuştu. Kimsenin 
içeriye girmesini istemiyordu. İçeride 5 yaşındaki abisi müzik öğretmeniyle piyano 
çalışıyordu. İlk başta kendi kendime oğluma ne oldu böyle demiştim, ancak sonra anladım 
ki kendince “sahneye çıkmayacağız” demek istedi. Zira öğretmeni yılsonu gösterisinde 
tanımadıkları kişilerin önünde piyano çalacaklar diye oğullarımı şimdiden alıştırmak 
isteyerek arada sırada birinin seyirci olarak derse katılmasını istemişti. 5 yaşındaki 
oğlum bu duruma sesini çıkartmazken küçük oğlum tam anlamıyla tüm gücüyle bunu 
engellemeye çalıştı işte.

Regina Röttgen
@xlargeaile 

23 Nisan’da 
Gösteri Yerine 
Eğlence Yapılsa…

Bu ay 23 Nisan’da Spor ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Türkiye’de 
tüm bayramların ailece ve yaşa bakılmaksızın hep birlikte kut-
lanması daima çok hoşuma giden bir şey olmuştu. Oğlumun ana-
okuluna başlamasıyla birlikte geçen yıl ilk defa 23 Nisan kutlama-
larıyla yakından tanışmış oldum. 
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Bu konuyu konuşunca “kimse beni izlemesin, sen, baba ve öğretmenim izleyebilir, 
başka yok.” dedi.  Ardından 5 yaşındaki oğlumla konuştum. Piyano gösterisine çıkmak 
istemediğini, sadece öğretmeniyle ve bizimle çalmak istediğini söyleyince anaokulu aklıma 
geldi. Kendisi ne istiyorsa onun beni mutlu edeceğini söyledim. Ardından bu yıl yine 
anaokulundaki gösteriye katılmak isteyip istemediğini soruma verdiği cevabın karşısında 
içim gitti. Her gün anaokuluna gitmek için can atan oğlum, tüm hazırlıklara katılmak 
istediğini, arkadaşlarıyla her şeyi öğrenmek istediğini, ancak o gün evde kalmayı tercih 
edeceğini söyledi. 

Peki, sahneye çıkarak çocuklarım kendilerine güven kazanacaklar mı? Çocuk gelişimcilerin 
dediklerine göre bu sadece başarılı bir gösteride söz konusu. Sahneye çıkıp söyleyecek 
sözleri unuttuklarında, yapacak hareketlerini unuttuklarında, takılıp düştüklerinde, 
izleyenler belki onu bile kastetmeden tamamen başka bir nedenle güldüklerinde çocuk 
utansa ne olur? Başarısızlıkla baş etmeyi mi öğrenmiş olacak? Uzmanlara göre başarısızlıklar 
ancak güven duyulan ortamda yani aile ve arkadaşların arasında öğreniliyor. Gösteride, 
malum, bir sürü tanımadıkları veli var. 

Sahneye çıkarak çocukların öğrenme 
motivasyonu mu geliştiriyor? Uzmanlara 
göre öğrenme motivasyonu sonuç 
odaklı değil, süreçte ön plana çıkarak 
gelişiyor. Çocuğunuzun resmini övmeyin, 
çocuğunuzu resmi yaparken övün diyorlar 
ya, işte aynısı. Ancak gösterilerde bunun 
tam tersi geçerlidir. Anne baba ister istemez 
süreci değil sonuca değer vermiş oluyor. 
Kısacası, eğitim açısında tartışmaya açık bir 
konu olmakla birlikte bir çocuğa gösteriye 
katılmak hoşuna gidebilir. Ama başka çocuk 
için zor olabilir yine de başka çocuk için 
travmaya neden bile olabilir.  

Katılmasınlar mı o zaman? 
Okulların standart cevabı maalesef bu. 
Katılım zorunlu değil. Durum maalesef bu 
kadar basit değil. Araştırmalar, 
4 yaşındaki çocukların bile 
anaokulundaki arkadaşların 
çoğunluk fikrine, anne babanın 
sözlerine zıt anlamına gelse 
bile, uyduklarını gösterdi. 
Yani bir nevi koyun psikolojisi 
söz konusu. Arkadaşlarıyla 
tüm hazırlık sürecini yaşamış 
çocuğa gösteriye katılmayı 
yasaklamak acımasız olur. 
MEB’nin yönetmeliği bile 
sınıf içi veya okul içerisinde 
kutlanacak, velileri izlemesi 
okulun kararına ait diyorsa, 
velileri eğlendirme kaygısından 
uzak bir ortam olmasını, 
mantık birlikte eğlenmenin 
olduğunu söylüyorsa, neden 
tipik sahne performansı 
gibi kutlamalar yapılıyor 

hala? Neden çocuklara “başarılı” olmanın 
baskısını yaşatıyoruz? Kim bilir, kaç 
öğretmen çocukları motive etmek niyetiyle 
“hadi çalışalım, anneleriniz yoksa üzülür” 
diyordur. Ya da kaç anne baba “gösteride 
beni inşallah rezil etmezsin” diyordur. 

Neden tüm bunlar istekle değil 
mecburiyetten oluyor sanki? Neden aile 
katılımıyla bir şey düzenleniyor? Örneğin, 
özel bir yeteneği olan çocuk annesiyle ya da 
babasıyla birlikte çıkabilir, müzik yapabilir, 
şiir okuyabilir, dans edebilir, vs. Ya da en 
basiti, neden hep birlikte bir eğlenceyi 
düzenlenmiyor ya da hep birlikte oyunlar 
oynanmıyor?  Kısacası, neden hep birlikte 
bu bayramı eğlenerek kutlamıyoruz? 
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The Monument Men, George Clooney’nin 
yönettiği beşinci film. Tehlikeli Aklın 
İtirafları, Zirveye Giden Yol ve İyi Geceler, 
İyi şanslar seyirci tarafından beğenilen 
filmleriydi. Özellikle İyi Geceler, İyi Şanslar 
çıktığı sene altı dalda Oscar’a aday 
gösterilmiş ve senenin en çok öne çıkan 
filmlerinden biri olmuştu. Clooney’nin diğer 
Leatherheads’i daha izleme şansım olmadı. 
Fakat internette baktığım kadarıyla aldığı 
puanlar ve yorumlar pek iç açıcı değil. 
Son filmi The Monument Men ise bugünkü 
yazımın konusu.

The Monuments 

Men
Cem Karapolat

Geçen Cuma sinemalara gelen The Monument Men bir İkinci 
Dünya Savaşı Filmi. Yönetmen koltuğunda George Clooney var. 
Ayrıca Clooney geniş yıldız oyuncu kadrosunun da içinde. Ona 
Cate Blanchett, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Bob 
Balaban, Jean Dujardin, Hugh Bonneville gibi büyük oyuncular 
eşlik ediyor.

The Monument Men, seçilmiş bir grubun 
İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 
Avrupa’daki sanat eserlerini Nazilerin elinden 
kurtarmasını anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında birçok sanat eseri ya yok olmuş 
ya da Hitler’in kendi adına kurmak istediği 
müzede sergilenmek için el konulmuş. 
Savaşın sonlarına doğru Frank Jones 
(George Clooney) bu eserleri kurtarmak 
için Roosevelt tarafından görevlendirilir.
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Kendisi gibi sanatçılardan oluşan yaşlı bir 
ekip kurar ve onlarla beraber Avrupa’ya 
gider. Onlar gittiğinde Avrupa’da savaş 
bitmek üzeredir. Almanlar her gün daha 
çok kayıp vererek geri çekilmektedir. Ekip 
ikişerli gruplar halinde etrafa dağılır ve 
bulabildikleri sanat eserlerini toplamaya 
çalışır. Ama işleri zordur, çünkü tahmin 
edebileceğiniz gibi savaşta insanlar ölürken 
sanat eserlerinin peşinden gitmek pek hoş 
karşılanmıyor. Hala sona ermemiş Nazi 
tehdidini saymıyorum bile...
Filmin senaryosu gerçek olaylara dayanıyor. 
Fakat kulağa ilginç gelen bu özellik ne 
yazık ki filmi kurtarmaya yetmiyor. Ne 
yazık ki oldukça sıkıcı ve seyirciye hiçbir 
şekilde ulaşmayı başaramayan bir filmle 
karşı karşıyayız. Senaryonun çok dağınık 
olduğunu söylersek yanlış yapmayız 
sanırım. Filmde çok fazla karakter var 
ve her biri ünlü oyuncular tarafından 
oynanmasına rağmen çok yüzeyseller. Arada 
sırada güldürebiliyorlar, ama kesinlikle sizi 
duygulandıramıyorlar. Yönetmen ekiple 
duygusal bağ kurabileceğimiz sahneleri 
hızlıca geçerek bizi hızlıca maceranın içine 
atmak istemiş. Sahneler tek başlarına 
ele alındığında iyi yazılmış, ama bütüne 
bakıldığında birbirlerine ve hikayenin 
bütününe hiçbir şey katmıyorlar. Eğer 
bir sahneyi çıkardıktan sonra hikaye bir 
şey kaybetmiyorsa o sahneye ihtiyaç yok 
demektir. Ne yazık ki komik olsalar bile 
bu filmde bu tür sahnelerden bolca var. 
Gördüğümüz olaylar gerçekten bu insanların 
başlarından geçmiş olabilir. Bunları teker 
teker dinlediğinizde kulağa güzel de 
gelebilir. Ama bu sinema perdesinde 
güzel duracağı anlamına gelmiyor. Filmin 

fragmanından ve afişlerinden beklediğinizin 
aksine karşımızda aksiyondan uzak bir 
film var. Ne yazık ki film el attığı diğer 
alanlarda da başarılı olamıyor. Yukarıda da 
yazdığım gibi film bittiğinde ne yeterince 
gülmüş ne de ağlamış ne de heyecanlanmış 
oluyorsunuz. Karakterlerin amacı sanat 
eserlerini toplamak olarak belirtilse de 
film bitip amaçlarına ulaştıklarında tatmin 
olmuyorsunuz. Eksikliklerini say say 
bitmez... Özetle kötü yapılmış bir filmle 
karşı karşıyayız. Eğer hafta sonu boşa 
harcayacak vaktiniz ve paranız varsa gidin 
derim. Aksi halde uzak durun.

The Monument Men
Vizyon Tarihi  21 Mart 2014 (1s 58dk) 
Yönetmen: George Clooney
Oyuncular: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray devamı...
Tür  Tarihi , Macera , Savaş filmi
Ülke  ABD , Almanya
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Siz hala şu koskoca, büyülü ışıklarla daha da gözalıcı 
görünen  kainatta yalnız olduğumuzu mu düşünüyorsunuz. 
Ama değiliz. Bahsettiğim, haklarında binbir rivayet dilden 
dile dolaşan uzaylılar değil, başkaları. Şimdiye kadar 
bilmediklerimiz, adlarını dahi duymadıklarımız. Kimler 
mi onlar! Uykusuzlar, kehanet avcıları, enerji kalkanları, 
succubuslar. Hepsiyle tanışacaksınız bu ilginç romanda. 
Bazılarıyla memnun olacaksınız tanıştığınıza. Bazıları içinizi 
ürpertecek. Bazıları sizi bambaşka bir düşün içine çekecek.

Aytül Bingöl

Uykusuzlar

Baş kahramanımız Nina bir reklamcı. Annesi o daha çok küçükken intihar edince, yatılı 
okullarda büyümek zorunda kalır. Babası bir süre sonra genç ve güzel bir kadın olan 
Yasmin le evlenir. Nina çocukluğundan beri tuhaf rüyalar görmektedir. Bunları çözümle-
mek için yıllarca psikologların kapısını aşındırsa da bir sonuca ulaşamaz. Nina beş yaşın-
dayken sadece kendisinin görebildiği bir yabancıyla beraber yaşamaya başlar. Zamanla 
bu durumu kanıksayan küçük kız on beş yaşına geldiğinde bu yabancı kaybolur.



 64 65

On sekiz yaşındyken tekrar gelir. Bir süre sonra yeniden terkeder genç kızı. Nina 
rüyalarında hep aşık olduğunu gördüğü adamla, bir gün yakın arkadaşı Pina’nın ofisinde 
karşılaşır.  Bu,  çocukluğundan beri zaman zaman yanında beliren o tuhaf yabancıdan 
başkası değildir. Çok güzel bir yüze ve çekici bir bedene sahiptir artık.  Ares’tir adı.  
İnsanların rüyalarına girerek, gerektiğinde müdahale edebilen, Uykusuzlar isimli farklı 
bir ırka mensup olan Ares, bir ceza almış ve Nina’nın sol omuzuna sürgün edilmiştir. 
Görevi onu korumaktır. Uykusuzlar kendileri ve gölgelerinden oluşan bir ırktır. Bir çeşit 
ölümsüzlüğe sahiptirler. Ölüp yeniden doğar ve gölgelerini bularak tekrar bütünleşme 
şansına sahip olurlar. İnsanlara aşık olmak uykusuzlar için alışılmadık bir durumdur ve 
sorun teşkil etmektedir. Lakin aşk geldiğinde, ben buradayım, ben de varım dediğinde 
hangi güç engel olabilir ki ona! 

Nina’nın annesine bir uykusuz aşık olmuştur. Üstelik bu karşılıksız bir aşk da değildir. 
Nina annesinin geçmişine dair sırları tek tek öğrenmeye başlar. Bu yolculukta, annesine, 
hayata ve kendisine bakış açısı tamamen değişecektir.

kitaplık Martı Nisan 2014

Aşk, sihirli değneğini Nina’ya da dokundurur. 
Üvey annesi Yasmin’in de teşvikiyle, lise 
arkadaşı Lusiyanla nişanlanan  genç kadın, 
Ares’e kaptırır gönlünü. Sadece bir uykusuza 
sevdalanmak değildir Nina’ya annesinden 
kalan miras! Bir de rüya bekçiliği vardır. 
Bu oldukça tehlikelidir onun için. Kehanet 
avcıları insanlığın sonunu getirecek olan 
kehanetin bulunamamasının sebebinin bir 
rüyada gizli olduğunu öğrenince, Nina’nın 
peşine düşerler. Ares onu, bilinçli rüya 
görme eğitimi alması için ütsat Kemlin’in 
rüya okuluna götürür. Bu eğitimler 
sayesinde rüyalarında annesiyle buluşmaya 
başlar. Genç kadının hayatında rüyalar ve 
gerçekler birbirine karışmıştır artık. Ve hala 
öğrenmesi gereken pek çok sır vardır kıyıda 
köşede. 

Uykusuzlar birbirine bağlı on bölümden 
oluşuyor. Rüyalarla ilgili pek çok bilimsel 
bilgiyi de kitabı okurken öğrenme şansını 
yakalıyorsunuz. Ülkemizde yeni yeni ön 
plana çıkmaya başlayan fantastik edebiyatın 
en güzel örneklerinden biri. Gülşah 
Elikbank’ın sürükleyici anlatımıyla, kendinizi 
olağanüstü bir maceranın tam da ortasında 
buluyorsunuz. Üstelik böylesi bir kitabın bir 
kadın yazarın kalemiyle bizlere ulaşması da 
gurur verici.

UYKUSUZLAR
Yazar: Gülşah Elikbank
Sayfa Sayısı: 200
Baskı Yılı: 2013
Türü: Fantastik roman
Dili: Türkçe
Yayınevi: İthaki Yayınları
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Hansel ile Gratel’in 
yolunu bulmak için 
yollara serptiği ekmek 
kırıntıları gibi…

Figen Özer

101 
Ustadan 
Hayatın 
Şeyleri 

Tam şu an..
Zaman, mekan fark etmeksizin bir an durup başrolünü 
oynadığınız hayat filmini geri sarın ve bundan bir kolaj 
yapın deseler… Şüphesiz bazılarını tekrar izler ve ayrı bir 
kayda alırsınız. 

Bir başarı anı belki, ya da bir yenilgi..
Sevilmenin tadının hissedildiği bir vakit olabilir ya da keşkelerle muhatap bırakan bir 
kayıp…

Bir hata da olabilir, dilinizden ya da elinizden çıkan, olur ya belki farkında bile değildiniz.
İş arkadaşı, dost belki de eş varmış karşınızda, güvenmişsiniz, ah ne budalalıkmış. 
Nitekim güven kredisini kolay kolay her isteyene vermemeyi öğrenmişsiniz.  

Gibi Şey’ler..
İşte bunları yaşadığını an, tecrübe çekmecesine sıkıştırıp, kilidi atarsınız. 
Tekrar izlediğinizde de ayrı bir kayda alırsınız. 

Hansel ile Gratel’in yolunu bulmak için yollara serptiği ekmek kırıntıları gibi…
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Nermin Sayan, Faruk Şüyün’ün 101 Ustadan Hayatın Şeyleri kitabının arka kapağına 
düştüğü notta işte böyle diyor. 

Ekmek kırıntıları bu kez hayat kırıntıları olarak karşımıza çıkıyor. 
Yeniden yoğrulup bereketi doğurmak üzere ruhumuza bırakılan hayat kırıntıları…

Faruk Şüyün yaptığı söyleşilerle gazete sayfalarında uzun yıllar “Sanat Molası” verdirmiş 
okurlarına. Ve bakmış ki, bu söyleşilerde zamansız, mekansız, herkes için çok şey ifade 
edecek hayat kırıntıları var, kitap haline getirme kararı almış. 

Kimler yok ki bu kitapta…
Sunay Akın, Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Ayşe Kulin, Mario Levi, Ataol Behramoğlu, 
Vedat Sakman, Ara Güler gibi birbirinden değerli isimler. Yazar, ses sanatçısı, tiyatrocu, 
ressam, karikatürist… Sanatın farklı dallarından tam 101 kişi.
101 adet yaşanmışlık.
101 dünya görüşü.
Hayata dair 101 şey…

Altını çizdiklerimden bazı satırları da paylaşmak 
istiyorum:

Ara Güler: “Proje yapmamak lazım, içinden geldiği 
gibi yaşamak lazım. Proje ile mi saviyorsun bir 
kadını?! Proje.. Ne projesi! Yaşamak denen bir olay 
var. Yaşamak, dünyada var olmak, nefes almak. 
-Yaşamak güzel şey be kardeşim!- diyen adam, 
Nazım Hikmek, işte o yaşamayı benim düşündüğüm 
gibi anlıyor.” 

Selim İleri: 
“ Hayatımda yapabiliyor muyum bilmiyorum; 
inşallah yapıyorumdur, ama kibirden, hiç olmazsa 
kendim yapamasam bile, fikren, düşünce 
dünyamda nefret ettiğim muhakkak. Bütün 
kibirlere karşı bir tavrım var.”

Tahsin Yücel: “Eşim bir gün, -Tanrı ayırmasın; 
bir gün ayırırsa Tanrı bizi ben seni daha çok 
ensenden hatırlayacağım- dedi. O da doğru. 
Dar bir oda çalışma mekanım. Pencereye dönük 
oturuyorum ve sadece ensem görünüyor.” 

Hayatı işlerken kural koyan değil ayna olacak bir 
kitap. 

Elbette benim de şey’lerim var. Zaten bu kitabı 
okuyunca insan kendi şey’lerine dair düşünmeden 
edemiyor.

Benim de şey’lerim var. Yıllar evvel hayatın beni 
buyur ettiği, hadi geç otur bakalım dediği koltuğa bu 
yıl itibariyle biraz daha yerleşmiş bulunuyorum. Zira 
30 yaşına basıyorum. Ve benim için de hayatın fark 
ettirmeden, usul usul öğrettiği şey’ler var. 
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1. Şey/1. Hayat Kırıntısı: Önce aile…

Kimi zaman keyifsizliğinize, kimi zaman da 
neşenize ortak olabilen bir ailemiz varsa; 
iki arkadaş gibi kendimize dair ve hayata 
dair sohbet edebildiğimiz ebeveynlere 
sahipsek; anne babamız kendimizi 
kandırmamıza izin vermeyecek şekilde 
pohpohlamayan tam aksine en sert ve 
objektif eleştiriyi yapabilen birileriyse, 
onların hayat enerjisi ve gücünü örnek 
alıp zaman zaman kendimizi superman/
supergirl hissediyorsak bence şanslı bir 
kuluz demektir. Şükredelim, kıymetini 
bilelim ve aramızdaki bağın gücüne güç 
katalım.  Peki ya aksi durumda? Malesef 
yok değil böyle aileler. Ama show devam 
etmeli yaşamaya devam! Schopenhauer 
kirpileri misali.. Yani uygun mesafede 
birbirine zarar vermeden uygulanacak bir 
yaşam stili benimsemeli. 

2. Şey/ 2. Hayat Kırıntısı: Kendinden 
kaçmak yerine kendine kaçmak…

Demem o ki kendimizden kaçmak için 
başka seslere, kalabalıklara ihtiyacımız 
olmasın. Kendimizle baş başa kalabilelim. 
Her gün uyandığımız güne şükredebilelim 
denize karşı bir fincan kahve yudumlarken 
ya da elimizde bir kitapla sayfalarında 
kaybolurken dünyanın en huzurlu insanı 
olabilelim. Tek kişilik hobiler yaratalım 
kendimize, tek başına eğlenebildiğimiz, 
hayata keyifli molalar verebildiğimiz. 
Kendi kadrajımızla hayatı bir fotoğraf 
karesine sığdıralım mesela ya da fırça 
dokunuşları ile zihnimizi beyaz bir zemine 
renklerle akıtalım. İşte tüm bunlar insanın 

kendisini sevmesiyle olabiliyor. Hatalarıyla, 
sevaplarıyla, eksiğiyle, tamıyla hayatını 
ve kendisini sevebilmesiyle mümkün 
olabiliyor. Kendini seven insanın diğer 
insanları sevmesi daha kolay, iletişimi 
kaliteli ve  paylaştığı vakit doyulmazdır. 
Hayatımıza birilerini de mutlaka ortak 
edelim ama dikkatli seçelim.

3. Şey/ 3. Hayat Kırıntısı: Ana besin 
maddelerimizden biri de öğrenmek 
ve üretmek olsun. 

İnsanın sevdiği işi yapıyor olması 
bulunmaz bir lütuf. Ama koşullarının 
belirlenemediği anlar da mevcut iş 
hayatında. Böyle durumlarda sistemle 
kavga eden kişi değil, tam aksine bu 
koşullardan bağımsız bir kendimizi 
geliştirme çabamız olsun, motivasyon 
kaynağımız kendimiz olalım. Öğrenmekten 
ve üretmekten nefes alabilin. Kendimize 
özgü bir duruşumuz, düşüncemiz, 
sözlerimiz olsun. Başkalarının sözcüklerini 
ve düşüncelerini kopyalayıp dilimize ve 
zihnimize yapıştırmayalım. 

4. Şey/ 4. Hayat Kırıntısı: Nezaket 
hamurumuzun mayası olsun…

Karşımızda her kim olursa olsun ve hangi 
konu için o kişiyle bir arada olursak 
olalım, her zaman nazik olmaya özen 
göstermeliyiz. Son derece güvenilmez 
birinin karşısında bile.. Çünkü kişiden 
bağımsız , kendimiz ve kendimize 
saygımızdan dolayı beliren istemsizce bir 
tutum olmalı bu. 

5. Şey/ 5. Hayat Kırıntısı: Farkındalık…

Ne yaptığımızın, ağzımızdan çıkanın, etrafımıza verdiğimiz zararın ya da bulunduğumuz 
katkının, yakınımızdaki kişilerin maksatlarının, bize doğru atılan adımın altında yatanın… 
Rotamızın, hedeflerimizin, ideallerimizin, neyden mutlu olduğumuzun, huzuru nasıl 
bulduğumuzun…

Hayatın çok kısa, her nefesin çok değerli olduğunun farkında olmalıyız.

Unutmayalım ki her birey kendi hayatının tek ustası. 

Hadi o zaman şimdi böyle bir kitabın bir sayfasını işgal ettiğinizi düşünün. 
Siz neler anlatırdınız?

Hansel ve Gratel’ler için siz hangi hayat kırıntılarını bırakırdınız?
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en kuzeyden mektup 

uzun zaman oldu görmeyeli,
benim için;
öp geceyi.

gönülsüz martı 

ne oldu sana
minik serçe,
kime kırıldın.
uç
uç hadi..
sen,
..kartaldın.

 telaş 

cemalden ayrılasım geliyor kitabını 
masaya bırakarak,
ve renksiz boyamak kolay dünyayı
ki en sonunda;
iki çift laf etmedende ağlayasım geliy-
or
geldikçe geliyor..
durmuyor,
ve hemen içesim geliyor bir fincan 
karanlığı
sen gelmeden önce. 

Şubat 2014 / Salih MALAKCIOĞLU
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Ayrıca Zapotekler ve Aztekler tarafından geliştirilen top oyunun oynandığı saha vardı. 
Oyunun sonunda kaybedenleri tanrılara kurban verilmesiydi. Buradan Oaxaca şehrine de 
tepeden bakabiliyordunuz. Ülkenin nadide arkeolojik alanlarından biri olduğunu söyledi 
rehberimiz. Burayı gezmek iki saat sürmüştü. 

Hepimiz kahve içmek istiyorduk ve Oaxaca manzara eşliğinde kahvemizi içtik. Burada 
Santa Domingo de Guzman barok dini yapı kilisesini görmeye gittik. 200 yıllık bir sürede 
inşa edilmiş ve kilise manastır olarak da etkili olmuş. Kocaman bir avlusu ve karışık 
odaları vardı. Bazı odaları müze olarak kullanıldığından eski eserler vardı. Bahçesinde de 
Etnobotanik bahçe olarak yerli bitkilerin büyük bir koleksiyonu vardı. Zapotek altın hazinesi 
de burada bulunuyormuş. Burada ki turumuzu tamamladıktan sonra şehri keşfetmeye 
çıktık. Sokaklar andadores koloni binalarıyla çevrelenmiş rengarenkti. 

Meksika gezimizin 
son durağı Oaxaca.

Oaxaca’da ilk durağımız Monte Alban maya tapınağı idi. Burası 
Maya Uygarlığının dinsel ve politik merkezi. Buradaki tapınak-
ların karmaşık astronomik hesaplara göre biçimlendirilmiş.

Sema Büyüksıvacı
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İspanyol etkisini yoğun olarak 
görmekteydiniz. Oaxaca’nın sokaklarını 
gezerek alışveriş yaparak buluşma 
saatimize kadar talan ettik. Akşam folklor 
gösterisine gittik. Bize göre son derece 
basit geldi. Çünkü sanki bizlere müsamere 
sunuyor gibiydiler. Çoğu arkadaşımız hem 
yemeği hem de gösteri yapılan yeri ve 
gösteriyi beğenmediğini dile getirerek 
memnuniyetsiz olarak otele döndük. 

Tule antik ağacı dünyanın en büyük 
ağaçlarından biri olarak 2000 yaşında 
ve Unesco dünya mirası listesinde yer 
alıyor.

Sabah erkenden Tehuantepec’e gitmek için 
yola koyulduk. İlkönce ölüler şehri Milta’yı 
gezecektik. Taş mozaikleriyle ünlü olan 
şehir arkeolojik olarak çok iyi korunmuş 
şehirlerden biriydi. Bu şehir İspanyollar 
tarafından işgal edilmeden önce zapotekler 
tarafından dini merkez olan yerleşim 
yeriydi. Beş bölümden oluşan bölgede kilise 
grubu kolonlar grubu, frizlexr bölümünde 
mozaik oyma işi ve geometrik desenler 
harç olmadan monte edilmiş kapılar ve 
duvarlarıyla Dünya mirası olarak turistlerin 
uğrak yerlerinden biriymiş. Yolumuzun 
üzerinde bulunan Tule antik ağacı dünyanın 
en büyük ağaçlarından biri olarak 2000 
yaşında olduğunu Unesco dünya mirası 
listesinde yer almaktaydı.

İlginç olan ise ağacın gövdesindeki 
budakların hayvan şekilleri jaguar ve fil gibi 
görüntülerin olduğuydu. 

gezi-yorum Martı Nisan 2014

Ağacın bulunduğu bölgede etrafındaki peyzaj çok güzeldi. Bugüne kadar görmediğim 
çiçekler ve bitkiler vardı. Sonra oraya has dokuma yapılan kilim, örtülerin ve heybelerin 
yapıldığı yere gittik. Nasıl yaptıklarını anlattılar hem de alışveriş yapmamız için de bizleri 
cezbettiler. Akşamüstü kalacağımız yere geldik. Otelimiz tam tropical ağaçlarla kaplı bir 
yerdeydi. Ortada havuz etrafı ağaçlarla ve çimenlik alanda ateş böceklerin sesleri ve 
görüntüleri arasında oturarak buranın keyfine varırken sivrisineklerinde gazabına uğradık. 
Anlaşılan börtü böceğin ve sivrisineklerin bol olduğu bölgeye gelmiştik. Sabah kahvaltı 
yaparken bile sinekler tarafından yenildik. Bu sefer Chipas eyaletine gitmek için yola 
koyulduk. Burada Cahuare güvertesi ve Bot ile El Sumidere kanyonunun gezip Christmas  
ağacını görecektik. Chipas Eyaletinin çoğu Maya kökenli halk bu bölgede yakın zamanda 
Meksika Hükümeti ve Zapatisca Ulusal Kurtuluş ordusu arasında 11 gün süren bir iç savaş 
ve devrim yaşanmış.

Emiliana Zapata anısına kurulan örgüt güç kullanmayı bırakmış oy hakkını ret etme 
eylemine yönelmiş. Buradaki en önemli yeri El Sumidere kanyonu erozyon ile birlikte 
yer kabuğunun çatlaklarından oluşmuş. Turistlerin uğrak yeri bizleri de hızlı teknelerle 
kanyonu gezmek için buradaydık. Önce hepimize can yelekleri giydirilerek iki tekneye 
yerleştik. Açıkta gezeceğimiz için uzun kollu giysi ve şapkayla oraya gelmiştik. Çünkü 
tam iki saat sürdüğünü söylediler. Tekneler o kadar hızlıydı ki şapkalara sahip çıkmak çok 
zordu. Tekne ile gezerken etrafta kartal, akbaba, pelikan ve daha birçok çeşitli kuşlar ve 
bol da timsah vardı ve doğa harikaydı.

Kanyonda zamanla oluşmuş kraterlerden 
Christmas ağacına benzeyen doğa harikasını 
resmetmek için altından geçerek ıslanarak 
izledik. Kanyondaki muhteşem geziden 
sonra iki köye gideceğimizi rehber söyledi. 
Bu köyler dini anlamda farklı inançlara 
sahip köylerde maya halkından gelenler 
olduğunu ve fotoğraf çekilmemesini 
zira saldırgan olabiliyorlarmış. İkinci 
köy rehberin vaftiz çocuğunun ailesinin 
bulunduğu yerdi. İnançlarına göre 
Yakup’un yanında koyunu gördüklerinden 
dolayı koyun eti yemiyorlarmış. Ama 
tüyünden yararlanıyorlarmış. Çok eski bir 
kiliseyi ziyaret ettik. Yerli dinle, Hristiyanlığı 
birleştirip ona inanıyorlar. Yani mayaların 
inancıyla Hristiyanlık birleşmiş. San Juan 
köyü 2160 mt yükseklikte ve Meksika’ya 
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Halk birbirine çok benziyordu ve çirkin bir ırklardı. Kilise 1512 yılında yapılmış. Bugüne kadar 
gördüklerimin arasında çok farklıydı. Azteklerin 4 hayvan figürü ve Hristiyan havarilerin 
resimleri vardı tavanların yan taraflarında. Yerlere ise çam ağacının otlarını koymuşlardı. 
Mum yakıp yanında tavuk, yumurta, cola, su gibi şeyler vardı. Dua ediyorlardı. Mumlar 
sönene kadar dua edip yerlerinden kalkmıyorlardı. Köyde ziyaret ettiğimiz evde eski 
yöntemle dokuma yapılmasını göstererek satış yaptılar. Gösterdikleri dokumaların çoğu 
nemliydi. Duvarlara ve iplere asmışlardı. Halk bizimle irtibata geçmiyordu. Yalnızca rehber 
aracılığıyla bir şeyler alabiliyordunuz. Buradan ilginç duygularla Las Casa San Cristobal de 
şehrine geldik. Şehir en beğendiğim şehirlerin en başına geçmişti.

Tek katlı rengarenk evler dar sokaklar arasında geziyordunuz, bayılmıştım. İspanya’nın 
Endülüs bölgesini andırıyordu. Bence daha da güzeldi. İspanyol mekanları mest ediciydi. 
Burası amber taşının bol olduğu yerdi. Kehribar müzesini gezerken amber taşının nasıl 
oluştuğunu ve bulunduğunu anlatan bölümleri gezdikten sonra mağazasından bazılarımız 
alışveriş yapmıştı.

Ama şehri dolaşırken çeşitli mağazalardan amber taşından  yapılmış takılar ve hediyelikler 
göz doldurunca almadan geçemedik. Buradan Palenque şehrine gitmek için yola çıktık. 
Mayaların meşhur Aqua Azul şelalesi ve Mişol ha tapınağını görecektik. Buradaki Maya 
tapınağı kral Pakal’ın mezarının bulunduğu yerdi. Saray ve Kuzey grubu tapınakları 
prensesin banyosu şelalenin içindeki ormandan yürüyerek geçiliyordu. Bizde kral Pakal’ın 
mezarının bulunduğu tapınağına tırmandık. Yeşillikler içinde büyük bir alana yayılmış 
tapınağı keşfe çıktık. Aspirin ağaçlarının arasında resim çektirerek yürüyerek sallanan 
asma köprülerinden geçerek müthiş bir orman gezisi yaptık. Aqua Azul şelalesi bizleri 
mest etmişti. Şelalenin aşağısına inerek arkasında resim çektirerek oraya da damgayı 
vurmuştuk. Islanmamıza değmişti. Bu rüya gibi yerlerden Campeche’ye geçtik. Akşam 
olmuştu. 

Dışarıda yerel bir lokantada değişik deniz ürünlerini gitar eşliğinde tattık. Kaldığımız 
otel karayip deniz manzaralıydı. Kahvaltıdan sonra Karayip korsanlarının olduğu bölgeye 
gidildi. Burası sürekli korsan saldırılarından korunmak amacıyla surla çevrilmiş bir şehirdi. 
Buradan en önemli yer olan Uxmal’a geçtik.

Uxmal Maya antik kentleri arasında 
bir tanesi UXMAL kadınlara aittir. 
Maya lisanında adının anlamı “Ay’ın 
Şefkatini Barındıran Kent”tir. 

UXMAL antik kenti, içindeki tüm tapınakları 
ve diğer yapılarıyla, Maya sembolizminin 
olağanüstü bir örneğidir. Bu özel piramidin 
tabanı elips şeklinde olup, bütününe 
yukarıdan bakıldığında yumurta şeklindedir 
ve başka örneği yoktur. Uxmal, dişil 
enerijiye dair bir Maya efsanesinin, Tanrıça 
IX’CHEEL ile bir yumurtadan doğan oğulun 
öyküsünün betimlendiği bir tapınaktır. 
Piramidin kendisi dişil enerjiyi temsil 
eder; tabanının elips biçimli olma sebebi 
barındırdığı eril enerjiyi ifade içindir. Yani, 
tapınağın bütünü, “yumurta-onu taşıyan 
ana-yaradılış üçlüsü”nü betimlemektedir. 
Burayı gezerken iguanalar da bizlerle birlikte 
geziyordu. Çok güzel otantik bir otelde öğle 
yemeğimizi yedik. Akşam Merida’ya geçtik. 
Burada da yerel bir lokantada Taco eşliğinde 
margaritalarımızı içtik.
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Ben buraya özgü kocaman Meksika şapkası almıştım. Hepimiz takarak resim çektirdik. 
Sonra bu şapkayı taşımanın ne kadar eziyet olduğunu bilmem söylememe gerek var 
mı?..:) Merida aynı zamanda beyaz şehir olarak da biliniyor. Yucatan eyaletinin en güzel 
şehri 1542 yılında İspanyol Francisco de Mantejo tarafından bulunuyor. Meksika’nın en 
sakin ve güvenli yerlerinden biri. Maya kökleri, koloni yapısı 19. Yy mimarisi görülmeye 
değer kültürel karışımlı şehir. Buraya ait önemli tapınaklarından Chichen Itza’yı görmek 
bizim için en önemlisiydi. Çok büyük bir alan olduğundan çeşitli turist grupları vardı. Hava 
çok sıcaktı ama yine de Kukulcan Piramidine tırmanan arkadaşlarımız vardı. Bazılarımızda 
gezinerek turistik eşyalara baktık. Çok yorulmuştuk. Güzel bir yerde yemek yiyerek 
noktaladık. 

Buradan Valladolid’e geçmeden önce kaplıca olan bir mağarayı görmemiz gerekiyordu. 
Çünkü burası maya tapınaklarının uzantısı olan yerin adı Cenote de Ik kil anlamı Sarnıç 
demekti. Bütün turistler mutlaka burada yüzüyordu. Çünkü burada yüzenlerin ciltlerinin 
gençleştiği söyleniyormuş. “Cenote Ik Kil Doğal Çukuru” Orta Amerika yerlisi Mayalar’a 
göre kutsal bir yerdi. Yucatan Yarımadası’nın benzersiz gözenekli kireç taşlı yapısı, bu 
tarz suyla dolu çukurların meydana gelmesine sebep olmuş. Cenote Ik Kil de bunların en 
meşhurlarından biri... 
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Tropikal bitkiler ve berrak mavi suyla dolu olan bu yeri Mayalı hükümdarlar, dinlenmek 
ve kurban törenleri için kullanıyorlardı. Burası bana yani su çok temiz gelmediğinden ben 
girmem dedim. Yukarıdan akan sular vardı. Yosunlaşmış yerlerle beraber çok ilginç bir 
yerdi. Sonunda çok yorucu ve her gün bir şehri gezerek bavul aç topla günlerimizden 
sonra üç gün dinleneceğimiz Tulum şehrine geldik. Burası da Karayip sahillerinin en sakin 
ve turistlerin tatil yaptığı yerlerden biri olduğunu öğrendik. Otelimiz tam bir tatil köyü idi. 
Beyaz kum ve alabildiğine turkuaz renkli bir denizi vardı. Sabah kahvaltıdan sonra buraya 
ait arkeolojik alanı gezmeye gittik. İguanaların bol olduğu bir yerdi. Bazılarımız denize 
girerek, bazılarımızda buradaki turistik mağazaları gezip Hindistan cevizli margaritaları 
içerek gezdik. 

Sonra deniz ve kum yan gelip yatmaca için otelimize döndük. Harika iki buçuk gün 
dinlenmeden sonra Cancun havaalanina giderek Aztek ve Mayaların ülkesinden eve 
dönmek için otuz beş saatlik yolculuğumuz başlamış oldu. Böylelikle belleğimizde harika 
on beş günü hatırlayacağımız bir seyahat anımız olmuştu…

Hayatınızın bir dönemimde buralara seyahat etmeniz umuduyla geziyle kalın…
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Kız Çocukları sımsıcak bir tanımlama:) özellikle 2 kız kardeşi olan benim için, 
nereden geldi bu isim?

Sevgili Yasemin çok teşekkür ederim, güzel söyledin “sımsıcak” bir tanımlama diye… 
Çünkü, bir hikayesi var. Hikayemiz var. Ve biz bir anıyı yaşatmaya çalışıyoruz… Senin gibi 
üç kızkardeşiz biz de… Çocukken, babam sabahları odamızın kapısına gelir ve melodik 
şekilde “kız çocuklarıııı, kız çocuklarııı” diye bizi uyandırırdı… 29 yıldır babam hayatta 
değil, fakat anılarımız canlı ve canlı tutmaya çabalıyoruz. Annem diyor ki “Babanızı en 
güzel şekilde anıyorsunuz, sağolun, varolun” Annem sağolsun. 
Ben hikayelerin gücüne inanırım. Anlatıldıkça büyüdüklerine de… Hikayesi olmayan 
çalışmaların temelsiz yapı gibi olduğunu düşünürüm. 
Uzun sure Martı Dergisi’nde yazdım, hala arşivde yazılarım duruyor. Şimdi, konuk oldum, 
inan ki çok güzel. Kız Çocukları’nı sayfalarına misafir ettin, sordun, anlattım, keyifli bir 
sohbete ortak ettin…
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Kız kardeşleri tek tek tanıtırmısın?

Kız Kardeşleriz biz. Ege’de doğmuş, büyümüş çocuklarız… Çocuk dediysek, teferruata 
gerek yok yaşımız 40+… Ben 40+ için biyolojik değil bir ruh yaşı diyorum, o nedenle 
aslında 50+ olanımız da var ama detaya girmiyorum 
Her birimizin kolunda farklı altın bilezikler var. Ve bu yeteneklerimize gore de iş bölümü 
yaptık. 

Kız Çocukları, kendileri sesleniyor size:

“Merhaba ben Asuman Toper, Kız Çocukları’nın bir ferdiyim. En 
büyükleriyim…
İzmir’de yaşıyorum, özel sektörde çalışıyorum. Projemize 
İzmir’den destek veriyorum. Hesap kitap işleri benim kontrolümde. 
Logomuzda soldaki benim, uzaktayım ama kocaman yüreğimle 
projedeyim. Emekli olduktan sonra Kız Çocukları için daha aktif 
çalışabileceğimi düşünüyorum. Ama, her iki kardeşim bu projeyi 
mükemmel bir şekilde yürütüyor. Biz hepimiz çalışmaktan yılmayan 
insanlarız… Enerjimiz ve isteğimiz varsa, elimizden geleni ardımıza 
koymayız. Daha farklı projelerde uzun yıllar hep birlikte çalışmak 
dileğiyle.”

“Merhaba ben Nurdan Toper, Kız Çocukları’nın ortancasıyım. Yemek 
ve ikram yapmak en büyük keyfim. Yemek yapmaya başlarken 
tencereye soğanı doğradıktan sonra herşey değişir. Başlarken 
düşündüğüm yemek piştikden sonra bambaşka bir hal alır. Kendime 
göre o yemeği şekillendiririm. Çok küçükken sandalyeye çıkar, 
ocaktaki soğanı kavurmaya çalışırdım. Ellerim soğan, sarımsak 
koksun bayılırdım. Yemek yapmaktan hiç bıkmadım. Hep keyif aldım. 
Mutfak benim için renkli bir dünya. Ve ben bu dünyanın içine girince 
kendimi çok iyi hissediyorum. Yani mutfak seven için bir anlamda 
terapi gibi... 1 yıl önce radikal bir kararla; hayatımda yolunda 
gitmeyen şeyleri değiştirdim ve yeni bir hayata başladım. Bu yolda 
yürürken, Kız Çocukları adlı projeyi başlattık. Yemek konusunda 
yetenekli ve yaratıcı olmama rağmen profesyonel mutfak deneyimi 
için önce Eyüp Kemal Sevinç atölyesinde eğitim aldım. Ardından 
önemli restaurantlar olan İl Padrino ve Meet İstanbul mutfaklarında 
çalıştım. Yemekleri yapmak kadar sunum benim için çok önemli. 
Bunun yanında ‘çook güzel olmuş’ dediklerinde, işte o en güzel an.” 
Unutmadan logomuzun ortasındaki önlüklü olan benim.

“Ben Kız Çocukları’nın en küçüğü Armağan Portakal. Projenin yaratıcısı 
ve isim annesi benim. Logoyu power point programında kendim çizdim. 
Yani sanıldığının aksine bir tasarım programında oluşturulmadı… Basitlik 
ve sadelikten yanayım.

Ruh yaşım 40+ ve bu konuda seminer bile verdim… Pazarlama 
konusunda 1992 yılından beri çalışıyorum. 2005 yılında kurumsal ha-
yata veda ettim kendime yeni bir iş tanımladım adını da ‘pazarlama 
yol arkadaşı’ koydum. Fotoğraf çekiyor, sosyal sorumluluk için sergiler 
açıyor, geziyor, yazıyor, anlatıyor, rüzgar surfu öğreniyor ve öğretiyo-
rum… Paylaşıyor, paylaştıkça büyüdüğüne inanıyorum. Tesadüf isimli 
kitap yazdım. Profesyonel koç oldum. Paylaşmak için mutlaka mükem-
mel olmayı beklemiyorum. Eşim Fatih Portakal ile hayatımızı kendimiz 
ve çevremiz için faydalı olacak etkinliklerle doldurmaya uğraşıyoruz. 
Logoda saçında gül olan da benim

Kız Çocukları olarak şimdi neler yapıyorsunuz? Ufukta hangi hayaller var?
En kısa açıklamasıyla biz siparişle evden yemek ve ikram üretiyoruz. Yemek yapmaya zaman bula-
mayanlar için çözüm oluyoruz. İhtiyaçlara göre menü hazırlıyoruz. Biz sağlıklı ev yemeklerimizle yardı-
ma koşuyoruz denebilir. Çalışan hanımların haftalık yemekleri, özel günlerin ikramları, kendinizi şımart-
mak için, ailenizi çocuğunuzu şımartmak için, hediye götürmek için, toplantı için, misafir ağırlamak 
için Kız Çocukları ev yapımı yemek ve ikramlarıyla yanınızda… Malzemelerimizi, kendi alışverişimiz gibi, 
misafire hazırlıyor gibi özenle alıyoruz. Yemeğin lezzetini veren hüner kadar malzemenin kalitesi aynı 
zamanda. 

Biz emek, alınteri ve üretmenin insanı özgürleştireceğini, bireyleştireceğine inanıyoruz.Toplumların 
gelişmesi için becerilerini keşfetmeleri, üretime geçmeleri ve paylaşmaları gerekiyor. Paylaştıkça 
büyüyor. Paylaşmak için mükemmel olmayı beklememeli insan. Bir satır yazı, bir kare fotoğraf, bir res-
im, bir şiir, bir seramik, bir beste, bir şarkı, bir örgü, bir oya, bir takı… Ve bir yemek…

İnsanların hobileri olduğunu, bu hobilerini gün yüzüne çıkarmanın önemini biliyoruz. Paylaştıkça 
büyüyeceğine, aldığımız ilhamı başkalarına geçireceğimize inanıyoruz.Bu amaçla farklı özelliklere 
sahip olan biz Kız Çocukları, hayallerimiz peşinde bir yerden başlamaya karar verdik.Yemek yapmayı 
sevmeyen ya da zaman bulamayan kişiler için, hayatlarını kolaylaştırmak için yemek ve ikramlarını 
hazırlıyoruz.
Biz üretmenin gücüne inanıyoruz. Her zaman söylediğim gibi “Her gün bir tutam alın teri ve emek 
kemikleri güçlendirir, insanı dik tutar.” 

Kız Çocukları için hayalimi soracak olursan ileride bir sanat-café açmak derim. İçinde kütüphanesiyle, 
sergi amaçlı duvarlarıyla, kitaplarıyla, resimleriyle, yazar sohbetleriyle, kadınlara tanıyacağımız ser-
gi fırsatlarıyla, özel lezzetlerimizden oluşan menümüzle, bir güzel sohbetle harmanlanmış, sıcak bir 
mekan olsun istiyorum. Biz bu hayale ulaşmak için ilk adımı attık. Kaç adımda gideriz bilmiyorum ama 
mutlaka o hayale gideceğimize inanıyorum.
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Senin en çok sevdiğin bir tatlı, bir tuzlu tarifi alalım, dergi sayfalarımızdan tattıramasakta 
o lezzetleri gözler deneyimlesin.

Mevsimler içinde en çok baharı severim. Hatta Martı Dergisi’nin eski sayılarında “bahar zenginliği” olarak 
yazmıştım, isteyen arşivden bulabilir. İşte bu güzel bahar mevsimine uyan hafif ve biraz egeli tarifler 
vereceğiz… Enginar pilaki için mutlaka Ege enginarı olması lazım. İstanbul’da sadece kök var oysa biz 
tazecik yeşil yapraklarıyla yeriz enginarı… Diğer tarif de elma tatlısı… İsmiyle ‘Ateş Topu’… Eşim Fatih’in 
sosyal medyada ismi ne olsun diye sormasıyla bulduk. Onlarca öneri geldi, en fazla önerilen Ateş 
Topu’nda karar kıldık. 

Enginar pilaki
4 Ege enginarı (Yeşil yaprakları için)
1 limon
5 adet taze soğan
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı su
Tuz, şeker
Dereotu

Yapılışı
Enginarların dış sert kabuklarını bir iki sıra ve içinin tüyünü temizledikden sonra limonla ovuyoruz. 
Ortadan ikiye bölerek derin kaptaki limonlu ve unlu suya koyuyoruz. Düdüklü tencereye döşediğimiz 
enginarların üzerine taze soğanları doğruyoruz. Suyunu, zeytinyağını, şekeri, limon suyunu ilave edip 
pişiriyoruz. Piştikden sonra servis tabağına alıp üzerine biraz zeytinyağı gezdirip, doğranmış dereotu ile 
servis yapıyoruz.

Ateş Topu

6 adet amasya elması
1 su bardağı toz şeker
1 çubuk tarçın
2 damla limon
Çay kaşığı ucuyla kırmızı gıda 
boyası

İç kreması için 
Yarım paket krem şanti 
Yarım su bardağı soğuk süt 
1 yemek kaşığı dövülmüş antep 
fıstığı 

Dış kreması için 
Yarım kilo süt
2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya

Yapılışı 
Elmaları yıkayıp kabuklarını 
soyalım. Çekirdeklerini oyacak ile 
çıkarıp tencereye koyalım. Üzerine 
şekeri serpiştirip, 1 fincan su ve çubuk tarçını ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirmeye başlayalım. 
Kaynar kaynamaz boyasını ilave edelim. Pişince ocaktan alıp soğumaya bırakalım. İç kreması için krem 
şanti, soğuk süt ve antep fıstığını mikserin yüksek devriyle karıştıralım. Katılaşan şantiyi, elmaların 
oyacakla açtığımız boşluğuna dikkatlice dolduralım. 
Kreması için bütün malzemeleri küçük bir tencerede karıştırarak pişirelim. Ilınınca elmaların üzerine 
dökelim. File badem ve antep fıstığı ile süsledikten sonra servis yapalım. 

http://www.mutlumutfaklar.com/yemek-tarifleri/tatlilar/ateṣ-topu/

Size nasıl ulaşsınlar?

Sosyal medya hesaplarımız aktif, telefon numaramızdan da bize ulaşabilirler… 
Lezzetli ev yemekleri için iletişim bilgilerimiz şöyle:
Tel: 0531 737 08 27          
facebook.com/KizCocuklari       
kizcocuklariyiz@gmail.com
twitter.com/KizCocuklari         
instagram.com/kizcocuklari

http://www.mutlumutfaklar.com/yemek-tarifleri/tatlilar/ate%E1%B9%A3-topu/
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Çocuklarımız, bizim tıpatıp 
aynımız olmasa da bir üst 
versiyonumuz gibi…

Bu kasetin içinde aynı bir bilgisayar gibi çalışan beynimizde hayatımıza yön veren alışkan-
lıklarımız, becerilerimiz ve inanç sistemlerimizden oluşan programlarımız var.

Çocuklarımız da bence bu kasetle yüzleşmemizi, gelişim alanları ve güçlü yönlerimizi 
görmemizi sağlayan önemli ruhlar…

11 yaşındaki kızım Nirvana’da kızdığım her şeyin aslında bende var olduğunu fark ettim. 
Bu iyi ve beğendiğim huyları için de geçerli.

Çocuklarımız, bizim tıpatıp aynımız olmasa da bir üst versiyonumuz gibi…
Bu nedenle neyi beslersek,  o fark edilir ölçüde zuhur buluyor karakterlerinde.

Anne ya da baba olmanın bu anlamda Tanrı tarafından bize bahşedilmiş en büyük lütuf, 
ama bir o kadar da en büyük sınav olduğuna inanıyorum.

Çocuğun Senin 
Aynandır...

Başak Tecer
@basaktecer

% 50 ‘sini genetik olarak aldığımız özelliklerimizin, yarısını da 
boş bir kaset gibi burada doldurduğumuzu biliyor musunuz?
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Bu yazıyı yazmadan az önce sitemize akordeon çalarak hayatını kazanan 3 çocuklu bir 
aile geldi. O tatlı müziğin sesiyle heyecanla Nirvana yanıma geldi:

“ Anne, para verir misin? “ diye.

Ben de, “Para değil, ama kullanmadığın eşyalarına bakalım hemen” dedim.
Gözündeki mutluluğu görmeliydiniz.

Nirvana, paylaşmayı çok seven ve onunla beslenen bir çocuk.  Paylaşmayı bilen bir anne 
ile yaşaması da bu değerini daha da güçlendiriyor elbette.

En büyük gelişim alanım sabır ve hoşgörü. Kızımın özel öğrenme güçlüğünün bana bu 
konuda bir sınav olduğunu biliyorum. Zira ona bir şey öğretmek, ciddi bir sabır ve hoşgörü 
istiyor.

“ Anne, biraz dur ve güneşin batmasını seyret” dediğinde ya da içinden mırıldandığı 
şarkıyı banyo yaparken dinlediğimde bana soluk almam gerektiğini öğretiyor farkında 
olmadan.

O akıl alıcı duyarlılığıyla daha önce hiç fark etmediğim insanları gösteriyor bana.
10 Kasım’da Atatürk’e yazdığı şiirle toplumsal değerlerimizi, elindeki tek parasıyla gizli 
gizli aldığı pembe karanfillerle sevginin önemini anlatıyor satır aralarında….

Yaralanmış bir kedi yavrusu için saatlerce ağladığında merhameti, “ Thomas Edison’u 
çalışırken “ Ruhu şad olsun “ demesiyle bilime ve ilime saygını anlatıyor bilmeden.

Kin tutmamayı öğretiyor: Futbol oynarken bahçede kavga edip, delice küsmesinin 
ardından hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarına sarılmasıyla….

Küçük bir taş parçasını heyecanla eve getirip “anne bak bu ne güzel” derken merak 
etmenin ne denli gerekli olduğunu hatırlatıyor.

Her gün en az birkaç tane yazdığı sevgi notlarıyla “ sevdiğimizi söylemenin “ ne kadar 
gerekli olduğunu

Sürekli sarılıp, öpüp koklayarak “ yakın olmayı”

“Anne, iyi ki varsın” dediğinde minnet duymayı….
O kadar çok şey öğretiyor ki bize çocuklarımız. Ama elbette  gönül gözümüzü açarsak…

Çocuklar, işte bu yüzden bence bir hediyedir.

Tanrı’nın bize sunduğu. Ve bir o kadar da zor bir sınavdır;  iyi bir anne, baba olmak…

Çocuklar, bizim aynalarımızdır çünkü…
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Bahanur Alişoğlu

Türkiye zor günler geçiriyor. Yer yer kutuplaşmalar yaşansa da 
vicdanların toplandığı kare bir: ekmek ve ölüm. Belki de bizi en 
çok üzen ve herkesi bir araya getiren şeyin neler olduğunu bulmak 
gerekiyor bu karede. Berkin’in çocuk olması mı bizi bir araya 
getirdi? Yoksa elinde taşıdığı o ekmeğin aslında Türkiye’deki alt 
ve orta sınıfı temsil etmesi mi bizi harekete geçirdi? 

Ekmekle 
İmtahan!

Ekmek... Üzerinde o kadar çok düşünülmüş, yazılmış ve çizilmiş bir olgudur ki bu beş harfli 
sözcük. Kutsaldır, su gibi gereklidir ve sofranın olmazsa olmazıdır. Ekmek bir sınıfı temsil 
eder. Düşük gelirlinin de, orta gelirlinin de ve hatta zenginin de sofrasından eksik olmaz. 
Kimi az yer kimi çok; ancak herkes ‘’ekmek’’ derdindedir bu ülkede. Hepimiz ekmeğimizi 
kazanmak için yaşar, o bir lokma ekmek için çalışırız. Bazen o lokmalar boğazımıza dizilir 
bugünlerde olduğu gibi, bazen de soframızdan eksiliverir ‘’ekmek’’ getiren olmayınca. 

Çocuk da bir aile için ekmek gibidir. Bir ailenin sofrasından, yuvasından eksilen o nimeti 
kimse yerine geri getiremez. Kuş sütü bile eksik olmasa o sofrada, o annenin babanın 
gözü bir lokma ekmeği paylaştıkları evlatlarını arar. Ekmek bu yüzden kıymetlidir belki de; 
paylaşıldığı ve insanları bir araya getirdiği için.

Berkin Elvan’ın Anısına…



 94 95

uzaklardan

Hepimiz ekmek derdindeyiz; davamız ekmek. Elinde ekmekle ölmeye gidilmez, paylaşılmaya 
gidilir. Eğer çocuksan o ekmeğin içine katık yapar, oyun oynamaya gidersin. Ders arasında 
o ekmeği kemirirsin ay sonu olunca. Bir de siz hesaplayın elinde ekmekle ölüme giden bir 
çocuğu? Çocuk... Ölüm... Ekmek. Bunlar bir araya gelecek şeyler midir?

Bir toplumu ayağa kaldıran şey, bu bir araya gelemeyecek üç sözcüktür. Hangi sebeple 
olursa olsun bir insanın hayatının hiçe sayılması, davası ekmek olan insanların en 
büyük nimetlerini ellerinden almak hiçbir vicdanın kaldırabileceği bir şey değildir. Ölüm 
meşrulaştırılırsa bir ülkede yaşamanın ne önemi kalır? Ekmek bu toplum için önemli 
bir kavramdır. Kavramdan da öte bir gerçekliktir. Berkin de artık bunun en büyük 
sembollerinden biridir. Bugün eğer ayağa kalktıysa millet, o da elimizden ‘’ekmeğimiz’’ 
alındığı içindir.

Martı Nisan 2014
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GALERİ SELVİN
AHMET ÖZPARLAK 

“Hatçe Harikalar Diyarında”
HEYKEL SERGİSİ
2 – 30 Nisan 2014

Ahmet Özparlak, 1977 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden birincilikle mezun oldu. Sanatçı 47. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali – Film Seti Heykellerini (2010) uygulaması yanı sıra yurtiçinde 
I.Uluslararası Heykel Kolonisi -  Denizli (2010) ve  Nesin Matematik Köyü - Şirince/İzmir 
(2012)  taş heykel sempozyumlarına katıldı. 
71. Devlet Resim ve Heykel Yarışması 
Sergisi dışında sanatçı 2007 yılından bu 
yana ulusal birçok karma – yarışmalı 
sergide yer aldı. Yaratıcı çocuklar derneği  
projeleri kapsamında, çocuklarla birlikte 
atölye çalışmalarına katılan sanatçı 2012 
yılında rh+ magazine dergisi tarafından 
“Yılın Genç Heykeltıraşı” seçildi. 2013 
Rotary Sanat Yarışması “Başarı Ödülü”, 
2012 Rh + Art Magazin “Yılın Genç 
Heykeltıraşı”, 2011 30. Turgut Pura Heykel 
Yarışması “Mansiyon”, 2007 Çukurova 
Üniversitesi - Heykel Yarışması- “Başarı 
Ödülü”, 2007 Uluslararası Eskişehir Film 
Festivali Ödül Heykelciği “Tasarım Ödülü“ 
gibi çeşitli yarışmalarda almış olduğu 
ödülleri bulunmaktadır. Sanatçı halen  
İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarına 
devam etmektedir.

Martı Nisan 2014

Hatçe Harikalar Diyarında isimli sergisi 
ile ilgili şöyle bahsetmektedir;

Toplumsal kuralların özlerini, bir takım 
düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar 
oluşturur. Toplumun en küçük birimi olan ailenin 
oluşumunda evlilik önemli bir aşama olup, her 
toplumda farklı gelenek ve göreneklerle ifade 
bularak devam eden bir süreçtir. Çeyiz konusu, 
toplumların sosyo - ekonomik koşullarına göre 
türlü biçimler almış, bunun yanı sıra örf, töre, 
gelenek, görenek ve yasalara dek genişleyen 
bir etkileşim aracı olmuştur. Kavram ya da 
form olarak çeyiz kültürüne, çağdaş batı sanat 
geleneğini, kendi kültüründen öğelerle beraber 
kullanarak farklı açılardan bakan sanatçı gerçek 
yaşam örneklerini göstergeleri, gösterenleri ve 
gösterilenleriyle ortaya koymaktadır.

Ahmet Özparlak’ın “Hatçe Harikalar Diyarında” 
isimli heykel sergisini 2-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Galeri Selvin 2 ’de görebilirsiniz.

selvincg@gmail.com   
www.galeriselvin.com
  

GALERİ SELVİN 2
Bebek Arnavutköy Cad. 
(1. Cadde) 20A
Arnavutköy Beşiktaş İstanbul
Tel: 212.263 74 81 

Galerimiz Pazar ve Pazartesi 
günleri hariç 11:00 – 19:00 
saatleri arasında açıktır



 98 99

turuncu

Aramıza soğuk uçurumlar 
çekerek saygıyı yaratamayız. 
Birbirimize cesur adımlarla 
yakınlaşmalıyız. 

Martı Nisan 2014

Berrak Özlen Öncel
@kokossavar

Belirli bir kesimin lider olarak kabul ettiği, eski bir siyasetçinin 
mezarı başında bir anma töreni gerçekleşiyor. Mezarın önündeki 
sandalyelerde önemli şahıslar oturuyor; onların hemen 
arkasında daha genç ve duruşlarından onların sağ kolu gibi bir 
pozisyonda oldukları belli olan ayrı bir grup ayakta duruyor; 
hemen arkasında yine önem sırasına göre önden arkaya doğru 
dizilmiş bir kalabalık var. Saygınlık hiyerarşisinin bir başka 
portresi; birçok yerde görülebilecek olağan bir görüntü. 

Çünkü O, 
Bir Kedi.

Derken bir kahraman beliriyor. Öyle bir kahraman ki, sadece varlığıyla tüm denge-
leri değiştirebiliyor. Toplumun kişiye kattığı statüyü yok sayarak, insanı bambaşka 
bir düşünce silsilesine sürüklüyor. Bize, birbirimizi üstün ya da alçak gösteren önem 
sıralamasını, sevgiyle yok ediyor. 

Çünkü o, çok güçlü. Çünkü o, bir kedi.
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Kendi yağında kavrulacak kadar gelişmiş, 
aynı zamanda nüfusun çok fazla olmadığı 
küçük bir ilçede doğdum; büyüdüm. Babam 
öğretmen, annem de aynı okulda memur 
olduğundan; okul sıraları, gelişimimin en 
yakın gözlemcisiydi diyebilirim. 

Müdüründen hademesine herkes teyzem, 
amcamdı. Memleketim küçük bir yer olduğu 
için iş yerinde de, okulda da, sokakta da 
aynı insanları görürsünüz. Herkesin eğitim 
seviyesi, yaptığı iş, oturduğu ev, kazandığı 
para farklıdır; ancak içtikleri çay aynıdır, 
yaptıkları sohbet aynıdır. 

Diyorum ya, küçük yer; o yüzden kendi elit 
kesiminizi isteseniz de yaratamıyorsunuz. 
Memuru da, zengini de aynı yerden alışveriş 
yapıyor. Akşam birbirlerine misafirliğe 
gidip çocuklardan bahsediyorlar. Gençlerin 
arasındaki arkadaşlıklar da bu şekilde 
büyüyor.
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Küçük yer derken yanlış 
anlaşılmasın; bahsettiğim şey 
nüfus değil, paylaşım. Onlar, 
beraber çay toplayan, beraber 
fındık ayıklayan insanların 
çocukları, torunları. Kardeşin 
önemlisi önemsizi olmaz; 
kardeş kardeştir. İşte öyle bir 
şey oradaki yaşam. Ne ilginçtir 
ki; insan yüreği, doğaya 
yakın durdukça güzelleşiyor. 
Betona hasret duyanın 
yüreği de beton oluyor. Bu 
yüzden insan, deresiyle insan 
oluyor; ağacıyla insan oluyor; 
kedisiyle insan oluyor.

Üzerinde durduğunun mezar 
olduğundan ve hatta mezar kavramından bihaber kedi merakla kalabalığa ilerliyor. Daha 
önemli, daha önemsiz insan demeden kucaklara omuzlara çıkıyor; sevgi dileniyor. O hüzünlü 
günde herkesin yüzüne gülücük kondurmayı başarıyor ve bunu yaparken fark gözetmiyor. 
Videoyu izlerken hayata karşı bir yabancılaşma yaşıyorum. “Neden?” diye soruyorum 
kendi kendime. Neden bu kadar yoruyoruz kendimizi? Her şey bu kadar basitken, neden 
kendimizi gruplara ayırıyoruz? İnsanlara hak ettikleri saygıyı gösterebilmek için mi? Hiç 
sanmıyorum. Çünkü saygınlık, hiyerarşik bir düzen değildir. Saygı duymak, tamamen 
içinizdeki insanlıkla ve olgunlaşma sürecinin sonuç vermesiyle alakalıdır. Bunun için ne bir 
baskıya, ne de bir düzene ihtiyacımız var.

Doğrular yaratmaya çalıştığımız bir düzen içerisinde fazla kalabalık yaratıyoruz bazen; 
yönümüzü kaybediyoruz. Paketin süsüne o kadar kapılıyoruz ki, içindeki hediyeyi 
unutuyoruz. Saygı ve sevgiyi iki ayrı bölüm gibi işliyoruz. Oysa saygı ve sevgi birbirini 
besleyen şeylerdir. Aramıza soğuk uçurumlar çekerek saygıyı yaratamayız. Birbirimize 
cesur adımlarla yakınlaşmalıyız. Tıpkı kedi gibi...

Bence herkese bir kedi lazım. Evine olmuyorsa da, yüreğine lazım.
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Michael Buble

Geride bıraktığımız ay, müzikal anlamda 4 Mart’ta başladı 
diyebiliriz. Çünkü ülkemizdeki hayranlarının çok uzun süredir 
beklediği Kitaro, nihayet ilk konserini gerçekleştirdi. Dolayısıyla 
konserin yapıldığı mekan olan Haliç Kongre Merkezi, neredeyse 
tamamen doluydu. Onu dört gözle bekleyen hayranları da hayli 
coşkulu... Her şarkının sonunda salon, alkış sesleri ve çığlıklarla 
inledi. 

Tam saatinde sahneye çıkan Kitaro, konserine unutulmaz “İpek Yolu” müzikleriyle başladı. 
İlk dört parçası, kendisini de tüm dünyaya tanıtan bu belgesel için yaptığı müziklerdi. 
Ardından senfoni orkestrasının üyeleri sahnedeki yerlerini aldı. Ve konser bu andan 
itibaren daha da büyülü bir hale büründü. Şarkılar konser boyunca sahnedeki dev ekrana 
yansıyan görüntülerle desteklendi. Aralıksız art arda çalan şarkılarla, bir buçuk saat su gibi 
akıp geçti. Israrlı alkışlar sonrası bir de bis yaptı Japon müzisyen. Hatta hayranları bisin 
ardından uzunca bir süre, tekrar sahneye gelmesi için alkışlamaya devam etti. Konser 
sonrasındaysa albüm imzalatmak isteyenlerin yoğun ilgisi vardı. Fuaye alanında uzun bir 
kuyruk oluşmuştu.

Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp, konser vermek için tekrar geleceğini söyleyen Kitaro, 
umarım bu sözünü tutar. Hem kaçıranlar, hem de tekrar dinlemek isteyenler çok uzun 
süre beklemek zorunda kalmaz...

İpek Yolu 
İstanbul’dan 
Geçti

İmge Özdemir

Martı Nisan 2014
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Geçen ayın sıra dışı konserlerinden biri de Teresa Salgueiro’nun 20 Mart’ta İş-Sanat’ta 
verdiği konser oldu. Ünlü yönetmen Wim Wenders’in “Lizbon Hikayesi” filminde başrolü 
oynayarak 17 yaşında şöhret olan yıldız, Avrupa turnesi kapsamında ilk kez İstanbul’daydı. 
Potekiz’den çıkan en ünlü gruplardan biri olan Madredeus’un 20 yıl boyunca sesi olan 
Salgueiro, 2007 yılından beri solo kariyerine devam ediyor.  2006 yılında çıkardığı ilk 
solo albümünde, Jose Carreras, Caetano Veloso, Angelo Branduardi gibi dünyaca ünlü 
isimlerle işbirliği yapmıştı. Son albümü 17 şarkılık “O Misterio” ise bu konserle ülkemizdeki 
hayranlarına da tanıtılmış oldu.

Sanatçının gerçekten tüm övgüleri hak eden olağanüstü bir sesi var. Ancak konsere 
hayli ağır bir tempoda başladığı için, salonda sıkılanlar olmuştur. Fakat sonra renklenen 
performası boyunca bol bol sohbet etti. Şarkılarının anlamlarını, hikayelerini ve albümünü 
anlattı. Sahnede kendisine eşlik eden müzisyenler arasında eşi de vardı ve elektro gitar 
çalıyordu. Ruhani sesiyle salondaki dinleyenleri adeta hipnotize etti. Bu sebeple konser 
sonunda dinleyiciler Teresa Salgueiro’yu kolay kolay bırakmadı. Israrlı alkışların ardından, 
iki bis yaparak noktaladı konserini.
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Şimdi yepyeni bir ay ve konserler bizi bekliyor. Bu ay kaçırmamanızı önereceğim bazı 
performanslara göz atacak olursak:

3 Nisan - Budapeşte Festival Orkestrası - Cemal Reşit Rey
3 Nisan - Haris Alexiou & İncesaz - Zorlu PSM
8 Nisan - Fazıl Say - Zorlu PSM
10 Nisan - BİFO & Rudolf Buchbinder - Zorlu PSM
10 Nisan/5 Mayıs - Notre Dame de Paris Müzikali - Zorlu PSM
11 Nisan - Rufus Wainwright - Küçükçiftlik Park
21 Nisan - Luz Casal - Cemal Reşit Rey
28 Nisan - Borusan Quartet - Kadıköy Süreyya Operası
2 Mayıs - A-HA/Morten Harket - Küçükçiftlik Park
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En sevdiğim şehirlerin başında gelir. Binaları, koridorlar şeklinde bir birine bağlanan dar 
sokakları, araba olmaması, tarihin derinliklerinden izler taşıyan binaları, farklı ışığı, elbette 
rengarenk maskeleri ve vitrinlerdeki Murano camları ile çok hoşuma gider. Maskeleri vi-
trinde görmek yerine bu kez insanlar üzerinde görmek için karnaval sırasında oraday-
dım. Daha önce farklı aylarda 2 kez gittiğim Venedik yolculuğuna bir fotoğraf atölyesine 
katılarak gittim. Fotoğrafçı Niko Guido’nun http://www.nikoguido.com/ Venedik Karna-
valı sırasında gerçekleşen atölyesine katıldım. Her açıdan çok zengin deneyimler içeren, 
öğrendiğim bir gezi oldu. Yeni bir konuda öğrenmek benim için çok keyifli idi. Yeniden 
öğrenci oldum, yeni insanlarla tanıştım, yeni lezzetler tattım. Harika bir etkinlik oldu ve 
çok değerli paylaşımlar ile kocaman izler bıraktı yüreğimde...

Gelelim Venedik sevgime. Ben ağaç severim, çiçeklerle kaplanmış toprağa dokunmayı ve 
seyretmeyi severim. Venedik’te ağaçlar sadece balkon ve teraslarda, çiçekler ise pencere 
kenarlarında. Denizi pırıl pırıl severim, burada ise su sanki koyu gri. Peki nedir bu sevgimin 
nedeni? İşte her gittiğimde aradığım yanıt bu. Tamam binalar, rengarenk maskeler ve 
camlar ilgimi çekiyor. Fakat bu farklılıklara duyduğum sevgi beni şaşırtıyor. 

Venedik; 
“Aşk Şehri”

Baştan söyleyeyim bir gezi yazısı değil, Venedik tanıtım yazısı 
değil. Benim Venedik hayranlığımı anlatan yazıdır. Bir de bana 
dokunan bir kaç noktayı anlatacağım.

Yasemin Sungur
@yaseminsungur

Martı Nisan 2014
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Bir de Venedik için ‘Aşk Şehri’ diyorlar, belki 
de bu beni çeken... 

Venedik, bir ada. 118 adacıktan kurulu 
imiş bu şehir, 170 kanal ve bunları birbirine 
bağlayan 400 köprü varmış. Venedik’i 
boydan boya bir kaç yürümüş ben bu 
köprülerin çoğundan geçmişimdir.

Şehirde dolaşırken bir haritaya ihtiyacınız 
yok, hatta özellikle kaybolun ve bir 
labirent içindeymiş gibi dar sokakların 
cazibeli çağrısına kendinizi bırakın. Her 
sokak başında ve bitiminde San Marco 
veya Rialto veya Accademia yazıyor. Bu 
üç nokta bir üçgenin iç köşesi gibi adanın 
üç önemli noktasını işaret ediyor. Buraları 
bulduğunuzda her yeri bulabilirsiniz. Burada 
sık söylenen bir söz var, “Venedik’te her yol 
Rialto Köprüsüne çıkar.” Aynı söz San Marco 
için de söyleniyor. Piazza San Marco, çok 
etkileyici bir meydan, alışageldiğimiz gibi 
bir meydan değil. Çok geniş bir alan, her 
zaman kalabalık turist ve insana çok alışkın 
sıcakkanlı güvercinler var. Meydan 175 
metre uzunluğunda, 82 metre genişliğinde 
imiş. Dikdörtgen ve 3 tarafı sıra binalarda 
çevrili, alt katlarda kafeler ve dükkanlar var. 
Kafelerin dekorasyonu etkileyici, ürünler çok 
lezzetli, sunum şahane ve garsonlar çok şık. 
Meydanın ortasına doğru masa sandalyeler 
konuyor, akşam üzerleri kafelerden birinde 
canlı müzik var, çok iyi müzisyenlerden pek 
çok klasik eseri dinleyebilirsiniz.

Bu gezim için fotoğraflarına hayran 
olduğum ustanın sevdiğim şehirde yaptığı 
atölyesini seçtim. Bizim ailenin fotoğraf 
çekmeye en meraklısı aslında İlhan’dır. Ben 
de çekerim ancak derinlemesine bilgim 
yok. Üstelik gezi boyunca kullandığım 
makinayı da yeterince tanımıyordum. Yine 
de bu geziye cesaretle katıldım. Fotoğraf 
çekmeyi seviyorum, bu gezide daha çok 
sevdim. Hatta tarzımı buldum diyebilirim. 
Ben bir sokak fotoğrafçısı olabilirim. Anları 
insanlarla birlikte yakalayan fotoğraflar 
çekmek isterim. Işık ve gölge oyunları 
çekmeyi de sevdim. Bir de detay seviyorum. 
Duvardaki çatlaklar, kaldırım taşları, kapılar, 
pencereler, çiçekler, böcekler... Ve elbette 
martılar...

Gezimiz 5 gün sürdü. Venedik’te Hotel 
San Zulian’da kaldık. San Marco ile Rialto 
köprüsü arasındaydı otelimiz, her yere çok 
kolay ulaştık. 

Fotoğraf çekmek için çok erken kalktık. Saat 
5.30 da kalktık, 6 da fotoğraf çekmek için 
San Marco meydanındaydık. Güneşin 
doğuşu ile birlikte karnaval nedeni ile 
Venedik’e gelen özel maskeleri, kostümleri 
ile modelleri çektik. Uzun pozlama çalıştık. 
Venedik sokaklarında dokuya ve saate 
uygun çekimler yaptık. Akşam yemeklerini 
tüm grup birlikte ve Niko’nun seçtiği 
restoranlarda yedik. Her biri iz bırakan 
yerlerdi. 

Eğer bu yazıyı okuyup Venedik’e gitmek 
isterseniz özellikle birer akşamınızı 
ayırmanızı istediğim iki restoran var. Antica 
Sacrestia ve Trattoria Alla Madonna. Antica 

Sacrestia’da istediğiniz yemeği tadın, hepsi 
çok güzel, grubumuzdaki herkes çok sevdi 
yemeğini. Canlı müzik vardı bizim gittiğimiz 
gece. Yedik, içtik ve eğledik biz. Yan masada 
oturan çifte çok ilgi vardı, merak ettim, 
biraz sohbet ettik 20 yıldır her karnavalda 
Venedik’e geldiklerini söylediler, Londra’lı 
çift ile ertesi gün San Marco meydanında 
karşılaştım, elbette kostümlerini giymişlerdi.

Trattoria Alla Madonna ise deniz ürünleri 
ile ünlü ve çok eski bir işletme. Babadan 
oğula geçmiş ve ikisi de aşçı. Ben tavsiye 
üzerine yengeç, deniz ürünlü risotto yedim. 
Bir de bademli tart paylaştım. Hepsinin tadı 
damağımda kaldı. Bu restoranın bir özelliği 
de 16 yıldır burada çalışan Mardin’li Abbas. 
Kendisi ile tanışın lütfen. Keyif ve lezzetin 
içindeyken beni de anın...
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Bir de gün içinde uğramanızı istediğim bir 
de şarap dükkanı ve kafe var. Cantine del 
Vino Già Schiavi. Her çeşit şarap tadım için 
sizi bekliyor. Yanında enfes mezeler çeşitli 
ekmekler üzerinde, burada adı Buruşetta. 
Çok lezzetli mezeler var. 4, 5 parça yetiyor. 
Şehrin her yerinde minik minik kafeler 
var. Hepsi albenili ve sizi davet ediyor. Biz 
planlı olarak Bottega del Caffè Dersut’a 
gittik ve Caffe Cima içtik, sade kahve 
üzerine naneli 
krema eklenmiş, 
çikolata 
parçacıkları 
serpilmiş. Şimdi 
buz yazıyı 
yazarken bile 
içmek istedim.

Bir günümüzü 
de Venedik 
yakınında olan 
iki adaya ayırdık. 
Önce Murano; 
rengarenk 
camların adası. 
Sonra Burano; 
rengarenk 
evlerin adası. 
Ben Burano’da bir süre yaşayabilirim. 
Çok fotoğraf çektim, belki tüm evleri 
çekmişimdir. Burada öğle saatlerinde 
yemek yediğimiz yeri tesadüfen seçtik 
ancak çok sevdim. Restoran Galuppi; 
çok güzel ağırlandık. Türkçe bilen 
garsonlar vardı. Yediklerimiz dışında tadım 
yaptırmaları ve ikramları ile bizi etkilediler. 
Limoncello ve Grappa ikram ettiler. Buraya 

özgü kurabiye tatlıları vardı, Bussola Di 
Burano. Her dükkanda satılıyor. Sapsarı 
bir kurabiye, hoş kokulu. Bu kurabiyeyi 
Sicilya şarabı (Mosaio Passito Siciliano) ile 
ikram ettiler. Şarap soğuk, kurabiye sıcak. 
Kurabiyeyi şaraba batırıyor ve ağzına 
atıyorsun. Enfes bir buluşma. Tavsiye 
ediyorum.

Fotoğraf Atölyesinde uygulamayla teori 
aynı anda yürüdü. 
Akşamları çektiğimiz 
fotoğrafları kullanarak 
fotoğraf okuma yaptık, 
çok yararlı oluyor bu 
çalışma. Hocamız 
Niko çok sabırlı, her 
zaman enerjik ve güler 
yüzlü. Çok yaratıcı 
ve tam bir proje 
insanı. Web sitesinden 
takip edin, Hem 
İstanbul’da hem farklı 
ülke ve şehirlerde 
atölyeler düzenliyor. 
Gezimizin bittiği gün 
mikrofon uzattım gezi 
arkadaşlarıma ve 
hocama.

Niko Guido; “Venedik sihirli bir şehir, burası 
dünyada en çok sevdiğim şehirlerden, 
elbette karnavalda daha çok seviyorum. 
Bir labirent, kaybolmak ve bulmak keyfini 
yaşatıyor. Tarihe tanık olmamızı hatta 
katılmamızı sağlıyor. Fotoğrafçılık ile 
Venedik çok güzel buluşuyor. Sadece 
fotoğraf çekmiyoruz, lezzetli bir yaşamı da 

deneyimliyoruz. Zaman, doğal ışık, yapay 
ışık buluşması, modeller ile mükemmel 
portre fotoğrafları çekiliyor.”
Venedik’te çok içilen harika bir aperatif içki 
var, kendinizi içmekten alamıyorsunuz. 

Spritz: Şarap eklenmemiş hali de var, 
ancak ben şaraplısını seçtim. Bu sefer 
tarifini de sizler için öğrendim: 
1 ölçü Aperol (Venedik’te tüm 
marketlerde satılıyor, sanki elma 
suyu gibi)
3 ölçü Beyaz Şarap (istediğinizi 
seçin)

Maden suyu (siz seçin)

Portakal dilimi (kalınca bir dilim, 
içkiniz bitince yemeği unutmayın)  

Yeşil Zeytin (bir çubuğun ucunda ve en 
kocamanından, ne zaman isterseniz yiyin, 
içerken dikkat çubuk gözünüze batmasın) 
1 kadeh yeter, keyfini çıkarın. 

Venedik mutlaka görülmeli, mümkünse 
karnavalda orada olmalı...
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Yeni bir zaman, 
yeni bir Türkiye

Ülkemizde, Mart sonunda yapılan,  seçimlerin hemen ardından doğan Yeniay, yeni 
bir döneme girdiğimizi gösteriyor. İstesek de istemesek de, kadersel temalarla Yeni 
Türkiye için gelişmeler bu ay ortaya çıkacağa benzer. Buna işaret eden pek çok 
astrolojik gösterge iş başında. 

Yeni bir “tutulma mevsimi” başlıyor. Nisan ayında iki tutulma bizi bekliyor: 15 Nisan’da 
Ay Tutulması ve 29 Nisan’da Güneş Tutulması gerçekleşecek.

Ay Tutulması, astrolojik olarak duygularımızı etkileyen olayları gündeme getirir. 
Olayların normal akışı değişip hassaslaşabilir. Ay’ın içerdiği anlama uygun olarak 
annelik, aile, domestik konularda, kişisel dünyanıza özel alanlarda gelişmeler 
olabilir. Ay tutulması, duygusal olarak zorluk yaşadığınız konuda, başka bir bakış 
açısı geliştirmenizi anlatıyor olabilir. Geçmişi geride bırakıp, duyguların yükünden 
kurtulmaya çalışın.

Güneş Tutulması ise, kendimizi, önem verdiğimiz kişileri etkileyecek olayları gündeme 
getirir. Tutulma önemli kişilerle ilgili olayları işaret eder. Bir dönem bitip, yeni bir 
dönem başlayabilir. Yeni gelişmeler, kadersel başlangıçlar oluşabilir. Bu günlerde 
ortaya çıkan olayların etkisi sene içinde de görülür. Güneş Tutulması’sında güçlü, 
önemli kişilerin hayatında sorunlar gündeme gelebilir. Güç savaşları, ego sorunları 
veya ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. 

Genel olarak bakıldığında tutulmalar, hızla gerçekleşen bir dizi olayı simgelerler. Hiç 
beklenmedik, ancak kadersel olarak tanımlanacak olaylar, bu zamanlarda ortaya 
çıkar. Gelişen olayları olumlu, olumsuz değerlendirmeden önce serinkanlı olmaya 
özen göstermelisiniz.

Ay ve Güneş tutulması yanısıra Nisan’da 
özel bir açı kalıbı gökyüzünde oluşuyor. 
Sıradışı Uranüs, yenilmez Pluto, savaşçı 
Mars ve genişleten Jüpiter’le oluşan büyük 
kare formu, ülkemizde  ve Dünya’da yeni 
bir doğumun başladığını gösteriyor.
Bu büyük kare açı kalıbını incelersek; 

Uranüs-Pluto karesi, her iki jenerasyon 
gezegeninin 2012’den beri sert kare açısıyla 
kitlesel olayları tetikliyor. 2015’e kadar 
sürecek 7 kare açının, beşincisi 21 Nisan’da 
gerçekleşecek. Her iki tutulma arasında olan 
bu bağlantıyla, toplumsal olaylarda gerginlik 
oluşabilir. Kitleleri ilgilendiren başkaldırı 
olayları ortaya çıkabilir. Özellikle yönetime 
ilişkin güç savaşları meydana gelebilir. 
Uranüs’ün Merkür’le birleşmesi, iletişimle 
ilgili konuların artacağını belirtiyor. Sıra dışı 
fikirlere, sözlere, bilgilere rastlayabiliriz. 
Jüpiter etkisi; Uranüs ve Pluto gerginliğine 
katılan, büyütücü gezegen Jüpiter olunca 
olayların boyutu artabilir. Her ne kadar 
Jüpiter rahat ettiği Yengeç burcunda da 
olsa, gücü her şeye yetmeyebilir. Olaylar 
gereksiz yere abartılabilir. 

Mars etkisi; Uranüs, Pluto ve Jüpiter’den 
oluşan yarım kareye bir de Mars eklenince 
olaylar sarsıcı hale geliyor doğrusu. 
Zira savaşçı Mars, rahat etmediği Terazi 
burcunda ve geri harekette. Bu da durumunu 
zorlaştırıp öfkesini artırıyor. Olayları kontrol 
etmek daha önem taşıyacağa benzer.
Tüm bunlara bakınca, seçimden sonra 
herşeyin yerine oturacağını söylemek 
mümkün değil… Yönetime ilişkin her 
türlü iniş, çıkışlar yaşamamız olası… 
Halkı ilgilendiren konularda kargaşa, 
eleştiri, başkaldırı, sıra dışı uygulamalar 

Asude Argun
@asudeargun

olabilir. Kitlesel olaylar gündeme gelebilir. 
Yöneticiler, önemli kişilerle ilgili zorlayıcı 
koşullar oluşabilir. 
Kişisel olarak bakılıdığında, özellikle Koç’lar, 
Yengeç’ler, Terazi’ler ve Oğlak’lar bu ay 
önemli gelişmelere açık olacaklar. Ayın 
son 10 gününde ise Boğa’lar, Akrep’ler, 
Kova’lar ve Aslan’ları kadersel temalar 
bekliyor. Kısacası bu ay yukarısı da, aşağısı 
da fazla mesai yapacağa benzer. Küçük 
olayları bile ciddiye almalı, gelişmeleri 
sakinlikle değerlendirmelisiniz. Kaderin 
sizin için yaptığı plan aralanırken, sukuneti 
korumalısınız. 

Unutmayalım ki, astroloji sebep, sonuçla 
değil, eşzamanlılıkla ilgili bilgiler verir. 
Zamanın kölesi değil, efendisi olmak 
istiyorsanız, endişeden uzak bir şekilde 
sembolleri okumalısınız. Bunun sadece 
bir süreç olduğu fark edip, eylemlerinizi 
değiştirip, kendinizi daha iyi bir şekilde 
yönetmeye başlayın. Öfkenizi yenin, 
şiddetten uzak durun. O zaman doğum 
sancısı değil, sevinciyle karşılaşacaksınız. 
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“KOÇ” “Yükselen KOÇ” 21 Nisan - 19 Nisan
Ay boyunca oldukça önemli gelişmelere adım atıyor olmalısınız. Başta kendinizle ilgili 
konulara, sağlığınıza, kişisel ilişkilerinize daha önem vermelisiniz. Geçmişi bir kenara 
bırakıp, cesurca yeni adımlar atmalısınız. Ancak olası zorluklarda inat etmemeli, 
değişime ayak uydurmalısınız. Ayın 20’sinden sonra maddi konulara önem vermeli, 
tutumlu olmalsınız. Yeni kazanımlar için üretime ağırlık vermelisiniz.

“BOĞA” “Yükselen BOĞA” 20 Nisan - 20 Mayıs
Olaylara karşı daha sabırlı olmanız gerekebilir. Özellikle ayın ilk kısmında kontrol 
edemeyeceğiniz olaylar gündeme gelebilir. Ayın 20’sine kadar beklemede kalmalısınız. 
Sonrasında sizin için önemli olaylar gündeme gelebilir. Kendinize yönelik kararlar 
alacağınız, yeni bir dönem başlayacaktır. Hayatınızda bazı bitişler, başlangıçlar olması 
oldukça olası. Kaderin vaad ettiklerini almak için sakinliğinizi korumalısınız. 

“İKİZLER” “Yükselen İKİZLER” 21 Mayıs - 21 Haziran
Kendi başınıza yaptığınız planlarda değişikliğe açık olmalısınız. Sizin dışınıda gelişen 
olaylarla içinde bulunduğunuz grup ya da arkadaş çevrenizde değişiklik olabilir. bu 
da sizin gelecek günlere ilişkin planlarınızı değiştirebilir. Ayın 20’sinden sonra daha 
sabırlı olmalısınız. Başkalarına yardımcı olmak için hareket etmelisiniz. Yakınlarınızın 
bakımı, hastalık, sağlık gibi konularda refakat etmeniz gerekebilir. Fedakar olmaya 
çalışmalısınız. 
  

“YENGEÇ”  “Yükselen YENGEÇ” 22 Haziran - 22 Temmuz
İşinizle ilgili konulardaki gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. En mümkün değil 
dediğiniz konularda bile değişiklikler olabilir. Yöneticilerinizle, idarecilerle ilişkilerinize 
özen göstermelisiniz. Beklemediğiniz bir görev alırsanız sabırla yaklaşmalı, şartları 
sakince değerlendirmelisiniz. Ayın sonuna doğru, 20’sinden başlayarak, arkadaşlıklar 
önem kazanacak. Dostlarınıza yardım etmeniz gerekebilir.

“ASLAN”  “Yükselen ASLAN” 23 Temmuz - 22 Ağustos
Ay içinde yurtdışı, yabancılar, ithalat, ihracat gibi konularda ve hukuksal işlemlerde 
dikkatli olmalısınız. Karşınıza çıkan zorlukları çözmek için daha tahammüllü 
olmanızı öneririm. Söylediğiniz bir söz, attığınız bir imza için iyi düşünmelisiniz. Ayın 
20’sinden başlayarak, işle ilgili konulara daha dikkat etmelisiniz. Yeni bir bağlantı 
ya da görevle beklemediğiniz değişiklikler olabilir. Yöneticilerinizle ilişkilerinizi 
güçlendirmelisiniz. 

“BAŞAK” “Yükselen BAŞAK” 23 Ağustos - 22 Eylül
Ay boyunca maddi konulara önem vermelisiniz. Kendi harcamalarınız dışında, 
ortakalaşa harcamaları da gösden geçirmenizi tavsiye ederim. Eşiniz, partneriniz 
ya da ortağınızla maddi konular üzerinde durmalısınız. Borç, alacak ve kredi 
konularında hızlı karar vermenin zararını görebilirsiniz. Ayın 20’sinden itibaren 
olaylara daha iyimser bakacaksınız. Ancak işin içinde hukuksal konular varsa 
işi şansa bırakmamalısınız. Konusunda uzman kişilerle yapacağınız görüşmeler, 
maddi, manevi avantaj sağlayacak. 

“TERAZİ”  “Yükselen TERAZİ” 23 Eylül - 22 Ekim
Ay içinde ikili ilişkilere normalden daha fazla önem vermeniz gerekiyor. Evlilik, 
ortaklık gibi konularda daha özverili hareket etmelisiniz. Partnerinizle işbirliği 
yapmalı, tek başınıza hareket etmemelisiniz. Kadersel konuların öne çıktığı bu ay, 
işbriliğ yaparak başarı kazanabilirsiniz. 20’sinden sonra daha derin çalışmalısınız. 
Özellikle maddi konularda risk almadan hareket etmelisiniz. Ortaklaşa gelir 
giderlerinizi gözden geçirmelisiniz. 

“AKREP” “Yükselen AKREP” 23 Ekim - 21 Kasım
Bu ay, sağlığınıza, çalışma koşullarınıza ve kendinize dikkat etmelisiniz. Günlük 
rutinlerinizi baştan başa düzenlemelisiniz. Sabah kalktığınız, akşam yattığınız 
zaman içinde iyileştirmeler yapmalı, yüklerinizi size yardımcı olabilecek kişilere 
paylaştırmalısınız. Hijyene, diyete, sağlığa daha zaman ayırmalısınız. 20’sinde  
sonra ise ilişkileriniz önem kazanıyor. Eşiniz, ortağınızla ilgili konularda daha ılımlı 
olmaya çalışmalısınız.
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“YAY” “Yükselen YAY” 22 Kasım - 21 Aralık
Bu ay hayatın keyifli yönleri olduğu kadar, sorumluluk almanız gereken konular da ön 
plana çıkacak. Aşk hayatınızı ciddiye almalısınız. Yanı sıra kişisel zevkleriniz, sanat, 
spor, hobi gibi uğraşlarınızı gözden geçirmelisiniz. Çocuklarla ilgili konularda da 
sorumluluk almalısınız. Ayın 20’sinden sonra çok daha disiplinli çalışmanız gereken 
bir süreç başlayacağı için dikkatli olmalısınız. Sağlığınızı, ofis koşullarınızı, gündelik 
hayatınızı düzenlemelisiniz.

“OĞLAK” “Yükselen OĞLAK” 22 Aralık - 19 Ocak
Evde yapmanız gereken değişiklikler bu aya  ve seneye damgasını vuracağa benzer. 
Aşıma, tadilat, tamirat gibi konular gündeme gelebilir. Tersliklere hazırlıklı olmanız, sizi 
daha güçlü kılacak. Yanı sıra ebeveynlerinize, ailenize daha fazla zaman ayırmalısınız. 
Ayın 20’sinden itibaren daha rahatsınız. Ancak kadersel olayların olacağı bir aydan 
geçemekteyiz. Aşk hayatınızı, kişisel zevklerinizi gözden geçirmeniz yararlı olur. 

“KOVA” “Yükselen KOVA” 20 Ocak - 18 Şubat
Yakın yerlere gideceğiniz, bolca seyahat edeceğiniz bir aya başlıyorsunuz. Bir yandan 
da yakınlarınızla ilişkiler gündeme gelebilir. Kardeşiniz, komşunuz ya da kuzeninize 
yardım etmeniz gerekebilir. Yakınlarınıza vakit ayırmalısınız. 20 Nisan’dan sonrasınd 
ise, dikkatinize evinize vermelisiniz. Yapmanız gerekenleri, sorumluluklarınızı 
ertelemeniz pek mümkün görülmüyor.

“BALIK” “Yükselen BALIK” 19 Nisan - 20 Nisan
Kişisel kazançlarınızı gözden geçirmeniz gereken bir yadan geçmektesiniz. Para 
harcamak yerine, daha tutumlu olmaya çalışmalısınız. Üretiminizi artırarak, 
yatırımlarınızı çoğaltabilirsiniz. Yapacağınız bir bütçe, gelir ve giderlerinizi 
gösterecektir. Ancak olası masraflar için tedarikli olmalısınız. Ayın 20’sinden itibaren 
hareketli bir dönem başlıyor. yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Önemli 
imzalar atabilirsiniz.

astroloji ajandası Martı Nisan 2014
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Kanat ucunuzdan, kanat ucunuza 
bedeninizin tümü, aslında düşüncenizin 
somutlaşmış biçimidir. Düşüncelerinize 
vurulan zinciri kırın, göreceksiniz 
ki bedeniniz de zincirlerini koparıp 
atacaktır. 

Martı Jonathan Livingston


