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Martı Ağustos 2014

Yasemin Sungur
@yaseminsungur

Merhaba,

Tatil yapmak, harika bir şey. Çevremde ne çok 
arkadaşım tatilde. 10 Ağustos Pazar günü ülkemizin 
Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Oy kullanmak yetişkin 
olmanın, yaşamın sorumluluğunu almanın en büyük 
göstergesi. Ne yapacaksınız, tatilden dönecek misiniz? 
Dönün lütfen sevgili arkadaşlarım?

Tatil ne  ifade ediyor sizin için? Tatilde tembellik yapmayı 
mı seversiniz? Yoksa daha enerjik, daha meraklı mı 
olursunuz? Bütün sene okumadığınız kadar kitap mı 
okursunuz? Tüm yıl tatili mi hayal edersiniz? İlla şehir değiştirmek gerekir mi tatil için? 
Şöyle bir düşündüm de aslında gerekmez. Yaşadığın şehirde, kendi evinde de tatil 
yapılabilir. Farklı şeyler yaparak her zaman yaşadığımız şehirde tatil havası yaratabiliriz. 
Daha geç yatıp, geç kalkabilir, bir turist gibi şehri keşfede biliriz. Yapan var mı? 

Dergimiz de yeni yazarlarımız var. Taner Atilla Berk Anjelika Akbar ile söyleşi yaptı. 
Çocukluğundan bugüne yaşam yolculuğundan izler var. Lale Celepoğlu en sevdiği 
yazarın kitaplarını yorumladı bizim için. 

Sema Büyüksıvacı Japonya gezisini, Aytekin Bal ise Kibera’yı yazdı, dünyanın iki 
ucundan farklı açılardan etkileyici geziler. 

Sevilay Acar psikolog Çiğdem Toksoy ile ilişkiler, mutlu evlilik konusunda bir söyleşi 
yaptı, hepimizin öğrenecek çok şeyi var. 

Zeynep Kıyak ise bizi çok derinden etkileyen, yanı başımızda insanlığa yakışmayan 
savaştan en çok etkilenenleri yazdı. Çocuklar ve kadınlar...

Nefes alıyoruz, yaşam devam ediyor. İnsan olmalı, önce kendimizi sevmeliyiz. 

Yaşadığımız dünyadaki varoluşumuzun nedeni olan rolümüz sevgiyle gerçekleşir ancak.
Fark edin, hissedin ve sevgiyle nefes alın. Martı dergisi yine sizin için hayatın her 
alanına dokundu, takılın kanatlarına. Okuyun, okutun. Linkini her yerde paylaşın. 

Sevgiyle,
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84-87 Zeynep Kıyak 
Savaşta Çocuk Olmak
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Açıkhavada 
Sinema
Zorlu Center PSM
İstanbul 

Doğal klimalı açık hava sinemaları, ezelden beri 
sıcak yaz aylarının favori aktivitelerinden ola 
gelmiştir. Yeniden keşfedildiği modern zamanlarda 
arabanız yoksa gidemeyeceğiniz uzaklıkta vuku 
bulan bu programlar, yeniden şehir merkezine 
yaklaşıyor, pek hoş oluyor. Zorlu PSM’de 
Temmuz’dan beri süren Açıkhavada Sinema Keyfi 
başlıklı gecelerde, bu ay her perşembe akşamı 
Hobbit, Uçaklar, Zaman Makinesi ve İnanılmaz 
Örümcek Adam 2 gibi filmler gösterilecek.

Köstebekgiller
Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu

Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu
Uğur Mumcu Cad. Yan Alaçatı - İzmir 

Çizgi filmin tiyatro versiyonunda Boyo, 
Süslü ve Kösteban Bay Melodi’nin sihirli 
müzik kutusunun içine giriyor. Kutuda kapalı 
olarak kalmış diğer masal kahramanlarıyla 
birlikte efsanevi “Kurma Kolu”nu bulup 
evlerine dönmeye çalışırken kötü kalpli 
kraliçe ve Bay Melodi onlara engel olmaya 
çalışıyor.

Burhan 
Doğançay 
Sergisi
Altınyunus Sanat Galerisi
Boyalık Mevkii Çeşme - İzmir

Sanatçının son 30 yıllık çalışmaları arasından 
seçilen 9 farklı eserin yer aldığı sergiyi gezmek 
için son gün.

 

Beirut
KüçükÇiftlik Park
Dünyaca ünlü bazı müzisyenlerin Türkiye aşığı 
olduğunu biliyoruz. Amerikalı Beirut grubu da 
onlardan. 2006’dan beri aktif olarak dünyanın 
her yerinde konserler veren Beirut’u hiç 
bilmeyenleriniz, eminim ki “Postcards From Italy” 
şarkısını ilk duyduğunda “aa, tamam!” diyecektir… 
O günlerde henüz 19 yaşında Zach Condon’un solo 
bir projesiyken seneler içinde sayısız performans 
ve yeni albümler ile iyice tanınan grubu ilk kez 
2007’de Kilyos’ta yapılmış olan, maalesef ki arkası 
gelmemiş Radar Live Fest’te izlemiştik. Beirut’un 
Türk dinleyicisine oldukça yakın gelen Balkan 
ezgileriyle süslü, melankolik ve aynı zamanda 

eğlenceli indie-rock parçaları konserleri dans dolu kılıyor. 2011’den beri yeni albüm çıkarmayan 
grup, sahnede adeta yeniden doğuyor ve şimdi Türkiye’ye o günden beri birkaç kez teşrif etmiş 
olan ekibi bir kez daha izleme fırsatımız olacak. Orada görüşmek üzere!
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Günümüzde insan farklılıkları, yaşamın 
tüm alanlarında yönetilmesi gereken bir 
olgu olarak değerlendiriliyor ve örgütsel 
yaşam içinde daha da önem kazanıyor. 
Çünkü belirli amaçlar doğrultusunda bir 
araya gelmiş insan topluluklarının sahip 
oldukları özellikler (çalışma uyumu, ahenk 
vb.) kurumları kurum yapan değerlerin 
üzerinde önemli rol oynuyor. İşyerlerinde 
karlılık, verimlilik gibi ortak amaçlar 
için bir araya gelen insanlar, bir yandan 
diğer çalışma arkadaşlarına ve örgüte 
uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan 
da sahip oldukları farklılıklara (cinsiyet, 
yaş, din, engellilik vb.) saygı duyulmasını 
bekliyorlar. 

FARKLILIKLARIN 
YÖNETİMİ 
(MANAGING DIVERSITY)

İnsan, başkalarından farklılıkları olan bir varlık. Dolayısıyla her 
insan birbirine benzer özellik gösterse de, aslında birbirlerinden 
çok farklılar. 

Bu doğrultuda karşımıza, 
işletmecilik,yönetim ve insan kaynakları 
alanında “Farklılıkların Yönetimi” adıyla 
yeni bir kavram çıkıyor.  Kökeni Amerika 
olan bu anlayışın, farklı kültürler 
ve ekonomik koşullarda işlerliğinin 
sorgulanması gerekiyor. Bu sebeple 
de ülkelere özgü çalışmalara ihtiyaç 
duyuluyor.  Farklılıkların yönetimi, en yalın 
şekliyle, çalışan farklılıklarından doğan 
gerilimi dengelemeye ve bu farklılıklardan 
avantaj elde etmeye çalışan bir anlayışa 
işaret ediyor. 

Zeynep Kıyak
@zeynepscutari
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Peki, bu farklılıkları yönetebilmek 
için öncelikli olarak neler yapılıyor?

Yasal gerekliliklere uyma 
(Compliance): Herhangi bir şirket 
politikası olmayan kuruluşlar, sadece, tüm 
çalışanlarına eşit muameleyi şart koşan 
yasal gerekliliklere uymayı amaçlıyor. 
Burada söz konusu işletmelerin temel 
amacı, yasal gerekliliklere uymamaktan 
kaynaklanan olumsuz sonuçlardan 
kaçınmaktır. Bu tür işletmeler, 
farklılıklardan çok eşitliklere önem verirler. 
Yasal zorunluluklar ortadan kalktığında, 
genellikle bu işletmelerin eşitliğe ilişkin 
girişimleri de ortadan kalkar.

Yasal Gerekliliklere Uymanın 
Ötesinde (Beyond Compliance): Yasal 
gerekliliklere uymanın yanı sıra, kadınlar, 
engelliler vb. gibi çalışanları destekleme 
konusunda bazı özel uygulamalarda 
bulunan işletmeler de vardır. Bu 
durumdaki işletmeler, farklılıklara sadece 
yasal zorunluluklar nedeniyle değil, aynı 
zamanda imaj vb. unsurlar nedeniyle 
de bu duruma önem vermeye başlayan 
işletmelerdir. Böyle işletmeler, engellilere 
veya kadın çalışanlara verdiği desteklerle, 
kamuoyu nezdindeki imajını da 
güçlendirmeyi amaçlıyorlar. Kamuoyunun 
bu gibi girişimlere duydukları ilgide azalma 
veya değişme söz konusu olduğunda, 
işletmelerin genellikle bu uygulamalara 
son verdiği görülüyor.

Farklılıklar Konusunda Öncü Olma (Leader İn Diversity): Bu düzeydeki 
işletmeler,farklılıklara değer vermenin ve onları etkin şekilde yönetebilmenin 
hem işletmenin tüm paydaşlarını hem de genel ekonomiyi güçlendireceğini fark 
etmişlerdir. Farklılıklar, bu işletmeler tarafından, örgütsel yaşamın her safhası ile 
bütünleştirilmektedir.

Sonuç olarak, işletmelerin bu anlayışı bir uygulama alanı olarak 
benimseyebilmeleri için, pratik bazı yararları olduğunu fark etmeleri 
gerekiyor.  Bu nedenle, farklılıkların yönetiminin somut faydalarını gösteren 
uygulamalara ve farklılıklarla performans, karlılık, verimlilik gibi işletme çıktıları 
arasındaki ilişkileri gösteren çalışmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Farklılıkların yönetimi, hem insanlara eşit davranmayı, hem de onların farklılıklarına 
saygı duyarak bu farklılıklardan yararlanmayı içeriyor. Bu nedenle, başarılması 
kolay olan bir uygulama değil. Farklılıkları etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı 
olacak süreçler oluşturmak ve farklılıkların yönetiminin tüm örgüt üyeleri tarafından 
benimsenmesini sağlamak, paylaşılan bir kültür haline gelmesini sağlamak, uzun 
bir süreyi ve kararlılığı gerektiriyor. Ancak, sağladığı faydalar değerlendirildiğinde, 
işletmelerin bu anlayışa gereken yatırımı yapmaktan kaçınmamaları gerekiyor.

Farklılıkları Bir İşletmecilik Olayı 
Olarak Değerlendirme (The Business 
Case):  Bu durumdaki işletmeler, 
farklılıklarla ilgili girişimlerinin; örgütsel 
verimliliği, takım çalışmalarını ve etkinliği 
geliştireceğini ve pazar fırsatlarını 
artıracağını fark etmişlerdir. Bu tür 
işletmeler, farklılıkları, işletmenin geneline 
katkı sağlayacak şekilde programlamaya 
çalışırlar. Kamuoyunun veya işletmelerin 
bu uygulamaya ilgisi bitse veya azalsa 
da, bu işletmeler uygulamalarına devam 
edebilirler.

Çalışanlar Tarafından Tercih Edilme 
(Employer Of Choice): Burada  işletme 
yöneticilerinin sahip olduğu temel 
düşünce; farklılıkların, sürekli gelişmenin 
en temel unsurlarından biri olduğudur. 
Bu işletmenin bütün basamaklarında 
farklılıklara saygı duyulur ve yöneticiler, 
herkes için adil ve eşit bir iş çevresi 
yaratma konusunda kendilerini sorumlu 
hissederler. İşletmelerin, farklılıklara bu 
yönde bir ilgi ve bağlılık göstermelerinin 
ekonomik eğilimlerle bir ilgisi yoktur. 
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Farklılık; ırk, yaş, din, dil, milliyet ve cinsiyetten çok daha fazla boyut ifade eden geniş 
kapsamlı bir olgu. Hiçbir insan şu anda veya geçmişte var olan farklılıkları nedeniyle 
suçlanamaz veya aşağılanamaz. Farklılıkları nedeniyle ayırımcılığa ya da baskıya 
açık bırakılamaz. İnsanların, başkalarına bakış açılarını daraltan ve olayları alışık 
oldukları biçimde görmelerine neden olan tutucu, dogmatik, katı, duyarsız tutum ve 
davranışlarından kurtulmaları gerekir. Sağlıklı ve sürekli iş ve insan ilişkileri ancak bu 
şekilde sağlanır. İnsanların genellikle kendilerine benzeyenlerin yanında rahat ettikleri 
ve onlara güvendikleri bilinmektedir. Ancak farklı insanları tanıdıkça onlardan yeni şeyler 
öğreneceklerini, güven alanlarının genişleyeceğini ve kişisel güçlerinin artacağını da 
bilmeleri gerekir.

Kaynaklar: 
Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları. 
Uzunçarşılı, Ü., Uzunçarşılı Soydaş, A. (2007). Farklılıkların Yönetimi ve Cinsiyet 
Ayrımcılığı: İş dünyasında kadın olmak. İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (ss. 59-107) 
(Editör: Dereli, B.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
Bereket, T., Adam, B. D. (2006). The Emergence Of Gay İdentities İn Contemporary 
Turkey. Sexualities. 9(2):131-151. 
Aksu, N. (2008). Örgüt Kültürü Bağlamında Farklılıkların Yönetimi ve BirUygulama. 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Doktora Tezi.

Aydın, Ö. (2007, 1 Ekim). Farklılıkların Yönetimi kadını Nasıl Etkiler? Capital Dergi.

şehir 

asla sır tutamaz!
deniz görmüş bir şehir.

dağarcık 

yüreğe perçinlenen onca söz
umarım unutmamışımdır kendimi.

Mayıs 2014 / Salih MALAKCIOĞLU
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DİKKAT!...
Yalnız 
Yoldayız!

37 yıllık mutlu bir evliliği var. Oğlu, gelini ve ikiz torunlarıyla 
huzurlu bir yaşam sürüyor. Uzun yıllar aile mahkemelerinde 
görev almış, gay ve lezbiyenler de dahil tüm çift ilişkileri 
üzerine çalışmalar yapmış bir psikolog, Çiğdem Toksoy.  

Kendisi, küçük, ergen çocuklu aileler,  
evlat edinme, boşanma ve aldatma 
üzerine de çalışmalar ve araştırmalar 
yapıyor. Çiğdem Hanım ile  konuşmak 
istememin en önemli nedenlerinden biri 
de uzman kimliğine artı bir ek olarak; 
mutlu bir ilişkinin, birlikteliğin yollarını 
bizzat kendisi yaşayarak deneyimlemesi.  
Yeni dönem evliliklerinin birkaç yıl 
bile sürmediğini düşünecek olursak, 
yılları devirmiş ve sevgi dolu bir evliliği 
yönetenleri görünce, “bu işin sırrı nedir?” 
diye sormadan edemiyor insan… 

Sevilay Acar
@sevilayacarr

Çiğdem Hanım’ı ilişkiler, evlat edinme ve 
aldatmalar üzerine katıldığı televizyon 
programlarından da hatırlayacaksınız. 
Kendisini editörlüğünü yaptığım kadın 
programlarında da bu konu ile ilgili birçok 
kez konuk ettik.  Özellikle boşanmalar 
ve aldatmalar ile ilgili bu işin duayeni bir 
uzman ile  söyleşi yapmak ve bu konuda 
çiftleri ve çift olmaya karar verenleri bir 
nebze de olsa aydınlatmak istedim. Çok 
verimli bir söyleşi gerçekleştirdiğimizin 
altını çizmeliyim…

Röportaj: Çiğdem Toksoy
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Eğer, kafanızdan “acaba, başka biri olsa 
nasıl olurdu?”, “boşanırsam çocuklar ne 
olur?”,  terapiste gitsek, ilişkimiz kurtulur 
mu? diye kara kara düşünenler varsa, 
bu söyleşi size bir çözüm yolu olabilir. 
Öncelikli olarak boşanma ve ilişkiler 
üzerine konuşalım dedik. Çünkü bu 
konu o kadar önemli ve üzerine uzun 
uzun konuşmak gereken bir konu ki, 
birkaç sayfa ile sınırlı kalamazdı. Biz 
de röportajımızı iki bölüme ayırdık. Bu 
sayımızda boşanma nedenlerini ve bu 
sorunun çözümlerine ışık tutacağız, 
bir sonraki söyleşimizde ise aldatılma 
ve aldatma nedenlerini, çözümlerini 
konuşacağız. 

Sevgili Martıdaşlar;  giderek 
yalnızlaştığımız şu dönemde, Çiğdem 
Hanım’ın evlilik kurumu ile ilgili söylediği 
sözlerin altını çizerek tekrar tekrar 
okumak ve kendimize ve çevremize 
hatırlatmamız gerekiyor belki de. 
Çiğdem Hanım’ın özellikle, “evlilik ne 
değildir?” sorusuna verdiği cevap, 
oldukça düşündürücü. Benmerkezciliğin 
arttığı ve sadece kendi beklentilerimizi 
ve mutluluğumuzu düşündüğümüz şu 
zamanda “değişmesi gereken kim?” 
sorusuyla da karşılaşacağınızın da 
uyarısını yapmalıyım. 

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak, 
istediğimiz her şeyi yapabileceğiniz mutlu 
bir evlilik yapmayı düşünüyorsanız, yanlış 
ve yalnız bir yoldasınız. Neden mi? İşte 
bu sorunun cevabı Psikolog Çiğdem 
Toksoy ile yaptığımız söyleşimizin içinde 
gizli. 

sevi’ye gelenler Martı Ağustos 2014

Gerek sosyal sitelerde, gerek dost 
sohbetlerinde “yalnızlığa övgüler“ 
şeklindeki paylaşımlarımıza dikkat çekmek 
istiyorum. Yalnızlık, psikolojik hastalıklara 
yol gösterdiğimiz bir tabela gibi gerçeklerin 
üzerinde asılı duruyor sanki…

Tamam, sizi daha fazla meraklandırmadan, 
sizleri Sevgili Çiğdem Toksoy ile 
gerçekleştirdiğimiz bu yola, yani 
söyleşimize yönlendiriyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri Türkiye’de 
evliliklerin azaldığı, “boşanmalarda artış” “evliliklerde  
azalış” olduğunu gösteriyor.  Siz Aile mahkemelerinde 
çalıştınız ve bunu daha yakından gözlemleme imkanınız 
oldu.  Boşanmalara neden arttı sizce? 

Öncelikle bilinenden farklı olarak boşanmaların ağırlıklı olarak köken aile sorunlarından 
kaynaklandığını söyleyebilirim. Ailelerin bağımlı çocuklar yetiştirmesi  ailesinden 
ayrışamayan yetişkinler ordusunu büyütüyor. Bu bağlamda çekirdek aile sınırları ile 
ilgili yaşanan sorunlar boşanma nedeni olabiliyor. Kadınların ekonomik özgürlüklerini 
kazanması, insanların giderek bireyselliklerine daha fazla önem vermesi, artan şiddet 
olgusu (en önemlilerinden birisi) ve sosyal medya kullanımı (sanal ortamda başlayan 
aldatmalar ve sosyal medya bağımlılığı)da diğer nedenler.

Aile mahkemelerinde çalıştığınız süre içinde sizi çok 
etkileyen / şaşırtan nasıl hikayelerle karşılaştınız? 

Çok fazla hikaye var ama ilk aklıma gelenler eşine şiddet uygulayan bir psikiyatrist, 
yüksek eğitimli anne babanın kızlarının 
evliliğine yaptığı müdahalenin bir erkeği 
eşinden boşanma durumuna getirdiği 
medyatik bir dava, çocuklara büyü 
yapıldığı iddialarını ispatlamak için sınıf 
öğretmeninden rehber öğretmene bir 
dolu insanın dahil edildiği senaryolar.
Çocuğunu babasına göstermemek için 
katılmadığım gerekçeleri raporuma 
koydurmak isteyen, çocuğun birinden 
tamamen vaz geçip diğerini de babaya 
göstermeyen anneler, yine çocuklar 
üzerinden birbirinin canını yakmaya 
çalışan ebeveynler. Kısaca bilirkişilik 
yaptığım sürecin benim için ciddi bir 
eğitim olduğunu söyleyebilirim.

“Araştırmalar 
yalnız insanların 
( özellikle de 
erkeklerin)
psikolojik 
ve somatik 
hastalıklara 
daha fazla 
yakalandığını 
söylüyor.”
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Çiftlerin boşanma sebeplerini sıralamaya koyacak 
olursak, ilk sırada neler var? Sosyal sitelerin boşanmaları  
hızlandıran etkileri oldu mu? 

Resmi istatistiklere göre ilk sırada şiddetli geçimsizlik var ama bu çok genel bir kavram. 
Bana göre şiddet, aile baskısı ve aldatmalar ve ekonomik nedenler diyebiliriz. Sadece 
siteler değil akıllı telefon bağımlılığı bile neden olabiliyor. Eşler birbiri için ‘Benimle 
konuşurken bile gözü telefonda’ diye şikayet edebiliyor.

“Bir başkası için kendi konforundan 
vazgeçmekten korkanlar çok!”

Boşanmaların nedenleri arasında, toplum kuralları ve ezber 
davranışları gösterebilir miyiz? Bir insan doğar, büyür, 
okur ve evlenir sıralamasının yanlış evlilikler yapmaya 
yönlendirdiğini söyleyebilir miyiz?

Sosyal beklentiler ve çocuk sahibi olma ihtiyacının insanları hazır olmadıkları bir ilişki 
biçimine zorladığını söylemek mümkün. Buna karşın büyük aşkla başlayan evliliklerin de 
bittiğini görüyoruz.
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Bir de son dönemlerde bireysel yaşam tercih ediliyor. 
Bu konuda çok çelişkili buluyorum bizi. Sosyal paylaşım 
sitelerine, TV programlarına ve çevreme baktığım zaman 
yalnızlıktan şikayet eden ama beraberlikten de uzak duran 
birçok insan görüyorum. Bunun temelinde nasıl bir duygu 
var sizce? 

Öncelikle insanların yalnızlıktan şikayet etmesini şaşırtıcı bulmuyorum. Çünkü araştırmalar 
yalnız insanların (özellikle de erkeklerin) psikolojik ve somatik hastalıklara daha fazla 
yakalandığını söylüyor. Buna karşın belli bir yaştan sonra evliliğin gerektirdiği ortak 
sorumluluklardan, bir başkası için kendi konforundan vazgeçmekten korkanlar çok. Zaten 
bu kişiler evlendiklerinde de mutsuz oluyorlar. Evlilik bireyin mutluluğunun eşini mutlu 
etmekten geçtiği kuralına dayanan bir kurum. Bu da günümüzün ben merkezci öğretilerine 
çok ters düşen bir şey. Yani insanlar ikilemde kalıyorlar.

Ulaşılamaz, imkansız, uzak … Bu kelimeler de en sık 
paylaşılanlar arasında hep bir “olmayana” özlem, hasret var 
sanki…  Bu arayış evli olanın da, bekar olanın da bir düşü 
gibi adeta… Bu hastalıklı bir durum değil mi? Sebeplerini 
nasıl yorumlarsınız? 

Doğru anladıysam burada bir iletişim engelinden bahsediyorsunuz. Herkesin  eşi veya 
sevgilisi tarafından anlaşılmadığı, karşı tarafın ulaşılamaz olduğu, özellikle kadınların 
erkeklerin onları dinlemediğinden şikayeti var. Tabii burada doğruluk payı da var. İnsanlar 
kendi ihtiyaç ve beklentilerine o kadar odaklılar ki karşılarındakini dinlemeye pek de 
tahammülleri yok. Bu 50 yaş altı insan grubu için daha fazla söz konusu bir durum.
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“Gerçekçi beklentiler, düş şatolarının yerle bir 
olmasından daha sağlıklı”

Biz doğduğumuz günden bugüne biraz filmlerin, masalların 
, dizilerin büyüsüyle de düş kurduk. Düşle gerçek 
birleşmediği / buluşmadığı için de biraz hayal kırıklıkları 
yaşıyoruz sanırım. Yoksa toplum olarak  “evlilik formatına” 
bir format atmak mı gerekiyor?

Düşle gerçek birleşmiyor çok doğru bir tanım. Zaten evliliğin ilk yıllarında yaşanan 
sarsıntıların temelinde karşılanmayan beklentiler var. Evlilikle ilgili mitler bizi yanlış 
yönlendiriyor. Beklentilerimiz yüksek ve sevgimizin her şeyi çözeceğine inanarak bazı 
ön sinyalleri göz ardı ederek evleniyoruz . Evlilik öncesinde bir uzmana başvurmayı bu 
nedenle çok önemsiyorum. Gerçekçi beklentiler düş şatolarının yerle bir olmasından daha 
sağlıklı bence.

Beraberlik, evlilik ne demek değildir? Evlilik kavramına 
ülkemizde nasıl bakılıyor?

Beraberlik evlilik insanın bekar ya da tek başına yaşarken yapabileceği her şeyi yapabiliyor 
olmasını olanaksız kılar. Ev arkadaşlığı bile kurallar ve sorumluluklarla tanımlandığına 
göre gönül bağının olduğu bir ilişkide bireyselliğin azalması kaçınılmazdır. Buna karşın 
bireysel alanların hiç olmadığı ilişkilerde sorun yaşamaya mahkumdur. Dolayısı ile sizin 
tüm ihtiyaçlarınızın bir başkası tarafından karşılandığı ama sizin özgürce istediğinizi 
yapabileceğiniz bir ilişki evlilik değildir. Ama bunu böyle sananlar var.

sevi’ye gelenler Martı Ağustos 2014

Kendimizi tanımadan, başkalarını tanımlıyoruz. 
İlişkilerde biraz ben merkezci ve önyargılı mıyız? 

Biraz mı? Biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi günümüz insanı epeyce ben merkezci 
ayrıca uzlaşma toplumundan uzaklaştıkça daha fazla önyargılı olduğumuz da insanlar 
üzerine düşünmeden yapıştırdığımız etiketlerin nedeni diye düşünüyorum. Kolay 
tüketme ile de bağlantılı bir konu bu.

“Biz, sadece kendimizi değiştirme gücüne sahibiz.”

“Evlilik bireyin mutluluğunun 
eşini mutlu etmekten geçtiği 
kuralına dayanan bir kurum.”
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Erkek ve Kadın  iyi bir 
birliktelik yaşamak için / 
evlenme öncesi ve sonrası 
kendini nasıl hazırlamalı?

Bu sorunun cevabı pek sevimli değil. 
Öncelikle eşinin evlendikten sonra 
değişmeyeceğine, tam aksi olumsuz olarak 
gördüğü özelliklerin artabileceğine hazırlıklı 
olmalı. Biz sadece kendimizi değiştirme 
gücüne sahibiz, bu unutulmamalı. 
Evlilik terapistlerine başvuranlarda sık 
rastladığımız yakınma önceleri eşlerinin 
olumlu olarak algıladıkları bir özelliğinin 
çatışmalar arttıkça olumsuz olarak ifade 
edilmesidir (koruyucu kollayıcı x dominant 
baskıcı)Özgürlüklerinin kısıtlanacağını, 
bireysel alanlarının azalacağını, eşlerine 
haber vermeden (onayını almadan) 
gidecekleri bir arkadaş toplantısının sorun 
yaratacağını bilmeleri gerekiyor. Buna 
karşın hala evlilik çok güçlü bir kurum ve 
birisine sırtımızı dayayabilmek, duygusal 
ihtiyaçlarımızın karşılanması da önemli 
kazanımlar.

Erkek evlenmeden önce 
“sevgilim” diye hitap ettiği 
kişiye evlendikten sonra 
“karım” diyor. Bununla 
ilgili özellikle bir deneme 
yaptım. Evli arkadaşlarıma 
“sevgilinle görüşebilir 
miyim?” ya da  “sevgilin 
nerede?” diye sorduğumda 
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“o benim sevgilim değil, 
karım” diyor. Oysa eşin 
de sevgilin… Bu anlayış 
ve bakış açısının altındaki 
nedenleri bir uzman gözüyle 
sizden alabilir miyiz? 

Burada bir mülkiyet duygusu söz konusu; 
sevgili sizin sahip olduğunuz biri değildir, 
bir anda hayatınızdan çıkıp gidebilir. 
Eşiniz ise kanunlarla size bağlıdır ve 
üstünde daha fazla hakkınız olduğunu 
düşünebilirsiniz. Ayrıca bunun sadece 
erkeklere özgü bir durum olduğunu 
düşünmüyorum. Kadınların da evlenmeden 
sevgililerine kocam dediği durumlar oluyor. 
Sanırım insanlar böyle daha güvende 
hissediyorlar. 

“Depresyon, evli kadınlarda daha yüksekken erkeklerde 
bekar hastalığı olarak görülüyor.”

Evlilik konusunda kadından tabiat ötesi bir beklenti var. 
Bazen uzmanlar da bu beklentileri tetikleyebiliyor. 
“Erkek ne yaparsa yapsın, kadın pozitif olmalı ve 
yuvayı idare eden dişi kuştur”  düşüncesine siz nasıl 
bakıyorsunuz? Bu erkeği ilişkide tembelleştiren bir 
durum yaratmıyor mu? 

Burada size katılıyorum. Üstelik evlilik kadını korur gibi görünürken erkeği koruyan 
bir kurum iken. Depresyon evli kadınlarda daha yüksekken erkeklerde bekar hastalığı 
olarak görülüyor. Başka hastalıklarda da böyle oranlar var. Buna karşın böyle bir rol 
atfedilmesinin pozitif bir yorumu da olabilir. Kadınlar daha esnek ve güçlü olabildikleri 
için onlardan daha fazla şey bekleniyor. Aslında bunun cinsiyetçi bir yaklaşım olduğu ve 
söz konusu uzmanların! da geleneksel rol tanımlarının etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. 

Türkiye’de boşanma öncesi “terapi süreci” nasıl gelişiyor? 
Genelde ilişki kurtarmak konusunda çiftler “sorun sende, 
sen git” tartışması yaşıyorlar ya da bir taraf istiyor diğer 
taraf istemiyor. Bu konuda ileriye gidebildik mi? Ve sizin 
önerileriniz neler olur?

Söylediğiniz gibi gelişebiliyor. Sorun sende diyenler genelde erkek ve kadınlar terapi 
almayı daha fazla tercih eden taraf. Yine erkeğin terapi için ısrar ettiği kadının direndiği 
durumlara da rastladım. Genelde erkekler boşanmak istemediklerinde terapiye 
razı oluyorlar. Bazen de sırf  ‘Bu da işe yaramadı’ demek için gelenler var. Yine de 
ileriye gittiğimizi düşünüyorum. Daha fazla çift terapi için başvuruyor. Benim önerim 
gidecekleri kişinin aile sistemi ile çalışma konusunda uzman bir Çift ve Aile Terapisti 
olmasına dikkat etmeleri ve eğer o kişiye güven duyuyorlarsa terapi sürecini yarım 
bırakmamalarıdır.
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Ülkemizde kadına şiddet  
ve kadın cinayetlerine 
baktığımızda “boşanmak 
isteyen kadın” genelde 
şiddet görüyor ve 
öldürülüyor… Böyle 
çıkmazda olan bir kadın için 
Türkiye’de alınan önlemler, 
(kadını korumak vb.) sizce 
yeterli mi? Erkek için 
kadının boşanmak istemesi 
onun iç dünyasında nasıl 
bir açılım anlamına geliyor? 
Erkekte öfke yaratan ve 
onu öldürmeye iten temel 
nedenler arasında neler 
var? (Mesela bu bir hastalık 
mı yoksa erkeğin kadına 
malıymış gibi bakmasından 
mı kaynaklanıyor. 
Toplumsal kültür yansıması 
mı?)

Tedbirler yeterli olsa her gün bu kadar 
cinayet işlenmezdi. Boşanmayı isteyen 
tarafın kadın olması erkeğin erkekliğine bir 
hakaret olarak algılanıyor sanırım. Kültürel 
bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Şiddet 
ve kişilik bozuklukları benim uzmanlık 
alanım olmasa da şiddet gösteren 
her erkeğin ciddi öfke kontrol sorunu 
yaşadığını söyleyebilirim. 

Genelde baktığımızda cinayet işleyenlerin 
başka suçlara da karışmış olduğu 
görülüyor.
Bu durumun çözümünün polisiye 
tedbirlerden çok ailelerin çocuklarını 
yetiştirirken cinsiyetçi yaklaşımlardan uzak 
durmaları olduğunu söyleyebilirim.

“Ebeveynlerin 
birbirleri ile 

bitmemiş işlerini 
çocuklar üzerinden 

sürdürmemeye 
özen göstermeleri 

gerekir.”

Bu durumda olan ve boşanmak isteyen kadın ne yapmalı? 
(sizce nasıl bir yol izlenmeli?)

Boşanmanın da bir travma olduğu üzerinde bu kadar çok tartışılmasından anlaşılıyor 
ve ben kolay ve güvenli bir yol bilmiyorum. Hoş olmasa da kadınlara önerim eşlerine 
kızgınlıklarını bir süre için dışa vurmaktan vaz geçip uzlaşmacı bir tutumla yaklaşmaları 
olabilir. Boşanma maddi manevi bir sürü kaybı içerir ve ortada şiddet unsuru varsa 
maddi beklentiler bunu genelde tetikler. Zor da olsa karşı taraftan bir şey talep 
etmeden kısa sürede boşanmak bir çözüm olabilir belki.

Sağlıklı bir boşanma süreci nasıl olmalı?

Sağlıklı boşanma süreci kısaca anlatılması zor bir konu. Mümkünse bir uzmandan 
yardım alarak maddi ve manevi süreçleri az zararla atlatmak mümkün. Burada en 
çok zarar gören taraf çocuklar, dolayısı ile ebeveynlerin birbirleri ile bitmemiş işlerini 
çocuklar üzerinden sürdürmemeye özen göstermeleri gerekir. Boşanmaya karar 
veren kişi için bir an önce bu işin bitmesi hedef iken buna hazır olmayan taraf süreci 
uzatmaya çalışır. Bu da her iki taraf için öfke, hayal kırıklığı, kırgınlık gibi bir sürü 
olumsuz duygu ile baş etmek demektir. Bu süreçte avukatlar genelde kazan kaybet 
prensibi ile hareket ettikleri için dosyalarda tarafların aslında amaçlamadığı bir sürü 
ağır suçlama yer alır. Bu tuzağa düşmekten kaçınmak çok önemli unsurlardan birisidir. 
Bütün bu nedenlerden dolayı boşanma alması kolay uygulaması zor bir karardır. En 
kolay boşanmalar her iki tarafında hazır olduğu önceden uzanma yardımı ile yapılmış bir 
protokol çerçevesinde olanlardır.



 26 27

sevi’ye gelenler Martı Ağustos 2014

Çiftler ne zaman, hangi durumlarda  “işte şimdi 
boşanmalıyım” demeli? 

Bence devam eden şiddet, çocukların önünde yıkıcı kavgalar ve tekrarlanan aldatma 
varsa, çift birbirine öfke dahi duymayacak kadar yabancılaşmışsa, aynı evde ayrı 
hayatlar yaşıyorsa , cinsel terapiye rağmen cinsellik tamamen bitmişse o evliliği yeniden 
yapılandırmak mümkün olmayabilir.

Boşanma süreçlerinde ve sonrasında en çok etkilenenler 
çocuklar oluyor. Boşanma çocuğa nasıl anlatılmalı ? 
Çocuğa yansıtılmaması gereken şeyler ne olmalı? 

Kesinlikle öyle oluyor, üstelik de birçok ebeveyn en yapılmayacak şeyleri kendilerince 
çocuğu koruma adına yapıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi birbirlerine karşı 
duydukları öfke, aralarındaki bitmemiş işler, gelecekle ilgili kaygıları çocuklara 
yansıtılmamalı.
Nasıl anlatılacağı konusunda söyleyebileceğim şey; eğer mümkünse anne baba 
birlikte iken onlara karşı sevgilerinin azalmadığı, bu ayrılığın çocuklarla hiçbir ilgisi 
olmadığı özellikle vurgulanarak (birçok çocuk bir şekilde kendini suçlar), anne babanın 
birbirine hala değer verdiği ama birlikte yaşamakta zorlandığı söylenebilir. Çocuklara 
tutamayacakları sözler vermek güven duygusunu daha da sarsacağından çok 
sakıncalıdır. Yine bu süreçte kararları kesin olan çiftlerin önemli günler dışında çocukla 
birlikte mutlu aile tablosu sergilemeleri kafa karıştırabilir.

“Boşanma sürecinde olumsuz etkilenen çocuklarda en sık görünen akademik başarının 
düşmesidir.”

Boşanma sürecinde çocuklar olumsuz olarak 
etkilendiğinde gelecekleri nasıl şekilleniyor?

Boşanma sürecinde olumsuz etkilenen çocuklarda en sık görünen akademik başarının 
düşmesidir. Bunun yanı sıra bir grup çocuk da bir güven ve onay arayışı ile derslerine 
daha sıkı sarılır, aniden yükselen bir başarı grafiği çizerler. Hırçın davranışlar, kendine ya 
da başkalarına yönelik zarar verici tutumlar sergilerler. Bunlar ilk dönemlerde yaşadıkları 
sorunlardır. Uzun dönemde kadın erkek ilişkisi ile ilgili güvensiz tutumları, uygunsuz 
kişilerle (kendisinden yaşça çok büyük, bağımlı vb.) duygusal ilişki yaşamaları, genel 
olarak düşük öz değer ve düşük özgüvene sahip olmalarından söz edebiliriz.
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Büyükteki 
Küçük, 
Küçükteki 
Büyük… Ufuk Tarhan

@futuristufuk

Kadim Filistin’in tam ortasında yer alan Şefela bölgesi üzüm 
bağları, buğday tarlaları, incir ve çitlembik ormanlarıyla bezeli 
şahane bir yer. Stratejik önemi büyük. Tarih boyunca savaşlarda 
en çok ele geçirilmek istenen, uğrunda her çağda pek çok kan 
dökülen yerlerden biri. Kutsal toprakların merkezi. 

Bu bölgeye dair en çok hikaye edilen, 12. 
Yy da Selahattin’in haçlı şövalyelerine karşı 
çarpıştığı yer ise Ela Vadisi ya da Allah’ın 
Vadisi olarak nitelenir. 

Ela Vadisi aynı zamanda, hala dilden dile 
anlatılan, Filistinlilerle İslamoğullarının 
o ünlü çarpışmayı yaşadığı, Hz. 
Davut’un Golyat’la karşılaştığı yerdir. 

O zamanlar, kökeni Girit olan ve Filistin’e 
gelip, denizcilikle uğraşan insanlara 
Filistinli, Kral Saul’ün liderliğinde, dağlarda 
kümelenen insanlara da İsrailoğulları 
deniyor… 

Karşılıklı pozisyon alan her iki taraf da hareket etmeye cesaret edemezler, çünkü konumları 
nedeniyle diğer tarafa atak etmek isteyenin tepeye çıkması gerekmektedir. Ki bu da 
düşmanın olduğu sırtlara tırmanmak ve aslında intihar etmekle eş değerdir…. 

Uzun süren, gergin bir bekleyişin sonunda Filistinlilerin canına tak eder ve altı arşın 
boyunda, tunç miğfer ve tüm bedenini kaplayan bir zırh kuşanmış devi vadiye yollarlar. 
Devin elinde bir mızrak ve kargı vardır. Önünde ise geniş kalkanlar taşıyan bir refakatçi 
grubu ona eşlik etmektedir.  

Dev ortaya gelince İsrailoğulları’na bağırır; 

- Benimle savaşmak için bir adam seçin ve aşağı yollayın. Eğer dövüşü kazanıp, beni 
devirirse köleniz olacağız. Ama tersi olursa da siz bizim kölemiz olacak, bize kulluk 
edeceksiniz. 

Kral Saul ve adamları donarlar, kimse deve kafa tutmaya cesaret edemez. Ancak bir anda 
kardeşlerine yemek getirmek üzere Beytlehem’den gelen bir çoban çocuk öne atılır “ben 
yapabilirim” der. 
Kral Saul; “Bu çelimsiz halinle yapamazsın!” diye karşı çıkar, ancak çocuk yılmaz ve “Ben 
çok daha apansız rakiplerle karşı karşıya kaldım, onları yendim. Bir aslan ya da ayı ile 
çok çarpıştım. Bu devi de yere indiririm, bırakın gideyim der!” Başka çaresi ve seçeneği 
olmayan Saul pes eder. Çoban çocuk tepeden aşağı iner, vadide dikilip duran deve doğru 
koşmaya başlar. Dev ise kendisine doğru koşan çobana şöyle bağırır; 

- Bana gel, gel ki etini göklerde kuşlara ve kırlardaki hayvanlara yem edeyim!”

Böylece adı Golyat olan Filistinli Dev ile adı Davut olan İsrail’li çoban, tarihteki 
en önemli çarpışmalardan birini başlatırlar…

Göğüs-göğüse, yakın savaşa göre kuşanmış olan Golyat; kafasındaki miğferi, tüm 
vücudunu saran 45 kiloya varan zırhlarıyla ve ucunda ağırlık olan, fırlatıldığında, isabet 
alınırsa kurtulma ihtimali sıfır, öldürücü mızrağı ile yenilmez görünmektedir Zaten bu 
yüzden hiçbir İsrailoğlu onunla çarpışmaya cesaret edememiştir.  

MÖ 11. Yy’ın ikinci yarısında Filistinliler, 
Saul’ün krallığını ikiye bölmeyi hedeflerler 
ve Ela Vadisi boyunca Beytlehem 
yakınlarındaki dağları ele geçirmek üzere 
ilerlemeye başlarlar. İsrailoğulları’nın can 
düşmanı ve savaş konusunda deneyimli, 
tehlikeli bir topluluk olan Filistinlilerin 
dağlara tırmanmasından endişelenen Kral 
Saul; adamlarını toplayıp, Filsitinlilerin 
önünü kesmek için dağlardan aşağı, Ela 
Vadisi’ne inmeye başlar.

Filistinliler de Ela’nın güney, İsrailoğulları 
da kuzey sırtlarına karargâh kurarlar.



 30 31

Martı dijital gelecekte Martı Ağustos 2014

Davut ise kendisine giydirilmek istenen zırhları, miğferi, her şeyi “bunlar ağır, 
yürüyemem” diye ret edip, alışkın değilim demektedir... Sonunda Davut, eline sadece 
beş tane çakıl taşı alıp, dağarcığına koyar ve çoban asası ile aşağıya doğru sakin sakin 
inmeye başlar. 

Golyat kendisine doğru elini kolunu sallayarak gelen çobanı görünce çok sinirlenir. 
Kendisine hakaret addeder; “ben köpek miyim ki, üstüme değneklerle geliyorsun?” diye 
kükrer.

Davut ise taşlardan birini sapanına takar, Golyat’ın açıkta kalan alnına doğru fırlatır. 
Golyat düşer, sersemler. Bu sırada Davut koşup, devin kılıcını alıp, kafasını keser. 
İsrailoğulları savaşı kazanmıştır. 
Savaş mucizevi bir şekilde, kazanması hiç beklenmeyen, zayıf, güçsüz taraf tarafından 
kazanılmıştır. 
Hiç beklenmeyen olmuş, herkesin düşündüğünün, beklediğinin, kalıpların dışında, farklı 
bir şey gerçekleşmiştir. 

Sopanın fendi devi yendi!..

Kadim ordularda sıralama şöyle yapılırdı; en önde atlı, tekerlekli savaş arabalarında 
ilerleyen süvariler,  onların ardında zırh giyen, kalkan takan yaya askerler ve en 
arkada da menzilli silah taşıyan okçularla topçular yer alırdı. Bu atıcı grubun en kritik 
elemanları ise sapancılardı, çünkü sapancılık olağan üstü beceri ve pratik gerektirirdi. 
Özellikle ortaçağda sapan çok tahrip edici bir silahtı. Balistik uzmanlarına göre Davut’un 
attığı taşın hızı ve tahrip gücü bugünün orta ölçekli bir tabancasına denkti.   

Oysa o gün ve benzer durumlarda insanlar hala ve çoğunlukla; “büyük küçüğü 
yener, küçük daha güçsüzdür!” diye düşünür, ön yargı, kabul geliştirir. Erkenden 
teslim olur, teslim olunmasını telkin eder. Aslında çok da yanılır… 

Dezavantajların Avantajları ve Avantajların Dezavantajları 

Bu hikayeden ilerlersek herkes;

- Golyat’ın devasa görünümünün aynı zamanda onu hantallaştırdığını, hareket 
kabiliyetini azalttığını, 
 
- Kudretli bir savaşçı olması gerekirken vadiye kalkanlı refakatçılarla, hizmetkarlarla 
inmesinin sebebinin; büyük ihtimalle büyüme hormonu hastalığı olan akromegaliden 
kaynaklandığını, 

- Akromegali’de bir yan etki olarak sık görünen görme, çift görme sorunlarının 
olduğunu, 

gözden kaçırır.
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Yani aslında ululaştırılan, yenilmez sayılan Golyat; akromegali hastalığı nedeniyle ağır 
hareket edebilen, iyi göremediği için ancak refakatçılarla ilerleyebilen bir zavallıdır. 
Ona ürkütücü, devasa boyutunu veren şey, aynı zamanda onu güçsüz kılan en büyük 
zayıflığıdır.  

Davut açısından bakacak olursak;  onun güçsüz, mutlaka yenilir diye görülmesine 
neden olan küçüklüğü, çevikliğinin kaynağı; uyduruk bir sopa diye görünen sapanı da 
aslında en büyük gücü, kazanmasına neden olan en önemli faktördür. 

Cesaret ve inançtan güç alarak Golyat’a 
koşan Davut’un kazandığı zafer; “doğru 
bildiğimiz yanlışlar”, “kalıpların dışında 
çıkmak, farklı bakmak, farklılıkların gücünden 
güç almak, şaşırtarak kazanmak ve en 
sonunda; avantajların içindeki dezavantajlar, 
dezavantajların içindeki avantajlar” vb. için 
en güzel örneklerden biridir.  Bu hikâye, 
bu tür tekdüze bakış, yapış ve kavrayışa 
karşı durmak, farklı şeyler düşündürmek, 
ilham vermek, cesaretlendirmek için 
yüzyıllardır anlatılır. En son anlatanlardan 
biri Malcolm Gladwell. Ben de oradan aldım. 
MediaCat’den çıkan “Davut ve Golyat” ı 
mutlaka okumanızı öneririm. 

Dikkat çekmek istediğim konu;  eğer ortada 
bir mücadele, rekabet, atılım gayreti varsa, 
kazanmak için, ezberleri, şablonik tarifleri ve 
dayatmaları bir tarafa bırakıp; “zayıflıkların 
içindeki güçlü yönleri, güçlü yönlerin içindeki 
zafiyetleri, farklılıkların içindeki aynılıkları, 

aynılıkların içindeki farklılıkları” keşfetmeye odaklanmanın, sürü psikolojisinden 
çıkmanın, umutsuzluğa kapılmadan, azimle ilerlemenin ne kadar etkin sonuçlar 
doğurabileceği… Budur.

Etrafınızdaki Golyat ve Davutlara ve tabii ki bir de kendinize… Bir kez daha, başka bir 
gözle bakın istedim…
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Tüm bu durumlarda sizin ne suçunuz var? Hep onlar suçlu değil mi? Çevrenizdekilere 
bu durumu bir avukat gibi delilleri ile sunuduğunuzda ne yaparlar? Sizi desteklerler... 
Desteklemeyenleri hemen formulün dışına mı çıkartırsınız? Beynimizin akıllı olan kısmı 
ön korteks, limbik sistemin yaptığı davranışlara mantıklı cevaplar bularak hipoteniziniz 
destekler.

“Birini affetmek bir mahkumu serbest bırakmaktır ve fark edersiniz ki asıl mahkum 
sizmişsinizdir.” Lewis Smedes

Beynimizde duygularımızı kontrol eden en önemli bölüm Limbik Sistem’dir. Bu bölümün 
en önemli kısmı hem duyguların kaynağı hem de hafızalarımızın depolandığı yerdir. Bu 
kısım kadınlar da daha büyüktür. Bu sebeple bazı kadınlar daha duygusal, daha endişeli 
olurken, hafızaları da daha güçlüdür. 

Zihnimiz geçmiş deneyimlerimiz ile mevcut durumlar için duygularımızı belirler. 
Geçmişimizde çok fazla olumsuz olay, deneyim varsa; affediklerimiz çoksa bunlar mevcut 
ruhsal durumumuzu da belirler.

Affetmenin 
Dayanılmaz 
Hafifliği

Sizi hayal kırıklığına uğratacak kimler oldu? Sizi yarı yolda 
bırakanlar? Hayatınızı derinden etkileyenler? Hayatınızı 
zindana çevirenler? Sizi kazıklayanlar? Sizi terk edenler?

Deniz Öztaş
@denizoztas
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İşin en dramatik tarafı, bilinçaltımızın olayı 
her hatırladığında aynı duygusal etkileri 
yaşaması. Diğer bir değişle çok üzüldüğünüz 
bir durumu hatırladığınızda aynı şekilde 
bilinçaltınız üzüntü yaşıyor. Olayların nasıl 
yaşandığını kaydeden hikayesel hafızamız 
(Episodic Explicit Memory) hatırlarımızı 
da olumsuz isek o yönde değiştirmeye 
başlıyor. Aynı olayı yaşayan ama duygusal 
olarak etkilenmeyen biri yaşananları farklı 
bir şekilde anlatacaktır.

Bu Amerika’daki bir çok suçlunun aslında 
masum olmasına rağmen hatalı ifade ile 
suçlu bulunmasını açıklıyor.

Bir suçlu olabilmesi için bir kurban 
olmalıdır. Bu kubran bu durumda siz 
ouyorsunuz. Kurban ise çaresizdir ve 
hayatının sorumluluğunu üzerine almaz, 
ve suçlular hakkında şikayet etmeye 
devam eder. Bu egomuzun en sevdiği 
durumlardan biridir; kendini kurban olarak 
tanımlar. Egonun tek amacı kendine bir 
şekilde tanımlamak dolayısıyla bir maske 
ve maskeler yaratmaktır.

Gerçekte olduğumuz sonsuz varlığın aksine 
ego zihnimizin yarattığı bir karakter...

Bizi iyileştirecek olan ise geçmişteki yaşadıklarımızın sorumlusu gibi görünen kişileri 
bağışlamaktır. Doğru olan davranış bu olduğu için değil, olgun insanlar bunu yaptığı için 
değil... İçinizden gelerek, her ne kadar kurban gibi gözükseniz de sizin de bu olayın bir 
parçası olduğunuzu kabul ederek, bu durumun aslında özünüze yaklaşmak için bir adım 
olduğunu kavrayarak özgürleşeceğimiz için...

Eğer kendimize o kişi hakkında kinimizi devam ettirecek delilleri toplamaya devam 
edersek, sadece kendimize zarar verecek tuzağın içine düşmeye devam ederiz.

“Siz de işaret parmağınızı bir insana suçlarcasına salladığınızda, geriye kıvrılmış diğer 
üç parmağın sizi işaret ettiğini göreceksiniz. Bu bizim başkalarını suçladığımızda sadece 
kendi veçhelerimizden birini yadsımakta olduğumuzu hatırlamamıza yardımcı olabilir.”
 
Işığı Arayanların Karanlık Yanı - Debbie Ford
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Merhaba, bu röportajı yapmayı kabul  ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim.

Rica ederim, memnuniyetle. 

Sizin bir konserinizi izlediğimde fark ettim ki sanatçılarla bütünleşiyorsunuz 
ve bir yönetmen gibi her enstrümanı  takip ediyordunuz…

Elbette, eğer sahnede benden başka müzisyenler varsa, sadece piyano çalmıyorum, ister 
istemez orkestra şefliği de yapıyorum.

İzleyicilere de bu enerjiyi yayıyorsunuz ve insanların keyif almasını 
sağlıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla hayatınız müzik üzerine kurulu, adeta 
müziğin içine doğmuşsunuz. Sizin için nasıl bir duygu, bu yaşantı tarzı sizi 
tatmin ediyor mu?

Müzik hayatımda olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Benim için nefes almak gibi bir şey 
müzik. Hayat ile iletişim kurduğum bir dil gibidir, ve elbette bundan dolayı memnunum. 
‘Sözün bittiği yerde müzik başlar’ derler... Sanırım ben de bu şekilde yaşıyorum, şimdiye 
kadar öyle oldu.

Benim için 
nefes almak 
gibi bir şey 
müzik.

Taner Atilla Berk
@taberk

Röportaj: Anjelika Akbar
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Hayat hikayenizden  öğrendiğim kadarıyla siz henüz 2,5 yaşındayken müzikle 
bağlantınız keşfedilmiş, 4 yaşında, aslında bir anlamda kendinizi bilmeden 
notaları okuyup yazmaya başlamışsınız. Bir anlamda Anjelika Akbar bir 
proje olarak kendini göstermeye başlamış. Bu süreçten itibaren her şey çok 
hızlı gelişmiş, sonra bir bakıyoruz  11 sene bir dahiler okulundasınız, 4 sene 
de Taşkent’tesiniz, sonra yüksek lisans, yani durmaksızın müziğin içinde 
kendinizi var etmişsiniz. Bizse sizi 90 senesinde UNICEF’in iyi niyet elçisi 
olarak dolaşırken Türkiye’de keşfedebildik ve o sırada yaşınız 20. Yoğun bir 
hayat çizgisi ve görünen o ki sizin dışınızda gelişmiş. Yaklaşık 15-16 sene 
sadece müzikle geçmiş. Sahiden böyle bir hayatı istediniz mi?

İstedim tabiiki. Sadece 15-16 sene değil  üstelik, gerçekten bütün hayatım böyle geçti. 
Burada küçük bir düzeltme yapmak istiyorum, çocuklar üzerine proje kavramını kabul 
edenlerden değilim, çünkü bu bana çok yapay, dıştan bir müdahale gibi geliyor. Anjelika 
Akbar bir proje değil, çünkü annemin de babamın da böyle bir niyeti yoktu, ben mecbur 
ettim onları. Küçük bir çocuğun nasıl mecbur edebileceğini düşünebilirsiniz, aslında mesele 
basit; müzikle ilgili öyle kuvvetli taleplerim vardı ki kendiliğinden gelişti, düşünün daha 
birkaç aylıkken bile duyduğum müziğe gösterdiğim tepkileri değerlendirdiklerinde, bir 
anlamda mecbur kaldılar. Ben müzikten başka bir şey istemiyordum ki… Beni zorla sokağa 
çıkartmaya çalışıyorlardı, çeşit çeşit oyuncak aldılar, ama hiçbirini gözüm görmüyordu. 
Bu yüzden ben sokakta oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmem, beni teşvik ettikleri 
halde umurumda değildi, yuvaya gidiyordum ama orada da oyunlarla ilgim yoktu, orada 
da, evde de piyano benim için dünyanın merkeziydi. Dolayısıyla annem ve babam benim 
ısrarcı davranışlarımın üzerine profesyonel olarak yönlendirme yolunu seçtiler. Kendileri 
de müzisyen olduğu halde başka müzisyen dostlarına danıştılar. Ben hayatımın müzik 
üzerine kurulmasından çok mutluydum. Evet, hayatım belki diğer çocuklardan farklıydı, 
evet oyuncaklarla ilgilenmiyordum, ama bana 2 yaşında hediye edilen pikap ve ilk plağım 
dışında oluşturduğum plak koleksiyonum beni her şeyden çok heyecanlandırıyordu. 
Canım hangi müziği istiyorsa itinayla o plakları ben pikaba yerleştiriyordum. Annem diyor 
ki; çok düzenliydin, çıkarıyordun dinliyordun aynı kılıfa ve bulunduğu yere koyuyordun. 
Aslında şu anda o kadar düzenli değilim.

Yaşım ilerlerken ve kendimi müzikle keşfettiğim bir yolda yürürken müziğin ve rengin 
bileşimini fark ettim. Ben tuşlara bastığım zaman renk görüyordum, şu anda da görüyorum 
tabii, annem ve babam müzisyen oldukları halde görmüyorlardı. Kendi kendime 
keşfetmiştim, annemle babamın notalarla beraber renkleri görmediklerini öğrendiğimde 
en iyisi ben susayım diye düşündüm ve çok uzun yıllar sustum. Son yıllarda Sinestezi’nin 
bir bilim dalı olduğunu ve benim gibi “tuhaf” insanları incelediğini öğrendiğimde 
rahatlamıştım. Sinestezi sayesinde her gördüğüm tablonun içinde müziği duyuyordum, 
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melodilerin içindeki muazzam hareket renkleri ve geometri bana çok keyif veriyordu. 
Müzik sadece kulak demek değildi, benim için aynı zamanda harika görüntülerdi. Sevdiğim 
bir müziği dinlerken onda gördüğüm resimleri yapmaya başladım. Sadece müzikte değil, 
kitaplardaki müzik ve resimleri de görüp çizer oldum.  Çok  farklı ve dolu bir dünya...  Böyle 
bir dünyayı kim istemez ki…Açıkçası sadece edebiyatta değil, görsel noktada da çok ilgimi 
çeken bir anlatım türüdür fantastik. Sinemada da, şiirde de seviyorum. Ben okumaktan 
çok hoşlanıyorum bu türü ama bu romanda benim gerçeğimle çok örtüşüyor olması 
nedeniyle yer aldı. Enteresan rüyalar görürüm ben. Çocukken gördüğüm rüyalar ailemi 
çok ürkütürdü. Yaşım ilerledikçe bir süreliğine kesildi onlar. 30’lu yaşlarımda pek yoktu. 
Mesela, bazı insanlarla tarif edilmez bir bağ var aramda. Benimle ilgili ne hissettiğini 
biliyorum. İki saat sonra arayabilir, derim, arar. Burada anlattığım şeylerin çoğu benim 
gerçeğim. Ben bu romanı da zaten bir rüyadan sonra yazmaya başladım, hazırım demem 
o rüyayla ilgilidir.

röportaj
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Anne babanızın müzisyen olması sebebiyle küçük yaşlardan itibaren sahneyi 
de yaşadınız, eminim konserlere ve tiyatrolara da götürdüler sizi, kendinizin 
nerelere gelebileceğini gördünüz, bu nasıl bir deneyimdi?

Rusya’da çocukları 2-3 yaşından itibaren konserlere götürüyorlar, bu öyle faydalı bir 
şey ki, bir çocuğun bunları birebir yaşaması gerekiyor. Yakından görmeli öyle uzaktan 
50. sıradan değil, ben birinci sırada oturuyordum, bütün temsilleri, orkestranın bütün 
o yaşayışını içimde hissederek yaşıyordum. Bir süre sonra artık her boş zamanımda 
o anda içimden ne geliyorsa şiir okumak, ya da dans etmek veya şarkı söylemek gibi 
aktiviteler yapıyordum, yani kendimce sahneye çıkıyordum. Evde sürekli konserler 
verdim. Annemin ya da anneannemin kıyafetlerini kendime sahne kıyafeti yapardım, 
çünkü benim cüsseme göre epey büyüktüler ve bana göre o günlerde ihtişamlı 
görünüyorlardı. Hayatım bir sahneydi. Ama gerçek, ciddi anlamda konserlere 5 yaşımda 
iken başladım, yani ilk kişisel solo konserim o yaşta oldu.

UNICEF’in iyi niyet elçisi olduktan sonra bu güzellikleri bıraktınız, öyle değil 
mi?

Hayır, hiçbir zaman ne bıraktım, ne de durdum. UNICEF’in iyi niyet elçisi değil, 
üyesiydim Rusya’da. SSCB henüz dağılmadan önce, yani 24 yıl öncesinden 
bahsediyorum. O günlerde ekolojik  problemleri anlatan uluslararası bir film yapmıştık, 
ki Dünya’da “ekoloji” konusu henüz neredeyse işlenmiyordu, çanlar çalmaya 
başlanmamıştı. Öylesine ilginç bir yaklaşımımız vardı ki ilgi uyandırmıştı, çünkü hem 
dünya ekolojisi  hem de insan ruhunun ve kültürünün ekolojisine yer veriyordu. Filmin 
çok önemli bir manevi yöneticisi vardı. Nicholas Roerich’in oğlu Svetoslav Roerich... 
Babası Nicholas Rusya 1917 ihtilali öncesinde Amerika’ya yerleşmiş çok ünlü bir Rus 
ressam. 7000’den fazla tablosu var, çoğu Himalaya dağlarında yapılmıştı. Roerich aynı 
zamanda kültürolog ve Rusya St-Petersburg Resim Akademisinin Profesörü idi... Oğlu 
Svetoslav uzun yıllar boyunca de Hindistan’da yaşıyordu ve bizim filmimize manevi 
danışmanlık yapmıştı. İlk eşim ise filmin senaryo yazarı idi, ben ise bestecisiydim, ve 
elbette yapımcı grubun içinde yer alıyordum. Böyle bir proje ile yola çıkmıştık. Birçok 
ülkeyi çekimlerle dolaşmıştık; Türkiye’ye geldiğimizde 8 aylık hamileydim ve burada 
oğlumun doğumu için kaldık.
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Tüm bu önemli işleri yaparken 20’li yaşlardaydınız. Çoğu genç henüz 
üniversiteyi bitirmiş oluyorlar, hatta anne babalarının koruması altındalar, 
sizdekiyse son derece olgun bir tavır.

Ben o noktaya gelene kadar annemin dibinden ayrılmayan biriydim. Tabii ki konserlere 
gidiyordum ve tabii bir anlamda serbesttim, büyümüştüm. O günlerde evlenmiştim ve 
yurt dışına çıkmıştık, belki onun avantajıdır, benim için inanılmaz bir deneyimdi.

Böyle bir deneyimle Türkiye gibi bir ülkede kaldınız. Niye Türkiye’yi seçtiniz?

Kim bilir! Ben daha Türkiye’nin t’sini bile bilmiyordum ama yeni evlendiğimizde her 
nedense Türkiye’ye yerleşelim dedim. Eşim de “niye” dedi. Bilmiyorum ama içimden 
geçen Türkiye’de İstanbul’da yaşamak dedim. Ve sonra hayat sahiden bizi buraya 
getirdi. O zaman SSCB henüz dağılmamıştı. Yurt dışında yaşamak gibi şans ise hiç 
yoktu. Hem de olsa olsa niye Türkiye’yi seçeyim ki, bu ülke hakkında sıfır bilgiye sahip 
iken. Gerçekten Türkiye ile ilgili Sovyetler zamanında hiç bir şey bilmiyorduk. Yani 
benim “Türkiye” lafın asla mantıksal bir şey değildi; sadece önceden sanki verilmiş bir 
bilgi gibi idi...

röportaj
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Bizim için büyük bir kazanım, ama beni şaşırtan Rusya vatandaşlığıyla 
daha serbest dolaşım hakkına sahip olabilirken Türk vatandaşlığına geçme 
tercihiniz oldu. Neden böyle bir tercih yaptınız?

Rusya’ya dönmek istemedim, burayı sevdim, o kadar...Bunun bir mantığı yoktu, 
tamamen kalpten gelen bir histi. 1991 yılı kış mevsiminde Yürek’i doğurdum ve 
Türkiye’nin kendi evim olduğunu hissettim, bu sadece bir duyguydu. 1993 yılında Türk 
vatandaşlığına geçtim.

Ailenizin tepkisi neydi, Türkiye 
hakkında ne biliyorlardı?

Açıkçası hiçbirimiz Türkiye’yi bilmiyorduk, 
develer üzerinde gezilen, fesli adamların 
yaşadığı bir yerdi bizim için. Ne 
tuhaf değil mi?  Burada yaşamaya 
başladıktan sonra tüm aile fertlerime 
hem Türkiye’ye aşık  olduğumu anlatan 
mektuplar yazıyor hem de fotoğraflar 
çekip yolluyordum. Ailem şok geçirmişti, 
herkes birbirine anlatır olmuştu. 
En çok da galiba, opera ve balenin 
olduğuna, konservatuvarlarda eğitim 
verildiğine şaşırmıştık. Anlattıklarım ve 
fotoğraflardan sonra izlenim tamamen 
farklılaştıysa da Türkiye’ye yerleşeceğimi 
söylediğimde herkes şok oldu. Zaman 
içinde tüm ailem zaman zaman 
Türkiye’ye geldiler ve dünyada Türkiye 
elçisi oldular diyebilirim.

Türkiye’ye ilk geldiğinizde ne yaptınız, nerede kaldınız, hemen aksiyona 
geçtiniz mi?

Birçok yerde kaldım aslında. Eski eşimin Türkiye’de yaşayan aile fertlerinde kaldık bir 
süre. Bir süre sonra eş dost edinip aksiyona geçtik tabii. Eski eşim Kırım Türklerinden 
olduğun biraz Kırım Tatarcası  biliyordu, dil alışkanlığı olduğundan Türkçeye hemen 
hakim olmaya başladı. Türkiye’de olduğumu öğrenen sanatçılar beni opera ve baleye 
davet ettiler, hiç Türkçem olmadığı için çekindim, zaten oğlum doğmuştu, bir süre 
onu büyüttüm, eşim de sahnede olmamı istemiyordu o yüzden burada hemen müzik 
anlamında faaliyete geçmedim.

Kitabınızda biraz bahsetmişsiniz zaten…

Evet ama kitapta çok fazla detaya girmek istemedim, eski eşim şu anda yurt dışında 
ama oğlum burada ve onu da üzmek istemiyorum. Evet, o benim için zor bir dönemdi, 
ama dediğim gibi Türkiye ile ilgili bir zorluk değildi. Türkiye’de öyle mükemmel 
insanlarla karşılaştım ki zaten o yüzden Türkiye’ye aşık  oldum.



 46 47

röportaj Martı Ağustos 2014

Bildiğim gibi çok sağlam dostluklar kurmuşsunuz…

Evet, kesinlikle çok iyi dostlarım var, hatta çok sıra dışı bir deneyimim oldu, sizinle de 
paylaşayım. Ben eşimle bile tanışmadan önce Rusya’da yaşıyorken, aklımda Türkiye’de 
yaşamak fikri oluşmamışken bir rüya gördüm, ileride benim en yakın arkadaşım olacak 
iki kişiyi görmüştüm, ama hangi ülkede bulunduklarını bilmiyordum. Onlar iki yakın 
dosttu birbirilerine, ve ikisi de bağımsız olarak aynı rüya görüp notları aldılar. Ben de 
Rusya’da iken o rüyayı not aldım. Sonra Türkiye’ geldim ve yollarımız kesişti, kim kim 
olduğunu anında anladık, çünkü karıştırılmayacağımız detayları gördük birbirilerimiz ile 
ilgili. Burada edindiğim tüm dostlarım öyle değerli insanlar ki, ruh dünyamı derinden 
etkilediler. Zaten ‘Sevgi Çemberi’ adlı Piyano Konçerto’mu bu sayede besteledim. 
‘İçimdeki Türkiyem’ adlı albümümde yer alıyor. Türkiye’den beslenen bu sevgi çemberi 
her gün gelişiyor. Sevdiğim insanları birbirleriyle tanıştırmayı seviyorum ayrıca...

Ateş yakmak gibi…

Gönül birlikteliği gibi.

“Son zamanlarda bambaşka bir şey fark 
ettim, ben müzik için gelmedim dünyaya. 

‘İnsan’ olmak için geldim.”

Sizin sayenizde insanlar dost oluyor.

Muazzam güzel bir şey. Daha önce dünyaya sadece müzik için geldiğimi düşünüyordum, 
çünkü müzik öyle güçlü bir şey ki kelime olmadan kalpten kalbe dokunabiliyor, küçük 
yaşta bunu keşfedince ben de bir yaşam biçimi olarak seçtim müziği. Fakat son 
zamanlarda bambaşka bir şey fark ettim, ben müzik için gelmedim dünyaya ‘İnsan’ 
olmak için geldim. Gönül Mahali’ni keşfetmek ve oradan Dünya’da seyir etmek için 
geldim...

Bu yeni keşfiniz size yeni bir enerji katacak belki de?

Katmaya başladı bile.

Müzik anlamında bir duraklama mı yaşıyordunuz?

Duraklamak değil ama öze doğru yeni bir nefes almış oldum. Bir şeyin üzerinde 
durduğunuz zaman her şey tıkanmaya başlıyor, hayatınızı engelliyor, şimdiyse manevi 
anlamda bir doygunluğa eriştim. Bu anlamda müziği aslında “put” haline getirmiştim. 
Şimdi o putu kırmış oldum.

Hayatınızda keşkeleriniz  var mı?

Yok, ama bu yeni keşfim olmasaydı kesin derdim. Belki 15-20 sene evvel vardı. Bazı 
şeyleri insan yaşadıkça anlıyor, bu keşkelerin hiç bir faydasının olmadığını, gereksiz bir 
şey olduğunu tecrübeyle fark ediyorsunuz.

Tüm söylediklerinizden sonra bu dünyaya hepimizin belli bir amaçla geldiğini 
mi düşünüyorsunuz, ya da mutlaka insanlığa bir şey aktarmak için mi 
geldik?

Size de söylediğim gibi eskiden müziği iyi-kötü ayrımında iyiye kaçış olarak 
görüyordum. Müzik benim için negatifi nötralize eden bir araçtı. Küçükken böyle ifade 
edemezdim ama büyüdükçe bu şekilde dile getirmeye başladım. Gerçekten de “iyi ve 
kötü” var mı ki?
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Siz iyi taraftaydınız ve...

Tabii iyi tarafta!.. Kimse kendini kötü tarafta göremez ki, zaten sorun da orada, 
nefsimizi bilmiyoruz ve kendimizi sürekli “iyi” görüyoruz. Hepimiz Pamuk 
Prenses’iz,  Cinderella’yız, bir gün kötü cadının da biz olabileceği gerçeğine kadar 
kendimizi kandırıyoruz, kendimize objektif bakana kadar bir tür uykuya dalmış oluyoruz.  
Müzik benim için dünyayı değiştirebileceğim bir araçtı (maalesef öyle düşünüyordum!)... 
Ve sonra “dünyayı değiştirmek istiyorsam kendimle başlamam gerektiğini” öğrendim. 
O noktada her şey değişmeye başladı. Tolstoy da bunu söyler, İslam tasavvufu da. 
Konuyu derinleştirdikçe dünyaya sadece müzik gibi bir araç için değil, hakiki insan 
olmak için geldiğimizi, hatta rastladığımız her insanda hakikati bulmak için deneyimler 
yaşadığımızı öğrendim. Dünyadaki yegane amacımız hakikati bulmak. Tasavvufta bir 
cümle var ki hayatımı değiştirdi, “Ölmeden önce ölmek”... Bunun ne anlama geldiğini 
gerçekten merak eden içinden sorarsa, cevabı bir gün mutlaka gelir. “Nefsini bilen 
Rabbini bilir” cümlesi de aynen öyle çok önemli bir cümledir... Sadece bu iki cümle bile, 
onları duyduğum zaman, beni dönüştürmeye başladığını fark ettim...Müzik şu anda 
benim için çok güzel bir yol arkadaşı, amaç olmaktan çıkıp araç haline geldi, tam da 
olması gerektiği gibi.

Belki de artık daha ulvi bir amaca 
yöneldiniz, belki müzikte doygunluğa 
ulaştınız ve bir kademe üste çıkarak 
hayatınızı derinleştirdiniz.

Her ne olduysa, şukur ki oldu. En azından 
kendimi “özel” görmekten vazgeçtim, bu en 
önemli kazanım. Oysa eskiden el üstünde 
tutulan, çocukluğundan beri başarılarla 
süren hayat olan biri olmak; üstelik 
yine küçüklüğümden itibaren insanların 
enerjilerini, auralarını görüyordum, algılarım 
çok yüksekti. İş öyle olunca insan bir 
müddet sonra kendisi “özel” görmeye 
başlıyor. Bilmiyor ki, tüm bu yetiler aslında 
kendisine ait değil. Kaynağı o değil.

İnsanlar bu özelliklerinizi garipsemiyor muydu? 

Yok, bunları pek kimseye göstermezdim. Şu anda da bu tür özelliklerim nerdeyse 
kalmadı, Allah’tan. Bu özellikler bir yere kadar iyi olabilir, ilginç olabilir; fakat bir yerden 
sonra gereksiz ve hatta zararlı. Eskiden  mesela konserdeyken kendimi kapatıyordum, 
enerjetik  olarak bir duvar oluşturuyordum. Bu koruma duvarını koymazsam, salonda 
oturan bazı kişilerin “olumsuz” düşünceleri bana ok gibi gelebiliyordu, onu fiziksel 
olarak hissediyordum, kimlerden geldiğini de biliyordum. Konserde konsantre  olmam 
gerekiyor doğal olarak o yüzden bu teferruatlarla uğraşmak istemiyordum. Fakat 
değişimim başladığı zaman korkabileceğimiz tek şeyin kendimiz olduğunu öğrenmeye 
başladım; ve bu tür koruma yöntemlerimden vazgeçtim. Ben kimden korunuyor, 
veya  kaçıyorum ki! Allah’a inanıyorum ve dünyada beni rahatsız eden bir şey varsa, 
içimde tam da onu taşıdığımı biliyorum, yoksa beni rahatsız etmezdi. İnsan sadece çok 
iyi tanıdığı şeyden, bildiği şeyden rahatsız olur, başkasında görünce. Yoksa zaten fark 
edemez! Başkasıyla uğraşacağıma aynadan yansıyan kendime bakıp onu düzeltmem 
gerektiği bilgisi çok önemliydi...Artık eskisi gibi kendimi başkalarıyla kıyaslamamaya 
başladım. Ve yargılamamayı. Haddim değil diğer insanları yargılamak...Ben ne 
yapıyorum, ben neyim, bir ona bakmam lazım. Zaten bu tüm ömür sürer, zaman 
kalmaz başkasını yargılamaya.

Fakat Allah’tan size özel bir güç verilmiş, beste yapabilmek, melodilerin 
sırrını çözüp notalara dökebilmek…

İşte kilit kelime bu: Allah’tan verildi,  ben bu yetenekleri kendime atfetmediğim sürece 
sorun yok.
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Siz bizim gözümüzde bir müzik insanısınız ve dünya ölümlü, 100 yıl sonra 
insanlık tarafından hatırlanırım gibi bir düşünceniz var mı? Mesela çok 
sevdiğiniz müzisyen Bach olmanın bir matematiği var mı ve siz buna dair ne 
düşünüyorsunuz?

Hiç bilmiyorum açıkçası ve bu durumla hiç ilgilenmiyorum. Besteler benim yaratımım 
değil, ben müziğim için endişe duymuyorum, tanınır mıyım, benim kendi yollarım var, 
hiç unutulacağım diye bir kaygım yok.

Ama defineyi bulan kişi sizsiniz, sonuçta dünyanın tınılarını siz buraya 
getiriyorsunuz... 

Haklısınız, bana bir şekilde isabet etti ve insanlarla paylaşma fırsatı buldum, ama 
sonrası... nasıl olacaksa güzel olacak.

Soyadınızla ilgili epey 
konuşuldu, şu anda evlisiniz 
ama eşinizin soyadını 
kullanmıyorsunuz…

Resmi olarak Anjelika Akbar 
Tarman’ım.

Şu anda kullandığınız soyadı 
gerçek mi yoksa sanatçı 
kimliği için seçilen bir 
soyadı mı?

Benim seçtiğim bir soyadı.

Akbar aslında Ekber demek ve orada bütün dinleri birleştirmeye çalışan 
Ekberşah’tan gelen bir isim, bu anlamı çağrıştırmak için mi seçtiniz? Son 
kitabınız ismi de “Uçan Köpek Baaşa”. Baaşa, Yahudi Krallığı’nın ikinci 
kralının ismi. Bu isim bu anlamıyla mı tasarlandı?

Akbar’ı evet tam dediğiniz sebep yüzünden seçtim, ama Baaşa’yı bilmiyordum, 
sizden öğrendim. Ben bu ismi rüyamda gördüm, uçan köpek Baaşa’nın tüm 
hikayesini rüyamda gördüğüm gibi. Sayenizde öğrenmiş oldum, sahiden şaşırdım, hiç 
bilmiyordum. Ben Hindistan’dayken “Uçan Köpek Baaşa”kitabı ismiyle beraber bana 
malum oldu resmen, aynen rüyamda gördüğüm gibi yazdım. Yani kitap aslında bu 
anlamda hiç bana ait değil. Gördüm ve aktardım.
Annemin soyadı “Rosenbaum”, babam ise  ( Stanislav Konstantinoviç Timçenko 
) , dolasıyla benimki de Timçenko’ydu, evlendikten sonra eşimin soyadını 
kullandım,  ayrıldıktan sonra hiç birini kullanmak istemedim, bu durumda yeni bir 
soyadı seçmem gerekiyordu, bir sene boyunca düşündüm, bu sırada üniversite 
yıllarımda hocamın bana söylediği bir şey aklıma geldi, “Anjelika sen Himalaya 
Dağları’nı o kadar çok seviyorsun ki bir gün sahne adı seçmen gerekirse bence 
Himalaya ismini kullan da tatmin ol.” Himayala da böyle çıktı. Uzun bir süre Himalaya 
soyadını kullandım. Benim soyadımı duyan bazı insanlar benim büyüklük kompleksim 
olduğunu düşünüyorlardı, hatta “Dünyanın en yüksek dağının ismini kendine soyadı 
yaptı” dediklerini duyduğumda çok üzüldüm. Sonra birden ani bir karar verdim ve 
Türkçe soyadı seçeyim dedim kendi kendime diyerek düşünmeye başladım. Bir 
gün yakın arkadaşıma Orta Asya’da, sanatları bilimi bir çatıda birleştiren kahraman 
Ekberşah’ı (biz Akbar deriz Rusya’da) heyecanla anlatırken, arkadaşım birden durup “E 
sen niye Anjelika Akbar olmuyorsun ki…” dedi. “Aaa doğru diyorsun” dedim ve o anda 
karar verdim.
İki gün sonra İTÜ Vakfı için bir konserim olacaktı, davetiyeler basılmıştı, ama İrem 
Vardar telaşlı bir sesle beni aradı, “Anjelika Hanım felaket bir şey oldu, konser 
vereceğimiz salonunda ve piyanosunda arıza ortaya çıktı, bu yüzden salonu değiştirmek 
zorundayız, davetiyeleri yeniden basıyoruz, ekleyeceğiniz veya değiştireceğiniz 
bir şey varsa lütfen söyleyin” dedi. Birden içimde bir ışık yandı, “Evet, soy ismimi 
değiştireceğim” dedim ve sahneye Anjelika Akbar olarak çıktım.
Konser sırasında “Şimdiye kadar beni Anjelika Himalaya olarak biliyordunuz, bundan 
sonra Anjelika Akbar olarak bileceksiniz.” dedikten sonra ilginç diyaloglarla karşılaştım, 
kimisi konser sonrasında yanıma yaklaşıp tebrik ediyor, kimiyse geçmiş olsun diyordu, 
şaşırmıştım. Sonradan anladım ki kimi evlendiğimi kimi boşandığımı düşünmüş. 
Normalde insan niye soyadını değiştirir ki öyle değil mi… Konserleri yeni ad soyadımla 
vermeye başladıktan sonra soyadımı resmi olarak da değiştirdim.
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Ukrayna ve Rusya’yla bağınız kopmadı değil mi? 

Hayatımın bir kısmını Hindistan’da dolaşarak geçirsem de uzun süredir Türkiye’yi 
vatanım yapsam da, bağım hiç kopmadı, yoğun bir şekilde devam ediyor. Mesela 
şu anda Rusya’yla ilgili yeni bir proje üzerinde çalışıyorum. Boyut Yayın Grubu’yla 
yeni bir proje yürütüyoruz, ben de proje yöneticilerinden biriyim. Çalışmanın ismi: 
“Ayvazovski’nin İstanbul’u”. Ayvazovski’nin 6 bin civarında tablosu var, bunlardan 
yaklaşık 100-120 tanesi İstanbul ile ilgili. Bu çalışma sadece kitap olarak kurgulanmadı, 
büyük kapsamlı bir koleksiyon kitabı yanı sıra dijital bir sergi düzenlenecek. 
Ayvazovski’nin tabloları duvar boyu kadar yansıtılacak ve canlandırılacak. Tabloda 
dalga varsa hareket edecek, cami varsa ezan sesi olacak, ateş varsa çıtırtısı işitilecek. 
Heyecan verici bir çalışma anlayacağınız. Çalışmayı hızla ilerletiyoruz, Ayvazovski’nin 
en büyük tabloları Rus müzelerinde sergilendiğinden Rusya Kültür Bakanlığı ve  45 
tane müzeyle işbirliği yaparak seçtiğimiz tabloların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını 
topluyoruz. Türkiye’de de yaklaşık 50 tane Ayvazovski tablosu var, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği de bu proje için yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını proje için verdi. 
Boyut Yayın Grubu’nun Genel Yayın Yönetmeni Bülent özükan’ın önderliğinde yürütülen 
projede, yine Boyut Yayın Grubu’nun Genel Sanat Yönetmeni Murat Öneş (Mimar Sinan 
kökenli harika bir grafiker) ekibi ile beraber Ayvazovski tablolarının dijital canlandırmayı 
gerçekleştiriyor. Bense onun canlandırmasına göre hem kendi bestelerimi yapacağım, 
hem de o dönemin Rus ve Türk müziğinde örnekleri sunacağım. Ayvazovski’nin 
Türkiye’ye geldiği zamanlardaki Türk müziğinin atmosferini de yansıtacağım besteler 
üzerine çalışıyorum. Çok değişik bir proje bu benim için de, çalışma sırasında ilginç 
şeyler buluyor, çok ilham alıyorum. Aynı zamanda projenin aktif yöneticilerinden 
biriyim.

Projenin müzik ve resim kesişimi ile ilgili mesela bir detay verebilirim: Glinka, Rus 
müziğinin babası sayılıyor. Glinka, Ayvazovski’nin çok yakın dostu, biz  Ayvazovski’yi 
ressam olarak tanıyoruz, Glinka’yı da besteci, halbuki Ayvazovski aynı zamanda keman 
çalıyormuş ve Kırım’da büyüdüğünden Kırım müziğini de çok iyi biliyormuş, kemanla 
da bu eserleri çalıyormuş. Glinka da yakın arkadaşının çaldığı müzikten etkileniyor 
ve kemanda aktardığı melodileri alıyor, onları meşhur Ruslan ve Ludmila operasında 
kullanıp Dünya’ya tanıtıyor. Biz o melodileri “Glinka” olarak biliyoruz, aslında onlar bu 
şekilde “Ayvazovski kaynaklı” oluyor!. Bu bilgilere ulaştığımda şaşırmıştım, daha önce 
hiç bir yerde okumadığım bir detaydı.

Ayvazovski  benim için ayrı bir önem taşıyor. Benim küçüklüğümden beri astımım var, 
bu yüzden Rusya’daki nem oranı yüksek deniz beldelerine gitmem yasaktı, doktorlar 
izin vermiyordu. Annem gidiyordu ben de onun getirdiği fotoğraflara imrene imrene 
bakıyordum.
Evimizde bir sanat ansiklopedisi vardı, hala benim kütüphanemde duruyor, sıklıkla 
oradaki resimleri bakardım, ilk gördüğüm deniz manzarası siyah beyazdı. Denizin 
ne olduğunu da bilmiyordum 2 yaşında filan olmalıyım; bir gün annem geldi dedi ki 
“Bu deniz, onu çizen ise Ayvazovski adlı bir ressam.” Adını ilk defa o zaman duydum. 
Küçükken suluboya çok resim yapardım, sürekli olarak kullandığım renkler siyah ve 
yeşildi, çünkü resimlerimi Ayvazovski’ninkilere benzetmeye çalışırdım, benim için deniz 
Ayvazovski oldu. Bütün tablolarında adeta içine girip yüzüyordum.
21 yaşımda Türkiye’de, Marmaris’te ilk defa denize girdiğimde düşündüğüm 
Ayvazosvki  resimlerinin içinde olduğumdu.  Benim için resmen deniz eşittir Ayvazovski.
Projeden bana bahsettikleri zaman koşa koşa görüşmeye gittim. Şu anda işin içinde 
uluslararası bir boyut da var. Görüştüğümüz Rus akademisyen, profesörler, bakanlık 
yetkilileri Türkler’in bu proji niye gerçekleştiriyor diye anlayamıyorlar, ama gururlu ve 
mutlular. Ayvazovski’nin Türkiye’de bu kadar biliniyor olmasına şaşırıyorlar. Halbuki 
Ayvazovski Türkiye’ye 8 kere geldi ve Türkiye, İstanbul’da çok sayıda resim yaptı. Proje 
ile ilgili temasta olduğum St-Petersburg üniversitesi felsefe ve tarih profesörü Dmitri 

Kuznetsov proje ile ilgili manevi yardımını bizden 
esirgemediği gibi, bizim kadar heyecanlı; gözleri 
yaşarıyor ve diyor ki “Siz bu proje ile tarihi bir 
adım atıyorsunuz, farkında değilsiniz, bu müthiş 
bir barış projesi olacak. Ruslar ve Türkler arasında 
hep bir düşmanlık ilişkisi varmış gibi görünüyor, 
tarihimiz çarpışmayla geçmiş ama aslında 
kökenlerimizde müthiş bağlantı noktalarımız 
var. Ayvazovski bu anlamda öyle bir figür ki Rus 
olduğu kadar Türk. Türkiye’nin böyle bir projeyi 
başlatması çok değerli. Bunu sadece Türkiye’de 
değil, Rusya’da da Avrupa’da da yapalım. Kitap 
da her yerde çıksın.” Aynı şekilde kitabımızın 
danışmanlığını yapan Rusya’nın en önemli 
Ayvazovski uzmanı Sergey Levandovski de aynı 
duyguları ve düşünceleri paylaşıyor.
Bu proje yeni bebeklerimden biri ve heyecan 
içindeyim.
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Peki bu proje ne zaman sonuçlanacak?

Şimdi tabloların yüksek çözünürlüğü olan fotoğrafları satın alıyoruz, hatta röportaja 
gelirken, Rus müzesinden gelen sözleşmeyi gözden geçiriyordum, bazı ticari ve banka 
terimleri hiç anlamadığım için kendi kendime şaşırdım, e tabii Sovyetler zamanında 
kapitalist ülke değildi, avukat arkadaşlar da sorunca güldü, gerçekten terminoloji 
değişmiş!  Mesela Rus Müzesinden 29 tane tablo görüntüsü satın alıyoruz, bu sadece 
bir müzeden. Şu anda Rusya’da, Eski Sovyet coğrafyasındaki 45 müzesinde, ayrıca 
Avrupa ve Amerika’daki müze ve özel koleksiyonlarında bulunan görüntüleri inceleyip, 
bize gerekenleri buluyor, ediniyoruz. Görüntüler fiziksel olarak bize geldikten sonra 
önsöz ve metinler yazılacak. Proje sanırım 2015 yılının başında hazır olacak.

Çocukluğunuzda,  genç kızlığınızda annenizin, anneannenizin yaşantısı 
nasıldı?  “Notalarla anlattığım gibi harflerle de anlatıyorum” demiştiniz. 
Geçmişe gidersek o günün kadınlarının hayatını bir canlandırmaya 
anlatmaya çalışsanız. Anneniz,  anneanneniz nasıl yaşıyordu, hikayeler 
masallar neler dinlediniz o günkü hayat nasıldı?

Annem müzisyen eğitimci, müzik pedagogu. Benim aynı zamanda ders aldığım okulun 
da hocalarından biri olmuştu daha sonra. Annem “devlet gibikadındır”, bu tiyatral 
ifadesi galiba ona uygun. “Eline bir dayanak noktası versen dünyayı çevirir” gibi bir 
enerjisi ve hali var. Kuvvetli, renkli, çok esprili, hep göz önünde olan olmayı seven, 
bütün toplulukların merkezi olan bir kadın. Nasıl yaşıyordu dersek, onun yaşamı 
daha çok okulla ve sosyal çevreyle ilgiliydi. Bizim okulda elit bir okul sayılıyordu, 
her anlamda çok özel bir atmosferdi ve okulun devamı olarak bize de ders olarak 
nerdeyse her akşam opera, bale ya da bir tiyatroya ödev olarak gidiyorduk. Okul çok 
erken başlıyordu, çünkü okulda hem müzik dersleri vardı hem de temel dersler vardı. 
Annemin günü benim kadar olmasa da yoğundu, akşamları da ödevlerime gidiyorduk. 
Evi severdi annem ve çok rahat çekip çevirirdi, özellikle mutfakta vakit geçirmeyi 
severdi, benim de bu yönüm ona çekmiş. Öylesine becerikliydi ki onca yoğunluk 
arasında davetler vermeyi ihmal etmezdi, misafirleri çok severdik.
Anneannem sakin bir kadındı. Annem benim ablam gibi, anneannem de annem gibiydi. 
Hala da hissiyatım öyle. Annemin sanki benim için annelikle alakası yok, benim için 
abla ya da arkadaş gibi. Bana göre asıl annem anneannemdir, böyle bir rol değişimi 
var. Sanırım ben doğduktan sonra anne ve babamın iş sebebiyle Rusya’’nın Kuzeyınde, 
neredeyse kutba yakın bir şehirde yaşarken beni anneanneme bırakmaları bir etken 
olabilir. O noktada herhalde bir rol değişimi oldu, anneme ilk sözcüklerimde anne değil 
teyze diyormuşum. Hatta annem de buna çok bozuluyordu...

Uzun süre mi kaldılar?

Birkaç ay kalmışlar, fakat ben 6 aylıkken yanlarına almışlar. Fotoğraflarım var beni 
Eskimo gibi kıyafetlerle sarmışlar. O sene rekor soğuğun olduğu bir sene idi. Buz gibi bir 
evde yalanıyordu. Ama oraya görev ile gittiler, babam orkestra şefi olarak, annem ise 
koro şefi olarak çalışıyorlardı.

O şartlarda bile insanlar yaşıyor, müzik yapabiliyor ve şarkı söyleyebiliyor, 
öyle değil mi ?

Aynen. bu benim için de eksantrik bir anekdot, değişik aslında. Anneanneme 
gelirsek; muhasebeci eğitimi görmüş, matematik bilgisi çok yüksekti, edebiyatı çok 
severdi. Dedem onu bütün yazarlardan çok kıskanırdı. Çok komik hatta “Sen benle 

ilgilenmiyorsun Balzac okuyorsun!” 
diyerek tepkisini gösterirdi. Dedem de 
çok okurdu, ama anneannem tamamıyla 
hem  kitap, hem de gönül insanıydı. 
Yaşlar ilerledikçe onun yanında hep 
gençler vardı, hayat tecrübesi ve kalbin 
güzelliği o genç insanları onun yanına 
çekiyordu... onlarla o kadar çok şey 
paylaşırdı ki...Ve elbette benimle. Mavi 
gözlü bir melekti, onu yeni kaybettik 
maalesef.

Başınız sağolsun.
Sağ olun.
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Çocukluğun koridorlarında dolaşırken isminizi kimin verdiğini sorayım…

İsmimin çok komik bir hikayesi var; o zamanlar Fransız filmi Anjelika çok popüler imiş. 
Rusya’da gösterime girdiği andan itibaren çok moda bir isim olmuş. Annem de çok 
heveslenmiş, ama kararsız kalmış çünkü Marianna ismini de istiyormuş. Ben doğduktan 
bir ay sonra hala bir ismim yokmuş, aile fertleri bastırdığı halde annem bir türlü karar 
veremiyormuş, niçin annemin beklendiğini düşünüyor olabilirsiniz ama doğmadan önce 
öyle bir karar almışlar. En sonunda bir şapkaya iki ismi koymuşlar ve annem Marianna 
ismini çekmiş, herkes oh nihayet isim belirlendi diye düşünürken annem  hüngür 
hüngür ağlamaya başlamış, “hayır, ben aslında Anjelika olsun istiyorum!” demiş 
ve  bunun üzerine ismimin  Anjelika olmasında karar kılınmış.

Her insan kendi şansını kendi yaratıyor. Her ne kadar çekmesine ve onu 
kabul etmesine rağmen kendisinin istediği isim konulmuş. Peki dönemin 
şartları sizin hayatınızı nasıl etkiledi?  Sovyetler zamanı, KGB, keskin bir 
politika sonuçta farklı bir dönem öyle değil mi?

Sovyetler zamanı benim kendi penceremden iyi ve sakin zamanlardı. KGB’nin varlığı 
annemin uyarılarıyla hayatımda var oluyordu. Ben fıkra anlatmayı çok seviyordum, 
annem beni “Sakın politik fıkralar anlatma” diyerek uyardığında KGB’nin varlığını 
hissediyordum, onun dışında başka bir şey yoktu. Sovyetler birliği zamanında, her 
ne kadar sosyalist rejimi var ve her ne kadar herkes çok eşit deniliyorsa da, maddi 
anlamda eşit bir hayat yoktu.

İyi eğitimler alıyordunuz ama öyle değil mi?

Evet eşit eğitim aldık, ama maddi gelir ve hayat standartları  anlamında eşitlik durumu 
yoktu. Benim ailem sanat ve bilim insanları olduğu için çok daha fazla para kazanıyordu 
ki uğraştıkları sanat pop-sanat değildi, tamamen akademik, klasik sanattı. O dönemde 
öğretmenler, sanat ve bilim insanları, sporcular çok daha farklı bir konumdaydı parasal 
anlamda. Dolayısıyla toplumun geneline baktığımızda bir eşitlik yoktu...Bizim ailemiz ve 
benzer çevreden insanlar çok rahat yaşadık, öyle söyleyeyim.

Arkadaşlarınız ilişkiler nasıldı? Mesela biz sokaklarda büyüdük, sizde de var 
mıydı? Ya da siz hep mi okuldaydınız?

Evet hep okuldaydım, daha önce de söylediğim gibi bu benim tercihimdi.

Peki, okuldaki arkadaşlarınızla 
ilişkileriniz nasıldı? Okulda da 
arkadaş olarak hocalar mı vardı 
yoksa?

Okuldaki arkadaşlarımla her zaman 
çok güzel ilişkilerim oldu hep. Hala da 
devam ediyor. Hatta bana heyecan 
veren Ayvazovski prejesi için eski 
sınıf arkadaşım, şu anda Londra’da 
Özbekistan’ın İngiltere büyükelçisinin de 
katkısı oldu; genellikle okul arkadaşları 
olarak birbirimize çok yakınız, takip eder, 
kollarız.
Organizasyon eğilimlerim okul yıllarımda 
başlamıştı, henüz lisede öğrenciyken 
senaryo yazar, sahneye koyar, yönetir, 
müzik direktörlüğünü yapardım, üstelik 
kendi oyunumda rol alırdım. Sadece kendi 
sınıfımı kapsayan organizasyonlar değildi, 
başka sınıfları da dahil ederek birlik 
oluştururdum, herkes beni öyle tanıyor 
hala.
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Bu eğiliminiz mükemmeliyetçilikten mi çıktı? Hiç bir şeyi, hiç kimseye 
bırakmıyorsunuz, sanki her şey kontrol altında olursa rahatlıyor gibisiniz...

Neyden kaynaklanıyordu bilmiyorum, bütün detaylarla hatta kıyafetin incelikleriyle bile 
ben ilgileniyordum. İnanılmaz listeler yapıyordum bunun için, müthiş çaba harcardım.

Belki de kendi hikayeleriniz olduğu için bu kadar titizdiniz, kendi dünyanızda 
nasıl görüp duyduysanız öyle sahnelenmesini istiyordunuz, bunu sizin 
adınıza başkası yapamaz… Hayat yolculuğunuzda birçok yerde yaşadığınızı 
konuşmuştuk, önce doğup büyüdüğünüz  Rusya, sonra Hindistan ve 
şimdi Türkiye. Biliyorum dünyayı da dolaşıyorsunuz. Sizin ruhunuzu ait 
hissettiğiniz yer neresi? Annenizin evi mi, yoksa meleğiniz anneannenizin evi 
mi?

Daha önce de söylediğim gibi sahiden benim için ev Türkiye.

Kendinizi notalarla olduğu gibi kelimelerle de ifade edebilen nadir kişilerden 
birisiniz. Ve kitaplarınız da var, Türkçe’ye son derece hakimsiniz. Yazarlığınız 
size heyecan veriyor mu, yazma serüveniniz sonradan mı gelişti yoksa 
içinizde sakladığınız bir tutku muydu?

Neyden kaynaklanıyordu bilmiyorum, bütün detaylarla hatta kıyafetin incelikleriyle bile 
ben ilgileniyordum. İnanılmaz listeler yapıyordum bunun için, müthiş çaba harcardım.

Belki de kendi hikayeleriniz olduğu için bu kadar titizdiniz, kendi dünyanızda 
nasıl görüp duyduysanız öyle sahnelenmesini istiyordunuz, bunu sizin 
adınıza başkası yapamaz… Hayat yolculuğunuzda birçok yerde yaşadığınızı 
konuşmuştuk, önce doğup büyüdüğünüz  Rusya, sonra Hindistan ve 
şimdi Türkiye. Biliyorum dünyayı da dolaşıyorsunuz. Sizin ruhunuzu ait 
hissettiğiniz yer neresi? Annenizin evi mi, yoksa meleğiniz anneannenizin evi 
mi?

Kendime hiçbir zaman yazar diyemem, ama evet kelimeleri seviyorum, notaları 
sevdiğim gibi. Ve çocukluğumdan beri yazıyorum. Eskiden ben şiirler, hikayeler 
yazıyordum. Hatta keyif için meşhur Rus yazarlarının hikayelerini devam ettiriyordum. 
Devamında ne olabilir diye kurgulayarak kaleme alıyordum. Okumayı hep sevdim, 
fantastik romanları okuyordum, bitiyordu hemen. Ama olmaz ki, devam ettirmek lazım. 
Ağırlıklı olarak şiir yazıyordum, hatta 15-16 yaşlarındayken birkaçı yayınlanmıştı.
Türkiye’ye gelmeden önce Hindistan’dayken ve aklımda hiçbir kurgu yokken rüyamda 
uçan köpek gördüm, çizgi film gibi seyrettim, o kadar etkilendim ki uyandığımda 
yazmaya karar verdim ve 12 günde 12 hikaye yazdım. Bana göre uydurduğum bir şey 
yoktu, gördüğümü yazıyordum, yayınevi “Devamını yazacak mısınız?” diye sorduğunda 
düşündüm, ben devamını rüyamda görmemiştim ki… Kurgulamaya kalkışsam o tadı 
veremeyeceğim, geriye istihareye yatmak kalıyor. 
Kısaca yazar olarak hiç ciddi bir iddiam yok, aktarım yapıyorum diyebilirim. 
Kitaplarımdan bazıları Moskova’da yayınlandı, hiçbir zaman kitabım çıksın diye 
çırpınmadım, sadece bir kez Fransa’da verdiğim bir konserde değerli bir yayıncıyla 
tanıştım, Rusya’da yayınlanan çocuk kitaplarımdan bahsettim, bana anlattıklarından 
çocuk kitapları bastıklarını anlamıştım, çok ilgilendiler, yolladım. Aynı gün döndü bana. 
“Ben okudum, eşim okudu, çocuklarım okudu, annem ve babam okudu. Hemen böyle 
yuttular ve diyorlar ki şu anda öyle bir küçük prens niteliğinde bir kitap, çok ihtiyacımız 
var” dediler ve yayınlandı. Türkiye’deki ilk kitabımı İnkılap Yayınevi bastı, daha sonra 
Kırmızı Kedi yayıneviyle çalıştım. Hiç biri planlanmış değildi. “İçimdeki Türkiyem” kitabı 
Türkiye’ye geldiğim ilk günden itibaren içimde yazılmaya başladı. Benim stilim bu, önce 
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içimde yazıyorum, içime kaydediyorum. Müzisyen olmasaydım yönetmen olurdum, o 
kesin. Çünkü hep böyle bir kesit olarak alıyorum ve sonra toplanmaya başlıyor.
“İçimdeki Türkiyem” kitabını yazmayı düşünürken çok duygusal bir olay yaşadım. 
İstanbul’a St. Petersburg Senfoni Orkestrası gelmişti, beni de dinleyici olarak 
çağırmışlardı. Sahnede Ruslar vardı ve Çaykovski’nin I. Piyano Konçertosu çalıyordu, 
ben Türklerle beraber salona oturuyordum. Sahnede doğup büyüdüğüm kültür, 
oturduğum yerdeki insanlarsa yaşadığım kültürdü. Birden tüylerim diken diken oldu, 
o konçerto benim için son derece önemli, çünkü okulda her sene başlangıcında 
bizi sınıflara o müzik eşliğinde yolluyorlardı. Sanki çocukluğuma dönmüştüm, 
tatlı melodilerin içinde kayboluyordum, senfoni bittiğinde Türkler ayağa fırladı ve 
“bravo”diye bağırmaya başladılar. Ruslar böyle bir tepki beklemediğinden mutlu ve 
şaşkındı, onlar da ayaklandı, seyircileri alkışlıyorlardı, tüm salon ayaktaydı ve ben 
de tam ortasındayım. Her iki tarafla da gurur duyuyordum, çok duygu dolu bir andı 
benim için. Ruslar’ın gözünden Türkler’i  gördüm, şaşırdım, Türklerin gözünde de 
Ruslar’ı  gördüm şaşırdım, söylendiği gibi kaba ve soğuk değillerdi, bu kadar duygu 
dolu bir müziği böylesine başarılı bir şekilde seslendirmek duygusuz insanların harcı 
olamazdı.
Eve doğru giderken kendi kendime “Tamam bu kitap geliyor” dedim ve yazmaya 
başladım. Yeşil kalemle sayfaları doldurdum, elle yazınca kendimi daha iyi hissediyorum, 
basılı hali ile yaklaşık 300 sayfa yazdım. El yazısı olarak artık bilmiyorum kaç sayfa 
ettiğini!..
Kitap yayınlandıktan sonra röportajlarımda kitap ismi için “Niye ‘İçimdeki 
Türkiyem’  niçin  ‘İçimdeki Türkiye’ değil?” diye sorduklarında şu cevabı vermiştim. 
Şefkatli bir şekilde “Türkiyem” diyecek kadar duygu dolu olmasaydım, bu kitabı 
yazamazdım. Türkiye’ye geldikten 20 sene sonra İş Bankası Yayınları’ndan çıktı, bu 
kitap bir vefa borcu oldu benim için, hatta Türkiye’ye aşk ilanım oldu. Anlatırken bile 
duygulanıyorum. Boğaz Köprüsü’nden her geçtiğimde sanki ilk kez görüyormuşum gibi 
heyecanlanıyorum.
Beni  ben yapan en önemli unsurlardan biri Türkiye. Türkiye’ye gelmemiş olsaydım çok 
çok eminim daha sığ olurdum.

Sizinle şu ana kadar film müziklerden, şiirden, yazmaktan bahsettik ama hiç 
şarkı söylemekten bahsetmedik, şarkı söylemediniz mi?

Aslında söyledim, ama çok göz önüne çıkmadım bu anlamda. Vokal bana daha 
yakın geldi, vokal yaptığım parçalarda sözleri ben yazdım. “Raindrops by Anjelika” 
albümümde Haluk Bilginer’le  birlikte seslendirdiğimiz bir parça var, sözlerini hem 
Türkçe hem Rusça yazmıştım. Bazı konserlerimde Rusça şarkılar seslendiriyorum, 
eskiden daha çok söylüyordum. Çevrem bana yıllardır ısrarla şarkı albümün çıksın diyor, 
aslında şu günlerde biraz sıcak bakıyorum, sadece keyif aldığım için Türkçe, İngilizce, 
Rusça dillerinden karma bir albüm yapabilirim. 

Sanırım birkaç dil biliyorsunuz…

Aslında çok sayılmaz, Rusça, Türkçe ve çok rahat konuşamazsam dahi İngilizce 
biliyorum. Ukrayna dilini bilmiyorum, Almanca eğitim gördüğüm halde nedense 
sevmediğimden hemen unuttum, bana göre çok sert bir dildi; ama sanırım ihtiyacım 
olursa hatırlarım. Almanca ayların ve gün sayıları ile ilgili ilk okulda öğrendiğim ve asla 
unutmadığım çok pratik bir şiir var, onu okuduktan sonra Almanca’ya teşekkür edip 
çekiliyorum.
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Yüzyıllar önce Delphi’de Apollon tapınağı’nda yazan ( Nosce Te Ipsum  / 
Gnothi Seauton ) “Kendini Bil” ya da “Kendin ol” diye türkçeye çevrilen 
kavram sizin için ne ifade ediyor?

İnsanın kendi hakikati bilip onu paylaşmasını bilmesi çok zor bir süreç, ama en azından 
böyle bir prensibin var olduğunu fark etmek önemli bir adım. Kendini bilmek hakiki 
insan olabilme yönünde ilk adımdır. Sizin de vurgusunu yaptığınız gibi önemli bilginler 
ben kimim sorusunu sorduruyor, insanlar varoluşsal problemlerini bu soru üzerinden 
oluşturuyor. Aslında iş orada bitmiyor, yolun başlangıcı orası. Bu minik adımın ardından 
koca bir yol başlıyor. Bu yolu kat etmek bir anlamda zor, bir anlamda çok kolay. Kendini 
bilme yolunun içinde kendimiz varız zaten, ama bunu fark etmek mesele. Biliyorsunuz; 
“arayan bulamaz, bulan arayandır”. Yani biz o hakikatleri çok uzak ve ayrı bir yerde 
arıyoruz, dolayısıyla bir mesafe koyuyor oluyoruz aradığımızla aramıza. Biz ordayız diye 
yola çıkarsak o zaman her şey kolaylaşıyor. Kendin olmakla ilgili bir de şunu eklemek 
istiyorum; gerçekten hepimizde nefis denilen bir şey var, hepimiz o nefsi taşıyarak 
dünyaya geldik. Karşımızdakinde kötü olarak algıladığımız her şey bizde olduğu ve onu 
çok iyi tanıdığımız için dış Dünya’da, başka insanlarda o kötülüğü görebiliyoruz. Bunu 
çözebilmenin yöntemleri de yine bizde var. İnsanları çekiştirmek, birilerini yargılamak 
çok kolay, ama kendimize ise hiç kıyamıyoruz. Hal bu ki yargılamak da değil, fark etmek 
önemli olan. Birinin ne kadar kıskanç olduğunu anlamamızın tek mantıklı açıklaması 
kendi içimizdeki kıskançlıktan belirtilerini biliyor olmamız. Kendimizdeki noksanları fark 
etmiyoruz, örtüp kendimizi kandırma yoluna giriyoruz. Fakat farkındalığımızı başlayınca 
çözümler yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Zaten önemli olan noksanlarımızı fark etmektir; 
nefs öldürülemez, fakat nefis edilir... Hakikati yakalayan insanların nefsi ölmemiştir, 
nefis olmuştur.
Ben eskiden savaşlardan arınmış, hastalıkların olmadığı, ıstırapların yaşanmadığı bir 
dünyanın güzel olduğunu düşünürdüm. Halbuki yanlışmış,  bu Allah’ın ilmine aykırı bir 
düşünce tarzı. Dünyanın dengesi zıtlıklar üzerine kurulu, her şeyin herkes için ayrı bir 
zamanı var. Bilinç olarak bunu fark edemesek de içimizdeki o ruhani zerre her şeyin 
zamanlamasını çok iyi biliyor. Taleplerimiz bu yüzden farklı zamanlarda ve şekillerde 
ortaya çıkıyor, cevaplar gelmesi gerektiği zaman geliyor...

Son bir soru, Anjelika Akbar hayal kuruyor mu ya da gelecek hakkında 
planları var mı, yoksa günü yaşıyor ve yarına hoş geldin mi diyor sadece?

Aslında tam da dediğiniz gib,i günü yaşıyor yarına hoş geldin diyorum büyük ölçüde, 
fakat bazı projelerim var tabii. Hemen her gün yeni bir projeye uyanıyorum, hatta yakın 
çevrem “her gün bir projeyle uyanıyorsun” diye takılıyorlar.

Özellikle sevdiğim projeleri zaman geldikçe gerçekleştiriyorum. Tam olarak hayal 
denemez belki ilham kelimesi karşılıyor benim hissettiklerimi. Bazen bu projeleri on 
sene, bazen bir sene, bazense bir iki ay taşıyabiliyorum. Böyle projelerimden biri 
roman, sizin bir sorunuz oldu, anneannem, annem ve benim gözümden Sovyetler Birliği 
nasıl diye... İşte tam da bunu kurguluyorum, üç kadın ve üç Rusya tabii.  Anneannemin 
hikayesi; Çarlık Rusya, inanılmaz, dinlediğim zaman tam bir film gibi düşündüğüm 
bir hikaye..  Dedemin bir başka taraftan enteresan bir hikayesi  var, içinde Stalin ve 
Lenin’in geçtiği ilginç anılar vs vs...

İnşallah çok beklemeyiz.

İnşallah, romanı hangi dilde yazacağıma karar veremedim. Hikayenin özüne uygun 
olarak Rusça yazmam gerek, ama şu anda yazmayı sevdiğim dil daha çok Türkçe. 
Sonuçta bir karar vermek gerekecek kitaba başlamam için. bakalım, İnşallah 
gerçekleşir...

O zaman burada biz de susalım, noktayı koyalım. 
Çok çok teşekkür ederim. Harikasınız.
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Bunlar:

- Zaman Makinası yapımı ve kullanımı

- Biz anne-babaların çocukken oynadığımız oyunları onlarla birlikte oynayarak paylaşmak 
ve öğretmek.

- Odasını yeniden düzenletmek
 
Yaz Tatilinde ve bayramlarda çocuklarımızla birlikte geçireceğimiz her dakika onlar için 
o kadar değerlidir ki , tüm yıl bu anı iple çekmekteyiz. Yaz tatilinde, denize girmek, 
birlikte sohbet edip yemek yemek ve tabiki harika etkinlikler yapmak iletişim bağımızı 
güçlendirmektedir

Zeliha Dağhan
@zelihadaghan

Çocuklar için 
10 yaz tatili 
Etkinliği - 3

Değerli Anne-Babalar J  ve Sevgili Çocuklar
Tatilin son dönemlerine yaklaşıyoruz. Geçen sayılarda birinci 
ve ikinci yaz etkinliklerini paylaşmıştım. Ağustos sayısında da 
üçüncü etkinliklerden bahsetmek istiyorum.
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8) ZAMAN MAKİNASI YAPIMI VE KULLANIMI
 
Benim en sevdiğim çalışmalardan bir tanesidir. Bu çalışmayı plajda ya da tatil alanındaki 
mekanlarda yapabilirsiniz. Eğer bir mekanda yapacaksanız, renkli kalemler olması 
çalışmanızı daha keyifli hale getirecektir. Olurda kumsalda yapmak isterseniz; kum, taşlar 
ve tabiki deniz kabukları bizim malzememiz olacaktır.

Renkli kalemlerinizi  ve  kağıdınızı hazırlayıp, masa başına oturalım, herkes kendi zaman 
makinasını yapmak için hazırlansın. Zaman makinanınızı hayal ederken onu bir çiçeğe, bir 
hayvana ya da var olmamış bir nesneye dönüştürebilirsiniz.  Bu makine uçan ya da yüzen 
bir bir taşıt olabilir, hatta yarı makina yarı canlı bir nesnede olabilir. Burada amaç hayal 
gücünüzü olabildiğince özgür bırakmaktır. Hatta bazen saçmaladığınızı da düşünebilirsiniz. 
İşte tam da istediğimiz şeyde budur aslında, zamanda yapacağımız yolculukta bize eşlik 
edecek araç uçuk kaçık ve bir o kadarda sınırsız olmalıdır.

Herkes kendi zaman makinasını bitirdikten sonra gitmek istediği zamanı kağıda yazacaktır. 
Gitmek istediği zaman 10 yıl sonrası olabileceği gibi, 3 yıl sonrası da olabilir. Gideceği 
zamanda kendinize şu soruları sorabilirsiniz.

• Nereye gitmek istiyorum ?
• Gideceğim zaman hangi mevsim olmalı ?
• Gittiğim zamanda ben kaç yaşında olacağım ?
• Hangi mesleği istiyorum ?
• Neler yapıyorum ?
• Nasıl bir alandayım ? (konum ve mekan tarifi)
• Üstümde hangi kıyafetler var ?
• Bu zaman yolculuğunda yanımda birisi var mı ? Varsa Kim ?
• Bu zaman yolculuğunda “Zaman Makinem” ile yolculuk yaparken neler hissettim ?
• Beni bu kadar harika yerlere götüren Zaman Makineme bir isim vermek istersem bu ne 
olabilir ?

Bu çalışmayı kumsalda yaptığınızda ise kumsalda kumlarla ve taçlarla hatta deniz kabukları 
ile yapabilirsiniz. Sonrasında yaptığınız zaman makinenizin fotoğrafını çekebilirsiniz. 
Yukarıdaki sorulara birlikte cevap verebilirsiniz.
Bu çalışmada çocuğunuzu yönlendirmeyin, soruları sorup sadece dinleyin. Sizde 
kendi cevaplarınızı onunla paylaşın. Yaptığınız zaman kulaklarınıza ve gözlerinize 
inanamayacaksınız, bunu garanti ediyorum.
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9) ANNE BABALARIN ÇOCUKKEN OYNADIĞI OYUNLARI ÇOCUKLARLA   
BİRLİKTE OYNAMAK VE PAYLAŞMAK

Çocukluğumda oynamaktan en keyif aldığım oyunlar hep sokakta oynadığım oyunlardı. 
Her birini tüm ayrıntıları ile hatırlıyorum. Ben sizlere örnek teşkil etmesi için üç tanesini 
paylaşmak istiyorum.

• Beş Taş : 5 tane aynı boyda taş bulup, önce her taşı tek tek bir taşı havaya atıp 
toplayacaksınız. Diğer taşlarıda sırası ile 2 şerli, sonra üçerli ve dörtlü adetlerde 
toplayacaksınız. Aynı anda hem gözleri hemde elleri koordine etmemiz gerektiği için 
beyin gelişimi için harika bir egzersizdir.

• Lastik ( Kızlar için ), 6 metre bel lastiğini alıp uçlarından bağlayın. Iki kişi lastikleri 
bacaklarından geçirecektir. Yandığı zaman sırası ile diğer kişilere sıra geçecektir. Oyunu 5 
aşamalı oynayabilirsiniz. Ilk aşama lastik ip, bileklerde, sonra dizlerde sonra baldırda, daha 
sonra kalçada en sonda bele çıkartıp tek tek lastiklerden 10 a kadar zıplayıp tamamlayan 
oyunun birincisi olacaktır.
 
• Sessiz Film: gruplara ayrılın ve her grupta en az iki ikşi olmalıdır. Karşı grup bir filmi 
seçip diğer gruptaki seçtiği lidere söyleyecektir. Seçilen lider arkadaşlarına  seçilen filmi 
konuşmadan bedenini kullanarak anlatmaya çalışacaktır.

10 ) ODASINI YENİDEN DÜZENLETMEK

Okullar açılmadan önce odasındaki kullanmadığı kitaplarını, oyuncaklarını ve 
kıyafetlerini düzenlemesi için ona hatırlatma yapın. Ayırdığı eşyaları ihtiyaç duyan 
kişilerle paylaşması  için yol gösterici olabilirsiniz. Eğer çocuğunuzu odasında küçük 
bir kütüphane yoksa bu yaz tatilinde bir adım atıp 3-4 raflık bir kitaplık alıp onun 
kütüphanesini birlikte oluşturun.  

Çocuklarla geçen bu güzel zamanın onlar  için yeni öğretileri beraberinde getireceğini 
sakın unutmayın. Onların çocukluğuna yapacağınız her yatırımın ileriki zamanlarda size 
fazlasıyla geri döneceğini hissedin. Tıpkı boomerang oynamak gibi, sevgi ile yaşama 
fırlattığınız her paylaşım bize sevgi ile geri dönecektir.
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Çok eski evimi hatırlıyorum. Kilimler, yastıklar, vazolar, mumluklar… 

ayatıma kediler girince evim çocuklar için de uygun oldu. Yani tesadüfen oldu bu! Çünkü 
kedilerim ve sonra köpeklerim sayesinde tüm bunların çoğu ortadan kalktı. Yani, sallayan 
kuyruk hizasında evimizde önemli bir nesne bulunmaz. Kedilerin kaçıp yükseklere 
atlamalarına karşın evdeki süsler masadaki iki üç mumdan ibaret oldu. Kediler tırmalanma 
tahtası olarak kullandıkları için hem de rağbet gören çiş yeri haline dönüşmesin diye halı 
da yok. Çocuksuz ev her anne için rahat bir ortam oldu.  Çocuklarım olunca da fark ettim 
ki birkaç güvenlik önlemi dışında hiçbir şey yapmama gerek yok. Ancak birçok ev benim 
gibi değil. Süsler, halı, biblo, mumluk ve kristaller sevilen eşyalar. Ayrıca bir ev halı ve 
süslerden ibaret değil tabi ki. 

Regina Röttgen
@xlargeaile 

İpuçları: 
Çocuksuz Eve 
Çocuklu Misafir 
Gelince

Küçük çocuğu olmayan bir evde kalmanın zorluklarını sadece 
çocuklu biri bilir. Ev sahibi ne kadar hoşgörülü olsa da, biz anne 
baba olarak çok rahat hissetmiyor olabiliriz. Eminim ki, olaya 
tersten bakıldığında çocuksuz bazı ev sahipleri için de çocuklu 
misafir hiç de kolay değil. Bu nedenle çocuksuz birinin çocuklu 
misafiri olunca basit ipuçlarla hayatı nasıl kolaylaştırabileceğini 
paylaşmaya karar verdim. 
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İşte benim ipuçların:

1. Eve çocuklar gelince çok değerli veya çok değer verilen süs eşyaları ortadan kaldırılırsa 
hiç de fena olmaz.

2. Yemekte hakiki ve değerli tabak takımı ve kristal bardakların yerine gündelik porselenin 
kullanılması daha uygun olur. Çocuklar buna aldırmıyorlarsa da eminim ebeveynleri daha 
rahat bir yemek geçirirler. Belki çocuklara plastik tabak vermek daha da iyi olabilir.

3. Çocukların yemek masasında ne şekilde oturduklarını öğrenmekte fayda var. Benim 
çocuklarım hep normal sandalyede yemek yedikleri için sorun yaşamıyoruz ama bazı 
çocuklar belli bir yaşa kadar mama sandalyesine ihtiyaç duyuyor. Anne babalar mama 
sandalyesini yanında getirmekten hiç çekinmiyor olabilir!   

4. Çocukların sevdikleri yemeklerini öğrenin. Planladığınız yemeklerin yanı sıra birer 
“çocuk favorisi” de olursa yemek konusu konu bile olmayacak. Üstelik herkes mutlu 
olacak.  

5. Çocuklara sürpriz yapmak istiyorsanız, aklına gelenleri önce anne veya babalarıyla 
kontrol etmekte yarar var. Kahvaltı için Nutella alsam, sıkıldıklarında bilgisayar oyunu 
oynatırız ya da televizyon izletiriz diye birçok yetişkinin aklına gelen seçenekler olsa 
da anne baba bu tarz süprizlerden hoşlanmıyor olabilir. Sormakta yarar var yani. Belki 
misafir anne babanın sizi unutulmaz yapacak tavsiyesi vardır! 

6. Tek bir oyuncakla günü kurtarabilirsiniz. Yaşa uygun küçük bir lego seti ya da araba, 
ayıcık ya da kızlar için bebek veya boncuk dizme seti hazırsa, çocukların evde ilk fark 
edeceği şey zaten o olur. Ancak uygun oyuncak alma konusunda profesyonelden yardım 
almak şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yaşa uygun olmayan bir hediye ile doğru düzgün 
oynayamayınca yaşanan hayal kırıklığı önceki sevinçten daha da büyük olur. 

7. Yerler laminat veya parke değilse, yemek masasının altına kocaman bir çarşaf sermekten 
hiç kimse kaçınmamalı bence. Yerin kirlenmesinde sorun yoksa herkes huzurlu olacak. 
“Düşsün halı kirlensin, sorun olmaz” demekle maalesef anne babalar genelde huzurlu 
olmuyor. 
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Süper 
Bir Film!...
Hekim-İbni Sina (Der mecidus)

Ayhan Ercan
@ayhanercan

Tıbbi ve Aromatik Bitki Uzmanı,  
TABDER Genel Başkanı

Sizlere tıbbi bitki ve sağlık konusunda bilgi veren birinin 
sinema filmi tavsiye etmesi enteresan gelebilir. Korkmayın 
sakın, haddimi biliyorum ve sinema eleştirmeni olmaya 
soyunmadım.  Mesleğimi sevmemde en büyük etken ve bana 
göre dünyanın en büyük bilim/ tıp adamı İbni Sina’nın 
hayatını anlatan bir filmden bahsedeceğim size. İzleyenlerin 
tekrar, izlemeyenlerin ise mutlaka izlemesini önereceğim bu 
filmi yıllar önce izlediğimde çok heyecanlanmıştım. Bayram 
tatilinde tekrar izleme şansım oldu ve bunu sizlerle de 
paylaşmam gerektiğini düşündüm.

Hepimiz İbni Sina hakkında az da olsa 
bir fikre sahibiz. Fakat hakkında çok fazla 
detay bilmediğimiz gibi, nasıl bir hayat 
yaşadığını da merak etmedik belki de.  
Benim idollerimden birisi olduğu için, 
kendisiyle ilgili birçok bilgi edindim ve 
edindiğim bilgilerle de daha çok hayranlık 
besledim büyük üstada…

Birçok eserin sahibi İbni Sina benim 
dünyamda çok büyük bir yere sahip ancak 
Avrupalılar da kendisini “büyük üstat” 
olarak tanımlamış ve saygı duymuşlardır. 
İranlıların “Acem”, Arapların “Arap”, 
Avrupalıların ise “Acivenna” ismiyle andığı, 
Orta Asya’da yetişen en büyük bilim 
adamıdır İbni Sina.
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 “Hekim “ adlı filmi seyrederken, biraz 
da hüzünlendim aslında. Çünkü bizim 
sahip çıkmamız gereken bir değere 
yine yabancılar sahip çıkıyor ve filmini 
yabancılar çekerek, dünyaya tanıtıyordu.  
Hani hep deriz ya;  “biz değerlerimizi ya 
yok edince ya da ölünce anlar, yüceltir, 
paye veririz” diye,  aslında bizler maalesef 
bu kadarını bile yapmayı beceremiyoruz.  

Ve filmi bir kez daha izlerken, hep aynı 
şeyi düşündüm; dört yüz elli makale, iki 
yüzün üzerinde kitabı bulunan ve akrabalık 
bağlarımız olan bu büyük bilim adamının 
bırakın sinema filmini çekmeyi, acaba kaç 
tane kitabını Türkçe olarak basmıştık ki?... 

Amerikan ve Alman ortak yapımı olan ve 
yönetmenliğini  Philipp Stölzl’ün yaptığı 

“Hekim” Filmini, bazı küçük tarihsel 
hatalar olsa da, İbni Sina’yı tanımak 
ve  ona neden “büyük üstat “ dendiğini 
anlayabilmek için, özellikle tarihsel filmlere 
ya da geleneksel tıbba meraklı  okurlarımın 
2013 yapımı bu filmi mutlaka izlemesi 
gerektiğini düşünüyorum.  

Film seçimleri konusunda tarihi ya da 
geleneksel tıp ilginizi çekmese dahi 
zamanın bilim adamlarının özverili 
çalışmalarını görmek sizleri büyüleyecektir. 

Gelelim bu ay sizler için hazırladığım 
bitkisel formüllere…

Birçoğumuz nefis bayram sofralarında ipin 
ucunu fazla kaçırdık diye düşünüyorum. 
Yıllardır yaşadığım tecrübelerime 
dayanarak birçoğunuzun hazım sorunları 
yaşadığını biliyorum. Bu nedenle de size ilk 
olarak “ Mide Macunu “ Kürü vereceğim. 

Mide macunu 

Sizlere burada formülünü vereceğim kür 21 günlük olup sene boyunca birçok mide 
rahatsızlığı önleyeceği gibi hali hazırdaki sorunlarınıza iyi gelecektir.

Malzemeler;
600 gr Zeytinyağlı Kudret narı
150 gr Kimyon (öğütülmüş)
  40 gr Damla sakızı (Öğütülmüş)

Malzemelerin hepsini cam 
bir kapta iyice karıştırın ve 
cam kavanozda ağzı kapalı 
bir biçimde buzdolabında 
muhafaza edin. Elde ettiğiniz 
macunu her yemekten önce 
1 tatlı kaşığı kadar yutun ve 
15 dakika kadar hiçbir şey 
yemeyin. Macunu yuttuktan 
sonra sadece su içebilirsiniz. 
Elinizdeki macun miktarı 
yaklaşık 21 gün boyunca size 
yetecektir.
Not: Macunu hazırlama 
sırasında damla sakızını 
öğütmek ya da havanda 
dövmek için en az bir gün 
önceden derin dondurucuda 
bekletmeniz gerekmektedir. 
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Yaz tatili formülleri

Ağustosta tatil başkadır ama güneş ışınları da bir o kadar tehlikelidir. Aşağıda siz vere-
ceğim kürler düşük faktör özelikte olup yağların yapıları ve zengin içerikleri sayesinde 
neredeyse güneşe bile ihtiyaç duymadan sizlerin bronz bir cilde sahip olmanızı sağlay-
acaktır. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde (11: 00 – 17:00)  güneşlenmenizi 
tavsiye etmediğim gibi o saatlerde şemsiyenizin altında doğal yağınızı sürüp keyif çat-
manızı öneririm.
Güneş yağı;

Malzemeler:
50 ml Ceviz yağı
50 ml Havuç yağı
50 ml Buğday yağı
50 gr Kakao yağı (Katı)
30 ml Shea butter (Shea cevizi yağı)
30 ml Babassu Butter ( Babassu cevizi yağı)
30 ml Hindistan cevizi yağı (Katı)
30 ml Şeftali Cekirdek yağı (Katı)

Katı (butter) yağları benmari usulü erittikten sonra sabit sıvı yağlar ile karıştırın ve bir 
cam şişe içerisinde muhafaza edin. Elde ettiğiniz bu bronzlaştırıcı doğal güneş yağı 
yaklaşık 10-12 koruma faktörüne sahiptir. Oldukça yoğun kıvamdaki bu yağın cilde 
tutunması oldukça kuvvetli olup denize girilmesi durumunda bile ciltten kolayca çıkmaz 
dayanır. 

Güneş sonrası ferahlatıcı vücut losyonu;

Tüm gün güneş altında, tuzlu suda kavrulan cildiniz kurur ve nemini kaybeder. Ayrıca 
güneşin cilt kanseri nedenlerinin en baş sorumlusu olduğu artık herkes tarafından 
bilinmektedir. Benim vereceğim formül nemini kaybetmiş, kurumaktan aşırı gerilmiş ve 
güneşin zararlı etkilerinden nasibini almış cildinizi nemlendirecek, gerginliğini alacak 
antioksidanlar sayesinde tüm zararlı etkilerden koruyacak, doğal yollarla cilt bakımı 
yapacaktır.

Malzemeler:
250 ml Saf gül suyu 
 20 ml Yeşil çay yağı
  5 ml Nane yağı

Tüm malzemeleri cam bir kap içerisinde iyice karıştırın ve spreyli bir şişeye koyun. 
Deniz ya da güneşlenme sonrasında duş bitiminde ferahlatıcı vücut losyonunuzu tüm 
cildinize püskürtüp bu müthiş ferahlığı yaşamaya başlayabilirsiniz. Formülün içerisindeki 
yeşil çay yağı en güçlü antioksidanlardan biri olup cildinizi güneşin zararlı etkilerine 
karşı koruyacağı gibi cildin geç yaşlanmasını sağlayacaktır. 
Not: Bu losyonu hazırlarken satın alacağınız gül suyu ve yağların esans ya da aroma 
değil gerçek yağ olmasına dikkat edin. 
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Kurşun 
Kalem 
Krallığı

Bir varmış bir yokmuş, çok çok uzaklarda görkemli bir krallık 
varmış. Bu krallık kurşun kalemlere aitmiş; o yüzden her yer 
siyah beyazmış. Duvarları upuzun, sert ve keskin; ışıltısı gri 
ve soğukmuş, tıpkı kral gibi...

Gizem P. Karaboğa

Kral o kadar sertmiş ki başındaki taç bile kurşundanmış, hiç silgisi yokmuş. Kurşun 
kalemlerden birine kızdı mı onu doğruca karalarmış. Kralın yandaşlarının da, aynı kral 
gibi, başları silgisizmiş.  Tüm kurşun kalemlerden de aynı şeyi isterlermiş: ‘’Başınızdaki 
silgileri çocuklara dişletin ve hepiniz bizim gibi olun!’’

 Kurşun kalem kralı hiçbir şeyden korkmazmış; yani halk onu böyle bilirmiş. Oysa 
tükenmez kalem kralından çok çekinirmiş. Hem çekinir hem saygı duyar bu yüzden hep 
ona benzemeye çalışırmış. 

 Halk uysalmış ama çok mutsuzlarmış da... Çoğu kurşun kalem, kralın kesin 
emrinden dolayı mecburiyetten silgilerini yontmuş, çocuklara dişletmişmiş. Ama biri 
varmış ki ne kadar tehlikeli de olsa başındaki silgiden ayrılmayı bir türlü istemiyormuş. 
Bu; genç bir kurşun kalem kızmış. Hem silgisinden ayrılmak istemiyor hem de diğer 
krallıkları merak ediyormuş. Suluboya krallığı, pastel boya krallığı, guaj boya krallığı 
nasılmış acaba? Kurşun kalem krallığındaki yasaklı kelime olan ‘renk’ ne demekmiş 
mesela, neye benzermiş? Kız bunları biraz korksa da çok merak ediyormuş.
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Bir gün merakına yenik düşüp korkusunu yenmiş ve krallığın fermuarını yavaşça, 
kimse görmeden açıverip kalemkutudan dışarı süzülmüş. Önce gözleri kamaşmış; 
bir süre etrafa bakamamış ama sonra kısa zamanda alışmış. Ve bir daha da gözlerini 
kapatmamış: Her yer öyle renkliymiş ki... Aslında ilk o zaman ‘renk’ kelimesinin ne 
demek olduğunu anlamış. Burada yalnız iki renk yokmuş. Daha masaya, deftere 
bakarken önüne boya kalemleri çıkmış; bizimki hemen korkuyla kaçmış da onu 
görmemişler. Mavi, yeşil, pembe renkteki boya kalemleri neşeyle gülüşerek geçip 
gitmişler. Kurşun kalemcik korkuyla etrafını kolaçan edip saklandığı yerden çıkmış. 
Bu kez de renklere bulanmış sulu boya fırçalarını görmüş; az ilerde bir sayfanın 
üzerinde dans ediyorlarmış. Kız heyecan ve hayranlıkla izlemiş onları. Az sonra arkadan 
tıkırtılar gelmiş. Kurşun kalem, azalan korkusu ve çoğalan isteği ile arkasına dönmüş: 
Bir kaç silgi masa başında ciddi bir konuşmaya dalmışlar. Kitaplardan, yazarlardan, 
müzisyenlerden, ressamlardan, filozoflardan konuşuyor; şakalaşmak için birbirlerinin 
beğenmediği düşünceleri bir çırpıda siliveriyor, yeni düşünceler üretiyorlarmış. Kurşun 
kalem bir anda kendi başındaki silgiyi farketmiş. ‘’İyi ki’’ demiş, ‘’iyi ki silgime zarar 
vermelerine izin vermedim. İyi ki artık renklerim var...’’
 Kurşun kalemcik açtığı fermuardan süzülmüş ve kendi kurşun kalem ülkesine geri 
dönmüş. Bu sırada kral öfkeyle, yeni emirlerini açıklamaktaymış: 
 -Ülkemizin fermuarının açılmış olduğunu gördüm. Kim bunu yapmaya cesaret 
ettiyse o bulunacak ve kalemtraşlarla açılacaktır. Herkese ibret olsun! 
 Kız kurşun kalem artık dayanamamış: ‘’Ben’’ diye bağırmış. Tüm kurşun kalemler 
korku ve merakla ona dönmüşler. 
 -Ben çıktım! 
demiş kurşun kalemcik. Ve başındaki silgiyi kullanarak tüm krallığı bir çırpıda silivermiş. 
Başta korkuyla ‘’yapma, etme, ucunu kırarlar!’’ diyen halk, artık sevinçle gülüyormuş. 
 O günden sonra fermuar açılmış kurşun kalemler, boya kalemleriyle, fırçalarla, 
silgilerle tanışıp kaynaşmış. Tüm renklerle tanışıp mutlu mesut yaşamışlar. 

Buğday Sarısı 

gözüm uçsuz bucaksız sevdalarda.
hasada az kalmış, 
neyse ki;
ırgatlar beklemede.

ve rüzgardan kaçan, koşuşturan
buğday başakları az daha devirecekti
sandalyemi.
neyse ki;
ırgatlar beklemede.

Haziran 2014 / Salih MALAKCIOĞLU
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Savaşta 
Çocuk 
Olmak

Bugün için Gazze, dün için Suriye, Irak,Mısır, Libya… Daha 
öncesi için Saraybosna, Kosova… 
Hepsinde çocuklar vardı, hepsinde yürekler yandı ne yazık ki…

Son birkaç gündür benzer cümleleri dinliyoruz televizyon ekranlarından:
“İsrail’in Gazze’de kara, hava ve denizden yaptığı katliamın bilançosu her geçen gün 
artıyor.  Dünkü kayıplarla birlikte operasyonun başladığı 8 Temmuz’dan bu yana 
ölenlerin sayısı 325’i buldu. Bunların 70’i çocuk. Hastane morglarında bekleyen minik 
çocukların cansız  bedenleri ise yürekleri dağlıyor.”….

“İsrail, son 12 günde ise 2 bin 350 hedefin vurulduğunu bildirdi.İsrail ordusu, kara 
harekâtının ikinci gününde Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun ve Beyt 
Lahya ile güneydeki Han Yunus bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.”

“Hamas’ın dünkü roket saldırısında iki İsrailli asker öldü, 4 asker bir sivil de yaralandı. 
Saldırıların gizli bir tünel yoluyla yaklaşan Hamas mensuplarınca düzenlendiği açıklandı.” 

“Ülkede aşırı sağcılar ‘Hamas tamamen bitirilene dek’ operasyonun sürmesini talep 
ederken İsrail 

“Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ne kadar ileri gideceği kestirilemiyor. Sivil 
kayıpların artmasından korkuluyor.”…

Zeynep Kıyak
@zeynepscutari
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Ne yazık ki, çocuklar ölüyor… Çocukları öldürüyorlar… Durum aslında sadece Filistin’de 
çocuk olmak değil.. Savaşta çocuk olmak...

Sabahın pek de o kadar kolay gelmediği, gecenin pek de o kadar kolay gitmediği bir 
dünyaya doğmak… Çocukluğunu, gençliğini bilmeden, dünyayı tanımadan, insanlığı 
doğru dürüst görmeden yitip gitmektir. Her yeni güne oyun arkadaşlarının sayısının 
biraz daha azalmış olduğunu görerek başlamaktır savaşta çocuk olmak…

Nasıl nefes alırlar, nasıl yaşarlar, nasıl pisi pisine ölürler... Kimse anlayamaz, orada 
olmadığımız sürece, orada doğmadığımız sürece de anlayamayacağımız bir şeydir 
savaşta çocuk olmak… 

Düşündüğünde,  seni sahip oldukların için şükretmeye, sevdiklerine daha çok vakit 
ayırmaya, hayatına daha fazla anlam katmaya iten bir şeydir  savaşta  çocuk olmak ... 

Doğru ya da yanlış, kendisine ne söylenirse koşan, hayatı pahasına, bir oyunun içinde 
olduğunu zannetmektir savaşta çocuk olmak…  Babanı, ağabeyini ya da anneni  bir 
kere daha görmeyi dünyadaki  her şeyden çok istemektir.  

Kurşun, mermi ve bomba sesleri arasında sipere yatmayı öğrenmek, koşmaktan yüzü 
kan kesilmektir savaşta çocuk olmak…

Aciz olmaktır, mazlum olmaktır. 
Tanklara karşı sapanlarla, taşlarla karışı 
koymaktır. Babanın elleri kelepçelenmiş 
götürülürken hiçbir şey yapamamaktır. 
Farklıdır savaşta çocuk olmak… Hele 
bir de Filistin’deysen… Annesi istediği 
oyuncağı almadı diye tutturmayı bilmez. 
Ne isteyeceği bir oyuncak vardır aklında, 
ne de annesi yanında… 

Düz cümleler kuramamaktır savaşta 
çocuk olmak. Eskaza bir kamera 
çekiyorsa şayet, tüm içine sustuklarını 
haykırmaktır bir kerede… Ya da bağıra bağıra savaşa lanet yağdırmaktır.

Parçalanmış ceset gördüğünde korkmamaktır. Ölümü kanıksamak, ölümün bir 
bombayla, bir mermiyle  gelmesi gerektiğine sonuna kadar inanmaktır. Öyle her şeye 
ağlamamaktır. Ağlayacaksa en büyük acıları duyduğunda ancak ağlamaktır. Yaşanan her 
bir şeyi oyun sanmak ama oyun olmadığını da bilmektir. 

Hani hayatında hiç çikolata yememmiş, çikolata görmemiş insana çikolatayı ne 
kadar anlatırsanız anlatın, onu görüp yemeden anlayamaz ya... Filistinli çocuk ya da 
savaşın içindeki çocuk da düşünde özgürlük görendir; ama ne olduğunu bilemez. 
Şekerli bir şeyler hayal eder uykusunda. Mavi gök altında herkes eşittir belki de onun 
dünyasında… Dikenli teller yoktur, geçiş noktaları kayıptır orada. Arabalar kurak yollarda 
ilerlerken taranmaz, evlerinin üstüne bomba yağmaz onun rüyalarında…  

Rüyaları gerçek olsun tüm çocukların. Uyanacakları güzel sabahlar, yanı başlarında 
aileleri, oynamaktan korkmayacakları sokakları olsun… 

Çocukların çocuklara yaraşır bir hayatı olsun… savaş dursun, mermiler sussun… 
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Kirpinin 
Zerafeti
ve 
Gurmenin 
Son Yemeği

Bu iki kitabı birlikte yazmayı istedim .Çünkü Kirpinin 
Zarafeti biz de, Gurmenin Son Yemeğinden önce yayınlandı. 
Fakat yazılma tarihleri bunun tam tersi. Gurmeye Kirpinin 
Zarafetinde rastlamıştık. Kirpinin Zarafetinin  Reneé’sine ise 
Gurmenin Son Yemeğinde rastlıyoruz. Eğer her iki kitabı da 
okumadıysanız, arka arkaya okuyup keyfini çıkarın derim.

Kirpinin Zarafeti; Yazarının bir felsefe 
profesörü olması, edebiyatla felsefenin çok 
güzel bir harman oluşturmasını sağlamış 
bir romandır. Entelektüelliğini ustaca 
saklayan bir kapıcı ile bunu keşfeden 
küçük kız romanın baş karakterleri… 
Olaylar ikisinin ağzından aktarılır. 

İkisi de Paris’in en şık sokaklarından 
birinde oturmaktadır. Renée; 54 yaşında 
dul, hantal dıştan bakıldığında çirkin olarak 
tanımlanacak bir kadındır. Ama dıştan kirpi 
gibi dikenli bu kadın içten inanılmaz zarif 
zevkleri olan bir kadındır  ve herkesten 
gizlediği kitaplarla dolu bir odası vardır. 

Paloma ise aynı apartmanda oturan 
geçmişte devlet bakanlığı da yapmış olan 
bir milletvekilinin kızıdır. Ve  13 yaşına 
bastığı gün olan 16 hazirana kadar 
yaşamaya değer bir şey bulamazsa intihar 
etmeyi planlamaktadır. 

Alman filozof Kant ve Lev Tolstoy okumayı 
seven, kirpi gibi dikenli ama içi zerafet 
dolu Renée ve büyümüş de küçülmüş 
izlenimi veren Paloma’yı uzun zaman 
unutamayacaksınız.

Lale Celepoglu
@lalecelepoglu
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Paloma kitabın bir yerinde 
şöyle der; “Bayan Michel’de 
kirpinin zarafeti var: dışardan 
dikenlerle zırhlı, tam bir kale, 
ama bence içinde kirpiler 
kadar doğrudan bir rafinelik 
var. Onlar haksız yere 
duyarsız, uyuşuk görülen, 
şiddetle yalnız ve korkunç bir 
şekilde zarif hayvanlar”.

Renée’nin farkına ilk kez 
Paloma varır. Renée’nin 
kabuğunu kırmasına yardım 
ederken kendisi de hayatı keşfeder.

Reneé’yi bir kişi daha keşfeder daha sonra, kedisinin ismi nedeniyle... Romanın baş 
kişilerinden biri olan Japon iş adamı Kakuro Ozu, kedisine Lev Tolstoydan dolayı, Lev 
adı veren bir kapıcının nasıl biri olduğunu sorgulamaya başlar... Evet kapıcıdır ama evi 
bohem tarzındadır. Herkesten gizlediği odası kitaplarla doludur. Rus romancılara, Japon 
sinemasına bayılır.

Kitabı okumaya başlamadan önce kendinize bir fincan yasemin çayı hazırlamanızı 
öneririm... Bu kitabı okuduktan sonra çevrenize ve insanlara daha dikkatli bakmaya 
başlayacaksınız. Çünkü; Renée ve Paloma; iletişimsizliği  reddin  simgesi  gibi 
karşımızda durur… Kitap filme de alındı… Kitap uyarlaması filmler genelde tatmin 
edici olmaz ama Türkçe adı ” Yaşamaya Değer” olan bu filmi de mutlaka izlemenizi 
öneriyorum, çünkü çok başarılıydı. 

“Her şeyin, özellikle de hayata dair mutlak olguların ne kadar pamuk ipliğine bağlı 
olduğunu gösteren nefis bir kitap” (Le Soir)
“Yılın keşfi” (Le Figaro)

Gurmenin Son Yemeği; Kirpinin 
Zarafetinden önce yazılmış. Reneé ye 
bu kitapta rastlamış olmamız yazarın 
kitaplarında devamlılığı sevdiğini 
gösteriyor ki ben de çok severim. Sanki 
yolda bir tanıdığa rastlamış gibi hissederim 
kendimi…

Felsefeci olduğunu bildiğimiz  yazar bu kez  
bizi basit lezzetlerin ardından düşünsel 
derinliklere atıyor.. Fransa’nın en ünlü 
gurmesi, tanrıcılık oynamayı bırakıp bu 
kez ölüm döşeğinde, ağzında kalacak 
son lezzetin peşinde varoluşçuluğun 
sınırlarında geziniyor. Size tavsiyem bu 
güzel romanı okuyun ama aç karnına 
okumayın... Lezzetin ağızda ve zihinde 

bıraktığı izin peşinden, hayatının son gününde bile giden gurmenin  sözcüklere döktüğü 
tatları tadın... Kitapta bizim lokmaya da rastlamak çok keyifli oldu.

 “Bahçede dalından koparılır koparılmaz yenen çiğ domates; basit duyguların bolluk 
ve verimlilik zirvesi, ağızda yayılan ve özünde bütün zevkleri birleştiren şelale. Gergin 
kabuğunun biraz veya tam gerektiği 
kadar direnmesi, ağızda eriyen eti, 
dudakların kenarından akan ve 
parmakları lekeleme endişesi olmadan 
elin tersiyle silinen o çekirdekli likör ve 
içimize doğanın sellerini, şelalelerini 
boşaltan o kırmızı küçük yuvarlak: işte 
domates, işte yaşanılası serüven.”

kitaptan  domatesin  tasviriydi, diğer 
yemeklerin tasvirinin nasıl olduğu 
konusunda bir fikir vermiştir sanırım

Umarım bu iki kitap ve film, hem 
görsel hem düşünsel  anlamda hoş 
vakit geçirmenizi sağlar. 
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Yaz Tatillerim 
Birbirinin 
Aynı Geçiyor. 

Bundan hiç de şikâyetçi değilim. Her yaz koş koşa Yalıkavak’a 
geliyoruz. Giriş kapısını begonvillerin çepeçevre kapladığı, 
bahçesinde mercandan zakkuma, Japon gülünden 
sardunyalara, rozetten yasemine pek çok çiçeğin bulunduğu bir 
evimiz var. Ev derken, öyle büyük, kocaman bir yer değil. Tam 
tersine, küçük, kutu gibi (yoksa sefertası mı desem) bir ev. Bahçe 
ve çiçekler tabii ki annemin emeği.

Buraya her yaz, önce annemle ben geliyor, 
evi açıyoruz. “Açıyoruz” derken, anneme 
yardım ediyorum.  Bizim evde patron 
annemdir, o ne derse o olur. 

Ev düzenlendikten sonra da kızım, 
kardeşim, eniştem, yeğenim ve teyzem 
gelir. Herkes bu minicik evin muhtelif 
odalarına yerleşir. 

Evimiz açık denize bakan bir koyda 
olduğundan denizimiz tertemiz ama 
dalgalı. Her sabah yaptığım ilk iş denize 

girmek çünkü denizi sakin olarak 
yakalayabildiğim tek zaman dilimi bu. Ben 
sakin denizde yüzmeyi sevenlerdenim. 

Dalgalarla boğuşmaktan keyif almıyorum. 
Evdekiler daha cesur, onlar öğleden sonra 
denize gidiyorlar, bense o saatlerde eve 
dönmüş oluyorum.

Zerrin Dağcı
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Bu ev bana hep eski yaz tatillerimizi 
hatırlatır. Kalabalık, herkesin bir arada 
olduğu, büyük sofraların kurulduğu, 
herkesin her işi yaptığı eski zaman 
yazlarını. Sabahları her odadan birilerinin 
çıkması, akşam uyurken yan odada 
birilerinin olduğunu bilmek hepimize 
mutluluk verir. En güzeli de kızarmış 
ekmek kokusu veya pişmekte olan reçelin 
kokusuyla uyanmaktır. 

Verandada yaptığımız her kahvaltı, Pazar 
kahvaltısı tadında. Elden ele dolaşan 
zeytin, reçel, tereyağı, ve kaymak 
tabakları, taze salatalık, domates, biber 
ile yumurtadan yapılan yemekler, önce 
kokularıyla sonra da tatlarıyla herkesi mest 
eder. 

Kahvaltıdan sonra kahve saati geliyor. 
Kahve derken tabii ki Türk kahvesi. 
Kahve,  verandadaki salıncakta sallanarak 
ya da büyük minderlere gömülerek 
içiliyor.  Kahve içerken evimizin üzerinden 
uçan kırlangıçları izlemek büyük keyif.  
Kırlangıçlar bahçede pike yaparken 
neredeyse gelip omzumuza, kolumuza 
konacaklar. O kadar insana alışıklar.
Bir de beyaz baykuşumuz var. Kâh bizim 
eve, kâh komşu evlere konuyor. Öyle 
sevimli, öyle şeker ki. Bir seferinde sabaha 
karşı eve dönüyordum, yol kenarında 
arkadaşıyla yan yana durmuş, gelen geçen 
arabaları izlerken rastladım. 

Bahçeye her baktığımda “dikili ağaçlarım” 
olan üç adet zeytin ağacını gururla 
izliyorum.

Bizim bu taraflarda akşamları güneş çok güzel batıyor. Güneşin batışını izlemek için 
herkes Gümüşlük’e filan gidiyor ama bizim verandaya çıkmamız kâfi. Evden gün batımı 
çok güzel izleniyor. Bizim için bu bir ritüel oldu artık. Evde kim varsa verandaya dizi dizi 
diziliyoruz. Elimizde fotoğraf makineleri… Batan güneşe kimimiz alkış tutuyor, kimimiz 
el sallıyor, kimimiz yarın yine gel diyoruz.

Sonra ver elini Yalıkavak Lokantaları. Ya da Turgut Reis, Gümüşlük, Bodrum, Gümbet. 
Menümüz “balık olsun, ne olursa olsun” şeklinde. Ha bir de kabak çiçeği dolması. 
Şiir gibi bir şey. Yemek çıkışı, gittiğimiz yerin ara sokaklarında dolaşma, özellikle 
boncukçulara girip çıkma, bir şey satın almasak da dükkân sahipleriyle ahbaplık etme…
Gece eve döndüğümüze yine bahçe, veranda ve salıncak sefası. Dileyen dilediği 
köşeye yerleşiyor. Konumuz yıldızlar. Nasıl da çoklar ve nasıl da dünyaya yakın 
görünüyorlar. Yıldız kayarken dilek tutuyoruz. 

Baştan da söylediğim gibi, burada her yaz birbirine benzer geçiyor ve ben hiç şikâyet 
etmiyorum. 
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GELECEK DAHA NET
Gelecek Daha Net (GDN), yakın zamanda kurulmuş olan 

bir gençlik platformu. Türkiye’deki gençlerin doğru 
eğitim, meslek ve hayat seçimleri yapmalarını sağlamak 

üzere gençler ile iş dünyasından gönüllü meslek 
profesyonelleri özel olarak geliştirilen bir e-platformda 

buluşturuyor.

Gençler hayatlarının en önemli kararlarını alırken yalnız karar vermek durumunda 
kalabiliyorlar ve çoğu zaman da gerek eğitim sistemi, gerek ekonomik şartlar vb. 
nedeniyle bilinçli karar veremiyorlar. 

Gençler hayatlarıyla ilgili kararları verirken, kendilerini tanıma, meslekleri bilme,  
becerilerini sınama gibi alanlarda bazı belirlemeler getirmekte zorlanıyorlar. 
Etraflarından duyduklarıyla ve teorik bilgilerle hayatlarının en önemli kararlarını 
alabiliyorlar. Profesyonel hayatta olup da gönüllü olarak gençlere yol göstermek isteyen 
bir potansiyel de var. Bu iki kesim GDN ile bir araya getirilmiş. 

Üniversitelere gitmek, gönüllüleri gençlerle buluşturmak, meslek videoları çekmek 
gibi etkinliklerle gelişmek isteyen GDN platformu, bunu da online ve offline rehberlik, 
mentorluk, eğitimler, buluşmalar gibi araçları yaratıcı şekilde kullanarak yapmayı 
amaçlıyor.
Platformda binden fazla genç ve 400’ün üzerinde profesyonel hayattan gönüllü 
bulunuyor. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Gelecek Daha Net 
Platformunun Kurucusu Serra Titiz, projenin amacıyla ilgili şunları söylüyor: 

“Gençler, hayatlarıyla ilgili kararları verirken, bilgi ve yönlendirmelere ulaşamıyor. 
Üniversite mezunlarının %70’i okudukları bölümde çalışmıyor. Diğer taraftan 
aynı zorluklarda yaşamış profesyoneller de gençlerle tecrübelerini paylaşacakları 
mekanizmalara ihtiyaç duyabiliyor. Gelecek Daha Net, 14-30 yaş arasındaki gençleri ve 
gönüllü profesyonelleri, internet ortamında bir araya getiriyor. Bu platformda buluşarak, 
zaman ve mekân sınırı da kalkmış oluyor.”

NE OKUSAM, NE OLSAM? 

GDN’nin destekçisi olduğu, tasarım ve kürasyonunu 
TurkishWIN ve TÜSİAD’ın yaptığı projede, iş 
hayatında başarıya ulaşmış çeşitli meslekten 52 
kişiye ‘Ne okuyup? Ne olduğu?’ soruldu. Hazırlanan 
videoların, kariyer yolunun başında olan veya 
kariyerine farklı bir yön vermek isteyen herkes için 
ilham vermesi hedefleniyor.

ROCHE İLE VİDEO ÇEKİMLERİ 

Gdn, Roche Türkiye ile çalışanlarının kendi 
mesleklerini anlattığı videoların çekimini 
gerçekleştirdi. Tıbbi tanıtım temsilcisi, Medikal 
Müdür, e-Marketing Müdürü, Ürün Müdürü gibi 
mesleklerin bir günleri nasıl geçer, mesleğin olumlu 
ve olumsuz yanları nelerdir, bu meslekleri yapmak 
isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorlar 
sorularının cevabı platformdan öğrenilebiliyor. 

Platform, e-rehberlik, online eğitim, seminer, motivasyon sağlayan video arşivinin yanı sıra, Kurumları 
Tanı bölümüyle gençlerin kurumları ve kurumlardaki pozisyonları, bir günü nasıl geçirdiklerini, 
mesleğin olumlu ve olumsuz yönlerini tanımalarını sağlıyor. İş ve staj olanaklarına da bu platforma üye 
olarak ulaşılabiliyor.

http://www.gelecekdaha.net/
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4. ULUSLARARASI 
‘CENGİZ AYTMATOV’ 

ŞİİR ÖDÜLÜ

Ünlü Kırgız yazar, çevirmen, gazeteci, şair ve politikacı CENGİZ AYTMATOV anısına 
düzenlenen ‘’4. Uluslararası Cengiz Aytmatov Şiir Yarışması 2014 Etkinliği’’ tüm şiir 

severlerin katılımına açıktır. 

Tüm katılımcıların şiirleri antoloji kitabı olarak basılarak 2 adet gönderilecektir. 
Türkiye’de uluslararası bir jüriye sahip olan ilk şiir yarışmasıdır. 

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200 den fazla şairimizin katıldığı etkinliğimiz siz değerli 
sanatseverlerin ve şairlerin desteği ile büyümeye devam ediyor.

Yarışmanın Amacı; 

-Türk dünyasına, genç, yeni ve yetenekli 
şairleri kazandırmak. 
-Fırsat eşitliği sağlayarak daha önce kendini 
gösterememiş olan şairlerimizin toplum 
içinde hak ettiği yere ulaşmasına vesile 
olmak. 
-Türk şiir hayatına yeni eserler kazandırmak. 
-Türkçemize güzel, içeriği zengin şiirler 
katmak.

BAŞVURU TARİHLERİ: 15 TEMMUZ – 15 EYLÜL 2014
SONUÇLAR; 18 EKİM 2014 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR.

CENGİZ AYTMATOV ŞİİR ÖDÜLÜ JURİ ÜYELERİ;

Doç. Dr. Fadıl HOCA         
Valentina BOJİNOVSKA       

Sunay HATİPOĞLU
Makpal CUMABAY
Enver İZMAİLOV

Ferida DURAKOVİC

TOPLAM ÖDÜL TUTARI 5.000 TL

1. ESER 2.500TL
2. ESER 1.500TL
3. ESER 1.000TL

3 ADET MANSİYON ÖDÜLÜ

DESTEK VEREN KURUMLAR:

1-PEN RUSSİA (RUSYA YAZARLAR BİRLİĞİ)
2-TÜRK KONSEYİ - TÜRK KENEŞİ

3-UFUK DERNEĞİ
4-FK GROUP EMLAX

5-İSTANBUL ŞİİR AKADEMİSİ

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.istanbulsiirakademisi.com 

ESER GÖNDERİM ADRESİ:
editor@istanbulsiirakademisi.com 

istanbulsiirakademisi@hotmail.com
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Sakuralar’ın 
Ülkesi 
JAPONYA

Her yeni bir ülkeyi gördükçe ve gezdikçe anladım ki, 
insanoğlunun öğreneceği çok şey var. İnsani değerlere saygı 
duyduğumu zannediyordum ama Japonlar kadar olmadığını 
bu seyahatte öğrendim. Bu yaşımda bunu diyeceğimi hiç 
düşünmemiştim. Japonya denince eskiden aklıma atom bombası 
ve deprem gelirdi. Buraya seyahat edeceğimi geçmiş yıllarda 
düşünmemiştim. Meşhur gezi grubumla Nisan’da sakura 
zamanının sonunu yakalayabildiğim için çok mutlu olmuştum. 
Bunu yapabildiğim içinde çok şanslıydım. Hele de Japonya’yı 
göreceğim için şansım ikiye katlanmış olarak düşündüm. 

Japonya gezimi sizlerle daha önceki 
yazılarım gibi paylaşmayacağım. Çünkü 
burada yaşadığım ve gözlemlediklerimi 
anlatacağım. Japonya’nın Osaka şehrindeki 
Kansai havaalanına indiğimizde on iki 
saati uçakta tamamlamıştık. Üstüne de 
altı saatlik zaman farkını koyarsak, bayağı 
yorucuydu. İlk gözlemlediğim havaalanı 
pırıl pırıl ve tuvaletlerin otomatik ısıtıcılı 
olmasıydı. Para bozdurmak için vezne 
kuyruğuna girdiğimizde her veznenin 

başında bir Japon görevlinin form 
uzatması ve herkesle sırayla tek tek 
ilgilenerek formun nasıl doldurulması 
gerektiğini anlatması, sonunda da 
eğilerek selam vermesi şaşırdığım ikinci 
şey oldu. Bu şaşırmış halimle dışarı 
çıktığımızda her açık alanda rahatça sigara 
içebileceğimizi zannederken yanımıza bir 
görevli gelip saygıyla eğilerek sigara içme 
yerini göstermesiyle daha da şaşırdığımı 
düşünebilirsiniz.

Sema Büyüksıvacı
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Bir diğer detayımız akşamki yerel bir 
lokantadaki yemeğimizle ilgili. Dört 
kişilik masalara oturduk. İlk önce sıcak 
havlularımız dağıtıldı. Ellerimiz sildikten 
sona masayı inceledim. Masanın ortasında 
ocak ve üstünde içi su dolu tencere-
tava benzeri bir kap var. Bir kişi gelip 
içine soya sosu gibi bir sos dökerek ısıyı 
ayarlayıp ocağı yaktı. Sonra farklı soslar 
masaya geldi. Zaten masada ıslak havlu 
ve çubuklar küçük sosluklar vardı. Bizden 
kalkıp açık büfeye gitmemizi ve istediğimizi 
seçmemizi istediler. Açık büfede çeşitli 
çiğ sebzeler ve erişteler vardı. Bunlardan 

alarak masaya geçerken ellerinde bir 
tabakta incecik kesilmiş biraz yağlı 
dana biftekler geldi. Bunları kaynayan 
suyun içine sebzelerle birlikte atarak 
yenilecek kıvama gelene kadar bekledik. 
Çubuklarla bunları alıp sosların içine 
batırarak yemeğe çalıştık. Kaynayan suyun 
buharının sıcaklığı ve çubuklarla yemek 
hayli yorucuydu. Yemekler yendikten sona 
yeşil çaylı dondurmanın içimi ferahlattığını 
söyleyebilirim. Üstüne de yeşil çay içince, 
yorgunluğumuz gitmiş oldu.

Japonya seyahatimiz on iki gün sürdüğünden ve her gün otobüsle şehirlerarası yol 
yaptığımızdan ve her şehirde Tokyo hariç bir gün kaldığımız için gezdiğim gördüğüm 
şehirlerin isimlerini yazacağım. Bu şehirlerdeki ne kadar bahçe ve temple varsa 
hepsini gezdiğimizi de söylemeden geçmeyeyim. Ama benim için en önemlisi burada 
yaşadığım duygulardı. Osaka’dan ayrıldıktan sonra Okayama şehrine geçtik. Buradaki 
Korakuen Garden’da dolaşırken Japon bahçe sanatının origamı ve ikebanadaki gibi 
muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Sırasıyla Kurashiki, Seto Island Sea, Hiroşima, 
Mıyajıma, Kyoto, Kanazawa, Shırakawago, Lake Suwa, Fuji, Hakone, Tokyo ve Nikko’yu 
gezdim. Şehirlerinden en beğendiğim büyük şehri Kyoto’ydu. Ayrıca dağların arasında 
ve Unesco’nun koruması altında olan eski bir köy olan Shirakawago’yu da özellikle 
belirtmeden edemeyeceğim.
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Hiroşima denince hemen akla atom 
bombası geliyor. Gelmemesi imkânsız. 
Bu şehri yakından görmek beni çok 
duygulandırmıştı. Yeşillikler içerisinde 
ortasından nehir geçen bu güzel şehir, 
o mahvolmuş şehir görüntüsünden tek 
bir yapıyı ibret olarak bırakmış… 

Bu yapının etrafını demirliklerle 
ve binbir renkteki çiçekler arasına 
almışlar. Yapının biraz ilerisinde 
savaş zamanından kalan insanların o 
günlere ait yazı ve resimleri bulunuyor, 
ailesini savaşlarda kaybetmiş 
kişilerin hazırladıkları dosyalar orada 
sergileniyordu. Biraz daha ileri 
yürüdüğünüzde anıtlar karşınıza çıkıyor 
ve bu anıtlara asılmış rengârenk 
origamileri görüyorsunuz. Her anıtın 
başında yoldan geçenlerin durup dua 
ettiği ve öğrenci grupların ziyaretlerine 
tanık oluyorsunuz. Biraz daha ileri 
yürüdüğünüzde şehrin ortasına yapılmış 
müzeyi görüyorsunuz. Müzeye girince 

onlara yapılan insanlık ayıbından utanmanız için her şeyi gözler önüne serdiklerini 
hissediyorsunuz. Ne kadar özür bile dilense, bu ayıbı örtecek hiçbir şeyin olmadığını 
düşünüyorum. Her yerde kapkara erimiş demirler ve bina taşları… Camekanların 
arkasında topak olmuş saçlar, yırtılmış kıyafetler ayakkabılar, sefer tasları ve içindeki 
kömür olmuş yemekler, vücutlarındaki tahribatların resimleri ve daha niceleri… 

Burada gördüklerimizin etkisi hepimizi öyle etkiledi ki, bir müddet kendimize gelemedik. 
Fakat Japonların bu kadar kısa zamanda toparlanıp, dünyanın büyük devletleri arasında 
yer almasını, burayı görünce daha iyi anladım…
Hiroşima’da konakladıktan sonra ertesi günü Miyajıma adasına gitmek için hızlı trene 
binmemiz gerekiyordu. Hızlı tren maceramız da şaşkınlığımın bir örneğidir. Hızlı trene 
binmek için vaktinde istasyonda olmamız çok önemliydi. Rehberimiz o kadar stresliydi 
ki, biz bir anlam verememiştik. Ama görünce hak vermemek mümkün değildi. Hele de 
bizim gibi kuralları pek takmayan bir millet olduğumuzu düşündüğümüzde…
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İstasyonda grubumuzu ikiye ayırdı. İki ayrı vagondan binmemiz gerekiyordu. Çünkü 
inme binme olarak iki dakikamız olduğunu defalarca tekrar etmişti. Bizler de sırf rehberi 
tedirgin etmemek adına çok hızlı ve dikkatli hareket etmeye özen gösterdik. Hepimiz 
atıştırmalıklarımızı birbirimize ikram ederek sohbetimize devam ederken rehberimiz 
elinde iki ayrı torbalarla gelerek çöplerimizi koymamızı ve kesinlikle çöp yerine 
yolculuk halinde atmamamızı uyardı. İnerken atmamız gerektiği kuralını da öğrenmiş 
olduk. Ayrıca sigara içme kabinleri ve tuvaletleri o kadar temizdi ki, hayran kaldım… 
Japonya’da hiçbir ülkede görmediğim kadar düzen ve kural vardı. Hiçbir Japon bunlara 
uymamazlık yapmıyor ya da turistlerin de bunlara uymamasına müsaade etmiyordu.

Yollarda iki adımda bir sıcak kahve, su ve diğer içecekler için otomatik makineler;  
kapalı yerler için sigara alanları vardı.  Yolda yürürken, yanınıza bir dilenci gelmesi 
imkânsızdı. İster metropol şehirlerinde isterse en ücra köyünde böyle bir şeyle 
karşılaşma imkanı yoktu. Fiyatlar her yerde aynıydı. Pazarlık yapmadan bir ülkede 
dolaşmanın dayanılmaz hafifliği, sizlere hep alışveriş yapma güdüsü veriyordu.
Bütün gezdiğim şehirlerdeki temple ve bahçelerin güzellikleri, insan elinin neler 
yapabildiğini bizlere 
gösteriyordu. Tokyo şehrine 
geldiğimizde gökyüzünü 
gökdelenlerden görmeniz 
azalsa bile yeşilliğiyle, 
düzeniyle ve güvenilir 
biçimde hangi saatte olsun 
gezmek, beş, altı katlı asfalt 
yollarla, adaları birbirine 
bağlayan köprüleriyle trafiğin 
bunaltmadığı şehri görmek,  
“Vay be…” dedirtecek 
cinstendi. 
Her şeyden öte, insanlığın 
ne olduğunu anlamak için 
Japonya’ya gitmek ve onların 
kültürünü hissetmek başlı 
çok güzel bir deneyimdi…
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Madde 
Bağımlısı 
Olmayın!

Bir eşya sizi ne kadar mutlu edebilir ki? Cevabı çok basit onu 
kaybedene dek…

Ama yapmak isteyip de yapabildikleriniz; ömür boyu…

Sonuç eşyaları sadece araç olarak kullanmalı… 

Her insanın çocukluğundan beri yapmak 
istediği, olmak istediği bir şey vardır. 
Resim yapmak, müzikle uğraşmak, 
gezmek, pilot olmak, doktor olmak, ne 
bileyim işte öğretmen olmak falan. Bunları 
olabilmek veya yapabilmek için gereken 
tek şeyse azim ve kararlılıktır. 

Resim ya da müzik yapabilmek, bir 
hastayı iyileştirebilmek, bir çocuğa bir 
şey öğretebilmek, bir uçağı uçurabilmek 
için size gereken malzemeler olabilir. 
Bu sanatları ya da meslekleri en iyi 

onlarla yapabilir hale de gelebilirsiniz 
bir gün ve o alet ve edevatların başına 
her an her şey gelebilir (Her an sizin 
başınıza da gelebileceği gibi). Belki de 
kullanmakta olduğunu bu alet veya 
edevatın başına sizin dışınızda biri bir 
şey de getirebilir. Üzüleceksiniz illaki, 
alışkanlıklardan kurtulmak çok zordur 
çünkü. Ama sakın ha bunu hayat memat 
meselesine çevirmeyin. Nasıl olsa yerine 
yenisini bulabileceksinizdir. O aletin size 
kazandırdıkları, ve sizinleyken yaptırdıkları 
size kalsın, mutluluğu, hazzı, tatmini 
kalsın. 

Arzu Çevik
@kacikmorcorap
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Büyük bir kısmımız bu tür olaylarda canını sıkar, bazen de hayata küser.
Bunun sebebi eşyalara bağımlılık, kendini, yaşamı unutmuşluk, zevklerden, 
tatminlerden uzaklaşmış olmanın getirdikleridir. Halbuki unuttuğumuz çok önemli 
duygular bunlar.

Bir kimse mutluluğu orada burada bir eşyada, bir malda sanır. Ama aslen içinde, 
yapabilip de mutlu olduğu anlarında saklıdır her şey. 

Bir resmi yapmış olmak, bir hastayı iyileştirmiş olmak, bir çocuğa bir şey öğretmek, bir 
uçağı uçurmaktır aslında sizi mutlu eden. Onu nasıl veya neyle yaptığınız değil.

Bunu fark eden insanlar, eşyalara bağımlılıklarını yitiren insanlardır aslında dünyanın en 
mutlu insanları. Çünkü egolarını tatmin etmiştir bu kimseler.

Ego ne kadar garip ve itici bir kelime de olsa aslında en önemli duygularımızdan biridir. 
Bizi başarıya bununla beraberde mutluluğa eriştiren geçiş devrelerinden biridir. Bir işi 
bir sanat eserini yapıyor olmanız sizin egolarınızı tatmin eder. Bu da başarıyı getirir, 
başarıda mutluğu.

Bazı insanlar vardır ki işlerini ya da zevklerini yaparken kullandıkları materyalleri 
fazla önemserler ve bunları bir şekilde kaybetmek onları üzer. Hatta bu materyalleri 
bir insan yüzünden kaybederlerse o kimseyi müthiş derecede üzerler. Kalbini kırarlar 
karşılarındakinin. Halbuki ne kadar önemsizdir yerine konulabilecek bir başka şey 
varken, bir insanın kalbini kırmak. 

Ne zamanki eşyaların bağımlılığından kurtulup, bunları paylaşabilme yetisine sahip 
olmuş insanlar oluruz o zaman mutluluğun kapılarını sonsuza dek açarız. Bunu 
yaparken de insanları kırmamış olur, arkamızda gereksiz pişmanlıklar bırakmamış 
oluruz.

Bir eşya sadece sizi mutlu edecek şeyler için araç olabilir, onu aldığınızda ki hazzın 
ortağı. Ama bunu hissettiren şey o değildir gerçekte; sizsinizdir, bir insan, bir canlıdır. 
Eşyalarınızdan vazgeçebildiğiniz sürece özgürleşecek, istediklerinizi daha güzel bir 
şekilde yapabileceksinizdir.

Doğaya ve bunun bir parçası olan insana saygınızı kaybetmeden, onlara sadece size 
aitmiş gibi davranmadan yaşadığınız hayat sizindir. Hazları, tatminleri, mutlulukları ile 
yaşam duygu çeşitliklerinden ibarettir. Yaşadığınız süre boyunca edinmeniz gerekenler 
eşyalar değil, mutluluklar olacaktır. 

“Ferrasini Satan Bilge”nin de dediği gibi; “Ben bir yaşam sanatçısıyım; benim sanat 
eserim, yaşamımdır.” Sizinde en ünlü eseriniz mutluluklarınız olacaktır, onlara ulaşmanızı 
sağlayacak eşyalar değil.
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Kibera

“Aman gitmeyin oraya, çok tehlikelidir o mahalle”. Böyle diyor-
du kime sorduysam, her nerede okuduysam. Oraya gittinmiydi 
sağ gelme ihtimalin azmış ya da paranı, kameranı orda bırak-
madan çıkmak. Nairobi’de 1 gün fazla kalmamızın sebebidir 
aslında Kibera’yı görmek istememiz.

Aytekin Bal

Belki de bir protesto idi bizimkisi. Fakir 
olanın illa tehlikeli olmadığını göstermek 
istiyorduk, en azından kendimize. Havuzlu 
bahçeleri, bekçili, şoförlü evlerin, geniş 
caddeli süslü sokakları olan mahallelerin, 
arşa çıkan yüksek binaların daha tehlikeli 
olduğuna inanıyorduk çünkü üçümüzde. 
Oralarda alınan kararlardı dünyayı 
yaşanmaz hale getiren... Şehir merkezinin 
hemen yanı başında bir teneke evler 
mahallesi Kibera. Güney Afrika’daki 
Soweta’dan sonra dünyanın en kalabalık 
ve sefil gecekondu mahallesi burası.  

2.5 kilometrekarelik alanda 1,5 milyon 
insanın yaşamaya çalıştığı bu mahalleye 
girdiğimde sefalet kelimesinin ne ifade 
ettiğini sorgulama ihtiyacı hissettim. Tek 
göz odalardan oluşan binlerce gecekondu. 
Gecekondu dediğime bakmayın. Üzeri 
tenekelerle kapatılmış çamurdan sıvama 
barınaklar. Evlerde su yok, tuvalet yok. 
Çoğunda mutfak yok. 30 kişiye bir 
tuvalet düşüyor mahallede. Tuvalete 
gitmenize gerek yok, ihtiyacınızı bir köşede 
giderebilirsiniz, ya da bir poşete giderip 
yola boşaltabilirsiniz burada.
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Tek başına Kibera’ya girmek büyük risk. Biz de burada yaşayan Muhammed’i ayarlayıp 
öyle giriyoruz mahalleye. Bölgeye girmeden hemen yakındaki bir benzin istasyonunda 
buluşuyoruz. Muhammed yanımıza tek çanta ve tek kamera almamızı ve her ikisini de 
kendisine vermemizi istiyor ilk başta ama biz dinlemedik kendisini. Çanta arkamızda, 
kamera boynumuzda. Tembihleri dikkate almadan ilerliyoruz toprak sokaklı mahallede. 
Ağır bir koku. Hayatımda bir çok farklı gerçeklikle karılaşmıştım dünyanın dört bir yanında 
ama burası hiç beklemediğim yerden gelen bir soru gibi oldu. Nasıl bir tepki vereceğini 
şaşırıyor insan bu keskin gerçeklik karşısında. Birini sindiremeden başka bir travma 
vuruyor Mike Tyson kroşesi gibi. Hayatın anlamını sorguluyorsun 100 kez her solukta. 
Algı eşiğiniz darmadağın oluyor her adımda. 

Radyo kanalı değiştirir gibi kulağa gelen farklı melodiler, yalın ayaklarıyla oraya buraya 
koşan çocuklar, başıboş / zayıflıktan ölmek üzere sokak köpekleri, dere kenarında çamaşır 
yıkayan kadınlar, sağlı sollu çinko plakalardan inşa edilmiş dükkanların önünde kurulmuş 
tezgahlarda satılan bin bir türlü eşya, giyecek, yiyecek, evlerin önünde fokurdayan 
tencerelerden yayılan kokular ve yüzlerdeki tanımlayamadığım onlarca ifade... yürüyoruz. 
En zor olanı kendiminkini tanımlamak, çaresizlik ve umutsuzluk en çok rastladığımdı 
sokakta.

Hayatımın en büyük, en unutulmaz şokunu da yaşadım burada. Ana sokakların birinde 
karşı kaldırımda yürüyen bir çocuğa seslendi Muhammet. Çocuk geldi. 17-18 yaşlarında 
zayıf bir delikanlı. “Merhaba” dedi. Türkçe. Senin benim gibi düzgün bir dille. Şaşkınlıktan 
“sen nesin, necisin” diyemedik. “Nerelisin” dedik kesik kesik. “Ben Kayseriliyim ama 
aslen Kenyalıyım” dedi. Kayseri’de imam hatip lisesi okumuş. Muhterem Hoca Efendi’nin 
okullarından birinde almış Türkçe eğitimini. Ne yalan söyleyeyim, bu mahallede bir kara 
çocukla Türkçe konuşmak hoşuma gitmedi değil. O an nereye konumlandıracağımı bir 
kere düşündüm bu misyoner okullarını. 

Facebook isimlerimizi aldık birbirimizin. Seneye üniversite okumak için İstanbul’a 
gelecekmiş. Belki yardımım dokunur.
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Merakımızı, heyecanımız ve şartlar ne olursa olsun içimizdeki insan sevgisini fark eden 
Muhammed her yeri göstermek istedi bize. 5-6 saat kaldık mahallede. Sokak sokak dolaştık 
bölgeyi. Hatta akşam ettik. Her an her şey olabilir gibiydi ama alışmıştık biz. Çocuklarla 
oynamaya bile başlamıştık. Evine götürdü Muhammed bizleri. Ailesiyle tanıştık. Eğilip 
elini öpünce babaannesinin, kilometrelerce yol mesafe kat etmiştik sanki aramızda. Eski 
hikayelerini anlatıyordu babaanne, biz ikram ettiği kompostoyu içerken.

Eskiden sula kesilirdi mahallede, o yüzdendir annem küvette su biriktirirdi çoğu zaman, 
bizim evde küvet içine girip yıkanmak için değil, su biriktirmek için kullanılırdı hep 
90lı yıllarda. Yıkanmak lüks gelirdi içinde. Sular belki bir iki saat akar sonra günlerce 
gelmeyebilirdi. Oturduğum semte Kuruçeşme denmesini suların kesilmesine bağladığımı 
hatırlıyorum ama alakası yok, İstanbul’un çoğu mahallelerinde aynı idi durum. Akmayan 
muslukların başında sıralı bidonlar beklerdi. Bir de tankerlerle su getirirlerdi mahalleye. 
Tanker mahalleye yanaştımı bastırırdı mahallelinin sesi tankerinkini. Acayip bir heyecan, 
bağrışmalar, koşuşturma. Bidonunu şişesini alan dizilirdi rengarenk tankerlerin arkasına. 
Ben beklerdim sırada annem diğer bidonları almaya giderken eve. Çok zevkliydi durum 
benim için, süper bir curcuna. Herkes burda. Kadınların sıra kavgası... Evde çizgi filmi 
bırakıp gelmediysem saatlerce bekleyebilirdim sırada. Bir de çeşmemiz vardı aşağı 
mahallede, Yakupların hemen kapısında. Adı: acı çeşme. Çocukluğumun en önemli 
noktalarından biridir acı çeşme.

Saatlerce oyunlar oynardık yanında yöresinde. Sonra da kana kana içerdik ağzımızı 
dayayıp musluğa. Yine sular kesilince kova kova dizilirdik çeşmeye tüm mahalleli. Cihan 
Hala (herkes Caan Hala derdi kendisine) da o mahallede yaşardı. Anneme sordum şimdi 
Hisarüstü’nde diğer kızında kalıyormuş. Yaşlanmıştır kesin. Elindeki süpürgesini kaç defa 
fırlattı bize bilmiyorum, top oynamamızı istemezdi o taraflarda. Evi hemen çeşmenin 
ilerisinde. Kova kova dizildimi mahalleli acı çeşmeye, hemen gelip ön sırada olmak ister-
di Caan Hala. Sonrasını siz tahmin edin. Çeşmenin kendi mahallesinde bulunmasından 
dolayı sahiplenirdi suyu. Sıra beklemeden alıp gitmek isterdi. Halbuki Yakup’un dedesi 
Robert Koleji’nin olduğu taraftan çekmiş çeşmenin suyunu yıllar önce. Yakup’un annesi 
bile sıra beklerken Caan Hala’nın bu kavgasına sinirlenirdim hep. Çok kızardım. Zaten 
top oynamamıza da kızıyordu. Gariptir, hayatımda ilk defa Kibera’da hak verdim Caan 
Hala’ya. Keşke Afrikalılar da mahallelerinde, ülkelerinde kıtalarında bulunan altınları, 
elmasları, madenleri başka mahallelerden, ülkelerden, kıtalardan gelenlere vermesey-
di diye düşündüm bi an, fotoğrafta gördüğünüz çocukları görünce elinde bidonları su 
almaya giderken çeşmeye... 
Belki de Caan Hala haklıydı!
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Ağustos Lezzetleri…

Yaz meyveleri nasıl güzeldir. Canlı canlı renkler, çeşit çeşit lezzetler, 
sulu sulu… Doğanın resim paleti gibi… Biz de düşündük ki yazın sonuna 
doğru bu meyvelerden tablo gibi tarifler yapalım evlerimizde… İşte 
başlıyoruz…

Kız Çocukları

kizcocuklariyiz@gmail.com
facebook.com/KizCocuklari
twitter.com/KizCocuklari
instagram.com/kizcocuklari
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Meyveli tart
Hamur için:
10 corba kaşığı un
3/4 paket margarin
1 yumurta
1 paket Vanilya
Un ile margarini bıçakla kıyalım. Yumurta 
ve vanilyayı ilave edip hamuru yoğuralım. 
Tart kalıbına hamuru yerleştirip, yağlı 
kağıt ile kapatalim. Üzerine nohut koyalım 
ki hamur pişerken fazla kabarmasın. 
Önceden ısıtılmış 180’C fırında pişirelim.
Krema için:
1/2 lt süt
1 su bardağı şeker
3 çorba kaşığı un
1/4 paket margarin

Süt, şeker ve un ile kremayı yapalım. 
Ocağın altını kapattıktan sonra margarini 
ilave edip çırpalım. Soguduktan sonra 
tartın üzerine yayalım. Üzerine arzu 
ettiğiniz mevsim meyvelerinden döşeyelim. 
Yıkanmış, kurutulmuş ve isteğe göre 
dilimlenmiş olacak unutmayalım.
Tartımıza son dokunuşu jöle ile yapacağız. 
Marketlerde satılan paketli hazır 
jölelerden istediginiz çeşiti alabiliriz. 
Kutularin üzerinde yazılı tarifine göre 
uygulayıp meyvelerin üzerine sürelim ve 
buzdolabında soğutalım. Resim paleti gibi 
olmadı mı cidden :)

Kayısı reçeli

1 kg kayısı
1 kg şeker
1 limon

Kayısıların kabuklaını incecik soyalım. Temiz bir çivi yardımıyla kayısıların bütünlüğünü 
bozmadan çekirdeklerini çıkaralım. Akşamdan şekere yatıralım ki sabaha kadar iyice 
sulansın. Kayısıları ocağa alıp kaynatmaya başlayalım, üzerinde biriken köpüğü kevgirle 
alalım ve bir iki taşım kaynadıktan sonra limon sıkalım, ateşi kapatalım. Ilıdıktan sonra 
tepsiye alıp üzerine temiz bir tülbent koyalım. Bir iki gun güneşte pişirelim. Bu arada 
ara sıra kayısıları ön arka çevirmeyi unutmayın kıvama gelince kavanozlara koyalım. 
Tülbent reçele bulanırsa arılar gelir, dikkat edelim.
Ağustosta reçel yapmak güzeldir…
Sofralarınız sevgi dolsun, bereket taşsın…
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Duygularının 
Efendisi 
Olmak!

Ne kadar iddialı değil mi?
Bence de…
Duyguyu tanımlamanın hayatımızdaki en zor unsurlardan biri 
olduğunu düşünüyorum.

Ne dersiniz?

Üstelik kendi duygularımızı bile 
tanımlayamazken nasıl da, başkalarınınki 
için rahatça yorum yapabiliyoruz. 
Hiç düşündünüz mü?

Kızım, sinek, böcek vb haşaratlardan 
inanılmaz şekilde ürker.

Evdeki yardımcımız sürekli ona “ korkacak 
ne var Nirvana?” deyip duruyordu. Kızımın 
pedagoğunun aklımdan hiç çıkmayacak bir 
cümlesi var.

“ Ne yaparsanız yapın Başak Hanım. Ama 
asla birinin duygularını yok saymayın” 

Merak edip sordum kızıma.

“Sinek görünce ne hissediyorsun?” diye.” 
Korkuyor musun?” dedim.

“Hayır korkmuyorum. Tiksiniyorum” dedi.

Bambaşka bir duyguydu hissettiği. 

Korkmakla, iğrenmek farklıdır.

İşte tam da bu nedenle;  başkalarının 
duygularını tanımlamaya çalışmayı bırakıp, 
kendi duygularımızı isimlendirmek lazım.

Duygularımızı tanımlayabilmenin 
hayatımızdaki öneminin farkında mısınız?

Başak Tecer
@basaktecer
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Duygusal Zeka eğitimlerinin yapmamız gerekenlere odaklandığı fark etmiştim bu konuda 
eğitim yazarken. Yani duyguları yönetmeye.

Bence fazlasıyla sondan başlamak olurdu bu. Zira konu, duygularımızı tanımlayabilmekle 
başlıyor.

Eğitimlerde katılımcılara sorduğum ilk soru ;  “Nasıl hissediyorsun?” olur.

Aldığım cevap ise çoğunlukla;

“ İyi, fena değil” falan…

İyi ne?
Belli değil.
Ya da “yorgunum. Enerjim yok…”

Yorgunluğun; bir ruh hali, bu ruh haline sebep olan “Bıkkınlığın” ise bir duygu olduğunu 
bilmiyoruz sanki.

Ya da sıkça hissedilen öfke duygusunun bizi “ asabi” bir mizaca dönüştürdüğünü.
Duygularımızın fizyolojik sebepleri olsa da; yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalığı vb gibi.
Sıkça hissettiğimiz duyguların fizyolojimize etkisi olduğunu da bilmek gerekiyor.

Mesela; boyun ya da bel fıtığı rahatsızlığı, büyük ölçüde hayatta fazlasıyla sorumluluk almak 
ve kontrol etme isteğimizin olmasından kaynaklanıyormuş. Ya da öfkeyi halledemiyorsanız; 
sürekli mide ve bağırsak gazı çekip, şişkin bir karınla dolaşabiliyormuşsunuz.
Sıkça sesiniz kısılıyorsa mesela istediğiniz halde kurmadığınız cümlelerden…
Duygu hızla gelip geçerken, ruh halimiz daha uzun süre kalıcı oluyor.
Duygularımızın altında yatan bir düşünce sistematiğimiz olduğunu biliyor muydunuz?
Düşünce sistematiğimiz beynimizin programları gibi bir şey aslında. Ve büyük ölçüde 
alışkanlıklarımızla ilgili.

Düşünme alışkanlıklarımız:
•             “ Kimseye güven olmaz” mantığında çalışan bir inanç sistemimiz; bizi şüphe, 
korku ve endişe duygularının esiri edebiliyor mesela.
•             Ya da “ herkes hata yapabilir” düşüncesi hoşgörü ve merhamet duygusunu daha 
sık yaşamamıza sebep olabiliyor.
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“Ne düşünürsek o olur gibi, ne düşünürsek onun yarattığı duyguyu besliyoruz” bir nevi.
Duyguların bağımlılık yarattığını biliyor musunuz?
Hangi duyguyu sıklıkça hissediyorsak beynimizde ona bir nörolojik yol açıyoruz. Ve bir 
süre sonra bu alışkanlığımız haline geliyor.
O “ Sulu gözlüdür” ya da “ gülmeden duramaz” derler ya…
İletişiminizin gücü; karşınızdakilerde bıraktığınız duygularla ilgilidir.
Hayatınızda aklınızda kalan anıları bir düşünün. Kaç yaşınızda olursanız olun, 
hatırladıklarınızın arkasında mutlaka bir duygu vardır.
Mesela rahmetli anneme; ben 2 yaşındayken rahmetli dedemle bahçede yaşadığım anıyı 
anlattığımda inanamamıştı.

“ Hatırlıyorum, anne “. Dut ağaçları vardı ve ben dutu çok severim. Dedem, elinde 
bastonuyla ağaç dallarına vurup, dutları dökmüş ve çeşmede yıkayıp, elleriyle bana 
yedirmişti. Sonra etrafı mavi kenarlı, büyük beyaz bir tasta ben onun kel başını yıkamıştım. 
O sabunun kokusu hala aklımda”
Her duygunun ardında DNA hücrelerimiz kanalıyla nesilden nesile aktarılan bir bilgi vardır.
Bazı toplumların  neden cimri bazılarının neden hırçın ya da eğlenceli olduğunu izah 
edebileceğimiz kadar etki eden duygusallıklardır bu bir nevi….
Duyguları tanımlamanın bir matematiği olduğunu eğitimi yazarken anladım.
Nasıl mı?
Mesela ;
Nefret= Öfke+ iğrenme
Kıskançlık= Kaybetme korkusu+ öfke
Korku> Güven= Boyun eğme
Güven>Korku= Teslimiyet
Duygular bir süreç işlermiş.
Hayal kırıklığı – Adaletsizlik(haksızlık hissi) – Kızgınlık- ÖFKE
 
İşe yarayan ve yaramayan duygular vardır. Hoşgörü, merhamet veya nefret, kin, kıskançlık 
gibi…
Ben çok duygusalım diyenlere sorum:
“ Hangi duygunun duygusalı?”
İşte bütün mesele bu!..

Martı Ağustos 2014
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Çocuklar Gülsün Diye 
Derneği Soma’yı 

unutmadı

2011 yılında kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdüren 
Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına 
katkıda bulunmayı amaçlıyor. Dernek, şimdiye kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde 22 
anaokulu inşaatını tamamlayıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gerekli malzemelerle dona-
tarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti. 22 Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda toplam 
1000’e yakın 0-6 yaş grubu çocuk okul öncesi eğitim almayı sürdürüyor.

Martı Ağustos 2014
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Kurulduğu günden bu yana olumsuz sosyal olayların ardından o bölgelerdeki çocuklara 
ulaşmayı öncelikli sayan dernek, Van depremi ve Bilge Köyü katliamının ardından Van 
ve Mardin’de de anaokulları açtı. Çocuklar Gülsün Diye Derneği son olarak 13 Mayıs’ta 
Soma’da meydana gelen kazanın ardından Soma’da da bir anaokulu açmak için kolları 
sıvadı. Toplanan bağışlarla Temmuz ayında inşaatına başlanan okulun  yeni eğitim-
öğretim döneminde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. 100 çocuk kapasiteli olarak yapılan 
anaokulu, diğer Çocuklar Gülsün Diye anaokulları gibi, açılışının yapılmasının ardından 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Sanatçı Gülben Ergen konu hakkındaki görüşlerini 
şu sözlerle ifade ediyor: “Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak inanıyoruz ki gerçek 
madenimiz çocuklar... Ve okul öncesi eğitim onların ilk işlendiği yer.  Bu yüzden Çocuklar 
Gülsün Diye açtığımız anaokullarının son halkasına SOMA’yı ekliyoruz.  Bu kez yitirdiğimiz 
şehit madencilerin Çocukları Gülsün Diye... Okulumuzun yapımına katkıda bulunan tüm 
kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Martı Ağustos 2014
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Yalnızca kahramanlarının bağışlarıyla ayakta duran Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin 
Türkiye’nin dört bir yanında yapmaya devam edeceği anaokullarının yapımına katkıda 
bulunmak isterseniz CGD yazıp Turkcell 1234’e veya Vodafone-Avea 2345’e SMS 
gönderebilirsiniz. (5 TL+2 SMS olarak ücretlendirilir.)
Çocuklar Gülsün Diye Derneği için bağış yapabileceğiniz banka bilgileri ise şöyle: 

Cocuklar Gulsun Diye Dernegi
Garanti Bankası Akmerkez Şubesi
TL IBAN NO : TR22 0006 2001 3140 0006 2222 22
USD IBAN NO : TR76 0006 2001 3140 0009 0222 22 
EUR IBAN NO : TR49 0006 2001 3140 0009 0222 23
Yurtdışı Gönderileri İçin Swift(BIC) Kodu : TGBATRISXXX

soma
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Harun Sönmez 
hayallerinin peşini bırakmadı, kendi 

besteleri ile ilk albümü 
‘ÖNCE’yi gerçekleştirdi. 

Persona’nın ilk albümü “Önce”  2014 Haziran’ının son günlerinde müzik marketlerde ve dijital 
ortamda yerini aldı. Albümdeki tüm parçaların söz ve müzikleri grubun kurucusu Harun 
Sönmez’e ait. 2014 Mart’ında uzun zamandır üzerinde çalıştığı albümü için müzik Studio 
18’de kayda girdi. Direktörlüğünü Levent Büyük, düzenlemelerini ise Bora Küçükyılmaz’ın 
yaptığı ‘Önce’ albümü We Play etiketi ile geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine 
sunuldu.

Grubun deneysel olarak tamamladığı konsept albüm, standart rock veya klişeleşmiş 
mısra-nakarat düzeni üzerine kurulu şarkı yapısına karşı kendi standartlarını belirlemeyi 
hedefliyor. Tek bir hikaye üstüne kurulu beş parçayı bizlerle paylaşan “Önce” albümü, 
başarılı kurgusuyla dikkat çekiyor. Albümün şarkıları kendine has tınılarının yanı sıra klasik 
rock, deneysel rock ve avangart unsurlar 
barındırıyor. Klasik progresif rock albümlerinde 
sıklıkla rastladığımız; değişken melodiler, 
ritimler, tekrardan kaçınmalar ve sözlerdeki 
soyut kavramların yanı sıra ülkemizde örneğine 
nadir rastladığımız konsept bir hikayeyi bizlerle 
paylaşan albüm, farklı bir tarzı olmakla birlikte 
Anadolu rock’ın altın çağı olan 70’li yıllara 
selam gönderiyor.

Aktif olarak müzik üretmeye devam etmekte 
olan Persona, şu anda Harun Sönmez (Vokal, 
Elektrik Gitar), Recep Sabur (Davul), Toprak 
Işık (Bas Gitar)’tan oluşmaktadır.

Martı Ağustos 2014

HARUN SÖNMEZ
1975 doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
2000 yılından beri reklam ajanslarında Grafik Tasarımcı olarak çalışmaktadır. 
Progresif rock grubu Nemrud’un kurucu üyelerinden olup, 2010 yılında Fransız Musea 
Records tarafından yayımlanan grubun “Journey of The Shaman” adlı ilk albümünde yer 
almıştır. Müzik kariyerine farklı bir çizgide devam kararı alan Harun Sönmez, Persona 
grubunu 2012 yılında kurmuş ve kendi besteleri üzerine çalışmaya başlamıştır.
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Özlen Öncel
@kokossavar

Şimdi herkesten bir ricam var. Daha doğrusu minik bir 
egzersiz diyebiliriz. Özellikle kadınlara sesleniyorum, en çok 
onların yapması gerekiyor bu egzersizi. Omuzlarınız geride 
ve karnınız içeride olacak şekilde dik durun. Diyaframınızı 
iyice doldurmak için derin ve güçlü bir nefes alın. İçinizde 
yeterince hava olduğundan emin olduğunuzda kocaman bir 
kahkaha atın. Ağzınızı olabildiğince açın, sesinizin damağınıza 
ve burnunuza çarpmasını sağlayın. Öyle bir kahkaha atın ki, 
sesiniz bulunduğunuz yerden Ankara’ya kadar duyulsun.

Ay 
Gülesim 
Var!

Yıllar geçtikçe bir garip hal alıyor insan evladı. Hükmetmenin ayarını ekseriyetle 
kaçırıyor. “Benden olan ve olmayan” adlı denklemiyle insanları ilk ötekileştiriyor, sonra 
da onlara “mal” muamelesi yapıyor. Sokakta ne giyeceğine, restoranda ne yiyeceğine, 
kafede ne içeceğine, nerede nasıl davranacağına, özgürlüğüne, her şeyine utanmadan 
karışıyor. Çizgisini aşıp kendisine yeni bir çizgi yaratıyor ve her seferinde o yeni çizgi-
yi inatla yeniden aşıyor. Peki nedir bu kontrolsüzce hükmetme arzusu? Neden bitmek 
bilmiyor? Neden insanın en doğal haklarını tahrik unsuru olarak görüyorlar? 
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Dünya geneline bakıldığında kadına 
yönelik taciz, şiddet ve tecavüz oranlarının 
arttığı ülkelerde sokaklarda dolanan ve 
hatta “herkesin içinde kahkaha atan” kadın 
pek yoktur. Hatta kahkaha atan hiç yoktur. 
Neden? Çünkü kadınlar mutsuzdur. Ölüdür 
ve bazen “paramparçadır”. 

Mesela Mısır’daki kadınların %99’u tacize 
uğramaktadır. Çok mu kahkaha atmışlar, 
yoksa hamileyken sokakta mı gezmişler; 
artık ne yapmışlarsa neredeyse hepsi 
taciz edilmiş. Üstelik %91’i sünnet edilmiş 
olmasına rağmen taciz durmak bilmiyor. 
Nitekim bu kadınları zaptetmek çok zor. 

Hindistan’ın turizm merkezi olan Goa’da 
artan tecavüz olaylarına ise kadınların 
giydiği bikini ve mini eteğin sebep olduğu 
söylendi! Bu sebeple bikini ve mini etek 
giymeyi yasaklayan yasalar geldi. Başka 
bir ülkede, ki neresi olduğunu bilirsiniz, 
su damacasına tecavüz edilmişti. Hatta 
başka bir ülkede parktaki banka tecavüz 
edilmişti. Şimdi bu üç örneğin ortak 
noktalarını bulun. Tecavüzün asıl sebebinin 
ne olduğunu kolayca fark edeceksiniz.
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Yahu dünyanın en güzel şeyidir gülmek. Şen bir insanın kahkahasıdır günü yaşanılır kılan. 
Bir annenin çocuklarına yemek yaparken dudaklarından dökülen melodidir mutluluk. Bir 
sevgilinin yapılan şakaya katıla katıla kahkaha atmasıdır mutluluk. Bir kız çocuğunun 
babasıyla oynarken attığı neşeli çığlıklardır mutluluk. Mutlu insan güler ve güldükçe 
herkesi mutlu eder. Bunun kontrolü olamaz. Bu haktır. Bu insanın en doğal hakkıdır.

Uzun lafın kısası; siz malum yerinize hükmedemedikten sonra, hükmetmeye bahaneniz 
çok olur. İlk olarak içi boş yuvarlak obje görüdüğünüzde tahrik olmamayı öğrenin. Zaten 
o zaman ne insanların mutluğu batar size, ne de başka bir şey. Rahat olun.

(Teknik bilgi için Tuğçe İçözü’ne teşekkürler.)
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Maymunlar 
Cehennemi: 
Şafak Vakti

Cem Karapolat

İlk Maymunlar Cehennemi filminin üzerinden kırk altı yıl 
geçmiş. Neredeyse yarım asır.. Tabi ben o zamanlar daha 
vitamin bile değildim. Filmi otuz küsür yıl sonra izlediğimde 
korsan VCD’cilerin Akmar civarında rahatça dolaştığı günlerdi. 
Filmi babamın ısrarları sonucu almıştım. Geçen onca seneye 
rağmen filmin, özellikle de sinema tarihine geçmiş son sahnesi 
ile,  beni etkilediğini hatırlıyorum. Orjinal filmi izlememden 
kısa süre sonra Tim Burton versiyonunun posterlerini sinema 
salonu girişlerinde görmüştüm.

Zırh giymiş dev bir goril, elinde kocaman 
bir kılıçla, korkutucu korkutucu duruyordu. 
Heralde o zamanlar fantastik edebiyata 
olan yoğun ilgimden olacak bu posteri ne 
zaman görsem onu uzun uzun incelerdim. 
İnsanın tüylerini diken diken eden, 
karanlık ve vahşi bir tarzı vardı. Ne yazık 
ki Tim Burton’un bu yeniden çevriminin 
akılda kalan tek güzel yanı sadece bu 
poster oldu. Filmin ne geneli ne de ‘çarpıcı’ 
finali ilk filmin yanına bile yaklaşamıyordu. 
Bu filmin ağızda bıraktığı kötü tattan 

olacak Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ı 
duyduğlumda pek heyecanlanmamıştım. 
Fakat filmin yönetmeni Rupert Wyatt 
beni ve benim gibi düşünen herkesi ters 
köşeye yatırdı. Alzheimer’ın tedavisini 
bulmaya çalışan bir bilimadamını ve 
onun deneği Ceasar’ı anlatan film 
beklentilerimizin oldukça üzerindeydi.  
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, 
Başlangıç’ın bıraktığı yerden devam ediyor. 
Daha doğrusu ilk filmden tam on sene 
sonrasından...
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Başlangıç’ın sonunda Ceasar ve kurtardığı 
denekler kendilerine ait bir dünya kurmak 
için San Francisco’dan kaçıyorlardı. 
Şafak Vakti, maymunların zekileşmesini 
tetikleyen formülün dünyaya yayılmasını 
anlatarak başlıyor. Simian gribine yol 
açan formül dünya nüfusunun büyük bir 
kısmını ortadan kaldırıyor. Birçok kıyamet 
sonrası filmden alışık olduğumuz üzere 
devletler yıkılıyor ve hayatta kalanlar 
küçük topluluklar oluşturuyor. Filmin 
başında Ceasar ve onun önderliğindeki 
maymunların kendilerine ait bir medeniyet 
kurduklarını görüyoruz. İnsanlardan on 
kıştır haber almamışlar. Tabi ki bu güzel 
günler bir grup insanla karşılaşmalarıyla 
son buluyor. Sayıca çok az kalan ve 
şehirde konumlanan insan topluluğunun 
enerji kaynakları bitmek üzere. Bu yüzden 
son şans olarak şehre elektrik sağlayan 
barajı çalıştırmaya karar veriyorlar. Fakat 
barajla aralarında Ceasar ve önderlik 
ettiği topluluk var. İnsanlara yardım etmek 
konusunda maymunlar arasından farklı 
sesler çıkmaya başlıyor. Ceasar insanlara 
yardım etmeleri gerektiğini söylerken 
ilk filmden de hatırlayacağınız Koba 
onları yok etme taraftarı. Tabi ki bu ikilik 
insanlar arasında da var. Zaten bu çatışma 
filmimizin hikayesinin temelini oluşturuyor.

Bu seferki filmin yönetmen koltuğunda 
Matt Reeves var. Reeves, Cloverfield ve Let 
me In filmleriyle dikkatleri üzerine çekmiş 
bir yönetmen. Bu filmiyle de beklentileri 
fazlasıyla karşılamayı başarıyor. 

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti şu aralar sinemalarda izleyeceğiniz en eğlenceli 
filmlerden biri. Eğer ilk filmden hoaşlandıysanız bu film de sizi oldukça tatmin edecek. Bu 
film de eski klasiğin hak ettiği kaliteyi bizlere fazlasıyla sağlamayı başarmış.

Anlattığı hikayeyi “ karşılıklı güven” üzerine inşa eden film her iki tarafın da çürük 
yumurtalarını göstererek iyilik- kötülük gibi kavramların türlerle ilgisi olmadığını 
bizlere gösteriyor. Bunları anlatırken de bir an olsun seyirciyi sıkmamayı veya klişeye 
kaçmamayı başarıyor. Bir sonraki sahmede neler olacağını tahmin etseniz bile 
heyecanlanmadan kendinizi alamıyorsunuz. Özellikle  maymunlar topluluğunun  içinde 
geçen kısımlar çok eğlenceli olmuş. Burada Ceasar’ı canlandıran Andy Serkis’ e de 
şapka çıkarmak gerekiyor. Oyuncu Gollum’dan beri her rolde göz doldurmaya devam 
ediyor. Ceasar son zamanlarda izlediğim en güçlü karakterlerden biri.
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Oyunculuktaki başarısını yazarlıkta da devam ettiren Ayşe 
Erbulak, son romanı ile kendisine verilen “yerli Agatha 
Christie” ünvanını hakettiğini dosta düşmana ilan ediyor. 

Aytül Bingöl

DOKUZ ODA 
CİNAYETLERİ

Dokuz Oda Cinayetleri farklı bir polisiye. Kitabın başında katil belli gibi görünse de, sürpriz 
finali ile bu türün meraklılarını şaşırtıyor. Yazar, “Çıraklığı bitirme tezim.” diye nitelediği
dördüncü kitabında ensest ve pedofili gibi çok önemli konulara da değiniyor. Romanda 
birden fazla cinayet, iç içe geçmiş olaylar ve çok sayıda karekter var. Ayşe Erbulak tüm 
bunları başarılı bir kurguyla aktarıyor okuyucusuna. 

Erbulak’ın, Çok Şekerli Ölüm, Limoni Ölüm ve Ödüllü Ölüm’nü okumuş biri olarak, Dokuz 
Oda Cinayetleri’ni daha çok beğendiğimi söylemeliyim. Diğer romanlarını “Hafiye Karılar” 
isimli bir üçleme halinde kaleme alan yazar, dördüncü kitabında önceki kahramanlarından 
sadece komser Deniz ile yoluna devam etmeyi seçmiş. Kitabın konusuna
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Kısaca değinmek gerekirse, Emine en yakın arkadaşının kızı Yaprak’ın düğününde, kötü 
bir tesadüf sonucu damat Cemil Giray’ın ölümüne sebep olur ve bundan sonrasında 
olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelir. Emine ve Ay kolejinden arkadaşları Banu, Nezih, 
Demir, Zerrin, Kamil ve Mine, tam da ikinci baharlarının keyfini sürmeyi planladıkları bir 
dönemde kendilerini akıl almaz bir maceranın içinde buluverirler. Bu duruma bir de aşk 
ve tutku eklenince, artık gerisini siz düşünün!

Yerli Agatha Cristie lakabından hoşnut mudur acaba sevgili yazarımız. Muhtemelen 
öyledir. Ahmet Ümit’in romanlarından birini Agatha Cristie’nin Pera palas’da kaldığı 411 
numaranın hemen yanındaki odada yazacağını duymuştum. Peki Ayşe Erbulak, Pera’daki 
411 no’lu odanın sırrını çözmeyi hayal etmiş midir hiç! Kimbilir!

Arka kapak yazısı
Edebiyat ayrıntılardan oluşur, kimsenin görmediği parçaları kağıda döken kişidir yazar. 
Seçtiği ayrıntılarla kurduğu dünya o yazarın evrenini oluşturur. Bu hakikat, polisiye 
roman da çok daha fazla geçerlidir. Çünkü yazar, hakikati gizlemek zorundadır. O nedenle 
kadınların her zaman iyi polisiye romanlar yazacağını düşünmüşümdür. Ayrıntı okuma 
yeteneklerinin erkeklere göre daha gelişmiş olduğundan. Ayşe Erbulak bu düşüncemi 
doğrulayan polisiye yazarlarımızdan. “Hafiye Karılar” başlığı altında çıkan “Çok Şekerli 
Ölüm”, “Limoni Ölüm” ve “Ödüllü Ölüm” adlı eserleri buna iyi birer örnek oluşturuyor. 
Elinizdeki “Dokuz Oda Cinayetleri” de ayrıntılardan yola çıkarak kurulmuş eğlenceli bir 
polisiye roman. Polisiye meraklılarına farklı ve keyifli okumalar vaat ediyor. Deneyin 
seveceksiniz…
-Ahmet Ümit-

“Ayşe Erbulak, Hafiye Karılar üçlemesinin son kitabının hemen ardından dördüncü bir kitap 
yazmaya başlayınca, belki de dayanamaz, o ekiple işi devam ettirir diye düşünmüştüm. 
Zeynep, Meral, Arda, Deniz amirim oturmuş karakterlerdi ne olsa. Aralarında da okuru 
hoşnut eden rüzgârlar esip savruluyordu.

“Ne var ki, Ayşe sözünden dönmemiş. Onları geride bırakıp farklı sulara yelken açmış. 
Bu bildik âlemden çıkarken, onların suç kavramını da geride bırakıyoruz. Cinayet daha 
kolaylaşmış sanki, pedofili gibi Ayşe’nin daha önce semtine uğramadığı sorunlar gündemde. 
Ama alıştığımız karakterler giderken bize bir de emanet bırakmışlar. Farklı rüzgârların bu 
acımasız ikliminde esrarı gene Deniz amirim çözüyor. Sık sık Meral’i, özellikle de gizliden 
gönül verdiği Zeynep’i arıyor, onun A.B.D.’den gelen e-postalarını heyecanla bekliyor. 
Kendi ailevi sorunları da var ama,öncelikle ondan bekleneni yapıyor. Suçluların peşine 
düşüyor.
-Sevin Okay-
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Yazar: Ayşe Erbulak
Türü: Polisiye
Sayfa Sayısı: 216
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Destek Yayınları
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Yazın sıcak günleri, müzik dünyasını ve etkinlikleri de ısıttı. 
Temmuz ayı birbirinden farklı, eğlenceli ve renkli konserlerle 
geçti. Sadece İstanbul’da değil, Londra’da da notalar, şarkılar 
ve yıldız isimler bana eşlik etti. Ben de onların peşine düştüm. 
Londra’ya uçmadan bir gece önce, 9 Temmuz’da, bu yılki İstanbul 
Caz Festivali’nin en merakla beklediğim ismi Hugh Laurie Cemil 
Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi. Ertesi gün seyahate 
çıkacak olmama rağmen oradaydım.

Hugh Laurie, ülkemizde de çok sevilen “House” dizisinde canlandırdığı “Dr. House” 
karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. İşte o kitle, o gece, mekanı 
merdivenlerine kadar doldurmuştu. Grubu The Copper Bottom Band’le birlikte sahneye 
çıktığı andan itibaren, büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandı. Zaten konser öncesi mekanda 
en çok duyduğum cümle; “müziğini hiç bilmiyorum ama adamı çok sevdiğim için geldim” 
oldu. Hugh Laurie de sahneye adım attığı andan itibaren seyirciyi avucunun içine aldı. 
Canlandırdığı huysuz ve ketum karakterin aksine, karşımızda komik, sımsıcak, sempatik 
ve konuşkan biri vardı. Yaptığı esprilerle konserin yanı sıra, adeta bir stand-up gösteri 
sundu. Müziğine gelince, seslendirdiği caz ve blues şarkılarla, Amerikan blues listelerinde 
boşa bir numara olmadığını kanıtladı. Kendisine eşlik eden The Copper Bottom Band 
üyeleriyse, her biri ayrı ayrı alkışı hak eden müthiş müzisyenler. Çok eğlenceli, müzikalitesi 
yüksek bu konser yazın unutulmazları arasında yerini aldı bile. Binlerce kişi Hugh Laurie’yi 
dakikalarca ayakta alkışladı ve tekrar gelmesi için fırsat yaratmış oldu.

Temmuz Güneşi 
Müzik Ateşi

İmge Özdemir

Martı Ağustos 2014
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Daha bu konserin tadı damağımdayken ertesi gün Londra’ya uçtum. Çünkü orada da beni, 
bu yıl canlı dinlemek istediğim isimler listesinde yer alan Robbie Williams bekliyordu. 11 
Temmuz Cuma akşamı heyecenla Londra’nın en ünlü konser arenalarından O2’nun yolunu 
tuttum. O2 dışarıdan dev bir çadıra benzeyen, içi konser alanının yanı sıra restoranlar, 
kafeler ve barlarla dolu bir mekan. Birkaç saat öncesinden mekana gelen izleyiciler buraları 
hınca hınç doldurup, vakit geçirmeyi tercih ediyor, bir başka deyişle; “demleniyorlar”. 
Konserin gerçekleştiği alanın içi İstanbul’daki Ülker Sports Arena’ya çok benziyor. 

Robbie Williams’ın sahneye çıkma anı geldiğinde, dışardaki mekanlarda bulunan binlerce 
kişi salondaki yerini çoktan almıştı. Sahneyi örten dev perdeye yansıyan yazılar, görüntüler 
ve müzik başladığında heyecan ve coşku doruğa ulaştı. İngilizler Robbie Williams’ı kendi 
ülkesinde, sanki ilk kez izliyormuşcasına bir enerjiyle alkışladı. “Swing Both Ways” 
isimli turne, adına yakışır bir sahne ve görsel şölenle tasarlanmıştı. Üç katlı dev sahne 
bazen gemi, bazen bir tiyatro salonu, bazen renkli bir çiçek olarak, her şarkıda şekilden 
şekile büründü. Şahane bir orkestra ve dansçıların eşlik ettiği şov, rengarenk bir kabare 
havasındaydı. Tüm bunların yanı sıra neşeli sürprizler bekliyordu izleyicileri. Robbie 
Williams, sahneye kurulan kiliseyle ve Guy Chambers’ın rahip kılığında sahneye çıktığı 
bir törenle, bir hayranına teklifte bulunup, “şov evliliği” gerçekleştirdi. (Guy Chambers, 
yapımcı ve söz yazarı olarak Robbie Williams’ın kariyerindeki en önemli isimlerden birisi.) 
Bir hayranıyla yanına inerek fotoğraf çektirdi, bir başkasına tüm salona “happy birthday” 
söyleterek doğum günü kutlaması yaptı. Ve kendisini izleyen anne-babasını selamlayarak, 
babasıyla birlikte şarkı söyledi.
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Zaman zaman atılan konfetilerin ortamı daha da şenlendirdiği bir atmosferde iki saatten 
fazla sürdü konser. Zaman zaman kendi şarkılarını söylese de ağırlıklı olarak unutulmaz 
swing ve caz parçalar seslendirdi. “Hit the road jack” ve “I will survive” konserin en 
unutulmaz şovlarına eşlik etti Robbie Williams yorumuyla. Smokin ve takım elbiseyle de 
pop yıldızı olunabileceğini görmüş olduk. Geldiği gibi büyük bir coşkuyla uğurlandı. Tıpkı 
unutulmaz Michael Buble konseri gibi, Robbie Williams’ın da en kısa sürede ülkemize 
gelmesini diliyorum. 
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Ertesi gün 12 Temmuz Cumartesi akşam üzeri, Londra Hyde Park’daki “British Summer 
Time” etkinliğine katılmak için yola koyuldum. Şansımıza hava diğer günlerin aksine sıcak 
ve güneşliydi. Hyde Park’da toplanan onbinlerce kişi dev sahneye çıkan ünlü sanatçı ve 
grupları dinledi çimenlerin üzerine yayılarak. Ben genç yıldız Tom Odell ve Neil Young & 
Crazy Horse’u dinleme fırsatı buldum bu efsanevi yerde. İstanbul’a döndükten hemen 
sonraysa, Neil Young & Crazy Horse, Avrupa turneleri kapsamında bu kez Küçükçiftlik 
Park’da konser verdi. Şansa bakın ki Londra’da güneşli havada dinlediğim sanatçı, 
İstanbul’da yağmur altında sahneye çıktı. Ama hava, konsere gelen hayranlarını pek 
etkilemedi. Tıpkı Hyde Park’da olduğu gibi İstanbul’da da en çok ilgi gören şarkılar; 
“Heart of Gold”, “Rockin’ in the free world” ve Bob Dylan cover’ı “Dust in the wind” oldu. 
Sadece üç, dört cümle konuşan Neil Young, tıpkı Eric Clapton ve Bob Dylan konserlerinde 
olduğu gibi, dinleyiciyle pek iletişim kurmadan şarkılarını söyleyip gitti.. 

Yaz boyunca ve sonbaharda yine şahane konserler bizi bekliyor. Kaçırılmadan ve biletleri 
tükenmeden takip edilmesi gerekenlere bakacak olursak:

2 Ağustos Emma Shapplin / Cemil Topuzlu Harbiye Sahnesi
4 Ağustos Megadeth / Küçükçiftlik Park
6 Ağustos Monica Molina / Cemil Topuzlu Harbiye Sahnesi
6 Ağustos Blondie / Black Box İstanbul
9 Ağustos Iyeoka / Cemil Topuzlu Harbiye Sahnesi
17 Ağustos Beirut / Küçükçiftlik Park
20 Ağustos Portishead / Küçükçiftlik Park
29 Ağustos George Dalaras / Cemil Topuzlu Harbiye Sahnesi
31 Ağustos 2CELLOS / Cemil Topuzlu Harbiye Sahnesi
7 Eylül Pharrell Williams, Rita Ora, Inna
7 Eylül Pharrell Williams, Rita Ora, Inna / İTÜ Stadyumu
16 Eylül Lady Gaga / İTÜ Stadyumu

Martı Ağustos 2014



 154 155

astroloji ajandası Martı Ağustos 2014

Önemli Günlerdeyiz…

Ağustos ayı, yazın en net olaylarının ortaya çıktığı bir 
zaman olacağa benzer. Güneş, Aslan burcunda ilerlerken, 
otorite figürleri, yöneticiler, devlet büyükleri hakkında 
gelişmelere gündemde olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
bu aya ve hem de Dolunay’a denk gelmesi şaşırtıcı değil 
doğrusu… 

Biraz geriye gidersek, 26 Temmuz’dan itibaren, cesur 
Mars’ın sevdiği Akrep burcuna girmesiyle, ülkemizde ve 
bölgemizde atmosfer ısındı. Artık Terazi burcunun diploma-
tik yanını bırakan Mars, istemesek de savaşçı özelliklerini 
sergilemekte… Ayın sonunda, zorlu Satürn’le birleşmesine 
dikkat etmek gerekiyor. Sınırları korumak ya da bazı so-
rumluluklar sebebiyle, daha agresif davranmak gerekebilir. 

Ağustos’ta daha kararlı, sağlam adımlar 
atmak gerekecek. Aralık ayından beri 
sürüncemede kalan pek çok konu 
netleşecek. Gerekirse bazı zorluklara 
katlanmak gerekebilir. Kendinizi göstermek 
için hazırlıklı olmalısınız. Genişleten 
Jüpiter’in egosantrik Aslan burcunda 
olduğunu da unutmamalısınız. Abartıdan 
uzak durmalı, kibirden sakınmalısınız. 

Her zamanki gibi, gökyüzündeki Yeniay’ın 
tarihini hatırlayalım. Şeker Bayramı’nda 
Yeniay doğmuş, takvimdeki aydan 
bağımsız, yeni bir süreç başlamıştı. Etkisi 
25 Ağustos’a kadar sürecek. En yüksek 
etkiyi Dolunay sırasında yani 10 Ağustos’a 
yakın göreceğiz. Önemli olaylar ardarda 
gelişeceğe benzer. 

Tabii ki kişisel haritalarınızın potansiyeline 
göre gezegenler her birinize farklı etki 
bırakacak. Bu ay en net etkiyi sabit 
burçlar, yani Aslan’lar, Kova’lar, Akrep’ler, 
Boğa’lar yaşayacak. Yükselen burcunuz 
bu burçlardansa daha fazla etkilenirsiniz. 
Doğum haritanızda yani horoskobunuzda 
bu burçta gezegenler varsa yine bariz 
etkiler alabilirsiniz. 

Önemli olan etkiyi azaltmak değil, 
etkili kullanmak olmalı… Astroloji 
zamanı kullanma sanatı, siz de onun 
özgür sanatçısınız. Tuvali, renkleri 
değiştirmezsiniz, ama yaratıcılığınızı 
sonuna kadar kullanabilirsiniz. Yeter 
ki ezbere davranmayın, astroloji 
penceresinden bakıp zamanı fark edin…

Asude Argun
@asudeargun
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“KOÇ” “Yükselen KOÇ” 21 Ağustos - 19 Ağustos
Herkese göre daha rahat bir aya giriyorsunuz. Kendinize zaman ayırabilir, keyifli bir tatil 
yapabilirsiniz. Aşk hayatınız canlanacak, yaratıcılığınız üst seviyeye gelecek. Kendinizi 
yenilenmiş hissedeceksiniz. Agresif değil, eğlenceli bir ruh haline bürüneceksiniz. 
Çocuklarla ilgili konularda olumlu gelişmelere olabilir. Borç, alacak dengeniz için 
girişimde bulunmanız gerekebilir. Parasal konulara dikkat etmelisiniz. Ayın sonuna 
doğru çok çalışmanız gerekecek, fırsat varken iyi bir tatil yapın. 

“BOĞA” “Yükselen BOĞA” 20 Ağustos - 20 Ağustos
Ev içinde değişiklik yapmak, yeniliklere açık olmak size iyi gelecek. Yeni bir ev almak ya 
da mevcut evinizde önemli bir tadilata girişmek için uygun zamanda bulunuyorsunuz. 
Şans ayağınıza geleceğe benzer. Ailenize, ebeveynlerinize zaman ayırmalısınız. Yeter 
ki ilişkilerinize dikkat edin. Eşinize, partnerinize destek olmalı, onun üstüne değil, 
sorunların üstüne gitmelisiniz. Ay sonunda daha rahat olacaksınız. Keyfiniz yerine 
gelecek.

“İKİZLER” “Yükselen İKİZLER” 21 Ağustos - 21 Haziran
Oldukça hızlı bir aya girdiğinizi hissetmiş olmalısınız. Seyahatler başlamış olabilir. bir 
çok yere gidip gelmeniz, yeni şeyler öğrenmeniz, ilişkilerinizi artırmanız gerekecek. 
Kardeş, komşu, kuzen gibi yakınlarınızla ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir. 
Ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız yeni bir Pazar için kolları sıvamalısınız. Buna 
uygun olarak da ofis hayatınızı düzenlemeniz gerekebilir. Çekmeceleri boşaltmalı, 
dolapları, rafları düzenlemelisiniz. Sağlığınızı da ihmal etmemek koşuluyla…  

“YENGEÇ”  “Yükselen YENGEÇ” 22 Haziran - 22 Ağustos
Yatırım yapmak için güzel bir aydan geçiyorsunuz. Yakın bir tarihte kazançınız, 
kaynaklarınız artmış olabilir. Aldığınız terfiyi, maaşı daha iyi değerlendirmenin bir yolunu 
bulmalısınız. Harcama yapmak yerine, yatırıma yönelmelisiniz. Spekülasyondan uzak 
durarak umduğunuzdan kazançlı çıkabilirsiniz. Bütçenizi düzenlemek, gelir giderinizi 
kontrol etmek için hızlı davranın. Haydan gelen, huya gitmesin. Ayın sonuna doğru 
kısa yolculuklar yapmanız gerekebilir. 

“ASLAN”  “Yükselen ASLAN” 23 Ağustos - 22 Ağustos
İyi ki doğmuşsunuz, bu ay sizin ayınız… Ne zamandır yapmak istediğiniz, kişisel 
konular varsa şimdi adım atmalısınız. Başta sağlığınız, dış görünümünüz olmak 
üzere gelişime açık bir süreçtesiniz. Saçlarınızı yenilemek, kıyafet dolabınızı 
düzenlemek için şanslısınız. Bu şans ilişkilerinize de yansıyacak. Yalnızsanız 
hayatınıza biri girmesi yakındır. Evli olanlar içinse mutlulu artırcı sebepler olabilir. 
Ay sonuna doğru maddi konulara da özen göstermeniz gerekebilir.

“BAŞAK” “Yükselen BAŞAK” 23 Ağustos - 22 Eylül
Bu ay bitmesi gereken işlere, yapılması gereken sorumluluklara zaman ayırmalısınız. 
Çalışkan bir yapıda olduğunuz için bu sizi zorlamayacak. Olayların istediğiniz 
gibi gitmesi için sabırlı olmalısınız. Eğer işiniz yurtdışı ile bağlantılı ise o zaman 
daha rahatsınız. Ancak ay sonuna kadar enerjinizi kendinize saklamalısınız. Bu 
zamanı gerideki konulara ayırmalısınız. Arınmak, detoks yapmak, manevi konulara 
yönelmek için şanslısınız. Ay sonundan itibaren  sahnede olacağınızı bilerek hazırlık 
yapmalısınız. 

“TERAZİ”  “Yükselen TERAZİ” 23 Eylül - 22 Ekim
İletişim canlısı olduğunuz için bu ay size iyi gelecek. Sosyal çevrenizi genişletmek, 
arkadaşlarınızı ziyarete etmek için şanslı olacaksınız. İçinde bulunduğunuz ekibin 
başarısı, sizin sayenizde artacak. Girdiğiniz grupların enerjisini yükseltirken size 
de bundan keyif alacaksınız. Gelecek günlere ilişkin plan yapmak için şanslısınız. 
Ayın sonuna kadar girşimlerinizi ertelemeden gündeme getirin. Sonrasında kısa bir 
dinleme zamanı gelmiş olacak. 

“AKREP” “Yükselen AKREP” 23 Ekim - 21 Kasım
Bu ay ön plandasınız. Özellikle iş hayatında yeni adımlar atmak için istekli 
olabilirsiniz. önemli kişilerle bir arada bulunabilir, yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. 
Saygınlığınızı artıracak, alkış almayı başaracaksınız. Ancak kişisel olarak daha 
yumuşak davranmalısınız. Öfkeyle kalkan, zararla oturur. Kendinize, sağlığınıza 
daha dikkat etmelisiniz. Zorunlu haller dışında küçük operasyonlardan sakınmanız 
iyi olur. Ama doktorunuz şimdi diyorsa ona güvenmelisiniz. Kronikleşme ihtimali 
olan sorunları çözebilirsiniz.
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“YAY” “Yükselen YAY” 22 Kasım - 21 Aralık
Sizin iyi bildiğiniz yurtdışı, yabancılar ya da akademik konularda güzel gelişmeler olabilir. 
Yeni yerleri keşfetmek, yeni bağlantılar kurmak sayesinde şansınızı artıracaksınız. 
Kişisel gelişime zaman ayırabilir, gitmek istediğiniz bir kursa yazılabilirsiniz. Ne kadar 
yararlı bir karar verdiğinizi zaman içinde göreceksiniz. Ayın sonundan itibaren işinizle 
ilgili konular daha ön planda olacak. Girişimleriniz sayesinde daha önemli adımlar 
atabilirsiniz. 

“OĞLAK” “Yükselen OĞLAK” 22 Aralık - 19 Ocak
Bu ay biraz sabırlı olmalısınız. Bazı krizleri çözmeniz, başkalarına yardım etmeniz 
gerekebilir. Kişisel olarak da maddi konuları gözden geçirmelisiniz. Kredi, borç, alacak 
konusunda aslında şanslısınız. Ancak risk almadan hareket etmelisiniz. Yanı sıra 
partnerinizle ilişkinize de özen göstermelisiniz. Onun duygusal ihtiyaçlarına zaman 
ayırmanız gerekebilir. Ayın sonuna doğru daha rahat olacaksınız. Hukusal, akademik 
ya da yurtdışına yönelik adımlar atabilirsiniz. 

“KOVA” “Yükselen KOVA” 20 Ocak - 18 Şubat
İkili ilişkiler açısından oldukça şanslı bir aydan geçmektesiniz. Evlilik, ortaklık, birliktelik 
adına yeni adımlar atmanız olası… Kısmet karşı taraftan geleceğe benzer. Bir yandan 
da işinizle ilgili yoğunluk artabilir. Kariyeriniz adına almanız gereken sorumluluklar 
gündemi işgal edebilir. Sakinliğinizi koruyarak ilerlemelisiniz. Ayın sonuna doğru 
maddi konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bütçenizi dengelemeniz gerekebilir.

“BALIK” “Yükselen BALIK” 19 Şubat - 20 Mart
Yoğun bir aya girmektesiniz. Herkes yazın rehavetiyle tatil yaparken, siz çalışabilirsiniz. 
Detaylara dikkat etmeli, gereken düzenlemeleri yapmalısınız. Yanı sıra tamire, servise 
götürmeniz gereken eşyaları, aracınızı da ihmal etmemelisiniz. Kendi sağlığınızı da 
atlamamalısınız. Bazı rutin kontrolleri yaptırmak, checkup’tan geçmek için iyi bir 
zamandasınız. Taşıdığınız yükleri fark edip, azaltmalı, daha verimli olmak için kolları 
sıvamalısınız. Ayın sonuna doğru dikkatleri üstünüze topladığınızı göreceksiniz. 
Eşiniz, partnerinizle ilgili gelişmeler olabilir. 

astroloji ajandası Martı Ağustos 2014
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Tek gerçek yasa, Özgürlüğe 
gidendir. Başka yasa yoktur.


