ağustos 2012

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir.
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yasemin ne der
Martı Twitter’da ve Facebook’da…
Bana soruyorlar; Martı’ya okuyucular nereden geliyor,
nereden duyuyorlar?
Martı en hızlı şekilde Twitter ve Facebook hesapları
üzerinden paylaşılıyor, okunuyor ve konuşuluyor. Sevilen
bir yazı bir anda paylaşılıyor ve like ediliyor Bu çoğumuz
için yeni bir bilgi olabilir, ancak Martı’nın varoluşuna çok
uygun bir durum.
Martı yazarlarının çoğu ile bu sanal dünyada yani sosyal
medya hesapları üzerinden tanıştık, kelimelerimiz ve hayal
dünyamız bizi buluşturdu.
Biz bu dergiyi hazırlayanlar görüşmelerimizi, yani her ay
derginin hazırlanma sürecini Facebook üzerinde yer alan
yazarlar ve ekibimizin üye olduğu bir gizli grup üzerinde
konuşarak, yani yazışarak yapıyoruz.
Martı Facebook hesabımıza bu adresten
facebook.com/MartiDergisi Twitter hesabımıza
twitter.com/martidergisi adreslerinden ulaşabilirsiniz,
beğenebilir, yorum yazabilir veya beğendiğiniz yazıyı kendi
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
20.Sayımızı okuyorsunuz, 3.yıla doğru giderken
yenilenmeye devam edeceğiz. Gelecek aydan itibaren bazı
sürprizlerimiz olacak.
Genç yazarlar, fotoğrafçılar ve şairler katılsın aramıza
istiyoruz. Ne dersiniz?
Martı dergisi yine hayatın içinden konularla elinizin
altında, tıklayın, okuyun ve paylaşın…
Sevgiyle nefes alın, konuşun, adım atın ve farkı görün…
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geziyoruz, keşfediyoruz

Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım, Tatlı Öğrenelim
Çağla Kalafat
Kalamış’ta bir kafe var artık: Tatlı Huzur. Ama buraya sadece bir
kafe demek biraz haksızlık olur…
“Yemeli içmeli şeyleri severiz. Dingin, huzurlu bir ortam arıyoruz. Öğrenmeye
hevesliyiz. Konuşmaya ve dinlemeye meyilliyiz…
Aslında bir kafeyiz ama aynı zamanda çayı, kahvesi, keki, kurabiyesiyle gün
boyu oturup çalışabileceğine inananlara ‘kafe ofis’iz, öte yandan beğendiği
sandalyeyi satın almayı düşünenlere ‘kafe dükkan’ız, merak ettiklerini
uzmanından öğrenmek isteyenlere de ‘kafe okul’uz, hatta yüreğini açanlara
‘kafe ev’ bile oluruz…”
İşte bu fikirlerle yola çıktı Tatlı Huzur sakinleri. Özünde bir kafe inşa ettiler.
Menü, dostların tarifleriyle oluşturuldu. Melek Kalkavan’ın siyah/beyaz
çikolatalı kurabiyesi, incirli muffin’i ve labne soslu semizotu salatası; Gamze
Çamoğlu’nun süper kokoş kanepeleri ve tartoletleri; “Dukaniche” Melike
Mehmetoğlu’nun Dukan tiramisu ve cheesecake’i, bir de Dukan düşmanı,
gönülçelen lorlu kurabiyeleri; Esra Akkaya’nın için armuttan bala içine
dünyayı sığdıran keçi peynirli salatası bu maksatla menüdeki yerlerini aldı.
Sadece dostların sofralarında bulunabilecek lezzetlere, mayonezden ve
margarinden uzak, sağlıklı, tazeleyici salata, kiş ve sandviçler de eklendi. Ev
yapımı limonata, buzlu içecekler, bitki çayları ve kahvelerle de menüye son
nokta konuldu.
Mekanı eve çevirecek dekoratif dokunuşlar için “Shabby Chic” tercih edildi.
Yani bildiğiniz İngiliz taşrası. Dönüştürülmüş eskiler ya da eski kılıklı yeniler,
ahşap ağırlıklı, tel dolap, terek, beyaz ve pastel tonlar, buğulu, yumuşacık bir
ev tadı… Bir de bolca çiçek; hem bahçede, hem kumaşlarda hem de
tabaklarda, masalarda, duvarlarda…
Masadan koltuğa, tabaktan tepsiye buradaki hemen her nesne kendi
imalatları; bir kısmını da eskiciden alıp restore ettiler. Az biraz da Laura
Ashley ve Cath Kidstone markalı ürünler mevcut. Ve bütün bunlar için de bir
“ürün menüsü” yapıldı. Yani konuklar beğendikleri sandalyeyi, masayı ya da
tabağı satın alabiliyor.
7
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Huzurlu bir atmosfer ve güzel bir menü, bir kafeye yeter de artar bile…
Aslında bazen yetmez… Daha fazlasını isteyenlere yetmez… Tatlı Huzur’a hiç
yetmez…
Tatlı Huzur bir okul, bir “ortak paydalarda buluşma” mekanı, “daha ne
öğrenebilirim” arayışındakiler için önemli bir durak olmaya da talip.
Bu nedenle Eylül ayı itibariyle aylık seminerler başlayacak. Cazdan
psikolojiye, sinemadan politikaya bir sürü konuya uzmanıyla birlikte
derinlemesine dalınacak.
Zaten nicedir, Tatlı Huzur’da uzun soluklu eğitimlerin yanı sıra, nokta
vuruşları da yapılıyor. Dukan koçu Melike Mehmetoğlu’yla kitap imza günü
ve Dukan partisinde buluşuldu mesela. Cumartesi günleri açık büfe sabah
kahvaltısında yaşam koçu Derya Akkaya ile, önceden katılımcıların oylarıyla
seçilen bir tema üstüne uzun grup koçluk çalışmaları yürüyor. Ayrıca pazartesi
akşamları eğitmen, sohbet insanı, proje kadını (ve daha birçoğu) Yasemin
Sungur’un yıllardır sürdürdüğü “Kitap ile Sohbet” toplantıları artık Tatlı
Huzur’da koyu kıvamlı muhabbet ortamında gerçekleşiyor. Üstelik bütün
bunlar tatlı tatlı atıştırırken oluyor.
Yelken Sokak, No 1, Kalamış, İstanbul
0216.349 27 79
http://tatlihuzur.com
http://www.facebook.com/Tatlihuzurcafe
@tatlihuzur1
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iştah açıcı filmler

Kızarmış Yeşil Domatesler – Fried Gren
Tomatoes at the Whistle Stop Cafe
Aylin TÜRKŞEN AYSEL

Yönetmen : Jon Avnet
Senaryo: Fannie Flagg (kitap), Carol Sobieski
Oyuncular : Jessica Tandy, Kathy Bates, Mary Stuart Masterson,
Mary-Louise Parker, Cicely Tayson, Stan Shaw
ABD / İngiltere yapımı, 1991

Fannie Flagg’in romanından uyarlanan Kızarmış Yeşil Domatesler filminde;
1920’ler Amerika’sında, siyah-beyaz çatışmasının yoğun olduğu günlerde
birçok zorluğa birlikte göğüs geren Idgie ve Ruth’un dostluğu aktarılıyor.
Hikayeyi, 1990’lı yıllarda huzurevinde kalan, gençliğinde bu dostluğa tanıklık
eden Niny’den dinliyoruz. Karşısında ise ziyaretçisi Evelyn var. Onunla
rastlantı eseri tanışan Evelyn, Ruth ve İdgie’nin hikayesinden ilham alarak
zamanla kendi sorunlarının üstesinden geliyor.
Idgie ve Ruth’un tanıştıklara güne üzücü bir olay damgasını vuruyor. Idgie,
Ruth ile ablasının düğününde tanışıyor. Çok bağlı olduğu abisi Buddy
Ruth’tan hoşlanıyor. Nikah sonrası üçü etrafı gezerlerken tren raylarının
arasına ayağı sıkışan Buddy maalesef tren altında kalarak yaşamını yitiriyor.
Bu olaydan sonra bir türlü kendine gelemeyen, kasabada serserilik yapan
Idgie’nin gidişine dur demek isteyen annesi son çareyi Ruth’ta buluyor. Yaz
başı onu eve davet ediyor. Idgie her zamanki umursamaz tavırları içinde
nehir kulübünde poker oynayıp içmeye, zamanını olur olmadık yerlerde
geçirmeye devam ediyor. Onu bu hayattan çekip çıkarmaya çalışan Ruth da
bir süre sonra Idgie’nin etkisi altında kalıyor. Kendini hayatın akşına bırakıyor,
bir süre sonra Frank’le yapacağı evliliği ve hasta annesini düşünmemeye
çalışıyor.
Evelyn ise monoton giden evliliğine hareket getirmek için çeşitli kurslara
katılıyor. Eşi ise işe gidip gelmek, eve gelince karısının pişirdiği lezzetli
yemekleri tv karşısında yemek, sürekli spor karşılaşmalarını izlemek dışında
bir şey yapmıyor. Bu durum Evelyn’in kendini işe yaramaz hissetmesine neden
oluyor. Hayatındaki tek heyecan noktası Niny’yi ziyaret etmek, Ruth ve
İdgie’nin hikayelerini dinlemek oluyor.
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Idgie, yaz sonu evlenen Ruth’u uzunca bir süre görmüyor. Dayanamadığı
noktada ziyarete gittiğinde Ruth’un kocasından şiddet gördüğünü fark ediyor.
Ancak Ruth’un engellemesi üzerine yardımcı olamıyor. Günün biri Ruth’tan
annesinin öldüğünü bildiren mektup geliyor. Idgie, Büyük George’u da alıp
Ruth’un yanına gidiyor. Dostundan destek gören Ruth kocası Frank’i terk
edecek gücü topluyor.
Kızarmış yeşil domates de sundukları, tren istasyonu karşısındaki Whistle Stop
Cafe’yi açıyorlar. Büyük George mangal başında görev alırken annesi Sipsey
ise mutfakta Idgie ve Ruth’a yardım ediyor. Cafe kısa sürede kasabalıların
uğrak yeri haline geliyor. Bu arada Ruth, kocasını terk ederken hamile olduğu
oğlunu doğuruyor, adını da Buddy Jr. koyuyor.
Ruth’un kilise gezisinde olduğu bir gece, kocası Frank oğullarını kaçırmak
üzere cafeye geliyor. O sırada kasaba şenliğindeki tiyatro gösterisinde rol
alan Idgie, Büyük George’tan haberi alıyor. Frank’in ortadan kaybolması,
yıllar sonra arabasının nehirden çıkması, ancak cesedinin bulunamamasıyla
sonuçlanan o gecenin tanıkları; Idgie, Büyük George, Smokey ve Sipsey.
Filmin sonunda Niny’nin Evelyn’e yaptığı çarpıcı açıklamaya kadar olay sır
perdesinin arkasında kalıyor, Ruth bile gerçeği öğrenemiyor.
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Georgia eyaletinden gelen şerif, yıllar süren araştırması sonucu katilin Ruth
olduğuna karar veriyor ve tutukluyor. Mahkemeye çıkan Ruth’u rahibin
şahitliği kurtarıyor. Tekrar eski hayatlarına dönüyorlar, ancak bu uzun
sürmüyor. Ruth aniden hastalanıyor ve kanser teşhisi konuyor. Ruth oğlu
Buddy’i Idgie’ye emanet ederek kısa sürede hayata veda ediyor. Ruth’un
ölümüyle kan kaybeden ekip ve cafe, tren istasyonunun kullanılmamasıyla da
birlikte uzun süre açık kalamıyor. Kasaba için bir devir kapanmış oluyor.
Bu arada Evelyn, Niny’ye yaptığı haftalık ziyaretler sırasında dertlerini
paylaşıyor. Ruth ve Idgie’nin hikayesinden ilham alıyor, kendine güveni
geliyor, kozmetik alanında iş kuruyor, kocasına düşüncelerini açıkça aktarma
fırsatı buluyor.
Evelyn, 83 yaşına girerken Niny’ye doğum günü hediyesi olarak kızarmış yeşil
domatesler yapıyor. Bu Niny’nin ev özlemini artırıyor. Huzurevinden yola
çıktığında evinin yerinde yeller estiğinin farkında değil. Oysa ki harabeye
dönen evi o huzurevine yerleştiği ilk günlerde görevlilerce yıkılıyor. Onu boş
arsaya bakarken bulan Evelyn, Niny’ye reddedemeyeceği bir teklifte
bulunuyor.
Sık sık yemek sahnelerine rastlanan, Ruth ve Idgie’nin böğürtlen, un, çikolata
kreması ağırlıklı mutfak savaşının da yer aldığı filmin DVD’sinde; kızarmış
yeşil domates, kızarmış bamya, yoğurtlu bisküvi ve Sipsey’in güney usulü
kızarmış tavuk tarifleri de bulunuyor.
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Yoğurtlu Bisküvi
Malzemeler (20-22 bisküvi):
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
50 gr yumuşak margarin
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı bitkisel yağ

Yapılışı:
Margarin ve yoğurdun oda sıcaklığında olmasını sağlayın. Geniş çukur bir
kaba 2,5 su bardağı unu, karbonatı ve kabartma tozunu eleyin. Tuzu da ilave
ettikten sonra kuru malzemeleri elinizle karıştırın.
Margarin ve yoğurdu da ekledikten sonra hamur yoğurmaya başlayın. Elinize
yapışmayan bir hamur olması için gerekiyorsa biraz miktar daha un
ekleyebilirsiniz. Hamurun üstüne kuru bir bez örterek 10 dakika dinlenmeye
alın.

Mutfak tezgahına kalan unun bir bölümünü serpin. Hamurun yarısını top
yapıp merdane yardımıyla yaklaşık yarım cm inceliğinde açın. Su bardağının
ağzını hamura bastırarak yuvarlak bisküviler çıkarın. Kalan hamura da aynı
işlemi uygulayın.
Bitkisel yağı yaklaşık bir karış enindeki tavaya dökün ve kızdırın. Ateşi orta
derecede ayarlayıp bisküvileri kızartın. Pişenleri kağıt havlu serdiğiniz tabağa
alarak fazla yağlarını süzdürün.
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kitap

Ağustos Ayı için Farklı İki Kitap Seçtik
Aytül Bingöl
AZİYADE

Yazar: Pierre Loti
Yayınevi : Varlık
Basım Tarihi : 1992
Çevirmen : Nahit Sırrı Örik
Sayfa Sayısı : 149
1879 da yayınlanmış bir aşk romanı olan Aziyade, edebiyat çevrelerinde
fazlaca değer bulmasa da, 1800’lü yılların İstanbul’unu anlatması ve bir
batılının gözünden doğuyu yansıtması bakımından önemlidir. Yazarın
Aziyadeye duyduğu aşk, İstanbula olan aşkıyla perçinlenmiştir ve Loti
her cümlesiyle hissettirmektedir bu duygusunu okuyucusuna.
Gerçek adı Julien Viaud olan
Pıerre Loti, teğmen olarak görevli
gittiği Selanik’de bir Türk kadını
olan Aziyade ile tanışır ve ona
aşık olur.
Doğu kültürüne oldukça yoğun
bir ilgi duyan Loti’nin yolu, bir
süre sonra İstanbul’a düşer. Bu
şehirden öylesine etkilenir ki, bir
Türk gibi giyinip, başında fesi,
elinde tesbihiyle, şehrin bütün
sokaklarını, camiilerini,
kahvehanelerini , çarşılarını gezer.
Eyüp sırtlarındaki pek sevdiği ve
sıkça uğradığı kahveye isminin
verilmesi de, onun İstanbul
hayranlığının bir simgesidir.
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Aziyade ile birlikte bu büyülü atmosferde doludizgin aşklarını yaşamaya
devam ederlerken, ailesinden gelen mektuplardaki ülkesine dönme
çağrısına daha fazla kayıtsız kalamayan Loti, sevdiği kadını da,
İstanbulu da ardında bırakarak Fransa’ya gider.
İstanbul’a tekrar döndüğünde ise, sevdiği kadının onun hasretine
dayanamayarak öldüğü haberiyle derinden sarsılır. Topkapı’daki
Aziyade’nin mezarını bulup, sık sık ziyaret etmeye başlar. Hatta, mezar
taşının bir örneğini yaptırıp, yanında Fransa’ya götürür. Kendisinin
yokluğunda mezarın bakımıyla, yazarın Hayal Kadınları romanına konu
olan diplomat Nuri beyin kızları ilgilenmişlerdir.
Aziyade, aşk romanı olmasının yanısıra bir dönem romanıdır. O
zamandaki insanların yaşayışları, günlük hayatları, adetleri İstanbul
manzaraları eşliğinde öylesine akıcı bir dille aktarılmıştır ki, gözlerinizi
kapattığınızda, kendinizi Göksu’da bir kayık sefasında, Adalar’da bir kır
gezintisinde veyahut Kapalıçarşı’da hararetli bir alışverişte bulmanız içten
bile değildir. O eski zamanlara özgü kokular, sesler, fısıltılar, titreyişler
de sizinle olacaktır bu gizemli İstanbul gezinizde. Böylesine bağlandığı
şehri bu kadar güzel tasvir edebilen yazar, meşrutiyetin ilanı, padişahın
kılıç kuşanma merasimi gibi önemli konuları da, bir yabancının
gözünden detaylı olarak anlatmayı ihmal etmemiştir.
Fransa’daki Pierre Loti müzesini ziyaret etme fırsatı bulanlar, orada
İstanbul’a ait pek çok hatıra ile karşılaşacaklardır.
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EKMEK ARASI RÜYA

Yazar: Nazlı Eray
Yayınevi: Can Yayınları
Basım Tarihi: 2006 – 2011
Sayfa Sayısı: 150
Türü: Deneme
Ekmek Arası Rüya, Nazlı Eray’ın gazete yazılarından derlenmiş,
öykülerindeki lezzeti bulabileceğiniz bir başucu kitabı. Kahramanlar
kadar olayların geçtiği mekanlar da detaylı olarak ele alınıyor.
Yazarın İstanbul’daki çocukluk anılarının yanısıra Ankara, Bodrum,
Adana, Sinop, Floransa, Napoli gibi şehirleri de muhteşem tasvirler
sayesinde, gitmemiş olsanız bile hayalinizde canlandırabiliyorsunuz.
Ekmek Arası Rüya, Nazlı Eray’ın gözündeki bir problemden dolayı
Pasifik Günleri’nden sonra dikte ettirdiği ikinci kitabı. Yazar, yaptığı bir
röportajında bu kitabından “Okuruma sunduğum bir çiçek buketi. Bir
kutu karışık lokum.” diyerek, kendine özgü hoş üslubuyla bahsediyor.
Kitabın konukları arasında, bir gün aniden sevgili yazarımızın kapısını
çalıveren Marilyn Monroe, bir televizyon programına çıkan Woody
Allen, İstanbul sokakları kazan o kepçe gezinip duran Stalin, bir
çamaşır mağazasında alışveriş yapan kadınları öldüren çapkın
Casanova, rüyada kısa bir sohbet edilen Nietzsche de var.
Edebiyatımızın kızıl saçlı kraliçesi Nazlı Eray’ın bu kitabında özellikle,
hayranı olduğu Marilyn Monroe ile de buluşacak; kimi kez hüzünlü, kimi
kez bin bir renkli alemlere dalacaksınız birlikte. Holywood’un sarı saçlı
efsane kadını, edebiyatımızın kızıl saçlı kraliçesiyle her bir araya
geldiğinde, yüreğinize başka başka hareler ekleyecekler.
Daha başka isimlerle de kesişecek yollarınız Ekmek Arası Rüya’da.
Frank Sinatra’nın, Elizabeth Taylor’ın, Eddie Fısher’in, Howard Hughes’
un, Ewa Brown’ın, Hitler’in, Marlene Dietrich’in gizli dünyalarına şöyle
bir göz atacak, hatta belki bir kaç ufak sırlarına bile ortak olacaksınız.
Sonra, ünlü olsalar da, sizinkilerle benzer acılara, benzer sevinçlere
sahip olduklarını göreceksiniz. Bu, tuhaf bir huzur sunacak ruhunuza.
Ekmek Arası Rüya sizi hiç uyanmak istemeyeceğiniz tatlımsı düşlere
sürükleyecek.
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geziyorum

Alaçatı Rüyası
Sevtap Dokuyucu Samra

Denizi, doğası, rüzgârı, tarihi taş evleriyle özgün mimarisi, içten
gülümsemeler... Parke taşlı Alaçatı sokaklarında ‘’Alaçatı taşı’’ ile
yapılmış iki katlı, cumbalı yüzyıllık taş evler yer almakta. Tarih
dokuyu hissetmek için adım adım gezmek lazım. Her geçtiğimde
başka başka duygularla yeni şeyler keşfettiriyor insana. Her
seferindeki ortak duygu ise huzur…
Alaçatı’da olmak rüya gibi... Bu, üçüncü yazım orada geçirdiğim ama sanki
bir şey beni oraya çekiyor. Denizin turkuazdan laciverte dönüşen manzarası
büyülüyor adeta beni , huzur veriyor bana
1990’larda sörf tutkunlarının dikkatini çeken Alaçatı bugün Dünya Rüzgar
Sörfü Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Bunu sağlayan da yılda 330
günü rüzgarlı geçirmesi , deniz ve rüzgarın bu spora uygun şartları birarada
sunmasıdır. Alaçatı dünyanın en önemli rüzgar sörfü merkezlerinden biridir.
Son yıllarda adından sıkça söz edilen Alaçatı 2006 ‘da kentsel sit alanı ilan
edilmiş ve mimari doku korunarak yapılaşmaya izin verilmektedir. Bu da
beldeyi daha cazip hale getirmekte çünkü gerçekten koruma altında
yapılması ve dokunun bozulmaması tarihsel dokunun coşkusunu yaşatmaya
devam etmektedir. Alaçatı’ya değer katan yeni bir proje de Port Alaçatı ....
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Tamamen dokuya uygun şekilde inşa edilen tarihsel Agrilya Limanı’nın
devamında , ülkemizde Fransa’daki Port Grimuad projesinin bir benzeri olan
denizin yanı başında, su ile iç içe bir yaşamı seçen ve evlerinin önüne
teknelerini bağlamayı hayal edenler için gerçekleştirilen ,görenleri hayran
bırakan ,içinde yaşaması çok keyifli , güzel bir proje yer almaktadır.
Sürekli esen rüzgar baharda lavanta kokularını yayarken, yazında sörfcülerin
ve yelkenlilerin dansına yardımcı oluyor. Rüzgar gibi Alaçatı’da dört mevsim
ayrı güzel ...Alaçatı’yı bahar tazeliğinde yaşayabilmek bir ayrıcalık!
Siz de baharda Alaçatı’yı yaşamak isterseniz Nisan başında düzenlenen
Alaçatı Ot Festivalini kaçırmayın derim. (www.alacatiotfestivali.com)
Bölgede yetişen otların tanıtımı , yemek yarışması , tadabileceğiniz özel
lezzetler, ot alışverişiniz için Pazar da festivale dahil. Ben üç senedir
düzenlenen bu festivale katılma ve baharı karşılama şansına sahip oldum
şiddetle tavsiye ediyorum. Gelmek , görmek , havayı solumak lazım.
Malum, sezon açılınca kalabalık anlatılır gibi değil hele dar sokaklara
girebilmek bazı geceler zorlaşmakta. Turizm de böyle bir şey ..güzel şeyler
çabuk duyuluyor ve merak ediliyor. Deniz, güneş ve Alaçatı sokaklarında
yaşanan anların, keyifli sohbetlerin tadına doyum olmuyor .

Haziran ayında Uluslararası Alaçatı Festivali yapıldı. Festivalde BUİKA, Cem
Adrian, MFÖ sahne aldılar .
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Kışın hafta sonu etkinliği olarak başlayan www.alacatijazzrüzgari.com
7 Eylül’e kadar devam ediyor.
Alaçatı Kitapevi ‘de yaz boyunca imza günleri düzenleyerek sosyal hayata
katkı sağlamaya devam ediyor. Bu yaz 7 Temmuz’da Uğur Dündar ve Nedim
Şener’i ağırladı Alaçatı.
Temmuz 27, 2012’ de yapılan Çeşme Triatlon’una halkla birlikte profesyonel
sporcular da
katıldı. Koşan Adam Kemal Özdemir ‘de yarıştı ve
kategorisinde birinci oldu.

Alaçatı’da yaz , spor , sanat etkinlikleri ve hayat tüm hızıyla devam ediyor .
Bir de Cumartesi günleri kurulan Halk Pazarı dillere destan … Ne ararsanız
bulabileceğiniz türden..
Ağustos ayında bir hafta Dünya Rüzgâr Sörfü Yarışması ayrı bir hareket
getiriyor. Dünyanın her tarafından gelen yarışmacılarla müthiş manzaralara
sahne oluyor yarışlar. Bir kere denemek lazım rüzgâr sörfünü. Denizin ve
sörfün üstünde rüzgarla dans etmek muazzam bir duygu olmalı... Gelecek
planlarımda var
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Eylül tadına doyulmayan bir ay .....Yaşamak lazım.
Ekim’de ise Uluslararası Balık Turnuvası yapılıyor . En büyük balığı yakalayan
kazanıyor. Çok keyifli, eğlenceli bir etkinlik henüz katılamadım ama basından
takip ediyorum bu sene görmek istiyorum
Derken Yılbaşına hazırlanıyor Alaçatı Sokak kutlamaları meşhur büyük bir
coşkuyla yeni yıl karşılanıyor
Dedim ya, dört mevsim Alaçatı’da olmak ... Her biri ayrı keyifli. Seçtiğiniz
zamanlarda ya da her zaman. Kim bilir...

Alaçatı denince akla gelen daha neler var derseniz ; mis kokulu lavantası,
sakızlı muhallebisi , sakız ağaçları, yediveren limonu ve bununla yapılan ev
limonatası, limon reçeli, lorlu kurabiyesi, sakızlı dondurma ve kahvesi, otlu
peynirli gözlemeleri, nefis roka ve domatesi,zeytin ve zeytinyağı...
Rüzgar değirmenleri ve rüzgar türbinleri de
karşılayanlar arasında.

Alaçatı’nın girişinde sizi

Alaçatı...
“Hikâyesini rüzgarın taşa ve denize yazdığı kent...” (Nedim Attilla’nın Alaçatı
kitabından)
Ben de bu öyküyü yerinde yaşamayı seçenlerdenim, belki bir gün siz de…
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kelimelerin efendisi

Ramazan. Biri Bin Yapan An
Yunus BARAN
Bir isim. Biri bin yapan bir cisim.
Bir ay. Biri bin yapan bir say.
Bir niyet. Biri bin yapan bir zinet.
Bir gayret. Biri bin yapan bir hayret.
Bir ibret. Biri bin yapan bir şahadet.
Bir şirket. Biri bin yapan bir zikret.
Bir kalem. Biri bin yapan bir kelam.
Bir hece. Biri bin yapan bir gece.
Bir bereket. Biri bin yapan bir lezzet.
Bir izzet. Biri bin yapan bir fazilet.
Bir farz. Biri bin yapan bir faz.
Bir açlık. Biri bin yapan bir tokluk.
Bir bolluk. Biri bin yapan bir yolluk.
Bir küçük. Biri bin yapan bir büyük.
Bir mani. Biri bin yapan bir kani.
Bir subhan. Biri bin yapan bir sultan.
Bir han. Biri bin yapan bir can.
Bir dost. Biri bin yapan bir post.
Bir özlem. Biri bin yapan bir gözlem.
Bir hasret. Biri bin yapan bir vuslat.
Bir hurma. Biri bin yapan bir kurna.
Bir masa. Biri bin yapan bir kasa.
Bir ses. Biri bin yapan bir nefes.
Bir derman. Biri bin yapan bir ferman.
Bir niyet. Biri bir yapan bir gayret.
Bir oruç. Biri bin yapan bir avuç.
Bereket…
Ramazan. Biri bin yapan bir an.
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martı dijital gelecekte

Filantropi (Philantrophy) – Hayırseverlik
Ufuk TARHAN
Açlık, fakirlik, savaş günümüzün büyük insanlık sorunları... Gelecekte daha iyi
şeyler olmasının önündeki en büyük engeller... Kabul edilemez koşullar… Artık
açıkça görülüyor ki, bunların önlenemediği bir dünya düzeninde, pek öyle
ekolojik değişimler, uzaylılar falan değil, insanlar birbirini yok edecekler.
Günümüzde pek çok insan, sürdürülebilir küresel gelecek için etik değerlere
olan duyarlılığın artırılmasını ve uluslar arası bir hukuki düzenin kurulmasını
gerekli görüyor. Bu tür söylemler, organizasyonlar, çabalar artıyor.

Yüzleştiğimiz uluslar arası ve sosyal problemlere gerçekten çözümler üretmek
istiyorsak, dünyayı ve kaynaklarını tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul
etmemiz gerektiğine dayanan bir bakış açısı hızla yükseliyor.
Tüm kötü kullanımına rağmen, dünyamız aslında hala zengin kaynaklarla
dolu. Problemlerimiz kaynakların kıt olması değil, onları yönetemememizden,
etkin, akılcı ve adil kullanma konusundaki beceriksizliklerimizden
kaynaklanıyor.
Bu doğrultuda sürekli konuşuluyor, politik, siyasi söylemler üretiliyor ve
teknoloji sürekli geliştiriliyor. Ancak dengesiz dağılımlar yüzünden ve
kaynakların paraya dayalı paylaşım düzeninin yarattığı güç dengeleri, sömürü
sistemleri nedeniyle pek böyle hayırlı işlere bakılamıyor.
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Sömürgen güç odaklarınca pompalanan, iyice köpüklendirilen karmaşalarla,
insanlar, toplumlar arasındaki huzursuzluk, tatminsizlik, bunalım, gerilim,
endişe bilinçli ve kasıtlı olarak arttırılıyor.
Özellikle metropollerde yaşayan insanlar artık, paranın, para kazanma,
harcama biçimlerinin yaşam kalitesini arttıramadığını, aksine azalttığını, hatta
yok ettiğini fark ediyorlar. Çoğunlukla gelecekle ilgili mutsuz ve karamsarlar.
Çok gelişmiş teknolojilere sahip olunmasına, daha da gelişeceği kolaylıkla
tahmin edilmesine rağmen, sosyal ve ekonomik açılardan refah artışı ve
bunu sağlayacak koşullara dair beklentiler aynı hızda ve şekilde gelişemiyor.

Dünyamız ve insanlık barışçı ve uygulanabilir çabalara ihtiyaç duyuyor. Karşı
karşıya olduğumuz insanlık sorunları, yeni yaklaşımların, değerlerin
yükseltilmesi, yüceltilmesiyle aşılabilir inancı yayılıyor.
Filantropi bunlara çare olabilecek ve giderek yükselen bir değer…
Önemi her geçen gün daha fazla anlaşılan bir yaklaşım olarak parıldıyor,
umut veriyor.
Filantropi (hayırseverlik, bağışçılık); "Dünyanın bize verdiklerini, dünya
insanıyla paylaşmak´´ felsefesine dayanıyor. Hızla küresel sorunlar haline
dönüşen insanlık problemleriyle ilgilenmeyi, onlara çözümler bulmayı ve
eyleme geçmeyi teşvik ediyor, örgütlüyor.
Dünyada her geçen gün etkinlikleri artan sivil toplum örgütleri ve özellikle
vakıflar bu anlayışla faaliyet gösteriyorlar. 35 Milyar dolarlık varlığı ile halen
dünyadaki en büyük filantropi kuruluşlarından biri Gates Vakfı. Ülkemizde
ise Sabancı Vakfı, bizzat Güler Sabancı´nın öncülüğünde bu konuyu,
kavramı resmen dile getiriyor ve örnek çalışmalar yapıyor.
Gençler kariyer gelişimlerini çoğunlukla; ‘büyük, kurumsal bir şirkette önce
staj, sonra iyi bir iş’ hayal ve beklentisine endekslemiş durumdalar. Onları bu
kavramla tanıştırıyor, sivil toplum örgütlerinin, vakıf projelerinin çok önemli
fırsatlarla dolu olduğuna dikkat çekmek istiyorum.
Geleceğin önemli işlerinden bazıları da "yeşil yakalı" hizmet alanlarında
bekliyor.
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20. İnsan Yönetimi Kongresi “Merak Edilen”
Konuşmacıları İle Fark Yaratacak
Nida Öğütveren
20. İnsan Yönetimi Kongresi bu yıl konuşmacılarıyla fark yaratıyor.
3-5 Ekim 2012’de yapılacak kongrenin açılış konuşmasını lisans
eğitimini “İnsan Kaynakları” üzerine yapan AB Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış yapacak. Kongre, 47 oturum, 100'ü
aşkın konuşmacı ve 2 bini aşkın profesyonel katılımcı sayısıyla
alanında Avrupa'nın en büyük kongrelerinden biri olacak.
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen ve bu yıl 35 Ekim 2012’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak
20. İnsan Yönetimi Kongresi, farklı alanlardan ilginç konuşmacılarıyla fark
yaratacak. Kongre 47 oturumda, 2 bini aşkın profesyoneli, 130’dan fazla
konuşmacı ile bir araya getirecek. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit
Oğuz Duman'ın başlatacağı kongrenin açılışı konuşmasını Avrupa Birliği
Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış yapıyor. Lisans eğitimini insan
kaynakları üzerine yapan bakan Bağış “Türkiye, AB yolunda istihdam ve
çalışma biçimlerine nasıl adapte oluyor?” başlığı altında 2008 kriziyle
kötüleşen işgücü pazarından ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte Türkiye'nin
AB üyeliğinin işgücü piyasasına olan etkilerinin ve uygulamaların nasıl
olacağından söz edecek.
İkinci gün ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
konuşmasıyla başlayacak. Kılıçdaroğlu, “Onurlu yaşam, onurlu insan, onurlu
iş” konulu konuşmasında her insanın adil ve insan onuruna yakışır bir
çalışma hayatına sahip olma hakkına dikkat çekecek..
Şener’le “Zamanı Yakalamak”
Türkiye'nin önde gelen yöneticileri ve fikir liderlerini bir araya getirecek
kongrenin en ilginç konuşmacılardan biri de TAV Havalimanları İcra Kurulu
Başkanı ve Ceo'su Sani Şener. "Zamanı Yakalamak" başlığı altında inovasyon,
değişim, farklılıkların yönetimi, çeviklik gibi kavramların TAV Grubundaki
uygulamalarını ve nasıl fark yarattığını anlatacak.
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Üç kıtada, altı ülkede faaliyet gösteren, 12 havalimanında 20 binden fazla
çalışanıyla Türkiye'nin en fazla istihdam yaratan şirketlerinden biri olan TAV,
yapılan araştırmalarda "en fazla çalışılmak istenen şirketler" arasında yer
alıyor. Şener bu başarıda en büyük payın kültürleri birbirine ekleyebilme
yeteneklerinde olduğunu belirtiyor.
Kelimelerin kuvveti
20. İnsan Yönetimi Kongre'sinin yabancı konuşmacılarından Rebecca L.
Morgan, kongrede yapacağı "Kelimelerimizin kuvveti" başlıklı konuşmada
iletişimin en güçlü aracı kelimelerin taraflar üzerinde nasıl etki bıraktığını,
çevremizi nasıl değiştirdiğini ve onun gücüyle neler yapabileceğimizi
anlatacak.
Amerika'nın en önemli yetenek geliştirme, performans stratejisti, best seller
yazarı olan Morgan, bugünkü ve gelecekteki iş hedeflerine ulaşma, yetenek
yönetimi, verimliliği arttırma stratejileri, organizasyonel başarı için bireysel ve
kurumsal becerilerin belirlenmesi, organizasyonlarda iç ve dış iletişimin
geliştirilmesi gibi konularda danışmanlık yapıyor.
Liderleri nasıl hızlandırırsınız?
"Liderleri hızlandırmanın 6 yolu"nu liderlik geliştirme, yetenek yönetimi ve
çalışan bağlılığı konularında dünyaca tanınan uzman Richard Wellins
anlatacak. Development Dimensions International kuruluşunun Başkan
Yardımcısı olan Wellins küresel ölçekte liderlik gelişimi ve yetenek edinimi
konusunda önemli araştırmalara imza atmış bir isim. Uzmanlık alanları
liderlik gelişimi, çalışan bağlılığı ve yetenek yönetimi konusunda 40'dan fazla
makalesi ve yayınlanmış 6 kitabı bulunuyor.
Wellins, günümüz dünyasında lider ajandalarının en zorlu konularının
küreselleşmeye giderken oluşan sorunlar, inovasyon, üst yetenek
bulma/tutma, yönetme karmaşası/tereddüdü olduğunu söylüyor. Wellins”e
gore küreselleşmenin iş sınırlarını kaldırdığı günümüzde farklı ülke ve
kültürde insan yöneten liderlerin başarılı olması için beş önemli unsurun
belirleyici rolü var: Adaptasyon/esneklik, modeller, alçak gönüllük ve yüksek
düzeyde başkalarına esin kaynağı olma yeteneği.
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Yönetimde bağımsız devrim
"Yönetim kurullarında bağımsız devrim" başlıklı oturumun konuşmacılarından
biri Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın. İş dünyasında pek çok ödül
kazanmış, çok sayıda sivil toplum örgütü kurmuş ve buralarda üst düzey
görevler üstlenmiş çok yönlü işadamının yürüttüğü görevler saymakla
bitmiyor:
Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Metal Sanayicileri Sendikasının
Ankara Bölge Temsilciler Kurulu Başkanlığı, TÜGİAD Yönetim Kurulu
Başkanlığı, TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı bunlardan sadece
birkaçı.
Akın ayrıca Akfen Holding olarak "London School of Economics"de Çağdaş
Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucularından. 1999’da Türkiye'ye iyi
yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurmuş olduğu Türkiye İnsan
Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Vakfın Onursal Başkanlığı
görevini de yürütüyor.
Genç patrondan yöneticilere pratik tüyolar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Arzum'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Kolbaşı yöneticilerin patronlarını nasıl ikna edebileceğine dair tüyolarını
katılımcılarla paylaşacak. Dünya devleriyle rekabet eden bir markayı yaratan
bir girişimcinin tüyoları yöneticiler için ilham verici olacak.
Arzum kendinden daha güçlülere yetişebilmek için sürekli dünya devlerinin
neler başardığını yakından inceliyor. Şirket içinden gelebilecek yeni seslere
açık olmak için fikir atölyeleri kurup öneriler topluyor. Kendi markası için fark
yaratacak alanları keşfetmeye çalışıyor. Kolbaşı Arzum’da "küçük
dokunuşlarla büyük farklar" yaratmayı misyon edindiklerini söylüyor.
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Erkek egemen sektörde kadın tepe yöneticisi olmak
Türkiye'nin en büyük otomotiv yan sanayi üreticisi, yedi ayrı yerde fabrikaları
olan Farplas Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu üyesi Ahu Büyükkuşoğlu
Serter erkek egemen sektörde bir kadın yönetici. Farplas 1984’te
kurumsallaşma yoluna girerek profesyonel yönetimi işbaşına getiriyor.
Bundan 30 yıl önce baba Yunus Büyükkuşoğlu'yla çalışmaya başlayan iki
genç mühendisten biri bugün tüm Farplas grubunun CEO'su, bir diğeri de
genel müdürü olarak görev yapıyor. İlk zamanlar büyük tepki çeken
Büyükkuşoğlu'nun bu vizyoner liderlik anlayışı daha sonra seçilen doğru
kişilerin şirketi yönetmedeki başarısıyla birleşince önemli bir örnek
oluşturuyor.
Bir yanda otomotiv sektörü, öte yanda Casa Dell Arte otel zinciri gibi çok
farklı alanlarda yatırım yapan grup kalite anlayışıyla fark yaratıyor. Yaptığı her
işte sektörün mevcut durumunu analiz ederek bir niş pazar arıyor. Eğer o
sektörde rakiplerinden farklı bir iş yapmayacaklarsa fazla olduklarını
düşünüyorlar.

İnsan Yönetimi Ödülleri
Beşincisi gerçekleştirilecek olan insan yönetimi alanının tek ve en prestijli
ödülü “PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buluyor.
Türkiye’nin gözde 29 firmasının 45 kategoride başvuru yaptığı ödüllerle ilgili
jüri kararı 4 Ekim Perşembe günü yapılacak gala gecesinde açıklanacak.
Gecenin açılışında, yönetici, danışman, yazar Cem Kozlu "Yönetim Checklist"
konusunda bir konuşma yapacak. Gecenin sunuculuğunu ise deneyimli
gazeteci Fatih Türkmenoğlu ve Özge Uzun yapıyor.
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Kongrede yönetim kurulunun davetiyle beş yıldır gönüllü sunuculuk ve
moderatörlük yapan Fatih Türkmenoğlu'nun kendisi de psikolojik danışmanlık
eğitimi gördüğü ve insan kaynakları konusunda lisans üstü eğitimi yaptığı için
kongreleri aynı zamanda ilgiyle izliyor. PERYÖN bu anlamda onun için eğitim
tazeleme, yeni şeyler öğrenme arenası. Türkmenoğlu, konuşmacı olarak
davet edilen pek çok akademisyenin kitaplarını kongre vasıtasıyla okuma
fırsatı bulmaktan çok memnun. Ayrıca böyle üst düzey katılımlı bir kongreyi
sunmak onun sahne becerisini de artırmış Yılda bir kez yapılan bu
kongrelerin gerçekleşmesini özlemle bekliyor.
Gecenin açılış konuşmasını yapacak olan Dr. Cem Kozlu Procter &
Gamble’dan Komili’ye, Türk Hava Yolları’ndan (THY) Coca-Cola’ya, pek çok
önemli şirketin yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlığını yapan,
akademisyenliği de elden bırakmayan bir lider. Yönetim dünyasındaki
yaklaşımları deneyimlerle, anılarla, örneklerle anlatan kılavuz olabilecek
nitelikte çok sayıda yayınlanmış kitabı bulunuyor.

Kongre öncesi görüşlerini aldığımız Kozlu, bazı fikirlere dikkat çekebilmek için
oluşturulmuş "Y kuşağı", "X teorisi" gibi terimlerin kısa vadeli olduğunu
düşünüyor: "Terimler değişebilir, yönetimde modalar da gelip geçebilir, insan
ve toplumların temel dinamiklerini kavrayıp buna göre hareket etmek esastır.
Örneğin; günümüzde gençlerin haberleşme, sosyalleşme, eğlenme, alışveriş
gibi konularda davranış biçimleri çok farklı gözüküyor. Öte yandan
milyonlarca yıldır insanın temel doğasının milimetrik ölçüde değiştiğini
unutmayalım. Bu iki olguyu bağdaştırıp ona göre yaklaşımlar üretmek
gerekiyor.”
Kongreye kayıt ve ayrıntılı bilgi için: wwwperyon.org.tr
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kariyer sohbeti

“Ağaçlardan Öğrendik”
Yasemin Sungur
Ağustos ayı kariyer sohbeti konuğumuz AGT A.Ş. CEO’su Mehmet
Semih Söylemez. Kendisiyle bir atölyede başlayan kariyer
yolculuğunu, deneyimlerini ve hayatın ona kazandırdıklarını
konuştuk.
Şu anda yaptığınız işi kısaca tanımlar mısınız?
Şu anda, dünyanın 60 ülkesine ihracat yapan ve Türkiye’nin 500 büyük
şirketi arasında yer alan AGT’yi babam ve kardeşimle birlikte yönetiyoruz.
Mobilya bileşenleri üreten fabrikamızda ben CEO’luk görevini yürütürken,
700 kişilik uzman kadromuz da üretimden pazarlamaya, montajdan satın
almaya kadar pek çok alanda görev alıyor.
Şu an yaptığınız iş dâhilinde bir gün içerisinde neler yaparsınız? Sizin
yaptığınız işi yapan birisinin günü nasıl geçer?
Sabahları genellikle saat 8.30 gibi fabrikada olurum. İyi olduğunu
düşündüğümüz bir yöneten/çalışan organizasyonumuz var. Saat 13.00 kadar
işlerimi bitirmeyi hedeflerim. Fabrikalardaki yönetici ve mühendis
arkadaşlarımla genelde öğleden önce görüşürüm. Öğleden sonraları ise
gelecek üzerine önermeler, tasarımlar yaparım. Kurumlar belli bir ölçeğe
geldiklerinde; yöneticiler günlük olanın ötesinde geleceği planlamak
durumundadır. Bugün eğer geçen 5-10 yıl planlanmamış ise, bilin ki farkında
olmasanız da işler iyi gitmiyordur. Onun için bizlerin “hayal kurmayı”
mesaimizin bir parçası haline getirmemiz gerekir.
Bunun dışında
düşüncelerine inandığım dostlarım ile sohbet etmenin yararlarını
görmekteyim. Bu da bir iştir...
İş hayatınıza başlangıcınızı, geçtiğiniz süreçleri anlatır mısınız?
İş hayatına, babamla birlikte AGT’yi kurarak başladık. Bu da yaklaşık 30 yıl
öncesine gidiyor. Türkiye’de bizim gibi olan tüm şirketlerin geçirdiği süreci
yaşadık. Küçük bir atölye. 10 kişilik bir çalışan grubu. Ancak babamın bu
sektördeki deneyimi ve fizik mühendisliğinden gelen analitik zekası, bizim
küçük bir atölye iken bile, sistem kuran bir yapımız olmasını sağlıyordu. O
günden bugüne geçen süreçte tüm çalışmalarımız, mobilya sektörünün el
işçiliği mantığını, endüstriyel bir niteliğe nasıl dönüştürürüz üzerineydi.
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Bugün açıkcası, Türkiye’de bir mobilya endüstrisi varsa, AGT, bunun önemli
bir parçasıdır.
Örnek aldığınız birileri var mı?
Her insanın örnek aldığı rol modeller vardır, olmalıdır. Benim için babam
önemli bir figürdür. Ancak deneyimlerinden yararlandığım çok insan var.
Karşılaştığınız zorluklara örnek verebilir misiniz?
Küçük bir atölyeden büyümek başlı başına zorluktur. Çoğu insan bugünkü
durumlara bakıp; “oh ne güzel” diyebilir. Oysa bugünlere gelen yol zor ve
ağır çaba gerektiren bir süreçtir.
Gelecek için nasıl planlarınız var? Hedefleriniz neler?
2023 yılında Türkiye ihracatının binde birini biz yapmalıyız diyoruz.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde MDF üreten bir fabrika kurmayı hedefliyoruz.
Çocukluğunuzda hayalinizdeki meslek neydi?
Ben babamın görevlerinden dolayı, bir anlamda fabrikalara doğdum. Şu
anda yaptığım işi “kaderim” olarak görüyorum ve bundan da hala mutluluk
duyuyorum.
Nasıl bir öğrenci idiniz?
Ders çalıştığımı hatırlamıyorum ama iyi dinlemeye çalışırdım. Tüm erkek
öğrenciler gibi, biraz haylaz, ancak sorumluluk duygusu yüksek olan bir
öğrenciydim.
En sevdiğiniz dersler hangileri idi?
Matematik en sevdiğim dersler listesinde daima ilk sıradaydı.
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Okul hayatınızda ne gibi şeylerle ilgileniyordunuz, ne tip etkinliklere
katılıyordunuz?
Genellikle öğrencilerin derslerin dışında uğraş alanları, bizim zamanımızda
spordu. Bense motosikletlere ve model araçlara ilgi duyardım.
Eğitim almak ve öğrenmek size neler kattı?
Üniversiteye devam etmediğim için hayatın ve iş yaşamının bana
kattıklarından daha çok söz edebilirim. Ticari hayat; damıtılmış deneyimlerin
içinde yüzmektir. Her çalıştığınız kişiden aldığınız bir şeyler var. Önemli olan,
bunun nasıl dönüştürüldüğüdür.
Kariyerinizde kaldıraç ve kırılma anları oldu mu?
Her 10 yılda bir hem insanların hem de şirketlerin hayatında büyük
değişimler, dönüşümler olduğuna inananlardanım. Benim iş yaşamımda üç
10 yıl olduğunu ve her bir on yılsonunda bir sıçrama yaşadığımı
düşünüyorum. Son on yıl ise, bunların içinde niteliksel dönüşümlerin
olduğunu söyleyebilirim.
Şans ve rastlantılar var mı kariyerinizi / yaşamınızı etkileyen?
Şansın herkesin kapısını çaldığına inanırım. Ancak bazı insanlar, çalan kapıyı
duyarlar ve kapıyı açarlar, bazıları ise duymazlar ya da uykuları ağırdır. Kapıyı
açamazlar. O yüzden de şansın hiç yüzlerine gülmediğini düşünürler. Şansın
yüzünü görmek için, kapıyı açmak gerekir. Onun için de hazırlıklı olmak
önemlidir.
Sizin geçtiğiniz yerlerden geçecek olan öğrencilere tavsiyeleriniz; motive
edecek, daha başarılı olmaya yönlendirecek önerileriniz var mı?
Yaptıkları işi sevmekten önce “saygı” göstermeliler. Sistemli ve disiplinli
olmalılar. İşe konsantre olmalarını, aynı zamanda dışarıda da bir hayatın
devam ettiğini bilmelerini ve ona göre yaşamalarını öneririm. İfade etmeye
çalıştığım, “şans hazır olana güler”i önemsemelerini, sorumlulukları
paylaşmayı öğrenmelerini, hangi koşul altında olursa olsun, zihinlerine
yatırım yapmalarını şiddetle tavsiye ederim.
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İş görüşmeleri/mülakat yapmışsınızdır, ilk neye dikkat edersiniz? Ne gibi
özellikler adayı öne çıkarıyor?
Samimiyet ve gözlerinin parlayıp parlamadığına bakarım. İnsanlar işine ve
çevresine karşı samimiyse ve gözlerinde geleceğin ışığı varsa, o insanla
çalışılır. Buradan şu sonuç çıkmamalı: Görüşmeye, gözüne limon sıkıp
girmekle, gözünde kalıcı ışık olması anlaşılan bir şeydir. Göz ışığı, gelecek
fikri olanlarda olur.
Kendinizde beğendiğiniz güçlü özellikleriniz hangileri?
İşi delege etmek ve resmin bütününe bakma özelliklerimin olduğunu
düşünürüm. Ancak, çokta şu özellikler demem mümkün değil. Bunu en iyi
çevremdeki insanlar yanıtlayabilir.
İşinizi daha iyi yapmak için hangi yönünüzü geliştirmek istersiniz?
Son 10 yıldır, en büyük yatırımı zihnime yaptığımı düşünüyorum. Zihnimizi
geliştirdiğimiz oranda modamız geçmiyor. Yarının insanı gibi düşünebilme
yetisine sahip olmayı çok önemsiyorum. Çoğu kişi, yarını bugünkü zihin ile
tasarlamaya çalışıyor. Oysa yarın, yarının dili ve düşünce yapısı ile
tasarlanabilir. Dünün güneşi ile bugün çamaşır kurutulamayacağı gibi...
İşinizde daha iyi olmak için nelere dikkat edersiniz?
Ekip fikrini öne çıkarabildiğimiz oranda, daha iyi sonuçlar aldığımızı
düşünüyorum. Kimse bu ölçekteki yerlerde tek başına bir şey yapamaz. Ne
kadar sorumluluk ve iş paylaşımı, o kadar başarı...
Kendinizi daha mutlu hissetmek için neler yaparsınız?
Ben zaten mutlu bir insanım. Nefes alabiliyorum. İyi bir ailem var. Sevdiğim
işi yapıyorum. Kendimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum. Bunlardan büyük
mutluluk olabilir mi?
Hobileriniz nelerdir, nelerle ilgilenirsiniz?
İyi bir sanat izleyicisi olmaya çalışıyorum. Fotoğraf ile uğraşıyorum. İyi bir
müzik dinleyicisi olduğumu söyleyebilirim. Kalemler en büyük tutkularımdan
biridir. Kitapları ve okumayı seviyorum.
Sizi yönlendiren, geliştiren tavsiye edeceğiniz 1-2 kitap ismi alalım.
Kitap olarak Nüvit Osmay’dan İnsan Mühendisliği, Martin Seligman’dan
Gerçek Mutluluk, Malcolm Gladwell’den Kıvılcım Anı, Eckhart Tolle’den
Varolmanın Gücü, Doğan Cüceloğlu’ndan Savaşçı bende iz bırakan
kitaplardır.
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şiir

Salih MALAKÇIOĞLU

(göl)
şu dağlara
usul usul sokulan kumsal;
daha da gitme öteye,
hem gitsen gitsen!
bir kaya,
bir toprak getirmez mi
seni kendine.
şu denizden
yavaş yavaş kopan kumsal;
daha da kalma ötede,
hem kalsan kalsan!
bir gök,
bir deniz bırakır mı
seni kendinle.
Ağustos 2011

(niye)
niye küseyim ki göğe..
ki gök,
karşılamadı mı beni,
denizin gidemediği yerde.

(hesap)
..değiştirebilirim
dediğimde dünü,
güldü.
oysa ki
yarın;
ben demesem de,
etkiliyordu bugünü.
Temmuz 2011

(ney)
ve şemsim otur yanı başıma
ki senin, bu yanman boşu boşuna.
ve şemsim dinle; kül olman
sonunda
ki benim, ney ile tutuşmamda.
Kasım 2011

Şubat 2011
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alternatif İK sözlüğü

“AYNEN ÖYLE “ Başka Bir Deyişle :
Hemfikir Olma Yalancılığı
Zeynep Kıyak
Bu kavram tabii ki bir insan kaynakları terimi değil. Ama gündelik
hayatta o kadar çok karşımıza çıkıyor ve kullanıldığını görüyoruz ki,
değinmeden geçemedim.
Bugünlerde , her on kişiden neredeyse yedisi, bu iki kelimeyi kullanıyor.
Aklına yatsın ya da yatmasın, fikrine uysun ya da uymasın farketmiyor onlar
için.
İşyerinde, otobüs beklerken, alışveriş yaparken, telefonla konuşurken,
seyahat ederken adeta yeni bir alışkanlıkla karşı karşıya kaldığımın farkına
vardım bugünlerde.
İsteseniz de, istemeseniz de kullandığınız, siz kullanmasanız bile karşınızdaki
kişi, 3 cümlesinden birinde bu iki kelimeye yer verdiği için alıştığınız ve bir
süre sonra da, kendinizi , mantıklı olduğunu düşünmeden bu iki kelimeyi
söylerken bulduğunuz değişik bir söz öbeği.
Ağızdan ağıza yayılarak, adeta moda haline gelen, cümlelelerinizde yer
vermezseniz şayet, ayıp olur dedirten bir şey bu.
Bir konu, bir fikir üzerinde konuşursunuz, siz anlatırsınız, karşınızdaki dinler.
Siz kendinizce yorumlar katar, atıflarda bulunur, kafa yorar, çene çalıştırırsınız.
On dakikalık konuşmanızın karşılığında, karşınızdaki muhattabınızdan, sizi
eleştirmesini ya da desteklemesini bekleyen birkaç cümle duymak istersiniz.
Siz bekleyedururken, iki kelime söyler, biter orada konuşma. “Ne yani, 10
dakikadır kendi kendime mi konuştum ben?” sorusunu sorarsınız içinizden.
Dinlenmediğinizi, aslında o kadar da ciddiye alınmadığınızı zannedersiniz ve
o kadar üstüne basa basa söylenir ki bu kelimeler, onaylandığınızla
avutursunuz kendinizi.
Dile, tembellik veren bir görüntü sergiler. Kullananlar, aynı fikirde olsa da
olmasa da,nezaketen hemfikir olma yalancılığı yapmış olurlar.
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Baştan savmak,
Dinler gibi gözükmek,
Aynı fikirdeymiş gibi yapmak
Söyleyecek laf bulamadığı için söylemiş olmak
Yeni cümleler eklemeye üşenmek
Konuşmaya üşenmek veya konuşmak istememek
Fikir beyan etmeyi istememek
Karşı tarafın söyledikleri içinize işlediği için, konuşmayı kesmek,
gibi sebeplerden kullanırlar bu ‘moda’ ikiliyi.

Çoğunlukla işyerlerinde kullanılan bu söz ikilisi , otobüste, pazarda,
asansörde, okulda, yemekte de karşımıza çıkar.
İşte günlük hayattan bazı örnekler :
Durağa yanaşan otobüse bir an önce binmek için can atarsınız ve şoföre
sorarsınız:
- Kadiköy mü?
Kafa sallar şoför.
- Minibüs yolundan mı?
Şoför yine kafa sallar.
- Cevizlibağ’daan geçiyor değil mi?
- Aynen öyle !...
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Bir pastanede, arkadaşlarınızla buluşmuş, mönüye göz gezdiriyorsunuz ve
canınız o nefis meyveli pastadan yemek istiyor. Garsona sipariş veriyorsunuz:
- Meyveli pasta, yanında da çay istiyorum.
- Malesef efendim, istediğiniz pasta şu an elimizde yok. Başka çeşitlerimize
baksanız?
- O zaman... Çikolatalı pasta olsun ama bu mönüye “üzerine pudra şekeri
dökülmüş, içinde muz parçaları olan, file bademli” diye yazmışsınız. Böyle
değil mi, pasta?
- Aynen öyle efendim. (!)
- Hımmm...
(Gelen pasta öyle olmaz maalesef)
En yakın arkadaşınız size yatıya misafir gelmiş. Öyle bunalımdasınız ki,
onunla sabahlara kadar dertleşmek, konuşmak, hatta omzunda ağlamak
istiyorsunuz. Başlıyorsunuz anlatmaya.
- Hiç mutlu değilim Sibel. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ali’nin
konuşmalarını duysan, şaşarsın. Süreki Didem’i övüp duruyor. Yok o kız
şöyleymiş, ailesi böyleymiş...Bana ne, değil mi ama?
- Aynen öyle ...
- Ali’ye güvenmesem, kesin aralarında birşey var diyeceğim. Amfide de ,
büyük salonda da onları yanyana görmedim hiç ama Ali’nin ondan
hoşlanıyor olmasından korkuyorum işte. Kız da güzel olsa,içim yanmayacak..
- Aynen öyle valla.
- Geçen gün bana gelmiş diyor ki Didem; “Son ders notlarını senden alabilir
miyim?” Ayy.Nasıl sinir oldum anlatamam. “Yok, o dersi ben de
kaçırdım”dedim. “İyi, gidip Ali’ye sorayım” demez mi...Şeytan diyor, git kıza,
“Bana bak kızım ayağını denk al” de, diyor.
- Aynen öyle şekerim.
- Senle de sohbete doyum olmuyor ha..Hep ben anlatıyorum. Sıkıldın mı?
- Aynen öyle.. (!)
..........////..............
Yoldasınız, işyerine telefon ediyorsunuz. Karşınıza sekreter çıkıyor :
- Alo, iyigünler. Ahmet ben. Seyfettin Bey, orda mı?
- Hayır yok. Şirket dışında.
- Öğleden sonra mı gelir ?
- Aynen öyle.
- Bugünkü toplantı, 2.binada mı yapılacak?
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- Aynen öyle.
- Toplantı arası 16:00’da olacaktı değil mi?
- Aynen öyle.
- İyi madem, size iyigünler...
- Aynen .(!)
Sevgiliniz ya da eşinizle yeni açılmış restoranda buluşacaksınız.
Sevgiliniz/eşiniz, geç kalıyor.
Akşam sekizde değil de, 9’a yirmi kala geliyor. Soruyorsunuz haliyle :
- Merak ettim canım, trafik mi vardı?
- Evet ya, hiç sorma.
- Ben aradım kapalıydı telefonun. Şarjın bitti heralde?
- Aynen öyle canım ya.
- Yüzün de bembeyaz olmuş. Çok mu üşüdün gelirken?
- Aynen valla. Dondum.
- Ceketine bayıldım. Yeni açılan butikten mi?
- Aynen öyle.
- Ben acıktım epey. Balık mı yiyelim? Sonra da üstüne tahinli tatlı söyleriz?
- Olur valla. Bana uyar. Aynen öyle yapalım.
Tamam, abartma Zeynep dediğinizi duyar gibiyim. Ama yaşamıyor muyuz?
Duymuyor muyuz, söylemiyor muyuz ?
Biz zamanlar, özellikle de 2000’lerin başında, “Deermişim” deme hastalığı
vardı. Bu kelime, özellikle bayanlar tarafından, e harfleri uzatılarak, r’ler ise
yuvarlatılarak söylenir , sonra da “hihihi, hahaha” diye kıkırdamalara neden
olurdu. Genellikle bulunduğu ortamda kendisine fazla güvenmeyen ama
güveniyormuş gibi yapan kişilerin kullandığı sözdü bu.
“Böyle söylesem ne tepki verirler acaba” nın, ağızdan ağıza yayılarak adeta
bulaşıcılık etkisi yapan haliydi. Televizyonlarda ‘Kankigiller’ meşhur etmiş,
sonra da Beyazıt Öztürk’ün tiplemeleriyle, bu sözcüğe alışır olmuştuk.
“Deeermişim, sonra da seni yerrmişim.”
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“Şimdi böyle dermişim, ortamı gerermişim” gibi
uzatmalarla da,
bunaldığımız, fenalık getiren ve kullananlar arasında alışkanlığa neden olan
sözdü bir zamanlar.
“Aynen Öyle “ de, bugünlerin moda lafı işte.Ve kullandıkça da alışkanlık
yapıyor.
“Aynen öyle” yerine neler kullanılabilir, bir de ona bakalım :
Size katılıyorum.
Doğru.
Haklısınız.
Ben de öyle düşünüyorum.
Dediklerinizi onaylıyorum.
Hak veriyorum.
Evet, bence de.
Doğru söylüyorsunuz.
Şeklinde bir çok örnekle çeşitlendirmek mümkün bunu. Böyle bir dil
zenginliğine sahipken, neden, dilimizi tembelleştiriyoruz?
Çalışma hayatında da çokça kullanılıyor bu iki kelime, yanlış ya da doğru.
-Size konuyla ilgili mail atmıştım. Toplantı, saat ikideydi değil mi?
-Aynen öyle Ayşe Hanım.
-Oturma düzeninde değişiklik yapılmış. Pazarlama Müdürü, Lojistik
Müdürünün yanında mı oturuyor?
-Hı hı. Aynen öyle.
-Size kahve söylememi ister misiniz?
-Aynen canım!
Yüze bakmadan, göz göze gelinmeden söylenen ifadeler bunların çoğu. Ve
günlük hayatta, işyerinde, alışverişte, arkadaşlar arasında, akla gelebilecek
birçok yerde de karşımıza çıkıyor.
Konudan sıkıldıysak, ‘sıkıldım’demek; aynı fikirde değilsek, “öyle
düşünmüyorum” demek neden zor geliyor ? Doğrulamak, onaylamak
istediğimiz şeyleri, neden kestirip atıyoruz? Karşımızdakini empati kurarak
dinlememek için, “Aynen öyle” kaçış yolu olmamalı.
Şimdi, her söylediğime kafa sallayan, sonrasında da anlattıklarımla alakasız
şeyler söyleyenlere sormak istiyorum :
Hani ,aynen öyleydi?
Değil işte.
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hello afrika

İki Gezgin, İki Motosiklet, 100 Gün,
1 Kıta:Hello Afrika

Sevil Mert

“Hello Afrika” iki motosikletli maceraperestin İstanbul’dan
başlayarak, Afrika kıtasını boydan boya geçip Cape Town’da
sonlanacak olan yolculuk projesi. Bu ay, sizler için özel bir dosya
hazırladık ve Afrika’nın bilinmeyenlerini gezginlerin gözüyle anlattık.
Serkan Söğüt kendi işine 100 gün ara verdi, Murat Cengiz yıllardır çalıştığı
bankadan ücretsiz izin aldı. Onlar hayallerinin peşinden 100 günlük bir
yolculuğa çıkmak için yanlarına sadece motosikletlerini aldı.
100 günde 15.000 kilometre yol yapacak olan bu iki maceraperest,
kendileri gibi maceraperestlere ve keşfetmeyi sevenlere yol göstermeyi, ilham
olmayı hedefliyor. “Hedefimiz bizi takip edenlere, motosiklet sevgisini ve
ruhunu aşılamak, bilmedikleri yerleri korkulur olmaktan çıkarmak.” diyorlar.
24 Haziran 2012’de başlayan yolculuğun tam bitiş tarihi henüz belli değil.
Zira hergün farklı bir sürprizle karşılaşıp zaman planlarında sarkmalar
yaşayabiliyorlar.
“Hello Afrika” aynı zamanda bir sosyal medya belgeseli. Gün gün
yaşadıklarını Facebook ve Twitter sayfalarından yayınlayan gezginler, haftada
ortalama 35.000 ila 40.000 kişiye paylaşımlarını ulaştırıyorlar.
.
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Sadece gezmek değil, gezdikleri yerleri, gördüklerini de mümkün olduğunca
çok kişiye ulaştırmak isteyen gezginlerden Serkan Söğüt felsefelerini şöyle
açıklıyor: “Gezmek demek farklı kültürleri tanımak demek. İlginç coğrafyaları
keşfetmek, dünyada ne kadar farklı yaşam şekilleri olduğunu görmek, yeni
kültürlerle tanışmak demek. Kısacası gezmek demek dünyayı tanımak demek.
Hello Afrika projesini mümkün olduğunca çok kişi ile paylaşarak,
takipçilerimizde dünyanın farklı coğrafyalarına yönelik merakını uyandırmayı
amaçlıyoruz.”
Rota Afrika Kıtası
İstanbul’dan Cape Town’a uzanan 100 gün sürecek olan, 15.000
kilometrelik bir yolculuk Hello Afrika. Yol boyunca Afrika’nın doğu ve
güneyini kapsayan toplam 11 ülkeden geçmeyi planlıyorlar: Mısır, Sudan,
Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya, Malavi, Mozambik, Madagaskar,
Lesotho, Güney Afrika.
Hello Afrika Yolculuğunda Bir Ayda Neler Yaşandı?
Yolculuğa çıkmadan önce bizi destekleyen gerçekten çok fazla insan ve
kurum oldu, hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu destekler olmadan
bu yolculuğu çıkmamız çok zor olurdu. Çorabından tshirtüne, sigortasından
iletişim masraflarına kadar pek çok konuda sponsorlarımız ve bizi tanıyan
tanımayan çok sayıda manevi destekçimizin yardımlarıyla hazırlandık bu
yolculuğa.
17.06.2012 Pazar sabahı erken saatlerde teker döndü, Hello Afrika
macerası İstanbul’dan başladı. Motosikletle çıkılan bu yolculuğun ilk bölümü
Türkiye’den Afrika kıtasına ulaşmaktı. Bu önceden planlandığı kadar kolay
olmadı, çünkü karayolu Suriye üzerinden geçiyordu ve Suriye’de savaş vardı.
Alternatif yollar araştırıldı en mantıklı görünen Mersin’den RORO ile
Mısır’daki Port Said’e limanına motosikletlerle birlikte geçmekti.
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Ancak RORO’nun seferlere yeni başlamış olması, daha önce hiç motosikletle
yolcu almamış olmaları gibi gerekçelerle hem Mersin’de hem de Port Said
limanında 3’er gün kaybettik ve yolculuk planımız ilk günlerden bir hafta
sarktı. Bu maceraya atılırken böyle aksiliklerle karşılaşabileceğimizi
bekliyorduk, hiç moralimizi bozmadık. Keyifle kamp yaptık, RORO’da bizimle
yolculuk edecek olan tır şoförleriyle ahbap olduk.
İlk Ülke Mısır
Limanlarda geçirdiğimiz hafta Mısır’da gezmeyi planladığımız Piramitler ve
Krallar Vadisi hayallerimizi başka bir bahara ertelememize sebep oldu.
Kaybettiğimiz bir haftayı telafi edebilmek için mümkün olduğunca hızlı bir
şekilde Mısır’dan çıkmayı hedefledik. Nil kıyısından ıssız Mısır asfaltında
Aswan’a, yani Sudan’a en güvenli geçiş noktasına 2 günde sürekli motosiklet
kullanarak geçtik.
Aswan, Nil kıyısından Mısır üzerinden Abu Simbel Tapınağı’nı görmek isteyen
ve Sudan’a geçmek isteyenlerin durağı. Bundan sonra göreceğimiz şehirlere
göre de hem kalabalık hem de modern. Mc Donalds bile vardı, modernlik
kriteri olarak (!).
Türkiye’den Sudan vizesi alamamıştık, bu yüzden Aswan’da biran önce vize
almamız gerekiyordu. Nil üzerinden Sudan’a giden gemi (gemi demeye şahit
lazım) haftada bir kez, o da Salı günleri geçiyor. Ancak aracınızı Pazar günü
gemiye yüklemeniz gerekiyor. Mısır’da Cuma-Cumartesi resmi tatil, neyse ki
Pazar değil. Gümrükçü işlemleri yetiştiremeyeceğimizi söyledi ama
muamelecimiz akşam olmadan motosikletleri gemiye yüklemememizi
sağlamıştı.
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2 ayrı gemi var, biri araçları biri de insanları alıyor. Bizim Üsküdar-Eminönü
vapurunu düşünün, 600 kişi ve onların en az üçer beşer valizle vapura
bindiklerini... Gölge yok, hava 45-50 derece civarında, insanlar balık istifi
gibi... Oldukça eğlenceli sürecek 18 saatlik bir yolculuk. Neyse ki
çadırlarımız yanımızdaydı, ondan gölgelik yapıp kendimize güzel bir yer açtık.
Araçları getiren gemi insanları getirenden 2 gün sonra Wadi Halfa’ya yani
varış noktasına ulaşıyor. Yani orada da bir süre bekleyeceğiz.
Burada bizim rotamızın benzerini yapan iki jeep ile tanıştık. Bundan sonraki
10 gün seyahatimizin farklı noktalarında birbirimize hep yardımcı olduk. Biri
Hollandalı, biri Alman iki çift onlar da Afrika seyahatlari için bu yolu
kullanıyorlardı. Aswan-Wadi Halfa arası yolcuğumuzu da muhteşem
gölgeliğimizin altında beraber geçirdik.

Nil nehri üzerine kurulan baraj nedeniyle yerinden dağ kesilerek taşınan Abu
Simbel Tapınağı’nı pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Gemi tapınağın
yakınından geçiyor. Uzaktan da olsa tağınağı görme şansımız oldu.
Aswan’da buraya turlar düzenleniyor.
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Mısır Hakkında Kısa Bilgiler
Mısır tahminlerinizin çok üstünde pis. Daha önce Suriye’de de benzer bir
manzara ile karşılaştığım için bana çok yabancı gelmedi ancak ilk kez Arap
ülkelerine giden biri için ağır olabilir. Ekmekleri kaldırıma koyup soğutuyorlar
mesela.
İnsanları rüşvet almaya fazlasıyla meyilli, selam verdiğinizde borçlu
çıkabilirsiniz. Hele ki yabancı olduğunuzu farkettiklerinde çok daha dikkatli
olmalısınız.
Yemekler konusunda sıkıntı yaşamadık. Damak tatları bize çok uzak değil.
Sabah kahvaltılarında barbunyaya benzer bir yemek yiyorlar. Biz de yedik,
yeniyor 

Güney’e inip çöle yaklaştıkça sıcaklık korkunç hale geliyor, ne kadar su
tükettiğimizi biz bile hatırlamıyoruz, su içtikten 5 dakika sonra diliniz
damağınız kurumuş oluyor.
Sudan
Wadi Halfa Sudan’daki ilk durağımız oldu. Motosikletleri beklerken
geçirdiğimiz 2 gün de bize Sudan hakkında fikir sahibi olmamız için zaman
kazandırdı. Wadi Halfa buradaki taşıma olayına rağmen çok fakir, bizim
doğudaki köylerin 15-20 yıl önceki hallerine benziyor.

Kaldığımız otelde elektrik varken su, su varken elektrik çalışmıyordu ve oranın
en lüks oteliydi. Klima çalışırken bile oda sıcaklığı 37 dereceyi gösteriyordu.
Sudan’da gezmek ve fotoğraf çekmek için resmi evrak alınması gerekiyor.
Motosikletlerimizi beklerken bu evrak işlemlerini de tamamladık.
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Sudan’a geçtikten sonra Vodafone telefon hattımız da çalışmamaya başladı.
Bu yolculuk boyunca başımıza gelen en can sıkıcı olaydı, Türkiye’de hem
bayii hem çağrı merkezinden sorunsuz çalışacağı bilgisini aldığımız hattı,
saatler süren telefon görüşmeleri sonunda çalışmayacağını öğrendik.
Bundan sonra her gittiğimiz ülkeden internet paketi olan bir hat satın alıp
işimizi garantiye alacaktık.
Motosikletlerimizi aldıktan sonraki durağımız Dongola. Daha önce giden
gezginlerden Wadi Halfa-Dongola arasındaki yolun çok kötü olduğunu
duymuştuk. Ancak yol yapumu yeni tamamlanmış ve son derece düzgün
güzel bir yol bizi bekliyordu.
Geceyi yol kenarında kamp yaparak geçireceğiz bu kez, bizim jeeplerle
karşılaşıyoruz. Gemide gölgemizi paylaşmamızın şerefine onlar da bize
akşam yemeği ikram ediyor. Biz karşılık beklememiştik ama olsun, iyi geldi.
Kimi zaman yolda bize dostça yaklaşan ama dilce anlaşamadığımız
Sudanlılarla sohbet ediyor, kimi zaman sıcaktan bulanıp kendimize gölge
arıyoruz.
Sudan’daki tek piramitler Meroe Piramitleri, Mısır’dakileri göremedik diye
buraya kamp yapıp geceyi burada geçiriyoruz. Gece zifiri karanlık, gerçekten
göz gözü görmüyordu.
Bir sonraki durağımız başkent Hartum. Hartum’da medeniyete ulaşmanın
sevinci ile kendimizi güzel bir restoranta atıp karnımızı doyurduktan sonra
otel arıyoruz. Daha önce buraya gelen arkadaşlarımızın referans olduğu
Muhammed Nasir ile buluşuyoruz. Hartum’da birkaç gün kalacağız. Çünkü
hem vize işlemleri hem de motosikletlerimizin bakım-teker değişimi gibi
işlerini halletmemiz lazım.
Kavurucu sıcaklardan sonra Etiyopya’nın yağmur mevsimine geçeceğimiz için
yazlıkları kaldırıp kışlıkları çıkarıyoruz çantalarımızdan.
Sudan’da kilometrelerce süren çöl, hiçlik, susuzluk, kum, rüzgar bizi
gerçekten yormuştu. Dişimi her sıktığımda kum tanelerinin ezilirken çıkardığı
sesi hiç unutmayacağım.
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Sudan Hakkında Kısa Bilgiler
Yüzölçümü olarak dünyanın 16.büyük ülkesi ancak çöl nedeniyle yaşam
alanı çok kısıtlı.

Benzin gerçekten sudan ucuz. İnsanın inanası gelmiyor ama öyle. Halk koyu
tenlerinin üstüne rengarenk kıyafetler giyiyor ve tam da fotoğraf çekmeye
uygun. Ancak fotoğraf konusunda çok hassaslar, kesinlikle çekilmesini
istemiyorlar.
Mısır’daki barbunya benzeri kahvaltılık burada da var. Onun dışında
yemekler konusunda yine sıkıntımız olmadı.
Sudan’ın harika kahveleri var. Sunumları da oldukça ilginç.
Etiyopya
Sudan’ın Etiyopya sınırına yaklaştıkça hava serinliyor. Neredeyse üşümeye
başlıyoruz. Zaten ilerledikçe 12-13 dereceleri de göreceğiz.
Etiyopya’ya geçer geçmez hava, insanlar, hayvanlar herşey biranda değişti.
İlk geceyi Tana Gölü kıyısında kamp yaparak, ikinci geceyi ise daha popüler
olan Bahirdar’da geçiriyoruz. Doğa muhteşem, burada uzun süre kalıp
ruhunu dinlendirebilir insan.
Etiyopya’da insanlar çok fakir. Yol kenarında yarı çıplak, ayağı çıplak yürüyen
çok insan var. Göl yada derelerde yıkanıyor, çamaşırlarını da oralarda
yıkıyorlar. Sanki zaman makinasına girmiş gibiydik Etiyopya’da.
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Etiyopya’daki diğer durağımız Nil Nehri’nin 2 büyük kaynağından biri olan
Mavi Nil Şelaleleri, diğeri de Beyaz Nil onu da Uruguay’a geçersek
göreceğiz.

Yılın sadece bu mevsimi yağmur nedeniyle kahverengi akarmış şelale, 20
günlük dönem dışında ise masmavi akarmış. Biz bu kısa döneme şahit olma
fırsatını yakaladık.
Etiyopya’daki en ilginç duraklarımızdan biri de Laibela’daki kiliselerdi. Yerin
altına kayaya kazınmış bu kiliseler için yerli halk, Hindistan için Tac Mahal
neyse Etiyopya için Laibela o diyorlar. Gerçekten görülmeye değer, son
derece ilginç yapılar. Kiliselere ulaşmak için iyi bir yürüyüşe de hazır olmanız
gerekiyor.

Uzun süren yolculuklar ve farklı coğraflayalarda farklı insanları gördükten
sonra Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Murat’ın kuzeni Onur’un misafiri
oluyoruz. Bizi çok iyi ağırlayıp güzel yerlere götürdüler. Türk fabrikaları gezip
oradaki başka Türklerle de tanıştık.
Son gece de bize Etiyopya misafirperverliğini göstermek için firmalarının
avukatı evlerine yemeğe davet etti.
Bize geleneksel yemeklerinden ve kahvelerinden ikram ettiler. Bir aile
ortamında yemek yemeyi özlemiş olduğumuzu farkettik.

Kenya vizemizi de buradan aldık. Motosikletlerimize tekrar bir bakım yaptık.
Önümüzde önce Omo Bölgesi sonra da zorlu bir Kenya geçişi vardı.
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Awasa Etiyopya’daki dağlık bölgedeki durağımızdı. Awasa’da yolda yürürken
bir araba durdu, kapısında Türkçe bir isim yazıyordu. Bunlar Türk herhalde
"merhaba" diyelim dedik. Biz merhaba deyince arabadaki adam "siz motorcu
gezginlersiniz değil mi? biliyorum sizi" dedi. Buralarda epey meşhuruz yani :)
Awasa oldukça modern, üniversite şehri olduğu için genç nüfus da fazla.
Diğer şehirlerde olduğu gibi yabancı görünce hemen yanımıza yanaşıp taciz
eden kimse de yoktu. O yüzden orada olmaktan keyif aldık.
Bu bölge göller bölgesi. Barasi ile Addis Ababa arasında 7 tane göl var.
Bugünkü gölümüz Awasa Gölü, göle karşı kahve keyfi de bir başka güzeldi.
Etiyopya kahvenin ilk çıktığı ülke imiş, malum kahvesi de meşhut. Burada
kahveler çok sert, bir içiyorsun zımba gibi oluyorsun. Artık yola çıkmaya
hazırız.
Etiyopya’daki bir sonraki durağımız Arba Minch. Etiyopya’nın doğa harikası
yollarından geçerek ilerliyoruz.
3600 metrelerden 1200lü metrelere
indiğimiz için hava ısınıyor, yağmur yavaş yavaş peşimizi bırakıyor. Ya da biz
öyle sanıyoruz.
Abaya ve Chamo Gölleri arasında kalan Nechisar National Park bu gezideki
ilk safari noktamız. Önce motosikletlerle safari yapmak istiyoruz ancak çamur
ve derin çukurlar nedeniyle hızlıca vazgeçip safariyi jeeple yapmaya karar
veriyoruz. 5 metre uzunluktaki timsahları görünce de ne kadar doğru bir
karar verdiğimizi farkediyoruz. Zaten timsahları izlediğimiz bölümün adı da
Crocodile Market. O kadar çoklar ki...
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Maymun , hipopotam, pelikan ve timsahlarla dolu bu parkı gezmek çok
keyifliydi. Zebra göremedik ama daha yolumuz çok görürüz herhalde dedik
ve bir sonraki durak için hazırlanmaya başladık.
Etiyopya’da kabilelerin yoğun olarak bulunduğu Omo Bölgesine doğru
gidiyoruz. Turmi’de kalacak ve Omaret’te çıkış işlemlerimizi tamamlayıp yol iz
olmayan bir yerden Turkana Gölü National Park alınına giriş yapacağız.
Oldukça bozuk bir yolda bütün gün ilerleyip akşama Turmi’ye vardık. Bu kez
Hollandalı motosikletle bir çiftle tanıştık ve sohbet ettik. Bizimle benzer bir
rotada ilerliyorlar.
Turmi’de karaborsadan benzinimizi yedekliyor, son Etiyopya kahvemizi içiyor
ve Etiyopya seyahatimizi bitirmeye hazırlanıyoruz.
Kabilelerin yoğun olduğu bu bölgede turlarla gelen turistlere çok alışmışlar.
Fotoğraf makinası yada kamera ışığı yandığı anda para istiyor yerliler. Biz de
parasını verip fotoğrafımızı çektiriyoruz.
Etiyopya gerçekten unutulmaz bir ülke. Kahvesiyle, doğasıyla, insanlarıyla,
kabileleriyle hafızamızda derin bir yer etti. Gezimizin bir sonraki durağı ve 4.
Ülkesi Kenya olacak. Bakalım bizi orada ne maceralar bekliyor.
Seyahati Nasıl Paylaşıyorlar?
Web Sitesi:
Yolculuk hikayeleri, çektikleri fotoğraf ve videolar ruzgarinizinde.com
üzerinden internet ortamında paylaşıyorlar. Ruzgarinizinde.com’da bu rotayı
kullanacak maceraperestlerin işlerine yarayacak bilgiler ağırlıkta.
Sosyal Medya:
Yol boyunca Facebook ve Twitter üzerinde bulunan “Rüzgarın İzinde”
sayfalarından seyahatin kısa notları, bulunulan yer, fotoğraflar ve önemli
olaylar gibi özet bilgileri sürekli paylaşıyorlar.
Facebook Rüzgarın İzinde: http://facebook.com/ruzgarinizinde
Twitter Rüzgarın İzinde: http://twitter.com/ruzgarinizinde
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zihince

Hangimiz Kahraman Olmadık?

Deniz ÖZTAŞ

Hangimiz çocukken kendimizi bir prenses veya bir süper kahraman
olarak hayal etmedik? Sanırım hepimiz ettik... Özellikle kızlar
prenses, oğlanlar süper kahraman! Kendimizi etrafımızdaki masal
karakterleri ile özdeşleştirdik; Barbie, Süpermen, Örümcek Adam
vs. Bu durum biz büyüdükçe ve hatta yetişkin olduktan sonra bile
zihnimizde devam etti. Bilinçli veya bilinçsiz...
Bir pazarlamacı olarak ister istemez aklımıza şu soru geliyor:
“Satın alma kararlarımızda gerçek ve hayali kahramanlardan, ünlü
kişiliklerden etkileniyor muyuz?”
Cevap maalesef ki, evet. Bu doğal mı, yoksa saflık mı?
Her ne kadar Türk tarihinde krallık sistemi olmasa da, bizde de sultan, paşa,
padişah, şehzade kavramları vardır. Yabancı kaynakların sık kullanımı ile yurt
dışı kavramlar da yerleşmiş durumda. Daha ileri yaşlarda bu hayallerin yerini
ünlüler almakta. Bunlar ağırlıklı olarak sinema sanatçısı, televizyondaki
sunucular, şarkıcılar, politikacılar, modacılar, mankenler, iş adamları ve
futbolcular olmakta.
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Çocuklarımız bu aralar hayranlık duymaya Şimşek McQueen, Örümcek
Adam, Süperman, X-Men, Ben10, Barbie gibi karakterden başlıyor.
Efsanevi Lego firması bile bu trendi görmüş olmalı ki, uzun süredir bu tip
karakterlerin oyuncağından video oyunlarına kadar ürün çıkarmakta.
Dünyada her saniye ortalama iki adet Barbie bebek satıldığını biliyor
muydunuz? Bu yaklaşık yıllık 1.5 milyar dolarlık satış demek!
Bu durum biz büyüdükçe de devam ediyor. Kendimiz için hayal ettiğimiz
gelecek neyse bunları ünlülere yakıştırıp, onlarla beslenmeye çalışıyoruz.
Eğer ermiş bir budist rahip değilseniz, arzulanan zengin olmak, çekici olmak,
takdir edilir olmak ve sevilir olmak... Bunları yakıştırdığımız insanlara gıpta
edip onlar gibi yaşamak, onların kullandıklarını kullanmak istiyoruz.
Bir çok kişi ünlülerin reklamlardaki önemini biliyor. Ancak pazarlamacılar ve
tüketiciler bunun nasıl işlediğini biliyor mu?
Geleneksel tüketici araştırmaları tüketicilerin %80’ini ünlülerden
etkilenmediğini ve ürün alırken kararlarını etkilemediğini beyan ediyor.
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Zihinsel Pazarlama (Neuro Marketing), bilinen gerçekleri ispatlıyor.Ünlüler
reklamlarda yer aldığında hem hatırlanma oranları artıyor, hem de verilen
mesajın gücü sağlamlaşıyor.Nike reklamında Rafael Nadal veya Arda
görüldüğünde genellikle “bilinçsiz” bir şekilde o reklamdan daha çok
etkileniyoruz.
Hollanda’da yapılan araştırmada 24 kadına 40 adet ünlü ve tanınmamış
mankenlerin giydiği kıyafetler gösterilmiş. Ünlülerin kıyafetlerine baktıkları
zaman deneylerin beynindeki orbitofrontal cortex’de aktivite gözlenmiş. Bu
bölge sevgi, düşkünlük duyguları ile aktive olan bölge...
Sonuç olarak bilinçaltı seviyesinde bu hayran olduğumuz kişilerin
kullandıkları ürünleri kullanırsak bu kişilerin küçük bir parçası da olsa onlara
benzediğimize ikna oluyoruz.
Hele bir de bu paparazilerin yakaladığı sözüm ona günlük hayatlarından
görüntüler olursa...
Bir tüketiciyi meşhur veya krallar gibi hissettirmek özellikle turizm, finans ve
oyun sektörlerinde oldukça yaygın.
THY’nın küresel reklamlarında Kevin Costner ile çektiği reklam filmi ve
mesajı: “Feel Like a Star” (Kendinizi bir Yıldız gibi Hissedin!)
American Express, sizin farklı ve ayrıcalıklı olduğunuz imajını kullanmak için
Robert de Niro, Jerry Seindfeld gibi kişilikleri kullanıyor.
Hem uzman, hem de tanınmış kişilerin
reklamlarda kullanılması da artmış
durumda.
Ünlü
doktorlar
nasıl
meşhur
olabileceğinize dair güzellik ürünler
önermesi, diyetinizi ve sporunuzu
belirlemesi bir taşla iki kuş!
Ürünlerin alt markalarında doğrudan o
kişinin ismini kullanmakta da başka bir
strateji. Ürün gamı yeterince zengin
olan firmalar bunu deniyor. Bu
kategorideki dünyanın en çok satan
parfümün ismini biliyor musunuz?
“Elizabeths Taylor’s White Diamonds” –
1 milyar dolarlık bir satış rekoru var.
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Kendisinin bu konuyu devamlı olarak da kullanmadığı da bir diğer gerçek.
Daha önceki yazılarda “çok fazla seçeneğin” insan zihnini ürküttüğünü
görmüştük. Martin Lindstrom’un çikolata kutuları ile yaptığı deneyde
insanların 6 seçenekli kutuyu, 30 seçenekli olana tercih ettiğini ispatlamakta.
Bunun temel sebeplerinden biri, yanlış tercih yapmama isteği. Keşke biri bize
öneride bulunsaydı, hem de ünlü ve uzman biri olsaydı ne güzel olurdu!
2009 yılında Atlanta’da yapılan beyin taramalarının sonucunda uzman
kişilerin görüşü alan kişilerin beyinlerinde karar verme ile ilgili kısmın
neredeyse hiç aktif hale gelmediği saptanmış. Kararı uzman kişiye bırakmış
ve zihin bir sorumluluktan kurtulmuş. Bilinçaltı seviyesinde olsa bile...
Bu yazıyı tamamlayacağım günün sabahında marketten şampuan aldım.
Evde yerleştirirken fark ettim ki üzerinde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun
resmi var! Hiç fark etmemişim.

Yoksa bilinçaltım fark etmiş mi?
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tarih sohbeti

Mevlana Bu Sözleri Söylemiş Olabilir mi?
Ceren Çıkın
Facebook’ta arkadaşlarımızın profillerinde, Twitter’da takip ettiğimiz
kişilerin iletilerinde paylaştıkları ve Mevlana’ya ait olduğu iddia
edilen bazı cümleleri okuduğunuzda bu soruyu kendi kendinize
sorduğunuz olmuştur sanırım: Mevlana böyle bir cümle kurmuş
olabilir mi?
Şahsen son günlerde sosyal medyada dönüp duran, ısrarla paylaşılan iletileri
gördükçe bu cümleyi öyle sık kurmaya başladım ki, bu ay tarihçiliği bırakıp –
ama elbette yine tarihçi içgüdülerimle- Mevlana’dan ve gerçekten de ona ait
bazı cümlelerden bahsedeyim istedim. Böylece yüzeysel ve aslında hiçbir şey
anlatmayan ama Mevlana’ya atfedilen alıntıları bir tarafa bırakır ve onun
felsefesinin özüne dair bir fikir edinebiliriz. Çünkü o, insanlara laf duyurmak
için değil onları kâmil insan olmaya özendirmek üzere söyleyip yazmış büyük
bir âlimdir. Ve bilgi kirliliği, bilginin gerçek özünü kaçırmamıza neden olan ve
kişisel gelişimimizi engelleyen güncel bir olgudur. Doğrusunu bilmek, bu
sebeple önemlidir.
Önce Küçük Bir Not: Mevlana Kimdir?
Mevlana, 30 Eylül 1207’de Afganistan’ın Belh
şehrinde doğmuştur. Babası, bu şehrin tanınmış
âlimlerinden Bahaeddin Veled, annesi ise şehrin
emirinin kızı Mümine Hatun’dur. 13. yüzyıl
başlarında Moğol akınları Belh’i de kapsayan
bir coğrafyada yıkıcı etkinliğini sürdürürken bu
akınlardan kaçan yüz binlerce insan Anadolu’ya
göçtü. İşte bunlar arasında Mevlana’nın ailesi
de bulunuyordu. Çeşitli şehirlerde geçirdikleri
yılların ardından, o dönemde Anadolu’nun
genelinde hüküm süren Anadolu Selçuklu
Devleti’nin sultanı Alaeddin’in davetiyle başkent Konya’ya gelip burada
yerleştiler. Mevlana, babasının vefatından sonra müridlerine önderlik etmeye
başlamış ve hoşgörü, sevgi ve evreni algılama biçimine dayanan felsefesiyle
büyük ün kazanmıştır.
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Mesnevi Nedir?
Mesnevi, bir şiir türüdür aslen. Mevlana da şiirlerini bu türde ve Farsça
olarak vermiştir. Mevlana’nın Mesnevisi 6 cilt boyutunda bir eserdir.

Şimdi Mevlana’nın gerek dili ve üslubu, gerekse düşünme ve algılama
biçimini doğru kavramak üzere Mesnevi’den seçilmiş bazı cümlelere kulak
verelim:
“Ey oğul, bağlarını çöz de tutsaklıktan kurtul. Ne zamana kadar altına ve
gümüşe tutsak olacaksın?”
“Aynı dili konuştuğu kişilerden ayrı düşen biri, başkalarının yanında yüz türlü
nağmesi olsa da dilsizdir.”
“İki çeşit arı da, aynı çiçekten yedi. Fakat şundan zehir meydana geldi,
bundan ise bal.”
“Taşa altın ol desen, bu söz boştur; ama bakıra altın ol desen bunun bir yolu
vardır.”
"Diliyle nice 'inşaallah' demeyen vardır ki, canı 'inşaallah'la bir olmuştur."
"Birisinin yüzü sevgiliye karşıdır, öbürünün yüzü ise zaten kendi yüzü
kesilmiştir."
"Eşi benzeri bulunmayan Adem'i, İblis'in gözü ancak toprak gördü."
"Ahmağın nefsi beydir, aklı tutsak. Tut ki yüz binlerce mushafa (kutsal kitap)
yemin etmiş olsun."
"Bu dünya bir dağdır; yaptıklarımız ise ses. Ses yankılanır da yine dönüp bize
gelir."
"Gözünü aydınlığa alıştır. Yok, eğer yarasa isen o zaman karanlıklara
bakadur.“
Mevlana’nın gerçek sözlerinden bazı örnekler bunlar. Her biri üzerinde uzun
uzun düşünmeyi gerektirecek ve hak edecek kadar derin ve bin mana yüklü
değil mi?
Sorgulayıcı ve eleştirel bakışınızla bilgi kirliliğine direnmeye devam etmeniz
dileğiyle…

61

martı* ağustos 2012

gelişim

Değişim Ne Zaman?
Seher Özen Karadeniz
Gündelik hayatımıza yerleşmiş bir kelime “değişim”... Kendimizi
şöyle bir yoklayacak olursak bu kelimeyi ne kadar sık kullandığımızı
hemen fark ederiz. Her türlü yeni durumu “değişim”le açıklar olduk.
En basitinden, eski bir arkadaşımızı gördüğümüzde kısa bir
sohbetin ardından “hiç değişmemişsin” ya da “çok değişmişsin”
deyiveririz. Her iki yorumun da fiziksel mi, yoksa içsel bir değişime
mi tekabül ettiği, ancak sohbetin ilerleyen bölümlerinde açıklık
kazanır… Yine gündelik dilde en sık kullandığımız sözdür “dünya
değişiyor”. Günlük sohbetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır,
teknolojinin ne kadar hızlı değiştiği…
Tek tek bireyler olarak kişisel hayatlarımızda da farklı değişimler yaşıyoruz.
Çok bilinen sözü tekrar edecek olursak; “değişmeyen tek şey değişimin
kendisi”.
Bu yazıyı kişisel değişim serüvenini başlatmak üzerine sürdürecek olursak;
peki, değişimin bir zamanı var mı? Değişimi belirleyen ne? Çok uzağa
gitmeden kendi hayatımıza baktığımızda, farkındalığımız ve bu farkındalığa
denk düşen “ihtiyaçlarımızın”, “belirleyen” olduğunu söyleyebiliriz. Öte
yandan değiştirmek istediğimiz her ne olursa olsun eğer harekete
geçmiyorsak, hayatımızda değişimi de sağlayamıyoruz. Bugün olduğumuz
yerde olmamızı geçmişteki seçimlerimize borçluysak, olmayı düşlediğimiz
yerde olmayı da bugünkü seçimlerimiz sağlayacaktır. Bu seçimi yapacak olan
da bizden başkası değil…
Değişimi başlatmak için nelere ihtiyacımız var:
•Harekete geçme ve öğrenmeye,
•Süreç içinde hızı artırmaya,
•Enerjiye ve bu enerjiyi sürekli beslemeye,
•İçimizdeki sabotajcıyı susturmaya,
•Vazgeçmemeye,
•Değişime inanmaya,(1)
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Zaman içinde kişinin kendisi için başlatmış olduğu değişim sürecinden
çevresi de olumlu etkilenmeye başlıyor. Bu durum, kendi kişisel değişim
sürecimde de böyle oldu. Kendim için harekete geçmek, potansiyelimi ortaya
çıkaracak hedefime doğru yolculuğa çıkmak, beni çok mutlu etti. Bu sürecin
birçok kazanımından sadece birkaç tanesini sıralayacak olursam; uzun
zamandır okumadığım kadar okumaya, arkasından da yazmaya başladım.
Bir yandan da Kişisel Gelişim Uzmanı değerli öğretmenim Yasemin
Sungur’dan aldığım “koçluk” eğitimiyle kendime yeni bir kanal açıyorum.
Kesintisiz öğrenme süreci ve kendime odaklandığım zamanlar; kendimi fark
etmek ve bu farkındalıkla kendime ve çevreme bakıyor olmam ilişkilerimin
kalitesini, akışını değiştirdi. Değişim yolculuğumun hayatımda yarattığı
olumlu ortam en başta ailemi, giderek daha geniş çevremi olumlu etkilemeye
başladı. Bu gözle görülür değişim, yakın çevrem tarafından ifade edildiğinde
ise yola çıkmanın keyfine, yolun kendisinden alınan keyif de eklendi.
Öyleyse, kendi hayatımız için hayal ettiğimiz değişimi gerçekleştirmek için
harekete geçmeliyiz.
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Ünlü filozof imparator Marcus Aurelius’a kulak verelim: “O halde daha fazla
zaman kaybetmemeli, hedefe doğu gitmeli. Kendine biraz önem veriyorsan
boş şeyleri bir köşeye bırakıp kendi kendinin yardımına koş.”
“Değişiklik kokmak mı? Değişiklik olmazsa ne olur? Evrene değişimden daha
çok uyan bir şey yoktur. Eğer odun değişmezse banyo yapmazsın. Besinler
pişmezse yemek yiyemezsin,. Değişim olmazsa yararlı bir şey yapamazsın. O
halde kendimin değişiminin de evrene yararlı olduğunu unutmamalıyım.” (2)
Yolculuktan keyif ala ala, yola devam ediyorum. Dileğim, kendi kendimizin
yardımına koşmakta hep erken davranalım…
Kaynaklar:
“Koaktif Koçluk”, L.Whitwort, K.Kimsey, H.H.Kimsey, P.Sandal, MediaCat Yay.
“Kendime Düşünceler”, Marcus Aurelius, Alfa Yay.
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Öğrenci Koçluğu Çalışmalarında Anne
Ve Babanın Etkisi ve İhtiyaçları
Zeliha Dağhan
Koçluk çalışmalarında, öğrenci ile yapılan bireysel görüşmelerin
ardından, görüşmelerin devam eden sürecinde anne-babaların da
bu görüşmelere dâhil olması bazı durumlarda gerekiyor. Bu,
yapılan koçluk çalışmasına sinerji ve ivme kazandırmakla kalmayıp,
sürecin akışını da değiştiriyor.
Yaşadığımız bir öğrenci koçluğu çalışmasını örnek vererek aktarmak
istiyorum.
Başladığımız öğrenci koçluğu çalışmasında belirlediğimiz hedefler arasında
“özgüvenin geliştirilmesi” çalışması da vardı. Öğrencimiz, cuma günlerinde
okula gitmek istememe sıkıntısı yaşamaktaydı. Daha önce bu durum
yaşanmamıştı. Mart ayında gündeme gelen bir alışkanlık olduğunu anne ile
yaptığımız koçluk görüşmelerinde farkına varmıştık. Sabah kalktığı zaman
öğrencimiz karnının ya da başının ağrıdığını söyleyip okula gitmek
istememeğini annesine belirtiyordu. Anne cuma günleri yaşanan bu süreci
başlarda işe yetişme ve sabah hazırlık telaşı yüzünden çok üzerinde
durmadan geçiştirdiğini iletti. Hem öğrenci, hem anne ile yapılan koçluk
görüşmelerinde yaşanan dönemdeki detaylara inildiğinde, bize sağladığı
faydaları zaman içinde görmeye başladık.
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Anne ile olan paylaşımlarda, anne ile çocuk arasındaki iletişimlerine ek olarak
özel paylaşımların yapılacağı zamanların eklenmesini keşfettik. Bu zamanların
birlikte karar verilen ve her iki taraf içinde uygun olabilecek zaman ve
mekânda yapılması için planlar yapıldı, eylem adımları belirlendi.
Çocuğun anne ile yaptığı bu özel sohbetlerinde ( etkin dinleme de denilebilir),
anneye aktardığı paylaşımlar, koçluk çalışmamızda bizi inanılmaz noktalara
getirdi. Öğrencimizin cuma günleri yaşadığı özel durumun sebebleri belli
olmaya başladı. Cuma günleri okulda spor dersleri vardı ve mart ayında
yüzme dersi eklenmişti. Yüzme dersinde havuzda yapılan çalışmalar
öğrencimiz için korku yaratmaya başlamıştır. Annesi ile yaptığı sohbetlerde
“suda boğulmaktan korktuğunu ve havuza girmek istemediğini” dile getirmişti.
Takip eden süreçte Anne ve öğrenci ile yapılan çalışmalarda öğrencimizin
hazır olduğu zamanda havuza girmek istediği sonucuna ulaştık.
Zaman içinde öğrencimizin özgüven gelişimi tamamlandı. Hedeflediği
zamanda ve mekânda bu korkusunu yenmeyi başardı. Burada anne-babanın
rolü çok önemliydi, çünkü öğrenciyi zorlayıp, nasihat verip ve başka bir çocuk
ile kıyaslamış olsalardı, öğrencimiz ile bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel
bir başarıyı elde edemezdik.
Öğrenci koçluğu çalışmalarında, hem öğrenci hem anne-baba hem de
öğrenci koçu kendini geliştirmekte ve değişim yaşamaktadır. Bu birlikte
yapılan yoğun odaklanma çalışmaları yorucu olduğu kadar da keyiflidir. Bu
koçluk çalışmalarında çalışmanın odağı öğrencidir. Anne-babalar çocuk ile
yaptıkları özel karşılıklı sohbetlerde geçtikleri süreçler her zaman umdukları
gibi olmayabilir ya da olaylar, koçluk akışıyla birlikte sabit olarak ilerleyebilir.
Teoride birlikte belirlenen hedefler ne kadar basit olarak görünse bile,
uygulamaya gelindiğinde her zaman kolay işlemeyebilir.
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Bu nedenle anne- babalara bazı noktaları aktarmaktan mutluluk duyacağım:
1)Anne-babalar yapacakları sohbetleri sadece yaşadıkları sorunlarda değil,
rutin olan yaşantılarında mutluluk, sevinç ve başarılarında da yapmaya
devam etmelidirler.

2)Çocuğun gerçekten de onu anlamak ve sorunlarını, duygularını kabul
etmek istediğinizi fark etmesi için ona zaman verin. Unutmayın sizin
vaazlarınıza ve sorgularınıza zaten o duymaya alışmıştır.
3)Ona kendi sorunlarını çözmesi için fırsatlar verin, yeteneklerini keşfetmesi
için açık kapılar bırakın.
4)Çocuklar konuşmaya ender olarak canlarını sıkan asıl meselelerden
bahsederek başlar. Onun yerine yüzeysel bir konu seçerler. Çocuklarında
bunu fark edemeyen anne-babalar, klasik olarak Engel göndermeye başlar.
Anne-babalar sorgulamaya, tavsiyede bulunmaya, ders vermeye, ahlaki
öğreticilik vermeye, yada yargılamaya başlarlar. Tüm bunlar çocuğun mevcut
sorunu üzerine odaklanmanızı sağlamayıp, çocuğun asıl canını sıkan
sorunun derinlerine inme eğiliminden sizi alıkoyar.
5)Anne-baba sakin kalıp ve sorunu çözmeye odaklanır ve dinlemede kalırsa,
bu çocuğa aynı derecede yansıyacağı için davranışlarında “sakin, sorunu
çözme ve anlatma isteği” görülecektir.
Öğrenci koçluğu çalışmasını bir üçgene benzetirsek, birinci köşesi öğrenci,
ikinci köşesi anne-baba, üçüncü köşesi de öğrenci koçudur. Bu üçlemin bir
ayağının yok olması, dengelerin bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle,
Yasemin Sungur’un da dediği gibi “Gelişim; sen, ben, biz, hepimiz “ .
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psikoloji

Oyuncağın Kısa Tarifi
Pınar Kopar
Oyun etkinliğinin ayrılmaz bir parçası olan oyuncakların tarihi çok
eski zamanlara dayanmaktadır. Özellikle Anadolu’da oyuncakların
çocuklar için taşıdığı öneme dikkat çekmek yerinde olacaktır.
Anadolu’nun köy çocukları, uzun asırlar boyunca kendi oyuncaklarını
kendileri yapa gelmişlerdir. Söz konusu oyuncaklar oldukça basit olsa da
yaratıcılığı açığa vuran, özgün oyuncaklar olmaları bakımından önemlidirler.
Bunlara verilen isimler de Anadolu köy kültürünün dilsel zenginliğin işaretidir.
Örneğin uçurtmayı ele alalım. Bu oyuncak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çıtalı uçurtma, altı köşeli, dolap, tayyare ya da sallabaş balon gibi isimler
almaktadır. Tarihi kayıtlarda rastlanan diğer isimlerden bazıları ise şunlardır:
cergen, kalkan, kayrak, kuş vs.
Çocukların elde oynayabildikleri topaç, sapan, uçurtma gibi oyuncakların
yanı sıra tarihsel geçmişte büyük oyuncaklar adı verilen oyun araçlarına da
rastlamak olasıdır. Bu oyuncaklardan belki de en ilgi çekici olanı
‘çıkrıncak’tır. Bu araç hem tahterevalli gibi inip çıkmakta, hem de atlıkarınca
gibi dönmektedir. Anadolunun çeşitli yerlerinde hala bu aracı görmek
mümkündür. Verilen isimler farklı olsa da, çıngırak, cıngırlak, cızzak gibi,
tarihsel gelişim içinde Anadolu çocuğunun ortaya koyduğu yaratıcılık hep
aynıdır.
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Anadolu’da en yaygın oyuncaklardan biri de, salıncak olagelmiştir. Salıncak
çeşitli kültürlerde büyüsel ve törensel amaçlar için en çok başvurulan oyuncak
olmuştur. Tarih boyunca kullanım amaçları içinde hastaları iyileştirmek, kötü
ruhları kovmak, üründe bolluk sağlamak yer almıştır. Örneğin Thailand’da
salıncakta ne kadar sıkı durulursa o ölçüde kötü ruhlar üzerinde zafer
kazanılacağına inanılır. Afganistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Dardistan’da
çocuklar bayramlarda gelenek olarak salıncakta sallanırlar. Malezya’da ise
hastayi iyileştirmek amacıyla evinin önüne salıncak kurulur.
Salıncak, dönme dolap, atlıkarınca gibi büyük oyuncaklar Osmanlı’da çok
gelişmişti. Avrupalılar ancak 16. yüzyıldan itibaren bunların resmini
yayınlamaya başlamışlardır. Bayramlarda ve kutlamalarda bu tür
oyuncaklarla yarışmalar düzenlenmesi Osmanlı gelenekleri arasındadır.
Örneğin büyük salıncakların tepesine asılan yemişleri koparabilmek için
sallananların en yükseğe çıkması gerekirdi.

Osmanlı’da oyuncaktan söz ederken Eyüp oyuncakçılığının ne denli önemli
olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. Ziyaretçileri arasında çocukların
sıklıkla yer aldığı Eyüp’te ne zaman oyuncak yapımına başlandığı tam olarak
bilinmemektedir. Ancak kaynaklardan anlaşıldığına göre günümüzde
‘oyuncakçı çıkmazı’ olarak bilinen sokakta eskiden oyuncak yapanlar
yaşamaktaydı. Evliya Çelebi 17. yüzyılda düştüğü notta Eyüp’te 100 oyuncak
dükkânı olduğunu belirtmiştir.
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Eyüp oyuncakçıları malzeme olarak deri, teneke, tahta ve toprak
kullanmışlardır. Bunları boyarken aşı ya da sulu boya kullanmışlar, en çok da
mavi, yeşil, kırmızı ve sarı renkleri tercih etmişlerdir. İnsan biçiminde
oyuncaklara hiç rastlanmamasının nedeni, bunların günah sayılmasıydı. Bu
nedenle yüzyıllar boyu Eyüp oyuncaklarının çeşitliliğinde değişiklik olmamıştır.
Eyüp oyuncakları arasında belki de en bilineni ‘kaynana zırıltısı’dır. Diğer
oyuncak çeşitleri arasında şak şak, hacıyatmaz, dönme dolap, cambaz,
beşik, tahta kılıç, davul, ipli ok, araba, vs. Sayılabilir. Geçmişte Eyüp
oyuncaklarının satıldığı tek yer Eyüp değildi. Bunlara İstanbul’un farklı
semtlerindeki seyyar oyuncakçılarda ve aktar dükkânlarında rastlamam
mümkündü. Sırtlarına oyuncak sepetlerini alan seyyar satıcılar düdüklerini
öttürerek ve tekerlemeler söyleyerek çocukların ilgisini çekmeye çalışırlardı.
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı’da batının fabrika yapımı oyuncakları
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu oyuncaklarla rekabet edemeyen Eyüp
oyuncakları giderek çeşitliliklerini ve ustalarını yitirir olmuşlardır. Kayıtlara
göre, 1921 yılındaki yangınla büyük zarar gören Eyüp Çarşısında tek bir
oyuncakçı dükkânı kalmıştır. Yine de bu oyuncaklar 1960’lara dek azalsalar
da, geleneklerini sürdürmüşlerdir. Ancak bu tarihten sonra Eyüp oyuncakları
yerlerini plastik oyuncaklara bırakmaya adeta mecbur kalmışlardır.
Osmanlı’nın tarihinde önemli yeri olan ve asırlar boyu çocukların dünyalarını
süsleyen Eyüp oyuncakları günümüzde tamamen kaybolmuşlardır. Bunlara ne
yazık ki artık sadece koleksiyonlarda rastlamak mümkündür.
Eyüp
oyuncaklarının
nasıl
yok
olduğunu
anlatırken
Beyoğlu
oyuncakçılarından söz etmeden geçmek olmaz. İstanbul’un batılılaşmasında
pek çok şeyin olduğu gibi oyuncakların da çağdaşlaşması Beyoğlu’nda
başlamıştır.
Aslında batılı oyuncaklar İstanbul’a sadece Beyoğlu’ndan değil saray ve
konaklardan da girmişlerdi. Ancak yine de merkez hep Beyoğlu olarak
kalmıştır. Japon Mağazası ya da Çocuk Bonmarşesi gibi dükkânlar işte bu
merkezin üstleri olmuştur.
Yukarıda belirttiğimiz bu iki dükkânın yeri çok ayrı olsa da oyuncakların
Beyoğlu dünyasının yalnız onlarla sınırlandıramayız. Karlman Pasajı, Yüksek
Kaldırım gibi yerlerdeki küçük dükkânlarda, Hacopula Psajı’ndaki kukla
hastanesinde ve Yeniçarşı’daki kurşun asker dükkânlarında oyuncakların izini
sürmek mümkündür.
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İstiklal Caddesi’nin en ünlü oyuncakçısı olan Japon Mağazası’nın camekânlı
vitrinlerinde askerleri, arabaları, kuklaları, mutfak takımlarını, taş bebekleri,
oyuncak ayıları görmek mümkündü. Bu caddenin ikinci en ünlü oyuncakçısı
olan Çocuk Bonmarşesi ise 1930 yılında açıldı. Japon Mağazası’nın aksine
oyuncaktan başka bir şey satmayan bu dükkân ithal oyuncakların yanında
yerli yapım oyuncakları da satardı. Bu dükkânda Noel Baba kılığındaki
kuklalar, Alman malı askerler, tanklar, tüfekler savaş yıllarının kaçınılmaz
oyuncakları olarak sahiplerini beklerdi. Ama savaş yıllarında bile çocuklar
yine çocuktu. Bunun için tahta bir topla devrilen ‘kiy oyunu’, günümüzdeki
legonun atası sayılabilecek mekano, hacıyatmazlar, çelik çomak oyunları,
toplar çocukların hayallerini süsleme hazırdı.
İkinci Dünya Savaşı boyunca toprak ya da kurşun askerker erkek çocuklarının
favori oyuncakları olmuştu. Kurşun askerlerin yapım yeri Yeniçarşı’da bulunan
bir dökümhaneydi. Kovboylar ve kzılderililer de en az askerler kadar ilgi
görüyorlardı. Bunlara sıklıkla ‘kukla hastanesi’nde rastlanırdı. Bu hastanede
türlü bebeklerin, askerlerin, kovboyların kırık dökük yerleri onarılır, böylelikle
ona sahip olan çocuğun hayallerinin de kırılıp dökülmesine engel olunurdu.
Zaman ve batılılaşma çabaları ilerledikçe oyuncakçı dükkânları üstlendikleri
anlamı kaybetmeye başladılar. Oyuncakların her yerde satılmaya
başlanmasıyla her keseye uygun oyuncaklar yaygınlaştı. Bugün o eski
oyuncakların dünyasını yaşatmaya çalışan dükkânların sayısı bir elin
parmaklarını geçmez oldu.
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c vitamini

Kitap: Ruhumun Büyük Penceresi
Armağan PORTAKAL
Birkaç gün önce Fatih’i (Portakal) kitap okurken ve okuduğu kitaptan notları
paylaşırken izledim ve düşünmeye başladım.
O, bir kitaba kendini vermişse dudaklarını hareket ettirerek, neredeyse içerek
okur. Okuduklarını, aklına takılanları çevresindekilerle paylaşır. Kitapları
neredeyse satır satır hatırlar. Pek çok detayı fark eder ve zihnine kazır,
kazımakla kalmaz, hemen dışarıya yansıtır.
Bu Fatih’in özelliği olmakla birlikte mesleğinin de en önemli parçası. Yani
detayları fark etmek, bu detayları çevresiyle paylaşmak. O’nun anlattıklarını
dinlerken hep düşünmüşümdür, bu kadar detayı nasıl görüyor, nasıl hatırlıyor
ve anlatıyor? Kitap okumadaki bu özelliği, ekrandaki haberciliğini de besliyor
belki de doğuruyor. Herkesten daha fazla detay görmesini, bu detayları
hatırlamasını ve çevresine aktarmasını sağlıyor.

Sonra kendimi düşündüm. Bugüne kadar sayısını bilmiyorum, çok sayıda
kitap okudum. Şimdi sorsanız ve falanca kitabın özetini anlat deseniz net
yapamam. Ben kitapları okumaya başlarım, sonra içimde her satırdan bir
döngü başlar, çarklar çalışır, içimde bir süreç başlar.
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Sanki içim bir laboratuvar ve kimyasal reaksiyon olur, bir kitap girer, dönüşür
ve başka tatlar bırakır. Bana dair, benim içimde izler bırakır, kelimeler girer
duygulara ve yeni düşüncelere dönüşür.
Okuduğum kitapların detaylarını hatırlamam. Fakat o kitapları okurken içine
girerim. Oradaki sokaklarda yürürüm, evlerde yaşarım. Manzaralara, binalara
bakarım, ben olsaydım ne yapardım, yapar mıydım, yapabilir miydim bunları
düşünürüm. Mekânları merak ederim, yolculuklarını, yolculukların tadını,
insanların tecrübelerini, cesaretini, cesur adımlarını…
Her kitap kocaman bir pencere olur bana. Ben ki ufacık bir noktayken ve
bakış açım sınırlıyken, başka başka ve yeni bakış açılarıyla büyürüm,
zenginleşirim. Bazen “benim gibi düşünenler varmış” derim, bazen “bunu hiç
düşünmemiştim” diye sevinirim. Benden yaşlı ve farklı bir coğrafyada yaşayan
yazarın da çocukken dört yapraklı yonca aradığını okuyunca, işte özünde
hepimiz aynıyız derim. Roman kahramanının kendi kabuğundan çıkma gücüne
hayran olurum, kendini zenginleştirerek büyütmesine gıpta ederim. Bir müzik
takılır bazen gider CD’sini alırım. Yolculuğuna imrenirim rehberim olur.
Özetle, kitaplar benim en büyük fırsatımdır. Gözüme ve ruhuma kocaman
pencere açar.
Kitap, senin için nedir, merak ettim, paylaşır mısın?
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hayallere yolculuk

İspanya'nın Azgın Boğası Madrid
Sevil Mert

İspanyollara özgü deniz yemekleri, Flamenko, hareketli
gece hayatı, Madrid’i cazip kılan nedenler. İspanyol tarzını
sevenlerin, mutlaka Madrid’e gitmeden önce, bu yazıyı
okuması gerekiyor 
2010 yılında 14 gün 11 şehir Avrupa seyahati yapmak için yola çıkmış ve
tatilimi 20 gün 12 şehire uzatarak geri dönmüştüm. Bu gezide en sevdiğim
duraklardan biri ise İspanya idi.
Her ne kadar orada mahsur kalıp volkanik küller yüzünden dönüşüm bir
hafta kadar gecikse de İspanya'da mahsur kalmak bile çok güzeldi.
Neden İspanya?
İspanya'da daha önce Barselona ve Figures şehirlerini görme fırsatı
bulmuştum, bu kez İspanya'daki ilk durak Madrid'di.
İspanya'ya kendimi yakın hissetme sebeplerimden biri belki de dünyanın
neresine gidersem gideyim beni İspanyol sanıp İspanyolca konuşmaya
başlamaları olabilir. Benim gibi coşkulu, heyecanlı ve renkli insanlarla dolu
capcanlı bir ülke burası.
Avrupa'nın sıkıcı düzeninden uzak ama modernlikte Avrupa'dan geri
kalmayan; Arap ve Osmanlı kültüründen beslenmiş, sanat dolu, tarih dolu,
denizi güneşi bol, ışıklı bir ülke İspanya.
Yola çıktığımızda sadece Madrid'i görüp dönecekken gezimiz zorunlu
nedenlerle uzayınca Barselona'yı da gezimize dâhil edip ikinci kez
Katalanya'yı gezmek de ayrıca keyifli oldu.
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Azgın Boğa Madrid
Madrid bir azgın boğa, Madrid bir renk cümbüşü, Madrid hareketin yirmi
dört saat bitmediği bir şehir. Madrid şarap, aşk, et ve kanın şehri, Madrid'in
rengi kırmızı!
Madridlilerin bellerine taktıkları kırmızı kuşak da cesaretin ve arzunun
sembolü.
Madrid’in merkezi Plaza Mayor kabul edilir. Bir zamanlar bütün tören ve
kutlamalar bu meydanda yapılır, meydana bakan 400 balkon için ise bilet
satılırmış. Meydana binaların altından geçen 9 kemerli kapıdan girilir.
Madrid gezinizin tamamını Sol Meydanı’nda (Puerte del Sol) bir kafede
geçirseniz Madrid hakkında pekçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu meydanın
ortasında da dünyanın merkezini gösterdiğine inanılan bir işaret bulunur.
Orada hareket hiç bitmeden devam eder. Sokak sanatçıları, dansçılar, yere
oturup eğlenen gençler, yaşlılar... Sanki bütün Madrid orada buluşmuş gibi...
tabii siz gitmişken daha fazla yer görün.
Madrid’in simgesi ayı ve çilek ağacı ise yine bu meydandadır.
Birbirine oldukça yakın mesafelerde yürüme mesafesinde pekçok yeri
görebilirsiniz Madrid’de. Hemen hemen bütün Madrid fotoğraflarında yer
alan “Metropolis”, o yolun devamındaki Cibeles Meydanı ve meydanda
Kibele heykeli ve devamında müzeler bölgesi de burada yer alır.
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Müzelerin bittiği yerde ise Buen Retiro Parkı bulunur. Parkın içinde suni bir
göl, uzun yürüyüş parkurları ve botanik bahçesi yer alır.
Madrid’i anlatan şeylerden biri de boğa güreşleridir. Hala şehirde seyri
mümkün olan boğa güreşlerini Plaza Toros’da izleyebilirsiniz.
Eski Madrid’den geziye başlayıp günü yine Plaza Mayor’da bitirebilirsiniz.
İhtişamlı Kraliyet Sarayı’ndan başlayıp Don Kişot’un sizi selamladığı İspanya
Meydanına (Plaza Espana) devam edebilirsiniz. Cervantes anıtının çevresinde
ise ihtişamlı binaların etkisine kapılabilirsiniz.
Oeste Parkı’na teleferik ile geçip aşağıda kalan manzarayı ve karşıda kraliyet
sarayının manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Parktan geri dönerken Mısır’ın
Aswan barajı yapımındaki yardımları nedeniyle İspanya’ya hediye ettiği Mısır
Tapınağı’nı şaşkınlıkla gezebilirsiniz.
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şiir

Martı Kanadı
Zeliha Dağhan
Denizin tuzunu çektim yüreğime,
Martılar nasılda kıskandı bizi.
Kıskanmayın martılar, ben sizi de yüreğim ile seviyorum.
Her gökyüzüne bakışımda, yüzümdeki tebessümde,
Dalgalara attığım kulaçlarda hep yanımdasınız.
Sanki kanadınız da uçmak gibi,
Gökyüzünde birlikte özgürce kalmak gibi
Ya da
Sizin gözlerinizle hayata bakmak gibi
Seviyorum.
Yaşamayı, gelişmeyi, değişmeyi
Ve
Aşkı…
Zeliha Dağhan/ 22 Temmuz 2012
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gezi haber

Hayallerin Peşinden Gitmek
Güneş Akdoğan, on yıldır hayalini kurduğu, planlarını yaptığı bir
yolculuğa çıktı. 2 Ocak 2012’de başlayan bu yolculuğunda, vize
uygulamasına karşı durarak, seyahatin mümkün olacağını
göstermeyi amaçladı. Kendisine, yolculuğu sırasında tanıştığı ve
Fransa’dan Sırbistan’a yürüyerek gelen Sandrine Chamussy yol
arkadaşlığı yaptı. İkili, aynı zamanda alternatif seyahat şekli olan
yürüyüşü deneyimleyerek gerçek hayatları, gerçek mekânları keşfetti
ve bizlerle de paylaştı.
Güneş Akdoğan’ın bu yolculuğu, onu izleyip bağışta bulunanların
destekleriyle gerçekleşiyor. Bağışta bulunan herkese bulundukları yerlerden
bir posta kartı yolluyorlar. Web siteleri için barındırma Vargonen
(http://www.vt.com.tr) ve İzmir Özel Kent İzmir Diş Polikliniği sponsorları
oluyor.
İlk durak Sırbistan'da bulunan komün Porodica Bistrih Potoka oluyor. Güneş
Akdoğan, yazar Bozidar MANDIC (Boshko)'nun yanında iki ay süre ile
yalıtılmış bir köy evinde yaşama fırsatını elde ediyor. Ve burada, Sandrine
CHAMUSSY ile yolları kesişiyor ve birlikte Mart ayında Balkan ülkelerini
yürüyerek keşfetmeye karar veriyorlar. Sırbistan'ın Uzice kentinden başlanan
yürüyüş süresince Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'u
aşarak,
Makedonya'ya varıyorlar.
Yolculukları boyunca çadırda kamp kurarak konaklıyor ve kendi yemeklerini
pişiriyorlar. Zaman zaman evlerine davet edenleri de geri çevirmiyorlar
Destek olan, ikramda bulunan herkesle hatıra fotoğrafları çekiliyor ve ilk
fırsatta
bu
fotoğrafları
adreslerine
postalıyorlar.
Yol boyunca ne türde bir iklimle karşılaşacakları belli olmadığından,
çantalarında 4 mevsimlik malzeme bulunuyor. Su, yemek ve malzemeler ile
birlikte çantalarının ağırlığı yaklaşık 20 kg. civarında. Şimdiye kadarki
yolculuklarında, arı ve böcek sokmaları ile su bulma dışında önemli bir
sorunla karşılaşmıyorlar. Ülkeleri aşmak genelde birkaç ay sürdüğü için, farklı
dilleri de öğreniyorlar.
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Bundan sonraki hedefte, okyanusu geçecek bir tekne sahibi denk gelir ise,
Güney Amerika'ya rüzgâr ile seyahat etmek ve yolculuklarda edinilen
deneyimleri bir kitapta toplamak var.
Tam 400 yıl sonra Evliya Çelebi’nin izinden dünyayı keşfe çıkmış bir 21. yüzyıl
seyyahının hikâyesini www.drummerlizard.com ‘dan, yol arkadaşı Sandrine
Chamussy'nin web sitesi (fransızca) http://www.sandperiple.com ‘dan ve
http://about.com/nomadlizard adreslerinden takip edebilirsiniz.
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teknoloji

Teknolojinin Sağlık Sırrı, İnovatif
Yönetiminde

Murat Girgin

Değişen dünyada sürekli üreten insanlar, neredeyse her kafada bir
girişim fikri... Bu kadar üretim potansiyeli varken proje yönetiminin
gelecek vizyon ve trendlerine göz atmak gerek.
İşletmede bir laf vardır: "Planlamak her şeydir, plan hiçbir şey". Fikriniz ne
olursa olsun, fizibilitesi çıkarılmamış, doğru projelendirilmemiş bir
implementasyondan sağlıklı ürün çıkmayacak; çıksa da ömrü uzun
olmayacaktır.
Bu nedenle her sektörde varolan "proje yönetimi" sanıldığının aksine sadece IT
dünyasına ait değildir.
Peki, proje yönetiminde ne gibi trendler gelmekte?
Müşteri Trendleri: Internet orta gelir grubu insanlara kadar inmiş durumda ki
e-ticaret ciddi gelişiyor.
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Ekonomik Trendler: Çin GSMH % 9,5, Hindistan % 7,5 ortalama büyümede.
ABD ve Avrupa ise ortalama % 3...
İş Trendleri: Sanallaştırma, bulut bilişim, sosyalleşen e-ticaret ve kullanıcıyı
tanımak
Sosyal Trendler:
paylaşmak...

2008'den

beri

ikiye

katlanan

kanallar.

Tecrübeyi

IT dünyasında üretim yeni ekonomi ve sıkı rekabet baskısında daha da
zorlaştı.
Vizyoner CEO'lar kesenin ağzını açtı, bütçeler biraz arttı. IT dünyasında
uzman kişilerin su yüzüne çıktığı anda kapılması daha sık görünür oldu.
Onlarca yeni kavram kafaları karıştırsın dursun, daha bu konuların
ABC'sinden bihaber meslektaşlarımız da çok maalesef.
Sanallaştırmanın yeni yaygınlaştığı anda bulut bilişim; iş zekasının CPM
(kurumsal performans yönetimi) olgusunda uygulanamadığı tarafta büyük veri
(big data) kapıya dayandı.
Bu kadar hızlı ortaya çıkan ve ucu açık kavramlarla boğuşan IT ne yapsın?
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O da dümeni kullanma şeklini değiştirdi. Geminin yolcuları sabırsız; iş
birimlerini duydukları bu kavramları hayata geçirme konusunda zamansal
ikna da çare etmiyor. Onlar hemen istiyorlar!

İşte proje yönetiminde de kuralcı, bol dokümanlı, aşırı kontrolcü ve hecin
devesi karakterli davranışlar ortadan kalkmak üzere.
Çevik yöntemler ile iteratif ilerleme sergileyen proje yönetiminde ürünler daha
çabuk çıkıyor ve anında tüketilip yenileri için aynı çembere tekrar giriliyor.
8 trilyon dolara ulaşmış internet ekonomisinde danışman firmalar çoğaldı.
Hatta kabuklarını kırdılar mavi gezegene açtılar yelkenleri. Daha düne kadar
dünya devlerinin backoffice dedikleri ve yazılımlarla, ilk seviye destek haricinde
hiçbir iş alamayan Hindistan'a bakıyoruz. Eksiklerini tamamladılar ve sözleri
dinlenen danışman firmalarıyla dünyaya açıldılar.
Endüstri devriminin 50 yılda gerçekleştirdiği etkiyi bilgi devrimi kaç senede
yaptı? En fazla 20 sene! İvmesi ise GSMH aynasından bakıldığında son 15
yılda % 10 iken, son 5 yıl esas alınırsa % 21.
Peki, bundan sonra ne yapmalı? İş analistliği kadar veri analistliği (veri
bilimciliği) oldukça revaçta olacak. Dış kaynak kullanımı (outsourcing)
kuralları değişerek daha rekabeti bol bir ekosistem yaratacak.

Dünya nüfusu 7 milyarı da devirdi. Bir yandan populasyon artıyor, bir yandan
insanlar daha fazla bağlantı içinde dünyayı küçültüyor.
Çok iyi işler yapabilirsiniz ama başarıdaki sürdürülebilirliği o işlerin yönetimi
belirleyecek.
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uzaklardan

Kuzey Güzeli İrlanda (1.bölüm)
Bahanur Alişoğlu
Dünyada yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden biri de, İrlanda. Bu
ülke hakkında bilmediğimiz birçok şey var mutlaka. Ülkenin tarihini,
doğal ve coğrafik güzelliklerini Bahanur Alişoğlu gitti, gördü ve siz
Martı severler için yazdı. Bu ay birinci bölümünü okuyacaksınız.
KISACA İRLANDA TARİHİ
İrlanda topraklarının milattan once 8000 yılından itibaren insanların
yerleşimine açık olduğu varsayılır. Coğrafi konumu nedeniyle yüzyıllarca çeşitli
ülkeler tarafından işgal edilmiş ve Vikinglerin yüzyıllık hakimiyetinin ardından
en uzun işgaliyet yıllarını Birleşik Krallık döneminde yaşamış olan İrlanda,
tarihi anlamda sekiz ana dönem halinde incelenmelidir. Bu dönemler:
•Tarih Öncesi Dönem,
•Erken Hristiyanlik Dönemi,
•Ortaçağ ve Vikingler Dönemi,
•Erken Modern İrlanda Dönemi,
•Protestan Hakimiyeti Dönemi,
•Birleşik Krallıkla İttifak Dönemi,
•Bağımsızlık Savaşı Dönemi,
•Günümüz İrlandası
•şeklinde sıralanabilir.
Tarih Öncesi Dönem (M.Ö 8000-M.S 600)
İrlanda’nın tarih öncesi dönemi ile ilgili elimizde çok az şey vardır. Bugün
bilinen şeyler ise Roma İmparatorluğu’nun Hibernia adını verdiği İrlanda’ya ait
mitolojik eserleri, İrlanda şiirleri ve arkeolojik buluntularıdır. Bugün İrlanda’da
bulunan tarihi mezarlar, tarih öncesi ddönemde inşa edilmiş ve günümüze
kadar gelmiştir.Bunlardan bir tanesi de, Brú na Bóinne’da bulunan ve bugün
UNESCO Dünya Kültür Mirasları’ndan biri olan New Grange mezarlığıdır.
İrlanda, buzul çaağının ardından yerleşime açılmış ve çeşitli kabileler için yurt
haline gelmiştir.
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Erken Hristiyanlik Dönemi (400-800)
Ünlü St. Patrick’in İRlanda’ya ulaşması ve Hristiyanlığı yaymaya çalışmasıyla
İrlanda topraklarında erken Hriistiyanlık dönemi başlamış ve birçok açıdan
adada değişikliklere yol açmştır. St. Patrrick ve müritleri Latin alfabesini
adaya getirerek, sözlü Kelt eserlerinin korunmasına yardımcı olmuş ve
İrlanda’nın ileriki yıllarında dil ve din eğitimi verecek misyoner okullarının
kurulmasında da katkıda bulunmuşlardır.Bu dönemde İrlanda, Latince’de ve
teolojide ileri seivye ulaşmış ve Avrupa’nın birçok yerinden din adamları
buadaki manastırlara akın etmiştir. Ayrıca bu yıllarda İRlanda, İngilizler
tarafından işgal edilmiş, ancak bu işgal kısa sürmüştür.
Erken Ortacağ: Vikingler ve Normanlar Dönemi (800-1536)
İrlanda uzun yıllar boyunca Vikinglerin ticaret ve dinlenme limanı olarak
kullanılmış; ancak Vikingler tarafından hiçbir zaman kalıcı olarak işgal
edilmemiştir. İrlanda bu dönemde çeşitli that kavgalarına sahne olmuş ve
zayıflıktan faydalanan Normanların eline geçmiştir. Normanların tahtı ele
geçirmesinden sonar Lordlar devri başlamış ve ülkeye toprak ağalığı sistemi
gelmiştir. 1348’de “kara ölüm” adı verilen veba salgınından en çok kırsal
kesimde yaşayan insanlar etkilenmiş ve ardından da Gaelic dili ülkede
yeniden hakim olmaya başlamıştır. İngiltere ise Gül Savaşları sırasında
İrlanda’daki otoritesi kaybetmiş ve İrlanda tekrar hakimiyeti kazanmıştır.
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Erken Modern İrlanda Dönemi (1536-1691)
Bu dönemde Kral VIII. Henryy, İrlanda’ya yeniden hakim olmak istemiş ve
adayı işgal etmiştir. Elizabeth ve James döneminde de İrlanda’nın yaptığı
isyanlar kanlı bir şekilde bastırılmış ve işgal başarıyla tamamlanmıştır. İrlanda
tamamen kraliyet ailesinin eline geçmiş ve İrlandalı toprak ağaları da
silahsızlandırılmıştır. İngiltere, her ne kadar kanlı yöntemlerle İrlandalıları
Protestan mezhebine geçirmeye çalışsa da, bunda hiçbir zaman başarılı
olamamıştır. Katolik İrlandalılar çoğu zaman kraliyet tarafından desteklenen
İskoçyalı ve İngiliz Protestanlar tarafından evlerinden edilmiştir. Bu dönemde
sadece Katolik ve Baptistler için ceza yasaları sert bir şekilde uygulanmıştır.
1650’li yıllar boyunca yüzbinlerce çocuk, ailelerinden alınmış ve İngiliz
ordusuna hizmet etmek için dünyanın dört bir tarafındaki İngiliz kolonilerine
gönderilmiştir.

Protestan Hakimiyeti Dönemi (1691-1801)
1691’deki Aughrim Savaşı’ndan sonra James yanlıları azalmış ve restorasyon
dönemi başlamıştır. Ceza yasaları azaltılmış ve Parlemento çalışmalarına
başlanmıştır. Uzun ve sert iki kış döneminden sonar ülkede kıtlık başlamış ve
dörtyüzbin insan ölürken, binlercesi de ülkeyi terk etmiştir. Emicilik faaliyetelri
azalmış ve İngiltere ticarette öne geçmiştir. İrlanda Parlementosu sonunda
kurulmuş, ancak güç Protestanların eline geçmiş ve Katoliklere üye olma
hakkı verilmemiştir. 1798’de Fransız İhtilali’nden esinlenilerek İrlanda İsyanı
çıkarılmıştır. Bu ayaklanma çok kanlı bir şekilde bastırılmış ve parlemento
kapatılmıştır.
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Birleşik Krallık ile İttifak Dönemi (1801-1912)
Isyanların kanlı bir şekilde bastırılmasının ardından, İrlanda parlementosu
1801’de İngilizlerle birleşerek kalıcı çözğm yolları aranmıştır. Politik
çıkarlarından olmak istemeyenn İngilizlerle özgürlük isteyen İrlandalı
Katolikler arasında uzun bir süre devam eden görüşmelerin ardından avukat
Daniel O’Connell’inliderliğinde kampanya başlatılmıştır. Sonunda İngilizler
tarafından tanınan İrlandalı Katolikler meclise girebilme hakkı edinmiştir. Tithe
Savaşı sırasında bu ittifak zedelenmiş ve O’Connell da başarısızlığa uğrayan
bu kampaanyayı durdurmak zorunda kalmıştır. 1845 yılında Patates Kıtlığı
olarak da bilinen, İrlanda tarihindeki en büyük kıtlık baş göstermiş ve bir
milyon İrlandalı yaşamını yitirirken, binlercesi de Amerika başta olmak üzere,
dünyanın birçok yerine göç etmiştir. Bu göçlerin ve ölümlerin sonunda ülkenin
nüfusu sekiz milyondan dört milyona inmmiştir. İrlandaca olarak bilinen
Gaelic dili, ulusal okulların etkisi ve İrlandalı politikacılara duyulan öfkeyle
kullanımdan kaldırılmış ve yerini hızlı bir şekilde İngilizce almıştır.
Bağımsızlık Savaşı Dönemi (1912-1922)
Birinci Dünya Savaşı boyunca İrlanda, Birleşik Krallık’ın içinde bulunduğu bu
savaşta İngilizlere önemli ölçüde askeri takviyede bulunmuştur. Bağımsızlık
mücadeleleri ise Michael Collins ve Arthur Griffith önderliğinde artarak
devam etmiştir. Ingilizler, güçlenmesinden ve savaş sırasında sorun
çıkarmasından korktukları İrlanda’yı, Kuzey ve Güney İrlanda olarak ikiye
ayırma kararı almışlardır. Kuzey İrlanda, Avustralya ve Kanada gibi İngiliz
Milletler Topluluğu’na dahil eedilerek bu plan
gerçekleştirilmiştir. Bu
dönemde İrlanda bağımsızlık mücadelerini de devam ettirmiştir.

90

martı* ağustos 2012

AAB

Komşum Bir Suikastçiymiş
Ayhan A. Birlik
Her ülkenin, her şehrin, hatta mahalle ve sokakların bazen beklenmeyen,
bilinmeyen, oraya ait olmadığı çok aşikar ziyaretçileri olur.
Kimi zaman bu ziyaretçilerin yan mahalleden, başka şehirlerden, başka
ülkelerden ve hatta söylentilere gore başka dünyalardan geldikleri olur.

Bu satırları yazarken fark ettim ki, aslını isterseniz ben de yaşadığım bu güzel
şehirde bir yabancıyım, bir ziyaretçiyim. Aslını isterseniz, yabancılığımı asgari
seviyeye çekmek için Minsk’i ve dolayısıyla Belarus’u elimden geldiğince
tanımak için çaba sarf ediyorum.
Ancak; yakın zaman once öğrendiğim ve öğrendikten sonra hakkında
birtakım araştırmalar yaptığım bir başka Minsk ziyaretçisinin, Minsk
günlerinde yerelleşmek için çok fazla çaba sarf etmediğini gördüm.
Geçtiğimiz günlerde buradaki yerel arkadaşlarımla sohbet ederken,
içlerinden birisi ‘Lee Harvey Oswald’in zamanında senin şu andaki evine çok
yakın bir yerde yaşadığını biliyor musun?’ dedi.
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Ben ve sohbete taraf olan birçok kişi ‘Kiiim???’ diye soruverdik.
Konuşma esnasında öğrendik ki; Lee Harvey Oswald, Amerika Birleşik
Devletleri’nin 35. başkanı J.F.Kennedy’nin suikastçisi olduğu iddia edilen bir
Amerikalıymış.
Dünyanın sayısızca kez televizyon ekranlarından izlediği ve gerçekten dikkat
çekici bir olayın müdahili olan ve tarihte iyi veya kötü bir şekilde yer almış
birisinin, sadece iki yüz metre uzağımda ikamet etmiş olması ilgimi çekmişti.
Yaptığım ufak çaplı araştırmanın sonunda Likhoi’nin, (Belarus KGB’sinin
dokümanlarına göre LHO bu takma isimle takip edilmiş) işlediği varsayılan
suikast öncesinde iki yıla yakın bir süre Minsk’te yaşadığını öğrendim.
Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde asker olan LHO, 1959 yılında Finlandiya’da
eğitim alma bahanesiyle ülkesinden ayrılıyor ve Helsinki’de sadece bir günde
SSCB vizesi alarak Moskova’ya varıyor. Devam eden sürede Moskova’dan
Minsk’e gönderilerek, burada kendisine o zamanın şartlarına göre sadece
devlet ileri gelenlerinin sahip olacağı bir bölgede (Bugün de Minsk’in içinden
geçen nehrin tam kıyısında ve ülkenin 0 km taşına sadece 500 metre uzakta
olan) bir daire tahsis ediliyor. Bugün de Minskte faaliyet gösteren, elektronik
üreticisi Horizont isimli firmanın radyo üretimi yapan bir fabrikasında da işe
başlıyor. Bir sene sonra ise Belaruslu bir kadınla evlenip, bir çocuk sahibi
oluyor.
Soğuk savaşın yoğun olarak varlığını hissettirdiği yıllarda Sosyalizmin en büyük
kalesinde bir kapitalistin bu denli rahat hayat sürmesi elbette ki, hem o tarihte,
hem de bugün geri dönüp bakıldığında akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

92

martı* ağustos 2012

Minsk’te geçirdiği zamanlarda tuttuğu günlükte Oswald, “Kazancım çok az,
az olsa da harcayacak hiçbir yer yok. Burada daha fazla kalmak
istemiyorum” gibi bıkkınlık dolu bir edayla hep depresif bir portre çizmiş.
Tezat bu ya; Belarus KGB raporlarında LHO’nun Minskte yaşadığı yıllarda bir
tüfek alıp fabrikasındaki atıcılık kulübünün etkinliklerine katıldığı ve atıcılık
namına en ufak bir yeteneğinin bulunmadığı da yazılıyor. Tarihin en önemli
suikastlerinden birinin sanığının, atıcılıkta yeteneksiz biri olması ve bunun gizli
istihbarat raporlarına geçmesi de enteresan doğrusu.
1962 yılının ortalarında çocuğu ve eşini de alarak yeniden Amerika’ya
dönüyor. Amerika’ya dönüşünden sonra gerçekleştirdiği ileri sürülen suikaste
ve kendi ölümüne kadar Dallas, New Orleans ve Mexico’da zaman geçriyor.
Geçen bir yılı aşkın süreden sonra, 22 Kasım 1963 günü Dallas’ta üstü açık
arabasıyla konvoy dahilinde ilerleyen başkanlık arabasına üç atış yaptığı ve
Amerika Başkanı’nı öldürdüğü iddia ediliyor. Aynı gün içerisinde başka bir
mahalde, bir polis memurunu yaralamaktan göz altına alınıyor.
Göz altındayken yapılan incelemede, başkanın suikasti sırasında o çevrede
bulunan işletmelerde çalışıp, olay anı ortadan yok olan biri olarak arandığı
ortaya çıkıyor. Yakalanmasından sonra iki gün boyunca sorgulanıyor ve sorgu
sırasında kendisine itham edilen suçlamaları reddediyor.
İki günün sonunda sorgulandığı polis merkezinden eyalet hapishanesine
transfer edileceği sırada bir gece kulübü işletmecisi tarafından vuruluyor.
Vurulduktan sonra kaldırıldığı ve sadece 48 saat once, Kennedy’nin öldüğü
hastanede ölüyor.
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kaldırım astronumu

Martı Uzayın Derinliklerinde
Nurcan Örtügen Gök
İlk çağlardan beri insanlar gökyüzüne yıldızlara bakıp takımyıldızlarını
cisimlere benzetmiş ve onları sınıflandırmak üzere isim takmıştır. Hepimizin en
çok bildiği Büyük Ayı Takımyıldızı’dır. Şu an gökyüzüne baktığımızda tavakepçe gibi görünen bu takımyıldızına niye Büyük Ayı Takımyıldızı demişler,
“hiç de ayıya benzemiyor”, diyebiliriz. Büyük Ayı Takımyıldızı aslında şu an
bizim çıplak gözle görebildiğimiz tava ve sapını oluşturan 7 adet yıldızdan
oluşmuyor. Takımyıldızında şu an bizim şehirlerde ışık kirliliğinden dolayı
göremediğimiz başka yıldızlar da var. Gerçekten onların hepsini birleştirince
büyük bir ayıya benziyor.
Gökyüzünde sadece takımyıldızlarını bir şeylere benzetmiyoruz. Gökada
(galaksi) ve bulutsuları (nebula) da bir şeylere benzetebiliyoruz. Aslında sanki
dünyamızdaki cisimlerin yansımaları gökyüzünde mevcut gibi.
İşte bunlardan bir tanesi de dergimize adını veren Martı Bulutsusu…
Katkı ve telif hakkı Frank Barrett ve Steve Davis’e ait olan bu astro fotoğrafta
Martı neredeyse tüm ayrıntıları ile gökyüzünün derinliklerinde bir yerlerinde
dolaşıyor.
Biri sayısal SLR, diğeri gökbilime uygun CCD olmak üzere iki ayrı fotoğraf
makinesinden alınan görüntüler, bu renkli yıldız manzarasında birleştirilmiş
olarak görülüyor. Florida Keys / ABD'de, okyanus sahilinde yapılan Kış Yıldız
Şenliği'nde aynı teleskopu kullanan iki makine, Martı Bulutsusu'nun portresini
gayet güzel bir biçimde ortaya çıkarmış. Geniş açılı bu görüntü, Büyük Köpek
Takımyıldızı'nın alfa yıldızı olan Akyıldız (Sirius)'a yakın bir doğrultuda,
Samanyolu düzlemi boyunca 4x3 derecelik bir şeridi kapsamaktadır. Bu geniş
alan tabidir ki farklı kayıt numaralarına sahip nesneleri de içermektedir.
Özellikle de, kuşun başını (merkezin üstü) oluşturan ve içerisinde gömülü
büyük kütleli bir yıldız içeren derli toplu, tozlu salma bölgesi NGC 2327 ile
martının büyük bir alanı kaplayan kavisli kanadını oluşturan IC 2177'yi.
Hidrojen atomlarından gelen kırmızımsı ışıltının hakim olduğu, parlak genç
yıldızlar ile uzaydaki gaz ve toz bulutlarından oluşan bu yapı, 3800 ışık yıllık
tahmini bir uzaklıkta 250 ışık yılının üzerinde bir alanı kapsamaktadır.
(Kaynak:www.bulutsu.org)
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Bulutsular bilindiği üzere gökadaların temel bileşenleridir. Bazen yıldızlar
süpernova geçirerek patlarlar yani ömürlerini tamamlarlar. Bunun sonucunda
çevrelerine yavaş yavaş gaz salmak yerine bir anda salmış olurlar. Bu u
gazlar çeşitlidir ve reaksiyona girerek çeşitliliği arttırırlar. Bu da çok renkli bir
görüntü oluşturur. Bu bulutsular süpernova sonucu oluşmuş bulutsular diye
adlandırılır.
Gökyüzünün derinliklerinde yer alan ve başka güzel bulutsulardan da
örnekler verelim.
Atbaşı Bulutsusu: Katkı ve Telif Hakkı- Marco Burali, Tiziano Capecchi,
Marco Mancini (Osservatorio MTM)
Kedi Gözü Bulutsusu: Katkı ve Telif Hakkı- J. P. Harrington (U. Maryland) &
K. J. Borkowski (NCSU) HST, NASA
Kalp Bulutsusu: Katkı ve Telif Hakkı- Lori Allen, Xavier Koenig (HarvardSmithsonian CfA) et al., JPL-Caltech, NASA
Gül Bulutsusu: Katkı ve Telif Hakkı- Robert Gendler

Atbaşı Bulutsusu

Kalp Bulutsusu

Atbaşı Bulutsusu
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astroloji ajandası

Ağustos Ayında Gökyüzü
Asude ARGUN
Astroloji göksel bir haritadır; her harita gibi yolu gösterir;
yolculuğu değil. Yolculuk sizinle gerçekleşir. Tabii ki isterseniz
harita kullanıp işinizi kolaylaştırırsınız.
Sıcak bir yazdan geçmekteyiz. Hem meteoroloji, hem astroloji uyarmaktaydı.
Devam da etmekteler.
Şimdi astroloji haritasını okuyup, Ağustos ayına birlikte göz atalım:
2 Ağustos yakınlarında gergin günler yaşayabilirsiniz. Dolunay’ın etkisiyle
normalde olmadığınız kadar gergin, sinirli ya da tam tersine hassas, kırılgan
olabilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren hayatınıza giren konular,
bu zamanlarda en yüksek seviyeye çıkabilir. Büyüyen olayları daha da
tırmandırmamalısınız. Özellikle ego, güç savaşlarından kaçınmalı, otorite
figürleriyle gerginlikten uzak durmalısınız.
7 Ağustos’tan başlayarak, Eylül’ün ilk haftasına kadar ikili ilişkilerinizi
güçlendireceğiniz fırsatlar ortaya çıkacaktır. Sevginin gezegeni Venüs oldukça
iyi bir konuma gelecektir. Siz de sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişilere
yönelmelisiniz. İlişkinize yatırım yapmalısınız. Ay içinde, sertleşen açılardan
önce, ilişki krizleri yaşamamak için bugünleri iyi değerlendirmelisiniz. Evlilik,
ortaklık ya da yakın beraberlik için daha olumlu davranmalısınız. Böylece
ilişkiye verdiğimiz değer kısa sürede size yansıyacaktır.
Geçen ayın ortasından itibaren, yaşadığınız gecikmeler, yanlış anlamalar,
rötarlar, fikir değiştirmeler gündeminizi etkileyebilir. Teknolojik aletlerde
sorunlar olabilir; cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletlerde arızlar,
aksaklıklar oluşabilir. 8 Ağustos’tan sonra bu etkiler hızla azalacaktır. Ancak
öncesinde temkinli olmalısınız. Hatta imzalayacağınız önemli bir anlaşma ya
da satın almak istediğiniz kıymetli bir şey varsa beklemeniz en iyisi olacaktır.
İletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketi bitmesiyle daha rahat kararlar
alabilirsiniz.
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Ağustos’un ortasına geldiğimizde ikili ilişkilerde zorlanma yaşayabilirsiniz.
Partnerinize değer vermenize rağmen, onun yaşadığını zorluklar sebebiyle
gerilebilirsiniz. Birlikteliğinizi geliştirmek için sorunları kabul etmeli, ancak
aşmak için, olaylara daha farklı bakmayı öğrenmelisiniz. O zaman sürpriz
gelişmelerle ilişkinizi büyütebilirsiniz. Aksi takdirde beklenmedik olaylarla, ani
çıkışlarla ciddi zorluklar yaşayabilir, kopma noktasına gelebilirsiniz.
15 Ağustos civarı senenin gergin günlerinden olacaktır. Benzer gezegen
döngüsünü 2010 Temmuz sonu, Ağustos başında yaşamıştık. Daha önce
sizin için önemli olaylar olduysa, şimdiki döngüde bunları sonlandırmak için
daha bilinçli hareket etmelisiniz. Sorumluluk almalı, olaylara gereksiz yere
tepki verip, boş yere kendinizi yıpratmamalısınız. Kendinizi kaza, yangın,
yaralanma, hastalanma gibi konulardan korumalı, zorunlu haller dışında
cerrahi uygulamalardan uzak durmalısınız. Tartışmalarda öfkenize
yenilmemelisiniz.
17 Ağustos’ta Yeniay’ın ardından gelen Şeker Bayramı, ay içinde sağduyuyla
hareket edenler için kazançlı olacaktır. Atacağınız yeni adımları,
başlatacağınız önemli işleri bu tarihe denk getirmelisiniz. Daha hızlı
ilerleyebilir, Ay’ın büyüyen etkisini arkanıza alabilirsiniz. Özellikle kendinizi
göstermek istediğiniz, insiyatif almak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
Önemli kişilerle bağlantıya geçebilir, kendinizi gösterebilirsiniz. 22
Ağustos’tan itibaren daha detaycı, çalışkan ve verimli olacaksınız. Olayları
daha iyi analiz edebilir, en iyisini yapmak için eyleme geçebilirsiniz.
Ayın 23’ünden itibaren enerjinizi daha doğru bir şekilde ortaya koyacaksınız.
Savaş gezegeni Mars’ın konum değiştirmesi gerginlikleri rahatlatacaktır.
Öncesinde öfke kontrollünde zorlanabilir, durduk yere sinirlenebilirsiniz.
Huzur ararken huzursuzluk içine düşebilirsiniz. Harekete geçmekte
zorlanabilirsiniz.
Astroloji haritası genel olarak böyle bir yol çiziyor önümüze…
Ama hayat şu anda, her nefesle, sizin kontrolünüz altında ve fark etmenizi
beklemekte…
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor!
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KOÇ ve yükselen KOÇ
21 Mart - 19 Nisan

Oldukça yaratıcı, canlı ve hızlı bir dönemden geçmektesiniz. Aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili
konularda önemli değişiklikler yayabilirsiniz. Ancak risk almadan hareket etmeli, kendinize olan
güveninizle ilişkilerinizi zorlamamalısınız. Ağustos’un son haftasından itibaren detay gerektiren
işler için daha verimli olmanın yollarını bulmalısınız. Ancak bu yoğun tempo altında iken
sağlığınızı hiç ihmal etmemelisiniz.

BOĞA ve yükselen BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs

Eve, aileye, ebeveynlere ilişkin konulara daha fazla önem vermeli ve sorumluluklarınızı ele
almalısınız. Evde onarım ve bakım gerektiren konularda sabırlı olmalı ve zamanınızı doğru
kullanmalısınız. Zor koşullarla karşılaşabilirsiniz. Ağustos’un son haftasından itibaren hayattan
zevk aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Hobi, sanat ya da spor bu konuların başında gelebilir.
Ayrıca aşk hayatınız da canlanacaktır.

İKİZLER ve yükselen İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Oldukça hareketli bir aydan geçmektesiniz. Seyahatler, toplantılar üst üste gelebilir.
Düşüncelerinizi ifade ederken daha dikkatli olmalı, pot kırmaktan çekinmelisiniz. Kardeş, komşu,
akran ya da yakınlarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ağustos’un son haftasından itibaren
eviniz, yerleşiminizle ilgilenmeniz sebebiyle iş hayatında zorlanabilirsiniz. Aile büyüklerinizin
sorunlarını halletmek durumunda kalabilirsiniz.

YENGEÇve yükselen YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz

Maddi konularda tutumlu olmalı, gelirlerinizi artıracak finans kaynaklarını tercih etmelisiniz.
Bütçenize yönelmeli ve harcamalarınız için iyi bir planlama yapmalısınız. Özellikle lüks
tüketimlerinizi gözden geçirmelisiniz. Ağustos’un son haftasından itibaren yakın çevrenizle,
kardeş, komşu gibi yakınlarınızla oluşabilecek sorunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. İletişim
sorunlarına pratik çözümler bulmalısınız.

ASLAN ve yükselen ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Kendinizi ve ilişkilerinizi ciddiye almanız gereken önemli bir aydan geçmektesiniz. Evlilik ve
ortaklıkla ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Kişisel isteklerinizi gündeme getirebilirsiniz. Ancak
ısrarcı olmamalısınız. Ağustos’un son haftasından itibaren maddi konular önem taşıyacaktır.
Borç, alacak konuları da dâhil olmak üzere bütçenizi gözden geçirmeli, hesaplarınızı kontrol
etmelisiniz.

BAŞAK ve yükselen BAŞAK
23 Ağustos - 22 aralık

Ayın büyük bir kısmında duygusal açıdan endişelerinizin artacağı, daha içe dönük olacağınız
olaylar gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanan, sizi üzen, bazı olayları artık bırakabilmeniz
sayesinde önünüz açılacaktır. Ağustos’un son haftasından itibaren rahatlayacaksınız. Kendinizi,
ilişkilerinizi, sağlığınızı ön plana alabilirsiniz. Yeni adımlar atarken dikkatli ama cesur olmalı,
ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
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TERAZİ ve yükselen TERAZİ
23 aralık - 22 aralık
Ay içinde arkadaşlarınızla ilgili sorunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni projeler ve
ekipler içinde yer alabilirsiniz. Geleceğe ait planlar yaparken daha kararlı davranmalısınız.
Ağustos’un son haftasından itibaren endişelerden uzak kalmalısınız. Gelecek aya kadar sabırlı
olmalı, geçmiş tecrübelerinizi gözden geçirmelisiniz. Olayları kontrol etmeye çalışmamalı,
gerekirse fedakarlıkta bulunmalısınız.

AKREP ve yükselen AKREP
23 aralık - 21 aralık

İşiniz, kariyerinizle ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Önemli kişilerle tanışabilir ve üstlerinizle
ilişkilerinizi artırabilirsiniz. Çalışmıyorsanız toplumsal konularda boy gösterebilirsiniz. Tüm
bakışların üzerinizde olduğunu bilmelisiniz. Ağustos’un son haftasından itibaren sosyal çevrenizin
hareketlenecektir. Grup, dernek ya da ekip işlerinde ortak hedefleri gözden geçirmelisiniz.

YAY ve yükselen YAY
22 aralık - 21 Aralık

Yabancılar, yurtdışı ya da medyayla olan ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim, öğretim hayatınız,
hukuksal, akademik, dini, kültürel konular da öne çıkabilir. Ağustos’un son haftasından itibaren
hayat hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Evlilik, iş, kariyer gibi konularda zorlukları aşmak için
detaylı çalışmalısınız. Kendinizi gösterme ve önemli kişilerle birlikte olma şansı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK ve yükselen OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Ay boyunca borç, alacak, kredi gibi konulara dikkat etmelisiniz. Tutumlu olmalı, yatırımlarınızı
risk almadan değerlendirmelisiniz. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına da kulak vermelisiniz.
Ağustos’un son haftasından itibaren yabancılar, yurtdışı, eğitimle ilgili daha detaylı çalışmanız
gerekecektir. Hukuksal, dini ya da medyayla ilgili alanlarda da fırsatları yakalamak için çaba
göstermelisiniz.

KOVA ve yükselen KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Bu ay tek başınıza hareket etmemelisiniz. Ancak ilişkileriniz sayesinde uzmanlığınızı ortaya
koyabilirsiniz. Eşiniz, ortağınız ya da partnerinizle ilişkinizi geliştirmelisiniz. Ağustos’un son
haftasından itibaren parasal zorlukları aşmak için tutumlu olmalısınız. Kendi bütçenizi
düzenlerken, ortaklaşa harcamalarını dahil etmelisiniz. Kredi, borç, alacak, gibi detayları da
unutmamalısınız.

BALIK ve yükselen BALIK
19 Şubat - 20 Mart

Günlük işlerinizin artacağı bir zamana giriyorsunuz. Verimli olmanız gereken bu dönemde
sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. İşlerinizi kolayca yapmak için daha pratik olmalısınız. Ağustos’un
son haftasından itibaren ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık önem kazanacaktır. Karşınızdaki kişiye
destek olmalısınız. İlişkinizin gelişmesi sayesinde siz de kazançlı çıkacaksınız.
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şiir

Martı Kanadından
Zeynep Kıyak
Sevmek seni...
Yangınların üstüne yağmur yağar gibi..
Sevmek seni,
Herkeslerden sadece kendine saklar gibi
Sevmek seni,
Hem çok kalabalık, hem çok yalnız olmak gibi.
İstanbul gibi, deniz gibi, gök gibi...
Sevmek seni evet...
Çok sevmek hem de…
Bir martı kanadından İstanbul'a bakar gibi...
Beyaz, derin, mavi..
Zeynep Kıyak
26/07/2012 Üsküdar
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Hazırlayanlar
Ayşe Dural
Can Sungur
Ferhat Er
Yasemin Sungur
Zeynep Kıyak
Zuhâl Bozdağ

http://www.kultursanatajansi.com
http://www.cansungur.com
http://frhter.wordpress.com
http://www.yaseminsungur.com
http://zeynepkiyak.wordpress.com
http://www.rengarenkwebhizmetleri.com

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar
Armağan Portakal
http://www.armaganportakal.com
Asude Argun
http://www.asudeargun.com
Ayhan A. Birlik
http://fikiriscisi.com/blog
Aylin Türkşen Aysel
http://www.kuzinedekizaranekmek.com
Aytül Bingöl
Bahanur Alişoğlu
http://aynalar91.blogspot.com
Burak Arslan
http://www.kitapblogu.com
Ceren Çıkın
http://www.ruhunevrenselcansikintisi.com
Cemile Sönmez
Çağla Kalafat
Deniz Öztaş
http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com
Murat Girgin
http://www.misjournal.com
Nurcan Örtügen Gök
http://www.ilkteleskobum.org
Nida Öğütveren
Pınar Kopar
http://www.lavengelisim.com
Salih Malakcıoğlu
Sema Büyüksıvacı
Seher Karadeniz
Sevil Mert
http://www.cokokuyancokgezen.com
Ufuk Tarhan
http://www.m-gen.biz
Yunus Baran
http://www.ordinaryunus.com
Uğur Batı
http://ugurbati.com
Zeliha Dağhan
http://www.yaseminsungur.com

https://www.facebook.com/MartiDergisi
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twitter’da!
Müge Cerman
(@MugeCerman)
#MartiDergisi hey ay uzun vakit geçirdiğim bir adres, okunacak harika yazılar ve
bilgiler var, mutlaka not edin @MartiDergisi

Nesil Var
(@nesilvar)
her ay, @MartiDergisi kanatları altındaki güzelliklerle başlıyor...

Okan Barlas
@(okanbarlas)
Yazmak, Martı gibi; bembeyaz tertemiz ve uçmak kadar özgürce... @martidergisi

Okan Karacan
(@KaracanOkan)
Bilgelik baskalarının sözlerinde saklı diil eger sizde bu yolda ilerlemek istiyorsanız
@martidergisi ile kendinizi geliştirebilirsiniz .

Mutfak Sırları
(@mutfaksirlari)
#MartiDergisi okumaktan keyif aldığım, her ay tadı damağımda kalan enfes bir
oluşum. Hepimiz için ve hepimizden bir şeyler var.

Halil aka TOKYOPHONE
(@Halil_Calik)
Aslında ne kadar özgür olabileceğimizi, insan olarak nelere kanat açabileceğimizi bize
gösteren şahane bir dergi. @MartiDergisi

Armağan Portakal
(@armaganportakal)
@MartiDergisi deyince: kanatlarinda ozgurluktur benim icin. Yukseklerde süzülurken
havanin yüzümü oksamasidir

