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Martı Şubat 2014
Merhaba,
Aylardan Şubat ve biz yeni bir dergi hazırladık. Çok güzel
konular var. Bugünün insanına yaşamın her noktasında
olumlu içerik üretmek üzere başladığımız yolculuğumuz
devam ediyor, #yeniçağ dergisi olmak için uğraşıyoruz.
Dergimizi “Yaşama dair her konuda; bireysel
gelişim
odaklı
olumlu
içerik
üreten
#yeniçağdergisi…” olarak tanımlıyor ve “Gelişime
kanat açıyoruz…”

Yasemin Sungur
@yaseminsungur

Gelişime kanat açıyor ve deneyimlerimizi yazıyoruz.
Araştırmalarımızı paylaşıyoruz. Kitap, sinema, tiyatro, konser, eğitim ve çeşitli etkinliklerle
birlikte uçuyoruz.
Gelişime kanat açıyor ve iş yaşamımızda bizi daha iyi hissettirecek öneriler, deneyimler
ve bilgilerle uçuyoruz.
Gelişime kanat açıyor ve merak ettiğimiz soruları görüşleri ile etkileyen uzmanlara
soruyoruz. Cevaplarını yorumlamayı size bırakıyoruz.
Bu ay iki önemli konuğumuz var; çok satan ve aşk kokan kitapların yazarı Nermin Bezmen
ile Gülşah Elikbank konuştu. Sağlıklı ilişkiler konusunda çalışma yapan Cem Keçe ile
Sevilay Acar konuştu. Siz olsanız neler sormak isterdiniz?
Amerika’dan yazan Dilek Eriklili Bill ve Melinda Gates Vakfı’nı anlattı. Yeni yazarımız İmge
Özdemir konserlere gidecek ve kelimeleri ile bizi de götürecek. 2 çocuklu ve çok evcilli
Regina Röttgen “Evcil Hayvanı Olmayan Çocuk Kalmasın” diyor.
Sema Büyükıvacı Meksika’ya Maya ve Aztek’lerin Vatanı’na yaptığı geziyi yazdı. Ben de
çok gitmek istiyorum. Bakalım ne zaman gerçekleşecek bu isteğim?
Buyrun birlikte kanat açalım ve istediğimiz yerlere konalım. Hatırlayalım Richard Bach
ünlü kitabında ne diyordu. “En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir.”
Bu ay fotoğrafı ile kapağımıza Fotoğrafçı Muamamer Yanmaz’ın MARTI’sı kondu.
Martı e-dergimizi okuyun ve sevdiklerinize de okutun. Sevgiyle nefes alın ve adım atın.
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bu ay Martı’da neler var?
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İBB ŞEHİR TİYATROLARI’NDA

ŞUBAT AYINDA 36 OYUN
100. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları,
Şubat ayında üçü yeni olmak üzere, tam 36 oyunla yine dopdolu bir
repertuarla seyirci karşısına çıkıyor.

Martı Şubat 2014

Haldun Taner’in yazdığı Can Doğan’ın yönettiği Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı müzikal
oyun, 12-16 Şubat 2014 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde oynuyor.
Oyunda 31 Mart Olayı ile başlayan ve 1960 yılının ortalarına kadar devam eden sürecin,
ülkemizin siyasal ve toplumsal durumu tüm gerçekliğiyle yansıtılıyor.
Aziz Nesin’in kaleminden birey-devlet ilişkisini sorgulayan Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, aynı
zamanda bir müzikal oyun. 12-16 Şubat 2014 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde izleyicisiyle
buluşan oyunun müzikleri, Timür Selçuk imzası taşıyor.
Mert Tanık ve Bensu Orhunöz’ün rol aldığı Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli, 13-16 Şubat 2014
tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. Oyunda ülkenin birinde
yaşanan siyasal ve toplumsal değişimler, mizahi bir dille aktarılıyor.

Özgür Kaymak Tanık’ın yazıp yönettiği İsimsiz, Peter Horsler’in yazdığı, Bora Seçkin’in
yönettiği Kes ve Kaç, Sarah Ruhl’un yazdığı, Arda Aydın’ın yönettiği Ölü Adamın Cep
Telefonu adlı yeni oyunlar Şehir Tiyatroları repertuarına Şubat itibariyle katılıyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın Şubat ayı çocuk oyunlarından ise sizler için seçtiğimiz
bazı oyunlar şöyle:

İBB Şehir Tiyatroları’nın bazı oyunlarına kısaca göz atalım:

16 Şubat 2014 tarihleri arasında Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde,

Yeni oyunlardan biri olan İsimsiz, yılbaşı gecesi kutlama için bir araya gelmiş bir ailenin başından geçen geceyi, insanların birbirini olduğu gibi kabul etmemesi üzerinden anlatıyor. 6-9 Şubat
2014 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer
Sahnesi’nde seyircisi ile buluşuyor.
Diğer yeni oyun Kes ve Kaç’ta, sağlık sektöründeki özelleştirmelerin neden olduğu büyük tehlikeler konu ediliyor; birbirinden ilginç hasta ve “hastalık hastası” karakterlerin başından geçen
komik olaylar anlatıldığı oyun, 13-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer
Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkıyor.
Ölü Adamın Cep Telefonu ise, cep telefonunuz siz bu dünyadan ayrıldığınızda başkalarının eline
geçerse yaşamaya devam edebilir misiniz, yaşadığınız süre içinde tüm hayatınızı kontrol etmeye
başlamışsa, kendi varlığınızı gerçekten ispat edebilir misiniz gibi sorulara yanıt arayan bir diğer
oyun... 19-23 Şubat 2014 tarihleri arasında
Ümraniye Sahnesi’nde, 26 Şubat-2 Mart 2014 tarihleri arasında ise Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.
19. yüzyıl sonu Rus aristokrasisinin çözülüşüne ve çöküşüne tanıklığa çağıran bir oyun olan
Vişne Bahçesi, Anton Çehov’un yazdığı, Engin Alkan’ın yönettiği bir oyun. 14-16 Şubat 2014
tarihleri arasında Kâğıthane Sadabad Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.
28 Şubat-2 Mart 2014 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde oynanacak bir başka
oyun Kösem Sultan. Sultan İbrahim’i öldürttükten sonra torunu
Sultan Mehmet’i tahta oturtan Kösem Sultan’ın iktidar tutkusu, tarihimizin önemli bir kesitini
yansıtıyor.
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Ali Baba ve Kırk Haramiler, 8-9-15-

Fareli Köyün Kavalcısı, 8-9 Şubat 2014

tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade
Celâl Sahnesi’nde, 22-23 Şubat 2014
tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde,

Karagöz Balıkçı, 15-16 Şubat 2014

tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde,
22-23 Şubat’da Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde, 20-21-27-28 Şubat 2014
tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Ferih
Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde,

Aziz Nesin’in yazdığı Pırtlatan Bal,

8-9-22-23 Şubat 2014 tarihleri arasında
Ümraniye Sahnesi’nde, küçük izleyiciyle
buluşuyor.

7

ajanda

Martı Şubat 2014

Alev Oskay’ın
“İRONİ”
Adlı Sergisi
5 Şubat - 26 Şubat
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi,
5 Şubat’ta 4. Kişisel sergisini açacak olan
üniversitenin öğretim elemanlarından Alev
Oskay’ın “İroni” adlı karışık işler sergisi ile
buluşturuyor bizi bu ay.
Cam, seramik, yerleştirme ve montaj
çalışmalarından oluşan sergi, farklı temaların
yanı sıra, temelinde ‘kadın’ı konu alıyor.
Sergi üniversitenin Ataköy yerleşkesinde 26
Şubat’a kadar izlenebilir.

Aurora
Kuzey Ülkelerinden
Çağdaş Cam Sanatı
5 Şubat - 20 Nisan 2014
Sergi, Kuzey ülkelerinden çağdaş cam sanatının
önde gelen sanatçılarının yapıtlarını bir araya
getiriyor.
Türkiye’de ilk kez geniş çapta sergilenecek cam
sanatı örnekleri arasında Danimarka, Finlandiya,
Norveç, İsveç ve İzlanda’dan dünyaca ünlü 25
sanatçının işleri yer alacak. Günlük yaşamda geniş
yer tutan camın sıra dışı
sanatsal uygulamalarını izleme olanağı sunan
sergi, 5 Şubat tarihinden itibaren Pera Müzesi’nde.

Picasso
Doğduğu Evden
Gravürler ve
Seramikler
5 Şubat - 20 Nisan 2014
Picasso’nun İspanya, Málaga’daki doğduğu evden,
Museo Casa Natal Koleksiyonu’ndan derlenen
seçki, sanatçının üslupsal geçişlerinin örneklerini
sunuyor. Picasso’nun sonu gelmez arayışlarla dolu
kariyerinin bir yansıması niteliğindeki gravürler,
farklı konuların realist betimlemelerinden kübist
yorumlarına uzanırken, seçkiye seramikleri ve
kişisel objeleri de eşlik ediyor.
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Kalbimin

İçinden
Zeynep Kıyak
@zeynepscutari

SEVGİLİ (M) ARKADAŞIM
“Bana bu kalbin kadar temiz sayfayı ayırdığın için...” diye
başlanırdı eskiden hatıra defterlerine. Birkaç satır kafiyeli mani
yazılır, “En İçten Sevgilerimle” diye de bitirilirdi.
Genellikle okullarda, sene sonları birçok
öğrencinin elinde böyle defterler olur,
herkes birbirinin eline birşeyler yazması
için tutuştururdu. Kimi “Beni unutma”larla
doldururdu sayfaları, kimi istemeye
istemeye yazardı, kiminin de aklına
başka şey gelmediği için, kendisini kafiyeli
şiir yazmaya zorlardı...

Senin için ‘özel’ olduğumu
hissetmemi sağladığın için
teşekkürler...
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Bana, kalbinden bir yer ayırdığın için
teşekkür ederim, diyerek başlıyorum.
Kalbinden, düşüncelerinden, günlerinden
yer ayırdığın için teşekkürler...
Bunca sene sonra, aklına düştüğüm için
teşekkürler...

Ne elime birileri birşeyler tutuşturdu ille de
yazmam için, ne de böyle bi mecburiyetim Senin için ‘özel’ olduğumu hissetmemi
var... Şimdi, ben de sana sadece içimden sağladığın için teşekkürler...
geldiği için, bir hatıra yazmak istiyorum.
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Neden mi?
Çünkü, sen benim çocukluğumsun.
Kalbimin attığını farkettiğim, heyecanlandığım, yanındayken kızarıp bozardığım, utandığım,
başkalarından sakladığım, içten içe haykırdığım yanımsın.
Beraber güldüğüm, beraber ağladığımsın. En temiz duygularımsın. İlk dansım, ilk bakışım,
ilk buluşmamsın.Yürek ağrım, ilk ayrılığım, bitmek bilmeyen gözyaşımsın.
Birlikte büyüdüğüm, büyüdükçe daha çok düşündüğüm,düşündükçe de içime en çok yer
edensin, bitmeyensin...Uzun süre görmediğim, görmesem de, sevmekten
vazgeçmediğimsin. Kocaman insanlar da olmuş olsak,konuşurken titreyen sesim,
tutmadığın zaman buz kesen ellerimsin.
Senelerce yolunu gözlediğim, hiç ihanet etmediğim, yalan söylemediğimsin. Ayrılıklar da
yaşanmış olsa, azalmayan sevgimsin.
Bu yüzden “Sevgili(m) arkadaşım” diyorum.Ve sen şimdi bunları okurken, çok kızıyorsun
yine, biliyorum :) ‘Böyle konuşmamıştık’ diye içinden geçiriyorsun,anlıyorum. Bunda kötü
birşey yok, sadece bu da böyle bir anı olsun diye yazıyorum.

Evet Sevgili(m) arkadaşım,
İçinde “sevmek” olduğu için, hem en deli,hem en masum tarafım,
Okul yıllarım, şiirli sayfalarım, mektuplarım,
Derdimi paylaştığım, başımı omzuna yasladığım,
Telefonun bi ucunda saatlerce konuşup,anlattığım,
Kolum,kanadım...
Sevgili(m) arkadaşım,
Hayata bağlandığım, zaman zaman hayıflandığım, efkarlandığım,
Özlemek fiilinin anlamını sensiz zamanlarda daha iyi kavradığım,
Sayfalarca yazdığım, bazen kızdığım, bazen ağladığım
Yanındayken hiçbirşeyden korkmadığım,
Dinlemekten,sevmekten usanmadığım,
Sızlayan sol tarafım...
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Evet Sevgili(m) arkadaşım
İçime yer edenim, yüreğime yerleşenim,
Düşündükçe sabah ettiğim gecelerim,
Bir telefonla yüzüme yerleştirdiğim mahcup gülüşlerim,
Kendime gidiş gelişlerim,
Mutlu olma sebebim, heyecanlarım, çocuksu sevinçlerim,
Bekleyişim, sabredişim...
Evet Sevgili(m) arkadaşım,
Dert ortağım, sırdaşım, aklından geçeni anladığım,
Saatlerce konuşmaya doyamadığım,
Anlattıkça rahatladığım,
Paylaştığım,
Hiç bir zaman kızamadığım,
Nefes gibi içimde taşıdığım, dilimden düşürmediğim dualarım,
Dünüm, bugünüm,yarınım...
Anlatacak şeyim çok, böyle saymakla bitmez...
Biliyor musun bu kadar şey, yanındayken, inadına aklıma gelmez...
Evet Sevgili(m) arkadaşım,
Söylediğin her güzel söz, attığın her adım, seni görebildiğim her gün için,
teşekkür ederim...
Paylaştığın her güzel şey için,
Aklında kalmışlığım, yüreğinde yer etmişliğim için teşekkür ederim.
Özlediğim en güzel şey olduğun için teşekkür ederim.

-bir sevgililer günü, seni çok seven kendim-
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arayanlara
öneriler!
Fatoş Ayvaz
@fatosayvaz

Aşkı arayanlara öneriler; Çocukken bize gösterilen veya bizden
esirgenen sevgi konusunda geçmişi değiştirmekle ilgili elimizden
fazla bir şey gelmese de, yetişkin olarak bağ kurma tarzları ve bu
tarzların yakın ilişkileri nasıl etkilediği konusunda bilinçlenmek
bizim elimizde...
Sevme ve sevilme yeteneğinizden memnun
musunuz? Yakın ilişkileriniz samimi ve
tatminkar mı? Yoksa yaşamınız boyunca
umutsuzca yakın bir ilişki mi aradınız?
İnsanlarla
yakınlaşmaktan kaçındınız
mı? Yakın bir ilişki için yanıp tutuştuğunuz
halde, duygularınızın yoğunluğu yüzünden
sevgililerinizi korkutup kaçırdınız mı?
Yıllarca boş yere uygun kişiyi aradığınız
için suçu partnerinize atmak veya “uygun
aday yok” bahanelerine sığınmak yerine,
aşk arıyorsanız, farkındalık ışığını kendinize
tutarak, aşk hayatınızın sorumluluğunu
üstlenebilirsiniz. Bunun yolu, genel olarak
da sevgililerinize neden böyle davrandığınızı
anlamaktan geçer.
14

Doyurucu ilişkiler kurmak herkesin hayali.
Pürüzsüz olmasını beklediğimiz ilişkinin
sadece filmlerde olduğunu söyleyebiliriz.
Kaldı ki filmler mutlu sonla biter fakat asıl
önemli olan kavuşmanın ardından geçecek
süreçtir. Yaptığımız seans görüşmelerinde
temel olan bir şey, eğer kişinin eş adayı
yoksa yada henüz
bir ilişkisi yoksa, bu
talebini bir ihtiyaç olarak dile getirmesiyle
başlayan kişinin ilk yanlışını anlayabiliyoruz.
İhtiyaç, bir elmanın iki yarısı yada ruh
eşim gibi kavramlarla açıklanır. Gerçekte
ihtiyaç için birini hayatına çekmek kişinin
tamamlanmamış taraflarını gösterir.
İki
yarım ilişkiden bir bütün ilişki olmaz. Yada
iki sağlıksız kişiden bir sağlıklı ilişki doğmaz.
15

İroni
Sevilmeye ihtiyacı varsa kişinin, kendini
yeterince sevmediğini anlayabiliriz.
Kendini yeterince sevmeyen birinin
sevilmesi çok zordur, yada en basit ifadelerle;
değer görmek,
anlaşılmak, kendini özel
hissetmek gibi ihtiyaçlardan bahsedebiliriz.
Her biri kendi içinde
bir eksiklik olarak
algılanıyorsa hata buradadır. Elbette herkes
sevilmek, değer görmek, özel hissetmek
ister fakat kendinde bunları tamamlayacak
dışsal talep yolu yanlıştır.
Kişi
ancak bunlara sahipse hayatına bu
duyguları yansıtacak birini çekebilir. Toy
aşk şöyle der; “seni seviyorum çünkü sana
ihtiyacım var” olgun aşk şöyle der;
“ sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum.”
Erick Fromm Bir kişinin nasıl bir ilişki
istediğini bilmemesi de sıkça rastladığımız
durumlardandır.
Zannettiklerinden
bahsetmiyorum.
Gerçekten nasıl bir kişinin ve nasıl bir ilişkinin
onları tatmin edeceğini bilmediklerinden
bahsediyorum. Bir çok kurbağa öpüp hala
prensini/prensesini bulamayan insanlar,
hatayı prens/prenses adaylarında değil
kendi
flu beklentilerinde aramalıdırlar.
Olmayacak bir ilişkiyi yürütmeye çalışmak
yada kurbağayı ben prens/prenses yaparım
yeteneklerim var demek yanlıştır. Doğru
kriterlerle
eşleşmeyen kişilerin ilişkileri
yürümeyecektir. Bu sizin ilişki başarısızlığınız
değildir. Sadece yanlış seçimdir.
Ne yapmak gerekir?
Önce aşık olmaya hazır mısınız kontrol edin.
Ancak hazır hissettiğinizde aşık olabilirsiniz.
İçinizde kırıntılarla doyamazsınız. Onları
yutun önce. Bunun en etkili yolu odağınızı
başka alanlara kaydırmaktan geçer.
16
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Neye odaklanırsanız orası büyür. Bilinçli
olarak
geçmişi düşünmeyin, anmayın,
konuşmayın. Odağınızı değiştirdiğinizde
istemediğiniz alan küçülecek yok olacaktır.
Bu çok işe yarayacaktır. Bağınızı koparmak
için kararlı olun. Eğer geçmişe bakıp acı
çekiyorsanız bilin ki acı duygusu geçmişle
bağınızı kesmek istemeyişinizdendir.
Bilinçaltınız acıyı onunla tek bağ olarak görür.
Bağınızı koparın gitsin. Bunu yaparken sizi
memnun eden ve etmeyen davranışlarınızı
ve reaksiyonları
listeleyerek yaşadığınız
bu ilişkiyi bir sonraki için fırsat öğrenme
olarak değerlendirin. Ve
geçmişinizdeki
kişiye/kişilere sizi en iyisine yetiştirdikleri
için teşekkür edin. Hak ediyorlar. Kendinizi
tanımak için kendinize zaman ayırın.
İyileştirilecek özelliklerinizi tamamlamak
için bilinçli eylemler yapın . Gerekirse bir
uzmandan destek alın. Her gün aynada
kendine bakıp seni seviyorum diyen birinin
kendini daha çok sevdiğine şahit olmadım.
Bunun
yerine başkalarını yada başka
her canlıyı daha fazla sevmeye kendinizi
adamanız mucize sonuçlar doğuracaktır.
Sevdikçe sevgi çemberiyle donanacaksınız.
Öğrenmenin en etkili yolu uygulamaktır.
Geçmiş ilişkilerinizi gözden geçirin. Ona/
onlara neden aşık oldunuz?
Hangi özellikleri sizi
çekti, liste yapın.
Ayrılırken hangi olumsuz özellikleri için
dertlendiniz. Olumlu ve olumsuz
gelen
özelliklerle bağlantı kurun. Örnek “çok
güçlü ve bağımsızdı” bu yönüne aşık
oldum
diyebilirsiniz. Muhtemelen de
ayrılma sebebiniz “bana yeteri kadar vakit
ayırmıyordu” olabilir. Şaşıracaksınız.

Diğer cinslerinize göre cazip olmanız için cazibenizi
arttırmanız gerekir.
Hangi yönlerinizi geliştirmeye ihtiyacınız var kontrol edin. Çekici olmak için içsel ve
dışsal görüntünüzde kalıcı değişimler yaratın.
Bu halinizle siz karşı cins olsanız
kendinizi seçer miydiniz? Dürüst
olun ve kendi üzerinizde çalışın.
Özgüveninizi arttıracak değişimler
yapın. Önce kendinize
aşık
olun. O zaman ışığınız, enerjinizle
herkes sizin yanınızda durmak
kalmak isteyecektir. Eş ruhunuzu
aramayın...
Muhtemelen
bulamadan
bu
dünyadan gideceksiniz. Eş ruhlara
genellikle geçmiş yaşamlardan
tanıdık biri diye bahsetseler
de özünde değildir. Başka
bir
yazımda onu da paylaşırım. Ayrıca
geçmiş yaşamlarda da birlikteysek bu yaşamda başka biriyle birlikte olmak daha eğlenceli
olabilir.
Görünen o ki, ulaşılması zor kişiler diye tanımladıkları kişilere ulaşmayı beceren kişiler
onun ruh eşi olduğu yanılgısına düşer. İtmeyle bir yere kadar giden ilişki bitince de
“pardon benzetmişim” dersiniz. Ayrıca yapılan istatistiklere göre, ulaşılmaz görünen
kişilerin daha az talep gördüğü yönündedir. Ulaşılmaz oyununa dahil olmak ne size nede
başkasına mutlu bir beraberlik şansı tanımayacaktır. Onun yerine doğallığınızla yanında
olmaktan “mutlu” olduğunuz birini seçin. Sizin için en uygun kişi o olacaktır. Bunun için
yüksek beklentiler koymayın. Denginiz ve doğal biriyle çok daha mutlu olma olasılığınız
daha yüksektir. Aşk bir kaç yılda biter diyenler yalan söylüyorlar. Öyle olsaydı aşık olmaya
yeteneğimizi sonsuza kadar kaybederdik. Öyleyse aşk sonsuzdur.
Önce kendinize aşık olun, o zaman aşık olmak için birine “ihtiyaç” duymayacaksınız,
çünkü kendiniz aşkın ta kendisi olacaksınız. Bu enerji mıknatıs gibi gerçek ilişkiyi kendinize
çekecektir. para parayı çeker gibi aşk aşkı çekecektir. Sizde olmayanı veremezsiniz.. Aşk
istiyorsanız aşk verin. Sonuç olarak; Sevilmek için Sevilebilir olun... Sevgiyle,
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Erkekler
Twitter’dan,
Kadınlar
Facebook’tan.
Sevilay Acar
@sevilayacarr

Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir.
Martı okurları için Psikoterapist Yazar Dr. Cem Keçe ile
yapacağımız söyleşiye giderken arabada ilk kez dinlediğim bu
şarkının konuşacağımız konuyla ilgisinin de bir tesadüf olmadığı
gibi… İrem Derici söylüyor, ben sözlerini dikkatle dinliyorum.
O, “ Zorun Ne Sevgilim?” diyor ben “ zorumuz ne? “ diyorum.
Şarkının nakaratını ezberliyor ve aynı iştahla eşlik ediyorum…

Sevi’ye Gelenler

Röportaj
Psikoterapist Yazar Dr. Cem Keçe
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“Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor
Umursamıyorum olay çıkıyor.
Aşk da bir taraf erken bıkıyor,
Gariplik bizde mi, gidenlerde mi?”
19
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Gerçekten de bir gariplik
var bu işin içinde.
Giden ya da garip
olmak konusunda köşe
kapmaca
oynuyoruz.
Bazen giden oluyoruz,
bazen ‘garip’ ama hangi
köşede olursak olalım birbirimizi anlayamıyor
ve çözemiyoruz, Çözemediğimiz için de biz
kadınlar anlaşılana kadar bağırıyoruz.
Bağırmak kesmiyor, şarkıları mancınıklara
koyup timeline’dan eski sevgiliye tam
on ikiden nişan alıyoruz. Biz konuşuyoruz,
erkekler susuyor. Onlar siyaset konuşarak,
futbol tekniklerinden bahsederek, maç
yorumlayarak susarak sensizce katılıyorlar
bu oyuna ve “sensizim ama hayat
devam ediyor “ mesajı vererek psikolojik
savaştaki yerlerini alıyorlar. Ve her iki
taraf da anlamak üzere değil, acıtmak ve
savunmaya geçmek üzere hareket ediyor.
Hepimiz çocuk gibi görünüyoruz Aşk
sahasının içinde. Acımadı ki, acımadı ki!
diye bağıran, kalbindeki yaraları aceleyle
sarıp karşı saldırıya geçen büyük çocuklar.
Yani biz aşkı bir savaş gibi yaşıyor ve
sonunda da yorularak başka aşklara
şarj olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız
bu şeyin adı aşk mı sahiden? Acaba, bu
davranışlarımızın çocukluk dönemlerimizde
yaşadığımız hikayelerle bir ilişkisi olabilir
mi?...
Psikoterapist Yazar Dr. Cem Keçe ile
İlişkiler üzerine yaptığımız sohbet sonunda,
hala düşündüğüm ve üzerine yoğunlaştığım
bazı konular var.
20
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Erkek ve Kadın dili gerçekten de çok
farklı ve bu dili öğrenmediğimiz sürece,
öğrendiğimiz, bildiğimizi sandığımız, bilge
arkadaşlarımızdan
aldığımız
stratejik
davranışların sadece an kurtarma ve iç
rahatlatma harekatından başka bir şey
olmadığını anlayamayacağız.
En önemlisi ve üzerinde beni kitap yazmaya
iten en önemli neden, aile ilişkilerimiz. Yani,
kadın ya da erkek olalım, anne ve babamızla
yaşadığımız ilişkiler, geçmiş travmalarımız,
geçmiş ilişkilerimizde sorunlar varsa ve
onların farkına varıp çözmedikçe ilişkileri
de sanki bir şarkıyı tekrar tekrar dinler gibi
tekrar ederek yaşamaya devam edeceğiz.
Eski sevgili gidip, bir başkası geldiğinde o
bambaşka biri olsa da, onu belleğimizde
yaşattığımız kadın ya da erkek olmaları
için zorlayacağız. Birbirlerini yoran ilişkiler
gördüğümde, aynı cümlelerle güne
başlayan çift şikayetleri duyduğumda,
omuzlarım yana düşüyor ve içimden
üzülerek şunu söylüyorum : acaba herkes
birbirinin geçmiş travmalarını, hikayelerini
bilseydi, yine de birbirlerini üzerler miydi?...
Sevmek istiyoruz, Onu hayal ediyoruz,
gün boyunca deli gibi görmek istiyoruz
ama
karşılaştığımızda
sevmiyormuş,
istemiyormuş,
ilgilenmiyormuş
gibi
davranıyoruz. Hepimizin bu kadar ilgiye ve
sevgiye ihtiyacı varken, bu yoksunluğu
seçmemizin ve davranışlarımızın üstesinden
gelemememizin sebebi ne sahiden? Siz
de merak ettiniz mi? Sevgilinin zoru ne?
Bilmiyorum ama Dr. Cem Keçe’nin
söylediğine göre hepimiz aynı dili
konuşuyormuş gibi görünsek de
aslında birbirimizin dilini bilmiyoruz.

İlgisiz kalırız, değersiz hissederiz, huzurumuz kaçar, kışkırtılırız ama bize bunları yaşatan kişi
konusunda ısrar ederiz. “Sevil de sevme” şarkısını hop hop göbek atarak söylediğimizde
ne kadar da ciddiyiz. Gerçekten buna inanıyor muyuz mesela? Sevilmek isteğimizin
karşılığı sevmemek mi olmalı. Severken korkuyor muyuz? İncinmemek, kırılmamak için
mi “muş” gibi yapıyoruz. Bize bu korkuyu saran neden ne?

Ezberi bozmak ve tüm gücümle şöyle bağırmak istiyorum: hey!..
Yanlış yoldayız. Bunları yanlış öğrendik, kodladık. Böyle sevmek
bizim öğrenilmiş çaresizliklerimiz, durun ve sevin. İnadına sevin
ama başkasına inadına değil, kendinize, içinizdeki egonun inadına
sevin. Kırılmamayı öğrenene kadar kırılın ama sevin. Mutlaka
sevginin gerçek manasını bilen biri gelip bir gün size bütün içtenliği
ve ihtişamı ile “Merhaba “ diyecek. Buna inanıyorum, çünkü ilk
“Merhaba” yı içinizdeki sesten duyacaksınız.
Kadın ve erkek yapısı dediğimiz anda bir ansiklopedi açılıyor ve içinden her iki cinsin de
psikolojik ihtiyaçları, yetiştirilme tarzları, geçmiş yaşam kodları, anne- baba rol modelleri
diye bölümler çıkıyor. Yani gerçekten de iş gibi çalışmak gerekiyor hem kendimizi hem
de karşı cinsi. Öğrendiklerimden bunu anlıyorum. İşimiz kolay mı? Tabi ki değil, zor.
Ama her arkadaş toplantısında “bu adam bana bunu dedi, aslında bunu mu demek
istemişti yoksa bundan dolayı mı böyle davranıyor“ açık oturumu yapmaktan, bir dedektif
gibi sayfaları, cep telefonları, tuvalet ziyaretlerini kontrol etmekten daha zor ve yorucu
değildir diye düşünüyorum. Stratejik planlar, kuşku nöbetleri, “acaba neden? “ soruları
ve sherlock holmes edasıyla iz peşinde olmak, teoriler, çıkarımlar, “ebeledim seni hain
adam ya da kadın” sendromları, sevgiliye atılan kaya gibi cümleden mesajlar, twitterlar…
Ben yazarken yoruldum inanın, ya yaşamak?... Siz yorulmadınız mı? Bu yorgunluğu
gözlemlediğim her an aklıma Adem ve Havva’nın yaradılış hikayesi geliyor.
Hz. Adem uyandığında, Havva’yı başucunda oturur buldu. Hemen ona: “sen
kimsin?” diye sordu. Havva: “ben bir kadınım” dedi. “Niçin yaratıldın?” diye
sordu Adem.
Havva : “Senin benimle, benim de seninle huzur bulmamız için” cevabını verdi.
Peki, biz neden huzur bulamıyoruz? Bizi birbirimizden uzaklaştırıp, uzaklara
özlemle bakmamıza neden olan etkenler neler? Niye giderek yalnızlaşıyor,
uzaklaşıyor ve yanı başımızdakini anlamakta zorluk çekiyoruz? Birinci derece
yanık gibi yaşadığımız en büyük yalnızlığımızın ise, birlikteyken ya da evliyken
yaşadığımız çift’e kavrulmuş yalnızlıklar olmasının nedenleri nedir?...
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Psikoterapist- Yazar Dr. Cem Keçe, “erkekler konuşmayı sevmezler, konuştuklarında ise
genellikle söylemek istemediklerini söylerler. diyor. Nedenini bir dinlemekte fayda var.
Sohbetimiz esnasında hop oturup, hop kalktığım, koltuktan kaydığım, yakamı düzeltip
strese girdiğim anlarım da olmadı değil. Çünkü bugüne dek öğrendiğimiz ve “kadın kaçar,
erkek kovalar “ kalıp düşüncesine “ kadın erkeği tutmalı “ gibi bir tezle karşı karşıya
kalmak öğrendiklerimin üzerine inen koca bir darbe gibiydi. Konuşma sonunda kendimi
koltuk altına koca bir çalışma dosyası sıkıştırılmış bir kadın gibi hissettim.
Sohbeti okumadan önce derin bir nefes almanızı öneriyorum. Erkekleri anlamanın yolu
onları dinlemekten geçiyor. İnsanları ekran başına mıhlayan Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem
Sultanı’nı kadın – erkek demeden neden heyecanla takip ettiğimizi bir de Cem Bey’den
dinlemelisiniz.
Ve ‘paralel’ kelimesi ilişkilerin içine de girdi sevgili okuyucular. Paralel evren, paralel
devlet kavramlarının arasına sıkı bir aday daha geliyor ki, inanın bana çok ses getirecek.
“ Twitter erkeklerin, facebook ise kadınların oyun alanıdır. “ diyen Cem Bey bakın Paralel
ilişkileri nasıl anlattı?
Tabi ki Zamane aşkları… “Eskiden buralar bostandı” sözünü modern bir anlayışla
değiştirecek yeni bir gelecek atasözümüz oluşuyor ; “eskiden timeline’lar destandı”
Aşklar sanal ama hisler gerçek mi? sorusuna gerçekler boyutundan baktık.
Sonsuz aşk kavramına inananlar, hayal kırıklığına uğrayacaksınız, şimdiden söylemeliyim.
Cem Bey, “Aşk dediğimiz şey en fazla 3 sene “ deyince ‘ sonsuz aşk’ ezberim bir pankart
açtı gözlerimin önünde. Şimdi karşımda duran bütün harflere “bunlar delirmiş galiba”
diye bakıyorum. Sohbet esnasında aşkı şizofrene bağladığımızdan olsa gerek, Cem Bey’in
muayenehanesinden ayrıldığımda dilimde artık başka bir şarkı vardı ve Aysuda Ülkü
Zeren söylüyordu…
“Sen çok seven, ben şizofren,
E böyle bil bir şey demem
Yeter yaşadığını bilmem
Ne güzeldik oysa biz!”
Ne güzeliz böyle biz, bize dokunmayın diyorsanız, diğer sayfalara geçebilirsiniz. Fakat
partnerinizin dilini öğrenmek istiyorsanız, bu yazıyı okumadan geçmeyin derim.
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Psikoterapist Yazar Dr. Cem Keçe ile İlişkiler Üzerine …
“Kadının en temel ihtiyacı anlaşılmaktır.”
Erkekçe adlı kitabınızda “Erkekler konuşmayı sevmezler, konuştuklarında ise genellikle
söylemek istemediklerini söylerler. “ diyorsunuz. Bu hemen hemen bütün kadınların
şikayeti. Google arama motorunda “Erkekler Neden Konuşmayı Sevmez? “ Yazdığımızda
yüzlerce sayfa görmemiz de bunun sağlaması gibi. Kadınlar konuşmak istiyor, erkekler
susuyor. Peki anlaşma nasıl sağlanacak? Erkeğin ana dili nedir?
Öncelikle erkekler ve kadınlar birbirinden farklılar. Erkekler ‘Erkekçe ‘ kadınlar da ‘Kadınca’
dilinden konuşuyorlar. Yani her iki cinsin dili de birbirinden farklı.
Biri İngilizce konuşuyorken, diğeri Türkçe konuşuyorsa anlaşamazlar değil mi?
Burada her iki tarafın da birbirinin dilini öğrenmesi lazım. Birincisi, erkekler ‘kadınca’yı
öğrenecekler, kadınlar da ‘erkekçe’yi. İkincisi ise; erkekler konuşmayı sevmezler. Kadınlar
da konuşmadan yapamazlar. Kadınlar konuşacak erkek arıyor bölümünü düzeltelim. Kadın
konuşacak erkek aramaz, dinleyecek erkek arar.
- Kadının hep bir anlaşılma / anlatma isteği var.
Anlaşılmak bizim için neden bu kadar önemli ?
Kadının en temel ihtiyacı anlaşılmaktır. Kadın konuşurken düşünür ve gelmek istediği
noktaya gelir. Ya da konuşa konuşa, açarak, genişleterek kafasındaki problemin çözümünü
bulur. Fakat erkekler çok farklıdır. Erkekler bir odaya kapanır ve uzun uzun düşünür ve
aklına yattığında onu uygular. Biri konuşurken düşünüyor diğeri ise sadece düşünüyor
ve uyguluyor.

“Zaman belirtmeden konuşmaya başlarsak erkek
dinleyemeyebiliyor.”
-Erkek düşünürken kadın konuşmak için ısrar ederse…
Büyük bir çatışma çıkar. Burada kadınlar erkeğe şu dille yaklaşmalı; seninle konuşmaya
ihtiyacım var. Beni dinlemene ihtiyacım var. Beni dinle ve anla. Ve mutlaka bir zaman
belirtmeleri lazım. Mesela, “ yarım saat beni dinlemene ihtiyacım var” denilebilir. Zaman
belirtmek önemli çünkü erkek zamanı bildiğinde “ yarım saat
dinleyebilirim” diyor ve konuşma bitinceye kadar ilgiyle dinliyor.

İşte, Psikoterapist Yazar Dr. Cem Keçe ile, erkek ve kadın dilinden aldatmaya, paralel
ilişkilerden aşka, cinsellikten boşanmaya kadar her şeyi konuştuğumuz sohbetimiz…
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- Zaman belirtmezsek ya da konuşma yarım saatten uzun sürerse?
Zaman belirtmeden konuşmaya başlarsak erkek dinleyemeyebiliyor. Kadın şunu da
mutlaka söylemeli : benim söylediklerimle ilgili bir çözüm üretmek zorunda değilsin.
Bu şikayetlerimi ve konuşmalarımı ille de çözülecek bir problem gibi görme lütfen. Eğer
senden bir şey istersem, somut ve net olarak söylerim, eğer yapabilirsen mutlu olurum,
yapamazsan sorun yok. Ama çözüm yolu olarak dinleme. Ve söylediklerimden dolayı da
kendini suçlu hissetmene gerek yok. Beni dinlemene ve anlamana ihtiyacım var. Bunun
nihayetinde, kadın erkeği yarım saat dinler ve her iki taraf da rahatlar, sıkıntı ortadan
kalkar.
- Erkekler konuşulan her konuyu çözmeleri gereken bir problem gibi algılıyor o
zaman. Kadınların bu davranışlara algısı da “beni ciddiye almıyor, önemsemiyor
“ oluyor…
Genelde kadınlar, “bunların sorumlusu ben değilim, sensin” gibi yaklaştıkları ve “bir çözüm
üretmek zorunda değilsin” demedikleri için iletişim zorlanıyor. Kadın genelde zaman
belirtmediği ve de bir konudan başka bir konuya geçtiği için, bir müddet sonra erkeğin
ilgisi dağılıyor. Erkek böyle zamanlarda ya uzaklara bakıyor ya da elindeki telefonu alıp
onu kurcalamaya başlıyor.
- Bir de öğrenilmiş davranışlarımız var. Örneğin, ne kadar çok istesek de
“seviyorum” demek isterken, birden ağzımızdan başka kelimeler dökülüyor.
“Onu gördüğümde şöyle sıkıca sarılıp, koklayacağım “derken gördüğümüzde
tam tersi davranabiliyoruz. Bunun tam olarak nedeni nedir? Bu çoğumuzun
ezber bir davranışı gibi ve maalesef aşmak çok kolay olmuyor…
Bunun üstesinden gelmek mümkün fakat sevgiyi – ilgiyi gösterememenin asıl sebebi
kırgınlık, öfke ve gurur. Mesela kadın erkeğe kırılıyor ve öfkeleniyor, bütün bunlardan
dolayı da ona dokunmak ve sarılmak istiyor. Fakat bu sefer de o kırgınlık ve öfkesi
gururla birleşince kadın erkekten uzaklaşıyor.
-Ve erkek, kadının neden kendisinden uzaklaştığını anlamıyor…
Erkekler de çoğu zaman tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok misali hiçbir şeyden
habersiz, olanları algılamaya çalışıyor. Ve kendisine tepki gösteren kadına dokunmaya
zorlanıyor. Ama unutmayın kırgınlıklarımız, öfkemiz ve gururumuz bizim en büyük
düşmanımızdır.

“Gülümseyen mutlu bir kadın, erkeğin zaferidir.”
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- Bu söylediğiniz şey o kadar zor
görünüyor ki… Kırgınlığı ve gururu birden
soyunmak ve başka bir hali giyinmek,
bunu aşabilmek nasıl mümkün olur?

- Ne yaparsanız yapın, erkeğin yapısı bu,
başka bir şey beklemeyin diyorsunuz
yani. Biz de erkeklerden bekliyoruz aynı
davranışları…

Bunu aşabilmenin yolu düşüncelerinin
temelini değiştirmek ve elbette değiştirmek
çok zordur. Değişim düşüncelerle
alakalıdır. Değiştirmek denildiği zaman kişileri
değiştirmek gibi düşünüyoruz. Kadın ve erkek
birbirlerini değiştiremezler, değiştirebilecekleri
tek şey davranışlarıdır. Eğer davranışlarımızı
irademizle uygun hale getirebilirsek; gururu,
öfkeyi, kırgınlığı bir tarafa bırakıp mutluluğu
yakalayabilirsiniz. Mesela kocasına öfkeli ve
kırgın bir kadın bu duygularını arkasına atıp,
eşi geldiği zaman onu mutlulukla
karşılayabilirse her şey değişebiliyor.

Beklemeyin, yapın. Tekrarlamak istiyorum,
bunu kadın hak ettiği için yapmalı. Ayrıca
elbette erkeklerin de yapması gereken şeyler
var. Mesela erkekler de kadına seks dışında
da dokunmayı öğrenmeli. Çünkü erkekler
sadece seks yapacakları zaman kadına
dokunuyorlar, onun dışında dokunmuyorlar,
bu da kadına kendini değersiz hissettiriyor.
Diğer önemli bir konu ise, erkek kadını
dinleyecek. Partneriyle en azından akşamları
konuşmalı. Göz teması ve gönül teması
kurmalı ve partnerini dinlemeli. Erkekler bu iki
şeyi yapıp, bir de kadına iltifat ederse erkek
de kadın da mutlu olur. İlişkinin ilkesi olarak
- Kırgınken tebessüm etmek, dünyanın söylüyorum bunu; erkekler dinleyecek,
en zor hareketi gibi…
kadınlar gülümseyerek karşılayacak ve kadın
erkeğe hatasını asla söylemeyecek.
Gülümseyen mutlu bir kadın erkeğin zaferidir.
Mutsuz, gülmeyen bir kadın ise erkeğin
malubiyetidir. Erkek mutlu olmayan bir
kadına yakın olamaz. Erkek için gülümseyen
bir kadın hep çok çekicidir.
- Kadının gülümseyebilmesi için erkeğin
de kadını mutlu etmesi gerekmiyor
mu? Alttan alan kadın, negatifi pozitife
çevirmek için çabalayan kadın, olumlu
bakmak durumunda olan kadın… Kadın
sanki her şeyi tek başına yaşıyor gibi
olmuyor mu?
Kadın erkek hak ettiği için değil, kendi hak
ettiği için yapacak, burası çok önemli.
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- Aslında ne kadar basit görünüyor.
Dilleri değiştirip, yapıları anlamak
gerekiyor. Biz normal ilişkilerimizde
de genelde suçlayan ve işaret
parmağımızla suçlu arayan bir dili
seçiyoruz. Aslında siz “beklemeden
sevin “ diyorsunuz. Genelde bunun
tam tersi oluyor…
Evet, işte bu nedenle insanların en çok
da kadınların hayatı mahvoluyor. Erkeğin
kusurunu görme, kötü sözünü duyma ve
hatalarını yüzüne vurma. Tam tersini yap,
erkek iyi bir şey yaptığında hemen onu gör
ve iyi bir şey söylediği zaman hemen onu
duy ve onunla konuş ki, sana sadık olsun.
Yoksa paralel bir yaşam kurar.
“Erkek güler yüz görmezse hemen aldatır.”
- Paralel yaşamdan kastınız nedir?
Kadın ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar
güzel ya da seksi olursa olsun, erkek güler
yüz görmezse hemen aldatır. Bunların hiç
birinin kıymeti yok. Geçenlerde çok seksi bir
hanımefendi geldi. Büyük bir öfke içerisinde
elinde kocasının sevgilisine yazdığı aşk
mektupları var. e maillerini internetten
yakalamış. Öfkeyle bu e-mailleri masanın
üzerine öfkeyle attı. “ Kocam kadına neler
yazmış bakar mısınız? “ dedi. Dedim ki,
mektupları birlikte okuyalım. Hanımefendinin
kocasına yazdığı mektupları bir okudum,
sanki Sultan Süleyman eve gelmiş. Kadın
o kadar mutlu ki. Adamı eve gittiğinde o
kadar güzel karşılamış ki; sanki sultan
Süleyman gelmiş gibi övgüler düzmüş,
yüzünde gülücükler açmış, o gittiği zaman
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hüzünlenmiş, o geldiği zaman çok mutlu
olmuş. Öyle bir anlatmış ki hislerini adam
kadının evine güneş gibi doğmuş sanki.
Adam da bu sözlerden ve davranışlardan o
kadar çok etkilenmiş ki, karşısındaki kadın
karısından çirkin olmasına rağmen, ona
gitmeyi istemiş, onu tercih etmiş. Kadın çok
güzel, çok seksi olmasına rağmen adamın
gözünde bir kıymeti yok.
“Siz bunları kocanıza en son ne zaman
söylediniz? “ diye sordum. “Ben bunları
yapmıyorum ki” diye cevap verdi. “Ben
genelde hep eleştirir ve suçlarım.” diye
ekledi.
“Neden kocanızın başka bir kadınla
/ paralel bir ilişki yaşadığını anladınız
mı?”dedim. Kadın ağlayarak “anladım” dedi.
Ve gerçekten de 15 gün sonra kadın geri
geldiğinde “kocam sevgilisini bıraktı bana
döndü” dedi. “Ne yaptınız?” diye sordum.
Güzel sözlerle hitap ettim, diğer kadının
yaptıklarını yaptım Ona” dedi. “Ben zaten
kocam için güzel hisler besliyordum ve onu
seviyordum fakat gururum ona güzel sözler
söylememe engel oluyordu.” diye ekledi.

İşte bakın, gurur, kırgınlık ve öfke aşılmadığı sürece çiftler birbirlerine hislerini saklıyorlar,
gösteremiyorlar. Elbette aldatan adamın da hataları, yanlışları var ama arkasına
baktığımızda neden olduğunu anlıyoruz. Bu erkekler için de geçerli, erkek de kendine bakıp
“ne yapmalıyım?” diye sormalı. Kadın, “kendimi seviyorum, değer veriyorum, kendim ve
evliliğim için bunları yaptım ve evliliğimi kurtardım” dedi.

“Erkek her zaman bir adım önde olmalı.”
- Anlıyorum ancak söylediklerinizi uygulamak için muhteşem bir hoşgörü ve
anlayışa sahip olmak gerekiyor ki, bunu yapabilmek kendini aşmış olabilmek
demek. Ayrıca biz, çevremiz, toplum bize “ ilk adımı sen atma, gururlu ol. Erkek
kadının peşinden koşar. Mesafeli dur ve çok yüz verme “ gibi sözlerle büyüdük.
Hepimizin ortak kalıpları var. Bunu aşabilmek bile bir mesele. Dolayısıyla evli
de olsak, karşımızdaki sevgilimiz de olsa kırgınlık sebebi sabun köpüğünden
değilse, gurur duygusunu aşabilmek oldukça zor. Ve tabi ki en önemlisi, adam
bir başkasını tercih etmiş, evden çekmiş gitmiş, üzerine de bir ilişki yaşamış.
Hiçbir şey olmamış gibi davranmak kolay mı? Erkek de bir şey olduğunda
“ilk adım atan “ olmayı öğrenerek büyüdü. O zaman bu bilinçle davranması
gerekmiyor mu?
Elbette erkek her zaman bir adım önde olmalı. Kadına seks dışında da dokunacak, iltifat
edecek, onu dinleyecek. Bunları yapan bir erkek karısından da, kız arkadaşından da
Sultan Süleyman muamelesi görecek. Siz nefes alıp vermeden yaşayabilir misiniz?
- Elbette yaşayamam
Çikolata / tatlı yemeden yaşayabilir misiniz?
- Biraz zorlanırım ama yaşarım.
Yani, nefes almak bir mecburiyettir. Erkekler için çok önemli iki konu var. Bunlardan
biri pohpohlanmak. Dünyanın en seksi kadını olsanız bile erkeğinizi pohpohlamazsanız,
etkileyemezsiniz. Üç maymunu oynayın, kötü tarafları görmeyin ve biraz abartın.
İkincisi ise, erkeğin yalnız kalma ihtiyacı vardır. Onu yalnız bırakın.
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- Yalnız kalmak bir insan ihtiyacı diye düşünüyorum. Kadın ya da erkek olarak
ayırmıyorum. Mesela ben de dönem dönem yalnız kalmayı tercih ederim.
Erkeğin yalnızlık isteği daha farklı bir şey mi?
Arada bir erkeği serbest kalması gerekiyor, serbest bırakmalısınız ki fazla uzaklaşmadan
size geri dönsün. Ama çok sıkarsanız, emin olun paralel yapı kurar. Ya da şiddet uygular,
hakaret eder, kendinden bir şekilde uzaklaştırır. Bunları yapmayanlar da, kendilerini işe
verip, deli gibi çalışırlar.

“Kadınlar da erkekler kadar aldatıyorlar. “
- Kadının en temel ihtiyacı ilgi ve şefkat. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İlgi ve
şefkat eksikliği hisseden kadın da paralel ilişki kurmayı tercih edebilir?
Elbette, paralel ilişki sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerli. Kadınlar da
erkekler kadar aldatıyorlar. Aldatılan erkekler eşleriyle ilişkiye tekrar devam edebiliyorlar.
Yani, aldatma sadece erkeğin kazası değil, kadının da kazası.
- İlişkilerde aradığını bulamayanların buluşma yeri gibi oldu sosyal siteler.
Geçenlerde köpeğimle birlikte parkta yürüyüş yaparken çok tatlı bir amcaya
rastladım. İki torunu vardı. Parkta oynasınlar diye getirmiş. Sohbet ederken,
torunların annesi ve babasının ayrıldığını. İnternetin kızı ve damadının
boşanmalarına sebep olduğunu anlattığında anladım ki, artık internet her
evin içinde. Aldatmaların en yoğun yaşandığı yer de sosyal siteler oldu sanki…
Kadının ilgi gördüğü, erkeğin de sizin deyiminizle pohpohlandığı bir buluşma
yeri oldu internet.
Kadın tabi ki ilgiye karşı boş olamaz. Hiçbir erkek de pohpohlanmaya karşı ilgisiz kalamaz.
Mesela kadının ilgisi iltifattır. Erkeğin pohpohlanması yaptığı davranışların takdir edilmesidir.
İkisi aynı şey değildir. Erkek iyi bir şey yaptığında, kadın takdir ettiğinde erkek kendini
özel hisseder ve kadına bir anda ilgi duyar. Kadın ise, güzel olduğunu, seksi olduğunu,
tatlı olduğunu duyarsa kadın da buna karşılık vermeden duramaz. Fakat internetten önce
de aldatma vardı. İnternet daha da kolaylaştırdı işi. Ama şunu unutmamalı ki, kadınların
da erkeklerin de ihtiyaçları var. Bunları kim veriyorsa oraya gidiyorlar. Sosyal siteler de
bunları alabilme hayaliyle ilişkiler kuruluyor. Bu paralel yapılanma için çok güzel bir ortam
yaratıyor. Nasıl internette oyun oynanıyor bu da bir oyun, aşk oyunu.

“Seks evliliğin sigortasıdır.
Bir sorun çıkarsa sigorta atar ve ev karanlıkta kalır.”
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-Özellikle uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde seks rafa kaldırılabiliyor.
Romantizm ve birlikte geçirilen zamanların sayısı giderek eksiliyor ve rutin
bir yaşam başlıyor. Bu tablo daha çok evli olan çiftlerin en çok şikayetleri
arasında yer alan bir evlilik tablosu. Cinsellik bittiğinde evlilikler de bitiyor
mu?
Seks evliliğin sigortasıdır. Bir sorun çıkarsa sigorta atar ve ev karanlıkta kalır. Erkekler
erotizmi severler. Erotizmi isterler. Kadınlar da romantizmi isterler ve romantizmi severler.
Bu nedenle kadın erotizm verir, karşılığında romantizm alır. Erkek de romantizm verir,
karşılığında erotizm alır. Ve bu uyum tango gibidir. Çiftler bu dansı iyi yaparlarsa mutlu
olurlar.
İkincisi ise, erkeğin penisi bütün vücududur. Bedenidir, duruşudur. Erkeğin bedeni bütün
varlığıdır. Bu nedenle başta da söylediğim gibi; erkeğe yaptığımız her iltifat, değer ve
takdir o erkeğin erkekliğini övmek anlamına gelir. Ve bu erkek için en iyi afrodizyaktır.
Bir kadının da güzelliği ve seksiliğinden ziyade erkeğin kadına değer vermesi ve onu
sahiplenmesi, ona alıcı gözle bakması çok önemli. Kadını ateşleyen afrodizyak ise budur.
- Cinselliği rafa kaldıranlara öneriniz ne olur?
Bir sorununuz varsa, önce bunu kabullenin. Konuşun, seks konuşun. Seksi konuşurken
de senin için ne yapabilirim diye sorun birbirinize. Cinsel terapistlere gidin, kitaplarını
okuyun.

“ twitter erkeklerin, facebook ise kadınların oyun alanıdır. “
- Twitter ve facebook’ta paylaşılanlara baktığımda hep uzaktakine,
ulaşılmamışa bir özlem var. en çok retweet alan, yazılan yorumlar ve
paylaşılan yazılar imkansız aşka göndermeler şeklinde. Sanki kavuşmaktan
korkar ve kaçar gibiyiz. Kavuşmak istiyoruz da, kavuşmamak için çabalıyoruz
ve bunun içindeki acıdan zevk alıyoruz gibi. İnsanların uzakları seçmelerinin
ve sanal aşkları tercih etmelerinin sebebi ne? Bu bir tercih mi yoksa az önce
bahsettiğiniz gibi bir oyun mu?
Twitter erkeklerin, facebook ise kadınların oyun alanıdır. Neden sanal aşkları tercih
ediyoruz? Çünkü sanal olan biri beni kıramaz. Sanal biri beni incitemez, Sanal biri beni
öfkelendiremez.
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- Yani, kırılmamak, incinmemek ve öfkelenmemek için, o gurur duygusunu
yaşamamak için mi sanal aşklar yaşanıyor?
Tabi ki, ama mesela karı koca her yaptıklarını, her söyledikleriyle birbirlerini kırıp
incittiği için birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ama sanal dünyada ne var?... Orada hayalinizi
paylaşıyorsunuz orada, bu hayallerinizin karşılandığını düşünüyorsunuz. Kendiniz olmaktan
çıkıyorsunuz ve başka bir role bürünüyorsunuz. İstediğiniz, olmayı çok düşlediğiniz biri
oluyorsunuz. Karşı taraf da olduğu kişi değildir, olduğunu düşündüğü kişidir. O dünya için
psikolojik ihtiyaçların sanal olarak giderildiği bir dünya diyebiliriz.

“insanın mutluluğu gerçekleri kabullenmekle başlar.”
- Gerçek ve hayal dünya arasında gel-gitler yaşanıyor. Ruh ikisini aynı kefede
taşıyabilir mi? İnsan yorulur. Yorgun kullanıcılar için bir çözüm öneriniz var
mı?
Gerçek hayatta kırgınlıklar, kızgınlıklar var ama sanalda öyle bir şey yok. Burada birinde
hayali bir yatırım var diğerinde ise gerçekler. Ve insanın mutluluğu gerçekleri kabullenmekle
başlar. Gerçeklerle kavga ettiğiniz zaman, ruhunuz huzur bulmaz, mutlu olamazsınız.
Gerçeklerle kavga ettiğiniz zaman bir zaman sonra uzaklaşır ve koparsınız. Gerçekleri
kabullenmeyle başlar bir hayat.
- Bir de geçmiş yaşam ilişkilerimiz var. Dün yaşadığımız olumsuz bir ilişkiyi bugün
yaşadığımız yeni bir ilişkinin içinde bulabiliyoruz. Orada çözemediklerimizi,
halledemediklerimizi bu ilişkimizde çözmeye çalışıyoruz. Sanki aynı hikayeyi
bu defa başka bir insanın üzerinde tekrar eder gibi… Farkında olup bunu
ayırmaya çalışanlar var ancak çaresizler de fazla. Ne önerirsiniz?
Bunun adı aktarımdır. Aktarım bilinçdışı bir fotoğraftır. Gelişen bir şeydir ve insanın elinde
olan bir şey değildir. Bu nedenle çaresizlikle yaşanır. Fakat kişisel gelişim kitapları okuyarak,
terapi alarak, kendi içinde farkındalık oluşturarak, aktarımı fark edebilirler.
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- Bunu iş gibi çalışmak gerekiyor yani…
Elbette. İkincisi ise ; bir kadın, kocasıyla iktidar mücadelesine girmiş. Çatışmışlar. Güçlü
olmaya çalışmış ve sonuçta ikisi de yorulmuş ve ayrılmışlar. Daha sonra bu erkek bir
başka kadınla birlikte olmaya başlamış ve o kadına aşırı derecede baskı yaparak, onu
manipüle etmeye, kontrol etmeye çalışmış. Bundan dolayı da o ilişki çatırdamış. Bu
erkeğin neden böyle davrandığına baktık ve bir önceki ilişkisinde yaşadıklarını otomatik
olarak bu ilişkiye aktardığını fark ettik. Adam bu ilişkisinde kadına hoşgörüyle yaklaşırsa,
demokratik davranırsa, diğer ilişkisinden farklı olarak mutlu olacağını anladı. Erkek bunu
takdir edebiliyor. Fakat asıl mesele o değil, hikayemiz nerede başladıysa çözümü de orada
bulmak lazım. Mesela bu hikayenin başlangıcı erkeğin çocukluğuna gider. Çocukluğunda
ebeveynleriyle yaşadığı hikayelere gider. Babasının ne kadar otoriter ve baskıcı olduğuna
gider. Annesinin ezmesi, aşağılaması gibi bir hikaye ile karşılaşılır. Ve erkek bu hikayelerle
geçmişine gidip, bu duygularını orada yaşadığını anlamaya başladığında işte o zaman bu
aktarımı çözebiliyor.
- Çocukluk dönemi kayıtlarımız bugünkü ilişkilerimizde önümüze çıkıyor. O
kayıtları daha çok hangi yaş gurubunda yapıyoruz?
Duygularımız 0- 7 yaş döneminde oluşur, mühürlenir ve ileride karşımıza çıkar. Duygu
mühürlenir. Hepimizin mühürlenmiş bir gönlü var. Ve o gönül, çocukluk travmalarımızla,
çözümlenmemiş hikayelerle dolu. Bir çocuk mesela 5 yaşında bir olay yaşar. O zaman ki
aklı o olayı çözebilecek kabiliyette değildir ve hemen onu iç dünyasına gömer. Aradan
yıllar geçtiğinde ve bir ilişki yaşadığında akıl devreye girer : “aklınla çözemediğin bir
travma vardı ya şimdi onu çözmek için uygun koşullar var. Ben sana bu sahneyi tekrar
yaşatacağım, sen bunu burada çöz.” der. Oyuncular değişiyor, zaman değişiyor, mekan
değişiyor ama roller hep aynı kalıyor. Egomuzda vaktiyle çözemediğimiz şeyleri çözebilmek
için evleniyoruz, ilişki yaşıyoruz ama bunun farkında değiliz. Sonra da bir çaresizlikle
geçmişi tekrar ediyoruz. İşte bunu fark eden kişiler mutluluk için bir adım atabilirler;
fark edemeyenler ise dünyalarını karartarak iki vahşi hayvan gibi birbirlerini yaralayarak,
acıtarak ayrılırlar.

“aşk, ruhsal bir hastalıktır ve normal bir durum değildir. “
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- Aşkta kalp akla galip gelmeli mi?
Ne zaman mantıkla düşünmeliyiz ya
da mantıkla düşünmek diye bir şey
mümkün mü?
Bir kere aşk hastalıktır. Ruhsal bir
hastalıktır ve normal bir durum değildir.
Edebi anlamdaki aşk farklıdır, ondan
bahsetmiyorum. Hastalıktır çünkü sen ‘sen’
değilsin. Farklı bir havayla konuşuyorsun
aşkla. Kadın ve erkek aşka düştüğünde
olduğundan on kat daha farklı oluyor.
Ve karşı tarafın mutlu olabileceği şekle
bürünüyor. Fabrika ayarlarının on katı farklı
bir adam haline geliyor. Karşısındakini
kusurlarıyla görmüyor, hayal ettiği gibi
algılıyor. Şimdi bu bir psikoz, gerçekliği yok
ediyor. Aşıklar gerçekliği yok eden kişilerdir,
şizofrendir.
- Aşık olan herkes biraz şizofren, biraz
deli mi yani?...
Evet aşk hastalıklı bir haldir. Karşısındaki
kadını dünyanın en güzel kadını gibi görüyor.
Dünyanın en romantik, en yakışıklı erkeği gibi görüyor. Onu en mutlu edecek tek kişi o
gibi görüyor ve çıldırıyor. Bu bir hastalık işte. Aşkın bir ömrü var o ömür tamamlandıktan
sonra herkes fabrika ayarlarına geri dönüyor.

“bir müddet sonra aşk sevgiye dönüşmelidir “
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- Aşkın ömrü ne kadar? Bunun bir süresi var mı sahiden? Sonsuza kadar aşk
yaşayabilir mi bir insan? On yıl, yirmi yıl hep aşık kalabilir mi?
Mümkün değil. Hiçbir insan bunu kaldıramaz. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Aklı kalbine
galip gelen insanlar bunu sevgiye dönüştürüyor. Aşk mahkumiyettir, mecburiyettir. Nefes
alıp vermek gibi bir durumdur aşk. Sevgi ise, emek ve özgürlükle yaşar. Sevgide seçim
vardır. Siz sevdiğiniz biriyle bir şeyler yapmayı seçersiniz ama aşık olduğunuz biriyle
hastalıklı bir şekilde muhtaç yaşarsınız. Bu nedenle aşk sevgiye dönüşmelidir. Bu üç ay
da sürebilir, altı ay da sürebilir ama en fazla üç senedir. 3 yıldan daha fazla aşkı hiçbir
bünye kaldıramaz.

“ mantığınızın onay verdiğini sevin. Sevdiğinizi
mantığınıza uydurmayın. “
- O zaman bu hastalığın bir reçetesi olmalı…
Yeni ilişkiye başlayacak kişilere bir önerim olabilir. Mantığınızın onay verdiğini sevin.
Sevdiğinizi mantığınıza uydurmayın; o zaman mutluluğu yakalayabilirsiniz. İlişkilerde esas
olan denkliktir. “Bu kişi bana denk mi? “ diye sormalısınız. Denkten şunu kastediyorum;
eğitimi eğitimime denk mi? Kültürü kültürüme denk mi? İnancı inancıma denk mi? Hayat
algılayışı bana denk mi? Gelir seviyesi bana denk mi? Bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın.
% 50 erkeğin önde olduğu, % 49 kadının geride olduğu bir denkliktir. Çünkü hiçbir kadın,
kendisinin altında olan bir erkeğe saygı duyamaz. Hiçbir erkek de kendisinden bir tık
önde olan kadınla olamaz.
- Kadının erkekten daha güçlü durması ve
daha fazla kazanması ilişkiyi olumsuz anlamda
etkiliyor mu ?
Hem de çok etkiliyor. Sevmeye çalışın, elektrik
almaya çalışın, zaman geçirin. Elektrik aldığınız kişiyi
de zorlamayın.
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- Kadınlar çalışıyor, üretiyor ve her alanda oldukça başarılılar ve öncü birçok
kadınımız var. Bu anlamda kadınlar oldukça güçlüler. Güçlü kadın portresi
giderek artıyor. Başka, daha içsel bir denge kurmak gerekiyor o halde?
Benim iki kızım var, onlarla her zaman gurur duyuyorum. Ancak ilişkilerin sağlıklı
ilerleyebilmesi için erkeğin kadından biraz daha geride durması önemli. Yaradılış olarak
zaten kadın erkeğin bir üst modelidir. Erkeğin 7 aklı bir nefsi var ama nefsini kontrol
edemiyor. kadının 9 nefsi var hepsini kontrol edebiliyor. Yani, kadın zaten bir üst model.
Unutmayın, ilişkilerde erkek bir tık önde olması gerekiyor.

“ ilişkide Hürrem Sultan gibi olun. “
- Zaten bunun farkında ve bilincinde olmak yeterli bence. Çünkü yapabileceklerin
var ama ilişkin ve erkeğin mutlu olması için bir adım geride durarak ona
varlığını hissettirmek anlayışlı bir davranış. İlişkiyi o gücü yönettiğimiz akılla
yönetmekten bahsediyorsunuz sanırım?
Bütün kadınlardan bir ricam var, lütfen Hürrem’i seyredin. Hürrem bütün devleti idare etti
fakat Sultan Süleyman kendisinin idareci olduğunu zannetti. Mesele bu. Bu adam benim
kontrolümde mesajı veren, erkeğine öyle davranan her kadın erkeği de kendini de mutsuz
edecektir. Çalışır, üretir, güçlü olur ama paralel yapılanmaya da yol verir. Ama erkeği
kral gibi hissettirip, istediğinizi yaptırabilirsiniz. Hürrem gibi olun. Hürrem’in Süleyman’ı
ezdiğini, üzdüğünü gördünüz mü? Ama kulağına fısıldıyor. İşte o zaman Süleyman şöyle
düşünüyor: “ evet ya, bu çok mantıklı, bunu yapmalıyım. Hürrem’in fikirlerini uyguluyor
ama o fikirleri hayata geçiren kendisi oluyor. Bunun verdiği gururu yaşarken, bir taraftan
da eşine güzel davranıyor. Siz de erkeğinizin kulağına fısıldayın ve geri çekilin. O da
kendisini kral zannetsin.
- “Erkekler akıllı kadından korkar ve yaklaşamaz “ düşüncesi için ne diyorsunuz?
Erkekler kadınlardan korkuyorlar mı?
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- Başka bir konu da yalnızlık. Yalnızlık oranı giderek artıyor. Daha bireysel
yaşıyor ve bu yaşamdan ne kadar şikayet etsek de aslında yalnız / tek
başına yaşamayı tercih ediyoruz. Boşanmalar artıyor, deneyimler daha da
yalnızlaştırıyor. Bu yalnızlık geleceğimizi nasıl etkileyecek, en çok bunu merak
ediyorum?
İki kızım var, ikisinin de terapist olmasını istiyorum. Neden biliyor musunuz? Geleceğin
mesleği bu olacak çünkü.
- Eyvah, tehlike var o zaman…
İnsanlar hastalıklı oldular. Yalnızlar ve birbirlerinin hayatını mahvediyorlar. Bunun için
çok uğraşıyorum. İnsanlara evlenmeden önce mutlaka ‘evlilik sertifikası’ verilmeli. Bu
sertifikayı alabilen evlensin. Boşanma dönemlerinde aile mahkemeleri boşanma öncesi ve
sonrası için terapist önersin. Boş zamanlarımda aile mahkemelerine gidiyorum.
O çirkinlikleri görüyorum ve insanlara bir gün boşanma mahkemelerine gidip gözlem
yapmalarını öneriyorum. Gördüklerimi yazmak istiyorum. Gerçekten içler acısı.

“Anneleri tarafından
incitilmiş erkekler
bir daha incinmemek
için araya hep mesafe
koyarlar.”

Erkek korkmaz, sadece soğur. O kadınla beraber olmamak için uzaklaşır. Erkeğin
doğasında bir şeyler yapmak, performans göstermek var. Kadını mutlu edecek ve kadın
da o mutluluğu takdir edecek. Mutlu mu olmak istiyorsunuz, haklı mı?

“ insanlara evlenmeden önce mutlaka ‘evlilik sertifikası’ verilmeli.”
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- Issız adam filminden sonra özellikle kendine bu ismi veren ve bu isimden
hoşlanan erkekler oldu. Issız adam portresini biraz bize anlatabilir misiniz?
Issız adam nasıl biri? Sağlıklı mı yoksa bir hasta mı?
Kızılderililer kızlarına şöyle bir öğüt verirler : kızım, erkeklerin bir mağarası vardır. O
mağarada bir ejderha vardır. Erkek o mağaraya gider, düşünür ve vakit geçirir. Sakın
peşinden gitme o ejderha seni yakar. Buradan çıkaracağımız sonuç, erkekler ıssız adamdır.
Yalnızlığı sever. Erkek düşünmek için spor programını izleyerek, kanal tarayarak, boşluğa
bakarak, saatlerce oynayarak o yalnızlıklarını yaşamak isterler çünkü bunları yaparken
düşünürler. Erkek bunları neden yapar biliyor musun? Kafasında bir derdi vardır, çözmek
için yapar. Erkek konuşarak çözmez problemini, düşünerek çözer. Bu dönemlerde rahatsız
edilmekten nefret eder. Erkekler için yalnız kalmak, nefes alıp vermek gibi bir ihtiyaçtır.

“erkek kurbandır ve tekrar incitilmemek için
kendisini korumak ister.”
Ama erkekler için yalnızlık ihtiyacı için incitilmiş olmak da önemli bir nedendir. İnciten kadın
ise annedir. Annesi tarafından incitilmişse, sevilmemişse, kontrol edilmişse, dövülmüşse,
değer görmemişse erkek yıpranır. Çünkü erkeğin ilk aşkı annedir. Bir anne çocukluk
döneminde oğlunu üzmüşse, daha sonra o erkek bütün kadınlarla arasında bir mesafe
oluşturur. O’nu böylelikle bir daha hiçbir kadın incitmeyecektir. Issız adam dedikleri bu
kişidir. Anneleri tarafından incitilmiş erkekler bir daha incinmemek için araya hep mesafe
koyar. Mesela Çağan Irmağın filmindeki Issız Adam karakterinin de annesi ile bir problemi
vardı. Annesi İstanbul’a geldiği zaman tepki gösteriyordu.
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Ada’yı ne zaman bıraktı? Hatırlıyor musunuz? Ada’ya
yakınlaştığı zaman. İlk defa Ada ile aynı yatakta yattığında
tekrar annesi ile yakınlığını hissetti ve aldatarak araya
bir mesafe koymak istedi. Issız erkekler de aynı filmdeki
karakter gibi incitildiği için tekrar incinmemek adına
kendini korumaya alır ve bunu farkında olmadan yapar.
Erkek Kurbandır ve tekrar incitilmemek için kendisini
korumak ister. Normalde yalnız kalma ihtiyacı zaten vardır
ve bunu bir de patolojik olarak değerlendirdiğimizde
daha da uzak kalma ihtiyacı ister erkek.
Bu kendimizi korumak için yaptığımız bir şey.
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Aşk,
Sevgi
ve İlişkiler…
Deniz Öztaş
@denizoztas

Bir süredir ‘Aşka Düşmek’ adlı yazı taslak halinde, Louann
Brizendine’in Kadın Beyni kitabı ya okunmuş bir halde,
‘Zihinsel İlişkiler’ eğitimi adeta rahimdeki cenin şeklinde
beklemekteydi...
Herşeyin bir oluşum süresi olduğunu bilmeyi ve akışına bırakarak aktif teslimiyetçiliği çok
seviyorum.
Karşıma çıkan İlişkiler Semineri ve yine muazzam bir kitap olan
“Being You-Dr. Dain Heer” yazının kendini ortaya çıkarması için emarelerdi.
Aşk, Sevgi ve İlişkiler...
Sanırım bunlar insanoğlunun tüm zamanlarındaki en önemli ve değişmeyen konuları!
En temel soru; ‘İlişki’ size anımsatıyor?
Sevgili, aile, arkadaşlar, patron... Genellikle liste böyle akıp gidiyor mu?
Çok nadir kişi “kendim” diye cevap veriyor ve kendisi ile olan ilişkisini, kendinin kim ve
ne olduğunu sorguluyor. Ancak kişinin kendim demesinde bile bir dualite (ikilik) yatıyor.
Bu yolculuk ta ki, kelimeler ile ifade edilemeyecek bir seviyede Tek ve benzersiz olana
kadar gidebilir.
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“Beni bende demen, ben de değilim
Bir ben vardır bende, benden içeri...” - Yunus Emre
İlişki kelimesinin anlamına baktığınızda Türk Dil Kurumu’nda “İki şey arasında karşılıklı
ilgi, bağ, münasebet, temas” açıklamasını buluyorsunuz. İki şey olabilmesi için bir ayrım
olması gerekiyor; bunun için de tanımlamalar, etiketlemeler, yargılar...
Taraflar arasında anlaşmalar imzalanır ve ilişkiyi tanımlar.
Peki, kendimiz veya bir kişi ile olan ilişkimiz de böyle midir?

İlişki Nasıl Oluşur?
Kişi kendini bildiği kadarıyla ve kendine ekilmiş temel inançları ışığında karşındaki
hakkında varsayımlar ve yargılar sistemi oluşturur. Karşı tarafın kendisi ile ilgili beklenti
ve fikirleri hakkında tahminler geliştirir. Ve bu bilgi yumağına uyacak en uygun maskeyi
oluşturarak zihnin en temel görevlerinden biri olan ‘çıkarı azamiye çıkarma’ uğrana
sahneye çıkacak ve rolünü oynacaktır.
Bu zamanla daha fazla varsayım, ki özellikle uzun süreli ilişkilerde ‘ben bu kişiyi
tanıyorum’ artmaktadır, aradaki mesafeyi artırmaya devam edecektir. Bu ya kanıksanmış
ölü bir ilişki veya bir ayrılıkla sonuçlanacaktır.
En çok konuşulan, istenen, bazen yolları gözlenen, bazen de nefret edilip dışlanan ilişki
ise Aşk İlişkisi’dir.
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İngilizce’de ‘To Fall In Love” kullanımını hemen hemen herkes bilir. Bunun doğrudan
çevirisi “aşkın içine düşmek”tir. Kimisi bunu romantik bulsada, olan olay şudur:
Zihnimizi ele geçiren ego, kendini çeşitli bağımlılıklarlagösterir ve ölüm korkusunu bu
şekilde yenmey çalışır. Ego’nun bu çabası boşunadır. Biz olmayan bu beden ve beyin bu
dünyada kalacaktır.

Düşme durumdan kalkan zihin, bu sefer daha önce hiç görmediği kusurları farketmeye
başlar, ve bazı davranışlar artık ona batar hale bile gelebilir.

Aşk deneyimi ise egonun aynadaki tezahürüdür. İlk defa ego, kendini başka bir varlığa
adamış ve tüm çılgın davranışlara açık bir hale gelmiştir. Bu başkası için yapılan bir
fedakalıklar yanılsamasıdır.

Her tür bilinç, ki buna enerji alanı da diyebilirsiniz, ortak
bir bilince bağlıdır.

Nörolojik olarak incelendiğinde, egonun hormonlara
bağımlı olduğunu gözlemliyoruz. Her türlü bağımlılık
zihni (egoyu) memnun edecek bir hormonla ilişkilidir.
Statü testesteron salgılatır, tehlikeli sporlar adrenalin, alışveriş dopamin ve serotonin...
Aşk hormonu denilen hormon ise Feniletilamin’dir. Bu hormonun salgılanması en fazla
6-8 ay sürer.

Kuantum fiziğine göre ‘bireysellik’, ‘mekan’, ‘zaman’ ve ‘ayrımlar’ birer illüzyondur...
Sadece dolaşık ilişkiler vardır.

Bundan 10 yıl önce aşık olduğum hayat arkadaşıma, ilginç bir şekilde, ilişkimizin 6.
ayından sonra, nişanlı olduğumuz bir dönemde, ona karşı aşkımın tam bir sevgiye
dönüştüğünü söylediğimi hatırlıyorum...
Aşkın ve ilişkilerin tuzaklarına biz de yakalandık, bunları kabul edip kendimizi ve
birbirimizi daha iyi tanımak için kullandık.
Bu aralar, kendisini yeni bir kişiye tanıştırırken, eşim, karım, sevgilim demek, ya eksik
ya da garip geliyor...
Ona artık sadece bakışlarımla, sarılmamla hitap ediyorum.
Özgür, “bilinçsiz” bir şekilde BİR’iz...
Bir olma yolculuğunda Osho’nun önerdiği eğitim:

“Gerçek bir eğitim sana rekabet etmeyi öğretmeyecek;
yardımlaşmayı öğretecek. Savaşmanı ve birinci
gelmeni öğretmeyecek. Sana kendini kimseyle
kıyaslamadan yaratıcı olmayı, sevgi dolu olmayı,
saadet içinde olmayı öğretecek…” - Osho
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Ünlü trend filozofları, pazarlama guruları diyor ki... 2014’te;

Mychiatry
&
Maykiatri

- “Wearable Technology / Giyilebilir Teknolojiler” alanında yapılan buluşların, seri üretimleri
yaygınlaşacak. Bu tür cihaz ve çözümler kolayca kitlelere ulaşacak, kullanımları ışık
hızında
yaygınlaşacak.
- İlaveten akıllı telefonlarda geliştirilecek sayısız uygulama ile

Ufuk Tarhan
@futuristufuk

Psikiyatrist ruh hekimi demek. Psychiatry’den geliyor. Latince psy
/psukhe-ruh, akıl, zihi, düşünce) ve iatry / iatros – şifacı,
iyileştiren sözcüklerinden türemiş. Psychiatry / Psikiatri de bu
durumda ruh sağlığı ile uğraşan bilim, alan oluyor.

- İnsanlar kendilerine dair psikolojik ve fizyolojik değerleri anında saptayıp, sayısal verilere
ulaşıp,
bilgilenebilecekler. Yapılması ya da yapılmaması gerekenlere dair önerileri hemen
öğrenebilecek,
önlemleri derhal alabilecekler.
- İşte bu sebeplerle de “Quantified Self / Kendini Sayısallaştırma / Kendini Ölçme” diye
özetlenebilecek yeni bir alan tavan yapacak.

Şimdilerde yeni bir trendi anlatmak için kullanılan, “Mychiatry – Maykiatri” işte buradan
uydurulmuş yeni bir kelime, yaklaşım.
“My (may okunur)” İngilizcede “benim, kendimin” demek. Bu durumda sonuna “iatry”
eklenince ortaya çıkan “Mychiatry – Maykiatri”de “kendi sağlığını koruma, kendi kendinin
hekimi” demek oluyor. Son derece zekice birleştirilmiş sözcüklerle, nefis bir ifade, olmuş.
Bayılıyorum bu icatlara, harf yani akıl oyunlarına. Yaşasın yaratıcı beyin hücrelerimiz!
Neyse, konumuza dönelim...
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Şifacı Teknoloji bilinci ve icatları gelişiyor...
İşte bu hallerimiz nedeniyle, 2014’ten sonra kişinin kendi sağlığıyla anlık olarak, her an
ilgilenmesi, bireyin bir bütün olarak kendisini daha sağlıklı kılma ve tutma çabası demek
olan “Maykiatri” yeni ve yükselen bir trend olacak...
Fütürist ve Trendistlere göre aşağıdaki nedenlerle insanların tercihlerine Maykiatrik
davranışlar damga vuracak:

1.

Şu anda pek çok sektör insanların sadece fiziksel sağlığına, bedeninin fit olmasına
odaklanmış durumda. Oysa insanlar kariyer veya sosyal yaşam başarısı için akıl sağlığının
da en az hatta beden sağlığını da etkiler düzeyde belirleyici ve önemli olduğunu fark
ederek, bu konulara daha fazla odaklanacaklar.

2.

Bireyler giderek artan oranda “yaşam tarzı asistanlarına” dönüşen akıllı telefonlar ve
üzerlerindeki uygulamaların “self treatment – kendi kendini tedavi” alanında da yardımcı
olabileceğini keşfederek, telefonlarını, üzerlerine giydikleri, taktıkları akıllı aparatları çok
daha farklı amaçlar için de kullanmaya başlayacaklar. Onlarsız an geçirmeyecekler. Akıllı
telefon ve cihazları bir anlamda “Şifacı Teknolojiler” olarak görecekler.

Martı Şubat 2014

Örnekler:

PIP: Strese duyarlı, oyuncuları rahatlatan video oyunu

İnsanların stresini azaltmak üzere kurgulanan oyunda, elde tutulan cihaz, kablosuz “biosensor” ile parmak derisinden galvanik (elektrokimyasal ) sinyalleri alıp, Bluetooth ile bir
akıllı telefon ya da monitöre yolluyor. Oyunu kazanmak için stres seviyesinin rakipten daha
düşük olması gerekiyor.

Melon: Odaklanmayı ölçen akıllı kafa bandı

Beyin aktivitesini EEG ile ölçen ve çeşitli ortamlardaki odaklanma seviyesini monitöre
yansıtan bir uygulama.
Böylece melon kullanan kişi hangi koşullarda (hava, iklim, gün, ses türü, gürültü, ortam,
görseller vb.) odağının arttığını ya da kaçtığını öğreniyor ve kendini bu saptamalara göre
daha bilinçli çabalarla geliştirebiliyor.

Kaynak; http://trendwatching.com/briefing/#guilt-free-status

3.

Ruh ve beden sağlığını bozuyor diye tozu dumana katanlara rağmen, aksine, bu tür
araçlar stres ölçen, kalp atışını gösteren, kas-kemik-yağ oranını veren yetenekleri sayesinde
kişisel sağlık verilerimizin takibi ve iyileştirilmesi için her gün daha çok kullanılacak ve
yaygınlaşacaklar...
İki tip türetici bu trendi besliyor olacak;
Ruh sağlığını, fiziksel form, kariyer gelişimi ve akademik başarı gibi önemli bir kriter
olarak kabul edenler
Modern yaşamın zaman kıtlığı, aşırı iş yükü, yüksek stresi, kaygı dolu ortamında bunalan,
yorulan, daralan ve maykiatrik buluşlarla rahatlamaya ihtiyacı olanlar.
Kim ne derse desin, insanların mutluluk ve huzur arayışlarının yükseldiği bir dönem
geçirdiğimiz kesin. Hal böyle olunca an-be-an “mutluluk, stress, kas, kemik, yağ, kalp atışı,
tansiyon vb.” ölçen her şeyin, çözümün, cihazın yolu, dolayısı ile yeni trend Maykiatrinin
de:) sonuna kadar açık olacak...
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şiir
( şubat yirmisekizmiş )
bazen diyorum
çeksem şu şubattan elimi eteğimi,
ve ekleyiversem ömürden;
iki, üç gün eksiğini.
sazlı, sözlü ve cümbüşlü sevmek arasında anlamaz ya insan,
dünyanın döndüğünü,
işte öyle diyorum şubat!
..senin fazlan bu.
Ocak 2014 / Salih MALAKCIOĞLU
( dedem korkut )
Okuyun ezanları kulağıma,
..ben,
yeniden doğdum.
ve öpücükler kondurun yanağıma..
ne de olsa;
baba oldum.
Mayıs 2009 / Salih MALAKCIOĞLU
( İğde Kokulu Kadın )
Bir resim çıkar karşına,
ve bir ağaç;
..duyduğun en güzel koku sanırsın.
Ve bir kadın geliverir,
Elinden düşünce iğde tekrar
yanılırsın;
Nereden gelir bu koku?
Unutamaz!
O kadını; İparhan sanırsın.
Eylül 2009 / Salih MALAKCIOĞLU
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2014’ün Mecrası:
Tavsiye Evi
Yepyeni, capcanlı, bambaşka bir Mecra!

Siz de MELEK olmak ister misiniz?
Tavsiye Evi için tüm kadınlar birer melek. O yüzden adları Tavsiye Melekleri. Tavsiye Evi
de Tavsiye Melekleri’nin buluşma noktası! Bu güzel evin kapıları harika enerjileriyle gelen
bütün melekler için açık. Her etkinlik sadece 10 Tavsiye Meleği ile davet üzerine yapılıyor.
Bu yüzden eve katılmak için davetiye almak gerekiyor. Nasıl mı? Çok kolay. Hemen www.
tavsiyekanali.com adresine girip melek üye formunu doldurman yeterli.
Daha fazla bilgi için www.tavsiyeevi.com adresini tıklayın.
Youtube Channel: http://www.youtube.com/channel/UChiD2cnOSjfwe1Ka6WYnNsw

Türkiye’de ve Dünya’da bir İLK’i gerçekleştiren
“Tavsiye Evi”,
Tavsiye Melekleri ve markaları ile etkinliklerine
bomba gibi başladı!

Facebook: https://www.facebook.com/TavsiyeEvi
Twitter: https://twitter.com/tavsiyeevi

2013 Ekim ayı’nda kapılarını açan bu güzel evde, her şey yeni ve tamamıyla gerçek! Evlerinizin
sıcak ortamından hiçbir farkı yok. Evdeki herşeye dokunabilir ve herşeyi deneyebilirsiniz.
Üstelik bu harika ev Türkiye’nin öncü markaları ile döşendi. Mutfakta Hafele, Franke,Tefal
ve Kütahya Porselen, Buzdolabı Migros ürünleri ve Dimes meyve suları ile dopdolu, salonda
Evmanya, Kütüphane’de Doğan Kitap, banyolarda Vitra, çocuk odasında Joker, TV’de
D-Smart, Aydınlatmada Viko, dijital teknolojide Panasonic,Tavsiye Evi’nde Melek Kanatlı
Özel Yapım Duvarıyla gerçek deneyimler için meleklerini bekliyor!
Tavsiye Evi Nedir?
Tavsiye Evi bir Tavsiye Kanalı projesi. Türkiye’deki ilk ağızdan ağıza pazarlama ajansını
kuran WOMM (Word of Mouth Marketing)’un öncüsü Renan
Tavukçuoğlu’nun geliştirdiği, Reklamcı ve Girişimci Erdem
E. Tavukçuoğlu ile birlikte hayata geçirdikleri yeni bir mecra.
Evin temel misyonu teknolojiyle iletişimi birleştirerek markaları
kadınlar ile buluşturmak. E-mail Marketing, WOMM, Online
Research, Event marketing, Social Media Marketing,
Community Management, Broadcasting hatta Outdoor
çalışmalarını tek başına bünyesinde toplayan bu ev, içindeki
markalarıyla da göz dolduruyor.
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Tavsiye Evi’ni hem melek hem de profesyonel çalışmaları ile kullanan iki
blogerın görüşlerini aldık;
Banu Özkan Tozluyurt
Tavsiye Evi, bir kadının kendini çok özel ve önemli hissettiği nadide bir mekan.
Düşünsenize melek olarak kabul ediliyorsunuz ve size melek gibi davranılıyor.
Markalar, gelen konuklar, hemcinsleriniz ile hem yepyeni ürünleri deneyimliyorsunuz,
hem tanışmak istediğiniz yazarlarla sohbet edip imza alıyorsunuz, değişik atölye
çalışmalarıyla yepyeni şeyler öğreniyor ya da öğretiyorsunuz ve paylaşımlarınızla pek
çok meleğe de kanat oluyorsunuz. Kadınların doğal ortamda buluşup hem sohbet ettiği
hem de hayatına çok büyük katkılar yaptığı bu güzel mekana mutlaka uğramalısınız
ama önce siz de melek olmalısınız.
Devlatşah Özcan
Dünyada herhalde en çok paylaşılan şey tecrübe olsa gerek. Eldivenden merdivene
almayı düşündüğümüz her şey için güvendiğimiz kişilere danışırız. İşte tavsiye evi
tam da bu danışma noktasında devreye giriyor. Hatta işi danışmaktan bir adım daha
öteye götürüp deneyimleyip karar vermenizi sağlıyor. Sıcacık ortamında sizin gibi
meleklerle bir araya gelip, bazen yeni çıkan bir ürün hakkında, bazen bir kitap hakkında
istişarelerde bulunup kararınızı vermenizi sağlıyor. Sizin göremediğinizi gören, sizin
fark etmediğinizi fark eden başka meleklerle bir arada olmaya olanak veren Tavsiye
Evi, kendi evinizden pek de farklı bir ortam değil. En azından ben kendimi evimde gibi
hissettiğimi söyleyebilirim.

Renan Tavukçuoğlu
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Oyundan
Çıkmayı
Başarmak!
Tülin Kahvecioğlu
@tulint

Kadın Liderlik programımızın ilk turunu henüz
gerçekleştirdiğimiz günlerdi. Kadınlarla liderlik üzerine
çalışıp, onların fikirlerini duyduğumuz, beraber adımlar
attığımız günler.
İnsana sınavlar hiç beklemediği yerden geliyor bazen. 4,5 yaşındaki kızım Çağla ile tam
da o günlerde yaptığımız bir konuşmanın etkisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Çağla
anaokuluna gidiyor. Sınıfı 12 kişilik. Kız ve erkek sayısı eşit. Kızımın en sevdiği şey,
uyumadan önce yaptığımız yastık sohbetlerinde okulda geçen şeyleri ya da kafasına
takılanları paylaşmak. O akşam benim için sıradan bir akşamdı. Ta ki Çağla bir süredir
okulda yaşadığı bir sıkıntıdan bahsedene kadar.

İnsana sınavlar hiç beklemediği
yerden geliyor bazen.
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-Annecim biliyor musun, okulda çocuklar savaş oyunu oynuyorlar. Beni de oynamaya
zorluyorlar. Oysaki ben çok üzülüyorum, korkuyorum oynamak istemiyorum.
Tahmin edeceğiniz gibi bir annenin verebileceği ilk tepkiyi verdim.
-Kızım oynama sen de o zaman.
Tabi ki anında itiraz geldi.
Anne deniyorum ama izin vermiyorlar, biz ne söylersek onu yapmak zorundasın diyorlar.
Aslında okulda işlerin gayet kontrol altında olduğunu bilmenin gönül rahatlığına şimdi ne
söylemeliyim sorularını katarak durdum bir an.
Kızım ne demek bu şimdi, olur mu öyle şey, yapma söylediklerini, seni zorlayamazlar.
Anne söylüyorum ama yapacaksın diyor ve ben oynarken yüzümüzü böyle korkunç
yapıyoruz, ( korkunç olduğunu düşündüğü bir yüz ifadesi yapıyor!) sonra ben çok
korkuyorum böyle yaptığımız için. Hiç istemiyorum.
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içerden
Kızım çık oyundan. Çıktım de.
Diyorum ama çıkamazsın diyorlar. Anne çıkamam, oyundaki tek kız benim!.....
Buyurun sınava gelin şimdi. Gecenin bir vakti, tam da hazırlıksız yakalanmışım. Bir sürü
feminist, hümanist düşünce arasından sıyrılıp kızıma yardım etmem lazım. Zira sıkıntısı
çok gerçek, görüyorum. Bir tarafım dehşete kapılmış durumda. Tam da birkaç gün önce
iş hayatında ilerlerken erkeklere benzeyen kadınlardan, erkeklerin oyunun kurallarını
koyduğu ortamlardan bahsetmişken… Evet gel evdeki miniğe anlat bakalım kolaysa.
Kolaya kaçtım. Baktım hiçbir öneri kabul görmüyor. Koçluk şapkamı taktım başladım
sormaya;
-Çağla’cım senin için oyun oynamak ne demek?
-Bunda bilmeyecek ne var eğlenmek demek, gülmek demek anne. ( biraz gücenik bir
tonlama ile)
-Peki sence eğlenip güldüğün bir oyun nasıl olmalı?
- Bir sürü oyun ismi saydı burada keyifle örnekler verdi. Arkadaşlarla beraber oynanmasının
güzel olduğunu anlattı. Paylaşmaktan söz etti.
-Peki bu oyunlarla karşılaştırdığında sınıf arkadaşlarınla oynadığın bu oyun nasıl
görünüyor sana?
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- Yüzü asıldı, istemiyorum dedi.

- peki bu oyundan aldığın zevki nasıl
etkiliyor?

- Çağla’cım burada senin için önemli
olan ne?

- üff anne etkilemiyor

- Arkadaşlarımı üzmek istemiyorum.

( bu arada ben gözlerdeki hafif soru
işaretlerini gördüm bu da bana yetti.
Bırakalım tohumlansın)

- Başka neler önemli?
- Bana böyle söylememeleri gerek.
- Peki birisi sana istemediğin bir şeyi yap
dediğinde, senin seçeneklerin neler olur?
- Hiçbir şey yapamam, yapmam gerekir.
( annenin çaresizlik duygusu yükselişte
ama sakin olmak lazım)
- Gerçekten mi? Kim söyledi bunu?
Nerden biliyorsun?
- sessizlik…
- Peki, sana söyleneni yaparsan ne olur?
- Korkuyorum, istemiyorum dedim ya.
- Peki, sana söyleneni yapmazsan ne
olur?
- sessizlik….
- Oyundaki tek kız olmak senin için neden
önemli?
- Çünkü diğer kızlara teklif etmediler, bana
teklif ettiler.

56

Konuşmayı burada bıraktım. Kızımın süreci
düşünmeye ihtiyacı vardı. Ben de takipte
kalarak daha fazla ilerlemek isteyen tarafımı
terbiye ederek konuyu park ettim. Aradan
birkaç gün geçti. Çağla uyumak için yatağa
geçeli bir on dakika kadar olmuştu, bana
seslendi;
-Anneee
- Efendim Çağla
- Oyundan çıkmayı başardım!
-Birkaç uçan adımda yatağın yanındaydım,
yupiii, tebrik ederim Nasıl oldu söylesene?
- Bana gene ne yapmam gerektiğini
söylediler, ben de yapmadım. Yapmamaya
devam ettim ve oyundan çıktım.
Koçluk şapkama minnettarım. Aslında şu
duyguya kapılmak mümkün, e zaten ben
söylemiştim. Koçluğun neden işe yaradığı
da burada işte, sen söylediğinde değil o
söylediğinde eyleme dönüşüyor.
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Bugün beraber
bakmamızı arzu ettiğim
nokta, ismediğimiz
şeylere salt daha büyük
çoğunluk istiyor diye
uyumlanmaya ne
kadar erken Başlıyor
olduğumuz.
Çoğumuzun mutsuz olduğu
iş, ortam, ilişki, durumlardan
çıkamayışımızın altında insanoğluna bahşedilmiş, duygusal beynin de uzantısı olan uyum
sağlama yeteneği bulunuyor. Bunun panzehiri insanın kendisi ile diyalogunun açık olması.
Yani neyi, ne için yaptığımızı içsel olarak kontrol etmek. Eğer anlam değişmesi varsa
hedefi, harekti, düşünceyi de değiştirmek.
Oyundan çıkmayı başarmak, rahatlık alanlarını bozmayı, insanları hayal kırıklığına
uğratmayı, hayır diyebilmeyi, hepsinden önce bir iç görü sahibi olmayı gerektiriyor. Birileri
sizi bırakmak istemeyebilir ancak öncelikle kendinize karşı sorumlusunuz.
Bir de oyundan çıkmayı bilmek var ki, bugünün kadın erkek tüm liderlerinin özen göstermesi
gereken bir konu. Bakın çevrenize hayatın her alanında, oyundan çıkması gereken ancak
bunun ayırdına varamamış insanlar göreceksiniz. Bu insanlar sahip oldukları makam,
mevki, para, imkanlar çok bile olsa mutlu değiller. Hayatta herşey insanın bütüncül
mutluluğuna hizmet etmeli. İş, arkadaş, aşk hangi alanda olduğu fark etmez. Sonuçta,
kişinin kendisine ve çevresine ne yaşattığı önemli.
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Oyundan
çıkması
gerektiğini
fark etmeyen ya da çıkmamakta
direnen insanlar sistem tarafından
dışarı itiliyorlar. İnsanın önce vücut
sistemi karşı çıkıyor kendi içiyle
hizalanmamış oyunlara.
Hoşlanmıyorum, yapma deme şekli
insanın kendine hastalanmak. Bir
yerlere artık hizmet edemediğini,
değer yaratamadığını fark etmeyen
ya da kabul etmek istemeyen insanı
kimse güzel duygularla hatırlamıyor
ardından. İz bırakan, güzel izler
bırakan bir lider olmak için oyundan
ne zaman çıkmanız gerektiğini
bilmeli, başarmak için de bunu
yapacak yüreğe sahip olmalısınız.

Liderlik zaten yürek işidir.
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Amerika’dan bildiriyorum

Sadece Amerika için değil,
Uluslararası düzeyde yardım
ve hizmet veriyorlar.
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Bill & Melinda
Gates Foundation
Bill ve Melinda
Gates Vakfi

Dilek Eriklili Beck
@dilekbeck

Hayatinizin bir evresinde mutlaka “çok zengin olsam, yada çok
param olsa şunu şunu … yapardım” dediğiniz olmuştur. Peki hiç
“dünyanın en zengini olsam’ dediniz mi? Gözlerinizi bir dakika
kapatın ve düşünün, ne yapardınız? Neyi değiştirirdiniz?
Bu kişisel bir değişim mi olurdu? Yoksa topluma bir hizmet mi?
Bill ve Melinda Gates günümüzde dünyanın
en zenginlerinden… Temeli 1996 yılında
atılan isim değişikliği ile 1998 yılında
kurdukları organizasyon ile bugün dünyanın
en büyük ve etkili özel vakfını yarattılar.
Sadece Amerika için değil, Uluslararası
düzeyde yardım ve hizmet veriyorlar.
Bill ve Melinda ilk tanıştıklarında ve
sonrasında, ileride ihtiyacı olanlara yardım
edeceklerini konuşmuşlardı. Çocukları
doğduktan sonra da Dünya’nın pek çok
ülkesini ziyaret ettiler.
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Gittikleri fakir ve az gelişmiş ülkelerdeki
gözlemleri ve konuştukları kişilerden
dinledikleri ile bu sorunların çözümünün
mümkün olabileceğini düşündüler.
Sorunu kısa vadede çözmek yerine, soruna
neden olan sebepleri bulmaya ve bunları
yok etmeye çalıştılar.Bunun için en önemli
şey doğru ekip kurmak ve onları doğru
yolda yönlendirmekti.
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Amerika’dan bildiriyorum
Varlıkları ve araştırmalara harcadıkları para
ile buğun en büyük vakıf olabilirler, ama
dünyada yaşanan problemlere Gore daha
çok küçük olduklarını vurguluyor.
Melinda Gates, Stanford Üniversitesinde
yaptığı konuşmasında…

Amerika’da öğrencilerin 1/3 u daha
lise yıllarında okulu bırakıyor, diğer 1/3
üniversiteye gitmiyor.Sadece kalan diğer
1/3 üniversiteye devam ediyor.bunun
nedenini bulmaya ve “Nasıl daha iyi
öğretmen olunur” konusunu araştırmaya
çalışıyorlar. Öğretmenlerin daha fazla
eğitilmesi, müdürün eğitimi, performans
değerleme,
coaching/mentorluk,.
v.b.
ayrıca öğrencilerin doldurduğu anketler ile
de çözüm yollarını araştırıyorlar.

Yıllar önce esi Bill Gates ile bir gün Newyork
Times’ta okudukları bir makalede gelişmekte
olan ülkelerde ishalden ölen çocuklardan
bahsediyordu. Yılda 2 milyon çocuğun ishal
vakasından ölümü, onu çok etkilemişti.
Melinda Gates yine Stanford Üniversitesindeki
konuşmasında; ‘2004 yılında sonra olaylara
Diğer araştırmalar da az gelişmiş
daha farklı açıdan baktıklarında: 1960
ülkelerdeki çocuk yada yetişkin ölüm yıllarda yılda 20 milyon olan çocuk ölümleri,
oranlarının çokluğuna dikkat çekiyordu.
bugün 7 milyon civarına düştüğünü soyluyor.
Vakıfları gelişmekte olan ülke problemlerine Araştırmalar gösteriyor ki 7 milyon çocuğun
göre çözüm aramaya başladı ve özellikle %40’ının ölümü ilk 30 günde oluşmuş.
bazı alanlardaki çaresizlik durumu, onları Sadece Hindistan’da 1 yasına gelmeden
asi geliştirmeye yöneltti.
ölen bebek sayısı 1 milyon civarında.
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‘Bazı amaçlara ulaşmak için ömrümüzü
de harcayabiliriz” diyor Melinda Gates.
Ömürleri kadar Microsoft’tan kazandıkları
paraları da insanlık için harcayacaklarını
biliyoruz. Bugüne kadar 60 milyar $ bağışta
bulundular. Malvarlıklarının% 90 ‘ini vakfa
bağışlayacaklar.
Melinda Gates CBS kanalında Scott Pelley
ile röportajında bir proje için ne kadar para
harcadığım değil, sonucunda ne alacağımız
önemli diyor.”Parayı öyle projelere yatırmak
istiyorum ki, o para ile nasıl en çok insanin
hayatini kurtarabilirim, benim için önemli
olan bu” diyor.

Seattle’daki vakfın ofisinde bugün 850 kişi
çalışıyor. Bugüne kadar 4.5 milyar $ aşı için,
2 milyar $ okul öğrencilerine burs,1.5 milyar
dolar ziraat yaptırmak ve çiftlik kurmak için
Asya ve Afrika ülkelerine yardim yapmışlar.
Yaptıkları islere gönülden inanan dünyanın
bir diğer zenginlerinden Warren Buffett’da
2006 yılında gruba katildi.Ve 30 milyar
$ bağışladı.Bir röportajında bu vakfa
inancından bahsetti ve varlığının %
99’unu bu Vakfa bağışlayacağını açıkladı.
Röportajında, ‘ihtiyacımdan çok fazla param
var,bu bir kenarda duracağına insanlık için
bir şeyler yapmak istedim’ diyor. Dünyanın
en büyük piramidini mi yaptırsaydım?
Global sağlık problemleri bundan çok daha
önemli’ diyor.

Bugün sağlık alanında dünya genelinde;
Malaria, Polio, Aids’i önlemede aşılar
geliştirilirken, çocuk ölümlerini azaltmak,
doğum kontrolü, aile planlaması gibi
alanlarda da yardımcı olmak amaçlandı.

Sonraki araştırmalarında, “neden çocuk
ölümleri ilk 30 günde daha çok oluyor”
konusuna cevap aradıklarında bunun
teknoloji ile değil, davranışların
değişmesi ile mümkün olduğunu anlamışlar.
Kadınlara, kayınvalidelere, köyün sağlık
Vakıf ayrıca gelişmekte olan ülkelerde konusundaki bilirkişisine, kendi kültürlerine
ziraat alanında çalışmalarını, desteklerini göre doğumdan sonra yapmaları gerekenler
sürdürüyorlar. Dünyadaki bir çok okula da anlatılmış.
Bilgisayar ve kitap yardımları yapılıyor.
Gelişmekte olan ülkelerde de artik
Kendi ülkeleri olan Amerika’da ise
kadınlar bakabileceği kadar çocuk istiyor
Amerikan Eğitim sistemi üzerinde seçtikleri . Çocuklarına aşı yapılırken kendileri için
pilot bölge ve okullarda denemeler söz doğum kontrolü aşısı olup olmadığını bizzat
konusu. Melinda Gates ‘iyi öğretmenler Melinda Gates ‘e soruyorlar. Bugün dünyada
bazen gelecekteki hayatinizi da olumlu 215 milyon kadın istenmeyen gebelik
şekilde etkiliyor’diyor.
yaşıyor,
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Amerika’dan bildiriyorum

Warren Buffett öncü olduktan sonra Ted Turner ve diğerleri de gruba katildi.
’The Giving Pledge” diye oluşan bu gruba katılacak zenginler en az 1 milyar $’a sahip
olmalı ve varlıklarının en az % 50’sini bağışlamayı garanti etmeli.115 kişi şimdilik bu
gruba katıldı. Başka ülkelerden de bir çok zengin hayırsever halen katılmakta.
Bugün Bill Gates ve Melinda Gates insanlık için çok büyük çalışmalar yapan bir Vakfın
başında ve tüm zamanlarını bu projelere ayırıyor.
Amerika’da “hayırseverliğin altın cağı yaşanıyor” diyorlar. Belki de ilerde bir çok politikacının
ülkelerinde yapamadığı refah düzeyini arttırma, ekonomik gelişme, eğitim, sağlık v.b
gibi konuları dünyadaki zengin hayırseverler çözecek.
Sizler, “dünyanın en zengini olsanız ne yapardınız” sorusuna ne cevap verdiniz?
Eğer cevabiniz ‘ben de o kadar zengin olsam hayırsever olurdum’ ise: Ben de size
diyorum ki, hayırseverliğin büyüğü ve küçüğü olmaz. Bir çok hayır kuruluşuna para
yardımı yapamasanız bile, gönüllü yapabileceğiniz küçük bir is mutlaka vardır. Siz yeter
ki isteyin.
Dünyada zengin/fakir/ gönlü zengin, tüm hayırseverlerin sayısının artması ve insanlık
için küçük büyük bir şeyler yapması dileğiyle…
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Başarı
Odaklı mı,
Öğrenme
Odaklı mı
Çalışmalıyız ?

Zeliha Dağhan
@zelihadaghan

Anne babalar ve hatta öğretmenler; çocuklara da daha çok ödül
odaklı ve başarı odaklı öğrenmeyi mi teşvik etmektedir?

Yoksa öğrenme ve sonuç odaklı çalışmalar yapmak daha mı etkili olur?
Gelişen ve değişen dünyada yeni çağın çocuklarına; “öğrenmeyi öğretmeyi” hem haz
alarak hem de eğlenerek öğretmek çok mu zor, yada biz mi bunu zorlaştırıyoruz.
Öğrenciler, yıl boyunca yeni bilgiler öğrenirken, bir taraftan öğrendikleri bilgileri, sınavda
bilgi değeri olarak gördüler. Yarıl yıl tatilini hak ettiler çünkü hem aileler hem de öğrenciler
5 ay boyunca oldukça yoruldular. Karnelerini büyük bir mutlulukla aldılar. Tabi buradaki
önemli ve hassas nokta; Birkaç derste karne notlarının düşük olmasıdır. Aslında bu onların
başarısız olduğunu göstermemektedir. Hemen aklıma gelen soruyu sizlerle paylaşmak
istiyorum.
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“Başarı odaklı mı yoksa öğrenme odaklı mı çalışmalıyız?”
Okulda ( ya da ileride güncel yaşamda ) öğrendiğimiz yeni bilgileri sadece iyi not almak için mi
öğreniyoruz ? Okullarda ve ev yaşamında çocuğa öğrenmeyi öğretmek gerekmektedir.
Çocuk ya da birey bir şeyi öğrenirken bir ödül alacağı yada cezalandırılacağı için öğrenmemelidir.
Okulda yada evde çocuğun yaptığı her davranışı ödüllendirmek onun bir sonraki aşama da ödül
olmadan yapmamasını sağlayacaktır. Bu durum ileride yapması gereken davranışın yerleşmesinde
sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.Çocuk sadece ödül almak için uğraştığında;

“Resmim güzel olmuş mu?”
“Öğretmenim ödevimi iyi yapmış mıyım?”
“Oda mı topladım, gördün mü?”
“Ödevimi yaptım, bilgisayar oynayabilir miyim?”
Yukarıda bahsedilen her iyi bir davranış için, çocuğa ödeme yapılma beklentisinin gerekliliğini bir
başka davranışla gözlemlemekteyiz.
Okuldaki not sisteminin zararlı etkilerinden biriside, bazı öğrencilerin bilgilerini ve becerilerini
geliştirip motive etmekten çok “NOT ARSIZI” yapmasıdır.
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Burada öğrenci aslında not için çalışmaktadır. Öğrenci çalışmanın ve öğrenmenin verdiği zevk
ve doyumu almak yerine, yüksek not almak için çalışır. Hatta not almak için çalışma öyle bir
noktaya gelir ki, öğrenci; kopya çekmeye, arkadaşlarının ödevlerini aşırmaya ve sınavdan az
süre önce çalışmaya kadar bir kaç farklı davranışı beraberinde getirir.
Lego ile oynayan çocukları izlerken onların bu işi yaparken nasıl haz aldıklarını birbirlerine
göstererek kendi kendilerine yaptıkları çalışmaları değerlendirdiklerini görüyorum. Fakat diğer
bir taraftan her yaptığı çalışmayı anne-babasına yada öğretmenine onaylatmadan bir sonraki
aşamaya geçemeyen çocuklar var, işte bu durumda çocuğun değerlendirme kaynağı genelde
büyükler olmaktadır.
Övgü dış ödül olarak çocuk üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Sık övgü almak için çocuklar,
anne ve babalarını mutlu eden şeyleri yapmaya başlayıp, mutsuz eden şeylerden kaçınmaya
başlarlar. Bu çocuklar zamanla öğrenmeyi ve yaratıcılığı kaybederek, kendi çizdiği çemberin
içinde not odaklı yada ödül odaklı çalışmak için dönüp dururlar. Kendi olmaya çalışıp, öğrenmeyi
öğrenmek için bir çaba harcamazlar.
Bu yüzden çocukların kendi içinden gelen motivasyonlarını baskılamak istemiyorsanız; onları ne
not odaklı ne de ödül odaklı yetiştirin. Son olarak toparlarsak,
• Yaşantısında merak ettiği her şeyi araştırması için onlara fırsat verin.
• Sorunların üstesinden gelemediklerinde ve bizlerden yardım istediklerinde yardım edin.
• Öğrendiği her konuda onu dinleyin .
• Bir konuda sonuç odaklı olması, onu başarı odaklı olmasıından daha çok sorumluluk sahibi
yapacaktır.
• Öğrenmeye odaklı çalışmak bilmediğimiz bir konuda bize nasıl ve ne ile
çalışacağımızı öğretmekle kalmayıp, özgüven duygumuzu da geliştirmektedir.

“Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir.
Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir.
Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.”
Francis Bacon
Şubat tatilinde hepinizin; yeni, farklı ve sıra dışı güzel öğretiler ile geçirmenizi diliyorum.
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Executive
W o m e n
Leader ship
Programme
Türk Kadın Yöneticilerinin liderlik profillerinin incelenmesi ile
ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış bir gelişim programıdır.
Executive Kadın Liderlik Programı, tüm sektörlerden, liderlik kapasitesi olan ve bu
yetkinliklerini gösteren profesyoneller içindir. Program gelişime açık, kariyerini daha ileri
bir seviyeye taşımak isteyen kadınları bir araya getirir.
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Neden Executive Kadın Liderlik Programı?

Programın ana konuları, Türk kadın yöneticilerinin ihtiyaçları baz alınarak hazırlanmıştır.
Programı oluşturan veriler, uluslararası geçerli “Emotional Intelligence” Profile (Ei)
sonuçlarından elde edilmiştir. Program, güçlü bilgiler ışığında güçlü deneyimler yaratan,
koçluk yaklaşımlarıyla oluşturulmuştur. EWLP güçlendirici, yenileyici, tazeleyici,
dönüştürücü bir programdır.

Kimler Programa Katılmalı?

Orta ve üst düzey yönetici kadınlar
Liderlikte ustalaşmak ve kendini güçlendirmek isteyen kadınlar
Bir üst seviyedeki liderlik aşamasına hazırlanan kadınlar
Tüm sektörlerden liderlik kapasitesi olan, bu yetkinlikleri gösteren ve değişime açık
kadınlar

Programın Özellikleri:

2 modülden oluşmaktadır. Her bir modül 3 günlüktür. Her modül 2 gece konaklamalı
olarak gerçekleşir. Katılımcılar her iki modüle de tam katılmayı taahhüt eder. Programın
tamamına tam katılım zorunludur. Bu program kapsamında katılımcılarla 2 seans birebir
takip görüşmesi yapılır. Bu görüşmeler 1.Modül sonrası ve 2.Modül sonrası gerçekleşir.
Eğitim, seminer, workshop, drama, oyun ve koçluk yaklaşımlarıyla hazırlanmıştır.

Neden kadınlara yönelik bir liderlik programı?
Fortune 50 şirketleri içinde son dönemde yapılan araştırmaya göre; kadınların %44’ü
iş yerinde tüm potansiyellerini ortaya koyamadıkları düşüncesindeler ve şirketlere
baktığımızda orta ve üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 3 ila 5’i kadın. Bu gösteriyor ki
kadın liderlerin desteklenmeye ihtiyacı var.
Bu program dahilinde bir taraftan liderliğin farklı alanlarını özde ve çevremizle ilgili kısmını
keşfederken diğer taraftan kadınlarda daha güçlü bir biçimde ortaya çıkan yaratıcılık,
işbirliği, sezgisellik, duyarlılık, ilişki kurma, takımdaşlık, büyük resmi görmek gibi feminen
prensipleri kucaklayarak bunun kendimiz, iş dünyası ve çevremiz için ne anlama geldiğini
araştıracağız.
Programın yapısı, birbirini tamamlayan, 3’er günlük 2 modülden oluşmaktadır. Modüller
öğrenmeye ve deneyim yaratmaya dayalı olup, aynı zamanda bütünleşik liderliğin kadın
yönetici için kritik alanlarını güçlendirir.
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Bilgi için;
info@kadinliderlikprogrami.com
www.kadinliderlikprogrami.com
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Evcil Hayvanı
Olmayan
Çocuk
Kalmasın!

Regina Röttgen
@xlargeaile

Her çocuk evcil bir hayvan ister. Biri kedi, diğeri köpek veya tavşan ister. Genelde çocuklar için hayvan türü çok ta fark etmiyor,
yeter ki ele alınabilsin ve sevilebilsin. Çünkü sevebilecekleri bir
oyun arkadaşı isterler. Ancak çocuklar için bir evcil hayvan basit
bir oyun arkadaşından çok daha fazlası. Bana kalsa kedi, köpek,
kobay veya kuş olsun, ama evcil hayvanı olmayan çocuk kalmasın!

Evcil hayvanların çocuklar üzerinde olan psikolojik etkisi büyüktür. Çocuklara hem
sorumluluk öğretir hem de teselli ederler. Evcil hayvan sayesinde çocukların insan ilişkileri
güçleniyor.

Evcil hayvan sayesinde
çocukların insan ilişkileri
güçleniyor.
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Sağlık açısından da evcil hayvanlar çok faydalılar. Evcil hayvanlarla büyüyen çocuklarda
daha az alerji, daha az sedef hastalığı görülüyor. Evcil hayvan, çocuğun bağışıklık
sisteminin daha iyi gelişmesine neden oluyor. The Consumer View Enstitüsü, 1012
yetişkinle düzenlediği anketin sonuçlarına göre ebeveynlerin %94,1’i, evcil hayvanların
çocukların eğitiminde önemli bir rol oynadığı kanaatinde. Üstelik evcil hayvanı olan ve
olmayan, genç veya yaşlı, erkek ya da bayan, aşağı yukarı herkes bu konuda hemfikir:evcil
hayvanlar çocuklar için çok yararlıdır.
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Sorumluluk öğretiyor
Evcil hayvanlarla büyüyen çocukların
daha erken yaşta sorumluluk sahibi
olduğu konusunda yine
herkes
hemfikir. Evcil hayvanı olmayan
kişilerin
%80’i,
evcil
hayvan
besleyen kişilerin %91,2’si öyle
düşünüyormuş. Ayrıca, %47,3’ü,
evcil hayvan ile büyüyen çocukların
daha meraklı olduğuna inanırken
%40,2’si evcil hayvanların çocukların
konsantrasyonu
arttırdıklarından
emin.

Her çocuk evcil bir hayvan ister. Biri kedi, diğeri köpek veya tavşan
ister. Genelde çocuklar için hayvan türü çok ta fark etmiyor, yeter ki
ele alınabilsin ve sevilebilsin. Çünkü sevebilecekleri bir oyun arkadaşı
isterler. Ancak çocuklar için bir evcil hayvan basit bir oyun arkadaşından
çok daha fazlası. Bana kalsa kedi, köpek, kobay veya kuş olsun, ama
evcil hayvanı olmayan çocuk kalmasın!

Evcil hayvanların çocuklar üzerinde olan psikolojik etkisi büyüktür. Çocuklara hem sorumluluk
öğretir hem de teselli ederler. Evcil hayvan sayesinde çocukların insan ilişkileri güçleniyor.
Sağlık açısından da evcil hayvanlar çok faydalılar. Evcil hayvanlarla büyüyen çocuklarda daha
az alerji, daha az sedef hastalığı görülüyor. Evcil hayvan, çocuğun bağışıklık sisteminin daha
iyi gelişmesine neden oluyor. The Consumer View Enstitüsü, 1012 yetişkinle düzenlediği
anketin sonuçlarına göre ebeveynlerin %94,1’i, evcil hayvanların çocukların eğitiminde
önemli bir rol oynadığı kanaatinde. Üstelik evcil hayvanı olan ve olmayan, genç veya yaşlı,
erkek ya da bayan, aşağı yukarı herkes bu konuda hemfikir: evcil hayvanlar çocuklar için
çok yararlıdır.

Teselli ediyor
Çocuklar
üzüldüğünde,
oyunda
kaybettiklerinde,
hayal
kırıklığına
uğradıklarında veya arkadaşlarıyla kavga
ettiklerinde acısını hafiflettirmek için
arkadaş ve ebeveynlerden sonra evcil
hayvana başvuruyormuş! “Eltern for family”
dergisinin yürüttüğü ankete katılan 1835
çocuğun %12’si üzüntü duyduklarında
teselli edilmek için evcil hayvanı seçiyor.
Teselli edilmek için çocukların %41’i
arkadaşları tercih etti, %34’ü ebeveynleri
seçti.
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Bonn
Üniversitesindeki
Psikoloji
Enstitüsünden
Prof.
Reinhold
Bergler,çocukların kriz anlarıyla başa
çıkmalarında evcil hayvanların rolünü
birkaç araştırmada ele almış durumda.
Kendisi şu sonuca varıyor: Okulda sorunlar
olsun, oynarken bir yaralanma olsun, evcil
hayvanı olan çocuklar böyle anlarla daha
kolay başa çıkıyor. Çocuklar üzüldüklerinde
teselli edilmeleri gerekiyor ve bu teselliyi
birçok zaman evcil dostundan alıyorlar.

İnsan ilişkileri daha güçlü
Viyana Üniversitesindeki davranış biyolojisi uzmanları ilginç bir deneye imza attı. Çocukların
evcil hayvanlara yönelik davranışlarının insanlarla olan ilişkileri hakkında önemli ipuçları
verdiğini söylüyor. “Daha önce düşünüldüğünün tersi, hayvana karşı duyulan şefkat
insan ilişkilerindeki yetersiz iletişimin telafisi değildir.” diyor araştırmanın başyazarı Kurt
Kotrschal. Ekibiyle 28 kız ve 22 erkek olmak üzere 50 çocuklu bir anaokulunda deney
yürüttü. Sınıflara 6 tavşan yerleştirdiler. Çocukların tavşanlarla nasıl tanıştığı ve ilerideki
günlerde nasıl davrandığını video kameralarla kayıt ettiler. Veliler ve öğretmenler ise
sosyal çevre hakkındaki gerekli bilgiyi verdi.
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Daha az sedef hastalığı, daha az alerji!
Zürich Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre çiftlik hayvanları veya kedi ile büyüyen
çocuklarda daha az neurodermitis (sedef hastalığı) görülüyor. «Journal of Allergy & Clinical
Immunology» dergisinde yayınlanmış araştırma sonuçları evcil hayvanın bulunduğu evlerde
neurodermitis hastalığı görülen iki yaş altı çocuk sayısı daha az olduğunu vurguluyor.
Neurodermitis çoğu zaman bebeklik çağında başlar. Endüstri ülkelerindeki çocukların
%20’sinde bu hastalığa rastlanıyor. Sedef hastalığı, çocukluk çağında en çok görülen deri
hastalıkları arasında yer alıyor. Neurodermitis, tüm alerjiler gibi çok karmaşık nedenlerden
kaynaklanabiliyor.
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Çiftlikte büyüyen çocuklarda daha az oranda alerji görüldüğünü artık herkes biliyor. Bu
araştırma da bunu doğruladı. Bilim adamları bunun için 1063 çocuk incelemiş. 508 çocuk
çiftlikte yaşıyor, 555 çiftlikte yaşamıyordu. Bulgulara göre anneleri hamileliğini inek, at,
domuz veya kedi ile geçiren çocuklar ilk iki yaşta çok daha az sedef hastalığı geliştiriyor.
Hastalıktan koruma faktörleri taze süt, hayvanlarla direkt temas ve bazı bakterilerden
oluşuyor.

Bağışıklık sistemi daha iyi
Mikrobiyoloji
ve
enfeksiyon
epidemiyoloji uzmanı Dr. Andreas
Schwarzkopf, hijyen bakımından
çocukların
evcil
hayvanla
büyümelerinin önemli olduğunu
söylüyor. Çünkü besledikleri kedi
ve köpeklerin sayesinde çocukların
bağışıklık sistemleri daha iyi gelişiyor.

Hijyen için ipuçları
Tüm bu yararlardan faydalanmak tabi
ki çok güzel. Ancak bazı konulara
dikkat etmekte fayda var. Küçük
oğlum mesela köpekleri sevdikten
sonra parmak emiyor. Diğer oğlumun yüzünü köpeklerimizden biri yalıyor. Birlikte salonda
koltukta yatıyorlar. Bizde bu gündelik hayat. Bu yüzden hijyen kurallarına dikkat ediyoruz.
Dört patili dostlarımızı öpmelerinden yana değiliz ama çocuklar bazen kendilerini tutamıyor.
Bunun için ve bunun dışında bunları uyguluyoruz: Yemekten önce el yıkmaya özen
göstermeye çalışıyoruz, tabi ki mutfakta yardım etmeden önce de Kedi ve köpeklerimize
düzenli iç parazit uygulamaları yaptırıyoruz.
Kedi ve köpeklerimizin çocukların yataklarında yatmalarına izin vermiyoruz, kaçamak tabi ki
yine de oluyor Kene döneminde hepsinin spot-on uygulamalarını düzenli yapıyoruz Oğullarım
kenenin her evresinde nasıl göründüğünü biliyor Köpeklerimizi düzenli tarıyoruz Bu kadar
hayvan varken evimizi her sabah koltuklar dahil komple süpürüyoruz. Tüm bu kuralları temel
hijyen ve dikkat kurallarından başka bir şey değil aslında. Çocuklarımızı mantıkla koruyalım,
korkuyla değil.
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Nermin Bezmen’le
hayatı,
aşkı,
kadınlık
hallerini konuştuk.

Gülşah Elikbank
@gulsahelikbank

Karşımda, ışıltılı mavi gözleriyle hayatın her anını hisseden,
kendinden memnun, mutlu bir kadın görmek, beni de
keyiflendirdi doğrusu.
Sorularımı içtenlikle yanıtladı Nermin Bezmen, yüreğini hiç
çekinmeden okurlarına açtı.

İlk romanınız Kurt Seyt&Shura’yı kendi soyağacınızdan seçtiniz. Kaleme alırken, edebiyat
dünyasında kalıcı olmayı mı yoksa geçmişe ayna tutmayı mı düşünmüştünüz?

Sorularımı içtenlikle
yanıtladı
Nermin Bezmen,
yüreğini hiç çekinmeden
okurlarına açtı.
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Kurt Seyt&Shura için toplam dört seneyi bulan araştırma dönemim, , kendimi geçmişle
şimdi arasında son köprü olarak hissetmemden kaynaklandı. Daha çok bunu bir arşiv
olarak kitaplığımıza bırakmayı düşünüyordum. Romanın içine o kadar girdim ki, yazayım
diye başına oturduğumda kendiliğinden romana dönüştü.
O zaman roman fikri sonradan ortaya çıktı?
Belki içimde bu arzu vardı. Her zaman kendimi yazarak ifade edebilen bir insandım.
Yazmaya başladığım an baktım ki, orada kalmıyor bu iş; romana dönüşüyor.
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Dedenizin büyük aşkı, Shura’nın kızını buldunuz. Peki, Shura’nın kızı bu büyük aşkı,
annesinin geçmişini biliyor muydu?
Sadece Kurt Seyt ile olan bölümü değil, geçmişe ait hiçbir şeyi bilmiyordu. Nereden
geldiklerini, ailesinin kimler olduğunu bile bilmiyordu. Bir tek İstanbul’da bir teyzesi
olduğunu biliyordu çünkü o teyze yani Timuçka onları ziyaret etmişti. Annesinin geçmişi,
ihtilalde neler yaşadığı ve nasıl kaçtığı, hep onun için sırdı. O da, bunları romandan
öğrendi.
Romanı yazarken, okuru düşünerek bazı bölümleri değiştirmeyi düşündünüz mü ya da
böyle değişmiş bölümler var mı?
Ben o dilemmayı kitabın çok başında yaşadım. Bu bir masal mı olacak yoksa gerçeği mi
anlatacağım? Bir varmış bir yokmuş, çok tatlı bir nenemle dedem vardı mı diyeceğim yoksa
başka bir gerçeği mi anlatacağım? Kendi kendime bir karar vermem ve o karara sahip
çıkmam gerektiğini düşündüm. Aileme iyi, hoş olmayan şeyleri de anlatmam gerektiğini
düşündüm. Ancak o zaman gerçek bir roman olurdu. Ne de olsa, insanı anlatıyorsunuz.
Ama bana anlatılan bilgilere çok sadık kalarak yazdım.
Bu araştırmalar esnasında Pamir Bey de size destek oldu, değil mi?
Evet, çok oldu. Gittik, birlikte gezip gördük ve araştırmalarımızı birlikte yaptık. Benim
saatler süren yazma dönemlerimde çok büyük bir anlayışla beni izledi. Pamir, beklentileri
çok yüksek olan bir erkekti. Fakat ben de, evine çok özen gösteren biriydim. Kimse
diyemez ki, o dönemde bizi ihmal etti. Onun dışında, Pamir benim yirmi dört saati ona
vermeme alıştığı için, benim odaya kapandığım saatleri bana bırakmış olması bile benim
için nimetti. Hiç hakkını ödeyemem o konuda. Tutkuyla araştırdığım insanların peşinden
benimle birlikte sürüklendi. Bir eşin, insanın yaptığı işe inanıyor olması çok önemli bir şey.
Ruhen sana inanıyor olması ve sen bunu yaparsın demesi, bambaşka bir güç.
Yazar olarak göz önüne çıkmak, kadın kimliğiyle toplumda var olmak, bir erkeğin hazmedip,
destekleyebileceği bir şey mi?
Bu, birçok erkeğin taşıyabileceği bir şey değil. Pamir, ben yazar olmaya karar verince,
şartları zorladı. Karar verdik ve üst düzey yöneticiliğini yaptığı işlerden elini eteğini çekti.
Biz bambaşka bir dünyanın içine girdik. Dolayısıyla onun da kendini her gün baştan ispat
edeceği bir işi kalmamıştı. Benim, Bezmen adıyla tanınmam, çağrılmam onu rahatsız
edebilirdi. Buna izin vermeyebilirdi, ben de inatçı olduğum için vazgeçmezdim. (Gülüyor)
Bu durum nasıl olurdu, onun hayalini bile kurmuyorum, çok tatsız olurdu ama olmadı.
Çok destek oldu.
80
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Pamir Beyle tanıştığınızda 19 yaşındaydınız, sizden yaşça epeyce büyüktü ve siz üçüncü
eşi oldunuz. Bir genç kızda, Pamir bey ne bulmuş olabilir?
Ben çok olgun bir genç kızdım. Aslında bugünkü durduğum yerden, olduğum karakterimden,
hayata karşı duruş şeklimden, azmimden farklı hiçbir şey yok o yaşımda da. Sadece bilgim,
görgüm daha fazla artık. Pamir de çok ciddi bir iş adamı olmasına rağmen, hep çocuk
kalmış, hayatı yaşamayı çok seven bir erkekti. Sportifti, araba yarışçısıydı, kayakçıydı.
Dolayısıyla hayatla ilgili hep heyecanlarını taze tutan bir insandı. Ölene kadar da böyle
oldu. Benim biraz yaşımın üstünde olgun oluşum ve ona çok aşık olup, ona kendimi
ispat etme telaşım… Ben böyle mükemmel bir erkeğe, benim de mükemmel olacağımı
göstermeliydim. Bana ne iş verdiyse iş hayatında, en iyisini yapıp, ona bunların altından
kalkabileceğimi gösterdim. Onun hayatını kolaylaştırma arzum, hepsi bir arada güzel bir
kombinasyon oldu. Ama tabii dışarıdan bakıldığı gibi her zaman sırça bir köşkte yaşar
gibi değildik. Bizim de zor günlerimiz oldu ama bütün bunları ele ele, paylaşarak atlattık.
Pamir Beyin arkadaşları, sizin ilişkinizin sürmeyeceğine dair iddiaya giriyorlarmış
zamanında, doğru mu bu?
Bazı arkadaşları. Sanayi hayatını bıraktığımız zamanda, ben böyle tipik ev kadını olmayı
denemedim. İki kere çaya gittim, bana yetti. (Kahkahalar) Yazmak, resim yapmak
hobimdi. Ben emek verdiğiniz şeyden, para kazanılması gerektiğine de inanıyorum. Ben
de bunları geliştirmek için vakit ayırdım. Enerjimi bunlara harcamaya başladım. Pamir’e
hem beni izlemek hem de destek olmak gibi bir imkan düştü.
Resimle de ilgileniyorsunuz, eğitimler de verdiniz ama, resim mi yazarlık mı?
Yazarlık tabii. Resim, benim yazarlığa
ulaşana kadar, denediğim alanlardan
biriydi. Benim kalıcı olmak gibi bir hırsım
var. Kimseyi kıskanmam, kimsenin aldığı
ödül beni imrendirmez. Ne güzel, bravo
derim. Benim en iyi yapabileceğim ne var,
ben hep bunun arayışında oldum. Ben çok
iş yaptım. Resim, yoga dersi, minyatür
dersi, restorasyon, duvar süsleme… Fakat
burada Nermin vardı, yaşadı, denilecek
duyguyu bir tek yazarlık verdi bana.
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Edebiyat dünyasındaki ödülleri dürüst buluyor musunuz?
Cevap: Ödül hep heyecan verici, onur verici bir şeydir ama arkasında farklı şeylerin
olduğuna dair şaibeler bile o ödüllerin prestijini yok eder. Açıkçası ben yarışmalara
katılmayı hiç sevmem, bana bir şey ifade etmez. Seçimler, beğeniler çok kişiseldir. Ama
alanında deneyimli kişilerin seçtiği kişiye de saygı duyabilirim ancak. Kendi adıma bu
bir telaş değil, ya da bir ödül almamış olmak bir üzüntü değil. Önemli olan, okurların
yüreklerini bana, kahramanlarıma açması.
Sizin adınız aşkla birlikte anılmaya başladı. Hem sizin romanlarınıza hem de aşk romanlarına
yoğun bir ilgi var. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Benim romanlarımda tarih olgusu çok ağırdır. İçinde çok derin psikoloji de vardır. Fakat
sanırım insanları asıl yüreğinden vuran aşk oluyor. Bunların çok farklı sebepleri var. Bir
kadın tipi var, zaten çok serbest düşünüp öyle yaşayabiliyor. Aşkın okunması, tartışılması
onlar için çok tabii. Bir grup kadın var, doğduğu andan itibaren kadınlığı başkalarının
tasarrufuna bırakılmış. O baskı altında bırakın aşık olmayı, küçük bir sevgi sözcüğü
duymaya bile hakları olmadığına inandırılmışlar. Bunlar için kitaplar kaçış oluyor. Aşkı
konuşması, yaşaması mümkün değil. Kimsenin hışmına uğramadan yaşayabileceği tek
alan, o kitabın sayfaları. Bir de, aşka inanan ama ümidini kesmişler var. Onlar da, böylesi
zor şartlarda bile olabilecekse, neden ben de başaramayıp diyerek cesaret bulan kadınlar.
Türkiye’de bir kadının cinselliği rahatlıkla yazabileceğine inanıyor musunuz, siz en rahat
yazanlardansınız ama sizin de sınırlarınız var mı?
Evet, ben yazıyorum ama ben hayatın her alanında zariflikten yanayım. Yazarken de aynı
duyguyla yazıyorum. Benim cinselliği anlattığım satırlarda, yüksek sesle okunamayacak
tek bir cümlem yoktur. En erotik sayfamda dahi… Dolayısıyla çok rahat anlatıyorum.
İnandığım şekilde anlatıyorum bunu da.
Ayşe Kulin’in Veda’sı da dizi oldu, romandan saptılar ve dizi erken bitti. Sizin böyle bir
kaygınız var mı, romandan sapılmasına itirazınız olacak mı?
Bunu senaryo yazan biri olarak, iyi biliyorum. Onların benim gözümden romanı görmüş
olmaları çok önemli. Fakat baştan şunu kabul etmek lazım ki, roman diliyle senaryo dili
bambaşka. Kitapta anlattığınız ama ekranda gösteremeyeceğiniz hiçbir şeyin sinema dili
açısından anlamı yok.
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Pamir Bezmen’i ve Tolga Savacı’yı hayatınızdaki yerleri bakımından bir cümleyle anlatmanızı
rica etsem ne dersiniz?
Pamir benim patronum, öğretmenim olarak başladı. Sevgilim oldu, kocam, çocuklarımın
babası, sırdaşım, yoldaşım, çocuğum oldu. O, 1974’le 2009 arasındaki Nermin’in aşkı.
Sevgisi hala orada ama kendisi yok. Sonra Tolga, içimdeki o aşka, acıya, incinmişliğe
hürmetle saygı duyan, olgun, kompleksleri olmayan, çok dürüst, hayatın etikleri itibariyle
aynen Pamir’inki gibi bir çizgide duran biri. Onu benim ikinci şansım, yeni miladım olarak
görüyorum. Birbirleriyle kıyaslamak hiç yapacağım bir şey değil.
Siz çok güzel bir kadınsınız. Alışveriş, süs püs, kuaför hayatınızın neresinde?
Hayatımda yoklar. O anlamda iyi örnek olmuyorum aslında. Kendine vakit ayıran kadına
da çok saygı duyuyorum ama benim zamanım çok kıskanç, öyle hissediyorum. Zamanla
yarışır gibi yaşıyorum. İki sayfa daha yazıyor olmak benim için, berberde harcayacağım
zamandan daha değerli. Manikürümü, pedikürümü kendim yapıyorum, saçımı kendim
tarıyorum. O zamanı kazanmış oluyorum. Zaman namussuz biraz, size ipucu vermiyor ki!
Nermin Bezmen’in hayattaki en büyük korkusu ne?
Sevdiklerimi kaybetmek. Allah bana çocuklarımın ve torunlarımın acısını yaşatmasın.
Yaşlanmaktan, ölmekten korkmuyorum. Üretemeyeceğim, atıl kalacağım günden
korkuyorum.
Cinsel içeriği hayli fazla olan, Grinin Elli Tonu kitabının bu kadar okunmasını neye
bağlıyorsunuz?
O kitaba şöyle bir göz attım. Yıllar evvel, Amerika’da yapılan bir istatistiği hatırlattı bana.
Orada, kadınların en büyük fantezisinin bir Kızılderili Reisi ya da Arap şeyhi tarafından, at
sırtında kaçırılıp tecavüze uğramak olduğu ortaya çıktı. Şimdi, bu fanteziyi kuran kadınlar
herhalde tüm tecavüzcüleri Hollywood starları gibi sanıyorlar. Elbette fantezi bu korkuyu
engeller. Ama ben son dönemde, şu hastalık gibi yayılan vampir filmlerinde de aynı şeyi
görüyorum. Kendine hükmeden bir erkek, öldürmeyecek kadar acı verecek, yönlendirecek,
rencide edecek, ruhen ezecek, sonra da öptüğü için seven erkek, seks yaptığı için aşık adam
olacak. Kadınların alt kültürünü irdelemek lazım. Benim için bu bir efendi-esir ilişkisidir. Aşk
olamaz. Ama bunu aşk sanacak kadar sevgiye, aşka aç kadınlar var demek ki. Öyle olunca
da okuyacaklar tabii.
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Bezmen, 1954 yılında Antalya’da dünyaya geldi.
Maçka İlkokulu’nu bitirdi. Atatürk Kız Lisesi’nde
okurken, dernièrve année sınıfta AFS bursuyla
Amerika’ya gitti. Dönüşte Sultanahmet Sevk ve
İdarecilik Yüksek Okulu’na devam ederek 1974
yılında mezun oldu. 1975 yılının Oacak ayında
21 yaşındayken, yanında çalıştığı 39 yaşındaki
iş adamı Pamir Bezmen’le evlendi. İki çocuğu
oldu. 29 Ocak 2009’da eşini kaybetti.
Bezmen televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı
ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürüttü; gelenekli
Türk sanatları ile ilgilendi. Kendi atölyesinde
yetişkin ve çocuklara resim dersi verdi. Popüler
edebiyat dalında rağbet gören kitaplar yazdı.

84

85

gezi-yorum

Martı Şubat 2014

Meksika:
Maya ve
Aztek’lerin
Vatanı
Sema Büyüksıvacı

Bundan iki yıl evvel gezgin liderimiz Zuhal Apaydın’ın ofisinde
sohbet ederken Meksika’ya gezi ayarlıyorum haberin olsun
dedi. Tabi bende her zaman ki gibi düşünmeden evet gelirim
dedim. Çünkü uzun uçak yolculukları hep ertelemiştim.
Uçakta uzun süre kalmak beni hep bunalttığından hala Amerika’ya gitmedim.
Artık Meksika’ya gittiğime göre Amerika daha yakın geliyor bana kendimi alıştırmaya
başladım. Hele de dönüşte Cancun’dan İstanbul’a gelmek 35 saatlik bir yolculuktan sonra
her yer yakın gelmeye başladı. Meksika’nın benim için anlamı büyüktü. Yıllar evvel kızım
Rotary kulübünün Exchange programı ile İtalya’ya gittiği sene bende de Meksikalı genç bir
kız kalmaya geldi. Bu güzel kızımın adı Valeria idi. Bir sene boyunca benimle birlikte kaldı.
Meksika’nın Chihuahua eyaletinden gelmişti. Bilmediği bir ülkeye tanımadığı bir ailenin
yanında kalmaya gelmişti. On beş yaş ergenliğin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan
genç bir kız ailesinden uzakta tanımadığı bilmediği bir eve geliyordu. Aslında onun için bir
şanstı. Çünkü benimde bir kızım vardı. O da yabancı bir ailenin yanına gitmişti. Kızımın
şansı İtalyan Lisesinde okuduğu için İtalya’yı ve insanlarını az çok tanıyordu.
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O da geldiğini sabah erkenden otelde olacağını yazdı. Sabah kahvaltıdan sonra beklemeye
başladım. Sonunda buluşmuştuk. Birbirimize sarılarak biraz ağlaştık ve sohbete başladık.
Sonra otobüsümüzün kalkacağını ilk durağımızın Antropoloji müzesi olduğunu öğrendik.
Arkadaşlarımla Meksikalı kızımı tanıştırarak bütün gün bizimle olacağını söyleyerek
gezimize başladık. Dünyanın en iyi müzelerinin arasında gösterilen bu müzede rehberimiz
eşliğinde gezmeye başladık. Girişte Meksika ülkesinin yerleşim olmadan evvel ki halinin
resmi vardı. Başka bir resimde de Meksika’lı ilk insana ait resim vardı. Omuzunda sopa
ucunda küçük bir torba uzaklara bakan arkadan bir resim. Kısa boylu, boyun bölümü
nerdeyse yok, biraz kambur sanki bir maymuna benziyordu.
Meksika ülkesinin etrafı su olduğundan kanal sistemi şeklinde yerleşim yapmışlar. Çok
ilginç bir oluşum şekliydi. Ufak ufak arsalar birleşerek ülkeyi oluşturmuşlar. Etraf su
olduğundan tarımcılık yapılmış. Müze çeşit çeşit bölümlerden oluşuyordu. Mayaların,
Azteklerin, Takvimlerin, Güneş ve Ay tapınakları, Rahiplerin giydiği gömlek şeklindeki
kolyeler, El Creador insanları çarpan tanrı, Taştan Heykeller o kadar çok tu ki, neyin ne
olduğunu akılda tutmak imkansızdı. Beş Güneş tanrısı her biri bir zamanı temsil ediyordu.
Güneş, Yağmur, Rüzgar, Ateş gibi… Güneş ve Akşam iki ayrı tanrı. Çünkü biri güneş diğeri
ölü tanrıydı. Kuş tüyünden kocaman bir taç gördüm. Sorduğumda devlet adamları ve
rahipler önemli günlerde başlarına takarlarmış.

Ama Meksikalı bir kız için burası aynı değildi. Bende elimden geldiği kadar annelik yaptım.
O da beni annesi olarak gördüğünden yıllar geçmesine rağmen her daim arayıp hatırımı
sordu. Hep annem olarak hitap eder ve beni Meksika’ya çağırırdı. Sonunda olmuştu.
Ben geleceğimi söylediğimde çok sevinmişti. Biz Mexico City şehrine gideceğimizi
söylediğimde o da geleceğini söyleyerek plan yapmaya başladık. Ama ancak bir gün
benimle olabilecekti. Çünkü okulu vardı.
Bayraklarındaki renklerin anlamı ise, kırmızı Savaşı, yeşil rengi Özgürlüğü,
beyaz renk ise sağlığı temsil ediyormuş.
Meksika yolculuğumuzun zamanı gelmişti. İlkönce Frankfurt’a uçacaktık. Oradan da Mexico
City şehrine 12 saatlik uçak yolculuğumuz vardı. Benim için işkence başlamıştı. Seyahate
çıkmadan bir gün evvel Vale’yle yazışarak hangi saatte ve hangi otelde olacağımı bildirdim.
Çünkü O da başka bir şehirden uçakla buraya gelecekti ve otelde beni bulacaktı. Yıllar
sonra birbirimizi göreceğimiz için çok mutluyduk. Sonunda uzun ve yorucu yolculuktan
sonra otelimize vardık. Yatağa yatmak o an benim için ifade edilemez mutluluktu.
Ama önce Vale’ye ulaşabilmem için hemen internet almam gerekiyordu.
WhatsApp’tan yazışarak geldiğimi bildirdim.
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Bayraklarındaki renklerin anlamı ise, kırmızı Savaşı, yeşil rengi Özgürlüğü, beyaz renk
ise sağlığı temsil ediyormuş. Ortadaki kuş da kartal. Yılan’ın hikayesi de çok ilginçti.
Aztekler kuracakları yerleşim yeri için aranırken, Allah’tan bir vahiy geldiğine inanırlar ve
buna vahiye göre, onlar yeri, gölün ortasındaki kaktüs üzerinde bulunan kartalın yılanı
yediği yer olarak kabul etmişler ve bu yeri bulunca da (bu yer Mexico City’dir) buraya
yerleşmişlerdir. Müze o kadar büyüktü ki, değil üç dört saat bir günde zor bitecekti.
Ama bizim zamanımız kısıtlı olduğundan programa uymak zorundaydık. Vale’yle beraber
kahve içecek yer ararken oraya ait bir tatlı gördüm. Bana mısır unundan yapıldığını
çok güzel olduğunu söyleyince hemen kahvenin yanında alıp yuttum. Çok beğendimi
söylemeliyim. Buradan çıkarak Xochimilco yüzen bahçelere doğru yola çıktık. Birbirinden
renkli Trajineras adlı teknelerle nehirde gezerken yemeğimizi yiyecektik. İki ayrı tekneye
yerleştik. Buraya özgü yemekleri tadarken, müzik yapan Marakeş’ler başka teknelerde
bizlere şarkı söylüyorlardı. Şarkılar bitince hediyelik eşya satan tekneler yanımıza yaklaşıp
satış yapmaya çalışıyorlardı. Atmosfer hem büyülü hem de egzotikti. Değişik çiçekler
nehrin kenarlarında rengarenk teknelerle çok keyifliydi. İki saatin geçtiğini anlamadık.
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Heykeller o kadar çok tu ki, neyin ne olduğunu akılda tutmak imkansızdı. Beş Güneş
tanrısı her biri bir zamanı temsil ediyordu. Güneş, Yağmur, Rüzgar, Ateş gibi… Güneş ve
Akşam iki ayrı tanrı. Çünkü biri güneş diğeri ölü tanrıydı. Kuş tüyünden kocaman bir taç
gördüm. Sorduğumda devlet adamları ve rahipler önemli günlerde başlarına takarlarmış.
Bayraklarındaki renklerin anlamı ise, kırmızı Savaşı, yeşil rengi Özgürlüğü, beyaz renk ise
sağlığı temsil ediyormuş. Ortadaki kuş da kartal. Yılan’ın hikayesi de çok ilginçti. Aztekler
kuracakları yerleşim yeri için aranırken, Allah’tan bir vahiy geldiğine inanırlar ve buna vahiye
göre, onlar yeri, gölün ortasındaki kaktüs üzerinde bulunan kartalın yılanı yediği yer olarak
kabul etmişler ve bu yeri bulunca da (bu yer Mexico City’dir) buraya yerleşmişlerdir. Müze
o kadar büyüktü ki, değil üç dört saat bir günde zor bitecekti. Ama bizim zamanımız kısıtlı
olduğundan programa uymak zorundaydık. Vale’yle beraber kahve içecek yer ararken
oraya ait bir tatlı gördüm. Bana mısır unundan yapıldığını çok güzel olduğunu söyleyince
hemen kahvenin yanında alıp yuttum. Çok beğendimi söylemeliyim. Buradan çıkarak
Xochimilco yüzen bahçelere doğru yola çıktık. Birbirinden renkli Trajineras adlı teknelerle
nehirde gezerken yemeğimizi yiyecektik. İki ayrı tekneye yerleştik. Buraya özgü yemekleri
tadarken, müzik yapan Marakeş’ler başka teknelerde bizlere şarkı söylüyorlardı. Şarkılar
bitince hediyelik eşya satan tekneler yanımıza yaklaşıp satış yapmaya çalışıyorlardı. Atmosfer
hem büyülü hem de egzotikti. Değişik çiçekler nehrin kenarlarında rengarenk teknelerle çok
keyifliydi. İki saatin geçtiğini anlamadık.
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Frida Kahlo: Tutkunun ve Acının hikayesini
yaşamış...
Buradan Frida Kahlo’nun müzesine
yani doğduğu ve yaşadığı eve gitmeye
yollandık. Otobüste giderken rehber
Frida’nın hayatını anlattı. Frida’nın babası
kızının çalkantılı evliliği ile ilgili Güvercinle
Filin evliliği olarak nitelendirmiş. Frida’nın
evi mavi ev olarak anılıyor. Bahçesinde
çok çeşitli egzotik çiçekler ve ağaçlarla
doluydu. Alt katta mutfak oturma odası,
Fırınlar üst katta çalışma odası resim
yaptığı yer, kütüphanesi ve öldüğü
yatağı bulunuyordu. Stüdyosu öldüğü
zamandaki gibi bırakılmış durumdaydı.
Protez ayağı da oradaydı. Duvarlarda
resimler, kuru kafalar, ölüler festivalinde
kullanılan heykeller vardı. Yattığı
yatağında şalı ve maskesi bulunuyordu
ve yatağının üstünde aynası vardı.
Yattığı yerden resim yaptığı için ayna
koydurtmuş. Duvarlarda çeşitli yazılar
vardı. İngilizce bir yazısı vardı. Çok
ilgimi çekmişti. Sizlerle paylaşıyorum…
“Perhaps they are waiting to hear my
cries of ‘how much it means to suffer’
with a man like Dieago. But I dont think
that the banks of a river suffer by letting it flow…Frida” Türkçe anlamı;
“Onlar, Dieago gibi bir adamla ‘acı çekmenin anlamının ne kadar olduğunu’ benim
ağlaşmalarımdan duymak istiyorlar belki de, ama ben nehir kıyısının nehrin akışına
izin verdiği icin acı çektiğini sanmıyorum.”
Bir dönem Rus yazar Troçki’de bu evde birlikte yaşamışlar. Başka bir yazıda da “Ayak sana
ihtiyacım yok. Akıl kanatlarım var…” Acı dolu bir hayatı olan kadının evini gezerken aşkını ve
sanatına olan hayranlığını hissetmemek mümkün değildi. Müzenin mağazasından alışveriş
yaparak hüzün dolu bu yerden ayrıldık.
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Akşama kadar Vale’nin bizimle birlikte gezmesi hepimizi çok mutlu etmişti. Çünkü
anlamadığımız yerlerde devreye girip elinden geldiğince bize yardımcı olmuştu. Otele
döndüğümüzde Vale’nin gitmesi gerekiyordu. Sarılarak ve ağlaşarak birbirimizden ayrıldık.
Biraz dinlendikten sonra yerel bir lokantaya gidip Marakeş’lerin eşliğinde müzik dinleyerek
yemeğimizi ve yerel biradan içtik. Otelimize yakın olduğu için yürüyerek döndük. Yorucu ve
mutlu bir günden sonra ikinci güne hazırdık. Kahvaltıdan sonra Teotihuacan Piramitlerini
görmek üzere yola çıktık.
Piramitlere gelmeden önce Kaktüsten neler yaptıklarını göstermek için kaktüs bitkileriyle
dolu olan bir yere geldik. Bu bölgede karabiber ağaçları da çokmuş. Bir kaktüsün içinden
75 tane iğne çıkıyor. İğnenin altından da iplik çıkıyor. Bu medikalde kullanılıyor.
Kalemle yaprağın içine yazdı sonra da yaprağı ayırdı ortaya kağıt çıktı. Sonra yaprağı yapıştırdı
yaprak yok oldu Aloe Vera olarak kullanıldığını çıkarılan panzehirle ruj, boya kozmetik ürünleri
yaptıklarını söyledi. Tekilanın kökünde de su olduğundan yani şeker kamışına benziyordu.
Ondan da tekila içkisini yaptıklarını anlattılar. Sonra bu sudan elde ettikleri organik bir sudan
ikram ettiler. Tadı ananas suyuna benziyordu. Sıra tekila ve tekila likör tatmalarına sıra gelmişti.
Turdaki herkesin çok hoşuna giden bir bölüm olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Tabi
ki tekila ve liköründen almadan hiçbirimiz ihmal etmedik.
Buradan tapınaklara giderken otobüste rehberin anlattıkları söyle idi; Burada söylendiğine
göre Ay ve Güneş tapınakları vardı. Meksika körfezinden Teotihuacan’lar gelmiş.
En yüksek yerine bu tapınakları kurmuşlar. Her iki piramidin uzaktan aynı yükseklikte
olduğunu zannediyorsun ama güneş piramidi daha yüksekmiş. MÖ 150 yılında kurulmuş.
MS 650 yıllarında yok olmuş. 200 bine yakın kişi yaşarmış. En kalabalık şehirlerden biriymiş.
Kazılarda 40-60 yaşları arasında gömülü insanlar bulunmuş.
Burada apartmanlar sağlı sollu varmış. Uygarlık bir yerde başlamış ve bitmiş.
Güneşin doğuşu piramidin üstüne geldiğinden batarken de bir mağaranın girişine
geliyormuş. Buna yaradılış efsanesi demişler. Yılanın deri değişimi yeniden dünyaya gelişi
temsil ediyormuş. Tapınaklarda gezerken alışveriş yapma imkanımız vardı.
Hepimiz Aztek takvimi ve heykellerden aldık. Buradan çıktıktan sonra Guadalupe tapınağına
gittik.
Dünyanın ikinci hac yeri olduğunu Meryem Ana’nın ikincisinin Amerika’da üçüncünün de
burada olduğu söyleniyormuş. Her yılın 12 Aralığında buraya dört milyon kişinin geldiğini
Katolik Kilisesinin 1492 yıllarında yapıldığını değişik renklerde bardaklarda mumlar getirdiklerini
ve yaktıklarını söylediler. Zaten kiliseye giderken her yerlerde bunları görebiliyorsunuz.
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Bu haç yerinin hikayesi de şöyle; Halktan biri bir ses duyuyor bunun Meryem’in sesini
duyduğunu ve gördüğünü Meryem’in bizi korumak için buraya geldiğini söylediğini anlatır.
Halkta git söyle inanmamız için bir mucize yapsın derler. Meryem Ananın resminin olduğu
yerde Gül bahçesinden gül topladığını görüyorlar Çuvaldan dökülen güllerle o resim oluşuyor.
Sonra sel oluyor, yarıya kadar her yer sular altında kalıyor ve sular çekilince halk inanıyor.
Böyle bir hikaye anlattı rehber. O yüzden burası Katolikler için çok kutsal… Zaten halka
bakarsanız daha kilise ya da katedral bahçesi ve kapısından haç çıkartmadan geçmiyorlar.
Daha sonra Garibaldi meydanını gezerken Marakeşleri görebilirsiniz.
Zocalo meydanında müzik dinleme yerleri var. Her yerde hediyelik eşya satan sokak satıcılarını
görebilirsiniz. Ayrıca Şaman olan yerliler tütsülerle yolların kenarlarında isteyen halka çeşitli
otlarla ve ritüellerle dua yapıyorlar. Çok egzotik geldiğini söylemeliyim. İçlerimizden bazı
arkadaşlarımızın tütsü yaptırıp bu ritüelleri izlediğimizi söylemeliyim. Akşama yerel folklor
ve müzik gösterisini izlemek için Garibaldi meydanına gittik. Çok eğlendik… Mexico City
şehrini beğendiğimi pek söyleyemeyeceğim. Çünkü çok çirkin binalarla kaplı ve izbe. En
güzel yerleri Garibaldi ve Zocalo meydanı. Kaldığımız otel şehir merkezine yakın olduğundan
rahatlıkla istediğimiz bir yere gidebilmiştik. Çok fazla yemek yerleri ve müzik yerleri var. Çok
çeşitli kaktüsler hem de kocamanlar.
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Rehber de onları gören polisin eşkâllerini aldığını bunun gerçek olduğunu söyledi. Bu o
gün boyunca alay konusu olduğunu söyleyebilirim. Ve arkadaşlarımız gerçekten otobüsten
inmeyerek diğer arkadaşlarının dönmelerini beklediler. Bu bizim için unutulmaz bir anı olarak
kaldı. Akşama kadar bu konuyla bayağı hikayeler üretip eğlendiğimizi tahmin edersiniz.
Turumuz toplam 16 gün sürdü, yazmaya devam edeceğim. Anlatmak istediğim çok şey var,
beni takip edin, gezme fırsatlarını kaçırmayın...

Çok yüksek binalar yok ama gece pek tekin
değil. Çok da ucuz olduğunu söyleyebilirim.
Çoğu şehir dışında alabildiğine yeşil kaktüs
ve mısır tarlalarıyla kaplı. Hani eski western
filmlerindeki gibi kurak ot bir yer değil
Mexico City. İlginç bir şehir insanların rengi
esmer ve kısa boylular… Burada 3. Tapınağı
gezmeden önce beş arkadaşımız Ay
tapınağını gezerken girilmemesi gereken bir
yere girdikleri tespit edildiğinden bu bölgeye
gelirken rehber bu arkadaşlarımızı otobüsten
dahi indiremeyeceğini eğer görülecek
olurlarsa kokardını iptal edeceklerinden rica
da bulundu.
Fakat ilkönce arkadaşlarımız bunun bir şaka
olduğunu sandılar ve çok saçma olduğunu
söylediler. Çünkü Ay tapınağında kamera
sistemi yoktu bizleri nasıl teşhis ettiler
dediler.
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Mutluluk
Yolculuğun Kendisidir...

Başak Tecel
@basaktecer

“Paradoks: Hayat bir gizemdir. Onu çözmeye çalışmakla vakit
kaybetme….
Mizah: Mizah duygunu koru. Özellikle zor durumlarda sınır
tanımayan bir güçtür.
Değişim: Hiçbir şey asla aynı kalmaz…”
Dingin Savaşçı filminden replik.

Paradoks

Paradoks, bir nevi çelişkidir. Düşündüğünle, hayal ettiğin arasında gerçekleşen bir
tezatlıktır. Küçükken hayal kurarsın harika bir yaşamın olacak diye… Sonra hayat sana
yavaş yavaş hayal kırıklıkları verir. Aşkta, ailede, işte vs …
Güçlü insanlara zor sınavlar, zayıflara kolay yaşamlar gelir gibidir. Anlayamazsın. Tanrım
dersin içinden : “Neden?” “Haksızlık bu!”
Genç kızken 35 yaşında 3.5 yaşındaki kızımla tek başıma kalacağım hiç aklıma gelmezdi
mesela. Ve onu tek başıma büyütmek zorunda kalacağım…
Kariyerimde hızla ilerken ve genel müdür yardımcısı iken birdenbire işsiz kalacağım.
Ya da annemin birden bire kanser olup, öleceği…
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Oysa kutsal gücün kurduğu bir dengedir bu. Ve sen o büyük resmi göremezsin.
Sana paradoks gibi gelen, aslında kendi içinde bir dengedir.
İşte bununla vakit kaybetme diyor ilk kural…
Kabul et ve cebinde ne kaldığına bakarak, yürü…
“Cebimde neler var: Harika gün batımları var. Bitişi anlamak için. Ya da güneşin doğuşları…
Ölümler var, yaşamın kıymetini bilmek için. Acılar var, hatalar var,
Ders almak ve gelişmek için… Cembe, abua var, Sesi duymak için…Dostlar var,
Sevmek ve paylaşmak için…
Nefes var, hayat var. Öğrenmek ve var olmak için…
En önemlisi; anne olmak var. Büyümek için… Ya sizin cebinizde neler var?”
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Mizah:

Üvey babamı ( asla değildi o babamdı) gömdüğümüz gün 2 kız kardeşim, annem eve
geldik. O zamanlar ben 19 yaşındayım.
Annem, bu evlilikten önce babamla evlenmiş ve o da ölmüştü bir deniz kazasında..
Hepimiz ağlarken bir anda ;
“Anne, lütfen artık evlenme, kimle evlensen ölüyor” dedim…
2 saat katıla katıla güldük bir cenaze evinde.
Güney Afrika’dan döneli birkaç hafta olmuştu. Yıl 2001, ocak ayı… Sabah bir arkadaşımla yemeğe çıktım. Eve döndüğümde TV’yi açtım. Kemal Derviş konuşuyordu. Dolar alıp
başını gitmiş ve ülke büyük bir ekonomik krize girmişti.
“Geldik yine krizlere” dedim içimden. “ Başak, neden korkuyorsun ki; işsiz kalma riskin
sıfır, hali hazırda işsizsin” dedim.
Sonra kendime bir kahve yaptım. Kanalı değiştirdim. National Geographic’te bir belgeselde şu sahne vardı. Everest’e ilk tırmanan kişiye sormuşlar:
“Neden tırmandınız?”
Cevap: “Çünkü orada duruyordu.”
Mutlu olmayı bilen insanlardansanız, hayatla dalga geçmeyi de biliyorsunuzdur. Bazen, şeytanın buna çok sinirlendiğini düşünürüm. Çünkü deli, deliyi görünce çomağını
saklarmış.

Değişim:

Bu anlatamayacağım kadar basit. Fotoğraflarına bak. Geri dönüp seçtiğin giysilere,
aşklara, müziklere vs…
Hala aynılarını mı tercih ediyorsun?
Evet, diyorsan içinden. Esne! Çünkü esnemezsen kırılırsın!
“Yapamam” dediğim her şeyi yapabildiğimi görüyorum. Ya da “kesin yaparım “ dediklerimi artık yapmadığımı…
Artık hayatın siyah ya da beyaz değil, ara tonları da olduğunu anlıyorum. Ve insanların,
elbette kendimin de…
Doğaya bak. Her gün her şey ne kadar değişiyor.
Ne aynı kalıyor ki?
Mutluluk yapılır, mutlu olunmaz…
Yemek gibi. …
Hangi malzemeden ne kadar kullanıp, hangi ortamda ve ne kadar süre ile pişireceğinizi
bilmezseniz yemeğin tadı iyi olmaz. Bir de yemeği tadanın damak lezzeti vardır. Onların damak lezzetini göz ardı ederseniz, dünyanın en iyi yemeğini yapsanız beğenilmez.
Bence mutluluk da böyle bir şey.
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Paylaştığınızda bir anlam kazanan, yapmayı seçtiğiniz harika bir yemek gibi….
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Gazetecilik
Bağlamında

“The Help”
Bahanur Dervişoğlu
The Help, 1960’lı yılların başında Afro-Amerikan İnsan Hakları
Harekati’nin (Brach, 1988) başladığı bir dönemde, gazetecilikten
yeni mezun olmuş Eugenia Phelan’ın (Skeeter) Mississippi
Jackson’da yaşayan siyahi yardımcıların hayatını, onların
gözünden kaleme almak istemesini anlatır.
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Filmde daha çok Skeeter olarak karşımıza
çıkan Eugenia, Jackson’da yaşayan diğer
kadınlardan ve yaşıtlarından oldukça
farklıdır. Bugüne kadar kendini kariyerine
adamış, gerçekten bir gazeteci ve yazar,
ya da kendisinin deyimiyle “gazeteci-yazar”
olmak istemiştir. Skeeter erkeklerden,
evlilikten ve çocuk sahibi olmaktan çok
kariyer yapmak ister ve mezun olur olmaz
Jackson Gazetesi’ne iş başvurusuna gider.
Daha önce okulda deneyim kazanmış
olan Eugenia, bu kez gerçek bir gazetede
bir pozisyon umut eder. Filmin henüz
başlarında şahit olduğumuz bu sahnede
toplumsal cinsiyet rollerinin medya alanında
da kadın işi ve erkek işi denilen işleri nasıl
konumlandırdığını görüyoruz.

Zira yazı işleri müdürü Skeeter’ın referansına
ve özgeçmişine baktıktan sonra, kendisine
Bayan Mryna’nın Temizlik Tavsiyeleri Köşesi
verilir çünkü temizliğin ve bu tür tavsiyelerin
“kadın işi” olduğu düşünülür. Filmin içindeki
1960’lardaki Amerika’ya baktığımızda da
kadın-erkek rollerinin keskin çizgilerle
ayrıldığını görürüz. Beyaz kadınlar erken
yaşta evlenir, çocuk yapar ve erkekler de eve
ekmek getirenler olarak adlandırılır. Beyaz
kadınların sosyal hayatı dini yardımlaşma
dernekleri, evlerinde yaptıkları briç günleri
ve çocuk gezdirmeleriyle sınırlıdır.
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Skeeter’ın kitap yazmaya başlamasına sebep olan asıl eleştirel hayat ise siyah kadınların sahip
oldukları hayattır. O dönemde Amerika’da Ku Klux Klan ve benzeri ırkçı grupların siyahlara
saldırıları, siyahların Martin Luther King etrafında gerçekleştirdikleri politik mücadeleler filmde
bize sezdirilerek dönemle ilgili bilgi vermiştir. Ancak o dönemde belki de unutulan en önemli
şey siyah kadınların sessiz ve bir kenara atılmış hayatıdır. Siyah kadınlar hem siyah erkekler
tarafından ezilir hem de beyazlar tarafından. Büyükannelerinin bile köle olduğu, doğdukları
andan itibaren iyi bir eve yardımcı olarak girmeleri ve para kazanmaları gerektiği söylenen
bu kadınlar dışarıda düşük ücretle, insani koşulların altında, ezilerek ve aşağılanarak yaşarlar.
Skeeter’ı harekete geçiren de bu kadınların medyadan uzak, insanların bilmediği gizli hayatıdır.

Skeeter aslında o dönemde yaşayan beyaz feministlerin unuttuğu bu hayatı deşifre etmek ve
siyah kadınların sesi olabilmek ister. Feminizmin belki de en büyük hatalarından biri tüm kadınları
aynı kefeye koymak ve hepsinin sorunlarına ortak çözüm getirmektir. Ortak çözüm ise mümkün
değildir çünkü beyaz kadınlar evden dışarı çıkıp iş hayatında yer almak isterken siyah kadınlar
kendi evlerinde oturmak ve çalışmak zorunda kalmamak isterler. Aynı ülkede, aynı zamanda
yaşayan bu kadınların sorunlarının ise ortak bir yanı yoktur,; dolayısıyla ırklarının farklılığına
dayanan bir toplumda ortak çözüm üretilemez.
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Skeeter, başarılı bir gazetecide olması
gereken en temel özelliklere sahiptir:
gözlem gücü ve yanlışlar karşısında
susmamak, aksine bunları açığa çıkararak
insan hakları ve demokratik değerlerin
arkasında durmak. Gazeteciler Medya ve
Etik Konseyi’nin 12. Maddesi gazetecilerin
hak ve ödevleri konusunda şunu söyler:
“ Gazeteci, şiddet, zorbalık ve savaş
kışkırtıcılığına araç olamaz. Barışı, ulusların
ve insanların kardeşliğini, eşitliğini savunur;
insanlar, topluluklar ve uluslar arasında
nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından
kaçınır. Ulusal bağımsızlık ve demokrasiyi
vazgeçilmez ilke olarak kabul eder.”

Skeeter, o zamana kadar kimsenin
hakkında konuşmadığı bu konuyu filmin
başkarakterlerinden biri olan Hilly’nin
evinde fark eder. Kimse siyah kadınların
hayatı ile ilgilenmez çünkü insanlara göre
bu onların işidir. Siyah kadınlar da bunun
hakkında fazla konuşmazlar. Onlara göre
bu büyükannelerinin bile yaptığı, gördükleri
ve bildikleri tek iştir. Bunu gözlemleyen ve
rahatsız olan Skeeter ise harekete geçer ve
Elizabeth’in evinde yardımcı olan Aibileen’e
konuyla ilgili sorular sormaya başlar.
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1-Jim Crow Yasaları Amerikan Anayasası’nda 1876-1965 yılları arasında yer alan ırkçı bir
hukuk biçimidir. Eşitliğin beyazların ve siyahların farklı bir biçimde yargılanmaları şeklinde
olabileceğini savunan bu yasalar özellikle Amerika’nın güney eyaletlerinde uygulanmıştır.
Filmde Missisippi’de geçtiği için dönemle bir ilişkisi vardır.
2-Kaynak ve gazeteci arasındaki ilişki Gazeteci Meslek Etik İlkelerinde şu şekilde
belirtilmiştir: “Gazeteci, kaynaklarının gizliliğine ihanet etmez; saklı kalmak üzere
verilen bilgileri yayımlamaz; kaynağın yanıltmayı amaçlaması durumunda, kamu yararı
doğrultusunda hareket eder.”

“Ötekiler” ve habercilik
Aibileen, hayatı boyunca 17 çocuk yetiştirmiş, kendi çocuklarına yetişememiş ve oğlunu
yitirmiş siyah bir kadındır. Oğlunun başına gelenlerden sonra içine kapanmış, günlükler
yazmaya başlamış ve kendini Elizabeth’in bebeği Mae’ye vermiştir. Elizabeth’in kötü
davrandığı, ilgilenmediği Mae’ye oldukça değer veren ve onu çok seven Aibileen başta
Skeeter’dan korkar. Çünkü o dönemde siyahların ve beyazların eşitliğini konuşmak, bu tür
yayınlar yapmak yasaktır (Foner, 1991). Konuşursa hem kendi başı hem de Skeeter’ın başı
belaya girecektir. Aibileen Skeeter’ı başından savmak ister ve hiçbir siyah kadının bunu
istemeyeceğini söyler. Aibileen ayrıca bu röportajdan Jim Crow Yasaları’ndan1 daha çok
korktuğunu söyleyerek dönemin hukuku ile de ilgili bilgi verir. Skeeter ise Aibileen’in peşini
bırakmaz. Gazeteciler kaynaklarını bulma, onları ikna etme konusunda dikkatli olmalıdırlar.
Bazen kaynak kendiliğinden gazeteciye gelir (filmin ilerleyen sahnelerinde gördüğümüz
gibi) ancak çoğu zaman gazetecinin kaynağını kovalaması gerekecektir. Kaynakla gazeteci
arasında güven ilişkisi olması zorunludur çünkü kaynaklar güvenmedikleri gazetecilere
konuşmazlar. Gazetecinin bu yönden güvenilir olması, sözünü tutması ve karşısındaki
kişiye güven ve teminat vermesi gerekir. Bazen kaynaklar gizlilik kaydıyla bilgi verirler.
Gazeteci bu kurala uymak zorundadır.2 Aksi takdirde kaynağın hayatı ve haberin gidişatı
tehlikede olabilir.

kırılma noktası Hilly’in tuvalet projesidir. Hilly, kadınlar arasında sözü geçen, sözde
Hıristiyanlık değerlerine ve topluma bağlı ancak özünde oldukça ırkçı, kötü niyetli ve
istediğini elde etmek için elinden geleni ardına koymayacak bir kadındır. Hilly, siyahların
(filmdeki kullanımı “colored” yani Türkçedeki ırkçı anlamıyla “zenci”) beyazlarla aynı tuvaleti
kullanmamaları gerektiği çünkü siyahların onlardan daha farklı hastalıklar taşıdığını iddia
eder. Bu iddiasını daha da ileri götürerek bir proje hazırlar ve bunu gazetede yayınlaması
için Skeeter’ı da zorlar. Skeeter ise Hilly’i dinlemez çünkü gazeteci kimsenin keyfi için
haber yapmaz, yapmamalıdır. Gazeteci bir konuda yazmak için zorlanamaz, rüşvet kabul
edemez ve kimsenin hatırı için habercilik yapamaz. Skeeter da bu doğrultuda ilerler ve
yanlış bulduğu tuvalet projesini bültene koymaz.

Skeeter bu tehlikelerin farkındadır, bu yüzden de Aibileen ve Minny’e The Help adını
vereceği kitabının karakterlerinin isimlerini değiştirme taahhüdü verir. Jackson’ın adını da
Niceville olarak değiştirir, böylece insanlar kaynakların kim olduğunu ve nereli olduklarını
anlamayacak, yani kimseyi suçlayıp cezalandıramayacaklardır. Aibileen’in Skeeter’a
güvenmeye başladığı dönemde belki de Minny ve Aibileen’in artık susmaktan vazgeçtiği
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Aksine, durumun siyahi kadınlar için ne
kadar vahim olduğunu bir kez daha farkına
varır ve New York’taki bir yayınevinin
editörü olan Ms. Stein’a da durumla ilgili
şunları söyleyerek haksızlığı yazmak ve bu
konuda bir şeyler yapmak istediğini belirtir:
“Beyaz çocuklar siyah kadınlar tarafından
büyütülüyor ama 20 yıl sonra patron olan
bu çocuklar onların beyazların evlerindeki
tuvaletleri kullanmalarına izin vermiyor. Bu
sizce de çelişkili değil mi Ms. Stein?”
Burada
Skeeter’ı
harekete
geçiren
haksızlıktır. Gazeteci her zaman haksızlığa
karşı çıkmalı, zulme göz yummamalı
ve toplumdaki eşitsizlikleri göz ardı
etmemelidir. Gazeteci toplumdaki her
kesimin sesi olabilmeli, onların dertlerini
yansıtmalıdır. Aksi takdirde gazetecilik
belli bir politik kesimin güdümüne girer ve
onların oyuncağı olur. Dönemin Amerikan
gazetelerinin siyahilere yaklaşımı da bu
şekildedir. Filmde gördüğümüz televizyon ve
gazete haberlerinde siyahlardan bahsediş
biçimleri (colored) dönem medyasının
politikadan ne ölçüde etkilendiği konusunda
bize bir ipucu vermektedir. Medya muhalif
olmalı, hükümetin yanlış, ırkçı, ayrımcı,
cinsiyetçi söylemlerine karşı çıkarak
toplumun yanında yer almalıdır.
Editörün Skeeter’a söyledikleri ise haber
değerlerini anlamak açısından önemlidir.
Skeeter’dan daha önce duyulmamış, ilginç
ve çarpıcı bir şeyler yapmasını isteyen
Ms. Stein’ın söyledikleri bugün medya
dünyasında beklenen haber değerlerinin
aynısıdır.
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Haber kavramı ve değerleri teknoloji ne
kadar ilerlerse ilerlesin aynı kalır çünkü
haberi haber yapan şey onun ilginç, daha
önce duyulmamış ve güncel olmasının
yanı sıra çarpıcı olmasıdır. Haberle ilgili en
önemli değerlerden biri de doğruluktur.
Filmde editör Skeeter’dan 12 tane öykü
daha ister. Bunun üzerine Minny öykü
uydurabileceğini söyler. Ancak Skeetar ona
karşı çıkar çünkü haber doğru olmalıdır.
Yalan haber hangi koşulla olursa olsun
yapılamaz. Burada Skeeter’ın yaptığı doğru
bir gazeteciliktir.
Filmde birçok stereotip kullanımı olduğunu
görmekteyiz. Sadece siyahilere karşı değil,
Amerika’da yaşayan diğer azınlıklara karşı
da genel bir hoşgörüsüzlük atmosferi
mevcuttur. Skeeter’ın annesinin ona
“Meksikalı adam ayakkabını çıkar!” ve
“Kızılderili kadınlar gibi oturma!” demesi
filmdeki en belirgin stereotip kullanımlarıdır.
Bunun yanı sıra “aptal sarışın” rolünün
desteklenmesi de Minny’nin ikinci patronu
olan Celia’ya verilmiştir. Filmdeki kadınların
annelik hakkındaki düşünceleri de dönemin
tipik kadınını yansıtır. Henüz 23 yaşında olan
Skeeter’a evlenmesi için baskı yapılmasının
nedeni de budur. Nitekim annesi bunu
sözlü olarak da dile getirir: “Yumurtalıkların
ölüyor Skeeter! Ne zaman kendine bir eş
bulacaksın?”
Filmdeki
kaynak
kullanımına
ilişkin
söylenebilecek şeylerden biri de kaynakların
olaylar kendi kişisel hayatlarıyla örtüştüğü
ölçüde samimi ve gerçekçi olmalarıdır.
Filmde konu olan yardımcılar bu hayatı
birinci elden deneyimleyen insanlardır.

Hilly’nin ikinci hizmetçisinin tutuklanmasının ve siyah-beyaz çatışmalarının şiddetlenmesinin
ardından kaynaklar Skeeter’a gelmeye başlamıştır çünkü Skeeter bu kaynaklara güven ve
teminat vermiş, bu sözünü de tutmuştur. Filmin sonunda yardımcıların röportajlarından
oluşan The Help yayınlanmış, Aibileen ve Minny ile birlikte diğer kadınlar da kendilerine
düşen payı almıştır. Skeeter başarısının meyvesini onlarla paylaşarak onlara olan
minnettarlığını bu şekilde göstermiştir. Rüştünü ispatlayan Skeeter, New York’da
profesyonel anlamda çalışmaya artık hazırdır.

Bu da bize medyada çalışmanın kademeli olduğunu gösterir. İnsanlar bir anda ünlü
gazeteci, köşe yazarı ya da editör olmazlar.
Bu tür pozisyonlara deneyimle ve birtakım başarılarla ulaşılır. Skeeter ise dönem için
oldukça önemli, özgün bir kitap yazarak bu üne haklı bir biçimde kavuşmuştur. Kitabın
neden gazetecilik kapsamında değerlendirildiği merak konusu olabilir. Aslında kitap
dönemin en önemli gazetecilik ekollerinden biri olan The New Journalism’in bir örneğidir.
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uzaklardan
Amerikan Gazeteciliğinde yeni çağ: New Journalism
Yeni Gazetecilik, haber yazımı ve gazeteciliğin edebiyat çerçevesinde ve edebi bir dille
yapılması gerektiğini öngören bir gazetecilik ekolüdür (Hollowell, 1977). Bu isim ilk kez
1973 yılında Tom Wolfe’un makalelerinde kullanılsa da biçim olarak 1960’lı yıllarda ve
daha önceleri de kullanılmıştır. Ancak bu kullanım belirli bir ekol dahilinde yazılmadığından
bunlara yeni gazetecilik denmemiştir. Yeni Gazetecilik kuramının en önemli temsilcilerini şu
şekilde sıralamak mümkündür; Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman
Mailer. Yeni Gazetecilik özneldir çünkü dil kullanımı, kaynakların sözlerinin aktarımı ve
gazetecinin ya da yazarın yorumu haber ya da eser içerisinde hissedilir. Yoğun bir aktarım
vardır. Yeni Gazeteciliğin dayanaklarından biri de bu yoğunluğun okuyucuya verdiği edebi
zevkin yanı sıra gazeteciliğin kuru anlatımından kurtulmuş, yeni bir dil ve habercilik
olanağıdır. Yeni Gazetecilikle birlikte gazetecilerin yaratıcı yönleri de açığa çıkmıştır.
Böylece gazeteciler yazar kimliklerini de ortaya koyabilmişlerdir.
Yeni Gazetecilik nesnellik kavramına ters düştüğü için eleştiriler almıştır ancak bununla
birlikte bu akımı takip eden birçok yeni gazeteciler de türemiştir. 1960 ve 1970’li yıllarda
Amerika’da en popüler ekollerden biri olmuş Yeni Gazetecilik, nesnellik sorunsalı bağlamında
gazetelerde değil daha çok dergi ve kitaplarda kullanılmıştır. Bu ekole bağlı kalan dergiler
şunlardır: The Atlantic Monthly, Harper’s ,CoEvolution Quarterly, Esquire, New York, The
New Yorker, Rolling Stone.The Help filminde de Skeeter siyahi kadınların durumuna
gazetecilik merceğini takarak bakmış ve derlediği röportajları (röportaj hem edebiyat
hem de gazetecilik formudur) The Help adı altında toplayarak Yeni Gazetecilik ekolü
içerisinde bir yapıt vermiştir.
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Tür: Dram
Yıl: 2011
Süre: 146 Dakika
Yönetmen: Tate Taylor
Senarist: Tate Taylor, Kathryn Stockett
Oyuncular: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer
Özet;
1960’lı yıllarda bir Missisippi kentindeyiz. Kadınların bir sürü çocuk yaptıkları, siyahilerin
dönemin politik koşullarına gore ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri Jackson’da hayat
diğer güney eyaletlerinde olduğu gibi günlük güneşliktir; ta ki hevesli gazeteci-yazar Skeeter
siyahi yardımcıların hayatını keşfedene kadar. Bir grup yardımcıyla gizli toplantılar yapan ve
kadınların hayatını onların gözünden anlatan Skeeter, sadece dönemin siyahi harekatının bir
parçası haline gelecek olan The Help kitabını yazmakla kalmayacak, Jackson’daki insanların
hayatını da değiştirecektir. Kathryn Stockett’ın The Help adlı kitabından uyarlanan film
toplamda 47 ödüle layık görülmüş ve IMDB’de Tüm Zamanların En İyi 250 Filmi içerisinde
yer almıştır.
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15. yılını kutlayan Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası 2014 yılı boyunca klasik müziğin
dev isimlerini ağırlamaya devam edecek. Şubat ayı boyuncaysa İstanbullu müzikseverleri,
pek çok ünlü müzisyenin vereceği konserler ve müzikaller bekliyor.

Piyanoya

Şarkı Söyleten Adam
İmge Özdemir

Ocak

ayında İstanbul’dan bir klasik müzik efsanesi
geçti. Müzik yaşamı boyunca Benjamin Britten,
Peter Sears, Rudolf Serkin ve Pablo Casals gibi
efsanelerle çalışmış olan Murray Perahia, Borusan
İstanbul Flarmoni Orkestrası ile birlikte 16 Ocak’ta bir
konser verdi. Son dönemde tüm Beethoven sonatlarını
düzenleme gibi önemli bir proje üzerinde çalışmaya
başlayan ünlü sanatçı, dört yaşında piyano çalmaya
başlamış.

31 Ocak-2 Şubat Stomp, 1 Şubat Buika, 22 Ocak-9 Şubat Cats, 6 Şubat Estralle Morento,
11 Şubat’ta Maxim Vengerov & Polonya Oda Orkestrası, 16 Şubat Nana Mouskouri,
18 Şubat’ta Dionne Warwick, 22 Şubat Andrea Bocelli, yine aynı gün 22 Şubat Ennio
Morricone, 25 Şubat’ta İMA, 27 Şubat BİFO & Valeriy Sokolov benim kaçırmayıp, tavsiye
edeceklerim.
Hayatımızı müzikle güzelleştirip, yaşanılır kılmaya, tüm çirkinlikleri sanatla aşmaya hiç
durmadan devam...

İlk konseriniyse 1973’de Aldeburgh Festivali’nde vermiş. 40 yılı aşkın kariyeri boyunca,
zengin diskografisiyle defalarca Gramophone Ödülü kazanan sanatçı, çok kez aday
gösterildiği Grammy Ödülü’nün de iki kez sahibi oldu.
Amerikalı piyanist Murray Perahia olağanüstü kariyeri boyunca hemen hemen tüm önemli
uluslararası müzik merkezlerinde en iyi orkestralarla çaldı.
Ünlü Academy of St Martin in the Fields topluluğunun da sürekli konuk şefi olarak ABD,
Avrupa, Japonya ve Güneydoğu Asya’da da konserlerine devam ediyor.
Şef Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO ile gerçekleşen Lütfi Kırdar UKSS’deki konserinde
sanatçı, Schumann’ın piyano edebiyatına kattığı tek konçertosunu seslendirdi. Tamamı
dolu olan salon tarafından dakikalarca coşkuyla alkışlanıp, bise çağırıldı.
Perahia, “Tanrı’nın çiçeği” demekmiş. Anlamı çok hoşuma gitti, çünkü kendisi piyanoyu
Tanrısal bir armağanla çalıyor gibiydi. O çalarken hem piyanonun tuşlarından, hem
de içimizden kelebekler uçuşuyordu. Piyanoyu çalmakla kalmayıp, entrümanına şarkı
söyletiyordu adeta...
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Nafile
Dünya!

Nafile

Tiyatro!
Ayşe Erbulak

@ayseerbulak

Emre Kınay “çocuğumun rızkından çaldım” diyebilecek kadar
cesur bir şekilde dişinden tırnağından arttırıp, yel değirmenlerine karşı müthiş bir mücadele vererek yaşatmaya çalıştığı DURU
TİYATRO her gün elden gitme tehlikesi yaşıyor.

Ve Duru Tiyatro Oyuncuları sanki savaş yıllarındaymışçasına topların, tüfeklerin yaylım
ateşleri altında tiyatro yapma, perdeyi kapatmama mücadelesi veriyor.

Çünkü tiyatro toplumun aynasıdır, çünkü tiyatro anarşisttir,
çünkü tiyatro başkaldırıdır, çünkü tiyatro yaşam pınarıdır.
Zaten derin bir alt yapı eksikliği, kültürsüzlük ve bunun getirdiği varoş edebiyatının işgali
altında olan genç toplum için önemli bir kurumdur tiyatro.
Televizyonlardaki 3-5 popüler insanın kazandığı maddi güç ve şöhret çoğu gencin başını
döndürdüğünden zaten kısa yoldan başarıya yani paraya ve üne kavuşma isteğinin hiç bu
kadar güçlü olmadığı günümüzde gerçek sanat hunharca öldürülmeye çalışılıyor.
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NAFİLE DÜNYA
Içinde yer alıp oyunculuk yaptığım oyunu aşırı meth edecek kadar görgüsüz olmadığım
için NAFİLE DÜNYA ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Buyrun gelin seyredin, kararı
siz verin Oktay Arayıcı’nın bundan 40 yıl evvel yazdığı oyun nasılda güncelliğini korumuş.
Polislik mesleğine otuzlu yaşlarında başlamış, doğruluk ve adaletten asla vazgeçmeyen
bu sebeple de değişen ve yozlaşan topluma ayak uyduramayan Ramazan Komiserin
trajikomik hikayesi son derece eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.
Erdal Cindoruk, Emre Kınay, Selahattin Taşdöğen, Ayşe Erbulak (ben) Neslihan Yeldan,
Başak Akan, Burak Bayer, Orkun Başarır ve Tamer Serkan Subaşı sahnede 2 saat boyunca
yüksek performans sergiliyor.
Müzikler oyunun en başarılı noktalarından biri Bora Öztoprak yorumculuğu ve besteciliğin
yanı sıra muhteşem bir müzikal adamı olduğunu kanıtlıyor bu oyunla.
Ortada gerçek bir cinayet var tüm polisiye roman yazarlarının aklına bile gelmeyen ve
müthiş bir kurguyla sergilenen.

Dekor Selahattin Taşdöğen, kostüm Nihal Kaplangı.
Reji Emre Kınay
Geliniz ve izleyiniz bizi 30 saniyelik alkışlarınızdan mahrum etmeyiniz

Bilgisayarın başına oturup;
“bu ay Martı Dergisi Okurları için hangi oyunu ya da oyunları yazsam diye hülyalara
daldığım
da cep telefonuma kötü haber tez elden ulaşıverdi” – Almanya’dan tiyatrom gelecek, siz
şubat ayında çıkın. Diyordu kendini Voyvoda zanneden bir okul müdürü.
Oysa biz sahnede 9 , sahne arkasında 6 kişi ve önümüzdeki koltuklarda binlerce kişiydik.
Türkiye’nin çoğu yerinde ve Avrupa’da üç ülkede oynamıştık NAFİLE DÜNYA’ yı.
Tiyatro’nun diğer oyunu SONDAN SONRA başta “en iyi kadın oyuncu” olmak üzere bir
dolu ödülle taçlandırılmıştı.
Tiyatro Oyuncuları dünyanın en zor işlerinden birini yaparlar. Ücret almadan geçen uzun ve
meşakkatli prova süreci, hastalansan da, acılı da olsan sahneye çıkmak zorunda olduğun
bir rol vardır. Ve sahne her zaman dediğim gibi “er meydanıdır”. Sonunda aldığımız
“yevmiye” değildir bizi mutlu kılan. O son 30 saniyede aldığımız alkışlardır dayanılmaz
hazzı veren
O nedenle tiyatrolara gidin, evlerinize döndüğünüzde beş olarak geri gelin. Salonları
doldurun. Doldurun ki sanat yaşasın. Sanat yaşamazsa sizler de yaşamazsınız...
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Uzayda Kimse
Çığlıkları Duyamaz

Cem Karapolat
Alfonso Cuaron’un yedi sene aradan sonra çektiği ilk film,
Gravity (Yerçekimi- 2013), sinema salonlarına bomba gibi düştü
dersek abartmış olmayız.

7Gerek eleştirmenler gerek izleyiciler filmi yere göğe sığdıramıyor. Açıkçası ben de o öven
çoğunluktan biriyim. Bu ay sizlere başka bir film yazmıştım, ama Gravity’i atlamaya gönlüm
el vermedi. Ne de olsa bu tür eşsiz bir sinema deneyimiyle her zaman karşılaşamıyoruz.
Alfonso Cuaron’un kim olduğunu bilmeyenler için ufak bir özgeçmiş verelim: Y tu mamá
también (Ananı da- 2001), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter ve
Azkaban Tutsağı- 2004), Children of Men (Son Umut- 2006). Usta yönetmenin Gravity’den
önce çektiği bu üç film de çeşitli dallarda Oscar’a aday gösterildi ve birçok ödül aldı. Eğer
bahsi geçen filmleri izlediyseniz zaten Gravity’i dört gözle bekliyorsunuzdur. Eğer hiçbirini
izlemediyseniz şanslısınız, çünkü elinizde birbirinden güzel üç tane film var demektir.
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7Gerek eleştirmenler gerek izleyiciler filmi
yere göğe sığdıramıyor. Açıkçası ben de o
öven çoğunluktan biriyim. Bu ay sizlere
başka bir film yazmıştım, ama Gravity’i
atlamaya gönlüm el vermedi. Ne de olsa bu
tür eşsiz bir sinema deneyimiyle her zaman
karşılaşamıyoruz.
Alfonso
Cuaron’un
kim
olduğunu
bilmeyenler için ufak bir özgeçmiş verelim:
Y tu mamá también (Ananı da- 2001),
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
(Harry Potter ve Azkaban Tutsağı- 2004),
Children of Men (Son Umut- 2006). Usta
yönetmenin Gravity’den önce çektiği bu
üç film de çeşitli dallarda Oscar’a aday
gösterildi ve birçok ödül aldı. Eğer bahsi
geçen filmleri izlediyseniz zaten Gravity’i
dört gözle bekliyorsunuzdur. Eğer hiçbirini
izlemediyseniz şanslısınız, çünkü elinizde
birbirinden güzel üç tane film var demektir.

Zaten filmin bize hiç izlemediğimiz bir hikaye sunmak gibi bir çabası da yok. Cuaron’un
tek istediği uzay deneyimini olabildiği gerçekçi bir şekilde yaşamamız. Stone’nun trajik
geçmişi bu yüzden belki de filmin tek zayıf noktası. Acaba Stone’nun geçmişi ve klişe
diyalogları olmasa, sadece bir hayatta kalma hikayesi izlesek yeter miydi?
Bilemiyorum. Bunların hepsi varsayım, ama filmin en eğlenceli kısımlarının hayatta kalma
bölümlerinin olduğu bir gerçek. Cuaron sessizliği filmin önemli bir parçası olarak kullanmış.
Dev uzay istasyonları parçalanırken hiç ses çıkarmıyorlar. Belki de Cuaron bunun üzerine
biraz daha gidebilirdi.
Bazı klişe diyaloglar ve Stone’nun trajik geçmişi yerine sessizlik ve basitlik... Bu arada
kişisel bir not düşmek istiyorum; bir inanmayanın ölüm döşeğindeyken gözyaşları içinde
inanmaya başlaması hem klişe hem de rahatsız edici.

B E K L E N T İ L E R İ
KARŞILAYAN BASİT BİR
HİKAYE

Gravity alışageldiğimiz bir hayatta kalma
hikayesi: Rusların imha ettiği uydularının
parçaları Hubble Uzay İstasyonu’nu vuruyor.
İstasyonda çalışan Dr. Ryan Stone (Sandra
Bullock) ve Matt Kowalski’nin (George
Clooney) Houston ile iletişimleri kopuyor
ve uzayda tek başlarına kalıyorlar. Film de
ikisinin dünyaya dönme çabalarını anlatıyor.
Basit bir senaryo, ama amacını fazlasıyla
yerine getiriyor. Size hayatla ilgili çok derin
düşünceler aktarmak gibi bir derdi yok.
Yukarıda da dediğim gibi basit bir hayatta
kalma hikayesi...
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Bir inananın ölmeden önce kaderine lanet edip inanmamaya başladığını görseniz ne
yapardınız?
Sandra Bullock’un oyunculuğu hakkında
birçok eleştirmen kariyerinin en güçlü
performansını verdiği konusunda hem fikir. Bu kadar az diyalogla, sadece mimiklerle bir
karakterin ruhunu vermek çok zor. Üstelik filmin çoğunda onu bir astronot kıyafetinin
içinde izliyoruz. Açıkçası Bullock’un performansı çok da umurumda olmadı. Bullock’un
önemi yok, önemli olan uzayda yaşadığınız macera. O sadece hikayenin olması ve
ilerlemesi için gerekli bir öğe. Seyircinin giydiği bir kostüm...
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UZAYA DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK
Şunu belirtmek zorundayım; Gravity’i televizyondan veya bilgisayar ekranından izlerseniz
filme yazık etmiş olursunuz. Yukarıda eşsiz bir sinema deneyimi derken abartmıyordum.
Bu filmi bulabildiğiniz en büyük sinema perdesinde izleyin. Ben Gravity’i normal bir
sinemada üç boyutlu olarak izledim ve ağzım açık kaldı. Filme bir kere daha gidersem,
büyük ihtimalle de gideceğim, bu sefer tercihimin Imax olacağı kesin.
Gravity’nin görselliği tek kelimeyle harika. Cuaron ve görüntü yönetmeni Emmanuel Lubezki
bu eşsiz görselliği sağlayabilmek için beş sene uğraşmış. En sonunda oyuncuların içinde
sabit durduğu, ama etraflarındaki ışıkların sürekli hareket ettiği bir kafes tasarlamışlar.
Başrol oyuncusu Sandra Bullock çekimler sırasında bu kafesin içinde günde on saate
yakın kalıyor ve ekiple bir telsiz sayesinde haberleşebiliyormuş. Ekibin bu yüzden kafese
verdikleri isim de anlamlı: Sandy’s Cage (Sandy’nin Kafesi).
Cuaron ve Lubezki’nin çabaları sağolsun sinemada ışıklar söndüğü andan itibaren kendinizi
uzaya ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. On dakikayı aşan kesintisiz planlar, POV’ler ve
mükemmel efektler sizleri seyirci olmaktan çıkarıp astronot kıyafetinin içine sokacak.
Kendinizi uzayın içinde oradan oraya savrulurken buluvereceksiniz. Filmi izlerken kendimi
küçükken Tatilya’da gittiğim simülasyonlardan birinin içindeymiş gibi hissettim. Tek farkı
sinema salonunda ki koltukların sabit olmasıydı.
SONUÇ
Gravity bu senenin en iyi filmlerinden biri. Eğer bu aralar sinemaya gidecekseniz ilk
tercihiniz olsun. Ödediğiniz bilet parasını sonuna kadar hak ediyor. Televizyon ve internet
yüzünden sinemaya gidenlerin her geçen gün azaldığı günümüzde sinemada izlemezseniz
çok üzüleceğiniz bir yapım. Benden söylemesi bu filmin DVD’ye çıkmasını beklemeyin.
Hemen gidin.

Yönetmen: Alfonso Cuarón
Süre: 91 dakika
Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris
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Karanlıkta

Diyalog

Banu Özkan Tozluyurt
“Köre renkten söz edilmez” diye bir atasözümüz vardır. Hep
düşünürdüm bu atasözünün ne kadar doğruluk payı var diye. Bir
yandan da yine hayal ederdim, doğuştan olan bir kör kırmızıyı
nasıl hayal eder diye. Öyle bir deneyim yaşadım ki, bir buçuk
saatliğine de olsa bir körün gözünü, kulağını, burnunu takıp
hayata onun tarafından onunla baktım.

Karanlıkta
Diyoloğa
Hoşgeldiniz
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Dünyada 130 şehirde 7 milyondan fazla insana “dokunmuş” Dialogue in the Dark (Karanlıkta
Diyalog) deneyimi artık İstanbul’da. İstanbul’u bu defa bir görme engelli rehber eşliğinde
geziyorsunuz. Parklara girip banklarda oturup sizin gibi insanlarla sohbet ediyorsunuz.
Beyoğlu’nda tarihi tramvaya binip toplu taşıma kullanmayı deneyimliyorsunuz. Vapura binip
göremediğiniz martıları, denizi, dalgaları duyarak, dokunarak, koklayarak keşfediyorsunuz.
Hatta bir kafeye gidip çay, kahve, su artık canınız ne isterse alıp içiyorsunuz. Evet bunları
sadece elinizde bir baston ve sizin gibi görmeyen bir rehber eşliğinde yapıyorsunuz.
Taksim Meydanı’nda karşıdan karşıya geçmek, metroya binmek, alışveriş yapmak, birisine
adres sormak…Bunlar size sıradan, doğal hatta çok basit şeyler gibi geliyor değil mi? Bir
de bunları görmediğinizi hayal ederek yaptığınızı düşünün…Hatta düşünmeyin bu sergiye
gidip deneyimleyin. Tüm koşullamaları ardınızda, önyargılarınızı kapıda bırakarak gidin
ama ve içeride hayatı yaşayın.
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Ben size serginin detaylarını anlatmayacağım çünkü tüm heyecanı kaybolur ve sizi o
harika anlardan mahrum bırakmış olurum anlatırsam ama Dialog in the Dark Sergi
Kurucusu Andreas Heinecke’nin şu sözlerini paylaşmadan geçemeyeceğim;
“İnsanlar bana bu projeyi başlatırken görme engelliler için bir sergi yaptığımı düşündüler.
Oysa biz onlarla birlikte bir sergi düzenliyoruz. Bu gerçekten önemli bir fark. Evet bugüne
dek 8 bin görme engelliye eğitim verdik ancak Karanlıkta Diyalog’un asıl amacı görme
engellilerin yeteneklerinden faydalanmaktır. Yani bu sergiden yararlananlar aslında
görebilenlerdir diyebiliriz. Karanlıkta herkes eşittir. Bir düşünün kimseyi göremiyorsunuz
ve kimse sizi göremiyor. Karanlık’ta Diyalog’da görme engelli bir rehbere güvenmek ve
diğerleriyle empati kurmak zorundasınız. Karanlık aslında bir metafor, eğer diyalog varsa
karanlık diye bir yoktur. Aynı şekilde hiyerarşi de yok. Karanlıkta Diyalogkatılımcıların
yaşamları için önemli bir dönüm noktası olacak”
Sergiye gitmeden önce sömestre tatilinde 10 yaşındaki kızım Duru’yu da götürmeyi hatta
sınıf arkadaşlarıyla bir tur yapmayı planlıyordum. Fakat sergiyi deneyimledikten sonra
fikrim değişti. 9 yaştan sonraki çocuklara da açık olmakla beraber 1,5 saat karanlıkta
kalmak, sadece bastonlar yardımıyla ve rehber eşliğinde olmak, şu an hayal gücü
inanılmaz olan kızım için unutulması ve telafisi zor hatıralar bırakabilir diye düşündüm ben.
Sınıfında da karanlık ve kapalı yerden çekinenler, dikkatini uzun süre toparlayamayanlar
olduğunu düşününce bu fikrimden vazgeçtim. Bu arada tüm deneyim boyunca istediğiniz
an çıkabileceğiniz acil çıkışlar var ama düşünsenize siz inanılmaz heyecanla yaşıyorsunuz
o anı ve çocuğunuz çıkmak istiyor. Kaldınız mı iki arada bir derede…
“Diyalog varsa karanlık yoktur”
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Sergi çıkışı Karanlıkta Diyalog Türkiye Kurucu Ortağı Hakan Elbir’e “kızımı getirecektim ama
vazgeçtim” deyince bana harika bir de haber verdi. Okullara özel tasarlanmış Karanlıkta
Diyalog öğrenci atölyeleri olduğu gibi sömestre tatili için de “Kim Korkar Karanlıktan” adlı
bir oyun atölyesi düzenlemişler.
25 Ocak- 9 Şubat arası olacak atölyede 9-10-11-12 yaş arasındaki öğrencilere “Oyun
Odaklı Öğrenme Atölyesi” ile uzman eğitmenler eşliğinde çocukların farkındalığa yönelik
duyularını geliştirmeye olanak sağlanacak. Eh bu atölyenin de detaylarını ve nasıl
başvuracağını yarın paylaşacağım sevgili okur. Malum yarın karne günü, orta vadeli 15
günlük eylem planlarının ilk günü. “Diyalog varsa karanlık yoktur” sözüne inanıyorsan,
Gayrettepe Metrosu’ndaki bu sergiyi kaçırmayın. Biletler Biletix’de ve sergi gişesinde.
Bu arada sergi saatinden yarım saat önce orada olmanız gerekiyor, size bir oryantasyon
yapıyorlar. Topuklu ayakkabı giymeyin malum park bahçe geziyorsunuz, taşlara takılırsınız
görmeyip!!! Bir de sergiye başlarken cebinizde bozuk para bulundurun, kafeye gidince
canınız bir şey içmek istiyor mutlaka…

Haydi İstanbul’u görmeden “görün”…
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Aman
Dikkat;
Kafanız
Karışmasın…

Asude Argün
@asudeargun

Astroloji evrene Dünya merkezli bakar. Oysa gezegenler Güneş’i merkez alıp etrafında
dolanır. Dünya’dan bakınca, Güneş’in arkasından önünden geçen gezegenler sanki ileri,
geri gidiyormuş gibi gelir bize. Güneş’le birlikte sabah doğarken bir ara yok olur, sonra
akşam doğmaya başlar. İşte bu göz yanılması gezegenin astrolojik sembolizmine de
yansır. Bu sene gökyüzünde bir gezegen düzeliyor, diğeri geri gidiyor. Geçen ay Venüs
düzelmişti, şimdi Merkür geri harekete başlıyor. 6 ile 28 Şubat arası olacak bu etki, birkaç
gün öncesi ve sonrasından başlayacak.

Unutmayın,
yıldızlar sadece
karanlık geceleri
aydınlatmaz…
126

Aklı, iletişimi, zihni ifade eden Merkür’ün geri hareketi sırasında kafanızın karışması
muhtemel… Yanlış anlamalara, iletişim kazalarına açık olduğunuzu bilmelisiniz. Elektronik
aletlerin arızaları, sorunları gündeme gelebilir. Şarjınız biter, cep telefonunuz çalışmaz,
bilgisayara virüs girer. Kimse sözünü tutmaz, unutur, yanlış anlar, sanar… Kimse beni
anlamıyor mu diye çığlık atarken bulursunuz kendinizi. Bunların hepsi çok normal.
Çünkü iletişim gezegeni Merkür, ileri değil, geri gitme zamanı geldi demekte. Kafanızın
karışmaması için içindekileri düzenleme… Bilgisayarın temizlenme zamanı, cep telefonunun
yedeklenme, karşınızdakinin sizi doğru anladığını kontrol etme… Yepyeni bir şey satın
almak yerine, eskileri tamir etme… Eski dostları arama… Çekmeceleri düzenleme,
dolapları boşaltma, dosyaları düzenleme… Zaman bunları önüze getiriyor, ileri gitmeden
önce ayağınıza dolananları halletmelisiniz diyor.
İşte o zaman aradığınız şeylerin uzakta değil, yakında olduğunu göreceksiniz.
Kaybettiklerinizi bulacaksınız; atladıklarınızı göreceksiniz; özlediklerinize kavuşacaksınız.
Krizleri fırsata çevirmek için zamana uygun hareket etmenizi tavsiye ederim.
Unutmayın, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmaz…
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“KOÇ”
“Yükselen KOÇ”
21 Mart - 19 Nisan
Sosyal platformlarda rol alacağınız, ekip, dernek ya da vakıf çalışmaları
yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Gelecek günlere yönelik hedeflerinizi
şimdilerde planlamalısınız. Ayın ikinci yarısında kontrol edemeyeceğiniz
olaylarla boğuşmak yerine olayları akışına bırakmalısınız. Böylece gelecek
ay sizin için çok gerekecek enerjiyi korumuş olursunuz.
“BOĞA”
“Yükselen BOĞA”
20 Nisan - 20 Mayıs
Kendinizi toplumsal arenada gösterebileceğiniz önemli bir aydan
geçiyorsunuz. İş, kariyer ya da meslek hedeflerinizi ön plana almalısınız.
Yeni adımlar atmak yerine mevcut konuları düzenlemelisiniz. Ayın ikinci
yarısında arkadaşlarınızla birlikte hareket edeceğiniz olaylar sayesinde
daha umutlu olacaksınız. Sosyal ortamlarda bulunarak kendinizi
göstermelisiniz.
“İKİZLER”
“Yükselen İKİZLER”
21 Mayıs - 21 Haziran
Maddi, manevi anlamda destek alacağınız, yeni tanıştığınız kişilerden çok
şey öğreneceğiniz günlerdesiniz. Eğitim ve seyahatler sayesinde ufkunuzu
geliştirebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında işiniz, kariyeriniz için önemli bir
süreç başlayack. Sorumluluk almanın ve saygınlığınızı göstermenin zamanı
gelecek. Fırsatları iyi değerlendirmeli, yöneticilerinizle diyaloglarınıza
önem vermelisiniz.
“YENGEÇ”
“Yükselen YENGEÇ”
22 Haziran - 22 Temmuz
Başkalarından beklediğiniz maddi kaynakları değerlendirmek için, bu ayki
olumlu şartları kullanmalısınız. Kredi, borç, alacak, miras, nafaka, prim
ve sigorta gibi geri dönüşümler de olabilir. Ayın ikinci yarısında yurtdışı
bağlantılarınız güçlenmesi sayesinde yeni yerler, yeni yerlere gidebilir,
farklı kişilerle tanışabilirsiniz. Maddi, manevi her anlamda kendinizi
geliştireceğiniz fırsatları yakalamalısınız.
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“ASLAN”
“Yükselen ASLAN”
23 Temmuz - 22 Ağustos
Eşiniz, partnerinizle ilişkilerinize dikkat etmeli, karşınızdakilerin
görüşlerinden yararlanmalısınız. Böylece doğacak sinerjiden
yararlanabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ne zamandır beklediğiniz bir
alacağınızı tahsil etmek ya da borcunuzu ödemek için daha kararlı
olmalısınız. Maddi konuları planlarken tek başınıza düşünmemeli,
partnerinizin de fikrini almalısınız.
“BAŞAK”
“Yükselen BAŞAK”
23 Ağustos - 22 Eylül
Ofis hayatınızı, gündelik rutinlerinizi düzenlemelisiniz. Size destek veren
çalışanlar sayesinde daha pratik ve verimli olacaksınız. Sağlığınızla
ilgili yapmanız gereken girişimleri ertelemelisiniz. Ayın ikinci yarısında
evlilik, ortaklık gibi konuların gündeme gelmesiyle tek başınıza hareket
etmenin doğru olmadığını görebilirsiniz. Karşınızdakilerden alacağınız
destek sayesinde daha başarılı olabilirsiniz.
“TERAZİ”
“Yükselen TERAZİ”
23 Eylül - 22 Ekim
Kendinizi göstermek için zorlanmayacağınız, canlılığınızı artıran güzel
günler sizi beklemektedir. Kazandığınız enerjiyle çocuklar, aşk hayatı
ya da sanatsal konularda harekete geçeceksiniz. Ayın ikinci yarısında
iş ortamınız, ofis hayatınızda alacağınız ek sorumluluklar sizi daha çok
çalışmaya itebilir. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz.
“AKREP”
“Yükselen AKREP”
23 Ekim - 21 Kasım
Evinizdeki sorunları çözmek, aile büyüklerinizle ilgilenmek için ay
içindeki olumlu fırsatları hızlı değerlendirmelisiniz. Ayın ikinci yarısında
hayatın keyifli yönleriyle ilgileneceğiniz bir süreç başlayacak. Aşk
hayatınız da hareketlenebilir. Kendinizi göstermek için risk almak yerine,
daha sanatsal, yaratıcı işlere yönelmelisiniz. Çocuklarla ilgili konular da
gündeme gelebilir.
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“YAY”
“Yükselen YAY”
22 Kasım - 21 Aralık
Kardeş ve komşularınızla ilişkilerinizin artacağı, hızlı bir trafik yaşayacağınız
günlerden geçmektesiniz. Yeni anlaşmaların kapısını aralayabilirsiniz.
Ancak imza atmak için ay sonunu beklemelisiniz. Ayın ikinci yarısında
ev, aileyle ilgilenmeniz gereken olayların gündeme gelebilir. Artan ailevi
sorumlulukları fark edebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgilenmeyi ihmal
etmemelisiniz.
“OĞLAK”
“Yükselen OĞLAK”
22 Aralık - 19 Ocak
Maddi konulara ağırlık vermeli, kaynaklarınızı artırmanın yollarını
bulmalısınız. Ek gelir elde etmek için olumlu şartları değerlendirmelisiniz.
Ayın ikinci yarısında yakınlarınızla iletişiminizin artacak, ziyaretler,
görüşmeler önem taşıyacaktır. Hatta ticari faaliyetlerde bulunmak için de
bazı şanslar elde edebilirsiniz. Acele etmeden hareket etmelisiniz.
“KOVA”
“Yükselen KOVA”
20 Ocak - 18 Şubat
Bu ay kişisel anlamda ön plana çıkacağınız, destek alacağınız bir
süreçtesiniz. Başta sağlığınız olmak üzere, kılık, kıyafet ve ilişkilerinize
özen göstermeli, gelen şansı kendinize kullanmalısınız. Ayın ikinci yarısında
maddi konuların gündeme gelmesiyle bütçenizi gözden geçirmelisiniz.
Kazançlarınızı değerlendirmenin yollarını ararken hızlı davranmamalısınız.
“BALIK”
“Yükselen BALIK”
19 Şubat - 20 Mart
Geçmişte
yaptıklarınızı
gözden
geçireceğiz,
tecrübelerinizden
yararlanacağınız günlerdesiniz. Fedakarlık gerektiren konular ön plana
çıkacaktır. Olayları akışına bırakıp, kendi dünyanıza çekilmelisiniz. Ayın
ikinci yarısında doğal olarak ön planda olacaksınız. Bunu fırsat bilerek
kendinizle ilgilenmeli, kişisel isteklerinize konsantre olmalısınız. Sağlığınızı
gözden geçirmeli, yenilenmelisiniz.
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Kapak Fotoğrafı: Muammer Yanmaz

“Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve
zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz.
En önemlisi, özgür olabiliriz! Uçmayı öğrenebiliriz !”
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-Martı Jonathan Livingston

