1

Martı Haziran 2014

Merhaba,
Mayıs ayı çarparak geçti. Aslında dergimizde gündemi
takip etmiyoruz. İnsanın yaşamındaki her konuya
farklı açılardan bakıyor ve okuyucularımıza ulaşmaya
çalışıyoruz.

Yasemin Sungur

@yaseminsungur
SOMA felaketi yüzünden yürek dağlayan, yaşayanlara
büyük travma yaratan bir hatalar, ihmaller zinciri ile
tanıştık. Televizyonların başında bir taraftan ağlarken, anlamaya çalışırken üzüntü ile
kızgınlık arasında gittik geldik. Kayıtsız kalamadık, yazarlarımız yüreklerinden bu konuya
baktılar. Felaket sonrası yaşam her yerde devam ediyor, rutine dönüldü bile. Evet,
yaşam devam edecek ancak unutmayalım, anlayalım.
Farkında olmak, öğrenmek, anlamak bilmediğimizi bildiğimizde başlıyormuş. Bilmek,
öğrenmek ve anlamak için harekete geçirmeli, öğrenenin faydasına dönüşmek için
eylem olmalı. Anlamak için sorular sormalı, cevaplarımızı arayıp, bulup çözüme
dönüşmeliyiz.
Nasıl yapılmış, başkaları nasıl yapmış, nasıl yapmalı soruları bizi harekete geçirecek
eyleme götürecektir. Çok sevdiğim Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabını okumanızı
öneririm. Oradan küçük bir hikaye paylaşıyorum.
“Diyelim ki koruda bir ağacı telaşla kesmeye çalışan biriyle karşılaşıyorsunuz. “Ne
yapıyorsun?” diye soruyorsunuz. Adam sabırsızca “Görmüyor musun?” diye yanıtlıyor.
“Ağacı baltayla kesmeye çalışıyorum.” “Bitkin görünüyorsun” diyorsunuz. “Bu işi ne
zamandan beri yapıyorsunuz?” “Beş saatten fazla oldu” diyor. “Çok yoruldum, çok zor
bir iş bu…” “İşe birkaç dakika ara verip baltanı bilesene…” diyorsunuz. “O zaman ağacı
çok daha hızlı keseceğinden eminim.” Adam sözcüklerin üzerine basa basa “Baltayı
bileyecek zamanım yok” diyor. “Ağacı kesmekle meşgulüm.”
Farkında olmak, öğrenmek, anlamak bilmediğimizi bildiğimizde başlıyormuş, fark edin...
Gelişim için her yönden ve duygumuzu besleyerek kendimizi geliştirebiliriz.
Sevgiyle nefes alın ve adım atın.
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bu ay Martı’da neler var?
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70-73 Cem Karapolat
Şeker Portkalı

Ajanda

10-13 Zerrin Dağcı
Soma’da Çocuk Olmak
14-17 Tülin Kahvecioğlu
Liderin şefkati
18-21 Ufuk Tarhan
Gezi & Soma

74-77 Aytül Bingöl
Mutsuz Aşk Vardır!
78-83 Arzu Çevik
İtiraf Ediyorum Ben Bir Bağımlıyım!

23 -31 Zeynep Kıyak
Soma’da yaşananlar ve Krizin Yönetilememesi
32-35 Öznur Yılmaz Berk
Soma’da Tevekkül İçinde Olmak
36-43 Regina Röttgen
Soma’lı Çocuklara Psikolojik Yardım

92-95 Kız Çocukları
Haziran Lezzetleri
96-98 Gizem Karaboğa
Sinek ile Kelebek

44-47 İmge Özdemir
Hüzünlü Bahar

100-101 Yeniler - Orhan Bahtiyar
Gece Teyyarede Açıkta

50-55 Başak Tecer
Aslalarım

100 – 103 Yeniler - Ayşe Erbulak
9 Oda Cinayetleri
104 – 108 Özlen Öncel
Ne Mutlu Mutantım Diyene!

56-61 Deniz Öztaş
Endişesiz bir Hayatı Kucaklamaya
Hazır mısınız?
62-65 Zeliha Dağhan
Çocuklar için 10 Yaz Etkinliği - 1
4

86-91 Sema Büyüksıvacı
Küçük bir Avrupa Turu

84 Banu Başeren
Şiir
23-99 Salih Malakçıoğlu
Şiirler

108 - 114 Asude Argun
İletişim Kurmak Sorunları Çözmek
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One Love
Festival 13

Eve Giden Beş Yol

One Love Festival 13. senesinde,
festivale aşina olanların tahmin
edeceği üzere gayet kendi çizgisinde
bir programla Parkorman’a geri
dönüyor. Kiçle nostaljik arası headliner
bölümünde Basement Jaxx, “ölümüne
indie” diyenler için gitar müziği
departmanında Mogwai, Brooklyn’den
Bükreş’e dünya hipster’larına göbek
attırmadan sorumlu Omar Souleyman
ve her hafta gelse izleyecek kitlesi bulacak Bonobo, Modeselektor ve Oh Land gibi isimlerle
şaşırtmayan, ama pek de alternatifi olmayan bir festival çıkıyor karşımıza. Dans ettirme görevinde
vasat civarında seyreden setleriyle Jaguar Skillz, hem Apparat ile Moderat olarak hem de DJ setleriyle
2 performans verecek Modeselektor tarafından dengelenebilecek mi, gidip görmek gerekecek.
Çalışkan bir dinleyicisiyseniz, konu şehirdeki müzik etkinlikleri, hele hele mümkün olduğunca geniş
bir kitleye hitap etmesi için tasarlanan yaz festivallerine gelince, beklentileri düşürmek neredeyse
şart oluyor. Tabii aradığınız arka planda güzel müziklerle arkadaşlarınızla sosyalleşmek ise, şehir size
güzel. Yine de şehirden çok uzaklaşmadan hengamesinden uzaklaşmayı mümkün kılan One Love,
Parkorman’ın güzel doğası eşliğinde, algıları bükmeyi de mümkün kılıyor. Bu arada, tüm bilet gelirinin
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Soma Gençlik Bursu’na bağışlanacağını hatırlatmak da fayda var.

Hong Kong
Panaroma
İstanbul Modern
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Liman İşletmeleri Sahası, Antrepo 4 Karaköy 34433 - İstanbul | Harita
http://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/pek-yakinda/
hong-kong-panorama_1409.html
Hong Kong’u Kung Fu filmlerinden ibaret sananlara özel
bu gösterimde, cinsellikten aşka, gerilimden politikaya,
hayata dair savunma sporu olmayan her şey var. 10 filmlik
seçkinin öne çıkanları ise bu sene En İyi Yönetmen dalında
Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’yı kapan “Kara Kömür,
İnce Buz” ve eşcinsel bir erkek ile eşcinsel bir kadın arasında gelişen sıradışı aşkı konu alan “Seviyor, Sevmiyor”.

Alman fotoğrafçı Philipp Rathmer’in, yerinden yurdundan
olmuş sığınmacı Azerilerin halini yansıtan fotoğrafları,
sanatçının olağanüstü ve ilham verici vizyonunu yansıtıyor.
Bu sergide özel olarak Ülke İçinde Yerinden Olmuş (IDP)
ve sığınmacı Azerilerin portrelerine odaklanan sanatçı,
daha önce Michael Schumacher, Lady Gaga, Jay Z, Sophia
Loren ve Luciano Pavarotti gibi dünyaca ünlü isimlerin
fotoğraflarını da çekti. Sergide bulunan 50 fotoğrafın
tümü 2012 yılının Temmuz ayında aynı hafta içerisinde
Azerbaycan’ın Ermenistan sınırına yakın olan Tahtaköprü
ve Günzali ve Bakü’nün kuzeyinde bulunan Darnagul
ve Gizilgum kamplarında çekilmiş. Fotoğrafçı Philipp
Rathmer bu serginin amacını şu şekilde açıklıyor: “Herkesin
fotoğrafını siyah bir fon üzerinde çekerek yüzlerinin
anlattığı hikâyeyi yansıtmaya çalıştım. Herkesin yüzleri acıyı
ve dertlerini anlatıyor, ama aynı zamanda da işgal altındaki
bölgelere giden beş ana yolu, yani Eve Giden Beş Yol’u
kullanarak, bir gün evlerine dönebilme umudunu da ortaya
koyuyor.” Eve Giden Beş Yol projesi ile ilgili bir kısa filmin
de gösterileceği serginin kataloğu da açılış gecesinde katılımcılara dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl Berlin ve
Paris’te büyük ilgi gören Eve Giden Beş Yol sergisi İstanbul’da ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Açılışı
bu akşam yapılacak sergi, 29 Haziran tarihine kadar, 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak
gezilebilecek.

Luis Ernesto Gomez y
LA DESCARGA Band
Luiz Ernesto Gomez ve Gülseren Gomez’in başı çektiği La Descarga,
her zaman olduğu gibi Nardis sahnesinden başlayacağı yolculukta,
bizlere dünyanın çeşitli müzik başkentlerinden Latin havası getiriyor.
Sekiz kişilik kalabalık bir kadroyla sahnede olacak grup, tumba ustası
Luiz Ernesto ile hala tanışmamış olanlar için güzel bir Cumartesi akşamı
fırsatı sunuyor. Bu keyifli Latin oluşumunun bugüne kadar Türkiye,
Fransa ve Avrupa’da yayınlanmış 11 adet CD çalışması bulunduğunu
eklemekte de fayda var. - Nardis Jazz Club
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Pera Müzesi
Andy Warhol: Herkes için Pop
Pera Müzesi, Amerikan pop kültürünün ikonik isimlerinden Andy Warhol’u ağırlıyor. “Andy Warhol:
Herkes için Pop Sanat” sergisinde, Andy Warhol’un (1928-1987) Campbell’s Soup, Kovboylar ve
Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, Çiçekler, 20. Yüzyıldan On Yahudi Portresi dizilerinin yanı sıra, Mick
Jagger ve Lenin gibi ünlü isimlerin portreleri de yer alıyor. Sergi, Slovak asıllı sanatçının Slovakya
Modra’daki Zoya Müzesi koleksiyonundan derlendi. Amerikan hayat tarzını sorgulayan, sanatında
kitle kültürü malzemelerini kullanan, çoğaltılabilirlik ve yeniden üretilebilirlikle içerik ve formu
önemsizleştiren Andy Warhol sergisi, Türkiye’de ilk kez sergilenecek serigrafi dizilerini ve desenlerini
izleyiciyle buluşturuyor. Fikirlerin, insanlar ve olayların metalaştırıldığı ya da metalaştırılma potansiyeli
taşıdığı maddi bir dünyada Warhol, çoğaltılabilirlik ve yeniden üretilebilirlik teknikleri ile her şeyi nesne
statüsüne indirgeyerek, içerik ve formu önemsizleştirdi. Popüler, fani, harcanabilen, düşük maliyetli,
seri imal edilen, genç, hazırcevap, hileli ve büyüleyici bir sanat üretti. Warhol popüler kültürün
Amerika’da yaratılmış en iyi şey olduğuna inanıyordu; herkese on beş dakikalığına dünyaca ünlü olma
şansını veren genç, eşitlikçi, anti-otoriter, demokratik bir kültür. Bütün kalbiyle, Amerikan popüler
kültürünün mitleşmesi için uğraştı. Başında rastgele yerleştirilmiş gümüş rengi bir peruk, altından
çıkan ince, kahverengi, dağınık saçları ile kendisini de bir ikona dönüştürdü. Tüm provokasyonları
ile izleyicinin ilgisini garantiye alan Warhol, bu tuhaf sanatçıdan ne çıkacağını bekleyen bir Amerikan
medyası yarattı. İşte bu tuhaf, sansasyonel ve provokatif adamın çalışmalarından oluşan renkli sergi,
20 Temmuz tarihine kadar, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebilir.

Aysel Alver’in
Agoni / Agony İsimli Solo
Heykel Sergisi
Galeri İlayda 9 Mayıs – 8 Haziran 2014 tarihleri arasında Aysel Alver’in ‘’Agoni / Agony ’’ isimli solo
heykel sergisine ev sahipliği yapacak. Beşinci solo sergisini gerçekleştirecek olan Aysel Alver bu sergisinde “agoni” kavramı üzerinde durmaktadır. Temelde tıp alanında kullanılan, “ölmeden önceki an”
anlamına gelen bu terimi Alver, yaşadığımız tarihsel süreçte ahlaki ve etik değerleri betimlemek için
kullanmaktadır. Bu sergisinin hazırlıklarına “Ahlaki çürüme ne zaman ve nasıl başlar? “ sorusuyla yola
çıkan Alver, bu çürüme sürecini insan ve değerleri bağlamında “agoni” bir zaman dilimi olarak yorumlamaktadır. Alver kesintiye uğrayan modernleşme ve aydınlanma sürecini dengesi bozulmuş hümanizm anlayışı ve deforme olmuş ahlaki ve etik değerler üzerinden tarif etmektedir. Diğer bir deyişle
yozlaşma olarak da ifade edilebilecek bu sürecin oluşumunda, hükümetlerin ideolojik yapıları veya
dini yaptırımları ile aile yapılarının çok büyük etkisi olmuştur. Bireylerin çocukluktan itibaren psikoseksüel gelişim süreçlerinin baskılanması veya müdahaleye uğraması ve evrensel ahlaktan mahrum
bırakılarak yetiştirilmesi bu sürecin koşullarını hazırlamıştır. Toplumsal bir mesele haline gelen bu
türden müdahalelerin yarattığı deformasyon ile ortaya çıkan patolojik denilebilecek kişiliklere dikkat
çekmek gerekir. Benzer biçimde, bu yaptırımların daha sonraki süreçlerde özel ve kamusal alanlarda
pekiştirilmesi yaşanan tahribatı derinleştirmektedir.” diyen Alver “agoni” bir zaman dilimi olarak betimlediği bu türden ahlaki ve etik değerlerin yitimini galeri mekanında sergilediği eserlerde gerçekleştirdiği psikanalitik bir yaklaşımla izleyiciye deneyimletmek istemektedir. Aysel Alver’in “Agoni” isimli solo
heykel sergisi 8 Haziran’a dek Galeri İlayda’da izlenebilir.

8

9

hayat bilgisi

Martı Haziran 2014

Soma’da
Çocuk
Olmak
Zerrin Dağcı

Türk Dil Kurumu yası, “ölüm veya
bir felaketten doğan acı ve bu acıyı
belirten davranışlar, matem” olarak
tanımlıyor.

Soma’daki maden kazasından sonra göçüp giden madencilere,
onların geride bıraktığı ailelere ulusça ağladık.
Maden kazaları söz konusu olduğunda ne yazık ki ülkemizin karnesi çok iyi değil. Dünyada
üçüncü, Avrupa’da birinci sıradayız.
Bu ölümleri en zor anlayabilecek ve kabullenebilecek grup ise çocuklar. Soma’da kaza
meydana geldiğinde anne karnında, yeni doğmuş, okula giden, hasta olan, tedavi gören
çocuklar vardı.
Pek çoğunun babası öldü. Daha da çoğunun babalarının yanında ağabeyleri, amcaları,
dayıları da öldü. Bu felaketi yaşayan çocuklar ölümün ne demek olduğunu anlayamayacak
yaştalar; anlayabilenler ise “neden”li, “nasıl”lı sorular sormaktalar.
Türk Dil Kurumu yası, “ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar,
matem” olarak tanımlıyor.
Bu çocukların hayatlarında, birdenbire olumsuz bir değişiklik oldu. Yaşanan olaylar sonucu
ortaya çıkan olumsuzluklar aynı hızla olumluluğa çevrilemez ama bu çocukların günlük
yaşantılarında önce küçük pencereler, sonra da birer kapı açarak hayata tekrar başlamaları
sağlanabilir. Yas süreci insanları, ölen kişi olmadan sürecek olan hayatlarına hazırlar.

10

11

hayat bilgisi

Martı Haziran 2014

Her kayıp insanoğlunu
kaçınılmaz bir keder içine
sürükler. Eğer kaybeden
çocuksa
durum
daha
farklıdır, hatta vahimdir.

Bundan sonra yapılması gereken de, başta burs olmak üzere çeşitli yardımlarla çocukların
ve geride kalan ailelerin yalnız olmadıklarının hissettirilmesidir.

Yakınlarını
kaybeden
bu çocuklara ilk etapta
psikolojik destek vererek,
yas sürecini tek başına
yaşamamalarını sağlamak
gereklidir.

Son bir söz: Hiç değilse bu yıl için “babalar günü” nü kutlamamak yerinde olur diye
düşünüyorum.

Ülkemiz açısından yas süreci bitti, herkes normal hayatlarına döndü. Ama onların acıları
çok taze ve soğumadı. Maddi ve manevi yardıma ihtiyaçları var.

Herkesin
olduğu
gibi
çocukların da yas sürecine
verdiği tepkiler farklıdır.
Bazıları “giden”i yok sayar,
bazıları
da
konuşmak,
anlatmak isterler. Duygusal
öfke, kabullenememe ve
çaresizlik farklı biçimlerde
açığa
çıkar.
Burada
profesyonel yardımın devreye
girmelidir. Psikologlar tarafından uygulanacak tedavi ile çocuk öncelikle önemsendiğini ve
güvende olduğunu hissetmelidir.
Çocuk düşündüklerini söyleyerek, oyunlar oynayarak, resim yaparak, anlatarak, karşılıklı
konuşarak, hatta TV seyrederek kısacası günlük rutinlerini devam ettirerek bu süreci
atlatabilir. Kendisinin önemsendiğini görmesi ve etrafında ona yardımcı olmak isteyenlerin
olması yas sürecini çabuk atlatmasına yardımcı olur.
Çok yakında okullar kapanacak. Yaz aylarında, STK’lar, vakıflar ya da kişilerin düzenleyeceği
etkinlikler vasıtasıyla çocukların ruhsal açıdan takviye almaları, yeni eğitim döneminde
yas sürecini sağlıklı bir biçimde atlatmış bireyler olarak hayatlarına devam etmesini
sağlayabilir.
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Liderin
Şefkati
Tülin Kahvecioğlu
@tulint

Türk Dil Kurumu Şefkati sevecenlik olarak açıklamış. Sevecenlik
de acıyarak ve müşfik bir şekilde koruma ve sevmek olarak
açıklanmış. İşin içinde acıma ve koruma olduğuna göre şefkat
gösteren kişinin karşısındakine göre daha güçlü pozisyonda
olduğunu ön görebiliriz.
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Liderlik çalışmalarında, liderlerin pek çok
özellikleri konuşulur, zekaları masaya
yatırılır, ölçülür, biçilir, tartışılır. Şefkat
gibi teraziye vurulduğunda kolaylıkla
tartılamayacak özellikler bugünün
dünyasında en çok ihtiyaç duyduğumuz
özelliklerdendir oysaki.
Neden mi? Şefkat olduğunda hamile
çalışanını kucağında laptop son dakikaya
kadar çalışmak zorunda bırakmaz
lider. Şefkat olduğunda ailesinde hasta
olan çalışanının ihtiyaçlarını anlamaya
ve ona destek olmaya daha yakındır.
Şefkat olduğunda çalışanın ruhsal ya da
fiziksel performans kaybını sadece bir
aksama olarak görmez farklı açılardan

değerlendirir. Şefkat olduğunda yakınını
kaybeden çalışanına toparlanması için
gereken zamanı verir. Şefkat ve adalet
yan yana olduğunda ben kazanıyorum,
o da kazansın diyebilir. Şefkat ve vicdan
yan yana olduğunda ben iyi şartlarda
çalışıyorum o da çalışsın diyebilir. Şefkat
olduğunda durun o konteynırın içine
girerek test etmeyin diyerek canları
kurtarır. Şefkat ve değer vermek yan
yana olduğuna lider alması gereken
önlemleri alır, kar uğruna yeşili, denizi,
ırmağı, canlıları, canları tehlikeye atmaz
ve önemsediği şeyler yaşamla uyumlu,
mutlulukla uyumlu, tatminle uyumlu
şeyler haline gelir.
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içerden
Şefkat ve sabır beraber olduğunda bir lider
acılara nasıl merhem olacağını, acıların
nasıl sağaltılacağını bilir. Kalpten yaklaşır
acılı insanlara. Acılı insanlara kalpten
ve sabırla yaklaşınca, acılar paylaşılınca
kapanan kapılar da kalpler de açılır bir bir.
Şefkat ve farkındalık yan yana olduğunda
lider kendi tehdit duygusunun nasıl
uyarıldığını bilir. Farkına varır, kendine de
şefkat gösterir ve bu durumunu daha iyi
yönetebilir. Zaten özde kendini sevmeyen,
kendine şefkat göstermeyen, kendiyle
içinden barışık olmayan başkalarına da
bunu veremez. Bu yüzden liderlik önce içsel
bir yolculuktur aslında. Bu içsel yolculuğu
tamamlamamış lider kendini takip edenleri
hayal kırıklığına uğratır zor zamanlarda. Bu
yüzden önemlidir öz denetim, öz yönetim.
Bir yerde nasıl karşılanacağınızı sizin
duruşunuz belirler aslında lider olarak.
Kendini sorgulayan, hatalarından ders alan
lider sevgiden hareket ettiğinde rol model
olur takipçilerine.

Martı Haziran 2014

Soma canımızı çok yaktı. Bugün öğrenmeye
başlarken şefkati ne kadar hissediyoruz,
iş yerlerine ne kadar taşıyoruz, yönetim
ve liderlik stilimize nasıl yansıtıyoruz diye
sormak istiyorum sizlere. Anlık değil, haftalık
değil, sürdürülebilen şefkati düşünüp
yaşamlarımızın bir parçası haline getirmek
üzere harekete geçmek bana çok önemli ve
anlamlı bir ihtiyaç olarak görünüyor.

Çevremde, ülkem ve dünya adına şefkati olan, şefkati zayıflık olarak değil erdem olarak
algılanan, değerlendirilen, bu duygusunu da sahiplenmiş güçlü liderler görmek en büyük
hayalim. Şefkatli toplum şefkati yaşamına geçirebilmiş bireylerden oluşur. Kişinin kendine
duyduğu şefkat şöyle demeli, “bu işte bu koşullarla çalışmamalısın” bilinç yukarda
değişmiyorsa aşağıdan başlamalı değişmeye. Kendi yaşamlarının değerini bilen, bunun
farkında olan insanlardan oluşan bir ülkede yaşamayı hayal ediyorum.
Soma’da kaybettiğimiz canları, şefkat ve sevgi ile birbirine kenetlenen birbirleri için canla
başla koşturan hatta canlarını veren insanlarımızı sevgiyle anıyorum. Ailelerine sabırlar
diliyorum.
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Soma
&
Gezi

Sivil İtaatsizlik ve Barışçıl Direniş bizim neyimize...
Ondan sonraki bir ay ve aslında tüm yaz burnumuzdan gelmişti. Keyfimiz fena halde
kaçmış, çok ama çok canlar yanmış, hayatlar sarsılmıştı. Ulusça onurumuz zedelenmiş,
“ne olacak halimiz?” endişelerine kapılmıştık. Sahipsiz, dağılmış, kontrolsüz hissetmiş, “ya
iç savaş çıkarsa!” diye ödümüz kopmuştu. Çünkü masum kitap, şiir okuma eylemleri ile
başlayan Gezi Parkı’ndaki direniş halleri, isyan ruhu, “Sivil İtaatsizlik ve Barışçıl Direniş”
hareketlerinden nemalanan çıkar grupları, terör örgütleri tarafından eller ovuşturularak
kullanılmaya başlanmış, olaylar başka türlü bir karmaşaya doğru ilerlemişti...

Ufuk Tarhan
@futuristufuk

Birinin acısı taze, daha kırkı çıkmadı derler ya öyle... Diğerinin
üzerinden tam bir yıl geçmiş.

Genç, yaşlı, çoluk, çocuk sabahlara kadar ya sokaklarda aktivist, ya klavyelerin başında
kliktivist, slaktivist olarak, ya da tencere-tava çalarak direnişe katılmaya çalışmıştı. Gündüz
işe, akşam Gezi’ye şeklinde yeni bir hayat temposu gelişmeye başlamıştı ki direnişçiler
gayet kanlı ve hiddetli, acımasız müdahalelerle, sopayla, tomalarla, gaz bombalarıya,
tazyikli suyla evlerine, hastanelere kovalandı. Olaylarda yaralananla r sakat kaldı.
Gencecik fidanlar mezarlara gömüldü. Beceriksiz, sinik, akılsız, daha doğrusu olmayan
muhalefetle, iyice tek tabanca kalan iktidarın artan sevgisiz, hoyrat, iten, kakan, bölen,
döven tavrı karşısında en önde koşanlar dahi sindi, çekildi. Sonunda millet top yekun
oturdu oturduğu yerde...

Gezi olaylarının sembollerinden biri olan aşağıdaki fotoğrafın üzerinden ise koskoca bir
yıl geçmiş...
31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece sabaha karşı, binlerce insan... Taşan isyanlarıyla,
tamamen sivil inisiyatifle, akın akın Boğaz Köprüsü’nü yürüyerek geçip, Taksim’e, Gezi
Parkı’nı korumaya çalışanlara destek olmaya yürümüştü...
Tüm ülke kocaman, dev bir vücut olup, dikelmiş; “Hemşerimmm, hele bana bir baksana
sen banaaa!
O kadar uzun boylu değillll! Çek bakayım buldozerlerini o parktan, ellerini de yaşam
biçimimdennn!” demeye koşmuştu...
Aşağıdaki fotoğrafı gördüğümde gözlerimden yaş, yüreğimden isyan fışkırdığını şimdi
gibi hatırlıyorum. Tüylerim diken diken olmuştu. Tir tir titremiştim. Sivil inisiyatifin gücü
karşısında şaşkına dönmüştüm... Orada yürüyen her bir kişiye sarılmak, hıçkıra hıçkıra
ağlamak istemiştim... Sinirlerim boşalmıştı...
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Eh hiç değilse Gezi Parkı AVM olmaktan,
şimdilik, kurtuldu. Aksine daha da
güzelleştirildi. Bakımlı hale geldi. Yaşanan
süreçte Türk gençlerinin sergilediği direniş
ruhu, toplumsal sorunlara duyarlılıkları
herkesin içini ısıttı. Onlara güveni pekiştirdi.
Bölünmüşlük algısı ise içleri daha da acıttı.
Çapulcu, gaz maskesi, tazyikli su, satır,
toma, kask numarası gibi kelimeler günlük
konuşmalarımıza girdi. Ülkenin yaratıcılık ve
espri yeteneği, sosyal medya kullanımı tavan
yaptı. Herkes Gezi’ye dair ders çıkaralım
diye yazdı, çizdi. Güleriz ağlanacak halimize
niteliğinde pek çok görsel, deyiş, malzeme
üretildi. Kırık ve öfkeli kalpler, “bölündük ey
halkım!” ruh hali ile suskunluğa büründü...
Arada, ODTÜ arazisi ve Atatürk Orman
Çiftliği kaynadı gitti. Daha kim bilir başka
ne kupon arazilerde ne katliamlar yapıldı.
Ve taraflar birbirinden iyice uzaklaştı.
Aralarında kalınca hatlar çekildi. Hattı
geçmeye çalışana öyle bir aba altından ya
da üstünden sopa gösterilir, vurulur hale
geldi ki ötekileştirilen kitleler tam sustu...
Ama hayat durmadı...
İş güç gailesi, yaşam mücadelesi ve
egemen güçler karşısında giderek sinen sivil
dayanışma adalesi ile günlük koşuşturma
içinde herkes kendi yolunda ilerledi. İkircikli
ve rahatsız, border line bir ulus olarak
yaşamaya devam ettik.

Martı Haziran 2014

Televizyonların, ekranların önünde yeni
tape çıkarsa silinmeden izleyeyim nöbetlerine durduk. Bu sefer de nasıl soyulup, soğana çevrildiğimizi seyre daldık, yandık...
Paralel, iktidar çatışmasını neredeyse
çekirdek çitleyerek izler hale geldik. Kaset bağımlısı, utançtan, güvensizlikten
sürünenin önde gideni olduk. Çoluk çocuğa
“etik, ahlak, dürüstlük” adına anlatacak
hiç bir şeyimiz kalmadı. Dünyanın sayılı
yolsuzluk, ahlaksızlık, ihanet ve kepazelik
örneklerinden biri olan yaşadıklarımızı cümbür, cemaat sineye çektik. Twitter ve YouTube kapatılarak hizaya getirilmeye çalışılan
bir kaç ülke halkından biri olduk. Evlatlarımızın “kaset, rüşvet, yolsuzluk, sansür,
adalet, yargı, yürütme, ayakkabı kutusu,
tape, kaset ne demek? Neden bu konularla
dalga geçiyoruz? Nasıl geri alacağız, nasıl
cezalandırılacaklar? Peki ne olacak şimdi?”
gibi yanıtlayamadığımız soruları karşısında
ezildikçe ezildik. Küçüldükçe küçüldük.

Ülkece arsıza, duyarsıza bağladık...
Ağaç kesen, yolsuzluk yapan, kadına zulmeden, çocuk tacizcisi ama dindar ve dünyanın
en parlak istikbal vaat ettiğini iddia eden insanların çoğunlukta olduğu tuhaf bir insanlar
topluluğu olduk...
Ve sonra 13 Mayıs’a... O kara, her yerin kapkara, kömür karası olduğu güne, Soma
Faciası’na geldik.
Orada film koptu! Orada söz bitti! Orada ulusal travmalarımızın dibine vurduk! Aslında
Soma’da yer yarılsa da o zavallı 301 madenci değil, hepimiz, biz zavallılar yerin dibine
girseydik diye hissettik.
Kaçıp gitmek, dursun dünya inecek var demek istedik...
Bunca rezilliğe göz yummanın, iyi ve akıllı insan olmaktan giderek uzaklaşmanın,
tembelliğimizin, menfaatperestliğimizin, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın
kolaycılığımızın...

Yedik sopayı, sansürü, dayatmayı oturduk
aşağı.
Arada bir dışarı çıkıp, sandıklara da gittik. Verdik paşa paşa oyumuzu. Seçtik bizi
yönetecek, tüm bunları değiştirmesini umduğumuz liderleri. Daha da gideceğiz. Daha
da seçeceğiz... Çilemiz bitmedi...

Derken 17 Aralık’ta başlayan süreçle bir
kez daha dumura uğradık. “Vayyyy canına!
Yok artık! Hadi canımmm, olmaz bu kadar, günahtır yahu, yetimin hakkıdır, yapmamışlardır!” diye diye bir kez daha internetin başına kitlendik.
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Yüzümüze kömür karası ile utanç olarak çalındığı zamanlara geldik...

acı

Yandık! Kömür ateşiyle hala da yanıyoruz. İçimiz acıdan kavruluyor. Aslında hepimizin
beceriksizliği yüzünden ölüp giden kardeşlerimizin yasındayız. Bir taraftan “belki, aslında onlar kurtuldu bu rezil dünyadan” diyoruz... Öte yandan geride kalanların, evlatlarının, ailelerinin, başka yapacak bir şeyleri olmadığı için çaresiz madene inmeye devam edenlerin yüzüne bakamıyoruz... Bakamayız!.. Bakmamalıyız!.. Kuru kuru showuna
“üzülüyoruz, yardım topluyoruz, acınızı paylaşıyoruz” dememeliyiz...

çok mu acıttık toprağın kalbini..
ve hiç sorduk mu?
alabilirmiyiz diye
kara mücevherini.

Şu bir yıl içinde olanları unutmamalı, üzerine sünger çekip “ne yapalım, hayat bu, iyi
zamanları da kötü zamanları da var” diye rahatlamamalıyız...
Olanları hep beraber yaşadık, yaşıyoruz ve yaşayacağız... Ve biliyoruz ki “bu gitmeler
gitme değil!”

ve aç mı bıraktık toprağın gözünü..
oysa hiç itiraz etmedik!
vermeyiz diye
üçyüzbir madenciyi.

Artık yeni şeyler söylemek, yapmak lazım... Ve mutlaka o Gelecek Güzel Gelecek buna
inanmalıyız...

ikiyüzyetmişdört
adımı duyduğumda..
acıdan yığılıp
kalır,doğrulamam.
ve ağır gelir toprak
ben,
tek başına sırtlayamam.
Tarih: SOMA /
Salih MALAKCIOĞLU
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Soma’da
Yaşananlar ve
Krizin
Yönetilememesi
Zeynep Kıyak
@zeynepscutari

Ülkemiz, geçtiğimiz günlerde ne yazık ki, tarihindeki en büyük
madencilik kazasını yaşadı. Üzüntüsü büyük, acısı taze…

Hemen hepimiz ekranlara kilitlendik, sosyal medyada birleştik, haber paylaştık, taziye
ilettik, yardım kampanyalarına katıldık, yürüdük, bağırdık, ağladık… Yandık…
Sıcacık kombili evlerimizde otururken, maden enkazından simsiyah bir şekilde kurtarılmış
işçinin ambulansa bindirilirken “Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin…” cümlesinde
“erdem” kelimesini hatırladık, o işçinin güzel ahlakını bağrımıza basıp, gözlerimiz dolu
dolu yutkunduk…

Kimi hikâyeler de, adeta cennete
yolculuğun ilk anlarını aksettirmişti
bize…

Birçok yaşam hikâyesi duyduk yerin metrelerce altından…
Kimi yaşayanların hikâyesiydi; son nefesinde arkadaşının yanındaydı, kurtulduğuna
sevinememişti…
Kimi hikâyeler de, adeta cennete yolculuğun ilk anlarını aksettirmişti bize…
“Maden iki gündür çok sıcak anne, gitmek istemiyorum ama ekmek paramız için gideceğim”
dedi genç delikanlı annesine, son konuşmaları oldu bu… Ekmek parası kazanmak için
gittiği o yerden, dönemedi…
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Kurtulan bir işçinin sesi, bizim evimizde,
odamızda yankılandı günlerce…
“Abi Mahmut çıkmadı, çıkamadı…Beni
bırakın, Mahmut’u alın abi, onun karısı
hamile!...” Yürekleri dağladı, insanlık dersi
verdi bu haykırış, arkadaşlık böyle bir şey
dedirtti…

Çok şey yazılıp söylendi, çizildi, konuşuldu, konuşulmaya da devam ediliyor. Ama önemli
olan bir daha böylesi vahim kazaların yaşanmaması, bu kadar ocağa ateş düşmemesi
için, neler yapılabilir, buna bakmak ve bir an önce doğru kararların alınarak, uygulamaya
geçmesini sağlamak…
Yaşadığımız bu acı olay, toplumda sarsıcı bir etki uyandırdı. İnsani tepkiler en doğal haliyle
çığ gibi büyürken, bu trajik krizi yönetmeye dönük en küçük bir adım atmak yerine, tam
tersine, krizi derinleştirecek ne varsa yapılıyor olması da endişeye sebep oldu.

Daha nicelerini içimiz sızlayarak, gözümüz
yaş dolarak hafızalarımıza kazıyacağız
şüphesiz…
Soma ile birlikte onlarca kelime, ifade,
duygu hatırladık tekrar…
Krizi yönetmek adına neler yapıldı?
Neler mi yaşandı? Kısaca özetleyelim:
Soma Faciası, 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki Soma Holding’e ait
olan kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle ne yazık ki, çok sayıda madencimizin
ölümüyle sonuçlandı. 300’den fazla işçinin yaşamını yitirmesine sebep olan bu vahim
kaza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik
kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.
tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama
sırasında yer altında kaldı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, 17 Mayıs 2014 tarihinde yaptığı
açıklamada, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiğini ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
Facianın gerçekleşmesinden sonra ülkemizde üç günlük ulusal yas ilan edildi; birçok
yayın siyah beyaz çıktı, bayraklar çoğu yerde yarıya indi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik Ve Spor Bayramı kutlamaları iptal oldu, törenler tatsız geçti. İnsanımız, yaşanan
faciadan dolayı haklı olarak, çeşitli tepkiler gösterdi ve Başbakan da Soma’da protestolara maruz kaldı. Ayrıca, yavru vatan KKTC’de, Azerbaycan’da ve Pakistan’da da ulusal
yas ilan edildi.
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Merkez ofis binasını alelacele boşaltan, web sitesini kapatan, daha sonra da amatörce
yazılmış bir taziye mesajıyla yeniden web sitesini açan ve son derece kritik ilk 3 gün
içerisinde derin bir sessizliğe gömülen Soma Holding, sıradan bir mahalle bakkalının bile
yapmayacağı iletişim hatalarını ardı ardına sergiledi.
Eğer milyonlarca dolarlık yatırımlara sahip bir Holdingseniz, yaşadığınız kriz ne kadar
büyük olursa olsun, yatırım yaptığınız ülkeye, topluma, çalışanlarınıza sorumluluklarınız
var demektir. Ve sorumluluklarınız gereği, içinde bulunduğunuz krizi onaracak, içinden
çıkılır hale getirecek hızlı ve doğru adımlar atmak zorundasınızdır. Böyle bir ortamda, işin insani ve vicdani sorumluluğunu taşıma yürekliliği gösteremeyen holding, hiç
değilse krizi yönetebilmiş olsaydı, belki birçok soru işaretinin giderilmesini de sağlayabilirdi…
Soma’dan ulusal ve uluslar arası televizyonlar aracılığıyla canlı yayınlar yapılırken, yerin
kaç metre altındaki işçilere ulaşılmaya çalışılırken, konunun asıl muhatabı olması gereken şirket merkezi kapalı… Şirket telefonları kapalı… Şirketin hiçbir yöneticisi ya da
iletişim sağlayabileceğiniz tek bir profesyonel ortalıkta yok ...
Şirket yönetimi 16 Mayıs Cuma günü bir basın toplantısı yaparak kamuoyunu bilgilendireceğini açıklıyor. Facianın üzerinden 3 gün geçtikten, toplumun tepkileri büyük boyutlara ulaştıktan sonra…
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“Şirketin çalıştığı bir ajans veya medya organı yok mu?” diye bakıyoruz ve Zarakol’un
Soma Holding’le olan sözleşmesinin Mart 2014’de sona erdiğini attığı bir “tweet” ile
öğreniyor; bu denli büyük bir krizi suskunlukla geçiştirmesine de anlam veremiyoruz.
Soma Holding’in şu an çalışmakta olduğu iletişim ajansı olan Accord PR, faciadan 3 gün
sonra basın toplantısı düzenliyor ve ajansın sahibi Sema Demiral’ın gazetecilere yönelik
hırçın üslubu yadırganıyor. Toplantının hemen ardından söz konusu PR şirketine basından
olduğu gibi bir tepki de halkla ilişkiler sektörü açısından bir tür meslek örgütü olan İletişim
Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nden (İDA) geliyor. İDA tarafından yapılan açıklamada
basın toplantısında bir kaos yaşandığı ve bu kaosun birinci dereceden sorumlusunun
da soğukkanlılığını kaybederek, ‘müşterisi’ ile gazeteciler arasında koruması gereken
mesafeyi bir kenara koyup, azarlar bir üslup ile gazetecileri yönlendirmeye çalışan Soma
Holding’in PR şirketi ve onun başkanı olduğu belirtiliyor.
Netice itibariyle ne holdingin kendisi, ne de iletişim şirketi, bu krizi yönetemiyor,
yönetemediği gibi, yeni krizlerin doğmasını da engelleyemiyor.
Krizi yönetmek açısından, facianın sorumlusu olarak muhatap alınması gereken bir
diğer mecra da, hükümet… Kamuoyunun karşısına en kritik ilk 2 gün boyunca Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız çıkıyor ve kazanın nasıl gerçekleştiği, madende
kaç işçinin bulunduğu konularında yeterli açıklama yapamıyor ve krizin maalesef daha
da derinleşmesine sebep oluyor. Acılı ailelerin bekleyişi öfkeye dönüşürken, “imdada
yetişmesi beklenen” Başbakan, yaşanan olayla ilgili olarak, “Madenciliğin fıtratında var”
dediği ölümlerin, dünyanın pek çok ülkesinde de gerçekleştiğini anlatıyor. Başbakanın
“en gelişmiş ülkelerde de oluyor” diyerek sıraladığı maden ocağı facialarının üzerinden iki
yüzyılı aşkın zaman geçmiş, ülkeler iki tane dünya savaşı geçirmiş, aya gidilmiş, Sovyetler
Birliği kurulmuş ve çökmüş, Berlin duvarı yıkılmış, Asya’daki birçok ülke bağımsızlığını ilan
etmiş… Ve internet hayatımıza girmiş, yani Başbakanın ağzından dökülen her söz sosyal
medya aracılığıyla anında milyonlara ulaşır olmuş…

Martı Haziran 2014
İş Güvenliğinden Ele Almak Gerekirse
Neler Söyleyebiliriz?
Soma’da 13 Mayıs günü meydana gelen
maden
kazasının
ardından
bölgeye
giderek incelemelerde bulunan yetkililer,
301 kişinin ölümünün tamamen ihmal ve
güvenlik önlemlerinin basite alınmasından
kaynaklandığını
belirtiyor.
Zamanında
alınmayan basit tedbirler, bugün yüzlerce
ocağın sönmesine ve milyonlarca kişinin
yüreğinin sızlamasına neden oluyor yazık
ki… ‘Madende yaklaşık 10 gündür kademeli
olarak içerisinin ısısı artmasına rağmen
durumun müdahale edilmemesi’, iş güvenliği
konusundaki alınması gereken önlemlerin
önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Bu talihsiz olayla 30 Haziran 2012’de
yayımlanan ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kanunu’ bir kez daha gündeme geliyor.
Maden ocaklarında alınması gereken
tedbirler, aslında açık ve net bir şekilde
ortada. Gerek firma sahibi, gerekse bazı
yetkililer halen alması gereken önlemler
konusunda muğlak ifadeler kullanıyor.
Burada bir zaaflar zinciri var.

Belli ki acemi bir danışmanın hazırladığı metin, ne madencilik tarihi hakkında geniş bilgisi
olan bir akademisyene, ne de kriz yönetiminde uzman bir iletişimciye kontrol ettirilmemiş.
“2023 vizyonuyla” meydanlarda boy gösteren bir Başbakan, 2014 yılında yaşanan bir
faciayı “olağanlaştırmaya çalışırken” 19. yüzyılın verilerinin kullanılamayacağını dahi
düşünemeyecek hale gelmiş… O basın toplantısının ardından, öfkeli ve acılı kalabalığın
protestolarını anlayışla karşılamak yerine, kendi öfkesini dizginleyemeyen Başbakan,
istifasını isteyen vatandaşlara “yanıma gel de öyle söyle” diyecek kadar, girdiği markette
karşısına çıkan protestocuyu yumruklayacak noktaya gelmiş… Başbakanın müşaviri, polisin
yere yatırdığı bir başka protestocu vatandaşı tekmelemiş, olaylar giderek büyümüş…
Yurdun dört bir tarafında madenciler için yürüyüşe geçilmiş, halk yüreğindeki isyanı
caddelerde yürüyerek dindirmek istemiş…
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Bugünden sonra bir daha böyle acının yaşanmaması için,en başta işveren ve bakanlıklar
olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Çalışan her birey, iş güvenliği
ve işçi sağlıığı konusunda bilinçlendirilmeli; ayrıca çalışanlar iş güvenliğinin sağlanmadığı
durumlarda şikayet etmekten çekinmemeli. Bunun yanında yasa ve yönetmeliklerde de
acilen bazı düzenlemelerin yapılmalı.Ülke olarak, 99’daki Marmara depreminden sonra
kurtarmada iyi hale geldik belki ama tedbir alma konusunda ve benzer hatayı yapmama
konusunda sınıfta kaldık. Milli servetimiz olan yer altı kaynakları ekonomiye mutlaka
kazandırılmalı, ancak gerekli önlemler alınarak ve bu alanda çalışanların emeklerinin karşılığı
fazlasıyla verilerek; can sağlıkları kendilerinden daha çok düşünülerek, kazandırılmalı.
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Kriz yönetimine ve iş güvenliğine dair olanlar böyle… “Peki, elde kalanlar ne?”
diye sorarsak;
Soma adı her hatırlandığında yüreklerde bir burukluk, kağıt kesiği misali bir sızı olacak,
bu kesin…
Kriz yönetimini, iletişim yönetimini, iş güvenliğini, “yas”a saygıyı, kısacası her şeyi birbirine
karıştıran bir hükümet ve aciz bir şirket yönetimi var şu an…
Bir de Soma’daki aileleri, kendi ailesinden bir parçaymış gibi sahiplenen, yanında olmak
isteyen ya da gidip yanında olan, yardım kampanyaları başlatan, yürüyen, ses veren,
başta da söylediğim gibi, “sedye kirlenmesin diye çizmesini çıkarmak isteyen işçinin
erdemi” ne minnetle gözyaşı döken bir halk var…
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Güvenilir(!) medya kanallarında
bilir kişiler açıklamalar yaptıkça
ve kurtarılan maden işçilerinden
“korkmadan” konuşabilenlerden
duyduklarımız bizi dehşete
düşürüyordu.
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Soma’da
Tevekkül

İçinde Olmak
Öznur Yılmaz Berk
@oznurum

“Soma maden kazası - 13 Mayıs 2014” dünya tarihinde kapkara
bir sayfa olarak yerini aldı. Bu kaza mı, yoksa kurgulanan bir
cinayet mi hala tartışılıyor? Sonuçta yüzlerce yaşam geçim
kaynaklarını kendi bedenleri ile eş tutarak çaresizliklerinin ve
sistemin kurbanı olmuşlardı. Hem de sadece ruhlarını teslim eden
o kahramanlar değil, onlarla birlikte geride kalan aileleri, eşleri,
çocukları da... Bizler oturduğumuz yerden sadece görüntülerle
ve medya haberleri ile kendi yasımızı yaşarken orada yüzlerce
evin ve canın tam ortasına koskocaman bir ateş düşmüştü.

Nasıl dayanılacaktı, bilmiyorduk. Sadece dinimizin ve Allah inancımızın kuvvetine sığınma
içersindeydik. Bu önemli bir çaresizliği daha gözler önüne getirdi. Tevekkül içinde olmak.
İslam dini alet edildikçe bu kavram köleliği anlatır olmuştu. Tevekkül içinde olmak
Allah inancı olanlar için sabır göstermekti, güvenmekti, kabul etmekti. Bununla birlikte
eylemsiz kalmak, köle olmak, hakkını aramamak olmamalıydı. Maalesef, insanların,
öğrenilmiş çaresizliği buna sebep oldu. Alışkanlıklarımız, sistemi artık sorgulatmıyordu.
Eğitimsizlik, bilgisizlik zayıflatmıştı zihinleri, kişilikleri
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Hayalleri yok etmişti. Değerlerimizi
kaybettirmiş, bizi değersizliğe mahkum
edip , onu normal bir olgu gibi göstermişti.
Korku ve kaygı Soma’lıların tüm gününü
sarmıştı. Her gün bir nefes daha
alabilmek, bir yudum su içebilmek, bir
dilim ekmek yiyebilmek için bedenler hor
kullanılmaya , ruhlar satılmaya mahkum
edilmişti. Çünkü bu bölgede sürdürülen
kapitalist politikalar sonucunda tarım
toprakları verimsizleştirilmiş, hayvancılık
para getirmez olmuştu. Halk madenlerde
çalışmaya mecbur kalmıştı Soma ve
çevresinde.
Bu bir doğal afet değildi. Dolayısı ile
hepimizin içinde öfke birikti. Suçlu
aramaya başladık. Herkes birbirine suç
atmaya çalıştı. Olaydan ancak tam 4
gün sonra soruşturma başlamış ve bazı
kişiler gözaltına alınmıştı. Maalesef devlet
büyükleri milletini, o zamana kadar, yine
kucaklayamamıştı sorumlular yine ortadan
yok olmuştu. Ortaya çıktığı zamanda
da bir koruma ordusu ile tekme , tokat,
küfürlerle boy göstermişti. Bunu yapanlar
üstelik, Atatürk’ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyetinin  resmi görevlileriydi. Bu
görüntüler, söylemler, açıklamalar daha
da yakıyordu içimizi. Biriken öfkeler ani
patlamalar yapıyor, iç güvenliğimizi tehdit
ediyordu.
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Sözün kısası, burası, kömür dışarıdan gelen oksijenle birleştiği zaman için için yanmaya
başlayan bir kömür madeniydi. Grizu patlaması sonucu değil, için için yanan kömürün
zayıflatıp çökerttiği tavan sonucu büyüyen ve yayılan yangının sebep olduğu   karbon
monoksit zehirlenmesinden kaybetmiştik, maden işçilerimizi.

Güvenilir(!) medya kanallarında
bilir kişiler açıklamalar yaptıkça
ve kurtarılan maden işçilerinden
“korkmadan” konuşabilenlerden
duyduklarımız bizi dehşete düşürüyordu.
Olayın basit bir trafo yanmasının çok
ötesinde olduğu gerçeği çıkıyordu,
ortaya. “Soma A.Ş” den önceki işletmeci
firma “Park Enerji” zamanından beri
bilinen bir gerçek, İstanbul Üniversitesi
Maden İşletmeleri Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kağan Özdemir,
tarafından şöyle açıklandı. Özdemir,
“Yaşanan maden faciasında ki asıl sebep
A panosundaki yanıcı metan gazıdır. Bu
panodaki metan gazı tehlikesi Türkiye
Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Soma A.Ş
tarafından biliniyordu. Çünkü ikisi de bu
bölgede analiz yaptırmıştı. Ama Soma A.Ş
buna rağmen üretime devam etti” dedi.

İhmal, cinayet gibi katliama sebep olmuştu. Sistem yanlıştı. İşletme sahibi TKİ,
işletici Soma A.Ş denetimi taşeron bir şekilde yaptırınca herkes sadece kendi kazancı ile
ilgilenmiş, gerekli hiç bir güvenlik önlemi yasalara göre yapılmamıştı. Sığınma odaları,
oksijen maskeleri yetersizdi ya da hiç yoktu. Acil durumlarda kurtarma eğitim bilgilerinden
yoksundu, yüzlerce yaşam, bir çoğu da henüz genç işçilerdi. Kendi çaresizlikleri içersinde
haklarını aramadan aldıkları yevmiyeye kurban olmuşlardı. Tüm bu olanlara rağmen
bölgede diğer madenler iş başı yapmış, hala hiç bir şey olmamış gibi çalışıyorlar. Acaba
onların güvenlik önlemleri yasalara göre tam mı da çalışmaya devam edebiliyorlar? Bu
gerçekten inanılmaz bir durum. Yazılacak, söylenecek çok söz var. Onları bilir kişilere
bırakıyor ve şimdi Türk Adaletine seslenmek istiyorum. Adaletin kendini ispatlama zamanı.
Hukuk devleti , yasalarınla, yargı organlarınla var ol. Türk adaletinin yerini bulması için
gereğini yap. Yap ki, bugünün çocukları da yarınlarına güvenebilsin.
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Soma’lı Çocuklara
Psikolojik Yardım
Regina Röttgen
@xlargeaile

Soma’da baba ve belki yakınlarını da kaybeden çocukların
psikolojik durumu, yapılan psikolojik yardımı ve “sınıf temelli
müdahale programı” hakkında psikolog ve eğitimci Aylin
Karabağ Sılığ ile konuştuk.
Aylın Karabağ Sılığ 1993 yılında Ege üniversitesi psikoloji bölümünden mezun. 1999’da
beri Milli Eğitim’de psikolojik danışman olarak göreve başladı ve 2003 yılında Anadolu
Ün. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde uzmanlığını kazandı. Evli ve 6 yaşındaki
bir erkek çocuğun annesi olan Aylın Karabağ Sılığ eğitimin kalitesini arttırmak ve her
çocuğun hakkı olan kaliteli eğitimi almasını sağlamak amacıyla velilerin ve eğitimcilerin
birlikte çalıştığı bir organizasyon olan Veli-Eğitimci birliğini kurdu.
Soma’daki facia bildiğim kadarıyla ülkenin en büyük iş kazasıydı. Babalarını
kaybeden yüzlerce çocuk var. Çocuklar için bu, bizim tahmin edemeyeceğimiz
boyuttaki bir travma olsa gerek. Bir psikolog olarak, çocukların durumunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var ki; babasını kaybeden çocukların yanı sıra
birden fazla yakınını aynı anda kaybeden çocuklar da söz konusu. Bu travmanın şiddetini
arttıracak bir durumdur.
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Çocuklar henüz gelişimlerini sürdürdüklerinden travma ile baş etmede daha az iç desteğe
sahiptir zaten bu özelliklerinden dolayı da travmatik olaydan etkilenmeleri yetişkinlere göre
daha yoğun olabilir. Burada travmaya maruz kalan çocukların temel güven duygularının
sarsılmış olacağını söylemek yanlış olmaz.
Bu kazada diğer bir nokta da bazı kişilerin öldüğünün netleştirilememiş olmasıdır. Çocuklar
büyüklerinden etkilenme ve benzer tepkiler verme eğiliminde olurlar. Kayıp olan kişinin
öldüğünden emin olamayan aile büyükleri ölümü kabullenmezlerse çocuklarda da kayıpla
baş etme sürecinin başlaması ve sağlıklı yas tutma süreci engellenmiş olur.
Kazanın büyük çapta olması bu küçük bölgede kaosa neden olmuştur. Hayatın rutin akışı
bozulmuştur. Bu ortam çocukların travmanın etkilerine daha uzun sure maruz kalmaları
anlamına gelir ki bu da çocukların normalleşme sürecini olumsuz yönde etkileyecek bir
faktördür.
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Çocukların bu olayı profesyonel Sizce bu yeterli mi?
psikolojik yardım olmadan atlamaları
güç. Buna yönelik şu anda ne tür Anlık, spontane, birbiri ile koordineli
çalışmalar yapılıyor?
gitmeyen ve bölgedeki halkın ihtiyaçlarını
tespit etmeden yapılan yardımların daha
Yardımları tek bir elden takip etmek çok “yardım kirliliği”oluşturacağını; plan
güç ve yardım girişiminde bulunan kişi dahilinde, ihtiyaca yönelik ve zamana
ve kuruluşların sayısı fazla olduğundan yayılarak yapılan sistematik yardımların ise
bu soruya kendi alanıma giren ve takip faydalı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda
edebildiğim yardım girişimleri bazında Psikoeğitim çalışmaları psikolojik ilk yardım
cevap vermek istiyorum.
kapsamında etkili bir programdır. Ancak
normalleşme sürecinin tamamlanması
1997 depreminden sonra UNICEF ve MEB için yeterli değildir. İlk yardımdan sonraki
işbirliği ile oluşturulan Psikososyal Okul aşama çocukların normalleşme sürecini ileri
Projesinin bir bölümü olan psikoeğitim düzeyde destekleyecek olan Psikososyal
çalışmaları için Manisa’da okul psikolojik Okul Projesinin diğer bölümünü oluşturan
danışmanları toplandı ve hazırlıklar yapıldı. “Sınıf Temelli Müdahale” nin uygulanması
Bu bağlamda Türk Psikologlar Derneği, olmalıdır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
hem bağımsız olarak hem de Milli Eğitim ile
işbirliği içinde gönüllü destek çalışmalarını
yürütüyor.
İlk müdahale olarak psikoeğitim benim de
yerinde bulduğum bir uygulama. Kısaca
Psikoeğitimi şöyle tanımlayabilmek mümkün:
Travmatik olayların normal psikolojik
etkileri hakkında kişilerin bilgilenmesini
sağlamak amacıyla öğretmenlere, velilere
ve çocuklara verilen bir eğitimdir. Bu eğitim
öğretmenler ve çocuklarla 3’er oturum,
velilerle 2 oturum yapılarak uygulanır.
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1999 depreminde bu uygulamayla oldukça deneyim kazandınız. O dönemden
biraz bahseder misiniz?
2000 yılında birçok meslektaşım ile birlikte MEB ve UNICEF ortaklığıyla gerçekleştirilen
psikososyal okul projesi kapsamında projeyi geliştiren R. Macy, D. Macy, S. Gross ve D.
Rozelle’den sınıf temelli müdahale programı eğitimini aldım.
Biz Eskişehir ekibi olarak ikişer kişiden oluşan danışman ekipleriyle 2000 yılında Eskişehir’deki
bazı okullarda bu programı uyguladık. Bu projenin uzman ekibi olan üniversite hocaları
tarafından uygulamalarımız sürekli izlendi, değerlendirildi ve süpervizyon desteği verildi.
Çocuklar ve danışmanlar olarak yoğun etkilendiğimiz anlar oluyordu ama etkinliklerin
yapısı ve danışmanların desteği ile hiçbir çocuk etkinlik sırasında ortaya çıkan olumsuz
duygusu ile gruptan ayrılmıyordu. Her zaman bir toparlanma, rahatlama ve güçlü
hissetme duygusu ile ayrıldıklarını hatırlıyorum öğrencilerimizin. Bizim grupta çıkmadı
ama diğer gruplarda ileri düzeyde destek almaya ihtiyacı olduğu gözlemlenen öğrenciler
oldu. O öğrenciler ileri düzeyde desteklenmek üzere bu konuda ayrıca eğitim almış
olan meslektaşlarımızın oluşturduğu grupla psikolojik danışma sürecine dahil edildiler.
Biz danışmanlar ise projenin içerisinde ayrı bir bölüm olarak da çok önemsenmiş olan
meslektaş dayanışması grupları ile birbirimizi duygusal yönden destekleyerek elimizden
geldiğince sağlıklı şekilde yürüttük çalışmalarımızı. Sınıf temelli müdahale uyguladığımız
günleri düşündüğümde çocukların da bizim de okula heyecanla ve istekle geldiğimizi,
onlarla rahat, güvenli ve mutlu hissettiğimiz bir ilişki kurduğumuzu hatırlıyorum. Onların
da en öncelikli ihtiyacı deprem sonrası kendilerini yeniden güvende, huzurlu ve mutlu
hissedebilmekti. Şimdi gönlüm çok rahat söyleyebilirim ki bu program ile çocuklarımıza
bunları verdik.

40

Martı Haziran 2014

Soma’da babalarını kaybeden çocuklar
için bu uygulama benzer mi yoksa
farklı mı olmalı sizce? Tam olarak
nasıl olmalı ve ne kadar sürmeli? Bu
konuda şimdilik bir şey söylemek
mümkün mü?
Deprem sonrası ortaya çıkmış ya da
uygulanmış olan bu program aslında
Travma
Sonrası
Stres
Tepkileri’nin
normalleştirilmesine hizmet eden bir
program. Soma’daki kaza da travmatik bir
yaşantı ve sonrasında oluşması muhtemel
stres tepkilerinin normalleştirilmesi gerek.
Dolayısıyla bu program bu amaca hizmet
edecek. Paket bir program olması nedeniyle
oturumların sayısı, süresi, içerikleri,
kullanılacak malzemeler dahil bellidir.

Peki, Milli Eğitim Bakanlığı buna yönelik çalışmalar başlatmış mı ya da
başlatacak mı? Bir bilginiz var mı?
Soma’ya ilişkin psikososyal yardım kapsamında MEB’ne verilen programda “Psikoeğitim”
de “Sınıf Temelli Müdahale” de var. Şu ana kadar edindiğim bilgiye göre Psikososyal Okul
Projesinin Psikoeğitim programı ilk müdahale için öncelikli olarak uygulamaya konuldu.
Ancak bakanlık yetkililerinden henüz Sınıf Temelli Müdahale’nin uygulanması yönünde bir
açıklama yok.

41

geniş aile
Milli Eğitim Bakanlığı bu programın uygulanmasına karar verirse hemen
başlatılması mümkün mü?
Sınıf temelli müdahale programı uygulanacaksa bunun ön hazırlığı zaman alacak. Bölgedeki
danışmanların eğitimi, önceden eğitim almış olan danışmanların bilgilerinin tazelenmesi,
malzemelerin temini gibi konularda ön hazırlık gerekecek. Bölgedeki danışmanları
eğitebilecek bir alt yapı var mı o konuda bilgim yok. Tek bildiğim sınıf temelli müdahale
programı eğitimlerinin o dönemden sonra yaygınlaştırılmadığı.
Birçok okuyucumuz Soma’daki çocuklara yardım etmek istiyor. Vatandaş
olarak nasıl yardım edebiliriz sizce?
Vatandaş olarak hepimiz yardım etmek istiyoruz ancak bölgedeki durumu takip eden
ve ihtiyaçları saptayan kurumlara destek olarak yardımın sistematik ve yerinde olmasını
sağlamalıyız diye düşünüyorum. Örneğin biz psikologlar ve psikolojik danışmanlar, bireysel
hareket etmiyoruz, derneğimizin çağrılarına göre hareket ediyoruz gibi.
Konuyla ilgilenen okuyucularımız bu kaynaklara başvurabilir:
mebk12.meb.gov.tr/meb_iys...02/19034042_psikoeitimelkitab.doc
http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1028_325.pdf
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Hüzünlü

Bahar

İmge Özdemir
@imgeozdemir

Ne çok isterdik baharı coşkuyla, neşeyle uğurlamayı. Ama
olmadı... İçimize taş gibi oturan, boğazımıza bir yumruk gibi
yerleşen hüzünle tamamladık Mayıs’ı. Neşelenmeye, gülmeye,
eğlenmeye utanır olduk. Soma’da 301 madencimiz, göz göre
göre gelen bir faciayla yaşamını yitirdi. Oysa çağdaş ülkelerde
alınan önlemler, denetimler, ülkemizde de uygulanıyor olsaydı
bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Bunu bilmek insanın içini
daha da acıtıyor...

Gidenleri geri getirmemiz elbetteki mümkün değil, ama kalanlar için birlik olabiliriz.
Hem yeni faciaların yaşanmaması için, sivil toplum kuruşlarına destek vererek çağdaş
önlemlerin alınması için baskı oluşturabiliriz. Karşıdan üzülerek izlemek yerine çözümün
parçası olabiliriz. Hem de düzenlenen yardım kampanyalarına destek vererek acılı aileleri
yalnız bırakmayabiliriz.
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Müzik her zaman olduğu gibi yaraları sarmak için
en etkili yöntem. Dinleyerek acıyla hırpalanan
ruhumuzu dinlendirebileceğimiz gibi, yardım
için bir araç olarak da değerlendirebiliriz.
“Soma İçin Müzik” etkinliği bu amaçla
önümüzdeki aylarda takip edilebilir. Çünkü
bu etkinliklerden elde edilecek bilet gelirleri
bağışı, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Soma
Gençlik Bursu’na katkıda bulunacak. Soma’da
1. derece yakınlarını kaybetmiş gençlere,
fonda toplanacak bu parayla üniversite (lisans/
yüksek lisans/doktora) ve lise eğitimleri için
burs imkanı sağlanacak.
“Soma İçin Müzik” organizasyonunun
ayrıntıları şöyle:
14 - 15 Haziran / One Love Festival / Parkorman
19 Haziran / Travis / Black Box
20 Haziran / Bob Dylan / Black Box
24 Haziran / Pixies / Black Box
Haziran ayını yeni acıların yaşanmayacağı
güzel, umut dolu günlerle tamamlamak ve
keyifli paylaşımlarda bulunabilmek dileğiyle...
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İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali
İTEF 2014

5-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında, bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Tanpınar
Edebiyat Festivali (İTEF 2014), Vehbi Koç Vakfı’nın ana sponsorluğunda, “Şehir ve
Yolculuk” teması adı altında gerçekleşti. İTEF kapsamında edebiyatseverler, her yıl
olduğu gibi bu yıl da festivalin uluslararası bölümünde sevdikleri yerli ve yabancı
yazarlarla bir araya geldiler.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Yabancı Yazarlar Okullarda projesiyle
bu yıl 5000’e yakın ilk ve ortaöğretim öğrencisi İstanbul’daki 21 okulda 8 ülkeden 8
yabacı yazarla buluştu. İTEF-Şehir
ve Yolculuk kapsamında festivalin
uluslararası yazarlarıyla sevilen
edebiyatçılar bir araya geldiler. Sırt
Çantalılar, Fabisad ve PEN Türkiye
işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikler
festivalin zengin etkinlik skalasını
yansıttı. KargArt, Sismanoglio Megaro
ve Atatürk Kitaplığı İTEF takipçileriyle
dolup taştı. Edebiyatseverler PolonyaTürkiye ilişkilerinin 600. Yılı kutlamaları
çerçevesinde genç kuşak Polonyalı
yazarlarla tanıştılar.

Ayrıca Koçtaş’ın mutfak sponsorluğunda düzenlenen İTEF-Mutfakta Edebiyat programı
Türkiye’nin kültürel çeşitliliğinin öne çıktığı zengin yemek kültürünü ele alacak, edebiyat
yazarlarını yemek kültürü yazarları ve uzman şeflerle bir araya getirdi.

Festival aynı zamanda bu yıl bünyesine
iki yeni programı da katarak 9-11 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşen ve 43
yazarın katıldığı İTEF-Mutfakta Edebiyat
ve İTEF-Çocuk etkinliklerini başlattı.
9-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında
İTEF-Mutfakta Edebiyat ve İTEF-Çocuk
programları festivalin uluslararası
programını takiben İstanbul’da, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle
Suadiye sahilinde gerçekleşti.

**İTEF, Kalem Kültür Derneği tarafından kar amacı güdülmeden düzenlenmektedir.**
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İTEF-Mutfakta Edebiyat Programı’nın açılışı Sahan Restoran’ın ev sahipliğinde
gerçekleşti. Bu açılış programında yazar Ahmet Ümit ve « Gelenekten Geleceğe
Gaziantep Yemekleri » kitabının yazarı ve Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve
Koruma Derneği’nin kurucu başkanı olan Tahir Tekin Öztan, Gaziantep mutfağı üzerine
bir söyleşi gerçekleştirerek, hem Mutfakta Edebiyat yazarlarına hem de festivalin
yabancı yazarları ve yayıncılarına Antep Mutfağı’ndan örnekler sunarak keyifli bir davet
yaşattılar.
Ayrıntılar ve merak ettikleriniz için:
www.itef.com.tr (İTEF - İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali)
Tütengül Küçüker (info@itef.com.tr)
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ASLALARIM

Başak Tecer
@basaktecer

Koçluk aldığım bir dönemde koç’um ,”senden hayatının
ASLA’larını yazmanızı istiyorum” demişti .
“Çok kolay, hemen yazarım” demiştim. O dönem 34
yaşındaydım.
Oturup yazmaya başlayınca ne denli zorlandığımı fark ettim.
“Asla demek” hayat felsefeme tersti sanki. Zira insan, “hiç
yapmam” dediği şeyleri bir gün geliyor ve yapmak zorunda
kalıyordu.
Günlerce düşündüm ve adeta hayatımı gözden geçirdim. ASLA dediklerimin, aslında
beni ben yapan değer ve inançlarımla alakalı olduğunu fark ettim. Ve bunlar; aslında
hayatıma yön veren seçimlerimdi de…
Ya da benliğimi koruma biçimim…
Zor olan yanı, bu davranışı hiç göstermeyeceğime dair kendime verdiğim sözdü. Günlerin ardından, kendime kendimle bir gün ayırdım ve bakın neler yazdım.
Bunları yazalı nerdeyse 10 yıl olmuş ve hala aynı ASLA’LARA sahibim.
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ASLA’LARIM
1- ASLA, yaşamaktan vazgeçmem.
Bu benim için başıma ne gelirse gelsin ölmeyi istememek ve nefes aldığımın farkında
olduğum sürece, ne yapabilirsem onu yapmak anlamına geliyor.
Yaşamın kendisinden vazgeçtiyseniz ona bir anlam vermeniz mümkün olmuyor çünkü.
2- ASLA, sevmekten vazgeçmem.
Neyi ya da kimi sevdiğiniz değil, bence sevmeyi sevmek önemlidir. Sevmenin bana
verdiği enerjiyi hiçbir şeye değişmem.
3- ASLA , gülmeyi hayatımdan çıkarmam.
Hayatınızda hiç çok acı çekerken güldüğünüz oldu mu? Benim oldu. Bence yaşam, tüm
zorluğuna rağmen içinde bir mizah barındırır. Tabi o gözlükle bakabilirseniz….
4- ASLA, müzik dinlemekten vazgeçmem.
Kulağım işitmese bile bir gün, dinlediğim müzikleri aklıma getiririm. Üstelik müzik, hayatın her yerinde zaten yok mu? Gerçekten dinlemeyi bilirsen…
5- ASLA, dans etmekten vazgeçmem.
Küçükken dansöz olmak isterdim ben. Hala dans etmeye bayılırım. Bir ara ders bile aldım. Dans etmek, vücudunu hissettirmektir, ritmin için dalmak, mutlu olmak….
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7- ASLA, okumaktan vazgeçmem.
Okumak, oturduğun yerden çıktığın serüven, senden daha fazla bilenden öğrenmen,
bildiğini bazen teyit etmen, bazen de geliştirmendir. Nasıl vazgeçerim en iyi arkadaşlarımdan?
8- ASLA, sevişmekten vazgeçmem.
Sevişmek, sevmenin en tatlı ve ruhunu doyuran eylemlerinden biri. İster sevgilin, isterse evladın olsun. Sevmek, sevişmekle beslenmez mi?
9- ASLA, intikam planı yapmam.
Hayatın kocaman bir Bumerang olduğuna inandığımdan şirketimin logosu mor Bumerang. Ne atarsak, geri döner nasıl olsa. Ben neden enerjimi boşa harcayayım ki?
11 –Önemli kararlarımı ASLA, süper egonun etki ya da baskıyla vermem.
Süper ego, toplumun ego’sudur. Toplum, sizi yönetmek ve kendi isteklerine göre biçimlendirmek ister. Bu, bazen aileniz ve en sevdikleriniz tarafından bile olabilir. İnsanlar
bazen farkında olmadan size kendi korkularını atfederler ve sizi hayatınızı değiştirme ve
risk alma durumlarınızdan vazgeçirmeye çalışırlar.
Ya da size roller biçerler ve ona göre yaşamınızı isterler.
Yaşam, ancak ipleri elinde tutanları ödüllendirir. Buradaki tek kural; ekolojik denge’dir.
Yani seçimlerinizden kimsenin veya hiçbir şeyin olumsuz etkilenmemesi…

6- ASLA, yazmaktan vazgeçmem…
Eskiden sadece kendim için yazıyordum. 8 yaşından beri tuttuğum günlüklerim var.
Okuduğumda gülümseten, düşündüren, ağlatan… Söz uçar, yazı kalır. Ne kadar çok
okuyanım olursa da; o kadar çoğalır; düşünceler, duygular…
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12-Hayatla ilgili umudumu ASLA kaybetmem.
İnsan, hayatında bazen nefes alamayacak kadar zor dönemler geçirebiliyor. Ben
oldukça deneyimliyim bu konuda açıkçası. Böyle zamanlarda rahmetli annemin bir
cümlesi gelir hep aklıma” Her fırtınanın sonunda, mutlaka güneş açar. İnanmazsan,
tabiata bak!”
13-Bir insandan gelen yardım çağrısına ASLA kayıtsız kalmam..
Bu, herkese her koşulda yardım edeceğim anlamına gelmiyor. Yardım etmemeyi de
seçebilirim. Zira bu, onun gelişimi için gereklidir ya da kendimi alanımı korumam için.
Veya yapamayacak olabilirim. Ama mutlaka geri döner ve izah ederim.
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14- ASLA, kin duymam.
Öfkelenirim, kızarım ilişkime ara verebilir ya da ilişkimi kesebilirim. Ama bana kim ne
zarar vermiş olursa olsun, kin denilen o zehiri içmem. Kalbime zehir sokmam.
15- ASLA, asla bunu başaramam demem.
Başlamadan bilemem ki zaten başarıp başaramayacağımı…. O yüzden kendimi sınırlamam. “Yapmayı istemiyorum” diyebilirim. Tercih de edebilirim. “Ama başaramam” demem. Sonuçlardan memnun olmasam da “denedim, ama olmadı” derim.

11- Yaptığım ne olursa olsun ASLA para için yapmam.
Parayı severim, para da beni. Ancak sadece para için bir şey yapmanın insanı zamanla
yok ettiğini ve para’nın insanı kendine köle eden enerjisi olduğunu bilirim. Sadece para
için çalışmam, ama çalışırken para kazanırım.
12- ASLA, büyümeme ve gelişmeme engel olacak bir ortamda gereğinden fazla
kalmam.
Dünyaya geldik, gideceğiz bir gün. Neden işe yaramaz şeyler, uğraşlar ve hatta
insanlarla vakit kaybedeyim ki? Zaman, geri döndürülemeyen en önemli kaynak. İleri
yürümek varken, neden olduğum yerde kalayım ya da geri gideyim?
13- ASLA kozmik güce
inancımdan vazgeçmem.
Adı ne olursa olsun
inanmak, bir ihtiyaçtır.
Tanrı, zaten içimde
var ve sürekli bana
konuşuyor. O’nun
sevgi ve inancından
vazgeçmek, bence derin
bir yalnızlık. Üstelik,
sürekli olarak bir güç
tarafından korunduğunu
ve kollandığını bilmek;
harika bir duygu.
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Endişesiz
bir Hayatı
Kucaklamaya
Hazır mısınız?
Deniz Öztaş
@denizoztas

“Aksiyona geçmek için hislerinizin değişmesini beklemeyin.
Aksiyona geçin ve hisleriniz değişsin.” [Barbara Baron]
Endişeli düşünceler bir çok şeyi yapmanıza engel mi oluyor?
Hiçbir şey yapmamak veya seçmemek için mantıklı bahaneler mi üretiyor?
Kafanızın içinde biri size sesleniyorsa, bunları gözlemleyin ve bu sesin seçiminize müdahele
etmesine izin vermeyin. Bu ses genellikle endeşili düşüncelerle doludur ve sizi harekete
geçirmemek için elinden geleni yapıyor gibidir.
Endişe ettiğiniz için konuşmaya cesaret edemediğiniz, müsabakaya çıkmadığınız, sizi
engelleyen bir kişi ile yüzleşmediğiniz anılar var mı?

Endişeli düşünceler bir çok şeyi
yapmanıza engel mi oluyor?

Karar vermek genellikle bir aksiyonla sonuçlanır ve bu değişiklik içerir, sizi korumak için
güdülenmiş zihnimiz ise kendini güvene almadan çıkarlarını artırma yoluna gitmez. Onun
için belirsizlik endeşi yaratan bir durumdur.
Böylece, endişe sizi çaresizlik ve harekete karşı dirençli bir konuma doğru sürükler. Olan
durumu da olduğundan daha olumsuz gibi algılmanızı sağlar.
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Endişe ile Ne Yapalım?
Endişe ve dolayısıyla ortaya çıkan heyecandan dolayı ilkokul dansındaki başrolü kaptırmış
ve bu durum karşısında da sevinecek yeteri kadar bahaneyi üreten zihnimi yıllar sonra
irdeleyebiliyorum.
Yüksek lisans yapana kadar bize bir sunum yapma imkanı bile tanımayan eğitim sistemimizi
saygıla anıyorum. Yirmi kişilik sınıfa yaptığım al kanaklı halimi hatırlıyorum da, şimdi
yersiz yere yaşadığım endişeyi görebiliyorum.
Endişenin kaynağı nedir? Endişeyi düşünce oluşturur. Düşünce ise beynin bir üründür.
Beynin ana görevi bizi hayatta tutmaktır. Bu da güvende olmak ve üremek anlamına gelir.
Ancak ilham ve keşfetmek istediği yüreğimizden gelir, kimileri buna ruhumuz olarak da
tanımlar.
Beynimizde oluşan düşünceler bizi korumak için gelir. Fiziksel durumlarda bizim hayatımızı
kurtarırken, gelişimimizi engellebilir; sonuçta zihin bir organdır ve onu kullanabiliriz; işler
onun tarafından kullanılmaya başladığında karışır...
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* Zihnin bize oynadığı en büyük oyun; gelecekten korkmasıdır, çünkü gelecek
belirsizdir. Bunun suçlusu bize bilinçli düşünce sağlayan neo-kortekstir. Hayvanlar
bu yüzden gelecek için endişe etmezler. Ne kadar anda olursak, o kadar kaynakla
bağlantıda olur ve gelecekle ilgili endişeli düşüncelere cevap vermeyiz.
* Nefes alıp verimişin derinliği, nefesin alıp verirken onun farkında olmak da bizi
Şimdi’de tutar.
* Bedenimizin fiziksel durumu, sağlığı, dik durmak, gülmek dopamin gibi zihni
sakinleştirecek hormonların salgılanmasını sağlar.
* Olumlu düşünce ve sözler, olumsuz düşüncelerin oluşmasını azaltır.
* Meditasyon ise kişinin öz benliğine olan bağı kuvvetlendirirken zihin faaliyetlerini
dolayısıyla gereksiz düşüncelerin azalamasını sağlar.
* Son olarak, sevgi ve şükür duyguları bizi olumlu bir hale doğru sürükler, tüm
duygular fırtana gibi dindiğinde geriye kalan tek şey sevgidir...
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Sevginin tersi korkudur. En çok da başarısızlık korkusundan dolayı endişe ederiz. Her
başarısızlığımızın bizim için bir nimet olduğunu kavrar ve yeniden denersek, başarı sadece
bir yan ürün olarak çıkar karşımıza...
Samuel Beckett’in dediği gibi; “Denedim, başaramadım. Önemli değil. Yeniden denedim,
yeniden başarız oldum. Bu sefer ki daha iyiydi.”
Unutmayın, zihin görevini usanmadan yerine getirecektir, denemekten vazgeçmeyecektir...
Uyanık kalın!
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Bir Akıllı Yıldız dünyayı değiştirir
Soyak Holding, 2014 yılında ülkemiz için çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Akıllı
Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi. Kurumsal kimliği sürdürülebilirlik üstüne
inşa edilen Soyak’ın Akıllı Yıldızlar’ını Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma Çelenk’le
konuştuk.
Akıllı Yıldızlar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin amacı nedir?
Akıllı Yıldızlar kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak 2014-2016 yılları arasında İstanbul ve
İzmir’de 33 devlet okulunda hayata geçirilecek. Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projesi’nin amacı 4. sınıflarda Fen ve Teknoloji ders müfredatına paralel olarak işlenecek
konularla ilkokul öğrencileri, bu öğrencilerin öğretmen ve velilerinde enerji tasarrufu, enerjinin verimli
kullanımı ve sürdürülebilir yaşam için önemi konularda farkındalık yaratmaktır.
Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Sosyal Sorumluluk Projesi’ni ülke meselesi olarak görüyoruz. Dünyamız
4.5 milyar yaşında; 7.5 milyar nüfusu var; yani yaşından çok nüfusu var. Ülkemizin nüfusuysa yaklaşık
76 milyon. Enerji üretimimiz 20 yılda %30 artmış ama tüketimimiz %125 artmış. Aradaki açığı ithal
ediyoruz.
Türkiye yılda 45 milyar dolara yakın enerji ithal ediyor. Cari açığımız ise 65 milyar dolar. Eğer enerjiyi
verimli ve tasarruflu kullanırsak, üretim ve tüketimimizi de dengeleyebilirsek ülkemiz için de çok
büyük bir adım atarız. Bu adım da ancak insan davranışını değiştirerek olur ve ağaç yaşken eğilir. Bu
önemli görevi de öğretmenlerimizi üstlenmesinin en doğru yol olduğunu düşündük. Çünkü çocuklar
öğretmenlerinin bir kelimeleriyle davranışlarını değiştirirler. İşte bu nedenlerden dolayı sürdürülebilirlik
yaklaşımını odak edinmiş bir şirket olarak elimizi taşın altına koyduk. Ve bu konuda ilkokullarla,
öğrencilerle ve öğretmenlerle yol almak istedik. Akıllı Yıldızlardan birinin bile sürdürülebilirlik için bir
adım atması ülkemiz için çok önemli.
Neden enerji tasarrufu konusunu seçtiniz?
Soyak olarak, 2007 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Geleceğe Bir Damla Sakla’ kurumsal sosyal sorumluluk
projesinin ardından bu sefer enerji tasarrufu konusunda yine ilkokul öğrencilerini kapsayan Akıllı
Yıldızlar Enerji Tasarrufu Sosyal Sorumluluk projemizi başlattık. Çünkü su ve enerji gelecek için
yaşamsal önemi olan iki unsur. Bunlar olmadan ne yaşam ne de üretim olur. Ve dünyamız bu iki
konuda da ne yazık ki fakirleşiyor. Şimdi de enerji konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Yine
hedefimiz öğrenciler ve çağımızın en önemli konusu enerjinin tasarrufu hakkında farkındalık yaratmak
gayemiz. Kıt kaynaklardan üretilen, doğal gaz, elektrik gibi enerjilerin tasarrufu dünyanın geleceğini
belirleyecek.
Proje ortaklarınız kimler?
Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Sosyal Sorumluluk projesinde İzmir ve İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlükleri ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Bilgi Üniversitesi ile çalışıyoruz.
Akıllı Yıldızlar kaç öğrenciye, kaç öğretmene ulaşacak? Kaç saat eğitim alınacak?
Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 250 öğretmen 4000 saat
boyunca bilgilenip enerji öğretmeni olarak görev alacak. Proje okullarındaki yaklaşık 10.000 4. sınıf
öğrencisinin ise yaklaşık 100.000 saat boyunca enerji tasarrufu konusunda eğitim alacaklar. Akıllı
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Yıldızlar projemizle aynı zamanda 10.000 veliye toplamda 20.000 saat seminer vereceğiz. Projenin
gerçekleşeceği okullarda öğrenim gören toplam 45.000 öğrenci de farklı zaman dilimlerinde enerji
şenliklerine katılacak. Böylece 135.000 saat boyunca enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme
gerçekleştireceğiz. Akıllı Yıldızlar’ın web içerikleriyle de tüm Türkiye’de toplamda yaklaşık 50.000
öğrenciye ulaşarak, proje sonunda 150.000 saatlik bilinçlendirme hedefliyoruz.
İzmir proje henüz start vermedi. Dolayısıyla okullar henüz belli olmadı. Ancak İstanbul’da
hangi okullarda uygulanacak?
Projemiz, İstanbul’da 2013-2014 ilkbahar öğretim döneminde Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde
yer alan toplam 10 ilkokulda, 2014-2015 güz öğretim döneminde Arnavutköy ilçesindeki 5 ilkokulda,
İzmir’de ise 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 15 ilkokulda hayata geçirilecek. Sizler bu satırları
okurken Küçükçekmece ve Başakşehir’de projemizin okullardaki uygulaması başlamış olacaktır.
İstanbul Küçükçekmece’de projenin uygulanacağı okullar arasında; Altınşehir İlkokulu, Osman Zeki
Üngör İlkokulu, Arif Nihat Asya İlkokulu, Toki Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu ve Mustafa Kemal Paşa
İlkokulu yer alıyor. Akıllı Yıldızlar’ın Başakşehir’de hayata geçirileceği okullarsa Bahçeşehir Süleyman
Demirel İlkokulu, Hacı Avni Osman Gül İlkokulu, Mahmut Şevket Zırh İlkokulu, Toki Osmangazi
ilkokulu ve Nurettin Topçu İlkokulu. Akıllı Yıldızlar aynı zamanda Yılmaz Soyak ve Bilge Soyak ilkokulu
ile Erkut Soyak Anadolu Lisesi’nde uygulanarak böylece toplam 33 okulda öğrencilerle buluşacaktır.
Projenin süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Önce İstanbul’da belirlenen daha sonra da İzmir’de belirlenecek okullarda 4. sınıf öğretmenleri,
akademisyen ve konularında uzman eğitmenlerce hazırlanmış eğitici eğitimine katılacaklar. Biz
İstanbul’da Küçükçekmece ve Başakşehir’de yukarıda isimleri yer alan okullarda eğitici eğitimlerimizi
tamamladık. Eğitici eğitimini tamamlayan öğretmenler sınıflarındaki çocuklara enerji, enerjinin verimli
kullanımı ve tasarrufu konularında eğitim verecekler, velileri için seminerler düzenleyecek, okuldaki
diğer çocuklar ve onların velilerinde farkındalık yaratmak üzere de okullarda çeşitli etkinliklerin
gerçekleştirileceği Enerji Günleri düzenleyeceklerdir.
Eğitime katılan çocuklar öğretmenlerinin gözetimi ve yönlendirmesinde çevrelerinde enerji tasarrufu
konusunda alınabilecek olan önlemleri gözlemleyerek çözüm önerileri geliştirecek ve bunları
arkadaşları ve aileleriyle paylaşacaklardır. Projenin tüm Türkiye’ye yaygınlaşması için bir web portalı ve
internet üzerinde oynanabilecek bir oyun da tasarlandı.
Soyak Holding’ten de bu projede çalışan gönüllüler var mı?
Evet, aramızda çalışma grupları oluşturduk. Hatta esprili adlar verdik bu çalışma gruplarına.
Oneo Atölyesi web, oyun, blog gibi dijital faaliyetlerden; Eyvah Eyvah Atölyesi Enerji Verimliliği
Uygulamalarından, Arayan Bulur Atölyesi araştırma ve iyileştirme; Yıldız Yaratma Atölyesi koro, resim,
şiir, kompozisyon çalışmalarından, Gezgin Atölyesi AVM etkinliklerinden, Geveze Atölyesi sosyal
medyadan, Heredot Atölyesi projenin tarihçesini
oluşturmaktan, Artiz Atölyesi de enerji günlerinde
oyun oynatmadan ve Kolluk Kuvvetleri de etkinliğe
genel destek vermekten sorumlular.
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Çocuklar için

10 Yaz Etkinliği -1
Hepinize Merhaba
Bu yıl çocuklarımız hem yeni ve
güzel bilgiler öğrendiler
hemde
zihinleri ve bedenleri çok yoruldu.
Artık tatil zamanı, evet Haziran
ayındaki yazımda hepinize kolaylıkla
yapabileceğiniz
harika
öneriler
paylaşmak istedim.
Paylaşacağım öneriler evde, tatil
yerinde ve yaşadığınız şehirde
kolaylıkla yapabileceğiniz etkinlikler
olacaktır.
Yaz tatilini çocuklar için ödevle değilde
daha çok;
• Kitap okumak,
• “Bir film bir sohbet” etkinliği ile
sinema günü yapmak
• Yeni arkadaşlıklar edinmek,
• Renkleri ve atık malzemeleri
kullanarak resim ya da bir obje yaratmak,
• Yaşadığı ve tatil yaptığı şehirde
müzelere, sergilere ve açık hava
müzelerini gezmek,
• Toprağa yada balkona çiçek,
sebze, yeşillik (soğan, nane, maydanoz)
ekmesini sağlamak,
• Mutfakta onların yapmaktan keyif
alacağı yemekler ya da tatlılar yaptırmak.
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Zeliha Dağhan
@zelihadaghan

• Odasını yeniden düzenletmek
• Zaman Makinası yapımı ve
kullanımı
• Biz anne-babaların çocukken
oynadığımız oyunları onlarla birlikte
oynayarak paylaşmak ve öğretmek.
gibi farkındalıklarını ve yeteneklerini
geliştirecek etkinliklerle geçirmelerini
öneriyorum.
Şimdi sırası ile hepsine birkaç öneri
paylaşmak istiyorum. Önerileri 3 bölümde
Martı Dergi’sinin takip eden sayılarında
paylaşacağım. Bu yüzden ilk 3 öneriyi bu
sayıda anlatmaya başlıyorum.
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2)”BİR FİLM
ETKİNLİĞİ

1)KİTAP OKUMAK
Yaşadığımız yerde şehir kütüphanelerinden ya da okul
kütüphanelerinden de faydalanabiliriz. Hatta arkadaşlarımız
arasında da kitap alışverişi yapabiliriz. Bunun dışında kitapçıdan
da kitap almayı seviyorsak o zaman bir kaç kitap önermek
isterim.
• Aklından Düşünceler Geçen Çocuk- Christine Nöstlinger
(9-10 yaş)
• Gol- Luigi Garland ( 9-11 yaş )
• Dinkin Dings – Guy Buss ( 9-11 yaş )
• Zac Power – Hız Tuzağı – H.I. Larry ( 8-10 yaş )
• Martıya Uçmayı Öğreten Kedi – Luis Sepılveda (11-12 yaş)
• İstemiyorum İşte – Nilay Yılmaz ( 9- 11 yaş )
• Gemici Dedem – Sevim Ak ( 10-12 yaş )
• Korsan Okulu – Sir Steve Stevenson ( 9-11 yaş )
• Şapkadan Çıkan Tavşan – Jesus Ballaz ( 7-9 yaş )
Çocukların kitabı okurken , 5N+1K tekniğine göre okumalarını öneriyorum. Biz annebabalar kitap ile ilgili onlara sorular sorup kitabı farklı açıdan görmelerini sağlayabiliriz.
Örneğin:
• Kitabın ana fikri nedir?
• Kitapta en etkilendiğin şey neydi ?
• Kitaptaki hangi kahraman seni etkiledi ?
• Olaylar nerede yaşanıyor ?
• Kitabın kahramanları her biri bir hayvan
(ya da çiçek) olsaydı neleri seçerdin
• Kitapta yaşanılan olayı çocuk anlattığında “ Sen
olsaydın nasıl davranırdın?” diye soru ile onun fikrini
alabiliriz.
Bunun gibi okuduğu kitap hakkında sorular sorarak,
hem kitabı daha iyi anlamasını hemde başka bir açıdan
baklamasını sağlayabiliriz.
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SOHBET”

Çocuklara birlikte izlenebilecek bir çok
film var, daha önce izlediğiniz filmleri
izleyebileceğimiz gibi yeni filmlere de
birlikte gidebilirsiniz.
Filmleri izlerken belli konular üzerinde
sohbet yaparak seyretmeye çalışın.
Önce güzel bir mısır patlatın, hatta
arkadaşları ile de böyle bir öneriyi
yapabilirsiniz.
İçeceklerimizi
de
yanımıza alıp filmi izlemeye başlayın.
“Bir film bir sohbet” in ilk filmi “BUZ
DEVRİ -1” olsun
Filmi izledikten sonra, çocuğunuzla arkadaşlık konusunda sohbet edin. Filmdeki
karakterlerin birbirleri ile kurdukları arkadaşlık ilişkilerine çocuğunuzun dikkatini soru
sorarak çekmeye çalışın.
• Filmde kim en iyi arkadaştı ? Filmdeki ……arkadaşı için neler yaptı ?
• Filmde kimin yerinde olmak isterdin ? Neden ?
Filmi bir araç gibi kullanıp onunla harika bir vakit geçirmiş olursunuz. Bununla birlikte ona
iletmek ve öğretmek istediğiniz şeyleri filmi kullanarak iletmiş olursunuz.
Öneride bulunacağım bir kaç film:
•
•
•
•
•
•
•
•

Charlie ve Lola – BBC Worldwide ( 7-9 yaş )
İmdat Ben Bir Balığım – ( 8-10 yaş )
Küçük Robotlar – BBC ( 7-9 yaş )
Ratatuy- Disney.Pixar ( 9-11 yaş )
Bir Böceğin Yaşamı – Disney. Pixar ( 8- 11 yaş )
Dünyanın Merkezine Yolculuk – Başrol Oyuncusu: Brendan Fraser(9-12 yaş )
Cesur Civciv – Walt Disney ( 7- 10 yaş )
Buz Devri – Blu Sky Stüdyoları ( 8- 12 yaş )
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Yaz tatili geldiğinde hem tatil yerlerindeki çocuklarla hemde kendi yaşadığımız
mahallede ( ya da Sitede ) farklı arkadaşlıklar edinmek için iyi bir zamandır. Tabiki
çocuklar bu konuda biz büyüklerden daha cesur ve hızlılar Bu yüzden bir kaç tavsiye
vermek sanırım yetecektir.

İletişim kurarken aslında bir çok araçlardan faydalanıyoruz. Bunları çocuklarla konuşup
sohbet edebilirsiniz, peki bunlar neler ;
• Nerede yaşadığımız ? ( şehir )
• Hangi okulda okuduğumuz
• Oynadığımız oyunlar
• Hobilerimiz (Spor, müzik aleti çalmak, katıldığımız etkinlikler gibi)

Tatil yerinde yeni arkadaşlıklar edinmek hem iletişim hemde gözlemleme yeteneğimizi
geliştirir. Bazı çocuklar kumsal da ya da parkta onlara rahatlıkla katılabilirler, fakat
bazıları bu konuda çekingen davranış gösterebilmektedir. Burada anne ve baba olarak
onları teşvik edip, hatta yardım bile etmeliyiz. Peki neler yapabiliriz.

Yaşamda çocuklarla birlikte gelişip yeni şeyleri onlarla birlikte yapmak hem bize hemde
çocuklarımıza farklı öğretiler katmaktadır. Tatil dönemi aslında her iki birey içinde harika bir zamandır. Bu zamanı etkin ve faydalı kullanmak için diğer kalan önerileri Martı
Dergisi’nin diğer sayılarında paylaşmaya devam edeceğim.

• Çocuğunuz yeni bir arkadaşlık kurmak istiyorsa ve çekiniyorsa, önce bu
konuda yardımınızı isteyip istemediğini sorun. Zorlamayın, ama kendisi istekli ve hazır
olduğunda da ona yardım etmeye hazır olduğunuzu ekleyin.
• Eğer yardımınızı istiyorsa, birlikte çocukların oynadığı alana gidin. Onlara önce
siz selam verin ve konuşmayı başlatın.

Şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum
Bir sonraki yazıya kadar, gelişimde ve takipte kalın...

Örn: “Merhaba, Ben Zeliha ve bu da benim oğlum Tuna, sizinle tanışmak istedi.”
Küçük bir tanışmanın ardından, çocuklara “Ne
oynadıklarını ?” sorabilirsiniz. Sonra da onlara
oyuna çocuğunuzunda katılmak istediğini
ekleyip, müsade almalısınız.
Aslında yaptığınız davranışla ona örnek
oluşturduğunuz için bir kaç aşamadan sonra
bunu kendisi yapmaya başlayacaktır. Artık
bundan sonra ona güvenip adımları onun
yapmasına müsade etmeniz gerekmektedir.
Ama yine sizden belli noktalarda destek isterse
önce cesaret verin sonra da tekrar yardım
istediği aşamada onunla birlikte olmaya özen
gösterin.
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Şeker
Portakalı
Cem Karapolat
Ünlü kitaplardan uyarlanan filmlerin sevilmesi her zaman zor
olmuştur. İsterseniz bütün kitabı eksiksiz çekin yine de seyirci
tatmin olmaz. Kitapla arasında bağ kuran seyirci ne yaparsanız
yapın izlediklerinde hep bir eksik bulacaktır.

Koku, Yüzüklerin Efendisi....vs gibi popüler kitapların sinemada gösterildikten sonra
bu kadar çok tartışılmasının ve tartışılmaya devam edilmesinin nedeni budur. Ne kadar
güzel çekilirlerse çekilsinler bir takım seyirci tarafından hep eksik oldukları söylenir ve
bu seyirciler sözlerinde sonuna kadar da haklıdır. Neredeyse bütün kitap uyarlamaları
eksiktir. Eksik de olmak zorundadır. Eğer herhangi bir kitap istenildiği gibi cümle cümle
çekilseydi o kadar uzun sürerdi ki büyük ihtimalle yarısında uyumaya başlardık.
Seyircinin yarısında uyuyacağı bir filme yapımcı bulunamayacağı için de zaten proje hiç
başlamadan rafa kaldırıldı. Sinemada zaman dikkat edilmesi gereken en önemli etkendir.
Çünkü hem yapım hem de gösterim aşamasının her saniyesi para demektir.
Sinema seyircileri arasında ki genel düşünce bir kitaptan güzel bir sinema filmi olmayacağı
yönündedir. Ama geçmişe baktığınızda sinema tarihine geçmiş birçok film aslında kitap
uyarlamalarıdır.
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Guguk Kuşu, Forrest Gump, Rüzgar
Gibi Geçti, 2001: Uzay Yolu Macerası,
Blade Runner, The French Connection,
Maymunlar Cehennemi, Esaretin Bedeli,
Baba serisi, Kwai Köprüsü ve Akıl Oyunları
kimsenin kitaptan uyarlandığını bilmediği
ama sevdiği ünlü filmlerden bazıları. Acaba
seyirci filmini izlemeden önce bu kitapları
okusaydı aynı şekilde beğenir miydi?
Benim cevabım beğeneceği yönünde.
Bence iyi bir kitap uyarlaması onun birebir
aktarılmasında değil yönetmenin ona
yaptığı katkıda yatar. Yukarıda saydığım
filmlerde bunu açıkça görebilirsiniz. Blade
Runner kitabıyla neredeyse hiçbir benzerlik
taşımamasına rağmen inanılmaz bir filmdir.
Aynısını 2001: Uzay Yolu Macerası için de
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu iki filmin de
gücü yönetmenlerin kitabın ana fikrini iyi
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benimseyip kendi dilleri ve hayal güçleriyle
tekrar yaratmalarında yatar. Eğer iyi bir
kitap uyarlaması izlemek istiyorsanız
Coppola’nın Dracula’sını tavsiye ederim.
Yönetmen bu filmde bir adım daha öteye
geçerek anlatmak istediği fikirleri kitapta
kullanılan semboller aracılığıyla anlatır.
Yani yapıtı tekrar inşa eder. Eğer birebir
uyarlanan bir kitap uyarlaması izlemek
isterseniz tavsiyem Lord of the Flies’ın
ilk uyarlaması olacaktır. Film kitaptan
neredeyse birebir uyarlanmıştır, ama
kimse filmi hatırlamamaktadır.

Yakın zamanda sinemalarda vizyona
giren Şeker Portakalı da hepimizin bildiği
gibi aynı isimli kitaptan bir uyarlama.
Kitabın yazarı José Mauro de Vasconcelos.
Yönetmen koltuğunda ise yine başka bir
Brezilya’lı Marcos Bernstein oturuyor. Bu
yönetmenin ikinci yönetmenlik denemesi,
ama kendisi birçok senaryoya imza atmış.
Bilmeyenler için kitabın özeti kısaca şöyle:
Zeze, ailesiyle beraber yaşayan hayal gücü
yüksek ve yaramaz bir çocuktur. Babası
kısa zaman önce işten atılmıştır ve aile
maddi sıkıntılarla boğuşmaktadır. Bu yüzden
Zeze’nin sürekli mutsuz olan babasıyla arası
hep sorunludur. Zeze yaramazlık yaptığı için
sürekli diğer aile bireylerinden şiddet görür.
Ama o mutsuzluğunu ve yalnızlığını arkadaş
edindiği bir portakal ağacını giderir. Ama bir
gün Zeze’nin başka bir arkadaşı daha olur:
Mauel Valaderez. Zeze, Manuel’i üvey babası
olarak benimser ve ikilinin arasında sıkı bir
bağ oluşmaya başlar.
Yazının başında uzun uzun yazdıklarım göz
önüne alındığında filmin iyi bir uyarlama
olduğu söylenebilir. Yönetmen kitapta
anlatılanları kendi yarattığı dünyada kendine has üslubuyla oldukça güzel aktarmış. Böylece
film kitabın gölgesinden kurtularak karşımıza yepyeni bir yapıt olarak çıkmış. Kitaptan
farklı olarak film yazarın kitabının basılmasıyla başlıyor ve sonra yapılan bir geri dönüşle
onun çocukluğunu izlemeye başlıyoruz. Filmde izlediğimiz hikaye sanki gerçekten yazarın
başından geçen ve yazara esin kaynağı olan hikayeler. En azından bende böyle bir izlenim
uyandırdı. Ayrıca şunu da eklemek lazım filmin başarısında görüntü yönetmeni Gustavo
Hadba’nın da oldukça büyük payı var. Filmin neredeyse her planı hayranlık uyandırıcı
derecede güzel. Filmin konusunu sevmeseniz bile görüntülerine bayılacağınıza eminim.
Şeker Portakalı kitabı hem okuyan hem de okumayanlar için olukça iyi bir seyirlik olmuş.
belki sinema tarihine altın harflerle yazılacak bir film değil ama başarılı bir uyarlama
olduğu kesin. Eğer oldukça az sinema salonunda vizyona giren bu filme rastlarsanız
kaçırmayın derim.
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Mutsuz
Aşk Vardır
Aytül Bingöl
@hosnaz

Bütün aşklar mutlu olsaydı romanlar neyi yazacaktı. Mutlu aşklardan roman olur
muydu! Mutlu aşıklar mutluluklarına devam ededursun, biz Mutsuz Aşk Vardır
kitabımızdan bahsedelim. Derleme bir öykü kitabı bu. Şair Louis Aragon “Mutlu aşk
yoktur. “ demiş. Bu kitap ünlü şaire hak veriyor adeta. Tam 133 yazar 133 mutsuz
aşk öyküsünü anlatıyor. O yazarlardan birisi de benim. Karanlıklar isimli öykümle
sizvlerleyim. Daha önce öykülerim edebiyat dergilerinde yayınlanmış olsa da, ilk defa
bir kitapta yer almanın çok özel lezzetini yaşadım. Yazdığım satırların, sayfaların büyülü
kokusuna sığınması, bu duygu bambaşka . Zaten kitaptaki yazarlardan çoğu da amatör.
Yeni kalemleri okuyucuyla buluşturması yönünden de önemlil bir kitap Mutsuz Aşk
Vardır. Böyle kitaplar okuyucudan destek gördükçe, edebiyatımız yepyeni yazarlara
kavuşmuş olacak.
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Yitik Ülke Yayınlarının
kurucusu Kadir Aydemir,
çoğunluğunu sosyal
medyadan biraraya
getirdiği edebiyat
sevdalılarıyla güzel bir
projeye imza atmış.
Yayınevi gençleri
okumaya yazmaya
teşvik etmek için onlara
kitaplar, kalemler hediye
ediyor. Kitap fuarlarında
ağaç fideleri veriyor
misafirlerine. Ayrıca 23
mayısa kadar olan kitap
satışlarının gelirini Soma
halkına bağışlıyor.
Arka kapaktan;
Söyleyin kim aşkın çaldığı bir şeyi ondan geri alabilmiş?..
Bu kitap aşka dair yaşanmış öykülerden ve özel kurgulardan oluşuyor, ama bu öykülerin
normalden bir farkı var: Mutsuz aşk öyküleri bunlar.
Mademki aşk bir insana her şeyi yaptırabiliyor, biz de 133 yazarla bir araya gelip
kürekleri aksi istikamete çekmeye karar verdik. Kimi öykü sizi ayrılık denizinde boğacak,
kimiyse sonsuz bir aşk acısıyla yüzleştirecek. Mutsuzluk denen şey belki de aşkın asıl
kimyasıdır: Ayrılık, kaybediş, hissizlik, unutulmak, ölüm, isyan ve zamana boyun eğiş
gizli kitabımızın sayfalarında…
“Mutsuz Aşk Vardır”, büyük şair Louis Aragon’un meşhur “Mutlu Aşk Yoktur” şiirine
selam vererek aşkın mutsuz bir şey olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Burada anlatılanlar
kalbinize ve ruhunuza dokunabilir.
İki insanın ayrılığı, unutmak ve unutulmak üzerine mutsuz bir yolculuğa, Kadir
Aydemir’in Yitik Ülke Yayınları için hazırladığı “Mutsuz Aşk Vardır” kitabına davetlisiniz.
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Kitapta öyküsü bulunan yazarlar;
Kadir Aydemir, Ahmet Menteş, Ahu Şentürk, Alper Akdeniz, Altan Alkan, Aydın Coşkun Mutlu, Aysun Uzal,
Ayşen Aksakal, Aytuğ Akdoğan, Aytül Bingöl, Bade Sibel Akkaya, Banu Conker, Banu Taylan, Barış Çağrı
Genç, Barış Güven, Begüm Avşar, Beyza Büyükçınar, Buket Akdemir, Burak Eroloğlu, Burak Tezgören,
Burç Doğu, Can Küçükoğlu, Canan Akyüz, Cansu Fırıncı, Cansu Us Yazıcı, Cem Hakan Özaslan, Coşkun
Ongun, Çiğdem Aldatmaz, Çiğdem Eren Kiziroğlu, Dilek Neşe Açıker, Duygu Şahin Laçin, E. Yasemin
Şenyurt, Ebru Turgut, Ece Dorsay, Eda Günay, Eda Neidik, Eksper Mental, Elif Ezgi Uzmansel, Erdinç
Mutlu, Eren Kahveci, Esen Kunt, Esra Tanrıbilir, Eylem Selin Mumcu Gök, Ezgi Gizem Gülümser, Feray
Demiray, Ferhat Kınacı, Ferhat Uludere, Filiz Çapar Şahin, Göksel Bekmezci, Gözde Serimer, Gözde
Şahin, Gül İnce Beqo, Güliz Sütçü, Gürgen Öz, Hakan Altıparmak, Hakan Tağmaç, Hakan Tunç, Halit
Payza, Hamide Tekin, Hasan Topçu, Hatice Norcu, Hülya Karakaş, Işık Yanar, Işın Ünlü, İdil Giray, İlknur
Güneylioğlu, İrfan Kurudirek, İsmail Sertaç Yılmaz, KaraŞapka, Kezban Şahin Taysun, L. Budus, Lale
Alizade, Leyla Bal, Mehmet Yazıgan, Melike İnci, Meltem Döner, Meltem İnan, Meltem Özbey, Merve
Dağköylüoğlu, Merve Esra Kaysadı, Merve Pınar Şiranlı, Merve Soycan, Mine E., Murad Çobanoğlu,
Murat Sezer, Murat Yazıcı, Mustafa Men, Müjgan Şahinoğlu, Nehir Yılmaz, Neşe Aldoğan, Neşe Tekin,
Nevbahar Atabay, Nicat Aliyev, Nilay Derinbay, Nilgün Şimşek, Onur Akbudak, Ozan Vural, Öykü Toros
Irvana, Özge Aslan, Özgür Turan, Özlem Kiper, Özlem Topaloğlu, Papyon Tayfun Türkkan, Pınar Derin
Gençer, Pınar Karadede, Rami, Ruhşen Doğan Nar, Sahra Işıkdemir, Seda Tansuker Selçuk, Seda Yiğitcan, Sedef Özkan, Selin Aydın, Semrin Şahin, Serap Uysal, Serhat Filiz, Serkan Türk, Sevil Savaş Çellik,
Suavi Kemal Yazgıç, Şafak Efendioğlu, Tunca Çaylant, Tuncay Akdoğan Sezer, Yağız Seçen, Yasemin
Gürkan, Yasemin Seven Erangin, Yeşim Ağaoğlu, Yeşim Deniş, Yeşim Gökmen, Yeşim Simla Resmor,
Yeşim Şahin, Zeynep Selvili, Zümrüt Beşer, Turgay Yılmaz.
Yayına Hazırlayan : Kadir Aydemir
Yayınevi : Yitik Ülke
Sayfa Sayısı : 400
Basım Tarihi : 2014
Türü : Öykü
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Babalar günü için en güzel hediye...

Babalardan Babalara
Hayatımızın gizli kahramanlarına… Babalardan Babalara Miras Bilgiler!...
Çocuklarına anne gibi bakan babalar, çocuklarına nasıl davranacağını ve onlarla nasıl
iletişim kuracağını bilmeyen babalar, “uykuda sev “ kültürü ile büyümüş çocuklar yani
bugünün babaları… Bugüne kadar hayatımızda hep gizli kahramanlar olarak kaldılar…
Dünün çocuklarına ve bugünün babalarına bir solukta okuyacakları bir başucu kitabı
Babalardan Babalara!...

3 Psikiyatrist, 1 Pedagog… Prof. Dr. Özcan Köknel, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr.
Kemal Sayar ve Pedagog Ali Çankırılı… Onlar, uzman olmalarının yanı sıra onlar da birer
baba…
Yazar Sevilay Acar’ın Türkiye’nin önde gelen uzmanları ile gerçekleştirdiği söyleşi,
bugünün büyük çocuklarına ve geleceğin babalarına miras niteliğinde.
Önce kendi çocukluk yıllarını ve babalarıyla ilişkilerini anlattılar sonra babalara, babaçocuk iletişimi ile ilgili tüyolar verdiler. Babalardan Babalara kitabının içinde çocukluğunuzu ve kendinizi bulacaksınız.
Babalardan Babalara tüm kitabevleri ve D&R’larda!

Hepimiz anne- baba olmadan önce
çocuktuk. Peki, nasıl bir çocukluk
dönemi geçirdik?...
Rol modeliniz kimdi? Şimdi nasıl bir rol
modelsiniz?...
Gerçekten iyi bir baba mısınız?...
Eşinizle ilişkileriniz çocuklarınızın
gelişimini nasıl etkiliyor?...
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İtiraf
Ediyorum,
Ben Bir
Bağımlıyım!
Arzu Çevik
@kacikmorcorap

Ona ulaşamadığım her an kafam allak bullak, beynim
anlamsız paranoyalara ev sahipliği yapıyor.
Yanıma almayı unuttuğum her an panikliyor, genel olarak eve geri dönüp, zaman
kaybetme pahasına yanıma alıyorum.
Yanımda olmadığı her an her şeyi unutacağımı, nerede olduğumu, gideceğim yere nasıl
ulaşacağımı bilemiyorum.
Yanımda olmadığı her an kendimi öylesine yalnız, öylesine çaresiz hissediyorum ki…
Tatile kafa dinlemeye, dinlenmeye giderken yanımda olmazsa hayatı kaçıracağım
zannediyorum.
Uyurken yastığımın altında olmalı ki rüyalarımı rahatça görebileyim, hiçbir şey için
endişelenmeyeyim.
Yolda boş boş yürürken yanımda olmalı ki kaybolmamalıyım,
Tatilde yanımda olmalı ki hayatı kaçırmamalıyım.
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Soma gerçeğinde gördüğümüz üzere teknolojiyi sadece keyif için kullanıyoruz. Bununda
herhangi bir uyuşturucu madde kullanmaktan farkı yok. Çünkü bizim uyuşturucu
diye bildiğimiz hemen her madde öncelikli olarak tedavi amaçlı icat edilmiştir. Onların
yapıldığı bitkilerin ise zannettiğimizden çok daha fazla doğaya yararları vardır.
Bir madende olması gereken ise bir sürü teknolojik icat vardır. Bu makineler insanların
işlerini kolaylaştırıp, bedenlerini yormalarını önleyerek yaşam kalitelerini arttırır. Bir
kısım teknoloji ile insanları güvenliğini kolayca sağlayabilirsiniz.
Ama maalesef kişilerin ceplerinin dolması, insanların canlarından daha önemli bu
ülkede. Kısacası bu ülkede teknoloji insan canından daha pahalıdır.
19 Mayıs günü Soma’da yaşanan facia ile bir kez daha insana verilen değeri gördük.
Bu facianın tek sebebi gerekli teknolojinin gerektiği yerde kullanılmamış olmasıdır.
Bu faciadan hepimiz kendimize bir pay çıkarmalı, kendimizi de sorumlu hissetmeli,
teknolojiyi uyuşturucu gibi kullanmaktan vazgeçmeliyiz.

Parkta, barda, bahçede, sahilde vs yalnız ya da arkadaşlarımla otururken yanımda
olmalı ki paylaşımlarımı daha rahat yapabileyim…
Her zaman her yerde yanımda olmalı ki…

Aşırı doz teknolojiden önümüzü göremez hale gelmişiz haberimiz yok…
“Her türlü bağımlılık kötüdür: Uyuşturucunuz ister alkol, ister morfin,
isterse de idealizm olsun...” Carl G. JUNG ( Analitik psikolojinin kurucusu)

Evet ben bir bağımlıyım!!!
Ben kocaman bir teknoloji bağımlısıyım…
Evden çıkarken telefonumu unutursam nasıl devam edebilirim ki hayata. İnsanlara nasıl
ulaşabilirim? Yolumu nasıl bulabilirim. Nerede ne yiyeceğime nasıl karar verebilirim?
Orada burada bazen yalnız, bazen de arkadaşlarımla otururken onlarla ya da onlarsız
yaptıklarımı nasıl paylaşabilir, diğer insanları bundan nasıl haberdar edebilirim ki?
Küçücük makinelerin içine sıkıştırmaya çalıştığımız kocaman dünyalara sahip olmaya
çalışıyoruz.
Ve hayatımızın en büyük hatalarını da işte burada yapıyoruz. Teknolojiyi günlük
hayatımızda gereksiz şeyler için kullanırken, asıl kullanılması gereken yerlerini
unutuyoruz.
Bizler o küçücük makinelerde harikalar yarattığımızı düşünürken, asıl kullanılması
gereken yerlerde kullanılmadığı için kocaman hayatlar sönüyor bu ülkede…
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ERMİŞLER YA DA GÜNAHKARLAR
Suç onunsa BİR TEK
Neden yaşıyoruz bizde
Onu kovduğun sürgünde
Madem yasaklı bir meyva
Ve sen yenmesinden korkuyorsun?
O zaman ne diye bahçene
Elma ağacı dikiyorsun?
‘Artık zamanı geldi
Ayrı eve çıkmanın
Yolculuğa başlamanın
Kendi hikayeni yaşamanın’
Diyebilirdin nazikce
Ve böylece
Suçluluk ve dışlanmışlık hissi
Geçmezdi genetiğime
Yinede karşılaşmak istemezdim
Cennet bahçesinde olsa bile
Acemi bir Adem ile
Gözü çapaklı stajyer melekler değil
Tövbekar günahkarlar isteğim
Gözden çıkardıklarını bana yolla,
Gözü açılmamışlar, arafta
Gözü karalar bırakmaz yolda
Kovduklarını bana yolla ,
TANRIM
BİR TEK,
fazla beyazdan sakınırım.

Banu Başeren
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Küçük Bir
Avrupa Turu
Sema Büyüksıvacı

Bir gün Ebru arkadaşımın annesine eve yemeğe gittik. Güzel bir
balık ziyafetinden sonra sohbet ederken benim vizem bitmeden
İtalya’ya çıkış yapmam lazım. O yüzden seyahate gitmem gerek
dedim. Rüksan teyze de benim gibi gezmeyi sevdiğinden çok iyi
olur ayarla gidelim dedi. Ben o anda hemen uygun bir tur aramaya başladım, indirimli alışveriş sitelerinden gelen mesajları
incelerken gideceğimiz geziyi buldum dedim.
Hemen o akşam üç kişilik rezervasyon
yaparak ödememizi yaptık. Fakat ben
daha sonra İtalya yerine Fransa’ya giriş
yaptığımı anladım ama seyahat bittikten
sonra. Seyahatimiz Sabiha Gökçenden
gece olduğundan gayet rahat havaalanına
vardık. Orada tur rehberimizle tanıştık.
Yola koyulduk. İlk durağımız Marsilya’da
inince hemen Nice şehrine geçtik. Yolda
güzel bir yerde durup kahvaltımızı yaptık.
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Nice benim daha önce gördüğüm
şehir olduğundan benim ilgimi pek
çekmiyordu, ancak fazla bir değişiklik var
mı diye bakacaktım. Ama tabi ki Avrupa
şehirlerinde ki özellik yıllar sonra bile
her şeyi yerli yerinde bulabilmekti. Nice
Fransa’nın tatil beldesi, beşinci büyük
şehri, sokaklarını gezdiğinizde buram
buram tarih kokan küçük ama güzel bir
deniz şehri.
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gezgin
Burada Massena meydanı
ve Adliye Sarayını ve çiçek
pazarını gezdik. Buradan Monte
Carlo’ya ve Monaka’ya geçtik.
Birbirlerine çok yakın yerler
olduğundan rahat geziliyor.
Monte Carlo’da Cafe de Paris’de
yemek yiyerek gazinoları da
gezmeyi ihmal etmedik. Sabah
kahvaltıdan sonra Cannes
şehrine doğru yola çıktık.
Cannes şehrini bundan yıllar
evvel de gördüğüm zaman çok
beğenmiştim.
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Yorucu günün ardından otelimize geri döndük. Ertesi günü Milano’ya geçmeden evvel
Como Gölü ve Lugana Gölü’nü görecektik. Bence Como gölü Lugana Gölünden daha
güzeldi.
Ama ikisinin de Manzarası muhteşemdi. Milano’ya geçtiğimizde akşam olmak üzere
olduğundan Duomo Katedralini görebildik. Scala Meydanında gezdik. Güzel bir
restoranda yemek yedik. Milano bana göre tam bir metropolitan şehir. Hoşlanmamıştım.
Milano’da otelde ayakbastı parası ödemek ilgi çekiciydi. Buradan ayrıldıktan sonra
Cenevre’ye doğru yola çıktık. Birden yukarı çıkmaya başladığımız için her yer karla
kaplıydı. Hava da soğumuştu. Yağmurla birlikte Cenevre’yi gezdik. Akşam yemeğimizi
yedikten sonra otelimize geçtik. Ertesi günü ilk önce Annecy şehrine geldik. Burası
Fransa İsviçre sınırında bulunan ve ortaçağ şehri olma özelliğini koruyan Annecy,
Fransa’nın Venedik’i olarak biliniyordu. Çünkü bu şehrin içinden bir sürü kanal
geçiyordu.

Göz alıcı deniz kenarı onun
karşısında sahil boyunca zengin
otelleri görmek. Yine bana aynı
duyguları yaşattı diyebilirim.
Hele de sahil de poz veren
modeller gibi resim çektirdiğimi
hatırladım. Çok eğlenmiştik.
Çünkü Cannes film festivalinin
yapıldığı yere çok yakın
olduğundan kendinizi o anda film
festivalinde
hissedebilirsiniz.
Bu yola paralel Rue d’Antibes
caddesinde dolaşarak güzel bir
yerde harika bir yemek yedik.
Buradan St Paul de Vence adlı
şehre geçtik. Burası Azur Alpleri arasında kayalar üzerinde bir tepede olan şehir.
Birçok yazar, şair ve ressamlara ev sahipliği yapmış. Daracık tarihi sokaklarına hayran
kalmamak elde değildi. Küçük mağazalar da o kadar güzel sanat eserleri vardı ki hangisine
bakacağımı şaşırmıştım. O kadar güzeldi ki, şirin bir cafe de oturup kahve içerek buranın
tadına vardık. Buranın dar sokaklarında gezmek bana Portofino’yu hatırlatmıştı. Çok
beğendiğimi belirtmeliyim. Avrupa’da bir gezide bence en güzel şey, büyük şehirleri değil
de küçük yerleşimleri keşfetmek. Buranın tadı damağımda kaldı diyebilirim.
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Kanallar, köprüler, saraylar, nehir ve göl dağlar birbirleriyle buluşuyordu. Şehrin tam
ortasında Annecy gölü çok güzeldi. Bir tarafı dağlar ve bir tarafı şehre bakan gölün
suları renk cümbüşü iç içe geçmişti. Burada yerel pazara denk gelmiştik. Pazarı da
dolaşarak alışveriş yaptık ve gölün kenarında küçük bir kafe de kahve içtik. Buraya
da hayran kalmıştım. Anlaşılan ben Avrupa’nın küçük şehirlerini daha çok beğenerek
geziyordum bu seyahatten onu anlamıştım. Marsilya’ya doğru son durağımıza geldik.
Buradan gece İstanbul’a dönecektik. Marsilya Fransa’nın liman kenti olarak Avrupa’nın
en eski şehirlerinden biriydi. Büyüleyici manzarası bir çok ressamın tuvallerinde yer
almış. 9. yy dan kalma Notre Dame de La Gadre Basilikası ve Eski Limanını gezdik.
Hava soğuk olduğundan fazla dolaşamadan güzel bir restoranda yemeğimizi yedik.
Sonra da havaalanına doğru yola çıktık. Beş tam günde on güzel yeri gezip dolaşmak
bayağı hızlı bir tur olmuştu benim için. Aslında amacım Milano ve Cenevre ve gölleri
görmekti. Buraları daha kapsamlı gezmek için başka zamanda gitmeye karar verdim.
Ama St Paul ve Annecy’i görmenizi isterim…
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Paylaşması bizden,
yapması sizden…
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Haziran Lezzetleri;
2014’ün ortasına geldik. Durup biraz kendimizi sorgulamak vaktidir. Yılı nasıl geçirdik,
kalanı için planlarımız var mı? Söze böyle başlayarak iğneyi size batıralım, çuvaldızı da
kendimize. Geçen ay ilk kez tariflerimizi yazmaya başladık Martı kanadına ki ortanca
kızımızın doğduğu ay idi. Bu ay ise Kız Çocukları olarak en küçüğümüzün doğum günü
var. En küçük dememize bakmayın yaş oldu 45 ama O bunu dert etmiyor aksine 40+ diye
tutturdu “biyolojik değil, en üretken olduğun bir ruh yaşı diyor.” Şimdi bu ruh haliyle, içimizi
ferahlatacak ve soframıza zengin lezzetler katacak bir kaç tarifi paylaşalım… Paylaşması
bizden, yapması sizden… Eğer zor gelirse buradayız. Sipariş ile yemek yapmak üzere…
Kız Çocukları
kizcocuklariyiz@gmail.com
facebook.com/KizCocuklari
twitter.com/KizCocuklari
instagram.com/kizcocuklari
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Bademli Pazı

Deniz ürünlü krep
2yumurta
2 su bardağı süt
2 kahve fincanı un
Tuz

Soğanı ay şeklinde doğrayıp, zeytinyağda
kavuralım. Yıkayıp süzdüğümüz pazı
yapraklarını, arzunuza göre kesip soğana
ilave edelim. Tuzunu serpelim. Unutmayın
sulanmaması ve rengini koruması için
yüksek ateş idealdir. Altını kapatmadan
önce kırmızı biberi ve bademi ekleyelim ve
ocağı söndürelim. Haşhaşı da eklediniz mi
değmeyin keyfine ve lezzetine… Şu resme
bakar mısınız şiir gibi değil mi?

Hazırladığımız bu karışımdan
önce tek tek kreplerimizi
yapalım. Krep yapmayı
bildiğinizi varsayıyoruz
elbette… Söz bir dahaki sefere
anlatacağız…

Börek sepeti
Yaz aylarının uçarılığına yakışan nefis bir
çeşitleme yapalım. Birbirinden farklı ve
lezzetli böreklerle sevdiklerinizi büyüleyin, başını döndürün…
Muska börek
2 adet yufka
1 közlenmiş patlıcan
1 kırmızı biber
1 sarı biber
1 yeşil biber
1 domates
Maydanoz
Tuz

Sigara börek
2 adet yufka
200gr lor
Dereotu
Tuz
Karabiber
1 çay bardağı kaşar peynirı
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Tarifi;
Yufkaları üç parmak genişliğinde
keselim. Malzemeleri soteleyelim.
Yufkanın uç kısmına malzemeyi
koyup muska biçiminde saralım,
sıvı yağda kızartalım

1/2 fileto levrek
200gr somon
200gr karides
2 adet taze soğan
Maydanoz
2dal kişniş
Tuz Karabiber
1 adet domates
Bütün malzemeleri sote yapalım. Her krepin içine bir miktar koyup kenarlarını kapatıp
rulo yapalım.
Sonra 2 yumurta, 2 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı galeta unu kaplara koyalım ve
hazırladığımız kreplerimizi önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, daha sonra galetaya
batırıp kızgın yağda kızartalım.
Muska börek, sigara börek ve deniz ürünlü krepleri ister sepet, ister ahşap tabak
üzerine özenle koyalım ve sofranın başköşesine yerleştirelim.

Tarifi;
Yufkaları önce dörde, sonra her
parçayı ikiye bölelim. Böylece 8
üçgen parça elde edelim. Geniş
kenarına malzemeyi koyup saralım
sıvıyağ da kızartalım

Sofralarınız sevgi dolsun, bereket taşsın…
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Baksana,
kanatlarım ne
güzel, işte ondan!
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Sinek ile
Kelebek
Gizem P. Karaboğa

Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir sinek ile bir
kelebek uçar iken aynı evin camından içeri girivermişler. Evde
şöyle bir tur attıktan sonra bakmışlar ki hep aynı yerde uçup
durmaktalar. Dışarı çıkmak istemişler ama açık camı bir türlü
bulamamışlar. Bir apartman dairesinde sıkışıp kalmışlar.
Kelebeği gören aile üyeleri onu çok beğenmiş. Kelebek renkli kanatlarını şöyle bir açıp
kapayınca yaşlısı genci herkes hayranlıkla bakmış ona. Sineği görünce ise hepsi ellerini
sallayıp onu kovuyorlarmış. Sinek de korkuyla kaçarak kitaplığa saklanıyormuş. Bir gün
yine canını zor kurtarmışken kelebeğin yanına nefes nefese sokulmuş:
-Kelebekciğim, söyler misin, seni neden bu kadar beğeniyorlar? Çok iyi, çok dürüst, çok
yardımsever, çok akıllısın belli ki. Bana da biraz akıl versen de beni de beğenseler.
demiş. Kelebek şöyle bir kanatlarıını kıpırdatıp;
-Baksana, kanatlarım ne güzel, işte ondan!
diyip kestirip atmış.
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Salonda süzüle süzüle uçmaya başlamış. Kelebekten akıl alan sinek bir sabah kahvaltı
masasına dadanıp kanatlarını biraz çilek reçeline, biraz çikolataya, biraz süte bulamış.
Ama ev halkı beğenmek şöyle dursun, eskisinden daha çok kovalamış onu. Sinek yine
korkuyla kitaplığa kaçıp saklanmış.
Bir akşam sinek, sessizce kelebeğe yanaşıp sormuş:
-Kelebekçiğim, kanatlarımı boyadım ama yine beğenmediler. Ne yapsam ki?
Kelebek renkli kanatlarını edayla sallayarak;
-Eh, güzel olunmaz, doğulur
demiş. Bunu duyan sinek başını üzüntüyle eğip ön ayaklarını kaşımış. Sinek tam kitaplığa
dönecekken Kelebek:
-Bak, demiş sineğe lambayı göstererek. Şu ışıklı şeyi görüyor musun? Yarın ona
uçacak ve ışığından alacağım. Böylece parıltısıyla güzelliğime güzellik katacağım.
Sinek bir şey demeden sessizce kitaplığa uçmuş. Gece uyku tutmamış. Açık bırakılmış
kitapların sayfalarından birine konup okumaya başlamış. Kendini okumaya öyle kaptırmış
ki sabah oluvermiş. Sinek hızla uçarak kelebeğe;
-Kelebekçiğim, o ışıklı şey dediğin bir lambaymış, kitapta okudum. Oraya girersen
bir daha çıkamazsın, çok sıcakmış, sana zarar verir
demiş ama kelebek kulak asmamış. Sinek çaresiz, kitaplığa dönüp okumaya devam
etmiş. Akşam kelebek lambaya uçmuş. Işığa yaklaştıkça merakı artıyormuş. Sonunda
lambanın içine girmiş. Ama olamaz,
burası hem çok sıcakmış hem de çıkışı bir
türlü bulamıyormuş. Kelebek oradan hiç
çıkamamış.

Maden
anne, baba, eş ve çocukları başucumda
benim dilim tutuk,
ağlıyorum
buz kesilmiş ayaklarımla.
kapkara çakıl taşlarına uzanmaya
çalışıyorum
ve tutunamıyor bedenim,
yuvarlanıyorum yıldızlara.
ama artık,
fenerler yanıyor
kalbimin ortasında.
Tarih: SOMA / Salih MALAKCIOĞLU

Sabah olduğunda sinek başını
kitaptan kaldırmış ve karşıya bakmış.
Ah, nasıl da orada açık bir cam olduğunu
görememiş? Hızla uçarak açık camdan
dışarı çıkmış ve güzelce uçmuş, uçmuş.
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Orhan Bahtiyar’ın 3. romanı

Gece Tayyarede Açıkta
Hürkuş bir uçma sevdalısı idi. Uçağın zor bulunduğu bir memleket ve dönemde uçtu.
Bununla yetinmeyip Kurtuluş Savaşı’na gökyüzünden katıldı, binlerce askerin gökyüzünde
aradığı umut oldu. Kazanılan bağımsızlık sonrası durmadı, ilk Türk yapımı uçağı üretti.
Yetinmedi, Türkiye’nin İlk sivil havacılık okulunu kurdu. Türk havacılığının pek çok önemli
tarihine imza atmakla geçen bir ömür sonrası insanoğlunun Ay’a ayak basmak için yola
çıktığı 16 Temmuz 1969’ da yaşama veda etti. Araştırmalarımda Vecihi Hürkuş’un hayatını
hep takip ettim.
Orhan Bahtiyar bir yazma sevdalısı. Okurun zor bulunduğu bir memleket
ve dönemde üçüncü romanını yazdı. Yetinecek mi? Takip ediyorum.
SUNAY AKIN
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm yıkıcılığıyla sarmalanan Anadolu toprakları,
adı bilinmeyen sayısız kahramanla dolup taşsa da, içlerinden biri vardır ki, imkânsızı
başarmayı kafasına koymuştur. Ülkenin iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki
tayyarelerinden birini kullanacak ve vatan savunmasında düşmanlara kök söktürecektir,
hem de teknolojik yönden üstün son model tayyarelere karşın neredeyse bir hurdayla
uçarak yapacaktır bunu.
Azimli bir Türk pilotu olan Vecihi Hürkuş bu imkânsız dileğini gerçekleştirir; daha pek çok
imkânsız şeyi de… An gelir, düşmanların hem korku hem de saygıyla andığı bir lakaba da
sahip olur: Kara Tehlike.
İşte Gece Tayyarede Açıkta Vecihi Hürkuş’un, namı diğer Kara Tehlike’nin romanıdır;
daha doğrusu, onun hayatındaki en tehlikeli, en akıl almaz, en gözü pek ve en tehlikeli
yedi yıllık dönemin yarı belgesel içerikteki aktarımı… İnanılmaz kahramanlıklar kadar,
uzun süren bir esaretin de yer bulduğu bir destan…
Böyle bir destanı, Vecihi Hürkuş’un hayatına en çok vakıf olan isimlerden Orhan Bahtiyar’ın
akıcı kaleminden okumaksa, başlı başına bir keyif.
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“YERLİ AGATHA CHRİSTİE” DEN
“9 ODA CİNAYETLERİ”
AYŞE ERBULAK, “9 ODA CİNAYETLERİ” İLE EZBERLERİ BOZACAK
Tiyatro oyuncusu ve polisiye roman türünde Türkiye’nin en başarılı kadın yazarı Ayşe
Erbulak, yeni kitabı “Dokuz Oda Cinayetleri” ile ezberleri bozacak.
Türkiye’nin “Yerli Agatha Christie” si olarak anılan Ayşe Erbulak, polisiye gerilim
türünde yazdığı ve soluk soluğa okunacak bir roman ile kitapseverlerle buluşmaya
hazırlanıyor.
Yazar, “9 Oda Cinayetleri” adını verdiği gerilim yüklü yeni kitabında, İstanbul’da işlenen
cinayetler zincirini ve bu cinayetlerin ardındaki tüyler ürperten gerçekleri konu alıyor.
Kitap, diğer polisiye romanların aksine, katilin kim olduğunu daha en başından
gösteriyor; ancak sonrasında yaşanan olaylar okuru bambaşka ve şoke eden bir finalle
buluşturuyor.
Erbulak, dördüncü kitabı olan “9 Oda Cinayetleri” nde pedofili ve ensest gibi toplumsal
sorunlara da değiniyor.
Büyüyünce yazar olmak istediğini belirten Ayşe Erbulak, son kitabı için “ Polisiye
yazmak için kurgu ustası olmak gerekiyor. ‘9 Oda Cinayetleri’ çıraklığı bitirme tezim.”
diyor.
Erbulak’ı çok başarılı bulduğunu belirten
polisiye roman türünde Türkiye’nin en
başarılı yazarlarından Ahmet Ümit ise “ ‘9
Oda Cinayetleri’ ayrıntılardan yola çıkılarak
kurulmuş eğlenceli bir polisiye roman.
Polisiye meraklılarına farklı ve keyifli
okumalar vaat ediyor.” diyor.
Destek Yayınlarından çıkan “9 Oda
Cinayetleri” 7 Haziran’da raflardaki yerini
alacak.
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Ne Mutlu
Mutantım
Diyene!
Özlen Öncel
@kokossavar

Kendi halinde bir insanoğlu... Büyüme denen lanetli bir yoldan
yürümek zorunda. Geçen her dakika ile dünya onu şaşırtıyor;
yola başlarken yüzü ne kadar güldüyse, ciddi bir hıza ulaştığında
gözleri o kadar yaşla doluyor. Belki de daha fazlasıyla... Tek
sebep ise diğerlerinden farklı olması.

Çünkü bir amacın
varsa özgürsündür!
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Tüm komşuları saat 23.00’dan sonra evde otururken o dışarı çıkıyor; tüm arkadaşları
saç tokalarından ya da kaçırılan penaltılardan konuşurken, o gündemi takip ediyor.
Kulaklığından çıkan müzik alışılmadık bir melodi olduğu için yanında oturan otobüs yolcusu
onun satanist olduğundan şüpheleniyor. Evinde köpek beslediği için günahkar, sokaktaki
kedileri beslediği için deli ilan ediliyor. Elinden kitap eksik olmadığı için “Bırak yeaa, entel!”
cümlesiyle öteleniyor. Elini tuttuğu kişinin karşı cins olmamasından ötürü, kaderine ‘ölüm’
işleniyor. Başörtüsünü tarikat kurbanı yapmak yerine, aklıyla yücelttiği için yetkisiz kişiler
tarafından aforoz ediliyor. Saçı mavi olduğu için oturduğu tramvayda bir grup genç
erkek tarafından taciz ediliyor; kızıl olduğu için basit görülüyor. Kız arkadaşını parktaki
bankta öptüğü için dayak yiyor. Sadece kadın olduğu için tecavüze uğruyor, tahrikçi ilan
ediliyor, mağdur oluyor. İnancını ya da inançsızlığını kendi iradesiyle yaşamak istediği
için dışlanıyor. Kendisi olmak ve bunu istemek dışında başka bir gayeye sahip olmayan
kişinin çaresizliğinden bahsediyorum. Kitap okumak isteyen, kedi beslemek isteyen,
müzik dinlemek isteyen, istediği zaman uyuyup istediği zaman uyanmak isteyen, sadece
ve sadece kendisini yaşamak isteyen insanlardan bahsediyorum. Hani şu özgürlüğü için
ölenler, öldürülmek istenenler: mutantlar...

105

turuncu

Martı Haziran 2014

Mutantlar, cehaletin en büyük düşmanıdır. Okudukları kitaplarla, edindikleri bilgilerle ya
da tecrübelerle başkalaşım geçirirler. Bu sebeple vicdanları da cehalet çerçevesinden
çıkamayanlara nazaran daha fazla gelişmiştir. Cehalet korkuyu beraberinde getirir; korku ise
agresifliği. Bu yüzden cahil insanlar, okumuş ya da okumasa bile belirli bir bilgelik edinmiş
mutantlardan korkarlar. Mutantların bildiklerini bilemedikleri için; vicdanları ve erdemlerine
erişemedikleri için; ve onların bu potansiyellerinden dolayı herhangi bir hareketlerinde
üstün gelebileceklerinden korktukları için; yılanın başını küçükken ezmenin gerektiğini
düşünerek saldırırlar. Ancak bilmezler ki, mutantlar küçük değildir. Aslında mutantlar onlara
çok şey katabilmek için hazırda beklemektedir. Mutantlar korktuklarının aksine, onların asıl
dostudur. Sözünü dinledikleri kişiler ise asıl korkmaları gereken kişilerdir. Mutantlar kendi
haklarıyla beraber onların haklarını savunur; onların daha iyi şartlarda yaşaması için kendi
yaşamlarını hiçe sayarlar ve tüm dünyayı bu tehlikeli liderlerin yaydığı cehalet salgınından
kurtarmaya çalışırlar. Bir kulak verseler onlara... Birazcık... Ah bi dinleseler, anlasalar...
Senelerdir ötekileştirilmiş, küçük görülmüş, anlayıştan başka bir şey beklemezken şiddet
görmüş tüm mutanlar bundan bir sene önce sokaklara döküldü. Etnik kökenli mutantlar,
anarşist mutantlar, inançsız mutantlar, inançlı mutanlar, Mustafa Kemal’in mutantları, Che
Guevara’nın mutantları, Bartleby’nin mutantları, eşcinsel mutantlar, taraftar mutantlar,
çevreci mutantlar, feminist mutantlar, hayvansever mutantlar, milliyetçi mutantlar, köylü
mutantlar, şehirli mutantlar... Herkes tek bir kalıba zorla sıkıştırılmayı reddederek birlik
oldu. Görmek nedir, o an keşfettim; bir kalp gerçekten nasıl atar, o an hissettim; nefes
almanın anlamı nedir o an fark ettim. Sokak kenarında sağdan sola savrulan bir çöp
olmadığımı, bir amacım olduğunu o an öğrendim. Çünkü bir amacın varsa özgürsündür!
Ve ben o an gerçekten yaşadığımı hissettim!

22 yaşındayken yirmilik dişlerimin hiç
oluşmamış olduğunu öğrenmiştim. Diş
doktorum, evrimi tamamladığımı söyleyerek
benimle şakalaşmıştı. Şaka da olsa, böyle
bir söylem insanın hoşuna gitmiyor değildi.
Birkaç saniyeliğine kendimi yirmilik dişi
oluşmuş herkesten üstün hissetmiştim.
Bir asa, bir taç beklemiştim adeta. Ancak
bunların yerine aldığım, ağzımın içine
sıkıştırılmış birkaç pamuk oldu. Tedavi
sonrasında ağzımdaki uyuşukluktan ötürü
konuşamaz olmuştum.
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O evrilmiş muhteşem insanın yerine dilinin
yönünü tayin edemeyen, konuşamayan
bir maymun gelmişti. “Ne oldum değil,
ne olacaksın demelisin Özlen.” dedim
kendi kendime ve güldüm. Çünkü gelişmiş
olmak demek fiziksel bir üstünlük değildi.
Ne giydiğin, ne yaptığın, neye inandığın,
kimi dinlediğin değildi. Gelişmiş olmak;
kendini ne kadar eğitebildiğin, ne kadar
adil ve vicdanlı olabildiğindi. Bu yüzden eve
gittim ve önceden başlamış olduğum kitabı
okumaya devam ettim.

Ah be doktor, asıl evrimimi şimdi tamamladım! Ne mutlu sokaktayım diyene, ne mutlu
mutantım diyene!!!!
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İletişim Kurmak, Sorunları Çözmek
Bildiğiniz gibi ajandanızdaki takvimle, gökyüzü takvimi aynı işlemiyor. Her ayın 1’inde
Yeniay doğmuyor; yukarı bakınca… O yüzden Haziran ayının Yeniay’ı, 28 Mayıs’ta
doğdu, ilk ışığı Hilal’le 30 Mayıs’ta gözüktü. Her zaman olduğu gibi gökyüzündeki
takvimi bir bütün olarak görmeye çalışalım. Yeniay’ın ilk günleri, özellikle Hilal’de
ortaya çıkan etkiler, 14 gün boyunca Dolunay’a kadar büyür; Dolunay’da net ortaya
çıkar, sonra ki 14 gün küçülür.
Her ay süren bu döngüyü, eğer kendi doğum haritanızı biliyorsanız, astrolojik
evlere göre takip ettiğinizde daha kişisel anlamlar elde ederseniz. Günümüzde
artan astroloji sevgisiyle, “yıldızların ışığının sadece gökyüzünü aydınlatmaz”
biliyoruz artık. Eğer astroloji öğrenmek istiyorsanız, Temel Seviye Yaz Okuluma
davet ederim sizi. 9 - 30 Ağustos tarihleri arası, toplam 4 Cumartesi, Pazar
10:00/18:00 saatleri arasında, Temel Seviye Astroloji Derslerine katılabilirsiniz.
Eğitimler sırasında aslolanın sizin doğum haritanız olduğunu göreceksiniz.
Bu Yeniay’da başlayan etkileri takip etmenizi tavsiye ederim. Kişisel döngünüzü
yakalamak için her ay yeni bir fırsat doğuyor… Dolunay’ların hasat zamanı
olduğunu fark etmeli, ne ekiyorsanız onu biçtiğinizi görmelisiniz. Tıkır tıkır işleyen
bu sistem, kolunuzdaki saatten daha dakiktir. Üstelik hiç geri kalmaz, pili de
bitmez…
Genel olarak bakarsak, İkizler burcunda doğan bu Yeniay’la birlikte yeni şeyler
öğrenmek, anlamak, bilgi artırmak için güzel bir dönemden geçmekteyiz.
Ülkemizde eğitim, öğretim, gazetecilik, yakın komşular, ticaretle ilgili pek çok konu
gündeme gelebilir. Eski konular gündeme taşınabilir. Bazı kanunu iptaller, geri
almalar, değişiklikler ve bunlara bağlı tartışmalar yaşanması olası…
Ancak İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür’ün, 7 Haziran’la 1 Temmuz
arasında geri harekette olması, iletişim kazalarına açık günlerden geçmekte
olacağımızı anlatıyor. Güneş İkizler burcunda, İkizler yöneticisi Merkür geri
harekette; kısacası bu ay Merkür ayı… İletişim kurmak, sorunları çözmek için
sınavdayız…
Bir az daha açalım Merkür’ün geri hareketi anlamını…
Bu dönemde her türlü yanlış anlamaya hazırlıklı olmalısınız. Gecikmeler, arızalar,
unutkanlıklar başa bela olabilir. Teknolojik hadikaplara da açığız. Telefonun şarjı
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Yeni telefon, pc almak için hiç de uygun
zamanlarda değiliz. En iyisi eldekileri
gözden geçirmek, servise götürmek
olacak. Anlaşma, sözleşme, imza için
de çok istenilen zamanlar değil bunlar…
Tavsiyem Merkür geri giderken, siz de geri
gidin herşeyi kontrol edin.
Bu tarihleri arasında anlaşmalarda,
yazışmalarda dikkatli olmak gerek. Her
çeşit ortaklığa imza atmaktan uzak
durmanız lehinize olur. İmkanınız varsa
Asude Argun
ertelemenizi öneririm. İmza atarken bir
@asudeargun
değil iki kez düşünmelisiniz. Gözden kaçan ayrıntılar sebebiyle yanılabilirsiniz. Yanlış
bilgi almanız ya da sizin yanlış anlamanız sebebiyle yaptığınız anlaşmalar tekrarlanabilir.
Belki de iptal olabilir. Tüm detayları gözden geçirip emin olmalısınız.
Anlaşmaların başında evlilik geldiği için dikkatli olmak gerek. Ancak sıra dışı bir durum
var: uzun zamandır flört eden çiftler için, Merkür geri hareketi bulunmaz bir evlilik
fırsatı verir. Fakat ilk görüşte aşk yaşayanların, hızlı karar vermemeleri iyi olur. Akılları
başlarına geldiğinde üzülebilirler.
Gerileme tarihleri arasında hızla gelişen, yepyeni adımlar atmaktan çekinmelisiniz. Bu
süreç içerisinde pek çok konuda terslikler yaşayabileceğiniz için, ileriye yönelik adım
atmak yerine geri dönüp geçmişe bakmalısınız. Elinizdekileri değerlendirmelisiniz.
Önemli değişiklikler yapmaktan çok, mevcut şeyleri düzenleme yoluna gitmelisiniz.
Ancak sanıldığının aksine kötü değildir bu zamanlar. Tersine pek çok şeyi toparlamak,
düzenlemek için çok iyi bir fırsattır. Eskilerin yaptığı gibi, hayatınızın çeşitli alanlarında
dip bucak temizlik yapmak ve düzenlemek için bu dönemleri değerlendirmelisiniz.
Çekmeceleri, dolapları, kitaplıkları düzenlemek çok yararlı olur. Umduğunuzdan hızlı
hareket edebilirsiniz. Bilgisayarınızı daha iyi düzenleyebilirsiniz, gereksiz dosyaları
kolayca fark edersiniz. Etrafınızda size ağırlık yapan, aklınızı karıştıran, ayağınıza takılan
ne varsa kolayca düzenleyebilirsiniz.
Bu zamanda eski arkadaşlarınızla karşılaşıp onlarla tekrar birlikte olmak ise işin en
güzel tarafıdır. Siz de bu zamanları fırsat bilip eski arkadaşlarınızı aramalısınız. İlerlemek
istediğiniz konularda zorlanırken, arkadaşlarınızın bakış açınızı değiştirdiğini, çözüme
yaklaştırdığını görebilirsiniz.
Bu süreçte ileriye gitmek yerine geriye gitmekte yarar var. Böylece etrafınızı
düzenleyerek; kendinizi, olayları, şartları anlamış; unuttuğunuz, atladığınız detayları
yakalamış olacaksınız. Canlanıp ve hafifleyerek yola devam etmek için Merkür’ün geri
gittiği gibi, geri dönüp bir bakın hayatınıza. Astrolojinin eş zamanlılığından keyifle
yararlanın…
Unutmayın ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmaz!
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“KOÇ” “Yükselen KOÇ” 21 Haziran - 19 Haziran
Oldukça hareketli bir aya giriyorsunuz. Pek çok yere gidebilir, çeşitli seyahatler
yapabilirsiniz. İletişim, ticaret ya da yakınlarla bağlantılarınız gündeme gelebilir.
Ancak yanlış anlaşılmalara da açık bir dönemdesiniz. Seyahetlerde gecikme, rötar
ya da terslikle karşılaşabilirsiniz. Ayın son 10 günü eve, aileye ait konular gündeme
gelebilir. Büyüklerinize zaman ayrırabilirsiniz. Ay boyunca evlilik, ortalık gibi konulara
da dikkat etmelisiniz.

“ASLAN” “Yükselen ASLAN” 23 Temmuz - 22 Ağustos
Bu ay arkadaşlıklar ön plana çıkacağa benzer. Sosyalleşmeli, çevrenizi
genişletmelisiniz. Grup çalışması yapmak, içinde olduğunuz takımı yönlendirmek
için harekete geçebilirsiniz. Gelecek günlere ilişkin planlar yapabilirsiniz. İş
hayatınızda başarı yakalamanız olası… Küçük bir terfi, bir ödül ya da güzel bir
alkışı haketmiş gibisiniz. Ayın son günlerine doğru yurtdışı bağlantılı işler gündeme
gelebilir. yapacağınız iş seyahati size yeni ufuklar açabilir.

“BOĞA” “Yükselen BOĞA” 20 Haziran - 20 Haziran
Ayın ilk günlerinden itibaren maddi konular daha ön plana geliyor. Harcamlarınızı
kontrol etmelisinniz. Şans sizden yana olacak, beklediğiniz bir kısım parayı alabilirsiniz.
Beklediğiniz ilgiyi de üstünüze toplayabilir, sevginizi gösterip, aşkı yakalabilirsiniz.
Sağlığınız adına yaptırmanız gerekenleri de ihmal etmemelisiniz. Ameliyat dışında
her konuda daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ayın sonunda kardeş ve komşularla
bağlantılarınız güçlenebilir.

“BAŞAK” “Yükselen BAŞAK” 23 Ağustos - 22 Eylül
İş hayatınızın öne çıktığı bir süreçtesiniz. Yeni görevler alabilir, mesleki başarınız
ve yöneticilerle bağlantınız için harekete geçebilirsiniz. Eskiden yapmak istediğiniz
projeleri tekrar gündeme alıp, gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Maddi konularda
ise daha tutumlu olmalısınız. Masraflarınız artabilir. Ayın sonuna doğru, her
konuda arkadşlarınızdan destek alabilirsiniz. Bir grup içinde olmaktan yana şans
edinebilirsiniz.

“İKİZLER” “Yükselen İKİZLER” 21 Haziran - 21 Haziran
Yeni yaşınız kutlu olsun… Bu ayı kendinize yatırım yapma zamanı olarak
düşünmenizi tavsiye ederim. Sağlığınız ya da kılık, kıyafetinizle ilgilenebilir, kendinizi
şımartabilirsiniz. Estetik operasyonlar dışında bakım yaptırmak için şanslısınız. Aşk
hayatınızda da hareketlilik olacağa benzer. Yeterki inatçılıktan kaçının. Ayın sonuna
doğru maddi konular daha öne çıkaıyor. Gelirinizi artırmak, yatırım yapmak için fırsat
elde edebilirsiniz.

“YENGEÇ” “Yükselen YENGEÇ” 22 Haziran - 22 Temmuz
Ayın ilk kısmında başkalarına yardım etmeniz gerekebilir. Fedakarlık yapmanız gereken
konular gündeme gelirse canınızı sıkmayın. Kontrol edemeyeceğiniz gelişmeler için
kendinizi üzmemelisiniz. Özellikle aile içinde, büyüklerinizle ilgili sorunları çözmeniz
gerekerbilir. Ayın sonuna doğru üzerinizdeki yğk kalkacak, daha rahat hareket
edeceksiniz. Özellikle sağlığınıza daha önem vermelisiniz. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık
gibi konularda daha hızlı gelişmeler ortaya çıkabilir.
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“TERAZİ” “Yükselen TERAZİ” 23 Eylül - 22 Ekim
Kendinizi geliştirebileceğiniz bir aydasınız. Yabancılar, yurtdışı, uluslarası, hukuksal
konularda hareket edebilirsiniz. Basın, yayın, medya alanında yeni fikirler elde
edbilir, eski projelerinizi gündeme getirebilirsiniz. Kişisel gelişimle ilgilenebilirsiniz.
Ancak size özel konularda daha dikkatli olmalısınız. Eşiniz, partnerinizle ilikiniz
gerginleşebilir. Kendinizi ortaya koymkata daha sert hareket edebilirsiniz. Unutmayın
keskin sire küpüne zara verir.

“AKREP” “Yükselen AKREP” 23 Ekim - 21 Kasım
Maddi konular bu ay daha öne çıkıyor. Özellikle borç, alacak gibi konulara dikkat
etmelisiniz. Eşinizle birlikte yapacağınız detaylı bir bütçe önünüzü daha rahat
görmenize yardımcı olabilir. Kredi çekmek ya da kredi kartıyla ilgili sorunları
çözmek için planlama yapabilirsiniz. Ancak hızlı hareket etmemelisiniz. Endişenizi
artıran olaylar gündeme gelebilir, rahat olmalı, risk almadan ilerlemelisiniz. Ayın
son günlerinde gösterdiğiniz sabrın ne anlama geldiğini daha rahat göreceksiniz.
İyimserliğiniz, neşeniz, heyecanınız aratacak.

111

astroloji ajandası

Martı Haziran 2014

“YAY” “Yükselen YAY” 22 Kasım - 21 Aralık
Bu ay iliki ilişkilere önem vermelisiniz. Evliyseniz eşiniz, evli değilseniz partnerinizle
ilgili olaylar gündeme gelebilir. birlikte hareket etmeye özen göstermelisiniz. Uyum
yakalamak için empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Yapacağınız akıllı işbirlikleri
sayesinde umduğunuzdan daha başarılı olabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında çıkan
gerginlikleri de düzelmenin bir yolunu bulmalısınız. Ayın son günlerinden itibaren
daha romantik zamanlar başlayabilir. Çekiciliğiniz aratacağı için partnerinizle birlikte
size özel zamanlar geçirebilirsiniz.

“OĞLAK” “Yükselen OĞLAK” 22 Aralık - 19 Ocak
Bu ay sıkı çalışmak için kolları sıvamalısınız. İş yapmayı sevdiğiniz için kolayca
ilerleyeceksiniz. Ancak işe dalıp kendinizi, sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Ofiste
yapacağınız değişikliklerle daha rahat çalışmanın yollarını bulmalısınız. Size yardım
edenlerin, altınızda çalışanların da ihtiyaçlarını düşünmelisiniz. İş hayatında üstünüze
binen yükler artabilir, sinirlerinizi kontrol etmelisiniz. ayın sonuna doğru daha
rahatsınız. Eşiniz, partnerinizle birlikte adım atabilir, ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

“KOVA” “Yükselen KOVA” 20 Ocak - 18 Şubat
Bu an, kendinizi şımartabilir, hayatın daha keyifli yanlarıyla ilgilenmek için zaman
bulabilirsiniz. Gideceğiniz bir sergi, izleyeceğiniz bir film size ilham verebilir.
Boş zamanlarınızı değerlendirmek için bir kursa yazılabilir, sanat ya da sporla
ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda da güzel gelişmeler olabilir. Evde
yapacağınzı basit bir dekorasyon hayatınıza renk katabilir. Ayın sonuna doğru ise
işleriniz artacağa benzer. Çok çalışmanız, verimli olmanız gereken günler başlamadan
önce kaçamak tatil yapabilirsiniz.

“BALIK” “Yükselen BALIK” 19 Şubat - 20 Mart
Bu ay, evinize çeki düzen vermeli, aile ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. Fırsatınız varsa
doğaya karışmak, toprakla uğraşmak iyi gelebilir. Evdeki saksıları yenilemek bile
hoşunuza gidebilir. Özellikle ebeveynlerinizle ilgili yükleri hafiflettiğinizde daha rahat
edeceksiniz. Kendinize ailenizle birlikte geçireceğiniz zaman ayırmanızı tavsiye
ederim. Borç, alacak, kredi konularında ise temkinli olmalısınız. Ayın sonuna doğru
yaratıcı, kreatif işler ortaya koymak için oldukça güzel zamanlar olacağa benzer.
Yaptıklarınızı sergilemek istiyorsanız biraz beklemelisiniz.
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Haziran 2014 Sayı 41
En bir
yüksek
Cennet
yer, uçan martı,
en uzağı
görendir.
bir mekan
değildir,
bir zaman dilimi değildir.
Cennet öğrenmektir,
mükemmelliktir.
Martı Jonathan Livingston
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