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Martı Temmuz 2014
Merhaba,
Temmuz yaz mevsiminin kendini en derinden hissettiren
ayı. Çevremde pek çok arkadaşım tatilde yada tatil planı
yapıyor. Ben henüz çıkamadım tatile. Pek yakında. Tatil
olması için bir haftayı geçmesi gerektiğini düşünüyorum
ben. On günlük bir tatil hem bedenimi, hem zihnimi hem
ruhumu cilalıyor.
Sizler tatilde neler yapıyorsunuz? Kaç günlük bir mola iyi
geliyor size?

Yasemin Sungur
@yaseminsungur

Bu yıl her ay, ayda 2, 3 kez bizim köy dediğimiz yeni bir
yaşamı deneyimlediğimiz Karamürsel – İznik dağ yolu üzerindeki evimize gittik, bahçe
ile uğraştık, doğayı ve çevreyi keşfettik. 2 günlük molalar verdik şehir yaşantımıza,
yoğun iş akışımıza. Kaldığımız yer denizden 440 metre yükseklikte, hava daha serin
aşağılara göre. Pek esintili bir havası var. Ağaç diktik, sebze ektik, çiçekler, otlar
diktik. Uzaktan keyifli ancak uğraşırken çok zor geldi, belki de biz alışkın olmadığımız
için. Bu işlerle uğraşan insanları daha iyi anlıyorum. Tüm emekleri helal olsun.
Tohumdan çiçeğe, sebzeye giden yol zor ve her gün özel emek istiyor. Bugün seninle
ilgilenmeyeceğim diyemeyeceğiniz bir uğraş bu. Zamanında doğru adımları atmazsanız,
beklediğiniz çiçekler ve sebzeler ile asla buluşamazsınız.
Doğada yaşadığım bu deneyim, bireysel gelişim çalışmalarımızda yaşadıklarımızı
düşündürdü. Değişim ve dönüşüm adımlarında yeni alışkanlıklar için de yapmamız
gereken aynen bu. Yeni alışkanlığa ulaştıracak nefesi almamız, adımı atmamız
gerekiyor. Her gün özel ilgi ile, ortama bağlı olarak yeterince su ve bakım yaparak.
Aynen doğa gibi...
Yeni bir dergi elinizin altında. Yıllardır pek çok konuda yararlandığım bitkilerle beni
tanıştıran Ayhan Ercan’da dergimizde, sorularınız varsa yazın bize. Sevilay Acar’ın
Özcan Köknel ile röportajını mutlaka okuyun. Yeni bir yazar daha aramızda, Aytekin
Bal, gezi yazıları ile bizimle.
İlham verici ve harekete geçirici olmasını diliyorum bu ay sizin için seçtiğimiz tüm
yazıların. Ne istediğinize odaklanın, aldığınız nefes ve attığınız adım isteğinize hizmet
etsin.
Sevgiyle.
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bu ay Martı’da neler var?
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SALT Beyoğlu
Rabih Mroue:
Pikselli Devrim•
5 Temmuz Cumartesi 2014
İstiklal Caddesi No: 136 BEYOĞLU
0212 377 42 00

Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi
Katie Melua•
Harbiye
10 Temmuz Perşembe 2014
56 platin plak ödüllü Katie Melua, 21. İstanbul
Caz Festivali’nin ardı arkası kesilmez süper
konserlerinden bir başkası için bu akşam Harbiye
Cemil Topuzlu Sahnesi’nde yerini alıyor. Henüz 19
yaşındayken İngiltere listelerinde Top-10’a giren,
iki albüme imza atan, besteci ve söz yazarı Katie
Melua’nın toplamda 6 stüdyo albümü bulunuyor.
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1990’da sona eren Lübnan İç Savaşı’ndan sonraki
10 yılda öne çıkmış olan Lübnanlı sanatçılar
kuşağından bir aktör, tiyatro yönetmeni, oyun
yazarı ve görsel sanatçı olan Rabih Mroue, erken
dönem video işlerinden Suriye’deki iç savaşı ele
aldığı çok katmanlı The Pixelated Revolution’a
uzanan bir çeşitlilikteki kişisel sergisiyle
SALT’ta. Siyasi huzursuzluk ve Lübnan’da hâlen
sürmekte olan toplumsal ayaklanmaları ilk elden
deneyimleyen sanatçının tecrübelerine dayanan
işleri, imgelerin kullanımı, hikâye anlatma
mekanizmaları ile tarihsel ve kişisel anlatıların
inşasını inceler, sorguluyor ve sorunsallaştırıyor.
Sergi, SALT Galata ve SALT Beyoğlu’na yayılıyor.
SALT Galata’daki sunum, sanatçının kişisel
deneyimlerine dayalı işlerinden oluşuyor ve
yaklaşık olarak bir yaşam döngüsü önerisini takip
ediyor. Toplumsal hoşnutsuzluk, siyasi gösteriler
ve sosyal ayaklanmalarla ilgili işler ise SALT
Beyoğlu’nda yer alıyor. 27 Temmuz tarihine kadar
SALT’ta olacak sergi, pazartesi dışında her gün
12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Beyoğlu Fitaş
Philomena•
Taksim
10 Temmuz
Perşembe 2014

Dangerous Liaisons, Queen, Dirty Pretty
Things gibi filmleriyle tanınan İngiliz
yönetmen Stephen Frears, dört dalda Oscar adaylığı kapan 2013 tarihli son filmi
“Umudun Peşinde” ile en sonunda sinema salonlarımıza teşrif ediyor. Başrollerde
muhteşem Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark ve Mare Winningham var.
Gazeteci Martin Sixsmith’in “The Lost Child of Philomena Lee” adlı kitabından uyarlanan
ve en iyi film, en iyi kadın oyuncu(Dench), en iyi uyarlama senaryo ve en iyi özgün
müzik gibi önemli dallarda adaylıklar kazanan filmin konusuna gelince: Oğlunu arayan
bir kadının hikâyesi dünyaca tanınmış bir politika yazarının dikkatini çeker. Oğlu küçük
yaştayken kendisinden koparılan kadın, yıllarca bir manastırda yaşamaya zorlanmıştır
ve şimdi oğlunu bulmaya kararlıdır. Yaşanmış bir hikaye olduğunu belirtmekte fayda
var. (14.10 16.40 19.10 21.40)

İzmir Kültürpark
Açıkhava Tiyatrosu
Martha Graham Dance
Company•
“Dansın Picasso”su kabul edilen, 20’nci yüzyılın en önemli
dansçı ve koreograflarından biri olan Martha Graham’ın
kurduğu, Amerikan dans tarihinin efsanesi Martha Graham Dans
Topluluğu yıllar sonra yeniden bu akşam İzmir Festivali için İzmir
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alıyor.
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İstanbul Modern
Karma Sergi:
Çok Sesli

Badısabah AĞAR “Kayıp Kıta Mu / Loss
Continent Mu” 12 - 20 Temmuz / July 2014
Mine Art Gallery Yalıkavak Palmarina D105

Türkiye’de Görsel Sanatlar ve Müzik alt
başlığıyla Çelenk Bafra ve Levent Çalıkoğlu
küratörlüğünde hazırlanan, repertuvar
araştırması ise Birnur Temel ve Yasemin
Ülgen Saray’a ait olan karma sergi “Çok
Sesli”, İstanbul Modern’in kuruluşunun 10.
yılı kapsamında 27 Kasım tarihine kadar
sanatseverlerle buluşuyor.

Rampa
Karma Sergi:
Burnumuzun Ucunda
Duran Gizli Bir Dünya
İnsan ilişkilerinin ve toplumsal hareketlerin
başka olasılıklarını tahayyül etme
potansiyeline odaklanan sergide, farklı
nesillerden ve coğrafyalardan sanatçıların
çalışmaları yer alıyor.
19 Temmuz’a kadar Rampa’da
gezilebilecek sergi, burnumuzun ucunda
duran farklı dünyaları görebildiğimiz;
ilişkilerimizin, algımızı büktüğü, açtığı,
değiştirdiği anları yakalayan, yeniden
düşünen veya hatırlayan işleri bir araya
getiriyor. 2010’lu yıllara izini bırakacak,
toplumsal süreçlere müdahil olma halini,
tarihe, coğrafyaya, mimariye, doğaya
yeniden bakarak selamlıyor.
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Bazen tek bir rengin tonları, bazen zıt renklerin bütünlüğü… Yoğun boya kullanımıyla bir araya geliş ve
izleyiciye soyut bir bütünün sunumu…
Biçimleri soyut olarak ele alışı, mekanı yok sayıp; fakat espas duygusunu hissettirmesi, soyut
oluşumları ile bugünün sanatına yakın dururken konu olarak esinlendiği “Kayıp Kıta Mu”dan yola
çıkarak oluşturduğu yapıtlarının 14 bin yıl önce Atlantik’te battığı ileri sürülen “Mu” kıtasının, tuvaline
çağdaş yaklaşımla aktarılışı, sanatçının imge oluşumunun güçlü olduğunu gösteriyor. Yapılar, hatlar
ve silintiler şekilleniyor ve boya katmanın doygunluğu yapıtlarında önemli bir rol üstleniyor. Yapıtların
oluşum sürecinde oluşan damlalar, akıntılar… resim yapısını destekleyici bir rol alıyor. Sanatçının
Kayıp Kıta Mu’daki yaşamı inceleyen yapıtları kendisini özgür bırakan bir hareket haline geliyor ve bu
da “action-painting”le bağlantı kuruyor. Zaman ve mekan duygusunu unutturarak kargaşa, dinginlik
ve dışavurumla izleyiciyi içine alan eserler kayıp uygarlıklara davet ederken doku katmanları, boya
yoğunluğu bazı yapıtlarında sulu boya etkisi veren izler, silinmiş yok olmuş uygarlıkların etkisini
izleyiciye hissetiriyor.
Yapıtların oluşum sürecinde sanatçının denemelerden duyduğu haz ve denemelere açık oluşu kendini
özellikle bu sergisinde belli ediyor. 10 yaşından beri tutkuyla resim yapan sanatçı Badısabah Ağar
Londra St. Martins Sanat Okulu’nda eğitim almış olup “Kayıp Kıta Mu”dan etkilenerek yapmış olduğu
eserleriyle Mine Sanat Galerisi Bodrum Palmarina’da ki ilk kişisel sergisiyle izleyiciyle buluşuyor.
Bugüne kadar birçok karma sergiye ve sanat fuarlarına katılmış olan sanatçının eserleri ile “Kayıp Kıta
Mu” nun gizemli yolculuğuna ve bilinmeyen uygarlıkları keşfetmek istiyorsanız. Mine Sanat Galerisi
Bodrum Palmarina’da 20 Temmuz 2014 tarihine kadar sergiyi izleyebilirsiniz.

AÇILIŞ:
12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ, 18.30
Mine Art Gallery Yalıkavak Palmarina
Yalıkavak, Palmarina No: D105 Merkez
Mah. Çökertme Cad. Bodrum / Muğla
T: +90 (536) 553 50 66
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ROTASYON
(JOB ROTATION)

Zeynep Kıyak
@zeynepscutari

Genel anlamıyla rotasyon, çalışanın yerine getirdiği değişik
işlerin sayısını artırmak ve motivasyonu sağlamak amacıyla
sistematik olarak çalışanı bir işten başka bir işe (bir görevden
diğer bir göreve) geçirmek olarak tanımlanabilir.
Rotasyon yapılmasının amacı, yoğun dikkat
isteyen ve tekrarlanan işlerin, çalışanlar
üzerindeki sıkıntı ve psikolojik yorgunluğu
önlemek; verimliliği arttırmaktır. Ayrıca,
rotasyonunu yaparken dikkat edilecek
hususlardan biri de, kişiye verilen işin,
onun niteliklerine uygun olması ve
motivasyonsuzluk yaşanmamasıdır.
Bir insan kaynakları terimi olan rotasyon,
günümüz kurumlarına küreselleşme ile
birlikte iyice yerleşmiş bir kavramdır. Her
ne kadar çalışanların motivasyonunu
arttırmak amaçlansa da, asıl amaç, şirketin
verimliliğini ve karlılığını arttırmaktır.
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Rotasyon uygulaması, bir anlamda bir
değişim politikasıdır ve geleneksel yönetim
tarzı ile yönetilmeye alışılmış şirketler için
pek de sıcak bakılmayan bir kavramdır.
Çünkü eskinin kalıp yargıları kırılacak,
işini en iyi yapan kişi, bir anda başka hiç
bilmediği bir işe geçecek ve
o alışma süresinde hatalar yapacak,
başarılı olarak nitelendirilirken başarısızlığa
uğrayacaktır. Bu rotasyonun bilinen en
olumsuz yönüdür. Ancak bir de ters
tarafından duruma bakmak gerekir.
Zamanla yeni işine de alışan personel artık
iki işte de uzman olarak nitelendirilecek,
aynı işi yapmaktan zaman zaman duyduğu
sıkıntıyı duymayacaktır.
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alternatif İK sözlüğü
Elbette kurum da, personelinin bu
durumundan kar elde edecektir.
Performansı etkin bir şekilde
değerlendirilen kişinin kendine güveni
gelmekte, hangi doğrunun ne kadar
değerlendirildiğini açık bir şekilde
görmekte, hiçbir gizlilik söz konusu
olmamaktadır.

Martı Temmuz 2014
Ancak, ülkemizde birçok şirkette kişiyi
işten çıkarmadan önce ‘Burada olmadı,
bir de başka departmanda deneyelim’
mantığıyla yapılıyor. Ya da kişiden şirket
memnun değilse, onu cezalandırmak
için ‘rotasyon’ adı altında yer/görev
değişikliğine gidilebiliyor.

Resmin bütününe baktığımızda, Türkiye
genelinde durumun farklı olduğu
Tabii ki, tüm bu teorik bilgilerin gerçek
görülüyor.İş rotasyonları genellikle birçok
çalışma hayatında ne kadar birebir
şirkettei yapılan uygulamalar değil. Aslında
yaşandığı tartışmaya açık bir konudur.
böyle bir uygulamanın devreye alınması
Rotasyonla ilgili kararı, işveren, öncelikle
için, ya çalışanın talebinin olması ya da
çalışanına yazılı olarak bildirmek
çalışan performansı ile ilgili olumsuz
zorundadır. Çalışan kişi, bu rotasyonu
bir durumun oluşması gerekiyor. Kişi,
kabul etmezse, hukuki süreç başlayabilir;
işten ayrılmadan veya çıkarılmadan
hatta çalışan değişiklik önerisini 6 iş günü önce rotasyonla başka bir bölümde
içerisinde yazılı olarak kabul etmezse, 6
verimli, faydalı olup olamayacağı test
gün dolduktan sonra işveren değişikliğin
edilmelidir. Bir başka deyişle Türkiye’deki
geçerli bir nedene dayandığını veya başka birçok şirkette bir çalışan için rotasyon
bir geçerli fesih nedeni bulunduğunu
uygulamaları başlıyorsa, bu, o çalışanla
belirterek sözleşmeyi feshedebilir. İşveren ilgili soru işaretleri var anlamına
fesihte haksız ise ve ihbar süresine de
gelmektedir. Ama uluslar arası şirketlerde,
uymazsa kıdem ve ihbar tazminatı ödemek rotasyon özellikle, çalışanın yeteneklerine
zorunda kalır. Ayrıca çalışanın rotasyonun
ve potansiyeline uygun olarak hem şirket,
yapıldığı yer, yani nakledildiği işyeri iş
hem çalışan için en iyiyi ve doğruyu bulma
sözleşmesinin imzası sırasında mevcut
yollarından biri şekilde ele alınmaktadır.
değilse, sonradan kurulduysa, işverenin
yaptığı nakil “çalışma koşullarında
değişiklik” sayılır ve çalışan kişi tarafından
yazılı olarak kabul edilmedikçe çalışanı
bağlamaz.
Tüm bunlar, işin belki de teorik
kısmı. Gerçekte “rotasyon” ne işe
yarar?
İş rotasyonları, eğer kurum kültürünün bir
parçası olarak, profesyonelce yapılıyorsa,
kişiye de, şirkete de çok katkı sağalmakta..
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Rotasyona karar verirken neler yapmalı?
Çalışana teknik yeterliliği olmadığı alanlarda görev verilmemelidir. Örneğin muhasebe
ile ilgili eğitimi olmayanların bu departmalnarda görevlendirilmesi doğru olmaz. Eğer,
lokasyon değişikliği olacaksa kişinin özel hayatı da dikkate alınmalıdır. Buradan kasıt,
oturduğu yere çok ters olan bir yerde görev verilmemeli veya sağlık sorunu olan bir
çalışan, problem yaşayacağı bir yerde görevlendirilmemelidir. Bir de, kişiye yeni göreviyle ilgili eğitimler verilmelidir.
Bunların yanı sıra, farklı bölümlerle, ortak çalışma zeminleri yaratmak rotasyon için
başlangıç yaratabilir. Diğer departmanlarla birlikte geliştirilen bir çalışma, belli bir dönem başkasının görevine vekalet etme, mevcut görevin üzerine yeni sorumluklar alma,
yeni ilgi alanlarına açılım için fırsatlar yaratır. Bazen de mecburiyetlerin getirdiği rotasyonlar olabilir. Mesela, şirket yönetimi, çalışanları sahip oldukları yetkinliklere göre
uygun olan münhal/boş kadrolara atayabilir.
Önemli olan, her yaptığınız göreve değerinizi katabilmek ve edindiğiniz yeni tecrübelerle
yolunuza devam etmektir.
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Röportaj: Arzum Gültekin

Hayatı
Festival Gibi
Yaşamak...
Sevilay Acar
@sevilayacarr

Herkesin kendini bulduğu, anlattığı bir dansı vardır mutlaka.
Bazen kendimizden geçtiğimiz, bazen geçmeye çalışırken
takılıp düştüğümüz ama yine de üstümüzü başımızı toparlayıp
kaldığımız yerden davam ettiğimiz bir keyif hali dans.
İzlemekten keyif aldığımız ve öyle dans edebilmek için iç
geçirdiğimiz; “acaba ben de yapabilir miyim?”diye düşünürken
yıllar geçirdiğimiz, kimimizin içindeki bir uhdedir aynı
zamanda dans.
İşte bugün belki de kafanızdaki bir çok sorunun cevabını da bulabileceğiniz özel bir
röportaj okuyacaksınız. O, genç, yaşlı, çocuk, engelli pek çok insanı dansa davet eden
bir dansçı, bir dans öğretmeni. Dans mı etmek istiyorsun, yaşına “yapabilir miyim? “
telaşına bakmadan, kolundan tutar ve bir kelebek misali dans ederken buluverirsin kendini.
Üstelik bunun için özel bir salona ihtiyaç yoktur, bulunduğun her yer dans pistidir. Robin
Sharma’nın bilgesi gibi; “öğrenci hazır olduğunda, öğretmen ayağına gelir “ uçuşuyla
yanınıza konar bir kelebek misali. Bir anda onunla dans ederken bulursunuz kendinizi.
Arzum Gültekin’den bahsediyorum. O bir dansçı ama dansçı olmasının yanı sıra bir
yaşam heveslisi. Sihirli bakışlara sahip bu öyle bir sihir ki, farkında olmadan müzikle sizi
yaşama çekip, o yaşamın içinde keyifle dans etmenizi sağlıyor.
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sevi’ye gelenler
Yıllar önce özel bir kanalda yayınlanan
“Kocam Size Emanet” adlı programı
ile tanıdık kendisini. O ellerini iki yana
kaldıramayan adamların / kocaların, eğitim
sonrası yapabildiklerini düşündükçe bugün
hala hayret ederim. Hani bazı insanlar
için “dünyaya bu işi yapmak için gelmiş”
deriz ya, Arzum’da o görevlilerden biri
gibi. 3.5 yaşında bale ile başlamış dans
yolculuğuna, 12 yaşında alt sınıflara dans
dersi vermiş. Dans etmeyi de, öğretmeyi
de hiç bırakmamış, bırakmayı da hiç
düşünmemiş. Biraz kalıp dışı, zaten de
sanat, özgün ve özgür bir dünyanın işi değil
mi? O da dağ, taş, ada, toprak demeden
özgürce dans etmiş hayat sahnesinin
içinde. Sınırlarla karşılaştığı an, susmuş. O
susmuş, vücudu konuşmuş. Dans ederek
anlatmış dünyanın derdini insanlara,
tabiata, evrene, Yaratana...
Martı Dergisi’nin bu sayısında Martı
Jonaton’a çok benzer bir kadın ile sohbet
ettim. Çok keyif aldım, dinlerken yine
bir şeyler öğrendim. Beni çok etkileyen
bölümlerden biri ise; ülkemizde dansa
hayranlıkla bakıp, dansçıya hakkını
vermediğimiz bölüm oldu. Ve de hala
ekonomisini, kazancını düşünmek zorunda
olduğumuz mesleklerin yine aynı değerle
anıldığı bir zamanda olmamız düşündürdü
beni. Arzum Gültekin ile röportajımız
esnasında bir kez daha anladım ki, sanatçı
“yerim dar, oynayamam “ dememeli,
dedirtmeliyiz yani...
Sanatını meslek
edinenlerin, sevdiği işi yaptığı için
kazananların ve sanatı hobi sınırlarının
ötesine taşıyanların bol olduğu aydınlık
bir ülke olsun Türkiye. Olsun ki, gelecekte
“genç olsaydın ne yapmak isterdin
anneanne/ dede ?” diye soran torunlara
16
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: “dans etmek isterdim “ cevabını vermek
zorunda kalmayalım. Tutup torunun elinden,
birlikte dans edelim. Yani hayatımız festival
gibi olsun ve biz katılmadan yapamayalım.
Çocuk, genç, erkek ya da kadın dans
etmek isterse zaman duruyor ve yaş
mevhumu ortadan kalkıyor. Yeter ki iste!...
Bakalım söyleşimizin içinde siz de kendinizi
bulablecek misiniz?

Bir çocuğun “dans eğitimi almalıyım” diyemeyeceği kadar
küçük bir yaş. Kim yönlendirdi seni dansa?

Baleye kaç yaşında
başladın?

Aile içinde sanata büyük bir ilgi vardı. Dedem Ahmet Talmaç, eski yeşilçam
oyuncularından biriydi. Sanata ait ne varsa dedemden öğrendim. Resim de bunlardan
biriydi. İlk dansımı dedemle yaptım. Dans etmeyi bana kendisi öğretmiştir.

3.5 yaşındaydım bale eğitimi almaya
başladığımda.

Almanya doğumlusun. Eğitim hayatın da Almanya’da geçti
o zaman?

Ben diğer çocuklara nazaran şanslı bir çocuktum. İlgili ve bilgili bir aileye sahiptim.
Dedem ve annem beni bale okuluna yazdırdılar ve ben dans ile üç buçuk yaşımda
tanıştım.

Ailede sanatla ilgilenen birileri var mıydı?

Evet, Almanya’da eğitim aldım ve 1995 yılında eğitimimi tamamladım. Özel bir okuldu
ve ben sadece bale ile sınırlı kalmadım, bir çok alanda eğitim alma şansım oldu. Bu
nedenle de hiçbir zaman sadece “balerinim” ya da “modern dansçıyım” demedim.

Balerin olmayı istemedin mi? Asıl hedefin neydi?
Yapmak istediğim bale değildi. Yani, sadece bale değildi. Dans ile ilgili bütün lezzetleri
tatmak istedim.
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3.5 yaşında eğitim hayatına başladın ve 12 yaşına geldiğinde
artık bu işin uzmanlarından biriydin... O dönemde neler
yaşadın, neler hissettin?
12 yaşıma geldiğimde eğitim aldığım okulda alt sınıflara eğitim veren bir öğretmendim
aslında. Alt sınıflara dans eğitimi vermeye ve gösteri hazırlamaya başladım. O günleri
unutmam imkansız. Henüz bir çocuktum ama eğitim veriyordum. Hatta alt sınıftaki
öğrenciler bana teşekkür kartı hazırlamışlardı, çok hoşuma gitmişti. Hala o kartı saklarım.
O yaşta bir şeyleri öğretiyor olmanın güzel bir şey olduğunu algılamıştım. Sanırım
öğretmeyi ve öğrendiklerimi paylaşmak isteğimin temelleri o yaşlarda atıldı. Bu hikaye,
hayat boyunca öğretmek ve öğrenmek konusunda beni kamçılayan özel bir hikaye oldu.

“ Hiçbir dansa ait olmadım. “
Dansın her türüne hakimsin, içinde kendini ait hissettiğin
bir dans türün oldu mu?
Bale, modern dans, latin ve daha bir çok dans hayatımda. Yani, dünya danslarıyla ilgili
hemen hemen bütün danslarla ilgili eğitim aldım ve hiç bir dansa ait olmadım.
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“Ebeveynler dansı genelde ‘hobi’ olarak görüyorlar.”
Bugün bir çok çocuğa eğitim veriyorsun. Dedenin ve annenin
sanatla iç içe olması ve bununla ilgili çalışmalar yapmaları,
seni gözlemlemelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine
neden oldu belki de. Bugün bir çok çocuk malesef pek kendi
mesleklerini seçebilecek özgürlükte değil. Bu konuyla
ilgili olarak senin gözlemlerin ne? Çocuklar isteyerek mi
geliyorlar?
Çocukluk döneminde çocukların yeteneklerini gözlemlemek ve yeteneklerine göre
yönlendirme yapmak çok önemli. Küçük bir çocuğun tencere, tavayı nasıl kullandığı, müziğe
nasıl tepki verdiği bile bir işarettir aslında. Çocuğa yoğunlaşmak ile ilgili biraz, yetenek
keşfi. Ebeveynler dansı genelde hobi olarak görüyorlar. Bir meslek olarak bakmıyorlar
hala. Mutlaka öyle görüp, bu konuda meslek sahibi olsun diye gönderen istisnalar vardır.
Genel olarak bakacak olursak, para kazanılan bir iş olarak görmüyorlar. Gelecek kaygısıyla
bakıyorlar yeteneklere ve bu işten para kazanamaz ön yargısı ile bakabiliyorlar. Bu da
dansa hobi olarak bakılmasını sağlıyor.

Peki, Türkiye’de bir meslek olarak dansın hakkı veriliyor
mu?
Nerede ve nasıl bir toplumda yaşadığımı biliyorum. Ben şanslıydım belki, bu nedenle de
dans benim para kazanmam gereken tek kapım olmadı. Araç
olarak bakmadım dansa. Kendi çizdiğim çerçevenin dışına
çıkmadım. Galiba bu biraz müzik aşıklığımdan kaynaklanıyor.
Türkiye’de dans biraz popüler bir şekilde ilerliyor. “Ben karakter
dansçısıyım” dediğimde anlamaz bir şekilde bakıyorlar. Çünkü
dansın olmazsa olmaz olduğu müzik sektöründe bile dansçıya
uzaktan bir bakış hakim. Dans herkesin kafasında farklı bir
noktada. Mesela , bana proje ile gelenlere soruyorum “burada
nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?” Ben bu sorunun yanıtını
aldığımda daha keyifle çalışıyorum ve o mesajı dansımla
tamamlamayı, iletmeyi seviyorum.
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“Emeğimizin karşılığı “ Bu zarfı dansçıya verin! “ olur. “
Sektörde Dansçı kavramına sektörün içindekiler bile önem
vermiyor dediniz. Sizi en çok üzen yaklaşım ne oluyor?
Mesela klip çekimi ya da dans gösterisi, çalışma ne olursa olsun, her şey teferuatlı düşünülür
ama dans edecek kişi düşünülmez. Şimdiye kadar yer aldığım tüm çalışmalarda hep bir
karakteri canlandırdım. Hepsini de çok büyük bir keyifle yaptım ve gerçekten de farklı
işler çıkardık. Fakat sonunda bir teşekkür bile almadım. Dansçıya teşekkür etmedikleri
gibi, işin sonunda emeğinizin karşılığını bir zarfla verirler ve ; “bu zarfı dansçıya verin”
ya da “ bu zarf dansçıya verilecek “ derler. Ve siz sadece dansçı olursunuz. İsminizi ne
yapımcı anar ne de çalıştığınız kişi. Film, klip ya da yaptığınız çalışmada adınız yer almaz.

Dansın içrisinde müzik, renk, makyaj, kostüm her şey var.
Hayat gibi... Sen de bu hayatın içindeki her şeyi öğrenmek
istedin...
Evet, ben sadece dansla kalmadım, eğitim sürecime devam ettim. Gösteri sanatlarından
makyözlüğe kadar bir çok konuda bilgilenmek istedim. Öğrenmeye her zaman açık oldum
ve bundan da çok keyif aldım. Öğrendiğim her şey mesleğimi tamamlayan bir öğe oldu.
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Siyah Kuğu filminin içinde
bir çok mesaj var ama orada
bir balerinin hayatını ve bu
yolculuğun zor taraflarını
da görebiliyoruz. Ruhsal ve
fiziksel ne büyük özverilere
de tanık oluyoruz. Ve belli
bir yaştan sonra sahnede
olamayacağınızı bilerek
yaşamak nasıl bir psikoloji?
Belli bir yaş dönemine kadar bunun
muhakemesini yapmıyorsunuz. Çünkü
bu bir aşk. Çok sert bir eğitimden
geçiyorsunuz ve hep bir disiplinle çalışmak
zorundasınız. Vücudunuzu, kaslarınızı ve
kontrolünüzü sağlamak, tanımak ve onu
şekle sokmak neredeyse on yılınızı alıyor.
Bu nedenle bale eğitimi için çocuğun
istekli olması şart. Bazen kız çocuklarını
baleye gönderirler ve çocuk bir müddet
sonra bu disiplinden sıkılıp, bırakmak ister.
İşte mesela bu çocuğun yolculuğu başka
demek ki. Bunun için anne ve baba kendi
istekleri doğrultusunda değil de, çocukların
istekleri doğrultusunda hareket etmeli.
Belki sen balerin ya da balet olmak istedin,
yapamadın belki ama o sendin. Şimdi
başka bir kişilik, kimlik var karşında belki
çocuk dans etmek istemiyor, belki onun
yolculuğu çok başka...
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“Sanatına sahip çıkan
ülkeler, üreten ülkelerdir. “
Almanya da ki eğitim
ve Türkiye de ki eğitim
arasında nasıl bir fark var?
Sanatına sahip çıkan ülkeler, üreten
ülkelerdir. Dolayısıyla sanata saygı
duyulmayan ülkelerde gelişme de çok zor
olur. Almanya da narsist bir sistem hakim.
Tamamen disiplin, dürüstlük ve estetik
üzerine son derece müdahale eden bir
sistem. Mesela dans ederken bir partnere
ihtiyaç duyuyorsunuz ve partner ile
hareket ediyorsunuz. Türkiye bu konuda
ilerleme gösterdi ama yeterli değil. Burada
kadın, erkek ayrımı varken, insanlar
birbirlerine dokunmazken, dokunarak dans
etmekten bahsediyoruz...

“Toplumda yaşanan acılar,
benim dansıma da yansır. “
Sanatçı, topluma ışık
tutan, aydınlatan ve
gerçekleri yansıtan bir
kimlik. Dolayısıyla sanatçı
toplumdan beslenir diyebilir
miyiz? Dansı bir mesaj gibi
gördüğünü söyledin, neler
anlatıyorsun/ yansıtıyorsun
dans ederken?
22
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Sanat bana göre, kendini ifade etme
şeklidir. Toplum için, insanlar için, kendin
için vücudunla dile geldiğin haldir.
Toplumsal acılar her zaman beni etkilemiş
ve beslemiştir. Çocuklar özellikle...
Çocukların ölmesi, acı çekmesi beni her
zaman çok üzmüştür. Toplumda yaşanan
acılar, benim dansıma da yansır.
Mesela insanların yolculuğu, hikayeleri
ilgimi çeker. Bu konuda gözlemler
yapıyorum. Yaşayarak, tanıyarak, görmeye
çalışarak anlamak istiyorum. Kendimi de,
parçalarım dediğim insanları da.

“Maskelerle dolaşıyoruz ve
istediğimiz yüzü gösteriyoruz.”
Senin pencerenden nasıl görünüyor dünya ve insanlar?
İnsanlar kendilerini tanımazken, kendi özüne inmezken, kendi açıları kadarını görüyor.
İnsanın önce kendini tanıması ve tamamlaması gerekiyor. Maskelerle dolaşıyoruz ve
istediğimiz yüzümüzü gösteriyoruz. Gece yatarken de yabancılık yaşıyoruz ve hangisi
biziz bilmiyoruz.
Bir serüvenin içindeyiz, hepimizin bir görevi var ve birbirimize ayna tutuyor ve
birbirimize bir şeyler öğretiyoruz. Kimi bu mesajları alabilecek kadar farkında kimi ise
habersiz yaşıyor. Biz çocuklarımıza da kendileri olmayı öğretemiyoruz. Ben bireysel
olarak hayatı yaşamayı öğrendim. Bazen negatif, bazen pozitif hikayelerim oldu ama
hepsinin iyiye götüren bir nedeni olduğunu düşündüm. Çocuklarımızı korumaya çalışıyor
ve bazen kendimize bağımlı yapabiliyoruz. Bu nedenle özgürce dokunamayan, istediğini
yaşayamayan bireyler oluşturuyoruz.

“Herkesin tek bir işi vardır, kendine giden yolu bulmak
“ der Hermen Hesse ... Anlattıkların bana bu sözü
anımsattı. Kendine nasıl yol
alıyorsun, senin yolculuğun
nasıl gelişiyor?
Okuyorum, araştırıyorum, bilgilenmeye
çalışıyorum. Çocuklara da bunu aşılamaya
çalışıyorum. Sevgiyi öğrenmek gerekiyor.
Sevgiyi öğrenene kadar görevimize devam
ediyoruz. Sevgiyi öğrendiğimizde de dünyayı
terkediyoruz.
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“Dansta zaman durur, dans
etmenin yaşı yoktur. “
Engelli çocuklarla da
çalışmalar yapıyorsun
ve paylaşımlarından
onların mutluluğunu açık
görebiliyoruz... Dansın
ruhu beslediğini biliyorum.
Özellikle Down Sendromlu
çocukların dansa
reaksiyonlarını çok merak
ediyorum?...
Herkes dans edebilir. Dansta zaman
durur, dans etmenin yaşı yoktur. Yaşlılarla,
yetişkinlerle, gençlerle çalıştım ve
insanların içindeki o dans coşkusunu
farkettim. Almanya’da okullarda gitmen
gereken bazı stajlar vardır. Yaşlılar
yurdu ve engelliler bunlardan ikisi. Yakın
çevremde down sendromlu çocuklar vardı
ve onların müziğe ve dansa verdikleri
reaksiyonların farkındaydım. Kompleksiz,
vücuda ve tamamen içinden geldiği gibi
dans edebilen iyi dansçılar. Kalıpları yok,
egoları yok tamamen akıştalar. Onlarla
olmak gök kuşağında olmak gibi bir şey.

Dans ve müzik Senin için ne
anlama geliyor?
Birilerine dokunmak olarak görüyorum.
Dansın kelebek etkisi olduğunu
düşünüyorum. Dansta ezberlenecek bir
24
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şey yoktur. Belki adımları ezberliyebilirsin.
Müzik bir karakterdir. Müziğin içindeki
tüm çalgılar da birer oyuncudur. O müziği
dinlediğin zaman içindeki hikayeyi de
dinlersin. O hikaye senin hikayenle
birleşir ve sen hayatı bir başka yaşamaya
başlarsın.

“Kişiliği ruhu ve nefse hakimiyeti oturtturmamış bir
insan tango yaptığını zanneder!”
Çoğu kişi ilişkileri Tango’ya benzetiyor ve Tango’nun kurallarını
ilişki yönetimi olarak örnek veriyor. İlişki bazında düşünürsek,
“ilişkiyi Tango gibi yaşayın” diyebilir miyiz?
Kişiliği ruhu ve nefse hakimiyeti oturtturmamış bir insan tango yaptığını zanneder!...
Tango, konuştuğun, hiç tanımadığın insanlarla sohbet ettiğin, keyifli kuralları olan ve
samimice kalp atışını aktarabileceğin bir dans Türü. Tango erkeğin yönettiği bir dans
türü. Belki de bu nedenle çok seviliyor. Evet, biraz ilişkilere benziyor. Rol dağılımı
ataerkil sisteme göre işliyor. Erkek yönlendiriyor ve kadın takip ediyor. Tanışma
konuşma, paylaşma ve bütünleşme. Bilikte denizleri aşabiliyorsunuz. Oysa Tango
hüzünleri, mücadeleleri, savaşları anlatır. File çorap, film sahneleri insanlara farklı bir
açıdan bakmasını sağlıyor. Film sahneleriyle gelenler var...

Tango yakın olmak gereken bir dans değil mi?...
Yanak yanağa yapılan bir dans. Düşünsenize tanımadığımız bir insanla
selamlaşamazken, yanak yanağa olmaya çalışmak...

Dans okullarına partner bulmak ve yakınlaşmak için
gidenler de var değil mi?
Hem dansçı, hem eğitmen, hem de okulu olan yerler bir sağlamlık duygusu yaratıyor.
İnsanlar okul arıyorlar çünkü bu alanda hizmet alabilecekleri dört dörtlük bir alan çok
az.
Dans okullarının ticarethane olduğunu düşünüyorum. İyi bir eğitmen iyi bir dansçı
olamaz. İyi bir dansçı, iyi bir eğitmendir diyemeyiz. Dans okullarıyla senelik anlaşma
yapıyorum. Çünkü sadece bir sene dayanabiliyorum. Onu da kendi projemle gidersem
kabul ediyorum.

“Benim için her yer sahnedir. “
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Nasıl çalışıyorsun peki?
Genelde öğrencilerime giderim ya da onlar gelirler. Böylece daha özgün ve özgür
çalışıyoruz. Her yer benim için bir dans sahnesi. Mesela en güzel sahne doğadır. Her
öğrencim benim bir parçam. Onların hayatlarına katabilecekleri bir şeyler vermezsem,
ömrümün sonuna kadar vicdanen rahatsızlık çekerim.

Çiftlere de dans eğitimi veriyorsun. Yeni evlenecek olan
çiftler de sana geliyorlar. Kadınlar mı, erkekleri kolundan
tutup getiriyor yoksa erkek de hevesle geliyor mu?
İnsanların en özel günlerinden biri de, evlilik günleri... Özel bir günde onları bir
yorumla buluşturmak ve onların o anlarına eşlik etmek benim içimdeki kelebekleri
uçuşturuyor.
Kadınlar mı, erkekler mi istekli sorusuna gelince; evet, kadınlar erkekleri getiriyor. Bu
ezber çok kısa bir süre içinde bozuluyor ama. Kadın, “eşim çok iyi dans edemiyor” diye
geliyor ve bir müddet sonra erkeğin dans aşkını ve yeteneğinin daha fazla olduğunu
görüyoruz. O tabular yıkılıyor, ve genelde erkekler hareketleri çok güzel yapıyor.

Dans etmek isteyip yapamayanlar, benden geçti diyenler
için sorayım son sorumu, dansın yaşı var mıdır?
Eğlenmeyi, gezmeyi seven bir milletiz. Yaşamayı seviyoruz. Kendimiz olma kısmı var
ya, orası sıkıntılı. İstediğimiz dans türünü öğrendikten sonra istediğimiz yerde dans
edebiliriz. Hepimiz zaten dans ediyoruz zaten. Özel günlerde hepimiz piste, sahneye
çıkıp oynamıyor muyuz? Bize yaşımızı soran mı var, hayır. Genci, yaşlısı hep birlikte
dans ediyoruz. Burada sormamız gereken soru şu; dans ile ilgili nasıl bir hayalimiz
var ve dans konusunda ne kadar bilinçliyiz? Herkes dans etmeyi öğrenebilir ve dans
edebilir.
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Ve buluştuk!
Sonunda bir gün “Duygu’cuğum ben de seninle bir söyleşi yapmak istiyorum, olur mu? “
dedim.

Engel
tanımayan
Duygu...

O kocaman, insanın içine işleyen gülüşü ve başka türlü parlayan güzel gözleriyle “tabii,
ne zaman isterseniz” dedi ve müthiş enerjisi ve öyküleriyle ofisime geldi.
Uzun uzun konuştuk. Burada yazamayacağım daha pek çok farklı, sıra dışı özelliği, anısı
olduğunu öğrendim. Zaten ondan hayli etkilenmiştim. İyice fan’ı oldum :) Uzatmayıp
konuya gireyim artık.
Niye duyguya bu kadar kafayı taktığımı anlatayım...

Ufuk Tarhan
@futuristufuk

1-2 yıl önce TurkishWIN’de konuşmamı yaptıktan sonra yanıma
görür görmez “ne kadar da Monica Bellucci’ye benziyor!” diye
düşündüğüm genç bir hanım yaklaştı. Kendisini PWC TV’nin
Program Koordinatörü olarak tanıtıp “dijitalleşme üzerine bir
söyleşi yapabilir miyiz?” diyerek kartvizitini uzattı.

Sevgili Duygu Merzifonluoğlu ile yollarımız böyle kesişti. Kısa bir süre sonra buradan
izleyebileceğiniz keyifli söyleşiyi yaptık. Ondan sonra da şu seriyi çektik.
Duygu’yu daha yakından tanıdıkça;
- Onu mutlaka yazmalıyım...
- Bu gelişim, dönüşüm öyküsünü, bu engel tanımaz,
- Kafasının dikine, ideallerinin peşinden giden profili herkes bilmeli.
- Özellikle gençler, “ama olanağımız yok ki, ama elimizden tutmuyorlar ki” diyenler
duymalı.
- Onu herkesler, “mazeret değil çare bulmak” neleri nasıl değiştiriyor’a canlı bir örnek
olarak görmeli.
diye geçiriyordum. Çok etkileniyor, büyük sevgi, hayranlık ve takdir duyuyordum.
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Ben zannettim ki bayağı iyi bir stüdyoya gideceğim...
İlk video kaydından sonrakileri çekmek için Duygu beni PwC’ye davet etti. Çekim öncesi
sorularla, sıkı bir ön hazırlıkla, kıyafetimin rengine kadar gayet profesyonelce yönlendirdi.
Kayıt günü geldiğinde iyice hazırlanıp, gittim. PwC’nin Beşiktaş’taki binasına, güvenliğe
ulaştığımda nereye geldiğimi sordular. “PwC TV Stüdyosu”na dedim. Şaşırdılar. “Öyle bir yer
yok ki..” diye mırıldandılar. “Kime gelmiştiniz?” dediler. Duygu’nun ismini verdim, yukarıyı
aradılar ve ‘buyurun, sizi bekliyorlar’ diye beni PwC’nin ofis katlarına yönlendirdiler. Ben
oradan gideceğiz herhalde diye düşünürken, kendimi çekim yapılacak mekânın içinde, yani
Duygu’nun küçücük ofis odasının ¾ ‘ünü
kaplayan ve bir duvarı yeşile boyanmış,
bizzat duygu tarafından, bir marangoza
çikolata kutusu örneği verilerek 150
YTL’ye yaptırılmış bir prompter’ın bile
olduğu minyatür stüdyonun ortasında
buluverdim!
Şaşkınlığım görülmeye değerdi. Nasıldı
yani? Koskoca PwC’nin Internet TV
yayınındaki görüntüler, onca meşhur
insanla çekimler, söyleşiler burada mı
yapılıyordu?
Yanıt: “Evet, çoğunlukla
yapıyoruz...” oldu...

burada
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Öyle yapılıyordu, çünkü Duygu “bütçemiz yok, buna ödenek, kaynak çıkaramayız, millete
oturacak ofis veremiyoruz, stüdyo diye yer ayıramayız vb.” gerekçeleri engel olarak kabul
etmiyor, zaten normal ölçülerden dahi çok küçük olan odasını fotoğraflarda gördüğünüz
gibi PwC TV çekim merkezi haline dönüştürüyordu.
Ve benden de oraya girip çıkan kelli felli tüm iş insanlarından da “Eh pes !” diye
özetlenebilecek şaşkınlık ve takdir nidalarını alıp, coşkuyla işine, koşmaya devam
ediyordu...
Kimdi Duygu, nereden gelmiş, nereye gidiyordu?
Ankara’da 1984 yılında doğmuş, Odtü İşletme mezunu, üst düzey banka yöneticisi ve
kızının yaşam koçu olmaya bayılan bir babanın ve sanata gönül vermiş, resim yapmayı
hayatının odağı yapmış, fitoterapi master’lı Hacettepe Eczacılık mezunu bir annenin tek
kızı. Ailecek sanata, edebiyata müthiş düşkünler...
Lise yıllarında makale, düzyazı, şiir ve kompozisyon dallarında Ankara çapında
ve Türkiye genelinde birincilikler alıp dereceler elde etmiş. 2007 yılında Bilkent
Üniversitesi, Ekonomi Bölümünü bitirmiş. Bitirir bitirmez halen görev yaptığı
Pricewaterhouse Coopers (PwC)’da ‘Üst Düzey Yöneticilerin Vergilendirilmesi –
International Assignment Solutions (IAS)’ bölümünde vergi danışmanı olarak işe
başlamış, bir başına İstanbul’a taşınmış.
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2009 Aralık ayında
Kıdemli Danışmanlığa
kadar yükselmiş. Bu
alanda istikbal vaat eden
bir vergi danışmanı olma
yolunda ilerlerken ve
terfiler almaya adayken,
gönlünden geçen işin
bu olmadığını anlayıp,
yöneticilerine ayrılmak
istediğini söylemiş.
Önce çoğunluk onu
kararından vazgeçirmeye
çalışmış. “Bak ne
güzel gidiyorsun,
yükselirsin..” vbg. her
şeyleri söylemişler ama
o Nuh demiş Peygamber
dememiş. “Ben sanatla
ilgili, televizyonla,
internetle ilgili işler
yapacağım. Gönlüm
medyada” demiş ve tüm önerilere, uyarılara kulaklarını tıkamış. Tüm bu hengâmenin
ortasında şuan aynı zamanda ekip arkadaşı da olan PwC Vergi Portalı Yöneticisi Murat
Urgan onu çok iyi dinleyip, anlayıp, Duygu’ya bugünkü işinin yolunu açan ışığı yakmış,
kıvılcımı çakmış! Ve bugün PwC Vergi Bölümü Lideri olan Zeki Gündüz ile Duygu’yu
bir araya getirmiş. Bunun üzerine Gündüz ve Urgan, Duygu’ya ‘yüksek risk almadan,
yüksek başarı olmaz (more risk, more
return)’ gel kafandaki projeyi burada yap,
PwC bünyesindeki ‘Vergi TV’ye başka
kategoriler de ekleyerek hayalindeki ‘PwC
İnternet Televizyonu’nuna dönüştür. Daha
geniş kitlelere ulaşmamızı sağla” demiş.
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Her şey böyle yön değiştirmiş...
Ve Duygu öylece ne Türkiye’de ne de şirketin Global merkezinde hiç olmayan bir şeyi,
‘PwC Internet Televizyonu’nu hayalini kurduğu noktaya getirebilmek için kolları sıvamış.
Şirketi onu Gülgün Feyman’a diksiyon derslerine yollamış. O da kendi cebinden İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’ne yüksek lisans programına
yazılmak için başvurmuş. Ancak internet ve medya alanındaki başarılarından ötürü burs
kazanmış.
2010 yılında bir tesadüf sonucu katıldığı yarışmada Avon’un yüz güzeli seçilmiş. Kader
onu bir kez daha şaşırtmaya çalışmış. Dizi teklifleri, ulusal kanallardan “gel bizde çalış”
çağrıları arasında o yine dik ve kararlı durup, tırnaklarıyla kazıyarak açtığı yolda azimle
yürüyüşünü sürdürmüş.
Çok rahatlıkla dizi oyuncusu, fotomodel olabilecekken PwC de ilk ve tek olan kartvizitine kavuşmuş ve “PwC internet
Televizyonu’nun Program Koordinatörü”
olarak kendine ve arkasından geleceklere
yepyeni bir alan açmış. Koskoca şirkette,
global bir kurumsal ortamda daha önce
olmayan bir ünvan, görev yaratmış. Tüm
bunları yaparken de
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- Tanışmamıza da vesile olan TurkishWIN (Turkish Women’s International Network)’un
aktif üyelerinden
biri olmaktan da geri kalmamış.
Duygu PwC internet Televizyonu’nun Program Koordinatörlüğü’nün yanı sıra bugünlerde
2 yıldır devam etmekte olduğu yüksek lisansının yine kendi şirketi üzerine yazmış olduğu tezinden tam not alarak, “Master of Arts, M.A.” degree’li bir medyacı olarak mezun
olmaya hazırlanıyor. Her zaman büyük aşkı olacağını söylediği yazmayı ise Ankara Life
Dergisi’nin kültür ve sanat bölümünde, sanat köşe yazarı olarak sürdürüyor.
Sevgili Duygu’nun 2010 Kasım ayında ele aldığı ve dönüştürdüğü www.tv.pwc.com.tr
adresinden yayın yapan PwC TV’de, 2007 yılından bu yana 1,800 üzerinde video yayınlanmış ve bu videolar 4,5 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmış. Toplam video
izlenme sayısının 30 milyonu aştığı, 1000’lerce güncel videonun olduğu PwC İnternet
TV’yi ise her gün 6000’in üzerinde tekil izleyici takip ediyor. Yedi ana kategoride 100’e
yakın alt başlıkta yayınlanan bu videolarda, yüzlerce ünlü iş insanı, danışman, sanatçı ve spor dünyasının tanınmış ismi ile yapılmış söyleşiler, web televizyonu adına iş
dünyası için önemli referanslardan biri haline gelmiş durumda.

- Şirketinin koşu ve yelken kulüplerine
katılmaktan,
- 2011 yılında kurulan PwC drama akademi’de 6 ay tiyatro eğitimi almaktan,
- Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Yıldızlar altında” müzikalinde 3 ay içinde 9
tiyatro sahnesinde tiyatro
yapmaktan, lirik dans sergilemekten,
- 2013 yılında PwC Kayak ve Snowboard
Kulübünü kurmaktan,
- 2012 yılından bu yana şirket içinde
yayınlanan “Taxperience” dergisinin
editörü ve
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Buradan çıkardığım ve çıkarılsın istediğim dersleri sıralıyorum;
Nasıl bir ailede büyüdüğümüz önemli. Hayatı kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı olabiliyor.
Gençlerimize, çocuklarımıza akıllı rehberlik etme sorumluluğun hep hatırlamalıyız...
Duygu tüm söyleşi boyunca anne ve babasının kendisi üzerindeki olumlu etkisine ve
kesintisiz desteğinden söz etti... Kolaylaştırıcı ebeveynleri çoğaltmalıyız...
Eğer ne yapmak, ne olmak istediğini biliyorsan, gitmek istediğin yolda güzelliğin bile
sana engel olamıyor!
Kararlıysan, azimliysen “yerim dar, stüdyom, promter’ım yok” demiyor, kendine küçücük
alanlarda, kocaman yerler açabiliyorsun.
İyi ve olumlu iletişimciysen kocaman yürekleri, bilgileri, bilge insanları, ufacık yerlere
oturtup, sorular sorabiliyor, dünyaya bedel paylaşımlarını kayda alıp, yayabiliyorsun.
Kendine yatırım yapmaya karar verip, çok istersen seni duyan bir amirin, üstün, yöneticin mutlaka oluyor. O enerji israf olmuyor, bir başka beyine muhakkak ulaşıyor...
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Eserekli olmazsan, burada bana bir şey yaptırmazlar demeyip, istikrarlı bir çaba içinde
olursan hayal bile edilemeyecek fırsatlara yavaş yavaş kavuşuyor, bir çok kişiye de ilham
ve motivasyon kaynağı oluyorsun...
Teşekkürler Duygu. Hep anlattıklarıma, anlaşılsın istediklerime kanlı, canlı, başarılı ve
mutlu bir örnek olduğun için.
Teşekkürler PwC, bu örneği paylaşmamıza olanak sağlayan çağdaş, gelecekçi
tutumunuz için.
Gelecek Gelecek Güzel diyorum ya... İşte bu örnekler yüzünden diyorum:) Happy
Futuring!
Bu yazıyı kurumsal hayatın çarklarında
öğütüldüğüne inananlar için yazdım.
Anladınız siz onu...

Cesur ve atak olursan hareket kabiliyeti çok sınırlı, kurumsal duruşu çok ciddi, gelenekleri, sıkı kuralları, kısıtları olan bir ortamda dahi rengârenk, yepyeni, farklı kulvarlar
açabiliyorsun.
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Hayallerinizin
Peşinden

Koşuyor Musunuz?

Deniz Öztaş
@denizoztas

“Olmanız gereken kişi olmak için hiçbir zaman geç
değildir.”
[George Eliot]
Yaz geldi... Hayallerimizi hatırlama, kendimiz bulma, varsa değişiklikleri algılamala
zamanı!..
George Eliot’ın dediği gibi hiç bir zaman geç değil. Ancak Eliot’ın cümlesinde gereklilik
kelimesi bize başkalarının veya kendimizin düşünce kalıplarının zorladığı bir kimlik olmak
olarak algılanmamalı. Bu yolculuk kişinin üzerine bir yük gibi aldığı temel inançlardan,
kalıplardan ve düşüncelerden kurtulma yolculuğu.
Bunun için iç sesinizi duymak ve zihnin düşüncelerine cevap vermemek gerekiyor. Kim
olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hayallerinize, kendi kimliğinize doğru adımlar atıyor
musunuz?
Cevap kocaman bir hayırsa, endişe etmeyin... Ama harekete geçin.
İşe beden-zihin-ruh dengesini kurarak başlayın. Hepsi tek ve bir şekilde uyumlu hale
geldiğinde hayallerinize doğru ilerleyebilirsiniz.
36
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Beden
Sizi hayallerinize götürecek bedene sahip olmak için bedeninizi dinleyin. Onun her kısmını
farketmeye çalışın. Zaman içinde her türlü mesajı algılayıp, onun üzerindeki farkındalığınız
artacaktır. Bizi besleyen enerji kanallarının açık olması zihin berraklaşmasına ve ruhumuzla
kuracağımız bağı kuvvetlendirecektir. Bunun için yürüyüş, yoga, duruşunuzu düzeltecek
yöntemler, dik durmak olabilir.
Tükettiğimiz besinler de hem enerjimizin doğru alınmasını hem de sağlığımızı etkiler.
Şeker, un, kafein, alkol ve çok fazla işlem görmüş yiyecekler genel olarak bedeni yoracağı
gibi zihnin de etkilenmesini sağlar. Alkol doğrudan beyin hücrelerine zarar verirken, kafein
dopamin üretimini azaltacaktır.

Ruh

Zihin

Sağlıklı bir beden ve berrak zihinle, artuk
ruhunuz akmaya, size ışık olmaya başlar.
Bunun için en uygun yöntemlerden biri
zihni sakinleştirmek, böylece sezgilerinize
ve bilincinize yol açmaktır.

Zihninizi dedikodu ve çevrenin yaygın
temel inançları ile doldurmak yerine,
size hizmet edecek yazarların kitaplarını
okuyabilirsiniz. Medya olumsuz haberler ile
beslendiği için televizyon ve gazete yerine
zihninizi geliştirecek besin kaynaklarınızı
bulabilirsiniz.
Hayallerinin
peşinden
koşanları dış faktörler etkilememiştir.
Sizi geliştirecek kişiler ile görüşmeniz
sizi olumlu etkiler. Kısacası zihninize olan
girdilere dikkat edin.

Tüm bu uyumu yakaladığınızda ise
hayalleriniz netleşir ve artık adım atmak,
her adımın keyfini çıkarmak, yolu
arşınlayan değil yol olmayı deneyimleme
başlarsınız...
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Zihninizi sakinleştirmenin ve kendinizi
onunla tanımlamamanın en iy yolu meditatif
çalışmalardır.
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Bir Cihan
Kafes,
İclal Aydın’ın
İlk Romanı

Gülşah Elikbank
@gulsahelikbank

İclal Aydın’ın Bir Cihan Kafes romanı çıktığı zaman, ilk
okuyanlardan biri de bendim. Bir yazar olarak ilk kitap fuarı
imzamı birlikte yaptığım isim olarak da, İclal Aydın’ın ben de
özel bir yeri var çünkü.

Ben bu romanı da zaten bir
rüyadan sonra yazmaya
başladım, hazırım demem o
rüyayla ilgilidir.
40

Artemis Yayınlarından çıkan Bir Cihan Kafes’te, Samire, Lorin ve Yaşar’ın öyküsü ile üç farklı
kadının hikayesini okurken, ortak bir geçmişin ve hatta lanetin, rüyaların izini sürüyoruz.
Rüyalar konusunun İclal Aydın için de bu kadar önemli olduğunu öğrenmek beni mutlu
etti, doğrusu. Bu ortak ilgi alanı ortaya hoş bir sohbet çıkardı.
Yıllarca köşe yazarlığı yaptınız, deneme kitaplarınız hatta çocuk kitaplarınız
bile var. Ama Bir Cihan Kafes sizin ilk romanınız. Neden bu kadar beklediniz
roman yazmak için?
Bütün yazım türleri içinde benim için en zor olanı romandı. Açıkçası kendimi hazır
hissetmem, tamam ben artık bir hikayeyi bir roman formatında yazarım, diyebilmem 12
yıl sürdü. 41 yaşında ilk romanım çıkmış oldu. Ancak tamam diyebildim, biraz ürktüğüm
için.
41
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Bir Cihan Kafes’in devamı da gelecek
sanırım. Aynı karakterlerle mi yola
devam edecek hikaye ya da daha
geçmişe mi gideceğiz öyküde? Biraz
ipucu alsak?
Siz de roman yazdığınız için bilirsiniz, yazının
başına oturursunuz ve yazının kendisi size
sürpriz yapar. Açıkçası ben, masanın başına
bambaşka bir şey yazmak için oturmuştum.
Samire, kitabın en sevilen karakterlerinden
bir tanesi, hiç planlanmamış bir şekilde,
kendi kendisini yazdırdı. Bu hikaye bittiğinde,
benim kafamda devamını yazmak vardı ama
arka planda kalan karakterleri ön plana alarak
yazma fikri vardı. Fakat dediğim gibi, ben
böyle düşünüyorum, belki de yine bambaşka
fikirler, karakterler gelecek aklıma.
Daha
başlamadınız
kadarıyla?

anladığım

Merak ediyorum da, Almanya’dan Türkiye’ye geldiğinizde bir yıl çok zorluk
çektiniz. Umduğunuz dizide oynamadınız, sonra sunuculuk teklifi geldi ve her
şey yoluna girdi. Ya o teklif gelmeseydi?
Almanya’ya geri dönecektim büyük ihtimalle. O zamanki benimle bu zamanki ben arasında
şöyle bir fark var, o zaman hiçbir planım yok ama çok şahane bir inancım vardı. Geleceğin
çok güzel olacağına dair saf bir inancım vardı. Bugün o inancım konusunda eskisi kadar
güçlü değilim. Bir takım planlarım var ama o planların olup olmayacağı konusunda inanç
duyuyor muyum, emin değilim. Çok şey etkiliyor tabii. Ülke ekonomisi, siyasi koşullar,
yaş ilerledikçe insan daha kaygılı oluyor. Daha korunaklı yaşıyor. O zamanlar mutlaka iyi
şeyler olacak diyordum, burada olmasa orada, orada olmasa başka bir yerde…
Ülkemizde tiyatroların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
İktidarlar, iktidar mensupları, muhalefet mensupları mutlaka bazı şeyleri tartışacakladır.
Hayatta bütün bu gelip geçici isimlere rağmen direnen bazı şeyler vardır. Bunların başında
sanat gelir. Ne olursa olsun sanat, o bir karar ile yok olmaz. Başka bir biçimde yaşamaya
devam eder. Dolayısıyla ödenekli tiyatroların kapatılmasıyla ilgili kararın, ülkemizde
tiyatroların geleceğini çok kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Aksine çok daha özgür, çok
daha geniş kitleye hitap edecek bir yol bulunacağını düşünüyorum. Bir şeyi bastırdığınız
zaman ne olur, o baskı bir süre sonra normal akmaz, fışkırır.

Evet, maalesef yoğunluktan başlayamadım.
Bir Cihan Kafes’te mistik olaylara,
rüyalara da değiniyorsunuz, aslında bir anlamda fantastik bir yanı da var
romanın. Siz fantastik roman okur musunuz? Bu türe yakınlığınız var mıdır?
Açıkçası sadece edebiyatta değil, görsel noktada da çok ilgimi çeken bir anlatım türüdür
fantastik. Sinemada da, şiirde de seviyorum. Ben okumaktan çok hoşlanıyorum bu türü
ama bu romanda benim gerçeğimle çok örtüşüyor olması nedeniyle yer aldı. Enteresan
rüyalar görürüm ben. Çocukken gördüğüm rüyalar ailemi çok ürkütürdü. Yaşım ilerledikçe
bir süreliğine kesildi onlar. 30’lu yaşlarımda pek yoktu. Mesela, bazı insanlarla tarif edilmez
bir bağ var aramda. Benimle ilgili ne hissettiğini biliyorum. İki saat sonra arayabilir,
derim, arar. Burada anlattığım şeylerin çoğu benim gerçeğim. Ben bu romanı da zaten
bir rüyadan sonra yazmaya başladım, hazırım demem o rüyayla ilgilidir.
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İclal Aydın, anne, yazar, oyuncu kimliklerini bir kenara bıraktığında kendini
en sade nasıl ifade eder?
Annelik yazarlık gibi kimlik meselesi değil tabii. Onu bir kenara koymak lazım. Yazarlık,
oyunculuk meselesine gelince, bunun çok farkında yaşamıyorum aslında. Mesela
üniversitede sahneye çıkacağım, gençlerle konuşma yapacağım, benim için çok
olağan bir şey ama gençler, çok merak ettikleri bir yazarı görecekler, bir ışıltı görmek
isteyecekler, bari öyle davranayım, diye düşündüm. Ama hayatımı böyle yaşamıyorum.
Sayfa Sayısı: 340
Baskı Yılı: 2013
Dili: Türkçe
Yayınevi: Artemis Yayınları
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Çocuklar için
10 yaz tatili
Etkinliği - 2
Zeliha Dağhan
@zelihadaghan

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Bu ayki Martı Dergi’sindeki yazımda kaldığım yerden devam
ediyorum.
Yaz tatillini ve mevsimi gerçekten çok seviyorum.
Yaz; benim için yenilenme, mutluluk, sevgi, keşif ve macera
demek
Bu sayıda:
• Renkleri ve atık malzemeleri kullanarak resim ya da bir obje yaratmak,
• Yaşadığı ve tatil yaptığı şehirde müzelere, sergilere ve açık hava müzelerini
gezmek,
• Mutfakta keyifli ve yaratıcı zamanlar geçirmek
Hem anlatıp hem de uygulayacağız.
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4) RENKLERİ VE ATIK MALZEMELERİ KULLANARAK RESİM YA DA OBJE
YAPMAK
Çocuklarla yapılan her çalışma onların hem hayal güçlerini hemde yaratıcılıklarını
geliştirmektedir. Plastik ya da karton ambalaj atıklarından harika oyuncaklar, ihtiyaç
duyduğumuz objeler yapabiliriz. İşte size benden bir tane;
Plastik deterjan kutusunu kullanarak araba yapmak.
Gerekli Malzemeler:
• Plastik atık
• Cama yazar kalem
• Plastik kapaklar
• Renkli boyalar
Önce cama yazar kalem ile istediğimiz objeyi çizin ve plastik kapakları bir tutkal ile
yapıştırın. ( isteğe göre tel ile de sabitliyebilirsiniz)
Sonra bir büyüğünüzün desteği ile keserek şekil verin ve boyalarınızı alıp keyifle istediğiniz
renklere boyayın.
Plastik kutulardan, kalem kutusu, maket mini evler, dinazor, çanta ve daha birçok şey
yapabilirsiniz. Hadi yaratıcılığınızı gösterin
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5) YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDE MÜZELERE, SERGİLERE VE AÇIK HAVA MÜZELERİNİ
GEZMEK.
Müzeleri çocuklarla birlikte gezmek; onlara objektif ve çok yönlü bakmayı sağlar. Bununla
birlikte farkındalık, yaratıcılık, sorgulayan, araştıran bir birey olmalarında katkıda bulunur.
Müzeleri gezerken, duyu organlarımızın tümünü kullandığımız için algımızı ve hayal
gücümüzü de geliştirmiş oluruz.
Peki yaşadığımız şehirdeki müzeleri internetten ve bağlı bulunduğumuz şehirin web
sitelerinde bulabiliriz.
Sorgulayan-araştıran ve inceleyen bireyler yetiştirmek istiyorsak müzeleri çocuklarımızla
birlikte gezelim
İstanbuldaki gezilecek müzeler:
• İstanbul Oyuncak Müzesi
www.istanbuloyuncakmuzesi.com
• İstanbul Deniz Müzesi
www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/
• İstanbul Arkeoloji Müzesi
www.istanbularkeoloji.gov.tr
• İstanbul Modern
www.istanbulmodern.org/tr
• Miniatürk
http://miniaturk.com.tr
• Panorama 1453 Tarihi Müzesi
http://panoramikmuze.com
• Havacılık Müzesi
www.hho.edu.tr/muze/muze.htm
• Rahmi Koç Müzesi
www.rmk-museum.org.tr/default.aspx
• Pera Müzesi
www.peramuzesi.org.tr
• Şişli Bilim Merkezi
http://sislibelediyesi.com/site/pager.asp?ID=22
• Santral İstanbul
http://www.santralistanbul.org

Oyuncak Müzesi

Müzeleri az olan şehirler için önerim, şehirdeki çarşılar, kaleler, tarihi tiyatrolar, çeşmeler,
eski sokaklar ve tarihi evler de aslında açık hava müzeleridir. Şehirde ya da kasabada
yaşarken bunların yanından geçip gideriz ama bu eserlerin ne zaman yapıldığını ve kimin
tarafından yapıldığını araştırmak bile hepimize çok şey katacaktır.
Bakmak ile görmek arasındaki fark budur.
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gelişim
6) MUTFAKTA KEYİFLİ VE YARATICI ZAMANLAR GEÇİRMEK
Ben mutfakta zaman geçirmeye bayılıyorum. Farklı farklı malzemeleri kullanıp, sonrada
mutlu bir sonuca ulaşmak oldukça keyiflidir. Çocuklara bir hedefe ulaşırken neler gerektiğini anlatmanın en güzel yoludur mutfak Çocukla ortak bir zaman geçirmek ve birlikte
birşeyler pişirmek iletişiminize çok katkı sağlar.
Birde duyu organlarımız çalıştırır. Duyu organlarımızın gelişmesi sezgilerimizin gelişmesi
sağlar.
Bir kurabiye yapmak için bakın bizi hangi yollardan geçiriyor;
•
•
•
•
•
•

Araştırma: kurabiye tarifleri
Keşif: malzemeleri almak
Beceri : önlüğü takıp çalışmaya başlıyoruz
Duyu Organları: görme, koklama, tatma ve dokunma
Güven: Bilmediği bir alanda birşeyleri öğrenmek ve tamamlamak
Paylaşma: yaptığımız kurabiye tarifini ve tabi kurabiyeyi başkaları ile paylaşmak.

Martı Temmuz 2014
ÇİKOLATALI KURABİYE
Malzemeler:
100 gram tereyağı
1 adet yumurta
100 gram şeker
1 paket vanilya
175 gram un
172 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
250 gram damla çikolata

Yapılışı: Yağı, yumurtayı
ve şekeri köpürünceye
kadar çırpın. Un, tuz,
vanilya ve kabartma tozunu
karıştırdıktan sonra yağ ve
yumurtanın üzerine ekleyin
sonrada damla çikolatayı
ekleyip iyice yoğurun.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye
kurabiyeleriniz yerleştirip. 1520 dakika 180derece fırında
pişirin. Afiyet Olsun.
Yaz Tatilinizi meraklı bir kaşif
gibi, araştırarak ve yeni şeyler
öğrenerek geçirin.
Keyifli tatiller diliyorum.
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Telefonlar
Hayatımızı
Elimizden

Almadan Önce

Regina Röttgen
@xlargeaile

Akıllı telefon almaya direnen kişilerdenim. Bugün ne direnmesi
ama diyorum… İlk akıllı telefonumu bir buçuk yıl önce almıştım.
Onu tam olarak kullanmayı ancak bir yıldır becerebiliyorum.
Yine de geçen gün evimizin üst katındayken bahçenin ucunda
çalışan eşime seslenmek yerine –ki muhtemelen beni duymazdı
ama olsun- kendimi WhatsApp’tan mesaj atarken buldum.

Bu şoku henüz tam olarak üstümden atamadım.
Birimiz çocukları uyuturken diğerine bir şey sormak isterken de WhatsApp’ı kullanıyoruz.
Malum ona seslenmek için kalkıp çıkarsak çocuklar uyumayacak. Ama söyleyeceklerimiz
gerçekten bu kadar mı önemli? Sabahları kalkar kalmaz, benim gibi telefonu geceleri
kapatıyorsanız açar açmaz bir süre bip ile dikkatinizi çekmeye başlar. Kim ne yazmış acaba?
Eh, bunun sadece emaili yok ki artık. Bunun facebook’u, twitter’i, linkedin’i, whatsapp’i,
instagram’ı var! Ciddi bir iş bu. İki dakikada hallolmuyor yani.
Çocuklarla birlikte bir dizi seyredelim derken elimiz sanki kendiliğinden akıllı telefona gider.
Yok artık! O küçük alet olmadan ne yapacağımızı bilemez olduk! Telefonlar hayatımızı
kolaylaştıracak, hayatımızı daha güzel kılan cihazlar olmalıydı. Hayatımızı elimizden alan
değil.
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Geçen gün bir makalede okumuştum, araştırmalara göre ABD’deki akıllı telefon kullanıcısı
günde ortalama 2 saat telefonunda geçiriyor – ailesiyle ancak bir buçuk saat. Bu durum
Türkiye’de daha da kötü olabilir mi? Sanki. Bunun için diyorum ki hep birlikte akıllı telefon
kullanımımızı sınırlandıralım. Çocuklarımız için. Çünkü onlar bizi görüyor ve on yıl sonra
onların elinde cep telefonları olup aynı şeyleri yapınca biz sinirlenmeyecek miyiz? “En
azından yemek yerken şu aleti bir kenara koy ve bizimle sohbet et” demeyecek miyiz?
“Kızım/oğlum ya televizyon izle ya da cep telefonunda yazış, bu ne iş öyle?” demeyecek
miyiz? Yoksa hepimiz elimizdeki telefonlarla meşgulken çorbalarımızı kaşıklıyor mu
olacağız…

Sofraya otururken cep telefonunu uzağa bırakalım. Cazibesinden uzak olalım.
Çocuklarımızla, eşimizle birlikte bir film izlerken telefonun internet bağlantısını veya en
azından sesini kapatalım.
Çocuklarımıza ayırdığımız vakitte cep telefonunu elimize almayalım.
Belki her gün belli saatler arasında “cep telefonsuz zaman” yapabiliriz bile.
En iyisi otomatik haber verme seçeneğini kapatalım ya da ikonları ikinci ekrana kaydıralım.
Ne gerek var ki her anda her şeyden haberdar olmamız? Vaktimiz olunca sırayla kontrol
ederiz.
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Çocuklarımıza örnek olmak bizim elimizde. Cep telefonlu hayatın nasıl olduğunu bizden
öğreniyorlar. Bunu unutmayalım.
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Bitkisel
Yalanlar
Tıbbi ve Aromatik Bitki Uzmanı,
TABDER Genel Başkanı

Ayhan Ercan
@ayhanercan

Kendimi kısaca tanıtmak gerekirse kısa ve net olarak 30 yıllık
bir Aktarım diyebilirim. Aileden aktar olmam ve babamdan bu
mesleği devralmış bir kişi olmam; sektörün içindeki her şeyi
görebilmemi ve anlayabilmemi sağladı. İnsana hizmet edenler
kadar, kendine hizmet eden sözde şifacıların da var olduğu bir
sektörün içindeyiz.
Dünyada olduğu gibi, her sektörde de
bir iyi bir de kötü var. Ancak bu sektörde
sadece rant peşinde koşmak, insan sağlığı
ile de oynamakla eş anlamlı olunca ister
istemez bitkisel yalanların peşine düşen bir
dedektif gibi çalışmayı hedef edindim. Bu
biraz iç dünyanızla ilgili bir mevhum.
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Ben, yanlış bilgiyi veren başkası da olsa,
gece yatağında huzurla uyuyamayan bir
yapıyım. Bu nedenle halkımıza yanlış
bilgiler veren ve sağlığı ile oynayan, can
havliyle koşanları avuçlarını ovalayarak

davet edenleri, para kazanmayı öncelikleri
arasına alıp, her yol mubahtır diyenleri
yani bitkisel yalanlara dikkat çekmeyi
misyon edindim. 15 yıldır gerek yazılı
gerekse de görsel medyada oldukça sık yer
almamın sebebini sektöre hâkim olmam ve
işime ciddiyetle bakıp saygı duymamdan
kaynaklanıyor. Martı dergisindeki köşemize
başlarken her projemde olduğu gibi siz
tüketicileri önce aydınlatmak, karşı karşıya
olduğunuz tehlikeler noktasında uyarmak
sadece bir uzman olarak değil, insan
olarak da benim bir görevim.
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Ekranlarda olduğum süre içinde, bana
gelen izleyici telefonlarından anladığım
üzere, medyada muhteşem bir bilgi
kirliliği mevcut. Herkes aynı fikirde değil,
elbette farklı yöntemler ve fikirler yer
alacak ve alternatifler sunulacak. Bilim
de böyle ilerliyor zaten, farklı görüşler,
farklı çözümler ve alternatifler… Fakat
söz konusu sağlık olunca ve karşınızda
hastalığına çözüm arayan, biraz rahat
nefes almak için alternatiflerden
yararlanmak isteyen, bitkilerin dünyasını
tanımak için yola çıkmış insanlara “doğru
ve güvenilir “ bilgiyi sunmak zorundayız.
Hem yazılı hem de görsel medyada
(özellikle internette ) dolaşan bilgilerin
yanlış olması ve hatta o bilgilerle hareket
edilirse iyileşmek yerine daha da kötüye
gitmesini sağlayabilir. Bu konuda diğer
meslektaşlarımı da bu konuda sağlıklı
bilgi sunmaya davet ediyorum. Daha fazla
yazmalı, konuşmalı ve paylaşmalıyız. Ve
sevgili okuyucularımız, size de bu konuda
çok iş düşüyor. Seçmeli ve araştırmalısınız.
En doğru bilgiye ulaşmak için gözlem
yapmalısınız. Ekranlarda “onu yemeyin,
bunu içmeyin “ diyen ve aynı şeyleri farklı
şekilde anlatan uzmanlardan, biri “ bunu
içersen doğru yaparsın” derken diğerinin “
hayır, kesinlikle içilmemeli “ demesi sizlerin
de kafasını karıştırdığının farkındayım. Bu
nedenle, sizlere sakınmanız gerekenleri
sıralarken, verdiğim alternatiflerle de bir
nebze olsun bilgilenmenizi sağlayacağım.
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Ekranlarda ve yazılı basında yer alan
“Yeşil Terör!”
Son yıllarda Doğal ürünlere, Tıbbi ve
Aromatik bitkilere karşı artan talep, bu
konuda bilgili uzman azlığı ciddi sıkıntılar
yaratmaktadır. Özellikle doktorların piar
çalışması yapması, ama izleyicilerin bu tür
çalışmaların reklamdan ibaret olduğunu
anlamasından ötürü raitinglerde düşme
yaşanmıştır. Bu durum karşısında yaratıcı
beyinler harekete geçmiş ve hiç bilgisi
olmadığı halde sadece farklı görünmek
ve ilgi çekebilmek adına tıbbi bitkileri
kendilerine sermaye yapmaya kalksa da
kendilerine komik duruma düşürmekten
öte gidememişlerdir. Bu durum toplum
sağlığı için oldukça sakıncalı olup,
neredeyse katıldığı her programda
‘’Hastalıkların teşhis ve tedavisi sadece
hekimlerin işidir’’ söylemini yineleyen ben
bile artık bu söylemden uzak duruyorum.

Geçtiğimiz ay içerisinde bir kadın programına çıkan bir hekimin çok ilginç tarifler
verdiğini arkadaşlarımın uyarısı ile takip etmiş bulunuyorum. Muhtemelen mesleki
konuda söyleyecek pek bir şeyi olmayan bu kişi, çocuklarda alt ıslatma için verdiği
formülde limon ve maydanozun yer aldığını gördüğümde neredeyse küçük dilimi
yutacaktım. Kimse kusura bakmasın ama limon ve maydanozun diüretik olduğunu 9
yaşındaki oğlum bile gayet iyi biliyor. Bu kürün bırakın alt ıslatmanın önüne geçmeyi,
çocuklarda uygulandığı takdirde sağlıklı çocukların bile altını ıslatacağı bilinmektedir.
Yine aynı kişi geçtiğimiz Haziran ekranında kendine yer bulmuş bu kez çocuklarda
sözde boy uzatma kürü vermiş, bu kürün içerisinde “Ginseng” tavsiye etmiştir evet
yanlış duymadınız Ginseng… Dünyanın hemen hemen her coğrafyasında ginsengin
afrodizyak ve yüksek enerji kaynağı olduğunu sanırım bilemeyeniniz yoktur. Günümüzde
birçok ebeveyn çocuklarının erken ergenliğe girme derdiyle uğraşırken bir ulusal
kanalın ekranında çocuklara ginseng tavsiye edilmekte ve resmen sağlık adına cinayet
işlenmektedir. Şahsen birçok kez sözde uzmanlardan garip tavsiyeler duysam da bu işin
çocuk sağlığını bile hiçe sayacak kadar aymazlığa ulaşabileceğini pek düşünememiştim.
Bu gözler ne yalanlar ne dolandırıcılar gördü inanın sadece benim görüp, bildiklerim bir
kitap yazmaya yeter. Doğadaki Sağlık kitabımda bu hassas konuya oldukça fazla yer
versem de okumayanlar için birkaç küçük vakayı sizlerle paylaşmak isterim.
İşte söz de uzmanların yaptıkları hileler!...
Mesela ekranlara çıkar bir bitkiyi mucizeymiş gibi ağdalayarak anlatır, hatta bitkide
olmayan birçok farmakolojik özellik uydurur. Buraya kadar abartma ve yalan dışında
pek bir şey yok gibi düşünseniz de asıl tehlike bu bitkinin isminin uydurma ya da pek
bilinmeyen mahalli bir isimle anılması ve hastaların bu bitkiyi bulamaması sonucunda
çark dönmeye başlar.
Bitkiyi bulamayan hasta kişinin internet sitesine girer ve buldum sevinciyle hemen satın
alır. Buraya kadarda pek sıkıntı yok gibi
gözükse de aslında çark son hamlesini
yapmış, öğütecek yeni hastaları beklemeye
koyulmuştur. Çünkü sistem işlemi en üst
boyutta tamamlamış aktarlarda kilogramı
40-50 TL olan bitki kilogramı yaklaşık 1.000
TL gibi bir rakamdan satılmıştır.
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Türk Dil Kurumu sözlüğünde pekmez ‘’Genellikle üzüm, dut vb. meyvelerin kaynatılarak
koyulaştırılmış biçimi’’ olarak açıklanmış olsa da “soğuk sıkım pekmez” anlatıp satanlar mı arasınız. Kendi obezite tedavisi görmesi gerekirken zayıflama ürünü tavsiye edip
pazarlayanlar mı ararsınız. Bir hafta önce “otla bu işler olmaz” diye beyanat verip bir
hafta sonra bitki kürü tarifi verip bunu pazarlayanlar mı ararsınız. Sabahtan akşama
kadar doğallıktan organik yaşamdan bahsedip kimyasal bomba hazır çorba tavsiye
edenler mi ararsınız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar gibi tuz yalamanızı isteyenler mi
istersiniz. Emin olun ki derginin tüm sayfalarını dolduracak kadar örnek yazabilirim ama
bu kadarına hakkım olduğunu sanmıyorum.
Peki, ne yapmalısınız?
Her ne olursa olsun hangi unvana sahip olursa olsun özellikle medya kanalıyla aldığınız
bilgileri kesinlikle doğrulamadan inanmayın bu soygun çarkının içerisine düşmeyin.
Hele bir de anlatılan ve tavsiye edilen ürünü kolaylıkla bulamadınız mı? O zaman iki
kere düşünün ve tuzağa düşmeyin. Unutmayın, bilgiyi ve bilgiyi verenin kim olduğunu
araştırmak sizin en mühim göreviniz.
Her ay, sizleri doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Bu ay,
bana şu sıralar en çok gelen sorulardan biri kabızlıkla ilgiliydi. Malum Ramazan ayındayız ve yeme düzenimiz değiştiği için ve gün içerisinde çok sık su tüketemediğimiz için
bu kurtarıcı bir formül olacak diye düşünüyorum.
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Kabızlık için barut ağacı kabuklu demir hindi şerbeti.
Özellikle mübarek Ramazan ayının ikinci haftası itibariyle oruç tutan birçok kişide
kabızlık görülmektedir. Birçok kaynakta doğal laksatif bitki olarak sinameki tavsiye
edilse de ben asla tavsiye etmem. Doğal olsa dahi başta bağırsak tembelliği olmak
üzere birçok sağlık sorununa yol açabilen bu bitki yerine
1 Büyük Bardak kaynar su içerisine
1 Ceviz büyüklüğünde Demir hindi
1 Tutam Barut ağacı kabuğu
İlave edip en az 5-6 saat dinlenmesini bekleyin ve için kronik kabızlık sorunu olanlarda
dahi 2 gün içinde netice verecek olan bu kür çok kısa sürede kabızlık sorununuzu
çözecektir. Unutulmamalıdır ki hangi bitki olursa olsun çok uzun süre kullanılmamalıdır.
Bu ve bunun gibi kronik hastalıklarda birçok farklı bitki ve alternatif bulunmakta olup,
bu kürler 2 ayda bir yenisi ile değiştirilmelidir. Çok çok ileri derecedeki kabızlık için ise
yukarıda vermiş olduğum kürün içerisine
1 Tatlı Kaşığı Psyllium Husk (karnıyarık otu tohumu kabuğu)
İlave edilmesi durumunda en müzmin kabızlık bile dert olmaktan çıkacaktır. Burada
dikkat etmeniz gereken en önemli husus en son yaptığımız Psyllium Husk ilavesinin
hafif kabızlıkta kullanılmamalıdır. Aksi bir durumda ishal olabilirsiniz.
İkinci sayıda kötü örnekleri biraz daha azaltıp sizlere sağlıklı, ucuz maliyetli kürler
vereceğimden emin olabilirsiniz. Martı dergisindeki bu ilkyazımı sabırla okuduğunuz için
teşekkür ederim. Şikâyetlerinizi bana memnuniyetinizi sevgili dostum
Yasemin Sungur ‘a bildirmenizi rica ederim.
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LOCKE

Cem Karapolat
Vizyona gireli en az iki hafta olan İngiliz- Amerikan ortak yapımı
Locke, sinema ekranına yansıyan dev gökdelenlerle başlıyor.
Gece. Gökdelenlerin sadece silüetlerini görmekteyiz. Kamera
yavaşça aşağı doğru inerken önce dev spot ışıklarını, sonra
da aydınlattıkları inşaat alanını görüyoruz. Beton mikserleri
harul hurul çalışmakta..
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Bir adam aralarından geçip son model
arabasına biniyor. Suratını görmüyoruz.
Sadece giydiği kıyafetlere dair detaylar
gözümüze çarpıyor. Arabasıyla sokaklarda
ilerlerken yollarda ilerleyen başka
arabaların farlarını görüyoruz. Uzaktan
hepsi birbirinin aynısı.. Araba kırmızı ışıkta
beklerken arkasına yaklaşan kamyonun
farları arabanın içini aydınlatıyor.
Arabayı süren adamın suratını ilk kez
görüyoruz. Bu adam John Locke; bizim
yol arkadaşımız. Ona Tom Hardy can
veriyor. Birmingham’dan Londra’ya uzanan
yaklaşık 90 dakikalık yolculuğumuzda
ondan başkasını görmeyeceğiz.

Locke, son zamanlarda sıkça gördüğümüz
tek mekanda tek karakterle geçen
filmlerden. Bu tür filmlere örnek vermek
gerekirse Phonebooth, Buried, 127 Hours
ve Wrecked ilk aklıma gelenler. Düşük
bütçeleri ve oyuncular için zor oluşları bu
tür filmleri cazip kılan özellikler sanırım.
Özellikle oyuncular için büyük bir meydan
okuma, çünkü bütün filmi tek başlarına
onlar sürüklüyor. Mesela bu filmde
Tom Hardy’nin arabanın koltuğundan
kalktığını bile görmüyorsunuz. Tabi ki bu
da harekete ve hıza alışan seyirci için çok
zorlayıcı. Kral da olabilirsiniz rezil de...
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Inception’la dikkatleri üzerine çekmeyi
başaran Tom Hardy uzun zamandır çok
başarılı bir kariyer grafiği çiziyor. Tinker
Tailor Soldier Spy, Dark Knight Rises,
Lawless beğeni kazanmış filmlerinden
bazıları. Ama Tom Hardy’nin yeteneğini
görmek istiyorsanız bence asıl izlemeniz
gereken film Branson. Aynı isimli bir
mahkumun anlatıldığı filmde Tom Hardy
harikalar yaratmıştı. Locke, Hardy’nin
Branson’da yaptığı meydan okumanın
devamı gibi. Locke’un gişede veya
festivallerde nasıl bir başarı yakalayacağını
bilemem, ama Hardy’nin oyunculuğunun
yıllarca konuşulacağından eminim. Şu ana
kadar alışmadığımız bir tarzda karşımıza
çıkan oyuncu bütün filmi izlenebilir hale
getirmeyi başarmış. Beyazperde’de
okuduğuma göre Locke’un yönetmeni
Stephen Knight, Tom Hardy için şunları
söylemiş: “Tom, ekranda göründüğü
anda tüm gözleri üzerine çevirebilen
oyunculardan birisi. İnsanlar onun
kafasının içindekileri görmek istiyorlar.
Reaksiyonlarının ve duygularının
karmaşıklığı açısından çok parlak bir
oyuncu. Gerektiğinde duygularını içinde
tutuyor ve gerektiğinde serbest bırakıyor.
Doğru ve yanlış zamanları çok iyi
kestiriyor. Çok parlak bir aktör.”
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Eastern Promises bir Cronenberg filmiydi.
Çok iyi değildi, ama hamamda geçen
mükemmel bir dövüş sahnesi vardı. Eğer
internetten bu sahneyi bulabiliyorsanız
izlemenizi tavsiye ederim. Dirty Pretty
Things, Londra’da kaçak çalışan bir
göçmenin başından geçenleri anlatıyordu.
Filmde ki Türk kızını Audrey Tautou
canlandırıyordu. Locke, Steven Knight’in
ikinci yönetmenlik denemesi. Filmin çekim
süreciyle ilgili şunları söylemiş :” Her
şeyi baştan sona, her gece 1 ya da 2 kez
çektik.

Filmdeki diğer tüm oyuncular, otoyolun hemen kenarındaki bir otelin konferans
salonunda, gerçek zamanlı olarak telefon başındaydı. Ve hattın diğer ucunda da
gerçekten Tom’un otomobilindeki hands-free araç telefonu vardı. Oyunculara “arayın”
diyordum ve arıyorlardı. Onlar önlerindeki senaryoyu takip ediyorlardı. Tom’a ise
yardımcı olmak adına metin hatırlatma kartları temin ettik. Her 28 dakikada, yani
Red kameranın hafıza kartı dolduğunda bir kez duruyorduk. Bunun haricinde hiç
kesmiyorduk. Durduğumuzda her şeyi donduruyor, kartı değiştiriyor, lensleri ve açıları
değiştiriyorduk. Tom’la kimse konuşmuyordu. Onu tamamen yalnız bırakıyorduk. Her an
çekim yapan üç kamera vardı. Ve tekrar başlıyorduk. Her şeyi bir tur tamamladığımızda
saat sabahın 4’ü oluyordu ve eğer herkes kendini iyi hissediyorsa tekrar yapıyorduk.”
Locke yönetmen olmak isteyen gençler için iyi bir ders niteliğinde. Az bütçeyle güzel
filmler yapılabileceğinin kaliteli bir örneği. Sinema salonlarında bulması zor bir film, ama
DVD’sine veya televizyonda rastlarsanız kaçırmamanızı öneririm.

Yönetmen koltuğunda Steven Knight
oturuyor. Filmin senaryosu da onun
elinden çıkmış. Steven Knight’ı daha
önceden Eastern Promises, Dirty Pretty
Things, Closed Circuit gibi filmlerin
senaryolarından tanıyoruz.
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Evvel Zaman

Hikayeleri
Aytül Bingöl

Kime sorarsanız sorun yaşamının en güzel döneminin çocukluğu
olduğunu söyleyecektir. Bütün çocuklar mutludur çünkü.
Her ne koşulda olursa olsunlar onlar mutlu olmak için bir
yol bulurlar. Eğlenecek bir şey, sevinecek bir olay yaratırlar.
Belki de onlardan ders almamız gerek biz yetişkinlerin.
Çocukluk anılarıysa her zaman hatırlanır. Her hatırlandıkça gülümsetir insanı. Sevgili
yazarımız Zerrin Dağcı, Evvel Zaman Hikayeleri isimli anı kitabıyla çocukluğuna tatlı bir
selam gönderiyor. Sinop Boyabat’da anneannesi ve dedesiyle geçirdiği günlerini, aile
büyüklerinin kendi ağızlarından dinlediği öykülerini, büyüdükten sonra özlemle yadettiği
hatıralarını zerafetle dökmüş kaleme. Okurken hüzün sarıyor içinizi bazen, kimi kez
gülümsüyorsunuz. O vakitlerde, o evin bahçesinde, küçük Zerrin’le olmak isteği kaplıyor
benliğinizi. O rengarenk çiçekleri koklamak, asırlık ağaçların gölgesinde nefeslenmek,
taze meyveleri koparmak dallarından. Tüm bunlar üşüşüveriyor hayallerinize. O asude
hayatı, o muhteşem insanları Zerrin Dağcı’nın satırlarında tek tek hissediyorsunuz. O
kırılgan sözcükler, o naif üslup uzun uzun dokunuyor gözyaşlarınıza.
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Arka kapaktan
Bu kitapta okuyacağınız öyküler benim evvel zamanımın hikâyesi.
Çocukken dedem benim için çok önemli bir figürdü. Hayranlıkla izlediğim, sohbetine
doyamadığım, çok şey öğrendiğim, özendiğim, rol modelim ve çok sevdiğim biriydi. Pek
çok şeyi ondan öğrendim.
Küçüktüm, dünyanın farkında değildim henüz, her gün yeni bir şey öğreniyordum. Dedemle
beraber zaman çok güzel geçiyordu. Bana kitaplarını, coğrafya atlasını gösteriyor, ülkeleri,
dağları, denizleri, nehirleri anlatıyordu. Dedem anlattıkça, büyüyünce oralara gitmenin
hayallerini kuruyordum.
Sonra yıllar geçti.
Çok uzak yerlere gittim, yakın yerlerde dolaştım.
Yeni şehirler, nehirler, denizler, ülkeler, kıtalar gördüm. Yeni insanlar tanıdım.
Büyüdüm, geliştim, değiştim.
Hikâyeler yaşadım, duydum, anlattım, biriktirdim, yazdım.
Başlangıç ve bitişler oldu hayatımda.
Yaşadığım, gezdiğim kentlerin eski semtlerini gezdim. Müzelerde kadim uygarlıklardan
geriye kalanları izledim.
Yeni şiirler öğrendim içinde aşk, sevgi, çöl,
pirinç tarlaları olan.
Geç inen yaz akşamlarında yıldızların altında
yaşanmışlıkları düşündüm.
Uzun süren kış gecelerinde, içsel yolculuklara
çıktım.
Üşüyen ruhumu ısıtmak için yeni yazarlar
keşfettim, kitaplar okudum.
Doğup büyüdüğüm ilçenin birbirine benzeyen
yılankavi sokaklarında dolaştım.
Ağustos böceklerini, kuşları dinledim bolca.
Karıncaları izledim.
Hayaller kurdum, dilekler tuttum.
Eski fotoğrafların bulunduğu albümlere
tekrar tekrar baktım.
Bol bol yazı yazdım.
Bu kitapta “Balkanlardan Anadolu’ya Evvel
Zaman Hikâyeleri” var.
İyi okumalar.
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Yazan : F. Zerrin Dağcı
Türü : Anı
Yayınevi : Destek Yayınları
Sayfa Sayısı: 256
Baskı Yılı: 2013
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Kara
Ayna
Gizem P. Karaboğa

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir ayna varmış.
Bu ayna ne prensesin aynasıymış ne de kötü bir cadının.
Evlerden birinin portmantosundaki bir boy aynasıymış. Evde
yaşayan aile üyeleri evden çıkmadan önce son bir kez ona
bakar, saçlarını düzeltir, ceketlerinin omuzlarını silker öyle
çıkarlarmış. Bu yüzden ayna kendini hiç yalnız hissetmezmiş.
Baba, anne, çocuklar giderken hep ona bakarlarmış. Ayna
herkesin her yaptığını taklit ettiğinden bir baba olur, bir
anne olur, bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu olurmuş. Bazen
misafirler gelir, o zaman da ayna misafir oluverirmiş.
Bir gün kız çocuğu oyun oynarken aynanın karşısına gelivermiş. Oyununu bırakıp ona dil
çıkarmış, saçlarını dağıtıp onu korkutmaya çalışmış, ağzını açarak ona doğru kükremiş.
Erkek çocuk bu sırada top oynuyormuş.
-Bak nasıl korkuttum aynayı!
demiş kız çocuk, topu sektirmeye çalışan erkek çocuğa.
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Hünkar
Al şu fermanı artık değilsin cariye,
endişelenme! bu seni kurtarır.
..ve sevinmelisin,
çocuk doğduğunda; hür olacak diye.

-Saçmalama, ayna o! Sen ne yaparsan onu yapar, bir şey bildiği yok
demiş. İşte ayna o zaman kırılmış; çocuğun topu ona atması bahaneymiş.
-Ay, annem çok kızacak!
demiş kız çocuğu, kırılan aynaya bakarak.
-O da bizi taklit etmeseydi
deyip oyununa dönmüş erkek çocuğu, kız da peşinden... Aynanın kalbi parça parça
olmuş. Üzgün, düşünmeye başlamış:
-Ben onları taklit mi ediyorum gerçekten? Ama onların yaptıkları şeyleri yaparsam
beni severler sanmıştım. Ben şimdi ne yaparım, nasıl bulurum kendi yüzümü? Artık
anneyle baba da bakmazlar bana.
Ayna durduğu yerde aklında onlarca yüzle kalıvermiş. Saçını düzelten anneyi,
dişine bakan babayı, kabanını giyen misafirleri düşünmüş. Kendine hepsinden bir parça
seçip yüzünü oluşturmaya çalışmış: Annenin saçı, babanın dişleri, misafirin gülümseye
dudakları... Ama bir türlü olmamış:
-Bu ben değilim ki, başkalarının parçaları...
demiş. Sonunda yüzüne vuran güneş ışığı ile aydınlanmış: Arkasına bakmaya karar
vermiş; öyle ya dışı hep başkalarını gösteriyorsa, arkası da içini gösterecekmiş elbette.
Ayna içine dönüp bakmış ki kapkara.
-Aaa! demiş, içim ne kadar da çok sıkkınmış; kapkara!
Sonra biraz durup düşünmüş:
-Neden siyah için böyle kötü şeyler düşünür insanlar? Bundan böyle kendimi
bulacak, siyaha kötü diyene mutlu karanlığımla gülümseyeceğim.
Böylece ayna ömrü boyunca hep düşünmüş, derinleşmiş. Bazen ‘keşke ben de
diğer aynalar gibi hiç düşünmeyip hep karşımdakileri göstersem de onlar güldüğünde
ben de gülsem’ demiş ama aslında mutsuz olduğunda bile mutluymuş.
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Nazıma
nazım geçer
sensizliğe,
bir kere daha değil,
dokunur ya gün geceye..
işte öyle.
nazım geçer
denizlere,
bin kere daha değil,
seslenir ya gece güne..
şimdi öyle.
Salih MALAKCIOĞLU
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Sırtını
Dönmek
Bile!...
Prof. Dr. Özcan Köknel / Söyleşi

Sevilay Acar

Toplum olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Türkiye’de
son zamanlarda yaşanan son olaylar hepimizi derinden
sarstı ve yediden yetmiş yediye etkisinde kaldığımız ve
belki de çoğumuzun hala atlatamadığı ruhsal – zihinsel
yorgunluklarımız oluştu. Son zamanlarda yakın çevremden de
duyduğum ve haftalardır benim de şikayetlerim arasında yer
alan zihin karışıklığı, halsizlik ve yorgunluğun nedenlerinden
birinin de Soma ile birlikte yaşadığımız yas olduğunu
düşünüyorum. Ayrıca son zamanlarda artan kadına yönelik
şiddet, çocuk kaçırılmaları ve çocuk istismarı haberleri de zaten
yıpranmış olan sinirlerimizi daha da yıprattı…
Dönem dönem ruh sağlığımızı korumak ve kendimizi daha iyi hissedebilmenin
yöntemlerini öğrenmek için değerli uzmanlarımızla röportajlar gerçekleştirecek ve
sizlerle bu köşede paylaşmaya çalışacağım…
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Özellikle sosyal sitelerde paylaşılan
yorumlara gelen tepkilerine ve kişilerin
durum yorumlarına daha bir dikkat
kesildim. İnsanların birbirleriyle iletişim
dillerini, kendilerini nasıl ifade ettiklerine
daha da bir farkındalıkla baktım. ( Kendi
hislerimi ayırmadan elbette ) Oldukça
sinirli ve tahammülsüz gibi görünüyoruz.
İyi ki şiirler, şarkılar, özlü sözler var
dedim kendi kendime. Tam olarak ifade
edemediklerimizi, konuşamadıklarımızı,
hissettiklerimizi, beğendiklerimizi bu
sözlerle anlatabiliyor ve paylaşımı böyle
gerçekleştirebiliyoruz. Ve fark ettiğim
başka bir şey daha oldu, aslında ne
kadar çok ilgi ve sevgiye ihtiyacımız var.
İhtiyacımız olduğu halde ne kadar az
paylaşıyoruz bu tür sözleri… İlgisizlikte ve
eleştiride bol kepçe, sevgi ve övgüde bir
kaşık sunumumuz…
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Stresimizin, öfkemizin kaynağını ve acılar,
hüzünler karşısında ne yapacağımızı
bilemediğimiz şu dönemlerde en
çok ihtiyacımız olan psikiyatristler ve
psikologlar. Bu konuyla ilgili söyleşilerimin
ilk başlangıcını Prof. Dr. Özcan Köknel ile
yapmak istedim. Kendisinin benim için
ayrı ve özel bir yeri de vardır. “Babalardan
Babalara” adlı kitabımın kahramanlarından
biri olmasının yanı sıra, gençlik yıllarımda
en çok okuduğum yazarlardan biridir
kendisi. O yıllarda onunla tanışmayı
bile hayal edemezken, bugün çok iyi bir
dost olmamız benim için ayrı ve özel bir
anlam taşıyor. Kendisi uzun yıllar Şiddet
Dili ve Öfke ile ilgili araştırmalar yapmış,
kitaplar yazmış ve çalışmalar yapmış bir
Psikiyatrist.

“Neden sinirli ve öfkeliyiz? “ sorusunu kendisine sordum. Özcan Bey; “konuşurken
sırtınızı dönmek bile şiddettir “ dediğinden bu yana düşünüyorum, günde kaç kez
birbirimize şiddet uyguladığımızın farkında bile değildik belki de… Toplum olarak nasıl
bir ruh hali içindeyiz ve neydik, ne olacağız ve nereye doğru gidiyoruz sorularının
cevabı röportajımızın içinde. Genel durumumuz biraz canınızı sıkılabilir. Fakat sorunu
bilmek çözüme daha kolay ulaştırabilir, öyle değil mi? Eğer çözüm bizim elimizdeyse…
Ve başka bir konu, güvenmek… Meğer, başkasına güvenmekten daha da önemli bir
şeymiş, kendine güvenmek. Kendine güvenle aranırmış başka birine güvenmek. Ve
meğer güvenmek çocuklukta atılan bir tohummuş ve büyüdükçe filizlenirmiş… Özcan
Köknel’i okurken, kendinize de yolculuk yapacaksınız, uyarmadı demeyin.
15 Haziran Babalar günü ve bu babalar günü biraz buruk geçecek. Soma’da yüzlerce
çocuk babasız, yüzlerce kadın ise eşsiz kaldı. Babasızlığın ne demek olduğunu ve baba
kavramının ne kadar önemli bir anlam taşıdığını Babalardan Babalara adlı kitabımı
hazırlarken anladım. Belki bu babalar günü, tüm babalar sadece kendi evlatlarına değil,
babasız tüm çocuklara da “ben de senin babanım “ diyerek sıkıca sarılır. Uzaklarda da
olsa, ses vermek “biz buradayız, yalnız değilsin “ demek, eksikliği tamamlamasa da,
“güven “ verir. Özcan Köknel’in dediği gibi; “acıların başkaları tarafından paylaşıldığını
görmek, çocukları bir nebze rahatlatabilir” Tıpkı büyükleri rahatlattığı gibi.
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“Türkiye’de ilgili ve bilgili aile yapısı toplumun ancak
5/ 1 ‘ini oluşturuyor.“
Toplumu bir insan gibi görecek olursak, nasıl bir çocukluk
dönemi geçirdik? Layıkıyla sevdik – sevildik ve sevginin
hakkını verebildik mi?
Türkiye’de nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiğimizi bilebilmemiz için mutlaka Türk aile
yapısına göz atmamızda yarar var. Çünkü biliyorsunuz ki, ortak kültürel değerlerin
ve ilkelerin aktarılması ancak aile aracılığı ile oluyor. Aile toplumun ve kültürün ortak
belleği, bu bellek tüm topladıklarını, bildiklerini çocuklara ve gençlere aktarıyor.
Türkiye’de 5 türlü aile var; bunlardan biri “ilgili ve bilgili aile.” Çocuğu doğduğu andan
itibaren hatta doğmadan önce bile onu bir varlık olarak kabul ediyor. Çocuğun her
devresini, her aşamasını hem ilgiyle, hem de bilgiyle izliyor.

Türk toplumunun geneline bakacak olursak, ilgili ve bilgili
aile ortalaması nedir sizce?
Oran vermek zor ama Türkiye’de ilgili ve bilgili aile yapısı toplumun ancak 5/ 1 ‘ini
oluşturuyor.

Ataerkil bir aile yapısına sahibiz. Bu aile yapısının bize
yansıması nasıl oldu/ oluyor?
Türkiye’de en yaygın olan ve en fazla görünen geleneksel aile dediğimiz, Ataerkil ya
da Pederşahi dediğimiz aile yapısı. Bu tür ailelerde baba egemendir ve ailenin bütün
ilkelerini, kurallarını, değerlerini baba tayin
ediyor. Çocuğun, gencin tüm davranışlarının
anlaşılması, değerlendirilmesi babanın
görüşüne, ilkelerine ve kurallarına göre
oluyor. Genelde de bu ailelerde babalar ve
aile, çocuğun elden geldiğince kendisine
ve özellikle babasına benzemesini ister ve
böyle yetiştirilmeye çalışılır. Çocuk ne kadar
babaya benzerse, babası gibi davranırsa ve
düşünürse, onun gibi değerleri sürdürürse
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Peki, kendi istediğin gibi
değil de, babanın ya da
ailenin istediği gibi bir evlat
olmak, kişiye ve toplum
geleceğine nasıl yansıyor?
Bu çok defa, kimliği kişiliği gelişmeyen
ama babadan aldığı mesajlardan dolayı
bazen içinde kızgınlık ve öfke taşıyan
çocuklar oluşmasına neden oluyor. Bunun
iki türlü sonucu oluyor; çocukların
bir kısmı başka bir çıkar yol olmadığı
için, babadan aldıklarını ve babanın
aktardıklarını aynen sürdürüyor ama
kişiliği tam olarak gelişmiyor ve özgüveni
tam olmuyor. Dolayısıyla da babasını
aynen taklit eden, topluma babasından
gördüklerinden farklı bir mesaj veremeyen
bireyler haline geliyor.
Çocuğun ruh sağlığının yerinde
olabilmesi, kaygısının endişe ve korkuya
dönüşmemesi için ilgili ve bilgili aile
olabilmek gerekiyor.

“Türkiye’de şu anda birçok
kesimlerde ‘şiddet’ bir dil
olarak kullanılıyor.”
Hayatın her alanında
neredeyse şiddet dili
hakim diyebiliriz.
Birbirimizi eleştirirken

bile kabalaşabiliyoruz.
Bunun en belirgin örneğini
de sosyal sitelerde
görüyoruz. Kızgınlığımızı,
kırgınlığımızı anlatırken de,
başkasının beğenmediğimiz
bir fikrini okuduğumuzda
da dilimiz şiddet diline
dönüşebiliyor. Zaten sinirli
bir toplum muyduk yoksa
şartlar mı ruhumuzu
zorluyor?
Türkiye’de şu anda birçok kesimlerde
şiddet bir dil olarak kullanılıyor. Dil nedir?
Mimiklerimizdir, hareketlerimizdir, jest ve
sözlerimizdir. Bunlar günlük yaşamımızda
kullanılmaya başlarsa, bir müddet
sonra kelebek etkisi gibi bu dil herkesin
kullandığı bir dil haline gelebilir. Çoğunluk
bu dili kullanmaya başladığında ne olacak,
bu dili bilmek ve kullanmak zorunda
kalınacak. Hem dini inançlar açısından
birbirinden farklı görüşlerin olması hem de
toplumsal kurum açısından farklılıklarının
olması, ( anayasa, yasalar gibi ) bir
normsuzluk yaratıyor. “Hangi ilkeye,
hangi kurallara uyalım, hangi değerleri
kabul edelim? “ konusunda bir karmaşa
yaşanması Türkiye’de de böyle bir ortam
oluşmasına ve şiddet dilinin artmasına
neden oldu.

79

Soma
“Kişi kendine güvenemediğinde başkasına
da güvenemez. “
Öfke kontrolü için frene basmak ve öfkeyi durdurmak
söylendiği kadar kolay bir şey midir?
Öfke kontrolü için insanın içinde “iyi” ve “pozitif “ duygular olması gerekiyor. Bu duygularla bakamayan bir insanın öfkesini kontrol edebilmesi mümkün olamıyor. Çünkü çocuk
, genç ya da yaşlı insanların içinde iyi duygular söz konusu değil. Toplum, yasalar, sosyal çevre tarafından engellenen insanın tepkisi maalesef öfke oluyor. Rahatça beslenemeyen, iyi kazanamayan, iş sahibi olamayan, ekonomik gücünü elde edemeyen, kendini koruyamayan insanın “güven” duygusu zedeleniyor. Hatta kendine güvenemiyor:
“ben bunu aşarım, ben bunun üstesinden gelebilirim “ diyemiyor. Kişi kendine güvenemediğinde başkasına da güvenemez. İşte böyle olunca da kendisini ispat edebilmek ve
kendini kabul ettirebilmek için elinde bir tek şey kalıyor, fizik gücü kullanarak sorunun
üstesinden gelmeye çalışmak.
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Kendine güvensiz, sinirli ve agresif bir toplum olmaya
doğru gidiyoruz anlattıklarınıza bakılırsa. İnsanların
kendilerini güvende hissetmeleri sağlıklı yaşamak
açısından çok mühim. Öfke yönetimi için toplum olarak
ne yapmamız gerekiyor?
Sağ duyuyla bizim imzaladığımız iki tane bildirge var. 1945 yılında imzalanan “Evrensel
insan hakları “bildirgesi, 1995 yılında imzalanan “Çocuk hakları bildirgesi “… Bu
bildirgelerdeki öneriler bizim yasalarımıza aktarılsa, bu maddeler yaşamda kullanılacak
hale getirilirse inanın sorun çözülecek. İnsan hakları, gösteri hakları ve çocuk hakları
nedir? sorularının cevabı vardır o bildirgelerde.
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“Çocuğun soyut kavramları anlayabilmesi
için 7 yaşına gelmesi lazım”

“Başkasıyla ilişki kurabilmeniz için mutlaka
ödün vermeniz gerekiyor.”

Mesela eğitim çok önemli bir mevzu ve Türkiye’de uygulanan 4 + 4 +4 eğitim sistemi
yanlış bir sistemdi. Çocuğun gelişmesiyle ilgili doğru bir sistem değil bu sistem. Piaget
der ki: “çocuk, dünyanın pasif alıcısı değildir. Bilgiyi kazanmada aktif bir role sahiptir.
Ayrıca, değişik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyaları birbirinden farklıdır. “
Piaget bu farklılığın nedenlerini incelemiş ve bireyin dünyayı anlamasını sağlayan bilişsel
süreçleri açıklamaya çalışmıştır. Çocuğun soyut kavramları anlayabilmesi için 7 yaşına
gelmesi lazım. 7 yaşın altındaki çocuk bunu anlayamaz, duygusal, zihinsel gelişmesini
tamamlaması gerekiyor. İki yıldır uygulanan bu sistemde çok ciddi sorunlar çıktı. Aileler
ve çocuklar bu konuda çok sorun yaşadı.

Babalardan Babalara adlı kitabı için yaptığımız
röportajımızda söylediğiniz bir sözü paylaşmak istiyorum:
“konuşurken sırtınızı dönmeniz bile bir şiddettir…”
Beden dili, ağzımızdan çıkan kelimenin anlamlarını da
değiştiren/ yönlendiren bir dildir diyebilir miyiz?

“Türkiye’de bir ruh sağlığı planı yok “

Toplumsal psikoloji der ki; başkasıyla ilişki kurabilmeniz için mutlaka ödün vermeniz
gerekiyor. Bu ilişkilerde iletişim olabilmesi için şiddetin olmaması gerekiyor. Ses tonum,
hareketlerim, duygularım da bir dil. Bütün bunların içinde şiddet içeren bir mesaj varsa,
benim ses tonum, hareketlerim, jestlerim ve mimiklerim sizde öfke yaratıyorsa şiddet
içeren bir dil kullanıyorumdur.

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olaylar ve hemen
ardından Soma’da hayatını hazin bir şekilde kaybeden
Maden işçilerimiz, yaşadığımız depremler ister istemez
ruh sağlığımızı etkiledi. Toplum ruh sağlığı konusunda
çalışmalar yapılıyor mu?
Türkiye’de bir ruh sağlığı planı yok. Daha önce böyle bir plan vardı ve Dünya Sağlık
Örgütü ile birlikte hazırlanmıştı. Fakat maalesef
uygulanamadı. Oysa bugün mutlaka bir ruh
sağlığı planının olması gerekir. İnsanların mutlu,
huzurlu olabilmeleri ve ruhsal sorunlardan, ruhsal
hastalıklardan kendilerini koruyabilmeleri için neler
yapabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu konuda
onları bilgilendirecek ve bu yönde çalışmalar yapacak
bir uzman topluluğu ile toplum ruhsal sağlığı üzerine
çalışmalar yapılmalı.
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Dinlemek, anlayabilmek
ve göz teması kurmak yani
“ seninle ilgileniyorum
“ mesajını her şekilde
hissettirmek önemli o
zaman ?

Özellikle evliliklerde
şiddetin yaşanmaması ve
ilişkilerin sevgiyle- saygıyla
devam edebilmesi için neler
yapılamalı? Evliliklerde
nasıl bir dil kullanıyoruz?

Biz ilişkilerde biraz kızgınlıklarımızı ve kırgınlıklarımızı
da saklayan bir toplumuz. “Acımadı ki!” diyerek, karşı
tarafın söylediklerinden/ davranışlarından etkilenmemiş
gibi yapabiliyoruz. Üzülmemiş, kırılmamış, kızmamış
gibi davranmak öfkeyi biriktirmek anlamına da gelmiyor
mu?

Elbette, yüz yüze mesajı sürdürmeyip,
başka bir şeyle meşgul oluyorsa bu da bir
şiddettir. Karşı tarafın kimliğine kişiliğine,
bedensel olarak, sözsel olarak, ruhsal
olarak, toplumsal
ya da ekonomik
olarak bir zarar
veriyorsak, şiddet
uyguluyoruzdur.
Engellemenin
karşısında ortaya
çıkan mesaj “Allah razı olsun “ olmaz.
Böyle durumda tepki; ya kırgınlık, ya
kızgınlık ya da öfke olur.

Evliliklerde sevgi dilini sözlü ve sözsüz
ifade edebilme eksikliği var. Sevgi
ve saygının en iyi anlatımı içten ilgi
göstermektir. Eşler, duygu, düşünce
ve davranışlarını
ilgiyle gösterirlerse,
ona insan olarak
ne kadar değer
verdiklerini
kanıtlamış olurlar.
Sevmek ve
sevilmek tüm insanların temel ihtiyacıdır.
Sevilmeden bir ömür sevmek ise daha çok
edebi bir fantezidir.
İnsanın ruhsal gerçeği, sevgisine özne ve
seviliyor olmasının doyumunu aramasıdır.
Karşılıksız kalan ilgi ve sevgi gösteriminiz
için eseflenip “ ben seni daha çok
seviyorum, sen beni hiç sevmiyorsun “
gibi karşılaştırmalardan sakınılması gerekir.
Sevginin ifade edilmesi tüm ilişkilerde çok
mühimdir. Sevgi ve övgü sözcüklerinde
cimri davranmayın.

Kızgınlık, kırgınlık, kaygı gibi olumsuz duyguların saklayıp biriktirilmemesi gerek.
Tartışmanın insan yaşamında bir işlevi olduğunu, hem duygusal boşalmanın hem
de duygu ve düşünceleri sentezlere ulaştırmanın bir aracı olarak önemli yer tuttuğu
unutulmamalı. Eşin kırgınlık nedenlerini araştırmak en doğrusu. Bunu yaparken
elden geldiğince “ akla uydurma “ savunma düzeninden, art niyet ve önyargılardan
kaçınılmalı.

“ Sevgi ve övgü
sözcüklerinde cimri
davranmayın.”

Ben, Türkiye’de bütün sorunların örneği
olarak trafiği gösteriyorum. Trafik
sorunlarında birinciyiz. Trafik kazalarının
% 90’nın sebebi sürücüdür. Bunun altında
ne vardır? Trafik kurallarına uymamak
vardır. Her trafiğe çıkan kendine göre bir
kural koyuyor. Bunu düzeltebiliyor muyuz?
Hayır… Neden? Çünkü bekleyemiyoruz,
sabrımız yok, öncelik hep bizde olsun
istiyoruz. Mesela sana yanan ışıkta
karşıdan karşıya geçmeye çalışırsın, yolun
ortasında kırmızı yanar, sürücü iki saniye
beklemez bir de arkandan sana küfür eder.
Oysa beklese sadece birkaç dakikasını
alacak.
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“Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddette ‘ceza’ katiyen
çözüm değil. “
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Son zamanlarda sık rastladığımız haberler arasında
çocuk ölümleri var. Çocuklar istismara uğruyor ve
tecavüz edilerek öldürülüyor. Karısına, evladına kurşun
sıkıp öldüren sonra da intihar eden bir baba- koca,
sevgilisiyle işbirliği yapıp kocasını öldüren bir kadın…
Ve buna benzer kanımızı donduran onlarca haberle
her geçen gün biraz daha şaşkınlıkla uyanıyoruz… Bu
hazmedilmesi zor olayların artışı da insanın aklına bir
soruyu getiriyor… Hastalıklı bir toplum mu oluyoruz? Bu
olaylar hep yaşanıyordu da biz artık kendi medyamızı
oluşturduğumuz için artık olanlardan kolaylıkla haberdar
mı oluyoruz?
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Bu anlayış şiddeti, cinayeti, tacizi normalleştiriyor mu?
Elbette, yapılan yanlış cezalandırılmadığında normallik kazanır ve doğal bir davranış
olarak benimsenir hale gelir. Şiddet uygulayanın ve bu tür olaylara sebep olanların sorgulanıp, ceza alması gerekiyor. İşte bu yüzden, ne olursa olsun tüm şiddet eğilimlerine
toptan çözüm bulmak, nedenini araştırmak ve sorgulamak gerekiyor.

Dünyanın birçok ülkesinde bu tip olaylar var. Burada çok önemli olan ve
değerlendirilmesi gereken şey; ülkemizde bu olayların artışının olup olmaması. Son
dört beş sene içerisinde kadına yönelik şiddette, çocuk kaçırılmalarında ve cinsel
istismarlarda çok büyük artış var. Bu tür olaylarda çoğunluğun düşündüğü ilk şey
“cezaları artıralım “ oluyor. Katiyen bu çözüm değil. Neden değil biliyor musunuz?
Çünkü olayların nedenlerine bakmamız gerekiyor. Şiddet o kadar çok yerde var ki;
kadına karşı, çocuğa karşı, insana karşı şiddet, maçta şiddet, sokaklarda şiddet…
Normları kullanamıyoruz biz. Kadına, çocuğa, taraftara nasıl davranacağımızı
bilmiyoruz. Toplumda her rolün mutlaka bir görevi, bir sorumluluğu vardır. Bu
sorumlulukları nasıl yerine getireceğimizi anlatan bir etiği ve ahlakı vardır. Bu
etiğin görevi yapan kişiler tarafından da yerine getirilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri
yapılmıyorsa ve bunları yapacak
genel bir uygulama yoksa işte
o zaman ‘anomi’ yaşanır. Yani
“kadın beni dinlemiyorsa, onu
öldürürüm çünkü güç benim
elimde “ gibi bir anlayış oluşur
ki, bugün ülkemizde bu gittikçe
yaygınlaşıyor.
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Soma hepimizin yüreğini yakan çok hazin ve acı bir olayla
uyandı bir sabaha… Maden işçilerimiz hayatlarını kaybetti
ve arkalarında gözü yaşlı aileler kaldı. Orada yaşanan
trajedi, başka bir konuda da farkındalık yaşamamızı
sağladı; sadece maden işçilerinin değil, tüm işçilerimizin
yaşadığı çileler… Soma’da madenden sağ kurtulan
işçilerimiz oldu. Onlar kurtuldular ama bunun sevincini
yaşayamadılar bile. O işçilerimiz nasıl bir psikoloji ile
karşı karşıyalar ve bu konuda psikolojik destek almaları
gerekiyor mu? Ne yapılmalı?
Madende çalışan işçilerin kaygı düzeyleri yüksektir. Biz buna “sürekli kaygı “ diyoruz.
Neden kaygı yaşanır? Birincisi, ‘geçim endişesi’ dolayısıyla ikincisi ise bizim en büyük
korkularımızdan birisidir, hayat içgüdüleriyle birlikte oluşan ‘ölüm korkusu’… Bu meslek,
dünyada en fazla ölüm tehdidi olan meslektir. Haberlerde röportaj veren maden işçileri :
“her gün ailemizle vedalaşıyoruz, helalleşiyoruz “ dediler. Bu da maden işçilerinin hem
ölüm endişesi yaşadıklarını, hem de ortamdan kaynaklanan kaygı yaşadıklarını anlatan
mühim bir örnek. Karanlık bir yer, yeraltı ve ilkel şartlarda çalışılıyor ve korktukları
şey başlarına geliyor; bir afetin içinde yer alıyorlar. Böyle olaylara biz “toplumsal
afetler” diyoruz. Bunu yaşayan kişiler öncelikle şok geçirirler. O anda ne yapacaklarını
bilemezler; o göçükten kaçabilecekler mi, yaşayabilecekler mi? gibi birçok stres yaşar.
“O anda hiç etkilenmedim” dense bile mutlaka yaşanan bir stres ve belirsizliğin yarattığı
endişe, kaygı durumu olur.

“Madende çalışan işçilerin kaygı düzeyleri
yüksektir.”
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Bu travmanın etkisini hafifletmek ya da travmayı
artırmamak için ne yapılmalı?
Travma yaşayan kişiye, o anı sürekli yaşatmak, o konuyla ilgili detaylar anlattırmak;
“ olay nasıl oldu, sen nasıl kurtuldun, arkadaşın nasıl öldü? “ gibi sorular sormak,
kişinin yaşadığı travmanın daha uzun sürmesine neden olur. Bu durumda, o kişide
kalıcı bir stres bozukluğu yaşamasına neden olur. Böyle bir stres bozukluğunda
yapılması gereken en önemli şey; bu tür soru yağmurlarından, tekrar anlatımlardan ve
detaylandırmalardan o kişiyi uzak tutmak.

Birçok yardımsever Soma’ya gitti, bizzat ailelerin yanında
oldu. Ülke olarak kadın erkek, genç - yaşlı herkes bir
şekilde “Yanındayım, acını paylaşıyorum “ mesajı
vermeye çalıştı. Bu davranışlar travmanın atlatılmasını
bir nebze olsun kolaylaştırır mı?
Kendi düşüncelerinin, duygularının, kendi acılarının başkaları tarafından paylaşıldığını
görmesi bir nebze rahatlatabilir. Travma ve acıyı yaşayan kişilere; o acıyı ortadan
kaldırmak için elden geldiği kadar maddi ve manevi desteğin gösterileceğini, yardım
edileceğini sözle değil, davranışlarımızla anlatmak ve bunu yaşantı olarak da uygulamak
gerekir. Elden geldiğince
o kişileri o ortamdan
başka ortamlara taşımak,
acıyı yaşadıkları ortamı
değiştirmeye çalışılmak da
önemli. Travma yaşayan
kişileri olay anı ile ilgili
sorulardan uzak tutarak,
geleceği daha rahat
yaşamaları için neler
yapabileceğini onunla oturup
konuşmak gerekiyor.
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Mağdur olmuş, yakınlarını kaybetmiş bir kişinin tepkisini
öfkeyle veriyor olmasını nasıl karşılamak gerekir?
Bizim insanımız kaygısını ve korkusunu öfkeyle anlatan bir yapıya sahip. O öfkeyi de
normal karşılamak gerekiyor. Mağdur olmuş kişi bir şeyleri kırıyor, döküyor ve öfkeyle
anlatıyorsa onu hoş görüyle karşılamak gerekiyor. Bunu bir şeyleri tahrip etmek için
değil, kendi öfkesini ve kaygısını anlatabilecek başka bir dil bulamadığı için yapıyordur.
Bunu bilip, anlayıp hoş görüyle karşılamamız gerekiyor.

Soma’dan toplum olarak nasıl bir ders çıkarmalıyız?
Her yerde en doğru düşünce ilgili ve bilgili hareket etmek olmalı. İşveren, yönetici,
siyasetçi ve toplum olarak “Acaba benden kaynaklanan bir sorun var mı? “ diye
kendimize sormalıyız. Soma’da da bunu düşünmedik. Bu soruyu kendimize
sormadığımız sürece “daha iyi “ olamayacağız.

Anlattıklarınızdan ortaya çıkan tablo; tahammülsüz,
sabırsız ve sinirli bir toplum… Bir Psikiyatrist olarak nasıl
bir çözüm öneriyorsunuz? Sizce daha sakin, yapıcı bir
toplum olabilir miyiz?
Toplumsal olarak bunlara çözüm
bulunmazsa, birey olarak buna çözüm
bulmak gerçekten çok zor. Evli ve çocuklu
ama ekonomik sorunları var. Üniversiteyi
bitirmiş bir genç ama işsiz. Atama bekleyen
öğretmen, kura çekilecek ve kurada çıkarsa
çalışmaya başlayacak. Şimdi bu insan ister
istemez tehdit altında hissediyor kendini. Bu
nedenle toplumsal çözümlerin bulunması
şart. İstediğiniz kadar bana gelin,
psikiyatriste gidin; belki ilaç kullanarak
biraz kaygınızı azaltabiliriz ama nedenleri
ortadan kaldıramadığımız ve ortak çözüm
bulamadığımız sürece tüm tedaviler geçici
bir yöntemdir.
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Akdeniz Martısı

Küçük bir martı bu Jonathan,
Küçük bir martı o kadar..
Uçmak istiyordu Jonathan,
Uçmak istiyordu ama farklı..

Kara Sırtlı Martı da denizin ağası olur hani. Ağalığı iri
oluşundan değil. Gümüş Martı’dan az biraz küçüktür de
hatta. Ama hep görülemeyişi, Gümüş Martının aksine, uçuşta
hayran bırakan siyaha çalan kanatları onu özel kılar.
Bende hüzünlü martı duygusu uyandıran Küçük Gümüş Martı,
kışın gelen misafirlerimizdendir. Gelişini heyecanla bekleriz.
Gümüş Martıyı andırsa da sarı-yeşil gaga ve ayakları ile
ona benzediğini inkar eder. Simit ile ruhunu avlayamazsınız
öyle. Uzak durur sizden. Bana hüzünlü gelmesi de belki bu
yüzdendir.

Jonathan..
Martı Jonathan ile tanıştınız mı? Henüz tanışmadı iseniz, Richard Bach, Martı Jonathan adıyla bizi
anlattığı romanı, okunması gerekenler arasına alabilirsiniz.
Başkadır Martı Jonathan diğerlerinden. Kendini tanımaya, anlamaya ve anlatmaya çalışır. Bir kuş
gözlemcisi aslında Martı Jonathan’dır. Pek çok insanın farkında olmadığı kuşları görür, gözlemler.
Deniz kenarında, parklarda, göl kenarında, ormanda diğer insanlara farklı gelen bu tutkusu dikkat
çekicidir. Bazen meraklı gözler, sorular ile bölünür tutkusu. Bazen yalnızdır denizin dalgalarında bir
kuşu ararken. Bazen ıssızdır bozkırda duyduğu kuş seslerini dinlerken. Soğukta titrese de, sıcakta
terlese de vazgeçmez kanatlara olan tutkusundan.
Kuş gözlemcisi diğerinden farklı olan kuşları bilmek ister dedik ya. Martı Jonathan da farklıdır
diğerlerinden. Çünkü Martıların da herbiri farklıdır birbirinden. Hepsine Martı demeyin, gücenirler
sonra. Örneğin Gümüş Martı ağbisidir denizin. Sarı bacakları, sarı gagası, sarı gözü ve dev kanatları
ile onu tanımamak mümkün değil. Vapurla geçerken attığınız ekmeklere pike yapamaz o kanatlarla.
Ama gözünden de kaçırmaz.

Gümüş Martı

Küçüğü Karabaş Martı da vapurların simit avcısıdır. Gümüş Martının yarısı
kadardır. Kolayca pike yaparak simitleri en çok kapan martı rekorunu kırar.
Kırmızı bacakları ve gagası ile hayli iddialıdır hani. İsminin aksine, kışın
boynundan tepesine kadar kahverengileşen kafası dikkatinizi çekerse, biliniz
ki yuva kurmaya hazır bir Karabaş Martı olmuştur.

Küçük Gümüş Martı

İki kişinin ‘’BKSM yine görülmüş.’’ diye şifreli
konuştuğunu duyarsanız, sanmayın gizli işler çeviriyorlar.
Haydarpaşa mendireğinde ara sıra görünüp kaybolan
Büyük Kara Sırtlı Martı’dan bahsediyorlardır. Dikkatli ve
meraklı iseniz görebileceğiniz martıların en büyüğü, en
görkemlisidir. Kara Sırtlı Martının bir boy büyüğüdür ama
onun aksine bacakları pespembedir.
İnce Gagalı Martı da gölün deniz ile birleştiği yerlerde
yaşar genelde. İnce uzun bir boynu vardır. Kafası suya
eğik gezer hep. Onu kolayca tanırsınız. Karabaş Martı ile
karıştırılamayacak kadar narin görünür. Küçük Gümüş’e
hüzün ne kadar yakışıyorsa, narinlik te İnce Gagalı
Martı’ya yakışır. Kışın pembeleşen göğsü ile ayrı bir
güzelliği vardır.

İnce Gagalı Martı

Küçük Martı, Büyük Karabaş Martı, Büyük Kara
Sırtlı Martı, Kara Ayaklı Martı, Ada Martısı, Van Gölü
Martısı, Korsan Martılar… Ohooo. Ne de çokmuş
bunlar !! Eee, ben dedim. Bütün martıların herbiri
Martı Jonathan’dır. Siz de martıları, kuşları tanımak
istiyorsanız tutkumuza ortak olabilirsiniz. Belki de
içinizde varolan kuş gözlemcisini keşfetme şansınızı
kaçırmayın.

Karabaş Martı

Karabaş Martı ile karıştırılan ama kendine özgü
bir tarzı olan martıdır Akdeniz Martısı. Adı ile
müstesna sanmayın, aslında Karadeniz’de daha
çok görülür. Daha kalın bir gaga, beyaz göz çevresi
sebebiyle daha da kaba görünen bir hali vardır.
Kışın Karabaş Martı’nın tersine boynuna kadar
iner siyah boyunluğu. Vapur yollarında çok sık
göremeyeceğiniz için kafanızı karıştırmaz ama yine
de farklı olduğunun bilinmesini ister.
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Kuş gözlem : http://www.ikgt.org/
Martılar : http://turkgull.blogspot.com.tr/
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Kilimanjaro
Aytekin Bal

Saat 15:00. Evden çıkmama 1 saat var. Bilgisayarımı açıp maillerimi son bir kere daha kontrol ettikten sonra “Out of Office”
uyarımı koyduğumda tatilin başladığını hissetmiştim.
Ne hikmetse bu uyarı mesajının büyük etkisi varmış. O anda enerji ve heyecanım bir
anda katlanarak büyümüştü. Sonra yarım kalan çanta hazırlama işine devam ettim.
Arkada çalan “Jambo Kenya” şarkısı da hafiften heyecanımı arttırıyordu. Rota kendi
kadar bahtı da kara olan Afrika’nın en çok merak ettiğim iki ülkesi Kenya ve Tanzanya.
Asıl hedef ise Afrika’nın en yüksek noktası Kilimanjaro Dağı’nın zirvesi Uhuru... Selam
götürmek için gidiyorduk Kili’ye Kaçkar’dan, Toroslar’dan, Ağrı’dan, Munzur’dan...
Jimmy, Emmanuel, Rahimu, James, Moses, Zacharia, Selemani, Esrom, Jeremia,
Paskal, Amiri, Maulid. Kilimanjaro’ya çıkış takımımız. Evet bu kadar kalabalık. 3 kişi için
1 rehber, 1 asistan rehber, 1 aşçı, 1 garson ve 8 porter (yükleri taşıyan arkadaşlar).
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Her biri 20 kilo yük taşıyacaktı porterların. Kilimanjaro Milli Parkı’na girişte tartılar var ve
hiçbirine 20 kilodan fazla verilmiyormuş insanlık gereği!! Anlamadık ilk başta; 8 kişi ne
taşıyabilirdi ki 3ümüz için. İlk gün kampımızda katlanan sandalyeler ve masayı görünce
tüm hevesim gitmişti Kilimanjaro için. Ne anlamı vardı ki, 18 - 20 yaşındaki cılız gençleri
köle diye tutup zirveye çıkacaksın, sonra ballandıra ballandıra anlatacaksın. Keşke
gelmeseydik!
Biz bu kadar porter istemiyoruz diye direttik yola başlamadan ama nafile. Tanzanya’nın
fakirliğini bu kadar keskin bir biçimde tecrübe etmek kolay olmadı. Belli bir kontratı yok
çoğunun, bir daha dağa/işe ne zaman çıkacakları da belli değil. Günlük alacakları 5 dolara
bir de bizim vereceğimiz bahşişlere bakıyor hepsinin hayatı. Evli olanlar var, çocukları
yemek bekleyen...
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Duygu nöbetleri geçiriyor insan yolculuk boyunca; kafanı kaldırıyorsun karşında
Kilimanjaro, kalbin çarpıyor iki kat, gözlerin büyüyor, büyüleniyorsun. Kafanı
indiriyorsun karşında porter, ayak parmaklarını görüyorsun ayakkabısının içinde, yırtık
pantolonu, göz göze gelmeye çekiniyor kafası yerde. Yok arkadaş dayanamıyorsun,
yanına gidiyorsun, bir silkeliyorsun çocuğu omuzlarından “heyy biz arkadaşız” diye
ama yok! Arkadaş olursak az bahşiş alacağını düşünüyor belki de. Hayatımda bu kadar
büyük bir duygu çelişkisi yaşamamıştım. Heralde yaşamayacağım da. Öyle bir yerdesin
ki, yaprak döküyor bir yanın, bir yanın bahar bahçe, kutup soğuklarını hissediyorsun
ateşin içinde... Sonra gülüp eğlenen beyazları görüyorum ilerde, itesim geliyor aşağı,
kaybolsalar keşke bulutların içinde!!
Saat 23:00. Uyandık. Oysa sadece 4 saat önce uyumuştuk. Gün içerisindeki 10 saatlik
yürüyüşten sonra yorgunduk da. Dağda dördüncü gecemiz. Barafu Kampı’ndayız. 4.600
metre. Kilimanjaro Zirvesi için artık çok az vakit kaldı. Heyecan her saniye 100e katlanıyor.
Çadırdayız. Dışarıda kıyamet kopuyor sanki. Az kaldı, çadır uçtu uçacak. Dışardan 3-5
kişi elleriyle çadıra çöküyor gibi. Macera seviyorsanız hayatta tecrübe edeceğiniz en
güzel anlardan biri olabilir bu uyanma anı. Rüzgar Hayko Cepkin şarkısı söylüyor. İnsan
soğuğu duyar mı derseniz, cevabı çok net “evet”. Çadırın içi mi? Sıcacık. 1 saatimiz var,
saat 24:00’de hazır olmamız gerekiyor. Önümüzde 7 saatlik bir yol var. 4600’den 5.895
metreye, Uhuru Zirvesi’ne çıkacağız. Güneşin doğuşunu Afrika’nın en yüksek noktasında
izlemek istiyoruz.

Garsonla aşçıyı duyunca bizimle gelecekler arasında, ilk önce dağ ile ilgili birer terim diye
düşündük (waiter ve cook şeklinde) ama bildiğin sözlük anlamıyla söylemiş rehberimiz
Jimmy. Biri yemeklerimizi yaptı diğeri servisini. İlk önce bizler yedik, bizim için taşınan
masa ve sandalyelerde, sonra onlar çadırlarında. Hep beraber yer sofrası kuralım inadımıza
yine kafa sallayarak cevap verdi Jimmy; Kilimanjaro’ya çıkış kuralı bu idi. En iyi servisi
sunmaya çalışıyorlardı, sonunda iyi bir bahşiş alabilmek için. Belli ki önceki müşterileri
böyle alıştırmıştı onları, lord olmak hoşlarına gidiyordu sanırım. Biz ise yediğimizin tadını
alamıyorduk onlar bizi beklerken. Çok zorladıysak da James’i oturtamadık bile masamıza.
Gözlerimizin içine bakamadan hayır diye kafasını sallıyordu. Çadırlarına gidip oturduysak
da kıramadık para veren-çalışan ilişkisini.
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Hazırlanıyoruz. İçlikler, çorap, tepe lambası, yedek fener... Çorabımı giyerken bulunduğumuz
kamp alanını düşünüyorum. Saat 17:00’de varmıştık çadır kurduğumuz alana. İnanılmaz
güzel bir noktadayız. Bulutlar altımızda. Hemen arkamızda karlı zirve. Düşündükçe enerji
doluyor içime. Ekstra enerji almaya gerek yok. Bu işleri seviyorsanız içinizde patlamayı
bekleyen bir enerji birikiyor zaten.
Nejat Abi ile Doğan hemen yanımda. Hazırlanma telaşımız var hafiften. Birbirimizi gaza
getiriyoruz. Çadırın içinde inanılmaz bir heyecan... Geyik yapıyoruz aramızda çayımızı
içerken. Yanında bisküvi. O sıra rehberimiz Jimmie seslendi. Yola çıkma vakti...
Yüzümü görmek isterdim çadırdan dışarı ilk uzattığımda. İğneler batıyor sanki. Nejat Abi ile
Doğan’ın yüzleri hala aklımda. Karanlık bir gölge var arkamızda, büyük mü büyük. Zirvesi
bizi bekliyor. Rüzgar bizi götürecek gibi. İçimizdeki heyecan daha güçlü rüzgardan...
Tepe lambalarımızı açıp başladık yola. Önümüzde 7 kocaman saat var, tamamı yokuş...
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Ve zirvedeyiz. Güneş göründü. Hayatımda bir çok “en” yaşadım daha önce. Çok farklı
tecrübelerim, anılarım olmuştu. Hayatımda hiç bir şeye değişemeyeceğim nice sabahlarım olmuştu, güneş doğmalarına şahitlik etmiştim. Ama bu bir başka. Afrika’nın
en yüksek noktasında güneşin doğuşunu izliyorsun. Bulutlar altında, köpük köpük. Kim
bilir ne hikayeler yaşanacak bugün bu kıtada. Neler olacak Kongo’da acaba. Ya Kamerun. Çocuklar kalkıp okuluna gidecek az sonra, bazıları işe. Biz en yüksekteyiz. İstanbul
geliyor aklıma. Normalde bu saatte Mahmutbey tarafında oluyordum. Ama bu sefer
değildim. Çok istemiştim ve burdaydım. Yüzümde unutulmaz bir gülümseme.
Pankartı açtığımızda bir güneş daha doğdu sanki. Unutmuştuk yorgunluğumuzu. Doğa
annemizin kara evlatları içindi bu yazı. Kara talihlerine karşı direnmeleri için. Beyaz insanın kahpeliğine karşı, emperyalizme, sömürüye karşı “direnciniz bol olsun” demek için
Gezi Parkı’nda doğan nefesi Afrika’nın en yüksek noktasına taşımıştık.

Yol bitmiyor, yürüdükçe büyüyor sanki karanlık gölge. Dinlenmek için koca bir taş bulup
arkasına saklanmalısın. Yürüdüğün yere çöktürmüyor rüzgar. Kafanı kaldırıp da senden
önce kamptan ayrılmış olanları ufak ufak ışıklar şeklinde görünce derin bir nefes alıyorsun.
Ay kadar uzaklar sanki. Ama yıldızlar! Sevdiğinin gözleri gibi... Binlerce.
7 saat neler düşündüm neler. Çocukluğumun hatırlamaya başladığım ilk gününden
bugünlere kadar geldim. Kimler geçmedi ki kafamdan. Aklıma nasıl geldiğini bile bilmiyorum
bazılarının. Ara ara gülümsüyorum, kendi kendime konuşuyorum sanki. Önümde Nejat
Abi, kafası yerde yürüyor. Ara ara birbirimize seslenip gülümsüyoruz. O anda kelimelerin
yetersizliğinden aslında gülümsememiz. Çok şey anlatıyoruz birbirimize... Bir önde diğer
rehberimiz Manu. Doğan geride kaldı. Asıl rehberimiz Jimmie ile birlikte yavaş yavaş
yürüyor lambaları...
Yaklaştık...Güneş doğdu doğacak. Işıkları hissetmenin verdiği enerji ile güç geliyor. Yol
bitti bitecek. Az kaldı Uhuru’ya. Yükseklik hastalığı denen şey çok illet. Attığım her adımda
baş ağrısı artıyor sanki. Mide bulantısı cabası. Çantadan çıkarıp suyu almak ise büyük
mesele. Biraz oturduktan sonra ancak elin ancak gidebiliyor çantana.
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İnişe geçtik. Son kampımız Mweka’dayız Uhuru Zirvesi’nden sonra geleneksel şarkılarını
söylüyorlar arkadaşlar. Heyecanlılar da, şarkı bittikten sonra bahşişlerini alacağını
biliyorlar. Şarkı bitti. Bir veda konuşması istedi rehberimiz Jimmy. Hayatımın en zor
konuşmasını yaptım sanırım. Hele ki konuşma sırasındaki alkışlamaları... Gözlerim ha
boşaldı ha boşalacak. Sonra sarıldık birbirimize, o zaman zayıflıklarını daha keskin
hissediyorsun!!
Hiç almayacakları bahşişleri aldılar bizden, keşke daha fazla verebilseydik diyorsun
ama 10 değil ki 1000 porter var daha. Başka bir şey yapmalı, bir savaş olmalı belki de
makus talihlerini yanmeleri için. Belki hepsi can vermeli ama değişmeli bu düzen.
Biz kendimiz ne yapabiliriz diye düşündük ve küçük bir katkımız olabilir düşüncesiyle
ayakkabıları numaralarını aldık hepsinin, bir de sağlam bir adres. Bu ayakkabılar belki birinin hayatını kurtaracak (tırmanışımızın üçüncü gününde kötü bir haber aldık; bir
porter kayalardan düşmesi sonucunda hayatını kaybetmişti), belki işi daha da devam
ettirip rehber olacak, bir meslek kazandıracağız, ama şu kesin ki bir sonraki tırmanışında ayakları üşümeyecek.
Dağdan indik. Sertifikalarımızı almak üzere otele geldik. İnsanın 6 gün sonra kendini
aynada görmesi çok ilginç olacak ki, kendime selam verdim gayrı ihtiyari. Sertifikalarımızı aldık, veda biralarını da içtikten sonra rehberimiz Jimmy ve asistanı Emmanuel’i
uğurlamak üzere kapıya doğru yöneldik. Garip bir bağ oluşuyordu dağda, 6 koca günü
beraber geçiriyorsun, sonra hayatında bir daha görmemek üzere güle güle demek garip
bir ruh hali oluşturmuştu bizde. Belki 5 defa sarıldık Jimmy ile. Sonuncusunda kulağıma eğildi, fısıldayarak: “Benim çantam yırtık, göndereceğiniz koliye bir de çanta koyar
mısınız?”.
Ve tekrar duygu nöbetleri... ateş / buz içiçe, ne eriyor ne sönüyor. Afrika ateşi bu olsa
gerek!

Aşık Veysel’i dinlettik dağlara, karlı zirveler gibi yüce Pir Sultan’ı. Erkan Oğur da mest
etti tabi, karlar eridi tepelerde. Kardeş Türküler buraya da kardeşiz dedi az önce.
Anamızın babamızın türkülerini söyledik gece gündüz yürürken.
Veysel’i dinledi rehberimiz Jimmie. “Niye ağlayarak şarkı söylüyor” diyerek sığlaştırmadı
muhabbeti batılı kardeşleri gibi. Oturdu dinledi. Anlar gibiydi. Niye anlamasın ki;
hümanizmi yeniden dile getirmişti Veysel, Jimmie’yi de anlatıyordu türkülerinde. “Aynı
yolcuyuz, yoldaşık” diyordu, “aynı vardan var olmuşuz” diyordu...
Jimmie için söylemişti adeta şu dizeleri:
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“Beni hor görme gardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım”
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Temmuz Lezzetleri…
Yazın ortası ve sizler yıllık izinlerinizi planlıyorsunuz büyük ihtimalle…
Size öyle basit ve lezzetli tarifler vereceğiz ki bu ay tatilden dönenlere
moral olacak, tatile çıkmayanlar için ise ısınma turları yerine geçecek…
Tam yaz lezzetleri… İşte başlıyoruz…
Kız Çocukları
kizcocuklariyiz@gmail.com
facebook.com/KizCocuklari
twitter.com/KizCocuklari
instagram.com/kizcocuklari
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Rulo Börek
Malzemeler:
6 adet yufka
3 yumurta
½ kg yogurt
250 gr margarin

Şeftalili Mereng
Malzemeler:
1 pasta tabanı (sade)
1 kg şeftali
3 yumurta beyazı
1 çay bardağı toz şeker
1 fıske tuz
1 paket vanilya
Pasta tabanının bir parçasını (genelde iki parçalı olarak hazır satılır) tepsiye koyalım.
Üzerine kabuklarını soyup, ince dilimlediğimiz şeftalileri dizelim. Derin bir kapta
yumurta beyazları, şeker, tuz, vanilyayı kar haline gelinceye kadar çırpalım. Köpük gibi
oluyor ve ezmeden kaşıkla şeftalilerin üzerine koyalım. 160’C önceden ısınmış fırında
üzeri pembeleşinceye kadar tutalım. Çıkarınca buzdolabında dinlendirelim ve dilim dilim
lezzetle buluşma vakti yaklaşsın…
104

Margarini eritip içine yumurta ve
yoğurdu koyalım, iyice çırpalım.
Birinci yufkayı serip üzerine
(her tarafına dağılacak şekilde)
harcını sürelim. Altı yufkayı aynı
şekilde üst üste araya harcı
olacak şekilde koyalım. Tabi
en üstteki yufkanın üzerine
sürmüyoruz.
Sonra, dikkatlice rulo yapalım.
Tepsiye koyalım ve derin
dondurucuda muhafaza
edelim. Hem dinlenmiş olur.
Zaten istediğiniz zaman çıkarıp
pişirebilirsiniz. Yapacağımız işlem çok basit. Buzluktan çıkarınca biraz yumuşamasını
bekleyeceğiz ki bıçakla kolay kesilecek kıvama gelsin. Sonra parmak kalınlığında
dilimleyip, önceden ısıtılmış 180’C fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Mis
kokulu, fos fos yumuşak börekler hazır.
Çocukluğumuzda annem ve arkadaşlarının günleri olurdu. Her ayın 16’sı annemim
günüydü. O gün yapılan ikramlara doyamazdık biz. Bu börek de listed olurdu. Pişince
rulonun kenarlarına denk gelen ufak parçaları annem tatmamız için verirdi böylece ilk
biz denemiş olurduk. Bu böreği şimdi ne zaman pişirsek o günlere döneriz…
Sofralarınız sevgi dolsun, bereket taşsın…
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İç Uyum
Başak Tecer
@basaktecer

Son dönem, sıkça duyduğum ve aklımı alan bir söz.
İşte bu yüzden iç uyumumu engelleyen olgulara odaklandım
galiba.
1) MÜKEMMELİYETÇİLİK:

Çok doğruymuş.
43 yaşıma gelince anladım.
“Mükemmeliyetçiyim” denilen cümlenin
Mükemmeliyetçi olduğumu ve bunun
ayaklarıma bağladığım bir pranga ve
aslında berbat bir şey olduğunu, kendi
aslında kendimi kabul etmememden  
işimi yapmaya başladığımda anladım.
Ne komik!
kaynaklandığını gördüm. Belki de o,
başa çıkamadığım kendimi kabul ettirme
Mükemmeliyetçiliğin; bizlerin çok küçük
isteğimin zavallı bir çırpınışı olduğunu.
yaşlarda edinmiş olduğu bir düşünce
“ İstemiyorum, yapamam, beceremedim”
sistematiği hatası olduğunu da eğitmen
demenin dayanılmaz hafifliğini
olunca fark ettim.
Özellikle de; suçlayıcı ebeveynlerle
yaşamamakla geçen uzun yılların
yetişmişseniz ya da ebeveyniniz de öyle
ardından;
“Ben mükemmel değilim” demeyi
yetiştiğinden kendini hep kabul ettirmek
öğrendim.
zorunda kalmışsa…
Bu, belki bir genetik zincirin parçası olarak İnsanoğlu olarak mükemmel bir zeka
devam ediyor. Ta ki; bu anlamsız döngüyü tarafından yaratılmış olsak da; buna zarar
siz kırana kadar.
vermek için çabaladığımızı fark ettim.
Hep derler ya, sen önce kendini kabul
etmelisin, sevmelisin.
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2) ELEŞTİREL BAKIŞ AÇISI:
Başkalarını küçümseme eğiliminin, aslında kendimizi beğenmediğimizden olduğunu
gördüm. Etrafımdaki kişileri sürekli kendi terazimden tartmaya ve eleştirmeye çalıştığımı
fark ettim.
Üstelik, bunun en acımasız halini kendim için yapıyordum. Ben kendimi beğenmiyordum.
Beğenmeyince de, kendimi bile takdir etmeyi de bilmiyordum.
Başka kişileri takdir etmek, benim için çok daha kolayken, kendi kendimi takdir edebilmek
için gerçekten güven duyduğum kişilerin geribildirimine ihtiyacım vardı.
Artık yok.
Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yaptım ve yapacağım. Yaptığım her şey; o an
için bildiğimin en iyisiydi. Bu, başkaları için de geçerli çoğu zaman. Ve bazı insanlar;
anne, baban, evladın, kardeşlerin ve en sevdiklerin bile olsa bencil olabilirler.
O, insanları değiştiremem. Ancak, onların bende yaratığı etkileri yönetebilirim.
Onlara bu konudaki görüş ve ihtiyaçlarımı aktarırım. Onlar da bana elbette…
Günün sonunda; herkes kendi serüvenini yaşar.

3) BEKLENTİLERİMİ İFADE ETMEK:
Şimdiye kadar hep kaçındıklarıma ve istemediklerime odaklandığım fark ettim. Ne
istemediğini bilmek önemli olsa da; ne istediğini bilmek ve etrafındakilerle açıkça
paylaşmak lazım.
Aksi halde nasıl bilebilirler kİ?
Artık korkmuyorum, sınırlarımı ve arzu ettiklerimi söylemeye. Uymazsa karşımdakine
anlarım. Ama onlarda anlasınlar.
Di mi?
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4) AKIŞA BIRAKMAK:
Henüz başaramasam da önemini biliyorum. Zira, ne olacaksa o oluyor. Her şeyi kontrol
etme çabam, beni yok ediyor.
Son dönem, hayatımda tabiri caiz ise, mucizeler gerçekleşti. Bunun tadını çıkarmayı ve
kendimi ödüllendirmeyi öğrenmeliyim.
Az kaldı
Günün sonunda İç uyum;
• Mükemmel olmadığımız ve olmak zorunda da olmadığımız
• Başkalarını değiştiremeyeceğimiz ama üzerimizdeki etkilerini yönetebileceğimiz
• Yapabileceğimizin en iyisini yapma konusunda tatmin olduğumuz
• Beklentilerimizi net ifade ettiğimiz
Ve kendi yaşam alanımızla, başkalarınınki arasında bir daire çizebildiğimizde olur.

110

111

kendin ol

KENDİN OL…

Martı Temmuz 2014

Zihnin
Sınırlarını
Aşabildiğin
Kadar
Özgürsün.

Öznur Yılmaz Berk
@oznurum

Aslında yaşamın mürekkebi de biziz, kağıdı da. O halde neden
kalemi alıp istediklerimizi yazamıyoruz.
Bir kere denesek ve vazgeçmeden hep istediklerimizi yazsak,
resmetsek sonra da yaşasak nasıl güzel olur..
Yazmaktan korkuyoruz sanki, istemekten, koşulsuzca sevmekten, hayal kurmaktan,
kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekten hep çekiniyoruz.
Hep zamana karşı, birilerine karşı, duygularımıza karşı yenilmekten çekiniyoruz. Koru
maya ve yönetmeye çalışıyoruz. Serbest bırakamıyoruz kendimizi ve diğerlerini .
Çünkü böyle öğrettiler bize. Dur,dikkat et, düşersin, aldanırsın, kazıklanırsın, sınıfta
kalırsın, sevilmezsin, kabul görmezsin,yapamazsın …
Bu listeyi uzatabiliriz.
Bakın ne demiş; Cicero:
’’İnsanın en büyük düşmanı kendisidir.’’
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Bu çok anlamlı ve doğru bir sesleniş. İnsanın fizyolojisinde bunu yapma özelliğinin var
olduğunu vurgulamış. “Dikkat et”, diyor.
Bunun farkında mıyız? Bazen evet, bazen farkında olsak da buna engel olamıyoruz.
Çünkü duygularımızla dans edemiyoruz. Ayağımıza basmasına, canımızın acımasına karşı
koyamıyoruz. Bu da bizim direncimizi, kendimize olan inancımızı zayıflatıyor.
Şimdi kendiniz için bir şey isteyin desem… Aklınızdan neler geçti?
İsteyebildiniz mi ? Yoksa ne isteyeceğimi bilmiyorum mu dediniz. Belki de istiyorum ama
olmaz ki , ya da isterken hemen aklınıza engelleriniz geldi.
Zihninizin engellerini fark ettiniz mi ?
Net ve inanç ile isteyebildiğiniz sürece sorun yok.
Zihnimiz net olmayı ister , yerine getirmek için komut alır
ve onu görsellikle bağlar yerine koyar.
Bir de olmuş gibi de hissedersek, tam onun dilinden konuşmuş olursunuz.
Bu bir formül. Yapabilmek kolay değil . Bolca egzersiz gerek. Bedenimizi tanımak gerek.
Nefesimizi kullanmayı bilmek gerek. Zihnimizin sınırlarını aşabildiğimiz sürece özgür
oluyoruz. İşte tam da bu, kişisel gelişim sürecimizi oluşturuyor.
Artık, bu yazdıklarım size yabancı değil. Bunları, farklı anlatımlarla birkaç kere okudunuz,
duydunuz. Belki de uygulamaya çalıştınız. Hissettiniz. Yaşadınız.
Peki sonra ne oldu? Bitti mi?
Son birkaç senedir, kişisel gelişim başlığı altında birileri, birilerine yaşamın sırları, secret
vs. diye bir şeylerden bahsediyor.
Tahmin ediyorum artık sıkıldınız. Ben de sıkıldım.

Bizler böyle büyümedik, babaannelerimiz, dedelerimiz de bunlarla büyümedi.Çünkü
ihtiyaçları yoktu. Onlar yüzyıllardır söylenen şeyleri, zaten doğal ortamlarında yaşıyorlardı.
Bedenlerini de, doğal ortamda büyüttükleri için her şey olması gerektiği gibi oluyordu.
Onlar kitap cümleleri arasında boğulup kalmadılar. Onlar doğa ile iç içe, bedenlerini
dinliyorlar, bedenlerini anlıyorlardı.
Benim yaşıtlarım hatırlayacaklar bizler sokakta oyun oynardık. Mahallelerimiz vardı. Oyun
oynar, oynarken öğrenir, düşünür, hissederdik.
Şimdi bizim ve şehirde büyüyen çocuklarımız için bu imkansız hale geldi. Bu yüzden
bizim birilerine ihtiyacımız doğdu.
Doktorlar, Beslenme uzmanları ve Koçlar, doğamızda var olan gücümüzü bize hatırlatma
görevini aldılar. Çünkü çok uzaklaştık özümüzden, onun dilinden. Şimdi yeniden öğrenmeye
başlıyoruz.
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kendin ol
Artık dünya da yeni bir
değer var.
IQ dan sonra EQ vardı.
Şimdi, SQ ruhsal zeka
önemli olmaya başladı.
Çünkü iyileşme içerden
dışarıya. Aslında bu her
zaman böyleydi.
Gelişim , endüstrisi ve
sanayi toplumu bunu
unutturdu.
Şimdi bilgelik çağı, bize
bunu yeni bir keşif gibi
(zaten bizde var olanı)
sunuyor.
O halde ne yapmamız
gerekiyor bu pazarın
içinde kaybolmamak için?
Kendi dümenimizi elimize
almalıyız. Otomatik
düşüncelerimizden özgürleşmemiz gerek. Yeniye ( özümüze ) sahip çıkmalıyız.
Ona bakalım. Onu anlayalım. Onu tanıyalım. Onun dilinden konuşalım.
Otomatik düşünce kalıplarından kurtulalım.
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Adın Deniz
en güzel çay;
sana karşı içilir,
Salih MALAKCIOĞLU

Otomatik düşünce kalıpları ne yapar ?
Otomatik düşünce kalıpları ile kendimizi düşük kapasitede kullanırız ve deneme
yapmaktan çekiniriz. Yaratıcı, yenilikçi , esnek düşünemeyiz. Öğrenilmiş çaresizlik içinde
kalmamıza sebep olur. Bu da bizi geliştirmez. Tam aksine, her gün aynı şeylere takılır,
problemlerimize aynı düşünce kalıplarımız ile yaklaşır, çözüm ararız.
Einstein’nın dediği gibi ’’ Bir problemi aynı düşünce şekli ile çözemezsiniz.’’
O halde zihnimizi genişletmeliyiz. Farklı yönlerden bakmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.
Probleme değil çözüme odaklanarak, her problemin çözümü ve ona giden farklı yolların
olduğunu bilerek, anlayışla yaklaşmalı ve proaktif olmalıyız.
Özetle , altı ile ikiyi topladığımızda sekiz elde ederiz. ( 6 + 2 = 8 )
Fakat 8 sonucunu sadece, altı ile ikiyi toplayarak elde etmeyiz.
Her zaman geniş düşünmeli, her konuda, bizi sonuca götürecek, diğer f arklı yolları da
denemeliyiz.
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GALERİST
EN YAKIN MESAFE
27.06- 26.07.2014
Arslan Sükan, ‘Shifted Memories’, C-print, 100 x 150 cm, 2011
Galerist, çizgi algısı ve kullanımındaki farklılıkları inceleyen ‘En Yakın Mesafe’ başlıklı
karma sergiye 27 Haziran- 26 Temmuz 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Çizgi;
kompozisyon, taslak ve tasarımların temeli, görsel düşüncenin tüm zaman ve coğrafyalarda
kullanılan anadilidir. Sanatçıların yaratım süreçlerinde değişik şekillerde kullanılan ve
malzemelerle çeşitlenen çizgi; izleyiciler için de, sanatçının üretimini anlamak için en
direk, çıplak ve samimi form olmuştur. Sergide yer alan sanatçılar desen, resim, video ve
heykel aracılığıyla çizgiye farklı yaklaşımlarını ortaya koyarlar.
Sanat tarihinde en çok ele alınan, ‘Mona Lisa’ ve ‘Meryem ve Çocuk Isa’ gibi imgeleri
kağıt üzerine tükenmez kalemle yeniden yorumlayan Serkan Özkaya, en değerli kültürel
ikonları en yalın haliyle işler. Rönesans resmindeki perspektif kullanımı ve rasyonel
düşünce yapısına göndermeler içeren Kendell Geers’ın ‘Kaçış Çizgisi’ başlıklı resimleri,
diretilen sınırların ötesinde başka boyutların varlığına işaret ederken, Seza Paker’in ‘Tu
as l’air d’une Télé Assise sur un Frigo’, başlıklı serisi dil ve düşüncenin dayatttığı sınırları
sorgular.
Darbe ve vahşetin bir nevi samimiyet biçimi olduğu bir dünya kurgulayan Ali Emir Tapan,
zihin haritasını aynalar üzerine asitle kazır. İdil İlkin’in videosunda, sanatçının içsel
yolculuğu plansızca suya attığı mürekkep damlalarında şekil bulur. İlkin’in formlarındaki
bu akışkanlık, Viron Erol Vert’in, çiçeklerin çıplak insan bedenlerine dönüştüğü, kağıt
üzerine suluboya desenlerinde de görülür. Hussein Chalayan ‘Airmail Dress’ (Mektup
Elbise) adlı eserinde ise, bir elbisenin formunu eskiz yaparak tasarlamaktansa, hazır
nesne kullanarak yaratır.
Arik Levy, ‘Iris’ başlıklı serisinde, aynı hareketi tekrarlayarak katmanladığı çizgilerden
geometrik temel formlara ulaşır. Elif Uras’ın farklı malzemeler ile ürettiği eserlerinde çizgi,
modernite ve gelenek arasındaki çatışmayı ele alır. Arslan Sükan’ın ‘Shifted Memories’
eserindeki çizgiler ise iki boyutlu bir yüzeyde üçüncü boyutun ilüzyonunu yaratır. Rasim
Aksan detaycı bakışını doğadaki çizgi formuna odaklarken, Ayça Telgeren ek bir malzeme
kullanmaksızın, kağıtları kesim tekniğiyle şekillendirerek grafik bir dünyanın kapılarını
aralar.
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Dereler
Özgürdür…
Berrak Özlen Öncel
@kokossavar

“Bana Özlen deyin. Bundan birkaç yıl önce –tam olarak ne
kadar oldu bilemiyorum- cebimde yok denecek kadar az para
olduğunu; fakat yine de mutlu olduğumu ve bu kokuşmuş, gözü
para bürümüş hırs dünyasında yapacak bir şeyim olmadığını
fark ettiğimde dere kenarına inmeye karar verdim. Çünkü
dereler özgürdür. İnsana, bağımlısı haline getirildiği sisteme
aslında muhtaç olmadığını hatırlatır. Gücü, kendi bünyesinde
bulabileceğini anlatır. Öyle ki, belki de bu yüzden bazı insanlar
tarafından tahrip edilmek istenmektedir.”
Bir Herman Melville değilim; ancak Moby Dick’i yazan ben olsam, herhalde bu şekilde
başlatırdım. Üstelik hikâyede bir Ahab da var. Fakat benim hikâyemde Ahab bir kişiyi
değil, birden fazla kişiyi bünyesinde barındıran kurum ve kuruluşları temsil ediyor. Tabi
ilk olarak bilmeyenler için size Ahab’ın kim olduğunu özetleyeyim. Ahab, dev beyaz balina Moby Dick’i öldürme tutkusuyla dolup taşan bir kaptandır. Kendince doğru yaptığını
düşünür; ancak balina olarak bilinen Moby Dick adındaki bu büyük gücü yenmesi
imkânsızdır. Sonunda, barındırdığı kontrolsüz öfke ile kendisini ve filosunu felakete
sürükler.
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Suyun öneminin farkına varan insanlar ikiye ayrılmıştır. Suyu bir ihtiyaç olarak görerek
insan gibi kullananlar ve insanoğlunun suya olan ihtiyacını görüp, doğayı ve insanı
tehlikeye atarak suyu tekeline alanlar.
Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki dereler, az önce belirttiğim ikinci model insanlar
tarafından kuşatılmış durumda. Üstelik bunu “elektrik üretimi” adıyla gerçekleştiriyorlar.
“Yenilenebilir enerji kaynakları çuvala mı girdi?” diye sormadan edemiyor insan. Türkiye,
bu açıdan bu kadar güçlü bir potansiyele sahipken, neden derelerimiz ziyan ediliyor?
Üstelik yargı da bunu yapamazsın demiş, yasak koymuş, yolunu mühürlemiş. Güvendikleri
bir şey var ve bu her neyse, koyulan mühürleri kırıp inşaatlara devam ediyorlar. Yargının
kararını hiçe sayıyorlar. Derelerde izinsiz çalışma yapıyorlar. Halk yırtınıyor, istemiyor,
haykırıyor ve buna rağmen, halkı kendi deresinden mahrum ediyorlar!
Doğanın sesini dinle, derenin sesini dinle Ahab! Bu sefer hırsına yenik düşme Ahab! Bak
kendi felaketini kendin getiriyorsun! Bugün yok ettiğin bu dereler, yarın seni yok edecek
ve maalesef yanında masumları da götürecek! Yarın bir gün susuz kaldığında bugünleri
hatırlayacaksın. Sen dünyada olmasan bile, senden sonra gelenler seni hatırlayacak Ahab!
Sen iyi yaptığını sanacaksın ama onlar öyle düşünmeyecek. Tarihe, “felakete sebebiyet
veren” olarak geçeceksin. İsmin böyle anılsın istiyor musun Ahab? İstemiyorsan, yaptığın
bu yıkıma bir son ver! Moby Dick, seni suların derinliklerine gömmeden…

Sadece Moby Dick değil; edebiyat tarihi,
hırsın ve felaketin anlatıldığı birçok
eserle dolu. Az çok okuyorsa bizim Ahab,
bunlardan ders almıştır diye düşünüyorum
ama belli ki pek bir entelektüel birikimi
yok. Ya da iki galeriden ateş pahasına
tablo alıp, iki kitaptan afili bir alıntı
yaptığında kendisini entelektüel sanıyor
muhtemelen. Oysa sanatı yaşayabilmek
düşündüğü kadar basit bir eylem değil.
Okuduklarını analiz edip, özümseyebilmesi
gerekir. Diğer türlü yaptığı sadece gösteriş
olur. Doğrusu sanatı özümseyebilse bunları
yapmazdı da, demek ki sanatla uzaktan
yakından alakası yok.
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Thales, her şeyin ana maddesinin, yani
arkhe’nin, su olduğunu söyler. Daha sonra
farklı düşünürlerden farklı tezler çıksa da,
Thales’in arkhe’sinin en önemli noktasını
da unutmamak gerekir: Thales bu sonuca
dağların tepesinde bulduğu deniz canlısı
fosilleriyle varmıştır. Dünyanın suları
çekilmeye başladığında, yerleşim yerleri de
su ile beraber aşağı doğru inmiştir. Çünkü
insan su olmadan yapamaz. Deniz olsun,
dere olsun, göl olsun; ille de suya yakın
olma ihtiyacı duyar. Su hayat demektir,
sağlık demektir. Suyun var olduğu yerde,
hastalıklardan çok bahsedilmez.
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Bir Yaz
Gecesi
Rüyası
İmge Özdemir
Müzikal etkinliklerde yaz aylarının sıcaklığına, enerjisine
yakışır bir ayı geride bıraktık. Ülkemizin dört bir yanında
rengarenk festivaller ve açıkhava konserleri vardı. İstanbul’da
da neredeyse her akşam bir etkinliğe rastlamak mümkündü.
En çok iz bırakanlardan biri Fazıl Say’ın, Sait Faik’in 60. ölüm
yıldönümü için 25 Haziran’da Burgazada’da verdiği konser
oldu.

Michael Buble
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42. İstanbul Müzik Festivali kapsamında İKSV’nin sipariş ettiği bestesini ilk kez
seslendirerek, Dünya prömiyerini yaptı. Müziğin, edebiyat ve tiyatroyla harmanlandığı bir
çalışma izledik ve dinledik. Çünkü Fazıl Say bu eserini, Sait Faik’in “Stelyanos Hrisapulos
Gemisi” adlı öyküsünden yola çıkarak bestelemişti. Bu etkileyici öyküyü, üç ünlü kadın
oyuncu ; Demet Evgar, Songül Öden ve Esra Bezen Bilgin oynadılar. Şarkıları, Zeynep
Halvaşi ile Fazıl Say’ın “İlk Şarkılar” albümünde de birlikte çalıştığı Serenad Bağcan
seslendirdi. Sahnede piyanosuyla Fazıl Say’ın yanı sıra Borusan Quartet ve Türk müziği
enstrümanlarını çalan dört iyi müzisyen vardı. Tüm bunların yanı sıra; geçen vapurlarla
teknelerin sesleri, martıların çığlıkları, denizin kokusu, Burgazada’nın kedileri, faytonları
ve nefis bir gün batımı eşlik etti konsere. Doğal bir orkestra ve fon oluşmuştu, tam da
Sait Faik’in edebiyatına ve Burgazada’nın ruhuna yakışır....
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Bizim gibi erken gelenlerin, adalılarla birlikte deniz kıyısında yemeklerini yiyip, deniz
havasını soluyarak konser alanına geçtiği sırada elektrikler kesildi. Bu kesinti önce
tedirginlik yaratsa da konseri etkilemedi, hatta adada sağladığı doğal sessizlikle keyifli
bile oldu. Keşke öyküyü oynayan kadın sanatçılar da, bu kadar coşkun ve yüksek sesle
seslendirmek yerine, bu naif ruha uysalardı...
Konser alanına biletle giren davetlilerin yanı sıra, bu alana yakın yerlerde oturarak ya
da ayakta konseri dinleyen pekçok adalı da vardı. Sonundaysa hep birlikte dakikalarca
ayakta alkışlandı sanatçılar. Sait Faik’in ve Burgazada’nın ruhuna yakışan, daha iyi bir
prömiyer olamazdı sanırım. Bir yaz gecesi rüyası görmüşcesine mutlu ayrıldık adadan...
42. İstanbul Müzik Festivali’nin kapanışıysa 27 Haziran Cuma akşamı Zorlu PSM’de
gerçekleşti. Klasik müzik çevrelerince “olağanüstü yetenekli” diye tanımlanan Ukraynalı
piyanist Alexander Romanovsky’ye, Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası eşlik etti.
Aslında bir başka genç ve yetenekli piyanist Yuja Wang yer alacaktı bu konserde. Ancak
rahatsızlığı sebebiyle, programda böyle bir değişiklik yapıldı. Alexander Romanovsky de
beklentilerimizi boşa çıkarmadı ve şöhretine yakışır bir şekilde çaldı Tchaikovsky’nin Piyano
Konçertosu’nu. Biste çaldığı ve hayatta en sevdiğim melodilerden biri olan Chopin’le de
kalbimizi fethedip gitti. O giderken kulaklarımızda hoş bir seda, burnumuzda parfümünün
buram buram kokusu kaldı. (En önde oturduğumuzdan, çalarken hareket ettikçe bize
parfümünün güzel kokusu geliyordu:)

Festival’in kapanış konserinden hızla ayrılıp, David Guetta’nın Küçükçiftlik Park’taki
performansına yetiştik. Biz içeri girdikten 5dk. sonra dünyaca ünlü Fransız DJ ve prodüktör
sahneye çıktı. İzleyiciler büyük bir coşku ve çığlıklarla karşıladı David Guetta’yı. Çoğunluğunu
13-20 yaş arası gençlerin oluşturduğu izleyiciler o andan itibaren çılgınca dans etmeye
başladı. Sahnedeki muhteşem ışıklandırma, lazer gösterileri, atılan konfetiler, sahnede
zaman zaman patlayan alevler bu coşkuyu daha da arttırdı. Her şarkıyla birlikte değişen
ışıklı görseller, mekanı dev bir klüp havasına soktu. “Bang Bang”le başlayan performans,
bence “Play Hard”la zirveye ulaştı ve o andan sonra çalan her şarkıda gençlerin enerjisi
hiç düşmedi. Ünlü DJ dinleyiciyle kurduğu sıcak iletişimle de atmosferi hep sıcak tuttu.
Büyük sürprizse bir gece önce İbiza’da ilk kez çaldığı yepyeni çalışmasını, Sam Martin’le
birlikte yaptıkları “Lovers On The Sun”ı, ikinci kez İstanbul’da çalması oldu. Binlerce kişilik
dev bir parti havasında gerçekleşen geceden herkes kurtlarını dökmüş olarak ayrıldı.
Tabi biz de... Konser dırasında içerde çılgınca eğlenen gençleri, çıkışta anne-babalarının
bekliyor olması da bizi gülümsetti. Bu enerjiyle, dolu dolu geçecek Temmuz ayına da
hazırız. Gelsin yeni konserler!
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Size

Zaman
Geldi mi?
Asude Argun
@asudeargun

Bu dünyada,
Hemen şimdi de;
En küçük ölçekte bile geri gelmeyen;
En sınırlı kaynak olan;
İşin kötüsü elinizde ne kadar olduğunu da bilmediğiniz;
Hiç bir torpil, para ve iltimas kabul etmeyen;
Babadan oğula geçmeyen;
Satın alınamadığı için, değer biçilemeyen;
“Zamanınızı” iyi kullanın...
Bitmeden...
Son dönemece girmeden...
Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmaz!
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TEMEL ASTROLOJİ YAZ OKULU

DERS PROGRAMI VE TARİHLERİ

Kış aylarında yoğun çalışan kişiler için planlanan, 2014 Temel Astroloji “Yaz Okulu”nda
hızlandırılmış astroloji eğitimi verilecektir. Bu eğitim içerik ve ders süresi olarak, diğer
astroloji eğitimlerle birebir aynıdır. Tek fark derslerin, haftada bir değil, hafta sonunda
ard arda verilmesidir. Online uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitim hakkında bilgi almak için
“İletisim@JupiterDanisma.com”a yazınız.

1. HAFTA

Dersler, 9 Ağustos 2014 ile 30 Ağustos 2014 arasında, toplam 4 haftasonu planlanmıştır.
Eğitim, saat 10:00 ile 17:30 arasında yapılacaktır. 13:00- 14:30 arası öğle tatili verilecektir.
Sabah ve öğle oturumlarında, 45 dakikada bir 15 dakikalık aralar verilecek.
Her bir hafta sonu, Cumartesi-Pazar için eğitim bedeli 300 TL’dir.
Sınıf en fazla 15 kişilik olacağı için, başvuru önceliği ile kayıt alınmaktadır.
Öğrenilen bilgilerin uygulaması, profesyonel astroloji programıyla ders içinde yapılmaktadır.
Eğitimde katılımcıların horoskopları üzerinden gidilmektedir.
Eğitim sonunda Katılım Belgesi verilmektedir.
İsteyenler ardından, 8 Eylül haftası başlayacak, haftada bir ders alabilecekleri, İleri Seviye
Astroloji sınıfına devam edebilirler.
Tüm eğitimlerin sonunda,
isteğe bağlı
olarak, proje çalışmasını başarıyla yapanlar
Ustalık Belgesi almaya hak kazanırlar.
Dersler Jüpiter Danışma Astroloji ve Kişisel
Gelişim Merkezi, İstanbul Fenerbahçe’de
verilecektir.
Astroloji Uzmanı Asude Argun’.
w w w. a s u d e a r g u n . c o m / A s u d e -A r g u n Ozgecmis
Kayıt için “İletisim@JupiterDanisma.
com”’a yazınız.
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9 Ağustos 2014 Cumartesi
1. Ders 10:00/12:30 Astrolojinin Tanımı,
Tarihi, Eşzamanlılık Prensibi
2. Ders 14:00/ 17:30 Nitelikler, Elementler,
Doğanın 4 Unsuru
10 Ağustos 2014 Pazar
3. Ders 10:00/12:30 Burçlar, Zodyak
Tasarımları
4. Ders 14:00/ 17:30 Burçların Özellikleri
2. HAFTA
16 Ağustos 2014 Cumartesi
5. Ders 10:00/12:30 Burçların Genel ve
Özel Etkileri
6. Ders 14:00/ 17:30 Gezegenler, Doğaları,
Prensipleri
17 Ağustos 2014 Pazar
7. Ders 10:00/12:30 Gezegenlerin Etki Alanları
8. Ders 14:00/ 17:30 Gezegenlerin Yerleşimleri
3. HAFTA
23 Ağustos 2014 Cumartesi
9. Ders 10:00/12:30 Evler, Yaşam Alanları
10. Ders 14:00/ 17:30 Evlerin Etkileri
24 Ağustos 2014 Pazar
11. Ders Evlerin Önem ve Özellikleri
12. Ders 14:00/ 17:30 Açılar, Açı Kalıpları
4. HAFTA
30 Ağustos 2014 Cumartesi
13. Ders 10:00/12:30 Major Açılar ve Minor Açılar
14. Ders 14:00/ 17:30 Kombinasyonlar, Burçlar, Evler, Gezegenler
31 Ağustos 2014 Pazar
15. Ders 10:00/12:30 Horoskop Hazırlama, Solar Fire Program Kullanımı
16. Ders 14:00/ 17:30 Horoskop Okuma, Astrolojik Tüyolar
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Yeni Bir Dönem
Başlıyor…
Pek çok göksel olayın gerçekleşeceği dinamik bir aya giriyoruz. Her zamanki gibi yeryüzü, gökyüzü eşzamanlılığı
iş başında; olaylar hızlanacağa benzer. Ülkemizde, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, halkı ilgilendiren konularda gelişmeler olacağını öngörebiliriz. Yeni bir dönemin
başladığını görmek için yukarı bakmaya da pek gerek yok
aslında…
Bu ay pek çok önemli astrolojik gösterge harekette olacak.
Öne çıkan hareketlere bakarsak;
Temmuz ilk haftasında, Güneş Yengeç burcunda ilerlerken, öncü burçlarda oluşan t-kare açı kalıbını, büyük
kareye dönüştürecek. Önemli olaylar gündeme gelebilir.
Geçmişe bakarsak, Uranüs, Pluto ve Mars arasındaki karelerden oluşan bu kalıp, Aralık, Nisan ve Haziran aylarında oluşmuştu. Kişisel haritanızın potansiyeline göre sert
olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Temmuz’un ilk yarısı, bu
3 gezegenden oluşan kare, 4’e tamamlayıp, büyük kare
oluşacak. Uzayıp gelen sorunlar, daha keskin bir hal alabilir.
Kendinizi ortaya koymak, bazı şeylere rest çekmek isteyebilirsiniz. Sabır taşı çatlasa bile, biraz daha tahammülü
olmanızı tavsiye ediyorum. Yalnız olmadığınızı bilmelisiniz.
Dünya’nın değiştiği bir zamandan geçmekteyiz. Ülkemizde
de önemli olaylar bu günlerde gündeme geleceğe benzer.
Özellikle yönetsel konularda handikaplar ortaya çıkabilir.
Hepimiz bundan etkileniyoruz. Önemli olan tepki vermek
değil, çözüm üretmek olacak.
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Ay başında 1 Temmuz’dan başlayarak,
düzgün hareketine dönen Merkür işin
güzel tarafı… İletişim sorunları, teknolojik
arızalar, kafa karışıklıkları sona eriyor.
7 Haziran’dan beri geri harekette olan
iletişim gezegeni Merkür, ileri hareketine
1 Temmuz gecesinden itibaren başlıyor.
Ertelenen işler, bekleyen imzalar,
sonlanmayan işler için güzel bir zaman
başlıyor. Merkür’ün eski hızına dönmesi
için birkaç gün daha geçmesi gerekir.
Kontrollü olmakta yarar var.
Ayın ortasında, 16 Temmuz’dan itibaren,
şans gezegeni Jüpiter burç değiştirmesi
öne çıkıyor. 26 Haziran 2013’ten beri
Yengeç burcunda ilerleyen şanslı Jüpiter,
11 Ağustos 2015’e kadar Aslan’da yer
alacak. Başta Aslan’lar olmak üzere, diğer
öncü burçları yani Kova’lar, Boğa’lar ve
Akrep’ler de fırsat yakalacak. Yükselen
burcunuz bunlar arasıyda şanslısınız.
Doğum haritanızda bu burçlardan etki
alan yerlerde pozitif anlamda gelişmeler
olacak. Maddi, manevi alanda genişlebilir,
kendinizi daha net ortaya koyabilir,
yaratıcı işlerde daha başarılı olabilirsiniz.
Haritanızın yerleşimi, şansı yakalamanıza
anahtar olacak.
Ayın sonunda, 26 Temmuz’dan sonra,
enerji olarak rahatlıyoruz. Savaş gezegeni
olan Mars Aralık ayından beri, barış
burcu Terazi’deydi. Hayatımızda barış
için başlayan şeyler savaş sebebi oldu.
İyilik için atılan adımlar yerini bulamadı,
gitti. Olaylar netleşmedi, agresiflik arttı.
Mars’ın yöneticisi olduğu Akrep burcuna
geçişi, bu anlamda iyi olacak. Ancak
Mars doğal malefik (kötücül) olduğu için,

Asude Argun
@asudeargun

gelişmelerin kolay olacağını söylemek
yanıltıcı olur. Savaşsa savaş, barışsa barış
diyebilirsiniz. Daha sert olup, sonuca
ulaşabilirsiniz. Ancak olayların sonrasını da
düşünmelisiniz. 25 Ağustos’ta zorlukların
gezegeni Satürn’le buluşacak olan Mars,
olayların ciddiyetini hatırlatıyor.
Unutmayın ki, yıldızlar sadece karanlık
geceleri aydınlatmaz…
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“KOÇ” “Yükselen KOÇ” 21 Temmuz - 19 Temmuz
Evinize önem vermeniz gereken bir aydan geçmektesiniz. Başta anne, babanız
olmak üzere, yakınlarınızla zaman geçirmeye özen gösterin. Onların sorunlarını
çözmek için adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerde tekrarlayan gerginlikten sakınmalısınız.
Kendinize, sağlığınıza yatırım yapmanızda yarar var. İşle ilgili konularda da kararlı
davranmalısınız. Ayın sonunda daha rahat olacaksınız.

“BOĞA” “Yükselen BOĞA” 20 Temmuz - 20 Temmuz
Yakın çevrenizdeki hareketlilik artıyor. Ay içinde bolca seyahat yapabilir, yakınlarınızla
ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili zorluklara destek olabilirsiniz. Yabancı ülkeler,
yurtdışı, medya, hukuk, eğitim gibi konulara daha özenli yaklaşmalısınız. Gereksiz
işlerle uğraşmamalısınız. Kontrol edemeyeceğiniz işlere endişe etmemelisiniz.
Sağlığınıza yapacağınız yatırım yararlı olacak. Ayın sonuna doğru evde değişiklikler
gündeme gelebilir.

“İKİZLER” “Yükselen İKİZLER” 21 Temmuz - 21 Haziran
Bu ay maddi konularda gelişmeler olabilir. Kazancınızı artırmanın ya da daha iyi yatırım
yapmanın yollarını aramalısınız. Bir yandan da eşinizin gelir, gideriyle ilgilenmeniz
yerinde olur. Ortak masraflarınızı azaltmalısınız. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına
da önem vermelisiniz. Sevginizi göstermek için hareket etmelisiniz. Aşkı yakalamak
için hareket edebilirsiniz. Ayın sonuna doğru keyifli seyahatler başlayabilir.

“YENGEÇ” “Yükselen YENGEÇ” 22 Haziran - 22 Temmuz
Bu ay sizin için önemli olacağa benzer. Ne zamandır sabır gösterdiğiniz konulardan
uzaklaşmanın etkisiyle rahatlayacaksınız. Ancak kendinize iyi bakmalı, sağlığınızı
ihmal etmemelisiniz. Yanı sıra eşinizi de ihmal etmemelisiniz. Ortaklaşa karar
almalı, zorlukları partnerinizle aşmaya çalışmalısınız. Ev ve iş arasındaki dengeyi de
sağlamalısınız. Sorumlulukları yerine getirmeli, değişikliklere uyum sağlamalısınız. Ay
sonunda üstünüzdeki baskı azalacak.
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“ASLAN” “Yükselen ASLAN” 23 Temmuz - 22 Ağustos
Bu ay olayları akışına bırakmanızı tavsiye ederim. Şartları zorlarsanız, yakında
gelecek fırsatı yakalamakta zorlanırsınız. Enerjinizi boş yere safretmeyin. Ayın
sonuna doğru rahatlayacaksınız. O zamana kadar yakın çevrenizdeki olaylar
sizi yorabilir. Dedikodularla uğraşmayın. İşler istedğiniz gibi gitmezse bir hikmeti
olduğunu düşünün. Manevi konulara eğilmek, arınmak için bundan güzel zaman
bulamazsınız.

“BAŞAK” “Yükselen BAŞAK” 23 Ağustos - 22 Eylül
Bu ay işlerinizi organize etmeye çalışmalısınız. Gelecek günleri planlamak için
hareket edebilirsiniz. arkadaşlarınızdan destek almaya özen göstermelisiniz. Tek
başına değil, grupça hareket etmeniz size güç katacak. Maddi konularda ise
önlemci olmalısınız. Masraflar artabilir. Kredi, kredi kartı ya da sürpriz ödemelere
karşı yedekli olmalısınız. Ay sonunda zorlanmamak için hayal kurmayın, paranızın
kıymetini bilin, risk almayın.

“TERAZİ” “Yükselen TERAZİ” 23 Eylül - 22 Ekim
İşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ön planda olacağınız, kendinizi göstereceğiniz
durumlar ortaya çıkabilir. Dikkatlerin üstünüzde toplandığını bilmelisiniz. Ancak
sinirlerinizi kontrol etmeli, agresif davranmamalısınız. Her ne kadar sizi zorlayan
koşullar olsa da kibarlıktan ödün vermemelisiniz. Ancak kendinizi sıkıp sağlığınızı
da zorlamamalısınız. Dengede kalmak zor olsa da başarabilirsiniz. Ayın sonuna
doğru parasal konulara yoğunlaşmalısınız.

“AKREP” “Yükselen AKREP” 23 Ekim - 21 Kasım
Sabır göstermeniz gereken bir sürecin sonuna geliyorsunuz. Sizi zorlayan,
izole eden şartların sonuna geliyorsunuz. Ay sonuna kadar sabırlı olmalısınız.
Kendinizi geliştirmek için adım atabilirsiniz. Hukuksal konular, yüksek öğrenim,
medya, yabancılar gibi bir çok konuya odaklanmanız gerekebilir. Gündelik hayatın
karmaşası içinde dağılsanız da yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Ay sonuna doğru işle
ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir.
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“YAY” “Yükselen YAY” 22 Kasım - 21 Aralık
Bu ay daha hesaplı hareket etmenizi öneririm. Borç, alacak dengesini kurmalısınız.
Prim, vergi, nafaka, sigorta, ceza gibi ödemeler gündeme gelebilir. Ekonomik açıdan
daha kontrollü giderseniz karlı çıkabileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Evliyseniz
eşinizin masraflarına da dikkat etmeniz gerekir. Zevk için yapıcak harcamalardan
uzak durmanız yararlı olur. Aynı zorunlu operasyonlar dışında, cerahi uygulamalardan
uzak durmalısınız. Bedeniniz hassas olabilir.

“OĞLAK” “Yükselen OĞLAK” 22 Aralık - 19 Ocak
İkili ilişkiler açısından önemli bir aydan geçmektesiniz. Evlenebilir, nişanlanabilir,
ortaklığa adım atabilirsiniz. Tabii ki gereken sorumlulukları üstünüze almak şartıyla…
Evliyseniz eşinizle birlikte hareket etmeniz, ortaklaşa davranmanız yerinde olacak.
Birlik olmaya, güçlenmeye çalışmalısınız. Tüm sorunları ancak böyle aşarsınız. İşle
ilgili iniş, çıkış yaşarsanız sabırlı olmalısıız. Ayın sonuna doğru maddi konular önem
taşıyacak, kontrollü olmalısınız.

“KOVA” “Yükselen KOVA” 20 Ocak - 18 Şubat
Çok çalışmanız gereken bir aydan geçmektesiniz. Pek çok işi halletmek, detaylarıyla
uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Enerijinizi daha verimli olmak için kullanmalısınız.
Artan yoğunlukta kendinizi yıpratmamalı, sağlığınızı zorlamamalısınız. Gerek
görürseniz, doktora gitmek için hiç beklemeyin. Uzak ya da yakın seyahatlerde
sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayın sonuna doğru daha rahat olacaksınız. İşle ilgili
yeni ve güçlü bir dönem başlıyor.

“BALIK” “Yükselen BALIK” 19 Şubat - 20 Mart
u ay kendinize zaman ayırabilirsiniz. Sanatla, sporla ya da hobilerle ilgilenebilirsiniz.
Daha fazla sinemaya gidebilir, konser seyredebilir, dans edip, eğlenebilirsiniz. Hayatın
renkli taraflarıyla ilgilenirken, ekonomik konuları ihmal etmeyin. Riskli kararlar alıp,
kendinizi zora sokmayın. Yapacağınız yatırımları iyi seçmelisiniz. Ayın sonuna doğru
çok çalışmanız gerekebilir. İyice dinlenmelisiniz.
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