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Martı Eylül 2014
Merhaba,
‘Hoş geldin Sonbahar’ sözlerini öyle çok duydum ki bu ay başlarken.
Sanki yaz ve yazın yaşattıklarından bir kurtulma, bir rahatlama
nidaları yükseldi çevremde.
Anlıyorum, kimimize sıcaklar fazla geldi, kimimize gündem, her yeni
günden ve aydan yeni, daha güzel şeyler istiyoruz. Hep güzel olanı
istiyoruz.
Biz de yine size yeni bir dergi hazırladık. Bu en güzeli dersem
diğerlerine haksızlık olur. Ancak her sayıda ilham veren, harekete
geçiren olmaya çalışıyoruz. Bu ay yeni bir dileğim daha var, zihin
açan da olmak istiyoruz. Okurlarımızı hayatın içinde, kendi yaşamına
sahip, ne istediğini bilen, sorgulayan ve katılan olmak olarak görmek
istiyoruz.
Çok okunan yazarlardan Sinan Yağmur ile röportajı Sevilay Acar yaptı,
ayrıca yazarın size imzalı kitap sürprizi var, takip eden günlerde
facebook hesabımızdan duyuru yapacağız. Yazarlarımızın size
Yasemin Sungur
farklı hediyeleri olacak. Eğitim ve gelişim programları da hediye
@yaseminsungur
edeceğiz. Lütfen bizi takip edin. Sayfamızdan her ya okurlarımıza
hediyeler vermeye devam edeceğiz.
Ancak özelikle dergimizi anlatmak için kullandığımız kelimeleri size hediye etmek istiyorum her
sayfada.
Yaşama dair her konuda; bireysel gelişim odaklı olumlu içerik üreten #yeniçağdergisi’yiz ve Gelişime
kanat açıyoruz…
Katılın bize her konuda gelişimi hissedin, olumlu bakış orda bir yerde onu tutun ve bırakmayın ve
üretin, bunları yaptıkça kanatlarınız güçlenecek...
Dergimize ismini aldığımız Martı Jonathan Livingston, kendim için seçtiğim kitap, ilk ne zaman
okudum hatırlamıyorum, kaç kez okudum onu da, ancak en son ne zaman okuduğumu elbette
hatırlıyorum, geçen hafta. Eğer hala okumadınızsa lütfen hemen okuyun, bir daha okuyun, bir daha
okuyun…
Jonathan; konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün
temsilcisidir.
Biz ekibimize yeni katılımlar ile gelişime devam ediyoruz. 3 yıl önce benimle şahane bir röportaj
yapan dergi ve internet yayıncılığında uzman editör Aslıhan Uğur katıldı martıya...
Bir güzel haber de Dijimecmua üzerinde yayınlanmaya başladık. Daha çok okura ulaşmak için
üretmeye devam.
Ne istediğinize, gerçekten ne istediğinize odaklanın, aldığınız nefes ve attığınız adım isteğinize hizmet
etsin.
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Fanzin Sergisi
26A Sahaf Kafe
İstanbul
Fanzin kültürü, şimdilerde blog’lar aracılığıyla
internete sızmış olsa da, saman altından su
yürütmeye elbette devam ediyor. 26A Sahaf,
Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun’dan toplanmış,
politika, kuir kültür, edebiyat, tribün kültürü,
feminizm ve müzikle ilgili yaklaşık 150 fanzini
biraraya getirerek de alkışlanacak bir kültür
hizmetine imza atıyor. Sergi, 15 Eylül’e kadar
sürecek.

Sokaklar Bizden
Sorulur: Hayat,
Sanat, Müzik
Pera Müzesi Sinema
İstanbul
Bu ay Pera Müzesi, hem sergi hem de sinema
salonunun kapı pencerelerini sonuna kadar
açıyor, sokağı içeri davet ediyor. Müzede Ağustos
ortasından beri süren Graffiti sergisine eşlik
edecek bu program da, ‘alaylı’ olmanın hayatta en
hakiki mürşit olabileceğine dikkat çekiyor.
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Garden Sale
Küçükçiftlikpark
İstanbul

Ne kadar eski, o kadar moda anlayışının
hüküm sürdüğü son birkaç yıldır
annelerinin dolaplarına düşen vatkalı genç
kadınların neon ışıklar saçan istilasına
maruz kaldığımız doğrudur. Üç yıldır, hem
bu kadınları dolaplardan kurtarmak hem
de “Aaa bunu nereden aldın?” sorusuna
maruz kalmaya bayılan tasarım ürünleri
meraklıları için düzenlenen Tasarım Ürünler
Pazarı “Garden Sale” şehrin göbeğinde
iki gün boyunca –hava muhalefeti
olmayacağını umarak – alışveriş ve
eğlence vaat ediyor.

Lady Gaga
İTÜ Stadyumu

Hayranlarının internetlerdeki puanlamalarında
önde giden ise Donatella için hazırlanan
koreografi olmuş. Ve Parti! Şükür ki siyasi
olmayan… Ama politik değil mi bilemeyeceğim.
Zira, konserin açılış sanatçısı muhteşem bir
sürprizle -Lady Gaga’nın bu seri için peşinden
koştuğu isim- Conchita Wurst olacak. Baştan
sona unutulmaz bir parti atmosferi vadeden bu
büyük sanat olayının açılışına, dünyanın kokuşmuş
cinsiyet politikalarının tozunu alan bu billur sesten
daha iyi bir isim düşünemiyorum. Güzel konser
olacak.
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Mutfağınızda Frideco ile Fark
Yaratın!

Kalamış’ta Ege Esintisi “By
Esat”

Sizde fonksiyonel ev aksesuarlarını seviyorsanız,
Frideco buzdolabı magnetlerini mutlaka
incelemelisiniz. Frideco Buzdolabı Magnetleri
ile mutfağınız artık renkleniyor. Buzdolabınız
için kullanacağınız özel flok baskılı magnetler,
kaliteli Avrupa mıknatıstan üretilmiş; anında
takıp çıkarabileceğiniz ürünler… . Buzdolabı
önünde bekleyen kedi ve hayal ettiği bir balık…
Buzdolabınızı kaplayacak kadar büyük bir süs.
Frideco Buzdolabı magneti fiyatları ise, 45 TL’den
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kalamış’ı sevenlere şimdiki önerimizde…
Kalamış’ın yeni ve şık mekanlarından biri olan
By Esat, kendine özgü lezzetleri ve etkileyici
iç dekorasyonu ile farklı bir mekan deneyimi
sunuyor. Esat Çelik tarafından özenle seçilmiş taze
balıkların yanı sıra muhteşem meze ve tatlarla
nezih bir yemek tecrübesi yaşayacaksınız. 220
kişi ağırlayabilen By Esat, yarattığı ambiyansla
İstanbul’da Ege esintisini yaşamanızı sağlıyor.
Münir Nurettin Selçuk Caddesi No.43 Kalamış /
Kadıköy

Hem Dekoratif Hem de
Ekonomik!
Evinizde veya yaşadığınız mekanın kokusuna
önem verenlerdenseniz, size hem dekoratif
hem de tasarruflu bir önerimiz var! Bambukoku
ürünleri ile doğayı evinizde hissedebilir,
dekoratif şişesiyle mekanınızı şık bir havaya
büründürebilirsiniz. Bambukoku’yu özel bambu
çubuklarını ters çevirerek ortama yaydığı kokuyu
arttırabilirsiniz. Bambu çubuklarının yapısal
özelliklerinden kaynaklanan durumdan dolayı
sıvıyı belli bir kapasiteye kadar emiyor. Buda
Bambukoku’nun ortalama 6 ay kullanılmasına
olanak sağlıyor.
http://www.bambukoku.com/ adresinden sipariş
verebilirsiniz.
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Sadece Sevdiğinizi Söylemek
için Birilerini Aramış mıydınız?
Günümüzde teknoloji o kadar gelişmiş ki
elimizden düşmeyen akıllı telefonlar ve
operatörlerin bizlere verdiği aylık dakikalarla
gün boyunca birilerini arayıp konuşuyoruz. Peki,
kaçımız telefonu kaldırdığında sadece birilerini
sevdiğini söylemek için arıyor? İşte yazar Eda
Tuzcalı “Sadece Seni Sevdiğimi Söylemek İçin
Aramıştım” adlı eserinde bizlere bunu sorgulatıyor.
. Altın Bilek Yayınlarından çıkan kitabın yazarı
Eda Tuzcalı ilk eseriyle sizlerle tanışmak için gün
sayıyor. Yazar daha önce sosyal platformlarda
hayran-kurgu adı verilen kısa hikâyelerle yazım
hayatına başlamış ve yaklaşık beş yıl boyunca
kendini geliştirerek ilk kitabının hazırlanma
sürecini tamamlamıştır.

Bitmeyen Blog “Kelimelerim
Benim”
Kelimelerimbenim.com
Kişisel bloğunu beş farklı dilde takipçileriyle
buluşturan bloger, kitabına her gün yeni
sayfalar eklemeye devam ediyor. Bloger, “Kişisel
blogculuk hiç bitmeyen bir kitap yazmak gibi.
Şöyle düşünün; o kitaba sürekli yeni bir sayfa
ekliyorsunuz. İşte Kelimeler Benim Blog, yıllar
sonra ilk sayfalarına dönüp baktığımda “nereden
nereye” diyebileceğim bitmemiş bir kitap. Bu
kitabı okuyanların, istedikleri sayfada yorum
yaparak benimle fikirlerini paylaşması da blog
yazarlığının en güzel yanı.” Sıra dışı üslubu ve şık
tasarımıyla tıpkı kitapların arasında olduğu gibi
içinde kaybolabileceğiniz, sürekli yenilenen bir
blog. Mutlaka ziyaret etmelisiniz…

OFF Ne Giysem?
Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen, 200’den
fazla organik, doğal ve yerel malzemeler ile
hazırlanan yemekler Good Food By Selin’de
buluşuyor. “İyi Yemek” sloganıyla faaliyet
gösteren restoran, Sağlıklı Yaşam Koçu Selin
Doğan’ın seçkileri ve mevsimine göre hazırlanan
özel menüsü ile daha önce deneyimlemediğiniz
tatlarla buluşturuyor sizleri… İyi Yemek için Good
Food By Selin’i deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz.
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‘Kitap ile Sohbet’
Büyüyor... 200.Buluşma ile
7.Sezona Merhaba
Raflardan alıp okuduğumuz her kitabı, yine bizim gibi
tercih edip alan kitapdaşlarınızı hiç düşündünüz mü?
“Acaba aynı kitabı okuduğum diğer kitapseverler neler
düşünüyor” diye hiç merak ettiniz mi? İşte 7 yıldır her
hafta Yasemin Sungur eşliğinde kitapseverler buluşuyor.
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Yasemin Sungur önderliğinde ve Şair/yazar Sunay Akın tarafından açılan İstanbul Oyuncak
Müzesi’nde yıllardır gerçekleştirilen “Kitap ile Sohbet” 23 Eylül 2014 tarihinde 200.kez
bir araya geliyor. Kitapseverler bu buluşmalarında bir yazarın düşlerinin tam ortasında
başka yazarların hayal dünyasına doğru yolculuğa çıkacaklar. Ülkemizin ünlü yazarları ve
okurlarının buluştuğu bu özel günde yazarlar, yıllardır bir aile gibi bir araya gelen okurları
ile söyleşiler gerçekleştirecekler.
“Kitap ile Sohbet’in Gerçekleştirilme Amacı Neydi?” Hemen Hatırlayalım…
Herkesin katılabileceği etkinlikte interaktif bir şekilde seçilen kitap ve hikâyesi hakkında
konuşuluyor, yazarın düşünceleri, kitabın içeriği değerlendiriliyor. Böylelikle okurlar
okudukları kitaptan daha fazla keyif ve verim alıyorlar. Etkinlik, bilgi toplumu olmamız için
kitap severliğin artmasına da destek olmaya çalışıyor ve kitabı insanları bir araya getiren
bir unsur olarak ön plana çıkartıyor.
Etkinliğe katılacak olan yazarlar; Buket Uzuner, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Emre
Caner, Orhan Bahtiyar, Aslı Perker, Ayşe Erbulak ve Sunay Akın
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Kitap ile Sohbet
“Kitap ile Sohbet” ile Bugüne Kadar Okunan Eserler ve Yazarlar Kimlerdi?
Son Ada – Zülfü Livaneli, Jakaranda – Nuran Medoğlu, Masalları Erkekler mi Yazar
Anne?- Gülengül Anıl, Sen ve Ben – Aret Vartanyan, Sıradışı Yaşam Becerileri – Melih
Arat, Kariyerim Gelecek mi?- Yasemin Sungur, Sur ve Gölge – Mehmet Zaman Saçlıoğlu,
Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali, Boğaziçi Şıngır Mıngır – Salah Birsel, Ay Hırsızı
– Sunay Akın, Kadının Adı Yok – Duygu Asena, Nietzsche Ağladığında – Irwin Yalom,
Isadora Duncan – Maurice Lever, Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar, Kaplumbağa
Terbiyecisi – Emre Caner, Düğüne – John Berger, Felsefenin Tesellisi – Alain De
Botton,Serenad – Zülfü Livaneli, Parfümün Dansı – TimRobbins, Kalan – Leyla Erbil,
Deniz Feneri – Virginia Wolf, Tante Rosa – Sevgi Soysal, Kahire Üçlemesi 1 Saray Gezisi
– Necip Mahfuz,Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde, İdeon – Orhan Bahtiyar, Kış
Günlüğü – Paul Auster, Sufle – Aslı Perker, Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigory Petrov,
Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar, Tanrıkadın – Feyza Hepçilingirler,
Doğudan Uzakta – Amin Maalouf , Bir Kadının Yaşamından 24 Saat/Bir Yüreğin Ölümü
– Stefan Zweig, Gandi ve Mira – Sudhir Kakar, Bir Ada Hikayesi 4/Çıplak Deniz Çıplak
Ada – Yaşar Kemal, Baba Evi – Orhan Kemal, Su – Buket Uzuner , Kirpinin Zarafeti –
Muriel Barbery, Kırmızı Pazartesi - Gabrial Garcia Marquez, Therese Roza - Emile Zola,
Halfeti’nin Siyah Gülü - Nazlı Eray, Dönüşüm – Kafka, Sait Faik Hikayeleri, Çok Şekerli
Ölüm – Ayşe Erbulak, Hayatını Seçen Kadın – Nermin Abadan Unat, Cehenneme Övgü
– Gündüz Vassaf
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Hoş Geldin
Sonbahar!
Tıbbi ve Aromatik Bitki Uzmanı,
TABDER Genel Başkanı

Ayhan Ercan
@ayhanercan

Ramazan ayı nedeniyle deniz ve güneş sezonu nedeniyle
konsantre yaşadığımız yaz mevsiminin ardından hoş geldin
sonbahar! Evet, Eylül ayının gelmesiyle birlikte bir takım
mevsimsel etkilere maruz kaldığımız apaçık ortada. Bunun
yanında okulların açılmasıyla birlikte hijyen önlemlerimizi
almayı unutmamalıyız. İşte sonbaharı yaşadığımız bu günlerde
sizlere buradan birkaç önerim olacak.
Kısa yaz sezonu nedeniyle yakıcı güneş ışınlarında olması gerekenden fazla güneş
ışığına maruz kalan cildimizi onarma zamanıdır, sonbaharın bu ilk ayı. Artık neredeyse herkesin malumu olan güneş ışınlarının zararın en üst düzeyde olması ve kısa yaz
sezonunda bir anda bronzlaşma aşkıyla sağlığımıza ihanet ettiğimizin farkında değiliz
aslında. Özellikle sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli ve çilli ciltlerde esmer olanlara göre
daha fazla görülen cilt kanserlerine karşı korunmak için Eylül ayı geç bir zaman sayılmaz. Benim sizlere tavsiyem diyabet gibi bir probleminiz yok ise günde 2 bardak havuç
suyu içmeniz…
Bol bol turuncu sebze ve meyveleri öneririm. Turuncu sebze ve meyvelerde bolca yer
alan Beta karoten ve diğer antioksidanlar sizleri birçok kanser türüne karşı koruyacağı
gibi bronzluğunuzun daha uzun sürmesini sağlayacaktır.
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Ayrıca yeşil çay banyosu yapmak cildi
güzelleştirip destekleyeceği gibi kansere
karşı koruyucu özellik gösterecektir.
Özellikle küvet kullananlar için suya
atacakları 1 çorba kayışı yeşil çay çok
keyifli olacaktır. Bu kadar bakım oldukça
etkili olsa da özellikle 40 yaş üstü ciltlerde
yağ bakımı yapmak, bakımda zirve olarak
adlandırılabilir. Birazdan sizlere güzel
bir Eylül ayı cilt koruyucu yağı formülü
vereceğim.
Çocuklarınızın Hijyen Eğitimi Önemli
Eylül aynı zamanda okulların açıldığı
ay olduğu için çocuklarımızı okula
hazırlamamız için çok önemli. Özellikle
hijyen eğitimi ve yardımcı malzemeleri
tanımak, kullanmayı bilmek çok önemli.
Geleceğimiz olan miniklere özellikle bu
konuda destek olmamız gerekir, diye
düşünüyorum. Özellikle okul aile birliği
yöneticisi ve sınıf annelerine oldukça
önemli görevler düşmektedir. Perde,
masa, sandalye, dolap ve öğretmene
hediye gibi konularda oldukça hassas olan
anneler maalesef sağlık konularında bu
denli hassas olmuyorlar. ABD Gıda ve İlaç
Kurumu (FDA) geçen yıl anti bakteriyel
sabunların birçoğunun işe yaramadığını,
bu ürünleri üreten firmaların sahte
raporlarla gerçekleri saptırdıkları Amerikan
kamuoyuna açıklamıştır. Ayrıca sözde
bu anti bakteriyel sabunlarda kullanılan
kimyasal maddelerin sağlık açısından
zararları neredeyse her kesimden kabul
görmektedir. Oysaki anneler biraz daha
hassas davransa Anti bakteriyel sabunlara
göre çok daha az zararlı kimyasal
18
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madde içeren sıvı sabunları basit bir
uygulamayla anti bakteriyel sabun haline
dönüştürebilirler.
Anti bakteriyel ve anti septik özellikteki
uçucu yağlardan her hangi birinden 1
Lt sıvı sabuna 1 tatlı kaşığı kadar ilave
etmeleri durumunda çok sağlıklı bir iş
yapmış olacak, özellikle kolaylıkla bulaşan
kış hastalıklarına karşı salgın riskini
azaltacaklardır. Özellikle hassas çocukların
ilkokula başladıklarında okul tuvaletlerini
kullanmayı reddettikleri malumumuz.
Bu durumda çocuklarımız için çok basit
yöntemle hijyenik mendiller üretmek
için sadece 10 dakikamızı ayırmanız
yeterli olacaktır. İlk başta yapmamız
gereken kibrit kutusu boyutlarında bir kap
ayarlamak, bu yeterli olacaktır. Neredeyse
hepimizin evinde bulunan herhangi bir
kolonyadan 1 çorba kaşığı kadar bir kaba
boşaltın anti septik ya da anti bakteriye
özelliğe sahip uçucu yağlardan herhangi
birinden 5 damla ilave edip 3 parça kağıt
havluyu elde ettiğiniz bu karışıma yatırın
ve havluların her yerinin ıslandığına emin
olup hijyenik ıslak mendilleri kutuya koyup
çocuğunuzun çantasına yerleştirin.

Çocuğunuz her tuvalete gittiğinde ya da elleri her kirlendiğinde bu mendillerle
temizlenmesini önermeyi unutmamak gerek elbette. Bu basit uygulamalar çocuğunuzu
koruyacağı gibi hijyen konusunda eğitim vermenizde yardımcı olacaktır. Önümüzdeki
günlerde havaların aniden soğuması durumunda kış hastalıklarına karşı çocuğunuzun
her 5 kilosu için vereceğiniz 1 damla alkolsüz propolis ekstresi çocuklarımızı koruyacağı
gibi bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini sağlayacaktır. Son olarak annelerin yaptığı bir
yanlışa daha değinmek istiyorum. Özellikle bit salgınlarına karşı anneler çocuklarının
başlarına yakın bölgelere sentetik kâfurun iliştirmektedir. Bu keskin kokulu bileşen
her ne kadar bit ve pire gibi asalakları ciddi anlamda kovsa da sentetik içeriğinden
dolayı risk taşıyabilir. Özellikle çocukların soluması çok sağlıklı olmayabilir. Benim
bit ve pire bulaşmasını engellemek adına çok daha basit ve etkili bir önerim var.
Öğrenci kıyafetinin omuz kısımlarına içten bir pamuklu bez parçası dikin ve her kıyafet
yıkamadan sonra bu bez parçasına içten üçer damla kadar saf ve doğal olduğundan
emin olduğunuz lavanta yağından damlatmanız durumunda çocuklarınız güzel
koktukları gibi bit ve pire gibi asalakları çocuklarımızdan uzak tutacaktır. Unutmayın
‘’çocuklar geleceğimizdir’’
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Eylül ayı koruyucu cilt yağı;

Anti septik ve anti bakteriyel uçucu yağların listesi

50
50
50
50
20

Kekik yağı (çok baskın kokusu nedeniyle tavsiye etmiyorum.)
Adaçayı yağ
Biberiye yağı
Defne yaprak yağı
Limon kabuk yağı
Nane yağı
Okaliptüs yağı
Tarçın yağı
Karanfil yağı
Çay ağacı yağı

ml
ml
ml
ml
ml

Ceviz yağı
Buğday yağı
Havuç yağı
Keten yağı
Yeşil çay yağı

Yukarıda ölçülerini verdiğim yağları bir kap içerisinde iyice karıştırdıktan sonra koyu
renkli cam bir şişede muhafaza edin. Özellikle akşamları bu yağ ile cildinize hafifçe
masaj yardımıyla yedirin. Özellikle duş sonrası uygulanacak bu yağ nemin ciltten
uzaklaşmasını engelleyecek, bronzluğunuzun uzun süre kalmasını sağlayacak ve
içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde koruyucu özellik gösterecektir.
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Yukarıda listelediğim yağlardan herhangi biri ya da birkaçı ile yaptığınız karışım ile
güçlü bir hijyen alanı elde edebilirsiniz. Bu yağları satın alırken dikkat etmeniz gereken
en önemli husus yağların sentetik esans ya da aroma olmamasıdır. Sentetik yağ ve
aromalar koku vermekten başka bir işe yaramazlar.
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Seviyorum
Ama Kimi?
Özlen Öncel
@kokossavar

Sevmek bu kadar betimsiz bir hisken, nasıl oluyor da bir fındık
kabuğunu dolduramıyor?
Gecenin geç saatlerinde yatağımda uzanıp
bu sorunun cevabını düşünüyorum.
Gözümü kapayıp dörde kadar nefes
alıyorum, ikiye kadar sayıp içimde
tutuyorum, altıya kadar sayarak
veriyorum. Bunu art arda yapmaya
devam ediyorum. Amacım biraz da olsa
rahatlayıp, kafamı kurcalayan birçok
detaydan kendimi uzaklaştırmak. Beynim
boşaldıkça hissettiğim şey sadece kalbim
oluyor. Benliğim tam orada, aslında her
şey çok basit. Sonra bitiyor, gözümü
açıyorum. Yaklaşık iki dakika sonra tüm
gerçeklik geri dönüyor. Neyse ki burnum
var da, nefes almaya devam edebiliyorum.
1, 2, 3, 4... 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6...
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Sevginin tanımı tüm sözlüklerde bir;
ancak yaşanışı farklı. Her zaman olumlu
sonuç getirmeyebiliyor. Bir anne, oğlunu
çok severken gelinine kök söktürebiliyor;
bir asker ülkesini çok severken masum
çocukları öldürebiliyor; bir adam, bir kadını
çok sevip cinayet işleyebiliyor; bir insan
dinini çok sevip, zulmü hoş görebiliyor.
Sevgi nesnel bir kavram. Bu sebeple “Seni
seviyorum.” cümlesi aldatıcı.
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Hiçbir zaman kendi gözlerinizden başka bir gözle bu hayata bakamayacaksınız, evet.
Ama en azından başka gözlerin de olduğunun farkındalığıyla yaşayabilirsiniz. Hayatın
sadece kendi kurallarınız ve doğrularınızdan ibaret olmadığını kabul edebilirseniz, özel
hayatınızda başarılı olabilirsiniz. Zaten hayat mutlak doğrulardan ibaret olsaydı, özgürlük
denen kavram var olur muydu?
Elime bir kase memleketten gelme fındık aldım. Kırıp kırıp fındıkları yiyorum, gerisini
çöpe atıyorum. Hayatıma devam etmek için kabuklara ihtiyacım yok. Yolumu bilumum
kuruyemiş kabuklarından değil, Arnavut kaldırımından oluşturuyorum. Çünkü Arnavut
kaldırımında yürüyebilirim, kuruyemiş kabukları ise ayağıma batar.
Size de acısız bir yol dilerim. Sevgiler.

Peki bu fındık kabuğunun içi neden
dolmuyor?

yürüttüğünü kabul etmiyor, sizin gibi
düşünmesini istiyorsunuz; ailenizin her
dediğinize tamam demesini bekliyorsunuz,
Esasında her şey çok basit. “Seni
ancak onların özgür iradelerini
unutuyorsunuz; arkadaşınızın daha
seviyorum” derken bilinçaltınızın neyi
büyük bir derdi varken, tutup yanında
kastettiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü
karşılıklı sevgi katı kuralları kaldıramaz.
utanmadan kendi küçük problemlerinize
Hani Shakespeare, beğendiğimiz bedenlere ağlayabiliyorsunuz. Sevdikleriniz sizin
gibi olamaz. Eğer onları oldukları gibi
hayalimizdeki ruhları koyduğumuzu
kabul edemiyorsanız, hayatınıza giren et
söyler ya. İşte tam buradaki yanılgı
bu. Dilimiz “Seni seviyorum.” derken,
parçaları olmaktan başka bir rolleri olmaz.
Ruhlarını reddedersiniz, kendiniz ruh
bilinçaltımız “Beni seviyorum.” diyor
aslında. Günümüz gerçeği bu maalesef.
vermeye çalışırsınız. Fakat unutmamanız
Herkes birbirini sevdiğini söylüyor ancak
gereken bir şey var: Siz Tanrı değilsiniz.
aslında herkes sadece kendisini seviyor.
Sevgilinizi sürekli eleştri bombardımanına
tutuyorsunuz, sıkıyorsunuz; çocuğunuzun
fikir ve yaşamını kendi aklının ışığında
24
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Sinan Yağmur / Tasavvuf Ve Yaşam Üzerine Sohbet Sorular
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Kavuşana da
‘AŞK’ Olsun!
Sevilay Acar
@sevilayacarr

Yıllar önce okuduğum Robin Sharma’nın kahramanlarından
biri olan Ferrarisini Satan Bilge, şöyle fısıldamıştı satırların
arasından; “öğrenci hazır olduğunda, öğretmen ayağına
gelir.” Bu sözü duyduğumdan bu yana daha da dikkatle baktım
yaşamımın içindeki tüm detaylara.
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Gerçekten de farkındalığınız hangi
konuya eğiliyorsa, o konuyla ilgili detaylar
el sallıyordu bir yazının içinden, bir
dostunuzun dilinden, bir şairin şiirinden,
izlediğiniz bir filmin sahnelerinden. Belki
çoğunuz uygulamışsınızdır, bir konuyla
ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde,
doğru yolda olup olmadığınızı bilmek
istediğinizde, kitapçıların raflarına ya
da kütüphanenizin okunmayan kitapları
arasında göz gezdirir ve “işte bu” dersiniz.
Sonra gözlerinizi kapatarak kitabın
herhangi bir sayfasını açar, size verdiği
mesajı heyecanla okursunuz. Şarkılardan
fal tutar gibi, satır aralarından cevap
tutarsınız.

Ya da, bazen hayat durur, siz durursunuz,
parmaklarınız durur, düşünceleriniz susar,
kelimeleriniz susar. Beklersiniz. Bu bekleyiş
boş bir bekleyiş değildir. O durağanlıkta
mutlaka başka şeyler akar hayatınıza.
İşte bu anlarda kütüphanenizden bir kitap
göz kırpar, fark etmeniz için, bir dostunuz
elinde bir kitapla girer içeriye, telefonda
konuştuğunuz bir yakınınız çok etkilendiği
bir yazıdan bahseder, sosyal sitede durum
yorumlarını incelerken, paylaşılan bir yazı
davet eder sizi içine, ya da gerçekten bir
öğretmenle tanışırsınız ve size hayatın
manasını anlatmaya başlar...
27
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İşte böyle bir zamanda, daha önce
bana yazarı tarafından hediye edilmiş
ve ismime imzalanmış bir kitap; “sıra
bende” der gibi göz kırptı rafların
arasından. Adı Bişnev. Anlamını söyleşinin
içinde okuyacaksınız. Hani tam zamanı
dediğimiz anlar vardır ya, işte Bişnev’le
tanışmamızın tam da zamanıymış,
okuyunca anladım. Bazen kitap mı sizi
okur, siz mi kitabı okursunuz, şaşırır
kalırsınız. Kafamdaki bir çok soruya
cevap verdi içindeki kahramanlar,
kimi zaman düşündüm, kimi zaman
şaşırdım, kimi zaman hayret ettim, kimi
zaman hüzünlendim. Bir kez daha bizim
Ferrarisini Satan Bilge’ye hak verdim.
Hem öğrenci hazır olduğunda gerçekten
de öğretmenlerin satır aralarından
bile karşına çıktığına bir kez daha
şahit olduğum için, hem de Ferrarisini
satmasının ne kadar da derin bir manası
olduğunu Bişnev karakterlerinden daha iyi
öğrendim.
Mevlana, Şems, Ferhat ile Şirin, Leyla
ile Mecnun, hatta Sezai Karakoç ve
Mona Roza’sı... Bilge Hace, Aylin,
Cengiz ile tarihten bu döneme gelen,
evrilen, devrilen, aranan, bulunan ya
da hiç bulunamayan aşk... Öyle bir
aşk ki, aşıkları aşıklığından, maşukları
maşukluğundan utandırır. Öyle bir aşk ki,
sanıldığı ve bilindiği gibi değil. Bugün loş
ışıkların sarhoşluğuyla öylesine alelade
söylenen ve tutkuyla üstü örtülmüş “seni
seviyorum” sözlerine biraz kuşku ile
baktırır. Çünkü kitaptaki alemin içinde
“seni seviyorum” bir vaattir. Söyleyen
büyük bir kalp sorumluluğunun içine girer.
Ve dil ile değil, gönül ile söylenir. Gönül
28
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ile söyleyebilmek için konuşmayı değil,
susmayı bilmek gerekir. Diğer konuyu hala
düşünüyorum; kavuşunca aşk olur mu?
Ve diliyorum; “Rabbim, Kavuşana da ‘aşk’
olsun.”
Sinan Yağmur’u tasavvufla ilgilenen,
ilgilenmeyen herkes tanır. Yazdığı
kitaplar yok satar ve kısa zamanda biter.
Konya’da yaşar ama O’nu yaşadığı şehirde
bulmak pek mümkün değildir. Çünkü
O, ya yurtdışında ya da yurt içinde, bir
köyde, kasabada, üniversitelerde, sosyal
etkinliklerde, imza günlerinde, tasavvuf
üzerine sohbetler gerçekleştirmek,
okuyucusuyla buluşmak, konuşmak üzere
hep yollardadır
Okuyucusunu derin zaman yolculuklarına
götüren bu günün aşkları ve tasavvufu
bütünleştirerek kitaplarına yansıtan yazar
Sinan Yağmur’la son kitabı Bişnev, hayat
ve aşk ve tasavvuf üzerine konuştuk. Eğer
siz de tasavvuf kapısının eşiğinde duruyor
ve kapının açılmasını bekliyorsanız,
bu söyleşi tam zamanında sayfanıza
bir retweet, bir paylaşım olarak size el
sallayacaktır. Ve siz de satır aralarından
beslenenlerdenseniz, şifa niyetine olsun
diyerek sizi röportajımızla baş başa
bırakıyorum.

“Tasavvuf insanı insanda
bulma ve iç huzura erme
kapısıdır.”
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Bugüne kadar tasavvuf tarihinden şahsiyetlerin hayatlarını
romanlaştıran bir yazar olarak tanıdı sizi okuyucular, sizi
bugünde yaşayan karakterlere yönelten ne oldu?
Günümüz insanı, anlık yaşarken kendisinin akıl tutulması ardından da duygu vurgunu
yediğinin farkında değil. Oysa acılar uyandırmalıydı onu kör uykulardan. Kendisinin içinde
olmadığı bir hayatı yaşıyor ve yönsüz bir arayışının içinde kıvranıyor. İnsanlık tarihinde
şimdiye kadar hiç olmadığı derinlikte bir yalnızlığı yaşıyor. Üstelik modern adı verilen bir
dönemde, üstüne üstelik en kalabalık bir ortamda. Yüreğine küs bir insanı kendisine
hatırlatacak ve onu içsel yolculuğa çıkaracak tek çare: Tasavvuf.

Tasavvuf birçok insanın içine girip, yaşamak istediği bir
arayış. Fakat, tam olarak tasavvufun anlamını bilemiyoruz
sanki. Hepimizin dilinin döndüğü kadar anlatabildiği,
yaşayabildiği ve hala hangi kapısından gireceğini bilemediği
bir dünya... Tasavvuf bildiğimiz ya da bilmediğimiz ne
aslında?
Tasavvuf davranıştır. Her bir zamana uygun davranış. Her bir yere uygun davranış.
Her bir duruma uygun davranış. Sufilik, kafandakileri –hayali, gerçeği, ön kabulleri,
koşullandırmayı- bir kenara bırakıp olabileceklerle yüzleşmektir.
Tasavvuf insanı insanda bulma ve iç huzura erme kapısı. Kapıya gelen kim?
Hiç kimse. O halde aydına düşen sadece kendi önünü değil insanların önlerini aydınlatmak
ki yön bilinsin. Ben de kitaplarımla ışık demeti sunmaya çalışıyorum. Tasavvuf dün ile
bugün arasındaki zaman tünelindeki ümit feneridir. “Dün dünle gitti cancağazım bugün
yeni şeyler söylemek lazım” diyen Hz. Mevlana bu sözünü sosyal duyarlılığın ümit sesini
dünden bugüne taşımak manasında söylemiştir. Güzelliği bugüne de taşıyorsan sen
“Zamanın Er’isin” demektir. Mademki kaybolmuşluk içindeyiz hani arayışın “Beni bul!”
sesi? İşte bu ses tasavvuftur.
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Son dönemlerde tasavvuf ve ilahi aşkı anlatan kitaplar
oldukça okunuyor ve neredeyse yok satıyor. Popüler
listelerde görünmese de dünyada Kur’an- ı Kerim ve İncil’in
de satışları oldukça yükselmiş görünüyor... Siz bu artışı
ve bu tür kitapların daha çok okunuyor olmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz, dünya bir arayış içinde mi?
Son dönemlerde kimi insanı tasavvufi kitaplara, Dinin kaynaklarına yönlendirmesi ( manevi
arayış) yahut da kendini kaybetmemeye karşı direnişini, içsel yolculuğun sancılarını
hissetmesi ve gelişen teknolojiye oranla körelen insani değerleri tekrar bulmak arzusu ile
yöneldi. Yeryüzü yaşanacak coğrafyadan, cinnet geçirecek alana dönüştü. Daha doğru bir
ifade ile tabiat tımarhaneye döndü hem de üstü açık bir tımarhane.
“İnsan sosyal varlık” bu sosyolojinin insan tanımı.
“İnsan kan ve vücut” bu biyolojinin tanımı.
“İnsan faydası kadar değerli” bu kapitalizmin tanımı.
“İnsan nisyan ile hüsrandır” bu piyasa ekonomisinin tanımı.
Peki, gerçekte insan ne?
İşte insanı insana öğreten manevi tanım. Ey insan sen eşraf-i mahluksun. Değerlisin,
Azizsin, Aşksın… Allah’ın temsilcisisin. Cenneti orada burada arama! Cennetin bizzat
kendisi zaten sensin.

Mademki kaybolmuşluk içindeyiz
hani arayışın “Beni bul!” sesi?
İşte bu ses tasavvuftur.
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“İnsanlık hayali umutları sayıklamak değil gerçek
nefeste uyanmak istiyor.”
Tek kişilik ya da kalabalık yalnızlıklar; tasavvufa, arayışa
ışık mı oldu sizce?
Yalnızlık ve dengesiz yargı kazanında her gün yanan insanlık, makro alemden mikro
aleme kıvrana kıvrana sürünerek gidince, tuttuğu her dal kırılınca hele ki bu dalları din,
inanç, kardeşlik adına uzatanlardan olmadık kötülükleri yaşayınca, sahte pazarlanan ve
azarlayan söylemlerden değil hakiki ve güven dolu yolu aramaya başlıyor. Yolcu insan,
yolun kilometre taşları tasavvuf olunca haliyle insan nerede olursa olsun, kendine gelme
derdi ile tasavvufi ışıklara koşmak istiyor. Mevlana’nın “gel!” çağrısını işte bu nazardan
anlamak gerek. O gel derken el ya da ayak kastetmiyor. Bir mekandan diğer mekana
gelme
değil bu gelme. Bu gel daveti ”Kendine gel, değişmeye gel, benliğine gel!” Günümüz
insanı tasavvufa bu gelişin cazibesi ile yönleniyor artık. İnsanlık din simsarlarından bıktı.
Günah edebiyatından iğrendi. İnanmadığı değerleri, yaşamadığı ahlakı pazarlayanlardan
usandı. Kandırılmaktan, aldatılmaktan yoruldu. Hayali umutları
sayıklama değil, gerçek nefeste uyanmak istiyor.
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Sosyal sitelerde en çok paylaşılan sözler arasında Mevlana
sözleri yer alıyor. Tasavvufu gerçekten yaşıyor muyuz,
saf ve gerçek aşkları özlüyor muyuz, yoksa tasavvuf da
popülerler listesinde mi yer alıyor artık?
Teknoloji karşıtı olduğum algılanmasın, aksine insanlığa yararlı her türlü gelişmenin
yanındayım. Ancak sosyalleşmeyi başaramayan bireylerle dolu bir toplumda maalesef
sosyal medya, sosyal siteler bir zihin ve algı anaforu yaşatmaktadır. Sorgulamayan,
mukayese etmeyen ve bilinç tazelemeyen bir sosyal medya rüzgarı karşısındayız.
Sosyal medya herkesi şair, yazar, politikacı, filozof, uzman ve bilirkişi etti(!). Bilgi, bilinç
zemininde meyve verir. Sosyal medyanın bu çürüme furyasından mutasavvıflar da
nasibini almış oldu. Mevlana’yı bilmeyenler, Mevlevi oldu birkaç sözü paylaşınca. Can
Yücel’in dizelerini, Mevlana sözü olarak paylaşır oldular. İşin kolayını buldular… Bir şiir
yahut aforizma paylaş, altına da Hz. Mevlana yaz! Sonra gelsin beğeniler gitsin alkışlar.
Kirliliği temizlemeyi ilke edinen tasavvufu da kirletirsek, bizi kim ve nasıl temizleyecek?

“Bugün insanlık tam manasıyla Araf’ta. Yalnızlık kimine
cennete kimine cehennem.”

Arayış böyle sancılı olunca aranılan kitaplarda da doğruluk ve doygunluk şart oluyor.
Ergen edebiyatı değil, hayal satan kırıntı kitaplar değil, adına popüler denilen günü
kurtaran geçici sakinlik veren yahut kısa süreli uyuşturma ile ruhunu oyalayan kitapları
değil ”tek kitaba götüren kitapları” okumayı istiyor. Bütün bir dünya arayış içerisinde…
Her arayan kurtulur mu? İşte burada devreye Şems giriyor, “Arayanlar bulanlardır, bulanlar
ise adayanlardır.”

“Sorgulamayan, mukayese
etmeyen ve bilinç tazelemeyen
bir sosyal medya rüzgarı
karşısındayız.”
32
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Yalnızlık bir çığlık gibi,
istatistiklere baktığımızda
bireysel yaşam ve yalnızlık
bir tercih gibi görünüyor.
Fakat bir tarafından da
yalnızlıktan şikayetçiyiz.
Bu çelişkiyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
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“Tasavvuf’un cennet ve
cehennem problemi yoktur.
“ diyorsunuz son kitabınız
Bişnev’de... Bunu kitabı
henüz okumamış olan
okuyucularımız için biraz
anlatabilir misiniz?

“Tasavvuf’un cennet ve cehennem
problemi yoktur“ diyorsunuz son kitabınız
İki türlü yalnızlık vardır. Biri içindeki
Bişnev’de... Bunu kitabı henüz okumamış
kalabalığın arasında sesini kısmış ürkek bir
olan okuyucularımız için biraz anlatabilir
yalnızlık. Diğeri içsel yolculuğunda “Kendini
misiniz, insan nereden geldi?
bilen Rabbini bilir” desturunca varılan
Cennetten. Birçoğu insanın cennetten
yalnızlık. Tasavvufta uzlet yani kendine
kovulduğunu bunun sorumlusunun da
gelmeye çekilme, iç keşif dediğimiz
Havva olduğunu dolayısı ile cennetin
yalnızlık akl-i selim ve aşk-ı halim olmaya
günah keçisi bir kadın diye nice sene
götürür. Cennetin kısa yolu budur. Yalnızlık
kadınları cehennemlik hatta bizzat
arınmadır. Böylesi yalnızlık istenen,
cehennemin kendisi olarak nitelendirdi.
özlenen yalnızlık. Ancak cinnete götüren
Rabbim bizleri kovmadı. Aksine kolladı.
travmanın tufanı yalnızlık korkunçtur.
Kimden? Kendimizden. İblisleşmeye giden
Günümüz insanının yalnızlaşmak, yalnız
insan iflah olmaz. O halde imtihan gerek.
kalmak diye acze düştüğü korktuğu
Cennet yeryüzünde dekor değişmesiydi.
yalnızlık işte budur. Hallac’ı Mansur’un
Esasında cennet bizim içimizde. Ancak
dediği gibi ”Cehennemi anlaşılmadığın,
cenneti harita kadastro mantığı, yahut
yalnız kaldığın yerde ara!”
ortaçağ sermayesi tapulu arazi olarak
veya zevkler salonu olarak görürsek
içimizdeki cehennemi canlandırırız.
Bugün insanlık tam manasıyla Araf’ta.
Tasavvufun cennet ve cehennem problemi
Yalnızlık kimine cennete kimine cehennem.
yok. Tasavvuf cennetin cinselleştirilmesi,
aşkın cinsiyet kimliği almasını istemez.
O nedenle herkesin cenneti de
cehennemi de kendine. Amaç Hz. İnsanı
cennetleştirmek…
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“Günümüz insanı, kendinin içinde olmadığı bir hayatı
yaşıyor ve yönsüz bir arayışının içinde kıvranıyor.”
Tasavvuf’u yaşamak gerekiyor. Yaşamak için yolculuğa
nereden başlamalıyız?
Tasavvuf insanı insanda bulma ve iç huzura erme kapısı. Kapıya gelen kim? Hiç kimse…
O halde aydına düşen sadece kendi önünü değil, insanların önlerini aydınlatmak ki yön
bilinsin. Ben de kitaplarımla ışık demeti sunmaya çalışıyorum. Tasavvuf dün ile bugün
arasındaki zaman tünelindeki ümit feneridir. “Dün dünle gitti cancağazım bugün yeni
şeyler söylemek lazım” diyen Hz. Mevlana bu sözünü sosyal duyarlılığın ümit sesini
dünden bugüne taşımak manasında söylemiştir. Güzelliği bugüne de taşıyorsan sen
“Zamanın Eri ’sin” demektir. Mademki kaybolmuşluk içindeyiz hani arayışın “Beni bul!”
sesi? İşte bu ses tasavvuftur.

Acı çekmek istemiyor ve acı çekmekten korkuyoruz.
Korktuğumuz için kendimiz dahil her şeyden
kaçabiliyoruz. İncinmemek için de yalnızlığı tercih
edenler var. Bu kaçışları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tasavvuf davranıştır. Her bir zamana
uygun davranış… Her bir yere uygun
davranış. Her bir duruma uygun
davranış; Sufilik, kafandakileri –hayali,
gerçeği, ön kabulleri, koşullandırmayıbir kenara bırakıp olabileceklerle
yüzleşmektir.
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İlk soru ile bağlantı kuracak olursak;
Günümüz insanı anlık yaşarken kendisinin,
akıl tutulması ardından da duygu vurgunu
yediğinin farkında değil. Oysa acılar
uyandırmalıydı onu kör uykulardan.
Kendinin içinde olmadığı bir hayatı yaşıyor
ve yönsüz bir arayışının içinde kıvranıyor.
Günümüz insanı insanlık tarihinde şimdiye
kadar hiç olmadığı derinlikte bir yalnızlığı
yaşıyor. Üstelik modern adı verilen bir
dönemde üstüne üstlük en kalabalık bir
ortamda. Yüreğine küs bir insanı kendisine
hatırlatacak ve onu içsel yolculuğa
çıkaracak tek çare: Tasavvuf.
Tasavvuf gönülleri imar eder, yaralı
yürekleri tamir eder. Günümüz insanı
hem yaralı hem yarasından bihaber. Hele
ki toplumsal hayat tam bir tımarhane
ortamına dönüşmüşken. Öfke toplumu
olduk. Bunda da en büyük suç payı
söylemlerinde ve eylemlerinde Rahmet
dini olan İslamiyeti nefret ve şiddet
dini gibi gösterenlerdedir. Halden
anlamayanların çiğ sözleri ümit peşinde
olanları inanç ve güvene karşı septik,
kuşkucu etti. Kuşkucu insan kışkırtmaya
uygun demektir. Tasavvuf İslamın güler
yüzüdür. Asık suratlara ve ekşi yüreklere
derman verecek olan da tasavvuftur. Bu
anlamda toplumsal travma eşiğinde olan
cinnet geçirmeye az kalan insanları terapi
edecek olan gönül dili tasavvuftur.
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Son kitabınızın adı Bişnev. Nedir Bişnev’in anlamı?
Bişnev farsça bir kelimedir. Türkçesi “Dinle!” demektir. Mesnevi Bişnev ile başlar.
Mevlana diyor ki, “Ey aşk yolcusu, ey yalanlardan bıkan, ey gönül kırklığından şikayetçi
olan, ey kendini arayan önce dinle! Dinle ki okuduğunu anlayasın, dinle ki af dilemekten
önce affetmeyi bilesin. İç alemi dinlemezsen kainat kitabını nasıl okuyup anlayacaksın.
Çok konuştun, sohbeti gıybetleştirdin. Yoruldun bunaldın yine de bulamadın. O halde
önce dinle. Aşk nedir, olmak nedir dinle ki acılarda inlemeyesin. Bulanık akan sularda
nur toplayamazsın. Dinle durul. Dinle arın. Dinle! Dinlemek birbirimiz anlamaktır,
ötekileştirmek değil. Dinlemek sevgiyi paylaşmaktır, öcüleştirmek değil.

Kitaptaki kahramanlardan biri ise Hace. “Aşığın görevi,
maşuğunun yanına değil, yarasına gelmekti” diyor Hace,
Mevlana ve Şems’in aşkından örnek verirken...
Bu bana birbirimize görevli olduğumuz ve birbirimize
geliş sebeplerimizin olduğunu düşündürdü... Beşeri aşk,
kendimizi tanıma yolculuğumuz için önemli bir basamak
diyebilir miyiz?
Kendine gelmeyen aşk adına
maşuğuna nasıl gidebilir ki?
Kendini sevmeyen maşuğunu
nasıl sevebilir. Kendini
anlamayan anlamlandıramayan
aşkı nasıl tanıyabilir? Kendi
yolculuğumuzun farkında
değilsek, yola düşmüş
sayılmayız.
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İnsanlar, birbirlerinin kanını döküyorlar. Hem de
Allah yolunda. Ve biz, o görüntüleri izliyor, o resimlere
bakıyor, nefretle doluyoruz. Nefret söylemleri, yapılan
eylemlerden daha korkunç ve ürkütücü de olabiliyor. O
zaman şöyle düşünüyorum; eleştiren insanlar ellerine o
silahı alsalar sanki aynını yapabilecek potansiyelde... Bu
öfkeyi, kini, nefreti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Allah adına nefret. Sevgi adına şiddet. Yaşanılanlar kurgusal bir senaryo değil bizzat
hakikat. Yeryüzü bir kan gölüne dönüştü. Üstelik inanç adına yapıldı bütün bunlar.
Elinde roket atar tetiğe basan adam “Allahüekber” diyor. Roketin hedefinde bir camii
var. Camiide roket yiyen cemaat, “Allahüekber” diyerek namaza duruyor. Bu neyin
cihadı, Bu öfke hangi şeytanın ıslığı?
Sokakta öfke, adliyede öfke, okulda şiddet, evde kavga… Önceden kavgaların bir
bahanesi olurdu. Şimdi kavgalar bile bahanesiz. Trafik bir nimetten çıktı, insanların sinir
ve öfkesini boşalttığı alan oldu. Spor eğlence ve keyiften çıktı, insanların birbirine diş
bilediği, yumruk sıkmaya hazır olduğu öfke gösterisi haline geldi.
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Birbirimize, yazılanlara, düşünülenlere, fikirlere,
beğenilere bile tahammül edemeyen insanlar olduk....
Bir yorumun altına çok rahatça küfür edilebiliyor.
Eleştiren kişi, eleştirdiğinin çirkinliklerini anlatırken,
çirkinleşebiliyor...
Eleştiri ağzı olanın konuştuğu yerlerde düzeltici uyarıcı etkisinden nefret ve hınç
hırlamasına dönüştü. Edep ile beslenmeyen yerlerde kuzu bile kurtlaşmaya başlar.
Ahlak dokumuz çürüdü. İhtiras ve tatminsizlik hüküm sürmeye başladı. İnsanlar iki
şey için yaşar oldu: Midem dolsun ve cinselliğim doyurulsun. Gerisinin önemi
yok. Bireysel egoizmi belli bir oranda çözmek tedavi etmek mümkün ya toplumsal
egoizm? İnsanlar öyle bir hale geldi ki bırakın başkasının derdini dert etmeyi , duacı
olmayı birinin başına bela gelse “Oh Olsun” diye sevinecek kadar kendini kaybetti. Dua
okuyan diller lanet ve beddua okur oldu.

“Acı sizi keşiş yapmaz ama keşif yapmanıza
yardımcı olur.”

Yüreğine küs bir insanı kendisine
hatırlatacak ve onu içsel yolculuğa
çıkaracak tek çare: Tasavvuf.
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Halil Cibran “Hazve
Izdırap” adlı şiirinde
“gerçekte siz,
hazzınızla ıstırabınız
arasında bir terazi
konumundasınız”
der... Acı ve Mutluluk
bir yaşam dengesi mi?
Mutluluk hepimizin
yaşamak istediği en
büyük düş ama acıya
mutlulukmuş gibi
nasıl bakabiliriz?
Acı derken neyi anlıyoruz, neyi tadıyoruz? Acı korkulası itici bir nimet değil bilakis acı
iyidir. Acıyı bal eyleyenler bize bedensel hazzın değil ruhsal tatminin zirvesini gösterir.
Acı mazoşist için hazdır ama bu acı tenseldir. Tasavvuf ruhsal dönüşümü hedefler ve bu
dönüşümün gıdası, acıdan çileden geçerek kabuk atıp hakikat mertebesine ulaşmaktır.
Acı sizi keşiş yapmaz ama keşif yapmanıza yardımcı olur. Mutluluk göreceli bir kavram.
Mesela inek için mutluluk, taze yeşil çimlerle dolu bir bahçede otlanmaktır. İnsanın
mutluluğu ise nefsin mertebelerinden en güzeline ermek, mutmain olabilmektir. Ancak
kapitalizm, pragmatizm gibi öğretiler mutluluğu elde et, mutlu ol derecesine getirdiler.
Elde edince mutlu olduk mu hayır, kavuştun heyecan bitti.
O zaman yeni heyecanlar lazım sana. Durma koş! Daha fazlası. Ondan daha fazlası…
Yetinmeyen şükretmeyen önce sahip sonra köle olan bir sonuca gidiyor insanlık.
Varoluş hikmetine ermeyene her türlü varlığın içinde bile olsa bunalımdan kurtulamıyor.
İntihar edenlere, madde bağımlılarının çoğuna bakın zengin ve herhangi dünyevi bir
eksiği olmayan şöhret, servet ve güçlü gözüken kesimler. Demek ki mutluluk cüzdan işi
değil vicdan meselesi. Vicdanı doldurmanın yolu doldur boşalt, tüket at değildir.
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Bu kitapta yine bir ilk var galiba, ilk defa bir sahabiyi
romanınıza konu ettiniz. Safvan Bin Muattal neyi temsil
ediyor?
Saffan b. Muatta iffet-i İmana, aşk-ı vefa ile asıl gidildiğini gösteriyor. Haksızlığa,
iftira mağduriyetine rağmen esas sığınılacağın Allah olduğunu haykırıyor. Günümüz
buhranına berrak bir ümit nefesi üflüyor. Dirayetin ve samimiyetin ihanet karşısında asla
mağlup olmayacağını öğretiyor. En yakınlarından da gelse bela, musibet Allah’a güvenin
seni aklaştırmaya yeter diyor. Allah’a güvenmenin yolu aşkını ona hasretmeye bağlıdır.
Ego denen illet ile mücadele etmenin formülü Saffan’ı anlamaktan geçiyor, O hiçbir
zaman ‘beni bilin’ demedi ”Allah biliyor” dedi. Saffan Hz. Nuh’u hiç unutmadı; hani
“Hz. Nuh, ellerini açmış, Allah’ım bu benim evladım niye bana inanmıyor, niye gemiye
gelmiyor, tufan olacak deyince. Allah’tan nida gelmiş: Üç kere benim dedin ya Nuh,
sana ben bir ömürlük onu verdim ki, onu adam edesin, beni tanıtasın diye. Sen benim,
benim, diyorsun.” O halde aşk benim değil, senin demekten geçer. Benliğe erişmenin
yolu”ben ben sürekli ben” diyen enaniyeti yıkıp vahdaniyete ulaşmaktır.
Bugün en ufak bir haksızlık karşısında hemen yıkılan, isyan eden insan Saffan’ı
hatırlarsa “Bu da geçer, elbet imanım var” ile teskin olacaktır. İnsanlara hap, tablet
değil aşkın nur serumunu sunmamız
gerekiyor. Cenneti başkasında
arayanın, cehennemin kendisi
olduğunu unutması kadar hazin
başka bir şey var mıdır? İçine attığın
her dert yeni bir boşluk açar. Ve
sakın aklından çıkarma bir boşluk
diğer boşluğa açılan en zayıf kapıdır.
Girdap kapılardan değil dergah
kapılarından geçmeliyiz.
Cenneti başkasında arayanın,
cehennemin kendisi olduğunu
unutması kadar hazin başka bir
şey var mıdır? İçine attığın her dert
yeni bir boşluk açar. Ve sakın aklından çıkarma bir boşluk diğer boşluğa açılan en zayıf
kapıdır. Girdap kapılardan değil dergah kapılarından geçmeliyiz.
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Kitapta 3 ana karakter var: Aylin, Cengiz ve Hace Cemil.
Üçünün acılarındaki ortak payda ne?
Üç karakter günümüz insanlarının genel özelliklerini taşıyan acı, azap ve mağduriyeti
temsil eden üç kişi. Üç ayna. Ama aynalar kırık, puslu ve kendilerini aldatılmış,
kandırılmış hisseden insanlar. Aşk sandıklarının yanılgı olduğunu anlayacaklar ve
tasavvufun “kendini bilmek” ilkesi, “Birbirimizi anlamak” prensibinde huzuru nasıl
bulduklarını, aşkın gerçeğine ermenin formülünü sunacaklar. Ötekileştirme ve
öcüleştirme kıskacında kıvranan günümüz insanının ruhsal kirlenmesini temizleyecek
olan bir süreçte üç karakter bugünün insanının sessiz çığlığını seslendiriyor. Üçünün de
geçmişi acıdan geçiyor. Mesele de acıyı bal haline dönüştürmenin nasıl ve ne şekilde
olduğunu göstermek.
Bugün maalesef ki insan zavallı bir haldedir. Aşkın 7 halinden habersizdir de ondan.
Evet insan zavallıdır. Zavallı insan. Suçumuz kadın ve erkek diye ayrılmak mı? Hakikati
ıskalayan cinsiyeti ıslıklıyor. İnsanın derdi insanlığın hakikati olmalıdır.
İnsandan büyük hakikat var mı bu
âlemde? İnsan denen meçhul. Hangi
insan? Hangi hakikat? “Bana hakikati
değil, muradını söyle.” Beyninde
milyonlarca hakikat var, ama hepsi bir
insan etmiyor. “Göklerde ve yerde ne
varsa, gören göz, işiten kulak için hepsi
birer hakikat” diyor Kur’ân. İbret olsun
diye geçmiş kavimlerin hikâyelerini
anlatıyor. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?” Bilmek önemli. Ama nereye
kadar? Her şeyi bilmek, herkesi okumak
yetmez. İman, başka türlü bir şey.
“Hidayet bir Allah vergisi.
“Kayısı çekirdeğini kabuksuz ekersen
yetişmez. Onu koruyacak bir kabuk
lâzım.” Mânâ sûrete bürünmek zorunda.
Hakikatin elbisesi olmak isterken, kendi
elbisesiz kalan bir Mecnun
42
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Mevlana ile Şems, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin
tarihin derinliklerinden gelip de günümüz insanının
yaralarına derman oluyorlar... Kitapta en çok sevdiğim bu
bütünlük oldu...
Aşıklar gök kubbe altında bıraktıkları hoş sada ile yaşarlar. Onların kabri kalben hüsn
( güzelliğin merkezidir.) Mevlana Ve Şems dostluk bağından aşk bahçesine varışın
örneğini günümüze capcanlı hala taşıyor. Almasını bilen alır. Alamayan da nasipsizliğine
yansın. Ferhat aşk- sadıkın etten kemikten temsilcisi. Aşkına vefakâr olmayan utansın.
Şirin adı üstünde cilve ve nazdan uzak. Hep niyazda. Aşkın bir adı da kadir kıymet
bilmek değil midir? Şirin bu kadrin bekleyen yolcusu. Mecnun mutsuzluğun değil bilakis
mutlu olmanın yegane yolunu gösteriyor: Mecnun’a neresini sevdin bunun deyince,
sen kadehle meşgulsün, ben içindeki şarapla uğraşırım. “Gel de benim gözümle gör.”
Mutsuz olanlara söylememiz gerek, eğer insan mutsuzsa bu dışarıdan birinin sana
yaptığı, eşinin yaptığı, karının yaptığı, arkadaşının, annenin, babanın dışarıdakilerin
yaptığı ile ilgili değil. Kendi içimizdeki kirlenmişlik bize mutsuzluk getiriyor. Mutsuzluk
oradan doğuyor, ama biz adını koyamıyoruz.

Mevlana’nın “gel!” çağrısını işte bu
nazardan anlamak gerek. O gel derken
el ayak kastetmiyor, bir mekandan
diğer mekana gelme değil bu gelme. Bu
gel daveti” Kendine gel, değişmeye gel,
benliğine gel!”
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Mecnun’daki ferasetin zerresini yaşamayan bütün
yürekler mutsuzluğun günah keçisini aramakla meşgul.
Meşgul olma! Mecnun ol ki Leyla’dan Mevla’ya yürüyesin.
Sizce Aşk nedir?
Hz. Âdem’den bu yana binlerce kez aşkın tarifi yapılmış. Edebiyat, felsefe, psikoloji,
Tasavvuf hemen hepsi de aşkın tarifini yapmıştır. Aşk bir umman tarifler ise sadece
katre. Katre ummandandır ama ummanın ta kendisi değildir. Aşkın tanımı değil tadı
aşkı ortaya koyar. Hz. Mevlana’nın kendisine aşkı soran müridine verdiği cevap bunu en
güzel anlatan bir cevaptır.
Üstad aşk nedir?
“Evlat aşkı öğrenmek midir muradın o halde ben ol da bil!” Ne güzel ne kadar enfusi bir
tariftir. Böylesi tarif için arif olmak gerekiyor. Aşk alimlerin, zahidlerin, abidlerin işi değil
ariflerin işidir ki ondan sonraki aşıklık makamına erişilebilsin.
Aşk et kemik hesabı da değil. Bunu n iyi mezbahada çalışanlar ve kasaplar bilir. Aşkın 7
hali vardır ki o halden hale geçenler perdelerden sirete ulaşır. Aşkın 7 Hali Bişnev kitabı
bunun için doğdu. Sahte, yapay tutkuya yapışık beğeniye bulanık duyguların hakiki aşk
olmadığını anlatmak gerekiyordu.

uzaklık
adını daha duymadım
son çan sesi kadar uzağız.
halbuki,
boyumuz uzun, omuzlarımızda bulutlar
olduğu zamanlardı ve
arada bir karıştırıyorduk yıldızları.
Salih MALAKCIOĞLU
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TULUYHAN UĞURLU İLE
HAYDARPAŞA’DA GÜN BATIMI
“Dünya Başkenti İstanbul” 10. Yıl konserleri
Haydarpaşa Garı’nda Başlıyor
Gün batımında Haydarpaşa… Tuluyhan Uğurlu, “Dünya Başkenti İstanbul” isimli eserinin
10. Yıl konserlerine, İstanbul’un en önemli simgelerinden birinde Haydarpaşa Garı’nda
başlıyor. 13 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’da gerçekleşecek konsere konuk olanlar,
İstanbul’un en güzel siluetini, gün batımında, Haydarpaşa sahilinden izleyecekler.
Uğurlu’nun yepyeni bir sunum ve özel müziklerle “Dünya Başkenti İstanbul” isimli
eserini seslendireceği konser şu anda hiçbir trenin kalkmadığı gar binasının geniş
peronlarının olduğu bölümde gerçekleşecek.
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“10 yıl önce İstanbul için bir düş kurmuştum. İstanbul Bizans ve Osmanlı devletleri
zamanında döneminin dünya başkenti olmuştu. Ben de iki kez başkent olan İstanbul
için bir düş kuralım ve İstanbul’un tekrar zirveye çıkması için sinerji oluşturalım, diye
yepyeni bir eser yazmıştım. Bugün İstanbul 10 yıl öncesi hayallerimizde bile olmayan
bir noktada, dünyanın hayran olup, akın akın geldiği bir düşler şehri… Eseri yazışımın
10. Yılında dinleyicilerimden düşlerini sürdürmelerini istiyor ve genç sanatseverlerle
buluşacağım konserlerle projemi yarına taşıyorum.”
Dünya Başkenti İstanbul’un 10. Yıl konserlerinin ilki Haydarpaşa Garı’nın büyük
peron alanında gerçekleşiyor. Şu günlerde sessizce trenlerle tekrar buluşacağı günleri
bekleyen tarihi gar binasında gün batımını izlemeye, müziğin kanatlarında İstanbul’u
yaşamaya hazır mısınız?
Tuluyhan Uğurlu Haydarpaşa’da Gün Batımı
13 Eylül Cumartesi Saat 18.00

Konserde izleyeceğiniz görsel sunumun kısa bir bölümü için;
http://www.youtube.com/watch?v=qQoK4N491Lc
Tuluyhan Uğurlu’nun ilk dinletisini 2004 yılında verdiği “Dünya Başkenti İstanbul” isimli
eseri, 10 yıl içinde 350’nin üzerinde konserde seslendirildi. Albümü ile de rekorlara imza
atan eserin ilk icrasının 10. Yılında Tuluyhan Uğurlu, bu başyapıtı tümüyle yeniliyor,
yeni melodilerle zenginleştiriyor. Görsel sunumda bu kez İstanbul’un dünü kadar yarını
da anlatılıyor. Konserin finali, Tuluyhan Uğurlu’nun düşlerindeki İstanbul’u anlattığı
fantastik bir bölümle sonlanıyor…
Tuluyhan Uğurlu, İstanbul için yazdığı çok sevilen eserinin konserlerine yıl boyunca
devam edecek. Uğurlu, 10 yıl içinde İstanbul için çok şey değiştiğini, eserin yazıldığı
yıllarda 10 yaşında olan çocukların şu anda 20 yaşında olduğunu söylerken sözlerini
şöyle sürdürüyor:
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Rumi Project
ile Şems’e
Dair…
Aslıhan UĞUR

@EditoClementine

“Kendine Gel, Yepyeni Bir Söz Söyle de Dünya Yenilensin! Sözün
Öylesine Bir Söz Olmalı ki Dünyanın da Sınırını Aşmalı… Sınır
nedir, ölçü ne? Bilmemeli!..” der, Mevlana Celaleddin Rumi…
Söylediği gibi de olur, tüm dünyayı kucaklar sözleri… Sımsıcak
sarar her dilden, dinden, ırktan insanı. Kimlerin gönül tahtına
oturmamıştır ki, sözleriyle… Onun sözleri film olur, resim
olur, ders olur yaşamımıza… Her insani olayda ve durumda
ağzımızdan dökülüverir bir çırpıda… İşte Mevlana’ya ve sözlerine
daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu yüzyılda, Rumi’nin sözlerini
kendi besteleri ile buluşturan farklı bir müzik topluluğundan
Rumi Project’ten bahsetmek istiyorum sizlere…
Rumi Project ile tanışmam 2011 yılının ikinci yarısıydı. Çalıştığım gazetenin sahibi, beni
yanına çağırıp heyecanla dinletmişti, “Bu Ayrılık” isimli besteyi… Odadan içeri girdiğimde
duyduğum müziğin tınısı patronumun bana çok güzel bir haber vereceğini söylemişti
bile… Nitekim de öyle oldu! “Aslı, al bu albümü dinle! Sonra bu muhteşem insanlarla
söyleşi yap” dedi.
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Rumi Project’in Kurucusu Akan Taşkolu ile ilk kez yukarıda bahsettiğim andan sonra
tanışma fırsatı buldum. Güzel bir söyleşi yaptık, haberimizi yayınladık. Sonra Rumi Project
son hız çalışmalarına devam etti ve geçtiğimiz günlerde 2014 yılının sonlarına gelmişken
yepyeni albümlerini hazırladıkları haberini aldım! Yepyeni bir yıla yepyeni albümle merhaba
diyeceklerdi. Hemen kolları sıvadım, Akan Bey ile yeniden iletişime geçtim ve siz Martı
Dergisi okurları için yapmak istediğim söyleşi randevumu aldım.
İlk albümleri “Bu Ayrılık” ile Mevlana sözlerine beste yaparak gönüllerimize taht kuran
Rumi Project ile ikinci albüm çalışmaları arifesinde Martı Kanadında, bu sefer Şems tadında
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Akan Bey, Merhaba! 2011 yılındaki son karşılaşmamızdan bugüne Rumi
Project neler yaptı?
2011’den sonra Rumi Project, gerek TV’de gerekse radyoda çok fazla bir yer bulmadı.
Sadece yazılı basında haberlerimiz yayınlandı. Tabi medyanın kendi içerisinde gruplaşması
olduğu kanaatindeyim. Bir rant durumu söz konusu. Bunun üzerinden hareket ettiklerini
düşünüyorum. Medyanın görsel ve işitsel alanında yer almamamızı buna bağlıyorum.
Onun dışında butik çalışmalara imzamızı attık. TRT, Yön FM gibi mecralarda yer aldık.
Canlı performanslar gerçekleştirdik. Çok büyük konserler veremedik ama çok sayıda yerel
konserlerde yer aldık. İstanbul genelinde bir takım organizasyonlarda vardık.
Peki, hemen konusu geçmişken sormak istedim. Bu butik konserler arasında
şehir dışında sahne aldınız mı?
Hayır, İstanbul konserleri gerçekleştirdik. Yalnız Soma Faciasından sonra yine Soma
yararına bir organizasyonun içerisine girdik. Bursa’da gerçekleşecek olan bu konser bir aksilik olmazsa bu ayın 20’si gibi gerçekleşecek. Tüm geliri Soma mağdurlarına bağışlanacak bir konser. Onun için de faaliyetlerimiz sürüyor. Bunların haricinde
Kadıköy yakasında bir otelle çalıştık. Sonra Bahar Partileri başlığı altında Avusturya
Konsolosluğunun organize ettiği Avusturyalı Liseliler konserinde yer aldık. Zannediyorum, önümüzdeki dönemlerde de yine aynı organizasyonlara devam edeceğiz. Çünkü
müziğimiz ve performansımız büyük ilgi gördü.
Neden şehir dışı konserlerinde yer almadınız, bunun nedeni nedir?
Aslında şehir dışında da yer almak istiyoruz. Fakat bunun pazarlama tekniğini bilmekle
alakası olduğunu düşünüyorum. Belki de bizim yaptığımız müzik ile o yöredeki insanların müzik anlayışının örtüşmediği yorumunu da katabiliriz. Bununla da ilişkili olabilir.
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Aslında sizin söyleminizin aksine örtüştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.
Çünkü etrafımda 2011 yılından bugüne albümünüzü kime dinlettiysem
hiç olumsuz bir tepki almadım. Entelektüel ve etkileyici hatta dinlendiren
bir tarzınız olduğunu düşünüyorum. Tamam, piyasa müziklerinin dışında
bir müzik anlayışınız var ama artık insanlar çok fazla o piyasa müziklerini
dinlemiyor. İstedikleri gerçekten müzik dinlemek, bence… Peki, yapımcı
müzik şirketinin pazarlama anlayışı ile bir bağlantısı olabilir mi?
Mesela sevindirici durumlar da oldu. Amerika’dan bizi duyup, dinlemek için gelen
misafirlerimiz de oldu. Dünya genelinde dinleyicilerimiz ve sevenlerimiz var. İnternet
üzerinden de çok olumlu mesajlar geliyor. Pazarlama konusuna gelince evet, bu
söylediğiniz doğru olabilir. Çünkü bununla ilgili bir departmanımız bulunmuyor,
şirketimizde. Bu anlamda eksiklikleri olduğunu söyleyebilirim. Kendi kendine yürüyen bir
durum oluştu ama biz bundan yine de çok şikayetçi değiliz. Yine de diğer yapımcılardan
gelecek tekliflere de her zaman hazırız.
Diğer müzisyenlerin sponsor bağlantıları oluyor. Sizin sponsor bağlantılarınız
nasıl, bununla ilgisi olabilir mi?
Evet, genellikle bu da çok büyük bir etken... Sponsorsuz hareket ettiğimiz için
çalışmalarımız yavaş ilerliyor, bu yüzden maalesef dinleyicilerimizle buluşmamız uzun
aralıklarla oluyor...
Gerek Kültür Bakanlığına gerekse belediyelerin kültür dairelerine başvurduğumuz
halde olumlu neticeler alamadık sponsorluk anlamında bir yardımları olmadı, yalnızca
tebrik ettiler, beğenilerini ilettiler, fakat nedense gerek özel firmalardan gerekse kamu
kurumlarından bir destek görmedik...

Aslında çok beğenilen, duyulduğunda insanları hem dinlendiren hem de
mutlu eden bir müziğiniz var…
Evet, Türkiye’deki yapımcılar hangi müziği öne çıkarırlarsa insanlar da o müziği
dinlemek durumunda kalıyor. Yine piyasa müziği yapmamamızla bağlantılı gelişen bir
durum… Gerçi çok da bu durumu anlamış değilim. Belki de bildikleri bir şeyler vardır.
İlk albümde Mevlana sözlerine beste yapmış olmanız, insanların algısında
tasavvuf müziği yapıyorsunuz gibi şekillenmiş olabilir mi, Müziğinizin esas
tarzı ne?
Aslında ilk bakışta insanların algısında bir tasavvuf ve sufi müziği izlenimi vermiş
olabiliriz. İnsanlarda bununla ilgili bir önyargı oluşmuş olabilir. Halbuki biz tam
anlamıyla tasavvuf ve sufi müziğini ön plana çıkarmıyoruz. O geleneklerin dışında batı
ezgilerini de harmanlayarak var olan bambaşka müzik tarzına sahibiz. Önyargıdan önce
dinlenilmemiz gerektiğini savunurum. Çünkü dinleyen herkesin farklı bir tarzla müzik
dünyasında var olduğumuzu bildiğinden eminim.
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O halde kulağıma gelen mis gibi yeni albüm çalışmanız olduğu haberi var.
İkinci albüm hazırlıkları başladı, devam ediyor sanırım. Öyle değil mi?

O halde Şemsi Tebrizi’ye ithaf edilmiş, onun sözlerine beste yapılan tek ve ilk
proje bu ikinci albümünüz olacak…

Evet, ikinci albüm çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Hatta teorik anlamda
tamamladık bile diyebilirim. Beste, düzenleme ve aranjeleri tüm eserlerin hazır
durumda.

Evet, Türkçe ağırlıklı fakat önceden de belirttiğim gibi bir tanesi İngilizce bir tanesi de
Fransızca olmak üzere toplam 10 şarkıdan oluşuyor. Tabi bunu tamamlayabilmek ve
bu kadar önemli iki insanın eserlerini ele alarak müzik yapmak oldukça zor bir çalışma
ortamını doğuruyor. Hata yapmamak adına ve bu iki değere hakkını vermek adına çok
ciddi bir araştırma içerisine girdik. Bunu devam ettirmek ve nerede bırakacağını bilmek
çok önemli detaylar. “Şems’e Dair” bizim ilk albümümüzün biraz daha ötesinde bir
çalışma oldu. İnsanları çok şaşırtacak bir albüm ile geliyoruz.

Peki, taptaze Rumi Project albümünde yine Mevlana sözlerine bestelerinizle
mi eşlik edeceksiniz, yoksa başka bir sürpriziniz var mı dinleyicilerinize?
İkinci albümümüzde öncelikle çeviri çalışmalar var. İngilizceden çevrilen yine
Mevlana’ya ait sözler. Örneğin Fransızcadan çevrilen bir takım eserler var. Bunlar da
Şems-i Tebrizi’ye ait eserler. Şimdi söylediğim gibi ikinci albümde şemse dair olacak.
Mevlana sözleri de var ama ağırlıklı olarak bu albümümüzde Şems-i Tebrizi’ye ağırlık
verdik. Biz Rumi Project’in ilk albümünde belki de müzik tarihinde bir ilk olan Mevlana
sözlerine besteler yaptık. Biliyorsunuz esas hikayenin ve Mevlana’nın hocası Şems’tir.
Ve bu projemiz Şems Tebrizi’ye dair müzik anlamında yapılan tek proje… Mevlana’ya
bizim dışımızda da birkaç müzisyen albümlerinde yer vermişti. Fakat Şems için aynı şeyi
söylememiz mümkün değil.

Diğer albümlerde de buna benzer sürprizler olacak gibi geliyor…
Evet, biz müzik yoluna düşün dünyasının çok büyük isimleri ile yola çıktık. Mevlana ve
Hocası Şems-i Tebrizi… Şimdi bundan sonraki ilerleme sürecimizde de yine bu iki büyük
insanla beraber Hacı Bektaş-i Veli ve Yunus Emre ile yolumuza devam etmek istiyoruz.
Bu dört büyük insanı ortak bir projede buluşturmak, diğer hedeflerimizin içinde en
önemlisidir.
Yeni albümde grup üyeleri ile yola devam ediyorsunuz, peki yeni isimlerle
karşılaşacak mıyız?
Yeni albümde yeni gelişmeler olacak tabi.
Saint Benoit Öğretmenlerinden Sayın Uğur
Aktaş’ın emeğini de unutmadan söylemek
istiyorum. Daha önce tiyatro çevirileri
yapmış, çok değerli bir isimdir. Çok derin
araştırmalar içerisine girerek çevirilerimizi
yaptı ve yorumladı. Bu ve diğerlerini aslında
dinleyicilerimize sürpriz olması açısından
söylemek istemiyorum. Bazı ünlü isimlerden
misafirlerimiz olacak diyebilirim.
Tahmini olarak yeni albümü ne zaman
dinleyebiliriz?
Çok büyük bir aksilik çıkmazsa 2015
başlarında dinleyebilecekler…
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Soma, Çocuklar Gülsün Diye
Anaokulu’na Kavuşuyor.
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Yalnızca kahramanlarının bağışlarıyla ayakta duran Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin
Türkiye’nin dört bir yanında yapmaya devam edeceği anaokullarının yapımına katkıda
bulunmak isterseniz CGD yazıp Turkcell 1234’e veya Vodafone-Avea 2345’e SMS
gönderebilirsiniz. (5 TL+2 SMS olarak ücretlendirilir.)
Çocuklar Gülsün Diye Derneği için bağış yapabileceğiniz banka bilgileri ise şöyle:

Sanatçı Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği,
şu günlerde heyecanlı bir hazırlık içinde. Dernek, yeni eğitim-öğretim döneminde
Manisa Soma’da bir anaokulu açmaya hazırlanıyor. Çocuklar Gülsün Diye Derneği
kahramanlarının bağışlarıyla şimdiye kadar Tokat, Mardin, Trabzon Vakfıkebir, Erzurum,
Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale Eceabat,
Kars, Trabzon Of, Tekirdağ, Çanakkale Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya, Bursa
ve Antalya‘da olmak üzere toplam 22 anaokulu inşaatını tamamlayıp, Milli Eğitim
Bakanlığı’na teslim etti.

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

2011 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ihtiyacı olan
illerde anaokulları açarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı
hedefliyor. Anaokulu açılacak bölgeleri, bölgedeki okul öncesi çağında çocuk sayısını
da göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile
birlikte hareket eden Çocuklar Gülsün Diye Derneği, olumsuz sosyal olayların ardından
o bölgelerdeki çocuklara ulaşmayı da öncelikli sayıyor. Bu kapsamda Van depremi ve
Bilge Köyü katliamının ardından Van ve Mardin’de de anaokulları açan dernek, son
olarak 13 Mayıs’ta Soma’da meydana gelen kazanın ardından Soma’da da bir anaokulu
açmak için gerekli çalışmalarını tamamladı. Tamamı gönüllülerinin bağışlarıyla yapılan
Manisa Soma Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nun açılışı Eylül ayında yapılarak Milli
Eğitim Bakanlığı’na devredilecek. 100 çocuk kapasiteli anaokulunun bahçesinde bir
oyun parkı da bulunuyor.
Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Sanatçı Gülben Ergen konu hakkındaki
görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: “Mayıs ayında Soma’da yaşanan maden faciasının
ardından Soma’yı ziyaret ettiğimde, oradaki annelere çocuklarının gelişimlerine
katkıda bulunacak, hayatlarına renk getirecek bir anaokulu açacağımıza dair söz
vermiştim. Ne mutlu ki; derneğimizin kahramanları çağrımıza duyarsız kalmadılar ve
biz bir anaokulu yapacak kadar bağış toplayabildik. Gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık
ve 23. Anaokulumuz Eylül ayında Soma’da açılıyor. Verdiğimiz sözü tutmanın haklı
mutluluğunu bize yaşatan tüm kahramanlarımıza teşekkür ederiz...”
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Kıyaslayalım mı,
Kıyaslamayalım
mı?
Zeynep Kıyak
@zeynepscutari

Henüz dilimizde karşılığı tam olarak benimsenmemiş olsa da,
benchmarking; örnek alma ve en çok da “kıyaslama” olarak
Türkçeleştiriliyor. Örnek alınacak yerin, markanın veya
referansın belirlemesi anlamına da gelen benchmarking, ‘bir
işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa
sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi
teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri
kendi işletmesinde uygulaması’ şeklinde de tanımlanıyor.
İlerlemeyi hedeflemelidir. Çünkü bir yönetici, yaptığı yatırım
bilgisini kıyaslama ile öğrenir. Rakip bir şirket ile karşılaştırma
yapılmasının yanında, belli tecrübelerle onaylanmış ve başarısı
kanıtlanmış bir işlemi, organizasyona adapte işlemlerini esas
alan sistem düzenleme…
Benhmarking;
Taraflar arasında ortak ve karşılıklı bir
yararlanmaya dayanmalı,
Benchmarking’de yani kıyaslamada esas
olan sürekli gelişim, olumlu bir yaklaşım ve Kapsamı tümüyle belli olmalı,
Akla uygun şekilde ölçülebilmeli,
uygulamalara yönelik olmasıdır.
Peki Benchmarking’in özellikleri neler?

58

59

alternatif İK sözlüğü
İlerlemeyi hedeflemelidir.
Çünkü bir yönetici, yaptığı yatırım bilgisini
kıyaslama ile öğrenir.
Rakip bir şirket ile karşılaştırma
yapılmasının yanında, belli tecrübelerle
onaylanmış ve başarısı kanıtlanmış bir
işlemi, organizasyona adapte işlemlerini
esas alan sistem düzenleme işlemidir.
Tarihçesi:
1970’lerde “benchmark” sözcüğü, teknik
bir anlamı ifade etmenin ötesinde yeni
anlamlar kazanmış ve “benchmarking”
şekliyle iş dünyasına transfer olmuştur.
İşletme literatürüne, daha iyi bir
uygulamayı hedef alarak, buna yönelik
karşılaştırmaları ve uyarlamaları içeren
bir yönetim anlayışı olarak yerleşmiştir.
Benchmarking kavramının ana çıkış
noktası her işletmenin diğerinden iyi
durumda olan en az bir yönü olduğu
ve bu yönün kullanılmasıyla verimliliğin
artırılabileceği mantığına dayanmaktadır.
Aslında Japonya’da benchmarking’e
eşdeğer olan kavram “Dantatsu” adını
almakta ve “en iyinin en iyisi” anlamını
taşımaktadır.

60

Martı Eylül 2014
Bir Örnek:
Toyota’nın kurucusu, oğlu Eiji Toyoda’yı
General Motors, Ford gibi otomobil
devlerini incelemek üzere A.B.D.’ye
göndermiştir. Eiji Toyoda sadece bu
işletmeleri ziyaret etmekle kalmamış,
süpermarketlerde bile gözlemlerde
bulunmuştur. Süpermarketlerde
boşalan rafların geceleri hızla ve ihtiyaç
doğrultusunda doldurulmasından etkilenen
Toyoda, Japonya’ya dönüşte “just-in-time”
ya da tam zamanında üretim, sıfır stokla
çalışma olarak adlandırılan sisteminin ilk
uygulamalarını başlatmıştır.
1980’lerden sonra başta ABD olmak
üzere bütün batıda yaygınlık kazanan
benchmarking yöntemi, bugün de dev
işletmeler tarafından kullanılmaktadır.
Bunların başında ise Dell Computer
ve General Electric (GE) gibi şirketler
gelmektedir.

Benhmarking’in uygulama kuralları ise şunlardır:
•
Hukuka uygun bir şekilde çalışmak
•
Almış olunan bilgi kadar diğer şirkete bilgi vermek
•
Gizliliğe saygılı olmak
•
Bilgiyi şirket içinde tutmak
•
Benchmarking ilişkilerini kullanmak.
•
İzinsiz alıntı yapmamak
•
Baştan hazırlıklı olmak
•
Beklentileri anlamak.
•
Beklentilere uygun olarak hareket etmek.
•
Dürüst olmak
•
Hedef doğrultusunda hareket etmek.
Söz gelimi, bir perakendecinin, muhtemelen rekabet içinde olunmayan başka bir
şirketin işletmesini inceleyerek,örnekten öğrenmesi,bunu kıstas alması şeklinde de
özetleyeceğimiz Benchmarking’in üst yönetimden destek görmesi için şirket içinde çok
iyi tanıtılması gerekir. Bu tanıtımlar şu adımları içermelidir:
•
Öncelikle üst yönetime Benchmarking konusu ve faydaları hakkında bir anlatım
yapılmalı;
•
Maliyet analizi içeren bir model oluşturmalı,
•
Başarıyı garantileyici bir pilot marka seçilmeli, bunlar yönetime rapor edilmeli,
•
Çalışma sonucunda tavsiye edilen değişikliğinin yapılması,
•
Uygulamanın sonuçları da pilot pmarkaya veya projeye uygun olmalıdır.
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Kısaca literatür taramasından bahsettiğim Benchmarking, ülkemiz şartlarında şöyle
algılanmaktadır:
Bir işletmenin kendi sektöründen veya dışından (Rakibi olmamak kaydıyla) başarılı
bir kuruluşu referans alarak karşılaştırma yapması ve daha iyi olmaya çabalamasıdır.
Aynı sektörde çalışan şirketlerin birbirlerinin ürünleri üzerinde yaptığı inceleme, piyasa
araştırması, pazarlama taktiklerinin belirlenmesi gibi etkinlikler; bir şirketin rakiplerinin
üretimden yönetim şekline kadar tüm yöntemleri detaylı olarak incelemesi ve kendi
şirketine adapte etmesidir.
Genellikle pazarlama derslerinde okutulan
örneklerdeki Pepsi’nin Coca Cola’yı takip
etmesidir. Mesela Coca Cola, “Zero” adlı
ürünü çıkarıp, iyi bir satış grafiği elde
edince, Pepsi de “Max” adlı ürünüyle
piyasadaki yerini almıştır. Benzer yaklaşımı,
ülkemizde Ülker, kendi içindeki iki markayla
sürdürmektedir. Ülker Bizim, Knorr’u; Ülker
Cafe Crown ise Nestle’yi takip etmektedir.
Bir anlamda, kalite yönetimi ve iyileştirme
tekniği olan Benchmarking yöntemi, iyi
değerlendirildiğinde, bir firmanın kendi
sektöründeki diğer şirketlerle arasındaki
durumunu görmesini sağlar.
Yani; Benchmarking, başka bir firmanın ya da markanın bir yönden bizimkinden daha
iyi olabileceği gerçeğini kabul etme mütevaziliğidir. Onu nasıl yakalayıp, geçebileceğini
öğrenme ve deneme ustalığına da sahip olmaktır.
Çünkü, “Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam, başkalarının da aklını kullanır” …
Kaynak: YTÜ ders notlarından yararlanılmıştır.
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Gregersen’in Katalitik Sorgulama yönteminin detaylarına girmeden önce kısaca katalitik,
kataliz, katalizör vb. ne anlama geliyor ona bakalım:

Katalitik
Sorgulama

Kelimeler Yunanca kökenli. Kimyasal bir reaksiyonun hızını arttıran veya yavaşlatan
maddelere katalizör, bu maddelerin eyleme geçtiği sürece de kataliz deniyor. İl kez
1835’te İsveçli kimyacı Jöns Jakob Berzelius tarafından kullanılmış. Katalizör olan madde,
kimyasal reaksiyona giren maddelerin bağlarını çözücü etki yaratıyor. Böylece reaksiyonun
hızlanmasını ya da yavaşlamasını sağlıyor. Hızlandıranlara pozitif, yavaşlatanlara negatif
katalizör dense de katalizörlerin çoğu reaksiyon hızını yükseltiyor. Katalitik işlemler modern
sanayide petrol türevi ürünlerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılıyor Aşağıda
anlatılan teknik de doğru soruları bulma sürecini hızlandırıyor…

Ufuk Tarhan
@futuristufuk

“Daha iyisini nasıl yapar, nasıl daha başarılı ve mutlu
olurum?” arayışlarına yazılan reçetelerin en başında daima “iyi
sorgulayıcı” olmak yazıyor. Tam bunu yazmasa da ilk yazanı
da son yazanı da kurcaladığınızda altından bu mesele çıkıyor;
“doğru sorgulamak için doğru soruları sorma becerisi”…
Bu konuya en çok kafa yoranlardan biri de
Hal Gregersen. “Inovasyoncunun DNA”sı
kitabının yazarı, her gün 4 dakika daha
iyi soru sormaya odaklanın diyen 4-24
project in kurucusu. Gregersen benim de
sıkı fanlarından olduğum bir inovasyon ve
liderlik Profesörü. Bu videosunu izlemenizi
hararetle öneririm.
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Gregersen diyor ki;
- Yirmi yıldır, en tepeden en alta; CEO
seviyesinden, en temel görevlilere
kadar, çeşitli ekiplerle, yüzlerce çalışma
yaptım. Tamamen farklı perspektif ve
çözümlere yol açacak, rafine sorgulamaya
yarayacak bir sistematik bulmaya çalıştım.
Sonunda 5 adımdan oluşan, hem iş
hem özel hayatımızdaki sorunları etkin
biçimde çözmek için kullanabileceğimiz
ve bildiğimiz sorgulama alışkanlıklarımızı
değiştirecek “Katalitik Sorgulama” dediğim
bir teknik geliştirdim…

5 Adımda Katalitik Sorgulama:
1. Adım: Bir tahta, flip-chart ya da büyükçe bir beyaz kâğıt alın, kalabalık bir grup
çalışmasında iseniz mutlaka ayağa kalkın. Enerjik olun, herkesi en iyi, en farklı, en yaratıcı
soruları sormak için odaklanmaya davet ve teşvik edin. Bunu iyi yapmak için herkesten
kafasını resetlemesini, düşüncelerini temizlemesini, ön yargılarını, filtreleri kapının dışında
bırakmasını isteyin. Yeni fikirler, ancak taze düşüncelerle oluşur. Buna dikkat çekin.
2. Adım: Ekibi düşünsel ve duygusal olarak
etkileyen, hem kafalarını hem yüreklerini
meşgul eden bir problem seçin. Eğer kimseyi
ilgilendirmeyen bir konuya odaklanılırsa
bir sonraki adım etkisiz olur. Optimistlerin
“fırsat” dediği, çoğunluğun “problem”
olarak gördüğü konunun, gerçekten merak
edilen ve yanıtı bulunamamış bir mesele
olup olmadığından emin olun. Katılımcıların
gözünde ilgi, heyecan varsa ilerleyin, yoksa
başka bir problem seçin.
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3. Adım: Einstein’dan Jack Dorsey’e kadar sarsıcı, dönüştürücü buluşlar yapan herkesi
söylediği şey şudur “sorgulama her şeydir!” Onun için sadece sorguya odaklanın ve
odaklanılmasını sağlayın. Katılan herkesin görmesini sağlamak için gruptan bir kişiye,
çıkan her soruyu yazma görevi verin. Bu aynı zamanda derin, etkin sorgulama için
daha çok, daha ve daha yaratıcı soru bulmak güdüsünü, katılımcılar arasında rekabeti,
yarışma duygusunu tetikleyecektir. Süreç ilerlerken soruları açıklatmayın, haklarında
yorum ya da yanıt almayın. Unutmayın, bu adım sadece ve devamlı soru üretmek için.
Bunun kesilmesine dağılmasına izin vermeyin. Buna 50, 75 soru toplanıncaya kadar
devam edin. Genellikle 35 soru civarında grup tıkanır. Çoğu kişi “bitti, tamam artık,
kafam boşaldı, soru üretemiyorum” der. Bu aşamada sakın yılmayın, vaz geçmelerine
izin vermeyin, zorlayın! Daha zorlayıcı ve yaratıcı sorular, sabır ve dayanıklılıkla, bu
eşikten sonra gelir. Grubun soruları tamamıyla tüketmesi ortalama 10–20 dakika alır.
İyice tıkandıklarından emin oluncaya kadar, sonuna kadar gidin.
4. Adım: Geriye çekilin ve soruları inceleyin, ayıklayın. Grubun gerçekten yanıtını
bilmediği ve çözüm aramak için heyecan duyacağı en zorlu 5 soruyu seçin. Bu
sadeleştirmeyi kendiniz de yapabilirsiniz, kısa bir work-shop’la da belirleyebilirsiniz.

5. Adım: Yanıtlanması gereken en önemli sorular, yani çözüm bulunması gereken
problemler belirlendiğine göre; bu adımda hiç vakit kaybetmeden yanıtları bulmak için
neler yapılması gerektiğini belirleyin. Sorular kendi başlarına çok zekice ve kışkırtıcı
olabilirler, ancak yanıtlanmazlarsa asıl amaca hizmet etmezler. Çözümler, yanıtlar için
sistematik gözlemler, araştırmalar yapmaya hemen başlayın. Bunun için son adım
olarak grupla ya da kendiniz neler yapmanız gerektiğini listeleyecek, soruları ve
yanıtlarını bulun. Yeni fikirler bulmak üzere birlikte çalışılan inovasyon gruplarıyla mı
buluşulacak, yaratıcılık networkleriyle mi irtibata geçilecek, beyin fırtınası çalışmaları
mı yapılacak? Ne zaman, nerede, nasıl, neler, kimlerle yapılacak? vb. bu soruları
ve yanıtlarını belirleyerek yanıtlara doğru ilerleyin. Bıkmadan, usanmadan her türlü
kaynağı zorlayarak soruna her seferinde daha da iyi çözümleri keşfetmeye odaklanın.
Eğer gerekiyorsa, daha derin içgörü geliştirmek için Katalitik Soru Sorma sürecini,
yeniden kurgulayın ve uygulayın.
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Sorgulama Katalizörü Olmak…
5 adımlık Katalitik Sorgulama yönteminin son World Economic Forum (Dünya Ekonomik
Forumu) çalıştaylarından birinde de kullanıldığını belirten Gregersen, adeta turbo-şarjla
çalışan grupların 20-25 dakikada, yepyeni açılımlar sağlayacak sonuçlar elde ettiklerini
anlatıyor.
Sonuç; kuru kuruya soru sormak değil de “sistematik sorgulama becerisi” inovatif,
gelecekçi liderlik için son derece güçlü, gerekli bir araç ve Katalizör Sorgulama günlük
işlerde de rahatlıkla uygulanabilir ve hatta mutlaka uygulanması gereken tılsımlı bir
geliştirici, etkin bir yöntem...
Hem kişiliğinizin hem kariyerinizin ve de liderlik becerilerinizin gelişmesi, yükselmesi
hem de bunları kullanarak daha iyi bir gelecek inşası için sorgulama adalelerinizi daima
çalıştırın. Körelmesine izin vermeyin… Yaşamsal atılımlar yapabilmek için Katalitik
Sorgulama tekniğini hayatınızın har aşamasına, her adımınıza yerleştirin, Katalizör
Sorular uzmanı olun.

midas
dokunma bana midas
demesine kalmadan son kelebek,
ağır geldi bu dokunuş.
Salih MALAKCIOĞLU
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LOOK-UP

( YUKARI BAK!)
Başak Tecer
@basaktecer

Son dönemde sosyal medyada dolaşan ve 45 milyon kişi
tarafından izlenen Look Up’ı seyrettiniz mi?

Look up, Garry Turk isminde 27 yaşında bir genç tarafından hazırlanan ve izlenme
rekorları kıran bir kısa film.
İzlemeyenler için: http://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY
Filmde sosyal medya hakkında yaptığı sentez; ilişkilerimizin geldiği durumu açıkça
ortaya koyuyor.
Yaklaşık 5 dakika süren bu kısa film; aslında hiç tanımadığımız kişilerle dolu Facebook
ya da Twitter hesaplarımızın, kendimize yaratmaya çalıştığımız illüzyonların geldiği
boyutu anlatıyor.
Sosyal medya; belki de yıllarca tanıdığımızı sandığımız kişilerin farklı ve akıl almaz
boyutlarını görmemizi de sağladı. Ne dersiniz?
Garry; sosyal medyayı enformasyonun dibe çöktüğü zengin açgözlü bir dünya diye
tanımlıyor. Ego, kibir ve pazarlama dünyası…
En iyi taraflarımızı gösterdiğimiz, ama duygularımızı kenara bıraktığımız bir dünya.
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Paylaşımlarımıza kaç kişinin “like” yaptığı ya da “retweet” ettiği ile ölçümlediğimiz bir
sosyalleşme.
Hatta artık doğum günlerinde arkadaşlarımızı aramamıza, onlara küçük sürprizler
sunmamıza filan da gerek kalmadı. Zira hazırı var sosyal medyada . Mesajı yaz, yanına
bir pasta ya da çiçek koy olsun bitsin.
Hatta cenazeye bile gitmeye gerek kalmadı. Taziye mesajlarını yaz. Kim girecek bu trafiğin
içine, ne gerek var?
Bu denli iletişim çağında iletişemiyoruz. Gittikçe yabancılaştığımız sahte cennetlerimizin
içinde kapana sıkıştık, kaldık. Kendi yaratığımız ve adını modernleşme diye koyduğumuz
bu labirentin içinde peynir arayan fareler gibiyiz.
Peki peynirin adı ne?
Sevgi…
Buraya kadarını biliyoruz. Peki ne yapacağız dediğinizi duyar gibi oluyorum.
Öncelikle sürekli yalnızlığın bir özgürlük değil, aslında bir problem olduğunu kabul
etmemiz gerekiyor galiba. Ve yalnız kaldığımızda vaktimizi neyle geçirdiğimize bize ya da
başkalarına değer katan, üretken işler yapıp yapmadığımıza bakmamız.

Dostlarımızla birlikte olduğumuzda tüm iletişim araçlarını kapatmaya ne dersiniz?
Özel günlerde sms mesajı çekmek yerine, ziyarete gitmeye ya da en azından bir telefon
açmaya?
Ara sıra sadece birbirimizi görmek için büyüklerimizin yaptığı gibi çay günleri düzenlemeye?
Veya çocuğumuzu sinemaya götürürken, arkadaşımızın çocuğunu da alıp, birlikte gitmeye?
Zevkle pişirdiğimiz yemeği paylaşmak için komşularımızı davet etmeye?
Şehrin bilmediğimiz yerlerini keşfetmek için günü birlik kültür turuna çıkmaya ve hiç
tanımadığımız insanlarla tanışmaya?
Tatilimin 1 haftasında teknede kaldım. Ne cep telefonu vardı ne internet. Açıkçası yapamam
gibi gelmişti. Ama öyle olmadı. Teknede dünyanın farklı yerlerinden, kültürlerinden gelmiş
insanlarla harika sohbetler yaptım. Denize daldım saatlerce. Müren, ahtapot ve yüzlerce
balık, harika bitkiler gördüm.
Geceleri yıldızların altında uyuyup kayan yıldızları saydım, dilek tuttum.
Kitap okudum ve sadece müzik dinledim. Ve kızımla hiç olmadığı kadar keyifli vakit
geçirdik.
Sosyalleşmek için Garry’nin dediği gibi kafamızı ekrandan kaldırıp, yukarı bakmamız
yeterli belki de?
Ne dersiniz?
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Değişime
Hazır mısın?
Deniz Öztaş
@denizoztas

Bizim zamanımızda Değiş Tonton denince değişen bir aile
ile ilgili bir çizgi film vardı. 70’li yıllarda doğanlar gayet iyi
hatırlayacaktır. Bu çizgi film baloncuk gibi bir yapıları olan
TonTon ailesinin maceralarını konu alırdı. Her türlü kılığa
ve şekle giren bu aile bize her şeyin mümkün olabileceğini
ispatlar gibiydi. Okul sistemi, ailelerimiz, bizi görmek
istedikleri kalıplara sokmaya çalışırken belki de bu çizgi
film bize değişimin yaradılışımızın bir parçası olduğunu ve
düşündüğümüz her şeyin bir şekilde olacağını anlatmaya
çalışıyordu.
Peki nedir bu değişikliğe olan direncimiz?
Her yenilikte, her keşifte bir kayıp söz konusudur.
Mevcut durumu bırakmak, mevcut inanışı, düşünceyi, duruşu bırakmak, kaybetmek
gerekir.
Davranış bilimcisi Dan Ariely’nin da ispatladığı gibi bir şey kazanmanın verdiği mutluluk,
aynı miktarda bir şey kaybetmenin verdiği üzüntünün yanında çok önemsiz kalıyor...
Bu ne demek? Size bedava verilen veya bir piyangodan kazadığınız 100 liranın verdiği
mutlulukla, sizden zorla alınmış bir 100 liranın verdiği üzüntüyü karşılaştırdığınızda arada
büyük bir fark oluşuyor. Kaybetmenin acısı kazanmaya göre çok daha büyük kalıyor.
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Değişim elinizde olan, çevrenizde olan bir şeyin veya durumun
kaybı demektir. Bu fedakarlığı yapmak bize sonsuz olasılıkların
kapısını açacaktır. Bu değişiklikler sizi değiştireceği gibi sizden
bağımsız olmayan dünyanız da değişecektir.
Tanrılar Okulu kitabında da dendiği gibi:
“Sen değiş dünya da değişsin!”

Bu durumda kaybedecek bir şeyi olmayan
kişiler daha kolay risk alıp, daha başarılı
olabiliryorlar. Çoğu büyük firmanın
kurucusu ya yoksulluktan geliyor ya da
okul bile okumadan iş hayatına atılıyor.
Zihnimizi de incelersek, bunun sebebini
daha iyi anlıyoruz. Beynimizin asıl amacı
bedeni hayatta tutmak; güvenli bir ortam,
beslenecek yiyecek bulma ve üreme...
Bu sebeple beyin sahip oldukları güvene
almadan yeni kaynaklar elde etmeyi
seçmiyor.
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Tabii ki, bizler zihinlerimizin esiri değiliz, en
azında olmamalıyız. Dürtülerinizi hissedip
bunun sebebini anladığınızda farkındalık
seviyesiniz artacak ve gerçekten ne
istediğinizi görebilirsiniz.
Bu da gereken değişiklikleri yaşabilmeniz
için gereken olması gereken duruma
gelmenizi sağlar.
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Özel Okul mu,
Devlet Okulu
mu?
Regina Röttgen
@xlargeaile

Eşimle ben bu konuyu çok fazla düşünmeden karar verebildik.
Her şeyden önce hem fikiriz. Bu da karar vermemizi tabi ki
kolaylaştırdı. Bizim için en iyi okul, çocuklarımızın mutlu bir
yaşam sürmesine neden olacak okuldur. Lütfen dikkat edin,
mutlu oldukları okul demiyorum. Bana göre her çocuk okulunu
kısmen sever ve kısmen sevmez.

Gelelim ilk gerçekçi konuya, okul ücretlerine. İki çocuğunun özel okulunun ücretini
karşılayabilmek için gece gündüz çalışmak zorunda kalırsak, biz mutlu olmaktan ziyade
stresli oluruz. Üstelik çocuklarımıza daha az vakit ayırabileceğiz. Huzurlu, mutlu ve zamanı
olan birer ebeveyn yerini stresli ve az vakti olan ebeveynler alacak. Bunun, çocuklarımızı
daha mutlu yapacağını zannetmiyoruz açıkçası.
Tabi ki biz de hesap yaptık. Özel okula harcayacağımız parayla çocuklarımıza ikişer daire
alabiliriz. Eh, kira olmadıktan sonra istedikleri işle hayatını kazansınlar, zaten kira geliri
de olacak, değil mi? Bu kadar basit değil tabi ki, neticede yılların sonunda o kadar para
cebimizde olmayacak ve çocuklar için daima para harcayacak olacağız. Ama kaba taslak
bir hesap ortada. Bizi burada endişelendiren başka bir nokta: çocuklarımız, özel okulu için
bu kadar para harcadıktan sonra tiyatrocu, ressam veya müzisyen olmak isterse?
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Buna itirazımız yok aslında. Bizim için çok para kazanmaları değil, mutlu olmaları. Ama
bir çocuğun eğitimi için bir sermaye harcadıktan sonra ister istemez başka bir mesleğe,
düzenli maaş alabilecek bir mesleğe zorlamayacağımızı garanti edebilir miyiz? Bence
ebeveynlerin çoğu sanatçı kariyeri baştan seçeneklerin arasından siliyordur. Zaten okul
boyunca ona göre yönlendirme oluyor. Hemen hemen hiç kimse bu kadar dolu bir okul
hayatında ciddi anlamda enstrüman çalmaz, bana göre daima daha çok prestij için
öğrenilen bir şey. Resim yapmak veya tiyatro oynamak için sanatsal yönlere fazla vakit
bırakılmaz ayrıca. Ama çocuğum bununla mutlu olacaksa? Konservatuara, yurt içinde
ya da yurt dışında bir sanat okuluna göndersek daha iyi olmaz mı, eğer gerçekten bunu
istiyorsa?

Özel okullar ne kadar özel?
Bana hep ters gelen bir nokta daha var. Özel okullar kendi varlığının gerekçesi olarak
biz ebeveynlerin yetersiz olduğunu göstermekte buluyorlar. Devletin sistemi de
kötüleniyor. Evet, eskiden, yani 20-30-40 yıl önce özel okullar özeldi ve sayılıydı. Ama
bugün? Mantar gibi çoğalan özel okulların nasıl oluyor da hala çok daha iyi olacaklar?
Bu mümkün mü? Seçkin öğretmenlerin sayısı plajdaki kum taneleri kadar çok mu var
yoksa? Madem o kadar çok, o halde devlet okulundakiler de iyi olsa gerek. Müfredat da
her yerde aynı. O kadar kısa sürede aşırı sayıda ortaya çıkan bir şeyin kalitesinden ciddi
anlamda şüphe duyarım. Her özel okul kendini bir özellikle satmaya çalışıyor. Bunun ne
kadarı gerçek, ne kadarı göz boyamak acaba? Özel okul karlı bir iş olduğundan şüphem
yok.Yoksa bu hızla çoğalmazlardı.
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Alternatifi yaratmak mümkün mü?

İdeolojik uyuşmazlığı

Peki, özel okula göndermeyerek daha fazla vakitleri olacak. Özel aktiviteleri her gün
değilse de haftada bir iki gün okul sonrasında yapma fırsatı bulacaklar. Ama özel okula
yollamayarak çocuklarımızın önünü kesmiş mi olacağız? Zannetmiyorum. Zira vaktimizi
öyle ayarladık ki, çocuklarımızla ilgilenebiliyoruz. Devlet okuluna göndererek çocukların
daha fazla vakti olacak. Bizim için bu mesela her şeyden önce günde 1,5 saat yolda
geçmek yerine oyun oynayabilmeleri demek. Aslında daha fazla. Devlet okuluna
gideceklerinde 15:10’te evde olacaklar. Özel okula gidecekleri zamanda en erken
17:30’ta evde olurlar.

Gelelim, ideolojik açıya. Özel okuldaki öğretmenler daha mı kaliteli, anlayışlı veya bizim
düşüncelerimize yakın? Hem evet hem de hayır. Evet, bazı konular devlet okulunda
ağır basacak ve yaklaşım tarzı bize ters gelebilir. Ancak özel okul için bu çok da farklı
olmayacak. Kapitalist bir eğitim şekli, çoğunlukla varlıklı ailelerin çocuğu arasında
bizim önem vermediğimiz eşyalara ve modellere özendirerek büyümek çocuklarımıza
vermek istediğimiz değerlerin arasında yer almıyor açıkçası. Kendileri seçkin veya
ayrı hissetmelerini de istemiyoruz. Aslında tam tersi, kendileri normal halktan gibi
hissetmelerini istiyoruz. Devlet okulu olsun, özel okulolsun, ideolojik ayrımları
kaçınılmaz gibi. Yani her okulda bize ters gelen şeyler olacak ve bunun üstünden
gelmek zaten bizim işimiz olmalı. Çünkü çocuklarımızı hayata hazırlayan biz olmalıyız.
Bu görevi okula yüklemek doğru değil.

Ayrıca, cebimizde kalan parayla çocuklarımızla istedikleri müzik, spor veya sanat dersi,
deney laboratuvarında dersler, yurtdışında kültür turu, dil tatili, öğrenci değişimi vs
imkanları sunabileceğiz. Aynı paraya gelmez mi diye sorabilirsin. Belki de, ama en
azından gerçekten istedikleri uğraşa, merak ettikleri konulara harcamış olacağız. Özel
okullar bunların hepsini sunuyor zaten diyebilirsin. Evet, sunuyorlar çünkü aldıkları
parayı hak etmek zorundalar. Ama bir ön seçimi yaparak sunuyorlar. Benim çocuklarım
bunların ne kadarıyla gerçekten ilgilenecekler? Onların yetenekleri ve ilgi alanlarına
göre fırsat yaratmayı tercih ederim açıkçası. Ya da şöyle söyleyim; oğlum sanatla
ilgilenirse, kimya laboratuarının ne kadar iyi donatılmış, o ders ne kadar canlı öğretilirse
öğretilsin, oğlum bu konuyla ilgilenmedikten sonra bir anlamı yok. Ya da dil ağırlıklı
bir okula gidince
yap boz kur merakı
daha da çoğalırsa,
okul onun ihtiyacını
karşılamayacak
zaten. Bu tarz
yönelimlerin bazıları
şimdiden bile
tahmin edebiliyoruz
ama tam anlamda
zamanla ortaya
çıkacak.
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Çocukların sağlığını düşünen?
Son olarak, bir arkadaşımızın söyledikleri var. 1-10 yaş dönemine yoğunlaşmış çocuk
gelişimci olan arkadaşım şu tavsiyeyi vermişti: çocukların hangi okulda daha fazla
boş vakti olacaksa tercihin ondan yana olmalı demişti. Çünkü ilk okul müfredatı her
okulda aynı. Yani öğretilen şeyler belli. Arkadaşımın dediklerine göre okul, ödev ve
ders çalışmak, çocuklarda stres hormonunun seviyesinin yüksek seyredilmesine neden
oluyormuş. Stres hormonunun seviyesinin düşmesi için çocuklar aralıksız üç saat oyun
oynamalı, yemek yemeli, kısaca kafa dinlemeli. Stres hormonu uykuda düşmezmiş.
Yani hesap ortada. 18:00’de eve gelen çocuk yemek yedikten sonra ders çalışmak
zorundaysa 22:00’da yatsa bile stres hormonu düşmemiş olur ve stres hormonun
yüksek seviyesiyle hem tüm gece geçirir hem de sabahleyin kalkar. Stres hormonu
seviyesi hiç düşmeyen çocukların %25’inde ilerideki yaşlarda, 14-15 yaşında gibi, ciddi
psikolojik sorunlara neden olacağını demişti.
Tüm bunları göz önünde tuttuğumuzda bizim kararımız kolay oldu. 5 dakika mesafede
olan devlet ilkokulu ve sonra orta okuluna da gidecekler. Lise söz konusu olduğunda
o günkü eğitim sistemine, durumumuza ve şartlarımıza göre bir daha değerlendirme
yaparız. O zamana dek çocukların ilgi duydukları konuları da ortaya çıkmış olur.
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Kerem ile
Çöp Çocuk
Gizem P. Karaboğa

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, 2014 tarihinde
Kerem adında bir çocuk yaşarmış. Kerem’in hem son model
akıllı cep telefonu hem tableti hem laptobu hem de bilgisayarı
varmış. Bu yüzden evde sürekli bunlarla oynar dururmuş.
Bazen de parka gider, arkadaşlarıyla kola kutularını
ayaklarıyla ezip futbol oynarmış.
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Bir gün evde oturup bir yandan bilgisayarında oyun oynayıp bir yandan telefonunda
chatleşirken ve bir yandan tabletine yeni sürümü yükleyip cips yerken bilgisayarında
siyah bir ekran açılmış. Kerem korkuyla erkana bakakalmış. ‘Yoksa bilgisayarıma
virüs mü girdi’ diye düşünüp endişelenirken ekranın üzerinde beyaz kalemle çizilmiş
çöp adam şeklinde bir çocuk belirmiş. Kerem’e el sallamış. Kerem ise ne olduğunu
anlamadan öylece bu çöp çocuğa bakıyormuş.
-Merhaba
demiş Çöp Çocuk. ‘’Hey sana diyorum! Merhaba!’’
Kerem’in gözleri fal taşı gibi açılmış. Gözlerini ovuşturmuş, kendini cimciklemiş
ama Çöp Çocuk hala konuşuyormuş.
-Dilini mi yuttun çocuk?
Kerem kendini toparlamış, ekrana doğru eğilip
-Sahiden konuşuyor musun sen ya?
demiş.
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-Konuşuyorum tabii. Bundan sonra seninle çoook konuşacağız.
demiş gülerek. Kerem bu işe şaşırdığı kadar sevinmiş; böylece artık yeni bir arkadaşı
varmış. Artık Kerem okuldan doğruca gelip cipsi ile kolasını alıp bilgisayarının başına
geçiyor, Çöp Çocuk’la oyunlar oynuyormuş.
Çöp Çocuk bir gün yeni bir oyun
bulduğunu söylemiş Kerem’e. Bu oyunun adı değiş-tokuş oyunuymuş. Artık Çöp
Çocuk’un adı Kerem, Kerem’in adı Çöp Çocuk olacakmış.
Bu oyun Kerem’in çok hoşuna gitmiş. Çünkü Çöp Çocuk, Kerem’in yerine okula
gidip derslere girerken Kerem de bilgisayarın içine girip orada yaşayacak, oyun
karakterleriyle maceradan maceraya atılabilecekmiş.
Böylece oyun başlamış. Çöp Çocuk bilgisayardan çıkmış, Kerem bilgisayara
girmiş. İlginç şekilde Çöp Çocuk çıkar çıkmaz Kerem’e benzemiş. Kerem ise çizgiden
bir karaktere dönüşüvermiş. Neşeyle bilgisayarın masaüstündeki çimenlikte koşmaya
başlamış. Bu sırada Çöp Çocuk okuldaymış. Kendisi gibi bir sürü çöp çocukla birlikte...
Akşam Çöp Çocuk eve geldiğinde Kerem bilgisayarın masaüstünde bağdaş
kurmuş sıkıntıyla Çöp Çocuk’u bekliyormuş.
-Oh sonunda geldin!
demiş Kerem, çocuğa. ‘’Sıkıntıdan patladım. Hadi artık değişelim akşam oldu’’
Çöp Çocuk ise gülmüş:
-Nedenmiş? Sen sanal dünyayı çok seversin. Niye değişmek istiyorsun ki?
-Arkadaşlarımla maç yapmayı özledim. Parkta koşu yarışı yapmayı, bir sürü şeyi...
Buradaki her şey donuk! Valla annemin yemeklerini bile özledim.
demiş Kerem özlemle.
-Senin gibi Çöp Çocuk’lar Geri Dönüşüm Kutusu’ndaki cipslerle beslenir
demiş Çöp Çocuk ve bilgisayarın ekranını tek tuşla kapatıvermiş. Kerem sanal, karanlık
bir dünyada kilitli kalmış. Çocuğun arkasından bağırsa da ekrana vursa da onu duyan
olmamış. Çok kötü bir tuzağa düşürülmüş. Ne yapsam diye düşünerek, karanlıkta
zorlukla yürürken aniden aklına bu oyunu bozacak bir fikir gelmiş. Mouse okunu el
yordamıyla bulup önce başlat düğmesini tıklamış sonra kapat tuşunun yanındaki
Kullanıcı değiştir düğmesine basmış ve bilgisayar kapanmak için hazırlanmış. Bu süre
boyunca Kerem masaüstü çimenliği üzerinde bağıra bağıra koşturmuş:
-Ben Çöp Çocuk değilim, ben Kerem’im. Futbol oynamayı parka gitmeyi severim.
Buraya ait değilim!
Az sonra bilgisayar yeniden açıldığında Kerem bilgisayarının başındaki sandalyede
otururken bulmuş kendini. Kullanıcıyı değiştirmeden bilgisayarını kapatmış ve
guruldayan karnını doyurmak için neşeyle mutfağa koşmuş.
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istanbul
şu salacağın ötesi, kız kulesinin dibi.
tamda deniz havası,
hele de martıların sesi
her günümün neşesi.
ve şu çocuğun düşmesi, kız tokadı gibi.
büsbütün ayrılık havası,
hele de gölgenin peşi
her gecemin düşüncesi.
Salih MALAKCIOĞLU
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Geçmiş yaşandı ve bitti.
Şimdi yeniye geçme zamanı
ve bu oyunu istediğiniz
yaşam oyunu kurallarını siz
koyacaksınız.

İçimizde ki
Çocuk
Öznur Yılmaz Berk
@oznurum

Hepimiz yaşamlarımızda birçok durumlarla karşı karşıya
geliyor, deneyimler yaşıyoruz. Hikâyelerimiz ne kadar
birbirinden farklı olsa da yaşanılan duygularımız aynı aslında
nefret, üzüntü, çaresizlik karşısında ki acı, kızgınlık, kaybetmek,
değersizlik, acizlik pişmanlık, öfke, haksızlık, suçluluk tüm bu
duyguları yaşarken bir yandan da mutluluk, sevinç, huzur,
özgürlük sevgi ve aşkı da beraberin de yaşayabiliyoruz.
Ne var ki şimdi sorsam size muhtemelen hayatınızda yaşadığınız mutlu anların çok az
olduğunu söylersiniz. Bu anları hemen aklınıza getiremezsiniz buna rağmen mutsuz
ve kendimizi iyi hissetmediğimiz anılarımız daha önce gelir. Zihnimizin klasik alışmış
programıdır bu. Peki, ne oluyor da mutluluğu az, mutsuzluğu daha fazla yaşıyoruz her
ikisi de duygu ise ve her ikisini de biz yaşayabiliyorsak ne oluyor bu sistem nasıl işliyor
hiç düşündünüz mü?
Başarılı olan bir kimse başarısızlığa odaklandığında neden defalarca her sunduğu proje
ret cevabını alıyor, yada her iş başvurusunda olumsuz sonuçlanıyor. Bazılarımız der ki
hep aynı plak dönüp duruyor ve ben tam oldu dediğimde. Aynı şeyi tekrar yaşıyorum.
Hepimiz bu kısır döngüyü yaşamışızdır. Hayatımızda hayat ilişkiler bütünü dersek bu
ilişkileri beceremediğimizden mi kaynaklanıyor dersiniz...
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Şimdi birlikte kendimize bir bakalım, duygularımıza, hislerimize neler var içimizde neler
biriktirmişiz bugüne kadar, peki bu biriktirdiğimiz duygular bize ne kazandırmış bir kar
zarar tablosu yapsak sanıyorum hepimiz iflas etmiş oluruz. Şimdiye kadar biriktirdiğimiz
duygularımız, bize ait olmayan sorumluluklarımız farkında mısınız nasıl ağırlık yapıyor
bize.
Belki şimdiye kadar yaptığımız tüm şikâyetlerin asıl sebebi aslında kendimiz, biz
başkasına kızdığımız sanırken aslında kendimize kızmışız, başkasına sevmiyorum
derken aslında kendimize seni sevmiyorum demişsiz, nefretimiz, öfkemiz aslında hep
kendimize...
Hayat bir ayna olsa tüm ilişkilerimiz bizi yansıtıyor bunun farkında mısınız? Birilerini
ret ederken annemizi, babamızı ret ederken, onlara kızarken kendimizi özümüzü ret
ediyoruz aslında.
Tüm duygularımız bizim parçalarımız. İşte bunu fark ettiğimiz anda değişim başlıyor.
Hepimiz küçük bir çocuktuk. O zaman dünyaları yaratan biz değil miydik, her
istediğimizi almamızı bilen, acıktığımızda avazımız çıktığı kadar bağırıp isteğimizi
sonunda alan, canımız istemediğimizde hayır diyebilen biz değimliydik. Ne oldu neden
şimdi hayır demeyi unuttuk hayır demenin kendimize dediğimiz evet olduğunu unuttuk,
biz mi unuttuk, unutturuldu mu? Tartışılır.
Öyleyse önce sorumluluklarımızı almamız gerekiyor, sonra yaptığımız hatalarımızı,
yanlışlarımızı kabul etmek kendimizi olduğumuz gibi sevmek, önce kendimize seni
seviyorum diyebilmeliyiz, her koşulda ve her durumda tıpkı bir bebeğe dediğimiz gibi...
İçimizde ki ben’e seni seviyorum, beni affet bugüne kadar seni dikkate almadım, senin
sesini duymadığım için senden
özür diliyorum demeli ve bizi
biz yaptığı için ona teşekkür
etmeliyiz. İçimizde bizi oluşturan
her parçamızdan özür dilemeli,
affetmeli ve teşekkür etmeliyiz.
Yaşam bizim sahnelediğimiz
bir oyun bu oyunda kendimiz
olmayı unutup, çocuk halimizde
ki bizi unutup sonradan
başkalarından denetimlendiğimiz
duygularımızdan özgürleşmeli,
kendimizle barışıp kendi
değerlerimizle var olmalı sevgi
ile kabul edip kucaklamalıyız
kendimizi.
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Tanrının bize armağan etmiş olduğu gücümüze sahip çıkarak,seçim hakkımızın farkında
olarak, mükemmel ve tam olduğumuzu bilerek mükemmelliği dışarıda değil içimizde
aramalıyız. Farkında olursak korkularımızdan kendi engellerimizden kurtulur, sınırlarımızı
kaldırırsak her yaşadığımız olayda sevgiyi görmeyi başarırsak nasıl ilerlediğimize
inanamayacaksınız.
Geçmiş yaşandı ve bitti. Şimdi yeniye geçme zamanı ve bu oyunu istediğiniz
yaşam oyunu kurallarını siz koyacaksınız. Şimdi bu andasın ve yaşam seni bekliyor
nasıl oynamak istiyorsan rolünü oyna o sana, istediğini vermeye hazır.O halde
önce fizyolojimizi değiştirmeli ve zihnimizi o istemediğimiz anılarla değil görmek
istediğimiz resimlerle beslemeli ve daima güzel sesler, cümleler ile beslemeliyiz. Ünlü
İngiliz şifacı Edgar Cayce’nin 1930 yılında sesin geleceğin ilacı olacağı konusundaki
öngörüsü günümüzde gerçek olmaya başladı. Ses titreşimleri, doğru niyet ile birlikte
kullanıldığında, hücresel veya moleküler seviyede daha hızlı titreşmeye başlarız.
‘Titreşimini yükselt’ ile kast edilen budur. Yüksek titreşim oranı, hücreler arasındaki
alanın genişlemesine neden olarak bizi daha ‘kaba’ hale getirerek, bize kolaylıkla
yapışabilen negatif ve saldırgan enerjilere karşı korur öngörüsü günümüzde gerçek
olmaya başladı. Gelecek şimdi de gerçekleşmekte.
O halde Sevgi en büyük silahımız kalpleriniz sımsıcak sevgi ile dolsun. Önce kendi iç
sesimizi sevgi ile donatalım.
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Vitrin Vitrin
Gezmeden
Önce

“Vitringez.com”
Aslıhan UĞUR
@EditoClementine

Türkiye’nin Moda ve Alışveriş Arama Motoru olarak konumlanan
vitringez.com, modanın google’ı olarak konumlandırılmış bir
sanal mecra… Üstelik E-Fikir Yarışmasında 2014 yılının “En İyi
Yeni Girişimi” seçilmiş…
Biraz daha yakından tanımanız açısından Natali Yeşilbahar Ile
sizler için çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
“Vitringez.com için “Türkiye’nin Moda ve Alışveriş Arama Motoru
olarak konumlandırdığımız “modanın Google” diyorsunuz. Biraz daha
detaylandırabilir misiniz?
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Elbette… Vitringez.com olarak kullanıcılarımızın aradıkları ürüne tek tıkla ve e pratik
şekilde ulaşmasını sağlarken; ayakkabıdan tokaya, çantadan ev dekorasyonuna,
çocuk giyimden ev elektroniğine kadar detaylı kategorilerimizle 11.400 marka ve 107
e-ticaret sitesi ile 1.2 milyondan fazla ürün sunuyoruz. Arama kutucuğumuzu ya da
detaylı kategorilerimizi kullanarak vitrin gezen kullanıcılarımızı; renk, fiyat, mağaza ve
marka filtreleriyle tarzlarına ve bütçelerine en uygun, satın almak istedikleri ürünle
buluşturuyoruz ve doğrudan satın almaya yönlendiriyoruz. Örneğin Vitringez.com
arama kutusunda “kırmızı ayakkabı” arayan bir kullanıcımız, Vitringez.com’da yer alan
tüm kırmızı ayakkabıların listelendiği bir sayfaya yönlendiriliyor. Bu sayfadaki yüzlerce
kırmızı ayakkabı içerisinde seçimini yaptıktan sonra satın alma aşamasında o çantanın
satıldığı e-ticaret sitesine yönlendiriliyor.
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Gerçekten çok detaylı oluşturulmuş bir sistem. Peki, Vitringez fikri ve
oluşum süreci nasıldı?
Vitringez.com, eksikliğini uzun yıllardır hissettiğim ve her şeyden önce kendi
ihtiyaçlarımdan ve yakın çevremin taleplerinden yola çıkarak gerçekleştirdiğim bir
hayalim. Online alışveriş için internette vazgeçmeden arama yapan ve buna uzun
dakikalar, hatta saatler ayıran kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak, keyifli zaman
geçirmelerini sağlayacak bir sistem yaratmak istedim. Buradan hareketle 16 yıllık IT
ve e-ticaret deneyimi olan ortağım Önder Göğebakan ile birlikte “online alışveriş yapan
diğer insanların da böyle bir ihtiyacı var mı?” diye detaylı bir araştırma yaptık, sonuçları
analiz ettik. Hem e-ticaret siteleri hem de buralardan alışveriş yapanlar için önemli bir
eksik olduğunu gördük ve Vitringez.com’u hayata geçirdik. Hareketli ve oldukça yoğun
bir süreç geçirdik. Ama aynı zamanda heyecanlı, tutkulu ve keyifliydi diyebilirim. Halen
de bu duygularla dolu müthiş bir ekibiz ve yolumuza devam ediyoruz.
Kısa bir süre geçmesine rağmen çalışmalarınızın meyvelerini toplamaya
başladığınızı en keyifli süreçte olduğunuzu takip ediyoruz…
Aynen… Çok kısa zaman önce farklı meslek gruplarından oluşan girişimcilerin
belirlenerek inovasyon, girişimcilik, orijinallik ve yaratıcılık kriterlerine göre
değerlendirildiği E-Fikir yarışmasında
2014 yılının “En İyi Yeni Girişimi”
seçildik. Aynı zamanda gelişmekte olan
ülkelerdeki girişimcileri destekleyen
Endeavor’un Türkiye ofisi tarafından ben
ve ortağım Önder Göğebakan ile birlikte
Türkiye’nin “Endeavor Girişimcileri Adayı”
seçildik. Vitringez.com’un tüm dünyada
uygulanabilir, kazançlı bir yatırım vaat
eden ve sürdürülebilir bir iş modeli
olduğunu ön plana çıkaran bu ünvan
sonrası; Türk Telekom’un girişimleri
hızlandırma programı olan PİLOTT
programına katıldık ve Ağustos ayında
gerçekleşecek olan Demo Günü’nde
Türkiye’nin En Başarılı 3 Girişimi’nden biri
olmak için finalist olarak yarışacağız.
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Neden Vitringez’i kullansın online alışverişi sevenler?
Vitringez.com, online alışveriş için internette vazgeçmeden arama yapan ve buna
uzun dakikalar, hatta saatler ayıran kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak, keyifli zaman
geçirmelerini sağlayacak bir sistem. Vitringez.com’a girenler hem arama kutucuğundan,
hem de kategoriler üzerinden tarzları için aradıkları her şeye tek tıkla ulaşabiliyor.
Ayrıca marka, renk, model ve fiyat filtreleriyle en doğru ürüne kolayca ulaşabiliyor,
beğendikleri ürünleri listeleyip favorilerine ekleyebiliyorlar.
Vitringez.com olarak e-ticaret sitelerine nasıl fayda sağlıyorsunuz?
E-ticaret ve online alışveriş her geçen gün gelişirken, küçük işletmeler ve tasarımcılar
kendi sitelerini açmaya devam ediyor. Vitringez.com, bu küçük işletmeler ile yetenekli
tasarımcılara, büyük markalarla yan yana online olma şansı tanıyor. Büyük markalar
ise, internette var olduklarını çok kısa sürede geniş kitlelere gösteriyor ve hedef
kitlelerine ulaşıp yeni müşteriler kazanıyorlar. Vitringez.com olarak birçok ünlü markanın
ve e-ticaret sitesinin yeni kullanıcılarla ve doğru hedef kitleyle buluşmasına yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Büyük markaların yanı sıra, küçük işletmelerin ve tasarımcıların da
tanınırlığını arttırmaya, sosyal medyada güçlenmelerine ve sitelerindeki trafik akışının
doğru şekilde gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz. İşbirliği yaptığımız markalar bugüne
kadar kendilerine yönlendirdiğimiz trafikten oldukça memnunlar. Bunun nedeni,
markaların web sitelerine tamamen hedeflenmiş (targeted) ve satın almaya oldukça
yakın bilinçli müşterileri gönderiyor olmamız.
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Vitringez.com Moda Alarmı ve İndirim
Alarmı uygulamalarıyla dikkat çekiyor.
Bu özelliklerinizden bahsedebilir
misiniz?
Bir ürün seçtiniz. Mesela, kırmızı çanta
seçtiniz ama indirimi beklemek istiyorsunuz,
bu ihtiyaca özel “İndirim Alarmı” kurguladık.
Trendleri yakından takip etmek isteyenler
için de “Moda Alarmı”mız var. Böylelikle
seçtiğiniz ürünlerin indirimlerini takip
ederken, en sevdiğiniz markaların ve
tasarımcıların yeni ürünlerinden herkesten
önce haberdar olabiliyorsunuz. “İndirim
Alarmı” ve “Moda Alarmı” uygulamalarımız
kullanıcılarımızı oldukça şaşırtan ve
ilgilerini çeken özelliklerimiz arasında yer
alıyor. Diğer yandan sitemizde yer alan
markaların Vitringez.com’a özel olarak
sundukları “Kuponlar” da en çok ilgi gören,
kullanıcılarımızı en çok memnun eden ve
ziyaretin alışverişe dönüşmesini sağlayan farklılıklarımızdan. Yani kullanıcılarımız satın
almak istedikleri ürünü alacakları e-ticaret sitelerine bizim üzerimizden giderlerse;
istedikleri ürünleri daha da indirimli satın alma imkânı buluyorlar.
Yeni yılda bizi bekleyen yeni sürprizler var mı, hedefleriniz neler?
Dünyada kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi gittikçe önem kazanıyor. Bu alışveriş
yapanların hayatını kolaylaştırırken, alışveriş keyfini de farklı bir noktaya çekiyor.
Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyiminde biz Vitringez.com’a gelen kullanıcıların alışveriş,
arama vb özelliklerine bakarak bir sonraki gelişlerinde ilgi alanlarına göre ürünler
sunacağız. Kısa vadede gelecek yıl için hedefimiz 2 milyon ürün ve 18 bin marka ile
tüketicilere alışveriş keyfini yaşatırken, hayatlarını kolaylaştırmaya devam etmek.
Gelecek 3 yıl içinde internetten alışveriş yapan her 4 kişiden 1’inin Vitringez.com
deneyimini yaşamasını hedefliyoruz.
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Bodrum Antik
Tiyatroda
Bir Gün
Zerrin Dağcı
Antik adı Halikarnasos ya da bugünkü bilinen ismiyle Bodrum…
Birbirine benzer, iki katlı beyaz evleriyle ünlü, Türkiye’nin en
gözde tatil yöresi… Kimine göre eğlence sınırların zorlandığı
yer, kimine göre kafa dinlenecek yer.
Oysa Bodrum her şeyden önce müthiş bir tarihi zenginliktir.

Halikarnas’lı Heredot Bodrum’u, “ebedi
mavilikler ülkesi” olarak tarif eder.
Halikarnas’ın en ünlü balıkçısı Cevat Şakir
Kabaağaçlı ise bu yöre için, “yokuş başına
geldiğinde Bodrum’u göreceksin. Sanma
ki sen geldiğin gibi gideceksin.. Senden
öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep
Bodrum’da bırakıp gittiler” der.

ulaşabilmiş tek yapı olan, 13 000 kişi
kapasiteli
Antik
Tiyatro’nun
izleyici
sıralarında otururken aklımdan bunlar
geçiyor. Karşımda deniz sakin, tiyatro bugün
suskun, benden başka ziyaretçi de yok.

Bu denizin maviliği bir başka güzel. Bu
güzellik binlerce yıldır sürüyor. Heredot çok
doğru söylemiş, buranın maviliği başka.
“Ege’nin incisi”, Türkiye’nin St. Tropez’si”, Çoğumuz bu eseri gezerken ya da konser
“hiç modası geçmeyecek tatil beldesi”… izlerken tam karşımızdaki kaleyi, gün
Bunlar Bodrum için kullanılan sıfatlar.
batımını, marinadaki yatları görüyoruz ama
Klasik çağdaki Bodrum’dan günümüze tiyatronun bazı detaylarını kaçırıyoruz.
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Oysa tiyatronun kendisi başlı başına
bir tarih anlatıyor bize. MÖ 4. yüzyılda
yapıldığı sanılmakta. Kadınlara yapılan
ayrımcılığı burada görüyoruz ve ilk
zamanlar tiyatroya alınmamışlar. Kabul
edilmeleri ise hemen ve kolaylıkla
olmamış. Yüzyıllar sonra tiyatrolara kabul
edilmişler.
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Restorasyon sırasında bazı basamaklar
üzerinde kazınmış isimlere rastlanıyor.
Bunların tiyatronun yapımında çalışan
taşçı ustalarının ya da inşaata maddi
olarak yardım edenlerin isimleri olduğu
sanılmakta. Üst bölüm fazlasıyla tahrip
olduğundan, oturma sıralarının büyük bir
kısmı yok olmuş.

Oturma kademeleri üzerindeki yuvarlak ve dikdörtgen delikler, gölgeliklerin ayaklarının
sokulduğu yerler olduğu düşünülmekte. Bütün bunlar antik çağların güzellik, kültür ve
konfor anlayışının ipuçlarını veriyor.
Antik tiyatronun restorasyonu bittikten sonra 2005 yılında Aristophanes’in Lysistrata
adlı oyunu Bodrum Ticaret Odasının davetiyle gelen Atina Üniversitesi Tiyatro
öğrencileri tarafından Yunanca aslına uygun olarak sahneye konmuş. Böylece,
Bodrum’da yapımından 2500 sene sonra bir antik çağ oyunu yeniden sahnelenmiş
olmuş.

Antik tiyatronun “güngörmüş” taşları,
basamakları, sahnesi kim bilir neler
görmüş, neler yaşamış. Kadınlar tiyatroya
kabul edildiklerinde neler hissettiler
acaba? Ya aktörler? Koro? Tiyatrolarda
o zamanlar şarap ve tatlı da satılırmış.
Aristotales “halk oyunu sevmezse,
yemeye ve içmeye vurur” demiş. Acaba,
beğenilmeme durumunda sahnedekiler
neler hissediyorlardı?

Gözlerimi kapatıp o günleri düşünmeye, alkışları duymaya çalışıyorum. Kekik ve deniz
kokusu getiren rüzgâr saçlarımı uçuşturuyor. Antik dönemden bu yana burada oyunlar
sahnelenmesi, konserler düzenlenmesi sevindirici.
Bodrum’un batısındaki tepelerde yel değirmenleri var. Zaman onları da öğütmüş.
Sadece altı tanesini kalmış.

Gözlerim, oturma sıralarının hemen
önündeki Dionysos sunağına takılıyor.
Bu sunakta oyunlar başlamadan önce
Şarap Tanrısı Dionysos için kurbanlar
kesilirmiş. Zaten tiyatrolarda ilk oyunlar
şarap tanrısı Dionysos’un şerefine yapılan
şenliklerle ilgiliymiş. Bu şenliklerde teke
postu giymiş insanlar şarkı söyler ve
dans ederlermiş. Ayrıca tiyatro sadece
eğlence yeri değilmiş; siyasi konuşmalar,
edebi tartışmalar ve çeşitli yarışmalar
da yapılırmış. Daha sonraları da bu yapı,
gladyatör ve hayvan dövüşleri için yeniden
düzenlenmiş.

Milas kapısından geriye bir şey kalmamış ama Mindos kapısı tarihe direnebilmiş. Bu
kapı yarımadanın ucunda bulunan antik Mindos şehri (Gümüşlük) yönünde olduğundan
Mindos kapısı olarak tanınmakta. Oturduğum yerden kapının ayakta kalan kulelerini
göremiyorum. Kapının aslında üç kulesi varmış, orta bölümü zaman içinde yok olmuş
ama diğer iki kule ayakta. Geceleri ışıklandırıldığında gizemli bir görünüm kazanıyorlar.
M.Ö. 333 yılında Büyük İskender’ in askerleri Halikarnas kentini almaya geldiklerinde
bu kapıdan geçmeleri kolay olmamış. Özellikle surların önünde üç ay kadar süren
muhasara boyunca surlar ağır taş güllelerle hasar görmelerine karsın yıkılmamış,
surların hemen önündeki hendeklerde pek çok asker hayatını kaybetmiş.
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Bodrum’u bulunduğum yerden seyretmek çok keyifli. Aklımda antik dönemdeki
görüntüleri var. Bir zamanlar kentin doğu ve batı girişleri için Milas ve Mindos kapıları
inşa edilmiş. Bu kapılardan Halikarnas’a dost ülkelerin heyetlerinin zamanın protokol
kurallarına uygun olarak şatafatlı giriş yaparlarmış.
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Bodrum ve kente inen yamaçları papatya misali tek tip, beyaz evlerle dolu. Arada
sarnıçları görebiliyorum. Kale tam da karşımda, bir kraliçe edasıyla duruyor. Sen Jan
şövalyeleri tarafından yapılmış, burçları ve mazgallarıyla görkemli kale bir zamanlar ada
üzerine kurulu olduğu iddia edilir, daha sonra yarımadaya dönüşmüş.
Oturduğum yerden Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman kuleleri ile Yılanlı kule’yi seçmeye
çalışıyorum.
İç kaleye yedi kapı geçilerek ulaşılıyor. Kapılar üzerinde armalar var. İç avluda antik
dünyanın ve yörenin tüm ağaç ve çiçeklerini görülebilir. Defne, zakkum, çınar ve zeytin ağaçları ve antik dönemlerde törenlerde kullanılan Afrodit’in kutsal ağacı mersin.
Güvercinler ve gül de Afrodit’e adanmış.
Kaledeki Amfora Parkında antik çağın şarap imal eden önemli merkezlerinin amforaları
görülebilir. Antik çağın en pahalı şarabı Sakız şarabıymış. Bu şarap M.Ö. VI. yüzyıldan
Miladî yıllara kadar antik dünyanın zengin sofralarının başköşesini işgal etmiş. Rodos
ve Knidos şarapları da ucuzluğu nedeniyle halk tarafından tercih edilmiş. Amforaların
kulpları üzerinde imalathanenin mührü ve şehir devletinin garantisi bulunmakta.
Cam salonunda, çeşitli cam eserler, Şapelde de Doğu Roma batığının kesiti 1/1
ölçeğinde sergilenmektedir.
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Bodrum kalesinin bütün bölümleri ilginçtir, dikkat edilmesi halinde nice detayları vardır.
Kalede bir salon vardır ki ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine götürür. Burası Kraliçe
Ada’nın salonudur. 1989 yılında, Bodrum’da bir temel kazısı sırasında bulunan lahit
içinde bir iskelet, altın taç ve takılar bulunmuş, incelemelerden sonra bu lahdin Kayra
Kraliçesi Ada’ya ait olduğu anlaşılmış. Daha sonra iskeletin kafatası, İngiltere Manchester Üniversitesi, Tıpta Sanat Bölümü tarafından özel bir teknikle etlendirilmiştir.
Odanın girişinde sağda, kraliçenin yekpare taştan oyulmuş lahdi bulunmaktadır. Lahit
içinde kraliçeye ait iskelet, takıları ve lahde girmiş olan fare kemikleri de sergilenmektedir. Kraliçe Ada’nın mankeni, yerleştirildiği nişin içinden, etlendirilmiş yüzü, zamanının
giysileri, başında defne yapraklarından oluşan altın tacı, takıları ve tüm görkemiyle
ziyaretçilerini selamlar.
Eğer, depremde yıkılmasaydı, taşları Bodrum Kalesinin yapımında kullanılmasaydı, geriye kalan parçaları 19. yüzyılın ortalarında, güney batı Anadolu’nun antik eserlerini İngiltere’ye götürmeyi kendine misyon edinen Charles Newton tarafından taşınmasaydı,
antik tiyatrodan eski dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleion’u görebilecektim.
Bu eşsiz güzellikteki yapı, bana hep temelleri Bodrum’da vücudu İngiltere’de bir anıt
olarak görünür.
Kraliçe Artemisia, çok sevdiği eşi (aynı zamanda erkek kardeşi) Mausolos için bir anıt
mezar inşa ettirmek istemiş. Amacı, sevgili eşini görkemli bir mezarla ebediyen yaşatmakmış. Yer olarak da Halikarnas (Bodrum) kentinin ortasında, limana bakan bir yamaç seçmiş. Anıt mezarın inşası için dönemin en önde gelen mimar ve heykeltıraşları
görevlendirmiş. Kralın sağlığında inşa edilmeye başlanmış, ölümünden sonra da Kraliçe
tarafından bitirilen bu yapının üst kısmının, piramit biçiminde bir çatıyla kaplanmış.
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Anıt üzerinde aslanlar, heykeller, en tepede de dört atın çektiği bir zafer arabası bulunuyormuş. Bu arabada Kral ve Kraliçenin heykelleri varmış ve dörtnala sürülen arabada sonsuzluğa doğru yol alıyor hissi verilmiş.
Anıtın duvarları savaş sahnelerinin betimlendiği rölyeflerle süslüymüş. Yükseklik ise, en
tepedeki heykellerle birlikte 50 metreye yaklaşıyormuş. Kral ve daha sonra kraliçe bu
anıt mezara defnedilmişler.
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), bir gün British Museum’a bir mektup
yazar. Mektubunda mozolenin “sonsuz mavilikler ülkesi” Bodrum’a ait olduğunu, Londra’nın gri gökyüzünden ve müzenin iç mekânından sıkılacağını, heykel grubunun
Ege’nin mavi göklerine ve rüzgârına alışkın olduğunu, bu nedenle de Bodrum’a iade
edilmesi gerektiğini yazmış. Balıkçıya gelen cevapta ise bunun mümkün olmadığını ama
heykellerin bulunduğu salonun Ege (Bodrum) mavisine boyandığı bildirilmiştir.
Anıt mezar iade edilmedi ama Kraliçe amacına ulaştı. Ünlü mezar hiç unutulmadı, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edildi ve siyaset alanında ünlü kişilerin
mezarları Kral Mausolos’un isminden yola çıkarak “mozole” olarak halen anılmakta.
Bu yapı bugün ayakta değil, ancak Karya krallığının bazı sikkelerinde anıtın kabartmasına rastlanıyor.
Antik tiyatronun sahnesi boş. Bense Euripides’in, Aristophanes’in, Sophokles’in tragedyalarının sahnelendiğini hayalimde canlandırıyorum.
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SÖZELEŞTİRİ
Kulak verme hakkında söylenenlere;
Gözlerini kapat, kendini dinle.
Yalanıyla, doğrusuyla duyduğun ses sensin,
Bırak arkandan ne söylenirse söylensin.
Kapat gözlerini ve kendine bak;
Öyle uzaktan değil yaklaş, iyice yaklaş.
Günahıyla sevabıyla gördüğün sensin.
Sen kendinde gördüğün kadar çirkin ve
güzelsin.
Önemli değil kimsenin değer yargısı,
Gözlerini kapat ve düşün;
Yaşadıkların ve yaşattıklarınla kimsin sen.
Bırak, gıyabında mahkum etsinler.
Bütün yargıçların hükmü hükümsüzdür,
Vicdanında beraat ettiysen.
Mithat ÖZLÜ
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İskandinavya
Ülkeleri…
Vikinglerin
Vatanı
Sema Büyüksıvacı
Gezgin ruhum yine beni rahat bırakmadı ve yollara düştüm.
İnanılmaz keyifli ve buram buram refah kokan ülkeleri gezdim.
Sadece gezmekle kalmayıp herşeyi iyice gözlemleyip sizlere
anlatacağım deneyimleri yaşadım. Haydi!.. Şimdi de birlikte
gezelim…
Çoğumuz Asteriks ve Oburiksi bilir. Çünkü
bunlarla ilgili çizgi kitap ya da filmleri ya
okumuşuzdur veya seyretmişizdir. İsveç,
Norveç, Danimarka ve Finlandiya bu
dört ülke denizle çevrili olan ve dünya
haritasında Kuzey Avrupa bölümündeki
Aslan parçası… Tabi bu aslan parçası
bayağı zengin ülkeler, Kuzey’de
olduğundan hem soğuk hem de gündüzü
gecesi uzun. O yüzden buraya seyahatimi
hep ertelemiştim ama iyi etmemişim.
Sonunda kızımı ve bir arkadaşımı alarak
bu ülkelere ve fiyortlara gezmeye gittik.
İlk durağımız Danimarka’nın başkenti
Kopenhang. Bu şehirde benim için en
ilginç olan insanlarıydı.a
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Çünkü açık tenli ve kızıl olamaları çok
hoşuma gitmişti. Hem erkekleri yakışıklı
hem de kadınları güzeldi. Şehir dümdüz
olduğundan bisiklet kullanımı çok fazlaydı.
Ayrıca uyuşturucu kullananlar için özel
bir alan tahsis etmiş devletleri, o sınır
içerisinde herkes herşeyi içebiliyordu.
Kapısında “Özgürlükler Şehri” diye
bir yazı vardı. Ama buranın dışında
üstünde uyuşturucu ile yakalanırlarsa
tutukluyorlardı. Eh adamlar, “alın size
özgürlük parkı” diye kocaman bir yeri
ve duvarların içinde açık alanda “buyrun
ziftlenin” diyorlardı. Zaten içeri girildiğinde
fotoğraf çekmek yasaktı.
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Yalnızca gezebiliyordun ve içmek
isteyen alıp içebiliyordu. Keskin bir koku
dükkanların önünden geçerken bile
geliyordu. Genelde raspalı, hippi giyinişli
insanların çok olduğu ve el sanatları
tezgahları vardı. Dışarı çıkarken gözüme
çarpan bir tanesi o kadar çok içmiş ki,
duvara vurup duvarla kavga ediyordu.
Bu da İnsanlara iyi bir örnekti bence.
Tesadüf…
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Balıkçı Kasabası “Dragar”
Kopenhang çok güzel bir şehirdi. Her yere
rahatlıkla yürüyerek ve bisikletle gidebilecek mesafe de alışveriş yerleri, restaurantları, sahili, kafeleri ve eğlence parkları
var. Buraya bir saat mesafede “Dragar”
adlı sayfiye kasabasına gittik. Saz çatılı,
koyu sarı boyalı balıkçı evleri ve dar sokaklarıyla şirin bir yerdi. Genelde halkın yazlık
olarak kullandığı bir kasaba burası. Köyün
marinası balıkçı limanından yat limanına
dönüşmesine rağmen, hala balık ağlarını
temizleyen balıkçılara rastlamak mümkündü.

Ve ben kafede otururken öyle eski bir Vikingli tarzında giyinmiş bir yakışıklı balıkçı
bir amcaya rastladım.:) Ayrıca dünyanın en uzun köprüsü olan “Oresund” köprüsünü
de resimledik ama hava sisli olduğundan tam net olmadı. Buradan gölün üzerinde
üç küçük adaya inşa edilmiş, Frederiksborg kalesine gittik. Hava güneşli olduğundan
bahçesinde halk güneşleniyordu. Piknik yapıyordu ama bizdeki gibi piknik anlayışı değil
tabi ki… Daha sonra Helsingor’da bulunan Ünlü Shakespeare’ın en uzun tiyatro eseri
olan Hamlet’in geçtiği “Kronborg Kalesi”. Burada her yıl Ağustos ayında Hamlet festivali
düzenleniyormuş. Helsingor Danimarka’nın en eski şehirlerinden biri olduğundan
tahta evleri belediye binası, ve katedrali Unesco dünya mirası listesinde yer alıyormuş.
Ünlü dondurması ve müthiş ekmekleri, yerel peynircisiyle turistlerin uğrak yeri olmuş.
Kopenhang şehrine ve etrafındaki kasabalara bayıldığımı söyleyebilirim…
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Viking Gemileri, Müzelerinde Sergileniyor
Kopenhang’dan Oslo’ya gitmek için akşam kalacağımız gemiye binmek için limana
gittik. Gemimiz büyük cruıselardan olduğu için hem gemiyi gezip hem de manzaranın
keyfini çıkardık. Ertesi gün gemideki kahvaltımızın ardından Norveç’in başkenti
“Oslo” limanında indik. Bu ülkelerin bayraklarının teması aynı ortasındaki haç rengi
değişik… En ilginç öğrendiğim ise Danimarka ve Norveç Vikingleri yağma eden,
İsveç Vikingleriyse deniz ticareti yapanlarmış… Oslo bana çok renksiz ve soğuk geldi.
Holmenkollen tepesi meşhur olimpiyatların ve şampiyonaların yapıldığı kayak atlama
rampasından Oslo’nun manzarası çok güzeldi. Vikinglerin vatanına gelinir de müzesine
gidilmez mi? Tabi ki en önemli müzelerinden biri olan üç orijinal Viking gemisini ve alet
edavatlarını sergiliyor. Viking kültürü açısından dünyanın en iyi müzelerinden biriymiş.
İkinci önemli müze Fram müzesi dünyanın en iyi planlanmış müzelerinden biri olarak
seçilmiş. 1895’te inşa edilmiş kutup keşiflerinde kullanılan en sağlam tahta gemisinin
her yerini kamarası, güvertesi, mutfağı, makine dairesi ve araç gereçler de sergide
görmek mümkündü. Kendi kendime “ehh adamlar keşif için neler yapmış” demeden
geçemedim...
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Dünyanın En Güzel Tren Turu
Sırada Fiyordlar turumuz var. Sabah
erkenden Flam’a varıyoruz. Flam’da
tren yolculuğuna çıkıyoruz. Dünyanın en
güzel manzaralı 1000 metre rakımlı tren
yolculuğu olarak fiyordun dağ kısımlarını
seyretmek gerçekten çok hoş ama
bakarken de “bizim ayder yaylalarındaki
dağlarda aynı” deyip ahlıyoruz. Bu
arada en güzel şelalenin önüne platform
koymuşlar ve burada herkes inerek hudri
denilen efsanevi varlığı temsil etsin diye
de bir kadının müzik eşliğinde dans
şovunu izliyor. Son durak Myrdal’dan
geri trenle dönerken aynı gösteriyi
tekrar izlettiriyorlar. Flam’a geldikten sonra tekneyle en uzun Sognefiyordun kolu olan
Aurslandfyordu görmek için iki saatlik muhteşem manzaranın keyfini çıkardık. Dönerken
de yolumuzun üzerindeki İskandinavya’nın en eski kiliselerinden biri olan Borgund
tahta kilisesine uğradık. Oslo’da Barış ödülü verilen binanın önünde resim çektirmeyi
de unutmadım. Burada yediğim somon harikaydı. İsveç’in başkenti Stockholm’e
otobüsle giderken Karlstad şehrinde Türk restoranda harika bir kebap yedik. Hele de
Türk kahvesi bulunca keyfim kat be kat arttı. Stockholm’u çok beğendim. Kopenhang
gibi bana sıcak bir şehir geldi. Tabi bunun insanların güleryüzlü ve mutlu olmasıyla
alakası vardı. İlk önce “Sigtuna” adlı kasabasına uğradık. Burası Vikingler döneminde
başkent şehriymiş. Mallern gölü kıyısında olan bu kasabanın belediye binası İsveç’in en
küçüğü ve en eskisi olduğundan evlenme törenleri için bir - iki yıl öncesinden randevu
alınarak yapılabiliyormuş. Gölün kıyısındaki yürüme yolu ise insanın saatlerce yürüyüp
oturup manzaranın keyfini çıkarmasını teşvik ediyordu. Stockholm’deki Vasa Müzesi
dünyada tek olan ve orijinal 300 yıllık tahta savaş gemisini sergiliyordu. Oyma heykelleri
ve tablolarıyla sanat eseri gibiydi. Dört katlı müzeyi saatlerce gezebilirdiniz, o kadar
muhteşemdi. Buradan Skansen Kültür Parkına gittik. Bu parkta eski köy evlerinin bir
kısmı o zamanki eşyalarıyla ziyaretçilere gösteriliyordu. Çok iyi koruma altına almışlar
zevkle her yeri gezebiliyordunuz. Nobel Ödülü verilen binayı da görmeden geçmediğimi
söylemeliyim.
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Refah Seviyesi Yüksek
Ülkeler
Stockholm’den limana geçtik.
Başka bir cruise gemisine
binerek Helsinki’ye yola çıktık.
Bu gemi öteki gemiden daha
da muhteşemdi… Geminin en
üst katındaki güvertesinde
şampanyamız eşliğinde harika
manzarayla hava kararıncaya
kadar seyrettik. Akşam
yemeğimizden sonra casinoya
geçerek şansımızı denedik.
Sabah güzel kahvaltımızdan
sonra biraz gemide alışveriş
yaparak, Helsinki limanına
geldik. Helsinki’de balık
pazarını gezdik. Yemeğimizi
yedik ve ara sokaklarında
gezerek, antika satan
pazarları dolaştık. Helsinki’de
beğendiğim şehirlerden
biri oldu. Dört Ülkenin başkentlerinden sıralama yapmak gerekirse en beğendiğim
Kopenhang, Stockholm ve Helsinki en sonuncu ise Oslo’ydu. Norveç’in somonu ve
fiyordları muhteşem ama insanları bana soğuk geldi… Ayrıca bayağı pahalı ülkelerdi.
Yaşam standardı yüksek ve devlet her şeyi halkına sağlamış. Bu seyahatimde en fazla
hamile kadın gördüğüm ülkelerdi. Çünkü devlet her çocuk için yüklü bir para yardımı
yapıyormuş. Tabi nüfus yaşlı ve az olunca teşvik mantıklıydı. Yani bizim ülkemizdeki gibi
“en az üç çocuk yapın” diyeni buradaki otoriterler, can kulağıyla dinlemiş ama parayı
da vermeyi ihmal etmemiş… Kuzey Avrupa diğer Avrupa Ülkelerindeki gibi olmadıklarını
turistlere çok güzel bir şekilde hissettiriyor. Kuralları, refah düzeyi ve zenginliğiyle
farklıyız diyor… Yaşlandığımda yalnızca gemiyle tekrar gezebileceğim “Aslan parçası”
olduğunu söyleyebilirim…
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Küçük Bir
Kahve Molası…
Burcu Demirtel
@BurcuDT

“Dergimiz için ne yazabilirim” diye düşünürken ve tam da
kahvemi yudumlarken aklıma bir fikir geldi!
Türk Kahvesi...
Türklerin dünyaya muhteşem hediyesi...
Damak tadına uygun kendine has pişirilme
ve telvesi ile ikram edilen tek kahve olma
özelliği taşıyan Türk Kahvesi, gerek sunuş
biçimiyle gerekse kokusuyla bugün hala
vazgeçilemeyen tatlar arasında yer alıyor.
Benim de en büyük zevklerimden biri olan
Türk kahvesi, yoğun bir günün üzerine
içilen en keyifli tat. Evet, hem günün
yorgunluğunu atmak hem de keyifli bir an
geçirmek için hemen bir durak belirledim
kendime. Kadıköy...
114

“Acaba Kadıköy’de Türk kahvesi nerede
içilir?” diye düşünmeye koyulmuşken,
ayaklarım beni balık pazarının alt
kısmındaki kahveciler çarşısına götürdü.
Çok sayıdaki salaş kahve dükkanları
arasından yalnızca bir tanesine yöneldim.
Fazıl Bey’in Türk Kahvesi...
Önce ufak ama çok güzel dekor edilmiş bu
sıcak mekanın görünüşü çekti beni, sonra
burnuma gelen taze kahve kokusu...
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keyifle keşif
Hemen ardından gözüme boş bir masa ilişti ve oturdum. Güler yüzlü bir gence
siparişimi verdim. Ayrıntıları inceliyordum, çünkü ayrıntılara önem veriyorum. Kahvem
geldi. Suyu ve lokumuyla servis tamamdı.
Güzel Kavrulmuş taptaze ve köpüğü kıvamında enfes bir kahve...
Merak ettim, ne zamandır bu işi yapıyorlardı? Ne zamandır var bu güzel yer, bu
kahvenin sırrı ne?
Önceleri sadece dedeleri gibi kuru kahvecilik yaparken 2006 yılında Kadıköy’de bu şirin
dükkanı devralarak kavurma ve çekmenin yanı sıra pişirme ve sunma işine girmiş Fazıl
Bey’in Türk Kahvesi.
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Kavurma ve Çekme Sanatı
Mekanın adının kahve aşığı mimar Fazıl Bey’den geldiğini yani mekanın işletmecilerinin
dedelerinin isminden aldığını duymuştum. Şimdi de sıra bu enfes Fazıl Bey’in Türk
Kahvesi’nin diğer kahvelerden ayıran özelliğini öğrenmekti.
“Kahve kavurma ve çekme sanatıdır. Çekirdeğini toptan alıyoruz ama Türk damak
tadına göre kavurup diğer kahvelerden biraz daha fazla filizlenmesine izin veriyoruz”
diye sözlerine başlayan mekanın yöneticisi Murat Çelik, yıllardır bu mekanda yine bu
kahve kokusuyla işini bir aşkla yapıyor. Sorularımı da yine aynı üslupla yanıtladı.
Bu kadar müthiş bir tatla fabrikasyon üretimine neden geçmiyorsunuz?
Geçmiyoruz, Çünkü paketlenip rafta bekleyen kahve
bayattır, kahvenin kavrulması ve çekmesi kadar taze
olması da çok önemlidir.
Peki, ayakta bekleyenleri görüyorum. Özellikle
Fazıl Bey’in Türk kahvesi için…
Buranın devamlı müşte
rileri vardır. Başka bir yere gitmezler, yer olmasa da
beklerler. Biz müşterilerimizi onlar da bizi çok seviyorlar.
Bunu bilmek ve hissetmek çok gurur verici bir mutluluk…
Akşam misafirlerim var diyelim, taze kahvenizden
aldıktan sonra nasıl pişirmeliyim ve servis
etmeliyim?
Kahvenin özü güzel oldukça nerde pişirdiğinizin bir önemi
de yok. İster elektrikli bir cihaz da isterseniz tencerede… Servis şekli de sizin kahve ile
olan sevgi bağınıza bağlı. Biz kahvemizi gümüş tepsi içinde yanında lokum ile servis
ediyoruz.
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Peter’in Evi
Gezgin ile Turist
arasında büyük
farklar vardır

Aytekin Bal

Kilmanjaro’dan sonra üç gün daha Tanzanya’da kalmaya
karar verdik. Afrika’ya geliş amacımızı yerine getirmiştik ama
önümüzde koskoca 6 gün daha vardı ve kim bilir bizi daha neler
bekliyordu.
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Bir gezgin ile turist
arasında büyük farklar
vardır. Mesela, gezgin
sokaklarda kaybolmayı
sever, turist ise rehberi
kaybetmekten korkar.

Ngorogoro Krateri ve Manyara Gölü’nde
geçirdik iki günümüzü. Daha sonra
Uganda’ya uçmak üzere tekrar Nairobi’ye
gitme kararı aldık. Arkadaşım Doğan’ı
Türkiye’ye uğurlayacak ve biz de
Uganda’ya gidecektik. Planda yoktu ama
Uganda’ya gitmek. O anda karar vermiştik.
Biletlerimiz bile yoktu daha. Havaalanına
gittik. Biletler çok pahalı olunca bizde son
3 gecemizde bizi havaalalına getiren taksi
şoförümüz Peter’in evinde kalmak istedik,
sağolsun kırmadı bizi.
Fotoğrafı, Peter’in balkonundan çektim.
Akşam karanlığında nereye geldiğimizi pek

anlayamamıştık ama sabah bu görüntüyle
gözlerimi açınca hayatımın en farklı
günlerinden birine uyandığımın farkına
vardım.
Bir gezgin ile turist arasında büyük
farklar vardır. Mesela, gezgin sokaklarda
kaybolmayı sever, turist ise rehberi
kaybetmekten korkar. Gezgin, araştırmacı
ve keşfeden, turist ise hazır paketi
tüketendir. Yani konsantre meyve suyu
içmekle dalından kopardığı meyveyi yemek
gibidir.
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Babam da eski bir tamirci olduğu için sanayi bölgesinde şehrin en güzel tatlarını bulmanın
mümkün olduğunu biliyordum. Levent Oto Sanayi’de Köfteci Pala’nın köftelerini başka hiç
bir yerde mümkün değildi. Ama bu sanayide köfte yerine daha özel bir şeyin beklediğinden
emindim ki az sonra öğrendik: Öğle yemeğimiz gazel eti. Kasap dükkanının önüne serpilmiş
3-4 masadan birine oturduk. İlk önce kova, bir tas sıcak su ve sabun ile ellerimizi yıkadık
oturduğumuz masada. Çatal bıçak kullanılmıyordu mekanda, o yüzden ellerimizi iyice
yıkadık. Sonrasında ise elinde koca bir etle geldi kasap. Ekmek kesme tahtasında eti
bir güzel parçaladıktan sonra kenarına bir avuç tuz döktü. Yanında ise salata ve ugali
var (fotoğrafta ekmek içi gibi olan beyaz şey). Ugali mısır unu, su ve yağ ile hazırlanan
doyurucu bir katık. Özellikle Doğu Afrika sofralarında illaki bulunuyormuş.

Aradaki en büyük farklardan biri de bir sonraki duraklarıdır. Birisininki bir sonraki otel iken
diğerinin ki başka bir “yer”dir. Turist otelde kalır. Biz gezginler ise herhangi bir yerde.
Üç gününü tamamen bizle geçirdi Peter, sağolsun. Kendi yemek yediği yerlerde yerel
yemekleri yedik, bir nevi Levent Oto Sanayi’de köfte piyaz yemek gibi. Nairobi’nin turistik
olmayan gece hayatını gösterdi bize. Arkadaşları ile tanıştık. Ayrıldığımızda ise bir müşteri
değildik, arkadaştık artık. Balayı için İstanbul’a gelmeyi planlıyor şimdi:) Gittiğin yerde iz
bırakıyorsan gittiğine değmiştir...
“Biz turistik yerlere gitmek istemiyoruz, sen nerede eğleniyorsan nere yemek yiyorsan
bizi de oralara götür” diyince yemeğimizi yemek üzere oto sanayi gibi bir yere gittik.
Yanımızda Peter’in iki arkadaşı da geldi. Sabah uyandığımızda Peter’in evinde idi bu iki
arkadaş. Bizim için garip bir günaydın merasimi olmuştu:)

Gazelin etinden öte ciğeri inanılmaz
bir tat. Hayatımda yediğim en güzel
etti diyebilirim. Bizim yüzümüzü
buruştura buruştura yiyeceğimiz
tahmin ediyorlardı sanırım ki
biz de parmaklarımızı yalayarak
ağzımız dolu dolu yiyince onların
hoşuna gitti. Paylaştığımız tatlar
paylaştığımız duyguları daha da
pekiştirince masanın sinerjisi bir
anda 100e katlandı... Ben tabi
hemen misyonerlik görevimi yerine
getirip Beşiktaş marşlarını öğrettim
sofra arkadaşlarımıza. Artık onlarda
birer Beşiktaş taraftarı! Sonunda
ise biz “Beşiktaşım Oley” şarkısını
söylerken diğer masalar bize
bakıp gülüyordu. Yan masadaki
şapkalı amca da kafasını sallayarak
ritmimize eşlik ediyordu yemeğini yerken.
Ekmek tahtasında ufak bir tane dahi bırakmadan bitirdikten sonra yemeğimizi
parmaklarımızı iyice yaladık, sonrasında ise ilk başa gelen kova, sabun ve sıcak su tekar
geldi. Tahmin edeceğiniz üzere hesap normal bir turistik lokantada gelecek ücretin 10da
1i kadardı.
Hep sevmişimdir sanayi ortamını ve sanayide yemek yiyen insanları!
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Eylül Lezzetleri…
Sevgili Martı okurları, yaz nasıl geçti biz anlamadık… Ya siz? Kız Çocukları olarak olarak
üçümüz de çok faaldik. Seferihisar’ı duymuşsunuzdur, son yıllar #CittaSlow olarak
adımlar attı ve ünlendi. Sahil kesiminde yazlık sitelerin olduğu Akarca plajı ve deniz
kenarındaki mahallesi Sığacık’taydık ve bu yazı boş geçirmedik. Çalıştık, gönüllü destek
olduk, asistanlık yaptık. Ve bir tatili böyle değerlendirdik. Çalıştık, gezdik, pişirdik, fotoğraf
çektik, yazdık, takılar ürettik. Pek çok yeni adımlar attık. Daha önce düşünmediğimiz,
aklımıza gelmeyen işlerdi bir çoğu. Fakat anı yaşadık, emek insanı güçlendirir diyerek,
fırsatları değerlendirdik, kendimize yeni yollar açtık.
Yaz bitiyor, dingin ve güzel eylül ayı geldi. Bedenen koşturmalar devam etse bile insanın
ruhuna bir haller olur bu ay. Biz de ruhu besleyelim, bedeni de fazla yormayalım diye
düşünerek, doğanın lezzetli ürünleriyle, basit bir tariff hazırladık.
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kizcocuklariyiz@gmail.com
facebook.com/KizCocuklari
twitter.com/KizCocuklari
instagram.com/kizcocuklari
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Kremalı Taze Fasulye
1/2 kg taze fasulye
2 yemek kaşığı krema
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı badem (soyulmuş)
2 yemek kaşığı sıvıyağ
Tuz, karabiber

Fasulyelerin kılçıklarını temizleyip
uzunluğuna göre ikiye ya da üçe bölelim.
Kalın olanlar varsa uzunlamasına keselim.
Kaynar suda dişe dokunur şekilde
haşlayalım.
Süzelim ve soğumasını bekleyelim. Sıvı
yağ koyduğumuz tava sındıktan sonra
fasulye ve ezdiğimiz sarımsakları ilave edip
soteleyelim. Krema ve bademi ilave edip
bir kac kez tavada sallandırdıktan sonra
tuzunu ilave edip ocağı kapatalım. Çok
az karabiber serperek servis edebiliriz.
Afiyetle…
Sofralarınız sevgi dolsun, bereket taşsın…
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GÖNÜLLÜ ÇEVİRMENLER
Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için “herkese, her yerde,
dünya standartlarında ve bedelsiz eğitim” hedefi ile yolan çıkan Khan
Academy çevirmenleri, eğitimdeki eşitsizliği tersine çeviriyor. Nasıl mı?
Gönüllü çevirmenlik yaparak..!
Önceki sayılarımızda da yer verdiğimiz Khan Academy, matematikten finansa, fen
bilimlerinden uzay bilimlerine kadar sayısız içeriğe internet üzerinden ulaşılabildiğiniz bir
eğitim platformu.

Çevirmen olmak istiyorsanız;
Khan Academy Türkçe’ye gönüllü çevirmen olmak ve eğitimde fırsat eşitliğine bir katkı
da siz yapmak isterseniz, info@khanacademy.org.tr ‘ye mail atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonrası, uzmanlık alanlarına göre gönderilecek bir deneme çevirisi
ile uygun görülen adaylar çevirmen olarak ekibe katılabiliyor. Bugüne kadar 250’den
fazla çevirmenin katkılarıyla Türkçeleştirilen 2500’den fazla ders videosu www.khanacademy.org.tr adresinde yayınlanıyor.

Khan Academy’nin Türkçeleştirilmesi için bir STFA vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları
Çeviri Vakfı tarafından yürütülen çalışmalara birçok öğrenci, öğretmen, sanatçı ve
işadamı destek veriyor. Bir de Khan Academy’e destek veren, Khan Academy tarafından
hazırlanan dersleri İngilizce’den Türkçe’ye çeviren gönüllü çevirmenler var. Gönüllü
çevirmenler, öğrenci, öğretmenler ve üst düzey yöneticilik yapıp emekli olmuş kişilerden
oluşuyor.
Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri sayesinde Khan Academy ile tanışmış çevirmenler
olduğu gibi arkadaş önerisi ile kişisel idealleri doğrultusunda çeviri yapmaya başlayan
çok sayıda çevirmen de var.
Khan Academy Türkçe’de Çeviri Yapabilmek İçin İngilizce Bilmek Yeterli Mi?
Çevirmenler, sadece İngilizce bilmenin yeterli olmadığını özellikle vurguluyorlar. Üstelik
bazen konuya bağlı olarak, konu hakkında teknik bilgiye, terminolojiye hâkim olmanın
da gerekebileceğini belirtiyor. Bu yüzden sadece kendi profesyonel eğitim alanlarında
ya da ilgi duydukları konularda çeviriler yaparken, yaptıkları çeviriler sayesinde hem
bilgilerini pekiştiriyor hem de bir yandan da yeni bilgiler öğreniyorlar.
Çeviriler için ortalama günde 3-5 saat kadar vakit ayırdıklarını söyleyen çevirmenler,
amaçlarının yaptıkları çevirilerle daha çok çocuğa ulaşmak ve dünya standartlarında ve
ücretsiz bir eğitim kaynağını Türkçe olarak var edebilmek olduğunu belirtiyorlar.
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Şipşak Anadolu

Ninja Kaplumbağalar

Şenel Aldı’nın yönettiği ve Gökçe Özyol,
Levent İnanır, Cengiz Küçükayvaz ile Ececan Gümeci’nin oynadığı Şipşak Anadolu,
05 Eylül 2014’de Roll Caption dağıtımıyla
Remle Film tarafından vizyona çıkarıldı.
Hikâyesi doksanlarda geçen Şipşak Anadolu, sıcak, samimi, komik insanların yaşadığı
bir kasabanın filmi. Gittiği her yere beraberinde koltuğunu da taşıttıran Belediye
Başkanı Goltuklu Başkan Şeref Hakbilir;
şipşak fotoğrafçılığı yapan idealist Kadir;
kasabanın imamı Zallami ve kasabanın en
zengini, çapkın beyaz eşya dükkânı sahibi
Hüseyin. Bir seferinde Hüseyin’in yolu iki
Rus kızla, Cicişler’le kesişir. Cicişler’e çarşaf
giydirerek kasabaya getirir.

Jonathan Liebesman’ın yönettiği ve
Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner
ile K. Todd Freeman’ın oynadığı Ninja
Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja
Turtles), 05 Eylül 2014’de UIP Filmcilik
dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona
çıkarıldı.
Shredder ve Foot Clan örgütü, polisten
politikacılara kadar her şeyi demir bir
yumrukla kontrol etmeye başlayınca
New York’a karanlık çöker. Olağandışı
ve dışlanmış dört erkek kardeş
kanalizasyondan Ninja Kaplumbağalar
olarak ortaya çıkana kadar gelecek korku
doludur. Kaplumbağaların şehri kurtarmak
için korkusuz muhabir April O’Neil ve
dikkatsiz kameramanı Vern Fenwick ile
birlikte çalışmaları gerekmektedir.

Körlük
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Eskil Vogt’un yönettiği ve Ellen Dorrit
Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali,
Marius Kolbenstvedt, Stella Kvam Young,
Isak Nikolai Moller, Jacob Young, Nikki
Butenschon, Erle Kyllingmark ile Fredrik
Sandahl’ın oynadığı Körlük (Blind), 05 Eylül
2014’de M3 Film dağıtımıyla Kurmaca Film
tarafından vizyona çıkarıldı.
Körlük, görme duyusunu kaybedince eve
kapanan bir kadın yazarın aklını da kaybetmemek için gerçekliğe sıkı sıkı sarılma
mücadelesini işleyen, gerilimli olduğu kadar
mizah unsurlarını da kullanan bir dram.
Yalnızca görme değil yazma ve yalnızlık
üzerine de olan film, gerçeküstü atmosferi,
seyrek diyalogları ve sürprizli mizahıyla son
derece özgün.

İnsan Avı

Anton Corbijn’in yönettiği ve Philip
Seymour Hoffman, Rachel McAdams,
Willem Dafoe ile Robin Wright’ın oynadığı
İnsan Avı (A Most Wanted Man), 05 Eylül
2014’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema
Film tarafından vizyona çıkarıldı.
Vahşice işkence görmüş yarı Çeçen, yarı
Rus, bir göçmen, Almanya’nın Hamburg
şehrindeki İslâm topluluğuna girer ve
babasının haksız kazanılmış serveti
üzerinde hak iddia eder. Alman ve ABD
gizli servisleri bu konuya yakın ilgi gösterir.
Zaman ilerleyip risk yükseldikçe taraflar
bu en çok istenen adamın gerçek kimliğini
ortaya çıkarma yarışına başlar. Ezilmiş bir
kurban mı, yoksa yok etme eğilimli bir
radikal midir?
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Haruki
Murakami
Lale Celepoglu
@lalecelepoglu

İlk kitabını okur okumaz, hemen diğer kitaplarını okuduğum,
okurken keşke bitmese dediğim, bir sonraki kitabı ne zaman
çıkacak diye beklediğim bir yazar, Haruki Murakami.
Murakami bir Japon yazar fakat kitaplarını yazarken Japon
kültürünü rafa kaldırıyor. Eğer roman kişilerinin ismi ve şehir
isimleri Japonca olmasa, bir Amerikan romanı okuduğunuzu
sanabilirsiniz.

Murakami insanı gerçeklikle gerçeküstülük
arasında getirip götüren bir yazar. Durup
dururken canınız bir yiyeceği çeker gibi
bir Murakami kitabı okumak çeker. Alt
metinden gelen müzik sesi, olmazsa olmaz
kediler, her şeyin bir cevabı olması, hiçbir
şeyin boşlukta kalmaması sizi Murakami’ye
bağlar. Örneğin Sahilde Kafka’da yaptığına
bayılmıştım. Kafka çek asıllı bir yazar,
çekçe de Kafka karga demek.
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Kitapta da Kafka adlı gencin Karga
adlı bir arkadaşı var. Kitabı okuyanlar,
Murakami’nin Kafka’nın Değişim’ine de
gönderme yaptığını anlayacaklardır. Zira
Sahilde Kafka da bir değişim dönüşüm
hikayesiydi. Haruki, her ne kadar
Amerikan kültürü altında kaldığı ve aşırı
batıcı olduğu söylense de XX. yy’lın en iyi
yazarlarından kabul edilir.

131

kitaplık

Martı Eylül 2014

Yedi yıl boyunca bar işleten,
borçlarını ödemek için sabah
erken kalkıp gece geç saatlere
kadar çalışıp, her sabah , bir
torba soğanı küçük parçalar
halinde doğrayarak ve barda
lahana dolması servisi yaparak
yaşayan Murakami tam bir şeyleri
yazmak istediğini unuttuğu sırada
gittiği bir beyzbol maçında,
oyuncu topa vururken; yazmaya
başlamak için tam zamanı der.
Öğrenmek istediğim her şeyi benim caz barda öğrendim diyen Murakami, her gece
barı kapattıktan sonra yazar. İyi bir caz koleksiyoncusu ve bir maraton koşucusudur
aynı zamanda. Belki de uzun yol koşucusu olmanın getirdiği sabır onu bu kadar
uzun soluklu kitaplar yazmaya yöneltmiştir. Öyle bir tutkudur ki onun için koşmak,
“Koşmasaydım Yazamazdım” adlı bir kitapta bunu anlatmıştır.
2012 yılında, Doğan Kitaptan çıkmış olan son romanı 1Q84, Japonya’da 480.000
adetlik ilk bakısı, piyasaya çıkar çıkmaz tükenmiş. 1000 sayfalık bir üçlemeden oluşan
bu kitap George Orwel’in 1984′üne nazire olarak yazmış ve adını o yüzden 1Q84
koymuştur.

İmkansızın Şarkısı, kendi isteği ile filme alındı ve çok da başarılı bir çekim oldu. 1960’lı
yılların Tokyo’sunu anlattığı kitap adını Beatles’ın Norvegian Woo adlı şarkısından alır…
Film de kar sahneleri ve acı çekme sahnesini izlediğinizde şimdiye kadar çekilmişlerin
en iyisi olduğunu anlayacaksınız…

Ekim ayında ‘’Doğan Kitap’’ dan çıkacak olan “Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları”nı
sabırsızlıkla beklemekteyim.

Kafka sahilde bir sandalyede oturuyor
Anlaşılan, dünyayı döndüren sarkacı düşünmekte.
Kalbin ne zaman kapalı ise
Yerinden oynamayan Sfenksin gölgesi
Düşlerini delen bir bıçağa dönüşmekte.

Murakami kitaplarının bir diğer özelliği de bir tuğla kalınlığında ve ağırlığında
olmasıdır.☺ Bu kitapların Japonya’da iki veya üç cilt olarak basıldığını duydum. Zira
Japonlar metroda en çok kitap okuyan millet olarak bilinir. Aslında bizim yayınevlerinin
de bu konuda düşünmelerinin çok iyi olacağı kanısındayım.
Haruki Murakami’nin Türkçeye çevrilen kitapları
Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında
Yaban Koyununun İzinde
İmkansızın Şarkısı
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Sahilde KafkaZemberek Kuşunun Güncesi
Haşlanmış Harikalar Diyarında
Koşmasaydım Yazamazdım

Sahilde Kafkayı okuyunca şöyle bir not yazmışım içine. Sahilde Kafka dün akşam bitti.
Hiç bitmesin istediğim kitaplardan birisi oldu. 650 sayfa nasıl ilerledi sona geldi, iki
bağımsız sandığımız hikaye birbirine değe değe nasıl ilerledi bilemiyorum.
Ve “Sahilde Kafka” Murakami’nin en en sevdiğim kitabından…
Sahilde Kafka
Sen dünyanın kenarında oturuyorsun
Ben artık olmayan bir kraterin içinde.
Harflerinden yoksun sözcükler
Duruyor kapının gölgesinde.
Uyuyan bir kertenkelenin üstüne parıldıyor Ay,
Küçük balıklar yağan göklerden.
Pencerenin dışında askerler var
Bıçaklarla kendilerini öldüren.

Boğulan kızın parmakları
Giriş taşını ve daha fazlasını arıyor.
Mavi elbisesinin ucunu kaldırıp
Sahildeki Kafka’ya bakıyor…
Bakalım caz bağımlısı, kedi aşığı ve saplantılı bir koşucu olan bu Japon yazarı benim
kadar sevecek misiniz?
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Erkeklerin Esir
Olduğu Tutku
“İstanbul Yıldızı”

Aytül Bingöl

Hangi kadın sevmez ki mücevherleri! Şöyle göz kamaştırıcı
bir elmas karşısında iç geçirmeyen bir kadın var mıdır
şu kainatta! Oysa sadece kadınlar değilmiş mücevher
tutkunları. İstanbul Yıldızı’nda erkeklerin de bu tutkunun esiri
olabildiklerini görmek şaşırtıyor insanı.
Roman, Osmanlı döneminin hırs ve iktidar savaşlarını masmavi bir elmasın ekseninde
anlatıyor. İnsanoğlunun her şeyi unutup dünya malına bağlanmasını seriyor gözler önüne.
Bir efsaneyle başlıyor hikayemiz. 1500’lü yıllarda Hindistan’daki bir madende, diğerlerine
hiç mi hiç benzemeyen, mavi renkte, etrafa o güne kadar görülmemiş pırıltılar saçan bir
elmas çıkartılır. Bu elmasın ünü, babür şahına kadar uzanınca, çok sevdiği eşine hediye
etmeye karar verir şah bu emsalsiz taşı. Fakat kadıncağız kısa bir süre sonra ölünce,
şah karısını eşsiz hediyesiyle birlikte toprağa verir. Ve madeni de taşlarla ördürür. Ama
cariyelerden biri gece karanlığında mezarı açıp şahın armağanını çalar. Böylece de mavi
elmasın serüveni başlamış olur.
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Büyük bir otelde gerçekleştirilen bir müzayededeyiz. Sosyetikler, asiller, sonradan
görmeler, hepsi yerlerini almış, mavi elmasa sıranın gelmesi için beklemekteler. Nihayet
o an geldiğinde, aralarında kıyasıya bir mücadele başlar. Bu yarışın galibi ise, kimsenin
daha önce farketmediği, gözleri tıpkı o meşhur mücevherin mavisi gibi parıldayan gizemli
yaşlı kadındır.
Mavi elmas 1532 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın muhteşem tacında yerini almıştır.
Ünlü ustaların aylarca uğraşıp kalp biçimi verdikleri bu taşın adı İstanbul Yıldızıdır. Daha
sonraki zamanlarda sultan bu taşı kadınlarından biri olan Gülfem’e hediye eder. Ne çare
ki, Gülfem hastalanır, ölmeden hemen önce de bu değerli hediyeyi çok sevdiği kalfasına
emanet eder.
İstanbul Yıldızı şimdi 3. Mehmet’in hasodabaşısı Gazanfer ağanın elindedir. Daha sonra
Tırnakçı Hasan paşa bu gözalıcı mücevheri ele geçirecektir. İkisi de cellatların elinde can
veririler. İstanbul Yıldızı bir senede üç sahip değiştirmiş, adı uğursuza çıkmış ama bu
durum, ona sahip olmak için can atanların heveslerini kıramamış, tam tersine daha da
ateşlemiştir. O heveslilerden birisi olan Derviş Mehmet paşa, elması kardeşi Civan beye
hediye etmiştir. Aynı kaderi o da paylaşır ve öldürülmekten kurtulamaz. Civanbey ise
idamdan kurtulsa da sürgüne gönderilir. Sevgilisi Gülriz alır elması bu kez.
1609 yılında Kösem sultanın muhteşem küpelerinde parlamaktadır İstanbul yıldızı. Kösem
boğdurulduktan sonra elmas da ortalardan kayboldu. Ta ki, Abdülaziz’in cariyelerinden
Gülfem onu bir dolapda bulana dek. Bir ay sonra Abdülaziz öldüğünde elmas cebinde
bulunur. Sultan 2. Abdülhamit taşı gördüğünde, baş kadınına broş yaptırmaya karar
verir. Venedikli kuyumcular İstanbul yıldızını bir broş haline getirirler. Abdülhamit tahttan
uzaklaştırıldığında ardında bıraktıklarının arasında bu broş da vardır.
Ve romanın son sayfaları . Yine müzayededeyiz. O yaşlı gizemli kadının yanında.Peki kim
bu kadın!
Romanın yazarı Gül İrepoğlu bir sanat tarihi profesörü. Aynı zamanda da kültürel miras
komitesi başkanı. İstanbul Yıldızı’nın bir kurgu olduğunu söylüyor. Tarihte böyle bir elmas
olmasa da, osmanlının geçmişinde buna benzer uğursuz mücevherler varmış.
Uğursuz oldukları söylense de, o ışıltılı mücevherler her zaman insanoğlunun tutkularına
pırıltılı imzalarını atmaya devam edecekler gibi görünüyor.
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Yılın Gösterisi
Soma’daydı!
İmge Özdemir
Ağustos ayı ile birlikte yazı da geride bırakırken, keyifli açıkhava
konserleri kaldı aklımızda. Bunlardan biri, Türk hayranlarının
yıllardır kurduğu bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Portishead
nihayet İstanbul’da bir konser verdi. 20 Ağustos akşamı Maçka
Küçükçiftlik Park’ta toplanan kalabalığın büyük bölümü, sanki
20 yıldır bu anı bekliyordu...
Şarkılar başladığı andan itibaren bir ayin gibi eşlik ettiler melodilere. Grubun etkileyici
vokalisti Beth Gibbons “Third” albümlerinden “Silence”la başladı konsere. “Wandering Star”ı
söylerken yarattığı etkiyse, bazı grupların canlı performanslarının, albüm kayıtlarından iyi
olduğunun kanıtıydı. Sıra heyecanla beklenen “Machine Gun”a geldiğinde, konserin zirve
yaptığı anlar yaşandı. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekrana, tüm dünyada düzenlenen
sivil protestolardan görüntüler yansıdı. Görüntüler arasında Gezi Parkı eylemlerinden
kareler de vardı. Portishead de ekrana 3 büyük takımın renkleriyle “Beraber” yazısını,
Beşiktaş formalarıyla Çarşı grubu üyelerini ve en son “İstanbul United” logosunu yansıttı.
Ardından da o kaçınılmaz slogan geldi izleyicilerden; “Her yer Taksim, her yer direniş!”
Sonlara doğru yaklaşılırken “Roads” için beklenti de giderek arttı. Konseri bitirip, önce
sahneden inermiş gibi yapan grup, sonra yoğun tezahürat eşliğinde tekrar sahneye geldi.
Ve beklenen şarkıyı Beth Gibbons her konserlerinde olduğu gibi yine gözyaşları içinde
söyledi. Görsel olarak sahnede çok daha fazla şey yapılabilecek bir müziğe sahipken,
sadece dev bir ekranla yetinen grup, müzikal olarak sevenlerine unutulmaz bir gece
yaşatıp gitti. Konserin eleşrilecek yanlarından biri de, sahne önünün, diğer alanlardan
daha kalabalık olmasıydı...
138

139

konsermatik

Martı Eylül 2014
Konsere başladıktan kısa süre sonra; “Ben bir politikacı değilim ama şunu söylemek
benim için çok önemli. Gazze ve İsrail’de yaşanan durumlardan dolayı bir sürü eşim
dostum, Türkiye’ye gitme dedi. Ama bu gönül bunları dinlemiyor, burada olduğum için çok
mutluyum ve kalpten söylüyorum, Türkiye benim ikinci vatanım” dedi. Alkışlar eşliğinde
konserine devam eden Levy, “Naci en Alamo”, “Hasta Simpre Amor”, “La Alegria”, “Me
Voy”, “Una Noche Mas” ve “Firuze” parçalarından sonra bir sürpriz yaptı ve sahneye Zülfü
Livaneli’yi davet etti. “Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor” ve “San Ton Metanasti (Kardeşin
Duymaz)” parçalarını birlikte seslendirdiler. Zülfü Livaneli’nin “biz ‘Yurtta Barış, Dünyada
Barış’ın insanlarırıyız” diyerek sahneden ayrılmasının ardından Harbiye Açıkhava’daki
coşku iyice arttı. Yasmin Levy İspanyol flamenkosunu, Arjantin tangosunu ve Portekiz
fadosunu yansıtan müziğini hayranlarına büyüleyici bir şekilde sergiledi konser boyunca.
Eşi sahnede O’na eşlik eden müzisyenler arasında olmasına rağmen de kayınvalidesi ile
ilgili yaptığı esprilerle konseri neşeyle ve alkışlarla noktaladı.

Ladino müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Yasmin Levy de Ağustos ayının yıldızlarındandı.
Sık sık ülkemize gelen sanatçıyla bu konserde hemşehri olduğumuzu öğrendim . Çünkü
büyükbabası ve babası Manisa’da, annesi İzmir’de dünyaya gelmiş. Zaten Türkiye’yi
ikinci vatanım diye tanımlıyor... Konsere “Sevda” şarkısıyla başlayan Yasmin Levy daha ilk
dakikalardan izleyiciyi fethetti. Sadece şahane sesiyle değil, samimiyetiyle de...
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Bu ay, hatta bu yıl içerisinde gittiğim tüm etkinliler arasında beni en çok etkileyen,
heyecanlandıran, duygulandıran Soma’daki gösteri oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’nin, Afet Koordinasyon Derneği “AkorD”un desteğiyle gerçekleştirdiği, Somalı
çocukların rehabilitasyonuna yönelik Yaz Okulu’nun dönem sonu gösterisinden söz
ediyorum. Her yaştan çocukların ilk kez sahneye çıkma heyecanıyla gerçekleştirdikleri
etkinliğin anlamı büyüktü. Çocuklarımızın beş, altı haftada gösterdikleri ilerlemeyse
umutlarımızı yeşertti. Gösteri sonunda neşeyle yaptıkları dans; müzikle, sanatla, sevgi
ve emekle yaraların daha hızlı sarılabildiğini bir kez daha gösterdi. Hayatımın hiç
unutamayacağım anları Soma’da yaşandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 103.
Şubesini Soma’da açacağını açıklaması ve AkorD ile oradaki çocuklar ve gençlerle yapacağı
uzun süreli çalışmaların heyecanıyla, tekrar gelmek üzere ayrıldık Soma’dan...
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Gökyüzü ile Bağınızı Çözün…
Astroloji gökyüzüyle, yeryüzü eşzamanlılığı anlatan, kadim bir öğreti… Yaşam potansiyeliniz, yetenek
ve zayıflıklarınız, doğum haritanızda gizli duruyor. DNA sarmalı gibi şifreli bir şekilde duran bilgiler,
zaman içinde ortaya çıkıyor. Gökyüzü ile temasınızı doğru kurabilmeniz için Astroloji Uzmanı Asude
Argun ile Sonbahar Yeni Astroloji Sınıfları başladı.
Gezegenlerle sembolize edilen bu sistem, büyük bir kozmik saat gibi tıkır tıkır işliyor; size zamanın
neresinden geçtiğinizi anlatıyor. Önünüze çıkan olasılıklar demetinden size en uygun olanı
seçmenize yardımcı oluyor. En ilkel, ama en doğru navigasyon aracı olan astroloji, insanın kısa hayat
yolculuğunda, an be an rehberlik ediyor. Keskin virajları, bozuk yolları aşmayı; en kısa sürede, kişinin
kendi yolunu bulmasına yardım ediyor.
Artık biliyoruz ki, astroloji öğrenerek hayatınızı daha rahat planlayabiliyorsunuz.
•
•
•
•
•
•

Hangi işte başarılı olacağınızı, size özel yeteneklerin neler olduğunu,
Şanslı yönlerinizi ve kadersel gerçeklerinizi,
Hangi kişiyle anlaşabileceğinizi, aşkı nerede bulacağınızı,
Hastalık, zayıflıklarınızı ve sağlığınızı nasıl koruyacağınızı,
Çocuğunuzun yeteneğini nasıl yönlendireceğinizi,
En önemlisi, bu dünyaya niye geldiğinizi, astroloji öğrenerek “öngörebilirsiniz”.

Kendinizin ve sevdiklerinizin astroloji uzmanı olabilir, hayat boyu rehberlik yapabilirsiniz. Şimdi
hayatınızda yeni bir sayfa açın, astroloji eğitim alarak fırsat yakalayın. Size zaman gelmedi mi?

Sonbahar Yeni Astroloji Sınıfları
Temel Astroloji
İnternet Online
8 Eylül Pazartesi 10:00/12:30
Hafta içi 		
10 Eylül Çarşamba 10:00/12:30
Hafta sonu 		
13 Eylül Cumartesi 14:30/17:00
İleri Astroloji
Hafta sonu		

13 Eylül Cumartesi 10:00/12:30

Klasik Astroloji
Hafta içi 		

12 Eylül Cuma 14:30/17:00

Toplam 16 hafta süren kurlar halindeki dersler, haftada bir gün, 2,5 saat yapılıyor. 4 haftalık ücret
KDV dahil 300 TL Ödemeler aylık peşin ya da kredi kartıyla taksitli yapılabilir. Eğitim sonunda,
Jüpiter Danışma Astroloji ve Kişisel Gelişim Merkezi adına, “Katılım Sertifikası” veriliyor. Jüpiter
Danışma Astroloji ve Kişisel Gelişim Merkezi’nde, sınıf ortamında ve yüzyüze alabilirsiniz. Sınıflarda
öğrenci sayısı sınırlı tutulup, butik hizmet verilmektedir. Aynı eğitimi, yerinizden kalkmadan, internet
üzerinden, online canlı yayınla da alabilirsiniz. Aktif olarak katılamadığınız derslerin videosunu tekrar
seyretme avantajı kazanabilirsiniz.
Online eğitim tanıtımı için tıklayın: http://v2.perculus.com/perculus.aspx?g=14a41c40-2bc7-476e89ca-b5d7aab12fbc
Kayıt için: 0 532 497 70 88 / 0216 386 10 39
Jüpiter Danışma Astroloji ve Kişisel Gelişim Merkezi
Bağdat Cad. Şht. Ümit Yılbar Sok.
Uzay Apt. B Blok 13/10 Fenerbahçe-Kadıköy- İstanbul
Temel ve İleri Vedik Dersleri, Merih Akalın’la 10 Ekim haftası başlıyor…
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Asude Argun’la Astroloji Eğitimi
Eğitimler, 4 seviye ve Staj sınıfından oluşmakta;
Temel Astroloji Eğitimi
En temel seviyeden başlayarak, astroloji bilgileri, horoskop ve gökyüzü işleyiş sistemi,
burçlar, evler, gezegenler, açılar, kombinasyonlar gibi astrolojin temel konuları,
katılımcılara özel hazırlanan, kişisel doğum haritası üzerinden aktarılıyor. Ayrıca
profesyonel bir astroloji programı kullanım incelikleri anlatılıyor. Bu eğitim 16 hafta
sürer.
İleri Astroloji Eğitimi
Natal haritayı okumak, gelecek öngörümlerde bulunmak için, progress, transit,
harmonik, sabit yıldızlar, midpoint, profesikyon gibi temel konular ve ilişkileri
değerlendirmek için sinastri, compozit gibi birçok teknik ve uygulama öğretilir. Doğum
haritasının oluşturmasında çok önem taşıyan rektifikasyon yani doğum saati netleştirme
işlemi anlatılır. Bu eğitim 16 hafta sürer.
Horoskop Okuma
Temel ve İleri seviyede öğrenilen bilgiler, harmanlanarak yoğun bir uygulama yapılması,
kişinin teknikleri etkin kullanması sağlanılır. Katılımcıların kendi ve yakınları haritaları
üzerinde çalışılır. Astroloji programına ilişkin kişiselleştirmeler, kolay yollar öğretilir. Bu
eğitim 12 hafta sürer.
Eğitimin son 4 haftasında, “Astrologlar için
Psikoloji” eğitimi şeklindedir. Konusunda
uzman, Boğaziçi Üniversitesi mezunu
ve astroloji bilen psikologlar tarafından,
Savunma Mekanizmaları, Gelişim
Kuramları, Psikopataloji, Travma, Stres
Bozuklukları ve Danışmanlık Becerileri
gibi konular aktarılır. Roll-play çalışması
yapılarak astroloji mesleğini yapmak
isteyenlere yetkinlik kazandırlması
amaçlanır. Bu eğitim 4 hafta sürer.
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Klasik Astroloji
Klasik astrolojisinin babası sayılan Ptolemy’nin ünlü eseri “Tetrabiblos”un okunması
ardından, Klasik Astrolojinin Tradisyonel Kavramları aktarılır. Sonrasında Horary (Soru)
Astrolojisi, Electional (Seçimsel) Astroloji derslerine geçilir. Pek çok örnekle tekniklerin
aktif uygulanması sağlanılır. Bu eğitim 16 hafta sürer.
Staj Sınıfı
Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan bu seviye astrolojiyi meslek olarak yapmak
isteyenlere yönelik özel uygulamaları içerir. Tüm seviyelere aktif katılan, bitirme
ödevlerini yapanlara, Bitirme Projesi verilir. Proje bitiminden sonra gerçek danışanlarla
yapılacak staj sınıfına katılanlar, Jüpiter Danışma Astroloji ve Kişisel Gelişim Merkezi
adına “Astroloji Uzmanlığı Yekinlik Belgesi” almaya hak kazanılırlar.
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Hadi iş başına…
Hızlı ve sıcak bir yaz sona erdi… Hoş geldin sonbahar…
Ilık sonbahara girerken, Eylül’de çalışmak, verimli olmak öne çıkıyor. Pek çok işi bir
arada yapmak gerekebilir.
Çalışmak deyince, sonbaharla birlikte biz de yeni astroloji eğitimlerine başlıyoruz.
Astrolojiyi daha yakından tanımak için, haftada 1 gün 2,5 saatliğine kalkıp bize,
Fenerbahçe’ye gelebilirsiniz. Siz de astroloji öğrenin. Az kişiyle butik eğitim almanın
farkını yaşayın. Ya da yerinizden kalkmayın, sizi internet sınıfına alalım… Kahvenizi
kendi bildiğiniz gibi yapın, ayaklarınızı uzatın. Eğitim detaylarını Martı sayfalarında
bulacaksınız…
Şimdi astroloji bilgisiyle, ay boyunca öne çıkan zaman ve olaylara göz atalım…
25 Ağustos doğan Yeniay’ın ardından İlkdördün 2 Eylül yakınlarında ortaya çıkıyor.
Yani olaylar büyümeye, gelişmeye başlıyor. Attığınız adımları düzenlemek için
hareket geçebilirsiniz. Önemli kişilerden aldığınız eleştirileri ciddiye almanız yerinde
olur. 9 Eylül’deki Dolunay’ın şiddetini azaltmak için önlem alabilirsiniz.
Güneş’in yenilmez Pluto ile yapacağı üçgen açı, 3 Eylül öncesi ve sonrası birkaç gün
etkisini gösterecek. Kendinizle ilgili güçlü kararlar alabilir, önem verdiğiniz kişilerden
destek alarak ilerleyebilirsiniz. Gücünüzü güç katmak istiyorsanız, hedefinize
odaklanıp, çalışmaya, detaylara özen göstermelisiniz.
Güzel Venüs bu kez rahat etmediği Başak burcuna geçiyor. 5 Eylül’den başlayarak,
29 Eylül’e kadar sürecek yolculuğunda ilişkide sorun yaşamak için eleştiriden
kaçınmalısınız. Detayları görmezden gelmelisiniz. Küçük şeylere takılırsanız
sevdiğiniz kişiyi üzebilirsiniz. Her şeyi didiklememelisiniz. Bir şeyi güzel, estetik
olması için zorlamamalısınız. Kişisel bakımda hijyene daha dikkat etmeli, cilt bakımı,
temizlik gibi konulara zaman ayırmalısınız.
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Her zaman olduğu gibi Dolunay, 9 Eylül
öncesi ve sonrası olmak üzere, toplam
3 gün boyunca etkili olacak. Ard arda
gelen, senenin 3. Ve sonuncu Süper Ay’ı
gerçekleşecek. Yani Dolunay sırasında
Ay, Dünya’ya en yakın konumda olacak.
Her zamankinden 30 kere daha parlak ve
yüzde 14 daha büyük gözükecek. Yeniay’ın
zorlu Satürn ve agresif Mars enerjisiyle
başladığını hatırlarsak, Dolunay’ın çok
yumuşak geçmeyeceğini belli oluyor.
Olayları izlemek, tepkisel davranmamak en
iyisi olacak.

Asude Argun
@asudeargun

Savaşçı Mars Akrep burcundaki
yolculuğunu 13 Eylül’de bitirip, hareketli
Yay burcuna geçiyor. 26 Kasım’a kadar
sürecek bu yolculukta, manevi değerler
adında savaş verebilirsiniz. Daha hareketli
olacağınız için kolay tepki verebilir,
öfkenizi abartabilirsiniz. Dini, ahlaki,
kanuni konulardaki savaşlar gündeme
gelebilir. İnacınız için olayların üstüne
gidebilir, dikkat etmezseniz korkusuzca risk
alabilirsiniz.
Aşk gezgeni Venüs ile sarsılmaz Pluto
arasında gerçekleşecek, 14 Eylül’deki
uyumlu üçgen açı, sevdiğiniz kişiyle ilgili
konuları gündeme getirebilir. Venüs rahat
etmediği Başak burcunda olduğu için,
basit sorunları büyütüp, aşılmaz bir engel
haline getirmemelisiniz. Değer verdiğiniz
insanla ilgili olayları, biraz daha altan
almalı, çuvaldığını kendinize batırmalısınız.
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Son dördün gözüktüğü
16 Eylül’den itibaren
gökyüzünün enerjisi
azalmaya başlıyor.
Bitirilmesi gereken işlere
yönelebilirsiniz. Bir şeyleri
toplarmak, düzenlemek
için daha rahat hareket
edebilirsiniz. Ancak
ortaya çıkan sorunlara
da çare bulmanız
gerekecek. Gündeminiz
hareketlenebilir. Veee
Eski ay zamanı başlıyor.
20-24 Eylül arası yeni
işleri bekletmenizi tavsiye
ederim.
Bu süre içinde hafiflemek
istediğiniz konulara
odaklanmalısınız.
Fazla kilolardan kurtulmak
için diyete başlayabilirsiniz.
Kötü alışkanlıkları bırakmak
için niyet edebilirsiniz.
Bitirmek istediğiniz işlere
yönelebilirsiniz.
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Aynı gün, yani 23 Eylül’de Güneş Başak burcundaki yolunun sonu gelip, Terazi burcuna
geçiyor. Güneş’in sembolize ettiği benliğimiz, Başak’ın titiz, detayçı taraflarını bir
tarafa bıracak. Terazi burcunun verdiği kibarlık, estetik konular daha ön plana çıkacak.
Gelecek ayın son günlerinde Güneş Akrep burcuna girene kadar, ikili ilişkilere yatırım
yapmak çok yerinde olur.
Ayın son haftası 24 Eylül’de doğan Yeniay’la enerji yenilecek. Ancak yeni adımları
atmak için 25 Eylül’de doğacak Hilal’i beklemelisiniz. Yeniay doğduğunda, Ay halen
karanlıktadır. Hilal olup ışığını vermeye başladığında, yolunuzu aydınlatır. Karanlıkta
sadece kötü enerjiler ortalıkta olur. Yenilik yapmak, eyleme geçmek için ışığı
beklemenizi özellikle tavsiye ederim.
İletişimci Merkür, 28 Eylül’de sezgisel Akrep burcuna giriyor. Daha derin düşünüp,
konulara daha duygusal yaklaşabilirsiniz. Araştırdığınız bir konunun derinlerine
inebilirsiniz. Bir şeyler öğrenmek için birilerinin peşine düşüp, dedektif gibi
davranabilirsiniz. Hırstan, kinden uzak durmalısınız. 4 Ekim’den başlayarak 25 Ekim’e
kadar Merkür geri harekette olacağı için, şimdiden aklınız karışmaya başlayabilir. Bu
tarihler arası ortaya çıkabilecek, olası sorunlar için şimdiden önem almalısınız.
Ayın sonun 29 Eylül’de aşk gezegeni Venüs, yönettiği Terazi burcuna geçip, ilişkileri
sağlamlaştırıyor. Venüs 23 Ekim’de rahat etmediği Akrep burcuna geçene kadar,
şanslısınız. Kendinizi daha hoş hissebilir, aşka yelken açabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle daha
yakın olabilirsiniz. Partnerinizin ilgisini ve sevgisiniz kazanmayı başaracaksınız.
Unutmayın, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmaz…

Ancak artması, devam etmesini istediğiniz işleri bekletin. Ayın son haftası 23
Eylül’den başlayarak yenilmez Pluto düzgün harekete geçiyor. 13 Nisan’dan beri geri
hareketteydi. Şimdi düzelerek, dönüşüm rüzgarını estirmeye devam edecek. Bir müddet
duran konular harekete geçebilir. Jenerasyon gezegeni olan Pluto, kitleleri ilgilendiren
olaylara işaret ediyor. 2012’den başlayıp 2015’e kadar, sarsıcı Uranüs’le 7 kez sert kare
açısı yapmakta… Dünya üzerinde büyük değişiklikler gerçekleşmekte, toplumsal olaylar
gündeme gelmekte. Düzgün harekete geçmesinin ardından hızlanarak, 15 Aralık’ta 6.
Kez, isyankar Uranüs kareye gidecek. Toplumsal olaylar kaldığı yerden devam edeceğe
benzer.
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“KOÇ” “Yükselen KOÇ” 21 Eylül - 19 Eylül
Ay boyunca detaylara daha dikkat etmeniz gereken işlere yönelebilirsiniz. Hizmet,
sağlık, hijyen, diyet gibi konular gündeme gelebilir. Ofis şartlarınızda değişiklikler,
düzenlemeler olabilir. Kendinizi daha pratik, verimli olmak üzere planlamalısınız.
Altınızda çalışan kişilerle iyi diyalog kurmalısınız. Yanı sıra borç, alacak konularında
dikkatli olmalısınız. Kredi kartı ödemelerinizi kontrol etmeniz yerinde olur. Ayın son
zamanlarında eşinizle ilişkinize yönelmeniz, sorunları çözmeniz gerekecektir.

“BOĞA” “Yükselen BOĞA” 20 Eylül - 20 Eylül
Aşk hayatınıza çeki düzen vermeniz gereken bir aydasınız. Yanı sıra kişisel
uğraşlarınıza da yönelmelisiniz. Bireysel hobilerinizi, sanatsal çalışmalarınızı
ya da spor aktivitelerinizi düzenlemelisiniz. Çocuklarınıza ilişkilerinize de önem
vermelisiniz. Hayattan keyif almak isterken fazla kişisel davranmamalısınız. Ek olarak
partnerinizin sorumluluklarına yardımcı olmalı, kavga etmekten sakınmalısınız. Ayın
son günlerinden itibaren çok çalışmanız gerekebilir. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

“İKİZLER” “Yükselen İKİZLER” 21 Eylül - 21 Haziran
Evinize, ailenize önem vermeniz gereken bir zamandasınız. Evinde yapmanız gereken
tamirat, tadilat ya da yenilenmeler zamanınızı alabilir. Ama sorumluluklarınızı
yerinize getirmeniz elzem olacaktır. Aile büyüklerinizden daha yakından ilgilenmeniz
gereken biri varsa ihmal etmemelisiniz. Ayrıca sağlığınız adına atacağınız adımlar
önem taşıyacak. Daha iyi olmak için cesur kararlar alabilirsiniz. Ayın son günlerinden
itibaren daha rahat olacak, çocuklarınıza ilgilenebileceksiniz.

“YENGEÇ” “Yükselen YENGEÇ” 22 Haziran - 22 Eylül
Hızlı bir aya sizi beklemektedir. Kardeş, komşu ve yakınlarınızla ilgilenmeniz
gerekecektir. Onların sorunlarını çözmek için bazı seyahatler yapabilir, ilişkilerinizi
artırabilirsiniz. Yanı sıra yeni şeyler öğrenmek, ticari bağlantı kurmak için hareket
edebilirsiniz. Yapacağınız toplantılar, alacağınız kararlar oldukça önem taşıyacaktır.
Ayrıca sevdiğiniz kişiye yakınlaşmak, aşk sorunlarını aşmak için cesaretli
davranabilirsiniz. Ayın sonuna doğru evinizle ilgili konular gündeme gelecektir.
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“ASLAN” “Yükselen ASLAN” 23 Eylül - 22 Eylül
Parasal konulara daha dikkatli yaklaşmanız gereken bir aydan geçmektesiniz.
Özellikle harcamalarınızı bütçelemeniz, düzenlemeniz, yatırımlarınızın değerini
kontrol etmeniz yararlı olacaktır. Ne kadar üretim yaptığınızı görmek için küçük
ayrıntıları atlamalısınız. Önemli satın alma kararları almadan önce iyi düşünmelisiniz.
Yanı sıra ev içinde babanız ya da büyüklerinizle ilgili önemli bir hareketlilik gündeme
gelebilir. Ayın son zamanlarında iletişimle ilgili konulara yoğunlaşacaksınız.

“BAŞAK” “Yükselen BAŞAK” 23 Eylül - 22 Eylül
Ön çok kendinize önem vermeniz gereken bu ayı iyi değerlendirmelisiniz. Başta
sağlığınızı, kılık, kıyafet ve dış görümünüzü iyileştirme yönünde hareket etmelisiniz.
Yapmanız gereken kişisel işleri listenin başına yazmalısınız. Kendinize yatırım
yapmalı ancak ilişkilerinizdeki sorunları da ihmal etmemelisiniz. Ayrıca kardeş,
komşu ya da yakınlarınızla ilgili sorunlara net çözümler bulabilirsiniz. Ayın son
zamanlarında daha çok parasal konulara yöneleceksiniz.

“TERAZİ” “Yükselen TERAZİ” 23 Eylül - 22 Ekim
Bu ayın son zamanlarına kadar sakinliğinizi korumalısınız. Kontrol edemeyeceğiniz
konular oldukça yıpratıcı olabilir. Öfkenizi ne kadar iyi kontrol ederseniz o kadar
rahatlarsınız. Ofis hayatınızda ya da gündelik işlerinizde daha pratik olmaya özen
göstermelisiniz. Geçmişle ilgili dedikodulara kulak tıkamalısınız. Ayrrıca maddi
konulara da dikkat etmeli, sorunlara çözüm bulmak için harekete geçmelisiniz.
Ayın sonuna doğru üzerinizdeki baskı azalacaktır.

“AKREP” “Yükselen AKREP” 23 Ekim - 21 Kasım
Bu ayı gelecek günler planlamak için kullanmanız çok yerinde olacaktır. Bunu
yaparken sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan, içinde bulunduğunuz gruplardan
destek alabilirsiniz. Birlikte adım atmak için güzel bir zamandasınız. Zorlu olaylara
rağmen umutlarınıza yönelmelisiniz. Yanı sıra kişisel olarak aldığınız cesur
kararlarla zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlukları yerine getirdiğinizde
rahatlayacaksınız. Ancak ayın son zamanlarına doğru ters giden şeyler olursa
sakinliğinizi korumalısınız.
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“YAY” “Yükselen YAY” 22 Kasım - 21 Aralık
Ay içinde oldukça ön planda olacaksınız. Önemli kişilerle bağlantı kurabilir, işiniz
için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Saygınlığınızı artırmak, hedeflerinize yönelmek
için ön planda olmalı, görevlerinizi yerine getirmelisiniz. Herkesin sizi izlediğini fark
etmelisiniz. Detayları ihmal etmeden kalıcı adımlar atmaya yakınsınız. Ancak perde
gerisinde canınızı sıkan olaylar olursa, endişe etmemelisiniz. Sinirlerinize hakim
olmanın daha önem taşıdığı bir zamandan geçiyorsunuz. Ayın son zamanlarında
arkadaşlık bağlantılarınız önem kazanacaktır.

“OĞLAK” “Yükselen OĞLAK” 22 Aralık - 19 Ocak
Kendinizi geliştireceğiniz bir aydan geçmektesiniz. Olaylar sizi zorlasa da iyi taraflarını
görmek için daha manevi bir bakış açısı yakalamalısınız. Böylece önünüzdeki engelleri
ve fırsatları daha rahat görebilirsiniz. Bu ayı gelişim ayı olarak değerlendirseniz,
ay sonunda sertleşen koşullara uyum sağlayabilirsiniz. Özellikle işle ilgili önemli
gelişmelere doğru gittiğinizi bilmelisiniz. Yanı sıra arkadaş çevrenizdeki hareketlik
size güç vereceğe, sorumlukları azaltacağa benzer.

“KOVA” “Yükselen KOVA” 20 Ocak - 18 Şubat
Olayların maddi şartlarını iyi değerlendirmeniz gereken bir aydasınız. Sadece kendi
gelir ve giderlerinizi değil, ortak paylaşımlarınızı da hesaplarınıza dahil etmelisiniz.
Borç, alacak, kredi gibi konularda oldukça titiz hareket etmelisiniz. Olası aksilikleri
hiç ihmal etmemeli, yedek plan yapmalı, yedek bütçe ayırmalısınız. Bu ay işle ilgili
önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Ters giden şeyleri cesaretle düzeltebilirsiniz.
Ayın son zamanlarından itibaren uluslararası konular gündeme gelebilir.

“BALIK” “Yükselen BALIK” 19 Şubat - 20 Mart
Ortaklaşa işlere ve ilişkiler yönelmeniz gereken bir aydasınız. Eşinizle daha fazla
ilgilenmeniz gerekebilir. Tek başınıza hareket etmek yerine başkalarından destek
almak ve vermek yararlı olacaktır. Aksi halde gelecek eleştirilere açık olmalısınız. Ortak
çalışıyorsanız şartları çok iyi belirlemelisiniz. Ayrıca yabancılar, yurtdışı, akademik
ya da hukuksal konularda önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Cesaretiniz yerinde
olsun, zorlukları aşabilirsiniz. Ayın son zamanlarında daha çok maddi konulara
yöneleceksiniz.
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“Sence biz zamanımızın ilerisinde miyiz?”
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