MAYIS

NO
aynen.dergi

L I K
Ç
N
G E

V E

S P O R

D E R G
I S I

01
2022

N
I
R
E
L
GENÇ INE
R
E
L
L
A
Y
HA
EY LKEN
Z
U
R
O
Y
AÇI

MIKROFON
GENÇLERDE

IYI KI VARSIN
SINEMA

MERVE ÇOBAN
SÖYLEŞI

ALİ FUAT BAŞGİL
GENÇLERLE BAŞ BAŞA

DÜNYADA VE
TÜRKIYE’DE E-SPOR

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU • Genel Yayın Yönetmeni: Hasan TAŞÇI • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Erhan AKCAN • Yayın Sorumlusu Ozan BERBER 		
İletişim: www.aynendergi.com • selam@aynendergi.com • Telefon: 444 00 73 • Yayın Türü: Aylık yayımlanır.

Selam
biz ge
Dergimizin gençlik ve spor dergisi
olması sizi yanıltmasın çünkü spor
dışında da bir çok
bölüme yer var bu
dergide.

Aynen dergimizin ilk sayısıyla karşınızdayız. En az sizler
kadar büyük bir heyecan içindeyiz. Dergimizde neler yok
ki? Genç sporcuların madalya hikâyelerinden sporcularla
yapılmış söyleşilere, spor yazılarından spor sözlüğüne, genç
sporcular için evdelik tariflerden e-spor hakkındaki yazılara
birçok içerik sizi bekliyor.

Sinemadan yazarların gençliğine d
gençlikle ilgili kitaplardan alıntılara,
bir müzisyenin playlistine,
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ğine dair yazılara, gençlere tavsiyelerden
ntılara, müzik gruplarıyla yapılmış söyleşilerden

Sayfaları çevirirken bizlerle anlamlı
bir bilgi yolculuğuna çıkmaya hazır
mısınız? O halde Aynen Dergi
okunmak için sizi bekliyor.

hikâyelerden
bilimkurgu seven
gençler için yazılmış
yazılara, gençlerin
mekanlarından
tasarım hikâyelerine
kadar birçok yazı
ve söyleşi sizleri
bekliyor. Üstelik
fotoğrafa ilgi duyan,
karikatür seven
gençlerimizi de
unutmadık.

Yaşarken pek farkına varılamasa da esasında büyük bir zenginliktir
gençlik. Öğrenmek, eğlenmek ve güzel anılar biriktirmek için hayatın
imkânlarla dolu zaman dilimidir. Bizim için gençler; fırsat sunulması
gereken, hem kendi geleceklerinin hem de ülkenin geleceğinin daha
parlak olması için şans verilmeyi hak eden, toplumumuzun en önemli
kesimlerinden biridir. Bir ülkenin gençleri donanımlı, mutlu ve umutluysa,
toplum da aynı oranda güçlü ve huzurlu olur, ümit dolu bir geleceğe
sahip olur.
Bu şuurla çıktığımız yolda, genç nüfusumuza yönelik yaptığımız yatırım
ve harcamalarımız; spor, sanat ve eğitim alanlarındaki projelerimiz
ile sizler için üreterek var oluşunuza katkı sunmaktan, yetenek ve
potansiyeliniz doğrultusunda hayata kendi ellerinizle tutunmanıza destek
olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu düşüncelerle hazırladığımız “Aynen” dergisinin ilk sayısını, alnımızın
akıyla çıkarmış olmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Seçkin ve
geniş içeriği ile her ay sizlerle buluşacak olan “Aynen”; spordan sanata,
video oyunlarından gezi yazılarına, edebiyattan teknolojiye ve hatta
röportajlara kadar birçok kategoride, herkesin ilgisini çekecek ve sadece
Esenlerli gençlerin değil, tüm gençlerin gözde dergisi olacak.
İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz nesil “Aynen” ile
medeniyetimizin değerlerini daha yakından tanırken aynı zamanda
kültür-sanat ve sporla iç içe olsun. Bu doğrultuda, sizlerin de katkısıyla
muhtevamızı geliştirerek hazırlayacağımız önümüzdeki sayılarda sürpriz
konularımıza hazırlıklı olun.
Dahası diğer kültür-sanat ve spor faaliyetlerimiz, söyleşilerimiz,
etkinliklerimiz, konserlerimiz ve gezilerimiz hız kesmeden devam ediyor.
Edecek de...
Esen kalın,
Sevgiyle kalın.

Tam Senlik
Yazılarınızı,
şiirlerinizi,
çizimlerinizi,
yepyeni fikirlerinizi ve
dergiyle ilgili tüm
görüşlerinizi bizimle paylaşın.
Paylaşın ki; daha iyiye,
daha güzele doğru
birlikte yürüyelim.

s el am@ay nenderg i.com

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nda
karate alanında ülkemizi temsil ederek
bronz madalya kazanan ve kariyer hayatı
başarılarla dolu olan millî karatecimiz
Merve Çoban’la sizler için keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik.

Röportaj

MERVE

MILLÎ
KARATECIMIZ

KO N U Ş A N :
ŞEYMA
SUBAŞI

ÇOBAN
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TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil ettin ve bronz
madalya kazandın. Nasıl bir duygu
bu?
Öncelikle istediğim birinci olmaktı
çünkü bütün çalışmalarımı ona göre
yaptım. Beklentim üçüncülük değildi. Fakat maça üç hafta kala sakatlık
yaşadım ve antrenman yapamadım
o süreçte ama her ne olursa olsun
elimden geleni ortaya koydum ve
üçüncü oldum. O yüzden birinci
olmuş gibi hissediyorum kendimi.
Fazlasıyla mutlu ve gururluyum.
Karate sporu senin hayatında neleri değiştirdi?
Çocukken çok hareketli biriydim ve
bu yüzden karateye başlamak benim
için çok büyük bir mutluluk olmuştu.
Okul hayatım boyunca sporcu olduğum için daha özgüvenli ve daha
disiplinliydim. Derslerimde dikkatli,
antrenmanlarımda daha odaklıydım.
Ayrıca üniversite hayatım boyunca
milli sporcu bursu aldım. Şuan öğretmenim ve başarılı derecelerim saye-

sinde sınavsız milli sporcu kontenjanından atandım ve ilk tercihim olan
Mustafa Itri Ortaokulu’na yerleştim.
Tam da sözü öğretmen oluşuna
getirecektim. Öğrencilerinin bu
sporla olan alakana bakışı nasıl?
Çocukken beden eğitimi ve spor öğretmeni olmak istiyordum ve bunubaşardım.. Şu an ise öğrencilerimin
olması beni fazlasıyla mutlu ediyor.
Ben eminim ki aldığım madalyalardan fazlasıyla mutluluk duyuyorlar,
velilerimiz de gelip beni ne kadar
önemsediklerinden bahsediyorlar.
Benim çocuklardan gördüğüm
ilgi her zaman beni daha da mutlu
etmiştir. Öğretmenlik ise benim en
gurur duyduğum yanlarımdan biri.
Sporla alakan çocukluk yıllarında
başladı diyebilir miyiz?
Dokuz yaşımdayken karate sporuyla tanıştım ve dile kolay yirmi sene
oldu. Ben bilinçli bir çocuktum ve bu
yüzden ailemi kendi işlerime karıştırmazdım. Hatta üç ay boyunca kara-
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PES ETMEDIM
VE ÇOK FAZLA
ÇALIŞTIM.
SONUCUNDA DA
BAŞARI BENIMLE
OLDU.
teye ailemin haberi olmadan gittim önce
kendim deneyip görmek istedim. Tabii
ki kursun olduğu yer evime yakındı. O üç
ayın sonunda ailemle paylaştım annem
izin vermedi ama babam izin verdi bu
yüzden de babamı dinledim. Bu sporla
uğraştığım için mutluyum.
Sporlar içinde neden “karate”? Karate
senin için ne demek?
Aslında özellikle karateyi seçmedim. Okula gelip karate sporunu tanıtmıştı şimdiki
antrenörüm Murat Delihasan. Beni aralarından seçti ve o zamandan beri benim
arkamda ailem gibi destek oldu. Karateyi
sevmemin bir sebebi de disiplin gerektiren bir spor olmasıydı.
Genç yaşta edindiğin bu başarıyı neye
borçlusun sence?
Erken yaşta bilinçli olduğum için başarıyla daha erken buluştuğumu düşünüyorum. Ayrıca pes etmedim ve çok fazla
çalıştım. Sonucunda da başarı benimle
oldu.
Pandemi dönemi sporculuk hayatını
nasıl etkiledi? Neler yaptın bu süreçte?
Pandemi döneminde online antrenman
yaptık bir süre. Sonrasında bakanlığın

bize tahsis etmiş olduğu tesislerde antrenmanlarımızı sürdürdük. Ben spor anlamında antrenmansız kalmadım ve bu
yüzden de kendimi şanslı hissediyorum.
Peki 2022 başta olmak üzere gelecek
yıllarda hedeflerin neler? Hangi olimpiyatlara katılacaksın?
Ne yazık ki karate olimpiyatlardan çıktı. İlk
ve tek olimpiyatımızdı ben bu yüzden derece elde ettiğim için çok mutluyum. Bu
sene önemli müsabakalarım var. Öncelikle Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları,
Dünya Oyunları ve İslam Oyunları yapılacak. Her zaman olduğu gibi elimden
gelen performansı ortaya koyup zirveye
oynayacağım.
İlham verdiğin birçok genç sporcu için
hatta genç karateciler için neler söylemek istersin?
Öncelikle kendi benliklerinin farkında olmaları gerekiyor yaşları kaç olursa olsun.
Kendilerine bir amaç belirlemeleri gerekiyor, başka türlü istedikleri şeye ulaşamayabilirler. Kararlı ve kendilerine inanarak
yaptıkları her şeyde başarı onları bulacaktır. Ailelerimiz için de söyleyeceğim tek
şey şu olur: çocuklarınız birer birey ve onların kendi kararlarına saygı duymalısınız.
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KARMAŞIK, HIRSLI VE ZORLAYICI VIDEO OYUNLARINA BAZEN
HAKSIZLIK YAPILABILIYOR. OYSA SUNDUKLARI FAYDALARIN EĞLENCE,
DISIPLIN, SOSYALLEŞME VE EL-GÖZ KOORDINASYONUNUN ÇOK ÖTESINE
GEÇTIĞINE DAIR BIRÇOK KANIT ORTAYA ÇIKIYOR.

AMANIN R
A
V
ARI DA

Video Oyunları Daha İyi Cerrahlar Çıkarıyor
Cerrahlardan oyun oynamak yerine en son
tıbbi araştırmaları okumalarını isteyebilirsiniz.
Laparoskopik (küçük kesi) uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmada, haftada üç saatten
fazla oyun oynayan kişilerin, oyun oynamayan
diğer ülkelere kıyasla uygulama süreçlerinde
%32 daha az hata yaptıkları ortaya konmuştur.
İnsanların Disleksiyi Aşmasına Yardımcı
Oluyor
Yapılan araştırmalarda disleksi sahibi bireylerin
yoğun hareket gerektiren oyunlardan sonra
okuma kavrayışlarını daha fazla geliştirdikleri
ortaya kondu. Araştırmacılar, bunun nedenini
oyunlardaki yoğun odak gerektiren ve sürekli
değişen ortamların varlığına bağlıyor.
Görmemizi Geliştiriyor

neğimizi gerçekten geliştirdiğini keşfettiler.
Bir çalışmada, 10 haftalık oyun oynamanın
aynı rengin farklı tonları arasında daha fazla
ayırt etme yeteneği geliştirdiği kanıtlanmıştır.
Sizi Daha İyi Bir Lider Yapabilir
Araştırmacılar, belirli oyun türlerinin “toplulukları” güvence altına almak gibi liderlik özelliklerini ödüllendirdiğini ve oyuncuların gerçek
hayattaki kariyer hedeflerinde bu motivasyonu sergileyebileceğini belirtmişlerdir.
Tarihe Olan İlgiyi Artırabilir
Birçok oyun, hikayelerini ortaya çıkarmak için
gerçek tarihi olayları kullanır. Araştırmacılara göre bu karakterler ve yerler, daha sonra
çocukların içinde bulundukları kültür hakkında daha fazla şey keşfetmeye ilgi duymalarını
sağlayabilir.

“Televizyonu yakından izleme” uyarısını çoğumuz ebeveynlerimizden işitmiş olabiliriz.
Ancak bilim insanları oyunların görme yete-
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Yaşlanma Sürecini Yavaşlatabilir
Problem çözme, hafıza ve yapboz bileşenleri
içeren “zihin oyunları” nın ileri yaştaki oyuncular
üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Bir
çalışmada, sadece 10 saatlik bir oyun 50 ve üzeri
yaştaki katılımcıların bilişsel işlevlerinde birkaç yıl
süren iyileşme sağlamıştır.
Ağrıları Azaltabilir
Genelde başka bir şeye dikkat ederek veya başka
vücut mekanizmalarına odaklanarak kendimizi
ağrıdan uzaklaştırmaya çalışırız ama oyunların
yaralanma sonrası iyi bir reçete olmasının tek
nedeni bu değil. Oynamak, sistemlerimizde ağrı
kesici gibi algılanabiliyor. Amerikan gazilerinin
yanık tedavilerinde pansumanların hasta oyun
oynarken yapılması tercih edilmiştir.
Yeni Sosyal Bağlantılar Kurmanıza Yardımcı
Olabilir
Oyuncular bazen fazla izole olmakla damgalanır
fakat aslında durum bunun tam tersi. Çok oyunculu deneyimlerin online olarak yükselişi, oyuncuların sorunları çözmek için birlikte çalıştıkları yeni
bir sosyalleşme biçimini beraberinde getirdi.
Karar Verme Becerilerinizi Geliştirmenize
Yardımcı Olabilir
Oyun sırasında sürekli yeni bilgiler gösterildiği
için, oyuncular hızlıca uyum sağlamaya zorlanır.
Bir çalışmada, hızlı tempolu oyunlara kendini
kaptırmış oyuncular az önce gördükleri bir imgeye ilişkin sorulara, oyuncu olmayanlara göre %25
daha hızlı cevap vermişlerdir.
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Video Oyunları Stresi Azaltabilir
Özellikle karakterinizin defalarca düşürüldüğünü gördüğünüz oyunların strese yol
açtığını düşünseniz de durum bunun tersi
de olabilir. Oyuncuları altı ay boyunca takip
eden ve kalp atışlarını ölçen büyük bir araştırma, belirli unvanların adrenalin tepkisini
yani stresi yüzde 50’nin üzerinde azalttığını
ortaya koydu.
Oyuncuların Zorbalık Etme Olasılığı
Daha Düşük Olabilir
Bu tutum tartışmalı olsa da bazı araştırmacılar, aksiyon oyunlarının zorbaların kabadayılık motivasyonunu azaltabileceğini öne
sürmüştür. Oyuncuların hem kahraman
hem de kötü adam rolünü üstlendiği bir
çalışma, kötü adamın davranışlarını kontrol
eden oyuncuların, eylemlerinden daha fazla
pişmanlık duyduğunu göstermiştir.
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MıKROFON
GENÇLERDE
HAYATIMIZIN EN KIYMETLI HAZINESIDIR ZAMAN;
SU GIBI AKIP GIDEN, AKIŞINA KIMSENIN ENGEL
OLAMADIĞI KAVRAM. GEÇMIŞTEN GELECEĞE KOŞAR
ADIM GIDER INSANOĞLU. GEÇMIŞIMIZI TARIH
KITAPLARINDAN ÖĞRENIRIZ. GELECEĞI ISE YALNIZCA
ALLAH (CC) BILIR. GEÇMIŞIMIZI, TARIHIMIZI
OKURKEN, HEP GÖRMEK ISTEDIĞIMIZ ŞAHSIYETLER,
YAŞAMAK ISTEDIĞIMIZ ZAMANLAR VARDIR,
GIDILMESI GÖRÜLMESI ARTIK IMKANSIZ OLAN.

AY Ş E Y Ü C E L
ÇÖMENLI
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Merak ettik. Birçok filme ve kitaba
konu
olan “geçmişe ve geleceğe yolculu
k” konusunda gençlerimiz ne söylerler? Ge
nçlerimize bu ilk sayımızda “Zaman m
akineniz
olsaydı hangi döneme gitmek ister
diniz?”
sorusunu yönelttik. Kimisi Osman
lı döneminin dört kıtaya hükmettiği dönem
e gitmek
istedi. Kimi ise Asr-ı Saadet döne
mine. Bakalım gençlerimize yönelttiğimiz
bu soruya
kim ne cevap vermiş. Bir dahaki
sayımızda
Mikrofon Gençlerde köşemizde di
kkatinizi
çekecek sorularımızla görüşmek
üzere.
Hoşça kalın.

Oğuz Taş- Yaş: 16
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1453’e gitmek isterdim. Fatih Su erdim. Ecdadımın dört kıtaya hükmettiği zamana
Osmanlı Dönemi’ne, 29 Mayıs
ı iliklerime kadar yaşamak ist
nın
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ye
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tan
mu
da ko
şahitlik etmek isterdim.
Ülkü Gür- Yaş: 18
Sa

k ölmelerini engellemek için
rıkamış şehitlerimizin donara

22 Aralık 1914’e giderdim.

Harun Kaya- Yaş: 18
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Hayatımızı bir gemi olarak düşü
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klı
rimizin o dönemlerızı düzeltmek, bizi far
ruyor. Geçmişe gidip hatalarım bilim adamlarının, felsefecilerin ve en önemlisi Peygamberle
mış
bilime ve insanlığa yarar sağla
ını gözlemlemek isterdim.
lar
tık
çık
şa
ba
sıl
na
rla
nla
ru
de insanlığın yaşadığı so
Raşit Balcı- Yaş: 17

r
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Zaman makinem ols
dim.
man olursun.” diyenleri dinler
Serap Kızılırmak- Yaş:

şeyi baştan alırdım. “İlerde piş

-

16

nüp bir şeyleri değiştirmek
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ım ve ders aldığım, benim
zlik” heyecanını
Zaman makinem olsaydı yaşadığ iyle geleceğe gidip yaşanacakları görerek, yaşamın “bilinme
es
manlık duyanlara
istemezdim. Yine o zaman makin duğum zaman en güzeli. Zaman makinesini geçmişinden piş
lun
kaçırmak istemezdim. İçinde bu
verirdim...
Ahmet Süyüm- Yaş: 21
ma
Kıyamet vaktine gidip son Müslü

n olmak isterdim.

Ali Erdoğan- Yaş: 15

etinde
i dünya gözüyle görmek, sohb de
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Peygamber Efendimiz (sav)’in
lis
em
ön
En
.
dim
er
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fine erişmek
bulunmak, “sahabe” olma şere
bulunmak isterdim.
Ömer Tesirli- Yaş: 17
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eskiler uzar gider: “Daha güze
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irilmeyen, hep özlenilen
bit
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Aile büyüklerimizden hep duya
ist
l
kinesi olsaydı o döyin tadı tuzu yok.” diye. Gönü
eskiden her şey. Şimdi hiçbir şe alesef o dönemleri görmenin bir yolu yok. Ama bir zaman ma k isterdim biliyor
Ma
me
o eski dönemleri görebilseydik.
aydı hangi zamana ve nereye git
ols
em
kin
ma
n
ma
za
bir
et,
Ev
u.
nemleri görmek mümkün olurd n, günümüzde özlenilen o günlere gitmek isterdim.
ile
ed
musunuz? Ben geçmişte bahs
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Oyun
Evreni:
Yeni İnsanı
Anlamakta
Tuzak mı?
Fırsat mı?
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Fantastik hayal evreninin sınırlarında gezinmek
hepimizin dönem dönem yaptığı eğlenceli bir
aktivite. Kimimiz için gerçek dünyadan bir kaçış,
bazılarımız içinse harikalar diyarında Alice’e eşlik
etme keyfi. Kitap, film, dizi, müzik ve sanatın vaat
ettiği hayal alemine dijital oyunlar da bambaşka
bir boyut getirdi. İnsanın sınırlı fiziksel erişiminde fiziğin duvarlarını kaldıran dijital oyunlar,
hayal dünyasını daha fantastik bir evrene çevirdi.
Peki, bu alemde her kapı herkese açık mı?
Oyunun sadece küçüklerin ya da gençlerin alanı
olmaktan çıkalı epey oluyor. Oyun ile tedavi,
oyun ile eğitim, oyun ile yönetim gibi birçok
süreç her yaştan insanda “oyun” yoluyla kendine
faaliyet alanı açıyor. Başına oyun konulan her
aktivite aynı zamanda ölçmeyi de beraberinde
getiriyor; her rekabetin sonucunda kazanılan ya
da kaybedilen bir skorun olması gibi. Oyun evreninde rekabetin sınırlarını kim nasıl belirliyor?
Oyun alışkanlıklarımızın kaydedildiği bir yer var
mı? Algoritmalar da bizi seviyor mu? Cevap bir
tane olmayabilir.
‘Ya Oyna, Ya Öl’
Anime oyunlardan gerçek kişili oyunlara evrilen
yapımlar popülerliğini gün geçtikçe artırıyor.
Yakın geçmişte Açlık Oyunları film serisi ve özellikle tüm dünyada tartışmaları da beraberinde
getiren Squid Game dizisi oyundaki rekabetin
“yaşam ile ölüm” arasında tutulduğu yapımlardan sadece ikisi. Her iki serinin de ortak bir bakış
açısı var: Hayatta kalmak zenginlik getirmeli;
çünkü parayı ya da iktidar hakkını ancak kurtulan alabilir.
Aslında hayatta kalmanın oyuna bağlandığı
filmler yeni değil. Aramızda Jumanji filminin ilk
versiyonunu hatırlayanlar çıkacaktır. 1995 Hollywood yapımı filmde bir grup çocuğun oynadıkları kutu oyunun başlarına ne iş açtığı soluksuz

bir tempoyla anlatılıyordu. Filmde izleyiciler oyun
evreninin gizemini ve insanı içine hapseden
büyülü atmosferini soluksuz izlediler. Serinin
devamı dijital oyunların yanı sıra beyaz perdede
seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Oyun evreninde kahramanların da profili bu
günlerde hayli farklı seyrediyor. Alıştığımız kurtarıcı kahramanlar artık zayıflık gösteriyor, hırslarına yenilebiliyorlar. Kahramana duyulan güveni
tekrar gözden geçirmeyi tavsiye eden “The Boys”
serisini bu açıdan örnek olarak vermek mümkün.
Her kimsen gel oynayalım (mı?)
Rekabetin insanı canlı hissettirmesi, oyunlarda
en vaat edici taraf olmakla birlikte her rekabetin
masum olmadığını da biliyoruz. Ülkemiz dahil
dünyada birçok ülkede yasaklanan ve insanların canına mâl olan meydan okuma senaryolu
oyunlarda rakip tarafın kim ve hangi amaçla
oyunu sürdürdüğü belirsiz. Dünyada gerçek
oyun severlerin çoğu, kendini riske atmanın
meydan okuma olmayacağını ve kötücül niyetlere rekabet denilemeyeceğini savunuyor. Bu
konuda oyun severlerle etkileşim ve farkındalık
adına kurulan platformların sayısı gün geçtikçe
artıyor.
Yeni insanı anlamakta oyunu fırsat olarak görenlerin sayısı da azımsanmayacak boyutlarda.
Oyun evreni verimli tarafıyla düşünüldüğünde zihin disiplini, stresten uzaklaşma, eğlence,
estetik üretimi, sağlıklı psikolojik tamamlanma,
sosyal etkileşim gibi daha birçok fırsat alanını da
beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre burada
fırsat ya da tehdit konusunu tercihlerimiz belirliyor.
Oyun dünyası büyüyerek yol almaya devam
ediyor. Hayalin bu fantastik gemisine binenlere
soralım: Oyunu nasıl ve kiminle oynuyorsunuz?
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ABDÜLHAMIT
GÜLER

İYİ Kİ
VARSIN
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HER HALIYLE SINEMA SANATI VE ETKISI BAĞLAMINDA BÖYLESINE
ÖNEMLI KONULARIN KITLELERIN DIKKATINE SUNULMASI ÖNEMLI.
BU YÜZDEN IYI KI SINEMA VAR!
Sinemanın kitleleri etkileme potansiyelini kullanmak

bir hal alıyor. Terörle mücadele meselesi ve özellikle

ve meramı ifade etmek açısından en etkili yollardan

Karadeniz insanı açısından durumun

biri ticarî filmlerdir. Gişeyi hedefleyen, çok kişinin

vurgulanması bakımından başarılı bir sonuç

izlemesi için tasarlanan ve matematiğini de buna göre

ortaya çıksa da ajitasyon çabası filmin

oluşturan bu tarz filmlerin ülkemizdeki en önemli

yumuşak karnı olarak karşımıza çıkıyor.

üreticilerinden biri Mustafa Uslu’dur. Ayla, Müslüm,
Naim ve Türk İşi Dondurma gibi yapımlarla tanıdığımız
Uslu, yapımcılık kariyerinin üst sıralarına Kesişme: İyi ki
Varsın Eren filmini de ekledi. TRT’nin desteği ile çekilen
film geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi ve iki milyondan
fazla bilet satış miktarına ulaşarak salgın sürecinin
en çok izlenen yerli yapımı oldu. Yönetmenliğini Özer
Feyzioğlu’nun üstlendiği film, 2017’de, “Biri de çıkıp
demiyor ki Eren iyi ki varsın :(“ şeklindeki paylaşımından
günler sonra Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler
tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün hikâyesine
odaklanıyor. Eren’i korumaya çalışırken şehit olan
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikâyesini
de paralelde beyazperdeye taşıyan film ile dünyanın
farklı bir noktasında üretildikten sonra teröristlerin eline
geçen ve Eren’i şehit eden kurşunun yolculuğuna da
şahitlik ediyoruz.
PKK’lı teröristlerin Karadeniz’de yer edinmeye çalışması
ve buna müsaade etmeyen yöre halkı ile birlikte yıllardır
terörle mücadele eden Ferhat Gedik’in yaşamının bir
kesitine Eren Bülbül’ün dahil olması, filmin hikâyesinin
iskeletini oluşturuyor. Çok izlenmeyi hedefleyen bir gişe
yapımı için doğru kurgulanmış olan filmin ticarî başarısı,
sinemasal olarak da doğru kurgulandığı manasına
gelmiyor elbette. Gişede başarılı olan birçok yapım
gibi duygu ve anlam yapısında sorunlar barındırıyor.
Bülbül’ün ailesinin hikâyesi aktarılırken fukaralık
vurgusunun yapılması, gereğinden fazla kullanılması ve

Dezavantajlarını bir kenara bırakırsak
Kesişme: İyi ki Varsın Eren, üç farklı akış
ile Eren’in hikayesinin Eren’den ibaret
olmadığını, dünyanın farklı yerlerinde benzer
şeylerin yaşandığını, bunun müsebbiplerinin
de küresel güçler olduğunu belirtiyor.
Sinematografisi de ajitasyon çabasına uygun ilerleyen
filmde özellikle müzik kullanımı abartılı şekilde
ortaya çıkıyor. Kurgusal olarak da çok şeyi anlatmanın
verdiği endişe ile hızlı ilerleyen filmin oyunculukları
ise genel olarak takdire şayan. Başrollerde yer alan
İsmail Hacıoğlu ile ilk kez kamera karşısına geçen
genç oyuncu Rahman Başel’in performansları oldukça
başarılı.
Eren’lerin, Ferhat’ların ve daha nicelerinin varlığına
şükretmemizi salık veren yapım, gişedeki başarısı ile
benzer çalışmalara kapı aralıyor. Bu tarz yapımların
gişede başarılı olması sayesinde bundan sonra da
benzer çalışmaların yapılacağını düşünebiliriz.
Gönül ister ki, duygusu ve anlamı ile toplumsal
desteğe hazır bu tarz hikâyeler, sinema sanatının kalıcı
yöntemleriyle de beyazperdeye gelsin. Festival filmi
dediğimiz yöntemle yapılacak ve benzer hikâyeleri
konu edinecek yapımların, dünya festivallerinde boy
göstermesi halinde belki de gişedekinden daha çok
tatmin edecek sonuçlar doğacak.

tabii abartılması, gişede sonuç verse de esas meselenin
ıskalanması tehlikesini doğuruyor. Bir dilim ekmeğin 7-8

Her haliyle sinema sanatı ve etkisi bağlamında

çocuk arasında bölüşülmesi dramatik olarak vurucu olsa

böylesine önemli konuların kitlelerin dikkatine

da sahiciliği zedeleyen, filmin esas meselesini saptıran

sunulması önemli. Bu yüzden iyi ki sinema var!
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ALİ FUAT BAŞGİL

GENÇLERLE
BAŞ BAŞA
H AC E R
ZEYNEP
EKEMEN

“Çalış, genç a
rkadaşım çal
ış!
Namerde mu
htaç olmak,
ölmekten bet
erdir.”
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“Yala kluk ilk ete
dalkavun, iradesizlik
öpmede tan başlar.
ilk zaaf andıkça bu
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r
i
ş
l
e
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r
k
a
i
Tekr ler otomat ç ruhi
hareket mukavemeti gü et
nihayet yül ve hususiy
bir temalır.”
hâlini a
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“… Ç
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olmak ti, bilgisinnın kıym
sahip tan çok , in genişl et ve
olabil ve irades benliğine iğinde
ve ruhmesinde; ine hâkim
ve ruh terbiyes iyi huylar
iştir. terbiyes indedir. İr ında
ezberBu, ders v i ise, ayrı ade
Bunu lemekle e e kitap ok bir
biliyo nla berab lde edilm uyup
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“İnsan
zekâsı ve
bilgisiyle
değil,
ancak
iradesi ile
insandır.”

“İlim ve ter
sadece örte biye huyları değiştir
mez,
r.”

“Genç okuyu
Alışkanlıklar cum!
doğru
atacağın ilk a
bilhassa çok adıma
İyice düşün v dikkat et.
sahip ol; kötü e iradene
l
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kötülük cina

“Çalışmak için mü
s
a
i
t
gün
ve saat bekleme.
B
gün ve saat, çalış il ki her
m
a
n
müsait zamanıdır ın en
.”

“Ve hakiki
mânâsıyla iyi
insan, terbiye
kumaşından ir
b
dikilmiş süslüğil,
elbise ile de e
iç çehresi v sı
a
y
a
m
n
u
r
u
m
a
h
ile insandır.”

“Başar
bir son ıya götüren ç
olanıdı uç ortaya koy alışma, fayda
olsun ç r. Marifet her anı ve verim lı
verimlealışmakta de ne şekilde o li
oranda ndirmekte, yğil; çalışmayı lursa
ilmi ba ki emekle m ani belirli bi
sonuç e kımdan en b addî, manevî r
kişi ve lde etmektir üyük bir fayd veya
ve başa gerek millet . Emin ol ki, g a ve
metotlu rılı olmanın için ilerleme erek
ni
şa
ve veri
mli çalı rtı budur. Yann
şmadır.
i
”
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WEB SITESI

My NOISE
mynoise: Doğal seslerden oluşan frekans bazlı olağanüstü bir ses kütüphanesi
olup barındığı ses dosyaları ile farklı atmosferler içine girmenizi sağlayan bir
sitedir. Mynoise sayesinde bilgisayarınızda çalışırken, kalabalık bir ortamda
işinize odaklanmak istediğinizde “Japon Bahçesi” ses mix’ini açıp kendinizi o
ortamda hissedebilir ve aynı zamanda kendi zevkinize göre özel oynatıcıdan
yağmur sesleri, kuş uğultuları, rüzgar sesleri gibi farklı ses dosyalarının şiddetlerini dilediğinizce ayarlayabilirsiniz. Bu sayede sitenin size sunmuş olduğu
ses dosyasını kişiselleştirip kendi modunuza ve ruh halinize uygun mixler elde
edebilirsiniz. Uyumadan önce veya kitap okurken kendini tekrar etmeksizin,
sürekli çalmaya devam eden ses dosyaları sayesinde müzik seçme ve değiştirme derdini ortadan kaldırabilirsiniz. Mynoise ile ders çalışırken zihninizin uzun
saatler aktif kalmasını sağlayabilir, odaklanma ve kavrama anlamında veriminizi artırabilir ve kendinizi farklı ambiyanslara adapte edebilirsiniz.
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GÜNÜMÜZDE, ZAMANIMIZIN BÜYÜK BIR KISMINI TELEFONLARIMIZDA YA DA
BILGISAYARLARLARIMIZDA BIR UYGULAMA ÜZERINDEN BIR ŞEYLER IZLEYEREK,
DINLEYEREK YA DA ÇALIŞARAK GEÇIRIYORUZ. GELIŞEN TEKNOLOJI ILE ZAMANIMIZI
HARCADIĞIMIZ ONLINE VE MOBIL UYGULAMALARIN ARTAN ÇEŞIT VE SAYISI, BIZLERE
BU UYGULAMALARI BIRÇOK FARKLI ALANDA KULLANMA İMKÂNI SUNUYOR. PEKI
ZAMANIMIZI DEĞERLI KULLANMAK, GÜNDELIK YAŞAMIMIZI DAHA PLANLI VE ORGANIZE
HALE GETIRMEK YA DA DAHA ETKILI ÇALIŞMA YOLLARI KEŞFETMEK ADINA BU
UYGULAMALARI NE KADAR VERIMLI KULLANIYORUZ? YA DA BUNLARDAN NE KADAR
HABERDARIZ? İŞTE IŞINIZE ÇOKÇA YARAYACAK VE KEYIFLI VAKIT GEÇIREBILECEĞINIZ BIR
UYGULAMA VE BIR WEB SITESI ÖNERISI:

AdımApp
Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen AdımApp uygulaması,
bir yandan Esenler halkını sağlıklı yaşama ve hareketliliğe teşvik ederken diğer yandan da atılan her adıma
karşılık sürpriz ödüller kazandırıyor. Yalnızca Esenler’de
değil, tüm İstanbul’da kullanılabilen adımsayar uygulaması AdımApp’i telefonuna indirdikten sonra üye bilgisi
ile giriş yapan kullanıcı, belirtilen lokasyon içinde attığı her adımda puan kazanıyor. Atılan her bir adımda 1
puan kazandıran uygulamada toplam puanların, ayın
en geç son gününe kadar kullanılması gerekiyor. Kullanıcı elde ettiği puana karşılık gelen hediyeyi alabilmek
için uygulamada yer alan “Hediyeler” sekmesinden
ödülünü talep etmelidir. İnternet, powerbank, termos,
kablosuz kulaklık gibi hediyeler bulunuyor. Kullanıcı, talep aşamasından sonra verilen kod ile hediyesini
Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi’nden alabiliyor.
Ayrıca, AdımApp’in içinde; yürüyüş ve spor alanlarının
bilgisi, etkinlik takvimi, adım attıkça kazanabileceğiniz
hediyeler ve bağış yapabileceğiniz yardım kuruluşlarının sayaçları bulunuyor.
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Nedir?
Nasıl üretilir?
Ne işe yarar?

e ne

ÖZGÜR
ÇETIN
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NFT kavramı son dönemde
hayatımıza girdi ve sosyal
medyanın etkisi ile çok popüler hale geldi. NFT sektörü dünyada o kadar popüler
hale geldi ki milyonlarca
dolarlık bir hacime ulaştı.
İngilizce'deki 'Non Fungible Token' kelimelerinin baş
harflerinden oluşturulan
NFT, Türkçe karşılığı ile
Değiştirilemez ya da Eşsiz
Token olarak biliniyor. Kripto
para ve Blockchain gibi
teknolojileri kullanan NFT'ler
dijital bir varlığın tek örneğini üretmek için kullanılır.
Eşsiz ve tekil olan bu örnek,
bir kişi tarafından sahiple-

nilir. Bu tarz dijital varlıklar
özellikle sanat ve finans
dünyasında yaygın olarak
kullanılıyor. NFT teknolojisi
müzik, film, oyun ve benzeri dijital sanat eserlerinin
değiştirilmesi ya da taklit
edilmesini zorlaştırdığı için
de popüler oldu. Blok zincirlerindeki para birimi olarak tanımlanabilecek olan
token, NFT eserlerinde de
kullanılır hale geldi. Fakat
önemli bir farkla: NFT Coin
takas edilemiyor ve kopyalanması mümkün olmuyor.
Bu da NFT eserlerini eşsiz ve
benzersiz hale getiyor.

NFT üretimi nasıl yapılıyor?
NFT, Ethereum blok zinciri geliştiricileri
tarafından hazırlanıyor. Bu sayede kaybolmaması sağlanıyor ve işlemler kolaylıkla
yapılabiliyor. NFT dijital eserleri ağırlıklı
olarak ERC-721 standardı ile üretiliyor. Ek
olarak ERC-1155 standardı ile de NFT üretimi
yapılabiliyor.
NFT üretiminin birçok yolu olmakla beraber
fare ile bilgisayarda çizdiğiniz bir resmi bile
bu iş için kurulmuş siteler sayesinde dönüştürebiliyorsunuz. Yani NFT üretimi sanıldığından çok daha kolay bir iş.
NFT'yi ürettikten sonra onu yine dijital bir
cüzdanda saklayabilirsiniz. Ayrıcaisterseniz
ürettiğiniz bu dijital eseri OpenSea, Nifty
Gateway ve SuperRare gibi platformlarda
satabilirsiniz.
Bugüne kadar hangi NFT'ler satıldı?
Ağırlıklı olarak sanat eserleri, NFT olarak
satılmış olsa da bazı ilginç el değiştirmeler
de yaşandı. Örneğin, Türkiye'de bir sunucu

kahkahasını NFT olarak satarken, bir ressam
da ürettiği bir eseri NFT olarak sattı. Dünyada popüler olan kısa videolar da NFT olarak
satılırken günümüzde birçok oyunda bu
tarz dijital varlıkların üretildiği, el değiştirdiği ya da satıldığı projeler geliştiriliyor.
NFT'ler neden bu kadar popüler oldu?
Aslında bu sorunun net bir yanıtı yok. Fakat
sosyal medyanın etkisi ile özellikle pahalı
NFT'lere sahip olanlar bunu bir statü simgesi olarak görmeye başladı. Ayrıca birçok
fotoğrafçı, müzisyen ya da benzeri içerikler
üreten sanatçılar eserlerinin NFT'ye çevirerek pazarın büyümesine katkıda bulundu.
Bu dijital varlıkların önemli bir özelliği ise
eserin her el değiştirdiğinde üreticisine (önceden belirlenen oranda ve genelde yüzde
5 ile 50 arasında değişiyor) bir komisyon
kazandırması.
Görünen o ki NFT çılgınlığı giderek artaracak ve kripto paralar ve blok zincir yatırımları ile bu sektör daha da büyüyecek.

CryptoPunk'ın Punk
#6965 isimli eseri 800
ETH’ye yani 1,5 milyon
dolara alıcı buldu. Şu
anki değeri ise 16,55
milyon dolar.
Twitter’ın kurucusu olan Jack
Dorsey ise ilk Tweet paylaşımını
NFT olarak sattı. Bu ilk paylaşım
2,9 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Küçük bir odadaki bir fotokopi makinesini gösteren Replicator isimli eser,
Mad Dog Jones takma adıyla tanınan
Kanadalı sanatçı Michah Dowbak‘a ait.
Bu dijital eser ise 4,1 milyon dolar karşılığında satıldı.
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1995

yılında Makedonya’da dünyaya gelen Cedi
Osman’ın babası Türk, annesi Boşnak’tır.
204 cm boyunda olan basketbol oyuncusu,
forvet mevkisinde olmak üzere 1 ve 2
numara olarak da oynayabilmektedir. Türk
milli takımıyla önemli başarılara imza
atarak “Cumhurbaşkanlığı Kupası” ve
“Türkiye Kupası” sahibi olmuştur ve 2014
yılında basketbol süper ligi “En Yetenekli
Genç Oyuncu” ödülüne lâyık görülmüştür.
Şu anda da 2017 sezonunda gittiği
Amerikan Basketbol Ligi NBA’de forma
giymektedir.
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‘’Basketbol’un
çok zevkli bir spor
olması, kişisel katkı
ve gelişime geniş
ölçüde olanak
tanıması çocukları
mutlu ederken
onlara bağımsızlık
duygusunu da verir."

BU OYUNU
SEViYORUM
Basketbol, beşer kişilik iki takımın
karşı karşıya geldiği ve potadaki
çemberden topu geçirerek sayı
kazandıkları oyundur. Yüksek rekabet içeren bu oyunun en önemli
özelliği salonlarda ve açık sahalarda
oynanılabilmesidir. Her birimizin bu
oyundan bahsederken kullandığı
basketbol kelimesi İngilizce’den
dilimize geçmiş olup aslında ‘basket-ball’ yani Türkçe’de ‘’sepet-topu’’
anlamına gelir.
Bedenin, kişiliğin ve zekanın
gelişimi!
Basketbol oynamaktan keyif almak;
bedeni aktif ve dinç tutmanın yanı
sıra genç bir gruba ait olma ve o

grupla dayanışma halinde bir yarışı
sürdürme gibi sosyal işlevleri de yerine getirmeyi sağlar. Temel manada
bir spor ile meşgul olmak; toplumla uyum sağlamış ve bütünleşmiş
kişilikler oluşturur. Bir çocuk sporun
yapısını öğrendikten sonra diğer
oyunculara yanıt vermeye başlar. Çocuğun kuralları anlayarak yanıt vermesi, toplumsal normları anlaması
ile eş değerdedir. Başka bir deyişle;
bugün sporun kurallarını öğrenerek
uygulayan çocuk, yarın toplum ve
hukuk kurallarını benimsemeye ve
uygulamaya aday bir yetişkindir.
Çocuklar için ‘’eğlenmek’’ ilk sırada
gelir. Basketbol oynarken eğlenceli
vakit geçiren çocuğun, spora katılım

motivasyonu da artar. Basketbol
özellikle, ergenlikte artan beden
enerjisinin en uygun biçimde yönlendirileceği spordur. Çocuk basketbol oynadığı ve düşündüğü süre
zarfında zararlı birtakım alışkanlıkları
edinmekten uzak durur.
Basketbolun çok zevkli bir spor olması, kişisel katkı ve gelişime geniş
ölçüde olanak tanıması çocukları
mutlu ederken onlara bağımsızlık
duygusunu da verir. Bu ortamda
vücut bir yandan güçlenirken diğer
yandan çocuğun kişiliğinde ve
zekasında da güçlenme olur. Sosyal
gruplar arasındaki mesafeler azalır.
Çocukların ilk toplumsal tecrübelerini yaşayacakları yeni gruplar doğar.
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SPOR
SÖZLÜĞÜ
BURAK
ÇELIK
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Spor denilince aklımıza ilk olarak topla oynanan oyunlar gelecektir. Sanırım
önceliğiniz futbol olacaktır. Sonra basketbol, voleybol ve belki tenis. Ben tercihimi
basketboldan yana kullanıp size basketbol hakkında bazı temel bilgiler vereceğim. Topun elle kontrol edildiği bir takım
sporu olan basketbolun mucidinin Kanadalı beden eğitimi öğretmeni Dr. James
Naismith olduğu biliniyor. Tabii bu Kanadalı öğretmenimiz de 1891’de basketbolu
icat ederken Mayalardan biraz etkilenmiş.
Mayaların daha sert şartlarda oynadığı
Tlahiotenieé’ isimli oyunu Naismith’e
ilham vermiş. Günümüzde beşer kişilik takımlarla oynanan oyun, ilk bulunduğunda
yedişer kişilik takımlarla yirmişer dakikalık
üç devre hâlinde oynanmıştı. “Sepet topu”
anlamına gelen “Basket Ball” bu spor için
en uygun isim olarak belirlendi. Basketbolun ünü zamanla Springfield Genç
Hristiyan Erkekler Birliği Eğitim Okulu’nu
aştı ve çevre okullarda da yer bulmaya
başladı. Artık ününe ün katan sporun
önünü alamadılar ve basketbol tüm
dünyaya taştı. Futbol topunun altı kapalı
şeftali kasalarına sokulmasını amaçlayan
oyun zamanla gelişip şimdiki hâlini aldı.
Basketbol, futbolun aksine genellikle kapalı salonlarda oynanır. Tabii artık futbol
statlarının da üstü kapatılmaya başlandı.
Ben bir kıskançlık seziyorum… Şaka bir
yana, kötü hava koşulları için kapalı statlar
oyuncular için bir nimet. Basketbol oyun
alanlarının zemini sert tahtayla kaplıdır.
Yoksa top nasıl sekecekti? Oyuncuların
ayakkabılarından çıkan, kimi insanları
rahatsız eden o tiz ve kesik sesin nedeni de işte bu cilalı zemindir.
Alanın boyutları FIBA standartlarına göre 28 m x
15 m ölçülerinde
belirlenmiştir.
Alan ortada

bir çizgiyle ayrılmıştır ve çizginin ortasına
çizilen bir daire ile orta alan belirlenmiştir. Orta alanda, aynı zamanda oyunun
başlangıcı da olan hava atışı yapılır. Her
iki takımdan birer oyuncu kendi orta
alanın kendisine ait olan kısmında bekler
ve hakem topu havaya atar, ilk önce
topu havadan kim çelip kendi takım
arkadaşlarına atarsa oyuna ve ilk atağa o
taraf başlar. Kısa kenar çizgilerinde 3,05
m yüksekliğinde potalar bulunur ve bu
potalardaki çemberin çapı 45 cm’dir.
Haydi, size biraz kurallardan bahsedeyim.
• Basketbol maçlarını üç hakem yönetir.
• Oyuncular çok misafirperver olduğu için, misafir takımın sahada hangi
tarafta başlayacaklarına izin verir. İkinci
devreye kadar tabii. İkinci devreden
sonra sahalar değiştirilir. Misafirperverlik de bir yere kadar.
• Basketbol, onar dakikalık dört periyottan oluşur. Beraberlik olursa bir
uzatma periyodu oynanır. Sanmayın
ki oyun kırk dakikada bitiyor. Her
takım ilk üç periyotta ve uzatma
periyodunda birer dakikalık
bir, dördüncü periyotta
iki mola hakkına
sahip.
•

İkinci ile üçüncü periyot arasında on beş dakikalık
devre arası verilir. Diğer periyotlar arası iki dakika ara
verilir.

• Takım koçları için harika bir kuralımız var: Sınırsız
oyuncu değişikliği. Koçlar istedikleri kadar oyuncu
değiştirebilir. Harika, değil mi?

• Basketbol öyle gönlümüzce, rahat rahat atak yapabileceğimiz bir oyun değil maalesef. Atak yapan takım
kendi yarı sahasını sekiz saniyede terk etmeli, yoksa
hakem topu karşı takıma verir. Hücum süresi yirmi
dört saniyedir, yani bu kısa zamanda sayıyı elde etmemiz gerekiyor.

• Üçlük çizgisinin içinden atılan her başarılı şut iki
puan, dışından atılan her başarılı şut üç puan kazandırır. Faullerden kazanılan serbest atışlar eğer çemberden geçerse bir puan getirir.
Şimdi de sizlere basketbolla ilgili bazı terimleri anlatacağım. Bu kelimeler İngilizce kökenli ama bizdeki
karşılıklarını da vereceğim mümkün oldukça.
Airball: “Uçan top” diyebiliriz. Ne potaya ne de çembere değmeyen top, öylece uçup gider. Taraftarın hiç
hoş karşılamadığı bir atış şeklidir.
Alley-oop Pas: Adı gibi kendisi de havalı bir pas tarzıdır. Rakip potaya yönelmiş takım arkadaşımıza havadan pas atarız, arkadaşımız heyecan yapmadan topu
havada yakalayıp sayı yaparsa çok havalı oluruz. Tabii
NBA’de su ekmek gibi yapıldığı için artık pek havası
kalmadı ama Türkiye’de yaparsanız yıllarca konuşulursunuz.
Back Court: “Arka saha” denilebilir ama tam anlamını
vermez. Takımın savunma yaptığı yarı sahaya denir.
Yani kendi sahası. Yani canı ciğeri.

⭐

Devamı aynendergi.com’da
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İLK BİLİM
KURGU
HİKAYESİ
ANADOLU’DA MI
YAZILDI?

Merhaba arkadaşlar!
Bilim kurgu kitaplarını okumayı, filmlerini seyretmeyi,
oyunlarını oynamayı seviyorsanız bu köşe tam size göre.
Uzaktan uzağa bilim kurgusal mevzuları merak eden
ama nereden başlayacağını bilmeyenler siz de buyurun
gelin.
Çocukluğumdan beri bilim kurgu etiketi taşıyan kitap,
film, çizgi roman vs. radarımda oldu. Okuyarak, seyrederek, oynayarak ve yazıp çizerek kendi bilim kurgusal
yolculuğumu sürdürüyorum. Bu maceraya katılmak
isteyen genç arkadaşlarla da bildiklerimi paylaşmaya
çalışıyorum. Her şeyden önce bilim kurgu eğlencelidir.
Başka dünyalar, canlılar, kültürler, teknolojiler, … Keşfetmek, tasarlamak; geleceği düşlemek… Bilim kurgu, zekâ
ve hayal gücünün el ele vererek sınırları aşması hatta
hiçe saymasıdır. Nedir bu sınırlar? İnsanın, evrenin, var
oluşun, zamanın ve mekânın sınırları… Zaten insanoğlu,
en başından beri sınırları aşma imkânlarını kurcalayan
bir canlı olmuştur. Burada hemen yeri gelmişken bilim
kurgunun yakın bir akrabasıyla ilişkisinden bahsetmemiz
şart. Fantastik kurguyu kastediyorum. Bu ikisi birbirine karıştırılır, bazen de gerçekten birbirine karışır. Peki,
bilim kurguyla fantastik kurgu arasında ne fark var? Çok
basitçe şöyle diyeyim: Bilim kurgu her zaman mümkün
mertebe, bilimle, akılla, gerçekleşebilir olanla bağını korumaya çalışır. Mümkün mertebe ifadesinin altını çiziyorum çünkü ileride değineceğimiz onlarca alt türü olan
bilim kurguda bu bağ çok zayıf ya da güçlü olabilir. Hard

Ü M I T YA Ş A R
ÖZKAN

science fiction ( sert bilim kurgu) türünde, bilimsel yasalar, gerçekte olduğu gibi işler neredeyse bu tür bilim kurguda uzay geminizin hangi bilimsel ilkeye göre çalıştığını
okura açıklarsınız, mesela Star Trek’te uzay gemileri warp
hızıyla aşarlar evrendeki mesafeleri; hafif bilim kurguda,
roketinize atlar ve uçar gidersiniz, yazarın o roketin nasıl
çalıştığına dair bir açıklama yapma mecburiyeti yoktur.
Fantastik kurguda ise bu yasalara hiç aldırılmaz; Harry
Potter’ın süpürgesi büyüyle uçar. Bazen büyüsel sistemler ayrıntılarıyla anlatılsa da fantastik kurgunun gerçeklik
zemini bilim kurgudan farklıdır. Ama dedik ya, bunlar ne
kadar farklı olsalar da iki tür arasında sınır ihlalleri gerçekleşmiştir, gerçekleşebilir. Bunun en popüler örneği de
Star Wars’tır. Bilim kurgucular arasında yıllardır tartışılan
ve daha da tartışılacağa benzeyen Star Wars bilim kurgu
mu fantastik mi meselesine burada hiç girmiyorum (tabii
ki Star Wars’ın fantastikliğinin büyüyle bir ilgisi yoktur).
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Peki, bilim kurguyu nasıl tarif edebiliriz? Ona kesin
ve keskin sınırlar çizmek mümkün mü? Zamanın
ve mekânın sınırlarını aşan demiştik, böyle bir türü
sınırlamak kolay mı? Biraz araştırırsanız onlarca
tanım olduğunu göreceksiniz bilim kurguya dair.
Ben burada yeni bir tanım yapmayacağım sadece şu
kadarını söyleyeyim hani yukarıda eğlenceli demiştim ya, evet, bilim kurgu eğlencelidir ama inanın
aynı zamanda bundan daha fazlasıdır. Zekânızı ve
hayal gücünüzü besler; dünyaya, insanlara, evrene,
bambaşka açılardan bakma fırsatı verir size. Belki de
bu bambaşkalık yüzünden bilim kurgucular, biraz
tuhaf, yadırgatıcı görünüyorlar bilim kurguyla alışverişi olmayan insanlara. Fakat bilim kurgunun verdiği
zihinsel haz, bu kadarcık yadırganmayı ödenebilecek
çok küçük önemsiz bir bedel hâline getiriyor. Açıkçası bu garipsenme hâli de yavaş yavaş değişiyor. Bilim
kurgu artık akademik araştırmalara konu oluyor, askeri kurumların ilgi alanına giriyor ve popüler kültürde gittikçe daha fazla yer buluyor.
Bilim kurgu deyince akla gelen uzay gemileri, acayip
görünümlü dünya dışı zeki canlılar, robotlar, gelecekten ütopik ya da distopik manzaralar vs. vs. Kuşkusuz bilim kurgu, bugünküne göre daha gelişmiş bir
teknolojiyi çağrıştırıyor insanlara. Eh bu yanlış değil
ama bilim kurguyu fütüristik bir teknolojiyle sınırlamak da çok doğru olmayabilir. Şunu soralım: Bilim
kurgu hikâyeleri gelecekte geçmek zorunda mıdır?
Bundan yüzlerce yıl öncesinde geçen bir bilim kurgu
hikâyesi de yazılamaz mı? Mesela alternatif tarih
hikâyelerini düşünelim. Bilim kurgunun çıkış noktası
ve sorusu sayabileceğimiz “What if?” sorusunu tarih
üzerinden sorar bu hikâyeler. Napolyon Waterlo Savaşını kazansaydı ne olurdu, ya İkinci Dünya Savaşını
Almanlar ve Japonlar kazansaydı, ya Charles Babbage buharla çalışan fark makinesini yani ilk bilgisayarı
gerçekten yapsaydı tarih nereye doğru bükülürdü?
Alternatif tarih hikâyeleri, ya şöyle olsaydı diye sorarak
tarihi yeniden yazarlar. Fakat daha geriye gidip ilk
taş baltanın nasıl yapıldığını anlatan bir bilim kurgu
hikâyesi yazamaz mıyız? Bilim kurgu mutlaka aşırı
gelişmiş bir teknolojiyi hayal etmek zorunda mıdır?
Şu anda bu satırları okuyorsunuz ve bir yolculuğa
çıkmak üzeresiniz. Yazı, insanlığın en büyük buluşlarından biri. Bu buluş sayesinde şu anda sizinle

iletişim kuruyor olmamız hâlâ şaşırtıcı bulunamaz mı?
Aslında bu geriye dönük bilim kurgu muhabbetinden
şu soruyu çıkarmak istiyorum: İlk bilim kurgu hikâyesi ne
zaman ve nerede yazılmış olabilir? Size desem ki ilk bilim
kurgu hikâyesi M.S. ikinci yüz yılda Anadolu’da yazılmıştır,
ne dersiniz? Sıkı durun. Şimdi bilim kurgu mekiğimize
biniyor ve milâttan sonra ikinci yüz yıla Samsat’a doğru
yollanıyoruz.
Yüz Yıllar Önce Anadolu’dan Ay’a Matrak Bir Macera
İnsanoğlu aya ilk kez 1969 yılında ayak bastı. Neil L. Amstrong’tan önce ise insanlar Dünya’nın uydusuna birçok
hayali yolculuk yaptılar. Jules Verne’nin 1865’te modern
anlamda ilk bilim kurgusal ay yolculuğu hikâyesini yazmasından önce bu yolculuğu düşleyenler oldu. Bu düşçülerden ilki de Anadolu’da yaşadı. Evet, tarihin ilk bilim
kurgu, ilk aya yolculuk hikâyesinin yazarı olarak bildiğimiz
Samsatlı Lukianos, aramıza yüz yıllar girmiş olsa da ona
hemşehrimiz diyebiliriz çünkü bugün Anadolu’da hâlâ
Samsat diye bir yer var. Lukianos’un yaşadığı zamanlar
önce Komagene Krallığı sınırları içinde kalan sonra Roma
İmparatorluğu hakimiyetine giren Samosata, bugün
Adıyaman sınırları içindeki Samsat’tır. Lukianos meraklı,
dünyayı gezmiş bir adam. Dünya ona dar gelmiş olacak
ki hayâlî bir Ay yolcuğuna da çıkmış. Lukianos’un Gerçek
Bir Hikâye adındaki anlatısında, bir gemi elli kişilik mürettebatıyla şiddetli bir fırtınayla Ay’a savrulur. Gemidekiler,
Ay’da birçok acayip canlıyla karşılaşır. Ay ve Güneş halklarının savaşına katılırlar. Lukianos, hayal ettiği canlılar
için yeni kelimeler tasarlar. Neoloji yani kelime icat etme,
bilim kurgu edebiyatında daha sonra da sık sık karşımıza
çıkacaktır. Neler yoktur ki bu hikâyede; üç başlı akbabalara ya da karıncalara binen askerler, Ay’dan dünyayı görebileceğiniz bir ayna ve daha neler neler… Lukianos aslında kendi dönemiyle ilgili bir taşlama yazmıştır ve farkına
varmadan mizahî bilim kurgunun da ilk örneğini vermiştir. Lukianos’un kendi döneminin astronomi bilgilerini
ve teknik gelişmelerini temel alarak yazdığı bu eğlenceli
muzip hikâye neden tarihin ilk bilim kurgusu sayılmasın?
Hayal gücü ve zekâsıyla dünyanın sınırlarını aşan ilk bilim
kurgucu hemşehrimiz Lukianos’a selam olsun!
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MADALYA HİKAYELERİ

ALTI YAŞINDA İSTANBUL ŞAMPİYONU OLDU

Madalya Hikâyeleri’nin bu ayki konuğu Esmanur
Öztekin. Esmanur şampiyonluğa giden süreci bizlere
anlattı:

vüşemiyordum. Birkaç ay geçtikten sonra maçlar
vs. düzenlenmeye başladı. Maçlar düzenlendiğinde
zaten korona dönemindeydik. Korona döneminde
ikinci olmuştum iller arası şampiyonasında. Ondan

Adıyamanlıyım. Esenler Gençlik ve Spor Kulübü’nde
öğrenciyim. Babamın yardımcısı oluyorum. Öğrencilerim var birkaç tane. İlk maçım Esenler’de İstanbul
Şampiyonası’nda oldu. Birincilik getirdim altı yaşımdayken. Dört beş yaşında başladım bu spora. En son

sonra zaten koronadan dolayı hiçbir maça katılamı-

Türkiye şampiyonu oldum 2019’da. Balkanlara gittim.
Sırbistan’da hakkımı yediler Cezayir’e puan verdiler. Oradan madalyasız döndük. Elimiz boş döndük.
2018’den beri de milli sporcuyum. Babamın yanında yardımcı antrenör olarak işe başladım o yıllarda.
Babamla çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu.
Aslında baba kız gerçekten çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz.

yapacağını biliyorum. Fakat maçta rakibin sana ne

14 yaşındayım. On yıldır bu sporu yapıyorum ve küçüklükten beri çok hırslı ve azimliyim. Hep serttim.
Zaten karate “sabır” demek. Babamın sabrını o kadar
taşırdım ki bazı dönemlerde. Ama gerçekten beni
çok idare etti. Arkamda duran ailemi çok seviyorum.
İyi ki arkamdalar. İyi ki beni destekliyorlar. Karate
de ergenlik döneminde aileye karşı sert davranan
birçok gencin bu yönünü azaltmasını, davranışlarını
düzenleyebilmesini sağlıyor. Sporda bazen ek antrenmanlar yapabiliyoruz. Erkek kardeşim arkadaşlarıyla
beraber sporda ek antrenman yapıyorlar. Zaten ek
antrenman yapıp da kendini geliştirmek gerçekten
çok büyük bir yatırım. Zaten spor salonu bizim olduğu için istediğimiz zaman anahtarı alıp gidebiliyoruz
arkadaşlarımızla. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj.
Erkek kardeşim ve kız kardeşimin başarıları da var.
Kız kardeşimin İstanbul birinciliği ve ikinciliği oldu.
Erkek kardeşimin İstanbul ikinciliği ve üçüncülüğü
oldu. Küçükken çok sert dövüşüyordum. Çok azimli
ve hırslıydım. Bu yüzden çok aileden şikayet aldım.
Çok kötü bir şeydi. O yüzden birkaç ay karateye ara
verdim. Ondan sonra tekrar başladım karateye. O
zaman kondisyonum vs. düşmüştü. Pek güzel dö-

yoruz ve herkesin maç olmadığından dolayı özgüveni
çökmüş durumdaydı. Hep aynı öğrencilerle dövüştüğümüz için herkesin her şeyini biliyoruz. Mesela
arkadaşımın gözüne baktığım an onun ne hareket
atak yapacağını sen bilmiyorsun. Maçların olmaması
gerçekten çok üzücü.
Maçtayken küçüktüm ben. Babam hep arkamda duruyordu. Fakat bir gün durmadı. Başka bir öğrencinin
arkasındaydım. Babamın yokluğunu çok hissettim.
Babam yoktu, rakibe 1-0 geride başladım. Arkama
bakıyorum babamın desteği yok, hocamın desteği
yok, antrenörümün desteği yok. Rakip beni 1-0 öne
geçirdi. Maçın bitmesine bir dakika gibi bir zaman
var. Babam arkama oturmasıyla benim rakibi yere
sermem bir oldu. Arkasında bir antrenörün olması
gerçekten çok kendine özgüven veren bir duygu
oluyor. Esenler Gençlik ve Spor Kulübü’ne zihinsel
engelli bir öğrenci geldi ve biz gerçekten çok zorlandık. İlk başta yapamayacağımızı falan zannettik. Şu
an gerçekten çok sakin ve gerçekten sporda madalyalar kazanabilecek seviyede kendisi. Aslında ben
gözlemlemedim babam onların başında durdu. Ve
gerçekten çok başarılı bir şekilde durdu ve çocuğu
çok sakin ve atılgan bir öğrenci yaptı. Gerçekten içine
çok kapanık ve insanlarla çok fazla muhatap olmayan
bir öğrenciydi. Fakat babam onun başında dura dura
çocuğu açtı. Artık herkesle konuşuyor. Sporda çok iyi
seviyeye geldi. Zihinsel öğrenci ama engelsiz bir spor.
Ben zaten yolun başında bir öğrenciyim. Amacım

MADALYA HİKAYELERİ

MADALYA HİKAYELERİ

“KARATE BENIM IÇIN SAYGI,
SEVGI VE DISIPLINI IFADE EDIYOR.”

Türkiye’yi olimpiyatlarda yüksek yerlere çıkartmak.
Yeni katılmak isteyenlere diyeceğim tek şey spor yapmak gerçekten güzel bir şey. Karate benim için saygı,
sevgi ve disiplini ifade ediyor.
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Evdelik Spor
Gençler olarak bir günümüz okul, kütüphane gibi kapalı mekanlarda
geçiyor. Masa başından kalkmadan saatlerce çalıştığımız oluyor. Bu
da, sırt-boyun-bacak ağrıları, aşırı halsizlik, gergin kaslar ve stres gibi
şikayetleri beraberinde getiriyor. Biz de bu sorunlarla biraz olsun başa
çıkabilmek için günde 15 dakika ayırarak zinde hissedebileceğiniz
egzersizleri derledik. Haydi biraz ter atalım

☺

İp Atlamak

• İp atlamak tüm vücudu çalıştıran bir egzersizdir.
• Kan akışı hızlanır ve kalbe daha çok kan pompalanır.
• Stres seviyesini azaltır ve rahatlamaya yardımcı olur.
Daha birçok faydası olan bu egzersiz için bir atlama ipine ve geniş
bir alana ihtiyacınız var. Başlamak için ipin boyunu kendinize göre
ayarlayın. Dirsekler sabit olacak şekilde çevirmeyi bilekten yapın
ve parmak uçlarınızda zıplayın. İşte bu kadar 30 saniye atlayıp 30
saniye dinlenerek seviyenize göre setleri artırabilirsiniz.

⭐

Diz Çekme

Sandalyede bağdaş kurmadan oturamayanlardan mısınız? Ayağa
kalkmanız gerekirken dizleri titreyenlerden? Hadi gelin ayakta durmanızı kolaylaştıracak bir hareketimize geçelim :)
Bu egzersiz için bir mata, kaymayan bir yüzeye ihtiyacınız var. Matın
üzerine bel boşluğunuzu kapatacak şekilde sırtüstü uzanın. İki dizinizi
karnınıza doğru çekip 5 saniye bekleyerek geri uzatın. Karın kaslarını
daha çok çalıştırmak için boynunuzu kaldırarak da yapabilirsiniz.

Plank

Denge ve duruşu iyileştirmesi ile bilinen plank hareketi düzenli
olarak yapıldığında sırt ağrısını hafifletir ve sırtınızı güçlendirir.
Esneklik kazandırır.
Yüz üstü uzanın ve avuç içleriniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdenizi yukarıya doğru kaldırın, karın ve kalça kaslarınızı
sıkın. Sırt, boyun ve kalçanızın aynı doğrultuda olması hareketi
doğru yaptığınızın belirtisidir. Boyun bölgesine ekstra yük binmesini önlemek için yere bakmayı deneyin. Belirli bir süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Başlangıç olarak 10
ya da 15 saniyelik 3 set halinde hareketi yapabilirsiniz.
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Kedi Esnemesi
Bu hareket omurgayı ısıtmak için uygulanan harika
bir egzersizdir ve aynı zamanda sırt, boyun ve
omuzların esnekliği üzerinde oldukça etkilidir.
Ellerinizin ve dizlerinizin üstüne çökün.
Sırtınızı yavaşça kamburlaştırın, karnınızı yere doğru
indirin ve başınızı kaldırın. Birkaç saniye bekleyin.
Sırtınızı bir kedi gibi yavaşça yukarı kaldırın. Hareketi
10 kez tekrarlayın. Günün yükünü atmaya bu
egzersizler yetmese de, dinlenmenizi bile engelleyen
omuz ve bel ağrınız devam ediyorsa son iki
hareketimiz kurtarıcınız olabilir :)

Kobra Esnemesi
Kobra egzersizinde matın üzerinde midenize kadar
yüzüstü uzanın. Midenizden yukarısı yani göğsünüze
geldiğinizde vücut yukarıda olsun. Kollar ise dirseklerden kırık ve ensede birleşmiş olsun. Midenizi yerden kaldıracak kadar geriye esneyip, tekrar midenizi
yere değdirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta
ise dirseklerinizi yanda tutup yüzünüze doğru kırılmamalarını sağlamak. Bu hareketi 20 kez tekrar edin.

Bel-Omuz Esnetme

Bu hareket için önce sağ kolunuzu havaya kaldırın ve
sol kolunuz aşağıda olsun. Sağ kolunuzla sol tarafınıza
esneyebildiğiniz kadar esneyin, 5 saniye durun ve aynı
pozisyona ger dönün. Bu hareketi 10 kez iki kol için de
tekrar edin. Gevşediğinizi hissedeceksiniz.
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GÖKHAN
ERGÜR

İNSAN RUHUNU AYAKTA TUTAN, DÜNYANIN KARANLIKLARINA IŞIK VEREN, HAKIKAT
IÇIN MÜCADELE ETMEMIZI KOLAYLAŞTIRAN EN BÜYÜK GÜÇ AHLÂKTIR VE AHLÂK
DÜNYANIN KURTULUŞ IÇIN SIĞINACAĞI SON LIMANDIR.

Maddenin ön plana çıktığı yerde mana sessizce çekilir ve

Dışarıda aradığı kurtuluş reçetesinin kendi kalbinde ol-

geriye sadece anlamsızlık kalır. Şu an dünya üzerinde özel-

duğunu fark edemiyor ve anlamsızlık içerisinde dünyada

likle genç neslin yaşadığı en büyük sorunlardan biri bu:

sürüklenip duruyor.

Anlamsızlık. Ne için, hangi sebepler ve dava uğruna, neye
hizmet ettiğini bilmeyen, nereden gelip nereye varacağını

Yerli ve yabancı birçok bilimsel araştırma maneviyatın

düşünmeyen gençlik, büyük bir ruh bunalımında. Gün-

fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerinin önlenmesinde,

den güne artan ruhsal hastalıklar ve psikiyatrik ilaç kulla-

iyileşmesinde büyük bir fayda sağladığını ortaya koyuyor.

nım sıklığı bize bir şeylerin ters gittiğini açıkça gösteriyor.
Gençlerle çalışanlar ve onları yakından gözlemleyenlerin
fark ettiği ilk şey gençlerimizin depresif duygu durumları
oluyor. Depresyonun ağır, orta ve hafif olan türleri vardır,
kişinin gösterdiği semptomlara göre bu durum değişir.
Fakat bir de neojenik depresyon dediğimiz bir depresyon
çeşidi mevcut, yani ruhun depresyonu. Diğer türlere göre
en ağırı budur, ilaç tedavisine kolay yanıt vermez, ehil
kişiler tarafından uzun ve etkili terapi desteği olmadan
çözülmez. Neojenik depresyon kişinin maneviyatını yaşa-

Savaş sebebiyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalanların,
inançları sebebiyle türlü zulümlere maruz bırakılanların,
tanklara karşı avuçlarında taşla göğüslerini siper edenlerin, günlük rutinlerini sürdürenlerin ayakta kalmasını sağlayan şey inandıkları değerler yani maneviyatlarıdır. Maneviyatın temelinde yatan şey ise güzel huy, güzel ahlâktır.
İşte, özellikle bulunduğumuz coğrafyada unutturulmaya,
üzeri örtülmeye çalışılan hazine bu maneviyat, yani ahlaktır. İnsan ruhunu ayakta tutan, dünyanın karanlıklarına ışık
veren, hakikat için mücadele etmemizi kolaylaştıran en

yamamasıdır, ruhunun sıkışması, mertebe kazanamaması

büyük güç ahlâktır ve ahlâk dünyanın kurtuluş için sığına-

ve insanî yönlerini fark edip kullanamamasıdır. Kişi, bu

cağı son limandır. Ahlâklı insan kalp kırmaz, yalan söyle-

depresyondan kurtulmak için kendini türlü bağımlılıkla-

mez, hak yemez, gıybet etmez, adildir ve emindir. Tüm

ra, tehlikeli sporlara ve nefsin karanlık oyunlarına teslim

bu güzellikleri sebebiyle de bizi anlamsızlığa sürüklemek

ediyor. Fakat yine de bu ruh bunalımından kurtulamıyor.

isteyenlerin bir numaralı hedefidir.
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Karanlığın ve zorbalığın yegâne hedefi ahlâkî değerlere

birincil düşmanlarından. Saydığımız bu kuralları dünya

saldırmak konusunda ise burada bizlere düşen büyük

üzerinde yaşayan ve yaşatan ülkelerin başında Türki-

ödev ve sorumluluklar mevcut. Öncelikli olarak aynada

ye’nin geldiğini söylemek üzerimize vazifedir. Küresel

gördüğümüz yüzün kim olduğunu, güçlü yönlerini, zayıf

İnsani Yardım 2018 Raporu’na göre Türkiye’nin dünyada

yönlerini, dünyaya geliş amacını ve bu amaç doğrultu-

en çok insani yardım yapan ülke konumunda olduğunu

sunda neler yaptığını bilmemiz yani öncelikle kendimizi

görüyoruz. Yardımı ve iyiliği elbette sadece maddî im-

iyice tanımamız gerekir. Sonrasında ise anlam dünya-

kânlarla ölçemeyiz, bunun yanında merhamet, ilgi, sevgi

mızda var olan güzellikleri anlatmak ve her şeyden önce

ve tahammül de gerekir. Ortadoğu’da yaşanan insanlık

yaşamak yani temsil etmek gerekir. Temsil edilmeyen

suçlarından, savaşlardan, katliamlardan kurtulmak için

değerler karşıdaki insana tesir etmez ve etrafında bir

misafirimiz olmuş insanlara karşı göstermiş olduğumuz

inanç halkası oluşturamaz. Güzelliği yaymak ve güzel

o kutlu duruş, bu topraklarda nasıl vicdani bir iklimin

olanı yani eşref-i mahlukat olan insanın ruhunu kur-

hüküm sürdüğünü tüm dünyaya göstermiştir.

tarmak için ahlâkı önce kendi dünyamızda yaşamalı ve
yaşatmalıyız.

Peki bizler ödev bildiğimiz ahlâklı olma düsturuyla yaşamaya ve yaşatmaya çalışırken her fırsatta sokaklarının

Ahlâk kuralları konusunda 60 kültür ve 600 kaynak

temizliği, düzeni, maddi gelir düzeyleri anlatılan Batı

incelenerek yapılan bir araştırmada ahlâk ile ilgili ol-

kültürü ne yaptı? Savaştan kaçmak zorunda kalan kadın

mazsa olmaz maddeler şu şekilde sıralanmış vaziyette:

ve çocukların plastik botlarını kurşunlayarak binlerce

1) Aileye destek, 2) İçinde bulunulan gruba yardım, 3)

masumu öldürdü, yardıma muhtaç insanlar sınırlarına

İyiliğe karşılık vermek, 4) Mahremiyete saygı, 5) Cesur

ayak basmasın diye elektrikli tellerle, dev duvarlarla, as-

olmak, 6) Üstlere saygı, 7) Kaynakları adil dağıtmak. Prof.

ker ve polis şiddetiyle mazlumları sınırlarından sürdüler.

Dr. Acar Baltaş’ın aktarmış olduğu bu veriler doğrultu-

Bir şekilde sınırlarını aşan insanları da toplama kampla-

sunda ahlâk konusunda tüm dünyanın aslında benzer

rında sefaletin ve kirliliğin içine hapsettiler. İşte ahlâkın

şeyleri düşündüklerini, benzer hassasiyetleri taşıdıklarını

yoksunluğu böyle vahim ve bir bakıma da acınası bir

görüyoruz fakat aynı bilinç ve farkındalık davranışları-

hadisedir.

mıza yani hayatımıza yansıyor mu konusunu biraz daha
düşünmemiz gerekiyor.

Ahlâk insanın evidir ve nezaket de o evin en güzel
odalarından biri. Fakat ne yazık ki büyük şehrin insanı o

Ahlâk denildiği zaman ilk olarak akıllara aile kavramının

nezaket odasını yavaş yavaş terk etmekte ve bakımsızlı-

geldiğini görüyoruz. Toplumu ya da toplumun ahlâkını

ğa mahkum etmektedir. Çevremizde sıradan bir adab-ı

ayakta tutan çekirdek güç ailedir. Çünkü tüm öğretiler

muaşeret kuralını yerine getiren birine bile büyük bir

ailede başlar; din, güzellik, merhamet, dua, ibadet, sabır,

hasretle bakıyoruz. İnceliğin, iyiliğin ve nezaketin aslında

mücadele, gayret ve daha nicesi. Çocuk ailesinin ahlâkı

sıradan ve olması gereken bir durum olduğunu unutup

ile ahlâklanır; anne ve babasının insanlık elbisesini giyer

bunu bir lütuf olarak görmeye başladık. Oysa; kadına,

ve yaşantısına bu şekilde devam eder. Bu bilgileri zihni-

erkeğe, çocuğa, hayvana, tabiata ve cansız varlıklara

mizin bir köşesinde tutarak son yıllarda aile kavramına

nezaketle yaklaşmak, hallerinden anlamak insanı insan

verilmek istenen zararları; çocuk, anne ve baba rollerinin

yapan özelliklerin başında gelir.

yeniden kurgulamaya çalışan kitapları, televizyon programlarını, dernek ve vakıfları; bir salgın gibi toplumu

Ezcümle; kalbindeki inanç doğrultusunda yaşayan biz-

saran 1+1 daireleri; giderek normalleşmeye başlayan yaşlı

ler, daha temiz ve yaşanması daha mümkün bir dün-

bakımevlerini ve büyüksüz büyüyen çocukları yeniden

ya için kazanılması gereken şeyin madde değil ahlâk

yorumlamak ve aslında yapılmak istenenin ne olduğu-

olduğunu bilerek nefes alıp vermeye devam edeceğiz.

nu daha açık bir zihinle düşünmemiz gerekir.

Sadece bilmek yetmez, bunu bulunduğumuz her
ortamda gücümüz nispetinde anlatıp yazacağız. Kim

Sadece aile değil; içinde bulunulan gruba yardım, iyiliğe

olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi çok iyi

karşılık vermek ve kaynakları adil dağıtmak da ahlâkın

bilip bu uğurda yaşamaya ve etrafımızı da yaşatmaya

temel kurallarından ve karanlığı yaymak isteyenlerin

devam edeceğiz.
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TEKNOFEST

BİR ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİNİN
GÖZÜNDEN

Teknofest biz üniversite öğrencilerini okurken iş hayatına en iyi şekilde hazırlayan organizasyonlardan birisidir
diyebiliriz. Sürecin tümüne baktığınızda takım arkadaşları ile organize şekilde çalışma, görev disiplini, meslek
odaklı kişisel gelişim, proje yönetimi ve stresi yönetme
gibi meslek hayatında sürekli olarak yaşayacağınız şeylere çok iyi bir ön hazırlık sunuyor. Aslına baktığınızda
Teknofest size tam anlamıyla bir vizyon katıyor. Size ne
kadar öğrenmeniz gereken ve bilmediğiniz bilgi olduğunu gösteriyor ve bu da size itici bir güç oluşturuyor.
Ayrıca sizi içine soktuğu ortama baktığınızda idealleri
hedefleri olan ve bunlar için sürekli çaba gösteren insanlarla bir arada bulunuyorsunuz.
Arkadaşlarınız yaz tatilinde hangi şehre tatile gidelim
diye plan yaparken siz finallerinizin bitimiyle birlikte
gece gündüz çalıştığınız projeyi yetiştirmek için çabaladığınız bir sürece giriyorsunuz. Süreç dışarıdan göründüğünden çok daha farklı işliyor. Her gün takımınızla bir
araya geliyorsunuz, sürekli problemler çıkıyor ayrı bir ge-

yandan yeni insanlar ile tanışmak yeni dünyalar keşfetmek size paha biçilemez katkılar sağlıyor. Görev bilinciniz işinizi hakkıyla yapma ahlâkınız çok iyi bir seviyeye
ulaşıyor. Sezonun kış kısmına baktığımızda biraz rölanti
gibi gözükse de aslında sürecin çok önemli bir bölümü
burada temelleniyor. Görev dağılımı, sürecin genel planı
ve aldığınız görevler doğrultusunda izlemeniz gereken
yüzlerce Hintli profesörün videosu sürecin bu kısmında
başlıyor ve asla bitmiyor. Normal arkadaşlarınız üniversitenin derslerini yetiştirmeye çabalarken sizler bunlara
ek olarak kendinizi geliştiriyor, toplantılara katılıyor,
görevlerinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Haliyle sizi
ziyadesiyle zorlu ve yoğun bir süreç bekliyor ancak en
başta da dediğim gibi küçük ölçekli bir iş hayatı yaşıyorsunuz.

lişme oluyor o sorunları çözmek için araştırma yapmanız
gerekiyor ve bu da aslında sizi çok yoğun bir öğrenme
ve tecrübe kazanma sürecine sokuyor. Elbette bu çabaların meyvelerini de alıyorsunuz çünkü Teknofest sadece
biz öğrenciler için değil işveren büyük firmalar için de
çok iyi bir zemin oluşturuyor. Düşündüğünüzde; kaliteli,
üniversiteye okumak için gelmiş, pırlanta gibi yüzlerce
öğrenciyi tek bir yarışma sayesinde bir arada buluyorsunuz.
İş ilanlarını incelemeye başladığınızda Teknofest’in size
neler kattığını daha iyi anlıyorsunuz. Teknofest öncesinde ilanlardaki aranan özellikler listelerine bakarken kaybolup gidiyordum, bu kadar şeyi bir üniversite öğrencisi
bu kadar kısa sürede nasıl öğrenebilir diye korku dolu
gözlerle bakıyordum. Hâlâ çok fazla eksiğim var tabii ki
ancak süreç sizi sektörünüzün içine o kadar güzel şekilde dahil ediyor ki bilmediğiniz şeylerin neler olduğunu
bilir hâle geliyorsunuz. Bunun dışında sektörünüzde
sadece popüler olan değil adı toplumca çok duyulmamış ancak çok kaliteli işler icra eden firmaları keşfediyorsunuz. Bu da sizin çalışma hayatınıza geçiş sürecinizde
alternatiflerinizi oldukça arttırıyor. Eğer ki dereceye
girmiş bir takımdaysanız yarışmanızın sponsoru firmaların sizler için staj vb. hediyeleri oluyor ki bunlar uykusuz
geçen yaz sürecinizi size bir çırpıda unutturuyor.
İnsan ilişkilerinde de oldukça faydası var bu sürecin.
Sizi anlayışlı, saygılı bir birey olmaya zorluyor adeta. Öte

Eğer ki hâlâ Teknofest veya herhangi bir yarışmaya
hazırlanan üniversite takımında yer almıyorsanız sizlere verebileceğim en önemli tavsiye üniversitenizde yer
alan tüm takımları araştırmanız ve onlara mail atmanız olacaktır. Buna ek olarak genellikle her takımın bir
mentör profesörü oluyor bundan dolayı bölümünüzde
yer alan (kendi üniversitenizdeki bölümünüzün tüm
hocalarına) ve diğer üniversitelerin (araştırma ve uzmanlık alanları ilginizi çekenlere) hocalarına bu konular
minvalinde mail atmanız. Belki Teknofest olmaz ancak
inanıyorum ki bir kapı açılacaktır, yeter ki kafa yapınız
olarak bu mantıkta ilerleyin. Unutmayın ki insan hastalandığında değil vazgeçtiğinde ölür…
Asla pes etmeyin…
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Söyleşi

Nurdan Yenigün
KENDİ
SESİNİ BULAN
HER İCRA
”
EŞSİZDİR

“
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Ne zamandan beri kanunla ilgileniyorsunuz? Bu
enstrümanla iletişiminiz ne zaman başladı?
Merhabalar, kanun bana yaklaşık sekiz dokuz yıldır
yoldaşlık ediyor. Hikâyemiz ben ortaokul yıllarındayken
başladı. Çok sevdiğim bir Türkçe öğretmenim vardı,
Yasir Avsuncu, hâlâ görüşürüz kendisiyle. Bir gün elinde
kocaman bir şeyle geldi sınıfa. O güne kadar gördüğüm
hiçbir şeye benzemiyordu. Çıkardı, kucağına koydu ve
çalmaya başladı. Müziğe meraklı olmama rağmen tanımadığım bir enstrümandı ve çok ilgimi çekti. Aileme
durumu anlattığımda araştırdılar ve kurs bulamadılar,
zaten fiyatları da oldukça yüksekti. O sıra bu konu rafa
kalktı ama ben vazgeçmedim. Ağlaya ağlaya dua ettiğimi hatırlıyorum kanuna başlayabilmek için. Seneler
geçti ve o süreçte ben kendi paramı biriktirip ilk hocamı
buldum. Lise üçüncü sınıfta kanunumu alarak başlamış
oldum. Yüksek bir duyguyla başladığım için oldukça
çalışkan bir öğrenciydim. Hoca bir verirdi, ben minimum
üç dört parça çalışır giderdim. Hâlâ o heyecanı içimde
hissediyorum, artık daha farklı yansıyor tabii ki.
Peki müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?
Müzik benim için hiç bağımsız bir şey olmadı, hep hayatın içinde akıp giden, hayattan bir şeydi. Çünkü Türk
sanat müziğini çok seven bir ailede doğdum. Keyifli bir
pazar gününde herkesin ağzında bir melodi dolanır,
bazen birbirlerini tamamlarlar evdekiler. Bir anda tize
çıkıp detone olur yine de vazgeçmezler. (Gülümsüyor)
Hatta ilk darbukamı da babam almıştır. Küçükken ritim
aletlerine çok ilgim vardı, sonra bu heves okuldaki org
yarışmalarıyla devam etti. En sonunda kanunla yolumu
buldum. Annem yanlış bir ses bastığımda hâlâ uzaktan
tatlı tatlı müdahale eder çalmama. Yani bir şekilde kendimi yansıtma alanı bulduğum bir alan müzik. Dillerden
bir dil seçmişim gibi hissediyorum. Dile getiremediğim
şeyleri bile söyleyebildiğim bir dil bulabildiğim için şükürler ediyorum. Her duygunuzu anlatabileceğiniz birini
düşünün, bende o şey bir enstrüman; ismi Hüma.
Çok güzel. Aynı zamanda tek ya da çeşitli gruplarla
konserler veriyorsunuz. Konser atmosferi size nasıl
hissettiriyor?
Ortalama dört beş sene tek başıma müzik yaptım. Bu
sanırım heybeyi doldurma aşamasıydı, bir yerde o sesin
artmasını istedim. Başta aKşam Grubu ile, sonra da

çeşitli gruplarla, farklı müzisyenlerle çalma/çalışma fırsatım oldu. Çalmaktan çok öğrenmeyi sevdim hep. Çok
fazla hocam, yol gösterenim oldu. Hepsinin tadı ayrı.
Çalarken farklı gruplarla apayrı repertuvarlar çalışıyoruz.
Bir gün oturup Türk sanat müziği repertuvarı çalışıyorum, başka bir gün Requiem For A Dream çalarken buluyorum kendimi. Bu müziğin evrenselliğini çok güzel
şekilde gösteren bir şey bence. Bazıları kanunun ismini
dahi bilmezken, bazıları da anneanne enstrümanı olarak görüyor ve biraz demode buluyorlar. Sahnede bu
gibi batı müziklerine sesimi harmanladığımda oldukça
şaşırıyorlar. Aslında bana kalırsa kendi sesini bulan her
icra eşsizdir. Kalıpları devam ettirmek çok kolay. Ama
kalıplara sığmaya çalışmadan, sadece bunu yapabilirim
demeden, çalışarak üretmenin ve bir şeyler koyabilmenin tadı apayrı bir şey.
“Kendi sesini bulan her icra eşsizdir.” Çok doğru bir
yaklaşım. Kişiyi müzikal anlamda özgür kılan da bir
şey bence. Yakın zamanda gerçekleşecek konserleriniz söz konusu mu? Dinleyicileriniz olarak bizleri
bilgilendirebilir misiniz bu noktada?
Mart sonunda aKşam Grubu’yla 3 gün ard arda İstanbul
ve Ankara’da konserlerimiz olacak. Bunun dışında bireysel olarak devam ettirdiğim Kanun Atölyesi adı altındaki
buluşmalarımızı farklı şehirlere taşımaya devam etmek
istiyorum.
Sorunuzdan bağımsız bir de single çalışmam olacak
önümüzdeki ay, yetişirse inşallah tüm müzik platformlarında yer alacak. Kendi bestemi çalacağım, ismi Ağıt. Bu
da beni oldukça heyecanlandırıyor.

⭐
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Kaz
Toplam Maç

56
Nakavt

37
Hakem Kar
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Kaybetti
Toplam Maç

5
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Hakem Kar

Çekildi

1
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Söyleşi

KÜBRA RAMAZAN
AY Ş E G Ü L G Ü L

Reza Hemmatirad

Sanat bir ilimdir ve ilmi
edinmek için disiplin gerekir.
Sizi yalnızca resim, hat ve minyatür sanatçısı olarak

Amerika’da bir fakültede verilir. Drama eğitimi verilir,

değil bundan başka yazar, sanat yönetmeni, fotoğ-

şan eğitimi verilir vs vs. Sinemacı olduğunuzda bütün

rafçı gibi kimliklerinizle de tanıyoruz. Birçok alanda

bunlardan haberdar olmanız gerekiyor ki sette ve proje-

kendini geliştirmiş ve hatırı sayılır çalışmalar ortaya
koymuş biri olarak tek bir alanda derine inmenin
daha anlamlı bulunduğu bir dönemde siz bu çok
yönlülüğünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çok
yönlülük sizi yoruyor mu?
Doğru düzgün sinema eğitimi veren üniversitelerde
veya kurumlarda öğrencilere bütün bu eğitimler verili-

de başarılı olabilesiniz. Dolayısıyla bana garip gelmiyor.
Aslında garip gelenlere sormak lazım. (gülüşmeler)
Bir şey daha söyleyeyim; belki çok karşılaşırsınız, mesela
doktorlarda çokça görebiliyorsunuz, müzik yapan var
ama aynı zamanda doktordur, sporcudur, ressamdır
ama doktordur, birkaç disiplini iyi bilen ama mühendis

yor. Türkiye’de sinema öğrencisine hiçbir zaman çizim

olan daha başarılı olur. Bence bunu söyleyenler iki kere

eğitimi verilmez ama Amerika’da verilir. Türkiye’deki

daha düşünmeliler. Niye böyle insanlar daha başarılı

sinema eğitimi alan öğrencilere belki yeterli derece-

oluyor? Demek ki multidisipliner olmak zararlı olma-

de sanat tarihi veya dinler tarihi eğitimi verilmez ama

makla birlikte bilakis son derece faydalıdır.
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1974’TE İRAN’IN, URUMIYE ŞEHRINDE AZERI BIR ANNE VE FARS BIR BABANIN
ÇOCUĞU OLARAK DÜNYAYA GELEN VE 2003 YILINDAN BERI TÜRKIYE’DE
YAŞAYAN SANATÇI REZA HEMMATIRIAD ILE TASARIMDAKI ÇOK YÖNLÜLÜĞÜNÜ,
KÜLTÜRÜN SANATA ETKILERINI VE YAPTIĞI ÇALIŞMALARI KONUŞTUK.
Dünyanın en iyi mühendislik üniversitesi MIT’de ilk öğretilen şey şu; asla vazgeçmeyeceksin! Herkes çocuğunu
MIT’e gönderemez. Ben 18 yaşında İran’dayken gelen MIT
davetiyem var ama İran’daki şartlardan ve ekonomik yetersizlikten dolayı gidemedim. Benim gibi bir sürü çocuk da
gidemiyor. Peki o zaman neden MIT’i Türkiye’ye getiremiyoruz? Buradaki üniversiteleri kaliteli hale getiremiyoruz?
Çünkü siz gençlere “Tek disiplin çalışın, daldan dala uçmayın.” diyen kişiler hoca olduğu için. Bir üniversiteyi üniversite yapan oradaki hocalardır, idare biçimidir. Bizde alanında
yayınladığı makaleler ile dünyayı alt üst edecek kalitede
üniversiteler ve hocalar var mı? Yok. O zaman gençlere
“Tek disiplin çalışın.” demeye hakkımız da yok.
Bence gençlere verilmesi gereken asıl destek ne olmak
istiyorlarsa olsunlar ama asla vazgeçmesinler. Ama şunu
baştan bilsinler, bu ülkede zorluklarla karşılaşacaklar.
Hem İran’da hem de Türkiye’de yaşadınız. Gördüğümüz kadarıyla sanat anlayışınız ve eserlerinize
bu coğrafyaların kültürünü yansıtıyorsunuz. Yaşadığınız bölgenin kültüründen etkilenmenin ve
bunu eserlere yansıtmanın çok olağan ve memnun
edici olduğunu söylüyorsunuz. Peki, yaşamadığınız
ancak uzaktan takip edip hayranlık duyduğunuz bir
coğrafya/kültür var mı? Bunu eserlerinize yansıtabiliyor musunuz?
Ben temel olarak insanın olduğu her yere hayranım
açıkçası. Çünkü insanlar renk, ırk, yaşam biçimi fark
etmeksizin aslında aynı duyguları bir şekilde barındırıyorlar. Elbette coğrafi konumdan, yaşam biçiminden etkilenmiş kültürler var. Bu kültürlerin renkleri, farklılıkları
beni çok cezbediyor. Şimdi tavsiye edeceğim bir şey var,
ben sizin yaşlardayken bir kitabı araştırma kapsamında
parça parça okumuştum, hepsini okumak neredeyse
imkansız zaten. Will Durant’ın 80 yıl önce yazdığı “Uygarlıklar Tarihi” isimli onbir ciltlik bir seri. Ortadoğu’dan,
medeniyetlerin beşiğinden başlayıp neredeyse 20. yy’a
kadar gelerek tüm uygarlıkları multidisipliner şekilde
anlatan bir kitaptır.

Doğduğum büyüdüğüm coğrafya evet İran coğrafyası.
Kültür olarak inanılmaz renkli mozaiği olan bir coğrafya.
Çünkü Ortadoğu’nun göbeğinde duruyor, birçok uygarlığı barındırmış. Arap, Pers, aşırı derecede Türk ve pek
çok kültürü ilginç bir şekilde içine alıp hazmedip yoğurmuş ve yeni bir hamur çıkartmış ortaya, yeni lezzetli bir
edebi dil ortaya çıkartmış, İran edebiyatı bu konuda çok
gelişmiş durumda. O coğrafyada siz bu kültürlerin etkisini sadece görmüyorsunuz yaşayabiliyorsunuz.
Türklere bakıyorsunuz, Anadolu’da Türk Edebiyatı’nda
İran’daki romantizmi görmüyorsunuz. Burada işin içinde biraz Türk etkisi var mıdır? Evet, Türkler çok romantik
değildir. Tarih boyunca biz bunu biliyoruz. Her kavmin
belli özelliği vardır. İranlılar çok hayalperesttir. Türkler
daha rasyoneldir.
Peki, bunu minyatür için de söylemek mümkün
mü?
Tabii tabii çok doğru. Aynı şekilde bir milletin ne kadar
rasyonel ne kadar hayalperest olduğunu hesap ederseniz tabii bu her şeyi etkiler. Sanatlarını da etkiler.
Yani ben de tüm bu insanların torunlarından biri olarak
tabii ki İran’da büyüdüğüm için o romantizmden daha
fazla etkilenmişim. Biraz daha fantastik bir dünyayla
yoğrulmuşum. Ben dahil birçok İranlı sanatçı bunun etkisinde kalır. Ben de eserlerimde, minyatürlerimde İran
edebiyatının etkisindeyim.

⭐
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U YG A R
GÖK

DÜNYADA VE
TÜRKİYE’DE

E-SPOR
TÜM DÜNYA’DA VE TÜRKIYE’DE POPÜLERITESINI ÇOK HIZLI BIR ŞEKILDE ARTIRAN ESPOR, ÖZET BIR
SÖYLEM ILE, OYUNCULARIN TAKIM OLARAK VEYA TEK OYUNCU OLARAK ÇEVIRIM IÇI MÜCADELE
EDEBILMELERI IÇIN ORGANIZE EDILMIŞ, REKABETÇI VIDEO OYUNLARI OLARAK TANIMLANABILIR.
BU OYUNLAR STRATEJI , SAVAŞ , BIRINCI ŞAHIS NIŞANCI , SPOR VE BIR ÇOK FARKLI KATEGORIDE
OLABILMEKTEDIR.

Espor izleyici ve oyuncu sayıları yıldan yıla çok büyük
bir hızla artmaktadır. Hatta 2021 yılı itibari ile dünyada espor izleyici sayıları basketbol izleyici sayılarını
yakalamış durumdadır. Buna paralel olarak profesyonel organizasyon ve takım sayıları da artmakta,
bu artış aynı zamanda markalarında sponsorluklar
konusunda ilgisini çekmektedir. Hem organizasyon ,
hem takım hem de oyuncu sponsorlukları son 2 yılda
oldukça arttı artmaya da devam etmekte.
Türkiye’deki gelişmeler Dünya’daki trend ile paralel
olarak ilerlemekte. Türkiye’de 2 yıl öncesine kadar
üst kalitede turnuva, lig gibi organizasyonların sayısı
sınırlı iken son dönemde takımların katılabilecekleri
tatminkâr ödül havuzuna sahip üst düzey etkinliklerin sayısı bir hayli artmış durumda. Bu da beraberinde takım ve oyuncu sayılarının artışını getirmektedir.
Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş , Trabzonspor ve
bilinen bir çok spor kulübü espor branşlarını kurup
bu rekabetçi ortamda uzun zaman önce yerlerini
aldılar. Takımlar hem Türkiye’de hem de uluslar arası
etkinliklerde mücadele etmektedirler.
Espor gençler için sadece eğlenceli zaman geçirme
aracı olmaktan çıkıp ciddi bir kariyer alanı haline
gelmiştir. Özellikle son dönemde dünya sıralamasında ilk 20 de yer alan tanınmış espor kulüplerine Türk
oyuncuların transferleri gerçekleşmiştir. Türkiye’de ki
oyuncuların yıllık kazançları ve transfer ücretleri de
dikkat çekici rakamlara ulaşmıştır. Takımların scout
ekipleri çok ciddi çalışmalar ile yıl
boyunca yetenekli gençleri takımlarına kazandırmak için araştırma
ve analizler yapmaktadır. Bunun
yanında ülkemizde yetenekli gençlere eğitim vererek onları profesyonel
arenaya hazırlayan ve destek olan fiziki ve dijital espor akademileri açılmaya
başlandı. Bu akademilerde gençler
profesyonel koçlar eşliğinde bir çok
kategoride uzun eğitimler alırken aynı
zamanda profesyonel yaşamın gerekliliklerini de öğrenmekteler. Profesyonel
oyuncu olmak görünenin aksine oldukça
zorlayıcı bir süreçtir. Üst düzey yeteneğin

yanında katı bir disiplin ve çok yoğun çalışma gerektirir. Türkiye ‘de 5.000’in üzerinde lisanlı esporcu bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak
faaliyet gösteren Türkiye Espor Federasyonu 2018
yılında çalışmalarına başlamıştır.
Mobil oyuncuları da dahil ettiğimizde Türkiye’de 30
milyonun üzerinde oyun oynayan insan bulunmaktadır. Espor ile ilgilenen espor hakkında bilgisi olan
kitle ise yaklaşık 12 milyon civarındadır. Bu kitlenin yaş
ortalamasının büyük bir çoğunluğu 15-25 yaş aralığındadır. Espor karşılaşmalar genellikle oyunculara
özel olarak kurulmuş online yayın platformlarında
yayınlanmaktadır. Bu platformlarda yayınlanan espor
karşılaşmalarının izlenmeleri rahatlıkla yüzbinleri
bulmaktadır. Oldukça değerli olan bu genç kitleye
ulaşmanın en etkili yolu olan espor canlı yayınlarında
markalar da sponsorluk faaliyetlerini son dönemde
oldukça arttırdı.
Türkiye’deki espor eko sistemini Dünya ile karşılaştırdığımızda henüz yolun başında olduğumuzu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcıların Türk
espor takımlarına olan ilgisi de bunun bir göstergesi.
önümüzdeki dönemde de takım, oyuncu , organizasyon ve izleyici sayılarının büyük bir ivme ile artmaya
devam edeceğini,net bir şekilde görebiliyoruz. Bütün
gelişmeler ve rakamlar esporun yükselen değer olarak önümüzde ki yıllara damgasını vurmaya devam
edeceğini fiziki spor branşları gibi insanların hayatında önemli bir yer edineceğini gösteriyor. Şu anda
gençler , spor kulüpleri , şirketler
ve bir çok paydaşı
bu devasa

espor
evreninde bulunması gereken
konuma karar
vermeye çalışıyor.
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Salgının başlamasıyla birikte hayatımızda iyi kötü pek

lar ve öğünlerimiz de arttı. Çünkü birbirinden lezzetli

çok gelişme yaşandı. Şüphesiz bunlardan en iyisi hane-

yapılan bu hamur işlerinin bir şekilde tüketilmesi gere-

lerimizde pek çok mutfak gurusunun türemesi oldu.

kiyordu. Mutfakta pişen tüm güzel yiyecekler, bu süre

Bilhassa hanımlar birden bire evlerinin ekmekçibaşısı

zarfında ev ahalisince afiyetle yendi. Haliyle kilolar alın-

oluverdiler. Çörek otlu, peynirli, susamlı pek çok çeşit
ekmek onlardan sorulur oldu. Ev ahalisi bu durumdan
gayet memnundu. Mahalle bakkalından ya da fırınlardan aldığımız ekmekler yerini el yapımı 180 derece
ağır ağır pişen, dumanı üstünde buram buram kokan
ev ekmeklerine bıraktı. Bu tatlı çabalar bizi bir nebze
salgının kasvetli havasından uzaklaştırıp rahatlattı. Hatta
adeta terapi gibi geldi. Mutfağa adımını atmayan gençler kurabiye, pasta, börek yaptılar. Yalnız salata yapmak-

dı. Vaziyet içinden çıkılamaz bir hal alınca spor yapmaya
yöneldik. Eve kapandığımız günlerde internet üzerinden
pek çok egzersiz videosu izleyip kendi imkanlarımızla
aldığımız fazla kilolardan ve yağlardan kurtulmaya çalıştık. Dışarı çıkabildiğimiz nadir günlerde maskelerimizle
yürüyüş yaptık. Şimdilerde virüs ve salgın etkisini iyice
yitiriyor ancak biz spor yapmaya, yürüyüşe ve formumuzu korumaya devam edeceğiz. Gelin şimdi hep birlikte

ta mahir olan babalar mutfakta aktif bir şekilde eşleriyle

evde 5 dakikada az malzemeyle yapabileceğimiz; hem

ekmek pişirdi, yemek yaptı. Hiç denenmeyen tarifler

lezzetli hem hafif, sağlıklı ve protein dolu, tok tutacak

denendi. Böylelikle malum sona da davetiye çıkarılmış

tarifimize bakalım. Lezzet garantili bu tarifimiz tüm

oldu. Salgınla birlikte gün be gün kurduğumuz sofra-

sporcular için.
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TARİF
ÖNCELIKLE IHTIYACIMIZ OLAN MALZEMELERE BAKALIM:
20 GR YULAF
1 KÜÇÜK BOY MUZ
1 YUMURTA
50ML YAĞSIZ SÜT
2 KARE BITTER ÇIKOLATA
İSTEĞE GÖRE; HINDISTAN CEVIZI, TARÇIN VE KAKAO
(DAHA ÇOK PANKEK ÇIKARMAK IÇIN MALZEMELERIN MIKTARINI BIR ÖLÇEK DAHA ARTIRABILIRSINIZ.)

Şimdi Tarifin Yapılışına Geçelim

kek yüzeyinin kestane balı renginde olması. Bu yüzden
pankeklerimiz bal rengi olana kadar sabırla bekleyelim,

Fark ettiğiniz üzere tarifimizde şeker yer almıyor. Bu
tarifimizde şekerimizi muz ve 2 kare bitter çikolatadan
karşılayacağız. Blendırın içine öncelikle 1 yumurta ve
50ml yağsız sütümüzü koyalım ve karıştıralım. Ardından
muzumuzu soyup ikiye bölelim ve bu karışımın içine
koyalım. 20 gr yulaf, 2 kare bitter çikolata, hindistan
cevizi, tarçın ve kakaomuzu da ekleyip tekrar blendırdan
geçirelim. Gördüğünüz gibi tarifimizde un ve yağ da
bulunmuyor. Bu yüzden kendisi oldukça sağlıklı ve kilo
aldırmayacak bir atıştırmalık oluyor. Şimdi sıra pişirme
aşamasında. Öncelikle pankeklerin pişirme esnasında

başından bir yere ayrılmayalım. Pankek pişirmek ciddiyet ister. Pankeklerimizi yakıp midemizi üzmek istemeyiz. Daha sonra bal rengi olan pankeklerimizi yayvan bir
tabağa dizip soğumasını bekleyelim. Pişen pankekleri
hemen üst üste koymayalım ki pankeklerimiz terleme
yapıp nemlenmesin. Bu yüzden ilk aşamada yayvan
tabağımıza teker teker dizelim. Soğuma işlemi bittikten
sonra üst üst üste dilediğimiz gibi sıralayabiliriz. Tarifin
püf noktası ise hazırladığımız yiyeceğin sevgiyle pişmesi.
Tarifi denerken bütün sevginizi veriniz. Piştikten sonra

tavaya yapışmaması için harlı ateşte tavamızı ısıtalım.

da ev ahalisiyle paylaşınız. Elinizin lezzetini tarife dahil

Tavamız ısındıktan sonra ocağı kısık ateşe getirelim ve

etmeyi unutmayınız.

krep kıvamını alan karıştırma kabındaki pankek harcımızı küçük bir kepçe yardımıyla tavamıza dökelim. Üst

Yiyeceğimiz esnada bir bardak yağsız sütü yanına katık

yüzey göz göz olup kabarınca ahşap bir spatula yardı-

edederek afiyetle yiyelim. Tarifimizi deneyen herkese

mıyla pankeklerimizi çevirelim. Arzu ettiğimiz renk pan-

şimdiden afiyet olsun.
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KÜBRA
DAĞ L I I L E

DÜNYA ŞAMPIYONU MILLI TEKVANDOCUMUZ KÜBRA DAĞLI BU SAYI KISA KISA
BÖLÜMÜMÜZÜN KONUĞU. İŞTE KÜBRA’NIN SORULARIMIZA VERDIĞI CEVAPLAR:
Hayatınızdaki bir dönüm noktası?

Zamanı bereketli geçirebilmenin anahtarı nedir?

Dünya şampiyonu olduğum an

Her şeyi zamanında yapmak.
En son okuduğunuz eser?

Hangi şarkı? Neden?

İnsan ne ile yaşar?

Yaz Dostum - Barış Manço

En sevdiğiniz dergi?

Nedeni benim için çok anlam ifade ediyor.

Yok.

Keşke ben yazsaydım dediğiniz bir dize?

Çocukluğa dair en çok özlediğiniz şey?

Sanma şahım herkesi sen sâdıkâne yâr olur

Lastik oynamak.

Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur

Çay mı limonata mı?

Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur

Çay.

Yâr olur ağyar olur dildar olur serdar olur
Twitter mı İnstagram mı?
Sporun sizin için anlamı?

Instagram

Tutku
Kurşun kalem mi tükenmez kalem mi?
Hangi zaman diliminde yaşamak isterdiniz?

Kurşun kalem.

15.yy
Ailenizden birinin en güzel vasfı?
En sevdiğiniz film?

Babamın sporcu olması.

3 Idiots
Genç sporculara tavsiyeleriniz?
Başucu kitabım dediğiniz bir kitap?

Hedeflerinizin peşinden koşun, bir gün mutlaka yoru-

Şampiyon Sözleri

lacaklardır.

Kiminle aynı karantina evini paylaşmak isterdi-

Eklemek istedikleriniz?

niz?

Öncelikle çok teşekkür ederim röportajınız için. Spor-

Ailem ile.

culara destek vermenizi ve onların ellerinden tutmanızı mutlulukla karşılıyor, onlara her koşulda yardım
edeceğinize inanıyorum.

5 8 I a y n e n d e rg i .c o m

MÜZİSYEN
BÜŞRA KAYIKÇI’NIN
PLAYLİSTİ
SEVGILI OKURLAR, BU BÖLÜMDE HER SAYI BIR BAŞKA SANATÇI KARŞINIZDA
OLACAK. BU SAYI ÇOK SEVDIĞINIZ PIYANIST BÜŞRA KAYIKÇI’NIN SPOTIFY
LISTESINDE OLAN VE HIÇBIR YAYINLA PAYLAŞMADIĞI ILK ON ŞARKIYI SIZLERE
SUNUYORUZ. KEYIFLI DINLEMELER.
1. Suite in B-Flat Major, HWV 434: IV. Menuet, George Frideric Handel, Khatia Buniatishvili
2. A Time for Us, Joe Pass
3. Tsirani Tsar, Tigran Hamasyan, Arve Henriksen, Eivind Aarset, Jan Bang
4. Bjørndragarhaugen, Benjamin Mørk, Arve Henriksen
5. No Other Love, Jo Stafford, Paul Weston And His Orchestra
6. Space Oddity- 2015 Remaster, David Bowie
7. Aras Üste Buz Üste, Tülay German
8. Lost, Hugar
9. Iced Wood, Nils Frahm
10. Our Love, Sharon Van Etten

Listenin tamamını aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz:
https://spoti.fi/3inBlnI
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AHMET
TANPINAR

ROGER
GARAUDY

söyler.

JOSE
MAURO DE
VASCONCELOS
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İspanya’yı
Turlayalım
Dünya Turu

10 Dakikada

Renkli yaşamı, enerjik ve güler yüzlü
insanları, tarihi şehirleri, lezzetiyle cezbeden yemekleri, şanı dünyaları aşmış
futbol kulüpleriyle İspanya; dünyanın
en popüler ülkelerinden biri.

Resmi adı İspanya Krallığı olan bir
Avrupa ülkesidir. Sayamadığımız kadar
çok güzelliği ile her bir yandan turistleri
kendine çeken dünyanın en çok ziyaretçi alan Akdeniz ülkesi İspanya’yı keşfetmeye hazır mısınız?
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Kim bu İspanyollar?
Sıcak, samimi, ve misafirperver İspanyollar, sanatı çok severler. Şehirleri
dolduran mimarisi, heykelleri, sergileri
ve sokakları dolduran ressamları, müzisyenleri ile sizi bir anda bambaşka
alemlere götürür. Bu ülkenin insanları
geleneklerine ve törenlerine sahip çıkar,
aynı zamanda modern hayatla uyum
içinde yaşarlar.

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Bilbao,
San Sabastian, Cordoba, Malaga ve Salamanca ülkenin en ünlü şehirleridir.
“Siesta” dendiğinde akla ilk gelen ülkedir İspanya.
Öğle uykusu anlamına gelen bu uygulama sıcak
iklime bağlı olarak gelişen ve giderek yaygınlaşan
bir durumdur.
Boğa güreşi, İspanya’nın en popüler eğlencelerinden biridir. Ancak ciddi bir vahşet olarak kabul
edilen boğa güreşlerinin yasaklanması için dünya
genelinde imza kampanyaları ve çalışmaları yapılıyor.

Müslüman İspanyası: Endülüs
İspanya topraklarında ilk yerleşimin MÖ 1.100 yılında
Fenikelilerle başladığı, onları Keltler ve Yunanlıların takip ettiği biliniyor. İspanya’nın Müslümanlar
tarafından alınışı ise ilk İslam fetihlerinin son halkasını oluşturur. Müslümanlar ilk olarak İspanya’ya
711 yılında girdiler. Müslümanların Endülüs olarak
adlandırdıkları İspanya’da, 800 yıl boyunca hüküm
sürdüler. Endülüs; bilim, kültür, sanat, tarım ve mimari alanlarda Avrupa’yı önemli ölçüde etkilemiştir.
İslam hakimiyeti daraldıkça, bu ismin anlamı da küçülmeye başladı. Bugün Endülüs ismi, İspanya’da
hala kullanılıyor: Almería, Granada, Jaén, Cordoba,
Sevilla, Huelva, Malaga ve Cadiz vilayetlerini içine
alan bölgeyi ifade ediyor.
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Nerelere
Gitsek?
Las Sagrada Familia
Barcelona’nın sembolü haline
gelen La Sagrada Familia (‘Kutsal
Aile Klisesi’), Antoni Gaudi,
Francesc de Paula Villar Lozano
ve Mark Burry gibi pek çok
ünlü mimarın ortak tasarımıdır.
Noucentism, İspanyol Gotik, Art
Nouveau, Moden ve Katalan
Modernizmin mimarisinin izlerini
taşır.

Prado Müzesi
Madrid’de yer alan Prado Müzesi, İspanya’nın
ulusal sanat müzesidir. 1819 yılından bu
yana hizmet vermektedir. Ünlü mimarlar
Rafael Moneo ve Juan de Villanueva
tarafından tasarlanmıştır. Binlerce çizim,
baskı, nümizmatik eser, ziynet eşyaları
ve madalyonlar bu müzede yer alır. Ünlü
sanatçı Francisco de Goya’nın yanı sıra Diego
Velazquez, El Greco, Titian, Peter Paul Rubens
ve Hieronymus Bosch’un koleksiyonlarını
sergileyen müze, yılda 2 milyondan fazla
ziyaretçi çekiyor.
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Kurtuba Camii
Cordoba kentinde yer alan camii 736 ve 987 yılları arasında
inşa edilmiştir. En eski İslam mimarisi eserlerinden biri
olarak bilinir. Bu ihtişamlı cami, 1293 sütuna sahiptir.
Hernan Ruiz the Younger, Hernan Ruiz the Elder, Hernan
Ruiz III, Diego de Ochoa Praves ve Juan de Ochao Praves
gibi mimarların ortak tasarımıdır. İslam mimarisinin yanı
sıra Gotik, Barok, Mağrip, Rönesans mimari özelliklerini
de yansıtıyor. Günümüzde Cordoba Katedrali olarak
kullanılıyor.

El Escorial
San Lorenzo kasabasında yer alan
ve ülkenin sembollerinden biri olan
manastır; tarihi, kültürel ve dini açıdan
büyük önem taşır. İçinde Arapça el
yazmaları dahil olmak üzere, yüzlerce
kitabı barındıran bir kütüphane görevi
de üstlenmiştir. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer almıştır.

Casa Batllo
Barselona’da bulunan bu sembolleşmiş yapı,
1887 ve 1905 yılları arasında inşa edilmiştir.
Antoni Gaudi'nun şaheseri olarak meşhur olan
binanın yapımında başka önemli mimarların
da emeği olmuştur. Ekspresyonist, Katalon
Modernizmi ve Modern mimari tarzlarını
yansıtır.

Güell Park
Carmel Tepesi üzerinde bulunan bahçeler
ve mimari eserlerinden meydana gelen
halka açık bir parktır. 1900 ve 1914 yılları
arasında inşa edilmiştir. İçindeki Gaudi
Antoni’ye ait mimari yapılarla beraber,
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
eklenmiştir.

El Hamra Sarayı
Bölgede İslam egemenliğinin yaşandığı
dönemlerde yapılan nadide El Hamra
Sarayı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
yer alıyor. Onlarca oda ve salona sahip olan
İspanya’da yaşanan yüzlerce yıllık İslam
tarihinin en değerli yapısı olarak biliniyor.
Kentin sembollerinden biri olan sarayın
mimarisinde Allah’ı zikreden birçok Arapça
ifade bulunuyor.

Picasso Müzesi
Pablo Pisacco’nun kapsamlı sanat koleksiyonlarının
yer aldığı sanat müzesi, Barselona’da bulunuyor.
Sanatçının 4,215 eserinin sergilendiği müze, her yıl çok
sayıda ziyaretçi çekiyor.
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Ürün inceleme

ÖZGÜR
ÇETIN

Dyson'dan temiz hava
veren kulaklık!
Ülkemizde ağırlıklı olarak elektrikli süpürgeleri ile bilinen bir marka
olan Dyson, ilginç tasarımlı farklı ürünü olan Dyson Zone isimli hem
kulaklık hem de maske çözümü olan cihazını tanıttı.
Aslında normal bir kulak üstü kulaklık olan Dyson Zone üzerinde bulunan özel motorlar sayesinde kullanıcısının ağız kısmına uzanan bir
tasarımla temiz hava akışı sağlıyor.
Dışarıdan bakıldığında garip bir görünüm sunan bu kulaklık halka
açık yerlerde kullanılır mı bilemiyoruz. Farklı bir görüntü sergileyen
kulaklığın üzerindeki filtrelerle havadaki zararlı maddelerin yüzde
99'unu yok edebiliyor.
Güzel bir haber verelim: Kulaklığın ağız kısmında bulunan parçası
istenildiği takdirde çıkarılabiliyor. Fiyatı belli olmayan ürünün ne zaman piyasaya sürüleceği de açıklanmadı.

Poco’dan uygun fiyatlı
amiral gemisi geliyor
Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren Poco,
yeni uygun fiyatlı amiral gemisini satışa sunmaya
hazırlanıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de
Poco F4 GT isimli cep telefonu modeli ile ilgili sızıntılar
paylaşılmaya başlandı.
Geekbench puanları ortaya çıkan telefon tek çekirdekli
testlerden 1.235, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 555
puan almayı başardı. Bugüne kadar sızan bilgilere göre
telefonda en yeni işlemcilerden biri olan Snapdragon 8
Gen 1 yer alacak. 6.67 inçlik ekranı bulunacak telefonda
bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olacak ve OLED
teknolojisini kullanacak.
Poco F4 GT’nin 8 GB RAM 128 GB depolama alanı seçeneğinin yanısıra 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı
seçenekli sürümünün olacağı düşünülüyor.
Fiyatı henüz net olmayan telefonun Türkiye pazarında
satışa sunulup sunulmayacağı da belli değil.
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Uçan taksi VoloCity ilk
deneme uçuşunu gerçekleştirdi
Uçan arabalara adım adım ilerlerken farklı
üreticilerin çeşitli cihazlarının testleri halen
devam ediyor. Bunlardan biri olan Volocopter firmasının VoloCity isimli uçan taksisi ilk
deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Helsinki
Havalimanı içinde gerçekleştirilen uçuşta
uzaktan kontrol edilen taksi beklentileri
karşıladı.
Üzerinde 18 pervane bulunan uçan taksinin
hızı saatte 110 km’ye kadar çıkabiliyor. Tek
şarj ile 35 km menzile sahip olan VoloCity, iki
kişi taşıyabiliyor ve ek olarak 200 kg kargo
taşıma kapasitesine sahip.

Uygun fiyatlı iPhone
SE (üçüncü nesil)
Türkiye satışa sunuldu
Apple’ın uygun fiyatlı modeli olan iPhone SE’nin üçüncü
nesil sürümü Türkiye’de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı
10.999 TL olan telefonda bu sürümün depolama kapasitesi
64 GB. Yeni model ilk bakışta önceki sürüme benziyor olsa
da önemli bir farkı ise 5G desteğinin bulunması. Ülkemizde
henüz desteklenmeyen bu teknolojinin önümüzdeki
yıllarda kullanıma sunulması bekleniyor. iPhone SE modeli
özellikle küçük ekranlı bir iPhone modeli isteyen ve Appel
ekosisteminde kalmak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Öte
yandan telefonun iPhone 13 ile aynı işlemciyi (Biaonic 15)
kullandığını da belirtelim. Yapılan testlerde performans
olarak iPhone 13 modeli ile benzer bir puan alan iPhone SE,
kendinden büyük ekranlı rakiplerinin gerisinde kalmıyor.
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Raporu

Aynen Radyo

Yamaç Paraşütü

Türkiye’nin en genç radyosu “Aynen Radyo”da her ay
ünlü radyocular gençlerle bir araya gelerek canlı radyo
programları gerçekleştiriyor. (Emre Mutlu, Doğancan
Özadlı, Doğan Öncel, Salim Manav…)

Türk Hava Kurumu İstanbul Sportif Havacılık Kulübü
ile kurduğumuz iş birliği çerçevesinde Çatalca Ormanlı’da, profesyonel eğitmenler eşliğinde yamaç paraşütü
uçuşları gerçekleştiriyoruz. Uçma hissini birebir tecrübe eden gençlerimiz, unutulmayacak anılara bir yenisini daha ekliyor.

Gençlik Konserleri

Gençlerimizin beğendiği ve takip ettiği sanatçıları, 15
Temmuz Millet Bahçemizde ağırlayarak gençlik konserleri gerçekleştiriyoruz. 16 Mart 2022’de organize
ettiğimiz Bilal Sonses konserinde binlerce gencimizle
bir araya gelerek eğlencenin dibine vurduk. Ayrıca
etkinliğe katılan tüm gençlere yağmurluk ve internet
paketi hediye edildi.

İ

Mayıs ayında Esenler Gençlik Günleri
kapsamında yine birbirinden ünlü isimlerle
konserlerde buluşmaya devam edeceğiz.
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Kano Kürek Takımı
Esenlerli gençlerden oluşturduğumuz Kano-Kürek
Takımı ile her ay Haliç sularında kürek çekiyoruz.
Profesyonel antrenörler eşliğinde çalışan takımımız,
yeterli tecrübeyi kazandıktan sonra yarışmalarda boy
gösterecek.

Turnuvalar

Trekking

3x3 Basketbol Turnuvası, Esenler Sokak Ligi, Liseler arası
basketbol, voleybol, salon futbolu, satranç ve uzak doğu
dövüş sporları gibi birçok branştaki turnuvalarda on
binlerce gencimiz mücadele etti. Esenler Sokak Ligi’nin
birincisi olan Kemer Osmanlı takımına ödülünü Belediye
Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu takdim etti. (10.000TL
para ödülü, kupa ve madalyalar.) 45 gün süren ligte
30’dan fazla takım 400’den fazla sporcu mücadele etti.

Her ay Göktürk’te düzenlediğimiz Trekking etkinliğinde, gençlerimizle beraber 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Yürüdüğümüz bölgelerdeki
çöpleri ve atıkları toplamayı, patili dostlarımızı beslemeyi de ihmal etmiyoruz. Doğa ile bütünleşme fırsatını bulan gençlerimiz bu sayede metropolün bütün
stresinden uzaklaşabilme imkanına kavuşuyor.

Gençlik Gezileri

Spor Söyleşileri

Esenlerli gençler “Rota Oluşturuldu” projesi kapsamında
Edirne, Bursa ve Konya gezilerinin ardından uçakla
Trabzon’a gitti. Karadeniz’in güzide kentine keyif dolu bir
yolculukla giden gençler bu defa yalnız değildi.
Gençlere Seksenler dizisinin Komiser Rıza’sı oyuncu Onur
Dilber eşlik etti. Gezi ekibi rotayı Trabzon’un görülmeye
değer yerlerine çevirdi.

Sabri Sarıoğlu: Galatasaray’ın efsanesi Sabri Sarıoğlu
‘Spor Söyleşileri’nin konuğu oldu. Futbolu bıraktıktan
sonra yaşadıklarını ve planlarını Esenlerli gençlere
anlattı.
Olcay Şahan: ‘Spor Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu
milli futbolcu Olcay Şahan, futbolu bırakma hikâyesini
ve gelecek planlarını anlattı.
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BUNLARI
BiLiYOR
MUSUNUZ?
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Aynen Dergi
Esenler Belediyesi’nin
Gençlere hediyesidir.

👍

NO

01

aynen.dergi
aynendergi.com

