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Selam
Dergimizin bu 
sayısında üzerinde 
bol bol durduğu-
muz bir konu var: 
“Verimlilik.”

Aynen Dergi ikinci sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda 
neler var neler :) Gelin bir bakalım.  
Sizler için uçtan uca bambaşka ilgi alanlarına yönelik içerik-
lerimizi sıraladık. Psikolojiden gezi rotalarına, sporculardan 
bilim kurgu filmlerine; yazılar, söyleşiler, playlistler ve röpor-
tajlar ile her bir sayfamızı ilmek ilmek işledik ve heyecanla 
sizleri bekliyoruz.

Hiç bir günün 24 saatini na-
sıl geçirdiğinizi düşündünüz 
mü? Zaman nasıl hızlı akıyor 
değil mi? Arkamıza bir dö-
nüyoruz ve bir okul dönemi 
bitmiş, bir sene daha büyü-
müşüz. 

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.  
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Peki bu hızlı 
akan zamanı 
hedeflerimize 
ulaşabileceğimiz 
ölçüde 
yavaşlatabiliyor 
muyuz? Yoksa 
ertelemek, 
“Pazartesi başlarım 
ya” demek daha 
mı kolay geliyor? 
Bu soruların 
cevapları birkaç 
sayfa çevirdiğinizde 
karşınızda olacak :) 

Her birimize bir kere verilmiş olan hayatı 
nasıl planlıyoruz? Günümüzü, haftamızı, 
senelerimizi ve en sonunda hayatımızda 
yapmak istediklerimizi nasıl düzenliyoruz? 
Şüphesiz ki hayallerimiz ancak birikimli 
ilerleyen bir çalışma süreci ile gerçek hâle 
gelebilir. Düzenli bir çalışma için alternatif 
motivasyonlara ve işe yarar uygulamalara 
ihtiyaç duyabilirsiniz. Dergimizin 
sayfalarında bu bilgiye de ulaşacaksınız :) 
Ayrıca hayallerine doğru koşarak ilerleyen 
bir içerik üreticisinin hikâyesi de sizleri 
bekliyor :)

Editörler: Hanife Beyza ÇOBAN - Özge ÖZTÜRK - Rüveyda EREN
Redaksiyon ve Tashih: : Cihan DİNAR • Yapım ve Tasarım: noontasarim.com



Yazılarınızı, 

şiirlerinizi, 

çizimlerinizi,

yepyeni fikirlerinizi ve

dergiyle ilgili tüm

görüşlerinizi bizimle paylaşın. 

Paylaşın ki; daha iyiye, 

daha güzele doğru 

birlikte yürüyelim.

Tam Senlik

selam@aynenderg i .com





ER-
TE-
LE-
MEAC
IL 

ÇI
KI

Ş K
AP

IS
I:  P S K .  Z E Y N E P 

B OZ B E K 
T Ü R KY I L M A Z

6 I  aynenderg i .com



Bugünlerin kurtarıcısı yarınlar, yarınları 

kurtaramayabiliyor. “Yarın” kelimesi belki de 

birçoğumuzun sıklıkla kullandığı acil çıkış kapısı. 

Belki bir kaçış, belki söz vermek için belki yapmak 

istemediğimiz zaman sıklıkla imdadımıza yetişen bir 

kavramdır. Hepimiz zaman zaman yapılması gereken bir 

iş olduğunda son güne kadar bekleriz. O gün yapmaktan 

kurtulmuşuzdur ancak zihnimizden atamadığımız için 

yarın, ertesi gün derken yapana kadar zihnimiz birçok kez 

“onu da yapmam lazım, şu kadar günüm kaldı” diyerek 

alarm gibi ansızın hatırlatma yapar. Hatta öyle ki keyifli 

olduğunuz bir ortamda tam da muhabbetin ortasında 

birden akla gelir ve o anki zevki engellemeyi başarır. Oysa 

ertelememiz o gün için kısa bir rahatlama hissettirse de 

uzun vadede bir davranış biçimine dönüşmesi insanın 

psikolojik anlamda kendini olumsuz etkileyebilir. Peki bu 

erteleme hâlini neden yapıyoruz? Birçok kez sonucuyla 

yüzleşsek dahi ne oluyor da her defasında ertelemeye 

eğilim gösteriyoruz?

Erteleme eğilimi üzerine düşünülen ve hakkında çeşitli 

araştırmalar yapılan bir konudur. Tanımını yapacak 

olursak; zamanında yapılması gereken ve önceliği 

olan bir işi gereksiz yere geciktirme ya da son ana 

bırakmaya yönelik bir eğilimdir. Aslında hiç akılda 

olmayan bir işi yapmaya başlayarak, “şuna da bakayım 

kalkayım” diyerek açılan belki bir videodan “son bir kez 

şunu da yapayım sonra ona sıra gelecek” diye geçen 

saatlerle devam edilir. Böylelikle son ana bırakılan 

işler, onları kısıtlı zaman diliminde yapılmasına sebep 

olmaktadır. Zaman baskısı altında ise yetiştirme kaygısı 

ile geç saatlere kadar çalışma alışkanlığı oluşturma 

sonucu ciddi bir uykusuzluğa; yeterince uyuyamama 

ise hâliyle konsantrasyon güçlüklerine, öfke ve 

gerginlik hâline neden olabilir. Bu da kişinin yapacağı 

işi belki daha yüzeysel yapmasına, stres ve kaygısının 

artmasına sebep olur. Dolayısıyla kendine olan 

güvenini de olumsuz etkilemesine, yaşam kalitesinde 

düşmeye, süreç içinde aile içi ve arkadaş ilişkilerinde 

olumsuz etkilere sebep olacaktır.

Erteleme eğiliminde bulunmanın tek bir kaynağı 

yoktur. Sebep olan birçok faktörden bahsedebiliriz. 

Yapılacak iş ile ilgili kişinin bazı düşüncelerinden; işi 

önemsiz bulması, konuyla ilgili yetersiz olduğunu 

düşünmesi, yapılacak işin nasıl yapılacağı hakkında bilgi 

eksikliği, yapıyorsam en güzeli, en iyisi olmalı şeklinde 

belirlenen yüksek hedefleri dolayısıyla mükemmeliyetçi 

bir kişilik özelliğine sahip olması ve kendinden 

olağan dışı beklentilerde bulunması gibi düşünceler 

sebep olabilir. Duygusal olarak; motivasyon eksikliği, 

yapılacak işten hoşlanmama, isteksiz olma, sıkılma, 

olumsuz değerlendirilmeye dair korku, başaramama 

kaygısı, bitirememe kaygısı, sorumluluk duygusunun 

gelişmemesi gibi duygular erteleme eğiliminin altında 

yatan duygusal sebeplerdir. Tüm bunlara ek olarak 

zaman yönetimi kötü olan, plansız davranan kişilerde de 

yapılması gereken işi sürekli erteleme eğilimi görülür. 

Sonuç olarak bu düşüncelerden birine ya da birkaçına 

sahip olan kişi duygusal olarak da kaygılanmaya başlar 

ve ertelemenin davranışa dönüşmesine; planlanan 

işten kaçınılıp daha keyif alınabilecek başka bir işin 

yapılmasına sebep olur. 

Herkes zaman zaman belki de sürekli olarak bu 

erteleme döngüsü içine düşer. Bununla ilgili ise 

yapılabilecek birçok çözümden bahsedebiliriz. Öncelikle 

ertelememize sebep olan hangi düşünceye sahip 

olduğumuzu fark etmek önemli bir adım olacaktır. 

O düşüncenin gerçekliği üzerine gidip belirlenen o 

yüksek ve en iyisi olma isteğinin ne kadar ulaşılabilir 

olduğu sorgulanmalıdır. Düşünce kısmında daha 

gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koyulduktan sonra sıra 

istek ve motivasyona gelir. Sanıldığının aksine bir işe 

başlamadan önce o iş ile ilgili istek, motivasyon her 

zaman kendiliğinden gelmez. Önce hareket etmek 

gerekir. Yaygın olarak kullanılan “elektrikli scooter” 

üzerinden örnek verilebilir. Aslında hareket etmek için 

gerekli elektrik bataryada varken scooterın sürülmesi ve 

hızlanması için önce süren kişinin ayağıyla destek verip 

hareket ettirmesi gerekir. Belirli bir hıza ulaştığında ise 

kendi var olan gücünü devreye sokar ve siz durdurana 

kadar hızla gitmeye devam eder. İnsan mekanizmasını 

da buna benzetebiliriz. Önce istenilmese, zorlanılsa 

dahi harekete geçip “şu 1 saat başına oturacağım” 

diyerek o hareket verildiğinde devamının en baştaki 

kadar zor olmadığı görülecektir. Bunun için de işe önce 

dikkat dağıtıcı etkenler belirlenerek, bunları çalışma 

ortamından kaldırmakla başlanılabilir.  Sonraki adım, 

gün içinde çalışmanın en verimli olduğu zaman dilimi 

seçilmelidir. Bir sonraki adım, yapılacak işleri öncelik 

sırasına göre sıralamaktır. Böylelikle zihinde dağınık 

hâlde olan yapılacak işler bir düzene oturtulur. Belki de 

yapılacak işlerin o kadar da çok olmadığı görülür. 

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Galatasaray’da altyapıda görev ala-
bileciğin yönünde haberler çıkmış-
tı bu durumun aslı nedir?

Şuan bana ulaşan bir telefon ya da 
teklif yok. Ben de bu tarz haberler 
çıktığını duydum ama şuan öyle bir-
şey yok. Eğer böyle bir teklif gelirse, 
Galatasaray altyapısında yetişen bir 
oyuncu olarak onur duyarım.

Bu sene çok alışık olmadığımız 
bir durum yaşıyoruz, Süper Lig ilk 
beşte Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş yer almıyor. Bu durumu 
nasıl yorumluyorsunuz? 

Artık büyük takım küçük takım kav-
ramı kalmadı. Her takımın iyi yöne-
tildiği ve iyi ekip oluşturduğu zaman 
başarılı olabileceğini görüyorsunuz. 
Bu durumda bu üç takımın kendini 
sorgulaması gerekiyor. Bu durum 
yanlış transferden, takım içi uyumun 
sağlanamamış olmasından ve yanlış 
harcamalar gibi nedenlerden ötürü 
kaynaklanıyor olabilir. Baktığımız 
zaman kulüpler açısından en büyük 
sıkıntı ekonomik problemler. Bu sü-
reç boyunca başarı da sağlanmayın-
ca bunun yükünü kulüp çekiyor. 

 Son zamanlarda teknik adamlarda 
bir değişim söz konusu. Sizce jene-
rasyon mu değişti?

Futbolda bu dönemler hep  yaşandı.  
Son zamanlarda yeni bir jenerasyo-
nun geldiğini görebiliyoruz. Bunun 
örneğini Ömer Erdoğan’dan verebi-
liriz ya da İlhan Palut’tan verebiliriz, 
Emre Belözoğlu, Volkan Demirel 
gibi. Zaten jenerasyonun değişmesi 
gerekiyor belirli bir süreden sonra 
çünkü futbol her geçen gün deği-
şim hâlinde. Burada doğal olarak 
antrenörlerin futbola bakış açıları da 
değişiyor. Belirli bir zaman sonra bu 
saydığımız isimler de dinlenmeye 
çekilmek isteyecektir veya başka bir 
konuma gelmek isteyecektir. O yüz-
den yeni bir jenerasyonun gelmesi 
gerekiyor ve son iki yıla baktığımızda 
bu durum gerçekleşiyor. Bunun ile-
riki süreçlerde de devam edeceğine 
inanıyorum. 

Euro 2008’de oynamış bir millî 
sporcu olarak millî takımın şu anki 
düşüş durumunu ve devam eden 
süreçte Hamit Altıntop ile birlikte 
yeni yapılanmayı nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

GALATASARAY’IN YILDIZ İSMİ EFSANE ESKİ 
MİLLÎ FUTBOLCUMUZ SABRİ SARIOĞLU İLE 
KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK. 
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2008 Avrupa Şampiyonası’ndaki 
en büyük başarımız takımın çok iyi 
oyunculardan kurulu olduğu gibi aynı 
zamanda takım içerisinde bir arka-
daşlık, uyum, birbirine sahip çıkma 
vardı. Vazgeçmemek, pes etmemek 
vardı. Bu noktada Fatih Hocamızın da 
büyük bir katkısı söz konusuydu, onun 
verdiği destek ile sahaya çıkıyorduk. 
Bundan sonraki sürece baktığımız 
zaman Avrupa Şampiyonası’na katıl-
mamıza rağmen pek bir başarı elde 
edemedik. Ligimize baktığımız zaman 
ekonomik problemler her geçen gün 
artıyor ve futbol kalitesi de istenen 
seviyede değil. Bir şekilde bunun bir 
çözüme ulaştırılacağına inanıyorum 
ama bu sürecin biraz sancılı olacağını 
düşünüyorum. Bunun yanında bir bu-
çuk, iki senemizi pandemi ile geçirdik. 
Ben inanıyorum ki kulüplerdeki bu 
ekonomik sıkıntıların, kulüplere ne ka-
dar yük olduğunun farkındalar. Bunla-
rı yavaş yavaş düzelterek hem Türkiye 
Ligi’nin kalitesini hem de millî takım 
olarak başarımızı yükseltiriz. 

Galatasaray’ın şu anki kötü duru-
munu nasıl yorumluyorsunuz?

Sezon başı Sayın Başkan Burak Elmas 
ve Fatih Hoca takımın yeni bir yapılan-
maya gideceğini söylediler. Takım yaş 
olarak gençleştirildi. Doğru bir ham-
leydi ama bunu tek hamlede yapmak 
bence riskliydi. Şu anki durum aldıkları 
riskin sonucudur. Yeni bir kadroya gi-
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dilebilir ve takım gençleştirilebilirdi ama bu 
genç oyunculara liderlik edebilecek en az 
üç dört tane tecrübeli her mevkide olacak 
şekilde oyuncularla bütünleştirilebilseydi 
bence daha iyi bir konumda olabilirdi şu 
anda Galatasaray. Benim görüşüme göre 
çok keskin bir geçiş oldu. Hepsi birbirinden 
kaliteli genç oyuncular. Süper Lig’de bu 
oyuncuların dinamizminden ve enerjisin-
den faydalanabilir ama yeri geldiği zaman 
tecrübe çok önemli. Genç oyuncu her topa 
koşmak ister ben de ilk zamanlarımda her 
topa koşuyordum. Tecrübeli oyuncular 
genç oyunculara ne tarafa yönelmeleri ge-
rektikleri konusunda uyarılarda bulunduğu 
zaman doğru yerde doğru yere koşulması 
gerektiğinin farkına varılıyor. Galatasaray’ın 
bu seneki en büyük problemi risk alarak çok 
keskin bir geçiş yapmaları oldu. Yanlışlığı ve 
doğruluğu tartışılır ama ben bu gibi süreç-
lerin biraz daha kademeli ilerlemesi gerekti-
ğinden yanayım. 

Sezon başlarken Galatasaray şampiyon 
olmayabilir deniyordu ama son durum 
bu kadar kötü olduğuna göre bu hamle 
çok doğru değilmiş?  

Bu göreceli bir yorum olur. Dediğiniz gibi 
sezon başında Galatasaray’ın hedefi şam-
piyonluktu ama yeni bir yapılanmayla ilk 
beşe ilk üçe oynayıp son haftaya kadar gö-
türebilir. Burada dediğim gibi tecrübe çok 
önemli. Genç oyuncular iki üç maç kötü 
gittiği zaman moralmen çökerler ve panik 
yapmaya başlarlar. Bu noktada tecrübeli 
oyuncular devreye girer. Takımın moral 
ve motivasyonunu geri getirirler. O keskin 
geçiş bu durumda etkili oldu diyebiliriz.

Ben Galatasaray forması giydiğim için hep 
kendimle gurur duydum. Ligi şampiyon bi-
tirmek tabii ki önemli ama daha da önem-
lisi Avrupa’da ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmektir. Baktığımız zaman Real Madrid 
ile eşleşmiştik. İlk maçta kötü bir sonuç 
almamıza rağmen ikinci maçta maçı 3-1’e 
çevirerek kazandık. Ofsayt sayılan golüm 
olmasaydı, ben inanıyorum ki o turu geçe-
cektik. Çünkü biz 3-1’i yakaladığımızda Real 
Madrid’in bütün oyuncuları inanılmaz bir 
paniğe kapıldı. Orada biz dördüncü golü 
atabilseydik o turu geçecektik çünkü fut-
bol inananların ve savaşanların oyunudur. 
Kazanmak istiyorsanız inanıp mücadele 
etmek zorundasınız.

2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAKİ 
EN BÜYÜK BAŞARIMIZ TAKIMIN 
ÇOK İYİ OYUNCULARDAN KURULU 
OLDUĞU GİBİ AYNI ZAMANDA TAKIM 
İÇERİSİNDE BİR ARKADAŞLIK, UYUM, 
BİRBİRİNE SAHİP ÇIKMA VARDI. 
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BİLİMSEL 
DÜŞLERİN 
DİBİNDE 
YİRMİ BİN 
FERSAH:

Ü M I T  YA Ş A R 
ÖZ K A NJULES

VERNE
Bilim Kurgu
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Jules Verne, çocukluğumuzun hayal gemisini 
kumanda eden en baba kaptanlardan biriydi. Onun 
dünyasına ressam Aslan Şükür’ün kapaklarından 
girerdik. Nisan ayında kaybettiğimiz Aslan Şükür’ün 
yaptığı özgün Jules Verne kapakları, keşif, heyecan, 
macera beklentisini yükseltir; okuma iştahımızı 
artırırdı. Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ın 
kapağındaki karizmatik Nemo’yu, İstanbul Boğazı’nı 
bir ip üstünde geçmeye çalışan İnatçı Keraban Ağa’yı, 
Esrarengiz Ada’nın kapağında kükreyip patlayan 
yanardağı nasıl unutabilirim? (Esrarengiz Ada’nın yeri 
ayrı çünkü Verne’in başka bir romanının finalinde 
kayıplara karışan bir karakter bu hikâyede ortaya 
çıkarak beni şaşırtmıştı).

Bilim kurgu edebiyatının öncü isimlerinden biri 
Jules Verne. İlk sayıda Lukianos’tan ve onun yazdığı 
Ay’a yolculuk öyküsünden bahsetmiştim; şimdi 
yüzyıllar sonrasına sıçrayıp Verne ile bilim kurgu 
yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Merak edip, “Bu aradaki 
yüzyıllarda bilim kurgu edebiyatı namına hiçbir şey 
olmadı mı?” diye sorabilirsiniz. Elbette insanoğlu 
bilimsel düşler kurgulamaya devam etti. Mesela 16. 
ve 17. yüzyıllarda yaşamış önemli bir astronom olan 
Kepler, Somnium adlı bir kitap yazdı. İşe bakın ki bu 
kitap da Ay’a yapılan bir yolculuğu anlatıyordu (Demek 
ki dünyanın uydusuna varma çabası insanlığın 
en eski hayallerinden biriymiş). Bu üretim sonraki 
yüzyıllarda da devam etti: Jonathan Swift’in Gulliver’in 
Gezileri romanındaki uçan ada Laputa, Voltaire’in 
Micromegas’ı... Şüphesiz daha başka örnekler 
de verilebilir ve bunlar bilim kurgu edebiyatının 
tarihinde önemli, öncü eserlerdir. Yine de modern bir 
öncü olarak Jules Verne’in bilim kurgu edebiyatının 
tarihindeki yeri ayrı ve ayrıcalıklıdır çünkü o ısrarla 
bilimsel romanlar yazmış, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ederek bu 
gelişmeleri eserlerinde gidebilecekleri en uç noktalara 
götürmüştür. Yani bilimsel verileri, hayal gücünün 
kanatlarıyla havalandırmıştır. Bu yüzden de Verne, 
bir kâhin olarak görülür kimileri tarafından, öyle ya ilk 
denizaltı gemi türünü bilimsel ve teknik gerçekliğe 
uygun ilk Ay yolculuğunu o kurgulamıştır ve bir yüzyıl 
sonra insanlık bütün bunları onun romanlarında 
anlattığına çok yakın bir biçimde gerçekleştirmiştir. 
Jules Verne, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah 

romanını 1870’te yayımlamıştır. Amerikalılar ise ilk 
nükleer denizaltıyı 1955’te yapmışlar hatta Verne’nin 
öngörüsüne hürmeten yaptıkları bu denizaltıya 
Nautilus adını vermişlerdir. Burada yazarımızın 
dehasına şapka çıkaralım. Verne, Nautilus’u 
kurgularken teknolojinin gidebileceği en uç noktayı 
hayal ediyordu. Kendi devrinin teknik gelişmelerini 
yakından takip ettiği için bunu yapabilecek donanıma 
sahipti. Fakat o sadece teknolojiye dair ileri düşler 
kurmadı; denizlerin dibine dair de ulaşabildiği bütün 
önemli bilimsel çalışmaları okudu. Böylece okurlarını 
Nemo’nun Nautilus’uyla denizler altında inanılmaz bir 
yolculuğa çıkarabildi. Okyanusların diplerini tarayan 
rengârenk belgeselleri seyretmiş olabilirsiniz. Belki 
de böyle bir belgesele denk geldiğinizde esneyip 
kanalı değiştiriyorsunuz. Nemo’nun macerasına kulak 
verin; Verne’nin tasvir ettiği o dünyanın hâlâ capcanlı 
olduğunu göreceksiniz ve o belgeselleri de yepyeni bir 
gözle seyretmeye başlayacaksınız.

1865 yılında yazdığı Aya Seyahat romanı ise bizi 
şaşkınlıklardan şaşkınlıklara sürükler. Jules Verne, 
insanlığın en eski düşünü en olabilecek hâliyle 
anlatmıştır. Bu yüzden de onun kurguladığı Ay 
yolculuğuyla 1969’da gerçekleştirilen gerçek Ay 
yolculuğu arasında hayret verici benzerlikler vardır. 
Verne, romanında aracı Amerika Florida’dan 
fırlatmıştır. Gerçek Ay mekiği de Amerikalılar 
tarafından Florida’dan fırlatılmıştır. Peki, bu bir tesadüf 
müdür yoksa Nautilus’ta olduğu gibi Amerikalılar yine 
Verne’e hürmeten aracı buradan fırlatmış olabilirler 
mi? Şu noktaya dikkat çekeyim; Verne, aracın 
fırlatılacağı en uygun coğrafyayı araştırmış ve gerekli 
astronomik hesapları yapmıştı. Bilim kurgu edebiyatı 
söz konusu olduğunda öngörüler ve bu öngörülerin 
yıllar sonra gerçekleşmesi hayret verici gelmektedir 
bize. Fakat bilim kurguyu öngörüye, kehanete, 
bilim kurgu yazarlarını da kâhine indirgemek 
ne kadar doğrudur? Jules Verne, bütün bunları 
öngördü diyebiliriz ya da başka bir açıdan bakarak 
Verne, geleceğe ilham verdi hatta onu şekillendirdi 
de diyebiliriz. Böylece bilim kurgunun geleceği 
öngörmekten çok onu biçimlendiren bir edebî tür 
olduğunu da söylemiş oluruz. 

Bilim kurgu edebiyatı, hayalleriyle geleceğe yön 
verecek yeni düşçülerini bekliyor.
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Özel bir yeteneğiniz olsa bu ne olurdu?
Ve bu yetenekle neler yapardın?

Mikrofon
Gençlerde

Işınlanma olurdu. Her yere yorulmadan hızlı bir şekilde giderdim.

Görünmezlik 

olurdu sanırım. 

İnsanlar yalnız 

kaldıklarında ne 

yapıyor merak 

ediyorum.

Unutmak olurdu. 
Yaşadığım acıları 

unuturdum.

Senanur Şenli 

Kübra 
Sönmez

İbrahim Ahmet Yayar

15

18

17

En yüksek hitabet 
yeteneğine sahip 

olup savunduğum 
şeyleri globale 

yaymak isterdim.

Mehmet Ali Altay
17
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Hızlı koşmak 
isterdim. Devamlı 

bir yerlere 
geç kalmaktan 

kurtulmuş olurdum.

Rukiye Koyun
18

İnsanların beynindeki 

düşünceleri okumak 

ve onların zihnine 

istediğim düşünceleri 

yerleştirebilmeyi isterdim. 

Belki böylelikle insanların 

zihnindeki kötü duygular 

yerine barış, mutluluk 

ve huzur getirebilecek 

güzel duygular 

yerleştirebilirdim. 

Rümeysa 

Yokuş
15

İnsanlara bile isteye 

yanlış yaparak diğer 

insanların hayatlarına 

zarar vermelerine 

engel olacak bir tür 

düşünce değiştirme 

gücüm olsun isterdim. 

Bu güç ile Dünyadaki 

nice SAVAŞLARIN önüne 

geçip bilimin ve sanatın 

gelişmesine, evrensel 

barışın sağlanmasına 

vesile olabilirdim.

Ahmet Selim 

Eren

20
ışınlanabilmeyi 

isterdim. Bu sayede, 

İstanbul trafiğine 

maruz kalmadan, 

istediğim her yere 

anında gidebilirdim. 

Sadece İstanbul değil, 

gerek Türkiye’miz 

gerekse dünya üzerinde 

herhangi bir lokasyona 

gidebilirdim. Ama her 

şeyi gizli yapmalıydım 

yoksa bu yeteneğin 

formülünü öğrenip 

insanlığa yaymak adına 

üzerimde türlü türlü 

deneyler belki de 

işkenceler yaparlardı!

Recep Kerem 
Hançer

17

Her şeyi aklımda 
tutabilme gücümün 

olmasını isterdim ve bu 
yetenekle PEK ÇOK bilgi 

öğrenirdim.

Nurgül 
Yıldız 16

Pek çok dil bilmek 
olurdu. Dil biliminde 

ilerler ve bunun 
üzerine AKADEMİK 

ÇALIŞMALAR yapardım.

Meryem 
Taş 17

Yorulmamak olurdu. 
Dağ tırmanışı, dağ 

bisikletçiliği ve koşu 
yapmak isterdim.

Esra
Koç 21

Özel bir yeteneğe 

ihtiyacımız olduğunu 

düşünmüyorum. Allah 

insanı en güzel biçimde 

yaratmış zaten :) 

Hümeyra 
Pala

17

Işınlanma gibi bir 

gücümün olmasını 

isterdim. Görmek 

istediğim çok fazla ülke 

var ve bunu günümüz 

şartlarında yerine 

getirmek oldukça zor. 

Nisanur 

Boztepe
17
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HAKKI ALKAN

KISA KISA
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Bir devrim olarak tanımladığınız yeni  
nesil bir teknoloji var mı?
Elektrikli otomobiller benim için çok 
büyük bir devrim niteliğinde. Çünkü 
sokağa bir çıkıyorsunuz; onlarca, yüzlerce 
araç egzozdan basıyorlar karbon 
salımını. Bunları yok edebilirsek bizim 
için mükemmel olur. Bu arada bu iş 
acayip hızlı ilerliyor.

Üniversite yıllarınızdan 
unutamadığınız bir anı var mı?
Üniversite yıllarımda bu kadar destek 
yoktu. Bugün baktığınız zaman bir 
belediye olarak Esenler Belediyesi 
Teknopark kurabiliyor. Bu yönden 
öyle bir desteğimiz yoktu bizim. Ben 
insanlara internet sitesi kuracağım, video 
çekeceğim, video içeriği üreteceğim 
dediğimde bana deli gözüyle 
bakıyorlardı. O günleri unutmuyorum 
ama o zaman bana o gözle bakanlar 
şimdi “Ya sen haklı çıktın, görüyor 
musun.” diyorlar.

Geçmiş zamanlarda yaşamış 
olsaydınız yapmak istediğiniz 
meslek ne olurdu?
Yapmak istediğim meslek tarım olurdu. 

Alabildiğim kadar tarla alırdım. Hele 
bizim memlekette baya ucuz şu sıralar. 
Tarım yapardım yani şu an kendi 
kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. 
Baktığınız zaman ithalat, ihracat her ülke 
kendine saklıyor tarım ürünlerini. Benim 
söyleyeceğim bu olurdu. 

Çocukken düşlediğiniz imkânsız 
sayılabilecek bir teknoloji var mıydı?
Günümüzde gerçekleşmiş ya da 
gerçekleşmemiş olabilir. 
“Geleceğe Dönüş” diye bir film 
izlemiştim. O zamanlar benim çok 
hoşuma giden bir filmdi. Zamanda 
yolculuk beni çok heyecandırırdı. Keşke 
öyle bir şey günümüzde mümkün 
olabilse. 

Sizi neşelendiren bir şarkı?
Neşet Ertaş-Çiçek Dağı 

Tatilde gezip seyahat etmek mi, 
yoksa sahil kenarında kafa dinlemek 
mi?
Ben tatilde gezmeyi seviyorum. Sahilde 
10 dakika sonra sıkılıyorum. Gideyim 10 
dakika sahilde kalayım sonra gezeyim 
ben. 

SHİFTDELETE’İN KURUCUSU HAKKI ALKAN BU SAYI 
KISA KISA BÖLÜMÜMÜZÜN KONUĞU. İŞTE ALKAN'IN 

SORULARIMIZA VERDİĞİ CEVAPLAR: 
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İşe Yarar
Uygulamalar

Dolapta Ne Var?WEB SİTESİ

Yeni nesil medya platformu olan GZT alt hesabı www.
lokma.com’da Dolapta Ne Var? sitesi “Dolabımdakilere 
göre yemek tarifini nasıl bulabilirim?” sorusuna çözüm 
buluyor. Yemek yapmaya girildiğinde bu malzemelerle ne 
pişirebilirim sorusu hepimizin ortak sorunu diyebiliriz. Hatta 
belki de yemek yapmaya harcayacağımız sürenin çok daha 
fazlasını ne pişireceğimizi düşünerek geçiriyoruz. Tam da bu 
noktada Dolapta Ne Var? sitesi uzun süren düşünmelerin 
ve planlamaların önüne geçerek uygulama çubuğundan 
seçeceğiniz malzemelerle yapılan tarifler sunuyor. Buradaki 
arama ve filtre bölümünden malzemelerinizi seçebilir 
ve dolabınızdaki malzemelere göre en uygun yemek 
tariflerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda detaylı görselli 
anlatım ile hiçbir adımı kaçırmadan, tarifi yüzde yüze yakın 
doğrulukta uygulayabilir ve alt kısımda bulunan yorum 
ve soru çubuğundan aklınıza takılan herhangi bir soruyu 
sorabilirsiniz. Son olarak, sitenin bir diğer güzel yönü olan 
besin değerleri  tablosu üzerinden tüm tariflerin besin 
değerlerine ulaşabilirsiniz. Kısacası Dolapta Ne Var? sitesi 
sizlere her türlü yemek pişirme kolaylığı sunuyor ve bu süreç 
boyunca vakitten tasarruf etmenize yardımcı oluyor. 18 I  aynenderg i .com



uygulama

Evernote
Bloknot, ajanda ve günlük gibi birçok farklı amaçlarla 
kullanabileceğiniz online ve mobil uygulama Evernote ile   
hareket hâlindeyken bile üretken olabilmeniz mümkün. 
Bu uygulama sayesinde görevler ile yapılacaklar listenizi 
oluşturabilir, programınızı takip etmek için Google 
Takvim’inizi bağlayıp özelleştirebilirsiniz. Yapmanız 
gereken her türlü işinizi ya da çalışmanız gereken konuyu 
zihninizde tutarak enerjinizi tüketmek yerine Evernote 
uygulamasını kullanarak bunların takibini yapabilir ve 
şemalar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamada 
yer alan Not Defteri kısmı ile toplantı ya da ders notlarını 
buradan alabilir ve çalışma ya da sınıf arkadaşlarınız ile 
paylaşabilirsiniz. Dilediğiniz gibi güvenli bir şekilde günlük 
tutabilir ve hayatınızı daha organize bir hâle getirebilirsiniz. 
Kısacası günlük yaşamınız, akademik ve iş hayatınız gibi 
birçok alanda kullanıma açık olan bu uygulama düzenli not 
tutma ve paylaşma, yapılacaklar listesi gibi listeler oluşturma 
imkânı sağlarken aynı zamanda bitiş tarihleri ve hatırlatıcıları 
ekleyerek yapacak olduğunuz işlerin son tarihini kaçırmamızı 
engelliyor.    
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Apex 
Legends

cep telefonlarını şenlendiriyor!

ÖZG Ü R
Ç E T I N

Oyun Dünyası
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Apex Legends bilgisayardan sonra cep telefonlarına da 
geldi. Apex Legends Mobile sürümü oyunculara bazı 
yenilikler de getiriyor. 
Son yılların popüler trendi Battle Royale olarak 
adlandırılan oyunlar. Belli bir harita üzerinde takımlar 
hâlinde veya bireysel olarak mücadele edilen oyunlar bu 
kategoriye giriyor. Battle Royale oyunların bir kısmı aynı 
zamanda mobil platformlarda da oynanabiliyor. Dünya 
çapında milyonlarca kişinin oynadığı bu oyunlardan 
biri olan Apex Legends uzun bir süreden sonra mobil 
platforma da geldi. 
Geliştirici firmanın bir diğer oyunu olan ve son 
sürümü 2016 yılında çıkan Titanfall evresinde geçen 
Apex Legends Mobile cep telefonları için özel olarak 
geliştirilen bir sürüm. Oyun mobile özel olarak 
geliştirilse de oynanış ve hikâye olarak genel anlamda 
PC sürümüne çok benzeyen özellikler sunuyor. Mobilde 
de üç kişilik bir takımla uçaktan atlıyor ve sürekli 
daralan bir haritada hayatta kalmaya çalışan ekip olarak 
mücadele ediyoruz. 
Apex Legends Mobile sadece Battle Royale oyun 
kategorisini içermiyor. Farklı oyun modları da bulunuyor. 
Mobil sürüme özel bazı karakterleri de bulunan oyunu 
gerçek para harcamadan da oynayabiliyorsunuz. Grafik 
anlamında baktığımızda ise oyunun rakiplerine göre 
çok daha iyi grafik kalitesi sunduğunu söyleyebiliriz. Ses 
kalitesi de rakiplerine göre çok daha iyi. 
Çok hareketli ve hızlı bir oyun Apex Legends Mobile'e 
alışması biraz zaman gerektiriyor. Bu hıza alıştıktan 
sonra oyun daha eğlenceli bir hâle geliyor. 
Mobile sürümün normal sürümden bir diğer farkı ise PC 
sürümünde 21 olan karakter sayısının mobil sürümde 
11 olması. Karakterler farklı özelliklere sahip olduğu 
için sürekli aynı oyunu oynamıyorsunuz. Bu da oyunu 
eğlenceli hâle getiren özelliklerden biri olarak karşımıza 
çıkıyor. 
Oyun rakiplerinden farklı olarak daha fazla sistem 
kaynağı istiyor. Yani ortalama ya da ortalamanın biraz 
üzerinde bir telefon ya da tablette bu oyunu oynamanız 
gerekiyor. 
Oyunun belki de en önemli artısı tamamen ücretsiz 
ve reklamsız olması. Bugünlerde para yatırmadan 
oynanabilecek çok fazla Battle Royale oyunu kalmadığı 
düşünüldüğünde Apex Legends Mobile'ın bu özelliğinin 
biraz öne çıktığını görüyoruz. 
Hızlı ve aksiyonlu bir mobil oyun arayanların 

beklentilerini karşılayan Apex Legends, ortalama 
bir telefonda Normal ayarlarda çok rahat bir şekilde 
çalışabiliyor. Daha yüksek grafik kalitesinde oyun 
oynamak istiyorsanız telefonunuzun üst düzey amiral 
gemisi modellere yakın bir ürün olması gerekiyor. Yine 
de “Normal” grafik ayarlarında bile detayların iyi olduğu 
ve uzaktaki düşmanları rahatlıkla ayırt edebildiğinizi 
belirtelim. Bu anlamda oyun optimum bir performans 
sunuyor. 
Özellikle Titanfall tutkunlarının seveceği bir oyun olan 
Apex Legends Mobile, telefon üzerinden oyun oynamayı 
sevenlere yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 
Hem IOS hem Android sürümü bulunan oyun 
günümüz orta seviye telefonlarında 20-40 fps aralığında 
bir değerle oynanabiliyor. Daha iyi telefonlarda 
elbette bu rakamın yükselmesi de mümkün. Piyasaya 
sürüldükten bir hafta sonra en hızlı indirilen oyunlar 
listesine girmeye başaran bu oyunun özellikle mobil 
cihazlarda oyun oynamayı sevenler tarafından ilgiliyle 
karşılandığı görülüyor. 
Oyunda aşağıdaki karakterler bulunuyor:

Lifeline 
Bangalore 
Mirage 
Wraith 
Bloodhound 
Gibraltar 
Caustic 
Pathfinder 
Fare
Loba
Octane

Elbette bu karakter sayısı yazının hazırlandığı tarihteki 
değeri gösteriyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 
artacağı tahmin ediliyor. 

Eğlenceli mobil ve aynı zamanda ücretsiz bir oyun 
arıyorsanız Apex Legends Mobile tam size göre bir 
oyun olmuş. Anlatması benden; indirmesi, oynaması, 
deneyimlemesi sizden. 
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Kronoloji

22 I  aynenderg i .com



KARIM 
BENZEMA
Karim; Fransa’nın doğusunda sorunlu 
Bron mahallesine yerleşen; 9 çocuklu 
Cezayirli Müslüman göçmen bir ailenin 
6. oğluydu. Çocukluğunu tehlikeli 
çeteler içinde geçiren Karim; babasının 
disiplinci ve koruyucu tutumu 
sayesinde onu suça davet eden bu 
arkadaşlıklara yüz çevirdi.
O zamanlar tombul bir çocuktu. Fazla 
kilosu sebebiyle okul arkadaşları 
tarafından zorbalığa maruz bırakılan 
Benzema; göçmen kimliği ve inanışları 
dolayısı ile de ırkçı ayrımcılığa uğruyor 
ve akranları arasına karışmakta, arkadaş 
edinmekte zorlanıyordu. Arkadaşlarıyla 
iletişimi de bu yüzden zayıftı. Zamanla 
hem mahallenin tehlikeli unsurlarından 
uzaklaştı hem de ailesiyle ve çevresiyle 
bağlarını güçlendiren iyi bir çocuk oldu 
ve biraz kilo vermeye başladı. 

Futbol kariyerine 8 yaşında yaşadığı 
yerdeki Bron Terraillon Kulübü’nde 
başladı. Çok erken yaşta futbol 
oynamaya başladığı için arkadaşları 
tarafından *Coco* lakabıyla anıldı.
Fransa Millî Takımı’nda forma giyeceği 
haberleri üzerine memleketinde neden 
oynamadığıyla ilgili baskılara maruz 
kalan Karim; şu sözleri söylemişti: 
“Cezayir; benim, annemle babamın 
ülkesi ve her zaman kalbimde olacak. 
Ama spor konusunda Fransa’dan 
geride. Fransa Millî Takımı’nda 
oynayacağım doğru. Fransa’nın her 
zaman yanında olacağım. 
Bu yalnızca işin sportif tarafıyla ilgili. 
Cezayir benim vatanım ve öyle de 
kalacak. Sadece Fransa daha başarılı, 
hepsi bu.’’
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1987 1995 1996 2004 2004

19 Aralık’ta 
Fransa’nın Lyon 
kentinde dünyaya 
geldi.

Lyon’un çatısı 
altında Genç Kulüp 
Akademisi’ne katıldı.

Doğup büyüdüğü 
Lyon şehrinin 
bölgesel takımı 
Bron Terraillon’da 
oynamaya başladı.

İlk Profesyonel 
sözleşmesini Lyon 
ile imzaladı.

Fransa A 
Millî Takımı 
forması 
giymeye 
başladı.

Fransa 
MillÎ Takım 

formasıyla 
yer aldığı 

Profesyonel 
Kariyerinde 

yer 
aldığı 

Maç sayısı 

129

Maç sayısı 

542 

Attığı gol sayısı 

56

Attığı gol sayısı 

274

Dünyanın ileri gelen takımlarında oynayan, sayılı 
Müslüman futbolcularından biri olan Karim; Umre 
ziyaretiyle, katıldığı iftarlarla ve İslam Dünyası’na desteğiyle 
de hayranlarının gözünde kendisini büyütüyor. Böylesine 
gözler önünde ve mücadele içinde geçen bir hayattan 
ötürü kimi zaman eleştirilere maruz kaldıysa da mensubu 
olduğu dine toz kondurmak hiç ona göre değil. Biz onu şu 
sözüyle de biliyoruz: 

Karim, vatan hasretiyle uğraşan sessiz ve çekingen bir 
insandı.  Lyon’da takıma ilk seçildiği zaman mevcut 
oyuncularla tanıştı ve pek hoş olmayan şakalara 
maruz kaldı. Onlara cevabı şu oldu: 
“Bana gülme. Unutmayın, bir zamanlar hepiniz için 
bir top çocuğuydum ama şimdi burada yarışmak, 
kulübün 10 numaralı formasını giymek ve yerinizi 
almak için buradayım.’’ 
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2008 2008 2009 2011 2014 2014

Fransa Lig-1’in 2007-
2008 sezonunda gol 
kralı oldu.

Dünya Devi 
Real Madrid’e 
transfer oldu.

Şampiyonlar Ligi 
Şampiyonluğu 
elde etti.

Fransa’da Yılın 
Futbolcusu 
seçildi. 

UEFA Süper 
Kupası 
kazandı.

Bravo Ödülü 
aldı.

Real Madrid’e transferi; Ronaldo gibi oyuncuların 
takımda olması sebebiyle gölgede kaldı. Aslında o her 
zaman çok çalışan, bulunduğu takımı daima ileriye 
götüren bir oyuncuydu. O her zaman çok çalıştı. Genç 
yaşında dünyanın en iyi forvetlerinden biri hâline 
geldi. Çektiği sıkıntılar, onu güçlü bir karaktere, bugün 
bildiğimiz Karim’e dönüştürdü. 

Ben Müslümanım, ama 
kusursuz değilim. Bir yanlış 
yaptığımda İslam’ı değil, 
beni suçlayın. Çünkü İslam 
kusursuzdur.
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ÖZG Ü R 
Ç E T I N

Dalgıçlara özel saat: Huawei 
Watch GT 3 Pro

Artık 4K destekliyor: 
Xiaomi Mi TV Stick 4K

Akıllı saat dendiğinde akla gelen markalardan biri hâline gelen 
Huwai, yeni modeli olan Huawei Watch GT 3 Pro’yu Türkiye pazarında 
satışa sundu. Markanın önceki serilerinde olduğu gibi dairesel bir 
tasarıma sahip olan akıllı saat 46 ve 43 mm olmak üzere iki farklı 
gövde boyutu ile piyasaya sürülüyor. Akıllı saatin 46 mm olanı 
sürümünde gövde Titanyum malzemeden üretilmiş. 43 mm’de ise 
Seramik.  46 mm’de Titanyum Safir cam yüzeyi bulunan akıllı saat 
son derece dayanıklı bir ön ekrana sahip. 46 mm için saatin ekranı 
1.43 inç iken, 43 mm’de bu rakam 1.32 inç oluyor.  Saat uyku, stres, 
kalp ritmi, SpO2 takibi yapabiliyor. Ek olarak deri sıcaklığınızı da 
düzenli olarak ölçebiliyor. Telefon araması da yapabilen akıllı saat, 
telefondaki müzik çalar uygulamasını da kontrol edebiliyor. Saatin 
belki de en güzel özelliği (ki bunu test etme imkânı buldum) dalış 
ölçüm özelliği. Su altında kaldığınız süreyi, derinliği ve konum gibi 
bilgileri otomatik olarak ölçen Huawei Watch GT 3 Pro bu anlamda 
benden tam puan alıyor. Akıllı saatin fiyatı seçtiğiniz sürüme göre 
5.499 TL ile 7.499 TL arasında değişiyor.

Akıllı olmayan televizyonları akıllandırmak ve inter-
nete bağlanıp YouTube ve benzeri platformları takip 
eder hâle getirmek için Android TV türevi cihazlar 
kullanılıyor. Bunlar arasında en ünlü olan Xiaomi Mi 
TV Stick, bugüne kadar çok satan bir üründü. Marka 
bu ürünü güncelledi ve 4K desteğini getirdi. 
Tasarım olarak önceki sürüme fazlasıyla benzeyen bu 
model biraz iri bir USB bellek görünümünde. Televiz-
yonun (ya da isterseniz bir monitörün) HDMI çıkışına 
bağlanan bu cihazla beraber kutusundan 30 cm 
uzunluğunda HDMI uzatma kablosu çıkıyor. 
Güç için gerekli olan adaptörü de bağlayıp gerekli 
ayarları yaptığınızda Xiaomi Mi TV Stick hazır hâle 
geliyor. Yine kutudan çıkan şık ve estetik kumanda 
üzerinde çok fazla tuş bulunmuyor. Netflix ve Ama-
zon Prime için özel iki adet tuşun yanı sıra bir de 
sesinizle arama yapabilmek için özel bir düğmeye 
sahip bu kumanda. 

Ürün
İnceleme
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TP-Link Tapo L900

Çekmeyen internetin 
ilacı: Keenetic Buddy 4

Ağ ürünleri ve modemlerle tanınan TP-Link 
şimdi de karşımıza RGB LED şerit ile çıkıyor. 
L900 isimli ürün Wi-Fi üzerinden kontrol 
edilebilen 5 metre uzunluğunda bir RGB 
şerit. Şeridin arka tarafında çift taraflı bant 
bulunuyor. İsterseniz bu bandı kullanarak 
LED şeridi istediğiniz yere yapıştırabiliyorsu-
nuz.  Televizyon, masa, bilgisayar, monitör ya 
da istediğiniz herhangi bir yere yapıştırabi-
leceğiniz bu ürünü Tapo isimli bir uygulama 
ile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Tapo 
sayesinde istediğiniz zaman açıp kapatma, 
onlarca farklı renk ve ışık efektini kullanma, 
belli işlevler için programlama, evde biri 
yokken varmış izlenimi verme gibi işlemler 
için kullanabiliyorsunuz. Belli kesim noktala-
rına sahip olan bu LED şeridi istediğiniz gibi 
kısaltmanız da mümkün.  

Evde ya da iş yerinde çekmeyen internet en büyük 
kâbuslarımızdan biridir. Özellikle modeme uzak noktalarda 
bu sorunu yaşarız. İşte bu soruna ilaç olabilecek bir ürün 
incelemesi ile karşınızdayım: Keenetic Buddy 4. Bu cihaz 
temelde 3 farklı özellikle geliyor: Menzil genişletici, erişim 
noktası ve köprü özelliği. Bugüne kadar router ya da 
modemleriyle tanıdığımız Keenetic’in bu türdeki ilk ürünü 
olan Buddy 4, üzerinde bulunan ve yönlendirilebilme özelliği 
sunan iki antene sahip. Bu antenlerin her biri 3 dB gücünde 
ve cihazın menzilini bu iki anten artırıyor.  2.4 GHz frekansını 
kullanan ürün 300 Mbit/s hızına kadar destek sunuyor. 
Üzerinde bir adet LED’li ışık bulunan üründe bu ışık birden 
fazla işleve sahip. Bir kere bastığınızda WPS özelliği ve uzun 
süreli bastığınızda resetleme özelliği sunuyor. Özellikle 
evlerde ve iş yerlerinde çekmeyen internet sorusuna çözüm 
olan Keenetic Buddy 4, kolay kurulumu ve kolay kullanımı 
ile benden tam puan aldı. Gerek Keenetic marka gerekse 
farklı marka modem ve router cihazları ile kullanılabilen 
bu ürünü klasik bir menzil genişletici, erişim noktası ya da 
köprü özelliği ile kullanabiliyorsunuz.  aynenderg i .com I  27



B U R A K
B AY R A M

“BIR HAYALINIZ 
OLSUN”

Genç Girişimci
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Nereden başlayayım bilemiyorum. 
Birkaç farklı cümle girişi denedim 
ama olmadı. Klasik bir şekilde 
başlayalım hatta insanların beni 
Youtube’da tanıdığı şekilde: 
“Merhaba arkadaşlar Ben Burak 
Bayram. Bugünkü Photoshop 
eğitimimizde sizlerle birlikte …..”. 
İlkokulda okul birinciliğine oynayan, 
lisede istemediğim bir çöküş yaşayan, 
(başka şeylerin tohumu yeşermiş 
sadece benim bundan haberim 
yokmuş. Orayada birazdan geliriz.) 
üniversitede kendini toplayıp bazı 
sağlam adımlar atan şu anda da iş 
hayatına TRT çatısı altında devam 
eden bir kişiyim. Her insanın hayatının bazı noktalarında 
izler oluşur, benim bu izlerim lise döneminde 
yoğunlaşarak arttığı için hikâyeme müsaadenizle 
buradan başlayayım. Şimdi hikâyemi anlatacağım ama 
ben kimim, neler yaptım, neler yapmaktan hoşlanırım, 
küçük bir özgeçmiş girişi yapayım ki okuduğunuzda 
fayda kazanacağınızı düşünüyorsanız okumaya devam 
edin. Unutmayın, zamanınız değerlidir, güzel ve hayırlı bir 
şekilde kullanmak gerekir.

Yeniden merhabalar, ben Burak Bayram. Liseye 
Sakarya’da bir Anadolu Öğretmen lisesinde başladım, 
İstanbul’da bir Anadolu lisesine transfer oldum ve 
lise dönemimin son senesini açık öğretim lisesinde 
tamamladım. Üniversite sınavı sonucunda Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünü kazandım. Okul hayatım devam ederken 
Microsoft Student Partner programına katılıp okuldaki 
Microsoft elçisi oldum. Sonrasında kısa dönemlik (1 
aylık) bir staj yaptım ve yine sonrasında 1 seneye yakın 
Microsoft MEA Developer Experience and Evangelism 
Stajyeri olarak işe başladım. Bu stajdan sonra yine 
Blesh isimli bir şirketin tüm tasarım işlerini üstlenip üç 
sene burada görev aldım. Bunlara ek olarak Türkiye’de 
ilk yazılan Youtube kitaplarından biri olan “Youtube” 
kitabını çıkarttım. Youtube’da şu an bu eğitimler 
eskidiği için kaldırmış olsam da 500’den fazla videolu 
bilgisayar, yazılım, tasarım konulu içerik yayınladım. Ve 
tabii ki şu an Youtube’da 70.000’den fazla abonesi olan 
ve videolar gizli olsada 13 milyon dolaylarında izlenmesi 
olan bir Youtube kanalım mevcut. Bunlar dışında 

yine insanlara faydalı olmak adına 
Kariyer Sohbetleri formatı altında 
kendi alanında öne çıkmış isimlerle 
46 bölümlük bir  röportaj serisi 
hazırladım. Youtube’da hazırladığım 
eğitim setleri dışında Udemy 
üzerinden 16.000 adet eğitim setimi 
beğenip, kullanan arkadaş mevcut. 
Bunlara ek olarak lisanslı okçuyum. 
Gezgin Harfler isimli, insanları 
yazmaya yönlendirecek bir projeyi 
devam ettiriyorum. Son olarak TRT 
çatısı altında dijital stratejist olarak 
görev alırken bir taraftan da Kreatif 
Durak ve Yerini Alanlar isimli iki 
podcasti devam ettiriyoruz. Daha 

fazla Burak Bayram için bir Google’a bakın derim.

Bende iz bırakan ilk anıma geçmeden önce liseden 
bu yana yaşadığım olaylardan çıkarttığım derslere 
yönelik bir yazı olacak bu içerik. Hatta bu yazıyı 
okurken telefonunuzdan “The Secret Life of Walter 
Mitty” filminin şarkı listesinde yer alan ve Jose 
Gonzalez tarafından söylenen “Stay Alive” şarkısını açıp 
dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü okurken bu müzik 
okuduğunuz metne ekstra duygu ile yaklaşmanızı 
sağlayacaktır.

Sıcak bir yaz ayında 9. sınıftan mezun olup karneleri 
aldığımız gün iki arkadaşımın sınıfta kaldığını öğrendim 
ve ilk büyük konuşmamı gerçekleştirmiş oldum: 
“Ben sınıfta kalsam, okulu bırakır, gider sanayide işe 
başlarım.” Bu cümlemin ardından aradan bir sene 
geçti ve 10. sınıf sene sonu karne zamanı sınıfta 
kalan kişi bu sefer bendim. 
Aynısı 11. sınıfta da gerçekleşti 
ve ben 4. seneyi tamamlayıp 
üniversite sınavına girmek için 
açık öğretim lisesine kayıt 
oldum. Son senemi burada 
tamamladıktan sonra Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi’ni 
kazanmış oldum. 4-5 yıla 
yayılmış bu ders benim bir 
özelliğimi çok geliştirdi. 
Büyük konuşmamak 
veya bin düşün bir söyle 
şeklinde özetleyebiliriz. 

Microsoft Staj Final Sunumu

Silikonvadisi Youtube
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Bunu hiç konuşmamak şeklinde 
algılamayın ama olabildiğince 
konuşmanızı az ve öz tutmanız 
bence her insan için daha 
hayırlı ve böyle ortamlarda 
insanların daha huzurlu olacağını 
düşünüyorum. Ağızdan çıkan söz 
tekrar yerine dönmeyeceği için 
gerçekten yaptığımız konuşmalara 
çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 
arada gittiğim lise gerçekten iyi 
bir lise idi ve ben de çok tembel 
biri değildim. Ama bu kısmı çok 
uzatmayacağım. Sadece şunu 
söyleyeyim açığa geçtikten sonra 2-3 
hocam beni yolda gördü, muhabbet 
ederken “Burak neden bize söylemedin sözlüde kanaat 
kullanıp seni geçirirdik.” dedi. Evet kaldığım hâlde gidip 
ne ben hocalarımla konuşmuştum ne de ailemden birini 
yollamıştım. Bilmiyorum belki o zaman sınıfta kalmasam 
nasıl bir hayatım olurdu. Bilemiyorum. Ben her zaman 
afiyetle hayırlısını istiyorum. O yüzden şöyle olsaydı böyle 
olsaydı diye düşünmüyorum. Bu şekilde yaşanması 
gerekiyormuş. Eğer bu olaydan bir ders çıkartmam 
gerekiyorsa bu dersi çıkartıyor ve şu anki bulunduğum 
âna  odaklanıyorum. 

Üniversiteye geçtiğimizde benim açımdan olaylar çok 
değişti. Çünkü lisede aktif olarak etkinliklere katılmayı 
keşfedememiştim. Ama üniversitede o stajtan bu 
etkinliğe bu etkinlikten o hackathona derken gerçekten 
kendime nefes almaya zaman bırakmıyordum. Şimdi 
okuyanlar diyecek ki bu kadar da olmaz. Ara sıra 
nefes almak lazım yoksa “burn out” olunur (Burn out: 
tükenmişlik hâli, aşırı zorlama sonucu yaptığı işten 
bıkkınlık duymak ve isteksizlik oluşmak). Arkadaşlar bu 
konu çok genele dayanıyor. Benim de yaptığım işlerden 
sıkıldığım zamanlar oldu ama Allah’a şükür çok büyük 
sıkıntıya yol açan bir durum oluşmadı. Çalışmayı da 
seviyorum ne yapayım. Yani bir kişi bir konuda burn 
out oluyorsa benim de mi olmam gerekiyor. Bu sanki 
öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey bence. Yani neden 
başkasına olan bir şey bana da olmak zorunda? Belki 
ben bir yöntem buldum ve bunu aşabiliyorum. Ben 
çalışmak, deyince insanlar bu kadar da çalışılmaz,  ara 
sıra nefes almak lazım diyor ama kafa yapım bu ve 
bunu değiştirmek istemiyorum. Bu arada gerçekten 

bir dönem ben de bu kafa yapısına 
girdim dedim, burn out olurum, 
yavaştan alıyım, esnek davranayım vs. 
Ne mi oldu? Daha fazla strese girdim. 
Gittikçe mecburi işler dışında bir şey 
yapmamaya başladım. Yüzümde 
egzama oluştu vb. birçok şey. Ama 
bu sene içinde askere gittim ve her 
şey değişti. Askerlik bana disiplin 
kattı diyebiliriz. Askere giderken 111,5 
kilo idim, döndüğümde 97,5 olarak 
döndüm. Şu an ise 93,5 kiloyum. 
Egzamam yok oldu. Askerde az 
mı yedin, yemek mi vermediler vs. 
dediğinizi duyar gibiyim ama tam 

aksine yemeğimi yedim ama hiçbir verilen işten de 
kaçmadım. Askerlik zor ama ben bu durumu kendi 
gelişimime yönelik kullanmaya karar vererek gitmiştim. 
Telefonda yok. Kafayı meşgul edecek tek durum 
eğitimler ve bir sonraki öğünde ne yiyeceğimizdi. 
Askerlikten dökdükten sonra tâbiri caizse tam çakı 
gibi olmuştum. Bu enerji ile üniversite dönemindeki 
enerjimi geri yakalamıştım ve bunu bırakmak 
istemiyordum. 

Askere gitmeden önce arkadaşlarımla hâlihazırda 
“Yerini Alanlar” ve “Kreatif Durak” podcastlerini 
başlatmıştık ama döndükten sonra bu iki içerik içinde 
ben daha heyecanlı ve hevesliydim. Hatta döndüğüm 
hafta Kreatif Durak podcasti için 6 yeni bölüm çektik. 
Sayı az gelebilir ama iş yükü gerçekten fazla emin 
olabilirsiniz. Ve IG’de dolanırken #Project50 isimli 
bir projeye denk geldim. Nedir bu derseniz; 50 gün 
boyunca belli kurallar belirliyorsunuz ve bunu 50 gün 
boyunca dikey formatta 
bir platformda videolu 
veya fotoğraflı bir şekilde 
yayınlamanız gerekiyor. 
Benim hedeflerim; 
yürüyüşü devamlı 
hâle getirmek, daha 
fazla hobi edinmek, 
daha fazla içerik 
üretmek, daha aktif 
olmak, daha sağlıklı 
beslemek, daha fazla 
okumak idi. Ve ben 

TEB Yazılım Hackathon

TEDx Konuşmam
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bunların %50’sinden fazlasını sürekli hâle getirebildim. 

Bu arada yine böyle bir iki cümle ile yazarken çok 
basit geliyor olabilir ama işin bir de iç yüzüne bakalım. 
Ben hâlihazırda bir kurumda aktif bir şekilde çalışan 
insanım. Ve bu süreçte daha fazla aktif olup yeni hobiler 
edinmeye, sporumu yapmaya, yiyeceğim yemeğe özen 
göstermeye, daha fazla okumaya çalışıyorum. Ama 
bunları yaparken gece olduğunda elimde bir video 
stoğunun oluşması benim bunu bir hikâyeye oturtmam 
buna uygun müzik bulmam, metinlerini girmem, 
rengini ayarlamam gerekiyor. Bu 50 günlük süreçte 
yalan olmasın sabah 06.00’da kalkıp hazırlanıyor, işlerimi 
hallediyor ve işe gidiyordum. Akşamları zaten Ramazan 
ayı da bu projenin içine dâhil olduğundan ötürü ekstra 
etkinliklerle eve girmem 23:00 sularına denk geliyordu. 
Ben kurguya oturuyor ve gece 02:00 - 03:00 civarı 
kurguyu bitiriyor ve o saatte videoyu yayına alıyordum. 
Yani videonun izlenip izlenmemesi umrumda değildi. 
Benim bir amacım vardı o videoyu yayınlamak. 

Ve size birşey söyleyeyim mi yatağa böyle kendimi atıyor 
ve yorgunluğu hissediyordum ya, yani o yorgunluğun 
bana ne kadar mutluluk verdiğini anlatamam. Bu 
fiziksel bir yorgunluk da olabilir, zihinsel bir yorgunluk 
da bu arada. Çünkü bir günüm bir günüme denk 
değildi ve bir basamak daha çıkmayı başardığımı 
hissediyordum.

Bu üniversite döneminde öğrendiğim diğer bir şey ise 
girişken olmanız, insanlara bir şey sormaktan çekinmeyin. 
Siz karşı tarafa sorunuzu söylemeden cevap alamazsınız.
Yani insanlar beyninizi okuyamaz. Derdini anlatmayan 
derman bulamaz şeklinde düşünün. Hatta bende izi olan 
bir anımı daha paylaşmak istiyorum. Microsoft’ta çalıştığım 
dönem bir şirket yarışma düzenliyor ve Avrupa’da ücretsiz 
gezmenizi sağlayan interrail bileti veriyor. Ben de dedim 
neden olmasın ve başvuru formuna “Bu gezide videolar 
hazırlayıp Youtube kanalımda yayınlamak istiyorum.” 
şeklinde belirttim. Bir de ne olsun, birinci seçildik. Bir anda 
Avrupa’da seyahat edebileceğimiz biletler hazırdı. Benimle 
birlikte iki arkadaşım daha vardı bu yolculuğa gelecek. 
Dedik ki tren biletleri tamam neden uçak biletlerini de 
sponsorluk ile elde etmeyelim? O dönem Microsoft Yaz 
Okulu’nda tanışıp kartvizitini aldığımız Genel Müdüre bir 
e-posta  gönderdik. Böyle böyle, biz şöyle bir şey kazandık,  
siz de uçak sponsoru olur musunuz? Ya inanırmısınız 15 
dakika yani 15 dakika içinde sekreteri bize dönüş sağladı, 

nereden nereye ve ne zaman için biletleri keselim? 
Dedim ki bunlar oluyor mu gerçekten. Yaptığımız tek şey 
denemekti. Adım atma cesareti göstermemizdi. Güzel 
ve saygılı bir şekilde kendimizi ifade etmemizdi. Yani bu 
kadar basitti. Ama genele baktığımızda her şey birbiriyle 
bağlantılıydı. Senelerce uğraştığım ve içerik hazırladığım 
Youtube kanalı olmasa tren biletini kazanamayacaktık. 
Birçok freelancer iş yapıp kendimi ücretsiz işlerle insanlara 
kanıtlamasam Microsoft’ta iş bulamayacak ve bir havayolu 
şirketinin genel müdürünün kartvizitini alamayacaktık. 
Bazı şeyler yakından bakıldığında o kadar basit geliyor 
ki. Ama atmosfer dışına çıkıp dünyayı izler gibi olayları 
dış çerçeveden izlediğinizde bunun aslında çok kolay 
olmadığını üst üste senelerce birikimin bunu sağladığını 
görüyoruz. 

Şimdi yeniden günümüzdeki bir başka projemize 
dönelim. Kreatif Durak. Neden dediğinizi duyar gibiyim. 
Ben şu an medya sektöründe dijital stratejist olarak 
çalışıyorum ve bu konuda nasıl güncel kalabilirim? Tabii 
ki çalıştığım alanda bir şeyler yaparak ve deneyerek 
bunun için de en güzel fırsat bence Kreatif Durak 
serisini başlatmamız oldu. Şu anda Kreatif Durak 
podcastimiz katlanarak değerleniyor ve bunu bizim 
kendimizi geliştirme projemiz olduğu için ve buna ek 
olarak Türkiye’deki içerik üretmek isteyenlere bir şeyler 
aktarabildiğimiz için çok mutlu hissediyorum. İnsanların 
aklına sosyal medya deyince sadece absürt videolar 
geliyor olabilir ama gerçekten çok fazla kaliteli ve sizi 
geliştirecek içerik de var. Mesela Project 50 :)

Ben anlatsam anlatmaya devam ederim ama şimdi 
burada da otobiyografi yazmayalım değil mi? 
Genel olarak yaşadıklarımdan, 
yürüttüğümüz projelerden 
bahsetmeye çalıştım. Bu metinden 
sadece kendinize bir ders bile 
çıkarttıysanız ne mutlu bana. 
Yani hayaliniz olsun ve kalkın bu 
hayaliniz, hedefiniz için ilk başta 
küçük adımlar, sonrasında büyük 
adımlarla sabırlı bir şekilde 
hangi durum içinde olursanız 
olun başlayın. Denildiği gibi 
başlamak bitirmenin yarısıdır. 
Sadece bismillah deyip 
başlayın.

Üsküdar Üniversitesi Kariyer Konuşmam
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WhatsApp’tan Grup Anlaşmazlıklarını 
Önleyecek Yeni Anket Özelliği!

Bir Türk Vatandaşının Uluslararası Uzay 
İstasyonuna Gönderileceğini Açıkladı

WABetaInfo, resmî Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 
WhatsApp grupları için yeni bir özellik duyurdu. Artık gruplarda 
anket özelliğini sunacak.  Instagram storylerinden bildiğimiz 
anket yöntemi; WhatsApp’ta 12 taneye kadar seçenek sunacak.
Fikir ayrılığı yaşayan gruplar için oldukça kullanışlı olacak. 
Çünkü bazı WhatsApp grupları, kalabalık kişilerin yer aldığı ve 
yeni fikirlerin tartışılması için kullanılıyor. Bu özellik biz gençlerin 
de epey işine yarayacak gibi duruyor. Bizce ‘fark etmez’cileri de 
zorlayacak :) Alışveriş merkezinden atılan kıyafet fotoğrafların,  
‘yarın ne giysem?’, ‘bugün nerede buluşuyoruz?’, ‘toplantıyı saat 
kaçta yapalım?’ gibi soruların cevapsız kalmayacağı ve grupça 
çabucak karar vereceğimiz günler bizi bekliyor :)

Uzay çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de büyük bir hız kazanmış durumda. Ülkemizin de bu 
çalışmalar kapsamında büyük adımlar attığı şu günlerde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip  Erdoğan’dan 
beklenmedik bir açıklama geldi. Kabine Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmanın ardından uzaya göndermek üzere 
bir Türk vatandaşının seçileceğini söyledi. Erdoğan: 
“Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin 
her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay 
yarışında yer almak lüks değil, bir mecburiyettir. Millî 
uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi 
sürecini resmen başlatıyoruz.” açıklamalarında bulundu. 2023 yılında gerçekleşecek 
program için Başvurular başladı bile. Siz gitmek ister miydiniz? :)

Cumhurbaşkanımız  Erdoğan; 

DİJİTALDEN
NE HABER?
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Elon Musk 
Onunla Tanışmak İstedi!

7 Yaşındaki Bir Çocuğun “Ben Neyim?” 
Şiiri Sosyal Medyada Viral Oldu: Şarkıcı 
Ufuk Beydemir Bestesini Yaptı:

Çin’de çektiği videolar ve milyarder Elon Musk’a benzerliği 
ile dikkat çeken genç Yilong Ma kısa sürede büyük bir üne 
kavuşmuştu. Videoları milyonlarca izleme almış ve viral 
olmuştu. Elon Musk da yapılan paylaşımları görmüş ve Yilong’u 
gerçek bir kişi olmasını ispatlaması durumunda onunla 
tanışacağını söylemişti. Çin’den gelen son bilgilere göre 
Yilong’un TikTok’un Çin versiyonu olan Douyin’deki hesabı 
askıya alınmış durumda. Fakat küresel çapta kullanıcılara 
ulaşabildiği TikTok hesabı şimdilik aktif. İsmi gündeme ilk 
geldiğinde “gerçekçiliği” nedeniyle tartışılmıştı. Çok sayıda 
sosyal medya kullanıcısı, bunun deepfake teknolojisinin 
nimetlerinden bir tanesi olduğunu söylemişti. Ancak bu iddialar 
hiçbir zaman ispatlanmadı. Çünkü Musk ile Yilong, hiçbir 
zaman yan yana gelmedi...

Sosyal medyada bugüne kadar pek çok ebeveynin çocuklarının 
yaratıcılığını paylaştığını gördük. Bu paylaşımlar arasında son 
zamanlarda en fazla beğeni toplayan paylaşım oldu. Twitter’da 
bir anne, yedi yaşındaki İsmail’in yazdığı şiiri paylaştı.
Şiir, sosyal medyada pek çok kullanıcıyı etkilemeyi başardı. Bazı 
ifadeleriyle de bir yandan mizah malzemesi olan diğer yandan 
da takdir toplayan şiir, şarkıcı Ufuk Beydemir’in de dikkatini 
çekti. Beydemir, şiirin sözlerini besteye dönüştürdü ve şarkı 
olarak söyledi. Beydemir’in videosu da Twitter’da 50 binden 
fazla beğeni topladı.
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“MEKÂNA VE 
 MESAFEYE 
 BAsKALDIRI”

Öncelikle soralım; Neden sinema?
S. K.: Neden sinema aslında zor bir soru. Genellikle 
sinema okullarına, atölyelere girişte mülakatlarda 
hep bunu sorarlar. Ben de dâhil çoğumuzun cevabı 
“sevdiğimiz için” olacaktır. Fakat mülakatta bu cevabı 
verirseniz elenirsiniz :)) Temelde sevgi var tabii ki. 
Sevgi olmasa bu kadar acıya değer mi orası ayrı. Bu 
temel üzerine diğer nedenleri kat olarak çıkıyoruz 
diyebiliriz. Sevmek bi noktadan sonra yetmiyor; üretime 
geçmek, insanlara dokunmak istiyorsunuz. Bir arayışa 
çıkıyorsunuz ve karşınıza OSE çıkıyor :) Yani OSE 
hayallerinize kavuşturur.

Müzisyenler kendilerini müzikleriyle ifade 
ettiklerini söylerler. Sinema da bir ifade şekli mi? 
OSE’de gençler bu yüzden mi varlar?

Tabii ki. İnsan bu ifade edişi kendi başına değil de kendi 
ruhuna eş değer insanlarla birlikte yapmak istiyor. Hangi 
sanatçı olursa olsun ürettiği eserde kendinden bir parça 
barındırır. Bir yönetmen, bir sinemacı da ruhuna yakın 
bulduğu insanlarla bunu yapmak istiyor.

V. K.: Bu soru her sinemacının karşılaştığı bir soru 
sanırım. Neden sinema? Çünkü sinemanın sosyal 
medyadan sonra en güçlü medya aracı olduğunu 
düşünüyorum. Eski saygınlığını biraz da olsa yitirmiş 
olabilir ama sinemasız bir medya düşünmek epey zor. 
Güçlü bir iletişim ve algı yönetim aracı. Ben ise şahsen 
film izlemeyi rüya görmek veya hayal kurmak olarak 
değerlendiriyorum. Benim hülyalarımı başkalarının da 
görmesi için sinema.                        

Y. K.: Soruyu ilk duyunca zihnim bunu “Neden Sinema 
Değil”e çevirdi. Aslında bu da sinemanın içinde 
barındırdığı bir şey. Temelde bir soru var ve bunun 
peşinden giderken ortaya çıkardığımız ürün sinema 
oluyor. Birçok sanat dalını da içinde barındırıyor. 
Örneğin kurguya gittiğinde filmin ruhunu nasıl 
yansıtabiliriz, sorusuyla bir müzik arayışına giriyorsunuz. 
Serhat’ın da dediği gibi mesele insanlara dokunabilmek. 
Bir derdimiz var ve Sinema da ortak derdi olan insanları 
birleştirici bir etmen. OSE de bu amaç doğrultusunda 
bizi bir araya getirip gerekli motivasyonu sağlıyor. :) 

ONLINE Sinema Eğitimi’ni ekibin içinden 
Serhat Karakaş, Vefa Köseoğlu, Dilan Ekin 
ve Yasemin Kelkit’ten dinledik.

ose ekibi: 
. .Röportaj
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D. E.: Açıkçası benim bir nedene ihtiyacım yok. Ben 
inşaat mühendisiyim ve bir süre sonra o demirlerin, 
betonların soğukluğu ruhunuza işleyebiliyor. Ruhunuzu 
ehlileştirmek için bir yer arıyorsunuz. Bu yüzden birçok 
mühendisin bir sanat dalıyla uğraştığını görürsünüz. 
Bana da sinema iyi geldi diyebilirim. OSE’nin senaryo 
ekibinde akademik olarak bir yerlere gelmiş, 3-4 yazılı 
eseri bulunan bir arkadaşımız vardı. Bu soruya şöyle 
cevap vermişti: “Bugüne kadar aldığım kurslar hep 
belirli zorundalıkların ürünleriydi. Ama bu eğitimi 
kendime hediye etmek istedim.” Bu çok güzel bir şey, 
size iyi gelen bir şeyi kendinize hediye etmek. :)

Ekibiniz çok enerjik. Hep böyle misiniz, moralinizin 
düştüğü anlar oluyor mu?   
S. K.:  Hiç olur mu öyle şey ya ekibimiz güldür, çiçektir 
diye girmek isterim ama tabii ki oluyor. Özellikle setlerde 
oluyor ama ben hatırlıyorum ki düştüğümüz yerden 
aynı şekilde kalkamadığımız olmamıştır. Bu konuda 
Abdülhamit Hoca’nın emeği büyük. Onun başımızda 
olmasının bir rahatlığı da var. Sıkıntılar oluyor evet ama 
önemli olan nasıl bittiği. Sonu güzel olsun bize yeter. :)

V. K.: Bana sorarsanız ben OSE ekibini hiç moralsiz 
görmedim, hep enerjiktik. Elbette moral bozucu şeyler 
yaşamışızdır ama her zaman kendimizi cesaretlendirip 
devam etmemizi sağlayacak bir şeyler buluyoruz.    

D. E.: Herhangi bir aksilik olunca tabii ki düştüğümüz 
zamanlar oluyor ama OSE ailesinin bir ferdi size el veriyor 
ve kalkabiliyorsunuz. Ekipçe bunların üstesinden geliyoruz. 

Y. K.: Biz OSE’nin ilk ekibiyiz ve ilk setimize çıktığımız 
zaman bize dışarıdan destek olan arkadaşlarımız 
şaşırmıştı. Ekipçe yeni tanışıyorduk ama herkes işine 
sımsıkı sarılıyordu; yani o düşme ihtimalimizi en aza 
indirmiş oluyorduk. 

Yağmur, rüzgâr gibi hava şartları altında  geçen bir 
set gününü nasıl kurtarıyorsunuz?     

V. K.: Ben hiç sette bulunamadım henüz.                                       

S. K.: Kademenin ilk filmi için sette olduğumuz bir 
gündü. Açık havadayız; çayır çimen, inekler falan var 
etrafta. Bir baloncu sahnemiz vardı ve sahnede balonun 
ipini keserek uçuruyoruz. Balon sınırlı sayıda olduğu 

için tutmamız gerekiyordu ve bu görevi ben üstlendim. 
Hava çok rüzgârlı, balon da Ronaldo’nun frikiği gibi 
geliyor tutmanızın imkânı yok. Heidi’nin Alplerden 
yuvarlanışı gibi tezeklerin içine bata çıka balonu 
kurtarmaya çalışıyordum. Az pantolon yırtmadık yani 
sette. Günü böyle kurtarıyoruz. :) Bunların hepsi tecrübe.

D. E.: Bu tarz zor günlerin yaşanması gerekiyor aslında. 
Hem tecrübe kazanıyorsunuz hem de kriz yönetimi 
öğreniyorsunuz. Böyle anlarda soğukkanlılığı korumak önemli.

Abdülhamit Hoca’nın sinirlendiğinde söylediği bir söz?  
S. K.: Ben Abdülhamit Hoca’nın sinirini iki kademeye 
ayırıyorum: Birincide tatlı sert şekilde “Vay arkadaş ya” 
diye çıkarsa öğrenciler bi toparlanıyor. İkinci kademede 
“Ya Arkadaş!!” der, oturuyorsa ayaklanır. Sorun varsa 
çözülmesini ister. Üçüncü kademeyi henüz görmedik 
ama umarız ki görmeyiz :))

V. K.: Abdülhamit Hoca’yı hiç sinirli görmedim açıkçası, 
gül gibi adam yahu!          

Y. K.: Bi sorunu çözemediğimiz ve bunu ifade ettiğimiz 
zaman “Öyle bir şey yook” diye karşılık verir. Çünkü 
Abdülhamit Hoca için çözülemez sorun olmamalı. :)

Mekâna ve mesafeye başkaldırdık diyorsunuz, 
nereden çıktı bu?     
D. E.: Biz farklı illerde ve ülkelerde bulunan arkadaşlar 
olarak bu sözün var olmuş hâli gibiyiz bir noktada. 
İnsanın bir amacı olduğu zaman; mekân onun için bir 
şey ifade etmemeli. Dört duvar içinde eğitim almanıza 
gerek yok. İnternet çağının çok da ötesinde olduğumuz 
bir zaman dilimindeyiz ve ortak hedeflerimiz 
doğrultusunda aynı yolda yürüyebiliyoruz.

V. K.: Tam olarak nasıl söyleniyorsa anlamı da o. 
Pandemi döneminde ve sonrasında yaptıkları derslerle 
Türkiye’nin her yerinden sinemacılara ulaşıp onları bu 
çatının altında toplamayı başardılar. Ayrıca benim gibi 
sette bulunamayanlara bile setin nasıl olduğu fikrini 
kazandırdılar.

Y. K.: Bu başkaldırı gerçekleştiğinde geriye işi yapmama 
gibi bir ihtimaliniz kalmıyor. Tüm engelleri ortadan 
kaldırmış oluyorsunuz çünkü. Tabii eğitim sonunda yüz 
yüze bir araya gelmek de farklı bir tecrübe.

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Dijital Yerlilerin Sıkı Tutkusu:

K-POP
Açılımı Kore pop olan Güney Kore’den dünyaya yayılan bir müzik akımı 
K-Pop Müzik Endüstrisi özellikle son yıllarda tüm dünyadan gençlerin ilgisini 
çekmiş durumda. Bu gençler arasında sayıca Türkiye de önemli bir yer alıyor. 
Genellikle 12-18 yaş aralığında gençler zamanlarının büyük bir çoğunluğunu 
K-Pop fanlığına ayırıyor, şarkıların koreografilerini ezberliyor, fan sayfaları 
açıyor, giyim tarzlarını değiştiriyor ve sevdikleri idollerin hayatlarını yakından 
takip ediyor. Peki, nedir bu K-Pop furyası? Gençler üzerinde ne gibi bir etkisi 
var? Sandığımız kadar sıradan bir hayranlık mı?  Bu gibi sorular üzerinde 
durarak akıllardaki soru işaretlerini gidermeye çalışalım.

Öncelikle, K-pop endüstrisinin sayıca büyük bir çoğunluğunun kız ya da erkek 
müzik gruplarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Güney Kore Pop müziğinde 
üye sayısı 4 kişi olan gruplar olduğu gibi 14-15 kişiden oluşan gruplar da 
bulunmakta. K-Pop idollerinin plak şirketlerinde uzun ve bir o kadar yoğun 
geçen stajyerlikleri ve eğitimleri sonrası eğer elemeden geçebilirlerse bir grup 
altında, daha çok, ses getirmesi amaçlı oluşturulan ve tamamen görsel şova 
odaklı hareketli şarkılar ile çıkışları gerçekleştiriliyor. 

Bu endüstride şarkı sözleri genellikle bir anlam içermiyor daha çok ağıza 
dolanması kolay sözler tercih ediliyor  ve idollerin nasıl göründüğüne hayli 
önem veriliyor. Dinleyici kitlesi açısından bir şarkının popülerleşmesi ve 
sevilmesi bir hayli zor olduğundan gruplar ve fanları arasında rekabet çok 
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güçlü demek mümkün. 

İdollerin kilo almaması, çıkışlarından 
belirli bir süre sonrasına kadar 
sevgililerinin olmaması gibi birçok kural 
ve yasak, özel hayatlarına müdahale 
edildiği göz ardı edilerek, uygulanıyor. 
Bunlar sözleşmelerin madderleri olarak 
sıralanıyor ve kendilerine imzalatılıyor. 
Uzun lafın kısası, görsel show ve bir 
anlam içermeyen, sadece popülerlik 
uğruna yazılan şarkıların dünyası K-Pop,

dünya çapında popülerliğini giderek 
artırıyor. 

Türkiye de dâhil olmak üzere birçok farklı 
ülkeden gençler K-pop “stan”liyor. Kelime 
anlamıyla ‘stan’ bir ünlüye veya gruba 
duyulan yoğun hayranlık hatta obsesyon 
denilebilir. Sayıca azımsanmayacak kadar 
genç hayran K-Pop kültürüne fazlasıyla 
ilgi duyuyor ve hatta Korece öğrenmeye 
başlıyor, Kore mutfağına merak salıyor. 
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da açılan 
Kore restaurantlarının sayılarındaki artışın 
ardında yatan en önemli sebeplerden 
biri de K-Pop fanlarının ilgi ve talepleri 
diyebiliriz. 

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. 
Dr. Emel Sarı Gökten’e göre K-Pop, 
grupları bir müzik türü olmanın yanında 
bir inanç ve yaşam tarzını da temsil 
ediyor. Gökten’e göre; fanların kendi 
aralarında paylaştıkları güçlü bir bağları, 
sadece kendilerinin anladığı jargonları 
ve ortak değerleri mevcut. Dolayısıyla 
bu durum 12-18 yaş arasındaki, gelişim 
çağında olan gençleri kolayca etkisi altına 
alabiliyor. Sosyal kaygısı yüksek, iletişim 
becerileri zayıf, sağlıklı arkadaş ilişkileri 
kuramayan gençlerin bu tarz akımlardan 

etkilenip zarar görme risklerinin daha 
fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 
K-Pop’ta fiziksel özelliklere çok önem 
veriliyor olması, güzelliğin, kusursuzluğun 
ve zayıflığın; öğrenmenin ve güzel 
ahlâka sahip olmanın önünde tutulması 
gençlerin üzerinde olumsuz bir etki 
oluşturabileceği gerçeğini doğuruyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatri 
Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada K-Pop 
fanları hakkında şunları dile getiriyor: 
"İnanç grubu gibi hareket ediyorlar. Aşık 
olmaları, madde kullanmaları yasak. 
Cinsiyetsizlik öneriyor ve kendilerine 
ciddi bir sadakat istiyor. Birçok büyük 
örgütlerin yapamayacağı şekilde kendi 
aralarında yardım toplama faaliyetleri de 
yürütüyor. Gençlerdeki idealist duyguları 
bu dayanışma duygusu içinde etkiliyorlar. 
Bir alt kültür oluşturmuş durumdalar. Bu 
özellikleri itibarıyla da bir kahramanlar 
ideolojisi yaratmış."

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Vehbi Bayhan da ortaokul ve lise 
dönemlerinde referans olarak akranlarını 
alan çocukların, ergenlik yıllarındaki 
hayatlarını buna göre organize ettiğini 
söylüyor. İş işten geçmeden, aileleri ve 
çocukları bilinçlendirmek için rehberlik 
sisteminin yenilenmesinde fayda 
olduğunu aktaran Bayhan, "Aileler, 
çocuklarını denetleyemiyorlar. 'Dijital 
göçmen' olarak ebeveynler 'dijital yerli' 
çocuklarına kavuşamıyorlar. Çağın 
ruhu bu maalesef. Ancak hiçbir şeyin 
sonu değil. Farkındalık seferberliğine 
ihtiyacımız var."
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“HiKÂYENiN 
PEŞiNDEN 
KOŞMAK”

ERHAN 
iDiZ’LE
FOTOĞ-
RAF-
ÇILIK
ÜZERiNE

Röportaj
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Adım Erhan İdiz. Basın sektörüne 7 yaşımda 
gazete dağıtıcılığı yaparak girdim. 28 yaşıma 
kadar bir ajansta gazete dağıtıcılığı, bölge 
muhabirliği, fotoğraf ve haber editörlüğü 
işlerinde bulundum. Son 6 yıldır insanî 
yardım sektöründeyim. Bunun yanında 
paylaşımda bulunduğum kendi ilgi alanlarım 
da var. “Etimoloji”; Kelimelerin Hikâyesi ve 
“Hiç Unutmam”; İnsan Hikâyeleri. Bu şekilde 
hikâyelerin peşinden koşuyorum diyebilirim. :)

Biz sizi daha çok insanî yardım dernekleriyle 
yaptığınız yurt dışı seyahatleri ile 
tanıyoruz. Daha doğrusu bu seyahatlerdeki 

fotoğraflarınızla. Peki bu fotoğraf hikâyeniz 
ne zaman başladı? Fotoğraf çekmek sizin 
için ne ifade ediyor?
İlk fotoğrafımı hatırlıyorum; dijital makinenin ilk 
çıktığı zaman benim olduğum yere gelmişti, bir 
gazeteden almıştık. Tabii o zamanlar pozlu makine 
sıkıntısı vardı, çektiğinizi göremiyorsunuz. :) Dijital 
makineyle çektiğim ilk fotoğraf Van/Akdamar 
Adası’nın fotoğrafıydı. Ekranda yarısı mavi yarısı 
yeşil bir şekilde manzarayı görünce çok hoşuma 
gitmişti. :) Ondan sonra uzun bir süre sadece 
manzara fotoğrafı çekmiştim. Son 5-6 yıldır 
ise insanî yardım için gittiğimiz yerlerde insan 
hikâyelerini çekiyorum. Özellikle hikâyesi olan 
insanları çekmeyi çok seviyorum.

Qr Kodu
okutarak

Instagram
hesabına 

ulaşabilirsiniz.
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Etimoloji adlı bir sayfanız var ve şimdilerde 
geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Bu 
büyümeyi neye borçlusunuz? İçerik 
üretirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Etimoloji’nin ülkemizde ciddi bir alıcı kitlesi yok 
maalesef. Bu yüzden paylaşımları fotoğraflarla 
destekliyoruz. İçerik üretirken gençlerin hoşuna 
gidecek kelimeleri seçmeye, ilgilerini çekecek 
cümleleri kullanmaya çalışıyoruz. Böylece vermek 
istediğimizi dikkat çekici bir hâle büründürüp 
onları da bu işe dâhil etmiş oluyoruz. 
Etimoloji’nin geniş bir kitleye ulaşmasının 
sebebi de bu bence. İşin akademik tarafında 
yer alan insanlar bizden hayli hayli iyiler. Fakat 
salt bir akademik çalışmayla kimse ilgilenmiyor. 
İnsanlar, özellikle de gençler, sosyal medyanın 
kendi dilinde içerikler istiyor. Hayatın keşmekeşi 
içerisinde bazı kaçış noktaları ve kendilerini 
bulabilecekleri cümleler arıyorlar. Biz de mümkün 
olduğunca onların seveceği tarzı yakalayıp 
içerikleri bu şekilde sunmaya çalışıyoruz.

Dijital Medya’da fotoğraflarıyla yer almak 
isteyen bir genç nasıl bir yol izlemeli? 
Fotoğraf çeken gençlere önerilerinizi alabilir 
miyiz?
Sosyal medya, özellikle de instagram, görselliğe 
dayalı bir yer olsa da fotoğraflar tek başına ilgi 
çekmiyor. Eğer Steve McCurry değilseniz insanlar 

sadece fotoğraflarınızla ilgilenmeyebiliyor. 
Mesela çok fazla İstanbul fotoğrafı var, 
söyleyince bile o profiller zihnimizde canlanıyor. 
Anadolu fotoğrafçılığı da aynı şekilde; koyunlar, 
kuzular, köyler… Bunun yerine belli bir tema 
üzerinde çalışmalarının daha faydalı olacağını 
düşünüyorum. Tabii fotoğraflarını da cümleleriyle 
desteklemeleri gerekiyor. Neden o fotoğrafı 
çekme ihtiyacı duydu? Benim göremediğim neyi 
gördü? Fotoğraf ona ne hissettirdi? Bu soruların 
cevaplarını bir noktada alabilmeliyiz.

Yakın zamanda bulunduğumuz ofisi açtınız 
ve burada gençlerle çalışmalar yaptığınızı 
biliyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz?
Hiçbir ticari ve siyasi amacı olmayan bir çalışma 
bu. Gençler; benim ilk başladığım zamanlarda 
çektiğim yalnızlığı yaşamasınlar diye onlara 
yol gösterici bir abi olmayı umut ediyorum. Bu 
yüzden ofise gelip yeni insanlar tanıyıp kendi 
çevrelerini kurmalarını;  fotoğraf makinesi 
kullanmalarını, kamera önünde olmak istiyorlarsa 
bu yönde çalışmalarını, kendi fikirleri/projeleri 
varsa onları uygulamaya geçirmelerini istiyorum. 
Büyük maddi bir gücüm olmamasına rağmen 
imkânım el verdiğince onları desteklemeye 
çalışıyorum. Bütün hikâye bundan ibaret. :)

Qr Kodu
okutarak
YouTube
hesabına 
ulaşabilirsiniz
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BİR 
GÖKYÜZÜ 
ÜLKESİ

Dünya Turu

FAS:

BU AY  FAS’I TURLUYORUZ
HEM DE 10 DAKIKADA :)
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Renkli sokakları, tarihî şehir ve yapıları, kültürel lezzetleri, 
otantik çarşıları, çölleri ve denizi ile Fas; kültürel ve 
turistik anlamda dünyanın en zengin ülkelerinden 
biridir.
Resmî adı Fas Krallığı olan bir Kuzey Afrika ülkesidir. 
Kazablanka başta olmak üzere Marakeş ve Rabat gibi 
çok önemli şehirleri bulunan Fas’ı keşfetmeye hazır 
mısınız?

Kim Bu Faslılar?
Fas sakinlerinin ana özelliği misafirperverliğidir. Turistler 
de dâhil olmak üzere misafir ağırlayıp yemek vermeyi 
çok severler. Bir o kadar da âdet ve geleneklerine bağlı 
yaşayan bu ülkenin sakinleri sohbet etmeyi severler. 
Faslılar bir ziyarete asla eli boş gitmezler, küçük bir 
hediye ya da meyve sepeti sunulması, alınan bir davet 
için teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. 
  
Marakeş, Rabat, Fes, Kazablanka, Meknes, Sale, Tanca, 
Şafşavan, Suvayr, Agadir, Beni Mellal, Rommani 
bazı şehirleridir. Kuzey Afrika'nın renkli ülkesi Fas'ta 
çay kültürü bambaşkadır. Bu kültürde çay içmek 

misafirperverliği, dostluğu simgeleyen ve en çok sevilen 
geleneklerden birisidir. Evde her yemekten sonra 
tüketilen, misafire hoş geldin jesti olarak ikram edilen 
çay, Fas'ta çok önem verilen bir içecektir. Bu yüzden 
Fas, dünyadaki en büyük çay ithalatçılarından birisidir. 
Fas'ın ünlü nane çayı "mağribi" veya "atay" çayı olarak da 
bilinen çay genellikle evin babası olan erkek tarafından 
özenle hazırlanır ve servis edilir. 
 
Fas için “renklerin ülkesi” denir.  Rabat’ın “eski şehir” 
olarak bilinen Medina Bölgesi, bu tanımın karşılığı 
gibidir. Mavi dar sokaklar ve birbirine yaslanan beyaz 
evlerin olduğu mahallelerde envaiçeşit renk cümbüşü 
vardır. 
Fas’ta Arap ve Berberi kültürü üzerindeki Fransız etkisi 
hayatın tüm alanında hissedilir. Günlük dilde Fransızca 
ve Arapça yaygın olarak kullanılır. 
Okyanus kıyısında bir çöl ülkesi olan Fasta aynı anda 
iki iklim özellikleri de görülür.  Atlantik Okyanusu 
plajlarında yüzebilir, çölde safari yapabilir, Akdeniz 
sahillerinde gezebilirsiniz. Doğal çeşitlilik yönünden Fas 
oldukça zengindir.  
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Nerelere Gitsek?
Jemaa el-Fnaa Meydanı
Marakeş’in eski yerleşim bölgesi 
Medina’nın ana meydanı olan Jemaa 
el-Fnaa Meydanı, Kutubiye Camii ile 
pazarların kesiştiği noktada bulunuyor.
Daha sakin olduğu gündüz saatlerinde 
portakal suyu satan tezgâhları, deriden 
yapılmış geleneksel çantalarıyla 
dolaşan su satıcılarını, kanun dışı 
olmasına rağmen maymun ve yılan 
oynatanları görebileceğiniz meydanın 
çehresi akşam saatlerinde değişiyor. 
Yoğunluğun arttığı bu saatlerde 
meydana gelen masalcı, çengi, sokak 
sihirbazı, şifacı gibi kimseler atmosferi 
daha otantik ve eğlenceli hâle getiriyor.

Ali Bin Yusuf Medresesi 
14. yüzyılda kurulmuş olan Ali Bin Yusuf Medresesi (Ben 
Youssef Madrasa), 1565’te Sahabe Hanedanı döneminde 
genişletilerek Fas’ın en büyük medresesi hâline getirilmiş. 
Kuruluşundan itibaren 400 yıl boyunca dinî ve bilimsel 
konularda önemli bir eğitim kurumu vazifesi gören 
medrese, 1960’ta kapatılmış. Restorasyon çalışmaları 
sonucunda 1982’de halka açılan Medina’nın kalbindeki 
tarihi yapı öğrencilerinin zamanında ders dinlemek için 
etrafında toplandıkları havuzun bulunduğu geniş avlusu, 
mozaikleri ve duvar işlemeleriyle kendisine hayran bırakıyor.

Kutubiye Camii
Marakeş’in en büyük camisi konumundaki 
Kutubiye Camii (Koutoubia Mosque), 12. yüzyılda 
inşa edilmiş. Hâlen daha kullanımda olan dinî 
yapıya bu isim, yakınındaki pazarda bir zamanlar 
yapılan kitap satışı geleneğini onurlandırmak için 
verilmiş. Kentin tüm tarihî yapılarında olduğu gibi 
kırmızı tuğla kullanılarak inşa edilmiş, Jemaa el-
Fnaa Meydanı’ndaki caminin görkemli minaresi 
ve büyük bir ustalıkla oyulmuş işlemeleri dikkat 
çeken unsurları.

Bahia Sarayı
Marakeş gezilecek yerler listenize almanızı 
önereceğim ilk yapı, Fas İslam mimarisinin 
önde gelen örneklerinden olan Bahia Sarayı 
(Bahia Palace). Tarihi kesin olmamakla birlikte 
sarayın 19. yüzyılın ortasında başlayıp, 20. 
yüzyılın başında sonlanan iki etaplı bir süreçte 
inşa edildiği biliniyor. Birbirinden güzel 
havuzları ve bahçeleriyle Fas Hanedanı’nın 
görkemini yansıtması amaçlanan yapıyı 
görülesi kılan diğer özellikleri ise el işi duvar 
süslemeleri ile zemin mozaikleri.
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Şafşavan
Yahudiler’in inşa ettikleri mavi badanalı binaları ve 
sokaklarıyla ünlenen Chefchaouen (Şafşavan), Fas’ın en 
popüler tatil bölgelerinden birisi olarak anılıyor.
Mimari yönden eşine az rastlanan bir özgünlüğe sahip olan 
kentte gezginlerin görmek için öncelik verdikleri Medina 
Bölgesi, kent yaşamını gözlemlemek ve fotoğraf çekmek 
için ideal.

Majorelle Bahçeleri 
Majorelle Bahçeleri (Majorelle Garden), adını Fransız 
ressam Jacques Majorelle’den almış. 1919’da kente 
yerleşen ressamın gezdiği ülkelerden topladığı egzotik 
bitki türleriyle oluşturduğu botanik bahçesi, Majorelle 
vefat ettikten sonra Yves Saint Laurent’e satılmış. 
Yapısal bakımdan yerel mimariyle Art Deco unsurları 
kaynaştıran bahçede gezebilirsiniz.
 

Hassan Kulesi
Fas’ın başkenti Rabat’ta görülmesi gereken yerler arasında bulunan 
Hassan Kulesi, tamamlanmamış bir caminin minaresi. Muvahhid Sultanı 
Yacoub el Mansour tarafından İslam dünyasının en yüksek minaresi 
olma iddiasıyla 1195 yılında inşa ettirilmeye başlanan proje, Mansour’un 
1199 yılında ölümüyle yarım kalmış. Başlangıçta 86 metre yüksekliğinde 
planlanan minare 44 metrede kalırken, caminin geri kalanı kısmı da 
tamamlanamamış. Kırmızı kum taşından yapılmış kulenin yanı sıra caminin 
tavan desteği olarak düşünülen 200 sütun da avluda dikkati çekmekte.

II. Hasan Camii 
Fransız mimar Michel Pinseau tarafından 
tasarlanan ve Bouygues tarafından inşa 
edilen cami, Atlantik kıyısında denizin 
doldurulması ile elde edilen bir alan üzerine 
inşa edilmiştir. Aynı anda 25.000 kişinin cami 
içinde 80.000 kişinin avluda namaz kılmasına 
olanak verecek derecede geniş olan caminin 
minaresi, 210 metrelik uzunluğu ile dünyanın 
en uzun minaresidir.

Fas video
turu için QR 
okutabilirsiniz
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KITABIN

ORTA-

SINDAN
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Zaman, yaşamın kendisidir. Ve 
yaşamın yeri yürektir.

Momo, büyük bir kentin 
tiyatro harabelerinde yaşayan 

küçük bir kızdır. Buldukları 
ya da kendisine hediye 

edilenler dışında hiçbir şeyi 
yoktur. Ancak olağanüstü 
bir yeteneği vardır: Momo, 
muhteşem bir dinleyicidir 
ve bunun için oldukça bol 

zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk 

“duman adamlar” ortaya çıkar. 
İnce hesaplı planlar kurup 

insanların zamanını çalarlar. 
Onları durduracak tek kişiyse 

Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, 
koltuğunun altında bir 
kaplumbağa ve gizemli 

Hora Usta’nın da yardımıyla 
koskoca duman adamlar 
ordusunun karşısında tek 

başına durur. Acaba Momo, 
zamanı çalan adamları tek 

başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz 
insanının zaman algısı ve 
zamanı okuması üzerine 
bir masal olan Momo’yla 

Michael Ende, Alman Gençlik 
Edebiyatı Ödülü’ne layık 

görülmüştür. Pek çok kez 
sinemaya uyarlanan Momo, 
kırktan fazla dile çevrilmiş, 
tüm dünyada 7 milyonun 
üzerinde satış rakamına 

ulaşmıştır. 

Dostoyevski’yle sohbet etmeyi 
kim istemez? Shakespeare’e 
akıl danışmayı, Fârâbî’yle 
tanışmayı, Nietzsche’ye 
sorular sormayı? Derde Deva 
Randevu, imkânsızı başarıyor.
Okuru, zamanda edebî bir 
yolculuğa çıkarıyor.
Kitapta, romancı Murat 
Menteş’in 11 yazarla yaptığı 
hayalî söyleşiler yer alıyor.
Onlara sorular yöneltiyor 
Menteş. Cevaplar ise yazarların 
eserlerinden geliyor.

Hakan Karataş’ın sahne sahne 
çizdiği bu söyleşiler, büsbütün 
canlılık arz ediyor.
Hüseyin Rahmi’yi 
Heybeliada’da, Dostoyevski’yi 
St. Petersburg’da, Orhan 
Veli’yi Boğaziçi’nde 
görüyorsunuz.
İlginç bilgiler ve şaşırtıcı 
detaylarla yüklü, âdeta 
sihirli bir kitap Derde Deva 
Randevu.
Yeni okurlara yazarları ve 
eserlerini ana hatlarıyla 
takdim ediyor.
Öğrenciler ve ömür boyu 
öğrenmeye devam edenler 
için ideal…

Peyami Safa’nın 
şaheserlerinden Dokuzuncu 
Hariciye Koğuşu, Türk 
edebiyatında “insan ruhunun 
derinliklerinde ve
labi rentlerinde dolaşan ilk 
roman” olması ve hasta bir 
insanı ve onun psikolojisini 
ele alması bakımından 
önemli bir yere sahiptir. 
Birçok araştırmacı ve yazar 
tarafından Türk edebiyatında 
bir ilk kabul edilen 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 
Tanpınar’ın dediği gibi, “acının 
ve ıstırabın yegâne kitabı” 
olarak hem kemiyet hem de 
keyfiyet bakımından başka 
hiçbir eser olmasa da Türk 
romanının var olduğuna delil 
gösterilebilecek kudrette 
bir eserdir. Romanın genç 
kahramanı, ayağındaki 
rahatsızlıktan kurtulabilmek 
için sayısız doktora görünür 
ve en nihayetinde havadar 
bir ortamda, stresten uzak bir 
istirahat dönemi geçirmesi 
gerektiğine ikna edilir. Ancak, 
gerek akrabaları olan bir 
Paşa’nın Erenköyü’ndeki 
köşkünde misafir kaldığı 
dönemde, gerekse kendi 
evi ve hastaneye gidiş 
gelişlerinde şuurunu âdeta bir 
facia atmosferinde yoğurur. 
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ROTA BIZDEN 

HAREKET SENDEN

BU SAYIMIZDA TARİHÎ BALAT SEMTİNİ GEZECEĞİZ. ESKİ İSTANBUL’UN TAM KALBİNDE 

OLAN SEMT;  ORADA BULUNAN BİR SARAYDAN DOLAYI TARİH BOYUNCA ‘’PALATİON’’  

ADIYLA ANILMIŞ. ZAMAN İÇERİSİNDE BU İSİM DEĞİŞMİŞ VE BUGÜNKÜ İSİM OLAN 

BALAT OLARAK GÜNÜMÜZE GELMİŞ. İSTANBUL’UN KAOTİK ORTAMI İÇİNDE KENDİNİ 

SOYUTLAYIP ORJİNAL DOKUSUNU KORUMUŞ OLAN BU SEMT, ZAMANA VE İNSANA 

KARŞI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DİRENİYOR. “İYİ Kİ GELMİŞİZ” DİYEREK, TATLI BİR 

YORGUNLUK EŞLİĞİNDE EVİNİZE DÖNECEĞİNİZ ROTAMIZ SİZLERLE.

Ferruh Kethûdâ Camii, Mimar Sinan Eserleri arasın-

da olup, 1562-1563 yılları arasında inşa edilmiş. Banisi 

(kurucusu) ise Ferruh Ağa’dır. Sahilden içeride kaldı-

ğından pek çok insan  burayı bilmiyor. Fakat biraz iç 

kısımlara doğru yürüdüğümüzde semtin bu külliye et-

rafında şekillendiğini görüyoruz. Osmanlı Dönemi’nde 

Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak kullanılmış ve o 

dönemde Balat Tekkesi olarak ün salmış. Balat Yangını 

sonrası günümüze sadece camii olarak kullanılan yapı 

gelmiş. Bu tarihî yeri ziyaret ettiğinizde bahçesinde 

türünün günümüze ulaşan nadir örneklerinden olan 

güneş saatini ve hâlen akmakta olan sivri kemerli çeş-

mesini görmeyi unutmayın.

FERRUH KETHÛDÂ CAMII01

BALAT / FENER

R U V E Y DA
E R E N
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Çıfıt Çarşısı, hiç şüphesiz ki Balat’ın keşfedilmesi gereken 

en ilginç yerlerinden biri. Zamanında Osmanlı tarafından 

yerleştirilen Yahudiler dönemin tek tük ihtiyaçlarına 

karşılık veren çarşılara karşı her şeyin bir arada bulunduğu 

bulunduğu dükkânlar kurmuşlar. Günümüzde ise 

Türk esnaf var. Burada her şey eski usul. Ayakkabı 

tamircisinden şekerciye, kasaptan eczaneye, terziden 

fırına kadar daha pek çok şeyi bulabilirsiniz. 

Çıfıt Çarşısı, TDK sözlüğünde “türlü şeylerin karmakarışık 

bir durumda bulunduğu yer” olarak açıklanmış. Genellikle 

eski kuşak İstanbullular tarafından, bir yerin ya da 

mekânın dağınık durumda olduğunu belirtmek için hâlâ 

kullanılmakta.

Naftalin; Balat’ın tarihî atmosferini taşıyan butik 

diyebileceğimiz güzel bir kafe.

İçeri adım attığınız anda geçmişe gidiyorsunuz. 

Vita yağ kutularında çiçekler, çevirmeli telefon, 

babaannelerimizin evinde gördüğümüz danteller ve 

fincan takımları… Sahipleri çok tatlı olan bu mekânın 

kedileri de meşhur. Nostalji seven bir gençseniz adı 

gibi naftalin kokan bu kafeye uğrayabilir, ıslak kek ve 

kahve eşliğinde vakit geçirebilirsiniz. ☺

02

03

ÇIFIT ÇARŞISI

CAFE NAFTALIN
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Osmanlı İmparatorluğu’nun en yüksek mevkilerinde 

görev almış pek çok baştercüman, Rum, Eflak ve Boğdan 

beylerinin eğitim gördüğü Özel Fener Rum Lisesi ve 

Ortaokulu 565 yıldır eğitim veriyor.

Tarihin en eski ve en görkemli okullarından olan 

yapı 1454 yılında Fatih Sultan Mehmed’in fermanı ile 

kurulmuş. İlk eğitimine teoloji ağırlıklı derslerle başlayan 

okul; 1861 yılından sonra klasik eğitim veren bir liseye 

dönüşmüş. Yapının mimarı Dimadis okulda kullanılacak 

malzemelerinden çoğunu Marsilya’dan getirtmiş. 

Haliç’in en görkemli yapısı olan okul gerek büyüklüğü 

gerek ihtişamı ile görmeniz gereken bir tarihî eser.

Balat’ın pastel renkli şirin evlerini iki sokakta 

görmek mümkün. Bunlardan biri Fener’deki 

Kiremit Sokak, bir diğeri ise Balat’taki Merdivenli 

Yokuş Sokak. Yan yana sıralanmış bu eski evler, 

küçük heykeller ve motiflerle süslü. Fotoğraf 

çekmek ve çektirmek isteyenlerin uğrak 

duraklarından birisi. Bu rengârenk sokakları 

gezebilir, Instagram profilinizi neşelendirecek 

kareler çekebilirsiniz

FENER RUM LISESI

KIREMIT CADDESI

EVLERI

04

05
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12. yüzyılda Pammakaristos kilisesi olarak inşa edilen 

yapı; 16. yüzyılın sonunda yani III. Murad zamanında 

Azerbaycan ve Gürcistan’ın fethiyle beraber zaferin 

şerefine yapı camiye çevrilmiş ve “ Fethiye Camii ” adını 

almış. Ana yapı hâlen cami olarak kullanılmakta, yan 

şapel  ve kiliseyi çevreleyen kemerli yolun bir bölümü 

1949 ve 1983 yılları arasında restore edilmiş. Günümüzde 

Bizans mozaiklerinin sergilendiği bir müze olarak faaliyet 

veren bu yapıyı mutlaka görmelisiniz.

Fatih ilçesinin Balat semtinde konumlanan yapı Türki-

ye’nin ilk cam sanat merkezi.

Mimari olarak bir sıra küfeki taşı, iki sıra da tuğladan 

oluşan tarihî yapının 2005 yılında restorasyonu başlamış 

ve 2008 yılında tamamlanarak ziyarete açılmış. İçerisinde 

cam ve camdan eser, seramik ve seramikten eser, metal 

ve metalden eserler sergilenmekte. Ayrıca, sanat eserle-

rinin yapımı, dekorasyonu, sergilenmesi, alımı ve satımı 

da gerçekleşiyor. Yolu Balat’a düşenlerin mutlaka görmek 

isteyeceği bir mekân. :) 

FETHIYE CAMII

CAMHANE SANAT MERKEZI

İSTANBUL’UN GÖRÜLMESİ GEREKEN NOKTALARINI HER ROTA’DA 

BİRLİKTE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ. BİR SONRAKİ SAYIDA YENİ 

BİR ROTA’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE.

06
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Mood'uma Göre Çal: 
Neşeliyim
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Alexander Rybak 
Fairytale

Cihan Mürtezaoğlu
Martı

Cem Karaca 
Ceviz Ağacı

Vistas
Everything Changes In The End

Fools Garden
Lemon Tree

The Lathums
I’ll Get By 

Adamlar
Tın Tın 

Bob McFerrin
Don’t Worry Be Happy

Foster The People
Pumped Up Kicks

Milky Chance
Stolen Dance 

Amy Macdonald
This The Life

Smash Mouth
All Star 

The Lumineers
Ophelia

BANNERS 
Someone To You

Zaz
Je Veux
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Evdelik
Tarifler

Kapya Biberli Ispanaklı Omlet
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Soğanları yarım daireler şeklinde biraz büyük şekilde 
doğarayalım. Daha sonrasında kapya biberleri uzun 
uzun jülyen biçimde doğrayalım ve tavayı ocağa koyup 
altını açalım. Tava iyice ısındıktan sonra zeytin yağını 
ekleyelim. Doğradığımız soğanları ve biberleri tavaya 
attıktan sonra yaklaşık beş dakika kadar çevire çevire 
pişirelim.  Çok sık karıştırmamaya özen gösterip soğa-
nın alt kısımlarının karamelize olmasına  izin verelim, 
tuzunu ve isteğe göre baharatları ekleyelim. Soğanların 
rengi hafif karamelize olup istediğimiz kıvama geldiği 
aşamada iyice yıkadığımız ıspanak yapraklarını tavaya 
ekleyelim. Ispanaklar hızla su kaybedip küçülen şeyler 
olduğu için çokça koymaktan çekinmeyelim. Ispanak-
lar küçülüp piştikten sonra tüm malzemeleri tavanın 
bir kenarına çekelim ve boş bir alan yaratalım. Bu alana 
protein kaynağımız olan yumurtaları kıralım tam bu 
noktada gluten hassasiyeti olanlar bu tarife karbonhid-

rat eklemek için yumurtaları kırmadan önce içerisine pi-
rinç unu ekleyip çırparak daha sonra bu karışımı tavada 
pişirebilirler. Tavada açtığımız boşlukta kendi hallerinde 
yumurtalar piştikten sonra diğer malzemeler ile karış-
tıralım. Yumurtaları çok pişirmeden biraz kremamsı bir 
kıvam aldıkları zaman tavayı ocaktan alalım. Her ne ka-
dar önemsiz gibi görünse de yemeğe yapacağımız son 
dokunuşlar lezzetini katbekat artırdığından bu kısmı 
atlamayalım. Servis tabağına aldığımız omletin üzerine 
bir tatlı kaşığı tahin ya da varsa susam yağı gezdirelim. 
Yemeklere son anda eklediğimiz asitli bir aroma yeme-
ğin lezzetine ayrı bir boyut kazandıracaktır. Biz de bu 
noktada varsa biraz elma sirkesi ya da limon  ekleyerek 
yemeğin son dokunuşunu yapalım. Görselliğe önem 
veriyorsanız üzerine taze nane ya da maydanoz ekleye-
bilirsiniz. Afiyet olsun. 

Kapya Biberli Ispanaklı Omlet

2 ADET KIRMIZI KAPYA BİBER

2 ADET KÜÇÜK SOĞAN

ISPANAK (SADECE YAPRAK KISIMLARI)

2 - 3 YUMURTA

ZEYTİNYAĞI

TUZ

İSTEĞE GÖRE BAHARATLAR

1 TATLI KAŞIĞI TAHİN

1 ÇAY KAŞIĞI ELMA SİRKESİ YA DA LİMON SUYU

TAZE NANE YA DA MAYDANOZ

MALZEMELER

YAPILIŞI
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Esenler Gençlik Günleri’nin Raporu

Konserlerde Doyasıya Eğlendik! Turnuvalarda Centilmence 
Mücadele Ettik!

Açık Hava Film 
Gösterimlerinde Buluştuk!

Söyleşilerde Başarılı İsimlerle 
Bir Araya Geldik!

Toplamda 100.000’in üzerinde gencimizle beraber; 
Murat Kekilli, Tuğkan ve Resul Aydemir konserlerinde 
en sevdiğimiz şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendik.

Yaklaşık 7500 gencimizin katılımıyla; Uzak Doğu Dövüş 
Sporları, Futbol, Satranç, E-Spor ve Zekâ Oyunları branşla-
rında il geneli turnuvalarda birbirinden heyecanlı maçla-
ra tanıklık ettik.

Binlerce gencimizle; Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Adanış: 
Kutsal Kavga ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 
filmlerini çeşitli ikramlarla açık hava sineması 
konseptinde izledik. 

Binlerce gencimizin katılımıyla; Emre Belözoğlu, Yılmaz 
Vural, Hakkı Alkan, Kahraman Tazeoğlu, Ersin Çelik, 
Ceyhun Yılmaz, Ömer Ekinci ve daha birçok isimle bir 
araya gelerek tecrübe paylaşımında bulunduk.

Mayıs ayında düzenlenen Esenler Gençlik 
Günleri hakkında görüşlerini bizimle paylaş 
lütfen :) selam@aynendergi.comI

19-29 Mayıs tarihleri arasında birincisini gerçekleştirdiğimiz Esenler 
Gençlik Günleri’nde neler mi yaptık? Hepsini tek tek yazmaya 
kalksak dergimizin bu sayısını sadece buna ayırmamız gerekir. 
O yüzden sizler için minik başlıklarla özet geçelim istedik. :)
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“Rota Oluşturuluyor”
Gezileriyle Yollara Düştük!

Aynen Radyo’da Canlı 
Yayınlar Düzenledik!

Gençlik ve Spor Bakanımıza 
NFT Hediye Ettik

Esenler’de Rekor Katılıma 
İmza Attık!

Yüzlerce gencimizle beraber; Trabzon, Mardin, 
Ürgüp, Safranbolu, Edirne, Bursa ve Çanakkale’ye 
düzenlediğimiz “Rota Oluşturuluyor” gezileriyle yollara 
düştük ve Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri 
keşfettik.

Serdar Gökalp, Doğancan Özadlı, Rıza Esendemir, 
Hopdedik Ayhan, Kadir Çetin, Cenk Sarıkaya ve Yasin 
Dallı gibi ünlü radyocuların moderatörlüğü ve Esenlerli 
gençlerimizin katılımıyla onlarca radyo programı 
düzenledik.

Esenler Gençlik Günleri’nde bizi yalnız bırakmayan 
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet M. Kasapoğ-
lu’na, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü NFT Koleksiyonumuzdan eşsiz bir eser hediye 
ettik. 

#EsenlerGençlikGünleri boyunca toplamda 142.050 
gencimizi ağırladık ve sosyal medya üzerinden 
101.500.000 erişime ulaştık. Esenler Gençlik Günleri 
bu kadar güzelse sebebi sizsiniz gençler. Her zaman 
dediğimiz gibi: #BizVarızSizinİçinBuradayız
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BUNLARI 
BiLiYOR
MUSUNUZ?

Eiffel 
Kulesi’nin 

en tepesine 
çıkmak 
için 1792 
basamak 
çıkmanız 
gerekir.

Bir 
okyanusun 

en derin 
yerinde, 

demir bir 
topun dibe 

çökmesi 
bir saatten 
uzun sürer. 

Dünyada 
insan 

başına 
düşen 

karınca 
sayısı bir 

milyondur. 

Bilim 
insanlarına 
göre IQ’nuz 

ne kadar 
yüksekse o 

kadar çok rüya 
görürsünüz. 
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Uyurgezerler 
uyku 

esnasında 
sadece 

gezmezler, 
araba 

kullananı ve 
yemek pişireni 

de vardır. 

Bal bozulmaz; 
o nedenle 3 
bin yıllık bir 

balı bile yemiş 
olabilirsiniz!

İnsanlar 
vücutlarında 

300 adet 
kemikle 

doğuyorlar 
ama yetişkin 
olduklarında 

bu sayı 206 ‘ya 
düşüyor.

Kulaklıkla 1 
saat boyunca 

bir şey 
dinlemek, 
kulaktaki 

bakteri sayısını 
%700 artırır.

Bulunduğunuz 
yerde 

kuşlar uçuş 
yüksekliğini 

azalttıysa 
şiddetli soğuk 

veya fırtına 
yakın demektir.

1 milyon 200 
bin sivrisinek 

ayrı ayrı insanı 
soktuğunda 

ortalama 
bir insanın 

kanının 
tümünü 

tüketebilir.

En fazla asfalt 
yola sahip 
olan ülke 

Fransa’dır. 

Tarantulalar 
hiçbir şey 

yemeden 2.5 
yıl yaşayabilir. 
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02
NO

aynen.dergi

Aynen Dergi
Esenler Belediyesi’nin
Gençlere Hediyesidir.👍

aynendergi.com

capcanlı bir kuştu insan 
kalplerinde.

Cahit Zarifoğlu

“

“

Merhamet


