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Okul döneminin yorgunlukları, bitmeyen ödevler, 
sınav stresleri... Tüm bu yükler omuzlarından kalkacak 
ve bir bulut misali hafifleyeceksin :) Peki ya ne 
yapacaksın? Tabii ki bolca dinleneceksin; belki de bir 
süre hiçbir şey yapmayarak atacaksın yorgunluklarını 
çünkü emek verdin ve hak ettin. Hiçbir şey 
yapmamak kulağa ilginç geliyor değil mi? :) Ama 
herhangi bir suçluluk duymadan, bir sorumluluğun 
olmaksızın uzun uzun dinlenebileceğin bir vakte 
sahip olmak aklına ve vücuduna iyi gelecek. Her 
zerreni ışıl ışıl parlayan güneşin enerjisi ile şarj 
edeceksin. Enerjin %100’e tekrar geldiğinde ise sıra 
yeni maceralara atılmakta. Aynen Dergi Ağustos 
sayısında tüm bu maceralarında sana arkadaşlık 
edecek. İstanbul’dan kalkan Sofya Treni ile Balkanlara 
açılacak, Kuzguncuk caddelerinde sevdiklerinle bir 
yaz akşamının keyfini çıkaracaksın; yollar boyunca 
yazı, güneşin batışını, denizi andıran şarkılar eşlik 
edecek sana; proje ekiplerine katılacaksın ve aktif 
roller alacaksın; yeri gelecek kitaplara gömülecek, 
yüzyıllar öncesindeki kahramanlıklara bizzat şahit 
olacaksın; evinde güzel bir tatlı eşliğinde film 
izleyeceksin. Biz dopdolu bir yaz için yapman 
gerekenleri  “3’ü 1 Arada” formülünün içerisinde 
sakladık. Sayfaları çevir ve formülü uygulamaya koyul. 

Yaz geld i ! 
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YAZ 
TATİLİM

  
3’Ü 1 A

RADA 

OLSUN

Her mevsimin kendi içinde kendine has özelliği 
olduğu gibi insanın ruh hâli üzerinde etkilerinin 
olduğu da söylenebilir. İçinde bulunduğumuz 
yaz mevsimi canlılık, neşe gibi daha olumlu 
duyguları ortaya çıkarırken başka mevsimlerde 
tam zıddı duygular hissedilebilir. Mesela, insanı 
kış ayları ve yağmurlu havalar durgunlaştırır. 
Bazen yataktan çıkmak zor gelir, aktiviteler 
zorlaşır ve yapılabilecekler listesi biraz daha daralır. 
Problemlere daha çok odaklanılır ve fazlasıyla ele 
alınır. İş hayatının ve okulun yoğun olduğu bir 
dönemdir. Rutinlere bağlı kalınır; sabahları aynı 
saatte uyanmak, kahvaltı etmek, okul saati, öğle 
arası, çıkış zamanı derken rutinleşir ve tüm bunlar 
otomatik bir şekilde yerine getirilir. Yağmurla, 
soğukla birlikte evlere ve okullara kapanan insan, 
içine de kapanır ve aslında kendine döner. Vakit 
fazladır, toprak ıslak, ağaçlar kuru, gökyüzü 
sislidir. İnsan belki de en çok bu anlarda düşünür. 
Durma vakti gibi gelse de oysa hayat akıyordur; 
okul, ödevler ve sınavlar hızla peş peşe gelir ve 
insan bu iki hâl arasında gider gelir. Mevsimin 
bahar olmasıyla gökyüzü daha da parlamaya 
başlar, ağaçlarda açmaya başlayan çiçekler 
âdeta umudun simgesi olur. İşte insan da başını 
kaldırmaya başlar, o dönüşümü içinde hisseder, 
biraz daha canlı hissetmeye başlar. O koşuşturma 
içindeyken aydınlığı, havanın ısınmasını içinde 
hissederek tempoya ayak uydurmaya devam 
eder. Bir yandan yorulmaya başlar. O rutinlerin 
yorgunluğu ile yüklendiği; sorumluluklar, 
yapılacaklar, beklenenler, sınavlar hepsi artık 
ağırlaşır, taşınması zorlanır. Tam o sırada ise 
çiçeklerle süslenen kâinat göz kırpar, “Biraz daha 
dayan yaza az kaldı.” Yaz mevsimi gelir hava ısınır, 
kıyafetler incelir ve rutinleşen o döngü için bir süre 
durma vakti gelir. Sınavdan çıkan öğrencinin iyi 
veya kötü üstünden bir yük kalkmış hissetmesi 
gibi artık bir dönem biter. Dersler, sınavlar, okul, 
ödev hepsi kışlık kıyafetler gibi dolaba kaldırılır, artık 
yazlık kıyafetler ortaya çıkar.

Yaz ayları insana hareket ve canlılık katar, 
yapılacaklar listesi genişler. Dışarı çıkmak, arkadaşla 
buluşmak, tatile gitme planları zihinde dönerken 
kişiyi her yerde etkinlikler, atölyeler, spor dalları, 
yaz okullarının olduğu afişler karşılar ve birçok 
seçenek ile karşı karşıya kalır. Uzun süre yoğun 
bir tempodan çıkan kişi bir anda bocalayabilir. Ne 
yapacak, hangisinden başlayacak? Derken onu 

da yapayım,  şunu da yapayım, yatayım evden 
çıkmayayım ya da tam tersi eve girmeyeyim 
derken sonbahar mevsiminin zamanı gelir. 
Kuruyan yaprakların dökülmesi ve kışa hazırlık 
vaktidir. Çoğu insan için nasıl geçtiği anlaşılamaz. 
Ne yaptığını, nasıl geçtiğini sorgulamaya başlar. 
Sona gelmiş kişi ya hiç dinlenemediğini ya da 
hiçbir şey yapamadım, daha yapacaklarım vardı 
pişmanlığını hisseder ve yine iki uç arasında 
kalabilir. 

Koşu parkurunda yarışan sporcular yarış bittiğinde 
önce dururlar. Belki uzanırlar, su içerler kalp 
atışlarının normale dönmesi gerekir, aksi takdirde 
yeniden devam edemezler. İşte yaz tatiline 
giren insanlar da aynen böyledir. Kalp atışlarını 
hissetmeseler dahi vücutları hisseder çünkü 
yorulmuştur. İstemsizce değişen duyguları, kendine 
yönelmesi, koşuşturmaları hepsi yüklenir. Şimdi 
yükü indirme vaktidir. Bu sebeple insan önce 
durmalı ve ne yaşadı, nasıl geçti muhakemesini 
yapması gereklidir. Bu dönem en çok neyle uğraştı, 
neleri yapamadı, neleri yaptı, neler aklında kaldı ve 
en önemlisi şimdi neye ihtiyacı var sorusunu sormalı. 
Kendini tanıma yolculuğu olan bu dünyada kendini 
tanımaya başlayan biri için şu an neye ihtiyacım var 
sorusu çok önemlidir. Çünkü vaktini doğru kullanan, 
yerinde seçim yapan insanlar kendilerinin farkında 
olan kişilerdir. Önce durmaya ihtiyacı olan ancak bu 
ihtiyacını fark etmeyen kişi aynı tempoyu yazın da 
devam ettirdiği takdirde yeni döneme yine yorgun 
başlar. Oysa şimdi maç bitti ve durma zamanı. 
Durma zamanın süresi ise herkes için farklı olabilir. 
Durma vaktinden sonra bu yaz neler yapmak 
istiyorum, hangilerini öncelemeliyim soruları ile liste 
çıkarılabilir. Aktivitelerin ise kategorilere ayrılması 
daha sağlıklı ve dengeli bir dağılıma yardımcı 
olur. Çünkü sadece eğlenme odaklı planlar eksik 
kalabilirken, sadece öğrenme-eğitim odaklı planlar 
fazla gelebilir, sadece dinlenme ve boş durma odaklı 
planlar ise pişmanlık getirebilir. Ayrılması gereken 
bu kategoriler ise; eğitim-başarı içeren etkinlikler 
evde sorumlulukları içeren, dersler, kitap okuma 
gibi, diğer kategori vücut sağlığını destekleyen spor, 
yüzme, yürüyüşler, bir diğeri ise iletişim-sosyalliği 
artıran ve son olarak eğlenmesini sağlayacak 
aktiviteler kategorisi şeklinde 4 gruba ayrılabilir. 
Böylelikle bu dengeli planlama insanın ihtiyacı olan 
kaynakları her yönden karşılamasını sağlar. 
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Röportaj

TÜRK FUTBOLUNUN 
YILDIZ İSMİ, MEDİPOL 
BAŞAKŞEHİR’İN TEKNİK 
DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU 
İLE DOPDOLU BİR SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK. 

BAŞARILI 
FUTBOL 
KARIYERINDEN 
TEKNIK 
DIREKTÖRLÜĞE:

EMRE
BELÖZ-
OĞLU
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Fenerbahçe’de başlayan teknik direktörlük 
kariyeriniz Medipol Başakşehir’de devam ediyor. 
Göreve başladığınız tarihten itibaren Medipol 
Başakşehir, öncesinde kötü bir durumda olmasına 
rağmen en fazla puan toplayan ikinci takım oldu. 
Bunu takımınız ile birlikte nasıl başardınız?

Baktığınızda ülkemizde çok başarılı teknik adamlar 
yetişiyor. Ben de bunlardan biri olmak için çaba sarf 
ediyorum. İyi ve hazır bir takıma geldim. Geçmişte 
Avrupa kupaları ve şampiyonluklar kazanmış, benim 
eski futbolculuk dönemimde de beş senemi geçirdiğim 
çok önemli bir kulüp Başakşehir. Birbirimizi tanıyoruz, 
birbirimize iyi geliyoruz. Ben de elimden geldiğince 
kendi ekibimle beraber bir oyun inşa etmeye çalıştım. 
Oyuncu arkadaşlarımız da buna çok iyi reaksiyon 
gösterdiler. İyi bir birliktelik oldu. Az önce belirttiğim 
gibi Başakşehir bana, ben Başakşehir’e iyi geliyorum 
diye düşünüyorum. Çok şükür Avrupa Kupaları hedefine 
ulaştık. Kendi potansiyelimizin bir 10 puanlık gerisinde 
kalsak da emeği geçen herkese teşekkür ederim. 
Herkesin emeğine sağlık.

Peki daha önce “Bu takıma sezon başında gelseydim 
çok daha farklı olurdu, şampiyon olabilirdik.” gibi 
düşünceler aklınızdan geçti mi?

Ben o tarz bakmıyorum. Ben her şeyin kader kısmet 
olduğunu düşünüyorum. Benden önce de çok değerli 
bir teknik adam vardı: Aykut Hoca. Türk futbolunda 
şampiyonluk yaşamış, kupalar kaldırmış çok değerli 
biri. Ben de elimden geldiğince kendi birikimlerimi 
sahaya yansıtmaya çalışan genç bir teknik adamım. Her 
şey kader kısmet. Bizim de nasibimiz böyleymiş. Allah 
çalışanın her zaman yanında olur, diye inandığımızdan 
işimize sımsıkı sarıldık. Bildiğimiz tek şey de zaten 

futbol. O yüzden elimizden geldiğince onu yapmaya 
çalışıyoruz.

Türkiye Süper Ligi’ni Avrupa ile erken açacaksınız, 
daha önceki tecrübelere göre Avrupa ile ligi erken 
açan takımlar daha sonrasında sıkıntı yaşayabiliyor. 
Sizin için bu durum dezavantaj oluşturacak mı? 
Yeni sezonda Medipol Başakşehir’in hedefi ne? Biz 
Medipol Başakşehir’i şampiyon olarak görebilecek 
miyiz?

Erken başlamanın avantajları ve dezavantajları farklı 
biçimlerde karşımıza çıkıyor futbol takımlarında. Biz 
bunu minimalize etmek istiyoruz, çünkü iyi bir kadro 
kurduk ve birlikte devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız 
aramızdan ayrılıp yeni arkadaşlar aramıza katılacak. 
Yakın zamanda planlama ile ilgili bir çalışma yaptık. 
Kolay bir sezon olmayacak. Bu sene Trabzonspor 
şampiyon oldu. İyi bir kadro kurdular, tebrik ederim. Bu 
ligde yine bizim hedefimiz ön tarafa oynamak olacak 
ve bunu yapmak kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük takımlarla mücadele 
etmek kolay değil. Hem oyuncu yapısı olarak hem 
de camia geçmişlerine bağlı olarak. Biz de onlarla 
mücadele etmeye çalışacağız.   

Anadolu futbolu son dönemde Trabzonspor’u 
da katarsak üç büyüklere karşı bir yükselişte. 
Siz Anadolu’da kalitenin yükselmesini nasıl 
yorumluyorsunuz?

Bence Anadolu’daki takımlar geçmişe göre daha iyi 
yönetiliyor. Her takım için bunu söyleyemem ama şu an 
büyük takımlarla mücadele etmeye çalışan takımların 
çoğu iyi yönetiliyor. İyi oyuncular getiriliyor ve iyi 
teknik adamlar var başlarında. Bence böyle bir fark var 
geçmişe göre ama yine de tabii ki büyük takımlar kadar 

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, 
TRABZONSPOR GİBİ BÜYÜK TAKIMLARLA 
MÜCADELE ETMEK KOLAY DEĞİL. HEM 
OYUNCU YAPISI OLARAK HEM DE 
CAMİA GEÇMİŞLERİNE BAĞLI OLARAK. 
BİZ DE ONLARLA MÜCADELE ETMEYE 
ÇALIŞACAĞIZ.   
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güçlü olmak kolay değil, çünkü 100 senelik takımlardan, 
camialardan bahsediyoruz, kitlelere bu anlamda öncü 
olmuş camialardan bahsediyoruz. Onlarla mücadele 
etmek bir alışkanlık ve geçmiş istiyor. Bunu oluşturmayı 
da Anadolu kulüpleri görev edinirse inşallah başarılı 
olmaya devam ederler. 

Transferlerle ilgili biraz merakımızı giderir misiniz?

Ben hiçbir zaman isim vermedim biliyorsunuz ama 
elimizdeki mevcut kadro güçlü bir kadro, bunu daha 
da güçlendirecek kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. 
Oynatmak istediğimiz dominant ve zor bir oyun var. 
Bu oyuna alışkanlık kazanmış bir grubumuz var. Buna 
destek verip kalitemizi artıracak üç ya da dört oyuncuyu 
içeriye katmak istiyoruz.

Medipol Başakşehir; Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş gibi büyük takımlardan ayrılan oyuncuların 
tercihidir. Yine böyle bir transfer söz konusu mu?

Kaliteli oyuncuların gelmesi için hem ülkemize hem 
Türk futboluna faydası olması adına şartları zorlayacağız. 
Bu sene devre arasında yaptığımız oyuncu transferleri 
de çok önemli isimlerdi. Mesela, Trezeguet’nin çok ciddi 
katkısı oldu. Büyük takımların tekliflerini de değerlendirse 
oralara da devre arası gidebilecek bir oyuncuydu ama 
Başakşehir’i tercih etti ve çok da iyi işler yaptı.

Başakşehir nokta transferler konusunda çok 
başarılı. Beş oyuncudan belki en fazla bir tane fire 
vermişsinizdir. Bunun sırrı nedir?

Transfer nasip kısmet işi. Bazen çok beklentinizin olduğu 
bir oyuncudan karşılığı alamazsınız. Bazen de çok daha 
az beklentiyle gelmiş oyuncudan çok daha büyük 
verim alırsınız. Transfer biraz daha takıma ve o kültüre, 
takımın oyun sistemine ayak uydurabilme ile —verim 
alma anlamında— hızlanabiliyor. Trezeguet, Emre, Salih 
gibi isimlerden verim aldık, hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.
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Türk futbolunda önemli gelişmeler 
oluyor ama voleybol, basketbol gibi 
branşlarda elde ettiğimiz zirveyi 
futbolda kazanamıyoruz. Futbolu nasıl 
kalkındırabiliriz?

Zaman zaman Türk futbolunun geliştiğine, 
millî takımımızın başarılı olduğuna hep 
beraber şahit olduk. O kadar da ah vah 
edecek bir durum yoktu futbol adına ama  
gerçekçi olmak lazım voleybolda, basketbolda 
çok daha başarılı bir ülkeyiz. Bunun da 
altında bence eğitim ve altyapı yatıyor. Bu 
branşlardaki yönetici profillerinin de bence 
değeri ve önemi var. Baktığınızda Voleybol 
Federasyonu başkanımızın emeklerine, aynı 
zamanda Hidayet Başkan’ın emeklerine 
kulüp anlamındaki başarılarda sorumlulukları 
var. Millî takımlardaki başarılarda zaten 
federasyonların bir numaralı etken olduğunu 
düşünüyorum ama Türk futbolunun ah 
vah hâlde olduğunu da düşünmüyorum. 
Gelişeceğiz, değişeceğiz ve gerçekten ehil 
ve liyakat sahibi olan insanlar görevlere 
geldikçe ben bu düzenin de Türkiye’deki 
futbol seviyesinin de gitgide yükseleceğine, 
Avrupa’daki kulüpler ile yarışabilecek, kupalar 
getirecek, ülkemizdeki insanları sevindirecek 
süreçleri yapabileceğimize inanıyorum yani 
ümidim var. 

Millî takım ile devam edelim. Dünya 
Kupası’nda yokuz ama Avrupa Kupası için 
yeni bir başlangıç yapacağız. Çok tecrübeli, 
millî takımda kaptanlık yapmış şimdi ise 
teknik adam olarak millî takımımızı nasıl 
yorumluyorsunuz? Son kadro ile de yorum 
yapabilirsiniz.

Kadro üzerinden değerlendirme yapmak 
doğru değil, sonuçta oranın bir teknik 
adamı var.  Millî takımımız da olsa tabii 
ki gönlümüzde belli başlı bazı oyuncular 
var. Ben kendi takımımdan da mutlaka 

bir iki oyuncunun millî takıma gitmesini 
isterdim ama destek olmamız gerekiyor diye 
düşünüyorum.  Biraz önce söylediğim gibi 
bizim bir tane ülkemiz var, sahip çıkmamız 
gereken bir tane de millî takımımız var 
futbolda.  Onların yanında olmak, destek 
olmak bizim bence başlıca görevimiz.  Ben 
de bir teknik adam olarak tabii ki oyuncu 
tercihlerini bazen eleştirebilirim, o da teknik 
adamı üzmeden, kırmadan. Saygı göstermek 
lazım. Kendilerinin de oynatmak istediği bir 
oyun var. Ona göre oyuncu tercihi yapıyorlar. 
Millî takımımızın iyi bir jenerasyonu var. Genç, 
tecrübeli, birbiriyle harmanlanmış bir ekip 
var ortada. Yeni bir başlangıç yapmak istedi 
Hamit Altıntop, ona da başarılar diliyorum. 
O da ülke futboluna yıllarca hizmet etmiş 
Avrupa’da ülkemizi temsil etmiş, Avrupa’da en 
iyi takımlarda oynarken bile Türk Millî Takımı’nı 
tercih etmiş çok değerli bir insan. Spor 
yöneticiliği anlamında bence çok önemli işler 
yapıyor. Bu anlamda onların vermiş olduğu 
kararlara saygı duymak bizim görevimiz.

Kariyer anlamında hayal ve hedefleriniz 
nedir? En yüksek nereyi görüyorsunuz 
hedef olarak?

Ben her şeyin bir kader olduğunu 
düşünüyorum. Mutlaka çalışmamız gerekiyor. 
Kadere teslim olmak gerekir ama gayrete 
de âşıktır kader. Bu anlamda herkesin kendi 
mesleğini icra ederken çok çalışmayı elden 
bırakmaması ama bir işi olmuyorsa ona 
teslim olması gerekiyor. Futbolculukta da 
böyle yaptım, teknik adamlıkta da. Elimden 
geldiğince limitlerimi zorlayacağım. Karşılığı 
olur veya olmaz, bunu hep beraber göreceğiz. 
Hedefim futbolculuktaki gibi önce nasyonel 
hedefler, sonra internasyonel hedeflerim var. 
Bunları başarmak adına çok çalışacağım ama 
sözümün başında söylediğim gibi her şey 
kader kısmet. Biz çalışacağız, ondan sonra olur 
olmaz Allah’a tevekkül edeceğiz. Göreceğiz.

Röportajı
izlemek için
QR okutunuz.  aynenderg i .com I  9
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Diş hekimliği bölümünü seçerken her ne 
kadar detaylı araştırma yapmış ve isteyerek 
seçmiş olsam da bölüme başlar başlamaz 
fark ettiğim şey seçtiğim bölümün ne 
kadar farklı beceriler gerektirdiği oldu. 
Okuduğumuz bölüm teorik anlamda 
tıp dersleri ile kesişen, pratik alanda bi 
heykeltıraşın sanat becerisini gerektiren 
ve gerektirdiği malzemelerin masrafı 
açısından da mimarlığı andıran bir bölüm. 
İnsanla muhatap olmayı gerektiren 
bir meslek olan diş hekimliğinin en 
güzel yanı hastaya direkt müdahale 
ederek şifa olabilmek ve tedavinin 
başında ve sonunda hastadaki değişimi, 
memnuniyeti görerek tatmin olma hissi. 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni seçmemdeki 
en büyük etken okulun konumunun 
merkezî olması ve İstanbul'daki 
diğer sosyal ve eğitici imkânların 
ulaşılabilirliğiydi. Tadilat nedeniyle birinci 
sınıfta okulun arkasındaki prefabriklerde 
başladığımız eğitimimize şu anda tarihî 
binada amfilerde devam etmekteyiz. 
Okulun bazı kısımları hâlâ restorasyon 
aşamasında, yakın zamanda bitmesini 
umuyoruz. 4. ve 5. sınıfta ise Sultanbeyli'de 
bulunan ağız ve diş hastanesinde 
eğitimimize devam edeceğiz.

Hukuk okumaya başladığımda fark 
ettiğim ilk şey hukukun ne kadar hayatın 
içinden olduğuydu. Hukuk, genel 
anlamda bir insanın doğumundan 
ölümüne, hatta ölümünden sonra da 
ilişkilerini düzenleyen ve haklarını koruyan 
bir alan. Hukukta özelleşmek adına 
da ticaret, fikrî mülkiyet, sözleşmeler 
hukuku gibi birçok alan bulunmaktadır. 
Üniversite sonrasında  gerekli sınavlara 
girip stajları tamamlayarak avukat, hâkim, 
savcı, akademisyen gibi meslek alanlarına 
uzmanlaşılabilir. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ise Türkiye’nin en iyi hukuk fakülteleri 
içerisinde, çok geniş ve yetkin bir 
akademik kadroya sahip. 2 yıldır süregelen 
tadilat nedeniyle dersler farklı fakültelerde 
devam etmekte fakat 1 yıl içerisinde 
bitmesi planlanıyor. Normal dönemde ise 
dersler İstanbul’un en güzel noktasında 
yer alan Beyazıt merkez kampüste, 
üniversite okuduğumuzu en derinden 
hissedebileceğimiz tarihî kampüslerde 
işlenmekte. Bu nedenle okul içerisindeki 
sosyal aktiviteler tatmin edici düzeyde 
olmasa da okul dışında öğrencilerin 
kendilerini her alanda geliştirmesi ve 
sosyalleşmesi mümkün oluyor.

Sevde Koçyiğit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Diş Hekimliği 

Zeynep Ünal
Istanbul Üniversitesi
Hukuk
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Yapay zekâ ve veri mühendisliği, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2020 
yılında ilk öğrencilerini almış yeni bir 
bölüm. Bölümde yazılım ve matematik 
ağırlıklı dersler bulunuyor. Bilgisayar 
mühendisliğinden farklı olarak donanım 
dersleri bulunmuyor. Peki bu bölümden 
mezun olduğunuzda neler yapabilirsiniz? 
Yapay zekâ günümüzde her alanda 
kullanılmaya başladı. Sesli asistanlardan 
yüz tanıma sistemlerine, otonom 
araçlardan robotlara pek çok alanda yapay 
zekâ uygulamaları kullanılıyor. Ülkemizde 
ve yurt dışında bu uygulamalar üzerine 
çalışan birçok Startup şirketi olduğu gibi 
büyük şirketlerde de bu uygulamalar 
kullanıyor. Bilinen online alışveriş 
şirketlerinde veri mühendisi olup öneri 
sistemleri üzerine çalışabilirsiniz.

Zeynep Begüm Aktan
Istanbul Teknik Üniversitesi
Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü en eski 
tartışmalardan olan toplumun en iyi nasıl organize 
edileceği sorusundan başlayarak dört temel alt branşa 
sahip bir disiplindir. Bu dört temel alanlar: Karşılaştırmalı 
Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Türkiye Siyaseti ve Siyaset 
Felsefesi’dir. Bu alt branşlarda çeşitli yöntemlerle 
verilen eğitimlerle öğrencinin entelektüel bir birikim 
ve interdisipliner bir yorumla hem geçmişten gelen 
hem de günümüzde ortaya çıkan sosyal dilemmalara 
bir cevap verme biçimi öğretilir. Boğaziçi Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü verdiği 
akademik yetkinliğin yanı sıra ekonomi ve işletmeden 
alma imkânı sunduğu dersler vasıtasıyla öğrencilerini 
iş hayatına, sivil topluma ve yönetim kademelerine 
de hazırlar. Benim bölümümle ilgili en sevdiğim 
şey alandaki en temel metinleri deneyimli hocalarla 
beraber tartışma imkânı bulmak ve her geçen gün 
ufkumun genişlediğini hissetmek olabilir. Sürekli güncel 
siyasi tartışmaları teorik bir perspektiften tartışmak bir 
taraftan entelektüel anlamda bakış açımı geliştirirken 
diğer taraftan da pratik anlamda yönetimle ilgili “Neler 
yapabilirim?” sorusunu sürekli canlı tutmamı sağlıyor.

Helin Yaren Ekmen
Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset ve Uluslararası Ilişkiler

Medya ve İletişim Bölümü değişen dünya dinamiklerine en uygun bölümlerden biri. Günümüzde artık her şey 
görsel iletişim/tasarım odaklı olduğundan bu alanı direkt olarak bir bölüm olarak okuyabilmek büyük bir avantaj. 
Bu noktada güncel hayata yönelik çalışma yapmak isteyen kişilere uygun bir bölüm olduğunu düşünüyorum. 
Öte yandan, bölüm içeriği aslında zannedildiğinden daha kapsamlı. Sinema-Gazetecilik-Halkla İlişkiler olarak 
üçe ayrılan Medya ve İletişim Bölümü, tercih edildiği takdirde birçok alana hizmet ediyor ve bu sayede geniş bir 
çalışma alanı sunuyor. Teorik derslerin yanı sıra teknik derslerde de bölümü tercih eden öğrenciyi de çok yönlü 
bir donanıma ulaştırıyor.

Hannenur Açıkgöz
Ibn Haldun Üniversitesi
Medya ve Iletişim
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Hayatın her noktasına dokunan psikoloji; klinik, sosyal 
ve bilişsel psikoloji; gelişim psikolojisi ve sinirbilim 
gibi birçok alanı da içinde barındıran ve sunduğu 
çeşitlilikle öğrencilerin lisans yıllarından itibaren farklı 
alanlarda gelişmesine fırsat tanıyan bir bölümdür. 
Psikoloji öğrencileri mezun olduklarında yüksek lisans 
yaparak klinik psikolog olabildikleri gibi diğer alanlarda 
akademide ilerleyebilir, şirketlerin insan kaynakları 
ofislerinde çalışabilir yahut psikolojinin engin doğasının 
kesiştiği farklı birçok alana da yönelebilirler. Sunduğu 
bu çeşitlilikle psikoloji bölümü; insan zihninin nasıl 
çalıştığını, yaşam boyu gelişimi ve bu gelişimde ortaya 
çıkan problemleri, insanlar arası ilişkilerin dinamiklerini 
öğrenmeye meraklı ve birebir insanla muhatap olarak 
fayda sağlamayı isteyen kişileri mutlu ve tatmin edecek 
bir bölümdür.
Ben de psikoloji okumak isteyen birçok öğrenci gibi 
psikolojiyi klinik psikolojiden ibaret sanıyordum. Ancak 
psikoloji; sosyal, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi ve 
sinirbilim gibi birçok alanı da içerisinde barındıran bir 
bilim. Bu alanlardan aldığım çeşitli dersler sayesinde 
insan zihninin çalışma prensiplerinden insan 
ilişkileri arasındaki dinamiklere, yaşam boyu gelişim 
serüvenimizden mental sağlığımızı olumsuz etkileyen 
faktörlere uzanan bir keşif yolculuğuna çıktığımı 
hissediyorum. Psikoloji okumanın bence en güzel 
yanlarından biri, sıradan görünen insan olma sürecinin 
aslında ne kadar büyüleyici olduğunu görme fırsatı 
bulabilmek. Bir diğer güzel yanı ise kazandırdığı bakış 
açısının size hayatınız boyunca eşlik edecek olması, 
ister klinik psikolog veya akademisyen olarak bu keşif 
sürecine devam edin ister psikolojinin dokunduğu 
başka bir alanda ilerleyin...

Bu yolun diğer hepsinden eşsiz olduğunu 
hissetmediğim hiçbir an yok diyerek başlayayım. 
Tıp Fakültesi zor bir bölüm klişesine inanmadığım, 
üniversite sınavı gibi bu da abartılıyordur, 
dediğim günlere selam etmek isterim. Çünkü 
gerçek mânâsıyla çokça mesai isteyen, düzenli 
bir çalışma sistemine, sağlam bir psikolojiye, 
fedakârlıklara ve severek yapılmaya ihtiyaç duyan, 
sınav dönemlerinde sık sık “Yeter, nereden 
seçtik bu bölümü?” dedirten bir bölüm. Tüm 
bunlara rağmen neden seçtik? İnsanı bilmek 
anlamak anlamlandırmak, yepyeni bir evrenin 
kapılarını açmak, artık rastlaması zor olan o hayret 
duygusunu iliklerine kadar hissedebilmek, hep 
baktığın ancak görmediğin şeyleri keşfetmek, 
sorduğun soruların cevaplarını bulmanın verdiği 
haz tüm zorlukların önüne geçebilir. Hayatı ve 
kendini anlamlandırabildiğin, mutlu ve tatmin 
edici bir ömür sürebilmekten ötesi var mı? 
Bilemiyorum. 
Mektebi Tıbbiye-i Şahane’mize gelirsek, Türkiye 
tarihinin ilk tıp fakültesi olmasının verdiği köklülük 
ile aile geleneğini sürdüren akademik kadrosu ve 
eğitiminin kalitesi elbette en öne çıkan özelliği. 
Bunun yanında sadece Doktor değil Hekim, 
“Hikmet sahibi, bilge, filozof.” olmaya verdiği 
öneme vurgu yapmak gerekir. Herkesin ilgi 
alanına göre kendini geliştirebileceği onlarca 
kulübünün olması İstanbul Üniversitesi’nin en 
aktif fakültesinin tıp fakültesi olması ve hatta 
tarihe adını yazdıran, herkesçe tanınan onlarca 
mezununun olması belki de bu sebepledir. 
Ayrıca diğer fakültelerden ayrı Çapa’da bulunan 
okulumuz;  keyifli vakit geçirebileceğiniz, saygı 
sevgi ve samimiyetle sarmalanmış, abartılmaya 
değecek öğrencileriyle “nerede olduğun değil, 
kiminle olduğun” lafını en geçerli kılan yer 
fikrimce.

Esra Nur Yavuz
Boğaziçi Üniversitesi
Psikoloji

Sena Kurt
Istanbul Üniversitesi
Çapa Tıp
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Itrî’yİ
Sevmek 
İçİn 
10 Neden!

“BİZİ TOPLAYAN DEHA” 

E R C A N
Y I L M A Z

DAHİ

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 25 Ekim - 10 Kasım 
2011 tarihlerinde gerçekleşen 36. genel konferansında 
2012 yılını “Itrî’yi Anma Yılı” ilan etmiştir. Yahya Kemal,  
“Öz Musikimizin Pîri”, “Şafak vaktinin cihangiri” olarak 

nitelendirdiği Itrî’yi, şiirinde şöyle anlatır:

“Büyük Itrî'ye eskiler derler,
Bizim öz musikimizin piri;
O kadar halkı sevk edip yer yer,
O şafak vaktinin cihangiri,
Nice bayramların sabah erken,
Göğü, top sesleriyle gürlerken,
Söylemiş saltanatlı Tekbir’i.

Ta Budin'den Irak’a, Mısır'a kadar,
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hür esen rüzgâr,
Ses götürmüş bütün baharlardan.
O dehâ öyle toplamış ki bizi,
Yedi yüz yıl süren hikâyemizi
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.”
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Itrî, Klasik Türk Müziği’nin 
kurucusu kabul edilir. 

Kendinden sonra gelen 
bütün bestekârları etkilemiş 
ve bir ekol olarak Türk müzik 
tarihine adını altın harflerle 

yazdırmayı başarmıştır.

Itrî, günümüzde kılınan 
teravih namazını ve öğle ezanı 

formunu düzenleyen kişidir.

Türk musikisinin cami, tekke ve 
klasik musiki alanlarında peşrev, 

saz semaisi, kâr, beste, semai, 
ayin, na’t, durak, tevşih, tekbir, 

salâ ve ilahi olmak üzere hemen 
her formunda eser vermiş nadir 

sanatkârlarından olan Itrî’nin 
eserleri alışılmışın dışında bir 

melodi örgüsüne sahiptir. 

Itrî, Türk musikisinin 
tartışmasız en büyük zirvesidir. 
Fetihte Fatih, mimaride Sinan, 

denizde Barbaros neyse, 
musikide de Itrî, odur.

 Itrî, Türk tarihine damga vurmuş büyük bir isimdir. 
Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti,  1 Ocak 2009 

tarihi itibarıyla tedavüle giren 100 TL’nin arka 
yüzünde, “notalar, kudüm, ud gibi enstrümanlar” ve 
“ney üfleyen Mevlevî derviş” figürü ile birlikte Itrî’nin 

portresine yer vererek bu büyük sanatkâra vefa 
göstermiştir.

Neva Kâr, Buhûrîzâde Mustafa 
Itrî’nin kâr formundaki eseridir. 

Bu eser, bütün Klasik Türk 
Müziği repertuvarının en 

değerli eserlerinden biri olarak 
kabul edilir. Neva Kâr, birçok 

şiire konu olacak kadar şöhret 
bulmuş ve musiki erbabı 

arasında çok sevilmiştir. Bu 
beste, Türk müziğinin en yetkin 
eseri kabul edilir.  Kâr’ın sözleri 
ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî’ye 

aittir. Yine Segâh Yürük 
Semaisi olan “Tûti-i mûcize-

gûyem ne desem lâf değil” çok 
bilinen ve seslendirilen diğer 

meşhur eseridir. Eserin güftesi 
Nefî’ye aittir.

Itrî hezârfendir. Birbirinden 
farklı alanlarda meziyet 

sahibidir. Hânende, hattat, şair, 
hafız, bestekâr ve neyzendir. 

1000’e yakın bestesiyle bu 
alanda erişilmesi güç bir 

rekora imza atmıştır.

Itrî sadece musikiyle 
ilgilenmemiştir. Toprak, bağ 

ve bahçe işlerine de kafa 
yormuştur. Öyle ki, bizzat 
kendi yetiştirdiği ve kendi 
adıyla anılan “Mustabey 

Armudu” o kadar çok 
beğenilmiştir ki İstanbul 

pazarlarının en çok aranan 
ve en çok satılan meyvesi 

olmuştur.

Itrî, asırlardır dillerden 
düşmeyen Segâh 

Tekbir ve Segâh Salât-ı 
Ümmiye’nin bestekârıdır. 

Türk Müzikolojisi’nin 
kurucularından kabul edilen 
Rauf Yekta Bey,  “Musikimizin 
tüm besteleri kaybolmuş olsa 

bile, sadece Tekbir bestesi 
sayesinde segâh makamını ve 
tüm musikimizi yeniden inşa 
edebiliriz.” diyerek Itrî’nin ne 
kadar önemli bir iş yaptığını 

anlatmak istemiştir.

01

06

07
08

10

09

Itrî, sanatkârlığı ile döneminin 
padişahı Sultan IV. Mehmed 
ve Kırım Hanı I. Selim Giray 

tarafından büyük saygı 
ve itibar görmüştür. Bu 

dönemlerde kendi isteği ile 
alanı ile hiç ilgisi olmayan 

esirciler kethüdalığı görevini 
yapmıştır.  
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Bilim Kurgucunun 
Seyir Defteri | 3

Ü M I T  YA Ş A R 
ÖZ K A N

H. G. WELLS:

BİLİM, KORKU VE UMUT

1866 19
46
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İlkokulda H. G. Wells’in Zaman Makinesi kitabının 
kapağının beni nasıl çarptığını hatırlıyorum: Maymuna 
benzeyen vahşi yaratıkların esir aldığı uzay kıyafetli bir 
adam. Bu tanışmayla birlikte artık Jules Verne’inkine 
benzemeyen başka bir bilim kurgu âlemine geçiyordum. 
Tabii bu görselin üzerindeki etkisini yıllar sonra 
anlayabildim. Aşina olduğum Jules Verne kitaplarının 
kapaklarından daha vahşiydi, daha karanlık bir maceraya 
çağırıyordu sanki. Çocuk aklımla sezebildiklerim çok 
da isabetsiz sayılmazdı aslında. Verne’in hikâyeleri 
heyecanlıydı ama istisnai örnekler dışında bunlar 
iyimser hikâyelerdi. Bu istisnaların en vurucusu olan 20. 
yüzyılda Paris yayıncısı Hetzel tarafından fazla karamsar 
bulunup basılmayacak, bu roman ancak 1990’lara doğru 
arşivden çıkarılıp okurlara ulaşabilecekti. Pek de iç açıcı 
olmayan bu fütüristik hikâyenin Verne’in kariyerine ve 
okur nezdindeki itibarına zarar vermesinden korkmuştu 
Hetzel. Verne büyük keşifler ve teknolojik girişimler 
çağının heyecan verici yüzünü gördü ya da görmeyi 
tercih etti, kim bilir belki yayıncısının yönlendirmesi 
olmasaydı o da başka türlü kurgular geliştirecekti. 
Verne’den otuz sekiz yıl sonra doğan H. G. Wells ise 
yaklaşan büyük yıkıma ve daha ötesindeki karanlığın 
içine bakmaya cesaret etti. Böylece bilim kurguda ve 
insanlığın hayal gücünde yepyeni bir çığır açtı.

Wells biyoloji eğitimi almıştı, sahip olduğu bilimsel 
donanım, romanlarını yazarken güçlü bir bilişsel 
arka plan kurmasını sağlıyordu. Fakat bu noktadan 
sonra spekülasyonlarını cüretkârca genişletiyor 
hatta fantastiğe doğru açılmaktan geri durmuyordu. 
Verne, onun bu tutumunu fazla pervasız bulduğu için 
‘Uyduruyor’ demekten kendini alamayacaktır. Örneğin, 
1895’te basılan Zaman Makinesi önce okuru zamanın 
dördüncü boyut olduğuna ve insanın zamanda tıpkı 
mekânda olduğu gibi hareket edebileceğine ikna 
etmeye çalışır. Sonraki aşamada okur artık gizemli 
zaman yolculuğu macerasına hazırdır. Zaman yolculuğu 
düşü efsane, masal ve kıssalara kadar uzanır. Wells’ten 
önce bu düşü işleyen yazarlar da yok değildir ama 
Wells, bu düşü alır ve ondan bilim kurgu edebiyatının 
en özgün imgelerinden birini çıkarır. Zaman 
yolcusu yüz binlerce yıl sonrasına gidecek ve 
insanoğlunun neye 
dönüştüğüne hayret 
ve dehşetle şahit 
olacaktır. Wells hemen 
bütün bilim kurgu 
anlatılarında insanlığın 
sosyal ve politik 

meselelerine kafa yorar, okurlarını mevcut durumu 
sorgulamaya kışkırtır. Zaman yolcusunun karşılaştığı 
insanlık ırkları, bugünkü sınıf hiyerarşisinin yüz binlerce 
yıl sonra varabileceği ürkütücü, trajik bir manzarayla 
yüzleştirir okuru.

Dünyalar Savaşı da içerdiği kötücül, istilacı uzaylılar 
fikriyle bilim kurguda bir ilktir. Kana susamış Marslı 
istilacıların arkasında da aslında Wells’in abisiyle 
bir diyaloğu ve bu diyalogdan çıkan bir soru vardır: 
Sömürgeci İngilizler dünya dışı sömürgeci bir üstün 
güçle karşılaşsalar ne olurdu? Bu soru dünya savaşlarına 
giden yolu açmıştır. Dünyalar Savaşı’nda, Endüstri 
Devrimi’ni gerçekleştirmiş sömürgeci Batı toplumları 
kendilerinden daha gelişmiş silahlara sahip işgalci bir 
gücün karşısında aciz kurbanlara dönüşürler. 1898 
yılında basılan romanda Marslı işgalinin sebep olduğu 
korkunç yıkım manzaralarıyla karşılaşırız. Maalesef 
romanda tasvir edilen bu yıkım dünya savaşlarında 
gerçeğe dönüşecektir. Wells, aklın ve bilimin dünyayı 
daha mamur, yaşanabilir bir yer yapabileceğine inanır. 
Ama öte yandan bilir ki insanoğlu, tekniğin muazzam 
gücüyle dünyayı yerle bir edebilir; okurlarını bu ihtimale 
karşı uyarır sürekli Wells. Doktor Moreau’nun Adası ve 
Görünmez Adam bilim kurguda çılgın bilim adamı 
olarak bildiğimiz figürün iki güçlü ve unutulmaz 
örneğidirler. Görünmez Adam’ın kahramanı Dr. Griffin’in 
icadı hem kendinin hem de yakınındaki insanların 
felaketi olacaktır. Görünmez Adam zamanla sinemanın 
korku ikonlarından birine de dönüşecektir. Doktor 
Moreau’ysa hayvanlar üzerinde korkunç deneyler yapan 
çılgın bir bilim insanıdır. Wells, Doktor Moreau’nun 
Adası’nda sadece basit bir korku hikâyesi anlatmaz, aynı 
zamanda insanın diğer varlıklarla kurduğu hiyerarşik 
ilişkiye dair sarsıcı sorular sorar.

Verne’den farklı olarak öngördüğü tankların, savaş 
uçaklarının, atom bombasının yaşarken kurgu olmaktan 
çıktığına şahit olur Wells. Sorumlu bir entelektüel olarak 
dünya barışına katkı sağlamak için siyasi liderlerle 
görüşür. Sadece korkulu kurgular üretmez, ütopyalar 
da tasarlar. Senaryosunu yazdığı 1936 tarihli “Things 

To Come” filminde savaşın yıkıp 
yaktığı bir dünyayı, kıyametten 
sonra barbarlığa dönen insanlığı 
ve bilim insanlarının yeniden 
kurduğu medeniyetin uzaya açılan 
kahramanlarını anlatır. Çünkü 
insanlığın umuda ihtiyacı vardır.
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Merhaba Cemal Bey öncelikle 
nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? 
Çocukluğunuzu, eğitiminizi, 
sanatınızı sizlerden dinlemek 
isteriz.

Merhabalar, hoş geldiniz. İyiyiz, 
hâlimize ne kadar şükretsek azdır. 
İnşallah faydalı ve güzel bir söyleşi 
olur. Çocukluğum Kütahya’da geçti. 
Ormanlık bir köyde doğdum. 5. 
sınıfa kadar resim dersi görmedim 
ama bir gün ilkokul öğretmenimin 
odasında çizdiğim bir portreyi 
gördüm, aynanın kenarına iliştirmişti. 
Çok heyecanlanmıştım. Acaba ben 

yapabilir miyim, diye denemek 
istedim ve denediğimde başarılı 
olduğumu gördüm. Önce kendimi 
çizdim, sonra annemi ve babamı 
çizmeye başladım. Sonrasında bu 
yeteneğimin farkına varınca artık 
çizmek benim için çok eğlenceli bir 
uğraş hâline geldi. Çocukluğumun 
bir bölümü Almanya’da bir 
bölümü Kütahya’da geçti. Yazları 
Almanya’ya gidiyordum, kışları yatılı 
okuldaydım. Babam işçi olmamı 
istemiyordu, okumamı istiyordu 
hep. 16 yaşımda babam vefat etti, 
18 yaşımda İstanbul’a geldim ve 
burada  İlhami Atalay ile tanıştım. 

“RENKLER 
HAYATTAN 
DAHA GÜZEL”

Röportaj
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Benim için sanatımın dönüm noktası oldu. 
Aynı sene onun atölyesinde çalıştım, ondan 
aldığım eğitimle Mimar Sinan’da Resim 
Bölümü’nü kazandım. 4 sene okuduktan 
sonra mezun oldum. Çocukluğumda güzel 
hatıralarım var. Oyuncaklarımızı kendimiz 
yapardık, doğayla iç içe büyüdük. Bizim 
orada Kütahya’da dokunan kilimler ve 
renkleri benim hep dikkatimi çekmişti. Ama 
sanatımı etkileyen en önemli şey İlhami 
Hoca’yla tanışmam oldu. O bizim için bir 
rehberdi. Galerisinde on yıl kadar çalıştım. 
Sonra bana dedi ki “Artık sen kendi atölyeni 
aç, öğrenciler yetiştir.” Böyle. :)

Bu  atölyeyi açmanızın arkasında bir 
hikâye yattığını biliyoruz. Bu hikâyeyi 
bizlerle de paylaşır mısınız? Dünyanın 
birçok farklı yerinden insanın uğrak 
noktası olan Sultanahmet gibi bir yerde 
böyle bir atölyeye sahip olmak ne gibi bir 
öneme sahip?

1997 yılıydı. İlhami Hoca’nın binası otel 
olacaktı. Oradan çıktı ve yeni bir yer açtı. 
Oraya ikimiz sığmayacağımız için “Sen 
artık kendi öğrencilerini yetiştir, sanatını 
kendi atölyende sürdür” dedi. Küçük 
Ayasofya’ya 1997’de geldim. Önce o 
bahçedeki medreselerde 3-4 yıl kaldım, 
medrese odalarında resim yapıyordum; 
sonra orası da küçük gelmeye başladı. 
2000 yılında da şu anda bulunduğum 
atölye nasip oldu. Alt kattaki sanat galerim 
ilk yıldan beri var, son bir senedir de üst 
katlarda psikolog eşliğinde çocuklarla 
sanat terapisi yapıyoruz. Yine çocuklarla ve 
gençlerle orta katta bulunan çok amaçlı 
salonumuzda sulu boya, çizim, desen, 
perspektif çalışmaları; seramik çalışmaları 
gibi pek çok atölye gerçekleştiriyoruz. Bu 
çalışmalar dünyaya açılan kapımız. Giriş 
kattaki galerimizde misafirlerimiz için bu 
çalışmalarımızı sergiliyoruz. Sanatın çatısı 
altında buluşmalar gerçekleştiriyoruz.

Çalışmalarınızda medeniyetimizden, 
kültürümüzden izler görüyoruz 
bunun yanı sıra Batı’nın ünlü 
sanatçılarının ekollerini ve tekniklerini 
de kullanıyorsunuz. Eserlerinizi nasıl 
tanımlarsınız?

Resim bana göre bir dil ve iletişim aracı. 
Sessiz ve görsel bir dil. Bu öyle bir dil ki 
hiç konuşmasam da buraya gelen bir 
yabancı resimlerimde ne anlattığımı, resmi 
yaparkenki iç yolculuğumu anlayabiliyor. 
Burada sadece bir ticarî faaliyet değil bir 
eğitim faaliyeti söz konusu.

Burada hem modern sanatın birtakım 
yansımaları mevcut hem de içinde 
bulunduğumuz büyük medeniyetin 
izleri gözükmektedir. Bunu görünce 
heyecanlanıyorlar. Dünyanın her yerinde 
eserlerimiz yer alıyor, duvarları süslüyor. Bu 
benim için çok değerli. Bir bina, bir cami, bir 
mimari yapı sadece yapıdan ibaret değildir. 
Arkasında derin bir düşünce mevcuttur. 
Örneğin, Selçuklu kubbe yapısı ile Osmanlı 
kubbe yapısı farklıdır. Avrupa’ya gideriz, 
gotik tarz kubbelerle karşılaşırız. Doğu’ya 
Buhara’ya gittiğimizde daha farklı bir yapı 
ile karşılaşırız. Bunların hepsi bir örtüdür 
aslında. Medeniyetin izlerini taşır, kültürel 
ögeleri barındırır ve dünyaya söyleyeceği 
sözleri bulunur, bir kimlikleri vardır. Bizim 
eserlerimizde de bu kimliği görüyorlar diye 
düşünüyorum.

Gençlerimizin aklına gelebilecek 
soruları sizlere yöneltmek istiyoruz. 
Şu an medyanın etkileri ile sanatın 
konuşulabilirliği ve paylaşılabilirliğinin 
arttığını söyleyebiliriz ancak sizin 
gençliğinizde sanıyorum ki bu durum 
böyle değildi ve çok daha zorlu 
yollardan geçtiniz? Bize bu zorluklardan 
bahsedebilir misiniz?

Aslında bir yönüyle ben hiç ulaşamadığım 
gençlere ulaşabiliyorum. Pandemide bir 
TV programına çıkmıştım, sonrasında bana 
ulaşan gençler oldu, resimlerini yolladılar. 
Ben onlara uzaktan ödevler verdim. Bu 
süreci olumluya dönüştürebilmek önemli. 
Eskiden sadece kendi öğrencilerime 
ders veriyordum, kendi kabuğumuzda 
çalışıyorduk; bu imkânlar yoktu. Şimdi 
online olarak, yurt içi-yurt dışı fark 
etmiyor, hem ben ders veriyorum hem 
de yetiştirdiğim sanatçı öğrencilerim ders 
veriyor. Almanya’dan yanıma gelip bir yıl 
kaldıktan sonra geri dönen bir öğrencimiz 
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var; Aylin Hanım. O burada sadece benden değil, benim 
çevremden sanatla hemhâl olan ahbaplarımızdan da 
Sanat Tarihi, Sokak Eskizleri, Seramik, Ebru, Çini gibi 
dersler aldı. Kendisi şu an Almanya’daki bir şubemiz 
gibi. :) Bunu niçin önemsiyoruz; sanatçı arkadaşlarla 
iletişimde bulunmak büyük imkân. Bu sosyal medyanın 
gücü.

Istanbul Tasarım Merkezi’nde Çocuklar için Resim 
Atölyeleri düzenliyorsunuz. Bu noktada okullarda 
verilen cüz’î eğitimin yanında Türkiye’de sanata 
yatkın çocukların kapasitelerini geliştirmek ya da 
yeteneklerini daha erken keşfetmek adına neler 
yapılabilir?

Eğitimde usta-çırak ilişkisi çok önemli. Sınıfta bir tane 
öğretmen olmamalı diye düşünüyorum. Özellikle yurt 
dışındaki sergilerimde bunu görmüştüm. Almanya 
ve Fransa’da Montessori sınıflarını gezmiştim; iki üç 
tane öğretmen, bir pedagog öğretmenleri vardı. 
Küçük Ayasofya’daki zamanlarımda oranın hikâyesini 
okumuştum. U şeklinde bir sınıf düzeni var, hoca 
baştaki yardımcı talebelerine öğretiyor ama sınavı en 
sondaki öğrencilere yapıyormuş. Yani herkes birbirine 
öğretiyor. İstanbul Tasarım Merkezi’ndeki yöntemimi 
diğer bütün kurs ve atölyelerden ayıran şu: Burada 
çocuklara sadece ders vermiyorum, mentör ve yardımcı 
öğrenciler seçiyorum. Yaklaşık 20 kişilik sınıfta 10-12 tane 

yardımcım oluyor. Birkaç öğrenciye bir yardımcı hoca 
düşüyor. Bazen ortaokul bazen lise talebesi, bazen de 
farklı mesleklerde büyükler olabiliyorlar.

Bir şeyin ne kadar zor öğrenildiğini görüyorlar. 5 
yaşındaki bir çocukla sohbet edip resim çalışıyorlar. 
“Öğren ve öğret.” mottomuz bu. Bu projemiz Millî 
Eğitim’de de olması gereken bir uygulama. Ortaokul 
ve liselerde çok kolay yapılabilir. Öğrencilerimiz çok 
heyecanlılar, yaz tatili araya girdiğinde Eylül’de dönmek 
için sabırsızlanıyorlar. Sürdürülebilir olması gereken 
bir süreç bu. Geldiklerinde kendi yaşında olsa da arada 
kuşak farkı olsa da resimle ortak bir dilde buluşuyorlar.

Savaş mağduru çocuklarla çalıştığınız Art Teraphy 
isimli bir projeniz var. Bu çalışmanız sırasında nasıl 
manzaralarla karşılaştınız? Sonuçları nasıl oldu? 
Çocuklar ile iletişiminiz nasıldı?

İstanbul Tasarım Merkezi’ndeki yardımcılarımdan 
Meryem Hanım;  kendisi 12 yaşındayken benim yanıma 
gelmişti. Üniversiteyi bitirdi ve bu projeyi yazdı. Orada 
uyguladığımız yöntemi bütün Dünya çocuklarına 
uygulamış olduk. “Kendini anlat, ifade et, güçlü yönlerini 
ortaya çıkar, duygularını anlat, çiz” diye çocuklara 
anlattığımızda hepsi heyecanlandılar. Afrika’da biz 
sıcakta gölge ararken onlar güneşin altında saatlerce 
çizdiler. Aynı şekilde Asya’da Filipinler, Tayland gibi 
nemli bölgelere de gittik. Savaş mağduru Suriyeli 
çocuklarla çalıştık, Lübnan’daki kamplara gittik. Sanat 
Terapisi’nde önemi olan resimle birlikte o rahatlamanın 
gerçekleşmesidir. Kendinizi, hayallerinizi anlatın 
dediğimizde Suriyeli bir çocuğun resmine yazdıkları 
bana çok dokunmuştu. Arapçadan çevirdiğimizde 
diyordu ki; “Renkler hayattan daha güzelmiş.” 
Sonrasında biz onu motto hâline getirdik. Tasarım 
Merkezi’nde akrilikle tuvale çalışmalar yapıyoruz, 
okullarda kısıtlı vakitten dolayı bunlar yapılamasa 
da biz tuvallerimizi ve boyalarımızı dünyanın her 
yerine götürdük. İsviçre’den uzmanlar bu faaliyetimizi 
gördüklerinde “Siz çıtayı çok yükselttiniz.” demişlerdi. 
Bunun içinde disiplinler arası bir durum var. Çocuklar 
yetenekli, şu kişiyle ilgilenin vs. dediğimde, hocam nasıl 
anlıyorsunuz diyorlar. Çizdiği çizgi, kullandığı renkler, 
yaptığı şekiller, hayal gücü aslında onun kimliği. Biz 
onları resimlerinden söyleyince oradaki görevlilerin 
sanata bakış açısı değişti. Bunun ne kadar önemli 
olduğunu gördüler. Burkina Faso’da idareci Hasan 
Bey vardı. “Resim yapmayın, derslerinize çalışın.” 
diyen hoca bunları tespit edince sanat algısı değişti. 
Yaklaşık bir saat sürdü çocuklarla vedalaşmamız. 
Ekibi bırakmak istemiyorlardı. Onlarla sadece resim 
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yapmadık; palyaçomuzla birlikte oyunlar oynadık, dans 
ettik. Hikâye anlatımımız vardı, beraber şarkılar söyledik; 
nitelikli zaman geçirdik yani.

Gençler merak ediyor, acaba siz de küçükken 
kendinizi ressam şapkası takmış bir şekilde hayal 
eder miydiniz? Ressamların küçüklükte bu tarz 
hayalleri olur mu merak ediyoruz? Hayal etmenin 
aslında yaptığınız işin bir parçası olduğunu 
biliyoruz, peki çalışmalarınızı yaparken neler hayal 
ediyorsunuz?

Küçükken bir ressamın nasıl olduğunu bilmiyordum. 
5. sınıfa kadar resim dersim olmadığı için de tabii. :) 
Sonradan ressamların hayatlarını öğrendikçe bir şeyler 
oluşuyordu zihnimde. Ama öğrencilerim o ressam 
şapkalarıyla geliyorlar derslere. Poz verip fotoğraf 
çektiriyorlar, çok keyifli oluyor.

Ben resim yaparken kendimle, çevremle dalga 
geçiyorum. Şehirlerle konuşuyorum, nesnelerdeki 
ruhu çok önemsiyorum. Çizdiğim evlerin, kullandığım 
renklerin görünen yüzünün ardında bir de görünmeyen 
bir taraf var. Fenomenlerin iç yüzüne daldığımızda 
onların değişik anlamları var. Anlamın üzerinden 
gittiğinizde hem birilerini yakalıyorsunuz hem kendi 
duygularınızı bulup ifade ediyorsunuz. Yani resimlerim 
karşı tarafla buluşmuş oluyor. Nasıl sıcak ve samimi 
olmaya, konuşmaya gayret ediyorsam, kullandığım 
renkleri de soğuk ve karamsar seçmiyorum. Çizdiğim 
dervişler İstanbullu, hepsi rengârenktir. Boyalarımda 
neredeyse hiç siyah yoktur. Mesela, Lübnan’a gittiğimizde 
İlhami Hoca ile çok üzülmüştük. Kamplar hep karamsar 
ve çocuklar siyah boya istiyordu, bizimse tüm boyalarımız 
rengârenkti. O çocukların kimlikleri yok, hayalleri hep 
siyah ve karamsar. Hayal kuramayan çocuklara çok 
üzülüyorum. Hayal kurmak bilgiden daha önemli der, 
Einstein. İnsanın kendini ifade edebilmesi kadar değerli 
bir şey yoktur. Burada ben köşeme çekilip de resim 
yapmıyorum, yıllarca eğitimle uğraştım. Çocuklarla sanatı 
buluşturdum. Bu yepyeni bir dil ve bu dil sayesinde 
iletişim kuruyorsunuz. Dile getiremedikleri sorunlarını, 
hayal edip yapamadıklarını resimlerinde görüyorsunuz. 
Bunları ailelere anlatmaya başlayınca; işte bu çocuğu 
eleştirmeyin, çocuklara bağırmayın vs. kapıda kuyruklar 
olmaya başladı. Çünkü bu çok değerli bir şey. Resim 
sadece duvarda bir süs değildir. Onun ötesinde çok 
derin anlamları vardır. Bunu anlayabildiğiniz ve bir 
değerinin olduğunu fark edebildiğiniz zaman bir şeyleri 
değiştirebilirsiniz. Çocuk resimleri hakkında araştırmalar 
var, mesela elleri büyük çizerse ya da hiç çizmezse anlamı 
farklıdır. Genelde tek çocuklu ailelerde çocuk resim 

çizerken boyun çizmez, çünkü boyun irade demektir. 
Anne babalar her şeyi hazır hâle getiriyorlar, önüne 
koyuyorlar. Bu olmaması gereken bir şey. 

Son olarak gençlere neler söylemek istersiniz?

Önce kendilerindeki güçlü yönler neler, sanatta neyi iyi 
yapıyorlar, bunu görsünler. Kendilerini eleştirmekten 
vazgeçsinler, ben bunu yapamıyorum cümlesini 
bıraksınlar. Özgüven çok önemlidir ve oksijen gibidir. 
Kaygıyı artırmamak çok önemlidir. Merdivenin en 
son katını düşünmesinler, ilk basamak çok önemli. 
O ilk eşikte en çok sevdikleri resimler neyse onları 
yapsınlar. Bunları tükettikten sonra asıl mesele ortaya 
çıkacaktır. Ben şimdiye kadar hiçbir öğrencimden 
vazgeçmedim. Her öğrencinin bir potansiyeli var ve 
bu potansiyeli ortaya çıkaracak çalışmalar yapmaları 
lazım. Çok severek  yaptıklarında hem mutlu oluyorlar 
hem de para kazanıyorlar bu işten, insanlara da faydalı 
oluyorlar. Sanatın bizim kültürümüzdeki anlayışı hayatı 
güzelleştirmektir. Atalarımız öyle yapmışlar. Batı’dan 
temel farkımız da bu. Örneğin bizde hayvanat bahçesi 
yoktur, hayvanlar doğal alanlarında yaşarlar. Müzeler 
yerine de hayatın her alanını güzelleştirmeye çalışmışlar. 
Çeşme, sebil, kuş evi... Bunlara baktığınızda hepsinin 
bir anlamı ve estetiği var. Mimar Sinan Köprüsü’ne 
götürmüştüm çocukları. Sadece bir köprü değil 
burası, Zigetvar Kuşatması’na gitmeden önce Sokullu 
Mehmed Paşa otağı buraya kuruyor ve Avrupalılara 
bir mesaj veriyor. Köprü o zaman 15 günde yapılmış ve 
Avrupalıların aldığı mesaj şu: Osmanlılar bunu 15 günde 
yaptığına göre bize bir harekette bulunacaklar. Aynı 
zamanda yapılan köprünün sellere nasıl etki ettiğini vs. 
mühendislik kısmını da anlatıyorum. Orada çocuklarla 
beraber ben de çiziyorum, farklı disiplinleri bir araya 
getiriyoruz; mimari var, dönemin yönetim anlayışı var; 
tarih, sanat, estetik var. Bu buluşmaların çoğalması 
gerekiyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı sanatla, etkinliklerle 
buluşturmak lazım ve bunun sürekli olması lazım. 
Sonrasında sanat; hayatımızın içerisinde doğal akışında 
olursa çok anlamlı olacak.
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Sporsever genç, başarılı 
sporculardan kimi örnek 
alıyorsun? Bir gününü 
hangi sporcu gibi 
geçirmek isterdin?

Mikrofon
Gençlerde

Recep Kerem Hançer 

17
Hello! This is Cristiano Ronaldo. Eğer bir gün bu gerçekten 

gerçekleşseydi. Kesinlikle Cristiano gibi geçirmek isterdim. Kendisi 

prime (en başarılı olduğu) dönemini geride bırakmış ve ortalama 

bir futbolcuya kıyasla yaşlanmış olsa da çalışma disiplinini hâlen 

yitirmemiş bir örnek. Futbolda elde ettiği başarılar bir yana dursun, 

bir gün içerisinde kendini geliştirmek adına uyguladığı çalışmaları 

incelemek isterdim. Hayatımızda sürekli son derece disiplinli 

insanların yaptığı işlere dair duyumlar alıyoruz; uyku saatleri, yemek 

saatleri, beslenme alışkanlıkları, ailevi ilişkiler vs. Muhtemelen 

saydıklarımı uygulamaya geçirmek, sadece bir yerden okumaktan 

daha sancılı bir süreçtir ama yine de kendi hayatıma disiplin anlayışı 

monte edebilmek için Cristiano gibi yaşamayı isterdim. Ha bir de 

yerinde olsam Müslüman olduğumu açıklardım. Bu sayede tüm 

dünyada medyaya manşet olur, insanları İslam’a davet ederdim. 

Tebliğ görevini de yerine getirirdim, Aferin Cristiano!
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Ayşenur 
Elmacı 
20

Esra Koç
21

Ahmet 
Selim Eren 
20 Rümeysa Yokuş

15

Rukiye Koyun
18

Rana Şatır
20

Kübra Sönmez 
18

Rukiye Koyun
18

Meryem Taş 
17

Nisanur Boztepe , 17

Naz Ayde-
mir Akyol 
gibi geçir-
mek  ister-
dim. Tüm 
günümü vo-
leybol ant-
renmanında 
geçirirdim.

Kişi adından ziyade genel 
anlamda tercih edeceğim 
özellikler olurdu. Yeterli altyapıya 
sahip bir şekilde sabah erken 
kalkıp uzun bir koşu yapmak 
isterdim. Ardından güzel bir 
kahvaltı ve dağ tırmanışı. Son 
olarak da akşam bisiklet sürmek 
isterdim.

Naim Süleymanoğlu 
gibi olmayı çok isterdim. 
Olimpiyatları kazandığı 
günde olup, yaşadığı 
coğrafyanın dava aşkıyla 
dünyanın yükünü 
kaldırdığı anda olup, 
daha sonrasında dünya 
medyasına verdiği 
röportajda yaşadığı 
gururu hissetmek 
isterdim.

Tuana Yılmaz gibi  geçirmek isterdim. 
Günde 7-8 saat antrenman yapar, aynı 
zamanda okulumda ve derslerimde de 
üstün başarı sağlamak için çalışırdım. 

Eda Erdem olabilirdi. Antrenmanları 
ve düzenini uygular; millî takımdaki 
maçlarında yer almak isterdim.

Yuzuru Hanyu olurdu. Sanırım 
tüm günüm paten pistinde 
geçerdi. Daha önce hiç buz pateni 
yapmadım ve onun gibi başarılı 
bir patenci olmak nasıl hissettirir, 
merak ediyorum açıkçası. 

Usain Bolt gibi 
kendisinin günlük 
rutini ne ise o 
şekilde geçirirdim, 
sonuçta benim için 
farklılık olacak.

İbrahim Ahmet Yayar
17
Dünya Yeme 
Şampiyonu Kobi 
Kobayashi gibi geçirmek 
isterdim. Akşama kadar 
yemek yer ama hiç kilo 
almazdım.

Maria Sharapova gibi geçirmek 
isterdim. Wimbledon 
Turnuvası’nda tenis oynayıp 
şampiyon olurdum.

Busenaz Sürmeneli gibi. 
Sabah akşam dünya 
şampiyonu olurdum.

Mehmet Ali Altay 
17
Azminden ötürü Sümeyye 
Boyacı gibi geçirmek isterdim. 
Yüzme provası yapıp kendimi 
geliştirir ve başka etkinlikler de 
yapmaya çalışırdım sanırım.

Senanur Şenli 
15

Altay Bayındır gibi. 
Sağlıklı beslenerek, spor 
ve antrenman yaparak 
geçirirdim. 
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P a y d a ş ı 

O l d u ğ u m u z 

S a n c ı l a r:

B i r d m a n

Sinema I R E M  TA K

İnsan, tedavül süresi boyunca birçok durumu idealize ederek bunları kendine hedef bellemekte: Dibe vurmadan 
inşa edebileceği bir kariyer, sorunsuz ve tasasız bir aile ortamı, ait hissettiği ve içsel tatmini yaşamasına fırsat veren 

bir yaşam, kısacası. En pratik ve hasarsız yolla, arzulanan noktaya gelme isteği oldukça makul ve çoğu zaman 
da gerekli olsa da beraberinde bazı riskleri taşıyor. Bu risklerin belki de en kapsamlısı, bahsedilen ideale ulaşma 

sürecinde gelişen öznel gerçeklik algısıdır. Bu kavramı biraz daha açmak gerekirse inanılan ile yaşananın ayrışması 
ekseninde bir bakış getirmek doğru olacaktır. Kişinin şu zamana kadar deneyimledikleri, göze aldıkları/alamadıkları, 

kaçındıkları veya yapmakta daha da direttikleri, akabinde onun dış dünyayı tecrübe edişini şekillendirir. Bu sırada, 
neye inanmak istediğine ve tüm bu deneyimlerinin özünde ne ifade ettiğine kendisi karar vermeye cesaret ve 
cüret edebilen insan, bir zaman sonra kendi zihninde tasarladığı dünya ile aslında yaşanmakta olan gerçeklik 

arasında kaybolmaya başlar. Kurguladığı gerçekliğe duyduğu ihtiyaçsa günden güne güçlenir, zira tecrübe 
ettiği gerçeklik onun beklentilerini karşılamamaktadır. Günün birinde başaracağını düşündüğü şeyleri henüz 
gerçekleştiremediğini fark ettikçe tahayyülündeki ideale daha da tutunur. Bu reaksiyon, mükemmel bir kaçış 
niteliğinde olmanın yanında oldukça rahatlatıcıdır doğrusu; ta ki tahayyül ettiklerinin, gerçekleşmesini istediği 
olaylar dizisi olmadığının farkına varıncaya dek. Bir başka deyişle, kendisine dahi doğru dürüst açıklayamadığı 

arzuları ve duyguları hasebiyle, kurguladığı âlem de sarsılmaya başlar. Belki de en öngörülemeyen ve istenmeyen, 
neticede yaşanmaktadır. Birdman filmi özelinde önemli yer tutan bu süreç kendisini, Riggan’ın (Michael Keaton) 

özellikle kariyeri ve kızıyla olan ilişkisi doğrultusunda belli ediyor. Bir aktör olarak baş ettiği ikilemler, başarı 
olgusunu tanımlama yolculuğu, yaşamı süresince tutunacağı bir şeyler arama çabası ve aslında en kapsamlı 

ifadeyle hayatında bir denge yakalama mücadelesi şüphesiz göze çarpıyor.

Çeyrek asır önce çizgi roman uyarlaması olan Birdman adlı süper kahraman filmi serisinde oynadığı başrol ile 
ünlenen başkarakter Riggan, bu yönüyle kendisini yeterli ve de başarılı hissettiği bir dönem geçirmiş sayılır. 
Ana akımdaki yerini kaybetmesiyle sürüklendiği buhran durumunu katmerleyen birkaç temel sebep mevcut. 
Oyunculuk kariyerinin, onun başarı olgusuna getirdiği tanıma uygun bir yönde evrilmeyişi, bunlardan ilki. Artık 
insanların zihninde ve dilinde o kadar da yer etmiyor oluşu ve üstelik çıkaracağı oyuna camia içerisinde kısmen 
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şüpheyle yaklaşılması, Riggan'ın eskiye 
olan arzusunu gün yüzüne çıkarmış oldu. 
O zamanlar bir hayli para kazanmasıyla ve 
meşhur olup sürekli pohpohlanmasıyla 
ölçebildiği başarısının yerini, kendini tekrardan 
kanıtlamaya çabalayan ve bunu popüler 
sinema örneklerinden ziyade uyarladığı oyunu 
Broadway'de sergileyerek yapmaya çalışan 
adamın yetersizlik duygusu aldı. Bu vaziyeti, 
aktör/aktrislerin içine düştüğü ikilemlerle de 
açıklamak yerinde olacaktır. Bahsettiğimiz 
meslek grubunun öne çıkan endişelerinden 
birinin ticarî kazanç ile sanatsal tatmin 
dengesini yakalamak olduğunu hatırlamak 
lazım. Muhtemelen çoğu kimse tarafından 
fark edilmediği ve parçası olduğu esere 
somut anlamda değer biçilmediği sürece bu 
yolda devam edecek motivasyonu kendinde 
bulamayacaktır. Bahsi geçen sürecin uzun 
bir zaman zarfını kapsadığı unutulmamalıdır, 
zira sanatsal endişelerle ilerleyen bu tip işlerde 
kısıtlı bir süre de olsa pişmeyi ve ortaya çıkan 
"ürünlerin" pişmesini beklemek, değerli ve 
doğal olandır. Ancak bir noktada kişi, ortaya 
koyduğu özveri ile bu özverinin fark edilme 
oranının beklediği gibi veya olması gerektiği 
şekilde tezahür etmediğine tanık olduğunda, 
bunca zaman boşa kürek çektiğini düşünmeye 
dahi başlayabilir. Riggan'ın tecrübe etmekten 
çekindiği kısım da burasıdır. Arka planda kızıyla 
olan ilişkisini rayına oturtmaya çalışan bir baba 
olarak gündeminde sürekli kendini kanıtlama 
aksiyonu yer almaktadır. Çıkaracağı oyunun iyi 
reaksiyon almasından veya kızına iyi bir baba 
olduğunu hissettirmesinden ziyade onu yoran, 
her şeyiyle kendisini kendisine kanıtlamadaki 
uğraşıdır. 

Bu bunalım hâline zemin hazırlayan bir diğer 
etmense hayatını başkası olma işleviyle idame 
ettiren oyuncuların, özel hayatında "şeylerle" 
bağ kurma hâlinin karmaşıklığıdır. Bu durumu 
çift taraflı yorumlamak mümkündür ancak 
Birdman ve Riggan özelindeki iz düşümünü 
detaylandırmak yerinde olacaktır. Rutin olarak 
rolden role bürünen, onca ruh hâlini sıklıkla 
deneyimleyen biri için bu karakterlerden 
birini benimsemek muhtemelen kısa vadede 
sorun yaratmayacaktır. Ancak meslekî 

deformasyon olarak tanımlayabileceğimiz 
ölçüde davranışsal ve mental düzeydeki geçişlilik, 
tahminen zorlayıcı olan kısım. Bu noktada 
Riggan'ın aşamadığı duygu, yaşamda neye 
tutunacağına dair kararsızlığı desek yanılmayız. 
Filmin önemli taraflarından biri olan varoluşçu 
tavır ekseninde bahsedecek olursak tercihleriyle 
hayatı şekillendirebilecek iradeye sahip olması 
onu rahatlatmaktansa başaramama ve yolunu 
bulamama anksiyetesine sürüklemektedir. İşiyle, 
canlandırdığı karakterlerle, kızıyla hatta kendisiyle 
bile özdeşleşememenin vermiş olduğu tedirginlik, 
kafasındaki kaotik ve acımasız sesin hayatına 
gittikçe daha çok dâhil olmasına sebebiyet 
vermektedir. Günün sonunda Riggan'ın "Birdman" 
rolüyle olan ilişkisinin bahsedilen özdeşleşme 
kavramı çerçevesinde düşünülmesi gerektiği 
söylenebilir. Hâlbuki, orada yaşanan bizce 
karaktere olan aitliktense o rolü canlandırmanın 
gerçek hayattaki maddi-manevi getirilerine olan 
şükrandır; rol yalnızca "eski güzel günlere" dönme 
arzusunun kamçısı işlevi görmektedir. 

Peki mevcut hâliyle başaramadığı için geride 
bıraktığı kimliklerden biriyle şu âna tutunmaya 
çalışan aktörün bu trajikomik öyküsü nereye 
bağlanmaktadır? Esasen öncelenmesi gereken, 
yekpare ve elle tutulur bir varış noktası elde 
etmek değil. Yine de süregelen anlatının nasıl 
tamamlandığına değinmek lazım gelir. Bunca 
muhtelif ve masif çabanın ardından neticede, 
Riggan'ın kızıyla duygusal düzlemde kesişebildiğini 
ve kendisini nispeten kabullenebildiğini görürüz. 
Başarı olgusuna atfettiklerinin farklılaştığına, 
popülerliğin, prestijin uğursuz kuzeni oluşunun 
bilincine vardığına, aslında birçok farkındalığa ek 
olarak hafiflediğine şahit oluruz. Geriye ise Sam'in 
(Emma Stone) büyük mavi gözleri kalır.

Çokça plan-sekans kullanımı sayesinde seyirciyi 
kolaylıkla yakalamayı ve akışta tutmayı beceren 
Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance, 
soundtrack vasfında çoğunlukla davul hamlelerini 
kullanarak oluşturduğu ritmi pek düşürmüyor. 
Fark edilme güdüsünün yaşamlarımızı ne 
derece yönlendirdiğinden dem vururken 
paydaşı olduğumuz sancıları örneklemedeki 
profesyonelliğiyle film, zihinlerde yer ediyor. 
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En sevdiğiniz sanatçı?
Sagopa Kajmer.

Çay mı kahve mi?
Çay.

En son izlediğiniz film?
Bergen.

Sizi sakinleştiren bir şarkı?
Kendi şarkılarımdan; “Yağmur.”

Sanatçı olma kararınızın arkasında yatan motivasyon?
Eğer yaparsan bütün hayallerini gerçekleştirirsin.

Dinlemekten en çok keyif aldığınız müzik türü?
Rap, R&B, Türkü.

Sahip olmak istediğiniz bir yetenek?
Resim yapmak.

Keşke karakteri olsam dediğiniz bir roman?
Fahim Bey ve Biz - Fahim Bey.

Uçak yolculuğu mu, tren yolculuğu mu?
Uçak yolculuğu.

Yaz mı kış mı?
Yaz.

Başarılı bulduğunuz ve örnek aldığınız bir isim?
Toygar Işıklı, Sagopa Kajmer, İlber Ortaylı.

Hayatımın bir bölümünü mutlaka burada geçirmek istiyorum dediğiniz bir şehir?
Mersin.

Lahmacun mu pizza mı?
Lahmacun.

Çalmayı öğrenmek istediğiniz bir enstrüman?
Kanun.

Mutsuz hissettiğinizde modunuzu yerine getirmek için ne yaparsınız?
Şarkı söylerim.

Konserlerde söylemekten en çok keyif aldığınız şarkınız?
Yelkovan.

Telefonla konuşmak mı mesajlaşmak mı?
Telefonla konuşmak.

Geçmişe bir zaman yolculuğu yaptınız ve bir şeyi değiştirme hakkınız var, bu ne olurdu?
Edebiyat öğretmeni olmak yerine tarih öğretmeni olmayı seçerdim.

Gençlere bir tavsiyeniz?
Ne istiyorlarsa arkasında dursunlar. Gerçekten istiyorlar mı, önce  onun  kararını versinler. Sonra zaten 

gerisi geliyor, hepsini gerçekleştirirler. Kendilerine çok inansınlar. 
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ise 
yarar
uygulamalar

.

Charmy 

Charmy; Türk girişimciler tarafından 
geliştirilen; müzik dinleyip kitap listesi 
oluşturabileceğiniz, izlediğiniz dizi ve 
filmler hakkında yorum yapabileceğiniz 
ücretsiz, online ve mobil platform. Charmy, 
daha önce izleyip beğendiğiniz türlerde, 
alışılmışın dışında öneriler sunarak işinizi 
oldukça kolaylaştırıyor ve sizi film seçme 
derdinden kurtarıyor. Aynı zamanda 
soruları çözerek modunuza en uygun 
içeriklerden yararlanabilir ve bunların 
listesini oluşturabilirsiniz. Bunun yanında, 

kendi profilinizi oluşturup arkadaşlarınızı 
takip edebilir, onların yorumlarına göz 
atabilir, beğendiğiniz listeleri favorileyebilir, 
uygulamada beğendiğiniz film, dizi, 
müzik ya da kitaplar hakkında yorumlar 
yapabilirsiniz. Kullanıcılar ile etkileşim kurup 
sohbete katılabilir, başkalarının fikirlerinden 
yararlanabilir ve size en uygun içeriği 
seçebilirsiniz. Kısacası film, dizi, müzik ve 
kitap alanında dijital bir rehber olan Charmy 
için doğru analizler yaparak kullanıcılara en 
uygun önerileri sunmayı amaçlıyor.
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Todoist: Yapılacaklar Listesİ

Gününü, haftanı, kısacası sorumluluklarını 
planlamak Todoist ile çok kolay. Mobil ve 
online uygulama Todoist kullanıcılarına 
hayatlarını daha planlı ve verimli hâle 
getirmelerine yardımcı oluyor. Uygulama, 
görevleri aklına geldiği anda ele alıp 
organize etmeye; hatırlatıcılar ve süre 
sonları ile teslim tarihlerini ayarlamaya 
yardımcı oluyor. Ayrıca öncelik seviyeleri 
belirleyerek kullanıcının üstlendiği görevleri 
öncelik sırasına göre dizmesine katkıda 
bulunuyor. Bunun yanı sıra uygulama 
günlük ve haftalık görev hedefleri belirleme 
imkânı sunarak kullanıcıların verimliliklerini 
ölçmesine yardımcı oluyor. Çalışmak 
istemediğiniz ya da bir mola vermek 
istediğiniz zaman izinli günler kısmından 
bugünleri seçerek günlük görev hedefi 
serilerini durdurabilir ve sorumluluklarınızı 
yerine getirmediğinden dolayı vicdan azabı 

çekmekten de böylelikle kurtulabilirsiniz. 
Uygulamada bulunan “Günlük bir 
alışkanlık oluştur.” kısmına basarak gün 
içerisinde neler yapmak istediğinize karar 
vermek ve gününüzü planlamak için her 
sabah birkaç dakikanızı ayırmak yeterli. 
Filtreler kısmından günün en yüksek 
öncelikli görevlerini takip edebilir, tarih 
yok sorgusunu kullanarak planlanmamış 
görevlerinizi görebilirsiniz. Ayrıca 30 gün 
sorgusu ile bütün ayın ön izlemesini 
yapabilir, “Atanan Kişi: Ben” sorgusu 
ile de size atanan bütün görevlere göz 
atabilirsiniz. Başkalarına görev atayarak 
projeler üzerinden grup çalışmasında 
bulunabilirsiniz. Kısacası Todoist hayatınızı 
en ince ayrıntısına kadar planlamanız, 
sorumluluk ve görevlerinizi takip etmeniz, 
daha verimli ve motive hâle getirmenize 
yardımcı olan kullanışlı bir uygulama.
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ÖZG Ü R
Ç E T I N

Oyun Dünyası

PlayStation 
Plus kullanıma 

sunuldu!
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Aylık bir abonelik bedeli ile birçok oyuna 
erişim imkânı sunan PlayStation Plus 
hizmeti dünya ile beraber Türkiye'de de 
kullanıma sunuldu. 

Uzun yıllardır Xbox ekosisteminde yer alan 
aylık abonelik ile oyun oynama sistemi 
nihayet PlayStation'a da geldi. Sony'nin 
PlayStation Plus adını verdiği sistem dünya 
ile aynı anda Türkiye'de kullanıma sunuldu. 

PlayStation Plus, Xbox Game Pass'ten 
farklı olarak üç farklı abonelik sistemine 
sahip. Essential, Extra ve Deluxe olarak 
isimlendirilen bu sistemlerde farklı oyun 
seçenekleri yer alıyor.

Abonelik sistemlerinin fiyatları da aşağıdaki 
gibi oluştu:

PlayStation Plus Essential: 
40 TL/ay, 3 aylık 100 TL, 12 aylık 240 TL
PlayStation Plus Extra: 
60 TL/ay, 3 aylık 165 TL, 12 aylık 400 TL
PlayStation Plus Deluxe: 
70 TL/ay, 3 aylık 190 TL, 12 aylık 460 TL

Mevcut PlayStation Plus aboneleri, yeni 
hizmetin kullanıma sunulmasıyla birlikte 
otomatik olarak PlayStation Plus Essential 
paketine geçiş yapmış olacaklar.

Peki paketler arasında ne gibi farklar 
olacak?

Öncelikle giriş paketi olan Essential ile 
başlayalım: Bu pakette zaten var olan 

PlayStation Plus paketi ile birebir aynı 
imkânlar olacak. Her ay 2 ücretsiz oyun, 
özel indirimler, kayıtlı oyunlar için bulut 
depolama ve çevrim içi oyun erişimi 
sunuyor. 

Extra paketinde ise Essential'daki özelliklere 
ek olarak yaklaşık 400 bedava PlayStation 4 
ve PlayStation 5 oyunu olacak. 

Deluxe paketinde ise Essential ve Extra 
paketindeki özelliklere ek olarak 340 
ek yeni oyun, eski konsol oyunlarını 
desteklenen ülkelerde bulut ya da PC 
üzerinden oynayabilme ve deneme 
sürümlerini oynama gibi özellikler yer alıyor. 

Bu sayede oyun fiyatlarının çok yüksek 
olduğu ülkemizde aylık abonelik ücreti ile 
yüzlerce oyunu oynayabilme imkânı da 
sağlanmış oluyor. Sony tarafından atılan 
bu adım PlayStation sahiplerinin de aynen 
Xbox sahiplerinin olduğu gibi yüzlerce 
oyunu uygun bir maliyetle oynayabilme 
imkânı kazandırdığı için önemli.

Zira günümüzde özellikle üst düzey 
oyun fiyatları neredeyse 1000 TL'ye kadar 
çıkabiliyor. Üstelik bu tarz oyunların 
birkaç ayda bir çıktığı düşünülürse ciddi 
bir maliyet getireceği de görülüyor. Bu 
tarz abonelik sistemleri oyunlara çok 
para vermeden oynamayı mümkün hâle 
getiriyor. Bu da oyuncular için önemli bir 
artı olarak karşımıza çıkıyor.
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Muhammed Salah (Mohamed 
Salah Hamid Gali), 1992 yılında Mısır 
Basyun’da dünyaya geldi. Orta halli 
Müslüman bir ailede doğmuştu. 
Ailesi onun okumasını, vatanına ve 
milletine hayırlı bir insan olmasını 
istiyordu ancak o 7-8 yaşlarında 
başlayan futbol sevgisini büyük bir 
kariyere dönüştürme düşüncesindeydi. 
Sokakta futbol oynarken hâlen en 
yakın arkadaşı ona; “Bir gün büyük 
bir futbolcu olacaksın.” demişti. İlk 
imzasını attığında 14 yaşındaydı. 
Okul ile kulübü bir arada yürütmek 
onun için çok zor oluyordu. Kulüp 

ile ev arası uzun süren yolculuğu ve 
antrenmanları neredeyse tüm gününü 
alıyordu. Antrenmanlara katılmak için 
okulu bırakmaya karar verdiğinde; 
okul müdürü antrenmanlarına göre 
okul saatlerini ayarlayabileceklerini 
söyledi ve o yetenekli çocuğu yalnız 
bırakmadı. Hatta futbol ile ilgilenirken 
ek iş yapıp para kazanıyordu. Öyle ki 
evlerine giren hırsıza maddi anlamda 
yardımda bulunup onun iş sahibi 
olmasına da ön ayak olacak kadar farklı 
bir gençti Salah. Bu davranışını da şöyle 
anlatmıştı: “Herkesin daha iyi bir şansa 
sahip olmasını istiyorum.” 

Kronoloji

S a l a h
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1992 2006 2011 2012 2012 2013

15 Haziran’da 
Mısır’ın Basyun 
şehrinde dünyaya 
geldi.

Mısır A Millî 
Takımı’nda ilk 
defa forma giydi.

Afrika Futbol Federasyonu’nun 
verdiği ödüllerde Gelecek Vaat 
Eden Afrikalı Yetenek ödülünü 
kazandı.

El Mokawloon takımıyla 
profesyonel sözleşme 
imzaladı.

İsviçre ekibi 
FC Basel’e 
transfer oldu. 
İlk sezonunda 
takımıyla 
şampiyonluk 
yaşadı.

Ligin Altın 
Oyuncu 
Ödülü’nü 
kazandı. 

Fransa 
MillÎ Takım 

formasıyla 
yer aldığı 

Profesyonel 
Kariyerinde 

yer 
aldığı 

Maç sayısı 

362

Maç sayısı 

542 

Attığı gol sayısı 

175

Attığı gol sayısı 

374

Liverpool’da rekor üzerine rekor kıran Salah’a, İngilizler; 
telaffuzunda zorlandıkları Mohammed isminin kısaltarak 
“Mo Salah” diyor.  Sloganları da şöyle: “Mo Salah la la la 
la! Senin için yeterince iyiyse, benim için de yeterince 
iyi. Birkaç gol daha atarsa Müslüman yapacak beni. Bir 
camide oturacağım, olmak istediğim yer orası!” 

Salah, parlak futbol kariyeri kadar dindar bir 
Müslüman olmasıyla da gündemde. Gol sevincini 
sahada yaptığı secdesiyle gösteren futbolcu, 
yaşamının her ânına tesir eden inancını tüm dünyaya 
gösteriyor. Ramazan ayı nedeniyle oruç tutuyor ve 
futbolun oruç tutmaya engel olacak kadar ağır bir 
“meslek” olmadığını söylüyor. Eşi Magi ve kızı Mekke 
ile mutlu bir hayatı var. Mütevazı, alçak gönüllü...  
Ülkesinde yaptırdığı okullara spor salonlarıyla da 
destek oluyor ve yetenekli çocuklara imkân sağlamayı 
çok önemsiyor.
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-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021/2022

İtalyan takımı 
Fiorentina’ya 
kiralandı.

Premier League 
ekibi Liverpool’a 
transfer oldu.

UEFA 
Süper Kupası 
kazandı. 

İtalyan futbol takımı 
Roma, Salah’ı 
kadrosuna kattı. 

FIFA Dünya Kupası 
Afrika Elemeleri’nde 
gol kralı oldu. 

Premier Lig’de 
Altın Ayakkabı 
Ödülü’nü 
kazandı.

İngiliz profesyonel 
futbol kulübü olan 
Chelsea’ye transfer oldu.

Mısır’daki başkanlık seçimlerinde aday olmayan bir isme yani 
Salah’a bir buçuk milyonun üzerinde oy çıkması da ülkesinde 
ne kadar sevildiğinin bir kanıtı. Yalnızca Mısır’da değil, başta 
İngiltere olmak üzere Avrupa’da da çok seviliyor. Hatta bu 
sevgi öyle bir seviyedeki İngiliz taraftarlarından onun etkisiyle 
Müslüman olanlar bile var.

Antrenmanlara katılmak için okulu bırakmaya karar 
verdiğinde; okul müdürü antrenmanlarına göre okul saatlerini 
ayarlayabileceklerini söyledi ve o yetenekli çocuğu yalnız 
bırakmadı. Hatta futbol ile ilgilenirken ek iş yapıp para 
kazanıyordu. 
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ÖZG Ü R 
Ç E T I N

OMIX MixBuds ANC Pro

MSI Bravo 15

Singapur merkezli teknoloji firması OMIX Türkiye’de geçtiğimiz 
aylarda faaliyetlerine başlamıştı. Marka robot süpürgeden cep 
telefonuna kadar bir dizi elektronik cihaz geliştiriyor. Bunlardan 
biri olan MixBuds ANC Pro, üzerinde gürültü engelleme özelliği 
bulunan TWS yani kablosuz tam stereo kulak içi bir kulaklık.
Standart bir kutu ile gelen üründe bu kutunun içinde 2 adet 
kulaklık yer alıyor. Kutunun kendisini alt yüzünde bulunan USB 
Tip C bağlantısı ile kutusundan çıkan kablo ile yapıyorsunuz. 
Üzerinde 6 adet mikrofon bulunan kulaklık Bluetooth 5.0 
teknolojisine sahip. Her bir kulaklığın üzerinde dokunmatik 
yüzeyler bulunuyor ve buralara dokunarak parça değiştirme, 
müziği durdurma ve benzeri işlemleri yapabiliyorsunuz. IPX4 
standartlarında suya ve toza dayanıklı olan kulaklığı spor 
yaparken de kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın pil ömrü ise kutu 
ile beraber 18 saate kadar çıkıyor. Günlük kullanım için gürültü 
engelleme özelliği bulunan bir çözüm arıyorsanız bu model tam 
size göre.  

Oyuncular için geliştirilmiş özel bir dizüstü bilgisayar 
olan MSI Bravo 15, kendi kategorisinin ilginç bir mo-
deli. Zira hem ekran kartı hem işlemcisi AMD tarafın-
dan geliştirilmiş bir model. Bu tarz dizüstü bilgisayar-
ların sayısı çok değil. 
Bilgisayarda AMD Ryzen 7 5800H işlemci kullanılmış. 
Bu işlemciye 4 GB RX5500M ekran kartı eşlik ediyor. 
15.6 inç ekranlı 144 Hz ekran yenilenmesine sahip 
olan bilgisayarın 16 GB RAM ve 512 GB M.2 SSD depo-
laması bulunuyor. 
Wi-Fi 6 gibi yüksek hızlı kablosuz bağlantıları da 
destekleyen bilgisayar 53.5 Wh kapasitesinde bir pille 
donatılmış. Bu pille 5 saate varan bir kullanım da 
sunuyor. Özellikle oyunlarda iyi bir performans sunan 
bilgisayar Gears 5’te en yüksek ayarlarda 60-70 fps 
arasında değer veriyor. 

Ürün
İnceleme

• ANC özelliği
• 6 mikrofonlu
• Bluetooth 5.0
• Dokunmatik kontrol
• 18 saat pil ömrü
• IPX4 suya ve toza dayanıklılık
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Poco F4 GT 

Nikon Z30

Xiaomi’nin oyuncular için geliştirdiği telefon markası Poco yeni 
modellerini Türkiye pazarına sunuyor. Bunlardan biri olan Poco 
F4 GT ise bazı ilginç özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyor. Öncelikle 
bu model Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanıyor ki hâlen satışta 
olan en iyi işlemcilerden biri. Ek olarak telefonda sıvı soğutma 
teknolojisi yer alıyor. Bu da cihazın en yüklü durumlarda bile serin 
kalmasını sağlıyor. Telefonun 8 ve 12 olmak üzere iki farklı RAM 
seçeneği bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 128 ve 256 GB 
karşımıza çıkıyor. 6.67 inçlik FHD+ ekran, 4700 mAh pil, 64 MP + 8 
MP (ultra geniş açı) + 2 MP makro sensörlü ana kamera ve 20 MP 
ön kamera telefonun diğer özellikleri arasında. 
Yan yüzünde parmak izi okuyucu bulunan telefonun belki de en 
ilginç özelliği ise sağ yanda her iki uç kısma konumlandırılmış 
oyun tuşları. Bunların yanında özel bir düğme var ve buna bastı-
ğınız zaman bu tuşlar ortaya çıkıyor. Bu tuşlara PUBG Mobile’de 
görev atanabiliyor. Yani bir nevi joystick görevi görüyor bu tuşlar. 
Havalı ve işe yarayan bir özellik. Telefon Android 12 işletim sistemi 
ile geliyor ve arayüz olarak MIUI 13 kullanıyor. Ekranının yenileme 
hızı 120 Hz olan telefon tam bir oyuncu telefonu olmuş. 

Nikon yeni APS-C sensörlü kompakt fotoğraf makinesi Nikon Z30 
modelini resmî olarak duyurdu.
Video içerik üretiminin giderek artması ve artık bir iş kolu hâline 
gelmesi beraberinde farklı donanım seçeneklerinin de geliştirilmesine 
neden oluyor. Bunlardan biri de Nikon cephesinden yeni bir fotoğraf 
makinesi ile geldi. Nikon Z30 isimli yeni model özellikle Vlog videolar 
çeken ve küçük, hafif, kompakt bir çözüm arayanlara yönelik bir ürün.
Fotoğraf makinesi özellikle Sony ZV-E10’a rakip olmak için tasarlandı. 
Sony’nin adı geçen modeli APS-C boyutunda sensöre ve değiştirilebilir 
objektif sistemine sahip. Nikon Z30 da benzer bir kurguda tasarlanmış.
Markanın en küçük ve kompakt Z serisi modeli olan Nikon Z30, 20 
Megapiksel çözünürlük sunan bir sensöre sahip. Saniyede 11 kare 
fotoğraf çekebilen model, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları ile geliyor. 
Fotoğraf makinesi markanın Z serisi aynasız modellerinde de 
kullanılan DX objektif bayonetini kullanıyor.
Fotoğraf makinesinin pil ömrüne baktığımızda Full HD modunda 125 
dakika, 4K 30 fps çözünürlüğünde ise 35 dakika olduğu görülüyor. 
Pil olarak EN-EL25 kodlu Nikon pilini kullanan fotoğraf makinesinde 
haricî mikrofon bağlantısı için yuva ve micro HDMI girişi bulunuyor. 
Fotoğraf makinesi gerektiği durumlarda ve Nikon Webcam Utility 
yardımı ile bilgisayar üzerinden webcam görevini de görebiliyor.
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   “BİR ŞEY DEĞİŞECEKSE 
GENÇLERLE DEĞİŞECEK” 

Söyleşi

YAVUZ YİĞİT İLE SÖYLEŞİ 
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Merhaba Yavuz Bey öncelikle nasılsınız? Kendinizi 
kısaca tanıtabilir misiniz?

İyiyim çok şükür. Yavuz Yiğit ben, Yeditepe Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret Bölümü’nü bitirdim. Hayatımda 
hiç uluslararası ticaret yapmadım. Son on üç yıldır aktif 
olarak gençlik çalışmaları ile ilgileniyorum. Bir gençlik 
çalışmaları uzmanıyım denilebilir. Uzun yıllardır lise 
üniversite öğrencilerinin kapasitelerini ve yeteneklerini, 
entelektüel ve pratik anlamda geliştirecek çalışmalar, 
organizasyonlar, etkinlikler yapıyorum. Bu alanda 
eğitimler veriyorum. 

Dışarıdan şahit olduğumuz kadarıyla çok yoğun ve 
aktif bir hayatınız var.  Birçok farklı projeye imza 
atıyorsunuz. Tüm bunları yaparken yorulduğunuz 
oluyor mu? Bu noktada yeniden enerjinizi kazanmak 
adına bir motivasyonunuz var mı?

Yok, bana çok saçma geliyor bu durumlar. Motivasyon 
için ne yapıyorsunuz? Sabahleyin kalkıyorum ve önce 
koşuyorum falan... Eğer bir şey için motive olmanız 
gerekiyorsa, o şey sizin için doğru şey olmayabilir. 
Mesela PlayStation oynamak için motive olmuyor 
çocuklar. Sabahleyin kalktıklarında motive olmam 
lazım gerek demiyorlar. Çok eğlenerek yaptığım 
çalışmalardan dolayı motivasyona ihtiyacım yok. 
Yaptığınız iş bedava da olsa yapacağınız bir iş ise 
buna gerek duymazsınız ki benim genelde öyle. 
Özellikle gençler bunu çok soruyorlar. Eğer bu soruyu 
sen soruyorsan sen bulamazsın, bence motivasyon 
kavramı öyle bir şey değildir. Yemek yemek için, 
PlayStation oynamak için, tatile gitmek için motive 
olmaz insan. Yapmak istediğin şeyi yapıyorsan o gün 
ya da okumak istediğin bölümü okuyorsan, motive 

olmana gerek kalmaz. Nerelerde ihtiyaç oluyor? Mesela 
üniversite sınavına hazırlanmak çok zor geliyor ve orada 
motivasyona ihtiyaç oluyor. Hayat amacınızı hayata 
geçiriyorsanız, motivasyona ihtiyacınız yok. Ben her 
sabah enerjik bir şekilde uyanırım.

Gençlerin aktif olması ve kendi yollarını belirlemeleri 
adına birbirinden farklı ama temelde aynı hedefi 
amaçlayan organizasyonlar düzenliyorsunuz. 
Gençlerle çalışmak nasıl, neden özellikle gençler?

Ben hayatta çok fazla şey denedim. Bir sürü farklı 
gruptan insanlarla organizasyonla alakalı işler 
gerçekleştirdim. Bir kere, en sevdiğim grup; lise ve 
üniversite öğrenci grubu. Çok eğlenceliler. Ortaokul 
öğrencileri kadar zor değiller, anlayabildiğimiz, 
anlatabildiğimiz bir kitle. Ortaokul ile disiplin 
meselesinde zorlanıyorsunuz ama lise ve üniversitede 
böyle bir şey olmuyor. Benim açımdan niye gençler 
sorusunun cevabı da bir şey değişecekse onlarla 
değişecek olması. Yaptığım çalışmanın katkısını 
ve verimini hemen görüyorum. Ortaokul ve 
ilkokul çalışmaları da çok değerli ama sonrasında 
hayatları değiştiğinden dolayı onlarla iletişimimi 
sürdüremiyorum. Ama bir lise, üniversite öğrencisi 
ile uzun yıllar çalışabiliyorsunuz. Sizinle vakit 
geçirebiliyorlar, başladığınız hikâye devam de edebiliyor 
ve çok etkisini görüyorum. Bir de iyi olduğum alan orası. 

Fikri olan gençler desteklenmek istiyor ve bunu 
projeye dökmekte zorlanıyorlar. Bir projenin yazım 
süreci nasıl ilerler? Proje oluşturmak için temelde 
neye ihtiyaç vardır? Bu zamana kadar koordine 
ettiğiniz projelerde karşılaştığınız sorunların çözüm 
sürecini nasıl yönettiniz?
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Bir markanın sloganı var çok sevdiğim “Just Do It” 
(Kalk ve yap). Yani, Samuel Beckett’in bir sözü var: “Hep 
denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha 
iyi yenil.” Bilgisayar oyunları gibi, onlarda sürekli deneme 
imkânın var. Bölüm sonu canavarını kırk kere geçmeye 
çalışıyorsun. Hayat da bir bilgisayar oyunu aslında. Oyun 
bölümünü geçmek için uğraşacaksın defalarca. Temel 
sıkıntı; Türkiye’nin biraz hata toleransı düşük. Bir genç bir 
hata yaptı ya da bir şirket kurdu, batırdı diyelim. Bütün aile 
etrafına toplanır ve yapmamasını söyler. Hata yapıldığında 
buna tepki yüksek olabiliyor. O yüzden gençler ikinci, 
üçüncüyü denerken zorlanıyorlar. Başarılı olanlar arsız 
olanlardır. Denemekten yılmayan, utanmayanlardır. Hata 
yapmaktan korkmayan ve çekinmeyen bir kitle bir şeyleri 
değiştirir. 

Bizler okul hayatımız ile birlikte sivil toplum 
kuruluşlarında da yer almaya çalışıyoruz. Hâliyle her 
iki alanda da en yüksek verimi elde etme kaygımız 
var. Peki bu aradaki dengeyi nasıl kurabiliriz?  

Bu kişiden kişiye çok değişir. Akademide başarılı 
olmak isteyen biri oraya yüklenir ve o akademiyi daha 
önemserken ben başka bir şeyi önemserim. Böyle bir 
denge sorunundan çok bir kimlik sorunu var. Yani size 
reçete veremem, bu yazıyı okuyan herkes vereceğim 
yanıttan tatmin olmaz. Kişisel gelişim kitapları genelde 
böyle yaparlar. Genelleştirir ve herkese bir cevap 
vermeye çalışır. Hayır! Rüveyda başka, Yavuz Yiğit 
başkadır. Benim denklemim, benim dünyam başka ve 
bana yönelik çözümler de başka. Aradaki denge kişi 
ile çok ilgili. Fakat unutulmaması gereken birkaç şey 
var. Bir aileniz varsa, onların hayatınızın merkezinde 
olmadığı bir denklemde başarılı ya da mutlu 
olamazsınız. Hayat ile iş dengenizi sağlamanız gerekiyor. 
Onun dışında, akademik başarılı ile dış aktiviteler 
birbirinden ayrı şeyler değiller. Müfredat dışı aktiviteler 
deniyor bu sosyal faaliyetlere, müfredat dışı aktivite diye 
bir şey yoktur, bu saçmalıktır. Kısacası sosyal aktiviteler 
akademik hayatın bir parçasıdır.  

Sizin de üniversite yıllarında okul dışı hayatınız epey 
aktif geçmiş. Bunların başında münazara geliyor. 
Serüveniniz nasıl başladı?  Münazaranın kişiye 
argüman odaklı düşünme gibi birçok farklı kazanımı 
yanında size neler kattığını düşünüyorsunuz? Şu anda 
sizi siz yapan özelliklere münazaranın etkisi nedir? 

Münazara birden işim oldu. Bu tarz operasyonlara 
girebilmenin kapısı oldu çünkü o işi yapabildiğimiz için 
talep görmeye başladı. Para kazanmaya başladık ve 
bunu yapınca diğer bütün işlerin, okul dışı faaliyetlerin 
tamamının kapısı açıldı aslında. Şahsen münazara 
dışında da ben okul dışı faaliyetlere kafayı takmıştım. 
Yani okulun işletme kulübü, uluslararası ilişkiler, sosyal 
destek kulübü gibi kulüplere ve okul dışında derneklere 
girmiştim. Aslında bakarsanız münazara alanını 
büyüteceğim diye hedefim yoktu. Üniversite sonrasında 
bu işi liselilerle yapmaya başladık ve liselerde çok başarılı 
ve faydalı olduğunu gördük. Bundan sonra birden 
büyütmeye başladık operasyonu. Çünkü münazara 
entelektüel birikim, hitabet ve hızlı düşünme becerisi 
kazandırıyor. Gençleri sosyal bir ortama ve oyunun 
içerisine sokuyor. Bu şekilde aldı yürüdü münazara. 
Bana sorarsanız ben okul dışı faaliyetlere daha çok 
kafayı taktım çünkü münazara onun bir ayağı sadece. 
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Okul dışı hayatın bireysel gelişimimize 
katkılarından bahsettik. Peki, kurucusu 
olduğunuz okul dışı oluşumundan bahseder 
misiniz? Burada öğrenciler birçok farklı 
atölyede, alanında uzman isimlerle bir araya 
gelip kendilerini ifade etme fırsatı buluyorlar. 
Bu oluşumdan beklentileriniz nelerdi, bunların 
karşılandığını düşünüyor musunuz?

Orası aslında nefes alınacak bir yer benim açımdan 
da gelen öğrenciler açısından da. Çünkü; yine 
eğitim yapıyoruz ama bu eğitimler genelde 
uygulamalı, eğlenceli, interdisipliner. Bir siyaset 
dersimiz varsa orada bir müzik dersi de oluyor 
aslında. Siyaset anlatırken 60’lı yılların şarkılarından, 
bazen dönemin televizyonundan ve magazininden 
de bahsediyoruz. Bu sebeple interdisipliner bir yapı 
okul dışı. Bizim gördüğümüz kadarıyla gençler 
üzerindeki etkisi ve öğrenmeye katkısı çok yüksek. 
Orada öğrendikleri şeyleri çok net kullanabiliyorlar. 
Tabii ne kadar faydalı olduğunu gençlere sormak 
lazım. 

Son olarak sizden Harmony Göç Projesi’ni 
dinleyebilir miyiz? Bu program ile farklı kültürel 
kimliklere sahip insanların bir arada uyum içinde 
yaşaması için eğitim programları düzenleniyor. 
Harmony Göç Projesi’nin özellikle Türkiye gibi 
bir ülkede çalışılması sizce ne gibi öneme sahip?

21. yüzyıl bir göç yüzyılı. Bu durum özellikle 
2020’li yıllardan sonra artış gösterdi. 2050 yılına 
gelindiği zaman yaklaşık 400 milyondan fazla 
insanın göçmen olacağı konuşuluyor. İklim krizi 
sonucu toprak alanlarının sular altında kalması 
ya da kuraklığın artmasıyla insanların göçmeleri 
bekleniyor. Yani bu yüzyıl göçmenler yüzyılı olacak. 
Türkiye de bu durumdan kaçamaz çünkü; Afrika, 
Asya ve Avrupa arasında gerçekten bir köprü 
görevinde. O yüzden bir göçmen meselemiz var 
ve bunun yanında eğer bu kadar çok göçmenimiz 
olacaksa bunu güvenlik paradigması ile çözemeyiz. 
Yani sınırlarımızı koruyalım, sınırlarımıza mayın 
döşeyelim gibi çılgın ve vahşi yollarla çözemeyiz 
bu durumu. Bunu çözebilmemiz için Türkiye’de ve 
Avrupa’da var olan göçmenleri kendi sistemimize 
entegre etmemiz lazım. Onlarla karşılıklı uyum 
sağlamamız gerekiyor. Bu entegrasyondan kastım; 

onların tamamen bize uyması değil, karşılıklı olarak. 
Harmony programı tam da aslında bu dertten 
ortaya çıkıyor. 

Harmony, bu göç yüzyılında ülkeler bazında halkları 
kaynaştıracak, farklı kültürleri birbirine yaklaştırıp 
birbirinden beslenmelerini sağlayacak projeler 
geliştirmek isteyen bir organizasyon. Günümüzde 
Harmony’ye çok ihtiyaç var ve gelecekte daha 
da ihtiyaç olacak. Önemli bir vizyon olduğunu 
düşünüyorum bu meselenin. Türkiye’de gençler 
artık uluslararası bir ortamda okumaya başlıyor ve 
bu durum devam edecek. Gençliği kaynaştırmak 
bu noktada çok önemli. Eğer göçmenlerle olan 
ilginiz sadece güvenlik ya da “onlar mazlumlar 
yardım edelim” düzleminde kalıyorsa büyük 
yanılıyorsunuz demektir. O insanlar bu ülkeye katkı 
sağlayacak insanlar. Bu yüzden onları sürece dâhil 
edecek etkinlikler yapılmalı. Harmony de tam 
olarak bunun için kuruldu.

Peki sizce gençler ne istiyor? Z Kuşağı tam 
olarak ne, böyle bir şey var mı?

Her kuşağın çocukları, gençleri, doğdukları 
dönemin siyasetinden, teknolojisinden, 
ekonomisinden ve şarkılarından etkilenirler ve 
bunların etkilerinden bağımsız kalamazlar. Örneğin 
1950’de doğmuş bir kişi; açlık ve sefalet görmüştür. 
Bundan dolayı o jenerasyondan herkes hemen ev 
almak ister, çok daha tutumludur, daha garantici 
ve isyankârdırlar. 2020 dünyasının çocuklarına 
baktığımızda bundan bağımsız değil aslında.

Günümüzde Türkiye’deki bütün gençler derslerini 
Youtube’dan çalışıyorsa Youtube’un bu çocukların 
üzerinde bir etkisi var demektir. Hiçbir farklı grubu 
ayırt etmeksizin tüm gençler, internette belli başlı 
şeylere maruz kalıyorlar. Z Kuşağı diye bir şey var 
o yüzden ve adının “Z” olmasının bir önemi yok. 
Bu jenerasyondaki çocukların odaklanma becerisi 
daha düşük. Çünkü; bu çağ dikkat dağıtma çağı. 
Telefonlarımızdaki uygulamaların arkasındaki 
milyar dolarlık şirketler, sizin o uygulamaya 
tıklamanızı istiyor ve bunun için de sizin dikkatinizi 
dağıtacak her şeyi yapıyor. Bundan dolayı dikkat 
çağında, kurumların ve organizasyonların bu çağa 
yönelik faaliyetler tasarlaması gerekir.

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Twitter’da karakter sınırı kalkıyor! 

Güney Kore’den Vefa Ziyareti

Daha önce ‘Article’ adıyla sızdırılan kapsamlı tweet paylaşma 
özelliği nihayet Twitter tarafından doğrulandı. Notes adındaki 
yenilik; platformda fotoğraf, GIF, gömülü tweet ve video içeren 
paylaşımlar yapmayı mümkün kılacak. Yaklaşık beş yıl önce 
Twitter, maksimum karakter sınırını 140 karakterden 280 
karaktere yükseltmişti. Ancak sosyal medya platformu, tartışma 
kültürünü teşvik etmek istediğini söyleyerek bu sınır üzerinde 
düzenlemeler yapacağını belirtti. Yeni özellik, kullanıcılara 
platformda daha uzun içerik yayınlama, başkalarının 
paylaşabileceği veya kaydedebileceği fotoğraf ve videolarla 
makaleler oluşturma imkânı veriyor. Paylaşılan tweeti 
güncelleme fırsatı sunması da dikkat çeken bir diğer nokta.

23’üncü Uluslararası İstanbul 
Büyükçekmece Kültür ve Sanat 
Festivali için Türkiye’ye gelen 
Güney Kore heyeti Kore gazilerini 
Büyükçekmece’deki Şehit Yakını Gazi 
ve Gazi Yakını Evi’nde ziyaret etti. 
Güney Koreli heyet, Kore Gazilerini yere 
kapanarak selamladı. Ziyaret sırasında 
heyet üyeleri gazilere minnetlerini 
iletirken ‘savaş olmasın’ mesajı verildi. 
Gaziler de ziyaretten çok memnun 
olduklarını söyledi.

DİJİTALDEN
NE HABER?
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Twitter’da 
Neler Oluyor?

İBB, İstanbul 
Uluslararası 
Doğaçlama Dans 
Festivali’ne ev 
sahipliği yaptı. 
Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda 
düzenlenen etkinlik 
sosyal medyada 
gündem oldu.

 
Ordu’da 
yaşayan Güneş 
Önürme, 
75 yaşında 
okumayı 
öğrenip 
84 yaşında 
üniversite 
sınavına girdi. 
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Dünya Turu

 İSTANBUL
SOFYA 
TRENİ 
İLE BALKANLAR’IN

TARIH KOKAN 
SULARINA 
DALIYORUZ!
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Tren yolculuğu yapmak; yolu izleyerek uyuya kalmak, 
sesleri dinlemek, kendi sesine de biraz kulak vermek, 
manzaranın tadını ânı kaçırmayı düşünmeden 
tabiatınca çıkarmak, kısacası huzur bulmak! Tüm 
bunları yaşama fırsatı elde ederken Balkanlar’ın gözde 
şehirleri; Sofya, Bükreş ve Belgrad’ın büyüleyici turistik 
mekânlarını keşfetmekten daha güzel ne olabilir? Hem 
de 10 dakikada! 

Balkan toprakları; üzerinde onlarca milletin bir arada 
yaşamasına rağmen kendi kültürünü koruyabilmiş, 
muhteşem lezzetleri, geleneksel el sanatları ve 
kıyafetleri, eşsiz müzikleri, tarihî ve kültürel mirası ile en 
ilgi çekici coğrafyalardan biri. 

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, 
Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Macaristan, Yunanistan ve Trakya’yı içine alan Balkanlar, 
bünyesinde Osmanlı egemenliğinin izlerini taşıyan 
birçok nadide yapı barındırmasıyla gezmeye değer 
oldukça önemli bir coğrafya.

Rotamızda Yer Alan Ülkelerimizi Tanıyalım! 

Tren rotamızın ilk durağı olan Bulgaristan; güler yüzlü 
yerli halka, zengin ve köklü bir tarihe ve doğa harikası 
manzaralara ev sahipliği yapması ile etkileyici bir 
ülkedir. Bulgaristan’ın en bilinen şehirlerinden biri olan 
Sofya, Bulgaristan’ın başkentidir. Müze çeşitliliği, özgün 
mimarisi ve Doğu Ortodoks kiliseleri şehrin ilgi çeken 
özellikleridir. Modern Bulgar mimarisi Sovyet mimarisini 
anımsatır. Buna karşılık geleneksel sanat ürünleri, 
özellikle de süslemeler ön plana çıkar. Bulgaristan’ın 
%80’inden fazlası Ortodoks Hristiyan ve yaklaşık %8’i 
Müslüman’dır. Pek çok medeniyetin etkisini taşıyan 
kültürü ile Bulgaristan halkı çeşitli gelenekleri bir arada 
yaşatır.

İkinci durağımız olan Romanya; Orta Avrupa’nın 
güneydoğu kesiminde yer alır. Polonya’dan sonra 
bölgedeki en büyük ikinci ülkedir. Ülkenin doğu 
tarafında Karadeniz’e kıyısı vardır. Başkenti Bükreş’tir. 
Geniş, ağaçlıklı bulvarları, görkemli binaları ve 
(1900’lerde “Küçük Paris” lakabıyla anılmıştır.) yüksek 
yaşamıyla tanınan, Romanya’nın en büyük şehridir. 

Bükreş, ülkeyi keşfetmek için harika bir başlangıç   
noktasıdır. Bükreş’te geleneksel Rumen kültürü ve 
el sanatları örnekleri meşhurdur. Romanya tarihî 
bölgeleriyle ve Orta Çağ şehirleri ile adını duyurmuştur. 
Rumen dili günümüzde 25 milyondan fazla insan 
tarafından konuşulmaktadır. Rumenlerin çoğu 
Hristiyan Ortodoks inancına sahiptir. Ayrıca Katolik ve 
Yahudilik de diğer inançlardır. Rumenler doğaları gereği 
eğlenceli, sevecen ve misafirperverdir.

Son durağımız olan Sırbistan; tarih boyunca birçok 
medeniyete ve imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. 
Bizans, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetinde 
geçirilen yılları ülkeye kültürel anlamda zenginlikler 
katmıştır. Sırbistan sıcakkanlı, misafirperver insanlardan 
oluşan bir ülkedir. Misafirliğe gittiğinizde ekmek ve 
tuz ikram ettiklerini görebilirsiniz. Sırbistan’da kahvaltı 
kültürü XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaşantılarına 
girmiştir. Sırbistan, Güneydoğu Avrupa’da Panonya 
Ovası ile Balkanlar’ın kesişiminde bulunan bir ülkedir. 
Başkenti ve en büyük şehri Belgrad’dır. İstanbul ve 
Atina’dan sonraki en eski Avrupa yerleşimi burada 
kurulmuş ve şehir stratejik konumu itibarıyla tarihte 
birçok kez işgal edilmiştir. Sırpçada ismi “Beyaz Şehir” 
anlamına gelen Belgrad günümüzde kozmopolit bir 
yapıya ulaşmıştır.
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Nerelere Gitsek?
Aleksandr Nevski Katedrali
Aleksandr Nevski Katedrali, Sofya’nın 
simgelerinden biri olup Ortodoks 
kilisesi olarak hizmet vermektedir. 
Neo-Bizans mimarisinin güzelliğini ilk 
günkü gibi yansıtan katedral dünyanın 
en büyük Ortodoks kiliselerinden 
biri olarak da ün salmıştır. İçerisinde 
yaklaşık 10 bin kişiyi aynı anda 
bulundurabilen kilise Balkanlar’da 
bulunan en büyük ikinci katedral olma 
özelliğine sahiptir. Katedralin altında 
ise, Ortodoks ikonaları için müzeye 
dönüştürülmüş mahzeni bulunuyor. 

Ulusal Sanat Galerisi
Sofya’daki Ulusal Yabancı Sanat Galerisi türünün tek 
örneğidir. Bulgaristan’ın kurtuluşundan 1990’lara kadar 
müzenin çağdaş ve modern Bulgar sanatının koleksiyonları, 
30 binden fazla sanat eseri içerir ve üç temel sergiye ayrılır; 
yüksek kaliteli resimler, grafikler ve heykeller. En değerli 
sergileri, yaklaşık 3 bin 200 m2 toplam sergi alanı ile 19 
odada bulunan dört katta sergilenmektedir. Galeri, grafik 
eserleri, resimler, heykeller, güzel sanatlar gibi 10 binden 
fazla müze eşyası barındırıyor.

Athenaeum
Bükreş’te bulunan ve Mimar Albert Galleron’un 
tasarımıyla oluşturulan Romanya Athenaeum, 1888 
yılından beri hizmet vermektedir. Burası bir konser binası 
olup, sahip olduğu akustiği ile ünlüdür. Romanya’da 
müzik esintilerinin eksik olmadığı kubbesiyle, sanatın 
ve müziğin kalbi Athenaeum’da atar. Büyük etkinlik ve 
konserlerin yapıldığı bina yıl boyunca birçok gösteriye 
yer vermektedir. Önemli etkinliklerden olan Uluslararası 
Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapan Athenaeum, 
hem görkemli kubbesi ve süslü mimarisiyle hem de 
düzenlenen muhteşem etkinlikleriyle mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken yerlerden biri.

Parlamento Sarayı
Bükreş’te bulunan ve Avrupa’nın en büyük 
binası olan Parlamento Sarayı, Pentagon’dan 
sonra dünyanın da en büyük ikinci yapısı 
olma özelliğine sahiptir. Nikolay Çavuşesku 
(Nicolae Ceausescu) tarafından inşa ettirilen 
yapının inşasında 20.000 işçi ve 700 mimar 
yer almıştır. Muhteşem mimarisiyle dışarıdan 
dahi göz kamaştıran Parlamento Sarayı; 1100 
odası, 12 katlı oluşu ve bir nükleer sığınağa ev 
sahipliği yapmasıyla benzerine az rastlanan 
yapılar arasında. Uluslararası bir konferans 
merkezi olarak da kullanılan parlamento 
binası ülkenin en iyi zanaatkârlarının yaptığı 
çalışmalarla, Romen mimarisinin yansıtılması 
amaçlanmıştır.
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Grigore Antipa Müzesi
Bükreş’te yer alan Girogore Antipa Müzesi, 1834 yılında kurulmuş 
olan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’dir. Müze bir dönem restorasyon 
çalışması için kapatılmış olup, 13 milyon dolarlık yenileme 
sonrası 2011 yılında tekrar ziyaretçilere açılmıştır. İçerisinde 
görebilecekleriniz arasında; yapay mağaralar, kuş ve memeli 
koleksiyonları, fosiller, kaya ve mineraller, Roma sikkeleri yer 
alıyor. Bu önemli koleksiyonları bir araya getirmiş olan müze 
Bükreş’in en eski müzelerinden biridir ve tarih öncesi birçok 
canlıyı keşfetmemize olanak sağlamasıyla meşhurdur. 

Kalemegdan / Belgrad Kalesi 
Belgrad Kalesi, II. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar Sava ve 
Tuna nehirlerinin birleştiği yere bakan bir sırtta savunma 
yapısı olarak inşa edilmiştir. Kalemegdan adı sadece XIV. 
yüzyılın seksenli yıllarında parka dönüştürülen kaleyi 
çevreleyen geniş plato için geçerlidir. Adı Türkçe kale 
(kale) ve megdan (tarla) kelimelerinden gelmektedir. 
Kalemegdan ressamlar, şairler ve müzisyenler 
tarafından sevilir, birçok sergiye ve şiir gecelerine ev 
sahipliği yapmaktadır.

Skadarlija
Belgrad’ın Eski Şehir bölgesinde yer alan ve “bohem” yaşam tarzının 
merkezi konumundaki Skadarlija’nın tarih sahnesine çıkışı, 1830 yılında 
kentin bu kesimine yerleşen Çingeneler sayesinde olmuştur. 1854’deki 
yenileme çalışmaları sonucunda derme çatma çadırlarla kaplı bir alandan 
daha modern görünümlü bir yerleşim bölgesi hâline gelen caddeyi 
gezginler daha çok yerel müzik kültürünü tanımak, Sırp mutfağının özgün 
lezzetlerinin tadına bakmak ve sanat galerilerinde sergilenen çalışmaları 
incelemek için ziyaret ediyor. 400 metre uzunluğundaki cadde, 7/24 
hareketli atmosferi ve Arnavut kaldırımı kaplı, rengârenk çiçeklerle süslü 
sokaklarıyla ilgi çekici bir görünüm oluşturmaktadır.

Nikola Tesla Müzesi
Alternatif akımın mucidi, Sırp asıllı bilim insanına adanan 
Nikola Tesla Müzesi, 1952 yılında Yugoslavya Hükûmeti’nin 
emri doğrultusunda kurulmuştur. Kültürel tesiste tamamı 
Tesla’nın çalışmalarını ve hayatını anlatan 160 binin üzerinde 
orijinal doküman, 2 binden fazla kitap ve dergi ile çok sayıda 
fotoğraf, çizim, plan, alet sergilenmektedir.  Müzede inceleme 
fırsatı yakalayabileceğiniz tüm eşyalar ve teknik dokümanlar, 
Tesla’nın vasiyeti doğrultusunda tek yasal varisi olan yeğeni 
Sava Kosanovic’in gözetiminde Amerika Birleşik Devletleri’nden 
getirilmiştir. 
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Uçurtma Avcısı’nda, birlikte büyüyen Emir ve Hasan adlı iki çocuğun hikâyesi 
anlatılıyor. İki çocuk, ait oldukları sınıflar bakımından birbirinden çok farklı 
şartlarda büyüyor. Emir’in babası, Afganistan’ın varlıklı ve tanınmış kişileri 
arasında yer alıyor. Hasan’ın babası ise Emir’in babasının yanında hizmetkâr 
olarak çalışıyor. Hasan Emir’e koşulsuz şartsız bir sevgi ve bağlılık duyarken, 
Emir onu sürekli aşağılıyor. Konusu arkadaşlık üzerine kurulmuş olan roman, 
insanlığa ait ortak duygularla tüm dünyayı kucaklıyor. Eserinde dostluk 
bağlarının yanı sıra baba sevgisi, fedakârlık, yalan ve ihanet gibi konuları 
da ustalıkla işleyen yazar, okurlarını ülkeler ve zamanlar arası bir yolculuğa 
çıkarıyor. Daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını 
yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok 
edilişini aşama aşama gözler önüne seriyor.
“Mutlu son diye bir şey var mı? Her şey bir yana hayat bir Hint filmi değil. 
Afganların en sık yinelediği deyiştir: Zendagi migzara (Hayat devam ediyor).”

Yedi yaşındayken bombalanan Halep’ten Türkiye’ye taşınmak zorunda kalan 
Zeynep’in hayat hikâyesini konu alıyor kitap. Ailesiyle birlikte yanına aldığı 
beyaz tavşanı ve beyaz tavuğuyla Gaziantep’e göç eden Zeynep’in vatan 
hasretinin işlendiği masalda, Halep’teyken “matkap” adını verdiği köstebeğin 
küçük Zeynep’i bulmasıyla olaylar gelişiyor. Köstebeklerin Halep ile Gaziantep 
arasına tünel kazması ve Zeynep’e her istediğini getirmeye başlamasının 
ardından Zeynep, önce Suriye’nin devlet başkanını istiyor köstebeklerden. 
Esad’a “Bütün bunları neden yapıyorsun, mahalleme neden bomba 
yağdırıyorsun, çocukları korkutuyorsun?” diye soran ve cevap alamayan 
Zeynep daha sonra ABD’nin başkanını ve Rusya başkanını istiyor. Onlardan da 
cevap alamayınca köstebeklerden Türkiye’nin başkanını istiyor. Mevlâna İdris, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Halepli Zeynep’in karşılaşma 
anlarını şu cümlelerle anlatıyor çocuklara: 
“Zeynep bu adamın gözlerine bakarak ona da bir şeyler sordu. Zeynep 
sorarken adamın gözlerinden iri, çok yerçekimli damlalar düşmeye başladı. 
Bir harita mı vardı adamın yüzünde, yoksa Zeynep’e mi öyle gelmişti? Öyle 
değilse neden bazı gözyaşı damlalarını Kudüs’te, Şam’da, Beyrut’ta, Kahire’de, 
Cezayir’de görüyordu? Sonra neden kendi gözlerinden de açıklayamadığı ve 
tutamadığı tuzlu minik su topları inmeye başlamıştı?”
Halepli Zeynep her ne kadar çocuk masalı olarak yazılsa da biz büyüklerin de 
etkilenip okuyabileceği bir kitap.

KİTABIN
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XIII. yüzyıl dünya tarihinin en zor 
ve karmaşık zamanıdır. Savaşlar, 
göçler, baskınlar… Hiç şüphesiz 
bu çağa damgasını vuran ve tüm 
dünyayı kasıp kavuran Moğol 
saldırılarıdır.
Bir Moğol çapulu sonrası, Kıpçak 
bozkırlarından koparılıp köle 
pazarında satılan Baybars, vakit 
olgunlaşınca Kahire’de, Kalat’ül 
Cebel’de sultanlığını ilan ediyor. 
Baybars’ın inanılması güç hayat 
hikâyesini anlatan kitap; umut, 
azim, mücadele, sabır, moral 
ve heyecanın ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gözler 
önüne seriyor.
İnsan isterse başarır, umudu ve 
azmi olanlar sonunda kazanır.

Yaşamak; Cahit Zarifoğlu’nun 
yeniden tanımladığı bir kelime. 
Zira o, yeryüzündeki yolculuğunu 
sürdürmüş; her adımında kendisi 
olarak ve ânı kendisinin kılarak 
apayrı bir yaşamak inşa etmiştir. 
Yaşamak; bir günlük kitabı 
olmasına, en azından kendisini öyle 
tanıtan bir kitap olmasına rağmen 
herhangi bir kronolojik sıra takip 
etmeyen yazılardan meydana 
geliyor. Bir hikâye kurgusu, olay 
örgüsü ya da devam eden olaylar 
bütünü değil de ilgili tarihlerde 
yazılmış daha çok deneme 
türü yazılarla karşılaşıyorsunuz. 
Anlatılanlar; her dönemde, 
her yaşta ve herkes tarafından 
yaşanılan, hissedilen duyguların 
kelimelere dökülmüş hâli. Zarifoğlu 
kendisini, çevresini ve hayatı ’’İçimiz 
bir dolap değil ki açıp gösterelim.’’ 
gibi kendine özgü betimlemeler 
ve ifadeler kullanarak tarif ediyor. 
Bize de kendimizden parçalar 
bulacağımız bu eseri okumak 
kalıyor. 
“İnsan, gittikçe daralan dünyasında 
neden mutsuz? Herkes artık 
gereğinden fazla büyüyor da 
onun için mi? On yedi yaşlarındaki 
delikanlıların bile iki kat yaşlıların ki 
kadar yürekleri dolu.” 

Binbaşı Halil Sadi, eşi Leyla ve oğlu 
Yusuf. Hep iyi şeylerin olduğu bir 
evde mesut yaşarken Halil’e ulaşan 
celple cihanda kopan fırtına bu 
mesut ailenin evine de sızar.
Halil, Enver Paşa komutasındaki 
Kanal Harekâtı için önce Şam, 
ardından Filistin’e gitmek üzere uzun 
bir tren yolculuğuna çıkar. Yolculuk 
boyunca insan doğasını, hayatı, 
zamanı, savaşı ve ölümü sorgular. 
Yolda pek çok kişiyle tanışır: Arnavut 
Ali Ferid, Subay
Cevdet, felsefe öğretmeni Albay 
James J. Fitzgerald, Başçavuş Niyazi... 
Her birinin hikâyesinden öğrenecek, 
sorgulayacak pek çok şeyi vardır. 
İnsan, hayat, zaman, savaş ve ölüm 
başka başka anlamlar kazanır 
Binbaşı’nın zihninde. Madden ve 
manen sınanacağı bu meşakkatli 
yolculuğa paralel olarak gelecekte 
okuması için oğluna mektuplar yazar, 
ona hayatla ilgili öğütlerde bulunur. 
Yazar, savaşın yıkıcılığı ve insan 
ruhuna etkisini işleyerek hem sarsıcı 
ve gerçekçi bir zemin kuruyor hem 
de mektuplarda baba-oğul ilişkisini 
merkeze alarak metnin duygusal 
yönünü oluşturuyor. 
 “Yazık, bazı duyguların merhameti 
olmuyor. İnsan bir kokuyu hayal 
edince elinde hatıralardan başka 
hiçbir şey kalmıyor.”
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ROTA BIZDEN 

HAREKET SENDEN

Bu ayki rotamız; Üsküdar’la Beylerbeyi arasında, Boğaziçi’nin Asya yakasındaki ilk durağı: Kuzguncuk.

Kuzguncuk; eskiden “Altın Seramik” anlamına gelen “KrisoKeramos” ve “Kosinitza” isimleriyle anılırmış. Sonrasında 

birçok kez değişime uğrayan semtin adı; Evliyâ Çelebi’ye göre ise Fatih Sultan Mehmed zamanında buraya yerleşen 

Kuzgun Baba adlı bir ermişten geliyor. Buraya 19. yüzyılda ilk önce Museviler yerleşmiş. Kuzguncuk; Avrupa 

Musevilerinin “Kutsal topraklara varmadan önceki son durak.” olarak kabul ettiği, buraya yerleşip burada ölmeyi ve 

buraya gömülmeyi vasiyet ettikleri bir yer olarak bilinirmiş. Bir zaman sonra, Rumların ve Ermenilerin de katılımı 

ile semtin etnik kültürü bir hayli gelişip günümüze kadar da korunmuş. Tarih günümüze yaklaştıkça, azalan azınlık 

nüfusunun yerini Türkler almış. Bu şekilde de semtin mimari özelliklerine yeni yapılan camiler eklenmiş. Kelimenin tam 

anlamıyla yıllar boyu farklı kültürlere, dinlere kucak açan Kuzguncuk; İstanbul’da göreceğiniz hiçbir yere benzemiyor. 

Kuzguncuk Mahallesi’ni birlikte yaşama kültürünün 

bir örneği hâline getiren Kuzguncuk Camii; mahalle-

de Müslüman nüfusun iyice artmaya başladığı 1950’li 

yıllarda inşa edilmiştir. 1952’de ibadete açılan cami, 

günümüzde hemen bitişiğinde bulunan Surp Krikor 

Lusavoriç Kilisesi’nin o günkü bahçesine inşa edilmiş 

durumda. Mimarı Cemil Şavkay Bey’dir. Caminin inşası 

için, caminin yanında bulunan Ermeni Kilisesi Vakfı, 

o dönemin parasıyla 500 lira yardımda bulunmuş. 

Kesme taştan yapılan tek kubbeli caminin; kıble duvarı 

çini kaplı, minberi ve vaaz kürsüsü ahşap, mermer 

mihrabı ise niş şeklinde duvar içine girmiştir. Tek mi-

nareli ve tek şerefeli olan bu cami, en son 2005 yılında 

restore edilmiştir. 

KUZGUNCUK CAMII01

KUZGUNCUK

R U V E Y DA
E R E N
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Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, 1835 yılında Kayserili 

Mimar Ohannes Amira Servenyan tarafından inşası 

tamamlanmıştır. Boğos Ağa Şalcıyan tarafından ise 

1861’de yeniden inşa edilmiştir. Mihrabın arka tarafında 

çift katlı ve kubbeli bir çan kulesi bulunmaktadır. 

Mihrabın ön kısmında yer alan ceviz ağacından yapılma 

trabzanların üstünde bulunan çiçek ve yaprak bezemeleri; 

dönemin saray kerestelerinin tedarikçisi Kalust Ağa 

Kemhacyan tarafından yapılmıştır. Kutsal Sofra’nın iç 

kısmı kubbeli ve altın kaplamadır. Kilisenin iç kısmına 

1967’de bezemeler eklenmiş. Avluda 1910 tarihli, kilisenin 

girişinde ise 1908 tarihli bir çeşme bulunmaktadır. Kuzey 

duvarının yanına da kilisenin vaizi Episkopos Hovhannes 

Setyan defnedilmiştir. Kilise 2005 yılında bir tadilat 

görmüş ve yeniden ibadete açılmıştır.

Dilim Pastanesi 1977 yılında kurulmuştur. Konumu 

itibarıyla yol tariflerinin vazgeçilmez unsuru olan 

pastanenin poğaça ve açmaları çok seviliyor. 

Tatlı çeşitliliği de fazla. Mekân küçük olmasına 

rağmen müşterisinin ve sevenlerinin çok olduğunu 

biliyoruz. Rotamızın başlarındayken; kahvaltınızı da 

yapmamışsanız dükkânın önündeki taburelerde 

çayınızı yudumlayarak boğaza karşı oturmanızı 

tavsiye ediyoruz. 

02

03

SURP KRIKOR LUSAVORIÇ 

ERMENI KILISESI

DILIM PASTANESI

 aynenderg i .com I  51



Dilim Pastanesi’nden çıkıp İcadiye Caddesi’nde 

yürümeye devam ederken ilk soldaki sokaktır. Bu 

sokaktaki evleri 80’li yıllarda Mimar Cengiz Bektaş 

keşfetmiştir. Sonraları birçok sanatçı da buraya 

taşınmıştır. Sokak; adını eski bir Şeyhülislâm olan 

Üryanizâde Ömer Efendi’den alıyor. Zamanında pek 

popüler olan Perihan Abla isimli TV dizisine set olarak 

kullanıldığı için son yıllarda “Perihan Abla Sokak” diye de 

anılıyor. 

Dergi editörleri ve okuyucuları olarak yaşımızdan 

dolayı pek hâkim olamasak da bir döneme 

damgasını vuran TV dizisi Ekmek Teknesi... Heredot 

Cevdet’in sıcacık hikâyelerinin anlatıldığı Fırıncı 

Nusret’e ev sahipliği yapan o minik dükkân... 

Şimdilerde Asude Cağ Kebabı olarak hizmet veriyor 

ve Kuzguncuk’un en uğrak yemek noktalarından 

birisi. Dilerseniz lezzetlerini deneyimleyebilir ve 

dışarıda fotoğraf çektirebilirsiniz. 

ÜRYANIZADE

(PERIHAN ABLA) SOKAK

EKMEK TEKNESI

04

05
Ulubatlı Hasan’ın 

Hikayesi! Heredot 

Cevdet Anlatıyor.
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Nail Kitabevi; şirin beyaz binasıyla sizi kucaklayan bir 

mekân. Burası hem kitapçı hem de kafe. Dışarıda üç 

beş masası var ama esas güzelliğin içeride olduğunu 

söyleyelim. Dar ve uzun bir binada bulunan kitabevinin 

mümkün olan her yeri kitap raflarıyla değerlendirilmiştir. 

Ortada boş kalan kısımlarda ise kahve içip kafa 

dinlemelik masalar yer alıyor. Özellikle, üst katında 

binanın cumba kısmına yerleştirilmiş geniş koltuk, erken 

saatte gidebileceklerin kaçırmaması gereken bir yer.

Nail Kitabevi’nin sol çaprazında Kuzguncuk Bostanı’nı 

bulacaksınız. Daha önce şehrin ortasında bir bostan 

gördünüz mü? İşte, Kuzguncuk’ta var. :) İlk tapusu Sultan 

Mehmed Reşat Dönemi’nden kalmış, yaklaşık 16 dönüm-

lük bu alan; bölge halkı tarafından eski sahibi İlya’nın 

adıyla da anılıyor. Bostan; mahallelinin, çocuklarının kendi 

elleriyle ektiği domates, biber, ıspanak gibi sebzelerin 

olduğu; Kuzguncuk halkının nefes aldığı, sosyalleştiği, 

akşamlar sinema izledikleri, özel günlerini kutladıkları bir 

yaşam alanı. Siz de şehrin gürültüsünden uzaklaşmak 

isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.

NAIL KITABEVI

KUZGUNCUK BOSTANI

İSTANBUL’UN GÖRÜLMESİ GEREKEN NOKTALARINI HER ROTA’DA 

BİRLİKTE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ. BİR SONRAKİ SAYIDA YENİ 

BİR ROTA’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE.

06

07
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Mood'uma Göre Çal: 
Yoldayım
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The Lumineers 
Sleep On The Floor

John Denver 
Country Roads

No Land 
Ağrılar

Athena
Kaçak 

Evdeki Saat 
Biraz Olsun

Emre Fel
Merhabalar 

Mor ve Ötesi
Yaz Yaz Yaz

X Ambassadors
Renegades

Özdemir Erdoğan
Gurbet

MFÖ 
Ele Güne Karşı

Sam Fender 
Seventeen Going Under

Jake Bugg 
All I Need

Matthew Mole
Take Yours I’ll Take Mine

Pinhani
Beni Sen İnandır

Ogün Şanlısoy
Saydım

Playlist’i
dinlemek için
QR okutunuz.
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Evdelik
Tarifler
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YAPILIŞI

En lezzetli, insanı doygunluğa ulaştıran tatlılardan 
biri sufledir. İnsanda tokluk hissini oluşturan 
şeylerin en başında protein gelir. Proteinsiz 
aldığınız bin kalori ile protein ile aldığınız bin kalori 
arasında çok büyük bir fark vardır. Tarifte yumurta 
kullanarak hem tatlı yiyeceğiz hem çok fazla kalori 
kullanmayacağız hem de protein almış olacağız. 
O hâlde tarife başlayalım! İki kap alıp yumurtaların 
sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Yumurtanın beyazını 
mikser yardımı ile çırpıyoruz. Yumurta beyazını 
çırptığımızda kabartma tozu ile aynı etkiyi almış 
olur ve suflemizin kabarmasını sağlamış oluruz. 
Yumurta beyazlarını bulut kıvamına gelene kadar 
çırptıktan sonra bir paket bitter çikolatı bir kaseye 
alıp üzerine bir kaşık hindistan cevizi yağı ya 
da tereyağı ekliyoruz. Çikolata ve yağ karışımını 
ister kaynar su üzerinde benmari usulu, ister de 
mikrodalga fırınında eritebilirsiniz. Çikolatalar 
erirken o sırada yumurta sarılarını kırdığımız kaba, 1 
paket vanilya, 1 yemek kaşığı yulaf unu (yulafı 

blenderda çekerek yulaf unu elde edebilirsiniz), 
tercihinize göre 1 ya da 2 yemek kaşığı kakao ve bir 
adet orta boyutta püre hâline getirdiğimiz muzu 
ekliyoruz. Bu aşamada fırını açıp 180 dereceye 
ayarlıyoruz. Bir çatal yardımı ile eklediğimiz tüm 
malzemeleri ezerek karıştırıyoruz ve erittiğimiz 
çikolata karışımını ilave ediyoruz. Daha akışkan 
bir kıvam istiyorsanız bu noktada bu karışımı 
blenderdan geçirebilirsiniz. Bulut kıvamına 
getirdiğimiz yumurta akını da karışıma ekleyip 
bir spatula yardımı ile alttan üste doğru kıvamı 
söndürmemeye dikkat ederek karıştırıyoruz. Daha 
sonrasında karışımı sufle kaplarına aktarıyoruz (dört 
adet orta boyuttaki sufle kabı işinizi görecektir) 
ve daha önce ısıttığımız 180 derecedeki fırına 
koyuyoruz. Yaklaşık 12 dakika sonra istediğimiz 
kıvamda pişen sufleleri fırından çıkarıyoruz. Biraz 
soğumasını bekledikten sonra yiyebilirsiniz, afiyet 
olsun :)     

2 yumurta
1 yk. kakao (çok seviyorsanız 2 yk)

1 yk. yulaf unu veya tam buğday unu
1 adet muz

1 paket (10 gr.) vanilya
1 yk. hindistan cevizi yağı veya tereyağı

1 paket (70 gr.) bitter çikolata

2 yumurta 1 yk. kakao 
(çok seviyorsanız 2 yk)

1 yk. yulaf unu veya 
tam buğday unu

1 adet muz 1 paket (10 gr.) vanilya 1 yk. hindistan cevizi yağı
veya tereyağı

1 paket (70 gr.) bitter 
çikolata

Malzemeler
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Raporu

Aktivite Merkezi Gençleri Ağırlamaya Başladı!

Askerimiz Neredeyse Biz Oradayız!

#Bizimçocuklar Gençlik Kamplarında

Esenler Gençlik Merkezimizde açılan Aktivite Merkezi 
gençlerin gözde buluşma noktası oldu. İçerisinde 
E-Spor Odası, Bowling, Bilardo, PlayStation Salonu, 
YouTube Stüdyosu, Dijital Kütüphane ve çalışma 
alanları bulunan aktivite merkezi gençlerimizin keyifli 
ve verimli vakit geçirebilmeleri için Esenler’deki en 
uygun mekânlardan biri.
Ne duruyorsunuz gençler? Çıkın çıkın, gelin!

“Semt Bizim Asker Bizim!” düşüncesiyle yollara 
çıkıyor ve Türkiye genelinde askerlik yapan Esenlerli 
kardeşlerimizi ziyarete gidiyoruz. Hem başkanımızın 
selamını iletiyor hem de hediyesini teslim ediyoruz. 
Çünkü çok iyi biliyoruz sevgi ve özlem mesafe tanımaz. 

Esenlerli gençlerimiz, Türkiye’nin dört bir yanında bulu-
nan gençlik kamplarında sportif aktivitelerden değer-
ler eğitimine, özel etkinliklerden gezilere kadar birçok 
imkânı bir arada yaşamanın tadını çıkarıyor. 
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Yaz Spor Okulu Geleceğin 
Şampiyonlarını Yetiştiriyor!

Herkese Bizden Forma! Şakire Yok :)

Dünya Satranç Günü’nü 
Özel Turnuvayla Kutladık

Esenler’de yaz okullarının yanında yaz spor okulu da var. 
7-17 yaş aralığındaki binlerce gencimizin faydalandığı yaz 
spor okulunda futboldan basketbola, wushudan bad-
mintona tam 13 farklı branşta eğitim veriyoruz. Geleceğin 
şampiyon sporcularını Esenler’de yetiştiriyoruz.

Esenler’de ikamet eden 16-25 yaş arasındaki tüm genç-
lere spor forması hediye ediyoruz. Üstelik başvuru ya-
parken kendi formalarını tasarlama ve üzerine istedikleri 
isim ve numarayı yazdırma fırsatı tanıyoruz. “Herkese For-
ma” projesiyle Esenler’de formasız genç kalmayacak!

İstanbul geneli katılıma açık olan Esenler Belediyesi 
20 Temmuz Dünya Satranç Günü Turnuvası’nda 
yaklaşık 200 gencimizin mücadelesine ortak olduk. 
10 Yaş Altı, 14 Yaş Altı ve Açık Kategori olmak üzere 3 
farklı kategoride dereceye girenler ödüllendirilirken 
turnuvanın sonunda tabii ki dostluk kazandı. 
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BUNLARI 
BiLiYOR
MUSUNUZ?

Mağaralardaki 
sarkıtlar ve 

dikitler enine 
kesildiğinde 

tıpkı ağaçlarda 
olduğu gibi 

halka şeklinde 
katmanlar 

görünür. Bu 
katmanlardaki 

uranyum ve 
toryum oranı 

tespit edilerek 
sarkıt ve 

dikitlerin yaşına 
ulaşılabilir.

 İnsan 
beyninde 
bir günde 
ortalama 
6000’den 

fazla 
düşünce 
oluşur.

Olimpiyatlarda 
verilen altın 

madalya büyük 
oranda 

gümüşten 
oluşur.

İnsan 
vücudundaki 

en küçük 
kemik orta 

kulakta 
bulunan 
üzengi 

kemiğidir.
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Mars’ta 
gün batımı; 
Dünya’daki 

kırmızı-
turuncu 

renkteki gün 
batımının 

aksine mavi 
tonlarındadır. 

Gün içindeki 
30-90 

dakikalık 
kestirmeler 
öğrenme 

etkisini gece 
uykusundaki 
gibi olumlu 

yönde etkiler.

Köpek balıkları 
geriye doğru 

yüzemez. 
Çünkü sert 
yüzgeçleri 

diğer 
balıklarda 

olduğu 
gibi yukarı 
kıvrılamaz.

İnsan 
vücudundaki 

damarların 
uzunluğu 
yaklaşık 
100.000 

km’dir. Yani 
Dünya’nın 

etrafını 
2.5 kere 

dolanacak 
kadar 

uzundur.

Beynimiz 
uyanıkken 10-20 

watt arası güç 
kullanır, bu da 

bir ampülü 
yakabilecek 

enerjiye eşittir.

Yetişkin bir 
insanın kalbi 

1 dakikada 
yaklaşık 5 litre, 
bir günde ise 
7200 litre kan 

pompalar.

Beynimiz kendi 
dokunuşumuz 
ile başkasının 

dokunuşu 
arasındaki farkı 

algılayabilir
bu yüzden 
kendimizi 

gıdıklayamayız.

Bir cam 
kırıldığında, 

ufalanan 
parçalar 

saatte üç bin 
millik bir hızla 
etrafa saçılır.
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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
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Aynen Dergi
Esenler Belediyesi’nin
Gençlere Hediyesidir.👍

aynendergi.com

Rasim Özdenören

“DERDİ 
OLAN 
İNSAN 
OKUR, 
DERDİ
OLMAYAN DA 
OKUYARAK 
DERT 
SAHİBİ 
OLUR. 
ASIL 
ME SELE
BİR 
DERDİMİZİN 
OLMASIDIR.”

“DERDİ 
OLAN 
İNSAN 
OKUR, 
DERDİ
OLMAYAN DA 
OKUYARAK 
DERT 
SAHİBİ 
OLUR. 
ASIL 
MESELE
BİR 
DERDİMİZİN 
OLMASIDIR.”


