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Bu sayıda gerçeklerden uzaklaşıyor ve ütopik bir 
dünyaya dalıyoruz. Ütopya nedir ve ne değildir? 
İnsanda ve özellikle heyecanlı gençlerde niçin büyük 
bir merak uyandırır? Dünyadan sıkılmışlık mı yoksa 
heyecan veren bilinmezliğe doğru yola çıkmak mı? 
Tüm bu soruların cevapları dergimizin sayfalarında 
saklı. 
Günümüzün en ütopik sanal dünyası sosyal medyaya 
dair bakış açımızı sunarken; bir müze gezisinde 
Osmanlı’nın son halifesi Abdülmecid Efendi’nin sanat 
dolu ruhu ve ressamlığı ile tanıştık. Anadolu Hisarı 
çevresinde tarihi ve keyifli bir geziye çıktık. Tarihimizin 
ve kültürümüzün kıymetli koruyucularından 
koleksiyoner Nuri Arlasez’i sevmek için yüzlerce 
sebep sayabilecekken 7 tanesini sizlere paylaştık ve 
araştırmacı gençlerimize aralık bir kapı bıraktık. Dijital 
dünyaya dair güncel haberlerle sosyal mecraların 
nabzını yakalarken; yeni teknolojik ürünler ve oyun 
dünyasında ses getiren Stray ile teknolojiyi yakından 
takip ettik. 

Filmler, geziler, tarifler ve tarihten esintiler Eylül 
sayısında sizlerle. 



P S K .  Z E Y N E P 
T Ü R KY I L M A Z

Utopyası

Sosyal 
Medya

Bi 
Küçük
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Devamı aynendergi.com’da⭐

Hayata bir bebeğin 
gözünden baktığımızda 
çevresine olan merakı, 
hayreti keşfetme arzusu ve 
hareket hâlinde olduğunu 
görürüz. İnsan dediğimiz 
varlık da doğduğu günden 
itibaren keşfetme arzusu 
içindedir. İnsanlık olarak 
geldiğimiz bu nokta her 
açıdan bu merak ve üretme 
içgüdüsünün ürünüdür. Bizden önceki nesillere, 
günümüz teknolojisindeki ilerleme, toplum ve kültür 
gibi birçok alandaki değişim hayret verecektir. Geçmişte 
hayal olarak düşünülen birçok şey şimdiki zamanın 
normali hâline gelmektedir. Nitekim bu keşfetme, yeni 
olanı arama hâli çocuk masumluğundan çıkıp daha 
üst adıma çıkma arzusu ile bir son bulmayacak, sınırlar 
zorlanacak hâle gelecektir. 

İnsanlık olarak ilerlememizin önünü açan “Daha ilerisi 
ne olabilir, bir adım daha gitsek ne olur?” merakı olumlu 
açıdan geliştirdiği gibi olumsuz olarak sonuçlanmasına 
da sebep olabilir. Var olanın yetmediği daha üst olanı 
istediğimiz, keşfetmenin ileri adımı olan hükmetme 
güdümüzü hareketlendirir. Ölümsüzlüğü istediğimiz, 
sürekli haz duyma beklentisi ve olumsuzluğa yer 
olmayan yeni bir dünya kurma isteğimiz oluşur. 
Böylelikle geçmişin ütopyasını yaşıyorken kendimize 
yeni ütopyalar isteriz. Bizim için normalleşen standartlar 

bir adım daha atma ihtiyacına sebep olur. Daha mutlu, 
daha kolay, daha hızlı, daha rahat yaşama arzusu 

hem toplum bazında hem bireysel hayatlarımızda 
küçük ütopyalar kurma isteğine yöneltir.

Sosyal medyayı bu noktada faydalı olarak 
kullanabilmemizin yanında yeni dünya 
kurma isteği sonucu kendi hayatlarımızdan 
bir kaçış yolu olarak ürettiğimiz ideal 
dünyalar olarak ele alabiliriz. Herkesin mutlu 
olduğu, adaletin kolaylıkla sağlandığı, 
haksızlığa karşı heşteklerle durulduğu ve 
fikirlerin özgürce ifade edildiği küçük birer 
ütopya. Bilen ile bilmeyenin eşit haklara 

sahip olduğu dolayısıyla herkesin kendine 
güveninin zirvede olduğu bir sosyal mecra. 

Karşımıza çıksa cümle kurmakta zorlanacağımız 
insanlara istediğimiz yorumu yazma hakkını elde 

ettiğimizi düşündüğümüz, 
eleştirilerin âlâsını yapıp 
güçlü hissettiğimiz, övgülerle 
zirveye çıkabildiğimiz bir 
ortamda kimimiz kendini 
gerçek hayatta olmadığı 
kadar iyi hissederken 
kimimizin de gerçekte 
görmediği insanların 
yorumlarıyla kendini mutsuz, 
değersiz hissettiği enteresan 

bir dünyadır. Kendi içinde bir sistemi olan bu dünya, 
iyiliğin, kalitenin takipçi sayısıyla ölçüldüğü nitekim 
takipçilerin, beğenilerin de satın alınabildiği düzene 
sahiptir. Paylaşılan fotoğraflara gelen her bir beğeninin 
beynimizdeki ödül merkezini hareketlendirdiğini 
düşünürsek her beğeni ile heyecanlanmayı anlayabiliriz. 
Tekrar tekrar aynı hazzı yaşamak için paylaşımlara 
devam ederiz. Görmek istediğimiz kişileri sosyal 
medyada takip ederek hayatlarına dâhil olma hissini 
yaşarız. Sanki onun ailesinden bir parçaymış gibi; yorum 
hakkımız var, yüz ifadelerimizi görmesi için emojiler var 
ve tabii canlı yayında açtıysa her anına şahit olabiliriz. 
“Instagram ailem gezdiğim, gördüğüm ve yediğim 
her şeyi de görün çünkü benim ailemsiniz.” ifadesiyle 
daha yakın hissetmeye başlar, belki evde sıkılıyorken 
bir anda şaşaalı bir hayata böyle dâhil olarak geçici 
iyilik hâline gireriz. Bu açıdan baktığımızda sosyal 
medyanın imkânsızı imkânlı kılan sözde ideal dünya 
olduğunu düşünebiliriz. Çünkü adaletli, hoşgörülü ve 
bilgili hesapların olduğu bu dünya kolaylıkları içinde 
barındırıyor. Alışverişe çıkmaya gerek kalmadan, tecrübe 
edilen linklerden tıklayarak sevdiğimiz, takip ettiğimiz 
insanlarla aynı kıyafeti giyebilir pek tabii istersek evimizi 
baştan aşağı onun gibi dizebiliriz. Bunun yaşattığı 
tarifsiz hissi başka bir yerde alamayabiliriz.

Biraz uzaktan baktığımızda aslında sunulan bu dünyada 
ya aktif olarak var olur ya da arka plan oyuncusu olarak 
kaldığımızı görürüz. Bu dünyaya kendimizi kaptırmanın 
kolaylığı ise tüm duygularımıza hitap ettiği için çok 
gerçekçi gelmesidir. Çünkü bir videoda gözlerimiz 
dolarken, peşinden gelen videoda kahkaha atabiliriz. 
Toplumsal bir olay karşısında kendimizi ifade ederek 
tatmin olurken olumsuz olaylarda tepkimizi koyup 
vicdanımız rahat şekilde diğer videoya geçeriz. 
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Röportaj

EFSANE ANTRENÖR:

YILMAZ
VURAL
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Özellikle gençler, taraftarlar, çalıştığınız 
spor kulüpleri ve futbolcular tarafından çok 
seviliyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz?

33 farklı takımda antrenörlük yaptım. Herhangi bir 
şekilde oradaki insanların kalbine girmişiz, bilmiyorum 
hangi özelliğimi çok sevmişler ama ben şunu 
düşünüyorum: Türk insanı doğallığı ve doğru sözlülüğü 
seviyor. Bu sevginin nedeni belki de bu, belki de 
duygularımı dışa vurmak konusunda “insanlar beni 
yanlış anlarlar” düşüncesini barındırmayan bir yapım 
olduğundan. Aynı zamanda bu sevginin, şu zamana 
kadar çalıştığım 30 takımın antrenörlüğünü yaparken 
takımın bir parçası gibi hissettirdiğimden kaynaklanıyor 
diye düşünüyorum. 

“Hayal kurmayan bir insanın kendi çizgisini 
aşamayacağını düşünüyorum.” demiştiniz. Futbol 
camiasına 70’li yıllarda futbolcu olarak ardından da 
teknik direktör olarak devam ettiniz. Siz bu sözün 
kıymetini o yaşlarda hissediyor muydunuz?

Aileler çocuklarının ileride ekonomik anlamda sıkıntı 
çekmeden hayatlarını idame ettirebilecekleri bir meslek 
seçmelerini isterler. Fakat günümüz Türkiye’sinde 
böyle düşünmek ne kadar doğru bilmiyorum. Bırakın 
çocuklarınızı kendi sevdikleri şeyi yapsınlar. Futbol 
sadece pratik alanda çalışılmıyor aynı zamanda bu 
işin bir teori kısmı var. Eğitimi olmayan futbolcular ile 
teori kısmını çalışmak çok kolay olmuyor. En azından 
lise mezunu olmanızı tavsiye ediyorum. Maalesef ki iş 
hayatında eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki fark, iş 
hayatında çok önemsenmiyor. Size tavsiyem sevdiğiniz 
ve yeteneğinizin olduğu işlere yönelin. Çünkü yaşam 
bir noktada sona eriyor. En azından hayatınızı mutlu 

geçirmiş ve istediğiniz işleri yapmış olursunuz. Hayal 
etmek konusuna gelirsek, ben Adapazarı’nda bir işçi 
çocuğu olarak büyüdüm ve kendi imkânlarımla yurt 
dışına çıkarak bir sürü macera yaşadım. Eğer gerçekten 
kafanızda olmak istediğiniz kişi ile ilgili inatçı olursanız 
Cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. 

Eğitim ve sporu aynı anda başarı ile yürüten nadir 
isimlerdensiniz. Bu durumun zorluklarından ve 
faydalarından bahseder misiniz?

1974 senesinde Ankara’da bir spor akademisi açıldığını 
duydum. Sınava giren 3.500 kişi arasından sınavı 
kazandım. İlk dersimizi Cumhurbaşkanı ziyaret etti ve 
bize cesaretlendirici bir konuşma yaptı. Bu proje 1982’de 
sona erdi ve ardından BESYO denilen spor okulları açıldı. 
Biz bu spor akademisinde dersleri uygulamalı bir şekilde 
alıyorduk, örneğin anatomi dersini kadavralar üzerinde 
işliyorduk. Okul sırasında Ankara’da profesyonel futbol 
oynuyordum ve okul bittiğinde unvanımız konusunda 
bazı tartışmalar yaşandı. Aslında yurt dışına çıkmamdaki 
en büyük etken Türkiye’de alamadığım lisansı yurt 
dışından alıp burada kabul ettirmek istememdi. Bu 
alanda Almanya’nın iyi olduğu öğrendim ve Köln 
Spor Akademisi’ne kayıt oldum. Oraya gittiğimde 27 
yaşındaydım ve tek kelime bile Almanca bilmiyordum. 
Daha sonra Almancayı iyi bir seviyeye getirdim. 
Sonuç olarak üniversiteyi bitirdim ve Almanya’daki 
bütün antrenörlük kurslarını tamamladım. Daha 
sonrasında büyük bir heyecanla öğrendiğim bilgileri 
Türkiye’ye dönüp pratiğe dökmek istedim. Türkiye’ye 
döndüğümde sene 1986’ydı. Antrenörlüğünü yaptığım 
Malatyaspor, Türkiye’de dereceler yaparak Avrupa 
kupalarına katıldı ve üst üste iki kez senenin antrenörü 

FUTBOL SADECE PRATIK ALANDA 
ÇALIŞILMIYOR AYNI ZAMANDA BU IŞIN 
BIR TEORI KISMI VAR. EĞITIMI OLMAYAN 
FUTBOLCULAR ILE TEORI KISMINI 
ÇALIŞMAK ÇOK KOLAY OLMUYOR. 
EN AZINDAN LISE MEZUNU OLMANIZI 
TAVSIYE EDIYORUM.
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seçildim. Ekonomik olarak fakir bir ailenin 
çocuğu iken bunları başardım. Yani bu 
sizlere bir örnek olsun, size biri bir şey versin 
diye beklemeyin. Bütün iş sizlerde bitiyor, 
kendinizi sorgulayın. Kendi yetenekleriniz, 
istekleriniz kabiliyetiniz doğrultusunda 
hangi mesleği yapabileceğinizi araştırın ve 
en iyisine odaklanın. Bu durumu aileniz ile 
de paylaşın. İstediğiniz yönde hayal kurun 
ve o hayale ulaşmak için de ne gerekiyorsa 
yapın.

Yeni nesil olarak nitelendirdiğimiz Emre 
Belözoğlu, Nuri Şahin, Ömer Erdoğan, 
Ilhami Palut gibi teknik direktörleri nasıl 
buluyorsunuz?

Onlar teknik direktör değil, mesela lisanları 
yok. Ama hepsi çok iyi futbolculardı ve 
futbolu bıraktıkları ertesi gün teknik 
direktör oldular hatta Nuri Şahin oynarken 
oldu. Ben bu duruma karşıyım. Bu önemli 
oyuncuların bu mevkide olmasında sorun 
yok fakat eğitim konusu savsaklanıyor. 
Bugün Futbol Federasyonu’nun bir 
eğitim dairesi var ve o eğitim dairesinde 
her kursu yapmak için belirlenen süreler 
ve kurallar var. Böyle bir mecburiyetin 
olduğu noktada geçmişinde çok iyi 
oyuncu olduğundan dolayı bir oyuncuyu 
bütün kuralları çiğneyerek bu pozisyona 
getirirseniz prensipsizlik olur. Bu kurallar 
kişiden kişiye değişmemeli. Var olan 
kurallar çerçevesinde bunlara izin vermek 
doğru değil. Burada konu isimler değil, 
hepsi antrenörlük yaptığım kardeşlerim. 
Fakat öğrenme bir süreçtir, uğraş vermeniz 
gerekir. Bu alanın insan ve uzmanlık olmak 
üzere iki tarafı vardır. Uzmanlık tarafının bir 
akademik boyutu vardır; antrenman bilgisi, 
spor hekimliği, sosyoloji, psikoloji gibi. 

AILELER ÇOCUKLARININ ILERIDE 
EKONOMIK ANLAMDA SIKINTI ÇEKMEDEN 
HAYATLARINI IDAME ETTIREBILECEKLERI 
BIR MESLEK SEÇMELERINI ISTERLER. 
FAKAT GÜNÜMÜZ TÜRKIYE’SINDE 
BÖYLE DÜŞÜNMEK NE KADAR DOĞRU 
BILMIYORUM. BIRAKIN ÇOCUKLARINIZI 
KENDI SEVDIKLERI ŞEYI YAPSINLAR. 
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Tüm bunları futbolu bıraktıktan sonra zamanınız varsa ve 
öğrenebiliyorsunuz ne güzel. Bilmem anlatabildim mi?

Bir yedek oyuncunuz size kılıç çekmiş, bu durumun aslı 
nedir?

Oyuncular oynamazlarsa antrenörlerine kılıç çekecek kadar 
nefret ederler. Mesela Süper Lig’de 28 tane oyuncunun 
14’ünün yabancı 14’ünün Türk olma zorunluluğu vardı. 
Durum şu ki bu 28 oyuncudan 11 tanesi oynuyor ve geri 
kalan 17 tanesi oynamıyor ve bu oynamayan oyuncuların 
hiçbiri sizin hakkınızda iyi düşünmez. Yani herkes konuyu 
bireysel değerlendirdiği için antrenörlüğün en zor kısmı 
bu. Türkiye’de antrenörlük yapmak ve bu 28 oyuncuyu ikna 
etmek hiç kolay değil. Bu 17 oyuncu oynamıyorsa parasını 
alamıyor o yüzden grup dinamiğini sağlamak oldukça 
zor. Maalesef ki ödeme yöntemi Türkiye’de hiç profesyonel 
yürütülmüyor. Hâlbuki bu durum her oyuncuya oynasa da 
oynamasa da belirli bir ücret bağlanılması ve oynayacak 
kişilerin hoca tarafından seçilmesi ile çözülebilir. Takım 
olmak için grup dinamiği çok önemlidir ama Türkiye’de 
bunu sağlayamıyoruz. Örneğin yabancıları bile bize FIFA’ya 
verenler ve vermeyenler olarak ikiye böldük. Yabancılar 
parasını alamadıklarında FIFA’ya şikâyet edip paralarını 
alabiliyorlar fakat Türk oyuncuların böyle bir şansı yok. 
Dolayısıyla hoca tüm enerjisini takım içerisindeki gruplar 
arasındaki dinamiği oluşturmak için kullanır. Hâlbuki asıl 
görevi rakibi analiz etmek ve buna bir taktik oluşturmaktır. 
Ben ve benim gibi birkaç antrenör oyuncular arasındaki 
adaleti uygulamaya çalışıyoruz. Sizin bu davranış tarzınızı 
benimseyenlerle uzun süre çalışabiliyorsunuz.

Röportajı
izlemek için
QR okutunuz.

Teknik 
Direktörlük
Kariyeri
1986-1988 Malatyaspor (Antrenör)
1988-1989 Antalyaspor (Antrenör)
1989-1990 Samsunspor (Antrenör)
1989-1990 Bursaspor (Antrenör)
1990 Karşıyaka (Antrenör)
1991 Adanaspor
1991-1993 Bursaspor
1993-1994 Gaziantepspor
1995 Eskişehirspor
1996-1997 Sarıyer
1997 Trabzonspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1998-1999 Konyaspor
1999 Çanakkale Dardanelspor
1999-2000 Bursaspor
2000-2001 Denizlispor
2001 Diyarbakırspor
2003-2004 Adanaspor
2004 Çaykur Rizespor
2005 MKE Ankaragücü
2005-2007 Antalyaspor
2008 Manisaspor
2008-2009 Kocaelispor
2009-2011 Kasımpaşa
2011 Konyaspor
2012 Sakaryaspor
2012-2013 Elazığspor
2014 Mersin İdman Yurdu
2014-2015 Osmanlıspor
2015 Kardemir Karabükspor
2015 Gençlerbirliği
2016 Adana Demirspor
2017 Göztepe
2018 Giresunspor
2018 Eskişehirspor
2018-2019 Adana Demirspor
2020 Akhisar Belediyespor
2021 BB Erzurumspor
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R U M E YS A 
H A KY E M E Z

gül yetistiren 
adam:.

Rasim Özdenören
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Maraş’a Yeni Bir Kalem

Rasim Özdenören; bundan 82 yıl önce, şairler şehri 
Maraş’ta ikizi Alaeddin Özdenören ile dünyaya teşrif 
etti. Bu şehrin atmosferine doğmanın kanına yüklediği 
edebî ruh, ilk ve ortaöğretimini farklı şehirlerde 
tamamlamış olmasına karşın, lisede, yani yine Maraş’ta 
ortaya çıkacaktı. Rasim Özdenören’in Maraş’ta, Kara 
Lise’de iken yazdığı Akarsu adlı hikâye onun ilk 
yayımlanan hikâyesi olarak Varlık Dergisi’nde yer aldı. 
Lise öğrenimini Yedi Güzel Adam’ın güzide isimleriyle 
aynı lisede tamamladı, yükseköğrenim için İstanbul’a 
yolu düştü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
annesinin hatırı için tercih eden yazar, aldığı hukuk 
disiplininin fikir dünyasına sağladığı katkıyı ileriki 
yaşlarda göz ardı etmeyecektir. 

Karakoç’un Uzattığı El

22 yaşına vardığında, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil’in 
tavsiyesi üzerine Sezai Karakoç ile tanıştı. Görüşme 
öncesinde Özdenören kardeşler için sıradan bir şair olan 
Karakoç, bu muhâdeseden sonra onların zihninde “dahi 
biri”ne evrilir. Üstad’ın kaleminin ihtişamına kapılan 
Özdenören için üç yıllık bir fetret süreci başlar ve bu 
süreçte kalemi eline alamaz. Ancak Karakoç’un bunu 
fark etmesi ve Özdenören’e Soyut Dergisi’ne hikâye 
yazmasını söylemesi üzerine Özdenören bunu emir 
bilip kalemi tekrar eline alır. Zira, Sezai Karakoç için “O 
camdan atla dese atlardım.” diyecek kadar ciddi bir 
bağlılığı olduğu görülür. Bu süreçten sonra hikâyeleri 
Soyut Dergisi, Diriliş Dergisi ve Edebiyat Dergisi’nin 
sayfalarıyla buluşur. 

Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Devlet 
Planlama Teşkilâtı’nda uzman yardımcısı 
olarak çalışan Özdenören, bu kurum 
vesilesiyle burs kazanır ve Amerika’da 
Kalkınma Ekonomisi üzerine yüksek lisansını 
bitirir. 

Dergiciliğe Yeni Bir Soluk: Mavera

1976’da Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Nazif 
Gürdoğan, Alaaddin Özdenören, Erdem 
Bayazıt ve Rasim Özdenören; Mavera adlı edebiyat 
dergisini kurdu. İlk sayısı edebiyat içerikli olan dergi, 
zamanla mazlum İslam Coğrafyaları adına özel 
sayılarla içerik üretmeye başlamıştır. Tasavvufa dair sayı 
yayımlayan ilk edebiyat dergisi olma sıfatını taşıyacak 
bu dergi 1990 yılına kadar yayınlanmaya devam etmiştir. 

Bir Inziva Dönemi 

1978 yılında Özdenören, memuriyetten istifa eder ve bu 
yıllarda tasavvufa yakınlaşmaya ve dolayısıyla hikâyesinin 
seyrini değiştirmeye başlar. Bu yıllarda Çok Sesli Bir Ölüm 
adlı hikâye kitabını, İki Dünya adlı deneme kitabını ve Gül 
Yetiştiren Adam adlı romanını yazar. Bu eserler pek çok 
ödüle layık görülür. Yeni Devir Gazetesi’nde Gaffar Taşkın 
müstearıyla yazmaya devam eder.

Özdenören Nazariyatı

Rasim Özdenören, edebiyata ilk adımlarını hikâyecilikle 
atmış, fakat denemeleriyle de öne çıkmıştır. Hikâye ve 
romanında Rasim Özdenören, toplumsal hayatta meydana 
gelen dönüşüm ve bu dönüşümlerin birey ve toplumda 
meydana getirdiği yozlaşmayı, ruhsal bunalımları psikolojik 
tasvirlerle irdeler. Fikir dünyasına bakıldığında kendi 
soluğuyla bir ihtilâl yarattığı görülür. Dava adamı portresi 
ile Özdenören, en yüce dileğin şu dünyada Allah’ın rızasını 
talep olduğuna inanır. İdeal İslam devletine ulaşmak 
hayalidir, bunun ise bireylerin kendi içlerinde Müslümanca 
düşünmek ve yaşamak üzere önce kendi ahlâkî 
gelişimlerine yönelmesi ile başarılabileceğine inanır.

Siyer-i Nebi’ye Yaklaşım

Özdenören pek çok disiplinin Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hayatından ilham alınarak ileriye taşınabileceğini, bunun 
için onun hayatını irdelemenin günümüzde dikte edilen 
Batı diyalektiğinden kurtulma yolunda kökten bir çözüm 
oluşturabileceğine inanır. Bu yönüyle toplumsal inşaya 
dair ideolojik yaklaşımını Siyer’in iziyle kaleme alır.

Akif Inan, Rasim Özderen, 
Nuri Pakdil, Erdem-Bayazıt

Devamı aynendergi.com’da⭐
Yazıyı 
dinlemek için
QR okutunuz.  aynenderg i .com I  1 1



ÖZG Ü R
Ç E T I N

Oyun Dünyası

D Ü N Y A Y I  K U R T A R A N  K E D I :
.
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Stray, sevimli bir kediyi kontrol ettiğimiz distopik bir 
dünyada maceralara atılmamızı sağlayan eğlenceli bir 
oyun olmuş. 

Son günlerde Türkiye’de çok konuşulan oyunlardan 
biri de Stray. Bağımsız bir firma tarafından geliştirilen 
oyunun bu kadar popüler olmasının en önemli 
sebeplerinden biri de bir kediyi canlandırıyor olmamız. 
Bu da oyunun beklendiğinden çok daha fazla ilgi 
çekmesine yol açtı. 

Biz Türklerin kedileri sevdiği malum. Özellikle İstanbul 
gibi büyük şehirlerde binlerce kedi her gün insanlar 
tarafından besleniyor ve hatta evlerinde misafir ediliyor. 
Hâl böyle olunca bir kediyi kontrol ettiğimiz Stray oyunu 
da ülkemizde büyük ilgi gördü.

Öncelikle oyun hem PlayStation hem de PC için 
geliştirilmiş. Hatta PlayStation Plus Deluxe paketine üye 
iseniz ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Oyun Stream 
platformunda satılıyor ve Türkiye fiyatı 160 TL. Evet 
ülkemiz için biraz yüksek bir rakam gibi görülse de yurt 
dışı fiyatının 30 dolar olduğunu belirteyim. Türkiye'ye 
özel bir fiyatlandırma yapılmış.

BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen oyun 
Annapurna İnteractive tarafından yayınlanıyor. Stray, 
sadeliği, içimizi ısıtan konusu ve mekanikleriyle 
gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Stream 
sayfasında oyunla ilgili aşağıdaki bilgiler yer alıyor:

“Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak 
kedisi, unutulup gitmiş bir şehirden kurtulmak için antik 
bir gizemi çözmek zorunda. Stray, çürümekte olan bir 
siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar sokaklarında 
ve tekinsiz semtlerin karanlık ortamlarında geçen 
bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Alçak yüksek 
demeden dört bir yanda dolaş, hiç beklemediğin 
tehlikelere karşı kendini hazırla ve aldırışsız droidler 
ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız mekânın 
gizemlerini çöz. Dünyayı bir sokak kedisinin gözlerinden 
gör ve çevrendekilerle bir kedinin kıvraklığıyla etkileş. 
Gizlice yanaş, atik ol, türlü şapşallıklar yap, bazen de bu 
yabancı dünyanın tuhaf sakinlerini çileden çıkar. Kedi, yol 
üstünde B-12 adında, uçabilen küçük bir dron ile arkadaş 
olur. İkili, bu yeni yoldaşlığın yardımıyla bir çıkış yolu 
bulmaya koyulur. Stray, Fransa'nın güneyinde, üyeleri 
bir sürü kediden ve bir avuç insandan oluşan küçük bir 
takım olan BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi.”

Stray nasıl bir oyun?

Oyunda yukarıdaki satırlarda söylediğim gibi bir 
kediyi kontrol ediyoruz. Stray isimli kedi distopik bir 
şehirde yolunu bulmaya çalışırken ona B-12 isimli 
minik bir drone da eşlik ediyor. Oyunda binaların 
içinde ve etraflarında aynen bir kedinin yaptığı gibi 
dolaşabiliyoruz. Borulardan atlamak, binaların en 
kuytu köşelerine girmek gibi işlemleri de yapabiliyoruz. 
Ek olarak etraftaki bazı eşyalarla etkileşime de 
geçebiliyoruz. Onlara dokunmak, vurmak ya da bir 
yerden düşürmek gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. 
Yani etkileşimli bir dünya vaadediyor bize Stray.

Kedimizi (uygun bir yer bulursak) uykuya da yatırabiliyor 
ve aynı zamanda miyavlamasını sağlayabiliyoruz. Bu 
miyavlama için özel bir tuş da bulunuyor. Oyunun 
Türkçe dil seçeneğinin de olduğunu söyleyelim. Oyunun 
içinde farklı yerlerdeki hatıraları toplayıp B-12 adlı küçük 
arkadaşımızın hâfızasını yerine getirebiliyoruz. Bazı 
yerlerde karşımıza Zurk adlı minik yaratıklar çıkıyor 
ve üstümüze atlamaya çalışıyor. Miyavlayarak onları 
üstümüzden atabilsek de çok fazla oldukları için bir 
yerden sonra koşmak gerekiyor. İlerideki bölümlerde ise 
Doc adlı karakter, B-12 adlı dostumuzun üzerine UV ışını 
yayan bir cihaz takıyor ve bunun sayesinde Zurk'ları yok 
edebiliyoruz.

Stray genel olarak kedileri seven ve maceralara atılmayı 
seven oyuncular için harika bir oyun.
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Bilim Kurgucunun 
Seyir Defteri | 4

Ü M I T  YA Ş A R  ÖZ K A N

ISAACÜÇ ROBOT 

YASASININ VE 

PSİKOTARİHİN 

MUCİDİ: 

Bilim kurgunun tarihî seyrinde filmi 
biraz hızlandıralım: Hugo Gernsback, 
bir edebî tür olarak “bilim kurgu”nun 
adını koyar ve 1926’da Amazing Stories 
dergisiyle bilim kurgu dergiciliğini 
başlatır. Bugün adı, bilim kurgu 
dünyasındaki en prestijli yarışmalardan 
biri olan Hugo ödüllerinde yaşayan bu 
mucit ve yayıncı böylece çok önemli iki iş 
yapmıştır. Artık türün bir adı vardır ve bu 
tür varlığını çok uzun bir süre dergilerle 
sürdürecektir. 
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Ailesi o üç yaşındayken Rusya’dan göçen küçük Isaac, 
çocukken babasının şekerci dükkânında bu dergileri 
okuyarak bilim kurguya merak sarar. Daha on sekiz yaşında 
ilk bilim kurgu öyküsünü zamanın başka çok önemli bir 
bilim kurgu dergisine götürecek ve bilim kurgu yazarı 
olarak onu yönlendirecek olan editör John W. Campbell 
ile tanışacaktır. Yani Asimov gibi bir zekânın yeşerip boy 
atacağı kültürel zemin hazırdır. Zamanla Asimov bu bilim 
kurgu toprağının devasa çınarlarından biri hâline gelecek 
ve Arthur C. Clarke ve Robert Heinlein ile birlikte bilim 
kurgunun altın çağının üç büyük yazarından biri olarak 
tanınacaktır. Şunu da unutmayalım ki Asimov, doktorasını 
kimya alanında yapmış bir bilim insanıdır. Bilim onun 
hayatının ve kurgularının merkezindedir.

Üstad uslanmaz bir yazı makinesidir. 500’den fazla 
kitaptan bahsediyoruz. Sadece bilim kurgu türünde 
yazmamıştır, bugün hâlâ severek okunan popüler bilim 
kitapları da kaleme almıştır. Hatta Shakespeare ve İncil 
hakkında da çalışmaları vardır. Elbette biz sadece bilim 
kurgu yazarlığına değineceğiz ama külliyatının bu 
kısmında da son derece üretken olduğu için Vakıf serisi 
ve Robot öyküleriyle sınırlandıracağız köşemizi. Yoksa 
birbirine ince ilmeklerle bağlanan serileri ve onlarca bilim 
kurgu öyküsünü anlatmaya sayfalar yetmez.

Tamamı yedi kitaptan oluşan Vakıf serisi, günümüzden 
on binlerce yıl sonrasında geçer. Farklı 
gezegenlere yayılan insanlık, galaktik bir 
imparatorluğun idaresinde yaşamaktadır. 
Bir gün imparatorluğun gezegenlerinden 
birinde yaşayan matematik profesörü Hari 
Seldon tuhaf bir iddia ortaya atar. Seldon, 
kendi geliştirdiği psikotarih adlı bir bilimi 
kullanarak galaktik imparatorluğun beş 
yüzyıl içinde çökeceğini ve bu çöküşün 
ardından otuz binyıl süren bir barbarlık 
döneminin yaşanacağını hesaplamıştır. 
Seldon’a göre bu çöküş kaçınılmazdır. 
Fakat gerekli tedbirler alınırsa çöküşün 
süresini azaltmak ve insanlığın tekrar 
barbarlıktan medeniyete geçmesini 
sağlayacak bilgileri korumak mümkündür. 
Her bir kitapta yüzyıllar geçer. Seldon’un 
takipçileri galaktik ölçüdeki bir yıkıma 
karşı mücadele ederler. Meraklı bir macera 
kurgusu içinde galaktik çapta politik 
manevralar ve akıl oyunları eşliğinde 
bilim, din, ticaret ve siyaset üzerinden 
medeniyetlerin çöküş ve yeniden 
yükselişlerine dair beyin fırtınalarına 
yönlendirilir okur. 

Asimov, Vakıf serisini yazarken Edward Gibbon’un 
Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi 
üçlemesinden ilham almıştır. Matematik ve sosyolojinin 
birleştirildiği bir bilimdir Hari Seldon’ın psikotarihi. Vakıf 
evreninde gerçekliği olan bu bilim dalı, think thank 
kuruluşlarına ve ekonomist Paul R. Krugman’a ilham 
vermiştir. Tarihçi Peter Turchin’in kliodinamik adını 
verdiği alan da Seldon’ın psikotarihini çağrıştırır. Vakıf 
serisi, edebî yönden eleştirilmiştir de. Polisiye kurguda 
tekrara düşülmesi, karakterlerin yüzeyselliği eleştiri 
konusu olmuştur. Fakat onun ne yapamadığından çok 
ne yapmak istediğine ve neyi başardığına bakarsak 
şunu görürüz: Asimov yüzyıllara yayılan bu muazzam 
bilim kurgu destanlarında aklımızın ve hayalimizin 
sınırlarını zorlayan kurgular geliştirir. O, kendi tanımıyla 
bir hümanist ve rasyonalist olarak akla ve bilime güvenir. 
İnsanlığın ilerleme yolunda karşılaştığı sorunlar yine 
insan aklı ve bilim yoluyla çözülebilecektir. 

Robotlara da böyle bakar Asimov. Ona gelene kadar 
birçok robot hikâyesi yazılmıştır. Hatta robot kelimesinin 
mucidi bu kelimeyi ilk kez R.U.R. (Rossum’un Evrensel 
Robotları) adlı tiyatro oyununda (1920) kullanan Çek 
asıllı yazar Karel Çapek’tir. Asimov’dan önceki robot 
hikâyelerindeki robotlar, çıldırıp yaratıcılarını öldüren 
katil canavarlardır. O, bu Frankenstein kompleksini 

işlemek istememiş, kendi kurmaca 
evreninde pozitronik beyinli bu 
makineleri yeniden bambaşka bir 
şekilde tasarlamıştır. Asimov’un 
robotları, insana hizmet etmek için 
yapılmış zekâ sahibi makinelerdir. Bu 
makineleri tasarlayan insan aklı elbette 
onların katil canavarlara dönüşmesini 
engelleyecek algoritmayı da bulacaktır. 
Asimov, bu algoritmayı “üç robot kuralı” 
şeklinde formüle eder. Hikâyenin 
ortaya çıkması için bir arızaya ihtiyaç 
olduğunu da bilmektedir. Bu yüzden 
kendi icat ettiği üç robot kuralını sürekli 
sınar. Bu kurallar gerçekten her zaman 
her yerde işe yarar mıydı? Asimov’un 
robot hikâyeleri, bilim kurgudaki robot 
karakterleri değiştirmekle kalmaz yapay 
zekâya dair düşüncelerimize ilham verdi 
ve vermeye devam ediyor. 

Asimov’un kurgularının temeline 
yerleştirdiği ilerleme fikri bugün 
tartışmaya açık olsa da onun “umutla 
yıldızlara (ad astra per aspera)” doğru 
gösterdiği ufuk yine de heyecan vericidir.

Asimov 
yüzyıllara yayılan 
bu muazzam bilim 

kurgu destanlarında 
aklımızın ve 
hayalimizin 

sınırlarını zorlayan 
kurgular geliştirir. 
O, kendi tanımıyla 

bir hümanist ve 
rasyonalist olarak 

akla ve bilime 
güvenir. Insanlığın 
ilerleme yolunda 

karşılaştığı sorunlar 
yine insan aklı 

ve bilim yoluyla 
çözülebilecektir. 
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100 yıl sonra açılan 
zaman kapsülüne 
ne koyardınız? 
Neden?
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En sevdiğim şarkının plağını 
koyardım çünkü nostaljik şeyleri 
çok severim. 100 yıl sonra hâlâ plak 
satışı olur mu veya kolay ulaşılabilir 
bir şey olur mu tahmin edemedim 
ama sanmıyorum. Belki istediğim 
teknolojik platformdan o şarkıyı 
dinlerim ama plakta dinlemek gibi 
olmaz benim için.

Zehra Akpınar / 17
Sarenur Eren / 15

100 sene sonra insanların yedikleri 
çoğu şey yapay malzemelerden 
olacak. Ben de insanlar doğal 
yiyecekler yesin, gerçek tatlarını 
bilsinler diye meyve sebzelerin 
tohumlarını koyardım. Belki 
tohumları alıp çoğaltırlar. İnsanlara bir 
katkımız olsun.

Aleyna Taşçı / 14

Meva Kızılkaya / 16

Beyza Arca / 15

Serra Yılmaz / 15 Azra Sormaz / 15
Uzunca bir mektup yazar ve birçok alıntı 
yapardım. Ebedî bir mektup olurdu 
muhtemelen. Alıntı yaptığım klasikleri aşağısına 
not ederdim. Kitapların asla modası geçmemeli 
diye düşünüyor ve umut ediyorum. Kitaplar, 
şiirler, romanlar... Asla eksilmeyen tutkular 
olmalı. Fakat günümüzde düzgün kitap okuyan 
insanlara özellikle gençlere rastlamak çok zor. 
İleride bunun iyice azalacağını düşünüyorum. 
İşte bu yüzden onlara bunu hatırlatmak 
isterdim. Çünkü teknoloji yapay bir şekilde 
gelişebilir. Her şey gelişir ama insan okumadan 
gelişmez ve daha da gelişmek için kitaplara 
ihtiyacımız var.

  Kendimi ve 
dünya haritasını 
koyardım çünkü 
insanların zamanla 
vücutlarının 
değiştiğini 
düşünüyorum 
yüzyıl içinde bir 
değişim olmayabilir 
fakat gelecek yıllar 
için saklanabilir. 
Dünya haritası 
da önemli bence 
bilim değişkenlik 
gösterebilir. 

Kişisel eşyalarımı koyardım. 
Gelecekte torunlarım görüp 
beni tanıyabilsin ve onlara 
örnek olayım diye.

Şu anki durumlar 
hakkında bir mektup 
yazardım gelecekte 
ne değişmiş 
görsünler diye.

Şu anki zamanla alakalı bilgiler koyardım. 
Mesela ekmek ne kadar ya da benzin ne 
kadar, nasıl geçiniliyor, eğitim sistemi 
nasıl gibi bilgiler. 100 yıl sonra kapsülü 
açtıklarında o zamanla bu zamanı 
karşılaştırırlar, eğer çoğu şey daha 
iyiye gittiyse eskiye bakıp "Vay be nasıl 
zamanlardan geçmişler." derler ya da her 
şey daha da kötü olmuştur ve bu sefer de 
"Bu zamanları kaçırmışız keşke o zaman 
yaşasaydık." diye bizi kıskanırlar. hehehe

Sena Çetin / 15
Kafamda senaryo hazırlayıp 
bir cinayetle alakalı notlar 
yazardım. Kapsülü bulan 
insanlar meraklanırdı, hatta 
hiç işlenmemiş bir cinayeti 
araştırmaya başlarlardı (100 yıl 
sonra yaşayacak insanlara da 
şaka yapmadık demeyiz).
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Sinema I R E M  TA K

Bireyselleşme, birçok kitlesel 
tetikleyici unsurun etkisiyle 
bugün oldukça sık konuşulan bir 
nosyon. (I) Aydınlanma ile etkisini 
artıran toplumsal ve endüstriyel 
modernizasyon, (II) demokratik 
yapının çok çeşitli alanlarda ve küresel 
anlamda kümülatif yükselişi, (III) 
insan ilişkilerinin kuruluş standardının 
uğradığı birtakım değişimler ve (IV) 
aslında yine kavramla oldukça paralel 
ilerleyen değişkenler olarak çağın 
beraberinde getirdiği sosyopsikolojik 
ve bireysel problemler şüphesiz 
öne çıkan unsurlar arasında. Bireyin 
çeşitli biçimlerde yalnızlaşma ve 
ayrışma sürecine fütüristik bir 

dünyadan yaklaşan Spike Jonze 
rejisörlüğündeki Her filmi, bu 
konsepti değerlendirmek için isabetli 
bir tercih.

Günümüzde alışılagelmiş çoğu 
şey, tarihsel kronolojide geriye 
gidildikçe kolaylıkla ütopik olarak 
değerlendirilebilir bir hâl alıyor. 
"Ütopik" söylemiyle yoldaş olan 
şaşkınlık ise esasında uzun soluklu 
dönemler arası bir kıyastansa kişinin, 
yaş aldıkça parçası olduğu sürece 
ve dünyaya cevaben geliştirdiği bir 
duygu olarak da karşımıza çıkabilir. 
Demem o ki yaşça büyük fertlerin, 
özellikle teknolojik bazlı yenilikleri 
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paylayarak bu yeniliklere daha adapte biçimde 
büyüyenlerin tutumlarından dem vurmaları, onların 
şaşkınlıklarındandır. Ancak Her özelinde belli durumlara 
tek şaşıran yalnızca onlar olmayacaktır. Film süresince 
böyle bir dijital ortamın ve ilişkinin parçası olmak 
istemesine karşın başkarakter Theodore'un (Joaquin 
Phoneix) zaman zaman baş gösteren endişelerine 
ortak oluruz. Hâlihazırda hayatına dâhil olan sanal 
konseptler, onun bu tip ilişkilere tam takım hazır olması 
ve kolayca uyum sağlayabilmesi için yeterli değildir. Çok 
farklı tanımlara atfedilebilme potansiyelindeki aşkın 
öngörülemezliği, çoğunlukla bu yetersizliğin sorumlusu 
sayılır. İlişkinin taraflarından biri işletim sistemi olunca 
da hâkim olan belirsiz hava ve tahmin edilemezlik 
durumu doğal olarak öne çıkmaktadır. 

Yapay zeka teknolojisinin belirli kabiliyetleri sayesinde 
eksikliklerini kompanse edebilme fırsatını fark eden 
birey profili, filmin ilk çıktısı. Hatta aynı birey, fark 
etmenin ötesinde sürekli her türlü fırsatı ya da duruma 
göre ürünü kullanmaya zorlanıyor. Bu noktada kişinin 
rasyonelliği problemi üzerinden, onu belli aksiyonlara 
mecbur bırakan sistemi kötülemek ya da aklamak 
gerekmez. Ancak, sokakta yürüyen gözler arasındaki 
mesafenin yeterince devasa olduğu bir dünya 
mevzubahis. Belki de tek yakın ilişki kurabildiği insanla 
da yolunu ayırma sürecindeki başkarakterin böyle bir 
dünyada, istediği an iletişime geçebileceği ve kendisinin 
şekillendirebileceği bir işletim sistemine yönelmesi 
oldukça anlaşılabilir kalıyor. 

Filmin üzerinde durduğu birkaç önemli nokta ile 
"aşk"ın ütopya tarafına eğilmek mümkün. Theodore'un 
ayrılık sebebiyle ne derece kaybolmuş hissettiği âşikâr. 
Meydana gelen boşluğu doldurmak adına başkalarıyla 
hatta özünde bir teknolojik ürünle şansını denemeye 
çalışması da öyle. Yeni tanıştığınız birine muhtemelen 
hard diskinizi karıştırma izni vermezsiniz. Aksi hâlde 
ya mahremiyet duvarını alışılmışın dışında bir yerde 
örmüşsünüz ya da "o" birine kendinizi bırakmaktan 
başka seçeneğinizin olmadığını hissediyorsunuz 
demektir. Theodore'un geçirdiği gibi sancılı ve kararsız 
bir ruh hâlinin hâkim olduğu dönemlerde çoğu zaman 
ikinci ihtimal birincinin de yaşanmasına sebebiyet 
verebiliyor. Dirençsizlik; bu ütopyaya ilk adım. 

Karakterin bir işletim sistemine âşık olduğunu kabul 
etmesi ve bunu endişe duymadan çevresindekilerle 
paylaşmaya cesaret edebilmesi takdir edersiniz ki 
kolay olmuyor. Bahsettiğimiz dirençsizlik hâli zamana 
yayılarak bireyin kendi fikirsel setini esnetmeye 
başlamasıyla veya zaman zaman verdiği sağlıklı ya da 
sağlıksız tavizlerle harmanlanıyor. Bu sayede ütopya 
genişliyor.

Tabii her ütopyanın illa ki hata verdiği 
oluyor, zaten bu sebeple onları ütopya 
olarak tanımlıyoruz. İnsanın sahip olduğu 
hissedebilme lütfu üzerinden birkaç 
noktaya daha değinmek lazım. Uzun 
yıllar süren bir birlikteliğin ardından 
Theodore'a eski partneri tarafından 
yöneltilen gerçek duyguları kaldıramama 
söylemiyle karşılaşıyoruz mesela. Bizce 
bu sanıldığından daha karmaşık olmakla 
birlikte esasında bahsedilen duyguyu gerçek ya da 
gerçek olmayan şeklinde değerlendirmemekle ilintili. 
Hissettiklerimizden tamamıyla sorumlu olduğumuzu 
söylemek genel mânâda oldukça güç, bu yüzden 
Theodore'un durumunu yeni ve denenmemiş olana 
meyil şeklinde yorumlamak da bir seçenek. Üstelik bu 
denenmemiş olan, kişinin yaşamındaki aksilikleri en aza 
indirmek ve onu iyi hissettirmek üzerine tasarlanmış 
hâldeyken.

Sona yaklaşırken, karakterin yolculuğunda göze çarpan 
anlardan birine daha değinilebilir. Herhangi bir filmin 
içeriğinden her zaman göz dolduran ve şoka uğratan 
bir karakter gelişimi beklemek pek de yerinde bir 
tercih değil, parantez açmış olalım. Yine de Her'de 
Theodore'un kazanması gereken farkındalığa vardığını 
görmek, filmin işleyişini tamamlar nitelikte. Şu zamana 
kadar başkalarının dilinden başkalarının değer verdiği 
insanlara mektup yazan karakter, finalde ilk defa kendi 
dilinden kendisi için önem teşkil eden birine mektup 
yazıyor. Zira Theodore öncesinde, yapay zeka işletim 
sistemlerinin ilgili şirket tarafından piyasadan geri 
çekilmesi haberiyle, sahip olduğu sistemin de aslında 
kendisiyle birlikte binlerce insanla iletişimde olduğunu 
öğrenir. Hatta yüzlercesiyle de romantik bir ilişkisinin 
olduğunu. Karakterin yaşadığı aldatılmışlık hissini 
tahayyül etmek o kadar da zor değil. Ancak sonuçta 
yaşadıklarını sindirmiş şekilde mektubunda eski eşine 
"Seninle beraber büyüdük, bu yüzden seni her zaman 
seveceğim." deme naifliğini gösterişine şahit olmak 
iç gıdıklayıcı sayılır. Bu cümlelerin devamında "Her 
zaman kendimde senden bir parça taşıyacağım için 
minnettarım." diyebilmesiyse olgunluk timsali. 

Kendimize anlattığımız hikâyelerden ibaret olduğunu 
belirttiği "geçmiş" mefhumunu bu denli acı bir yolla 
benimseyişini, yönetmenin pembe-kırmızı ve temiz 
kadrajıyla deneyimlemek zevkli olacaktır. (Charlie) 
Kaufman senaryolarının yerini tutar mı bilinmez ancak 
Jonze'un başarılı bir janr harmanlaması ortaya çıkardığı 
şüphesiz.

Yazıyı 
dinlemek için
QR okutunuz.  aynenderg i .com I  19



 OLCAY ŞAHAN

KISA KISA
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Siyah mı, beyaz mı?
İkisi de

Filtre kahve mi, bol köpüklü türk 
kahvesi mi?
Bol köpüklü türk kahvesi

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
İstanbul

Lahmacun mu, kebap mı?
Lahmacun

Sizce dünyadaki statlarda en iyi 
baskı kuran taraftar grubu?
Beşiktaş, Çarşı taraftar grubu

İstanbul’da boğaz turu yapmak mı 
Trabzon Uzungöl'e karşı kahvaltı 
yapmak mı?
Şampiyonlukta boğaz turu, bu sezon 
sonu da Uzungöl'de kahvaltı

Kariyeriniz boyunca en iyi 
anlaştığınız teknik adam?
Hamza Hamzaoğlu

Sezon öncesi kamplarda sizi en çok 
zorlayan şey?
Koşu

Unutamadığınız golünüz?
90+3 (Beşiktaş - Fenerbahçe / 03.03.2013)

Beraber oynarken en iyi anlaştığınız 
futbolcu?
Oğuzhan Özyakup 

Derbiler öncesi nasıl motive 
olursunuz?
Şarkı dinleyerek motive olurum 

Milli takıma çağrıldığınızda ne 
hissettiniz?
O hisleri nasıl dile getireceğimi 
bilmiyorum. Gözyaşları döktüm 
diyebilirim.

Tek kelime ile Çarşı grubu?
Çarşı grubu kelime ile tarif edilmez

Kariyeriniz boyunca en mutlu 
olduğunuz ve en üzüldüğünüz an?
En mutlu olduğum an Beşiktaş 
formasını ilk giydiğim an, şampiyonluk 
yaşadığım an. En üzüldüğüm Beşiktaş 
ile Trabzon’dan ayrılma nedenim

Futbolcu olmasaydınız hangi mesleği 
yapmak isterdiniz?
Benden hiçbir meslek çıkmazdı

Hayatta örnek aldığınız kişi?
Ailem

TÜRK ESKI MILLI FUTBOLCU OLCAY ŞAHAN BU SAYI KISA KISA 
BÖLÜMÜMÜZÜN KONUĞU. IŞTE OLCAY'IN SULARIMIZA

VERDIĞI CEVAPLAR: 
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Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 
1988’de Rusya’ya bağlı özerk bir devlet 
olan Dağıstan’da 3 çocuklu bir ailenin 
ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Kirovaul kırsal mevkisinde orta 
sınıf bir ailede büyüyen genç 
Nurmagomedov, hiperaktivitesi 
nedeniyle evde ve mahallede 
rahatsızlık verebilen enerjik bir 
çocuktu. Babasının spor salonuna 
dönüştürülen iki katlı binasının 
zemin katında öğrencileri eğitmesini 
izlemesi sayesinde 8 yaşındayken 

dövüş sanatlarına tutku ile başlamıştı. 
Nurmagomedov, sporda sıçramalar 
ve sınırlar kaydetti ve hatta 9 
yaşındayken bir ayıyla güreşti. 15 
yaşında Judo’ya, 17 yaşında Sambo’ya 
başladı. Sambo; karate ve judonun 
karışımı, özellikle askerî amaçlar için 
geliştirilmiş sert bir spordu.
Eğitimlerini tabii ki güçlü bir koç olan 
babasından aldı. 20 yaşında karma 
dövüş sanatlarında profesyonel 
maçlara çıkmaya başlayarak 
kariyerinin ilk adımlarını atmış oldu.  

Kronoloji

Khabib 
Nurmagomedov
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Khabib 
Nurmagomedov
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1988 2008 2008 2012 2012 2013

20 Eylül’de 
Dağıstan’da 
dünyaya geldi.

Ekim ayında 4’lü bir 
turnuvada bir gecede 
üç maçı kazanarak adını 
dünyaya duyurdu.

7 Temmuz’da UFC 148 
şovunda Gleison Tibau 
karşısında jüri kararıyla 
galibiyet aldı.

13 Eylül’de MMA’da 
(Karma Dövüş Sanatları) 
ilk maçına çıktı. 

UFC’de çıktığı ilk 
maçta rakibini 
üçüncü rauntta 
pes ettirdi.

18. maçına çıktı 
ve MMA'daki 18. 
galibiyetini aldı. 
Thiago Tavares’i 2 
dakika dolmadan 
nakavt etti.

2009
Kombat Sambo-Dünya Şampiyonluğu, 
74 kg / Altın Madalya

2010
Kombat Sambo-Dünya Şampiyonluğu, 
82 kg / Altın Madalya

Avar Türkü kökenli olması sebebiyle Türkiye’ye de yakın bir isim 
ve Galatasaray taraftarı. 29 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle karma dövüş 
sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip UFC hafif sıklet 
şampiyonu olan Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor 
karşısında aldığı epik zaferle spor dünyasında Muhammed Ali etkisi yaratmıştı. 
Khabib'in McGregor karşısında aldığı epik zaferin en büyük motivasyon kaynağı 
dinine, atasına ve ülkesine hakaret edilmesiydi. Değerlerine sahip çıkan takdirlik 
duruşuyla ve sportif başarısını aynı potada eritmeyi başaran Khabib, son yıllarda 
en fazla konuşulan sporculardan biri olmayı başardı.
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-

2013 2013 2014 2016 2018 2020

Haziran ayında 
evlendi.

Darrel Horcher ile 
yaptığı maçı ikinci 
rauntta teknik 
nakavt ile kazandı.

 FOX 11 şovunda rakibini 
dominant performans 
sergileyerek jüri 
kararıyla mağlup etti.

Beş raunt boyunca üstünlük 
sağladığı rakibini jüri kararıyla 
yenip UFC hafif sıklet 
şampiyonu oldu.  

24 Ekim’de 
Justin 
Gaethje’yi 
mağlup 
ettikten sonra 
profesyonel 
dövüş hayatını 
sonlandırdı.

23 Mayıs’ta Abel 
Trujillo’yu yendi. Bir 
maçta rakibini en çok 
yere çeken isim olarak 
UFC tarihine geçti.

UFC’nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonu olarak bilinen Khabib Kartal 
lakabını almış. Evli ve iki çocuk babası Khabib, muhafazakâr bir hayat 
tarzına sahip ve magazin yönü oldukça az. Başına taktığı geleneksel Kafkas 
şapkasıyla şov dünyasına bir şey vaat etmeyeceği düşünülüyordu ki bu 
sebeple UFC dünyasına girmesi oldukça zor oldu.

Babasının vefatı sonrası 
annesine verdiği söz nedeniyle 
karma dövüş sanatları 
sporundan emekli olduğunu 
açıkladı.
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"Mutfak hep 
hayallerimin 
bir parçasıydı"
2020 Masterchef Yarışmacısı

Röportaj

Esra Tokelli
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Ilk mutfağa girdiğinizde kaç yaşındaydınız?

İlk mutfağa girdiğimde sekiz yaşındaydım. Biraz garip 
gelebilir ama ilk yaptığım yemek kapuska yemeğiydi. 
Şimdilerde neden kapuska yemeği diye soruyorum :) 
O kadar mutfağa meraklıydım ki annem her mutfağa 
girdiğinde onun etrafında dolaşıyordum. Hep o ne 
yaparsa ona bakıyordum. Genç kızların gözündeki 
anne figürü bende bir kahraman olarak yer alıyordu. 
Annem ne yaptıysa onu yapmaya çalıştım ve ilk yemek 
olarak kapuska pişirdim. Şimdi bunu sorguluyorum 
sekiz yaşındayken bir makarna da yapabilirdim ya da 
bir yumurta pişirebilirdim. Bunun nedenini ben de 
çözemiyorum. 

Sizi mutfağa iten en büyük motivasyon kaynağınız 
ne?

Bu motivasyon kaynağı içten gelen bir şey. Çok küçük 
yaştan beri hep mutfakta soluk almışım. Hatta bununla 
ilgili kötü bir anım var. Bir yaşındayken mutfakta 
tüp patlıyor, yanıyorum vesaire ama mutfaktan hiç 
vazgeçmedim, vazgeçemedim. Sekiz yaşında yine 
mutfağa girdim ve hala daha mutfaktayım. Bu çok 
içten gelen bir duygu bence.   

Bazen "keşke başka bir alana yönelseydim" diye 
düşünüyor musunuz? 

İnanın bana hiç aklım karışmadı. Yine dünyaya gelsem 
tekrar mutfakta olurum ama bu sefer biraz daha farklı 
olurdum. Çocukken bana ne olmak istiyorsun diye 
sorduklarında ben anne olacağım, ev hanımı olacağım 
diye cevap verirdim. Yani mutfak hep hayallerimin bir 
parçasıydı. 

Dünya mutfaklarından favori mutfağınız nedir?

Bütün mutfaklar güzel ama benim favorim Türk 
mutfağı. 

Öğrenmek istediğiniz hakim olmak istediğiniz bir 
mutfak var mı?

Bütün mutfaklardaki yemekleri yapabiliyorum. 
Hepsine hakimim,  yapamadığım bir yemek yok, 
dünya mutfağı da dahil. Ne olursa olsun hep önceliğim 
Türk mutfağı oldu ve böyle de devam edecek çünkü 
Türk mutfağı çok geniş bir yelpaze, çok güzel bir 
yemek kültürüne sahip. Saraydan, Osmanlı'dan bu 
yana inanılmaz güzel ve hatta şimdi yeni yeni dünya 
mutfağında kullanılan ve yapılan yemekler Osmanlı 

mutfağında 
zaten yapılıp, 
kullanılıyormuş. 
Niye biz bu kadar 
kıymetli bir mutfağa 
sahipken başka bir 
mutfağa özenelim? 
Tabii ki dünya 
mutfağından da 
yemekleri yapalım 
ama bence Türk 
mutfağına sahip çıkalım. 

Geleneksel tatlıcı mısınız modern mi? Cheesecake 
mi baklava mı?

Şunu söylemem gerek ki cheesecake çok güzel bir 
lezzet ama baklavanın yerini tabi ki tutamaz. Ben 
baklava derim. Baklavadan bir cheesecake yapabilir 
miyiz? Yaparız, neden olmasın ama favorim baklava. 

Filtre Kahve mi, Türk kahvesi mi? 

Filtre kahveyi de içiyorum. Kahveyi çok seven bir 
insanım. Günün uzun bir bölümünü kahve içerek 
geçiriyorum, kahve tüketiyorum. Güne Türk kahvesiyle 
başlıyorum. Türk kahvesi diğerlerine nazaran daha 
faydalı buna dayanarak Türk kahvesi diyeceğim ama 
diğer kahveleri de içmeyelim demiyorum. 

Parantez içinde şunu da söylemek istiyorum; şu saatte 
kahve içersem uykum kaçacak diye bir şey yok bence. 
Sadece beynimizde canlandırdığımız bir şey. Biz bu 
senaryoyu canlandırıyoruz ve beynimiz uyguluyor. Yani 
ben çok fazla kahve içiyorum ve asla uykum kaçmıyor. 
Uyumak için yatıyorsam uyuyorum.

Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?

Bence soğanlı. Soğansız menemen yaparsak bu 
domatesli biberli yumurta oluyor. İşin içine soğan 
girdiği zaman gerçekten çok lezzetli menemen oluyor. 
Soğanın girip de lezzet vermediği hiçbir yemek yok. 
Bence soğanlı. 

Bir kitap karakteri olmak isteseydiniz bu hangi 
kitap ve karakteri olurdu? 

Jan Dark. Hayatım savaşmakla, mücadele etmekle 
geçtiği için kendimle çok bağdaştırdığım ve kendime 
en yakın bulduğum karakter. 
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ÖZG Ü R 
Ç E T I N

Poco Watch

Oppo Reno7

Kareye yakın bir ekran boyutu olan akıllı saat kalp ritmi, adım, 
uyku, SpO2, stres, kadınların özel günleri ve ayakta durma süresi 
gibi konularda ölçüm yapabiliyor.
100’den fazla egzersizi de takip edebilen akıllı saat GPS desteği 
ile spor yapılan konumları haritada gösterebiliyor. 31 gram gibi 
ağırlığı olan saati bileğinizde hissetmiyorsunuz. AMOLED ekranı 
ile güneş altında bile okunma sorunu olmayan akıllı saatin pil 
ömrü resmî rakamlara göre 14 gün. Ben yaptığım ölçümlerde 
9-10 güne yaklaşan bir pil ömrü buldum ki bu rakam da gayet iyi.
Akıllı saati telefonunuza kuracağınız Mi Fitness uygulaması ile 
eşleştirerek kullanıyorsunuz. Uygulamanın birçok özelliği var. 
Bunlar arasında egzersiz ve diğer verilerin kaydedilmesi, ayarları 
yapabilme, bildirimleri belirleme, kadran değiştirme ve yazılım 
güncellemesi sayılabilir. Akıllı saat hem Android hem IOS uyumlu. 
Hafif, kabiliyetli ve şık bir saat arayanlara hitap eden akıllı saatin 
mavi (ki bendeki sürümü bu idi), siyah ve beyaz renk seçenekleri 
bulunuyor. Poco Watch’un minyon tipli erkekler ve kadınlara 
uygun bir saat olduğunu da söylemek isterim.

inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefon gücünü Snapdragon 650 iş-
lemciden alıyor. Telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. 
Ayrıca RAM miktarını sanal RAM özelliği ile 3 GB daha artırabiliyorsunuz. 
Öte yandan telefonun ekran yenileme hızı ise 90 Hz. Bu da özellikle oyun 
ve film izleme gibi senaryolarda daha keyifli bir deneyim sunacağı anla-
mına geliyor. Telefonda 64 MP ve 2 MP mikro ve 2 MP derinlik modülle-
rinden oluşan ana kamera yer alıyor. Burada biraz detay vermek gereki-
yor. Zira telefonda mikro bir kamera bulunuyor. Bu kamera mikroskop 
gibi fotoğraf ve videolar çekmenizi sağlıyor. İlginç ve pek bulunmayan bir 
özellik. Android 12 işletim sistemi ile gelen telefonda 33W SUPERVOOC 
şarj özelliği bulunuyor. Arayüz olarak da ColorOS 12 kullanan telefon 4500 
mAh kapasitesinde bir pille donatılmış. Özellikle günlük kullanım için 
tasarlanan telefonun turuncu renginin (marka buna Günbatımı Turuncu-
su adını vermiş) çok güzel olduğunu belirtelim. Telefonun bir de Kozmik 
Siyah isimli ikinci bir renk seçeneği de bulunuyor.

Ürün
Inceleme

• 1.6 inç 320x360 piksel 
AMOLED ekran

• 24 saat boyunca kalp 
atış hızı izleme

• 100’den fazla egzersiz 
takibi

• Uyku, stres, SpO2 takibi

• 5 ATM suya dayanıklılık

• 14 güne varan pil ömrü

• GPS, GLONASS, Galileo 
ve Baidu desteği

• Kişiselleştirilebilir 
kadran

• Her zaman açık ekran 
özelliği

• Mavi, siyah ve beyaz 
seçenekleri

• 31 gram ağırlık

• Bluetooth 5.0

• 225 mAh pil

• 1499 TL

• 6.4 inç AMOLED 
2400x1080 piksel FHD 
ekran

• 90 Hz yenileme hızı

• Snapdragon 680 
işlemci

• 8 GB RAM

• 128 GB depolama

• 64 MP + 2 MP mikro + 
2 MP derinlik kamerası

• 32 MP ön kamera

• 4500 mAh pil

• 33W SUPERVOOC şarj

• ColorOS 12

• 175 gram ağırlık

• 9.299 TL
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HyperX Solocast Yayıncı Mikrofonu

Xiaomi 12 Pro: 
En İyi Amiral Gemisi

Giriş seviyesi bir model olduğundan özellikleri de bu ölçüde sınırlı. 
Ürünle beraber mini bir kaide ve bir ucu USB Tip C (bilgisayar 
bağlantısı için) diğer ucu da Tip C (mikrofonun bağlantısı için) 
olan bir kablo çıkıyor. Bu kabloyu bilgisayara bağladığınızda cihaz 
kullanıma hazır hâle geliyor. Mikrofon bu özel kaideye döndüre-
rek takılıyor ve istediğiniz zaman yuvasından çıkarmanız müm-
kün. Mikrofonun uç kısmında dokunmatik bir yüzey var. Buraya 
dokunduğunuzda mikrofonun sesini kısıyorsunuz ve normalde 
yan yüzde kırmızı yanan LED ışık mikrofon kapalı olduğunda sö-
nüyor. Cihazı bilgisayara takar takmaz çalışıyor ve özel bir yazılım 
ya da sürücüye ihtiyaç duymuyor. Bu arada mikrofon PC, PS4, 
PS5 ve MAC ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu ürün kondenser 
türünde bir mikrofon.
Mikrofonun ana gövdesinin alt kısmında hem 3/8 hem 5/8 inçlik 
standart mikrofon standı bağlantısı bulunuyor. Bu da ürünü mik-
rofon ayağına ya da boom koluna takabiliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de tanıtımı yapılan Xiaomi 12 
Pro cep telefonunu markanın amiral gemisi kategorisindeki 
ürünü. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci kullanan cep telefonu, 
Xiaomi’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü cep telefonu modeli.
LTPO AMOLED bir ekranı bulunan telefonda ekran 
yenileme hızı 120 Hz. İsterseniz sürekli bu yenileme hızını 
kullanabiliyorsunuz. Android 12 işletim sistemi ile gelen cep 
telefonunda ekrandan parmak izi okuma, 5G ve Wi-Fi 6E gibi 
özellikler de bulunuyor.
Üçlü ana kamerası ile (50 MP f/1.9 + 50 MP f/2.2 (Ultra geniş açı) 
+ 5 MP f/1.9 telefoto kamera) dikkat çeken telefonda bu ana 
kamera 8K 24 FPS video kayıt yapabiliyor.
Ön kamerası 32 MP çözünürlük sunan cep telefonunun 8 GB 
ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Bana 
gönderilen sürüm ise 12 GB RAM’e sahipti. Telefonda 256 GB 
depolama alanı var. Bu da en müşkülpesent kullanıcıları bile 
memnun edebilecek bir değer.

• Kondansör mikrofon

• Dâhili stand

• Dokunma ile mikrofonu 
kapatabilme

• USB Tip C bağlantı yuvası

• Kardioid Polar desen

• 3/8 ve 5/8 inç mikrofon stand 
bağlantı yuvaları

• PC, PS4, PS5 ve MAC uyumlu

• 800 TL

 aynenderg i .com I  29



arlasez
nuri

“ISTANBUL EFENDILERININ 
SON TEMSILCISI” GIZLI KALMIS 

BIR KAHRAMAN

“Yabancılarla münasebetlerimde her zaman mensup 
olduğum kültürü temsil etmeye çalıştım. Dünyanın 
neresine giderseniz gidin, eğer büyük bir kültürün 
temsilcisi olarak gidiyorsanız, bütün kapılar açılır 
önünüzde. 

Bizimkiler, hep “Ben de sizdenim!” diye gidiyorlar. Kimse 
adam yerine koymuyor onları tabii. Türkiye’ye gelen 
birçok kültürlü yabancı beni arayıp buluyorsa, kaşıma 
gözüme hayran oldukları için değil, kültürümü temsil 
edebildiğim içindir.”

Uzun boyu, papyonu, jilet gibi takım elbisesi ve 
fit vücuduyla Batılı bir aristokratı andıran, yaptığı 
fedakârlık ve çalışmalarla kültür ve medeniyetimize 
büyük hizmetler sunan, adı gizli kalmış bir kahraman… 
Nuri Arlasez… Çöplerden, hurdacılardan, sahaflardan, 

mezatlardan topladığı eserlerle, tek başına tarihimizi 
kurtarmaya çalışan adam… 1910 yılında İstanbul’da 
dünyaya gelmiş. Galatasaray’da okumuş, babası 
ünlü ceza avukatlarından Hüsnü Selim Bey’in ısrarı 
üzerine Hukuk Fakültesi’ne yazılmış. Çok zaman, az 
para istediğinden, Hukuk’tan ayrılmış, evlenmemiş, 
ablasıyla birlikte Şişli’deki on dört odalı evin ısıtabildiği 
tek odasında el yazmaları, fermanlar, vakfiyeler, levhalar, 
işlemeler toplamış. 

Soyadı Kanunu çıkınca, dayızâdesi tarafından bu iki 
özelliğini ifade etmesi için,  sanat anlamına gelen ‘Ar’la 
sezmek fiilinden ‘Sez’ birleştirilerek “Arlasez” soyadını 
almış.

Doksan yıllık uzun ve bereketli ömrünü kültürümüze 
adamış, yemeyip içmeyip topladığı binlerce yazma 

E R C A N
Y I L M A Z

30 I  aynenderg i .com



kitap, vakfiye, ferman, levha ve işlemeyi yok olmaktan 
kurtarmış, sonunda hepsini -evi dâhil- milletine 
bağışlamış, anlaşılması zor mümtaz bir şahsiyet.  
Topkapı Sarayı ve Süleymaniye Kütüphanesi’ne, 
padişahlardan sonra en kıymetli koleksiyonu bağışlayan 
kişi olarak tarihe geçmiş. Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
tezhipli, minyatürlü yazmalarını, Kur’ân-ı Kerim’leri 
vermiş. İçinde paha biçilemeyen Osmanlı ve Selçuk 
dönemlerine ait çok önemli eserler bulunuyor. Topkapı 
Sarayı’na ise 15.-16. yüzyıla ait kumaşlar, kaftanlar, 
işlemler armağan etmiş.

Nuri Arlasez, gönüllü olarak Türk kültürüne kendini 
adamasını şöyle anlatır: “Bir gün Beyazıt Meydanı’nda, 
bir yer sergisinde güzel bir yazı gördüm, alıp baktım, 
Sultan II. Bayezid’in vakfiyesi... Yazıyı inceleyince 
dehşete düştüm, çünkü bu Şeyh Hamdullah hattıydı. 
Misyonumu o gün fark ettim, nadanların elinden 
kurtarabildiğim kadarını kurtaracaktım. Yemek yemeyip 
mini minnacık bütçemle bunları satın almaya başladım. 
Şimdi bir tanesi bile insanı milyarder eder, düşünebiliyor 
musun? Kendi kendime dedim ki, ‘Bu bir emr-i hayr 
olacak, aç kalsan açıkta kalsan bile, zinhar satmak 
yok! Geçim başka yoldan. Böyle böyle, paha biçilemez 
cinsten sayısız eser topladım. Yazma kitaplar, fermanlar, 
vakfiyeler, hilyeler, levhalar, işlemeler...” 

İstanbul’un her geçen gün biraz daha yok olduğunu 
görünce, 1970’lerde bir fotoğraf makinesi alıp İstanbul’u 
köşe bucak fotoğraflamaya başlamış.  On binden fazla 
siyah beyaz fotoğraf çekmiş. Belge fotoğrafçılığının 
Türkiye’deki ilk ve en önemli temsilcilerinden biri 
olan Avusturyalı Othmar Pferschy’den işin tekniğini 
öğrenmiş. Merhum Ahmet Yüksel Özemre, Nuri Bey’in 

bir fotoğraf dehâsına sahip olduğunu, genellikle 
yıkılmaya yüz tutmuş konak, yalı, tekkeler, medrese, 
mezarlık gibi Osmanlı yadigârı eserlerin fotoğraflarını 
çektiğini söyler. 

Bu fotoğrafların her biri mücevher gibi kıymetlidir ve 
bugün IRCICA Arşivi’nde saklanmaktadır.

Yaşadığı çağın önemli bilim ve fikir adamları ile 
mektuplaşmaları ve dostlukları vardı. Dünyaca ünlü 
tarihçi Arnold Toynbee ve ünlü teorik fizikçi Heisenberg 
bunlardan sadece birkaçıdır. Hatta merhumun yakın 
dostu, meşhur İngiliz tarihçi Toynbee, Arlasez’i şöyle 
tarif eder:  “Dünyaları ayakta tutan, her memlekette 
gizli kalmış bu gibi kahramanlardır. Bunların yüzü 
suyu hürmetine memleketler ayakta kalır. Öngörülü 
çalışmalarıyla sadece asgari şartlarda yaşamayı tercih 
edip kendini, kurtarabildiği kadarını kurtarmaya adamış 
bir adam Nuri Arlasez...”

Türkiye’de çok fazla tanınmayan Nuri Arlasez, Avrupa’da 
ve Amerika’da çok tanınıyordu. Yurt dışından gelenler 
önce onun yanına giderdi. Misafirlerini, Osmanlı 
Türklüğünün son temsilcileriyle tanıştırır, marifetlerini 
onlara da aksettirir ve kültürümüzü onlara yakından 
tanıtırdı. Kendisi bu durumu şöyle anlatır: “Öyle bir 
İstanbul’du ki, hangi yabancıyı gezdirmişsem, hayran 
olmuştur. Zaten İstanbul’a gelen birçok yabancı önce 
beni arayıp bulur. Türkiye’den çok, Avrupa ve Amerika’da 
tanındığımı söylesem belki de inanmazsınız. Hatta 
Joan Fleming adlı bir yazarın, konusu İstanbul’da geçen 
‘When I Grow Rich’ isimli polisiye romanında benden 
‘Filozof Nuri Bey’ diye söz edilmektedir. Bu roman 1967 
senesinde best seller oldu, Türkçeye de çevrildi. Hatta bir 
ara film yapmayı bile düşündülerdi.”

Büyük İngiliz tarihçi Arnold Toynbee ve eşi, 
Nuri Arlasez'le bir İstanbul gezisinde. 
IRCICA Arşivi Nuri Arlasöz Koleksiyonu

Nuri Arlasez, 11 Temmuz 2000'de vefat 
etmiş, İstanbul Merkezefendi kabristanına 
defnedilmiştir.

Nuri Arlasez'in 
işleme koleksiyonundan.
Antik&Dekor Sayı 11, Yıl: 1991

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Evdelik
Tarifler

smoothie 
bowl
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YAPILIŞI

Sadece kahvaltıda değil, her öğünde 
tüketebileceğiniz Smoothie Bowl; yoğurdun, kefirin 
ya da sütün meyvelerle birleşimden oluşur. Yaz 
günlerinde serinletici bir etkiye sahip olan smoothie 
aynı zamanda sağlıklı bir tatlıdır. Bunun yanında 
malzeme seçiminde zorluk çekmeden yapacağınız 
tariflerde hangi meyveyi kullanacağınız tamamen 
sizin üreticiliğinize ve damak tadınıza kalmış. Birçok 
tarifte de yer alan muz, kırmızı orman meyveleri, 
ananas, avokado, şeftali ve mango gibi meyveleri 
kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu tarifi yapmak 
meyvelerle yoğurdu, kefiri ya da sütü blender 
ya da rondoda bir karışım hâline getirip üstünü 

dilediğinizce süslemek kadar kolay. Çilekli Bowl’u 
yapmak için öncelikle blendera veya rondoya taban 
karışımı için gerekli olan tüm malzemeleri ekleyip 
karışım hâline getirin. Kıvamı tutturmak biraz 
deneyim gerektirse de çoğu zaman malzemeleri 
bir iki dakika karıştırmanız yeterli olacaktır. Karışımı 
servis kasesine aktardıktan sonra en zevkli kısma 
geliyorsunuz. Smoothie Bowl kasesi yapmanın en 
eğlenceli tarafı üstünü ne şekilde arzu ediyorsan 
öyle düzenleyebilmek. Bu tarifte üzeri için muz, 
granola, elinizde varsa chia tohumu, badem içi ya 
da ceviz kullanabilirsiniz. Bunların yanında fıstık 
ezmesi, fındık, hindistan cevizi gibi malzemeleri 
ekleyerek Bowl’un lezzetini dilediğinizce 
ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun. :)     

smoothie 
bowl

Not: Hayal gücüne ve elinde olan malzemelere 
göre süsleyebilirsin. 😀

 MALZEMELER

5 adet çilek

4 adet frambuaz

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

ÜZERİ İÇİN

8 ince dilimlenmiş muz

1 yemek kaşığı granola

1 tatlı kaşığı chia tohumu

4 adet badem içi

1 yaprak taze nane
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işe yarar

WeTransfer
Dünya çapında büyük dosyaları göndermenin 
en basit yolu olarak kurulan WeTransfer, uzaklık 
faktörünü ortadan kaldırarak dosya paylaşım 
sürecini oldukça hızlandırıyor. 
Bu uygulamayı ücretli olarak da kullanabilmek 
mümkün ama "take me to do free" diyerek 
ücretsiz şekilde dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. 
2 GB büyüklüğe kadar olan dosyalarınızı ya 
da klasörlerinizi bir kişiye ya da birkaç kişiye 
gönderebilirsiniz. O kişilerde 7 gün boyunca, 
gönderdiğiniz dosyaları tamamen ücretsiz olarak 
indirebilirler. Buna benzer pek çok servis olsa 

da içlerinde en tutarlı olanı WeTransfer. Aynı 
zamanda bu siteyi özgünleştiren bir başka neden 
siteyi yapanların sanata olan düşkünlüğü. Buraya 
içeriklerinizi yüklerken, site sizlere birbirinden 
ilginç sanat içeriklerini gösteriyor. Eğer bunlarla 
yetinmek istemezseniz "about" kısmına basarak 
ilerleyebiliyorsunuz. Sağ üst köşede açılan 
menüde film, illüstrasyon, müzik, fotoğraf gibi 
pek çok sanat kategorisi hakkında daha detaylı 
içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Wetransfer, hem 
dosyalarınızı göndermek için iyi bir taşıyıcı hem 
de size ilham veren bir site. 

u y g u l a m a l a r
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Bundle

Bundle; belirlediğiniz çeşitli kategorilerden 
son dakika haberleri takip edebileceğiniz 
bir uygulama. Gündemini takip etmek 
istediğiniz ülkeyi seçtikten sonra kaynaklarınızı 
belirleyerek kendi haber akışınızı 
yönlendirebiliyorsunuz. Popüler ve güncel 
haberlere ulaşabildiğiniz uygulamadan anlık 
olarak bildirim alabiliyorsunuz. Aramaya 
girdiğiniz anahtar kelimelerle merak ettiğiniz 
bir habere ulaşabiliyor, eğer bu haberi o an 
okuyamayacaksanız daha sonra görüntülemek 
için kaydedebiliyorsunuz. Karşınıza çıkan içerik 
mağazasından gündem, teknoloji, spor, iş ve 
finans, bilim, yazar, yaşam, video, eğlence, oyun, 

otomobil ve motorspor, siyaset, sektörel haberler, 
yerel haberler, sinema ve TV, kültür ve sanat, 
dergi, sağlık, gezi, moda ve güzellik, yeme ve 
içme, eğitim, fotoğraf kategoriler arasında takip 
etmek istediğiniz haber kaynaklarından en az üç 
kaynak seçiyorsunuz. Bunun yanı sıra Bundle’da 
bir de keşfet seçeneği bulunuyor. Keşfette 
herhangi kategoriden bir haberin üzerine 
dokunduğunuzda o haberi görüntüleyebildiğiniz 
gibi sağ üstte ‘üç nokta’ hâlinde gördüğünüz 
simgeye dokunarak haberin kaynağına gidebilir, 
bu kaynağı ekleyebilir, tarayıcıda açabilir, 
haberin bağlantısını kopyalayarak başkalarıyla 
paylaşabilirsiniz.
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Z E Y N E P  S E N A 
U Z U N B OY

Harmoni’nin Bir Başka Adı: 

Abdülmecid 
efendi 
Abdülmecid 
efendi 
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“Her renge boyan da renk verme.” 
diyerek başlar Öteki Renkler’in 
önsözüne Orhan Pamuk, Şeyh 
Galip dizeleriyle. Birkaç sayfa ve 
birkaç itiraf sonrasındaysa romancı 
kimliğine katıştırmadığı ve hatta 
yadsıdığı bir üslubu burada 
kullanacağını: ‘renk vereceğini’ 
yazar. Abdülmecid Efendi’nin 
süregelen hanedan geleneğindeki 
özgül ağırlığı, —elbette tarihsel 
ve dışsal koşullar hatta belki 
biraz da mizaç dolayısıyla süreç 
onun için farklı işlemiştir ama bu 
saiklerden ilerleyen paragraflarda 
bahsedeceğiz.— renk vermeden 
kapsayabildiği çok renkliliği  
olmuştur. Babası Abzulaziz’in hal 
edilmesi, ardından sıkı bir gözetim 
altında ve çoğunlukla iç mekânlarda 
geçirdiği uzun bir Abdulhamid 

Dönemi, jurnallenen mektupları 
ve Avrupa basınında da sık sık 
karşılık bulan “hürriyetperver prens” 
unvanları bağlamında Abdülmecid 
Efendi, oldukça marjinal bir isim 
olarak karşımıza çıkar. 1900’lere 
damgasını vuran tüm ressam, 
sanatkâr ve –en azından— saray 
çevresindeki yazarlarla yakın 
dostluğu; Viyana, Paris ve çeşitli 
Avrupa şehirlerinde açılan sergileri 
ve fahri başkanlığını yaptığı Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti, Galatasaray 
Sergileri ise Abdülmecid Efendi’nin 
salt siyasi veya politik bağlamda 
algılanabilecek bir isimden çok 
ötede olduğunu yüzümüze çarpar.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin 
küratörlüğünü Nazan Ölçer’in 
yaptığı “Şehzade’nin Sıra Dışı 

Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi 
21 Aralık 2021-28 Ağustos 2022 
tarihlerinde; bir meşrutiyet prensi, 
bir ressam, hat, müzik ve edebiyat 
ile alakadar, pek çok sanatçının ve 
kurumun da hamiliğini üstlenmiş 
Abdülmecid Efendi’nin elli yılını 
şehzade, dört senesini veliaht, on 
altı ayını halife ve son yirmi yılını 
sürgün geçiren hayatını görsel bir 
deneyim olarak izleyiciye yaşatıyor. 
Müzeyi gezenlerin ve gezeceklerin 
de derinden hissedebilecekleri, 
Doğu ile Batı, gelenek ile modernite 
arası sıkışmışlığın buhranlı bir 
tezahürü yerine Abdülmecid Efendi, 
belki de 20. yüzyıl Türk aydının 
basmakalıplaşan söylemi: Geleneğe 
bağlı ve Batı’ya açık bir münevverliği 
kendine içkin olarak harmanlıyor ve 
deneyimliyor. 

Abdülmecid Efendi’nin 
içinde doğduğu dünyanın 
algılanmasında; Sanayi Devrimi, 
kolonileşme ve Avrupa içi gergin 
fay hatlarındaki değişimin 
ötesinde Osmanlı hanedanının 
konumlandığı pozisyon açısından 
sürekli ivmelenen ve pek de 
kontrol edilemeyen hızlı değişimi 
anlamak da önemlidir. 1867’de 
3. Napolyon’un Paris Dünya 
Fuarı davetini kabul eden Sultan 
Abzülaziz’in Avrupa gezisi, bir 
Osmanlı sultanının diplomatik 
amaçlarla gerçekleştirdiği ilk 
yolculuktur. Bu seyahatin sene-i 
devriyesi dolmadan, şehzade 
Abdülmecid Efendi sultan 
Abdülaziz’in saltanatı sırasında 
doğan ilk oğlu olarak 1 Haziran’da 
gözlerini açar. Yıldız’daki 
Şehzadegan Mektebi’nde çok 
yönlü bir eğitim alır. 

Sultan Abdülaziz, 1876 darbesinde 
“milleti ve malı tahrip ve israf 
ettiği” gerekçesiyle tahttan 
indirilip o dönemde intihar ilan 
edilen, çok sonraları adı cinayet 
konan bir şekilde öldürülür ve 
Abdülmecid Efendi, yaşamı 
süresince bu ölümü sinesinde 
açık bir yara olarak muhafaza 
eder —bunu abartılı bir melodram 
gibi algılayanlar, son dönem 
mektuplarında dahi babasının 

vefatından nasıl bahsettiğini 
okuyabilirler.— Babasının ölümü 
sırasında henüz sekizinde olan 
Abdülmecid Efendi, 93 günlük 
iktidarı sağlığı gerekçeleriyle 
bıraktırılan V. Murad sonrasında 
hayatının uzun yıllarını II. 
Abdülhamid sultanlığında geçirir.

Fransızcayı babasının açtığı 
Mekteb-i Sultani’nin hocalarından, 
Almanca ve tarihi Rodeh’ten, 
edebiyat, cebir ve kimyayı 
Mahmud Sadık Bey’den, Arapça 
ve Farsçayı ise Ömer Rıza ve 
Nevret Usta’dan öğrenir.

Osman Hamdi Bey ve Valeri’den 
resim dersleri alır, sanatla iç içe bir 
hayat kurar. 1898’de, devrin siyasi 
ve kültürel olaylarını takip için 
gizlice getirttiği yasaklı gazetelerin 
Abdülhamid’e jurnali üzerine 
II. Meşrutiyet’in ilanına kadar 
10 sene göz hapsindedir. Oğlu 
Ömer Faruk Efendi, Viyana’ya 
gidişiyle yurt dışında eğitim 
alan ilk Osmanlı şehzadesi olur. 
1916’da Abdülmecid, Finten’in 
ilk gösterimi üzerine bir ziyafet 
düzenler ve paralel tarihlerde 
abisinin intiharıyla ikinci veliahtlığa  
yükselir. İttihat ve Terakki’nin 
kendisini 1. Veliaht yapma 
arzusunu gelenek nedeniyle 
reddeder.

12 Haziran 1919 tarihli, 
Abdülmecid’in Vahideddin’e 
gönderdiği uyarı mahiyetli 
ültimatom mektubu, resmî tarih 
bağlamında hiç anlatılmaması 
yönünden de ilginç bir belgedir: 
Belgede şartların Osmanlı için 
ölüm fermanı olduğunu belirtir. 
Oğlu Ömer Faruk Efendi, 1921’de 
Millî Mücadele’ye katılmak ister 
ancak bu istek millî kamuoyunun 
ikiliğe sürüklenmemesi adına 
Mustafa Kemal tarafından 
reddedilir. 1922’de saltanatın 
kaldırılmasının ardından, meclis 
tarafından seçilen ilk halife olur 
ve İslam âlemine yayımladığı 
beyannameyle meclise 
teşekkürlerini sunar. 

Süreç, Abdülmecid Efendi’nin 
tüm dikkatine ve kırmızı alanlara 
basmamaya gösterdiği özene 
rağmen, kurulduğu gibi gitmez 
ve selamlığı, bütçesi gündemden 
düşmez. Abdülmecid Efendi 
4 Mart 1924’te İstanbul’dan 
ayrılmak zorunda kalır ve yirmi 
yıllık sürgünlüğü başlar. 1954’deki 
vefatından sonra, Türkiye’ye 
gömülme isteği reddedildiği 
için Medine’ye gömülür ve ismi 
üç iktidar gören —mutlakiyet, 
meşrutiyet, cumhuriyet— siyasi 
iktidarı olmayan ilk halife olarak 
kalır.

Şehzade Abdülmecid Efendi'nin 
çocukluk fotoğrafı. 1868

Abdülmecid Efendi'nin 
sürgündeki fotoğrafı. 
26 Şubat 1926

Tarihsel Konumu Bağlamında Abdülmecid Efendi:
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Sanatı  Bağlamında 
Abdülmecid Efendi:

Haremde Beethoven

Cami Kapısı 

Tarihî resimler, hayvanlar, manzaralar ve portreleri 
yoğun olarak resmetse de mimari yapıları nadir olarak 
ele almıştır Abdülmecid Efendi. Hem bu sebepten hem 
de karşılaştığınızda sizi hiç es vermeden içine çeken bir 
canlılığı olması hasebiyle Sabancı’da sergilenen “Cami 
Kapısı” nadir örneklerden biridir. “Ey tüm kapıları açan 
Allah’ım bize hayır kapılarını aç” anlamındaki Arapça levha, 
Osman Hamdi’nin mabed tablolarını anımsatır. Müzedeki 
açıklamadan ve x-ray methoduyla yaptıkları analizden 
anlaşılacağı üzere, mekân konumu belirlenememiş ama 
Endülüs camilerine benzetilmiş yani İslam eserlerini 
inceleyip resmettiği düşünülmüş aynı zamanda sonrasında 
memnun kalmayıp boya katmanlarıyla örttüğü kavuklu bir 
adam izdüşümü tespit edilmiştir.

Haremde Beethoven, iç mekân tasvirlerinde 
Osman Hamdi ile benzetilen veya harem 
betimlemelerinde hâlihazırda var olan geniş 
bir külliyat üzerine çizim yapan birinin tablosu 
esintisini vermez. Şehzadenin günlük ve pratik 
hayatını Batılı referanslarla okuyabildiğimiz, saray 
mensuplarının sanat müzik edebiyat ve heykele 
duyduğu iştiyakın birinci elden tasviri olarak 
karşımıza çıkar. 

Bir benzerini Haremde Goethe tablosunda da 
gördüğümüz, haremin dinamizmini ve çağdaki 
konumlanmasını içeriden veren bir örnektir aynı 
zamanda. Genel itibarıyla resimleriyle tanınsa 
da, şehzadeliği süresince usta hattatlardan aldığı 
dersler olmasa da güzel yazısı dikkat çekici olan 
Abdülmecid'in asılı tek levhası Fatih Camii’ndedir 
—Fatih Camii ise fetihten sonra yapılan ilk camii 
olması hasebiyle dikkat çekicidir.— 
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Dostlukları Bağlamında 
Abdülmecid Efendi:

Pierre Loti

İsmi Eyüp’teki tepesiyle veyahut 
kulağa şefkatli bir fısıltı gibi gelen 
oryantalizmiyle özdeşleşen Pierre Loti, 
1876-1913 tarihleri arasında içinde sekiz 
seyahat gerçekleştirdiği Fransız Deniz 
Kuvvetleri komutanlarından biridir. 
1910 senesinde Abdülmecid Efendi 
ile tanışırlar ve bir ay sonrası itibarıyla 
mektuplaşmaya başlarlar. Abdülmecid’in 
mektuplarından buram buram süzülen 
hüzün ve melankoli, ‘sevgili kumandan 
ve üstat’ hitapları, bu dostluğun yakınlığı 
ve samimiyeti hakkında şeksiz bir tablo 
çizer. 18 Ağustos 1912 tarihli bir alıntı: 

“Bu asla ulaşamadığım İstanbul kendini 
daima penceremin ötesinde sunar. Bu 
pencere ki, çok eskiden hafızamdan 
silinmiş bir günde, çok sevgili babam 
Sultan Abdülaziz’in katillerinin giriş 
noktası olmuştu.’’

I. Dünya Savaşı’ndan sonra değişen 
dengeler karşısında dahi ne Loti, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu savunmayı bırakır 
ne de Abdülmecid Efendi, arkadaşının 
eserlerini... Kurulmasına ön ayak olduğu 
Pierre Loti Cemiyeti, 1920’de İstanbul 
Üniversitesi’nde düzenlenen Pierre Loti’ye 
saygı törenine bizatihi gidişi, bu yakınlığın 
siyasi olarak sakıncalı görülmesi ve 
biteviye engellenmeye çalışılmasına 
rağmen başka  başka çarelerle iletişimde 
kalışları da bu karşılıklığı hayranlığı 
özetler.

Tevfik Fikret
1902 Şubat ayında bir kış günü şehre çöken sisi Aşiyan’daki evinden izleyen Fikret’in, boğucu sisi II. 
Abdülhamid Dönemi otoriterliğini betimlemek ve eleştirmek için kullanarak yazdığı ‘Sis’ şiiri Tanin’de 
1908’de yayımlanır. Osmanlı hanedanının bir bireyi olarak konumlanmak yerine, Abdülmecid Efendi, 
bir sis tablosu yapar ve “Muhibbi Muazzezim Tevfik Bey’e” imzasıyla şaire hediye eder.
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ROTA BIZDEN 

HAREKET SENDEN

Bu sayıda boğazın süslerinden birinin bulunduğu Anadolu Hisarı semtine gideceğiz. Burası, Boğaziçi’nin 

Anadolu kıyısında, boğazın en dar noktalarından birinde yer alan, çevresi zarif yalılarla süslü ve aynı 

zamanda İstanbul’un en gözde ve güzel sahil semtlerinden birisi. Hisar, Yıldırım Bayezid tarafından 

İstanbul’un fethi için yaptırıldıktan sonra şehre, Karadeniz’den gelecek saldırıları karşılamak üzere 

kullanılmıştır. Şirinliği ve güzelliği sebebiyle aynı zamanda Güzelhisar (Güzelcehisar) olarak da bilinmektedir. 

Semt, yerleşme alanı olmaya Fatih Sultan Mehmed Han Dönemi’nde başlamış. Yılların izlerini barındıran 

hisar, bu semte muhteşem bir hava katıyor, bize düşen de bu güzel semti gezmek oluyor.

Anadolu Hisarı’nın incilerinden biri olan Küçüksu 

Kasrı; büyüleyici yapısıyla kendine hayran bırakan 

hoş bir mimariye sahip. Tarihi çok eskilere dayanıyor. 

Günümüze dek ulaşan Küçüksu Kasrı’nın yerinde, 

daha önceleri Sadrazam Divitdar Mehmet Emin 

Paşa tarafından I. Mahmud’un konaklaması için inşa 

ettirilen ahşap bir konak varmış. Sultan Abdülmecid, 

1856 yılında iyice tahrip olan konağın yerine bugünkü 

Küçüksu Kasrı’nı yaptırmış. 17. yüzyıldan itibaren çeşitli 

kaynaklarda “Bağçe-i Göksu” olarak da geçen bu güzel 

mekân şimdilerde sevdiklerinizle denize nazır vakit 

geçirebileceğiniz bir yer olarak sizi bekliyor.

KÜÇÜKSU KASRI01

BEYKOZ / ANADOLU HISARI

R U V E Y DA
E R E N
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Küçüksu Kasrı içinde yer alan çeşme, 1806’da Sultan 

III. Selim Han tarafından annesi Mihrişah Sultan adına 

yaptırılmış. Mimarı bilinmeyen çeşme, Göksu ve Küçüksu 

dereleri arasındaki ünlü mesirede yer alması dolayısıyla, 

İstanbul için özel bir yere sahip. Eski Boğaziçi resimlerinde 

en fazla tasvir edilen yapılardan biri Küçüksu Çeşmesi. 

Yapı, günümüze özgün olarak gelebilmeyi başarmış 

ender eserlerdendir. Çeşmenin geniş yüzündeki tuğralar, 

III.Selim’e aittir. Dört tarafa konulan ve toplam otuz 

iki satır olan kitabeler, Hafif Mehmet Paşa tarafından 

yazılmış. Çayıra bakan son mısrada, çeşmenin inşaat tarihi 

olan 1806/H.1221 tarihi yer alıyor.

Ortodoks geleneğince ayazma olarak adlandırılan 

kutsal su kaynaklarının İstanbul’daki en önemli 

örneklerinden biri olan Göksu Ayazması, 1870 

yılında Bahçıvan Argirios tarafından keşfedilmişti. 

Üzerinde hiçbir tanıtıcı bilgi bulunmayan binanın 

pencereleri duvar örülerek kapatılmış, demir 

kapısı kilitli durumdadır. Ayazma hakkında yazılan 

yazılarda her 8 Eylül’de buraya Rum Ortodokslarının 

Göksu Panayırı için geldiği söylenmektedir. 

Buradaki su kaynaklarından fışkıran sular Bizanslılar 

tarafından kutsal sayılıyor, bu sulardan içenlerin 

hastalıklardan kurtulduğuna, günahlarından 

arındığına inanılıyormuş. Bizans'ın tüm hastaları 

üşenmez, onca yolu aşıp buraya gelirlermiş. Bu 

alışkanlığı, Bizanslıların torunları İstanbullu Rumlar 

da sürdürmüş.

02

03

KÜÇÜKSU MIHRIŞAH 

SULTAN ÇEŞMESI

MERYEM ANA AYAZMASI
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Anadolu Hisarı Namazgahı, Osmanlı Padişahı Yıldırım 

Bayezid'in İstanbul’un fethi için 1396’da yaptırdığı 

Anadolu Hisarı Kalesi bitişiğinde yer alan; Fatih Sultan 

Mehmed tarafından fetih hazırlıkları kapsamında 

güçlendirilip genişletilen kalede topların bulunduğu 

kısım yükseltilirken askerlerin ibadet edebilmesi 

için yaptırılmıştır. Bu yüzden namazgah, Toplarönü 

Namazgahı olarak da bilinmektedir. Etrafı duvarlarla 

çevrili yaklaşık 20×25 metre ölçülerinde bir set, kıble 

yönünü gösteren mihraplı sütre taşı ve taş minberden 

oluşuyor. Günümüzde de yaz aylarında kullanıldığı oluyor. 

Göksu Deresi, kıyılarında kış aylarında bile yemyeşil 

kalan ağaçları ve asırlık çınarlarıyla sessiz bir doğa 

harikası. Göksu Deresi’nin adı oldukça geçmişe 

ta Bizans’a kadar uzanır. Bizans İmparatorluğu 

Dönemi’nde Göksu ismi Potamion yani ‘küçük 

ırmak’ adından türemiştir. Anadolu Hisarı’nda, 

kalenin hemen yanında boğazla birleşen dere, 

hem bir balıkçı barınağı hem de kenarına kurulu 

mekânlarda hoş vakit geçirebileceğiniz bir ortam 

sağlamaktadır. Göksu Deresi ve çevresi semtin en 

güzel kesimleri olarak değer görüyor. Kıyılarından 

semtin tepelerine doğru yayılan Göksu ve Küçüksu 

mesire yerleri hem semt sakinlerinin hem de 

İstanbul’un diğer yerlerinden gelen ziyaretçilerin 

tercih ettikleri yerlerden. 

ANADOLU HISARI 

NAMAZGAHI

GÖKSU DERESI

04

05
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Otağtepe Korusu; Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un 

fethi için ilk hazırlıklarını yapmak üzere çadırını kurduğu 

yer. İlk Otağ-ı Hümâyun’un burada kurulduğu ve 

Fatih Sultan Mehmed’in, Bizans İmparatorluğu’na 

Karadeniz’den yardım gelmesini engellemek için Rumeli 

Hisarı’nın planlarını ve çalışmalarını burada yaptığı 

bilinmektedir. Başka bir deyişle, 655 yılından 1453 yılına 

kadar çetin mücadelelere ev sahipliği yapmış Otağtepe 

Korusu; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yamacında 

iki köprüyü de rahatlıkla görebileceğimiz manzarasıyla 

hayatın stresinden güzel bir kaçış noktası görevini 

üstleniyor. Bu eşsiz boğaz manzarasının tadını çıkarmak 

isteyenler buraya gidebilir.

Muhaşşi Sinan Cami, Kanûnî Sultan Süleyman Dönemi’n-

de kadılık yapmış olan Muhaşşi Sinan Efendi tarafından 

1574 yılında yapılmıştır. Sinan Efendi; Kadı Beyzâvî’nin 

tefsirini hâşiye ettiğinden dolayı “Muhaşşi” lakabını almış. 

Cami; minaresinin üzerinde bulunan güneş saatiyle ve 

minarenin altında bulunan çeşmesiyle dikkat çekiyor. 

Osmanlı mimarisinde başka örneği olmayan bu minare 

yapısı İstanbul için çok kıymetli ve tarihî dokusu bozul-

mayan sokağı da görülmeye değer. 

OTAĞTEPE KORUSU

MUHAŞŞI SINAN CAMI

ISTANBUL’UN GÖRÜLMESI GEREKEN NOKTALARINI HER ROTA’DA 

BIRLIKTE GÖRMEYE DEVAM EDIYORUZ. BIR SONRAKI SAYIDA YENI 

BIR ROTA’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE.

06

07
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DİJİTALDEN 
NE HABER?

Aynen TV 
Yayında

Balı Fazla Kaçıran Ayı 
Hastanelik Oldu!

Aynen YouTube kanalı siz gençler için açıldı. 
🥳Kültürden sanata, spordan teknolojiye 
birbirinden eğlenceli ve faydalı içerikler sizin 
kanalınız Aynen TV’de olacak. Abone olun ve 
beklemede kalıın 😉😉

Arıcıların ürettiği acı baldan 
fazla yiyerek bayılan yavru 
boz ayı, sosyal medyada 
gündem olmuştu. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, baygınlık 
geçiren yavru boz ayıya 
'Balkız' adının verildiğini 
duyurdu.

Bunları yapmayı unutma😉

Aynen
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Kadir Has Üniversitesi 
Öğrencileri Mescitlerine 
Kavuşacak!

Işgal Çocukluğu 
Öldürüyor!

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri kampüs içerisinde mescit 
bulunmamasından dolayı yıllardır mağduriyet yaşıyor. Üniversite 
yönetiminden mekân bakımından doluluğu ulaşıldığı yönünde 
yanıt alan öğrenciler ders aralarında çevredeki camilere 
gitmek zorunda kalıyor. Öğrencilerin sosyal medyadaki destek 
çalışmalarının ardından yönetim; yeni akademik yılda kullanılmak 
üzere mescit çalışmalarına başlandığını duyurdu. 

Filistinli sanatçılar; Gazze sahilinde 
100 metre uzunluğundaki şerit 
üzerine Filistin bayrağındaki 
renklerde kumları kullanarak İsrail’in 
katlettiği 17 çocuğun adını yazdı. 

#occupationkillschildhood etiketi 
de sosyal medya üzerinden geniş 
kitlelerce destek gördü. 

 aynenderg i .com I  45



ORTA 
DOĞU’NUN 

GİZEMLİ 
ÜLKESİ

SOKAKLARINI 
TURLUYORUZ

İRAN

Dünya Turu
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Renkli kültürü, köklü tarihi, tarihî mekânları, zengin 
lezzetleri, çölleri ve deniziyle İran; MÖ 4000’lere dayanan 
tarihiyle dünyadaki en eski uygarlıklardan biridir.

Resmî adı İran İslam Cumhuriyeti olan Güneybatı Asya 
ülkesidir. Başkent Tahran, tarih kokan İsfahan, antik 
şehir Şiraz, Tebriz ve Yezd gibi önemli şehirler barındıran 
İran'ı keşfedelim!

Kim bu Iranlılar?

Her ne kadar genel anlamda Arap olarak bilinseler de 
İranlılar Arap değildirler. Nüfusunun büyük çoğunluğu 
Farslardan oluşmaktadır. İranlılar bulundukları 
coğrafyadan etkilenmiş olup çok çeşitli ve çok boyutlu 
bir kültüre sahiptirler. İran halkı şiiri seven ve şairlere 
sempati duyan bir yapıya sahiptir. Hâfız, Mevlânâ, Sadi, 
Firdevsi, Nizami ve Hayyam gibi ünlü isimler önde gelen 
şairlerdir. Fârâbî, İbn Sînâ, Hayyam, Bîrûnî, Hârezmî, Râzî 
gibi büyük şahsiyetlerin hepsi İranlı filozof ve âlimlerdir. 

Sinema İran’da özel bir konuma sahiptir. İran sineması 
âdeta bir sanayi gibi çalışmaktadır. Yılda ortalama 60 
film üretilmekte ve binlerce kişi bu sektörde istihdam 
imkânı bulmaktadır. İranlı yönetmenleri ve filmleri 
dünya sinema çevrelerinde tanınmaktadır. İran 
filmlerinden bazıları son yirmi yılda Cannes, Nantes, 
Berlin, Chicago ve Locarno gibi önemli uluslararası 
festivallerde büyük başarılara imza atmışlardır.

İran’ın çok zengin ve ağdalı bir mutfak kültürü vardır. 
Dillere destan İran yemeklerinin olmazsa olmazları 
genelde envaiçeşit baharatlar, pirinç, bulgur gibi et 
ve baklagillerdir. Kakule ve safran en sık kullanılan 
baharatlar olup, Hint mutfağından geçmiştir. İran 
mutfağında eski Yunan tıbbından geldiği düşünülen 
bir yemek sistemi vardır. Etler, tatlılar ve patlıcan 
sıcak yemek sayılırken; balık, yoğurt, salatalık soğuk 
olarak sınıflandırılır. Soğuk sıcak dengesini ayarlayarak 
öğünlerini seçerler. Kahvaltı, genellikle sıcak çay 
eşliğinde taze pişmiş ekmek, bal ve peynirden oluşur. 
İran’da kapı kapı gezip bisikletle ekmek satan insanlar 
görmek mümkündür.

İran mimarisinin tarihi, İran’ın İslamiyet ile tanımasından 
önceki dönemlere kadar uzanır. Bu dönemlere ait 
Tahtı Cemşid (Persepolis), II. Kiros Kabri, Tak-ı Kesr gibi 
görkemli yapılar günümüze kadar gelen en eski tarihî 
eserlerdendir. İzlerini ülkenin birçok yerinde görmek 
mümkün olan İslam Dönemi İran Mimarisi, İranlıların 
sanat ve bilim anlayışlarını, estetik zevklerini yansıtan 
önemli bir öğedir.

İran yeryüzündeki en dağlık ülkelerden biridir. İklim 
bakımından İran, birbirinden çok farklı bölgelerin 
bulunduğu bir ülkedir. Hazar Denizi’ne bakan kısımlar 
çok nemli ve daima yağışlıyken, güneyde belirgin bir 
sıcak söz konusudur. Burada iklim yazları çok sıcak, 
kışları ise çok soğuktur. 
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Nerelere Gitsek?
Nasır el-Mülk Camii
İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Nasır el-Mülk 
Camii, 1876 yılında Katar Kralı Mirza Hasan 
Ali Nasır el-Mülk'ün emri ile yaptırılmıştır. 
Caminin mimar ve tasarımcıları Muhammed 
Hasan ve Muhammed Rıza Kaşi Pazi 
Şirazi’dir. Cami, Kaçar Hanedanı’nın büyük 
adamlarından Nasır el-Mülk lakaplı Mirza 
Hasan Ali’nin emri ile 1876-1888 yılları 
arasında inşa edilmiştir. Aynı zamanda 
rengârenk camları ve iç dizaynı ile ortaya 
çıkan güzelliklerden ötürü camiye 'Pembe 
Camii' de denilmektedir. Dünyanın en renkli 
camisi olma özelliğini taşımakla birlikte 
renk cümbüşü ve ince sanatıyla hayranlık 
uyandıran caminin tasarımında eski Türk 
Uygarlıkları ile Osmanlı ve Fars sanatlarının 
da etkisi bulunmaktadır. 

Gülistan Sarayı 
Kaçkar Hanedanlığı Dönemi’nde yapılan Gülistan Sarayı, 
Tahran’da bulunan en eski tarihî yapıdır. Batı mimari tekniği 
örnek alınarak yapılmış olan saray öncelikle kale olarak 
inşa edilmiş sonrasında saraya çevrilmiştir. İlk hâline göre 
oldukça büyük değişim gösteren saray görenleri kendine 
hayran bırakmaktadır. Günümüzde müze olarak kullanılan 
saray içerisinde ünlü İranlı ressam Kemal-ül Mülk’ün 
tablolarını ve Nâsırüddin Şah Dönemi’nde kullanılan 
eşyaları barındırmaktadır. Sarayın bahçesinde yer alan 
rengârenk çiçekler ve güllerden dolayı buraya Gülistan 
Sarayı denilmektedir. 

Bazar-e Bozorg
Kapalı Çarşı, Safevî Dönemi’nde en büyük ve lüks ticaret 
merkezlerinden biri olmakla bilinir. 1620 yılında Nakş-ı 
Cihan Meydanı'nın kuzey tarafında inşa edilmiştir. 
İsfahan’da gezilecek yerler içinde bulunan Bazar-e 
Bozorg İran’ın en tarihî ve etkileyici çarşılarından birisidir. 
Kentin en önemli kapalı çarşılarından biri olan Bazar-e 
Bozorg’da İran’a özgü halılar, yöresel el sanatları, bakır ve 
oyma sanatlarına dair pek çok ürünü bulabilirsiniz. Burası 
rengârenk baharat tezgâhları ve iç akustiği ile eşsiz İran 
kültürünü yansıtmaktadır. Orta Doğu'nun en eski ve 
en büyük çarşılarından biri olan çarşı, Selçuklu ve Safevî 
Dönemi’ne ait olup dünyanın en uzun kapalı çarşısıdır.

Nakş-ı Cihan Meydanı
İslam devriminden sonra İmam Meydanı 
olarak da isimlendirilen Nakş-ı Cihan Meydanı 
İsfahan'da yer almaktadır. Asya’nın en geniş 
meydanlarından biri olan Nakş-ı Cihan 
Meydanı, şehrin görülmeye değer en güzel 
noktalarından biridir. Bu meydan Çin’deki 
Tiananmen Meydanı’ndan sonra dünyanın 
en büyük ikinci meydanı sayılmaktadır. 17. 
yüzyılın başlarında 1611 yılında I. Şah Abbas’ın 
emriyle ve mimar Ali Akbar Isfahani aracılığıyla 
yapılmıştır. UNESCO'nun Dünya Mirası 
Listesi'ndeki meydanın etrafı İran sahası Türk 
hanedanlarından Safevîlerden kalma Âlî Kapu 
Sarayı, Şeyh Lütfullah Camii, Şah Camii gibi 
tarihî yapılar ile çevrilidir.
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Eram Bahçesi
İran'ın Şiraz kentinde bulunan tarihî bir Pers bahçesidir. 
Bahçelerin inşaatının ne zaman başladığı belli olmamakla 
birlikte 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Pers bahçe 
mimarisinin en güzel örneklerinden olan Eram, yıllar içerisinde 
değişikliklere uğramış ve alanı genişletilmiştir. İçerisinde süs 
havuzu ve binlerce çiçeği barındıran bu bahçeler tarihî bir peyzaj 
bahçesi olarak halka açılmıştır. Tarihî bir peyzaj bahçesi olan 
Eram Bahçesi, Dünya Mirası Sit Alanı’dır ve İran'ın Kültürel Miras 
Örgütü tarafından korunmaktadır. 

Amir Chakhmaq Kervansarayı
İran’ın en büyük yapılarından biri olan Amir Chakhmaq 
Kervansarayı, 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Yıllar içerisinde 
bazı eklemeler ve modernleştirme çalışmaları yapılan 
kervansaray, kubbe şeklindeki girintileri ve iki adet 
minareye sahiptir. Bu girintilerin içerisine konulan renkli 
ışıklandırmalar sayesinde akşam vakti kervansaray ışıl ışıl 
bir görünüme kavuşmaktadır. Kervansaray ve önünde 
bulunan meydan her yıl birçok törene ve etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktadır.

Vank Katedrali
16. yüzyılın sonunda Şah I. Abbas Dönemi’nde inşa edilen Vank Katedrali, 
göç eden Ermeni halkı için yapılmıştır. Ermeni Apostolik Kilisesi’ne bağlı 
olan katedral içerisinde tarihî bir matbaa makinesi ve İran’da basılan ilk 
kitap bulunmaktadır. Kutsal eserlerin yer aldığı bu katedralin iç mimarisi 
oldukça etkileyici duvar resimleriyle süslenmiştir. Cennet, Cehennem 
ve Dünya tasvirleriyle dikkat çeken yapı bu zamana kadar oldukça iyi 
korunmuştur.

Şah Çerağ
İsminin anlamı “Işıkların Camii” olan Şah Çerağ, şehrin 
en görkemli yapılarından biridir. İçerisinde Emir Ahmet 
ve Mir Muhammed’in mezarlarını bulunduran cami, iç 
süslemeleri ile oldukça ilgi görmektedir. İç mimarisinde 
kullanılan aynalar sebebiyle ışıkların rengini alan duvarlar, 
camiyi oldukça ihtişamlı kılmaktadır. Duvarlar ve tavan 
minik pırıltılı saçan milyonlarca ayna ile süslenmiştir. 
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Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın 
metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada 
kaynaşan insanımız... Modernleşmiş olanlarla, 
kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında 
kalanlar... Her iki kesitte yaşayan insanların 
gerek kendi kendileriyle gerek çevreleriyle 
olan çatışmalarından doğan dram... Eksik 
kalmış aşklar, eksik bırakılmış eylemler... Bu 
kitabı okurken Batı kültürünün baskısı ile 
çaresiz bırakılmış insanımızın bocalayışını, 
gizli protestolarını ve gizli kabullenişlerini 
göreceksiniz... Rasim Özdenören'in üslubunu 
sevenler, bu kitapta onun başlıca özelliklerini bir 
arada bulacaklar... 

1960 yılında yayımlandığından bu yana bir dünya klasiği 
olan, bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, 
Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek; Amerika`nın güneyinde 
yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout 
Finch`in gözünden anlatıyor.
Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, 
özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel temaları; 
Scout`un büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve 
kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal olarak mercek 
altına alıyor. Bir ‘zenci’nin haksız yere suçlanması üzerinden 
gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla 
beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, 
insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini 
anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor. 

KİTABIN
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"Her nerede değilsem orada 
mutlu olacakmışım gibi gelir." 
diyerek başlıyor roman. 
Güray Süngü, Az Kalan Gölge adlı 
romanında içinde sürüklendiği 
manevi boşluğa anlam vermeye 
çalışan ve çıkış arayan insanın 
yalnızlığını anlatıyor. Roman 
kahramanı Osman oğlu Osman, 
etrafa ve zaman zaman kendisine 
de öfke duyuyor. İnsanlara hatta 
ailesine bile tahammül edemiyor. 
Çevresinde olup bitenleri izliyor 
ve insanlarla iletişimde zorlanıyor. 
Eser boyunca “abdest almaya 
giden baba” onun yüreğinde 
dinmeyen bir sızı olarak 
kalıyor. Ortamdan uzaklaşma, 
uzaklara gitme, Amerika’ya 
ulaşma düşüncesi Osman’ı 
heyecanlandırıyor. Ne istediğini 
bilmeden yalnızca gitmek istiyor.
Yaşayarak, sorular sorarak aklın 
sınırlarında gezinen bir karakterin 
hikâyesi. İnsanı zorlayan başarılı 
bir Güray Süngü romanı.

“Ömrün, yaz mevsimini özleyerek 
geçtiği şehirde seksenli yılların 
başında, kışın en sert geçtiği 
günler. Gölün kuzey ucunda, 
dalgaların bile dinlenmek için 
mola verdikleri bir şehir. Ekşi erikler 
bütün olarak çaya atılıp kıtlama 
şekerle içilir. Nineler yün eğirir, 
çorap örer torunlarına; yaşlılık ne 
kadar eskitirse eskitsin hatıralarını, 
neşelenince bir hafıza kartı takılmış 
gibi beyinlerine, milyon tane masal 
vardır heybelerinde.”
Huzur Koleksiyoncusu, baba 
evinin ana evine dönüştüğü bir 
fakirhaneyi anlatıyor. Dokunduğu 
her hayatı güzelleştiren Halil’in, 
doğumundan gençliğine uzanan 
öyküsü, okuru kendi huzur 
koleksiyonlarını oluşturabileceği bir 
yolculuğa çıkarıyor.

Daha çok şiirleriyle bildiğimiz 
Suavi Kemal Yazgıç’ın hikâye kitabı 
“Dünyanın Çekmeceleri.” Her 
çekmecesinde farklı karakterler, 
olaylar ve mekânlar var bu kitapta. 
Her biri birkaç sayfadan oluşan 
bu kısa hikâyeler hakkında Yazgıç, 
şunları demiş: “Karakterlerim hem 
tamamen hayal ürü nü hem de 
tamamen kendi hayatımın izini 
taşıyorlar. Birinden birini seçmek 
zorunda olduğumu düşünmüyorum. 
Ayrıca tanıdığım insanları da 
tamamen tanımam mümkün de ğil. 
Tamamen gerçek kişileri anlatırken 
bile tanıdığım ve anlatabildiğim 
kadarıyla kaleme aldığım için ortaya 
kurgu metinler çıkıyor is ter istemez.”
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Moduma Göre Çal: 
Gün Batımında Bisiklet 
Sürüyorum
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Hayd 
Head In The Clouds 

No Land
Düşünme Kaybolursun

Hollow Coves
The Woods

Dean Lewis
Waves

Madrigal
Bambaşka 

Rosa Linn
Snap 

Pinhani
Bilir O beni

Vance Joy
Riptide

The Lumineers 
Where We Are

Son Feci Bisiklet
Zaman Yok

Evgeny Grinko
Where Art Thou

Plain White T's
Hey There Delilah

Barış Manço
Seher Vakti

Rody Dünyada
Bizden Olmaz

Flora Cash 
You're Somebody Else

Playlist’i
dinlemek için
QR okutunuz.
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BUNLARI 
BiLiYOR
MUSUNUZ?

Bir cam 
kırıldığında, 

ufalanan 
parçalar saatte 

üç bin millik 
bir hızla etrafa 

saçılır.

18 Şubat 
1979 

tarihinde 
Sahra 

Çölü'ne kar 
yağmıştı.

Bir kilo 
limonda, bir 
kilo çilekten 
daha fazla 

şeker vardır.

Dünyanın en 
hızlı büyüyen 
bitkisi bambu, 

bir günde 
ortalama 

90 cm 
uzamaktadır.

54 I  aynenderg i .com



Futbol 
oyuncularının 
çoğu, bir maç 

sırasında 
ortalama 11 
km koşar.

Yalnızca 
tavşanlar ve 
papağanlar, 

kafalarını 
çevirmeden 

arkalarını 
görebilirler.

Dünyanın 
en geniş 
yolu olan 

Brezilya'daki 
Anıtsal 

Eksen'de 160 
araba yan 

yana gidebilir.

Zürafalar 
yaklaşık 53 

cm'lik dilleri ile 
kendi 

kulaklarını 
temizleyebilir.

Sivrisineklerin 
dişleri 
vardır.

Atlar insan 
yüzünü

ömür boyu 
unutmazlar.

Bir yılda 
basılan 

Monopoly 
paralarının 

sayısı, dünya 
genelinde 

basılan gerçek 
para 

sayısından 
daha fazladır. 

Dünyanın 
en zengin 3 

ailesinin geliri 
dünyadaki 
en fakir 48 

ülkenin 
gelirinden 

daha fazladır. 
Dünyanın 

en zengin 3 
ailesinin geliri 

dünyadaki 
en fakir 48 

ülkenin 
gelirinden 

daha fazladır.
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Raporu

Rota Oluşturuldu! 
Gençlik Gezilerimiz Başladı.

“Spor Her Yerde” Temalı 
Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Bu Tenis Bildiğiniz Gibi Değil: 
Ayak Tenisi Turnuvası

Esenler’de ikamet eden ve 16-23 
yaş aralığındaki gençlerimiz “Rota 
Oluşturuldu.” Gençlik gezileriyle 
Türkiye’yi dolaşmaya başladı. 
Trabzon, Mardin, Nevşehir, Karabük, 
Kocaeli, Konya, Çanakkale, Edirne, 
Bilecik ve Bursa’ya düzenlediğimiz 
gezilerle bir yandan gezerken diğer 
yandan öğreniyorlar.

Spor Her Yerde projemiz 
kapsamında düzenlediğimiz ödüllü 
fotoğraf yarışmasının kazananları 
belli oldu. Birbirinden etkileyici 
yüzlerce fotoğraflar değerlendirildi 
ve kazananlar ödüllerine kavuştu.
1. İhsan İlze  2. Haluk Akbaş 3. Buket 
Demirci

Esenlerli gençlerimizin oluşturduğu 
onlarca takımın mücadele ettiği 
Ayak Tenisi Turnuvası çekişmeli 
maçlara sahne oldu. Gün boyu 
süren turnuvada dereceye giren 
takımları Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürümüz Erhan Akcan tebrik 
ederek ödüllendirdi.

Uzakdoğu Dövüş Sanatlarının Kalbi Esenler’de Attı
Bizi bilen bilir; turnuvalara ev sahipliği yapmayı severiz. Ağustos ayında düzenlediğimiz 
Wushu – Kung Fu turnuvalarında binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi ağırladık. Heyecanın ve 
mücadelenin hat safhada yaşandığı maçların ardından dereceye giren sporcularımızı 
ödüllendirdik.

56 I  aynenderg i .com



Esenler’de Şampiyonu Yenen 
Şampiyon Oluyor

Spor Her Yerde Seminerleriyle 
Bilgileniyoruz

Gençlik Günü Bizim, Gençlik 
Merkezi Hepimizin

“Boks” branşında şampiyon olmak 
isteyen vatandaşlarımıza şans 
tanıdık. Oldukça keyifli anların 
yaşandığı etkinlikte komşularımız 
boks makinesine yumruk atarak 
şampiyonu yenmeyi denediler. 
Başarılı olanlar ödüllerini alırken gün 
sonunda elbette dostluk kazandı.

Uzman diyetisyen ve 
fizyoterapistlerimizin düzenlediği 
seminerlerle 7’den 70’e yüzlerce 
vatandaşımızı doğru bilgiye 
ulaştırıyoruz. Her bir seminerde 
farklı konuları işliyor ve hayatı 
kolaylaştıran tavsiyeler veriyoruz.

12 Ağustos Dünya Gençlik 
Günü’nde yüzlerce gencimizin 
tercihi Esenler Gençlik Merkezi 
oldu. Gün boyu etkinlikler ve 
atölyelere katılan gençlerimiz 
hem keyifli hem de kaliteli vakit 
geçirdiler.

Cumhurbaşkanımız Gelir de Biz Karşılamaz Mıyız?
Esenler’de Kentsel Dönüşüm çalışması ile yenilenen evlerin anahtar teslimi için gelen 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı binlerce gencimizle Esenler Dörtyol Mey-
danı’nda karşılamanın sevincini yaşadık. 
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Elindeki 4. sayımız, gelecek sayılar için 
seni de aramızda görmek istiyoruz :)
Buradan iletişime geçebilirsin



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

Cemil Meriç

GÜNEŞ 
ÜLKELERİ 
AYDINLATIR, 
SÖZLER 
MİLLETİ.


