
G E N Ç L I K  V E  S P O R  D E R G I S I

06
NO
ARALIK

2022

PES
ETMI-
YORUM!”

“HEDEFLERIME 
ULAŞMAK IÇIN

BAĞLANIRIZ 
AMA NASIL?

BARBAROS’U SEVMEK 
IÇIN 10 NEDEN!

ÖDÜLLÜ 
BULMACAYI

ÇÖZMEYI 
UNUTMA :)

SERTAÇ ABI ILE 
SOHBET TADINDA

DUNYA SAMPIYONU

COLAKIBRAHIM 



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

Selamun aleyküm Genç



06
Editörler: Hanife Beyza ÇOBAN - Özge ÖZTÜRK - Rüveyda EREN
Redaksiyon ve Tashih: : Cihan DİNAR • Yapım ve Tasarım: noontasarim.com

Hedeflerimize yönelik çalışmalarımız sırasında bir nefes 
almamızı sağlayan mutluluklara ihtiyaç duyarız. Güzel bir 
manzaraya karşı bir yudum kahve içmek, sevdiklerimizle 
keyifli anılar biriktirmek gibi... Bunlar kimi zaman günlük 
hedeflerimizi gerçekleştirmek karşılığında birer ödül, kimi 
zaman uzun yorgunluklar ardından kafa dinlemek üzere 
yapılan planlardır. Peki ya sürekli olarak istekler temelinde 
bir hayat sürmek istersek; bu noktada bize mutluluk veren 
şeylerin esiri hâline geliriz. Bir insana onu rahatsız edecek, 
işlerini engelleyecek boyutta bağlanmamalıyız ya da her 
sabah manzara eşliğinde bir kahve içmek üzere zamanımızı 
israf edemeyiz. İsteklerimiz sınırlandırıldığında, dengeli 
ve kararında tutulduğu müddetçe bize gerçek mânâda 
ihtiyacımız olan rahatlığı verebilir. Aksi hâlde kendimizi 
isteklerin dipsiz kuyusunda buluruz. Sorumluluklarımız 
geri kalır, sınırlarımız silikleşir, mental sağlığımız zarar 
görür. Yalnızca hak edilmiş bir istek, gerçek mutluluğu ve 
ferahlamayı sağlayacaktır.  
Sayfalar arasında bir yolculuğa çıkacak olursak; psikoloji 
yazımızla sevdiklerinizle kurduğunuz bağları kişilik 
testimiz ile gözden geçirecek, bağımlısı olduğunuz 
telefonla harcadığınız saatleri verimli çalışma saatlerinize 
çevirecek uygulamalarla tanışacaksınız. İstanbul’un Bizans 
Dönemi’nden kalma tarihî liman semti Karaköy’de sanat 
merkezleriyle camiler ve kiliseler arasında bir çorba keyfi 
yapacaksınız. Liman demişken Osmanlı’nın ilk Kaptan-ı 
Deryası Barbaros Hayrettin Paşa ile tanışacaksınız. Lem’in 
Solaris’ini tanıyacak ve derin düşüncelere dalacaksınız. 
Japonya’nın yüzyıllık tarihî ile hemhal olacak ve karlı bir kış 
günü sakura ağaçları altında yürüyüş yapacaksınız. Dünya 
şampiyonumuz İbrahim Çolak’tan başarıya giden yolu ve 
yıllar süren çabalarını dinleyeceksiniz. Bu sayıyı hazırlarken 
editörler olarak anladığımız üzere başarıya kavuşmanın 
mutluluğu ancak istikrarlı çabanın ve ertelenen isteklerin 
hak edilmiş bir sonucu.
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Bağlanma, bebeklik dönemi olarak 
tanımlanan 0-2 yaş grubundaki 
çocuğun ona birincil derecede bakım 
veren anne-baba veya diğer kişiler ile 
arasındaki uzun süreli bağı ifade eder. 
Henüz yaşama becerileri yeterince 
gelişmemiş olan çocuk ona bakan 
kişiye bağlanır. Bu bağlılık çocuğun 
zihinsel ve duygusal gelişiminde 
önemli bir rol oynar. 

Kendini tehlikede hissettiği veya 
endişe duyduğu anlarda bağ kurduğu 
kişiden destek alıp alamaması 
hem çocukluk döneminde hem 
de yetişkinlik döneminde kurduğu 
ilişkilerin kalitesini belirler. Yapılan 
çalışmalara göre bağlanma stilleri 
kaygı ve kaçınma olarak birbirinden 
bağımsız iki şekilde farklılaşmıştır. 
Kaygı ve kaçınma davranışları 
çocuğun küçük yaşlardaki ihtiyaç ve 
beklentilerinin karşılanmaması sonucu 
ortaya çıkar. Kişilerin terk edilmeye ve 
reddedilmeye karşı duyduğu endişe 
kaygı boyutunu, yakınlık ve bağlılığa 
ilişkin yaşadığı endişe ise kaçınma 
boyutunu temsil etmektedir.

Kaçıngan kişilikler, ilişkilerinde 
derin bağlar kurma konusunda 
zorlanabilir ve isteksiz durabilirler. 
Daha çok çocukluk döneminde 
ebeveynlerle kurulan ilişkilerdeki 
tecrübelerle şekillenen kaçıngan 
bağlanma türü, nüfusun yüzde 21’ini 
oluşturuyor. Kaçınganlar, başkalarına 
yaslanmaktan hoşlanmazlar ve 
yalnızca kendilerine güvenirler. 
Kaçıngan bağlanmanın göstergelerine 
değinecek olursak; başkalarına içlerini 
açmaktan hoşlanmama, yakınlıktan

rahatsız olma, insanların yanındayken 
kendini rahatsız hissetme, ilişkilerini 
sınırlama, bağımsızlığa önem 
verme ve kendi ayakları üzerinde 
durmaya ayrı bir değer atfetme gibi 
özellikler sayılabilir. İlişkilerde ihtiyaç 
hâlinde girdikleri beklentileri talep 
etmektense kendilerini geri çekerek 
kaçınma ve öfke gibi negatif duygular 
taşırlar.

Kaygılı kişilikler, ilişkilerinde 
karşılarındaki insana çok fazla 
yakınlık gösterme eğilimindedirler, 
sıklıkla terk edilme korkusu yaşarlar. 
İç dünyalarında taşıdıkları sürekli 
korku ve kaygı hissi, çevresindeki 
insanlardan ihtiyaç anında destek 
görmeyeceği konusunda endişesi ile 
yaşarlar. Bu noktada stres sinyalleri 
verirler ve anlaşılmayı beklerler. 
Karşılarındakinden sıklıkla ilgi talep 
etme ve öfke gösterme davranışları 
vardır. 

Kaygılı-kaçıngan kişilikler, 
bir yandan yakınlık kurmak 
isterken diğer yandan başkasına 
güvenmekten korktukları için samimi 
ilişkiler kurmakta güçlük çekiyorlar.

Güvenli bağlanan kişiler, ilişkilerinde 
yakınlık kurmaktan rahatsız 
olmazlar, başkalarıyla güvende 
hissederler ve ihtiyaç duyduklarında 
destek almaktan kaçınmazlar. İçsel 
dünyalarında her zaman arkalarını 
kollayacak ve danışabilecekleri 
birilerine sahip olduklarını bilirler, bu 
sebeple güvenli ve rahat hissederler. 
Sorun anında sağlıklı ve sakin  iletişim 
kurarlar. Hayatı normal temposunda 
yaşamak ve sosyalleşmek onlar için 
kolaydır.
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DUNYA SAMPIYONU

COLAKIBRAHIM 
Vazgeçmeyi düşündüğünüz bir an oldu mu?

Evet oldu. Küçük yaşlarımda hem spor hem okul çok 
ağır geliyordu. Zihinsel olarak da çok yorulmuştum 
o noktada bırakmak istemiştim ama ailemin desteği 
ile tekrar spora dört elle sarıldım.

En çok ne zaman zorlandınız?

2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan bir yıl öncesi 
omuzumdan ameliyat olmuştum ve tam olarak 
iyileşememiştim. En büyük hedefim olan 
olimpiyatlarda yarışmak için hazırlanıyordum. Ama 
çok istesem de omuzumdan dolayı hareketleri 
mükemmel bir şekilde yapamıyordum. Bu beni 
zihinsel olarak çok zorluyordu. Ama olimpiyatlarda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etme isteği beni hep 
diri tuttu ve tek inandığım şey oraya gittiğimde biraz 
daha iyi olacağım ve daha iyi hissedeceğim inancıydı. 
Gerçekten de öyle oldu ve o zor durumu olimpiyatta 
beşinci olarak güzel bir dereceyle kapatabildim. 

En zorlandığınız anda sizi diri tutan şey nedir? 

Sanırım hedeflerim. Bunca yıldır bu spora kendimi 
adadım ve o hedeflerimi başarmam için pes 
etmemem gerektiğini biliyorum. Çok zorlandığım 
anlar oluyor ama hiç antrenman yapmamaktansa 
antrenman içeriğini değiştirip yine de o antrenmanı 
yaparak o süreci en iyi şekilde atlatabiliyorum.

 aynenderg i .com I  7



Böyle bir işe başlamak nereden aklınıza 
geldi? 

Amcam Erkan Çolak eski jimnastikçi babam 
da gerçekten spor âşığı bir insandır. Kendisi 
zaten beni bir spora yönlendirecekmiş, 
amcamın jimnastikçi olması da buna bir vesile 
oldu.

En mutlu olduğunuz an?

Dünya şampiyonu olduğum an. Çünkü hâlâ 
o videoları izlediğim zaman bile tüylerim 
diken diken oluyor. Üstünden üç sene geçti 
ama her anını sanki bir rüya gibi tekrar tekrar 
hatırlıyorum. O benim için unutamayacağım 
bir anı odu. 

Engel olmaya çalışanlar oldu mu? Nasıl 
aştınız bunu?

Yok şu ana kadar çevremde kimse o 
anlamda kötü bir şey yapmaya çalışmadı. 
Hep etrafımda iyi insanlar oldu, iyi insanlarla 
karşılaştım. Bu konuda da kendimi çok şanslı 
hissediyorum. 

Başarılı insanların hayatlarında bazı kırılma 
anları vardır. Sizin buna benzer bir kırılma 
anınız var mı? 

2013 yılında sol ayak bileğimden bir sakatlık 
yaşamıştım. Ayağımın altı kırıldı ve beş hafta 
boyunca alçıda kalmıştı. O süre boyunca 
hep antrenman yaptım, haftanın altı günü. 
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Salona giriyordum dört beş saat 
çıkmıyordum gerçekten. O kadar çok 
kuvvet kondisyon çalışıyordum ki beş 
hafta sonunda gövdem ve kollarım 
çok fazla gelişti. Bacaklarımı da az 
kullanabildiğim için bacaklarım çok 
zayıflamıştı ama halka aleti için büyük 
bir avantaj sahibi olmuştum. Çünkü 
vücudumu çok rahat bir şekilde 
taşıyabiliyordum. O sakatlık seviyemi 
en üst seviyeye çıkardı ve ben ondan 
sonra her yıl bunun üstüne koyarak 
ilerledim. Bence en önemli dönüm 
noktalarından, kırılma noktalarından 
birisi buydu. Özellikle halka aleti 
için. Hatta o sakatlıktaki çalışmam 
sayesinde 2013 Akdeniz Oyunları’nda 
gümüş madalya kazanmıştım. Tabii 
ki kötü bir şey ama o kötü durumları 
fırsata çevirmek bizim elimizde. Ben 
de çok büyük bir tecrübe edindim 
daha sonra yaşadığım her sakatlıkta 
bu mantalitede ilerledim. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Ben jimnastik yapmanın büyük bir 
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. 
Önceden koca okulda tek jimnastikçi 
bendim. Şu anda bizim istediğimiz 
en büyük şey Türkiye’de jimnastiğin 
daha çok duyulması ve hem velilerin 
hem de çocukların jimnastiği daha 
çok bilmesi ve bilinçlenmesi. Biz de 
bunu başarı elde ederek duyurabiliriz. 
Şu anda da bunu yaptığımızı 
düşünüyorum. Çünkü bazen okullara 
söyleşilere gittiğimde jimnastik 
yapan çocuk sayısı çok fazla. Bu da 
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. 
Tüm sporların temeli jimnastik. Ben 
de özellikle velilere çocuklarının 
spor hayatlarını önce jimnastikle 
başlatmalarını tavsiye ediyorum. 
En azından üç dört yıl temel 
eğitim almaları ondan sonraki spor 
yaşantıları için çok önemli olacaktır.

En mutlu 
olduğum 
an; Dünya 
şampiyonu 
olduğum gün. 
Çünkü hâlâ 
o videoları 
izlediğim 
zaman bile 
tüylerim diken 
diken oluyor. 
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karakoçR U M E YS A 
H A KY E M E Z

DIRILIŞ 
ŞAIRI, 
DÜNYA 
SÜRGÜNÜ

Bir âşığın ömür sürgünüdür bugün anlatacağım… Ömür dediğin 
yaşantılardan daha çok kalpte olup bitenden müteşekkildir. Anılar 
bizim üstümüze basıp geçer, çekilir uzaklara. Biz mi geride bırakırız 
onları, yoksa geride kalan biz miyiz, bilemem. Ancak bilirim ki insanın 
kalbidir daima tek sevgili etrafında kalb eden. Söz ise ancak o kalpten 
o sevgiliye varmak gayesi ile çıkınca ölümsüz olur: “Bütün şiirlerde 
söylediğim sensin, Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin.” Ve o 
zaman ki mukaddes yük büyüktür…

Üstad Sezai Karakoç, Gaziantep’te, 1933 yılının Ocak ayında dünyaya 
gözlerini açtı. Plevne Savaşı’na katılmış bir dedenin torunu, Kafkas 
cephesinde düşmana esir düşmüş tüccar bir babanın oğluydu, 
belki savaşçı bir ruh böylelikle ona miras kalmıştı. Annesi ise ev 
hanımıydı. İlkokulu Ergani’de, Ortaokulu Maraş’ta okudu. Bu yıllarda 
Türk klasikleri odaklı pek çok okuma yaptı. Ortaokulda Büyük Doğu 
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karakoç

Devamı aynendergi.com’da⭐

dergisi ile tanışması onun zihin dünyasının 
şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Büyük 
Doğu dergisi ile tanışan Karakoç, bu derginin 
şimdiye kadar okuduğu eserlerden münferit 
fakat bir o kadar da güçlü olan hayata bakışına 
tutulur. Ezanın Türkçe okunduğu bu dönemde 
İslâmî öğretiyi korkusuzca savunan dergi onun 
için bir diriliş niteliğindedir. Ortaokulda Büyük 
Doğu dergisinin sıkı bir okuyucusu hâline gelen 
Sezai Karakoç lisede bunu arkadaş ortamlarına 
yaymaya başlamıştır. O zamanda rejim tehdidi 
olarak algılanan Necip Fazıl’ı bu iştiyakla okuyor 
oluşu okulunda yönetimin dikkatini çekmiş, 
Karakoç bir süre okuduğu derginin savunduğu 
düşünceleri anlatmak üzere müdür tarafından 
sorguya çekilmiştir. Okuldan atılma ihtimali 
yönetimce münakaşa edilmiş olsa da, eğitim 
hayatındaki üstün başarısının bu planlara engel 
teşkil ettiğini ifade etmektedir. Bu yıllarda 
Batı külliyatına yoğun bir dikkatle yönelir, 
temel dinamiklerini sindirir ve böylece iki farklı 
medeniyetin edebî bakışına vâkıf olur. Lise son 
sınıftayken “Sabır” başlıklı şiirini müstear adı ile 
Büyük Doğu dergisine gönderir. Karakoç’un şiiri 
rakip pek çok şiir arasından seçilerek derginin 
sayfaları arasında yerini bulur.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin 
sınavlarına girip sonrasında İstanbul’a seyahat 
eden Karakoç burada ömrünün seyrini 
değiştiren anlardan birini yaşar. 17 yaşındayken 
Necip Fazıl ile bizzat tanışma fırsatını edinen 
Karakoç, ona tâbi olmuş ve ömrü boyunca bir 
daha peşinden ayrılmamıştır. Bu yıllarda Hisar 
Dergisi’ne Rüzgar başlıklı şiirini göndermiş, 
Büyük Doğu’ya yüklediği millî ve mânevî misyon 
sebebiyle bu edebî şiiri ona lâyık görememiştir. 
Büyük Doğu dergisinin ise büyük emeklerle 
sanat ve edebiyat sayfalarını yönetmiştir.

Üniversiteye geçtiğinde artık ciddi bir donanıma 
sahip olan Karakoç bir dersinin hocasından 
henüz birinci sınıftayken asistanlık teklifi alır. 
Ancak bu teklifi ciddiye almaz. Bu yıllarda 
meşhur Mona Roza şiirini kaleme almıştır. Sezai 
Karakoç’un Ankara’da üniversite okuyor oluşu 

Necip Fazıl’la olan iletişimini sıkılaştırır. Necip 
Fazıl’ın gençlerle buluşmalarına iştirak eder, 
bu sayede onun zihin dünyasından beslenir. 
Ancak Büyük Doğu dâhil pek çok İslâmî dergi bir 
zaman sonra kapatılır. Bu durum Sezai Karakoç’u 
üniversite yıllarında bir İslâmî dergi çıkarma 
fikrine iter. Bu süreçte Mehmet Şevket Eygi ile 
Yeni Ay dergisini basar ancak mevcut yönetimin 
baskısı sebebiyle yayımlamazlar. Daha sonra 
Eygi’nin çıkardığı Komünizme Hücum dergisine 
yazılar gönderir. 1955 yılında Şiir Sanatı adıyla 
iki sayılık bir dergi çıkarmıştır. Tüm bu serüven 
sonucunda, Maliye Bölümü’nden mezun olan 
Sezai Karakoç’un Diriliş ideali zihninde iyice 
şekillenmiştir. 1960’ta Diriliş Dergisi’ni çıkarmaya 
başlar. Diriliş Dergisi 32 yıl boyunca ihtilâl, 
yasaklar gibi sebeplerden aralıklı dönemlerde 
olmak suretiyle yayımlanmıştır. Üretimine 
soluksuz devam eden Karakoç’un kitapları Diriliş 
Yayınları’ndan basılmıştır. İslâm’ın Dirilişi adıyla 
yazdığı kitabı için toplatma kararı çıkmış, bu 
kitaptan dolayı Karakoç 8 yıl mahkûmiyetten 
yargılanmıştır. Bu dönem ona Sürgün Ülkeden 
Başkentler Başkenti’ne şiirinin ilhamını armağan 
eder. Ancak aldığı 1 yıllık hapis cezası para 
cezasına çevrilmiş, daha sonra da genel afla 
düşmüştür. Elbette bu durum Diriliş Dergisi’nin 
serüvenini olumsuz yönde etkiler. Fakat Diriliş 
Dergisi’nin yayımlanmadığı aralıklarda yazmayı 
ihmal etmez. Bir süre Yeni İstanbul Gazetesi’nde 
Farklar başlığı altında günlük yazılar yazmış, 
Babıalide Sabah Gazetesi’nde, Millî Gazete’de Sûr 
başlığı altında yazıları yayımlanmıştır. 
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Osmanlı’nın ilk Kaptan-ı Deryası 
Barbaros Hayrettin Paşa, ölümünün 
üzerinden yüzyıllar geçmesine 
rağmen, denizcilik tarihinin en 

büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Asıl 
adı "Hızır Reis" olan Barbaros Hayrettin Paşa, 
Vardar Yenicesi’nden Midilli'nin fethi sonrası 
buraya yerleşen sipahi Yakup Ağa'nın oğlu 
olarak 1478'de dünyaya geldi. Hızır Reis’e, "dinin 
hayırlısı" anlamına gelen "Hayrettin" adı Yavuz 
Sultan Selim tarafından verildi. Kızıla çalan 
sakalı yüzünden Avrupalılar ona "Barbarossa" 
adını verdi. Bu ifade Türkçede "Barbaros" oldu.

Çağdaş kaynaklara göre Barbaros 
iri yapılı, kumral tenli idi. Saçı, sakalı, 
kaşları ve kirpikleri çok gürdü. Ömrü 
denizlerde geçtiğinden Rumca, 
Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve 

Fransızca gibi Akdeniz dillerini çok iyi bilirdi. 
Ayrıca mûsikîyi de çok severdi. İlim ve sanata 
büyük önem verirdi. Son derece cömertti.

Tam bir insan sarrafıydı. Yetenekli 
ve zeki insanları anında keşfeder ve 
buna uygun görevler verirdi. Ayrıca 
takdir etmesini de çok iyi bilirdi. 

Düşmanı bile olsa, işini iyi yapanlara büyük saygı 
duyardı. 

 Denizlere hâkim olanın, bütün 
dünyaya hâkim olacağını çok 
iyi biliyordu. Çabuk karar alır ve 
aldığı kararı vakit kaybetmeksizin 
uygulardı. Ayrıca çok iyi bir ekibi 

vardı. Turgut Reis, Hasan Reis, Sihirbaz lakaplı 
Sinan Reis, Salih Reis, şeytan döven Aydın Reis 
gibi…

Osmanlı deniz teşkilâtının kalbi 
diyebileceğimiz Tersane-i Amire'ye 
çekidüzen verdi. Gemi tasarımları 
ve inşa teknikleri konusunda kendi 

tecrübelerini uygulamaya koydu ve denizlerde 
kendi adıyla anılan “Barbaros Çağı’nı” başlattı.

Barbaros Hayrettin Paşa 
döneminde Osmanlı denizciliği 
gücünün zirvesine ulaşmış, Akdeniz 
âdeta bir “Türk gölü” hâline gelmiş, 

onun mektebinde yetişen değerli denizciler ve 
teşkilâtlı tersane sayesinde Osmanlı, denizlerde 
altın çağını yaşamıştır.

Denizler tek bir devlet olsaydı 
bu devletin hükümdarı şüphesiz 
Barbaros Hayrettin Paşa olurdu. 
Sefere veya tatbikata çıkan bütün 

gemiler, –bu günümüzde de geçerlidir– önce 
Beşiktaş’taki Barbaros Türbesi’ne selam verir, 
top atışı yapar, sirenlerini öttürürdü. Osmanlı’da 
kaptan-ı deryalık görevine gelenler, hilatlerini 
onun türbesinde giyer ve öyle göreve başlardı.

İspanyollardan gördükleri zulüm 
sebebiyle Endülüs'ten ayrılmak 
zorunda kalan 70 bin Müslümanı, 
Türk gemileriyle Cezayir ve Afrika 
sahillerine taşıyan ve muhtemel bir 

soykırımdan kurtaran kişi Barbaros Hayrettin 
Paşa’dır. O, mazlumların babasıdır.

Türk denizcilik tarihinin en parlak 
zaferi olan ve Osmanlı’yı zirveye 
taşıyan Preveze Deniz Zaferi’ni 
yaşatan kişi Barbaros Hayrettin 
Paşa’dır. Savaşın kazanıldığı 27 Eylül 

tarihi, her yıl ülkemizde “Deniz Kuvvetleri Günü” 
olarak kutlanmaktadır.

Türk denizcilik tarihinin babası 
olarak kabul edilir. Kendinden 
sonra gelen tüm denizciler, onu 
örnek almıştır. Yahya Kemal, onu şu 
dizelerle anmaktadır:

“Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!
Adalar'dan mı? Tunus'dan mı, Cezayir'den mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?”
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Youtuberlar gerçekten 
zengin mi?

Sertaç Abi ile Sohbet Tadında:
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Youtuberlar nasıl para kazanır?

Youtuberların para dünyasıyla alakalı çok yanlış 
şeyler biliyorsunuz. Hatta komple yanlış desem 
yeridir. Şimdi size biraz anlatayım da Youtuber 
olmak isteyenler vazgeçsinler. Benim biri Vlog 
biri oyun olmak üzere iki kanalım var. Aylık 1,5 
milyon izlenme sayım var ve 1500’den fazla 
videom var şu ana kadar çektiğim. Ortalaması 
6 saat. İlk başta düşünüyorsunuz, “Ben ne 
çekeyim?” Zaten işin en zor kısmı bu. Çünkü 
oyun videosu yapmak istersen her gün video 
çekmen gerekir. Bu işin kuralı bu. Haftada bir 
video ile kimse seni izlemez. Her gün video 
çekmeli ve paylaşmalısın. Düşündükten sonra 
bunu senaryolaştıracaksın. Ben bunu çekeyim 
ama nasıl çekeyim? Senaryolaştırmayı da yaptın. 
Kafanda kurguladın, sonra bilgisayarının ya da 
telefonunun başındasın. Videonun karşısına 
geçtiğinde çok eğlenceli konuşman lazım mı? 
Evet. Hem oynayıp hem bir şeyler konuşmak 
inanın çok zor bir şey. Ve çekiyorsun olmuyor, 
bir daha çekmen gerekiyor. Neyse bir şekilde 
çekiyorsun. Sonra o videoyu bir programa 
atıyorsun. Programda fazla aralarını kesiyorsun. 
Efektler yüklüyorsun ve müzikler atıyorsun 
içine. Sonra bir de kapak için hazırlık yapıyor 
ve Photoshop’a ya da Canva’ya atıyorsun. 
Çünkü kapak çok önemli. Herkes ona bakıp 
izlemeye karar veriyor. Ondan sonra o videoyu 
alıp YouTube’a atıyorsun. YouTube’da stüdyoda 
ayarlarını yapıyorsun. Son hâlini yayınlıyorsun. 
Yayınladıktan sonra yorumuna, beğenilerine 
bakıyorsun. Yani 6 saatini yiyor. Ertesi gün bir 
daha, bir daha... Bu senelerce böyle. Ben her gün 
video paylaşıyorum. 4,5 yıldır YouTube’dayım. Her 
gün video, haftada iki gün canlı yayın ortalamam 
var. Bu inanılmaz bir emek.

Sıfırdan bir kanal açsaydınız izlenir miydiniz?

Size bir istatistik söyleyeyim. Türkiye’de 
YouTube’a başlayanların YouTube’u bırakma 
yüzdesi yüzde 98. Neden? İzlenmiyor. Yani kimse 
sizi Ahmet bir kanal açmış hemen açıp izleyelim 
diye beklemiyor. Youtube sizi önermiyor. Siz 
ana sayfada akarken hangi videoları tercih 

ediyorsunuz? İki tane tercih kriteriniz var. Bir, 
tanıdığın kişilerin videosuna tıklıyorsun. İki, 
çok izlenmiş ise izliyorsun. Ana sayfanda 10 
aboneli 3-5 izlenmiş videoya tıklamıyorsun. 
Ama bir bakıyorsun video milyon izlenmiş. 
Yani bu kadar insan izlediyse güzel bir şeydir 
deyip sen de tıklıyorsun. Geneliniz böyle, hayır 
demeyin, ciğerinizi biliyorum. Bir video zaten 
çok izlendikçe izlenmeye devam ediyor. Yani sen 
bir kanal açtığın zaman kimse seni izlemeyecek 
ve sana bakmayacak. Gerçek böyle. YouTube’u 
bırakanların bırakma süreleri ne kadar biliyor 
musunuz? Ortalama 2 ay. 2 ay sonunda 
izlenmeyince “Ben enayi miyim?”, “Neden 
video atıyorum?”, diyorsun. İşte öyle Youtuber 
olduğunuz zaman ünlü olmuyorsunuz. Youtuber 
olduğunuz zaman zengin olmuyorsunuz. 
Bir de ne kadar para verdiğini söyleyeyim. 
YouTube abone sayısından para vermiyor. 
Aldığınız beğenilerden para vermiyor. Aldığınız 
yorumlardan da para vermiyor. Reklamlardan 
para veriyor. Verdiği sistem şöyle işliyor. Bir 
marka YouTube’a diyor ki; ben sana para vereyim, 
bir de video vereyim. Benim bu reklam videomu 
Youtuberların videosuna koy. Benim ürünümü 
görsün. YouTube 2014 yılına kadar kimseye para 
vermiyordu. Bütün parayı kendine alıyordu. 
Sonra Youtuberlar ayağa kalktı. Biz YouTube’a 
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para yüklüyoruz. Emek veriyoruz. Youtube’u 
büyütüyoruz. Parayı YouTube alıyor. Biz enayi 
miyiz? YouTube da tamam video yükleyenlere 
reklam izlettikleri kadar para vereceğim dedi. 
Paranın yüzde 70’ini YouTube alıyor. Yüzde 
30’unu Youtuber’a veriyor.

Peki sizce oyun tablet ve telefondan da 
oynanabilir mi?

Bence oyun bilgisayarda oynanır. Bilgisayarda 
bir kalite var. Bugün oyun oynarsın yarın oyun 
yaparsın. Bir sürü program var. Minecraft’ta 
mod üret. Minecraft’ın marketine yükle para 

kazan. Çok basit şeyler bunlar. Bugün mesela 
benim Discord ekibimde bir sürü çocuk oyun 
yapıyor. Ara ara onların videolarını çekiyorum. 
Oturup yapıyorlar. Tablet ve telefonda bir şey 
üretebilir misin? Hayır. Çünkü tablet ve telefonlar 
sürekli bir şeyleri tüketmek için yapılmış. Size 
bir şey öğretmiyor. Bugün telefon fiyatları çok 
arttı. Telefona vereceğiniz parayla ikinci el bir 
bilgisayar alabiliyorsunuz. Çok yüksek FPS’lerde 
alamazsın ama işini görecek bir şey alırsın. 
O yüzden tablet telefonla oyun oynamayın. 
Bilgisayardan oynayın.

"YouTube’u bırakanların 
bırakma süreleri 
ortalama 2 ay. 2 ay 
sonunda izlenmeyince 
“Ben enayi miyim?”, 
“Neden video 
atıyorum?”, diyorsun. 
İşte öyle Youtuber 
olduğunuz zaman ünlü 
olmuyorsunuz. Youtuber 
olduğunuz zaman 
zengin olmuyorsunuz. 
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Türkiye’de aktif 55.000 YouTube kanalı var. Bunlardan 
kaçı sadece YouTube’dan kazandığı parayla 
geçinebiliyordur?

100’ü geçmez. Çoğu ek iş olarak yapıyor. Bu 100 kişi de 
minimum 7 senedir video çeken insanlar. Sen sadece 
55.000 kişiden 100’ünün para kazandığı bir şeyi yapmak 
istiyorsun. Mantıklı bir şey mi? Senelerce izlenmeme 
ihtimalin de çok yüksek. YouTube’a ilk başladığımda 
Instagram’da zaten 10.000 takipçim vardı. YouTube 
abonem de 350 idi ilk videomu attığımda. Yani öyle 
Youtuber olunca çok zengin oluyoruz, her şey süper gibi bir 
şey yok. O yüzden onların sizi kandırmasına izin vermeyin. 
Gördüğünüz o lüks arabaların çoğu günlük kiralık arabalar. 
Evlerin çoğu video için kiralanan evler. Biz okulumuzu 
birincilikle bitiririz sonra canımız isterse YouTube çekeriz. 
Tüm işlerini bitir, akşam aç Twitch’ini. Ama bu bir meslek 
değil. Bu sizin hayatınızı kurtaran bir şey değil. O yüzden bir 
Youtuber olarak bunları sizlere bir başkası söylemez. Hep 
güzel taraflarından bahsederler ama öyle bir dünya yok. 

Bu kadar kötü yanına rağmen siz neden Youtubersınız?

Üç binden fazla öğrenci yetiştirmiş bir eğitimciyim. 
YouTube’a girme sebebim sizin oradan çıkmamanız. 
Madem siz oradan çıkmıyorsunuz biz orda kendimize 
yakışan içerikler üretelim diye varım. 

2 yıl Roblox oynayarak yayıncılık yaptıktan sonra neden 
oynamayı bıraktınız?

Roblox, bundan iki sene öncesine kadar YouTube 
trendlerinde üst sıralarda ve çok oynanan bir oyundu. 
Fakat 2018’de YouTube trendlerine bir oyun girdi. Şu anda 
da hâlâ oynanıyor. Brawl Stars o zaman tüm trendleri 
yıktı. Roblox trendlerde en üstlerdeyken aşağıya düşmeye 
başladı. YouTube trendlerinde bir tane kanal hâriç Roblox 
çeken kalmadı. Şimdi de Brawl Stars trendlerden düştü 
ve ben de bir sene önce oynamayı bıraktım. Çok paracı bir 
oyun hâline geldi. Çocukların yüzde 75’i oyunlara sürekli 
para yüklüyor. Roblox da Brawl Star’da normalde ücretsiz 
oyunlar ama oyunun içinde size sürekli bir şeyler satıyorlar. 
O şekilde daha çok para kazanıyorlar. Normalde Minecraft 
ücretli bir oyun. 80-90 lirayı veriyorsun ve oynuyorsun. Ama 
ücretsiz oyun aldığında tutamıyorsun. Valorant oynadığın 
zaman silahların için skinler alıyorsun. İşte ejderha 
operatörü, öbürünün bilmem ne vandalı var. Yani hepsinde 
sürekli bir para harcama var.

Röportajı 
izlemek için 
okutunuz
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Ü M I T  YA Ş A R 
ÖZ K A N

Stanislaw 
Lem’in SOLARIS’I YA DA 

BILINÇLI BIR GEZEGENIN 
ZIYARETÇILERI

Bu sefer bilim kurgu evreninin en tuhaf 
gezegenlerinden birine Solaris’e gidiyoruz. 
Neredeyse tamamı jölemsi bir okyanusla kaplı bu 
gezegen, ‘bir çeşit’ bilince sahip. Gezegenin yüzeyini 
kaplayan bu okyanusun zeki bir varlık olduğunu 
biliyoruz. Çünkü Solaris, kendini incelemek 
üzere gezegenin yörüngesinde konuşlanan 
bilim insanlarının bilinç dışına giriyor ve bu bilim 
insanlarının hatıralarında/vicdanlarında bulduğu 
varlıkları maddeleştirerek onlara yolluyor. Solaris’in 
bilim insanlarına yolladığı bu ziyaretçiler gezegenin 
doğal savunma sistemine ait olabilir mi? Yoksa 
Solaris insanlara birtakım mesajlar yolluyor, bir 
şeyler mi söylemeye çalışıyor? 
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Belki de ava giden avlanıyor. Solaris, 
kendini incelemeye gelenleri inceliyor 
ve dolaylı bir ileti yolluyor onlara: “Siz 
beni anlamaya çalışıyorsunuz ama daha 
kendinizi, iç dünyanızı, bilinç dışınızı tam 
anlayıp çözebilmiş değilsiniz ki! Siz henüz 
insanı anlayamamışsınız, tutmuş beni 
anlamaya kalkışıyorsunuz.” Tabii bu benim 
yorumum. Solaris (hem romanı hem 
de romandaki gezegeni kastediyorum) 
işte bu şekilde ona yönelttiğiniz 
soruları size yansıtıyor ve onlar, sizin 
kendi varoluşunuzun anlamına dair 
sorgulamalara dönüşüyor. 

Lem’in romanı, okurunu evrene ve insanın 
evrendeki yerine dair tefekküre sevk 
ediyor. Mesela Solaris’in ‘bir çeşit’ bilince 
sahip olduğunu söyledim. Çünkü bunun 
ne çeşit bir bilinç olduğunu tam olarak 
bilemiyoruz. Sormaya başlıyoruz: Bilinç 
sadece insana mı özgüdür? Ya da evrende 
bizimkine hiç benzemeyen başka bilinçler 
olamaz mı? Bizim bu tamamen yabancı 
zekâlarla iletişim kurmamız mümkün 
müdür? 

Aslında Solaris’in yazarı Stanislaw Lem 
de bilim kurgu edebiyatı içinde aykırı bir 
bilinç. Seyir defterimizde şimdiye kadar 
bahsi geçen diğer yazarlardan ötede 
bambaşka bir coğrafya ve kültür ikliminde 
doğuyor ve yetişiyor. Lem, 1921’de 
Polonya’da, bugün Ukrayna’nın sınırları 
içinde kalan bir şehirde doğuyor. Savaşlar, 
toplama kampları, işgaller… İktidara ve 
bürokrasiye karşı açıktan açığa olmasa da 
alttan alta muhalif bir mücadele yürütüyor 
ve bu mücadelenin en etkili silahı elbette 
ki bilim kurgu oluyor. Bütün yaşadıklarını 
eşsiz zekâsıyla yoğurarak Amerika’daki ve 
İngiltere’dekine hiç benzemeyen bir bilim 
kurgu evreni kuruyor. Lem’in sivri hicvi, 
insanların kurduğu siyasi sistemlerden 
kozmosun işleyişine açılıyor: Gelecekbilim 
Kongresi, Yıldız Güncesi, Aden, Yenilmez, 

Siberya... Bilim kurgu, mizah 
ve felsefeyi harmanlarken işine 
yarayabilecek bütün tür ve 
biçimleri de kullanıyor: Bilim 
kurgu masalı, yazılmamış 
kitaplar üzerine sahte 
makaleler, polisiye... 

Bir bilim kurgucu 
olarak Lem’in Batı’daki 
meslektaşlarından çok 
daha farklı bir tutuma sahip 
olduğunu belirtmiştik. Batılı 
bilim kurgu uzun bir süre uzayın fethine 
dair hikâyeler anlattı. Lem’in anlattığı 
uzay yolculuğu hikâyeleri ise bu işin 
hiç de öyle kolay olmayacağını, eğer 
bir gün oralara gidebilirsek akla hayale 
gelmedik çözülmez muammalarla 
karşılaşacağımızı söyler bize. Bilimin 
bütün kozmik muammaları bir çırpıda 
kolayca çözebileceğine pek de inanmaz 
gibidir. Solaris’te bilim insanları onca 
çabalamalarına ve bir Solaris bilimi, 
külliyatı ortaya koymalarına rağmen 
gezegenin sırrını çözemezler. 

Bu arada Solaris’in üç kez sinemaya 
uyarlandığını, Lem’in Tarskovski ve 
Soderbergh’in uyarlamalarından çok da 
memnun kalmadığını söyleyelim. Ama 
sanki Lem’in bu hoşnutsuzluğunda da bir 
Solaris esprisi gizlidir. Kaçınılmaz olarak 
herkesin Solaris’i başkadır. 

Aslında iyi bilim kurgu, bizi zaman 
ve mekânda çok uzaklara götürür ki 
şimdiki âna ve hâlihazırda durduğumuz 
yere yabancılaşıp kendimize dışarıdan 
bakabilelim. Lem, Solaris ile bunu yapıyor. 
Düşünün bir parçası olduğumuz evren 
işaretlerle dolu değil mi? Bu işaretleri 
anlamaya, çözmeye çalışıyor muyuz? 
Kendimizi anlamaya cesaretimiz var mı? 

Belki de Solaris bizzat evrenin kendisidir.
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TUFAN 
GÜNDÜZ 

KISA KISA En sevdiğiniz şarkı?
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En sevdiğiniz şarkı?
Sana gönül borcum var.

Çay mı yoksa Türk kahvesi mi?
Çay.

Mantı mı yoksa kebap mı?
Mantı.

Akademik çalışmalar yürütmek mi 
yoksa ders vermek mi?
Akademik çalışmalar yürütmek.

Size göre en büyük tarihçi kim? 
Neden?
Coğrafyayı, felsefeyi ve tarihi aynı 
anda kullanabildiği için Rus tarihçisi 
Wilhelm Barthold. Türk tarihçilerden 
modern tarih anlayışını en iyi 
kullandığı için Halil İnalcık.

Baklava mı sütlaç mı?
Sütlaç.

En çok kullandığınız mobil 
uygulama?
Instagram.

Tarihteki en büyük komutan?
Mustafa Kemal.

En sevdiğiniz film?
Akıl Oyunları.

Yaz mı? Kış mı?
Yaz.

Dünyanın en başarılı arşivi hangisi?
British Museum’daki İngiliz Arşivi.

Geçmişe dönüp bir şeyi 
değiştirebiliyor olsaydınız, bu ne 
olurdu?
Hiçbir şey.

Gençlerden aldığınız en büyük ders 
neydi?
Büyümeyi öğretiyorlar.

Bu bilgi ve birikimle tekrar çocuk 
olmak mı? Yaşlılıkta bile çocukmuş 
gibi enerjik olmak mı?
Yaşlılıkta çocukmuş gibi enerjik olmak.
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100 yıl sonra açılan 
zaman kapsülüne 
ne koyardınız? 
Neden?

Bir robot 
tasarlasanız hangi 
özelliklere sahip 
olurdu?

Tarım üzerine olurdu. Dünyada 
azalan tarımsal faaliyetlerin etkisini 

azaltmak üzere terk edilmiş 
veya tarıma elverişli yerlere bu 

robotları gönderirdik. Ekme, dikme, 
gübreleme, sulama, biçme ve 

toplama işlemlerini yapabilen bu 
robotların çalışması için sadece 
enerji yeterli olurdu. Robotlarda 

sürekli gelişen, kaynakları okuyan 
bir yapay zekâ olacağından olası bir 

sinirlilik hâli, görev dışı faaliyetleri 
için robotun yazılımını backroom 

açığı olacak şekilde kodlar, bu sayede 
faciaları da önlerdik.

Sorularımı dinleyip akıllıca cevap verme, 
basit eylemleri yerine getirme, araç olarak bir 
yerden bir yere götürme gibi özelliklere sahip 

olmasını isterdim. İnsan gibi düşünmesini, 
sorgulamasını fakat insan görünümünde 

olmasını istemezdim.

Beni direkt anlayan ve anında 
uygulamaya geçen bir robot olurdu.

Temel Eğricesu / 21

Öznur Öztürk / 21

Aylin / 20

mik-
rofon

mik-
rofon

gençlerde
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Ders çalışırken yanımda olan ve 
anlamadığım yerlerde bana yardım 
eden, yeri geldiğinde destek olup 

motivasyon veren bir robot olurdu.

İnsanların duygu durumlarını anlayıp, onların 
duygularını daha iyi yönde yönetebilmeme 

yardımcı olacak bir robot olsun isterdim.

Her daim yanımda olup, her 
zaman beni desteklerdi. İhtiyacım 
olduğunda bana yardımcı olurdu.

Kafası çalışan bir robot olurdu yani ne 
desem anlayabilen. Dersler konusunda 

her şeye hâkim olan ve sınavlarımda 
bana yardım edebilecek bir şekilde 

tasarlardım. Dış görünüşünü istediğim 
zaman istediğim yerde değiştirebilirdim 

ve eğlenceli olurdu.

Hayatı kolaylaştıracak 
özelliklere sahip olurdu.

Fırından ekmek alma 
özelliği olurdu:)

Benim yerime çoğu şeyi halledebilen 
ama bütün bilgilere de sahip olmayan 
bir robot. Hayatımı kolaylaştıracak ama 

bunu korkutarak benimle ilgili tüm 
bilgilere sahip olmayarak yapacak. Bi 

nevi yardımcı gibi olacak.

Zeynep Mine Öztürk / 15

Belinay Güven / 21

Hürrem Bade Çakal / 15

Beni istediğim yere uçarak 
götürebilecek bir robot 

tasarlamak isterdim.
Zeynep C / 21

Serap Yeşilçay / 15

Sermin Sude Ülker / 21

Osman Kaya / 22

Yasemin Uslu / 20
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Bayern Münih efsanesi Franck Henry Pierre Ribery, 7 Nisan 
1983'te Boulogne-sur-Mer, Fransa'da Annesi Marie-Pierre 
Ribery (kahya) ve babası Francois Ribery’nin (inşaat işçisi) 
çocukları olarak dünyaya geldi. Franck Ribery'nin çocukluk 
hikâyesi tek kelime etrafında toplanıyor: "Ağrı." Büyürken 
kronik ve tekrarlayan ağrılara katlandı. Acıyla yaşamak, bize 
birçok futbol severin onun hakkında sorduğu bir soruyu 
getiriyor. Bu soru; Franck Ribery'nin yüzüne ne oldu? Ribery, 
iki yaşındayken aile üyeleriyle birlikte bir trafik kazası geçirdi. 
Bu, arabaları karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştığında 
meydana geldi ve ciddi yüz yaralanmalarına yol açtı. "Allah 
bana bu farkı verdi. Yaralar benim bir parçam ve insanların 
beni olduğum gibi alması gerekecek.’’ Ribery hayallerinin 
peşinden koşarken çok cesurdu ve o kaza onu hayata 
karşı güçlendirdi. Zorbalığa uğramış biri olarak bu onu çok 
rahatsız ediyordu. O ise öfkesini futbolla dizginleyeceği bir 
hayata attı kendisini. Günümüzde bugünün en iyi kanat 
oyuncularından biri oldu.

Kronoloji R
IB

ERY
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1983 20041989 20051996 20052000 20062004

7 Nisan’da 
Fransa’da 
dünyaya geldi.

Lille 
Takımı’nda 
forma 
giymeye 
başladı.

1 Temmuz’da 
Ligue 1 
ekiplerinden 
Metz'e bedelsiz 
olarak transfer 
oldu.

1 Ocak’ta 
Galatasaray'a 
2.5 Milyon Euro 
karşılığında transfer 
oldu.

Fransa ile 
ilk maçına 
İsviçre 
karşısında 
çıktı.

Fransa'nın futbol 
kulüplerinden 
biri olan Conti 
Boulogne'de 
altyapı kariyerine 
başladı.

Boulogne’de 
forma 
giymeye 
başladı.

Metz adına 
ilk golü ise 
22 Ağustos 
tarihinde, Lyon 
karşısında 
kaydetti.

Ligue 1 
ekiplerinden 
Marseille 
bedelsiz olarak 
transfer oldu.

Millî Takım Formasıyla Yer Aldığı 
Maç sayısı: 81
Attığı gol sayısı: 16

Profesyonel Kariyerinde Yer Aldığı 
Maç sayısı: 523
Attığı gol sayısı: 114

“Dinim, benim özelimdir.
İnançlı biriyim ve  İslâm dinini tercih ettiğim günden beri kendimi 
zihinsel açıdan gelişmiş ve güçlenmiş hissediyorum.’’
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-

2013 20142006 20192007 20212008 2022

Bundesliga 
ekiplerinden Bayern 
Münih'e 25 Milyon 
Euro karşılığında 
transfer oldu.

UEFA 
Şampiyonlar 
Ligi'ni Bayern 
Münih takımıyla 
kazandı.

İtalyan takımı 
Fiorentina'ya 
bedelsiz transfer 
olarak sözleşme 
imzaladı.

21 Ekim 2022 
tarihinde futbolu 
bıraktığını 
açıkladı.

Millî Takım 
kariyerini 
noktaladığını 
açıkladı.

6 Eylül 2021'de 
Ribery, 
Salernitana 
ile sözleşme 
imzaladı.

Ribery, Cezayir asıllı olan eşi Wahiba Belhami ile evlendikten sonra kızının 
doğumu üzerine 2006 yılında Müslüman olduğunu açıklamış ve Kur’ân-ı 
Kerim’i defalarca okuyup çok etkilendiğini belirtmişti. İslâmiyeti seçen ve 
Bilal Yusuf Muhammed ismini alan Ribery, her maç öncesinde dua ediyor ve 
Almanlara özgü şampiyonluk kutlamalarından alkollü olduğu gerekçesiyle 
uzak kalmayı tercih ediyor.

"Allah bana bu farkı verdi. 
Yaralar benim bir parçam ve 
insanların beni olduğum gibi 
alması gerekecek.’’

İslâmiyeti seçerek 
Müslüman oldu.

UEFA Avrupa 
Ligi'ndeki ilk golünü 
kaydetti. Maç 
5-0 galibiyet ile 
sonuçlandı.
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Sinema

Ali ve arkadaşlarının gerçek 
hayatta da sokakta yaşayan 
çocuklar olduğunu biliyoruz. 
Bu yüzden Ali’yi izlerken çilli 
yüzü ve derin bakışlarıyla 
hayatın acımasızlığını kolayca 
hissedebiliyorsunuz.

A H S E N 
B U Y U R K A N
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Hayatımızın belirli bölümlerinde hepimiz 
bu soruyu kendimize sormuşuzdur: Ne için 
yaşıyorum? Basit bir soru olarak görünse de 
çoğu insanın inançlarını bile değiştirmesine yol 
açabilecek bir derinlik barındırıyor kendi içinde. 
Peki bu filmin başkarakterinin, ortaokul yaşındaki 
Ali’nin cevabı nedir bu soruya dersiniz? Ya da 
Mecidi’nin dünyadaki 152 milyon işçi çocuğa 
adadığı filmde bu sorunun cevabını bulabilir 
miyiz?

Film, Ali (Rouhollah Zamani) ve çetesinin 
bir alışveriş merkezinin otoparkında yaptığı 
hırsızlık girişimi ile başlıyor. Çocuklar, kaçmayı 
başardıklarında alışveriş merkezinin ‘ışıltılı’ 
kalabalığı içinde gözden kayboluyor. Ali ve 
arkadaşlarının gerçek hayatta da sokakta yaşayan 
çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Ali’yi 
izlerken çilli yüzü ve derin bakışlarıyla hayatın 
acımasızlığını kolayca hissedebiliyorsunuz. 
Zamani, Venedik Film Festivali’nden almış 
olduğu En İyi Genç Oyuncu Ödülü ile de bu 
başarıyı tescillemiş. Mecidi’nin bu filminde tüm 
çocuklar o kadar doğal ve içten oynuyor ki, 
çocuklar kameranın önüne getirilmiş gibi değil, 
sanki kamera onların olduğu yere götürülmüş 
gibi. Filmin özünde verilmek istenen hakikat olan 
çocuk işçiliği, istismarı ve mülteci problemi ise 
çok ince bir şekilde aksettiriliyor seyirciye.

Hikâyenin devamına gelmek gerekirse, sanayide 
çalışan Ali ve çetesini kimi zaman araba 
tekerleği ya da güvercin çalarken görüyoruz. Bir 
gün, karanlık bir adam olduğunu anladığımız 
Haşim’den Ali’ye bir iş teklifi gelir. Sokak 
çocuklarını hayata katmak için kurulmuş bir okul 
olan Güneş Okulu’nun bodrum katında bir tünel 
girişi vardır, Haşim Ali’den bu tüneli kazmaya 
devam ederek defineye ulaşmasını istemektedir. 
Bir an önce işe koyulmak isteyen Ali, önce okula 
kayıt yaptırmak zorundadır. Bu çocuğun inancı 
öyle büyüktür ki, gerçekten 
yapabileceğini sanarsınız. 
Yönetmen Mecidi filmlerinde bir 
nevi kutsar çocukluğu, hayatın 
bütün enerjisinin orada olduğuna 
inanır. “Çocuk, hakiki insandır. 
Büyüdükçe, insandan uzaklaşır.” 
diyen Aliya İzzetbegoviç’i 
doğrularcasına filmlerinin bütün 

ruhunu kaybolan o özde arar. Hastanede yatan 
annesine bakacak bir evi bile olmayan Ali, tüm 
saflığı ve acizliğiyle arkadaşlarını da alarak Güneş 
Okulu’na kaydını yaptırır. Kayıt sırasında verdiği 
insanüstü çabada ve ısrarda Ali’nin define 
hayaline ne kadar tutunduğunu görürüz. Filmde, 
görünen bütün olaylardan ziyade başroldeki 
kişinin içsel yolculuğu esastır. Arkadaşları teker 
teker yanından ayrıldığında, onu ele verdiklerinde 
ve okul kapandığında bile o hâlâ kazmaktadır, 
kendi içine doğru ısrarla yol almaktadır. Kendini 
adanmışlığına kaptırarak isteğinin, arzusunun 
ve iradesinin dışında bir eyleme dönüştürür 
süreci. Ali’ye bu teklif sunulmadan önce filmde 
şu sahnenin geçtiğini hatırlarsınız: Haşim, 
güvercinleri salan adamlara “Kuşları salarken 
yeteri kadar yem verin ki geri dönsünler.” der. 
Ali’nin ise geldiği nokta artık tam olarak bu 
cümlede yatmaktadır. Haşim, güvercinler kadar 
sahipsiz gördüğü bir sokak çocuğuna kalbini 
çepeçevre edecek bir teklif sunup onu kendisine 
bağlamıştır. Ali tüneli kazmaya devam ederken 
Güneş Okulu bağışlarla ayakta duramayacak 
vaziyete gelmiştir, neredeyse kapanacaktır. Bu 
duruma aldırış etmeden yukarıdaki kavga ve 
kargaşadan faydalanarak insanda klostrofobik 
duygular oluşturan tüneli kazmaya devam eder 
Ali. Hep yer altındadır, sürekli kazı yaptığı için 
yukarıya çıkma şansı yoktur. Bu sadece define 
için de geçerli değildir, Ali ve onun gibi çocukların 
hepsi için geçerlidir. Bunun yanında, bu hem 
sokak çocuğu olup hem de Afgan olan Zehra 
ve erkek kardeşi de göze çarpar filmde. Hayat 
onlar için iki kat daha zordur ve bu yüzden 
yakalanmamak için erkek kardeşini Ali’den uzak 
tutmaya çalışmaktadır. Çünkü hayatın doğal akışı 
bu kadar iyimserliğe iyi vermeyecek kadar serttir. 
Hele çocuklar için hele de mülteci çocuklar için. 

Görüldüğü üzere Mecidi, dünyanın 1 saat 39 
dakikalığına da olsa dikkatini 
vereceği, belki de insanların 
kalplerine dokunacağına 
inandığı konuların filmini 
yapmak adına yaşıyor. Peki 
bizler ne için yaşıyoruz? 
Ulaşmak istediğimiz şey 
definenin bizatihi kendisi 
mi yoksa o uğurda ortaya 
koyduğumuz mücadele mi?

Fragman için
QR okutunuz.
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AYŞENUR 
SENA 
TARAKÇI

"Albinizmi 
çoğunlukla 
gülerek 
anlatıyorum."

Röportaj

Nadir Güzellikler
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Bize kendinden bahseder misin? Nerede 
doğdun, büyüdün? Nerelerde okudun?

Ben Ayşenur. 26 yaşındayım. 24 Ocak 1996’da 
İstanbul’da Rizeli bir ailede dünyaya geldim. 
Çocukluğum boyunca sürekli karakalem 
resimler yaptım, sonra tiyatro ve tango 
öğrendim. Şimdi de su altı dalışı yapıyorum. 
Böyle çok renkli hareketli bir hayatım oldu. Bu 
arada İstanbul Kültür Üniversitesi, reklamcılık 
bölümünden mezun oldum. Ondan önce de bir 
iki yıllık hukuk maceram vardı. Hukuk fakültesini 
bırakıp reklamcılığa geçtim. Mezun olduktan 
sonra da büyük bir şirkette Dijital İş Geliştirme 
alanında çalışmaya başladım.

Ailende de albino birisi ya da nadir rastlanan 
rahatsızlığı olan bir kişi var mıydı? Yoksa 
aileniz sizinle birlikte mi bu farkındalığa 
ulaştı? 

Ailemdeki ilk albino değilim. O yüzden 
böyle aşırı bir şaşkınlık olmamış. Yani ben 
doğduğumda güneşten korunmam gerektiğini, 
görme bozukluğum olduğunu, bu durumun 
aileden gelen genetik bir durum olduğunu 
biliyorlardı. Gayet bilinçli ilerledi aslında. Kuzenim 
doğduğunda biraz şaşırmış olabilirler. Kuzenimle 
aramda 12-13 yaş kadar fark var. Ama yine de 
durumun genetik bir durum olduğunu ve 
doktorlara gidilmesi gerektiğini biliyorlardı. O 
yüzden baya bilinçli ve sevecen bir ortamda 
büyüdüm. 

Albinizm nedir? Fiziksel olarak seni kısıtlayan 
yanları nelerdir? 

Albinizm, en basit tâbiriyle sizin saçınıza, kaşınıza, 
kirpiğinize renk veren melanin pigmentinin 
benim vücudum tarafından tam olarak 
üretilememesi sonucunda ortaya çıkan genetik 
bir hastalık. Bir çocuğun albino olabilmesi için 
genlerin hem anneden hem babadan geliyor 
olması lazım. Böyle 7-8 kuşak boyunca gizlenip 
bir anda ortaya çıkabilen bir durum. Pigment 
olmayınca saçınız, kaşınız, kirpiğiniz böyle çok 
temel renk olan beyaz sarı arasında bir renk 
oluyor. Gözünüzde de epey bir bozukluk oluyor. 

Benim gözüm aslında mavi gri arasında bir renk. 
Ama gel gelelim yüzde 5 görüyorum. Çünkü bu 
pigment dediğimiz şey anne karnında bebeğin 
gelişimini çok etkileyen bir şey. Olmayınca göz 
tam gelişemiyor ve baya bir görme bozukluğu 
oluyor. Fiziksel olarak albinizmdeki en büyük 
zorluklardan biri böyle beyaz olmak. Tabii 
insanlar bilmedikleri zamanlarda bilmediği 
şeylere biraz daha mesafeli yaklaşıyorlar ve 
bazen farklı olanları ötekileştirebiliyorlar. Bunun 
getirdiği bir zorluk vardı. Ama son zamanlarda 
platin modası vs. gayet iyi durumdayız. Ama 
birkaç yıl önce gerçekten kötü bir durumdu. 
Bunun yanında tabii bir de görme bozukluğu 
var. Yani hayatımızdaki her şey iyi görme üzerine 
kurulmuş. Böyle olunca az gören biri ya da işte 
görmeyen çok zorlanıyor. Benim de bütün okul 
hayatım ardından bir yerlere giderken yaşadığım 
zorluklar. Bazen arkadaşlarımla karşılaştığım 
zamanlarda onları tanıyamamam beni 
gerçekten zorluyor ama bir şekilde atlattım. Bir 
de tüm bunların yanında pigment olmadığı için 
güneşten çok iyi korunmak lazım. Sürekli güneş 
koruyucular, büyük şapkalar. Onlara dikkat 
etmek lazım. Ama güneş hepimiz için tehlikeli. O 
yüzden bunu sorun etmiyorum.

Fiziksel engeller mi yoksa psikolojik etkiler mi 
seni daha çok zorluyor? 

Fiziksel engelleri bir şekilde aşıyorsunuz, 
çünkü böyle bir hayatın içine doğunca ister 
istemez biraz mücadeleci bir ruhunuz oluyor. 
Dolayısıyla fiziksel engelleri bir şekilde aşmayı 
başarıyorsunuz. Ama psikolojik engeller 
gerçekten çok daha zorlayıcı şeyler. Çünkü 
bazen tam atlattım dediğiniz zaman birinin 
kırıcı bir yorumu, yaşadığınız durumda bir şey 
görememenizin getirdiği o muhtaçlık hissi çok 
daha zorlayıcı bir şey maalesef.

Seni sosyal medyadaki içeriklerinle tanıdık. 
Sosyal medyada kendini anlatmaya nasıl 
karar verdin? 

Aslında şöyle. Biliyorsunuz albinizmin türleri var. 
Bazı videolarımda anlatıyorum. Bu türlerden 
bazıları her yıl dikkat edilmesi, kontrol altında 
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olması gereken türler. Ben de bu riskli 
türlerden biri olduğumu öğrenince hak 
verirsiniz ki biraz yıkıldım. Tamam artık 
sadece mutlu olduğum şeyleri yapacağım 
gibi ilerledim. Tiyatroya ara vermiştim, ona 
tekrar devam ettim. Öncelikle işim tüm aileme 
ve arkadaşlarıma bu durumu anlatmaktı. 
Onun videolarını çekerek başladım. Sonra 
bu videolara neden devam etmiyorum ki, 
insanların işine yarayacak videolar dedim. 
Aynı zamanda tamam ben büyüdüm ve pek 
çok zorluğu artık aştım ama benden sonra 
gelen çocuklar hâlâ sıfırdan başlıyor. Buna 
gerek yok. Birileri yaşadı bu zorlukları ve bir 
çözüm buldular. Yeni kuşaklara tecrübelerimizi 
aktarabiliriz. O yüzden aslında direkt böyle 
ilerledi. Biraz soru cevap. Ardından biraz 
konu makyaja döndü. Kullandığın rimeller 
nedir, saçını boyatıyor musun gibi soruları 
cevapladım. Yani özetle biraz bilgi, biraz soru 
cevap bu şekilde ilerliyor. Sizin de merak 
ettiğiniz şeyler varsa mutlaka bana yazın.

Sosyal medyaya kendini tamamen açmak 
sana iyi geldi mi? Keşke yapmasaydım 
dediğin bir yanı var mı? 

Sosyal medyada herkes mükemmel biriymiş 
ve çok mutlu bir hayatı varmış gibi gösteriyor 
kendini. Ben de albinizmi çoğunlukla gülerek 
anlatıyorum. Çünkü bunu böyle ajitasyon 
hâline getirmek istemem. Zorlandığım 
noktalarda ağlayarak hikâye paylaştığım ya da 
bir derdimi anlattığım oldu. Çünkü ne kadar 
zorlandığımı başka türlü nasıl ifade edeceğimi 
bilemedim. Dolayısıyla bunları paylaştım. 
Ama paylaştığım hiçbir şeyden dolayı pişman 
değilim. Çünkü dediğim gibi bu konu ajite 
edilecek bir konu değil. İnsan faktörünün 
içine girdiği noktalarda, bazen toplumsal 
sorunlar yaşadığımızda burada bütün gerçek 
ve samimi duygularınızla belli etmeniz 
gerektiğini düşünüyorum. 

Sosyal medya dışında oyunculukla 
ilgileniyorsun. Oyunculuğa nasıl başladın? 
Albino oluşunun bu seçime bir etkisi var 
mı? 

Ben aslında oyunculuğa önce ilkokulda 
başladım. Sonra ortaokul lise derken böyle 
devam etti. Şimdi beyaz olunca, dikkat çekici 
olunca, biraz da sosyal ve aktif bir çocuk 
olunca öğretmenlerim sürekli beni sahneye 
çıkartıyorlardı. Önemli günlerde şiir okuma, 
sahnede görev alma, korolar… Hepsinde 
vardım. Böyle olunca sahneye baya bir 
alışkanlığım var. O dönemlerde fark ettiğim 
bir şey, ben sadece yüzde 5 görüyorum. 
Dolayısıyla aslında sahnedeyken telefonlarıyla 
mı ilgileniyorlar, dikkatleri mi dağıldı, başka 
bir şey mi yapıyorlar hiçbirini fark etmiyorum 
bile ve bu benim konsantrasyonumu hiç 
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bozmuyor. O yüzden de patır patır yapacağım 
her şeyi yapıp sahneden iniyorum. Gayet güzel 
yani. Bunu fark ettiğim noktada bir de böyle 
eğlendiğimi görünce bu alana biraz yönelmek 
istedim. Biraz okul biraz iş derken ara 
vermiştim. Sonra albinizm türümü öğrenince 
tekrar tiyatroya dâhil oldum. Şu an Maltepe 
Belediyesi’nin tiyatro ekibindeyim ve baya 
eğleniyorum. Aslında bir krizi fırsata çevirmiş 
oldum diyebiliriz. 

Sertifikalı dalıcıymışsın. Dalarken ya da 
denize girerken güneşin hep etrafında 
olmasıyla nasıl başa çıkıyorsun? 

Balıkesir’de bir arkadaşım var. Benim gibi 
albino ve dalıcı. O öğretti bana dalış yapmayı. 
Onun ısrarıyla başladım. İyi ki de başlamışım. 
Hiçbir zorluk yaşamıyorum desem yalan 
olur. Suyun altında yüzde 33 kadar büyüyor 
gördüğünüz her şey. Bu benim için büyük 
bir avantaj. Tüpün kadranları var ve tüp ne 
kadar dolu onu görüyorsunuz. O sırada tam 
kestirmekte zorlanıyorum. Arkadaşımdan 
yardım istiyorum. Bunun dışında su altı 
gerçekten çok güzel bir şey. Bayılırsınız yani. 
Uçmakla eş değer bir duygu. O yüzden 
kesinlikle denemeyenlere tavsiye ederim. 
Teknenin üstüne çıkınca orada bir tek güneş 
beni zorluyor. Suyun altına güneş o kadar etki 
etmiyor. Bir de bizim giydiğimiz kıyafetler 
uzun uzun. O yüzden de güneş beni o kadar 
etkilemiyor su altında. Teknenin üzerindeyken 
tabii güneşten korunmam lazım. Teknenin 
gölgelik taraflarına böyle büyük büyük şapkalar 
takarak uzun pareolarla ve tabii yanıma iki üç 
tane büyük boy güneş kremi alarak gidiyorum. 
Henüz hiç öyle yanma tehlikesi yaşamadım. O 
yüzden dalış baya bayıldığım bir spor.

Hayatında iyi ki yaptım ya da iyi ki oldu 
dediğin bir anı anlatır mısın? 

Tabii ki var. Hukuk fakültesini bırakmak. Şimdi 
ailemin zoruyla hukuk fakültesine başladım. 

Bu arada karakalem resimler çiziyorum. 
Dolayısıyla bizim ilk hedefimiz güzel sanatlara 
girmekti. Güzel sanatlar sınavı da bayağı zor 
oluyor. Onlardan maalesef elenince babam 
bu sefer dedi ki o zaman hukuk okuyacaksın. 
Bir kız çocuğuna çok yakışan bir meslek. Bir 
de o zamanlar hâkime hanım gibi bazı roller 
vardı televizyonda ve bana baya bir baskı 
uyguladı. Ben de güya aklımca onu kandırırım 
mantığıyla bir tercih listesi yaptım. Başlarda 
hukuk. Geri kalanların hepsi reklamcılık. Gel 
gelelim ÖSYM bana albino olmamdan kaynaklı 

engelli durumumdan ötürü biraz puan verdi ve 
bir baktım hukuktayım. Onu bırakmak benim 
için çok zorlu ve riskli bir şeydi. Çünkü cidden 
sonu kötü olabilirdi. Kazanamayabilirdim 
ya da kazansam da bu alanda başarılı 
olamayabilirdim. Çünkü reklamcılık gerçekten 
estetik görmeye ve dikkate dayalı bir şey. 
Çevremdeki herkes bana sen albinosun, görme 
bozukluğun var, reklamcılık yapamazsın, seni 
kimse ajansa almaz falan diyordu. Bu arada 
yalan. Yaptım. İyi ki de yaptım. Sevmediğim 
bir iş, dünyanın en iyi işi bile olsa beni mutlu 
etmeyecekti. Bu yüzden bütün riskleri göze 
alarak reklamcılığa geçtim. İyi ki de yapmışım. 

Devamı aynendergi.com’da⭐
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R U V E Y DA
E R E N

ROTA
BIZDEN

HAREKET 
SENDEN

Bu rotamızda bankalarıyla ve iş hanlarıyla ünlü 
en eski ticaret merkezlerinden biri olan Karaköy 

semtindeyiz. Karaköy; Bizans zamanından 
beri bir liman alanına sahip. Yaklaşık 1000 

yılında Bizans İmparatoru; Cenovalı tüccarlara 
bu bölgede yerleşme ve çalışma izni vermiş. 

Cenovalılar kendilerini ve ambarlarını korumak 
için dayanıklı istihkâmlar inşa etmişler. Galata 

Kulesi bunların içinde görülebilen en yüksek ve 
en kuvvetli noktadır.

1478 nüfus sayımında yarısı Müslüman olan 
bölgeye 1500 yılından itibaren İspanya’dan 

kaçan Seferad Yahudileri yerleşmiş. Sonrasında 
Kırım Savaşı için bölgeye akın eden Avrupalılar 

işlerini kolaylaştırmak için buraya bir rıhtım inşa 
etmiş. Günümüzde ticaretin merkezlerinden 

biri hâline gelen Karaköy; tarihi atmosferiyle de 
görülmeyi ve keşfedilmeyi bekliyor.
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2004 yılında ülkemizin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern, 
disiplinler arası etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul Modern, modern ve çağdaş sanat 
yapıtlarına, fotoğraf, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimlere koleksiyonunda yer 
veriyor. Türkiye’nin kültürel kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık eden 
müze, sanatçıların üretimlerine ve yurt dışında iş birlikleri kurabilmelerine destek oluyor. Siz de 
buradaki etkinlikleri takip edip ilginize göre sergileri gezebilirsiniz.

Tophane Camii olarak da bilinen 
Nusretiye Camii’nin yerinde 3. Selim 
zamanında yapılan Arabacılar Kışlası 
Camii bulunuyormuş. 1823 yılında 
çıkan yangın sonucu cami zarar 
görmüş ve II. Mahmûd buraya yeni 
bir cami yaptırmaya karar vermiş. 
Yeniçeri Ocağı’nı kapatma kararını 
kutlamak için Krikor Balyan’a 
günümüzdeki Nusretiye Camii’ni 
inşa ettirmiş. Yapılışından bu yana 
defalarca restorasyon geçiren cami 
günümüze kadar gelmiş durumda ve 
ziyarete açık.

01

02

İSTANBUL MODERN
SANAT MÜZESİ

NUSRETİYE
CAMİİ
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03

04

TOPHANE-İ AMİRE KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ

KILIÇ ALİ PAŞA 
CAMİİ

Tophane-i Amire binası, 15. yüzyılda Bizans Dönemi’nde Metopon adlı bölgede kurulmuş. Sultan II. 
Mehmed tarafından fetihten sonra kurulan top döküm merkezi, Osmanlı ordu ve donanmasının 
kullandığı askerî topların üretildiği yerdir. Bina, 1850’lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda 
silah sanayisinin ve silah ticaretinin merkezi olmuş, 1900’lü yıllarda bir süre eğitim merkezi olarak 
kullanılmıştır. 1992 yılına kadar çeşitli düzenlemeler geçiren Tophane-i Amire binası, günümüzde 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde hizmete açılmış. Bu tarihî ve askerî binada 
Tophane-i Amire Beş Kubbe, Tophane-i Amire Tek Kubbe ve Tophane-i Amire Sarnıçlar olmak üzere 
üç ayrı sergi holü bulunmakta ve bu mekânlarda yurt içi ve yurt dışı sergiler düzenlenmektedir.

Büyük Türk denizcisi Kılıç Ali Paşa, namını 
sürdürmek için bir cami yaptırmak 
istemiş. Sultan III. Murad’ın huzuruna 
çıkıp arzusunu bildirdiğinde Padişah latife 
olsun diye, “Sen deryalar serdarısın. Var 
git câmini deryaya kur!” deyince Kılıç Ali 
Paşa, Mimar Sinan’a gitmiş ve Tophane 
sahilinde denizi doldurarak tarihte 
bir ilk gerçekleştirilmiştir. Osmanlılar 
zamanında sadrazam bile olsa kimse 
edeben iki minareli cami yaptıramazdı, 
çünkü bu imtiyaz padişaha aitti. Onun 
için Kılıç Ali Paşa Camii tek minarelidir. 
Bir rivayet odur ki; Don Kişot’un yazarı 
Cervantes de bu caminin inşaatında 
çalışmış. Kılıç Ali Paşa’ya esir düşen 
Cervantes’in; romanlarında da bu esareti 
tasvir ettiği görülür. 
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İSTANBUL’UN GÖRÜLMESİ GEREKEN NOKTALARINI HER ROTA’DA 

BİRLİKTE GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ. BİR SONRAKİ SAYIDA YENİ 

BİR ROTA’DA GÖRÜŞMEK ÜZERE.

05 SURP KRİKOR LUSAVORİÇ 
ERMENİ ORTODOKS KİLİSESİ

Aziz Krikor’a ithaf edilen yapı, 
Ermeniler tarafından inşa 
edilen en eski kilise olma 
özelliğini taşıyor. Kubbe 
örtüsü koniktir ve İstanbul’da 
bu tarz kubbesi olan çok 
az kilise vardır. Kilisenin 
doğusunda apsis, kuzey ve 
güneyinde vaftizhane ile 
şapel dikkat çekiyor. Samatya 
Kilisesi’nde patriklik kurulana 
kadar burası Ermenilerin 
tek ibadethanesiymiş. Yakın 
zamanda tekrar restore 
edilerek 2012 yılında ibadete 
açılmış. 

06
KARAKÖY ÇORBACISI
“Kana kuvvet göze fer batna cilâdır çorba
İllet-i cû’a deva mahz-ı gıdâdır çorba
Sağlara, hastalara ayni şifâdır çorba
Ağniya dostu, muhibb-i fukarâdır çorba
Hâsılı hâhiş ile ekle sezâdır çorba”

Bu soğuk kış günlerinde rotanızı tamamladıktan 
sonra Karaköy Çorbacısı’na gidebilir ve 21 çeşit 
çorbasından damak tadınıza uygun lezzetleri 
tadabilirsiniz.
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Uykunuzu düzene sokup uyku kalitenizi 
artırmayı vaat eden Sleep Cycle ile tek yapmanız 
gereken en geç uyanmanız gereken saati 
belirlemek. Hem bilgisayarınızdan web sitesi 
üzerinden hem de telefonunuza uygulamayı 
indirerek kullanabilirsiniz. Sleep Cycle uykunuzu 
izler ve analiz eder, sizi en mükemmel zamanda 
uyandırır. Bu uygulama ile uyku kalitenizi 
artırabilir ve olduğunuzdan daha dinlenmiş 
hissedebilirsiniz. Sleep Cycle sizlere müzik, 
meditasyon ve hikayeler içeren kapsamlı bir ses 
kitaplığı sunar. Kaygıyı azaltmaya, vücudunuzu 
rahatlatmaya, nefesinizi sakinleştirmeye veya 
sadece size biraz rahatlık sağlamaya yardımcı 

olur. Sleep Cycle patentli ses analiz teknolojisi 
ile seslerinizi dinler ve uykunuzun analizini 
yapmanızı sağlar. Bulgularını alışkanlıklarınız, 
dış etkenler ve günlük aktivitelerle ilişkilendirir 
ve uykunuzdaki iyi ve kötü etkenleri anlamanıza 
yardımcı olur. En hafif uyku evrenizdeyken sizi 
uyandırır ve güne başladığınızda dinlenmiş 
ve toparlanmış hissetmenize yardımcı olur. 
Uyku analizinin sonuçları, anlaşılması kolay 
bilgiler, grafikler ve eğilimler olarak sunar 
ve uykunuzu iyileştirmek için rutininizi nasıl 
değiştirebileceğiniz konusunda size özel 
rehberlik sağlar.

Sleep Cycle 

İşe
 Yarar Uygulamalar

İşe
 Yarar Uygulamalar

38 I  aynenderg i .com



Çağımızın en önemli sorunlarından biri 
olan telefon bağımlılığını çözmek adına 
Saplingy’yi kullanabilir, bu bağımlılığın 
üstesinden gelebilirsiniz! Saplingy ile 
işlerinize iyice odaklanmak için küçük 
bir tohum ekip büyütebilirsiniz. Tek 
yapmanız gereken oyunu başlatmak ve 
telefonunuzu kilitleyip kişisel işlerinize 
odaklanmak. Bu uygulamanın tek 
bir kuralı var; başka bir uygulamaya 
geçemezsiniz, mesajlarınızı 
okuyamazsınız ve bildirimlere 
bakamazsınız. Kısacası sizi işinizden 
alıkoyacak şeylerle ilgilenmemek 
adına telefonla uğraşamazsınız. 
Eğer bunları yaparsanız, diktiğiniz 
fidan ölecektir. İşinize odaklanıp 
diğer meşgalelerle ne kadar az 
vakit geçirirseniz o kadar çok puan 
kazanırsınız. Ama unutmamalısınız 
ki; eğer fidan ölürse topladığınız 
puanları kaybedersiniz. Eğlenceli bir 
yol ile telefon bağımlılığınızı en aza 
indirgeyebilirsiniz. Bu sayede hayatınızı 
daha iyi planlayabilir, bir çok konuda 
verimliliğinizi artırabilir öz disiplin 
oluşturabilirsiniz. 

Saplingy İşe

 Yarar Uygulamalar

İşe

 Yarar Uygulamalar
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Oryan-
talizm-
den 
Kahve-
ye: Pera 

Müzesi
.

Z E Y N E P  S E N A 
U Z U N B OY
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Iki Müzisyen Kız

“Pera Müzesi’nin Sevgi ve Erdoğan 
Gönül Galerisi’nde Osman Hamdi Bey’e 
ayrılan bölümde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda yer alan 
yapıtlarıyla, tutkunu olduğu resim sanatıyla 
ilişkisinin farklı yönlerini sergileyen örnekler 
sunuyor.’’

30 Aralık 1842’de İstanbul’da doğan, 
Sadrazam İbrâhim Edhem Paşa’nın oğlu, 
Halil Edhem ile İsmâil Galib’in ağabeyi olan 
birinden bahsedeceğiz. Hukuk tahsili için 
Paris’e gönderilen, hukuk tahsil ederken 
bir yandan da Paris Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’nda resim dersleri alan, arkeolojiyle 
ilgilenen, çok yönlülüğünü anlatsak da 
bitiremeyeceğimiz vakıa yalnızca kronolojik 
olarak aktarabileceğimiz birinden… 
Dönemin ünlü ressamlarından Jean-Leon 
Gérôme ve Boulanger’in atölyelerinde 
çalışan, senelerce Paris’te kalan, çeşitli 
Balkan ülkelerindeki sergilere aktif katılım 
sağlayan, bir yandan Ahmet Mithat’a Batı 
kültürü üzerine mülahazalarını anlatacak, 
daire müdürlüklerinde senelerce politikayla 
dirsek temasında kalacak bir yandan da 
resimden başka güvenli alan tanımayacak 
birinden. 1881’de müze müdürlüğüne 
getirilmesiyle Türk müzeciliğinde yeni 
bir dönem başlatan, Müze-i Hümâyun’u 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne dönüştüren 
birinden. 1884’te eski eserlerin devlet malı 
olması ve yurt dışına götürülmemesi 
esasına dayanan yeni  sâr-ı Atîka 
Nizamnâmesi’ni çıkararak uygulamaya 
koyup, Türkiye’de yürürlükteki tek eski eser 
yasası olarak 1973’e kadar önemini koruyan 

bu nizamnâmeyle British Museum’daki 
Mısır coğrafyasına dönüşmekten bizi son 
anda kurtarması da cabası... Aynı zamanda 
ilk Türk arkeoloğu olarak bildiğimiz: 
Nemrud Dağı, Sayda, Lagina, Tralles (Aydın), 
Alabanda, Rakka, Boğazköy, Alacahöyük, 
Akalan, Langaza, Sakçagözü, Sidamara, 
Bozüyük, Rodos, Taşoz (Bozcaada), Yortan, 
Notion, Kade, Gorikos, Tedmür, Mahmudiye 
(Spara) kazılarını yaptıran kişidir kendileri.

Pera Müzesi’nde sergilenen resimlerinden 
bahis açacağımız Osman Hamdi, hocası 
Gerome’un etkisinde kaldı ve oryantalist 
tarzda resimler yaptı. Onu diğer 
oryantalistlerden ayıran ise Türk sanatının 
inceliklerini tablolarına yansıtması oldu, 
bunu da mimari dekorlar ve mekânsal 
atmosferler bağlamında seyirciye vermeyi 
tercih etti. “Türbe ve cami kapıları, bunların 
üzerindeki yazıtlar, ağaç ve taş işlemeleri, 
duvarlardaki çini süslemeler, hatlar, parlak 
kumaşlar, sedef kakmalı, fildişi ve kemikten 
yapılmış mobilyalar, buhurdanlıklar, 
şamdanlar, yağlıklar, miğferler, kılıçlar ve 
silâhları büyük bir gözlem sonucu doğru 
bir çizgide ve titiz bir teknikte resmetti. 
Kadın konusunu Türk resminde ilk ele alan 
kişi oldu ve kadını yalnızca portre olarak 
değil aynı zamanda günlük yaşamın içinde 
erkeğe eşit bir konumda resmetti.’’ (TDV 
İslâm Ansiklopedisi).

Fransa, Viyana ve birçok Avrupa ülkesinden 
başka Pera Müzesi’nde; son Osmanlılardan 
ve ilk Cumhuriyet adamlarından belki de 
en çok yönlüsünün resimlerini gezmeniz 
ve Osman Hamdi sergisini görmeniz 
mümkün.
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Kahvenin Yolculuğu

Kahveyi ilk olarak işleyip içmeye başlayan 
Yemen'deki Sûfî tarîkatının ardından 1470’li 
yıllarda Aden’de, 1510’da Kahire’de 1511’de 
Mekke’de görülmüş. Kanûnî döneminde 
Yemen Valisi Özdemir Paşa’nın Yemen'de içtiği 
ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirmesiyle 
kahve, kısa zamanda itibarlı bir içecek olarak 
saray mutfağında yerini almış ve büyük ilgi 
görmüş. Saray görevleri arasına "kahvecibaşı" 

adında bir de rütbe eklenişi, Osmanlı tarihinde 
kahvecibaşılıktan sadrazamlığa yükselenlere 
rastlanışı en büyük örneği olarak gösterilebilir. 
1544 yılında İstanbul’da Tahtakale’de iki Suriyeli 
Arap ilk kahvehaneyi açtıklarında, kahvenin 
faydalı olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. 
Kendinden önceki şeyhülislâmların aksine 
Bostanzâde Mehmet Efendi kahvenin haram 
olmadığını, hatta faydalı olduğuna dair fetva 
vermiştir. Sonrasında kahve, hem sarayın hem 
halkın vazgeçilmez keyfine dönüşmüştür.
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Kütahya Çini ve Seramik Sanatı

Bir "saray sanatı" olarak nitelendirilebilecek İznik 
çiniciliğiyle, bir "halk sanatı" sayılan Çanakkale çiniciliği 
arasında bir çizgide, bir "kent sanatı" olarak gelişen 
Kütahya çiniciliği, gerek mimari dekorasyon malzemesi, 
gerekse gündelik kullanım eşyası üretiminde çok 
zengin bir ürün yelpazesine ulaşmış ve yaygınlığıyla 
olduğu kadar sürekliliğiyle de Osmanlı sanatı mozaiğini 
oluşturan en önemli parçalardan biri olmuştur. Kütahya 
desenlerinin özgür tavrı fırçanın hem boyada hem de 
tahrirde son derece rahat kullanımı Kütahya’yı İznik’ten 
ayıran en önemli özelliğidir. Özellikle sarı renk ve kiremit 
kırmızısı sadece Kütahya çinilerinde görülür. Kütahya’daki 
birçok form çeşitliliği, aslında halkın isteklerine bağlıdır. 
Seramiklerin yüzeylerine yansıyan bu duygular form 
çeşitliliği yanında kahve kültürüne bağlı olarak fincanları 
da Kütahya’nın en önemli formlarından biri hâline 
getirmiştir (Geçmişten Günümüze Kütahya Çini Sanatı 
Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, İdil Dergisi).

Osmanlı Dönemi’nde İznik’ten sonra en önemli seramik 
üretim merkezi olan, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerinde de yoğun biçimde seramik üretimine 
sahne olan Kütahya, bu sanatı geleneksel yöntemleriyle 
günümüze dek yaşatmış bir kenttir. 17. ve 18. yüzyıllarda 
en yetkin örneklerini veren, daha sonra üretim ve 
çeşitliliğin azalmasıyla gerileyen Kütahya çiniciliği, 19. 
yüzyıl sonlarında yeniden canlanmış, İznik ve Çanakkale 
çiniciliği arasında bir çizgide “kent sanatı” olarak, zengin 
ürün yelpazesi ve sürekliliğiyle Osmanlı sanat mozaiğinin 
önemli parçaları arasında yer almıştır.

‘’Sihirli Meyve olarak Etiyopya’da keşfedilen ve 15. yüzyılda 
Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan kahve, kısa 
zamanda yaygınlaşmış, itibarlı bir içecek olarak sarayda 
ve zengin evlerinde yerini almış, etrafında ritüeller 
şekillenmeye başlamış ve sosyal hayatın gelişmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yapılan bu 
seçki, kahve etrafında şekillenen çeşitli rutinleri, ritüelleri, 
ilişkileri ve kamusal alan, toplumsal rol, ekonomi gibi 
modernizmle bağdaştırılan kavramları, kahve kültürü 
ve bu kültürün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya 
seramik üretimi ekseninde inceliyor.’’
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Dünya Turu Japonya

K E N D I N E  Ö Z G Ü  K Ö K L Ü  K Ü L T Ü R Ü , 

K I R A Z  Ç I Ç E K L E R I  I L E  Ü N L Ü 

Japonya’yI
turluyoruz
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Üst düzey teknolojisi, renkli tapınakları, anime 
karakterleri, canlı sokakları, geleneksel Asya 
lezzetleri ve gelişmiş metro hattı ile Japonya; 
resmî adı Nihon-koku olan Doğu Asya'da bir ada 
ülkesidir. Endonezya'dan sonra ikinci en kalabalık 
ada ülkesi olan Japonya’nın tarihi Paleolitik 
Çağ’ın son dönemine kadar uzanır. 

Pasifik sahili boyunca toplam 6.852 adaya sahip 
olan Japonya dünyanın üçüncü büyük millî 
ekonomisine sahiptir. Başkent Tokyo, kozmopolit 
şehir Osaka, geleneksel mimarili Kyoto, Tottori, 
Kobe gibi birbirinden renkli şehirleri barındıran 
Japonya’yı keşfedelim... 

Kim Bu Japonlar?

Japonlar yüzyıllarca imparatorlar, güçlü Daimyo 
aileleri ve onları koruyan samuray savaşçıları 
tarafından yönetilen feodal bir devlet olarak 
yaşamıştır. 19. yüzyıla kadar dışarı kapalı bir 
ülke olan Japonya geyşaların, samurayların, 
shogunların, eşsiz mimari ve tapınakların 
tarihidir. Çok köklü bir kültüre ve birbirinden özel 
geleneklere sahip olan Japonlar deniz mahsülü 
ağırlıklı renkli bir mutfağa sahiptir. 

İnanılmaz zengin mutfaklara sahip olan 
Japonların temel besin kaynağı, 2000 yıllık bir 
geçmişiyle sofralarımızda da yer alan pirinçtir. 
Neredeyse her öğünde ve her masada, bir 
tabak pirinç pilavı veya yemeği bulunur. Pirinç 
eriştelerinin ise çok fazla türü vardır. Bunlar 
arasında ramen, soba ve udon’u duymuş 
olabilirsiniz. Japonya’da her evde, pirinç dışında 

deniz ürünleri, miso çorbası ve haşlanmış sebze 
de pişer. Geleneksel Japon mutfağına Washoku 
adı verilir ve bu mutfağı diğerlerinden ayıran, 
sofistike ve detaylı tekniği ancak sade ve basit 
görünümüdür.

Japonya'da iki ana din vardır: Şinto ve Budizm. 
Şinto bir Japon dinidir, Budizm ise 6. yüzyılda 
Çin'den getirilmiştir. 

Japonlar gerçek bir spor hayranıdır. Sumo, 
judo ve karate geleneksel Japon sporlarıdır 
ve beyzbol, futbol ve rugby diğer kültürlerden 
benimsenmiştir. Sumo, Japonya'nın ulusal 
sporudur ve bugüne kadar esas olarak sadece 
Japonya'da uygulanmaktadır.

Japon kültürünün en önemli noktalarından biri, 
yıl boyunca ülkenin farklı yerlerinde kutlanan 
festivallerdir. Kiraz çiçeği festivali bunlar arasında 
en önemlisidir.

Ülke genelinde konuşulan birincil dil olan 
Japoncadır. Modern Japonca üç alfabeden 
oluşur: Kanji (logografik Çince karakterle), 
Hiragana (fonetik bir Japon alfabesi), Katakana 
(yabancı kelimeler için kullanılan fonetik bir 
alfabe). 

Japonlar toplum olarak iki şeye çok değer 
verirler; sıkı çalışma ve toplumsal uyum. 
Aynı zamanda alçak gönüllülük ve saygı 
kültürlerinin çok büyük bir parçasıdır ve bunu 
toplumun hemen hemen her alanında görmek 
mümkündür.
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Nerelere Gitsek?

Fuji Dağı
Fuji Dağı, Honshu adasında bulunan, 3.766 m (12.385 ft) 
yüksekliğiyle Japonya’daki en yüksek dağdır. Asya adalarında 
bulunan ikinci en yüksek yanardağdır. Dağ, Tokyo şehrinin 100 km 
güneybatısında bulunur ve açık havalı günlerde şehirden rahatça 
görülebilir. Fuji Dağı'nın beş ay boyunca karlı olan simetrik konisi, 
Japonya'nın kültürel ikonu hâline gelmiş, özellikle de sanat ve 
fotoğrafçılıkta betimlenir; ayrıca turist ve dağcıların sıkça ziyaret 
ettiği bir doğa harikasıdır. Fuji Dağı, Tate Dağı ve Haku Dağı'nın 
yanında, Japonya'nın üç "kutsal dağı"ndan biridir. Doğal güzelliği 
ile birlikte Japonya'nın tarihsel mekânlarından birisidir. 22 Haziran 
2013'te Dünya Miras Listesi'ne bir kültürel mekân olarak eklenmiştir.

Arashiyama Bambu Ormanı
Dünyanın kültürel açıdan zengin şehirlerinden biri olan Kyoto; 
antik tapınakları, bahçeleri, tarihî sokakları ve hediyelik eşya 
dükkânları ile birçok gezgin için Japonya’nın en çok ziyaret 
edilen yerlerine sahiptir. Şehrin en güzel taraflarından biri, 
her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve filmlere konu olan 
Arashiyama bölgesinde yer alan Bambu ormanıdır. Yıl boyunca 
ziyaret edebileceğiniz, şehrin sokaklarının ve gürültüsünün 
dışında yer alan Arashiyama’da yer alan 500 metrelik yürüyüş 
parkuru ile doğanın içerisinde bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Meiji Tapınağı
Meiji Tapınağı Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Shibuya semtinde 
bulunan bir Şinto Tapınağı’dır. İmparator Meiji ile İmparatoriçe 
Shōken'ın ruhlarına adanmıştır. Tapınak imparatorun mezarı 
değildir, mezar Kyoto'nun güneyindeki Fushimi semtinde yer 
almaktadır. Meiji Tapınağı 70 hektarlık bir alanı kaplayan bir 
ormanda yer almaktadır. Bu orman tapınak kurulduğunda 
Japonya'nın her bölgesinden insanlar tarafından bağışlanan 365 
farklı türden 120.000 ağaçtan oluşmaktadır. Orman birçok kişi 
tarafından Tokyo'nun merkezinde dinlenme alanı olarak görülür.
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Osaka Kalesi
Osaka Kalesi, Chuo-ku bölgesinde bulunur ve Japonya’nın en ünlü 
simgelerinden bir tanesidir. Osaka’nın simgesi sayılabilecek kule 
16. yüzyılda inşa edilmiştir. Burdock tarzı denilen özel bir yapım 
tekniği ile inşa edilmiştir. Kale binasına dışarıdan bakıldığında beş 
katlı görünmektedir. İçeride yerin altına gizlenmiş üç kat daha 
bulunur. Bu üç kat saldırı zamanı sığınak olarak kullanabilmek 
için tasarlanmıştır. 58 metre yüksekliğe sahip olan kaleye çıkarak 
büyüleyici Osaka manzarasını izleyebilirsiniz.

Tokyo Imparatorluk Sarayı
Tokyo’nun merkezinde bulunan Saray, Japonya imparatorunun 
resmî evidir. Önceleri Edo Kalesi olan İmparatorluk Sarayı’nın 
çevresinde hâlâ içerisinde su dolu hendekler bulunmaktadır. 
Sarayın iç kısmına sadece, 2 Ocak’ta ve imparatorun doğum 
günü olan 23 Aralık’ta girilebilmektedir. Saray Tokyo'nun 
Chiyoda semtinde yer almakta olup başta ana saray, 
imparatorluk ailesinin özel konutları, arşiv, müze ve idari ofisler 
olmak üzere birçok binayı içermektedir. 

Naoshima Sanat Adası
Naoshima, bugün Japonya’da gezilecek yerler listelerinin 
favorisidir. Adaya adım attığınız anda sizi dünyaca ünlü 
Yayoi Kusama’nın ikonik kabak heykeli karşılamaktadır. Aynı 
zamanda aralarında Pritzker ödüllü ünlü mimar Tadao Ando 
tarafından tasarlanmış çok sayıda müze, renkli galeriler, 
tesisler ve sevimli kafelerden oluşan sanat adası, çarpıcı doğa 
manzarasının ortasında dünya üzerindeki tek örneklerden 
biri olarak gezginlerin ve sanatseverlerin ilgi odağı olmuştur. 
Adada konaklayabileceğiniz Chichu müze ve butik sanat oteli 
bulunurken, otobüs ulaşımı ve elektrikli bisikletler, gezerken size 
eşlik etmektedir.
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Y U N U S 
ATA L AYOyun Dünyası

KORKU 
OYUN-
LARI

KÜLLERINDEN DOGAN
.
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Sizler de korku oyunu zannedip satın aldığınız 
oyunların kovalamacadan öteye gitmeyen co-
op hikâyeler çıkmasından muzdarip misiniz? 
Neden piyasada düzgün bir korku oyunu 
yok mu diyorsunuz? Bugün gidip Steam’in 
sağladığı istatistiklere bakarsanız, en çok 
oyuncunun çevrim içi oyunlarda olduğunu 
göreceksiniz. Ama neden? 

Hadi gelin, gerçek korku oyunlarını ne zaman 
kaybettiğimize ve son zamanlarda başlayan 
korku oyunu çılgınlığına bir göz atalım.

Günümüz korku oyunları, ironik şekilde hiç de 
korkutucu değil. Geçmişle kıyasladığımızda 
yeni oyunlarda özgünlük ve inovasyonun 
bulunmaması bizi bu türden biraz 
uzaklaştırdı. 2010’lu yıllardan sonra bu alanda 
kıtlık vardı desek yeridir ama ne oldu da 
birden firmalar Silent Hill, Dead Space, Alone 
in the Dark gibi güçlü oyunları yeniden 
canlandırmaya çalışıyor. 

Hikâyemiz Capcom’un Resident Evil 
2 Remake’i ile başlıyor. Bu yeni sürüm 
orjinalinin birebir aynısı olmasa da 10 
milyonun üstünde satmayı başardı. Bu 
başarının ardından diğer oyun firmaları da 
eski korku oyunlarını yenileyecekleri haberini 
duyurmaya başladılar. 

Insan korkmak için oyun mu oynar Allah 
aşkına?

Korku oyunlarının kendilerine has muzip 
bir çekiciliği var ve insanların bir kısmı 
gerçek hayatta yaşayamadığı şeyleri burada 
yaşayabilmek için bu oyunları deneyimlemeyi 
tercih ediyor. Heyecan, stres, gerginlik, kalp 
atışı, terleme gibi yapay ama kontrollü bir 
gerçeklik evreni biz insanlara çok câzip 
geliyor.

Üstelik bizler, korku oyunlarını verdiği 
sıkıntılardan kurtulmak için bitirme ihtiyacı 
duymamıza rağmen atmosfer bizi içine 
çektikçe oyunun akışına dâhil oluyoruz. 
Yanınızdaki hayalet sizi diğer ruhlardan 
koruduğunda ona sempati beslerken, diğer 

kötü karakterlerden korkabiliyoruz. Bütün 
bunların harika bir hayal gücünün ürünü 
olduğunu bilmek ve bu dünyayı oynamak ayrı 
bir tecrübe oluyor.

Resident Evil oyunlarında karşımıza çıkan 
güvenli oda etkisi, bu konuda en başarılı 
oyunlardan biri. Oyunda en korktuğunuz 
karakter üzerinize geliyor, adrenalin zirvede, 
oyunun içinde güvenli bir yere kaçmak için 
çabalıyorsunuz… Evet, şimdilik güvendesiniz 
ve beyniniz güvendelik hissiyatına karşılık 
mutluluk hormonu salgılıyor.

Yapılan araştırmalara göre korkuyla en 
çok ilişkili olan beyin bölgemiz amigdala. 
Amigdala için, hayattaki içgüdülerimizde 
yardımcı olan bölüm diyebiliriz. Her ne kadar 
amigdala aktif olsa bile hipokampus de 
(hafızadan sorumlu bölge) korku durumunda 
aktif oluyor. Bu, korkunun bize anılarımızı 
hatırlatarak geçmişte kısa bir yolculuğa 
çıkmamızı sağladığı anlamına gelebilir mi?

“Bu Fayf Nayt Ferdi gibi böyle, oyuncaklı 
ekranda bir anda karşımıza çıkınca beni 
benden alan oyunlar nedir?” diyorsanız, biz 
bu korku oyun türüne Jumpscare diyoruz. 
Burada amaç, oyuncuyu beklemediği bir 
anda şaşırtmak.

Psikolojik Korku; oyuncuyu zihinsel olarak 
korkutmayı amaçlayan bu türe en iyi örnek, 
Slint Hill oyunlarıdır.

Ters Korku; ters korku oyunları oyuncunun 
bir karakter, canavar olarak başkalarını 
korkutmasını hedefler. Dead By Daylight’ı 
örnek verebiliriz.

Aksiyon Korku; karakterinizi oyun içerisinde 
daha aktif kullandığınız ve oyunda aksiyon 
ögelerinin bol olduğu tür. Dead Space bu 
türün en baba örneklerindendir.

Hayatta Kalma Korku; oyuncuyu sınırlı 
kaynaklarla bırakıp, oyunu bu şekilde 
sürdürmesini amaçlayan oyun türü. Resident 
Evil, Alone in the Dark ve Clock Tower’ı örnek 
gösterebilirim.
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1) Dolar/TL
2) Bayram tatili kaç gün
3) ÖBA
4) Bergen
5) Kedi
6) Ukrayna
7) TOKİ başvuru
8) Galatasaray Barcelona
9) Asgari ücret
10) Ahmet Çalık
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1) Icardi
2) Ece Erken
3) Şinasi Yüzbaşıoğlu
4) Mertens
5) Joao Pedro
6) Gülşen
7) Dele Alli
8) Halis Serbest
9) Ümit Özdağ
10) Maxi Gomez
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1) Özel Güvenlik nasıl olunur
2) Gassal nasıl olunur
3) Rüzgar Türbini Servis 
Teknisyeni nasıl olunur
4) Büyükelçi nasıl olunur
5) Vatman nasıl olunur
6) Kadın asker nasıl olunur
7) Bilim insanı nasıl olunur
8) Fizyoterapist nasıl olunur
9) Beden Eğitimi Öğretmeni 
nasıl olunur
10) Oyuncu nasıl olunur

1) Faroe Adaları nerede
2) Andropoz nerede çekildi
3) Çernobil nerede
4) Sakarya Meydan Muharebesi 
nerede oldu
5) Elhamra Sarayı nerede
6) Çanakkale Köprüsü nerede
7) Ukrayna nerede
8) Düden Şelalesi nerede
9) Semerkand nerede
10) Pera Palas nerede

1) Ben neden sevilmiyorum

2) Ben neden bu kadar çirkinim

3) Ben neden doğdum

4) Ben neden dışlanıyorum

5) Ben neden eziğim

6) Ben neden ağlıyorum

7) Ben neden böyleyim

8) Ben neden yalnızım

9) Ben neden yaşıyorum

10) Ben neden evde kaldım

N
as

ıl 
O

lu
n

u
r?

N
er

ed
e?B

en
 N

ed
en

...
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YULAFLI
COOKIE

Evdelik
Tarifler
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YAPILIŞI

Yulaf ezmesinin faydalarının son zamanlarda çokça dile 
getirilmesi sonucu insanların bu besine olan merakları 
giderek artıyor. Karbonhidrat, protein ve yağ oranlarına 
bakıldığında oldukça faydalı bir gıda olma özelliği 
taşıyan yulaf ezmesi için birçok tarif bulunuyor. Yulafın 
tadını pek sevmeyen ve yavan bulanlar için bunlardan 
en tercih edilebilir olanı yulaflı kurabiye diyebiliriz. 
Yulaflı kurabiye yapmaya tereyağ ve şekeri bir kabın 
içerisine alıp çırpmayla başlayalım. Ardından yumurta 
ve vanilya ekleyip çırpmaya devam edelim. Un, tarçın, 
kabartma tozu ve yulaf ezmesi ilave edip çırpalım. Son 
olarak iri parçalar hâlinde kesilmiş çikolatalar ekleyip 
karıştıralım. Sonrasında, hazırladığımız hamuru 30 
dakika buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş 
kurabiye hamurunu dolaptan alalım ve ceviz 
büyüklüğünde parçalar kopartalım. Daha sonrasında 
yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizelim. 
Bu noktada yuvarlak şekiller vermek için uğraşmanıza 
gerek yok, hamurdan eşit parçalar koparıp öylece 
fırın tepsisine koyabilirsiniz, piştikten sonra kendisi 
şekil alacaktır. Önceden ısıtılmış 180° derece fırında 
13 dakika pişirelim. Fırından aldıktan sonra 5 dakika 
beklemeniz tavsiye edilir. Afiyet olsun :)

 MALZEMELER

1 adet yumurta

100 gram oda sıcaklığında yumuşamış 
tereyağı

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker

1.5 su bardağı un

2 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 (yarım) su bardağı çekilmiş fındık içi

160 gram çikolata (sütlü/bitter)

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

YULAFLI
COOKIE
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KITABIN
ORTASINDAN
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Bir radyo istasyonunda gece 
programları yapan genç bir 
adam. Mikrofonun başında 
gece yarılarına kadar hayat 
hakkında savrulan karanlık ve 
öfkeli sözler. Fonda doksanlı 
yıllar var ve bir yandan akıp 
duran da o yılların acılı, sancılı 
sesleri.
Zamanın bulanıklaştığı gece 
yarısında radyo, şehrin farklı 
yanından yükselen hikâyelerle 
doluyor: Yaralı ve yalnız genç 
kadınların, işçi çocukların, 
mahcup adamların, çaresiz 
âşıkların hikâyeleri.
Genç bir insanın, karanlık 
çöktüğü anda başlayan 
kendisiyle ve hayatla amansız 
kavgası. Beklentiler, aşklar, 
hayal kırıklıkları, yüzleşmeler, 
düşüşler ve umut arayışı.    
Kekeme Çocuklar Korosu, 
yayınlandığı ilk günden itibaren 
okurun dünyasında derin izler 
bırakan kült bir ilk roman. Tarık 
Tufan’ın insanın iç dünyasına 
dokunan edebî diliyle 
tanıştığımız ilk ve unutulmaz 
eseri...
“Eğer hâlâ nefes alıp 
verebiliyorsan, hayatta bir 
şeyleri değiştirebilme şansın 
var demektir.”

Sezai Karakoç’un 1976’da ilk 
baskısını yaptırdığı Diriliş 
Neslinin Âmentüsü, özlemi 
duyulan diriliş neslinin 
özelliklerini göstermesi 
bakımından oldukça önemli 
bir eserdir. Sezai Karakoç’un 
oluşturmak istediği, İslâm 
şuuru ile bütünleşmiş ideal 
devlet kurmayı amaçlayan bir 
fikir kitabıdır. Eser sanattan, 
politikaya; tarihten aktüaliteye 
uzanan irfanî bir kılavuz. Yazar 
kısa kısa özetlemiş olması 
gerekenleri. Dinin yozlaşması, 
İslâmın gücü ve mâneviyatı, 
dini bozmak isteyenler ve 
onlara karşı savaşmak, çağdaş 
İslâm üzerine konular gayet 
sade ve düşündürücü. Ölen 
ruhlarımızın, merhametimizin, 
duyarlılığımızın “Diriliş”i 
olabilecek bir eser. Bozulan, 
yozlaşan İslâm toplumu 
için neler yapabiliriz bunun 
reçeteleri verilmiş kitapta 
ve bir diriliş sitesi üzerinden 
anlatılmış bireye, topluma ve 
devlete düşen görevler.
"Her Müslüman önce, kendi iç 
dünyasında Müslüman olmalı, 
fakat ondan ayrılmaz bir şekilde 
toplum içinde ve toplum 
hâlinde de Müslüman olmayı 
şart olarak idrâk etmeli."

Küçük görünen başlangıçların 
yarattığı büyük sonları adım 
adım, ritmik bir dille anlatan 
Büyük Irmaklardan Bile; 
Serinazman ırmağının kenarını 
yurt tutmuş küçük bir ada 
halkı için henüz her şeyin yeni 
bir düzenle altüst olmadığı 
günlerle başlar. Üç farklı 
zaman ve üç farklı hikâyenin 
birbirine bağlandığı çarpıcı 
kurgusuyla, her bir zamansal 
düzlem, tekerrür eden tarihin 
yansıması olarak kendi büyülü 
evreniyle karşımıza çıkar. Her 
şey, savaştan kaçıp bu adaya 
yerleşen yeni insanlar ve bunu 
fark eden Yüksek Ülke’nin 
adaya getirmeye çalıştığı, tüm 
dengeyi bozacak olan düzenin 
gelmesiyle tersine döner.

Güray Süngü, okurunu bu 
defa masalsı bir distopyaya 
çağırıyor. Bakışımızı dünya 
tarihine çevirdiğimizde oldukça 
tanıdık gelecek bir hikâyeyle bizi 
karşılıyor.

''Bir varmış iki yokmuş. Sonra 
Rab bir daha yaratınca iki olmuş. 
İki olunca iki biri bilmez olmuş. 
Bu masal odur. Otur da dinle. 
Masal bitince sende ne kalırsa 
masalın anlattığı odur.''
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Moduma Göre Çal: 
Karda Yürüyorum 
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Balmorhea
Remembrance 

Beyaz Hayvanlar
Özünde Narin

Özgür Semerci
Mucize

Ari Barokas
Ömrümüz Yine Geçiyor

Hiroko Murakami, Hiroco. M
Little Forest 

Dust
Inside Out 

Ezio Bosso 
Clouds, The Mind on the (Re)Wind

The Away Days
Layers 

Barış Demirel | Barıştık Mı
Kanadıkırık

Yaşlı Amca
Hep de Yorgun
 
Cat Stevens
The Wind - Remastered

Virginio Aillo, On Piano
Van Gogh 

Hollow Coves
When We Were Young 

Kings of Convenience, Feist 
Know-How

Playlist’i
dinlemek için
QR okutunuz.
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ÖZG Ü R 
Ç E T I N

OPPO A96

TCL 30 SE

OPPO’nun orta seviye model ailesine yeni eklenen bir 
model olan A96, gücünü Snapdragon 680 işlemciden 
alıyor. Bu işlemci günümüz orta seviyesi modellerinde 
sıklıkla kullanılıyor. Günlük ihtiyaçları karşılayacak bir 
işlemci olan Snapdragon 680, oyunlarda orta seviye bir 
performans sunuyor. OPPO A96 6.59 inçlik 1080x2412 
piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ekranın önemli 
bir özelliği ise 90 Hz yenileme hızına sahip olması.
Telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Bu rakamı sanal RAM 
özelliği ile artırabiliyorsunuz. Depolama alanı ise 128 
GB. Telefon kutudan çıktığında Android 11 ile gelse de 
aldığı bir güncelleme ile Android 12’ye yükseldi. Ayrıca 
arayüz da ColorOS 11’den ColorOS 12’ye yükseldi.
Kamera tarafında 50 MP + 2 MP alan derinliği 
kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlük 
sunan bir kamera var. 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunan 
telefonda NFC desteği de var. Bu özellik sayesinde 
NFC destekli çözümleri kullanabiliyorsunuz. OPPO 
A96 5000 mAh pille geliyor. Bu pili kablolu olarak 
Supervooc 33 Watt desteği ile şarj edebiliyorsunuz.

TCL markasının giriş seviyesi modeli olarak 
tanımlanan bu cep telefonu 6.52 inçlik ekranı, 
50 MP çözünürlüklü üçlü ana kamerası, 5000 
mAh kapasitesinde pili ve 128 GB depolama 
alanı ile öne çıkıyor. 
Android 12 işletim sistemi ile gelen telefon 
gücünü Mediatek Helio G25 işlemciden alıyor. 
4 GB RAM bulunan telefonda 3.5 mm kulaklık 
çıkışı da yer alıyor. Telefonun ön kamerası ile 8 
MP çözünürlük sunuyor.
Arka yüzünde parmak izi sensörü bulunan bu 
cep telefonu özellikle giriş seviyesi bir model 
arayanlara hitap ediyor.

Ürün
İnceleme
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Everest Evercar G20

Samsung Galaxy 
Watch 5: Tansiyon 
ölçen akıllı saat!

Everest firmasının bu ürünü otomobillerde kulla-
nılan bir araç kamerası. Aracın ön camına yerleş-
tirilen bu kamera yolculuk yaparken otomatik 
olarak kayıt alıyor. Ayrıca üzerindeki harekete 
sensörleri ile beraber aracınızı park ettiğinizde 
bir başka araç size çarptığında otomatik olarak 
video kaydı yapabiliyor.
Üzerinde 2 inçlik bir ekran bulunan bu araç ka-
merası 1080p video kayıt yapabiliyor. 5 MP çözü-
nürlük sunan kameranın objektifinin görüş açısı 
ise 120 derece. Uygun fiyatlı bir araç kayıt kame-
rası olan bu Everest Evercar G20, bu tarz ihtiyacı 
olanlara hitap eden güzel bir çözüm olmuş. 

Samsung Galaxy Watch 5 akıllı saat önceki sürümün 
biraz geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 
Egzersiz, uyku, vücut kitle endeksi, stres, SpO2 ölçümü 
yapabilen bu akıllı saat aynı zamanda tansiyon ve 
EKG ölçümü de yapabiliyor. Saatin 40 ve 44 mm 
olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Videoda 
benim incelediğim model 40 mm olan sürümdü. 
Bu modelin ekran boyutu 1.2 inç. Üzerinde mikrofon 
ve hoparlör bulunan akıllı saat telefon görüşmesi 
yapabiliyor. Uygulama da yüklenebilen akıllı saatte 
birçok uygulamadan bildirim alabiliyorsunuz. 
Telefonla eşleştirmek için Galaxy Wearable isimli bir 
uygulamayı kullanıyorsunuz. Bu uygulama üzerinden 
saatle ilgili kadran detaylarından güncellemeye, birçok 
özelliğini değiştirmekten Bildirim ayarlarına kadar 
onlarca farklı özelliğe erişebiliyorsunuz. Samsung 
Galaxy Watch 5, Samsung marka cep telefonları 
ile yüzde 100 uyumlu çalışıyor. Android telefonların 
birçoğu ile uyumlu. Ben yaptığım denemelerde 
Oppo A96 ve Poco F4 GT cep telefonları ile kullandım. 
Oppo’da birçok özellik çalışıyor. Fakat Poco’da 
uygulama bildirimleri konusunda sıkıntı yaşadım. 
Önerim bu saati kullanacaksanız Samsung marka bir 
telefon tercih edin.
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Elindeki 6. 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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ODÜLLÜ
BÜLMACA



Selam genç! Dergimizi buraya kadar okuduğunu 
düşünerek senin için güzel bir konsept hazırladık. Her 
biri içeriklerimizden alınmış soruları cevapla, ortaya 
çıkan kelimeyi bize instagram DM üzerinden yolla ve 
sürpriz hediyelere sahip olma şansını yakala. :)

aynen.dergi Okut ve bizi 
hemen bul :)

1-) Sezai Karakoç’un ortaokulda tanıştıgı, zihin 
dünyasının şekillenmesinde büyük rol oynayan 
dergi?

2-) Rota Bizden Hareket Senden’de bu ayki 
rotamız?

3-) Üç bağlanma stilinden ilişkilerde soğuk ve 
uzak davranma meyili hangi bağlanma tipi ile 
ilişkilidir?

4-) Bu sayımızda yer alan dünya ve Avrupa 
şampiyonu Türk artistik jimnastikçi?

5-) İslâmiyeti seçen ve Bilal Yusuf 
Muhammed ismini alan futbolcu

6-) Japonya'da başkent Tokyo’dan da silüeti 
görünen meşhur dağın adı

7-) Mimar Sinan’ın denizi doldurarak inşa 
ettiği caminin adı

8-) Oyun Dünyası yazımızda bahsi geçen; 
korkuyla en çok ilişkili olan beyin bölgemiz
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Aynen Dergi
Esenler Belediyesi’nin
gençlere hediyesidir.👍

aynendergi.com

Sezai Karakoç

" Y E N I L G I  Y E N I L G I 

B Ü Y Ü Y E N  B I R  Z A F E R 

V A R D I R .  S I R L A R I N 

S I R R I N A  E R M E K  I Ç I N 

S E N D E  A N A H T A R  V A R D I R . "


