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Maskenin altında kim var? Gerçekten kim olduğunu 
biliyor musun? Sosyal mecralarda dışarıya yansıttığın kişi 
ile gerçek sen ne kadar uyum içerisinde? Gün geçtikçe 
hayatımızı kontrol eder hâle gelen sosyal mecralar, en 
mahrem anılarımıza dahi binlerce milyonlarca insanı şahit 
kıldığımız, evimizin içerisine kadar aldığımız bir sanal dünya 
aslında. Gerçek dünyalarımızın bir yansıması olan bu sanal 
evren, normalimiz oldu değil mi? Sanal evreninin varlığını 
sürdüren anları gerçekten de kendin için mi yaşıyorsun 
yoksa o evreni sürdürmek için mi? Mesela kahveni sipariş 
verip bir yudum dahi almadan kamerana mı sarılıyorsun ya 
da bir müzeye gittiğinde etrafı kolaçan ettikten sonra bir 
tablo önünde fotoğraf çekinip çıkıyor musun?  
 
Unutma her şey senin elinde.  
Telefonunu sakince kenara bırakıp huzurla kahvenden 
bir yudum alabilirsin, tabii eline de Aynen Dergi'nin 
ocak sayısını biz tutuşturalım 🙂 Çıktığın bu yolculuğun 
kaydırdığın reels’lardan daha derine götüreceğinden 
emin olabilirsin. Bu sayıda seçtiğin bir film karakterine 
bürünecek ve Emirgan'da rengarenk çiçek bahçelerinde 
güzel bir tur atacaksın. Yapay zeka ürünü Alkazar sergisinde 
teknolojiyi ve çağın atan kalbini yakından göreceksin. 
Bir yandan Orta Doğu’nun incisi Katar’da Dünya Kupası 
gündemine düşenlerin derlemesi ile tarihe kazınanlara göz 
atacaksın. Diğer yandan Orta Asya’nın bozkırlarında dolaşıp 
medeniyetimizin coğrafyalarında gezeceksin.  
Kısaca telefonunuzu bir saatliğine kenara koyduğunda bir 
dünya gezecek ve kendine doğru bir yolculuğa çıkacaksın.



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

“Görünüşünüz, yalnızca 
kalpten bakabildiğinizde 
berraklaşır. Dışarı 
bakanlar düş kurar, içe 
bakanlar uyanış yaşar.”

Carl Gustav Jung

En son ne zaman görüştüğümüzü 
hatırlamadığımız çevremizle, ilk yüz yüze 
karşılaşmamızda sanki sık sık görüşmüş gibi 
samimi hissettiğimiz zamanlar olmuştur. 
İşte sosyal medyanın bir yanı da budur. 
Birbirimizin hayatlarına konuşmadan 
dâhil olma hissidir. Olumlu veya olumsuz 
olması elbette tartışılabilir ancak bu 
süreci kolaylaştırdığı kesin. Düğünlere, 

işe başlamasına, hasta oluşuna ve daha 
birçok bilgiye arkadaşımızı aramadan vâkıf 
olabiliriz. Karşılaştığımızda ise görüşülmeyen 
o ara hiç gündeme alınmadan kaldığımız 
yerden devam edebiliriz. Diğer yandan bu 
dünya, sosyal medya kullanmayan insanları 
bir şekilde günlük konuşmalarda dışarıda 
bırakabilen bir düzendir. Günlük paylaşımlar 
üzerinden dönen muhabbette, gündem 
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olan komik bir video veya eleştirilen bir 
konu hakkında konuşulurken sosyal medya 
hesapları olmayan veya paylaşım yapmayan 
kişiler bu sohbetin dışında kalacağından 
bu dünyanın dışında kalabilmek o kadar da 
kolay olmaz. Peki bu dünyada kimler var, 
hesapların arkasında herkes ne kadar sahici? 
Burası maskeli benlerin oynadığı bir sahne 
mi yoksa gerçek hayatın kendisi mi? Ya da 
bizler, gerçekte olduğumuzla sosyal medyada 
gösterdiğimiz kişi aynı mı?

Jung, insanın kendisi olmadığı bir karakteri 
canlandırmasını “persona” olarak tanımlamıştır. 
Bu, bazen kabul görmek için bazen daha kolay 
ilişki kurabilmek için taktığımız bir maskedir. 
Sosyal hayatta bu maskeler ile yaşamımızı 
sürdürürüz. İş ortamında, evde veya arkadaş 
ortamında farklı farklı maskelerimiz vardır. 
Jung’a göre kişinin yapması gereken bir an 
önce toplumun beklentilerini anlayıp, sağlıklı 
bir maske oluşturmaktır. Çünkü ciddi bir 
ortamda o ortamın gerektirdiği gibi hareket 
etmemizi bu maskeler sağlar. Aksi hâlde 
topluluklara uyum sağlamakta zorlanırız. 
Ancak bu personaların olumsuz etkisi de 
olabilir ve çeşitli ruhsal bunalımlara sebep 
olabilir. Kişi bu persona ile aşırı özdeşleştiği 
takdirde kendi kişiliğini yok saymaya başlar 
ve bunun sonucunda, aslında “kim olduğu ile 
kim olmak istediği” arasında sıkışıp kalır. Bu 
sebeple evdeki maske ile sosyal ortamdaki 
maske arasında fark açıldığında, yani evde ve 
dışarıdaki maskeler birbirinin tam zıttı ise orada 
durup düşünmek gerekebilir.

Personaların oluşturulduğu ve belki de 
zararının yararından çok olduğu bir diğer 
mecra ise sosyal medyadır. Bilinçli veya bilinçsiz 
olarak oluşturulmasının elbette birçok alt 
nedeni vardır. Bunlar; kişinin kendi hayatından 
memnun olmaması, sosyal ortamda eksik 
olduğunu bildiği yönleriyle yüzleşmemek için 
olmasını istediği bir persona yaratarak kendine 
tatminlik sağlaması, diğerleri tarafından 
dışlanma korkusu ya da olduğu gibi kabul 
göreceğine inanmaması gibi çeşitli nedenlerle 

insanlar bu yeni kişilikleri oluşturur. Bu bilinçli 
oluşturmanın sebeplerinden biri de kişinin 
kendisini kabul edip etmemesi ile oldukça 
ilişkilidir. Kendini kabul etmeyen ve kabul 
görülmediğini hisseden kişiler için kabul 
görülür bir kişilik oluşturmak kolay bir kaçış 
yolu gibi gözükse de içsel süreci sancılıdır. 
Mutlu bir hayat görüntüsü olan, paylaşımcı, 
yardımsever, güzel, zayıf, spor yapan, sürekli 
bakım yaptığı vb. görülen profile gelen 
övgülerin yaratılan o kişiye mi yoksa öyle 
olmayan asıl “ben”e mi geldiği ikilemini kişi 
sürekli yaşar. Başlarda keyifli, tatmin edici olsa 
da bir süre sonra o maskeye öylesine inanır 
ki maskeler düştüğünde görülen gerçeklik 
aynı değilse bu süreç kişi için ciddi bir krize 
dönüşebilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta bu personaların 
dengeli olması gerektiğidir. Aynı zamanda 
kim olduğumuz, neye ihtiyaç duyduğumuz 
ve kendimizi her yönümüzle ne kadar kabul 
ettiğimiz önem arz eder. Çünkü insan kendisini 
kabul etmediği sürece, bir diğerinin beklentisi 
doğrultusunda bir “kişi” olma çabasının sonu 
gelmez. Kendini kabul etmeyen bir insanın 
çevresindeki kabul ediyor görünen kişilerin 
ancak “-mış” gibi davrandıklarını söyleyebiliriz. 
Çünkü insan, sezgileri kuvvetli olan ve ortada 
bir yapaylık, uyumsuzluk gördüğünde bunu 
fark edebilen bir canlıdır. Bunun yanında bize 
dayatılan bu ideal benleri, bizim bir başkasına 
ne kadar dayattığımız da madalyonun diğer 
tarafıdır. Sosyal medyada kimlere neleri 
dayatıyor kimleri olduğu gibi kabul etme 
cesaretinde bulunuyoruz, belki de önce 
buradan başlamak gerekir. 

Güzel haber ise ışıklar sönüp maske 
düştüğünde, karşı karşıya kaldığımız “ben”i 
inşa etmenin bizim elimizde olmasıdır. Öyleyse 
önce maskenin altındaki öz beni görmek, fark 
etmek, belki de kucaklamak gerek… Zira ancak 
kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz 
zaman kabul edil-e-meyişimiz ile baş edebiliriz.
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Kendinizden ve hayat hikâyenizden bahseder misiniz? 

Ben Yiğit, 30 yaşındayım. 2013 yılında bir kaza geçirdim. Üniversite 

öğrencisiydim ve aynı zamanda yazılımcıydım. Bir gün arkadaşımın 

yanına ziyarete gittiğimde yerde uzanmış otururken başımın üzerine 

bir masa devrildi. Başıma aldığım darbenin sonucunda boyun 

seviyesinde bir yaralanma geçirdim. Sinire aldığım darbe ile omurilik 

felci geçirdim. Bileklerimden kollarıma da dâhil olmak üzere göğüs 

altından itibaren vücudumun kontrolünü kaybettim. Böylece benim 

için çok zorlu bir mücadele başladı diyebilirim. Ameliyat sonrası 

doktorlar yüzde yirmilik bir yaşama ihtimalim olduğunu söylemişler. 

Altı günlük yoğun bakım süreci boyunca sadece tavana bakarak 

yaşamımı sürdürdüm ve birçok şeyi düşünme fırsatım oldu. Hayatta 

başımıza iyi şeyler geldiği gibi kötü şeyler de gelebiliyor ve bunları 

kabullenmek bence çok önemli. Bu hayat tecrübesini deneyimlemek 

istediğime karar verdim. Sonuna kadar gitmek ve bu hayatı yaşamak 

istiyorum dedim. O süreçte şunu düşündüm: “Buradan çıktığında 

insanların sana acıyarak bakmasını mı istiyorsun, yoksa mücadele 

ile insanlara örnek mi olmak istiyorsun?” diye. Ben ikinci olanı tercih 

ettim ve buradayım.

Okçuluk kariyeriniz nasıl başladı? 

Bir gün fizik tedaviden dönerken babam bir okçu ile tanıştığını 

söyledi. Ona senden bahsettim o da tekerlekli sandalye kullanıyormuş 

millî takımda okçuluk yapıyormuş dedi. Ben de “Okçuluk ne ya?” 

dedim. Zihnimde bir şey canlanmadı buna dair. Fakat sporu çok 

severim ve okçuluk da bilmediğim bir spor değil. O zaman bu sporu 

nasıl yapacağımı düşünemedim. Sonrasında aradan biraz zaman 

geçti, bayram vesilesiyle babamın bahsettiği okçu Naci Abi ile 

tanışma fırsatım oldu. Bir süre sonra arkadaşım dolandırıldı. Onunla 

adliyeye gittim ve orada Naci Abi ile karşılaştım. Birkaç gün sonra 

onu antrenmanda ziyaret etmeye Okçular Vakfı’na gittim. Benim 

dürbünle baktığım hedefe Naci Abi çok rahat bir şekilde hedef 

alabiliyordu. Daha sonra yayı bir tutmak istedim, yayı elime aldığım 

gibi ufak bir düşme tehlikesi yaşadım. Sonrasında bu işin o kadar da 

kolay olmadığını fark ettim. Daha sonrasında bu spor benim sporum 

dedim ve başlamaya karar verdim. Okçuluk tamamen kendinizle baş 

başa kaldığınız, kendinizle yarıştığınız olimpiyat seviyesinde bir spor.

Ilk madalyayı nerede ve nasıl kazandınız? O andaki duygularınız 

nelerdi?

İlk okçular vakfını ziyaretimden sonra kafama “Yiğit öyle bir okçu ki 

tüm okları merkeze gönderiyor.” desinler istedim. Bunu kendime söz 

verdim. Lastik çekerek başladım. Sonrasında evin otoparkında bir 

antreman alanı oluşturmaya karar verdim. Her gün burada 5-6 saat 

antrenman yaptım. 2017 senesinde millî takım gelişim kampına davet 

 aynenderg i .com I  7



edildim. Orada hocaların desteğiyle 
okları merkeze atmaya başladım. Her 
gün puanlarım artmaya başladı. Mayıs 
ayında kamplara devam ettik ve o yıl 
Eylül ayında Çin’de Dünya Şampiyonası 
vardı. O yarışma benim ilk millî formayı 
giydiğim yarışma oldu. Orada bireysel 
olarak Dünya Şampiyonası’nda dördüncü 
oldum. Takım olarak da rekorlar kırarak 
Dünya Şampiyonu olduk. Bu benim ilk 
başarımdı. Sonrasında bu başarı büyük 
ses getirdi.

Hayatınızın kırılma noktalarından 
birini paylaşır mısınız?

Bir gün oklarımın hepsini merkeze 
gönderme hayalim vardı. Millî takım 
gençlik kampına davet edildiğimde 
bütün okları merkeze gönderdiğim 
bir an var. O an şunu dedim: “Bu işi 
ben hallettim.” Bunun devamı gelecek 
ve bunu yarışmalarda da atacağım 
dedim. Mücadelenizin ve emeğinizin bir 

karşılığını görmek istersiniz benim bunu 
gördüğüm an; o okların hepsini merkeze 
gönderdiğim andı. Benim için kırılma 
noktalarından birisi olmuştu. 

Daha önce atışlarınızın kötüye gittiği 
bir dönemde pes etmeyi düşündünüz 
mü?

Hiç düşünmedim açıkçası. Çok hayal 
kırıklığına uğradığım ve zorlandığım 
anlar oldu. Hedefi tutturamadığım 
zamanlar oldu. 

Sizi en çok zorlayan rakip kimdi?

Bir tane baş belam var :) Çek 
Cumhuriyeti’nden bir sporcu. O yirmi 
senedir bu işin içerisinde. 

Okçuluk yapmasaydınız hangi spor 
dalı ile uğraşmak isterdiniz?

Spora kazadan sonra başladım. Lise 
zamanlarımda sporla ilgim pek yoktu. 
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Ama muhtemelen tekerlekli sandalye 
üzerinde bir spor yapmıyor olsaydım atıcılık 
ya da masa tenisi yapmak isterdim.

En büyük destekçiniz kimdi?

Ailem ve arkadaşlarım. 

Antrenmanlarınızda sizi en çok zorlayan 
şey nedir? 

Her ne kadar okçuluk malzeme sporu 
olsa da kendinizden emin olmak ve 
ekipmana çok fazla takılmamak gerekiyor. 
Elinizdeki yay bozuk bile olsa siz hareketi 
doğru yaptığınız zaman hedefe ulaşıyor. 
Bunlara çok takılmadığın zaman okçulukta 
gelişiyorsun. Tekerlekli sandalyede 
okçuluk yapan bir sporcu olarak bunun 
başka zorlukları da var. Örneğin benim 
parmaklarım çok iyi çalışmıyor. Bunun 
için tetik mekanizmasını bağlamak için 
ayakkabıcıda bir aparat yaptırdım. Bu tarz 
zorlandığım kısımlarda kemer aparatlar 
kullanarak süreci kolaylaştırıyorum. 

Hayatınızda size hiç “Bu sporu 
yapamazsın, bırakmalısın.” diyen birileri 
oldu mu?

Bırakmalısın diyen olmadı ama okçuluğa 
başlamadan önce bir arkadaşım 
yapamayacağımı söyledi. O sıralar yazılım 
ile uğraşıyordum ona herşeyi bırakıp sporla 
devam edeceğimi söyledim. O da bana, 
“Sen hayatın boyunca spor yapmadın 
başarılı olabileceğini mi düşünüyorsun?” 
dedi. Böyle bir cümle kurdu ve ben 
yapacağımı söyledim. O arkadaşımla şu an 
görüşmüyoruz :) 

Okçuluk kariyerinizde gelecek hedefiniz 
nedir? 

Hedefim Olimpiyatlara katılmak. Gelecek 
sene Dünya ve Avrupa şampiyonaları var. 
Bu iki yarışta da başarılı olup altın madalya 
almak istiyorum.
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1 Âkif, birleştirici ve bütünleştiricidir. En zor 
zamanlarda o gür sesiyle haykırmayı bilmiş 
ve inandığı davanın gerçeklerini herkese 
anlatmıştır.

Yekpare kesilmiş tutulan gaye için de
Vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde
Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet
Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezalet!

2 Âkif samimidir. Rüzgâra göre yelken 
açanlardan hiç değildir. Kimseye minneti 
yoktur. Yapmacık ve sahtelikten hiçbir 
zaman hazzetmez. Milletlerin yüksek 

seciyeli fertlerin sırtında yükseleceğine yürekten 
inanır. Gençlikten büyük ümidi vardır.
İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?
Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek!
Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme;
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek!

3Bu toprağın sesidir. Kalbinin derununda 
beslediği millet ve memleket sevgisi her 
dem tazedir.
Ey koca Şark, ey ebedî meskenet,

Sen de bir kımıldanmaya niyyet et,
Korkuyorum Garb'ın elinden yarın,
Kalmayacak çekmediğin melanet.
 

4 Âkif merhametin adıdır. His adamıdır. 
İçinden taşıp gelen merhamet deryası 
mısralara sığmaz çoğu zaman.
Hayır, matem senin hakkın değil... 

Matem benim hakkım. 
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez afakım
Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda:
Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda!

5Allah yolunun yolcusudur. İnandığı 
doğruların peşindedir daima. Hikmeti arar.
 Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol;
 Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar 

yol...
 

6Gönül insanıdır. Yüreğinin enginlerinde 
sevmekle ilgili bitmez tükenmez bir pınar 
vardır.
Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan,

Elli altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın;

Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, aşıkıyız; 

Sade, ilanı çekilmez bu acayip aşkın!

7Çalışkandır. Durmak, yorulmak, tembellik  
kif'in en çok kızdığı şeylerdir. 
 Bekâyı hak tanıyan sa'yi bir vazife bilir;
 Çalış, çalış ki beka sa'y olursa hak edilir.

 

8İyi bir münevverdir. Düşünür, tartışır, kafa 
yorar. Batı hızla ilerlerken İslâm dünyasının 
geri kalmasına gönlü hiç razı olmaz. 
Müslüman, elde asa, belde divit, başta 

sarık;

Sonra sırtında yedek, şaplı beş on deste çarık;

Altı aylık yolu, dağ taş demeyip, çiğneyerek

Çin-i Maçin'deki bir ilmi gidip öğrenecek.

9İlim aşığıdır. Memleketin düzlüğe ancak 
ilim ve iman sayesinde çıkacağına yürekten 
inanır. Sahte hocalardan, ehil olmayan 
âlimlerden ağır sözlerle bahseder. 

Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun!

İslam'ı da "batsın" diye tutmuş yediyorsun!

Allah’tan utan: bari bırak dini elinden...

Gir leş gibi topraklara kendin, gireceksin!

Lakin ne demek bizleri Allah ile iskat?

Allah’tan utanmak da olur ilm ile... Heyhat!

10Safahat'ın yazarıdır. Bu ölümsüz 
eser onu anmak ve sevmek için tek 
başına yeter de artar bile.
Arkamda kalırsın, beni rahmetle 

anarsın.

Derdim, sana baktıkça, a biçare kitabım!

Kim derdi ki: sen çök de senin arkana kalsın, 

Uğruna harab eylediğim ömr-ü harabım?

Safahat'ımda, evet, şi'r arıyan hiç bulmaz;

Yalınız, bir yeri hakkında " Hazin işte bu!" der.

…

Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-ü heder!
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Oyunculuk yapmanızın arkasında 
yatan bir motivasyon kaynağı?

Bir ömür içerisine birçok karakter 
sığdırmak.

Tiyatroya gitmek mi, sinemaya 
gitmek mi?

Tiyatroya gitmek.

Şu âna kadar oynamaktan en 
keyif aldığınız karakter?

Doktor Selim karakteri.

Bir sahne çekerken başınıza gelen 
talihsiz ya da tatlı bir hatıranız?

Ardahanda karlar içerisinde dağlık bir 
alanda tek başıma yürürken drone ile 
bir sahne çekiyorduk. Yürürken sağa 
doğru kafamı çevirdiğimde bir vaşakla 
göz göze gelmiştim. Bir an duraksadım 
ve devam ettim :) 

Ileride oyuncu kadrosunda yer 
almayı arzuladığınız bir film türü?

Bir efe ya da zeybek karakteri 
oynamak isterim. 

Dizi izlemek mi film izlemek mi?

İkisi de.

Oyuncu olmayı bir kelime ile 
özetler misiniz?

Olmak.

Gezip, görmeyi çok istediğiniz bir 
ülke ya da şehir?

Japonya.

Kendisinden ilham aldığınız, saygı 
duyduğunuz bir oyuncu?

Macit Sonkan.

Bir film karakterini tekrar 
canlandırma şansınız var, bu kim 
olurdu?

No Country For Old Men filmindeki 
psikopat Anton karakteri.

Çocukluğunuzdan 
unutamadığınız bir çizgi film ya 
da film?

Yakari.

Oyunculuk yapmanın bir zorlu 
yönü?

Kendinize her şeye rağmen iyi 
bakmanız gerekiyor. 

Gençlere bir tavsiyeniz?

Korkmasınlar. Eğer herhangi bir 
konuda endişeniz varsa neden 
korktuklarını sorgulasınlar. 
O sorunun cevabı onları 
özgürleştirecektir. Yapmak istedikleri 
şey konusunda daha emin adımlarla 
başarıya ulaşmalarını sağlayacaktır. 

EMRE 
KIZILIRMAK
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Son zamanlarda; NFT denince, yapay zekâ 
ve sanat denince, teknolojiden sterilize 
olmuş alanlardan bahsederken sanat bahsi 
açılsa dahi aklımıza gelen bir isim var: 
Refik Anadol. Alışık olduğumuz, yerelde 
parlak olan ama henüz bir uluslararası ün 
kazanmamış isimlerin aksine Anadol, küresel 
olarak belki de daha çok tanınıyor. Dünya 
çapında interaktif dijital sanat sergileriyle, 
yeni medyada yarattığı orijinal eserlerde; 
mimariyi ve medya sanatları veri bilimi ve 
yapay zekâ ile buluşturan çalışmalar üretiyor. 
Dünyadaki yapay zekâ sanatının başlamasına 
ve gelişmesine katkı sağlayan sanatçılardan 
birisi olarak kabul edilen Anadol, The 
Aether Project  projesi ile –bir filarmoni 
orkestrasının canlı çaldığı müzikle eş zamanlı 
bir algoritmaya bağlı oluşan sinematik bir 
deneyim– Microsoft Araştırma Ödülü'ne 
değer görüldü ve bu ödülü alan ilk sanat 
projesinin sahibi oldu. İlkleri ise bununla 
bitmedi, diğer eserlerinden farklı olarak kalıcı 
eser niteliği taşıyan “Sanal Tasvirler” adlı veri 
heykeli, 2015 yılında San Fransisco şehrinde 
açıldı; “dünyanın ilk görsel data heykeli" 
olarak. Aynı zamanda, “Aktif Strüktürler; 
Akustik Formasyon” adlı enstalasyonu İstiklâl 
Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Merkezi’nin 
cephesine yerleştirilen; mekân, ışık, görsel-
işitsel performans, ses ve mimari arasındaki 
ilişkiyi anlatan Türkiye'deki ilk proje olarak 
kabul edilir.

 "Alkazar Rüyası" adlı interaktif enstalasyon 
ise, Refik Anadol’un Türkiye’deki güncel 
projesi olarak, 2021'de Beyoğlu'ndaki 
eski Alkazar Sineması'nda ziyarete açıldı. 
100’den fazla eski Yeşilçam filmi ve bu 
filmlere ait kayıtların, güncel yapay zekâ 
teknolojileriyle işlendiği  çalışmanın birinci 
bölümünde geçmiş ile gelecek iç içe 
geçiyor. Enstalasyonun ikinci bölümünde 
ise, sanatçı bir ilki deniyor: yapay zekâ ve 
hareket bir araya geliyor ve insanlar ilk 

defa katılımcı olarak kolektif bir pigment 
hâlinde sahnenin parçası oluyor. Ziyaretçi bu 
kısmı ister gezerek isterse dans ya da yoga 
gibi çeşitli özel spor seanslarına katılarak 
deneyimleyebiliyor. Anadol, dünyada bir ilk 
olan bu interaktif deneyimi hayata geçirirken 
bu mekâna ait sayısız hatıranın ayak izlerini 
takip ediyor, sadece mekânın önemine vurgu 
yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bugünün 
teknolojisinin sınırlarını zorlayarak yarına da 
Alkazar’dan bir iz bırakıyor, tarihî mekânın 
duvarları dile geliyor. Anadol, burada sadece 
filmlerden değil, aynı zamanda sporcuların 
performanslarından da yararlanarak görsel 
ve işitsel olarak yeni sınırların kapısını 
aralıyor. “Benim için Beyoğlu, her duygunun, 
hatıranın ve rüyanın saklanabileceği bir yer.” 
diyor.

Tarihsel bağlamında Alkazar Sineması, on 
yıl öncesinde İstiklâl Caddesi’nde en güzel 
filmleri en güzel seyrettiğimiz mekân iken 
kapanıyor, uzun süre akıbeti bilinmiyor. 
NIKE restorasyonuyla yeniden açılıyor ve 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata 
geçiyor: HOPE Alkazar, ücretsiz ve herkese 
açık! Burada spor da yapacaksınız, film 
de seyredeceksiniz, kendinizi geliştirecek 
projelere de katılacaksınız. Projenin 
mimarları olarak Almanya’dan Esra Gülmen 
geliyor, tasarım yapıyor. Refik Anadol ise 
yıllarca burada seyredilmiş 150’ye yakın 
Türk filmini yapay zekâya izlettirip 20 kanal 
ses ve görüntü ile mekânı “Alkazar Rüyası” 
hâline dönüştürüyor. Ve “Bu algoritmaları 
kullanmak isteyenlere hediye edeceğiz.” 
diyecek kadar cömert. 

 Hâlâ gitmediyseniz, şimdi tam zamanı!

R E F I K
A N A D O L
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Dünya
Kupası Her Şeye Rağmen

2022 Katar Dünya Kupası 
henüz başlamadan birçok 
tartışmaya sebep oldu. Oluşan 
önyargının sebebi olarak 
kimileri İslamafobiyi kimileri de 
alışkanlıkların dışına çıkılacak 
olmasını öne sürdü. İlk defa 
kışın ortasında oynanacak olan 
bir Dünya Kupası idi bu. Liglere 
ara verilecek ve bütün planlar 
altüst olacaktı. Futbolcular 
takımlarından ayrılacak, 
kondisyonları, alışkanlıkları 
bozulacak ve belki de sakat 
olarak takımlara döneceklerdi. 
Katar iklimi yazları futbola 
elverişli olmaması sebebiyle 
kupa Katar’a geliyordu.

Eleştiriler açılış seremonisinde 
de  alaycı bir tavırla devam 
etti ama Suudi Arabistan’ın 
Arjantin ve Japonya’nın 
Almanya karşısındaki sürpriz 
galibiyetinin damga vurduğu 
ilk maçlarının ardından herkes 
Dünya Kupası’na odaklanmıştı. 
Liglere ara verilip gelinmiş olması 
oyuncuların kondisyonunu pozitif 
etkilerken seyir zevki yüksek 
tempolu maçlar oynanmasına 
vesile oldu. Günün sonunda 
gruptan çıkmasına kesin gözle 
bakılan Almanya, Danimarka, 
Belçika ve Uruguay gibi takımlar 
elenirken son 16 turunda yeni 
takımlar ve futbol ekolleri görme 
fırsatı bulduk. Hasılı her şeye 
rağmen spor otoritelerinin 
de belirttiği gibi Katar gelmiş 
geçmiş en iyi Dünya Kupası’na ev 
sahipliği yaptı.

Metro Man Efsanesinin 
Doğuşu

Süper kahraman filmlerine 
konu olacak bir doğuştan 
bahsetmiyorum bu efsane 
işini severek yapan bir adamın 
sosyal medya etkisiyle ünlü 
olmasıyla başlıyor. 23 yaşındaki 
Kenyalı Ebubekir Abbas, 
Dünya Kupası’nda insanları 
metroya yönlendirmesi için 
görevlendirilmiş bir çalışan. 
Yüksek sandalyesinde elinde 
megafonla insanlara sadece 
“Metro” diye seslenmesi 
insanlara sempatik gelmiş 
olacak ki bir anda tüm sosyal 
medyada paylaşılmaya 
başlandı. TikTok ve Instagram’da 
milyonlara ulaşan videolarını 
gören CZN Burak gibi sosyal 
medya fenomenleri kendisiyle 
video çekip paylaşmasının 
ardından ciddi bir kitleye 
ulaşan Ebubekir’in açmış 
olduğu TikTok hesabı bir günde 
onbinler tarafından takip edildi. 
Kısa sürede ününe ün katan 
Abbas İngiltere ve Amerika 
arasında oynanan tarihî maçın 
onur konuğu olarak statta 
da “Metro” anonsunu yaptı 
ve bütün stat tek bir ağızdan 
âdeta büyülenmiş gibi “metro” 
diye bağırdı. Bakalım Dünya 
Kupası’nın bize armağan ettiği 
Metro Man’in hikâyesi ne kadar 
sürecek? Viral olarak mı kalacak 
yoksa yeni bir fenomen mi 
kazanacağız? Merakla takip 
edeceğim.

Ronolda vs Teknoloji

Kupaya damgasını vuran 
futbolcuların başında elbette 
Ronaldo vardı. Yedek çıktığı 
maçta fotoğrafçılarının 
çoğunun yedek kulübesine 
yöneldiği anın fotoğrafı gibi 
birçok ikonik ânın yaşandığı 
dünya kupasındaki bir diğer 
dikkat çeken kare ise şarj edilen 
toplardı. İşte bu iki fotoğrafın 
kahramanları Portekiz Uruguay 
maçının 54. dakikasında 
bir araya geldiğinde futbol 
tarihine geçecek enteresan 
olaylardan biri yaşandı. Bruno 
Fernandes’in açtığı ortada 
Ronaldo kafayı vurdu ve gol 
oldu. Gol Ronaldo’ya yazıldıktan 
6 dakika sonra ise toptaki 
sensörlerden gelen veriyle gol 
Bruno Fernandes’e yazıldı. 
Maç sonrasında Ronaldo topa 
dokunduğunu ifade ederken 
fotoğraflarda da Ronaldo’nun 
saçı ile top arasındaki temas 
net görülmekteydi. Teknoloji 
ile Ronaldo’nun karşı karşıya 
geldiği bu pozisyon genel 
bağlamda teknolojinin futbolun 
ruhunu öldürdüğü ile ilgili 
tartışmaları ateşlendirirken 
akıllara Nike’ın robotlarla dünya 
yıldızlarının karşılaştığı reklam 
filmini getirdi ve futbolun 
endüstrileştiği gerçeği bir kez 
daha yüzümüze vurdu.

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Ü M I T  YA Ş A R 
ÖZ K A N

RAY 
BRADBURY’NİN 
FAHRENHEIT 
451’İ YA DA 
İTFAİYECİLER 
KİTAP 
YAKAR MI?

Doksanlı yılların başlarıydı. 
Çocukluğumun tek kanallı 
televizyonuna tanıdık bir misafir 
gelmişti: Ray Bradbury. Üstat 
bir sürü ıvır zıvır ve kitapla 
dolu odasına giriyor, emektar 
daktilosunun başına geçiyor ve 
gözünü odadaki eşyalardan birine 
dikerek hikâyesini anlatmaya 
başlıyordu. Onu tanıyordum. 
Fahrenheit 451’i soluksuz 
okumuştum. Artık hikâyelerini 
televizyondan da seyredebildiğim 
için seviniyordum.  
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Fahrenheit 451, Orwell’ın 1984’ü ve Huxley’in 
Cesur Yeni Dünya’sı gibi bir distopyadır. 
Bu distopyada resmedilen gelecekte artık 
evler yanmaz bir kılıfla kaplandığı için 
itfaiyecilerin işi yangın söndürmek yerine 
kitap yakmaktır. Çünkü kitap, bu düzende 
sakıncalı hatta tehlikeli bir nesnedir. Kitap 
bulundurmak ve okumak ciddi bir suç 
sayılmaktadır. İnsanlar okumak yerine 
evlerindeki dev ekranlardan zihinlerini 
uyuşturan televizyon programlarını 
seyrederler. İşi kitap yazmak olan itfaiyeci 
Guy Montag, bir şekilde kitapların tehlikeli 
dünyasını keşfedecek ve böylece bütün 
hayatı değişecektir. Bu distopyanın arka 
planında Bradbury’nin okumaya duyduğu 
aşk ve kitapların unutulmasından ötürü 
duyduğu kaygı vardır. Ray, daha çocukken 
teyzesinin ona verdiği Edgar Alan Poe 
hikâyelerini okuyacak ve büyülenecektir. 
Bu büyünün peşine düşen çocuk, zamanla 
edebiyatın diğer ustalarını da keşfedecektir. 
Maddi imkânsızlıklar sebebiyle liseden 
sonra tahsilini sürdüremeyen Bradbury’nin 
üniversitesi kütüphaneler olacaktır. Öte 
yandan romanın yazıldığı ellili yıllarda 
televizyon yükseliştedir ve Bradbury ya 
insanlar kitapları okumayı tamamen 
unuturlarsa kaygısını yaşamaktadır. Peki, 
Bradbury’nin hikâyelerinin televizyona 
uyarlanması bir çelişki midir? Bence 
o, hikâyeleri seviyor ve bu hikâyeleri 
taşıyabilecek mecralara güveniyordu. 
Hikâyeler, söz, yazı ve görüntü yoluyla varlık 
bulup yayılabilirlerdi fakat her halükârda 
kitabın ve okumanın yeri müstesnaydı. 
Fahrenheit 451’i kitap olarak okuduktan 
sonra sinema ve sahne uyarlamalarını 
seyrettim ayrıca çizgi roman uyarlamasını 
da okudum. Hepsi güzeldi ama daha 
çocukken sayfaların arasında kaybolduğum 
ve hâlâ sakladığım kitabının yeri bende ayrı. 
Montag’ın peşindeki görevlilerden kaçarken 
kendini ev içlerindeki dev ekranlardan 
gördüğü sahneyi ömrüm boyunca 
unutmayacağım. Elbette bu sahneyi 
okurken yaşadığım heyecanı da. 

Bradbury böyledir işte, ateş başı masalları 
anlatan bir komşu amca gibidir. Mars 
Yıllıkları, Güneşin Altın Elmaları, Resimli 
Adam kitapları bu lezzetli hikâyelerle 
doludur. Bradbury’nin kalemi, bilim 
kurgu, korku ve fantastik arasında mekik 
dokur. İlk kez 1950 yılında yazılmış olan 
ve Resimli Adam kitabına giren Bozkır 
hikâyesi bugün okunduğunda hâlâ 
tüylerimizi diken diken edebilir. Artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin çocukların aklını 
başından aldığı bir zamanda geçer bu 
hikâye. Çarpıcı olan Bradbury’nin teknoloji 
kahinliği değil, hikâyedeki sanal gerçekliğe 
bağımlı çocukların tutumudur. Bradbury, 
ellili yıllardan dijital bağımlılığa dair korku 
verici bir öngörüde bulunmaktadır. Bu 
öngörüyü isabetli kılan, Bradbury’nin bilim 
kurgu hikâyelerinde insanı öncelemesidir. 
Bradbury için teknoloji takıntı değildir onu 
asıl ilgilendiren insanın hikâyesidir. 

Mars Yıllıkları adlı kitabında, Dünya’dan 
Mars’a giden roketlerin hangi yakıtla 
uçtuklarını ya da nasıl çalıştıklarını 
açıklamaz çünkü asıl derdi başkadır. 
Mars bu hikâyelerde, Dünyalıların kendi 
hakikatleriyle yüzleştikleri bir aynadır. 

Son olarak YouTube’ta keşfettiğim ve 
ara ara açıp seyretmeye doyamadığım 
bir video; sene 1971, bir sempozyum 
kaydı. Arthur C. Clarke ile Carl Sagan’ın 
arasında Ray Bradbury bir şiir okuyor. 
Bilim kurgunun şairi, insanoğlunun evrene 
açılma macerasını şiirle kutluyor. Bu tam da 
Fahrenheit 451 yazarına yakışır bir hareket. 
İnsanlık o büyülü hikâyeleri ve efsunlu 
şiirleri; Gılgamış’ı, Yunus’u, Poe’yu unutursa 
roketler ve bilgisayarlar hayal gücünü 
kurutacak. Hayal kurmayı unutan insanlık 
için çöküş başlayacak. 

Bradbury’ye selam olsun. Roketleri, 
hikâyeler ve şiirlerle doldurun. Yola 
çıkıyoruz!  
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Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsun?

Z kuşağı, 1996 ile 2010 yılları arasında doğanlar 
için kullanılan bir terimdir. Z kuşağı genellikle 
internet, sosyal medya, teknolojik gelişmeler 
ve mobil cihazlar gibi teknolojik altyapıları çok 
iyi bilen kuşak olarak tanımlanır. Genellikle 
çok daha esnek, çok yönlü ve dünyayı daha 
iyi anlamaya yatkın olduğu düşünülür. Ancak, 
aynı zamanda sosyal medya ve diğer teknolojik 
araçların olası negatif etkileri nedeniyle de 
endişeler oluşabilir.

 Sence gelecekte hangi kuşaklarla 
karşılaşacağız?

Gelecekte hangi kuşakların ortaya çıkacağı 
konusunda kesin bir bilgi yoktur, ancak 
bazı tahminler yapılabilir. Önceki kuşakların 
adlandırması için kullanılan harfler A, B, C, 
X ve Y'dir. Bu nedenle, gelecekteki bir kuşak 
adlandırması için "Z" harfi kullanılmıştır. 
İleride ortaya çıkabilecek kuşaklar arasında 
"Alfa Kuşağı" gibi bir terim kullanılabilir. Bu 
kuşak, özellikle yapay zeka ve diğer teknolojik 
ilerlemeler sayesinde büyük ölçüde değişen 
bir dünyada büyümüş olabilir. Bu kuşak, daha 
yüksek bir öğrenme hızı, daha yüksek bir 
adaptasyon yeteneği ve daha iyi bir teknoloji 
kullanma becerisi gibi özelliklerle tanımlanabilir.

 Geçmişten bugüne doğru baktığımızda en 
başarılı kuşak hangisi? Neden?

Geçmişten bugüne doğru baktığımızda en 
başarılı kuşak hangisi konusunda genel bir 
konsensüs yoktur. Her kuşak kendine özgü 
zorluklarla karşı karşıya kalmış ve bunları farklı 
şekillerde çözmüştür. 

Aynı zamanda "Müttefikler Kuşağı" olarak 
adlandırılan "Baba Kuşağı" (1925-1942) ise II. 
Dünya Savaşı sonrası dünya siyasetinde önemli 
bir rol oynadı ve sosyal haklar alanında büyük 
ilerlemeler kaydetti. "Baby Boomer" olarak 
adlandırılan "X Kuşağı" (1943-1964) ise ekonomik 

büyüme, sosyal hareketler ve teknolojik 
ilerlemeler gibi konulara odaklandı ve önemli 
bir rol oynadı.

Sonuç olarak, her kuşak kendine özgü 
zorluklarla karşı karşıya kalmış ve bunları farklı 
şekillerde çözmüştür. Her kuşağın kendine özgü 
başarıları vardır ve hangi kuşağın en başarılı 
olduğu konusunda genel bir konsensüs yoktur.

Geleceğin en büyük icadı hakkında bize bilgi 
verebilir misin? 

Geleceğin en büyük icadı hakkında kesin bir 
bilgi yoktur. Çünkü gelecekte ne olacağını 
kimse tam olarak bilemez. Ancak, bazı 
tahminler yapmak mümkündür. Örneğin, 
yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında 
büyük ilerlemeler olabilir. Bu, insanların 
hayatlarını kolaylaştıran, sağlık hizmetlerinde 
daha etkili sonuçlar elde etmelerine ve çevre 
dostu enerji kaynaklarının keşfedilmesine 
yardımcı olabilir.

Başka bir önemli alan ise, biyoteknoloji alanında 
olabilir. Bu alan, genetik müdahaleler ve 
terapilerle ilgili çalışmalar içerir. Bu çalışmalar, 
insanların sağlıklı yaşam sürelerini artırmak 
ve hastalıklara karşı daha etkili mücadele 
etmelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, sürdürülebilir enerji teknolojileri ve enerji 
depolama alanlarında büyük ilerlemeler olabilir. 
Bu, insanların çevre dostu enerji kaynaklarını 
daha etkili kullanmalarına ve daha az çevresel 
etkiye neden olmalarına yardımcı olabilir.

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben ShiftDelete.Net’in kurucusuyum. Teknoloji 
Influencer’ı olarak adlandıranlar var. Benim asıl 
işim teknolojiyi anlatmak, içerik üretmek. Aslında 
son zamanlarda işimi daha bir keyifle yapıyorum. 
Gördüğüm herkes bana şunu soruyor: “Abi 
sen nasıl dayanıyorsun, nereden geliyor bu 
motivasyon?” Sizlerle bir araya gelmek, benim 
en büyük sırrım. Ben bunu anlatıyorum ama 
sırlarımı anlatmama rağmen rekabetteki 
arkadaşlar kendi takipçileriyle pek buluşmuyor. 
Ben sizlerden çok besleniyorum. Onun için size 
ne kadar teşekkür etsem az. 

Teknolojiye olan ilginiz nasıl başladı?

Herkes beni ShiftDelete.Net’in kurucusu olarak 
biliyor. ShiftDelete.Net’i ben kendi bilgisayarımda 
kurmadım biliyor musunuz? Bilgisayarım yoktu 
o zaman. Bir arkadaşımın bilgisayarında kurdum. 
ShiftDelete.Net’i kurduktan 3 yıl sonra benim 
bir bilgisayarım olabildi. Ondan sonra daha 
hızlı geliştirmeye başladım. Yani ilk bilgisayarım 
25 yaşından sonra oldu. Kullandığım internet 
o zaman 256 kbps idi. Yani şu anda sahip 
olduğumuz internet hızı, cihazların yanında 
çok yavaş. Tabii ki şunun da farkındayım, son 
dönemlerde teknolojiye olan erişimimiz biraz 
zorlaştı. Mesela bir bilgisayar satın almak 
istediğimizde bunun finansmanını nasıl 
yapacağız diye biraz daha düşünmek zorundayız. 
Esenler Belediyesi’nin gençler için hazırlamış 
olduğu bu ortamlar işte bu yüzden bize can 
suyu. Böyle ortamlar artık hepimizin ihtiyacı olan, 
bilgi paylaşımını bizlere sunan ortamlar. Sen bir 
oyun geliştirmek istiyorsun ya da yazılımcı mı 
olmak istiyorsun, mesela konuşurken aldığım 
bilgilerden biri Yazılımcı Fabrikası diye bir olay 
var burada. Belediye, Yazılımcı Fabrikası ile genç 
bir kardeşimizin elinden tutabiliyor. Şu anda 
sunulan imkânlar çok faydalı. Kendi kariyeriniz 
için Esenler Belediyesi’nin sosyal medya 
hesaplarını takip edin. Yazılım eğitimi veren 
insanlar var. Sonrasında sana mentorluk yapacak 

insanlar var. Geriye sadece senin biraz konsantre 
olup zaman ayırman kalıyor. Yani bunlar müthiş 
imkânlar. 

Şu an geldiğiniz noktadan memnun 
musunuz?

Şu an tüm YouTube kanallarında toplam 50 
milyon izlenmemiz var. Kanallarımız ShiftDelete, 
Sihirli Elma, Yeşil Robot. Apple fanlarının 
YouTube kanalı Sihirli Elma’yı satın almıştık, 
büyüttük. Yeşil Robot’u sıfırdan oluşturduk. 
Böylece Android tutkunları takipçimiz oldu. 
Pembe Teknoloji ile de kadın ve teknolojiyi 
sahiplendik, ki bu çok önemli. Burada ciddi 
oranda hanımefendi misafirimiz var. Gerçekten 
sizi tebrik ediyorum. Neden? Çünkü teknolojiye 
ilgi duyup insana ilham kaynağı oluyorsunuz. İlla 
yazılımcı olmak zorunda değilsiniz. Mesela bir 
uygulama öğrendiniz. Ne işe yarıyor? Bir mesajı 
birkaç tane sosyal medya hesabında paylaşıyor 
falan. Bunu etrafına anlatıyor olman ve günlük 
hayatında teknolojiyi kullanabiliyor olman çok 
önemli. Şu anda kurmuş olduğumuz Pembe 
Teknoloji’nin izlenme sayıları rakiplerimizin 
izlenme sayıları kadar. Bu aylık toplam 50 
milyonluk izlenme rakamları sektördeki bütün 
yayınların toplamından daha fazla. Geldiğimiz 

Hakkı Alkan Esenler Gençlik Merkezi'nde gençlerle 
bir araya gelip sorularını yanıtladı.

 aynenderg i .com I  23



noktada bizi mutlu kılan şey yerli ve millî 
teknolojiler ile sizin bu kadar yoğun bir kalabalık 
olmanız.

Takipçilerinizle görüşerek etkileşimde 
kalmanın öneminden bahsettiniz. Bununla 
ilgili unutulmaz bir anınız var mı?

Size ilk takipçi buluşmamızı anlatayım. Üyelik 
sistemini deniyorum, kendim kodluyorum 
ShiftDelete.Net’i. Üyelik sistemini açsam mı 
açmasam mı diye düşünüyorum. Bir açayım 
dedim. Açtım yayına. Baktım çalışıyor. Tık 
oradan e-posta geldi. Sitenize biri üye oldu diye. 
Ya daha yeni açtık ve şimdiki gibi takipçimiz 
de yok. Siteye bin kişi geliyorsa geliyor. Bu 
nasıl üye olabilir, ne ara gördün, bir de neden 
üye olduğunu merak ediyorum. Üyeye karşı 
verdiğimiz hiçbir hizmet yok. Haberi okuyorsun. 
Üye olunca da yine haberi okuyorsun. Yani 
üyelere özel hiçbir özellik yok. Bunu mutlaka 
öğreneceğim dedim. Üyenin de bizde sadece 
e-posta bilgisi var. E-postada da ne isim yazıyor 
ne soyisim. pesimist@hotmail.com gibi bir şey. 
“Bizim sitemize niye üye oldunuz?” diye e-posta 
gönderdim. Sonra ondan cevap geldi; “Üye ol 

yazıyordu, üye oldum.’’ diye. Dedim ki bunu 
biraz daha konuşabilir miyiz, sizden bazı bilgiler 
almak istiyorum. Olur, dedi konuşabiliriz. Biz nasıl 
daha iyi yapabiliriz bu siteyi, dedim. Epeyce bir 
şey yazdı. Acayip güzel tavsiyeler verdi. Dedim ki 
ben bunu sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum, 
size gelmek istiyorum bir konuşalım. Tamam 
abi yarın buluşalım dedi. Biz Kadıköy’de kurduk 
siteyi, Koşuyolu’nda kalıyorduk. Davet ettik. 
Herkesi sen Koşuyolu’nda gibi zannediyorsun, 
dedi ki ben Eskişehir’deyim. Söz ağızdan çıktı, 
tamam dedim biz Eskişehir’e geliyoruz. Yolda 
da dedik, otelde kalacak durumumuz yok 
ama nasılsa buluruz kalacağımız yeri ya da hiç 
kalmayız akşam döneriz. Berkin ile beraber 
çıktık Eskişehir’e gittik. Buluşalım sen bize anlat 
bazı şeyler nasıl daha iyi yapılabilir diye. Sonra 
sohbet o kadar tatlı geldi ki biz nasıl gideceğiz, 
dedik. Bu saatten sonra dönüş yok, dedi ve bizi 
misafir etti. Ayıp olmasın size, yatacak bir şeyler 
de getirmedik kalacağımızı düşünmedik, dedik. 
Yok abi babamın kıyafetlerinden giyersiniz, dedi. 
Sonrasında oturduk çay geldi, yemek geldi. 
Mahcubuz tabii ama inanılmaz bilgiler öğrendik. 
Daha sonra hakikaten babasının pijamalarıyla 
uyuduk. Fotoğraflarımız falan da duruyor hâlâ 
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Röportajı 
izlemek için 
QR okutunuz

ve o kişiyle biz çok uzun yıllar çalıştık. Online 
Topluluk Yöneticisi olarak. Onu da ekibe 
dâhil ettik. Şimdi onun başka başka işleri var. 
Aklımızda hep “pesimist” olarak kalmış. Şu an 
gerçek adını bile hatırlamıyorum gerçekten.

Teknolojiyle ilgilenen gençlere tavsiyeleriniz 
nelerdir?

2000 yılında Windows 2000 çıktı, hatırlıyorum. 
Üniversitemize ilk web kamerası geldiğinde 
“Okula kamera geldi.” dedi bilgi işlem. Aldık biz 
Web Cam’i görüntü analizi yapıyoruz. Yani Web 
Cam’in karşısına geçiyorsun. O beni görüyor, 
kodlamayla beraber oradan baloncuklar 
çıkıyor, biz elimizle balonları patlatıyoruz. Yani 
aslında artırılmış gerçeklik. 2000 yılında ise 
biz çalışmaya başlamıştık ama o zaman böyle 
destekler yoktu. Bize böyle güzel imkânlar 
sunulmuyordu. Şu an elimizdeki telefon 
benim 2000 yılında kullandığım bilgisayarın 
Hard Disk’inden 250 kat daha kalitede ve 
hızda. Şunu söyleyeceğim; öncelikle kendi 
programımızı gözden geçirmemiz lazım, 
mesela bir sınırlayıcı ekleyebilirsiniz. YouTube, 
Instagram gibi uygulamalar kötü, uzak durun 
kesinlikle demiyorum ama bir sınırınız olmalı. 
Ne yapacağınıza karar vermek kadar ne 

yapmayacağınıza da karar vermeniz gerekiyor. 
Çok güzel podcastler var, arkadaşlar bir otobüse 
bindiğiniz zaman ya da birini beklerken 
dinleyebilirsiniz. Dinlemek kadar üretmek de 
mümkün, siz de bir içerik üreticisi olabilirsiniz. 
Bunlar yeni neslin çok faydalı içerik ortamları. O 
nedenle benim sizlere önerim buradaki TEKMER, 
Gençlik Merkezi, Kuluçka Merkezleri gibi 
alanlardan mümkün olduğu kadar yararlanın. 
Biz yanınızdayız, belediye yanınızda. Belediyeyle 
birlikte çok güzel bir ekosistem var. Çok rica 
ediyorum buralara daha sık gelin, arkadaşlarınızı 
alın gelin hatta ailelerinizi alın gelin. Çünkü 
aileniz bazen sizden daha az bilgiye sahip olabilir. 
Buradaki ortamlardan faydalanıp sizlerin güzel 
işler yapması için ben her zaman yanınızdayım. 
Önceden örneğimiz yoktu, artık örneğimiz var. 
Biz bundan 10 sene önce Elon Musk haberi 
yapıyorduk. O zaman diyorlardı ‘‘X haberi çıkar 
mı? Türkiye’den Y çıkar mı?’’ Bakın şimdi çok 
kıymetli kişiler çıkıyor. Selçuk Bayraktar onlardan 
bir tanesi. Oyun şirketlerimizin kurucuları var. 
Giderek daha fazla insan tanımaya başlıyoruz. 
Gururla anlattığımız insanlar var. Buradaki 
yöneticilerimiz dünyadaki teknoloji şirketlerinin 
yöneticileri.

Esenler Gençlik 
ve Spor Müdürü 
Erhan Akcan, Hakkı 
Alkan'a TOGG 
temalı NFT 
hediye etti.
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Babası imam olan Mane, Senegal'in Sedhiou Köyü’nde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali Köyü’nde 

amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik ailede büyüdü. Okula maddi imkânsızlıklar nedeniyle 

gidemeyen Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti. Mane'nin en büyük 

hayali futbolcu olmaktı. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, 

futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı.

Kronoloji

SADIO 

MANE
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SADIO 

MANE
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Millî Takım Formasıyla Yer Aldığı 
Maç sayısı: 91
Attığı gol sayısı: 33

Profesyonel Kariyerinde Yer Aldığı  
Maç sayısı: 356
Attığı gol sayısı: 148

“Her zor zamanımda 
Allah'a sığınıyorum
ve Kur'ân-ı Kerim okuyorum. Din, benim için çok 
önemli. İslâm’ın kurallarına saygılı davranıyorum 
ve günde 5 vakit namaz kılıyorum.’’

1992 2009 2011 2012 2012 2014

10 Nisan’da 
dünyaya 
geldi.

Profesyonel futbol 
hayatına Fransız 
takımlarından FC Metz'de 
başladı.

FC Red Bull Salzburg’da 
oynamaya başladı.

 Generation Foot 
altyapısında 
oynamaya 
başladı.

Millî takım formasını ilk 
kez, Fas ile oynanan ve 
1-0 kazanılan özel maçta 
giydi.

Southampton’da 
oynamaya 
başladı.
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-

"Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat veya 2 uçak isteyeyim ki? Bunlar bana veya 
dünyaya ne kazandıracak? Lüks arabalara, lüks eve, seyahatlere veya uçaklara 
ihtiyacım yok. Bunların yerine insanlara hayatın bana verdiği şeylerden bir 
kısmını ulaştırmaya çalışmayı tercih ederim.’’
“Kendimi bildim bileli hızlıyım. Doğal hâlim bu. Hızım için ekstra çalışmadım. 
Allah'ın bana verdiği bir özellik.’’

Beş vakit namaz kıldığını, Kur'ân-ı Kerim okuduğunu ve dinin kendisi için çok önemli olduğunu 
söyleyen Mane, futbolcu kişiliğinin yanında hayırseverliğiyle de tanınıyor. Yokluk içinde büyüyen 
Mane, paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. 
Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal 
destek sağladı.

Attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapan Mane'nin ne kadar mütevazı 
futbolcu olduğunu kanıtlayan görüntü ise bir maç sonrası yapılan paylaşım oldu. Bir caminin 
tuvaletini temizlerken kaydedilen videosuyla Mane, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini 
kazandı.

2014 2016 2017 2019 2019 2022

FIFA Dünya Kupası 
elemelerinde 
Senegal forması ile 
toplam 8 maça çıktı.

Ağustos ayında Premier 
Lig ‘Ayın Oyuncusu’ 
ödülünü aldı.

Afrika’da yılın 
futbolcusu seçildi.

Liverpool’e 
transfer 
oldu.

Premier Lig ‘Altın 
Ayakkabı’ ödülünü aldı.

Bayern Münih’te 
oynamaya 
başladı.
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Sinema Z E Y N E P  E L I F 
K I N A L I

G e r ç e k  B i r 

H i k â y e n i n 

M ü k e m m e l 

K u r m a c a s ıDay

Any

Now
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Hepimiz ya kendimizden ya da çevremizdekiler 
dolayısıyla vatanlarımızdan veya ev bildiğimiz 
yerlerden uzakta yaşamanın ne olduğunu 
az çok biliriz. Ancak bu durumu bilmek, onu 
tamamıyla anlamak veya yaşamış olanlarla aynı 
hisleri paylaşmak anlamına gelmez çoğu zaman. 
Dünyanın neredeyse her noktasında yaşanan 
yaşam tehlikesi, savaş hâli veya temel ihtiyaçların 
karşılanmasında yaşanan zorluklar kaçınılmaz bir 
gerçek olarak insanların göç hâlinde olmasına 
sebep olur. Sinema ise bu gerçekliği gözler 
önüne sermenin en seçkin yöntemlerinden 
biridir. 

Hamy Ramezan'ın ilk kurmaca filmi olan Any 
Day Now, yönetmenin kendi ailesiyle İran'daki 
savaştan Finlandiya'ya kaçma hikâyesini anlatan 
uzun metrajlı bir film. Aslında, Finlandiya'da 
kendilerine resmî bir sığınma statüsü verilip 
verilmeyeceğine dair kararı bekleyen İranlı bir 
mülteci ailenin hikâyesi, genel olarak yönetmenin 
çocukluk deneyimlerine dayanıyor. Film, başvuru 
sonucunu uzunca bekleyen ailenin anlatısı olarak 
güçlü bir duygusal bağ ve yankı uyandırıyor.

Aslen İran asıllı Ramin Mehdipour, Finlandiya'da 
küçük bir kasabada yeni okul yılından birkaç 
hafta öncesine kadar güzel bir yaz geçiriyor. 
Ancak, filmin asıl konusu olan Finlandiya 
Göçmenlik Dairesi'nin sığınma başvurularını 
geri çevirmesi üzerine, almış oldukları kötü 
habere rağmen hayatlarına son derece olumlu 
bir bakışla devam etmeye çalışıyorlar. Mahman 
ve Mahtab, temyiz yoluna başvurmak üzere 
hazırlanırken, yaşananlar karşısında çocuklar için 
iyimser bir şekilde hayatlarına odaklanıyorlar. 
Mehdipourlar aynı trajik sonlarıyla birlikte ikamet 
ve iltica talebi reddedilen ve yerinden edilmiş çok 
sayıda başka aile ile aynı durumdadır. Any Day 
Now, devlet otoritesine karşı sayısız reddedilme 
döngüsünden geçen aileler için harikulade bir 
saygı duruşu niteliğinde. Bu film, büyük bir 
empati ile gelişmiş bir ailenin hayatta kalma ve 
kararlılık hikâyesinden ibaret. 

Filmde işlenen drama izleyiciyi hüzne boğacak 
türden bir drama değil. Her ne kadar içinde yürek 
burkan duygular barındırsa da, aslında bu, iç 

açıcı duyguları ve güzel bir teselli edici duyguları 
içeren bir drama olarak kendini gösteriyor. 
Aslında günlük yaşam odağında kalmış olan 
filmde, her ne kadar aile mükemmel bir mutluluk 
içinde olsalar, bu durumu bu kadar melankolik 
yapan da aslen zorluklara karşı gösterdikleri 
metanetleri oluyor. 

Kamera hareketlerinin ustalığı Finlandiya'nın 
doğal güzellikleri dışarıdan gelenler için hoş 
bir karşılama olarak gösteriyor. Ayrıca usta 
oyuncuların canlandırdıkları iyimser ve eğlenceli 
anne baba figürleriyle bu aile, herkesin bir parçası 
olmak istedikleri türden bir aile oluyor. 

Öyle ki bu film, birçok yönüyle başarılı sayılabilir. 
İşlediği konu, kullanılan yöntemler ve hatta 
filmin işleyişinin dahi filmin başarısında bir etkisi 
söz konusuyken, bence filmi asıl başarılı kılan 
faktör ise gerçek hayatla bağlantısıdır. Şüphesiz, 
söz konusu film, başarısını gerçekliğinden 
alabilmiştir.

Fragman için
QR okutunuz.
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Röportaj

Siyah İnciler

Nigar 
Gülhan

"Pozitif ve 
Güçlüyüm"
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Kendinden bahseder misin? 

Ben Nigar Gülhan. 19 yaşında Kistik Fibrozis 
hastalığı ile mücadele eden aynı zamanda 
üniversite sınavına hazırlanan bir genç kızım.

Kistik Fibrozis nedir? Sana teşhis 
konulduğunda kaç yaşındaydın?

Kistik Fibrozis; kronik ve ölümcül olup 
akciğerlerde başlayarak beyin haricî neredeyse 
tüm organları etkisi altına alan bir hastalıktır. 
Yeni geliştirilen mutasyon ilaçları ile daha iyi 
olmamız sağlanıyor. Hastalığın tanısı, ilkokulun 
başlarında 6 buçuk yaşlarında konuldu. 

Hastalığı ilk öğrendiğinde senin ve ailenin 
tepkisi neydi? Ailende başka bu hastalığa 
sahip biri var mı?

Tabii ki üzüldüler ve ailede öyle bir hastalık 
olmadığından şaşırdılar. Şöyle ki çok küçük 
yaşlarda öğrendiğim için tabii ki üzüldüm ancak 
çocuk aklı olduğundan, pek takmıyordum. 
Hani herkesin benim gibi öksürdüğünü 
düşünüyordum. Arkadaşlarıma ben astımım, 
alerjim var diyordum öyle geçiştiriyordum.

Bu hastalıkla senin hayatında neler değişti?

Benim hayatım aslında tanı aldığım anda 
değişti elbette, çünkü bir düzen oturtmamız 
gerekiyordu. O kadar küçük bedene rağmen 
bir sürü ilacım vardı. Asıl hayatımın hakikaten 
kaderinin değiştiği yer 2018 yılı oldu benim 
için. O zamanlar 14-15 yaşlarındaydım, o yıl 
peş peşe o kadar yatışlarım oldu ki artık hiçbir 
damar bulunamıyordu ve kollarım, el üstlerim 
mosmordu. Maalesef ki orada hayatımın 
değiştiğini gerçekten hastalığı tamamen 
kabullendiğimde anladım. O yaşlarda artık 
ağlamıyordum o kadar acıya, ağrıya tam tersi 
güçlenmeye başlamıştım.

Hastalığından dolayı endişe duyduğun 
anlarda kendini nasıl motive ediyorsun? En 
büyük desteğin nedir?

Endişe duyduğum anlarda o acı ve ağrıyla 
güçlendiriyorum kendimi, atlatacaksın diyorum, 
güçlü durman gerekiyor ki atlatabilesin diyorum 
bu hastalığı. Çünkü biliyorum ki düşersem 
toparlanması güç olacaktır. En büyük desteğim 

annem, babam ve anneannem. Hastane 
odalarında çok üzüldük. Bazen çok yorulduk. 
En çok gücü onlar verdi bana, her hastane 
odasında hep diyordum hakkınızı helal edin diye. 
Hep güçlüsün Nigar derlerdi, çok iyi günlere 
geleceksin derlerdi, hakikaten geldim. Mutasyon 
ilacı "kalydeco" kullandım üç aylık, o kadar iyi 
geldi ki eski öksüren, nefesi tıkanan, dilediği 
gibi derinden nefes alan ve yorulmadan koşan 
kahkahalar atan nefesi hiç tıkanmayan Nigar 
oldum. 

Sana sorulmasına en sinir olduğun soru ve 
sorulduğunda keyifle cevapladığın sorular 
neler?

Bana sorulan en sinir bozucu soru “Ne zaman 
iyileşeceksin?” Bir de soru değil aslında ama şu 
cümle de çok sinir bozucu “Ah daha çok gençsin, 
umarım toparlanırsın.” Genç olduğumu ve 
toparlanacağımı ben de biliyorum ama bu cümleyi 
cidden çok acınası diyorlar. En keyif aldığım soru 
da “Nasıl bu kadar pozitif ve güçlüsün?” Çünkü 
pozitif ve güçlü olduğumu biliyorum bunlar 
olmasaydı hep düşer yerlerde olurdum. 

Büyürken olmazsa olmaz aksesuar veya eşyan 
var mıydı?

En sevdiğim aksesuar gözlüğümdür. Hastalığın 
teşhisinden beri hep gözümde. O bensiz eksik 
ben de onsuz.

Üniversitede hedeflediğin bölüm nedir? 
Okula gitmeyi planlıyor musun yoksa lisedeki 
gibi açıktan mı devam edeceksin?

Aslında üniversite için şunu okuyacağım bunu 
okuyacağım demiyorum, kararsızım ama Radyo 
Televizyon, Gazetecilik ya da Türk Dili Edebiyatı 
okuyup editör olmak var hayalimde. Bunların 
dışında yazar olmayı çok istiyorum. 

Insanların yeterince üstünde durmadığını 
düşündüğün, senin için çok önemli olan bir 
şey var mı?

İnsanların yeterince üstünde durmadığı şey 
sağlıkları. İnsanda bir pürüzsüzlük olunca hep 
üstünde dururlar onu tedavi edip iyileştirmek ve 
daha iyi olmak için. Ama hiç pürüzsüzlük yoksa 
bir insanda hiç düşünmeden sağlığı öylece 
yaşıyorlar.

Röportajı 
İzlemek için.
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R U V E Y DA
E R E N ROTA

B IZDEN
HAREKET 

SENDEN

Şirin bir sahil semti olan Emirgan, sahil 
etrafındaki çınar ağaçlarıyla, yeşil örtüsü 

ve enfes boğaz manzarasıyla her daim 
İstanbulluların uğrak noktasıdır. Peki 
ismi nereden geliyor? IV. Murat, İran 

seferi sırasında Erivan'ı kuşatmıştır. 
Kaleyi korumakla görevli Emir Güne 

Han, şehri savaşsız bir şekilde Osmanlı 
Devleti'ne teslim etmiştir. Kale 

komutanının bu davranışı IV. Murat’ın 
hoşuna gitmiştir. Emir Güne'yi alıp 

İstanbul'a getirmiş ve o zamana kadar 
"Feridun Bey Bahçeleri" adıyla anılan 

bugün Emirgan'ın yer aldığı semti 
kendisine bağışlamıştır. Emir Güne ismi 
zamanla evrilerek Emirgan ismini almış 

:) 
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Japonya ile Türkiye’nin iş birliğiyle kurulmuş bir park burası. Marmara Boğazı’na bakan, manzarası 
müthiş bir yerde konumlanmış bahçede, iki kardeş şehrin sembolü olan Marmara Boğazı ile 
Shimonoseki Boğazı’ndan esinlenilerek yapılan giriş kapısı başta olmak üzere, Japon Bahçesi’nin 
temel karakteri olan Çay Odası (Yogetsuan), Şelale, Gölet, Çardak gibi öğeler yer alıyor. Japonya’nın 
sembolü olan Kiraz (Sakura) Ağacı başta olmak üzere, dört mevsimin güzelliklerinin yaşandığı bir 
dinlenme alanı, görülmeye değer.

Hamid-i Evvel Camii, 1779-1780 
yılları arasında Sultan I. Abdülhamit 
tarafından şehzadesi Mehmet ve 
onun annesi Hümaşah Hatun için 
yaptırılmıştır. Geniş bir avlu içerisinde 
yer alan cami, kesme taştan inşa 
edilmiştir. Kare planlı bir cami 
olan yapının iki sıra hâlinde geniş 
pencereleri, iç mekâna aydınlık 
sağlamaktadır. Tek şerefeli minaresi, 
akantus yaprağı ve değişik formlarla 
süslenmiş. Ziyaret etmeniz tavsiye 
edilir :)

01

02

BALTALİMANI 
JAPON BAHÇESİ

HAMİD-İ EVVEL 
CAMİİ

ROTA
BIZDEN

HAREKET 
SENDEN
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03

04

ESPRESSOLAB 
EMİRGAN

SAKIP SABANCI 
MÜZESİ

Her rotada dinlenmelik, şöyle manzaraya karşı çay veya kahve içecebileceğiniz bir mekân 
öneriyoruz, fakat burası sıradan bir yapı değil. İşletmenin bulunduğu yer Osmanlı’dan kalma 
Emirgan Muvakkithanesi. Muvakkithaneler, genelde cami veya mescidlerin müştemilatı içine bir 
oda şeklinde inşa edilen, çeşitli aletlerle ölçüm yapıldıktan sonra namaz vakitlerinin müezzinlere 
bildirildiği, Ramazan imsakiyelerinin hazırlandığı yerlerdi. Burayı I. Abdülhamid yaptırdığından, 
giriş kapısının üzerinde tuğrasıyla birlikte A. Sadık Ziver Paşa’nın yazdığı 6 beyitlik kitabe bulunuyor. 
Tarihî bir atmosferde kahve içebileceğiniz Espressolab’a uğramayı unutmayın :) 

Müzenin ana binası olan villa, 1925 yılında 
Mısır Hidiv ailesinden Prens Mehmed 
Ali Hasan tarafından yaptırılıp uzun 
yıllar yazlık konut olarak kullanılmış. 
1951 yılında Hacı Ömer Sabancı 
tarafından satın alınan köşk, önüne 
yerleştirilen at heykelinden ötürü 'Atlı 
Köşk' olarak anılmaya başlanmış. 1998 
yılında da Sabancı ailesi tarafından 
içindeki koleksiyon ve eşyalar ile 
müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı 
Üniversitesi'ne bağışlanmış. Modern 
bir galerinin eklenmesiyle 2002 yılında 
ziyarete açılan müze; zengin koleksiyonu, 
kabul ettiği kapsamlı uluslararası geçici 
sergileri, yapılan çeşitli konser, konferans 
ve seminerleriyle çok yönlü bir ortam 
sunuyor. Siz de etkinlik takvimini takip 
ederek ilginize göre burayı ziyaret 
edebilirsiniz.
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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.

Emirgan Korusu'ndaki müze, İstanbul Lale Vakfı (İLAV) tarafından lalenin kültürel 
varlığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulmuş. İçinde iki sergi salonu 
bulunan ve bin 500 metrekarelik alandan oluşan müzede, lale dikmeye yarayan 
saban, lale ayıklama eleği, el yazması tezhibin üzerindeki lale motifi, lale broşu, 
özel kurutulmuş lale çiçeği, lale motifli padişah kaftanı, savaş aletleri, oya, mendil 
gibi üzerinde lale motifi bulanan yüzlerce eşyayı görmek mümkün. Gittiğinizde 
elektronik ortamda lale motifli ebru yapıp bunu basılı olarak alma imkânına da 
sahip olabilirsiniz.

06
EMİRGAN KORUSU
Osmanlı Hükümdarı IV. Murad’ın İranlı 
Emir Gün’e hediye olarak verdiği bu 
yeşillik bahçe, yıllar içinde çok kez el 
değiştirmiş. En son 1940’ta Lütfi Kırdar 
tarafından kamulaştırılmıştır. Koru, 
temiz havası ve muhteşem boğaz 
manzarasıyla İstanbulluların gözde 
mekânlarından. İçinde Sarı, Pembe ve 
Beyaz olmak üzere 3 köşk bulunuyor. 
Dilerseniz burada bulunan sosyal tesiste 
oturabilir ya da mesire alanlarında 
piknik, yürüyüş yapabilirsiniz. 

05 LALE 
MÜZESİ
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Nurullah Genç, 1960 
yılında Erzurum'un 
Horasan ilçesinde 
dünyaya geldi. Ortaokul 
2. sınıftan itibaren 
çalışmaya başladı. 
Boyacılık, garsonluk, 
bulaşıkçılık yaptı. 
Ayakkabı boya fiyatını 
düşürdüğü ve kaliteyi 
de üst düzeyde tuttuğu 
için Horasan’daki 
kahvehanelerin aranan 

satarak onu paralı yatılıya kaydettirdi ve böylece 
Erzurum İmam Hatip Lisesi’ndeki okul yılları 
başlamış oldu. Lise yılları boyunca derslerin 
dışında çok sayıda kitap okudu. Şiir çalışmaları 
yaptı ve ödüller aldı. Her yıl takdirname aldı ve 
1978-1979 eğitim-öğretim yılı sonunda Erzurum 
İmam Hatip Lisesi’ni birinci olarak bitirdi.

boyacısı oldu. Bu durumdan rahatsız 
olan diğer boyacılar piyasalarını 
bozan bu yeni boyacıyı bir kenarda 
kıstırıp darp etti. Boya sandığını 
kırıp dağıttılar ve küçük Nurullah’ı 
boyacılıktan vazgeçirdiler. 3. sınıfta 
gece fırında çalıştı, gündüz okula 
gitti. Yakınları sınıfta kalacağını 
düşünürken, okul birincisi oldu; 
fırıncılığı öğrendi ve daha sonra 
üniversiteyi bitirene kadar her yaz 
fırında çalıştı.

Parasız yatılı sınavlarına girdi. Sonuç 
belgesi gelmediği için kazanıp 
kazanamadığını bilemiyordu. Babası, 
ahırındaki 10 koyundan sekizini 
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Boyacılıktan kazandığı paralarla 10 tane koyun 
alıp köyüne, babasının ahırına götürdü ve 
lise süreci böylece tamamlanmış oldu. O yıl 
yapılan üniversite sınavları sonucunda Atatürk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 
kazandı ve okul hayatına orada devam etti.

İşten geç çıkıp yetişemediği için kapısı kapanan 
yurtlara giremediği zamanlar, daha sonra “Siyah 
Gözlerine Beni de Götür” şiirinin yazılacağı 
Erzurum tren garında, bankların üzerinde uyudu. 
Üniversite yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde 
yayınlanmaya başladı. Aylık derginin daimî 
kadrosunda yer aldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte 
Genç Kuşak dergisini çıkardı ve orada şiirleri 
yayınlandı.

1983 yılında fakülteyi bitirdi. 1984 yılında aynı 
fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. Yönetim 
ve Organizasyon alanında yüksek lisans yaptı. İki 
yıl doktora programı açılmasını bekledi. 1990'da 
doktor, 1995'te doçent, 2001 yılında profesör 
oldu. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi'ne geçti 
ve orada yedi yıl çalıştı. 2010 yılında emekli 
oldu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde 
çalışmaya başladı. Bölüm başkanlığı ve dekanlık 
görevlerinde bulundu. 31 Aralık 2012 de Sermaye 
Piyasası Kurulu'na Üye olarak atandı. 1 Mayıs 2015 
tarihinde Merkez Bankası Meclis Üyesi olarak 
göreve başladı. Hâlen bu görevini sürdürmekte.

Bu güzel insanın bir konferansından kesiti 
sizlerle paylaşıyoruz:

Sezai Karakoç’un ne güzeldir o mısrası. Diyor 
ki; “Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.” 
Ömrümce başarıyı böyle tanımlamakla geçti 
zaman. Başarı günübirlik hedeflere, sıradan 
hedeflere kavuşmak değildir. Başarı, emekli 
olmak için çalışmak değildir. Başarı insan 

dünyadan gittikten sonra da 
onu temsil edebilecek eserler 
bırakabilmektir. Eğer siz bu 
dünyadan ayrıldıktan sonra 
unutulacaklar listesine giriyorsanız 
esameniz okunmayacaksa bir 
başarınız yok demektir.

Yeniçerilerle ilgili bir kavramdır esame. Esame 
defteri de yeniçerilerin isimlerinin olduğu 
defterin adıdır. Biz aslında yıllardır inandığımız 
davanın yeniçeriliğini yapmaya çalışıyoruz. 
Belki bir gün gideceğiz bu dünyadan ismimiz 
defterden silinecek. Mühim olan ismimiz 
silindikten sonra ismimizi taşıyacak bir şeyler 
bırakabilecek miyiz? Başarıyı böyle düşünün. 
Her biriniz için böyle. Ben bu dünyada 
yoksam benden ne kalacak insanlara. Benden 
memleketime, milletime, çevreme, aileme 
ne kalacak? Mesela benden bir ilim kalacak 
mı sonrasında insanlara faydalı olabilecek? 
Sadaka-i cariyem olacak mı? Sevap defterim 
devam edecek mi benden kalan bir ilimle? 
Benden güzel evlatlar kalacak mı çok güzel 
işler yapabilecek? Büyük başarıdır. Bir insanın 
kendinden sonraya güzel işler yapabilecek 
evlatlar bırakması önemli başarıdır. Benden 
sonra vakfedebileceğim insanlara faydalı bir 
mal kalacak mı mesela? Standart, en alt düzey 
başarıdan söz ediyorum. Bu kadarı bile yoksa 
bir insan çok başarısız demektir. Yani şunlardan 
herhangi biri kalmıyorsa kendinden sonraya o 
insan gerçek mânâda başarısız demektir. Bir ilim 
yok, faydalı bir mal yok, hayırlı evlatlar yok, peki 
niye yaşadı ve niye gitti bu dünyadan o insan? 
O zaman o insanın yaşayıp ölmesiyle sokaktaki 
kedinin yaşayıp ölmesinin farkı neydi ya da 
bilmediğimiz bir dağda bir tavşanın ölümüyle? 
Bunların üçünden hiçbir şey bırakamayan 
adamın ölümü arasındaki fark neydi?

Bugün İslâm dünyasının en temel 
problemlerinden birisi budur. Her Müslüman 
günübirlik geçimini sağlamak için elde 
edeceği gelir hesabı içerisinde. Okuma, ilim, 
irfan son derece zayıflamış durumda. Bugün 
benim ülkemde bile her 10 kişiden sadece 
1 tanesi bilinçli okuyor. Bu kadar zayıf yüz 
binlerce milyonlarca insan kitap okumaktan 
öte yaşıyorlar. Okumayan insan nasıl başarılı 
olabilir ki? Okumayan insan nasıl ilim bırakabilir 
ki? Okumayan insan bir çocuğu nasıl bilinçli 
yetiştirebilir ki? Okumayan insan nasıl kazanıp 
bir malı bırakabilir ki? Zaten Türkiye’nin tarihine 
baksanız yetecek. Şu son 100 yıla 200 yıla. 

Devamı aynendergi.com’da⭐
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Twitter'ı daha verimli kullanmak isteyenler için Tweetdeck, kullanıcılarına birden fazla 
‘feed’i aynı anda görme fırsatı sunuyor. Twitter hesabınızı Tweetdeck’e bağladıktan 
sonra menü kısmından sütun oluşturma seçeneğine tıkladığınızda orada yer alan 
arama kısmına ne tarz bir içerik görmek istediğinizi yazıyorsunuz. Ardından dilediğiniz 
alanda oluşturduğunuz sütunları ekranınızda aynı anda inceleyebiliyor ve hepsinin 
içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Bu sayede belirli konu üzerine örneğin o gün eğitim 
üzerine atılan tüm tweetleri peşpeşe görme ve bu sayede belki de bilgi kirliliğini en aza 
indirme fırsatı elde ediyorsunuz. Aynı zamanda Twitter’ı çok daha efektif kullanmanızı 
sağlayan bu site üzerinden Twitter’da yapabildiğiniz neredeyse tüm işlemleri 
yapabilirsiniz. 

Tweetdeck 

İşe
 Yarar Uygulamalar

İşe
 Yarar Uygulamalar
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Estetik bir görünüme sahip bir 
Instagram hesabınız olsun ve 
gönderileriniz kendi arasında bir uyum 
içerisinde istiyorsanız Feed Preview’u 
kullanabilirsiniz. Feed Preview ile 
gönderi olarak paylaşmak istediğiniz 
fotoğrafı uygulamaya yükleyerek nasıl 
görüneceğine bakabilir, fotoğrafları 
kendi arasında hareket ettirerek 
yerini değiştirebilir görüntüsünden 
hoşlanmadığınız fotoğrafları tekrar 
silebilirsiniz. Tek yapmanız gereken 
Instagram hesabınızı uygulamaya 
bağlamak ve dilediğiniz fotoğraf ya 
da videoları yüklemek. Çoklu gönderi 
paylaşımı da yapabileceğiniz Feed 
Preview’u aynı zamanda Instagram 
planlayıcı olarak da kullanabilirsiniz. 
Birden fazla hesabı ekleyerek 
dilediğiniz instagram hesaplarınızı 
buradan kontrol edebilirsiniz. Feed 
Preview sayesinde gönderi paylaşırken 
fotoğraflarınız ya da videolarınızın 
hesabınıza uyumlu olup olmayacağını 
düşünmenize gerek kalmadan 
zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.

Feed Preview İşe

 Yarar Uygulamalar

İşe

 Yarar Uygulamalar
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mik-
rofon
genç-
lerde

Bir film karakteri olsan hangisi olurdun? 
Değiştireceğin özellikler varsa neler?
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Harry Potter olmak isterdim. 
Hogwarts'ta ders alıp, sihir 
büyü yapıp, hayallerimi 
gerçekleştirmek için her şeyi 
yapardım. Sirius ile de akraba 
olmak isterdim.

Vizyonu, amacı, hedefi, 
motivasyonu, idealleri, üstün 
zekâsı ve etik ahlâk kuralları 
nedeniyle Batman favori 
karakterim.

Jack Sparrow tercih ederdim, 
çünkü kılıktan kılığa çok rahat 
bir şekilde girebiliyor. Kendini 
gerçekten öylemiş gibi 
mükemmel yansıtıyor.

Fil Necati olurdum. Kendime 
benzettiğim için tercih ettim. 
Rengimi değiştirirdim. 

••• Ikbal Yılmaz / 18

••• Emir Eğricesu / 21

••• Tuğba Bakırcı / 25

••• Abdurrahman Yılmaz / 16

••• Tuğbanur Süngi / 26

••• Öznur Türk / 21

••• Halid Çevik / 17

••• Süleyman Akar / 17

Superwomen olurdum. Uçmak güzel, 
uçardım metrobüs/otobüs çilesi çekmezdim, 
insan gibi yaşardım. Baktım ki sokakta 
biri birine zorbalık yapıyor, demir gibi 
yumruğumla onu haklardım. Eee kahramanız 
bi yerde bizim de sorumluluklarımız var tabii. 

Joker olmak isterdim. 
Onun yaşadığı ruhani 
bunalımın nasıl çaresiz 
hissettirdiğini anlamak 
ve onun bakış açısıyla 
dünyaya bakmak isterdim.

Prison Break’teki Michael Scofield. Biliyorum, 
film değil dizi karakteri ama adam verilen rolü 
çok iyi oynuyor. Zekâsı, organize işleri ve masa 
stratejisi çok iyi bir karakter. Bulunduğum 
ortamı çevremi değiştirmem gerekebilirdi ;)

Tyler Durden 
olurdum, hijyen 
konusundaki 
ihmalkârlığını 
değiştirebilirdim.
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Dünya Turu Özbekistan-Semerkant

ÖZBEKISTAN'ı
turluyoruz

.

T A R I H Î 

M I M A R I S I 

I L E
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Yüzyıllardır ilim merkezi, köklü kültürü ve tarihî 
mimarisi ile ünlü, kadim şehir Semerkant 
sokaklarında kayboluyoruz… 

MÖ 6. yüzyılda Persler tarafından kurulan, İslâm’ın 
kubbesi ve dünya cennetlerinin en önde geleni, 
kâğıdı ile meşhur, İslâm mimarisinin en güzel 
örneklerini barındıran Semerkant; Özbekistan'ın 
en büyük ikinci, tarihî ve sosyokültürel açıdan en 
önemli şehridir. 2500 sene öncesine dayanan 
tarihiyle Semerkant dünyanın en eski şehirleri 
arasında yer alır.

İpek Yolu'nun önemli bir kavşağında yer 
almasından dolayı tarih boyunca siyasi, ekonomik 
ve kültürel açıdan önemli bir yerleşim yeri 
olmuştur. Günümüzde otomotiv, besin ve dokuma 
gibi önemli sanayilere sahip olan Semerkant iki 
bölüme ayrılır; eski şehir (Çarlık Rusyası) ve yeni 
şehir (Sovyetler Birliği). Eski şehirde tarihî anıtlar, 
eski özel evler ve mağazalar bulunurken, yeni 
şehirde yönetim merkezleri, kültür merkezleri ve 
eğitim kurumları bulunmaktadır.

Kim Bu Semerkantlılar?

Rivayetlere göre dünyanın en eski şehirlerinden 
biri olan Semerkant'ın kuruluşu mitolojik 
olarak Firdevsî'nin Şehnâme adlı eserinin baş 
kahramanlarından olan Feridun'a dayanmaktadır. 
Orta Asya ticaret yolları üzerindeki önemli 
merkezlerden biri olan Semerkant dünyanın her 
tarafından gelen tüccarlar ve getirdikleri mallarla 
dolup taşardı. 

Zengin tarihî ve kültürel mirasıyla Semerkant, farklı 
dönemlerde Persler, Yunanlar, Çinliler, Araplar, 
Moğollar ve Türklerin yönetimi altına girmiştir. 
Büyük Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Emir 

Timur, Semerkant'ı ele geçirdiği dönemde bu şehri 
başkent ilan etmiştir.

Semerkant’ta nüfusun çoğunluğunu Doğu İranlı 
Soğdlular oluşturuyordu. Nüfus bakımından 
ikinci sırada Türkler ve onların ardından Araplar 
geliyordu. Müslümanların fethinden önce Budizm, 
Zerdüştîlik, Maniheizm ve Hristiyanlık gibi dinler 
yaygındı.

Orta Asya'nın mavi kubbelerle kaplı incisi 
Semerkant, tarihî bir mirasa ev sahipliği 
yapmaktadır. Bir dönem ilim ve sanatın kalbinin 
attığı şehir Semerkant, çok sayıda tarihî ve kültürel 
yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Günümüze 
ulaşan tarihî yapılar daha çok Timur ve torunlarının 
eserleridir.

Semerkant, Zerefşân nehri ve bu nehirden 
beslenen kanallar sayesinde şiddetli yaz sıcağı ve 
kuraklıktan pek etkilenmeyen nâdir şehirlerdendir. 
Seyyahların cennete benzettikleri bir mevkide 
bulunmaktadır.

Bugün Semerkant, 1991’de bağımsızlığını ilan eden 
Özbekistan Cumhuriyeti’nin on iki bölgesinden 
(oblast) birinin merkezi olup, ekonomisi büyük 
ölçüde çevresindeki tarıma dayanır, sanayisi de 
gelişmiştir. Buğday, çeşitli meyveler, üzüm, tütün 
ve pirinç yetiştirilmektedir. İpek böcekçiliği de 
gelişmiştir. 

Dokumacılık, meyve ve sebze konserveciliği, 
traktör ve otomobil parçaları imalatı başlıca sanayi 
kuruluşlarıdır. Ayrıca halısı ve seramikleri de 
ünlüdür. Günümüzde nüfusun dörtte üçünden 
fazlasını Özbekler, diğer bölümünü Ruslar, Tatarlar 
ve Tacikler oluşturur.
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Nerelere Gitsek?

Afrasiyab
Semerkant şehrindeki Bîbî Hanım Camii’nin 
yakınındaki bir tepelik alanda bulunan antik 
bir yerleşim yeridir. Antik site, MÖ 7. yüzyıldan 
13. yüzyıla kadar çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 

yapmıştır. Tarihi boyunca birçok işgale uğrayan 
şehir, Cengiz Han tarafından tamamen yıkılmıştır. 
Afrasiyab’da, antik yaşamı anlamamızı sağlayan 

birçok arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarılmıştır.

Registan
Registan, Semerkant’ın antik merkezinin 

kalbinde yer almaktadır. Üç büyük ve mimari 
özellikleri birbirine benzeyen medreselere ev 

sahipliği yapmaktadır. Bu medreseler Registan’ı, 
dünya çapında popüler hâle getirmiştir. Her 

biri, eşsiz Doğu mimarisinin nadide örnekleridir. 
Günümüzde Registan Meydanı; çeşitli konserlere, 

kutlamalara ve kültürel etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktadır.

Uluğ Bey Rasathanesi
Uluğ Bey Rasathanesi, Timur hükümdarı Uluğ 

Bey’in astronomi aşkı ile ortaya çıkmış bir 
yapıdır. Özbekistan’ın Semerkant kentinde 
yer alan rasathanede, dönemin en büyük 
meridyen yayı bulunmaktadır. Bu sayede 

rasathane, günümüzde kullanılan astronomi 
bilgilerinin neredeyse tamamının keşfedildiği 

bir yer olmayı başarmıştır.

Shah-i Zinda
Shah-ı Zinda Semerkant’ın kuzeydoğu 

eteklerinde yer alan, bin yıllık tarihî geçmişe 
sahip bir nekropoldür. Shah-ı Zinda’da çeşitli 

dinî yapılar ve türbeler bulunmaktadır. 
Değişen mimari anlayış ile bölge yüzyıllar 

boyunca farklı nitelikte yapılara ev sahipliği 
yapmıştır. Bu mimari gelişim ve değişimin 

etkisi, Shah-i-Zinda’nın ayakta kalması adına 
yapılan çalışmalarda da görülebilmektedir. 

Ayrıca efsaneye göre, Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) kuzeni Kusem İbn Abbas’ın (r.a.) mezarı 

burada yer almaktadır.
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Siab Çarşısı
Siab Çarşısı, Semerkant’ta yer alan büyük bir 

pazardır. Yerel halk ve turistler tarafından büyük 
ilgi gören pazarda; kuruyemiş, ekmek, el yapımı 
ürünler, çeşitli baharatlar, sebze ve meyve gibi 

birçok ürünü bulmak mümkündür. Büyük 
pazar, ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra sıcak bir 

atmosfer ve özel bir deneyim sunmaktadır.

Gur-i Emir
Gur-i Emir, 1404 yılında inşası tamamlanmış bir 
mozoledir. Gur-i Emir’de; ünlü fatih Timur’un, 
Timur’un oğulları ve torunlarının mezarları yer 
almaktadır. Yapı, etkileyici bir mavi kubbeye ve 
minarelere sahiptir. Mozolenin dış cephesi ve 

iç cephesi, zengin boyamalarla ve süslemelerle 
donatılmıştır. Gur-i Emir, kendinden sonrakilere 

ilham olmuş Babür mimarisinin önde gelen 
modelidir.

Imam Buhârî Türbesi
İmam Buhârî Türbesi, Özbekistan’ın Semerkant 

kentine bağlı Hortang Köyü’nde yer alan bir 
mozoledir. Türbede, ünlü hadis ilahiyatçısı 

İmam Buhârî’nin kabri yer almaktadır. Geçirdiği 
restorasyonlar ile birlikte türbeye; cami, ofis binası, 
kütüphane, araştırma merkezi ve hediyelik eşya 

dükkânları eklenmiştir. Böylece etkileyici figürlere 
sahip mozaikler ile göz kamaştıran yapı, türbe 

kompleksine dönüşmüştür.

Tillâ Kârî Medresesi
Tillâ Kârî Medresesi, Semerkant’ın en 

önemli cazibe merkezlerinden biri olan 
Registan Meydanı’nda yer almaktadır. 

Medrese, Semerkant Hükümdarı 
Yalangtush Bakhadur’un emriyle, 1646-

1660 yılları arasında inşa edilmiştir. Dış ve iç 
dekorasyonunda kullanılan yaldızlı süslemeler 

nedeniyle Tilla Kari; yani “altın ile süslenmiş” 
adı verilmiştir. Medrese, eşsiz bir mimariye ve 

dekorasyona sahiptir.
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Y U N U S 
ATA L AY

Oyun Dünyası

THE GAME 

AWARDS 

2022

“Clinton’dan selam 

getirdim Murakami abi!”

48 I  aynenderg i .com



Devamı aynendergi.com’da⭐

Oyun dünyasında beklentileri pek karşılamayan 
2021’in ardından 2022’de yılın oyunu Elden Ring! 
Evet, evet… Yanlış okumadınız. God of War değil, 
Elden Ring! 

Tamam. 2018’de çıkan God of War belki çağının 
ötesinde bir oyundu ama benim gönlüm o yıl 
Red Dead Redemption 2’den yanaydı. Bu yıl 
her gamerin kitaplığını süsleyen God of War: 
Ragnarök da iyi bir oyun olsa da bir Elden Ring 
değildi, olamazdı da zaten. 

Oyun Ödülleri’nin tarihçesine bir bakalım:

İlk Game Awards, 2014 yılında Dragon 
Age: Inquisition’a verildi. Biraz daha geriye 
gittiğimizde ilk oyun ödülü sayılabilecek olan 
Arkie ödülü, 1983 yılına kadar verilmekteydi ta ki 
video oyun sektörünün çöküşüne kadar. Hatta 
o dönemde Mevlüt Dinç isminde bir çılgın 90’lı 
yıllarda yaptığı Last Ninja 2, First Samurai gibi 
oyunlarla İngiltere’de tüm ödülleri topluyordu. 
%90’ı jürinin %10’u ise halkın karar verdiği bir 
sistem olan Game Awards, günümüzün en 
popüler oyun ödülleri arasında.

Yılın Oyun Adayları

• A Plague: Requiem
• Elder Ring
• God of War: Ragnarök
• Horizon Forbidden West
• Stray
• Xenoblade Chronicles 3

Tüm adayları görmek 
isteyenleri şöyle alalım: 
thegameawards.com   

Görkemli bir törenle verilen ödüllerde En İyi 
Oyun, Elden Ring oldu. Şahsen ben sırf popüler 
diye God of War: Ragnarök’un kazanmasından 
çok korkuyordum ama adalet yerini buldu. 
Elden Ring; sağladığı zengin açık dünya, özgün 
tasarımı, farklı oynayış tecrübelerini sunması 
ile Souls tarzı oyunları herkese tanıtmış oldu. 
Zorluğundan dolayı korkulan, wikilere konu 
olmuş ve oynarken de bolca wiki okumak 
zorunda kaldığımız Elden Ring, bu sefer 

çoğunluğun kalbini çaldı ve hak ettiği değere 
kavuştu. Sadece en iyi oyun ödülü değil; En İyi 
Oyun Yönetmenliği, En İyi Sanat Yönetmenliği ve 
En İyi Rol Yapma Ödülü’nü de cebine sıkıştırdı.

God of War: Ragnarök ise; En İyi Anlatım, En 
İyi Skor, En İyi Müzik, En İyi Ses Tasarımı, En İyi 
İnovasyon ve En İyi Aksiyon Macera ödüllerini 
toplayarak geceye damga vuran bir diğer 
oyun oldu. En İyi Seslendirme ödülünü de 
yine Kratos’u seslendiren Christopher Judge 
aldı. Ödülünü efsane oyuncu Al Pacino’nun 
ellerinden alan Judge, o kadar uzun konuştu ki 
Al Pacino arkada Tamer Karadağlı’ya dönüşecek 
diye bekledik…

Diğer ödüller ise şöyle;

Anlamlı Mesaj Ödülü: As Dusk Falls.

En İyi Devam Etme Ödülü ve En İyi Topluluk 
Desteği Ödülü: Final Fantasy XIV.

 En İyi Bağımsız Ödülü ve En İyi Çıkış Yapan 
Bağımsız Oyun Ödülü: Stray aldı ki kendisini 
Aynen Dergi’nin önceki sayılarında işlemiştik. 
Başka oyunlar alamaz mıydı bu ödülü? Tunic 
vardı, Sifu vardı ama kedi işte… 

En İyi Mobil Oyun: Marvel Snap
En iyi VR/AR: Moos: Book II
En iyi Aksiyon: Bayonetta 3
En iyi Dövüş: Multiversus
En iyi Aile: Kirby and the Forgotten Land
En iyi Simülasyon/Strateji: Mario+Rabbids 
Sparks of Hope
En iyi Spor/Yarış: Gran Turismo 7
En iyi Multiplayer: Splatoon 3
En Çok Beklenen Oyun: The Legend of Zelda, 
Tears of The Kingdom
En İyi E-Spor Oyunu: Valorant

Neler duyuruldu?

Kojima Reis’in “Uğraşın durun!” diye ortaya 
attığı bir fragmanla daha Death Stranding 2’nin 
geliyor olduğunu gördük. Gezegenler arası 
kargocu olduğumuz bu oyunda da inşallah ilk 
oyunda bize yaşattığı "Aras Kargo" deneyimini 
yaşamayız.
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Evdelik
Tarifler

SAĞLIKLI 
MÜCVER
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Yeni tarif arayışındaysanız, bu sağlıklı 
ve leziz öneri tam size göre! İçerisinde 
bol miktarda lif ve protein kaynağı 
barındıran mücveri en sağlıklı ve pratik 
bir şekilde yapacağız. İlk olarak kabağı 
rendeleyip suyunu sıkmakla başlayalım. 
Rendelediğimiz kabakları ayrı bir kaba 
alıp üzerine rendelediğimiz havuç ve 
kaşar peynirini ilave edelim. Ardından 
tüm yeşillikleri ve sarımsağı minik 
minik doğrayalım. Sarımsak tarife 
inanılmaz bir aroma ve lezzet katarak 
klasik mücverlerden farklı kılacaktır. 
Çatal ile hafifçe çırptığımız yumurtaları, 
unu, tuzu, karabiber ve isteğe göre pul 

biber ve diğer baharatları ekleyelim. 
Teflon ya da döküm bir tavaya 1 yemek 
kaşığı zeytinyağı döküp ısıtalım. Peçe 
yardımı ile yağı tavanın tüm zeminine 
dağıldığından emin olalım. Birer yemek 
kaşığı hazırladığımız harçtan iyice 
ısınmış sıcak tavaya dökerek arkalı önlü 
kızartalım. Her ne kadar bir kızartma 
tarifi olsa da bu mücver diğer klasik 
mücverlere göre içerisinde bolca yeşillik 
ve sarımsak gibi antibiyotik kaynağı 
barındırması açısından oldukça sağlıklı. 
Hazırlayıp pişirmesi çok basit ve hızlı 
olan bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. 
Şimdiden afiyet olsun :) 

 MALZEMELER

2 adet yumurta

2 adet sakız kabak

1 adet havuç

3 yemek kaşığı  tam buğday unu

Kaşar peyniri

1 diş sarımsak

2 dal taze soğan

3 dal taze nane

4-5 dal maydanoz

4-5 dal dereotu

Tuz karabiber

YAPILIŞI
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KİTABIN
ORTA-
SINDAN
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Kaleme aldığı tüm eserleriyle 
Türk edebiyatında iz bırakmayı 
başaran Ahmet Hamdi 
Tanpınar, deneme türündeki 
ustalığını ise Beş Şehir adlı 
eseri ile gözler önüne seriyor. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş 
Şehir’de sırasıyla Ankara, 
Erzurum, Konya, Bursa ve 
İstanbul’u konu ediniyor. Yazar, 
kitapta söz konusu şehirlerin 
tarihi, sosyokültürel yapısı 
ve geleneklerinin yanı sıra 
coğrafi güzellikleri ve önemli 
mekânlarından da söz ediyor. 
Bunları anlatırken, araştırma 
sonuçlarıyla birlikte kendi 
görüşleri ve gözlemlerini de 
ustalıkla anlatıma dâhil ediyor. 
Ve nihayetinde ortaya çıkan 
eser, okurlarını hem bilgiye 
doyuruyor hem de manevi 
yönden bu şehirlere karşı bir 
bağlılık hissi uyandırıyor.

‘’Bir ağacın ölümü, büyük bir 
mimari eserinin kaybı gibi bir 
şeydir. Ne çare ki biz bir asırdan 
beri, hatta biraz daha fazla, 
ikisine de alıştık.’’

Tarihimiz şanlı zaferlerle 
doludur. Biz tarihimizle 
övünürüz. Çünkü tarihimiz 
gerçekten övünülecek bir 
tarihtir. Bu kitapta, tarihin şanlı 
sayfalarından seçilmiş örnekler 
bulacaksınız. Tarihimizden 
yaşanmış öyküleri zevkle 
okuyacak ve gerçekten 
şeref dolu bir tarihe sahip 
olduğumuzu anlayacaksınız. 
Yavuz Bahadıroğlu’nun özellikle 
genç kesim için tarihimizde 
yaşanan kahramanlık öykülerini 
akıcı ve sade bir anlatımla 
anlattığı ve anlatımıyla tarihi 
sevdirdiği, Malazgirt’ten 
Çanakkale Savaşı’na kadar 
birçok kısa hikâyeyi barındıran 
kitaplardan birisi.

"İnsan ömrü her şeyi 
öğrenmeye yetecek kadar uzun 
değildir. Bir şeyler öğrenmek 
isteyen, işe küçükken başlamak 
zorundadır.”

Ahiret yolcusunun hayattaki 
en mühim, en önemli derdi, bu 
dünyadaki gerçek hedefi nedir, 
ne olmalıdır? Neyin peşinde 
koşmalı ne ile içlenmeli ne 
uğruna gerçekten gözyaşları 
dökmelidir? Mutluluğu 
nerede aramalı, asıl neler için 
pişmanlık hissi duymalıdır? Ve 
şu hayatta en “hayâtî meselesi” 
ne olmalıdır? Hayati İnanç; 
senelerdir konferanslarında, 
programlarında, kitaplarında 
bu mühim soruların cevaplarını 
anlatanları anlatmaya, 
anlatanların söylediklerini 
aktarmaya çalışmış. “Hayâtî 
Meseleler” hayata dair cevabını 
arayıp da bulamadığınız bazı 
soruların, cevapları, çözüm 
yolları, formülleri için yol haritası 
belki de!

“Gerçek kahraman, bunca 
maddi ve manevi saldırının 
karşısında, imanını muhafaza 
ederek mutlu sona 
ulaşabilendir.’’
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Moduma Göre Çal: 
Kafede Ders Çalışıyorum
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Kevin Kaarl 
San Lucas 

Tibeauthetraveler
The Goodbye

Lilium
Sleeping Inside

Project AER 
Likelife

Kainbeats, Wishes and Dreams 
Glacier 

WYS 
Comforting You 

David Russell
Sunset Bridge 

Galva-Nice 
Heart Chakra 

Evgeny Grinko 
Tomorrow

Balmorhea
Elegy 

Staffan Carlen
Morning Mist 

Büşra Kayıkçı 
Son Saatler

Hans Zimmer
Cornfield Chase 

Jordan Critz
Starry Night 

Explosions In The Sky, David Wingo 
Hello, Is This Your House?  

Playlist’i
dinlemek için
QR okutunuz.
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Realme 
Buds T100

Ürün
İnceleme

Realme Buds T100 özel bas güçlendirme desteği ve bazı 
ilginç özellikleri ile benden olumlu puan alan uygun fiyatlı 
bir kulaklık oldu. TWS türündeki bu uygun fiyatlı kulaklığın 
en beğendiğim yönü özel bas ekolayzır modu oldu. Basları 
güçlendiren bu modu istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman 
kapatabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklık Bluetooth 5.3 teknolojisini 
kullanıyor. Bu sayede düşük enerji tüketimi olan kulaklığın 
kutusu ile beraber pil ömrü 28 saate çıkıyor.

Kulağa iyi oturan ergonomik bir tasarımla gelen Realme 
Buds T100’de kulak pedleri çıkarılabiliyor. Ayrıca kutusundan 
farklı kulak boyutları için daha büyük ve daha küçük pedler 
de çıkıyor. Bana beyaz renk gönderildiği için videoda çok 
anlaşılmıyor ama siyah ve diğer renk seçeneklerinde kutu iki 
renkli bir tasarıma sahip. Bunu da çok beğendim.

Kulaklık Realme Link isimli özel bir yazılıma kullanılıyor. Ayrıca 
Google’ın Fast Pair hızlı bağlantı özelliğini desteklediği için 
uyumlu telefonların yanında kapağını açtığınızda otomatik 
olarak bağlantı kurmak için gerekli menüyü açıyor. Bu da güzel 
bir özellik. Ayrıca Google Fast Pair desteği sayesinde kulaklığın 
yerini haritadan da görebiliyorsunuz.

ÖZG Ü R 
Ç E T I N

56 I  aynenderg i .com



XPG Levante 
240: Hız aşırtma 
yapanların ilacı

HONOR Pad 8 

Ürün üzerinde 120 cm’lik iki adet fan bulunduran 
sıvı içeren işlemci soğutucusu. Cihazın hem 
fanlarında hem işlemciye temas eden yüzeyinde 
ARGB özelliği bulunuyor.

İsterseniz Intel isterseniz AMD işlemcilerle 
uyumlu olarak kullanılabilecek aksesuarları 
bulunan bu ürün, 600-2000 RPM fan hızlarını 
destekliyor. 240 mm radyatör boyutu bulunan 
üründe cihazın uzunluğu 272 mm’ye ulaşıyor. 
Genişliği 121 mm olan ürünü rahat kullanabilmek 
için biraz geniş bir kasaya ihtiyacınız var.

XPG Levante 240 her ne kadar günlük işlerde 
de soğutucu olarak kullanılabiliyor olsa da asıl 
mahareti hız aşırtma gibi kullanım alanları 
olduğundan bu tarz bir görev için kullanılmasını 
tavsiye ediyorum.

Yaptığım denemelerde özellikle oyunlarda 
işlemcisi serin tutan bir cihaz olan bu 
soğutucuyu asıl işi olan Overclock işlemlerinde 
de kullanabilirsiniz. Bu ürünün bir de Levante 
360 isimli 3 fanlı olan bir sürümü daha var. 
O daha profesyonel işlerde kullanmak üzere 
tasarlanmış ve hâliyle daha büyük bir model.

Bir zamanlar Huawei’nin alt markası 
olan Honor artık kendi ayakları 
üzerinde duruyor. Markanın çok 
fazla rakibi olmayan bir ekran 
boyutuna sahip olan tableti Honor 
Pad 8, 12 inç büyüklüğünde ve 2K 
çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 

Tablet bilgisayar gücünü 
Snapdragon 680 işlemciden alıyor. 
Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB 
depolama alanı eşlik ediyor.  Honor 
marka cep telefonları ile ekranı 
paylaşma özelliği de bulunan 
tablette 8 adet hoparlör bulunuyor. 
Bu da özellikle ses konusunda sıkıntı 
yaşamayacağınız anlamına geliyor. 

HONOR Pad 8, Android 12 tabanlı 
en yeni HONOR Magic UI 6.1 ile 
birlikte geliyor ve kullanıcılara akıllı 
bir deneyim sunmak için bir dizi 
gelişmiş, özelleştirilmiş yenilikler 
sunuyor. Cihazlar arasında hızlı 
dosya aktarımı için HONOR Share 
ve çoklu görevi kolaylaştırmak için 
çoklu ekran iş birliği ile HONOR 
Pad 8, kullanıcıların benzersiz 
verimlilikle çalışması için kesintisiz 
bağlantı sağlıyor. Üretkenliği daha 
da artırmak için cihaz ayrıca dizüstü 
bilgisayar benzeri bir masaüstü 
düzeni, APP Extender ve daha fazla 
içerik katmanı görüntülemek için 
çoklu pencere görüntüleme desteği 
sağlıyor.
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Popüler Kayak Merkezlerimiz

1- Bursa-Uludağ Kayak Merkezi

Türkiye’nin ilklerinden olan teleferikle Bursa’dan 
Uludağ’a çıkabilirsiniz. Trekking sevenler için 
yürüyüş parkurlarının yanında snowboard, kar 
motosikleti ve buz pateni gibi çeşitli aktivitelerin 
yapılabileceği alanlar da bulunmaktadır. 

2- Erzurum-Palandöken Kayak Merkezi

Erzurum’da yüksek rakım sebebiyle biyoklimatik 
konfor sağlayan ve performans arttırıcı etkisi 
bulunan bir iklim mevcuttur. Fiziki yapısından 
kaynaklanan kar kalitesi ve sahip olduğu 
kaliteli tesisler ile doğunun en popüler turizm 
noktalarından biri olan Palandöken, şehir 
merkezine çok yakın olmasıyla da büyük avantaja 
sahiptir. Kayak yaptıktan sonra Erzurum’un tarihi 
ve doğal güzelliklerini de kolayca gezebilirsiniz. 

3- Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi

Kış sporları ve dağcılık için en sık tercih edilen 
yerlerin başında Erciyes Dağı gelmektedir. 
Sönmüş volkanik ve Orta Anadolu’nun en 
yüksek dağı olan Erciyes’in kuzey yamacı, kayak 
merkezinin de yer aldığı Tekir Yaylası olarak 
bilinmektedir.  Erciyes, snowkite (kar uçurtması) 
sporu için dünyanın en önemli yerlerinden 
birisidir. 

4- Kocaeli-Kartepe Kayak Merkezi

Kartepe’de kayağın yanı sıra, zipline, paintball, 
binicilik ve safari turları gibi etkinlikler de 
yapılmaktadır. Diğer kayak merkezleri kadar çok 
büyük olmasa da İstanbul, Sakarya ve Yalova’ya 
yakın olan Kartepe, günübirlik gezi için çokça 
tercih edilmektedir.

5- Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi

Sarıkamış'ı diğer pistlerden ayıran en önemli 
özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal 
güzelliğidir. Kayak sporu için oldukça elverişli ve 
dünyada sadece Alpler’de olan toz kristal kar, 
ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta mevcuttur. 

Bunların yanında ülkemizde akla gelen diğer 
kayak merkezleri şu şekilde listelenmektedir: 
Bolu – Kartalkaya, Çankırı – Ilgaz, Isparta – Davraz, 
Ankara – Elmadağ, Samsun – Akdağ, Antalya 
– Saklıkent, Erzincan – Ergan, Kahramanmaraş – 
Yedikuyular, Van – Çaldıran…

Kayak Nedir?

Kar üzerinde gerekli ekipmanlar yardımıyla 
ilerlemeye dayanan spor dalına kayak 
denir. 

Kayak Sporunun Tarihçesi

İnsanların karda batmamak için çeşitli 
parçalardan gereçler yapması sonucunda 
Sibirya, Moğolistan, Altaylar, İskandinavya 
ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde ortaya 
çıkmış. Geçmişi 5000 yıl önceye uzanan 
ilk kayakların da dişbudak, betula ve çam 
ağaçlarından yapıldığı biliniyor. 

Kayak Nasıl Yapılır?

Kayak çeşitli tekniklerle, farklı zorluk 
seviyesine sahip pistlerde yapılır. Yeni 
başlayanların öncelikle öğrenmesi 
gereken şey kayak ayakkabılarının nasıl 
kullanılacağıdır. Özel olarak üretilen 
kayak ayakkabılarının çoğunda bağlama 
noktaları bulunur. Ayarlama kemerleri 
yardımıyla ayakkabıları ayağınıza uygun 
şekle getirebilirsiniz. Kayaklara paralel bir 
şekilde yerleştirdiğiniz ayakkabılardan 
sonra batonları da aynı şekilde 
yerleştirmeniz gerekir. Bu işlem, kayakların 
ortalarında bulunan boşluklar sayesinde 
oldukça pratiktir. 

İlk defa kayak yapacaklar öncelikle düz 
bir alanda adım atma antrenmanları 
yapmalıdır. Ayakta sabit durarak batonlar 
yardımıyla ileri-geri adımlar atabilirsiniz. 
Dengede durmayı öğrendikten sonra kar 
sapanı ya da ilerleyen zamanlarda slalom 
gibi tekniklere geçmek mümkündür. Kar 
sapanı için kayaklar ters V şekline getirilir. 
Kayak yaparken yavaşlamak ve durmak 
için bu harekete çalışmak gerekir. Slalom 
ise bacakların ve vücudun sağ-sol şeklinde 
ilerlemesi tekniğidir. Kontrollü bir şekilde 
kayabilmenin kolay tekniklerinden biri 
slalomdur.
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Elindeki 7. 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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ÖDÜLLÜ
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-) İnstagram hesabınızı düzenlemeye ve 
planlamaya yarayan “İşe Yarar Bir Uygulama?

2-)Yaklaşık 20 değişik çeşidi pişirilebilen kabak, 
patates ve havuç bazlı bir kızartma yemeği?

3-) Sadio Mane’nin 2016’da transfer olduğu 
takım?

4-) Bu sayımızda Rota Bizden Hareket 
Senden’de anlattığımız yer?

5-) Semerkant’ta eski antik yerleşim yerinin 
ismi aynı zamanda Şehname’de geçen efsanevi 
karakterin ismi ?

6-) Bir Deniz Hikayesi dizisinde başrol karakteri 
canlandıran Türk oyuncunun soyadı?

7-) Osmanlı’da zaman ölçümleri yapılan, 
günümüzde EspressoLab’lardan birini içinde 
barındıran yapı?

8-) İletişim yoluyla yayılan bir salgını konu 
edinen distopik ve macera türündeki Türk 
internet dizisi.
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Aynen Dergi
Esenler Belediyesi’nin
gençlere hediyesidir.👍

aynendergi.com

Mehmet Akif İnan

" K I M  D E M I Ş 

H E R  Ş E Y I N  B I T I Ş I  Ö L Ü M . 

D E S TA N L A R  YAY I L I R 

M E Z A R I M I Z DA N . "


