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Bu dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların tüm
hakları Bizehas Dergisi’ne aittir. Önceden yazılı izin
almaksızın hiçbir iletişim, kopyalama ve yayın aracı
kullanılarak yeniden yayınlanamaz, çoğaltılamaz,
dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde
kamunun ücretli/ücretsiz kullanımına sunulamaz.
Bu dergide yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler
yalnızca yazar/yazarlarına aittir.

Değerli okurlarımız,
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri olarak kendi emek ve çabalarımızla hazırladığımız Bizehas Dergisi’nin dördüncü sayısının
gururunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İstanbul temalı oluşturduğumuz dördüncü sayımızda, üniversite yaşamından İstanbul’a, spordan siyasete, bilimden sanata,
geniş bir içerik oluşturmaya çalıştık. Derginin oluşumunu Kadir
Has Üniversitesi öğrencileri olarak yapmış olmakla beraber, farklı
üniversitelerden öğrencilerin yazılarına da yer verdik. Yazılarını
dergimizde paylaşmak isteyenler bizehas@khas.edu.tr e-posta
adresinden bizlere yazılarını, görüşlerini ulaştırabilirler.
Bu çalışmalar boyunca bizden desteğini esirgemeyen; Kadir
Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, öneri ve yazılarıyla desteğini esirgemeyen öğrenci arkadaşlarımıza Bizehas
Dergisi adına teşekkürü borç bilirim.
Keyifli okumalar dilerim.
Kasım Koç
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ’NDE

NELER OLDU

Üniversitemizin 15. kuruluş yıldönümünü bir resepsiyonla
kutlandı. Ayrıca merkez kampüsümüzde küratörlüğünü
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı, “Bir
Bina, Bir Macera: Fabrikadan Üniversiteye” isimli, tarihi Cibali Tütün
Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesi’ne dönüşümünü
konu alan belgesel nitelikli bir sergi de açıldı.
Üniversitemizin 15. kuruluş yıldönümünde, Europa Nostra
restorasyon ödüllü Cibali Merkez kampüsünde düzenlenen kokteyle
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir Has
Vakfı Başkanı Nuri Has, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aydın,
üniversitenin akademik ve idari personeli ile
çok sayıda davetli katıldı.
Kadir Has Üniversitesi ve İtibar Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez gerçekleşen ‘İtibar Yönetimi
Konferansı’nda akademi ve iş dünyasının tanınmış
isimleri konuşma yaptı. 10 ülkeden toplam 60 konuşmacının katıldığı konferansta kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları,
iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler, pazarlama, sosyal
sorumululuk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını
kapsayan disiplinlerarası çerçevede itibar yönetimi ve
ilişkili alanları tartışıldı.
Khas Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Cibalili
ilköğretim öğrencileri için oluşturulan ‘Bir Mahalle
Hatırası’ Belgesel Fotoğraf Atölyesi, yaşları 13 ila 16
arasında değişen 10 ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirildi. Proje, mahalle olgusunu mekânın en dinamik
öğeleri konumundaki çocukların gözünden gündelik
hayatı izleyicilere aktarmaya çalışıyor. Atölye’nin birinci aşamasında Cibali İlköğretim Okulu ve Fener
Rum Lisesi’nden gönüllü öğrencilere fotoğraf makinesi armağan edildi. İkinci aşamada, öğrencilere Khas
Cibali Kampüsü’nde geçtiğimiz Mayıs-Haziran aylarında 48 saatlik teorik ve uygulamalı temel Belgesel
Fotoğraf eğitimi verildi. Üçüncü aşamada ise çocuklar
yaşamlarının geçtiği Haliç kıyılarındaki gündelik ha6 BİZEHAS | ŞUBAT 2013

yatı belgelediler. ‘Bir Mahalle Hatırası’ adıyla gezici bir
sergi haline getirilen yorum ve fotoğraflar, Khas Cibali
Kampüsü’nün ardından Dostlar Kırathanesi, Cibali İlköğretim Okulu’nda sergilendi.
Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi kürek takımları geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışların ikincisinde 6 Ekim 2012’de Haliç’te kürek çektiler.
Koç Üniversitesi Kürek Takımı’nın önde bitirdiği yarış,
güzel dostluk manzaralarına tanık oldu.‘Haliç Dostluk
Kupası’ yarışı Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başladı ve Rahmi Koç Müzesi önünde
son buldu. Kıyasıya mücadele ile geçen Haliç Dostluk
Kupası’nı, Koç Üniversitesi Kürek Takımı 8 dakika 18
saniye yarışı önde bitirirken, Kadir Has Üniversitesi
Kürek Takımı ise 8 dakika 36 saniye ile tamamladı.
Akbank Caz Festivali, 22.’inci yılında da festivalin en
önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz ile
caz dünyasının ünlü isimlerini gençlerle buluşturdu. Kampüste Caz etkinliği, 10 Ekim’de de Kadir Has
Üniversitesi’nde Çağrı Sertel Trio konseri ile gerçekleşti.
Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi
paneller dizisine akademik olarak destek vermeye de-

vam ediyor. ‘Nasıl Yapmalı?’ başlığı altında gerçekleştirilen paneller dizisi, kentsel dönüşüm sürecini İstanbul özelinde irdeleyen, farklı bakış açılarını bir araya
getirerek verimli bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyor. Daha önce ‘Tarihi Yarımada’nın Korunması
ve Emek Sineması’ nın ele alındığı ‘Nasıl Yapmalı?’
dizisinin üçüncüsünde ‘Taksim Meydanı’ ele alındı.
Panelde kent üzerine tartışmaları derinleştirmek üzere
karar vericiler, yerel yöneticiler, uzmanlar, sivil toplum
ve gönüllü kuruluş üyeleri, meslek odası temsilcileri ve
akademisyenler bir araya geldi.
Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Radyo
TV Teknolojisi Program Başkanı Öğretim Görevlisi
Zeynep Üstünipek’in yazıp yönettiği ve aynı bölüm
öğretim görevlilerinden Burak Kum’un yapım sonrası çalışmalarını yürüttüğü, Öğretim Görevlisi Mustafa
Kemal Korkmaz’ın da görüntü yönetmenliğini yaptığı
‘Saklı Bahçede Aşk filmi’ dünyada prestiji ile ön plana
çıkan Kahire Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden
filmler arasında yer aldı.
Susan Main Ses-Beden Atölyesi 1-6 Kasım tarihleri
arasında Sahne Kadir Has’ta yapıldı. Susan Main oyunculukta özgüven, ses kullanımı ve beden ilişkisi üzerine bütün dünyada atölye çalışmaları yapan, Linklater
yönteminin eğitim sertifikası olan bir eğitmen ve aynı
zamanda Hollywood ve Broadway’de ses koçu olarak
çalışıyor. En son çalıştığı kurumlar arasında Actor’s
Studio MFA programı, Academia Silvio D’Amico, Zurich University of the Arts, the Linklater Center for
Voice & Language, New York University, New Actor’s
Workshop, Massachusetts Institute of Technology,
Emerson College, Boston Conservatory ve Larry Singer Studios yer alıyor. Susan Main Ses ve Beden Atölyesi 10-21 Ekim 2012 tarihleri arasında da Kadir Has
Üniversitesi Tiyatro öğrencileri için yapıldı.
Sualtının gizemli dünyasını ilk kez fotoğraflayan sualtı
fotoğraf sanatçılarının ‘1952-2012 Sualtına Işık Tutanlar’ Sergisi, 8 Kasım’da Rezan Has Müzesi’nde açıldı.
Küratörlüğünü Saygun Dura’nın üstlendiği 90’a yakın
sanatçının çalışmalarının yanı sıra sualtı belgesellerinin de gösterileceği sergi 28 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.
Yayın hayatında üçüncü yılına giren Kadir Has
Üniversitesi’nin bilim-sanat-kültür dergisi Panorama
Khas’ın 8. sayısı yayınlandı.
Cibali’nin üniversite; üniversitenin öğrenci ve yerel gazetesi olan Cibali Postası’nın 5. sayısı çıktı.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Kulübü ve Medya Derneği’nin işbirliği ile düzenlediği “Dijitalleşen
Dünyada Fikri Mülkiyet ve Telif: Hak mı Haksızlık
mı?” konulu panel, 20 Aralık perşembe günü 12:3014:00’de Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampüsü Cibali Salonu’nda yapıldı.
Khas İletişim Fakültesi, 20-21 Aralık 2012 tarihlerinde
‘BELAIR’ Film Günleri etkinliği düzenledi. Khas İletişim Fakültesi öğrencisi, genç sanatçı Emre Sağlam’ın
kuratörlüğüyle gerçekleştirilen organizasyon Türk sinemaseverler için bir ilk olma özelliği taşıyor. Etkinlik
kapsamında gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek panellerle dönemin sineması, güncel Türkiye sineması ve
siyaseti ile tartışıldı.
22 yaşındaki Kadir Has Üniversitesi Cibali Postası foto
muhabiri Emircan Kürküt ile 24 yaşındaki amatör fotoğrafçı Gor Kroyan; Türkiye ve Ermenistan arasında
oluşan kırgınlıkların düzeltilmesine bir katkı yapmak
ve benzer olduklarını fotoğraflarla gösterebilmek için
İstanbul ve Yerevan sokaklarında üç gün boyunca
günlük hayatı fotoğrafladılar. İstanbul’a gelen sergi 20
Aralık’ta Cibali Kampüsü D Blok Hol’de açıldı.
“Her komşunun birbiri üzerinde hakkı vardır”
düşüncesinden yola çıkan ve bulunduğu Cibali ve
çevresinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenen Kadir
Has Üniversitesi, son iki yıldır da bölgede KSS konusunda çalışmalar yapıyordu. KSS’nin üniversite kültürünün temel parçası haline gelmesini amaçlayan
Üniversite, tüm bu çalışmaların yer aldığı ve Türkiye’de
yayınlanan ilk üniversite KSS Raporu olma özelliğine
sahip 2010-2012 Khas KSS Raporu’nu geçtiğimiz eylül
ayında yayınladı. Rapor iki ay sonra Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yerel Ağı
tarafından da ödüllendirildi.
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ve South East
Europe Organization (SEEMO) 3-7 Aralık’ta Cibali
Kampüsü’nde başta Güney Doğu Avrupa bölgesi olmak üzere tüm Avrupa bölgesinden gazeteci, online
gazeteci, blogger, köşe yazarı, iletişimci akademisyenleri bir araya getirdi.
‘KSS Çözümleri Pazaryeri’ Bu Yıl da Khas’da Düzenlendi.Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
(TKSSD) tarafından düzenlenen “KSS Çözümleri
Pazaryeri” etkinliği bu yıl “İşletme 2023; Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk” başlığı
ile 21 Aralık 2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi,
Kadir Has Kampüsü’nde gerçekleşti.
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Bu bir hastalık; virüsün adı

ERASMUS !

Bölümden danışmanlarımın tavsiyesiyle
Erasmus için araştırmalar yapmaya
başlamıştım. İlk duyduğumda
sadece -yurt dışında eğitim- fikri
döndü dolaştı kafamda.

Emre Kara
Bilgisayar Mühendisliği - Lisans Öğrencisi

K

adir Has Üniversitesi’nin çift taraflı anlaşma
yaptığı yurt dışı üniversitelerini incelemeye aldım.
Yapılan yazılı ve sözlü mülakatlardan sonra diğer
arkadaşlarım gibi tercih yapma hakkını kazandım.
Mühendislik öğrencisi olduğumdan aklımda ilk yer
eden okullar Almanya’dakiler oldu. Almanya’nın
başkenti Berlin’i listede görünce parmağım orada
durdu. Seçtiğim okulun adı “HTW BERLIN –
Hochschule für Technik und Wirtschaft”.
Tercihimi yapıp kabul kağıdımı beklemeye
koyuldum. Bu arada pasaport ve vize işlemlerimi
hallettim. Bu masrafları program karşılıyor yani
cebinizden bunlar için para çıkmıyor. Ayrıca
gideceğiniz ülkeye göre belirlenen, kalacağınız
ay sayısına göre hesaplanan hibeyi alıyorsunuz.
Bu miktar Almanya’da ki okullar için aylık 425 €
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olarak belirlenmiş. Hibe miktarı ülkenin yıllık milli
hasılasına göre değişiyor. Örneğin; aylık hibe miktarı
Danimarka’da daha fazla iken Litvanya’da daha azdır.
Bu hibeler Avrupa’da eğitim alacağınız süre içerisindeki
tüm masrafları karşılamaya yetmiyor tabii ki. Ama
kalacak yer, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla
karşılıyor. Kalan masraflar sizin kişisel tercihlerinize
göre değişen daha net belirtmek gerekirse keyfinize
göre harcayacağınız paralardır.
Khas’ta Computer Engineering (Bilgisayar
Mühendisliği) bölümü öğrencisi olmama rağmen;
karşı okuldan -İngilizce olması sebebiyle- International
Business (Uluslararası İşletme) bölümünden dersler
seçtim. Bu gibi durumlarda karşı okuldan alınan
dersler ana üniversitede son sene alınacak olan seçmeli
derslere sayılıyor. Dolayısıyla eğitim döneminden

bir kayıp söz konusu değil. Belli bir zaman sonra
karşı okuldan gelen kabul kağıdıyla artık o okulda
eğitim göreceğiniz resmileşmiş oluyor. Bu kağıdın
gelmesinden sonra yapacağınız tek şey Erasmus
maceranız için her anlamda hazırlanmanızdır.
Berlin’e gelmeden önce aldığım vizenin verdiği
rahatlıkla Avrupa’da; Amsterdam, Rotterdam, Paris,
Köln, Brüksel, Lüksemburg gibi farklı şehirleri
gezmiştim bile. Belirtmem gerekir; bu zamana kadar
gördüğüm şehirleri kıyaslamaya kalkarsam Berlin
açık ara farkla yarışı önde götürür. Çok düzenli, tarihi,
modern ve İstanbul kadar büyük bir şehir. Ulaşım
ağı öylesine rahat ki Berlin tarihinde kaybolan birisi
var deseler inanmam. Şu an hala eğitim dönemi
içerisindeyim ama Berlin, Avrupa’nın en merkez
yerinde olduğundan pek çok şehri gezmek kolay,
ucuz ve keyifli bir hale geliyor. Buraya geldikten
sonra Kopenhag, Hamburg, Dresden, Brugge gibi

birbirinden harika şehirler gezme şansını yakaladım.
Daha önümde hali hazırda duran Barselona, Prag,
Milano, Venedik, Budapeşte, Varşova, Krakow biletleri
var. Üstelik bu geziler benim okulumu engellemiyor.
Çünkü haftada 3 gün dersim var ve kalan her gün
benim fırsatım demek. Peki sadece bu harika şehirleri
görmek mi Erasmus’un artısı? Sizinde içinizden
geçtiğini tahmin ettiğim şekilde HAYIR! Benim
seçtiğim okulun en güzel yanlarından birisi de bu
dönem 200 değişim öğrencisinin olması. Avrupa’nın
her ülkesinden neredeyse her şehrinden birisi
var. İleride bir daha görüşemeyecek bile olsak sıkı
arkadaşlıklarımız oldu burada. Birbirimizle sürekli
olarak İngilizce konuşmak durumunda olduğumuzdan
belki de bir daha elde edemeyeceğimiz yabancı dil
geliştirme fırsatını yakaladık. Ayrıca Almanca’ya
sağlam bir başlangıç yapmış olduk. Hayatımda yeri
ayrı, unutulmaz diyebileceğim ayları yaşamış oldum.

Erasmus döneminde her gün “iyi ki geldim” diyorum. Bu bir virüs gibi ve
her geçen gün daha da büyüyerek yayılıyor. Bitmesine az bir zaman kaldı
ve şimdiden içim çok buruk. Evet bir yandan Türkiye’de çok sevdiğim okulum
Khas’a yeniden kavuşacak olmanın verdiği o heyecan var. İşte o her şeyi
güzelleştiriyor. Buranın kazandırdığı en en en önemli deneyim nedir biliyor
musunuz? Dünyanın başka bir tarafında kendi kültürünüzden uzak, başlarda
kimsesiz, yani sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. İşte bu süreci sağlıklı atlatan
insanın dünyada göğüs geremeyeceği hiç bir şey olamaz. Erasmus’ta bulunanlar
bu demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır eminim ve sonraki dönemler gidecek
olan arkadaşlar bunu farkedeceklerdir. Benim tavsiyem, Üniversite erasmus
olmadan hep bir eksik! Elinizi çabuk tutun ve fırsatınızı değerlendirin.
ŞUBAT 2013 | BİZEHAS 9

Kadir Has Üniversitesi Dağcılık Kulübü

KHASDAK
Kazım Karakadıoğlu
Tiyatro - Lisans Öğrencisi

2005 yılında, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Ayten Görgün Smith
tarafından kurulmuş olan Kadir Has Üniversitesi Dağcılık Kulübü,
kurulduğu zamandan bugüne aktif olarak faaliyet göstermektedir.
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K

ulübümüzün kurucu üyesi olan Özgür Yusuf
Köseoğlu 2006-2011 yılları arasında başkanlığını
yapmış, 2011 yılında başkanlık görevini Ayşenur
Hazar devralmıştır.
Daha çok eğitim vermeye dayalı olan kulübümüz,
kurulduğu günden bugüne kadar 8 ayrı dağda zirve
yapmıştır. Kulüp olarak verilen eğitimler, üniversitenin
desteğiyle pratiğe dökülmektedir. Alpinizmden
dışında, kaya tırmanışı da yapan kulübümüz, bu
konu hakkında da eğitimleri kendi bünyesinde ki
eğitimciler tarafından sağlamaktadır. Kaya tırmanış
eğitimlerimiz, üniversitemizin bize sağlamış olduğu
yapay duvarımızda verilmektedir. Mümkün olduğu
kadar üç haftada bir faaliyet yapmakta olan kulübümüz
2012 yılının ilk faaliyetini 10 Kasım’da, Atatürk’ü Anma

Tırmanışı; 2587 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı’nda
yapıldı. Temel kamp eğitimini de Ilgaz Dağı’nda
başarıyla tamamlandı. Alpinizm ve kaya tırmanışı
dışında, ip inişi eğitimi de veren kulübümüz, bu yılın
ip inişini üniversitemizin B Blok dördüncü katından
aşağı inerek gerçekleştirdi. Kulübümüze kayıt olmayan
fakat okuyan Kadir Has Üniversitesi öğrencilere de, bu
eğlenceli imkanı vermekteyiz. Eğlenmeyi ve biraz da
olsa okulun monoton havasından uzaklaşmayı amaç
edinmiş olan kulübümüz geçen yıl Ilgaz, Erciyes,
Uludağ, Kazdağları ve Aladağlar olmak üzere beş
farklı dağda zirve ayrıca Ballı Kayalar ve Sakarya’da
da iki ayrı faaliyet yapmıştır. Eğlenmek ve adrenalin
yaşamak isteyen bütün arkadaşlarımızı kulübümüze
beklemekteyiz.
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DOĞADA BULUNMAK,
DAĞCI OLMAK
Ozan Yarlıgan
Elektronik Mühendisliği - Lisans Öğrencisi

Türkiye’de insanların doğa aktiviteleri konusunda neredeyse hiç
bilgisi yok. Bilgisi olanlar ise sadece yaz tatillerinde bir değişiklik
olması amacıyla; scuba-diving, wind surfing, trekking vb. etkinlikleri
yaparlar. Yaşam şeklinin ve şehir yaşamının getirisi olarak, yetişen
yeni nesil de doğadan kopuk bir yaşam sürmeye başlıyor. Doğada
olmadan, doğadaki yaşamı ve doğanın sunduğu nimetleri
öğrenmeden ilerleyen insanoğlu, kendine daha kaliteli robotsal
hayatlar hazırlıyor.
Dağcılık denince, her insanın aklına farklı farklı
şeyler gelir. Nasıl dağa çıkıldığından, orada ne yiyip
ne içildiğinden ya da orada tuvalet ihtiyacının nasıl
giderileceği gibi bin bir çeşit soruyla karşılaşıyoruz. Bir
bakıma doğa ile iç içe olmak, doğduğumuz andan beri
hepimizin içinde olan bir dürtüdür; ama şehir hayatı
bu dürtüyü yerle bir etmiştir.

Zirveye çıkınca ne oluyor?

Fiziksel olarak hiç bir şey olmuyor hatta çok
yoruluyorsunuz ve yıpranıyorsunuz. Fakat ruhsal
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ve zihinsel olarak siz ve grup arkadaşlarınız o dağı
yenmiş oluyorsunuz Tabii ki her dağa çıktığınızda
zirve yapamazsınız. Örn; 10 Kasım 2012 Ilgaz
Dağı ATATÜRK’ü Anma ve Eğitim Tırmanışı‘nda
‘KHASDAK’ olarak pazar günü zirve yapmadan kamp
alanından geri dönmek zorunda kaldık çünkü 120 km
hızdan fazla esen tipiyle karışık bir rüzgar vardı ve iki
tane çadırımızın polü (çadırı ayakta tutmaya yarayan
çubuk) kırıldı. Yani zihinsel ve ruhsal olarak o gün
Ilgaz Dağı’na yenildik, bizi alt etti.

Nerelere “dağ” denir?

Orman sınırının bittiği yerde dağ başlar. Ülkemizde
orman sınırının yaklaşık 2000 metrede olduğunu
düşünürsek, 2000 metrenin üstündeki bölgelere
dağ ve bu bölgelerde yapılan teknik veya yürüyüş
faaliyetlerine de dağcılık diyebiliriz. Dağcılık ise
kendi arasında kategorilere ayrılır. Günümüzde 3 ana
çeşitten söz etmek mümkün. Yaz/Kış dağcılığı, Kaya/
Sportif tırmanış ve yapay tırmanış. Yaz/kış dağcılığı
yılın istenilen bir zamanı, kamp yüküyle beraber
belli bir noktaya çıkılıp orada kamp kurulması ve
sonrasında daha önceden belirlenmiş rotayı kullanarak zirve yapılmasından oluşan aktivitedir. Kaya/
sportif tırmanış ise genelde açılmış belli başlı rotaları
kullanarak kaya tırmanışı yapmakla ilgilidir. En az
iki kişi olması gerekir ve biri tırmanırken diğer kişi
tırmananın emniyetini sağlar. Kaya tırmanışında kol
kaslarından çok teknik önemlidir. Eğer tırmanıcı
teknik bilirse, kol kaslarına minimum yük bindirerek
rahat bir şekilde tırmanabilir. Yapay tırmanış ise kaya
tırmanışına yeni başlayanlar için ve kış mevsiminde
kaya tırmanışı yapmak için birebirdir. Ayrıca yapay
tırmanış doğaya gitmeden, şehrin ortasında bile
tırmanıcılara tırmanma ve antrenman yapma olanağı
sağlar. Ayrıca, seyircisiz ve yarışmasız olan dağcılık
sporu, yapay tırmanış duvarları sayesinde artık sportif
rekâbet ortamına da kavuşmuş oldu. Hatta yakın bir
zamanda sportif yapay tırmanış olimpik bir spor dalı
olarak olimpiyat oyunlarına da katılacaktır.
Dağcılıkta risk faktörü yoktur demek yanlış olur
ama dağcılar da dağcılık riskli demekten kaçınırlar.
Eğer dağcı ne yaptığını bilirse ve iyi bir eğitim
almışsa oluşabilecek riskleri önceden fark eder ve
bunlar için önlem alır. Örnek verirsek 10 kasım Ilgaz
tırmanışındaki fırtınada zirve yapmaya çalışsaydık
grupta bulunan dağcılardan en az biri ciddi bir
şekilde yaralanabilir hatta bu tırmanış ölümle bile
sonuçlanabilirdi. Dağcılık, bir takım teorik ve pratik
eğitimler alındıktan sonra yapılmalı ve mutlaka bu
sporda tecrübeli olan kişilerin rehberliğinde eğitimler
verilmelidir.
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KIŞ TATİLİNİZİ

NASIL DEĞERLENDİRECEKSİNİZ?

Evin rahatında internet başında kalıp sosyal ağlarda takılmak,
nostalji olsun diye soba yerine ızgarada kestane pişirmek,
televizyon başında patlamış mısır ile film izlemek, kar yağarsa
kardan adam yapmak, arkadaşlar ile buluşup alışveriş
merkezlerine ya da kafelere gitmek… Ama tüm bu gündelik
aktivitelerin dışında yapılacak şeyler de var!
Esra Kantarcı
Hukuk - Lisans Öğrencisi

1- Kar Tatili

Kayak, snowboard, kızak, buz pateni, kar
motorsikleti gibi spor faaliyetleri mi yapmak
istiyorsunuz?
A) Bursa – Uludağ Kayak Merkezi
Türkiye çapındaki istatistiklere göre en çok tercih
edilen, zaten en fazla kapasiteye de sahip olan kayak
merkezimiz Uludağ’da.
27 adet konaklama tesisi olan (12 kamuya ait, 15
özel müesseseye) teleferik, telesiyej, teleski hatları
da yeterli miktarda var). Sadece manzara için bile
gidilebilen yerlerden biri. Öğretmenler, eğitmenler,
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alışveriş merkezleri ile en gelişmiş kış merkezi Uludağ’ı
öneriyoruz. Belli başlı otellerde yüzme havuzundan
buz patenine birçok aktivite de mevcuttur diyor, iyi
eğlenceler diliyoruz.
B) Bolu - Kartalkaya Kayak Merkezi
Uludağ en çok tercih edilen kış tatil merkezi
olmasına rağmen, oylama noktasına en yüksek
puanı alan merkez Kartalkaya! İstanbul’a yakınlık
konusundan daha rahat, ancak konfor açısından
Uludağ’dan düşüklüğü ile internet ortamında yer alan
eleştiriler var.
Zirvenin 2200m olduğu Kartalkaya’da; 5 otel, 6
teleski, 2 telesiyej, 32 kayak pisti ve 19 lift bulunuyor.

Burayı tercih edenler genelde Bolu’nun karakteristik
özelliği olan mangal zevkini de unutmuyor.
C) Kars – Sarıkamış Kayak Merkezi
Profesyonel olarak kayak tutkunuzsa, ekşisözlük.
com’daki yazarlara göre, en güzel merkez burasıdır.
Orman içinde kayak şansı ve karakteristik kristal
karı ile “muhteşem” olarak nitelendiriliyor.
Ancak Uludağ’daki yumuşak soğuğa değil, sert
ve keskin havaya hazır olmanız konusunda da
uyarılıyorsunuz.
Sarıkamış’ın sarıçam ormanları içerisinde 21002634m yükseklikte, 12 kilometreyi bulan 5 etaplı
bir pisti, 2 adet telesiyeji, 1 teleski tesisi vardır.
Kars havaalanına 40 dakika, Erzurum havaalanına
90 dakika uzaklıktadır. Snowboard için dünyada
ikinci, Türkiye’de birinci sıradaki pist olduğu
söyleniyor. Sarıçam ormanları sayesinde rüzgara
karşı da korunaklı olduğu da belirtiliyor.
D) Antalya – Saklıkent Beydağları
Antalya’da hem sıcak hem soğuk bir deneyime
ne dersiniz? Antalya’ya 50 km mesafede, bir buçuk
saat uzaklıkta, konaklama ve restoran-kafeterya
seçenekleri de mevcuttur. Yani sırf kayak için değil,
Antalya’da Akdeniz ikliminin kışını yaşarken böyle
bir seçeneğinizin olduğu da aklınızda bulunsun.
E) Erzurum
Aralık ile mayıs ayları arasında en ideal
sezonunu yaşayan Palandöken Kayak Merkezi’nde
kar kalınlığı 60 ila 120 cm arasındadır. Aralık
başlarında toz kar varken, mevsim sonunda ıslak
kar olacaktır. Erzurum’a on dakikalık mesafedir
ve 15 değişik pisti (İki tanesi tescilli Slalom-Büyük
Slalom yarışmaları için) bulunur. Her seviyeye
uygun seçenekleri vardır. Ancak Palandöken’de
kalırsanız, aktiviteleriniz sınırlıdır. Hem kış tatili
hem kültür turizmi yapmak için alternatiflerimiz
var.
Saltuklu Devleti zamanının sekizgen mimari
eserlerini, üç kümbetleri gezebilirsiniz. Bir
heyelan sonucu oluşmuş Asya ve Avrupa’nın en
yüksek şelalesine, Tortum Şelalesi’ne gidip üstteki
gökkuşağının fotoğraflarını çekebilirsiniz, mesire
yerlerinde piknik yapabilirsiniz (gerçi kış tatilinde
soğuktan donmak istiyorsanız bu güzel bir yöntem;
pikniği es geçin bence). Erzurum’a özgü oltu
taşından yapılmış bir kolye ya da tesbih alıp hediye
edebilirsiniz sevdiklerinize. Narman Peribacaları’nı
da karayolu üzerinde görebilirsiniz.
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Ayder Yaylası

2-Sıcağı Sevenlere

“Ben sıcakkanlı bir insanım bu soğuklar
beni bozar” diyorsanız, termal kaplıcaları, spa
merkezlerini, tüm dönem ders çalışıp oturmaktan
sırtınız
ağrımış,
gerginlikten
boynunuzu
kütürdettiğiniz için boyun ağrılarınız başlamış,
akne sorunlarınızdan gına gelmiş ya da sırf
arkadaşlarınızla/ailenizle kış tatilini beraber
geçirmek için neden arıyorsanız en güzel yöntem:
Kaplıca!
16 BİZEHAS | ŞUBAT
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Her ne kadar Rize özellikle kaplıcası ile
bilinmiyorsa da, kış turizmi olarak ideal bir
alternatif. Neler yapılabilir? Rize, Çamlıhemşin’in
19 km uzağında Ayder Yaylası bulunuyor. 50 °C
sıcaklıktaki su ile, ağrılarınıza, cilt hastalıklarınıza
iyi gelecek Ayder Kaplıcası’na gidebilirsiniz.
Şelaleleri gezebilir, Yukarı Kavrun’a gidip buzul
gölleri gezebilir, hazır gelmişken Çat Vadisi ve
Zil Kale’ye de uğrayıp kültür turizmini de aradan
çıkarmış olursunuz.

Ağva

3- İstanbul Sevdalısı

İstanbul’dan
ayrılamıyorum
ve
ailemi,
arkadaşlarımı,
kedimi,
köpeğimi,
kuşumu
bırakamıyorum diyenlere geliyor bu başlık.
A) Ağva ve Şile
Hemen İstanbul’a bitişik bir yer Ağva. Birkaç
saat uzaklıkta ve acil bir durumda İstanbul’a geri
dönebilmenizde sıkıntı yok. Hatta Üsküdar’dan her saat
başı otobüs kalkıyor buraya. Hitit Uygarlığı’na kadar
uzanan bir geçmişi var Ağva’nın. Yemyeşil ve huzur
dolu Göksu Nehri ya da Ağva’ya 15 dakika mesafede
bulunan Kadırga ve Kilimli Koyları durağınız olabilir.
Hatta ailenizi arkadaşlarınızı kapıp buraya getirin ve
balıklar bahane, sükunet şahane diyin! –Konaklama
imkanları da mevcuttur tabii. Fiyatlar 25 TL ile 195
TL arasında değişiyor.
Şile’ye de Üsküdar’dan saat başı otobüs kalkıyor.
Şile’nin özelliği ise, ATV keyfinden geliyor. Özellikle
sonbahar ve kış döneminde, yağmurlu- çamurlu
sezonda tutkunu olabilirsiniz. Birçok otelde kapalı
yüzme havuzları da bulunuyor.
B) Kıyıköy
Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki 2 durağından

biridir. Kalkan balıklarını 15-25 lira arası sattıklarını
söylersek balık turizmi yapabileceğinizi düşünüyorum.
Sahili sakin ve sessizdir. İstanbul’a Otogar’dan iki
buçuk saat sürüyor. Dünya’nın en eski taş oyma
manastırı olan, Aya Nikola Manastırı da buradadır.
C) İstanbul
Kültür sanat aktivitelerine katılabilirsiniz,
tiyatroları izleyebilir, atölyelere girebilirsiniz.
Gönüllü çalışmalara katılabilirsiniz. Sergi ve müze
gezebilirsiniz. Ya da artık alışveriş merkezleri artık
sadece alışveriş odaklı değil. Forum İstanbul’a gidip
arcade salonunda arkadaşlarınızla eğlenebilir, dans
yarışması yapabilirsiniz. Ya da en üst katındaki
çok güzel ayarlanmış Jurassic Park’ı gezebilirsiniz.
Türkiye’nin ilk uzay temalı alışveriş merkezi
olduğu söylenen, Beylikdüzü’ndeki Marmara Park’ı
gezebilirsiniz. Torium alışveriş merkezinde yaz kış
demeden kayak-kızak-kardan adam yapılabilinecek
suni kar merkezi Snowpark bulunuyor. En olmadı
Taksim’de sıcak çikolata keyfi yapabilirsiniz Ja’dore
ve benzeri yerlerde. Bu gibi seçenekleri de gözden
kaçırmamak lazım. Gerçi siz her türlü eğlenecek bir
şey bulursunuz İstanbul’da. Yelpaze geniş.
Ama şimdiden iyi eğlenceler!

Şile
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KÜLTÜR TURLARI

Kübra Yolgösteren
Reklamcılık - Lisans Öğrencisi

İSTANBUL KÜLTÜR TURLARI
İLE KEŞFEDİLİYOR
Son yıllarda İstanbul’un uluslararası bir finanskültür ve turizm merkezi olarak gündemde olması,
televizyon kanallarındaki İstanbul temalı diziler ve
fotoğraf çekimlerinin dijital makineler sayesinde
kolaylaşması kültür turlarının da cazibesini
artırmaktadır. İstanbul’da bulunan acentaların
düzenledikleri kültür turlarına yurtdışından gelen
turistlerin yanı sıra, yerli turistler de rağbet ediyor.
İstanbul kültür turlarında en çok tercih edilen
bölgelerin başında Balat, Galata, Fener, Eminönü
ve Sultanahmet geliyor. Kültür turlarında ağırlıklı
olarak turistlerin görmek istedikleri tarihi mekanların
başında ise Kariye Müzesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya
Müzesi gibi tarihi mekanlar geliyor. İstanbul’da sadece
kara yoluyla yapılan turlar değil, özel boğaz turları da
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büyük ilgi görüyor.

TURİSTLERİN TURLARA
KATILMA ORANI %80
İstanbul tarihsel yapıların yenileriyle buluştuğu
bir şehirdir. Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada
bulunduğu, birçok medeniyete ev sahipliği yapan
İstanbul; gerek yurtdışından gerek ise yurtiçinden
gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği illerden
birisidir. “İstanbul’a gelen turistlerin %80’i turlara
katılmaktadır” diyen Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB) Kültür Komitesi Genel Sekreteri
Nadir Uzun, bunu artan dizi sektörüne bağlıyor.
Örneğin Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Topkapı
Saray’ının ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olması
bunun bir göstergesi.

DİZİLER ETKİLİ OLDU
İstanbul’da kültür turlarının gelişmesinde en
önemli etken son on yılda gelişen dizi sektörü oldu.
Yedi Tepe İstanbul, Acı Hayat, Çemberimde Gül
Oya, Ezel, Bir Çocuk Sevdim ve İffet dizileri Balat
ve çevresinde geçen dizilerin bir kısmı. Hafızalardan
silinmeyen İkinci Bahar’ın odak noktası ise Samatya
(Kocamustafapaşa) idi. Bu dizileri ilerleyen yıllarda,
Bir İstanbul Masalı, ağırlıklı olarak Büyükada’da geçen
Hatırla Sevgili ve benzeri diziler izledi. Öyle Bir Geçer
Zamanki, Suskunlar, Kötü Yol, Huzur Sokağı ve Ağır
Roman gibi dizilere de Balat ev sahipliği yapıyor. Bu
nedenle Balat, kültür turlarının en çok tercih edilen
bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Muhteşem Yüzyıl dizisinin de kültür turlarına
etkisi oldukça fazladır. Dizinin yurtdışında da yayın
hayatına başlamasından sonra Topkapı Sarayı ve
özellikle Harem Dairesi’ne, Ayasofya’ya, Yerebatan
Sarnıcı’na, Sultanahmet’e ilgi oldukça artmıştır. Tur
acentaları özellikle tarihi dizilerin çekildiği yerler için
özel turlar düzenlemektedirler.
Folklorik Turizm Acente Sahibi Fikri Özdemir
dizi filmlerin kültür turlarına etkisi konusunda,
“Televizyonlardaki gezi ve çevreyi tanıtıcı yayınlar
ile diziler, tarih programlarının sayısının artması
İstanbul kültür turlarına olan ilgiyi günden güne
artırıyor” diyor. Bu arada yurtdışına ihraç edilen Türk
dizileri sayesinde özellikle Ortadoğu ülkelerinden
gelen turistler de bu turlara özellikle ilgi göstermeye
başladılar.

FOTOĞRAFÇILIK GELİŞTİ
Fotoğraf tutkunları yeni yerler keşfetmek, farklı
kareler bulmak ve çekmek için kültür turlarına ilgi
gösteriyor. Yaygınlaşan fotoğrafçılığın turlar üzerinde
etkisi olduğunu düşünen Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği Başkan’ı Başaran Ulusoy; “Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Örgütü’nün 2011 yılı verilerine
göre Türkiye, uluslararası turist gelişleri itibariyle
dünyada 6’ıncı, turizm gelirleri itibariyle 11’inci
sırada yer almıştır. Yani Turizm açısından Türkiye,
Dünya’nın ana oyuncularından biri konumdadır.
Bu noktaya gelmesine bir nebze olsa fotoğrafçılığın
yaygınlaşmasının etkisinin olduğu kanaatindeyiz”
dedi. Amatör fotoğrafçılar çektikleri fotoğrafları
çevreleri, sosyal paylaşım ağları ve bloglarda paylaşarak
Türkiye’yi dünyaya tanıtmaktadırlar.

KAÇAK TURLAR

Yasal kaydı olmayan kişi ve firmalar tarafından
düzenlenen kaçak turlar turizm sektörünün kanayan
yarası. Yaz tatilinde turlara olan ilginin artmasına
paralel olarak kaçak turlarda da artış görülmektedir.
Fotoğrafçılarında kaçak turlara katılarak turları
olumsuz yönde etkilediğini düşünen Folklorik Turizm
Acente Sahibi Fikri Özdemir “Fotoğrafçılar bir kulübe
dahil olup, turlar yerine kulüp tarafından organize
edilen 1618 sayılı seyahat acenteliği yasasına aykırı
şekilde düzenlenen kaçak turlara dahil olmaktalar.
Buda fotoğrafçılığın getirdiği gezme alışkanlığının
seyahat acentalarına fayda olarak yansımasına engel
oluyor.” dedi.
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SEKTÖR NE İSTİYOR
Farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesini
sağlayan, yeni bilgiler edinmek, geçmişi araştırmak,
sanat ve kültür alanındaki festivallere katılmak
amacıyla yapılan kültür turları gezip görmenin dışında
kişisel gelişim ve genel kültürün artmasında da önemli
bir etkiye sahiptir. TÜRSAB Başkan’ı Başaran Ulusoy
“Kültür turizmine katılan ziyaretçiler genellikle ziyaret

ettikleri kültüre daha fazla sempati duymaya başlarlar”
diyor. Kültür turlarının önünü tıkayan en önemli
etkenin kaçak turlar kadar akaryakıt zamlarının da
olduğunu düşünen Folklorik Turizm Acente Sahibi
Fikri Özdemir “Denizcilik ve Hava taşımacılığında
yapıldığı gibi turizm sektörüne de indirimli akaryakıt
olanağı sunulması sektöre çok önemli bir hareketlilik
getirecektir.” diyor.

HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
1998 yılında yapımına başlanan TaksimYenikapı metro hattının bir parçası olan Haliç
Metro Geçiş Köprüsü’nün Ocak 2013 yılında
tamamlanması planlanıyor. Hacıosman’dan
metroya binen yolcular Yenikapı İstasyonuna
kadar gidebilecekler. Yenikapı istasyonundan
Marmaray’la Kadıköy-Kartal, BakırköyAtatürk
Havalimanı
veya
BağcılarOlimpiyatköyü-Başakşehir’e kısa sürede
ulaşabilecekler. Köprü deniz üzerinde 480,
kara üstünde 500 metre uzunluğunda. Hem
Anadolu hem Avrupa yakasında yer alan
istasyon girişlerin de engelli ve yaşlılar için
asansörler, yürüyen merdivenler mevcut.
UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından
onaylanan Haliç istasyonu her iki yakadaki
tarihi yapılarını korumak amacıyla Koruma Kurulu kararı ile deniz ortasında projelendiriliyor.

MARMARAY PROJESİ
Avrupa ve Anadolu yakasındaki
demiryolu hatları, İstanbul Boğazı’nın
altından geçecek olan bir demiryolu
bağlantısı ile birbirine bağlanacaktır. 30 Eylül
2013’te açılacak proje Türkiye’de ilk olması ve
İstanbul içi ulaşımı daha da kolaylaştıracağı
için merakla bekleniyor. Marmaray Projesi
sadece ulaşım açısından değil, İstanbul’un
gizli kalmış tarihini açığa çıkarması açısından
da çok önemli. 2004 yılında çalışma
sırasında Yenikapı-Üsküdar’da Bizans ve
neolitik dönemlere ait kalıntılara rastlandı.
Marmaray Projesi inşaat çalışmaları ile
birlikte İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı
arkeologların kazı çalışmalarına devam
ediliyor. Marmaray Projesi ulaşım kolaylığı sağlayacağı kadar eski yaşam izlerini ortaya çıkarması sonucunda
özellikle en büyük metropollerden biri olan İstanbul için büyük önem taşıyor.
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3. KÖPRÜ
İstanbul
Boğazı’nda
Garipçe-Poyrazköy
arasına
yapılacak 3. Köprünün ilk
sondajı Eylül ayında başladı.
Avrupa Yakası’nda 24, Anadolu
Yakası’nda 24 sondaj olmak
üzere toplam 48 sondaj
yapılarak örnekler alınacak. 3.
köprü ve bağlantı yollarının
tamamı için 1.5 milyon ağaç
kesilecek. İstanbul ulaşımını
kolaylaştırmak
amacıyla
yapılan köprünün 2015 yılında
tamamlanması
bekleniyor.
İstanbul’un 3. Boğaz Köprüsü
toplam 1875 metre uzunluğunda
olacak.

TAKSİM YAYALAŞTIRMA PROJESİ
Taksim Meydanı yayalaştırma
projesi uzun zamandır tartışılan
en önemli konulardan biri.
Taksim,
meydan
olma
özelliğinden çok diğer semtlere
gidiş-gelişlerde
önemli
bir
aktarma
görevindedir.
Geçtiğimiz
sene
Başbakan
Recep
Tayyip
Erdoğan
Meydan’a yapılacak değişimden
bahsetmişti ve Topçu Kışlasının
mevcut Taksim Gezi Parkı’nın
yerine yapılacağını ifade etmişti,
proje İBB Meclisinde oy birliğiyle
kabul edildi ve Anıtlar Yüksek
Kurulundan geçti.
Projenin detaylarına göre; Tarlabaşı ve Talimhane yollarının birleşmesi sağlanacak. Otobüs durakları ve yollar
meydan altından geçirilerek yer altındaki duraklardan meydana çıkış merdivenlerle sağlanacak. Yıkılan Topçu
Kışlası tekrardan Gezi Parkı’nın yerine yapılıp 3 katlı olarak projelendirilecek. Projeye göre bu kışla kültür merkezi
ve sanat galerisi olarak hizmet verecek.
Yapılan ve yapılması planlanan tüm çalışmalar ile İstanbul geniş ve daha hızlı bir ulaşım ağına
kavuşmuş olacaktır. Özellikle Marmaray Projesi, İstanbul’a ayrı bir sükse kazandıracaktır. Yine Taksim’in
yayalaştırılması da araç trafiğinin ve gürültüsünün ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu proje
tamamlandığında İstanbul’un kalbi, turistlerin dinlenmek ve eğlenmek için uğrak mekanı olan en önemli
mekanlardan biri olan Taksim ayrı bir cazibe merkezi haline gelecektir. İyisi mi siz bu projelerin bitmesini
beklemeden, bir bilet alın ve kültür turlarına katılarak İstanbul’u keşfe başlayın.
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Tarihin Güzellik Abidesi:

TARİHİ
YARIMADA

Hiç şüphe yok ki İstanbul denilince akla ilk, tarihi yarımada
gelir. Gerek Bizans kalıntıları gerekse Osmanlı yapıtları;
gezilmeye, görülmeye değer eserlerdir. Belki tarihin dili yok ama
kuşaktan kuşağa aktarılmış bu nadide eserler bizlere varlıklarıyla
her şeyi anlatmaktadır.

B

Kübra Çakır
Reklamcılık - Lisans Öğrencisi

uram buram tarih kokan yarımada da kendinizi
kaybetmek istiyorsanız, şimdiden plan yapmaya
başlayabilirsiniz. Gezi gününüzü kararlaştırdıktan
sonra tek ihtiyacınız olan şey önceden yapılmış bir gezi
planı ve müze karttır. Tarihi yarımadayı gezerken müze
kart ile Yerebatan Sarnıcı hariç kültür bakanlığına
bağlı tüm müzelerde rahatlıkla gezebilirsiniz. Yalnız
bilmeniz gereken en önemli nokta ise ne yazık ki gezi
planınızı bir günlük planladıysanız yarımadanın her
karışını gezmeniz pek mümkün değildir. Bu yüzden
en az iki gün gerekmektedir.
İki günlük gezi planı için olmazsa olmaz
mekanlar:
• Gülhane parkı
• Arkeoloji müzesi
• Yerebatan sarnıcı
• Ayasofya
• Sultan Ahmet Cami
• Hipodrom
• Türk ve İslam Eserleri müzesi
• Topkapı Sarayı
• Kumkapı - Yenikapı
Kızkulesi’nin eşsiz güzelliği karşısında kahvaltımızı
yaptıktan sonra Üsküdar vapuruyla Eminönü’ne
geçerek gezimizin ilk gününe başlıyoruz. Öncelikle
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Eminönü’nden tramvayla Gülhane parkına gidebiliriz
fakat hediyelik eşya dükkanlarını gezmeden olmaz
diyenlerdenseniz tramvaya binmek yerine yürüyerek
Gülhane parkına geçmenizi tavsiye ederim. Bunun
yanı sıra, Gülhane parkı doğa fotoğrafı çekmeyi
sevenler için birebirdir. Gerek parktaki yürüme yolu
boyunca sıralanmış ağaçlar gerekse çay bahçelerinin
muhteşem boğaz manzarası şehrin gürültüsünden kısa
süreli de olsa sizi uzaklaştıracaktır. Boğaz manzarası
eşliğinde çayınızı yudumlarken de ikinci durağımız
olan Arkeoloji müzesini unutmamanızı dileriz. Zira
sizi orada üç ayrı bina beklemektedir.
Gezimizin ikinci durağı olan Arkeoloji müzesi
tarih öncesi ve sonrası dönemlere ilgi duyanların
kaçırmak istemeyeceği eserlerle doludur. Bu eserler
arasında Kadeş antlaşması, İskender lahdi, İstanbul
Marmaray kazı çalışmaları ve mumyalar gibi birçok
nadide eser vardır. Kısacası müze Doğudan Batıya
birçok medeniyete ait esere ev sahipliği yapmaktadır.
Müze 13 Haziran 1891 yılında ressam ve müzeci
Osman Hamdi Bey tarafından İmparatorluk müzesi
olarak kurulmuştur. Arkeoloji Müzesi’nin bahçesine
girdiğimizde bizi üç bina karşılar Arkeoloji Müzesi,
Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Her
bir binada farklı bir döneme tanıklık ederken tarihin
tozlu sayfalarında kaybolabilirsiniz.

Arkeoloji Müzesi’nin ardından Sultan Ahmet
meydanına doğru çıkarken sağ tarafta bizleri
karşılayan Yerebatan Sarnıcına uğrayabilirsiniz.
Yerebatan Sarnıcı, M.S 542 yılında Bizans İmparatoru
I. Justinianus tarafından Büyük Saray’ın su ihtiyacını
karşılamak üzere yaptırılmıştır. Sarnıçtaki ters başlı
Medusa sütunu hakkında birkaç rivayet vardır. Bu
rivayetler doğrultusunda ters Medusa heykelinin
baktığı her şeyi taşa çevirdiği için Medusa’nın tılsımını
kullanmışlar, böylece taş sütunların yıkılmayacağına
inanmışlardır. Bunun yanı sıra, Medusa sütunun ters
olmasının sebebi ise onu gören insanları bu tılsımdan
korumaktır.
Günün sonuna doğru yaklaşırken Ayasofya
müzesi ve Sultan Ahmet camileriyle gezimize devam
ediyoruz. İlk durağımız Ayasofya müzesi İmparator
Justinianos tarafından yaptırılmıştır. 916 yıl kilise olan
yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından
İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami
olarak kullanılmıştır. Ayasofya müzesindeki mozaikler
duvar sıvalarının dökülmesi sonucu ortaya çıktığı için
müzede maket çalışmalarını görmek mümkün fakat
tarihi dokunun hissedilmesi noktasında Ayasofya

müzesi tarihi yarımadanın en önemli eserlerinden
birisidir. Bir tarafta Byzation kalıntılarına şahit olurken
diğer tarafta Osmanlının izlerini taşıması aslında
İstanbul’un asırlardır ne kadar kaotik yapıda olduğunu
sergilemektedir. Ayasofya müzesinin büyüsünden
daha kurtulamamışken hemen karşısındaki Sultan
Ahmet camisine geçerek maviliğin büyüsünde bir kez
daha yolculuğa çıkabilirsiniz. Yorucu ve keyifli bir
günün ardındansa olmazsa olmaz Sultanahmet köftesi
yiyerek tüm yorgunluğunuzu unutabilirsiniz.
Tarihi yolculuğun ikinci gününde ise güne
hipodrom yani at meydanıyla başlıyoruz. Buradaki
dikilitaşların tılsımıyla geziye başlar başlamaz kendinizi
tekrar tarihin içinde bir yerlerde yaşıyormuşsunuz
gibi hissedebilirsiniz ama at meydanında sizlere
eşlik eden kuşları da unutmayıp muhteşem kareler
yakalayabilirsiniz.
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ünün ikinci durağı ise Türk ve İslam Eserleri
müzesi. Diğer müzelere oranla her ne kadar
uzun bir ismi olsa da çok sade ve küçük bir mekan.
Eğer şansınız varsa özel sergilerden birine de denk
gelebilirsiniz. Müze giriş katında iki ayrı sergi mekanı
barındırmakta. Üst kata çıktığınızda ise Türk ve İslam
Eserleri müzesini gezmeye başlayabilirsiniz. Türk
ve İslam Eserleri bölümünü gezmeyi bitirdiğinizde
bir balkon sizi karşılayacak ve kendinizi yeşillikler
içinde bir verandada bulacaksınız. Merdivenlerden
aşağıya süzülürken Etnografya Müzesi’ne girmeyi es
geçmemenizi dilerim. Binanın alt katında bulunan
Etnografya Müzesi’nde, Türkiye’nin belli bölgelerinin
gündelik hayatlarını anlatan maketler sayesinde kısa
bir Türkiye turu yapmış olacaksınız.
Etnografya Müzesi’nin ardından güne Topkapı
Sarayı ile devam ediyoruz. Saraya Bab-ı Hümayun
kapısından giriş yaptıktan sonra I. Avluda oturmalı mı
yürümeye devam mı etmeli diye ikilemde kalmanız
olasıdır böylesine bir bahçenin içinde. I. Avluya
girdiğinizde ne yazık ki sol tarafınızda kalan Aya İrini,
Darphane-i Amire ve sağınızdaki Maliye Nezareti,
Enderun Hastanesi gibi yapıtları gezmek mümkün
değil. Asıl saraya giriş kapısı olan Babüsselam
kapısından içeri girdiğinizde II. Avluda sol tarafta
bizleri Divan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığı
Kubbealtı karşılar. Sağ tarafta ise saray mutfağı vardır.
Her ne kadar artık mutfağın bacaları tütmese de her

an tütmeye hazırmış hissi uyandırmaktadır. Divan
meydanında ilerlerken bizleri bir sonraki avluya
bağlayan Babüssaade kapısından Enderun avlusuna
geçiş yaparken bambaşka bir dünyaya açılıyormuş
hissi veren Arz odası bizi iç saraya bağlayan bir yapıdır.
Enderun avlusundaki Hazine ve Kutsal Emanetler
bölümleri ise avlunun her daim en yoğun mekanlarıdır.
Bu avludaki en büyük keyif ise ortadaki banklarda yer
bulabilmektir. Hem yorgunluğu atmak hem de çekilen
fotoğrafları kontrol etmek için en güzel yerlerden
biridir. Biraz dinlendikten sonra Sofa-i Hümayun ya da
Mermer Sofa olarak bilenen terasa doğru yol alıyoruz
zira burada en güzel karelerden birini çekmeniz
olasıdır. Burada isterseniz çay veya bir yemek molası
verebilirsiniz. Sarayın IV. Avlusu olan Sofa-i Hümayun
her daim rüzgarlıdır. Bu sayede İstanbul’un en havadar
yerlerindendir. Sofa-i Hümayunda da bir çok köşk ve
oda bulunmaktadır. Özellikle Revan ve Bağdat Köşkleri
konumları itibariyle ön plandadırlar. Tabii İftariye
Kameriyesinden de bahsetmeden geçemeyiz. Her
daim parlayan bu güzel kameriye Ramazan aylarında
da televizyonların baş tacıdır. Topkapı Sarayını
gezerken ne yazık ki her alanını gezemiyoruz. Birçok
bölümü kapalıyken, Harem bölümü içinse ayrı ücret
talep ediyorlar. Yine ne yazık ki Harem bölümünde de
her yeri gezemiyorsunuz ama gezdiğiniz kadarı bile
tarihle iç içe olmanızı sağlıyor ve Haremden çıkmak
istemiyorsunuz.

Artık gezimizin sonuna geldik ve yorulduk
doğrusu. Son durağımız ise Kumkapı veya Yenikapı
seçim sizin. Balık yemeyi seviyorsanız muhteşem
mekanlar sizi bekliyor. Siz siz olun balık yemeden
tarihi yarımadadan ayrılmayı planlamayın.
• İstanbul Arkeoloji Müzesileri
Pazartesi Kapalı
Giriş ücreti 10 tl
• Yerebatan Sarnıcı
Her gün açık
Giriş ücreti 5 tl

• Ayasofya Müzesi
Pazartesi kapalı
Giriş ücreti 25 tl
• Türk ve İslam Eserleri
Pazartesi kapalı
Giriş ücreti 10 tl
• Topkapı Sarayı
Salı kapalı
25 tl
Harem dairesi 15 tl (müze kart geçerli değildir)
• Müze Kart
Tam kart bedeli 30 tl / Öğrenci kart bedeli 15 tl

Margaret
“Saklı Kalmış Bir Öykünün
Tozları”

.
I

Ali Osman Altan
İç Mimarlık - Mezun

ki ayrı tarihçiden okudum Margaret’in hikayesini.
Sonra İstanbul’da karış karış aradım onu ve inanır
mısınız, buldum! Belki tanımak istersiniz diye size de
yazmak istedim… Hani hepimiz gideriz ya Taksim’deki
meşhur kiliseye. Oysa oranın bir adı vardır; St. Antuan
Kilisesi. 1800’lü yılların sonlarında, o kilisenin yerinde
Konkordia Tiyatrosu vardı. Bu tiyatroya dünyanın
çeşitli yerlerinden insanlar gelirdi. İstanbullunun tek
eğlencesi tuluat ve bu tarz eğlencelerdi.
Bir gün Konkordia Tiyatrosu’na Morgan Ailesi
isminde akrobat sirki geldi. Morganlar yetenekli ve
çalışkandılar. Yaptıkları danslar, gösteriler ile herkesi
hayretler içinde bırakıyorlardı. Abdülhamit dönemine
göre epey ilgi çekici şovlardı bunlar. Elbette ki Morgan
Ailesi, Konkordia Tiyatrosu’nda birkaç gün kalmadı.
Uzun süre boyunca gösterilerini seyircilerine sundular.
Her gösterinin ardından halkın arasına karışıp,
hatıra fantezi kartı satan Margaret henüz gençti. Ay
yüzlü, boncuk gözlü güzeller güzeli bir kız. Fiziği
bugünlerde aranan fiziğin çok ötesinde, güzelliği ise
dillere destandı. Bu güzel kız, İstanbul yüksek sosyetesi,
külhanbeyleri ve saray asilzadeleri üçgeninde sıkışıp
kalmıştı.
Dönemin ünlü jurnalcisi ve herkesin nefret ettiği

Fehim Paşa, bir gün Sultan II. Abdülhamit Han’a
gammazlamak üzere av ararken, tuzağına beklenmedik
bir av düşüvermişti. Yoksa ava giderken avlanmış
mıydı bilinmez.
Margaret’i gören ve aşık olan Fehim Paşa, kızı
görmek için sürekli Konkordia Tiyatrosu’na gidiyor ve
ona yanaşmaya çalışıyordu. Fehim Paşa zaten insanları
tehdit etmeye, zenginliğini kullanmaya ve türlü
dolaplar çevirmeye alışıktı. Ne yaptı ne etti, Margaret
onun oldu. Onun oldu derken, öyle evlilik filan değil,
resmen kapatması veyahut kibar deyişle metresi oldu.
O artık Margaret Fehim Paşa idi. Çünkü kadınlara
o dönemde bu şekilde hitap edilirdi. Bu hitap şeklini
sadece kitaplardan bilmiyoruz. Aynı zamanda
Margaret Fehim Paşa birçok fantezi kartpostal da
yayınlamıştı. Peki niçin?
Aynı İmparator II. Justinianus’un karısı, kendisi
ayıcının şarkıcı kızı olan Theodora gibi, sahnelerden
köşklere, saraylara gelmişti. Görgüsüzlük en doğal
hakkıydı. Paris’ten sipariş ettiği, Osmanlı terzilerine
düzelttirdiği, yepyeni modeller yarattığı elbiseleri,
şapkaları, şalları, hotozları sözün kısası tüm giyimi
ile en çok konuşulan bir kişi olmuştu. Bittabi o zaman
televole yahut gazetelerin dedikodu köşeleri yoktu.

M

argaret Fehim Paşa yahut kartların üzerindeki
yazı ile “Margarethe Fehim Pascha” ne giyse
olay oluyor, tüm yüksek sosyete onu takip ediyordu.
Margaret Morgan, ailesi ile geldiği İstanbul’da paşa
eşi olunca ailesini unutuverdi. Büyük ihtimalle abisi
hariç tüm ekip geri döndü. Abisinin dönmeme sebebi

ise çok acıdır. Abisi burada kalır. Genç, güzel bir
çocuktur. Maalesef ki tulumbacı kısmından bir takım
külhanbeyi zorla livata yapmaya zorlar. Hamam oğlanı
olur. Böylelikle Kardeş Morgan İstanbul’un eşcinsel
oyuncağı olur.

ŞUBAT 2013 | BİZEHAS 27

Margaret
günlerini
ailesi
ile
ilgilenmeden, zevk-ü sefa içinde geçirirken
bir olay olur ve hepimizin diline pelesenk
olan şu şarkı ilk defa yazılır…
Hatırla ey peri,
O mesut geceyi,
Çamların altında,
Verdiğin buseyi…
Aslında şarkının orijinali budur.
Hikayemizin buraya kadar olan kısmını
Üstad Reşad Ekrem Koçu bize aktarmıştır.
Bundan sonrasını da Gazeteci Yazar Sayın
Murat Bardakçı’dan dinleyelim:
“Sultan Abdülhamid’in uzun seneler
baş hafiyeliğini yapmış olan Fehim Paşa,
o dönemin en nefret edilen isimlerin ilk
sırasında idi. Çetesi ile beraber menfaat
ve para uğruna yapmadığı kötülük,
bulaşmadığı belâ kalmamış, on binlerce
masumun canını yakmış, nice ocakları
söndürmüş ve “Margaret” adındaki
metresinin bir dediğini iki etmemek
için rüşvet ve vurgunu günlük iş hâline
getirmişti.
Paşa, 1908 Meşrutiyet’inin ilânından
kısa bir müddet önce bazı Avrupalı
tüccarlardan gereğinden fazla ve cebren
komisyon almaya kalkınca, İstanbul’daki
yabancı büyükelçiler Abdülhamid’in

huzuruna çıktılar. “Bu adamdan illâllah
Majeste!” dediler ve hükümdar işin
ciddiyetini fark edip Fehim Paşa’yı
Bursa’ya sürgüne gönderdi.
Derken 1909’un Nisan ayı geldi, 31
Mart isyanından sonra Abdülhamid’in
yakınlarının başlarına büyük dertler
açılmaya başlayınca, Fehim Paşa’yı da bir
korkudur aldı. Bir atlı araba ile Bursa’yı
gizlice terk etti ama Bilecik’e yaklaştığı
sırada tanındı ve galeyana gelen halk
Fehim Paşa’yı önce bir taş yağmuruna
tuttu, sonra da parça parça etti.
Birkaç gün sonra, İstanbul’un eğlence
mekânlarında “Hatırla Margaret o meş’um
geceyi” sözleriyle başlayan yepyeni bir
şarkı işitilir oldu. Eser, Muhlis Sabahaddin
Bey’e aitti; güftede bahsi geçen Margaret,
linç edilen Fehim Paşa’nın meşhur metresi
idi ve şarkının ismi, meşhur olmasından
sonra yayınlanan notasında da “Hatırla
Margaret” diye yazılmıştı.
Aradan seneler geçti, Margaret’ten
bahseden şarkı meşhur bir aşk nağmesine
döndü, sözleri değişip “Hatırla sevgili,
o mes’ud geceyi” hâlini aldı ve notası da
artık bu şekilde yazıldı.

Derken, 1960’taki 27 Mayıs darbesi
geldi ve Başbakan Adnan Menderes
Kütahya’da tevkif edildi. Demokrat Parti
iktidarı Yassıada’ya gönderildi ve 52 sene
öncesinin “Hatırla Margaret”i bu defa
“Hatırla Menderes” halini aldı: “Hatırla
Menderes, o meş’um geceyi / Kütahya
yolunda yediğin silleyi”... Büyük ihtimalle,
İkinci Meşrutiyet günlerini hatırlayan ve
şarkının “Margaret” versiyonunu bilen
birileri, melodiyi bu defa Menderes’e
uyarlamışlardı! Muhlis Sabahaddin Bey’in
bu meşhur Nihavend’i, Adnan Menderes
ile iki bakanının İmralı Adası’nda 1961’de
idam edilmelerinden sonra yeniden zarif
bir aşk şarkısı haline gelebilecekti. ”
Margaret’i her zaman müdavimi
olduğum antikacılarda aramaya çıktım.
Her gittiğim yerde Margaret’i arıyor,
tek tek resim albümlerine bakıyordum.
Özellikle St. Antuan Kilisesi’nin önünden
geçerken, yutamadığım bir şey hissettim
boğazımda. Sanki Margaret Morgan
elinde fantezi kartları ile bana uzanıp “ Bir
tane almaz mıydınız paşam?” diyecekti.
Cebimdeki tüm liraları ona vermeye
hazırdım. Çokta yoktu zaten. Çünkü
antikacıda karşılaştığım fotoğrafını ne
yazık ki satın alamadım.

gözleri, beyaz teni ve hafif karışık saçları
ile güzellik ve masumiyet abidesi gibi
durmaktaydı. Bu şarkı sözleri ona hiç
yakışmıyordu:

hatırla margaret
o meş’um geceyi
bursa yollarında
yediğin tekmeyi
Bir yerlerde olduğunu biliyorum
Margaret, yokluktan gelip, varlık içinde
yüzüp, sonra sefil bir duruma düştüğünü
de biliyorum. Ailenle dünyanın dört bir
yanına dardağan tanesi gibi dağıldığını
da biliyorum. İngiltere’den kalkıp gelerek,
yabancı bir diyarda neler çektiğini
senden başka kimse bilemez, ama acını
anlıyorum. Ancak senden şunu istiyorum,
bize bir yerden gülümse. Boncuk gözlerini
aç, tatlı gülümsemenle herkesi sar. Ben
seni Markiz Pastanesi’nde bekleyip, sana
usulca şu şarkıyı söyleyeceğim:
Beni mecnun ettin
Sende olasın
Aşkımı inkar edersen
Allah’tan bulasın

Ancak onu gördüm. Üzerinde sabahlığa
benzeyen bir elbise vardı. Muhteşem cam
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BİZEHAS
ÖNERİLER
İstanbul rehberinize
dergimizden ekler.
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Pierre Loti / Eyüp
Elma çayı ve nargile

Güllüoğlu / Karaköy
Baklava ve sıcak tatlının adresi

Hacı Bekir Şekercisi / Sirkeci
Enfes lokumlar ve akide şekeri

Kumpirciler / Ortaköy
Kumpir ve kumrunun lezzeti

Ağa Kapısı / Süleymaniye
Aromalı çaylar. Osmanlı Çayı denenmeli

Ja’dore / Beyoğlu
Çikolatanın binbir çeşidi

Boza / Vefa
Boza denince Vefa

Çorlulu Ali Paşa / Beyazıt
Nargile ve elma çayı

Lalezar / Süleymaniye
Nargile ve yaz aylarında açık havada Yeşilçam filmleri

Tarihi Alibaba Lokantası / Kireçburnu
Balık, roka ve soğan. Mezeleri muazzamdır

Tarihi Kireçburnu Fırını / Kireçburnu
Hamur işleri. Acıbadem’in tadına bakılmalı

Fatih Karadeniz Pidecisi / Fatih
Trabzon pidesinin tadı

Cumhuriyet Meyhanesi / Beyoğlu
Mekan tarih kokar. Mezeleri şahanedir, özellikle Fava

Hafız Mustafa / Sultanahmet
Birbirinden lezzetli tatlı çeşitleri

İmparator Vahap / Sirkeci
Kokoreç severlerin vazgeçilmezi

Kadınlar Pazarı / Fatih
Kürt mutfağı özellikle Büryan Kebabı
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Fotoğraf : Umut Yüzgeç
İstanbul - Eskihisar
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MANZARA
FOTOĞRAFÇILIĞI
Fotoğrafa merakım daha çocuk yaşlarda evdeki Sovyet malı Zenit
ile başladı. Kocaman gövdesi ve üstündeki geceyi gündüz yapan
flaşı, her çocuk gibi ilgimi çekmeye yetmişti. O günden bu güne
benimde en çok ilgilendiğim ve gözlemlediğim alanlardan biri ve
fotoğraf deyince akla ilk gelen manzara fotoğrafçılığını naçizane
tavsiyelerle birlikte anlatmaya çalışacağım.
Umut Yüzgeç
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Lisans Öğrencisi

Manzara fotoğrafçılığı; doğayı, insanı, şehrin
dokusunu ve daha birçok çevresel faktörü içinde konu
edinen, ucu açık bir fotoğrafçılık türüdür. Bu yüzden,
her zaman estetik bir kare yakalayabileceğimizi
unutmayalım. Fotoğraf her ne kadar kuralları olan
teknik bilgi ve kapasiteye sahip olunması gereken bir
sanat dalı olsa da, şansınızda bu sanatı icra etmeniz
için olması gereken en önemli etkenlerden biridir. Ne
zaman, ne ile karşılaşacağınızı bilemeyeceğinizden
fotoğraf makinelerinizi yanınızdan ayırmamanız
yararınıza olacaktır. Manzara fotoğrafçılığını teknik
olarak incelemek gerekirse; 1/3 kuralının birçok
fotoğrafçı tarafından kullanıldığını ve kabul gördüğü
bir gerçektir. Nedir bu 1/3 kuralı? Varsayıma göre,
doğanın estetik temelini oluşturan kuraldır.
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Bir fotoğraf karesinde yatayda ve dikeyde, her iki
düzlemde üç eşit parçaya bölecek şekilde iki çizgi
çekersek bu çizgilerin birleştiği noktalar fotoğrafta en
etkili bölge olduğu kabul görmektedir. Bkz: Şekil 1

Altın oran yalnızca manzara fotoğrafçılığında değil,
diğer birçok sanat dalında da kullanılan ve kabul gören
bir kuraldır.
Manzara fotoğrafçılığında ufuk çizgisinin
fotoğrafın tam ortasında olması yanlış olarak kabul
edilmektedir. Yani daha etkili bir manzara fotoğrafı
çekmek istiyorsak, fotoğrafın bizim için daha
estetik ve anlamlı olan bölümüne daha fazla yer
vermemiz gerekmektedir. Örneğin, gökyüzünün etkili
görülmesini istiyorsanız, gökyüzüne o karede daha
fazla yer vermeniz gerekecektir.
Ekipman ihtiyacı:
-Geniş açı lensler; daha etkili manzara fotoğrafı
yakalamanızı sağlayacaktır, birçok üretici firmanın bu
alanda kendini kanıtlamış lensleri mevcuttur.

-Tripod; fotoğraf karenizdeki dengeyi en doğru
şekilde
ayarlamanızı
sağlayacak
ekipmandır.
Fotoğraf makinenizi sabit tutmanızı sağlayacaktır. Bu
ekipman sayesinde karenizi daha uzun pozlayabilir,
fotoğraflarınızda daha deneysel çalışabilirsiniz.
-Filtreler; lensinizin önüne gelen optik bir araçtır.
Polarize, ND, UV gibi türleri bulunmaktadır.
Bu ekipmanlar sadece tavsiyedir, olmazsa olmaz
diye bir kural da yoktur. Cebinizdeki akıllı telefonlarla
bile harikulade kareler yakalayabilirsiniz, ama bu işi
daha profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız bu
ekipmanlar size yardımcı olacak ve işinizi bir nebze
daha kolaylaştıracaktır. Işığınız bol olsun...

ŞUBAT 2013 | BİZEHAS 35

YENİ MEDYADA FOTOĞRAFÇILIK:

“DEĞİŞEN NE?”
“...ilk aklına gelen şey nedir diye sorarsan,
ben ona paylaşım çılgınlığı derim”
Yücel Tunca
Sabina Vagifgızı Jafarova
Yeni Medya - Yüksek Lisans Öğrencisi

Yeni

Medya

çağında
yaşıyoruz.
Hayatımız üzerinde daha çok sosyal
ağların etkisinin olduğu bu çağda, bir çok
alana bakış açısı değişmiş durumda. Peki
modern fotoğrafçılıkta neler değişiyor?
Dijital fotoğrafçılık Yeni Medyada nasıl
belirleniyor? Yeni Medyanın temel prensipleri
olan dijitallik, etkileşim, zaman-mekan
özgürlüğünün
fotoğrafçılığa
sunduğu
avantajlar nedir? Bunlar hepsi bu gün
tartışılması ve düşünülmesi gereken sorular.
Galata
Fotoğrafhanesinde
çalışan
fotoğrafçı Yücel Yeni Medyada Fotoğrafçılık
üzerine soruları cevaplıyor.
Teknolojinin
gelişmesi,
dijitalleşme
fotoğrafçılığı nasıl etkiledi?
- Baştan şunu söyleyeyim: Photoshop’a
karşı olan fotoğrafçılardan değilim. Daha
1840’larda ilk üretilen fotoğraflarda dönemin
teknik sorunları gereği doğrudan doğruya
müdaheleler var; Türkçe’ye bile Fransızca’dan
“rötuş” olarak geçmiş sözcüğün İngilizce’de
“retouch” denilen işlemin kökeni o günlere
dayanıyor.
İlk fotoğrafların fotoğrafçılarla
ressamların iş birliğiyle ortaya çıkan ürünler
olduğunu görürüyoruz. Bugün Photoshop
gibi yazılımların fotoğrafın bir parçası olup
olmaması hani çok da üzerinde ısrarla
durulması gereken bir şey değil. Sadece şöyle
bir durum var, ilk Dagerotayp’lardan sonra

özellikle 1900’lerin başından itibaren karanlık
oda teknikleri gelişmeye başladığında mesela
Dadaist fotoğrafçılar işte Man Ray gibi Laszlo
Moholy-Nagy gibi bir takım fotoğrafçılar o
kadar yoğun bir biçimde fotoğraflara karanlık
oda müdahelesi yapıyorlardı ki! Aslında analog
fotoğrafçılığın mabedi dediğimiz o kırmızı
ışıklı karanlık odadan çıkmış bunlar. Dönemin
tekniği bu tür uygulamalar yapmayı mümkün
kılıyormuş. Bugünün teknolojisiyle de şimdi
başka şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle
bu tür müdaheleleri normal görüyorum.
Peki bu tür müdahalelerin sınırı var mı?
Varsa nerede?
- Tartışılması gereken şeylerden bir tanesi
bu. İkincisi de özgünlük meselesi. Yani dijital
fotoğrafın bilgisayar yazılımları sureti ile
manipülasyona uğratılması bir problem değil,
bu manipülasyonların fotoğraf dünyasındaki
ve sanat tarihindeki yerinin araştırılmasıdır
asıl mesele. Photoshop’un getirdiği kolaylık şu:
Eskiden karanlık oda denilen şey hakikaten
fotoğrafın kendi bilgisinin dışında ekstra yeni
bilgi gerektiriyordu. Bugünse yazılımlar çok
daha kolay öğrenilebiliyor, pratikler.
Yeni medya döneminde fotoğrafçılıkta
profesyonelliğe bakış açısı nasıl değişmiş?
- Kimi insanlarla tanışıyoruz, fotoğraf
çekerken. Bana şöyle sorular soruyorlar:
“Fotoğraf makinen kaç para?”, mesela diyorsun

ki 2500 dolar. Şöyle bir düşünüyor, kendisi de
alabilir. “Objektif kaça?” 1000 dolar, diyorsun.
Onu da alabilir! Tripod kaç para? 400 dolar, e o
da alınabilir. Ve şöyle bir kafadan hesap yapıyor.
Ben de teşfik ediyorum, alsınlar, bundan
sonra kendileri çeksinler. Ama çekemiyorlar.
Çekemezler. Fotoğraf makinesi dediğiniz şey
arkasındaki fotoğrafçıyla beraber var olan bir
şey. Tek başına fotoğraf makinesi herhangi
bir detayı göremez. Işık ayrımı yapamaz.
Estetize edemez. Dolayısıyla herkes fotoğraf
makinesini alır ve çok kolaylıkla kullanır, ama
profesyonelleşme dediğimiz şey emekle olabilir
ancak.
Eski kuşak fotoğrafçılar bazen neden
yeniliklerden kaçıyorlar?
- Özellikle tutucu toplumlarda yeni olan
şeylere karşı hep bir reaksiyon vardır. Aynı
zamanda çok egosantrik bir durumdur, kendi
değerinin azalmasına neden olabilecektir
yeni olan. O zaman sizin devriniz kapanıyor
demektir; ölüm fermanınızdır o bir anlamda.
Bir adım atarsanız eğer geçerseniz öbür
tarafa, yeniliğin tarafına. Siz de onunla
beraber gelişmeye devam edersiniz. Eski
kuşağın, eski teknikleriyle bunlara böyle körü
körüne bağlı kalarak ve bunu da bir sadakat
ve zorunlulukmuş gibi lanse ederseniz bir
tür zombi olursunuz! Dolayısıyla, bence,
fotoğrafçının yeniliklere karşı sorgulayıcı ,
ama aynı zamanda da benimseyici bir yanının
olması lazım.
Yeni medya döneminde fotoğrafçılıkta
telif hakları, etik sorunlar nasıl çözülüyor?
- Fotoğraflar eskiden beri hep çalınıyor.
Ama bilgi sahibi olup hak arayışına girenler
çoğunlukla haklarını kazanıyorlar. Bir
fotoğrafçı eğer özellikle de sosyal medyada
fotoğraflarını paylaşıyorsa dijital imza atma
bilgisine sahip olmalı. İmza silinmiş olsa bile,
çekilen her bir karenin bir an öncesi ve bir
sonrası vardır. Dolayısıyla bunu ispat etmek
mümkün. Eğer ben bunu belgeleyebiliyorsam,
özellikle de fotoğrafların exif bilgileri de deşifre

edildiğinde telif hakları korunabiliniyor. Fakat
tazminatlar da çok küçük olduğu için bir
fotoğrafçı bununla uğraşma isteğini çok fazla
duymuyor. Ayrıca bunu bir etik problem işi gibi
algılamadığı için de mücadele etmiyor. Oysaki
bununla etik olarak da mücadele etmek lazım.
Sosyal medya üzerinden para kazanma
imkanı nasıl?
- Para kazanılıyor muymuş? %2’dir bu
bütün meslek hayatımda. İşler, websitesine
bakanlardan gelmez. Birisi tavsiye eder
seni. Ondan sonra bakarlar websitene.
Batı dünyasında bu işler normalde ajanslar
üzerinden yapılır. Onların da portföyleri
vardır. Fotoğrafçılar o portföylere girmek için
zaten prezantasyonlarda bulunurlar. Kendini
tanıtabilme açısından yeni medya araçlarını
kullanmak faydalıdır. Çok saygın bir yol
olmadığını söyleyebilirim. Saygın yol, daha
çok ciddi sergilerdir, kitaplardır. Türkiye’den
mesela Mehmet Turgut kendisi bir sosyal
medyadan doğmuş birisidir, ama daha sonra
yaptığı projelerle şu anda Türkiye’de adı en
çok anılan fotoğrafçılar arasına girmiştir.
Bunun dışında Niko Guido da aslında fotoğraf
projelerini üretiyor ve sonrasında sosyal medya
üzerinden duyuruyor çoğunlukla. Sosyal
medya onlar gibi popüler fotoğrafçıların daha
fazla duyurulmaları için epey faydalı.
İki senedir Fotoğraf Notları, Fotoğrafsız
dergileriniz çıkıyor. Bunların geleneksel
fotoğraf dergilerden farkı nedir?
- Bu iki derginin her birinin kendine
dair özellikleri vardır. Fotoğrafsız dergisi
kapağı dışında hiç fotoğraf yayımlanmayan
bir dergi. Bütün yazılar fotoğrafla ilgili ama
fotoğraflar yok. Fotoğraf göstermek yerine
daha çok fotoğrafı konuşmayı amaçlıyor.
Fotoğraf Notları ise sadece fotoröportaj
yayımlayan Türkiye’deki ilk ve tek dergi. Biz
fotoğraf göstermeye değil, hikayeler anlatmaya
çalışıyoruz. Fotoğraf hikayeyi bastırmasın diye
parlak, kuşe kağıtlardan uzak duruyoruz.

ÜRÜN
YERLEŞTİRME
Ürün yerleştirme; markaların,
başta sinema olmak üzere televizyon dizileri, televizyon programları,
klipler, bilgisayar oyunları ve kitaplarda yer alması şeklinde
tanımlanabilir. Kitle iletişim araçlarında yaşanan yeniliklere paralel
olarak ürün yerleştirme farklılaşma gösterir.
Neriman Bekçi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Lisans Öğrencisi

Ü

rün Yerleştirme’nin (Product Placement) ilk
örneği Jules Verne’in “80 Günde Devri Alem” adlı
kitabında, gemi ve balıkçı şirketlerinin, markalarının
kullanılmasıyla başlamıştır. Ürün yerleştirme klasik
reklamlardan farklı olarak daha dinamik ve dikkat
çekicidir. Çünkü, izleyici ile marka arasında bir bağ
kurar. Geleneksel reklam kuşaklarında kaçan hedef
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kitlenin zihninde markanın daha çok hatırlanmasını
kolaylaştırır. Geleneksel reklamdan daha ucuzdur.
İki şekilde ürün yerleştirme yapılır: Senaryo
entegrasyonu ve dijital entegrasyondur. Senaryo
entegrasyonu; yerleştirmesi yapılacak ürün, programın
doğal akışına uygun hale getirilir. Dijital entegrasyon;
film çekildikten sonra markanın en uygun alana,

uygun açı ile yerleştirilmesidir.
Dünyada, bir çok ürün yerleştirme örneği vardır.
“James Bond” filmlerinde yer alan otomobil markaları
ve “40 Yıllık Bekar” filminde kullanılan Apple’ı
bilgisayarı kolayca farkedebiliriz. Türkiye’de ürün
yerleştirme, 1 Nisan 2011 yılında yasal hale geldi.
Buna göre, 1 saatlik bir televizyon programında sadece

4 ürün yerleştirme yapılabiliyor. Ürün yerleştirmeye
Türkiye’deki televizyon dizilerinden örnek verecek
olursak, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Çocuklar
Duymasın dizisinde Coca Cola senaryo entegrasyonu,
Huzur Sokağı adlı dizide ise daha çok dijital
entegresyon yapıldığını görmekteyiz.
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TÜRKİYE’DE
HAVACILIĞIN ANATOMİSİ
NASIL OLUŞTURULMALI?
Abdullah Serdar GÖKALP
Bilgisayar Mühendisliği - Lisans Öğrencisi

D

evletlerin otoritesini sağlayan pek çok unsur
vardır. Bunlar arasında en önemli yer tutanlar,
siyasal otorite, ekonomik altyapı, bilim, teknoloji
gücü ve askeri altyapı kaynaklarıdır. Bugün geldiğimiz
noktaya bakarsak, Türkiye dünya çapında saygı gören,
ismi anıldığı zaman siyasal ve ekonomik anlamda
önümüzdeki 40 yıl içinde sözü geçecek olan 5 ülkeden
biri olarak görülmekte. Bilim ve teknoloji alanında
atılan adımların yetersiz olduğu aşikardır. Atılacak
olan adımların ise olanı yeniden yaratmak yerine,
geleceğe dair ve inovatif olması daha mantıklıdır.
Çünkü, yapılacak olan yatırımların karşılığını alması
bu bağlamda öne çıkmaktadır. Öte yandan, temel
teknolojik adımları atarken, 21. yüzyılda global
ekonomi payımızdan hatırı sayılır bir pay almak için
yola çıktıysak; ar-ge ve teknolojiyi Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde gündeme getirmemiz şarttır.
Bunu planlamak ve gerçekleştirmek için, bilim ve
teknoloji yönetmek için ülke çapında planlayacak bir
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın olmaması Türkiye
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açısından çok büyük bir eksikliktir. Bu konuda somut
bir adım vadeli çabaların gösterilmesine uygun bir
ortam hazırlanabilir. Bunu şuna dayanarak dile
getiriyorum. Uzaya astronot yollamak isteyen bir
ülke öncelikle bunun alt yapısını planlamalı. Ayran
yapmak istiyorsan önce bir inek alacaksın onu bir
güzel yetiştireceksin, sonra sütünü sağacaksın, sonra
onu yoğurt yapacaksın, vakti geldiğinde ise yoğurda su
katıp ayranını içeceksin. Bizim olayımız da tıpkı buna
benziyor. Uzaya gitmek istiyoruz, fakat; bir asıra yakın
Türkiye tarihinde uçak tekeri, bir takım elektronik
sistemleri ve hammadde işlenmesinden daha fazlasını
yapmamışız.
Tamir tadilatı konusunda pek sıkıntımız yok hatta
dünya çapında geçerli olan sertifikalara sahip
şirketlerimiz var. Peki nasıl mı olur? Plan gayet basit.
Türkiye’de havacılık konusunda yön verici, politikalar
geliştirici ya da genel olarak destek verici bir kurum
yoktur.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı ve uzun
dönemli politikaları, stratejileri oluşturacak, eşgüdüm
ve destek sağlamakla görevli bir Türkiye Ulusal
Havacılık Konseyi’nin kurulması gündeme getirilmeli.
Böyle bir Konseyin kurulması önerisi üzerinde görüş
birliğine varıldığı takdirde, kuruluş çalışmalarının
yürütülebilmesi için girişim komisyonu kurulabilir.
Bu komisyon;
- TÜBİTAK’tan
- Üniversitelerin Havacılık Mühendisliği Bölümleri’nden,
- Türk Hava Kuvvetleri’nden(TSK),
- Türk Hava Kurumu’ndan veya yeni açılan THK
Üniversitesi’nden
- Milli Savunma Bakanlığı’ndan,
- ASELSAN’dan
- Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan,
- Havacılık Teknolojileri Sanayii’nden,

Oluşturulmalıdır ve genel sekreterliği ASELSAN’a
veya TÜBİTAK’a verilmelidir. ASELSAN’ a verilmesi
ülkeler arası askeri rekabet olduğu için ASELSAN
havacılık konusunda çok daha sıradışı işlere vesile
olabilir. TÜBİTAK ise bilimsel altyapısının güçlü
olması nedeni ile toplumun ve ülkenin hem ihtiyacını
karşılayabilir hemde bilimsel prestijimize katkıda
bulunabilir. Ancak, yasal bir düzenlemenin zaman
alacağı düşünülerek, konsey kuruluncaya kadar, en
azından taraf kuruluşlar arasında eşgüdümün bu
komitece sağlanması öngörülebilir. Böylelikle zaman
kaybetmiş de olmayız ve Türk havacılığı bir hayal
olmaktan çok bir gerçeğin çabasına dönüşmüş olur.
Türkiye’de şu an Havacılık ile Ulaştırma Bakanlığı
ilgileniyor. Fakat bu teknik altyapıya ve personele
sahip değiller. İhtiyaç bellidir, çözümü de bellidir.
Madem ki “İstikbal Göklerdedir!” göklere boş bakmak
yerine, umutla bakalım.
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ÜNLÜLER

HANGİ BÖLÜM
MEZUNU

Nejat İşler
Mimar Sinan Üniversitesi
Konservatuar

Tamer Karadağlı
Bilkent Üniversitesi
Tiyatro

Tuba Büyüküstün
Mimar Sinan Üniversitesİ
Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı

Candan Erçetin
İstanbul Üniversitesi
Arkeoloji

Beren Saat
Başkent Üniversitesi
İşletme Fakültesi

Şahan Gökbakar
Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları

Tarık Akan
Yıldız Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliği

Teoman
Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji

Fahriye Evcen
Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü

Murat Boz
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Nil Karaibrahimgil
Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Murat Dalkılıç
Beykent Üniversitesi
Oyunculuk

Beyazıt Öztürk
Anadolu Üniversitesi
Seramik

Cem Yılmaz
Boğaziçi Üniversitesi
Turizm ve Otel Yönetimi

Armağan Çağlayan
İstanbul Üniversitesi
Hukuk

Engin Günaydın
Mimar Sinan Üniversitesi
Konservatuar

Cansu Dere
İstanbul Üniversitesi
Arkeoloji

Gülse Birsel
Boğaziçi Üniversitesi
Ekonomi

Sezen Aksu
Ege Üniversitesi
Ziraat

Kenan İmirzalıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi
Matematik

Ata Demirer
İstanbul Teknik Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Türk Müziği

Okan Bayülgen
Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı

Şebnem Ferah
İstanbul Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı

Sarp Apak
Dokuz Eylül Üniversitesi
Oyunculuk
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Kelimelerin Gücü Adına
Kim bu “AFİLİ FİLİNTALAR”
Üç şair, yönetmen, senarist ve yazarın, yazılarını
yayımlayacağı bir blog:
www.afilifilintalar.com

M

Kasım Koç
Reklamcılık - Lisans Öğrencisi

urat Menteş, Onur Ünlü ve Alper Canıgüz’ün
yazılarını yayımlayacağı bir blog olarak
gün yüzüne çıktı. Devamında ise çeteye; Hakan
Albayrak, Murat Uyurkulak, Emrah Serbes, Murat
Zelan, Gökhan Özcan, Samed Karagöz, Gökdemir
İhsan, Afşin Kum, Tayfun Salcı, Fatih Altınöz,
Selçuk Orhan ve birçok değerli kişi daha katıldı.

Kim bu adamlar, dertleri ne?

Yakın geçmişte blogların gazete ve dergilerin
önüne geçeceği söylenmiş, üzerinde epeyce yazılıp
konuşulmuştu. Görünen o ki, Afili Filintalar bu
öngörünün bir meyvesi olarak gün yüzüne çıktılar.
Başarılı oldular, olmadılar tartışılır. Ben oyumu
gayet de başarılı olduklarına veririm.
Güneşin Oğlu, Polis ve Beş Şehir gibi son
dönemlerin başarılı yapımlarına imza atan Onur
Ünlü’yü de takip ederim diyordum. Lakin bir süre
sonra; “Ya arkadaşlar. Ben kendimden sıkıldım,
siz benden sıkılmadınız mı?” diye başladı, “Kib.
Bye.” diyerek bitirdi, kısa ve öz yazısını. Bir veda
yazısı değildi bu, ben internet işini beceremiyorum
diyordu satır aralarında ve güdemediği için
deveyi, terk ediyordu diyarı. Teşekkürler Onur
Ünlü ya da birçoğunun sosyal paylaşım ağlarında
sözlerine yer verdiği gibi; Ah Muhsin Ünlü. “Belki

inanmayacaksın ama ben bu şiiri ellerimle
yazıyorum sevgilim.” Belki bir gün, beklediği o

uygun koşullar oluşur da tekrardan şiire başlar. Kim
bilir belki bir gün yeniden yazılarını görürüz Afili
Filintalar’da.

“Beş yaş insanın en olgun çağıdır, sonra
çürüme başlar.” Rakı içen, küfür eden 5 yaşındaki

bir çocuğun hikayesini anlatıyordu Oğullar ve
Rencide Ruhlar kitabı. 5 yaşındaki Alper Kamu ile
bir başka sevmiştim Alper Canıgüz’ü. Üslubundaki
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samimiyet, abartıya kaçmadan güldürebilmesi
ve tüm kurguyu 5 yaşındaki bir çocuğun sırtına
yükleyip, bir polisiye roman yaratması. Oğullar
ve Rencide Ruhlar’ın ikinci romanı olduğunu
öğrendiğimde, ilk romanı Tatlı Rüyalar’ı almam
bir oldu. Henüz okumasam da şüphesiz üslubuyla
yeni nesil Türk edebiyatının güzide bir örneğidir.
Edebiyatımızın samimi ve uçuk ama ne yazdığını
bilen yazarların var olduğunun ve var olacağının
bir kanıtıdır Alper Canıgüz. Gizliajans ise üçüncü
kitabı.
Okurken beni kültür bombardımanına tutan
Murat Menteş’i yakından takip etme şansı verdi
bu blog bana. Dublörün Dilemması’nı okurken
kelimeleri kullanışına hayran olmuştum. Genel
kültür deposu deseler Murat Menteş’i işaret ederim.
Zira evinde tonla gazete küpürüyle yaşadığını
düşünürsek, bu pek de şaşılacak bir durum değil.
Dublörün Dilemması’nı okurken sağlı sollu genel
kültür kroşeleri başınızı döndürebilir. Müzikten
edebiyata, sanattan felsefeye, siyasetten adab-ı
muaşeret kurallarına kadar. Korkma Ben Varım
ise, tam bir ters köşe romanı. Hani Hollywood’da
film yapılsa Oscar’a göz kırpacak cinsten. “İnsan,

kendi samimiyetinin altını çizmeye kalkıştı
mı, ister istemez üstünü de çiziyor.’’ diye

bir cümleyi barındırıyor bu kitap. Alın, okuyun;
beğenmezseniz sevdiğiniz birine hediye edin. O sizi
daha çok sevecektir.
Murat Menteş, Dublörün Dilemması’ında sık sık
dem vuruyordu Afili Filintalar’dan. Romanda bir
lise çetesi olarak karşımıza çıkıyordu Afili Filintalar.
Sonra ete kemiğe büründüler. Geçmiş günlerden,
günümüzden ve gelecekten dem vurdular. Hepsini
tanır mıyım, belki ismen. Ufak ufak kütüphanemde

yer etmeye başladılar. Emrah Serbes’i ise ayrı bir
takip eder oldum. Behzat Ç.’nin yazarıdır. Birçok
kişinin iddia ettiği gibi dizinin senaristi değildir.
Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’dir. Velhasıl
kelam Emrah Serbes bir başka garip adam. Garip
dediysem af ola. Şapkamı çıkarır, el pençe dururum
önünde. Sözünün arkasında, kaleminden çıkanı bu
denli sahiplenen edebiyatçı az bulunur. Hep böyle
kalsın o, kalsın ki biz de arkasında dimdik duralım.

Murat Menteş’in edebiyat konusundaki tavrını
ise Dublörün Dilemması romanından şu bölüm
açıklayacaktır:

“Yoldan çıkmış bir neslin manifestosu…”

“- Kaç yaşındasınız?
- On sekiz.
- Hmmm. On sekiz... Dilimizdeki en
güzel kelime.
- İnsanlarla hep böyle mi konuşursunuz?
- Evet. Biri Shakespeare’le aynı gezegende
yaşadığımızı hatırlamalı.”

“Düşlerime yağmur yağdı.” dedim.
“Hayır, altını ıslatmışsın” dedi. Psikiyatriden
bana ne, ben edebiyatı seçmiştim.

İlerleyen senelerde bir edebiyat akımı olarak
tarihe geçerler mi bilinmez, lakin modern zamanın
Servet-i Fünun hareketidir. Kimi çevrelerin dediğine
göre onlar, üçüncü yeniciler. Bloğun geniş bir
yelpazesi var. Her güne bir bir Afili Filinta’yı ayırıp,
edebiyat ve sanat tutkunuysanız göz atabilirsiniz.
Değilseniz de bir göz atın, pişman olmayacaksınız.

yazıyor Erken Kaybedenler kitabının arkasında.
Erkek çocuklarının alengirli dünyasına el atıyor ve
oradan bize kendimizi okutuyor bir nevi.
Bir başka Afili Filinta, Bahadır Cüneyt Yalçın
der ki:

ÇOCUKLUĞUMUZ

Herkesin gizli ve değerli hazinesidir çocukluğu.
Bir sürü ufak tefek, rengârenk anlarla dolu hazinesi…
Peki, neden ilerleyen yaşlarına taşıyamaz insan
bu çocukluğu? Aslında tüm ömrünü özlemiyle
geçirdiği, o mutluluğun pek de pahalı olmadığı
yılların tadını? Hayat mı çok zorlar insanı? Yoksa
insan en ufak bir zorlukta yetişkin hüzün çantasına
sığdıramaz mı gülüşlerini biriktirdiği hazinesini?
Büyüye büyüye düşürdük elimizden rengârenk
bilyeleri ve geri dönmemek üzere uçurduk en güzel
balonlarımızı.
Çok açık kaybettiklerimiz var ve aynı zamanda da acı. Kimileri kazandıklarını da sıralayabilir
bu yoksunluğun ışığında; ama bana kalırsa kaybedilenin yanında kazanılanların pek lafı edilir
gibi değil.
Neler mi kaybettik?
Şimdilerde lüks sayılacak o en gerçekçi
duygularımızı kaybettik farkına bile varmadan.
Duygularımızı yansıtan sözcükler bile dile pelesenk oldu. Sonra yavaş yavaş maliyetini arttırıp
değerini düşürdük birer birer...
Birbirimize olan güvenimizi kaybettik.
Tanışmadan tanışmaya başladı insanlarla ilişkiler
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ve sürmedi nihayetinde. Evet, ön yargıyı sevdik
biz. Kolay geldi insanları kendi kalıplarımız içinde
anlamlandırmak ve bu yüzden hiç başıboş bırakmadık
belki de iyi olan duygularımızı. Yerinde kullanmalıydık,
çünkü hayat elimize sınırlı sayıda verdi iyiliği, sırtımıza
yüklediği olgun kötülüğün aksine. Aradık durduk
sonra. Annemizin elinden tutup yola bakmadan,
gideceğimiz yerin bile öneminin olmadığı o sımsıkı
güveni aradık. Gözümüzü kapatmayı ve birine sırtımız
dönük bağlanabilmeyi aradık. Birkaç denemede öğretti
hayat çok yormadan, arkamıza bakmadan yürümemeyi
ve gözlerimi açık tutmayı inatla çünkü annemizin eli
değildi hayat ne yazık ki…
Sonra ufak şeylerle olan mutluluğumuz kayıp gitti
ellerimizden. Sokaktan geçen mısırcıdan aldığımız
bir haşlanmış mısırın tek tanesinden aldığımız tada
hasret bıraktı yıllar. Mutluluğumuzu başka insanların
gülüşünde arayarak kaybettik en şen kahkahalarımızı.
Mısır bizimdi ve almak istediğimizde alırdık ya da

BURALARDA BİR YERDE
Zamanın neresinde bıraktık kim bilir,
umutlarımızı ya da gülüşlerimizi hangi yaşımıza sakladık bir daha
çıkarmamak üzere…
Burcu İşler
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı - Lisans Öğrencisi

avunurduk bir oyuncakla ama büyüdük sonra, hepimiz o kızı ya da o çocuğu düşündük. Onun gülüşünde
olamayabilirdik, istediğimizde alamayabilirdik ama
avunur muyduk başka bir şeyle, bilinmez.
Ufak mutluluklarımız, bedeli olan küçük
eğlencelerimiz vardı. Mutlu olduğumuz zamanların
çamurlarına bulanırdı kimi zaman üstümüz başımız.
Eve girer girmez çıkarırdı annemiz üstümüzden kirli
elbiselerimizi tüm bedeli kirli sepetine atardık ve biz
kötü bir şey yapmazdık. Zaten kırılan bir şey varsa
komşu çocuğu kırmıştır, bir şey devrilmişse kedi, köpek
yapmıştır. Büyüdükçe öğrendik her suçumuzun bedelini üstümüzde taşımayı ve çamurlu kıyafetlerimizi kirli
sepetine atabilmeyi istedi vicdanı olanlar, olmayanların
kırdıklarını komşu çocuğu kırdı bir şey değişmedi yani.
Ve biz yirmi beş kuruşun, iki tane on kuruştan büyük
olduğunu kabul ettiğimiz zaman değer verdik paraya
pula, mala mülke verdikçe kendi değerimizden kaybettik yine farkına varmadan.

O zamanlar değer verdiklerimizin gerçek
değerler olduğunu unuttuk. Bayram sabahını
heyecanla beklemeyi, giyilecek kıyafetlerin hayalini kurmayı ve o zamanların şeker tadını kaybettik.
Kar tanesinden umutlarımızı eritti yıllar önce
ve kartopuyla yapıldığını sandığımız savaşların
lapa lapa kan akıttığını da geçen zaman öğretti,
sormadan öğrenmek istediğimizin ne olduğunu,
insanın insana gerçekten kıyabileceğini öğretti.
Gülmenin kolay bir şey olmadığını sonrasında
üzülmenin de göze alınması gerektiğini ve hayal kurmadan hayal kırıklığına hazırlamamız
gerektiğini kendimiz gerçekten kırılınca öğrendik.
Büyüdük biz, çünkü canımızın istediklerini yapmamız gerekenlerle değiştirdik. Anlık
kahkahalarımızın yerini gerçekçi tavırlara bıraktık.
Karın eriyeceğini bile bile izledik, önceleri oyun
hayalleri kurduğumuz pamuk bahçesi, çamurlu
kar yığınına bıraktı yerini ve sonradan eriyeceğini
bildiğimiz bir kardan adamı, yapmaya bile gerek
görmedik.
Bu yüzden gülüşlerimizi sakladık önceki
yaşlarımıza ve geri dönmemek üzere uçurduk en
güzel anılarımızdan balonlarımızı…
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SİZİN

ÖZRÜNÜZ

NE?

Ayla Nilüfer Paccı
Endüstri Mühendisliği - Lisans Öğrencisi

Siz hiç down sendromlu, otistik, görme engelli bir kişi ile
iletişim kurdunuz mu?
Kollarınızı bağlayıp yemek yemeyi ya da su içmeyi denediniz mi ?
Gözlerinizi bağlayıp sevdiklerinize dokunmayı denediniz mi?
Tekerlekli sandalyede oturup işinizi yapmaya çalıştınız mı?
Kendinizi otistik, down sendromu, özel çocukların yerine
koydunuz mu?
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Ülkemiz nüfusunun 8,5 milyonu engelli kişilerden oluşmaktadır.
Maalesef engelli kişileri görmüyor, duymuyor, fark etmiyoruz.
Toplum olarak bilinçlenmediğimiz sürece,
engelli bireyleri sosyal yaşamın
içerisinde görebilmek mümkün değil.
Özürlüler Vakfı Gençlik Komisyonu’nda gönüllü olarak çalışarak;
onlara yönelik projeler yapıyor, onlarla vakit geçiriyor
yani birlikte engelleri kaldırmaya çalışıyoruz.

İstanbul Şişli’de Down Cafe açıldı. Harika
bir yer, huzurun ve mutluluğun bulunduğu bir
ortam. Bu kafe diğer kafelerden çok çok farklı.
Down Cafe projesi 2011 yılında, Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül ve Başkan Yardımcısı
Kahraman Eroğlu destekleriyle; İstanbul Zihinsel
Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)
ve Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER)
destekleri ile hayata geçmiştir. Bu kafenin en
güzel özelliği bünyesinde down sendromu olan
gençlerin çalışıyor olması.
Down Cafe’de tamamen mutluluk ve sıcaklık
barınmakta. Çalışanlar cana yakın, güleryüzlü,
konuşkan, yemekler çok lezzetli. Yemekler
down sendromlu çocukların anneleri tarafından
yapılıyor. İçine sevgi ve özveri ekleniyor. Servis
ise tamamen gözleri pırıl pırıl parlayan gençler
tarafından yapılıyor. Hepsi birbirinden harika

düzenli, saygılı, temiz hizmeti ile kesinlikle
görülmesi gereken bir kafedir.
Biz insanlar başımıza bir iş gelmediği zaman
bir çok şeyi anlamıyoruz. Bizim ya da yakınımızın
başına bir iş gelince ilgilenmeye başlıyoruz. Sizce
bu doğru mu? Peki harekete geçmemek için
sizin özrünüz ne? Onların yüzünü güldürmek,
daha güzel bir yaşama sahip olmaları, sağlık,
eğitim, ulaşım konusunda haklarını aradıkları
zaman eşit toplum düşüncesiyle onların yanında
olmak ve hep birlikte kendimizin koyduğu tüm
engelleri aşmak bizlerin elinde. Eğer siz de, “Ben
Farkındayım.” diyorsanız haydi sizde gelin bize
katılın ve engelleri hep birlikte aşalım. Siz de
sıradaki ilk yemeğinizi Down Cafe’de yiyerek;
maddi yetersizlikler nedeniyle yaşamını engelli
olarak sürdüren bir kişinin gülümsemesine
katkıda bulunabilirsiniz.
NİSAN
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Ve İnsanoğlu AŞKA Doydu..

Peki Ya
ŞİDDETE?

Melisa Yıldırım
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım - Lisans Öğrencisi

Zamanların birinde cennetten kovulan Adem’den
mi bahsetmeli? Dağları delen Ferhat’tan mı, yoksa
Yunan mitolojisindeki aşk efsanelerinden mi? Tarihler,
bize çoğunlukla aşklarından kör olan, kavuşmak
için her türlü yola başvuran hatta sonuçları ölümle
bile biten birçok aşkı anlatmaktadır. Günümüzde ise
artık aşkları uğruna sevgisini dağlara haykırmaktan,
fedakarlık yapmaktan elini eteğini çekmiş örnekler
dizisi bulunmaktadır. Peki ya ne oldu? Ne oldu da
bunca eziyetlere katlanan erkekler, sevgisini şiddetle
gösterir oldu.
Kadınlarımızın hor görüldüğü ülkemizde, çocuk
yaşta evlendirilmenin aslında çok iyi bir durum

olarak karşılandığı beyinlerde başladı şiddetle
tanışmamız. “Okuyacakta ne olacak, evinin kadını
olsun yeter!” zihniyetine sahip kara cahillerimiz
öncü oldu kadınlarımızın ezilmesine. Okula
gitmeyen, koca eline bakan, çocuk doğurmaktan
başka bir becerisi olamayan, kimi zaman insan
yerine konulmayan çaresizlik serüvenine başlamış
olduk. Bir yerden başlamalıydık. Kampanyalar, sosyal
sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. “Baba beni
okula gönder.” diyerek düzelmesini umduk. Nihayet
çoğu kadınımızın elini kalem tutturarak, koluna altın
bileziğini takmasına ön ayak olduk ülkece..

Peki yoluna girdi mi? Bu durum aslında
beklemediğimiz sonuçları doğurdu. Eli ekmek
tutan, kendi ayakları üstünde durabilen ve artık
kararlarını kendi veren kadınlarımız çoğaldıkça,
şiddetin boyutları birçok kez ölümle sonuçlandı.
Gazetelerin ikinci sayfa haberlerinde, sadece isimleri
farklı ama yaşanan olayların aynı olduğu haberleri
okumaya başladık. Köylü Aysel Teyze de aynı
sayfadaydı, Yönetici Seda Hanım da.. Değişen hiçbir
şey yoktu. Hatayı başka yerlerde aramaya başlamak
gerekiyordu.
Erkeklerin bu kadar baskın bir karaktere sahip
olmak istemeleri, küçük yaşlarda onlara benimsetilen
düşüncelerden
kaynaklıydı.
Doğumundan
itibaren, eşit şartların ayrımcılıkla çizgilendiği, kız
çocuklarının istenmemesi; erkek çocuklarının ise
yerlere göklere bir türlü konulamamasıydı belki de.
“Erkeğin namusu olmaz, elinin kiri olur.” tabuları, bir
türlü yıkılamazken kadın hep namusuyla yargılandı.
Eşit şartları bir türlü tutturamayan kadınlar, komşu
ne der diye dışarı bile çıkamaz oldu zaman zaman.
Kadınlar, meydanı boş bulan ve erkekliklerini,
egolarından tavana asan nesilleri çürütmeye
çalıştı. Daha güçlü, dik duran kadınlar yarattılar.
Alkışlandılar, aynı zamanda yumrvuklandılar da.
Nihayetinde dimdik ayakta durmayı başarabildiler.

Kadın; okudukça, yazdıkça, izledikçe öğrendi.
Geç kalınmışlık onu zorlasa da artık çoğu kadın
zincirlerini kırarak başı dik yürümeye başladı. Bu
durum, kadını kendilerine bir türlü eşit göremeyen
tarafı fazlasıyla şaşırtarak, yoluna taş koymaya,
engeller çıkarmaya başladı. Sokak tacizleri bir yana
dursun, iş yerlerinde de tacizlere maruz kalmaya
başladı. “Çocuk da yaparım kariyer de!” derken kimi
zaman eşinden, kimi zaman işinden oldu.
Aşkın kalmadığını düşündüğü zaman da saygıdan
da yoksun bırakıldı. Eli öpülesi kadınların, çoğu
zaman kırılan elini sarmak yine kadınlara düştü.
Erkeğin vurduğu yerde biten gülleri kurumaya
bırakıp, karnımızdan çocuğu, sırtımızdan sopayı
eksik etmeyen bir devri artık yavaş yavaş kapatmaya
başladık. Maymun geç de olsa gözünü açsa da,
tamamen bu çarkın durması için önünümüzde
koskaca bir yol var. Bilinçlenen kadınların ve
yeni yetişen nesillerin hayata “şiddetsiz” devam
edebilmesi için küçük yaşta erkek çocuklarını
eğitmeleri boyunlarının borcu durumuna gelmiştir.
EĞİTİM ŞART!
Şiddetsiz bir gelecek bizimle olsun ..
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Renklere Aşık
armaya tutkunlar
Hazal Kaya
Reklamcılık - Lisans Öğrencisi

Yenilince onlarda kahroluyor belki erkeklerden daha fazla.
Kadınca seviyorlar çünkü. Daha bağlanarak, daha
anaç. Her şampiyonluktan sonra turlarda
en önde onlar var. En coşkulu, en sevgi dolu
halleriyle. Her başarılı erkeğin arkalarında
oldukları gibi, her başarılı kulübün arkasında
da onlar var.
3 büyüklerin 3 büyük kadın taraftarı ile
kulüplerini, kadının bu camiadaki yerini konuştuk.
Yeri gelince göklere çıkarıyorlar takımlarını, yeri
geliyor en çok onlar yeriyor. 3 büyüklerin 3 büyük
kadın taraftarı.
Fenerbahçeli Ceylin, Beşiktaşlı Özge ve Galatasaylı Feyza.
“Sizce kadınlar spor dünyasında taraftar olarak nasıl
konumlandırılıyor?” diye soruyorum ilk önce:
“Yurtdışını bilmem ama Türkiye’de ‘kadın futbol taraftarı’ denildiği zaman özellikle erkekler gülünç bir tavır
sergiliyor.” diyor Ceylin. Özge ve Feyza ise baya dertliler
bu konuda:
Özge: Kadın taraftar olgusu son yıllarda biraz değişti.
Artık ‘hiçbir şey anlamıyorlar mantığı’ biraz değişti aslında. Tabii hala kadınlara cahil muamelesi yapanlar var
ama ben bunu biraz da kadınlara bağlıyorum. Yani bazen
o kadar bilgisiz gösteriyoruz ki kendimizi… Ful makyaj
maça gidenler falan… Erkekler bizden daha iyi biliyorlar
bu işi bu kesin bir şey çünkü yüzde doksanı futbol oynamıştır küçükken, oynamayan kesim de ilgilenmiyordur
zaten ileriki yaşlarda. Aslında eskiden beri gelen erkek
hegomanyasının da etkisi biraz da bunlar.
Feyza: Bence kadınlar boyanıp, süslenip maça giden,
(son zamanlarda) özellikle takımlarının cezalı olduğu
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mayan varlıklar olarak görülüyor. Kimi zaman ben bile
hemcinslerimi öyle görüyorum. O kadar çok boş konuşan kadın taraftar var ki kurunun yanında yaş da yanıyor.
Bu işten gerçekten anlayan, ilgilenen insanlara haksızlık
yapılıyor.
Seyircisiz oynama adı altında, kadın ve çocuk seyirciler izleyebilir durumu hakkında ne düşünüyorsuz?
Haliyle aşağılayıcı bir durum bu özellikle kadınlar için.
Ceylin: Evet oldukça aşağılayıcı bir durum ama şöyle
de düşünmek gerekiyor bence. Erkek taraftarlarla, kadın
taraftarlar aynı maça gittikleri zamanlarda, pek iç açıcı
durumlar yaşanmıyor. Bu yüzden kadınlar maçlara gitmek istemiyorlar. Açıkçası tacize uğramak kim ister ki?
Evet belki sizin veya benim ailem yapmıyor olabilir bunları ama yapanlar var ve kadınlarımız bu yüzden futboldan soyutlanıyorlar. Bu yüzden yine de iyi bir şey diye
düşünüyorum.
Özge: Saçma bir uygulama değil belki ama ‘ceza’ adı
altında sunulması kötü. Beşiktaş adına konuşursam kadın

taraftarlar çok iyiydi. Ben bunu Galatasaraylı arkadaşlarımdan da duydum ki hatta Galatasaray’ın erkeklerinden
iyi diyenler bile vardı. Haberlerde mesela ‘Beşiktaş’ın cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların izleyeceği
maçlar…’ diyoruz. Bunu ben de yapıyorum acı bir durum.
Kime neyin cezası bu? Taraftara ‘sen küfür edersen biz
de seni maçlara almayız’ mesajı bu şekilde verilmemeli.
Ama maalesef Türkiye’de kadın taraftar olgusu bu şekilde.
Takımlarını boğazları patlayana, soğuktan donana kadar
destekleyen kadınların bu şekilde ‘ceza’ gibi nitelendirilmesi üzücü.

ve hatta kadın taraftarlarda genellikle böyle bir durum söz
konusu değil. Holigan olanlar erkekler oluyor. Genelleme
yapmak gibi olmasın ama ben öyle görüyorum.

Feyza: Bu uygulama, kural her neyse artık ona kesinlikle karşıyım. Resmen kadınlar ceza unsuru olarak
görülüyor. Takım ceza mı alacak, tamam o zaman kadınları çocukları toplayalım görsünler gibi bir anlayışım
açıklaması olamaz. İyi niyet göstergesi olarak sunulan bu
hareketi tamamen kadınları aşağılamak için yapılmış bir
hareket olarak görüyorum.

Özge pek belli etmek istemese de holigan bir tarafı
olduğunu gizleyemiyor; çünkü Beşiktaş onun zayıf noktası.

Bazen insanların gözü o kadar kör oluyor ki işin dozunu kaçırıyorlar.Böyle anlarda taraftarlık ve holiganlık
arasındaki ince çizgiyi fark etmek gerek.Siz kendinizi
bu çizginin neresinde görüyorsunuz.
Ceylin: Holigan değilim. Holiganların at gözlüğü taktığını düşünüyorum Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe’yi
sonsuz destekliyorum. Ezeli rakibimiz olan Galatasaray’ın,
Şampiyonlar Ligi maçlarında tabii ki Galatasaray’ı destekliyorum. Sonuçta bir Türk takımı ve aramızda böyle bir
nefret olmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hatta

Feyza: Taraftarlık. Ama garip bir şekilde holiganları anlayabiliyorum. Kızamıyorum. Din gibi, ibadet gibi
körü körüne bağlı oldukları bir şey için yaptıklarını yadırgamıyorum. Tabii ki maçtan önce ya da maç esnasında
insanlar yaralanmasın, ölmesin bu çok ayrı bir konu! Benim için holiganlar bir dine körü körüne bağlı din adamları gibi.

Özge: Beşiktaş benim zayıf noktam, zaafım, bazen
çıldırabiliyorum. Beşiktaş’a bir şey dediklerinde hemen
savunmaya geçiyorum, haksız olsak bile başkalarına karşı
koruma içgüdüsü var. Geçenlerde bir arkadaşımla küstük bu yüzden. Gereksiz bir tartışmaydı aslında tartışma
boyutunda bile değildi ama bazen istemediğiniz yerlere
gidebiliyor konu. Maç esnasında kendimi kaybedebiliyorum. Geçen seneki Süper Final maçlarında mesela. Ofiste
izliyordum herkes de Galatasaraylı. Gol oluyor topluca
seviniyorlar, ağlayacak gibi oluyordum. Hatta annem
sinir oluyor bu duruma, yenilirsek çok sinirli oluyorum
çünkü. Biz gol atınca da kendimi kaybediyorum, deli gibi
seviniyorum. Fenerbahçe’yi 1-0 yendiğimiz maçta öyle
sevinmişim ki (hatırlamıyorum) arkadaşım seni daha
önce hiç öyle hırslı ve sevinçli görmedim demişti.
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“Yurtdışına açılalım biraz..Herhangi bir spor dalın
da diğer ligleri takip ediyor musunuz?”
Ceylin: Yurtdışından özellikle takip ettiğim çok fazla
spor dalı yok. Fakat elime kumandayı aldığımda herhangi
bir maç bulursam izlemekten keyif alıyorum.
Özge ve Feyza klasik “El Clasico”culardan. Herkes
gibi onlarda Casıllas’a ve Alonso’ya hasta… Haliyle
Madrid’e… Özge yurtdışında Ceylin ve Feyza’dan bir
adım daha önde gibi.
Feyza: Geçtiğimiz senelerde bu yıla nazaran daha
ilgiliydim ama bu yıl iş hayatı beni engelledi. La Liga’yı
takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince ama Barcelona ve Real Madrid derbisini kaçırmamaya çalışıyorum.
Dünya’nın gözü futbola doyuyor bu derbiyle. . Real Madrid i tutuyorum. Casillas’a hastayım(gülüyor)
Özge: La Liga’da bir de Premier Lig’de desteklediğim
takımlar var. Arsenal ve Real Madrid. Beşiktaşlılar genelde Madrid’i sevmez ama ben Barcelona antipatimden olsa
gerek seviyorum. Xabi Alonso’nun da etkisi vardır tabii.
Liverpool’dan beri izliyorum onu, dünyanın en iyilerinden. Renklerinden dolayı Juventus’a da sempatim var.
Parma’dan nefret ederim. Renkleri sarı-siyah olmasına
rağmen Borussia Dortmund’u da seviyorum.

yaptığını düşünmüyorum. En önemli şey de, ‘Paranın
döndüğü yerde şike mutlaka oluyor.’ diye bir söz var ve
ben bu söze inanıyorum. Böyle bir şey yaşandıysa da Türk
Futbol’una yazık edildiğini düşünüyorum.
Feyza: Bu konuda düşüncem çok katı. Eğer bir takımda
bir kişi bile şike yapmışsa cezasını çekmeli. Başkanları şike
yaptığı için hapiste yatan takımın taraftarları(Fenerbahçe)
nasıl oluyor da onun için mitingler düzenliyor anlayamıyorum. Ben asla yapmazdım bunu, hatta cezasını en ağır
şekilde bulması gerektiğini düşünenlerden biri olurdum.
Çünkü o benim onurumla oynamıştır. Taraftarlık onur
meselesidir. Nasıl Fenerbahçe’ye yenildiğimizde üzülüyorsam iki gün asık suratla dolaşıyorsam böyle bir şeyi
de kaldıramam. Bütün sevinçlerin, kazanılan maçlardan
sonra atılan sevinç naralarının yalan olduğunu bilmek
çok acı olurdu. Özellikle Fenerbahçe taraftarları için gerçekten çok üzüldüm bu süreçte. Onlarda ki bu kabullenmeyişin nedeni de bence rüyalarının aslında kabus olduğunu fark etmeleri olsa gerek.

“3 Temmuz diye bir süreç geçirdi Türk futbolu kısa
zaman önce. Etkileri ve yankıları ise hala devam etmekte. Klüp yöneticileri, futbolcular ve tabi ki taraftarlar
çok zorlu süreçlerden geçtiler. Özellikle Fenerbahçe taraftarı…”

Özge: Sıkıntılı bir süreç tabii. Beşiktaş’ın da ismi anıldı çünkü. Teknik direktörümüz değişti. Ligi ve oyuncuları
hiç bilmeyen bir teknik adam direk Avusturya’daki kampa
gitti. Geçici denildi, ne olacağımız belli değildi, Türkiye
Kupası geri verildi falan derken, taraftarlarda da bir kabullenememe durumu oluşuyor. Nasıl ya, şike mi yaptık
niye kupa veriliyor falan deniyor. Yaptık ya da yapmadık
diye bir şey diyemem ama yakışmıyor Beşiktaş’a. Şike yapan adamın arkasında durmam ben ve birçok Beşiktaşlı.
Geldi geçti bir şekilde ama yankıları hala sürüyor işte.
Yasalar değişti o oldu bu oldu, ortada bir kupa 2 sahibi
var falan.

Ceylin: Oldukça üzüldüm. Üzülmemek elde değildi.
Aziz Yıldırım’ın da sağlığıyla oynandığını düşünüyorum
eğer böyle bir olay yaşandıysa bile sadece Aziz Yıldırım’ın

Biraz da kulüplerden ve yaşadıkları durumların taraftarların nasıl etkilendiğinden bahsediyoruz. Önce
Fenerbahçe. Alex in gitmesi iyi mi oldu kötü mü? Kim
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haklı?
Ceylin: Kim haklı kim haksız bilemeyiz. Alex,
Fenerbahçe’ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncudur bana göre.
Oldukça başarılı bir futbolcudur; ama son zamanlarda Alex
takımı yavaşlatıyordu ve takımımızda büyük bir sorun vardı: Herkes Alex’e çok güveniyordu. Takım resmen tek kişi
oynuyordu. Alex gittiğinde belki ilk maçlarda değil ama
son maçlarda oldukça başarı gösterdiğimizi düşünüyorum.
Takım daha hızlı. Herkes Alex bile gitti bizi de gönderebilirler diyip koşmaya başladılar. Belki de gitmesi Fenerbahçe
için en iyisiydi. Ama yine de Alex’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Gol kralı oldu. Oldukça iyi sezonlar yaşattı Fenerbahçe
takımına. Ama hiç kimse kalıcı değil öyle değil mi?
Çalkantılı bir süreç geçirdi Fenerbahçe ve hala etkileri
sürüyor. Gidenler kalanlar ama buna rağmen kulüp ve taraftar sanki her zamankinden daha birbirine kenetlenmiş
daha bir arada.
Ceylin: Bir arada olmak zorundayız. Zaten diğer tüm
takımların gözleri bizim bir yanlışımızda. Bu yüzden dağılmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Benim şahsi düşüncem de şudur: Biz takım tutuyoruz, futbolcu değil. Aziz
Yıldırım konusunda da bence çok daha fazla birbirimize
kenetlendik ve kopmayız.
Beşiktaş’a dönüp son zamanların en güncel sorusunu
soruyoruz: Q7 durumu ne âlem de sizin için? Gitsin mi
kalsın mı? İyice arap saçına döndü bu mevzu.

tatmin etti mi peki?”
Feyza: Etmiyor tabii ki; ama geçen sene ki rüya takıma haksızlık etmek istemiyorum, bu sene çok güzel bir
kadromuz var. Fatih Terim kullanacaktır bunu. Onun
yeri çok ayrı verdiği kararları eleştirme hakkını kendimde göremiyorum. Şimdi ben burada nasıl taktik vereyim
koskoca Fatih hocaya.
Veee moda. Forma modasını yakında takip ediyor
musunuz? Yeniliklere açık mısınız yoksa gelenekselci
mi?
Ceylin: Bu seneye kadar gelenekselciydim. Bir arkadaşımın tavsiyesi sonucu bu seneki formamıza baktım
ve çok beğendim. Yani forma konusunda at gözlüğümü
çıkartmam gerekiyormuş diye düşünüyorum.
Özge: Beşiktaş’ın basketbol haricindeki formalarını
beğeniyorum. Bu seneki kırmızı forma çok güzel mesela.
Yanlış hatırlamıyorsam en son 2003 ya da 2004 yılında
kırmızı formamız vardı. Yeniliğe açığım ama çok uç olmaması lazım. Mor, pembe gibi renkler olmadığı sürece
bir sıkıntı görmüyorum ama her zaman çubuklu ve 100.
yıl forması favorim.
Feyza: Çok net gelenekselciyim. Futbolcular hep metin Oktay forması giysin. O mor, pempe formalar neydi
öyle içler acısı.

Özge: En pahalı oyuncumuz Quaresma. Tamam, kabul
bencil bir futbolcu ama Ümraniye’de idman yapması için
o kadar para verilmesi bana gereksiz geliyor. Yurt dışına
satamıyorsan oynat. Türk takımlarına da sat demiyorum
ama mali bir krizden bahsedip kendi kendine antrenman
yapan futbolcuya o kadar para verilmesini anlamıyorumtakımımızı da.
Geçen sezonun rüya takımı Galatasaray. Rüya gibi bir
sezon ve arkasından Saraçoğlu’nda kaldırılan kupa.Sanırım tarif edilmesi imkansız bir duygu?
Feyza: Ben bir daha hiçbir maçta bu kadar heyecanlanamam galiba. (Şampiyonlar ligi ve dengi kupalar hariç)
Gerçekten zirveydi. O tadı bulmak zor olacak aslında bundan sonra. Hep o heyecanı arayacağız. 21 yıllık hayatımda
-UEFA Kupasını hayal meyal hatırladığım için- zirve denilebilecek bir olay bu. Tarif edilemez ki…
“Geçen seneden sonra bu sene takımın durumu şampiyonlar liginde alınan sonuçlar bir taraftar olarak sizi
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SAĞLIK

İÇİN
SU

Her gün; “Bol bol su için” diyoruz.
Peki nedenini biliyor musunuz ?
Şebnem Kandıralı
Diyetisyen

İştahınızı azaltarak kilo vermeye
yardımcıdır.
Vücudunuz susuz olduğu zaman yağ hücrelerinin
yıkılması zorlaşır bu açıdan diyet yapanlar yeterince
su içmezlerse kilo vermeleri zorlaşır.

Vücudunuzun düzenli çalışmasını
sağlar.
Kabızlık veya basur problemi yaşıyorsanız
mutlaka liften zengin beslenin denmiştir. Bu
kesinlikle problemden kurtulmak için yapılabilecek
çözümlerden biri ancak bunun yanında lifin düzenli
çalışmasını sağlamak için su içilmelidir . Aksi halde
ters tepki yapıp vücudumuz kötü etkilenecektir.
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Enerjinizi arttırır.
Yetersiz su içilmesi beyninizi yavaşlattığı gibi
vücudunuzu da yavaşlatıyor. Kaslarınızın %75’i
kemiklerinizin % 22’si kanınızın %83’ü su ile
doludur. Susuz kaldığınızda bu vücut bölümleri
yeterince işlev göremez ve bu da enerji eksikliği ,
yorgunluk ve bitkinlik ile ilişkilidir.

Baş ağrısı ve baş dönmesini
azaltır.
Baş ağrısında hemen aspirine sarılmanıza
gerek yoktur. Vücudunuzun susuz kaldığının bir
sinyali olabilir ve su içtikçe kaybolur. Yorgunluk ve
bitkinlik hali de susuz kaldığınızın göstergesidir .

Cildinizi temizler.
Temiz bir cilt oluşumu sağlar. Akne
belirtilerinin
azaltılmasına
yardımcıdır.
Kuru bir cildiniz varsa su içmek daha bir
nem kazandıracaktır. Su vücuttan toksinlerin
atımına yardımcıdır, vücudu bakteri ve gereksiz
materyallerden temizler.

Konsantrasyonu arttırır.
Beynimiz %85 sudan oluşur . Susuz
kaldığımızda bu durum otomatikman konsantrasyonumuzu ve kısa dönem hafızamızı etkiler .
Susuzluk beynin enerji seviyelerinin azalmasına
neden olur.

Enfeksiyonlarla savaşır.
İdrar enfeksiyonları ve böbrek taşlarından
kurtulmak ve önlemek için bol bol su içilmelidir.
Ayrıca su içmek solunum yollarını temizlediği için
alerjiler ve soğuk algınlıkları için de önemlidir.

Daha iyi egzersiz yapmanızı
sağlar.
Terle birlikte kaybolan sıvıyı suyla birlikte
yerine koymak akıllıca bir davranıştır . Egzersiz
esnasında su içmeyi aksatmazsanız daha iyi ve
daha sıkı bir performans sağlayabilirsiniz.

Kalp sağlığını korumaya,
desteklemeye yardımcıdır.
Kasların en sıkı ve ağır çalışanı olarak tam
hızda çalışabilmesi için suya gereksinim vardır.
Susuz kaldığınızda kanınız kalınlaşır bu durumda
kalbin daha fazla çalışması gerekir. Eğer kalbiniz
zayıfsa ilerleyen yıllarda ciddi kalp problemleri
görülebilir . Günde 5 bardaktan fazla su içinler
ile 2 bardaktan az içenler karşılaştırıldığında,
5 bardaktan fazla içenlerin kalp krizi riskine
yakalanması riski %41 daha az olarak bulunmuş.

Bu yıl da
yine yeniden deri
montlar moda!
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Alarm

Gözde Kutlu
Marmara Üniversitesi Gazetecilik - Lisans Öğrencisi

Bir diğer

trend

kuru kafalar!
Yeni sezonun ilkbahar-yaz sezonundan beri devam
eden kuru kafa furyası sohbahar-kış sezonunda da devam ediyor. Örnek
olarak
Alexander
McQueen tasarımlarını sizlerle paylaşıyorum. McQueen’in
son çanta ve ayakkabı tasarımlarında
kuru kafa motifini
sıklıkla görüyoruz.
McQueen tasarımları bir hayli çarpıcı. Kuru kafa motifi
modada onunla doğmuş gibi!

Zımbalı
Kıyafet & aksesuarlar
Her birimiz savunmaya mı geçiyoruz? Koruma iç
güdüsü müdür, bizi
zımbalı montlara,
ayakkabılara, takılara, şapkalara yoğunlaştıran? Bu yılın
trend konusu olan
zımba, çivi baskılarının bu denli yoğun
olmasının, geldiğimiz dönemdeki şiddet konusuyla doğru
orantısı var mıdır?
Her neyse... Sezonun
trend konusu her
yerde, Zımba!

Saç Modellerinde
eskiye rağbet!
40’lı yılların siyah-beyaz filmlerini bulursak ancak o dönemi ziyaret edebiliriz. Geçmiş
yüzyıla ikon olmuş isimler günümüze stilleriyle ilham oluyorlar. Veronica Lake, Betty Grable
gibi duruşu olan kadınlardan bahsediyorum.
Her biri zamanında öyle bir şey yapmışlar ki,
şimdilerde . İşte bugünden o dönemin stillerine
dönüş...
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MÜZİKAL
GELİŞMELER
Yeni Çıkan Albümler, Konser Haberleri
Tuğba Uçar
Anadolu Üniversitesi - Lisans Öğrencisi

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez
‘Dance Again’ turnesi kapsamında
geldiği Türkiye’de 3 konser verdi. Başta
konser sayısı 1 olarak düşünülse de
yoğun ilgiden dolayı önce 2’ye daha
sonra da 3’e çıkartıldı. Lopez, Ataköy
Atletizm Arena’da ve
Ülker Sports Arena’da gerçekleşen
konserlerinde sahne şovları ve
harika performansıyla hayranlarına
unutamayacakları bir konser yaşattı.

Gripin’in “Yalnızlığın Çaresini
Bulmuşlar” isimli yeni albümü
geçtiğimiz günlerde müzik
marketlerde yerini aldı. 11 şarkının yer
aldığı albümde bir de Leman Sam’a ait
olan “Gül Güzeli” şarkısının coverı yer
alıyor. Genel olarak yalnızlık, hüzün,
ayrılık konularının işlendiği albümde
ilk klip albümün ismini de taşıyan
“Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” isimli
parçaya çekildi.
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Rock müziğinin başarılı gruplarından
Mor ve Ötesi 7. stüdyo albümünün
ilk konserini 16 Kasım’da Ghetto da
gerçekleştirdi. Konserde Mor ve Ötesi
eski ve yeni şarkılarıyla dinleyenlerine
harika bir gece yaşattı. Hem cd hem de
plak olarak basılacak albümde 12 adet
şarkı bulunuyor. Bunlardan beşinin söz
ve müziği Harun Tekin’e ait. Diğer yedi
şarkı ise Burak Güven’e ait. Şarkıların
hepsi de birbirinden güzel ve iddialı.

İngiliz grup Depeche Mode 3. konserini
17 Mayıs 2013’de Küçükçiftlik Park’ta
verecek. Ünlü grubun Avrupa Turnesi 7
Mayıs’ta başlayacak olup 29 Temmuz’da
sona erecek. Kısıtlı kapasiteye sahip
konserin biletleri 15 Kasım tarihinde
satışa çıktı.
Ve bilet fiyatları,
Deluxe VIP Teras: 530.00 TL
Diamond Circle: 371.00 TL
VIP Platform: 295.00 TL
Golden Circle: 245.00 TL
Normal Ayakta: 120.00 TL

Mehmetcan Ahıskalı
Radyo Televizyon ve Sinema - Lisans Öğrencisi
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