
UĞUR BEKTAŞ

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi Süreli Yayını - Şubat 2015 Sayı:5      

1992 - 2015



Kadir Has Üniversitesi 
Adına Sahibi ve

 Genel Yayın Yönetmeni 
 Ayten Görgün Smith

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Arif Serin

Editör
Mustafa Kocabınar

Haber Merkezi
Burak Turfanda

Pera Yaylalı

Foto Muhabir
Metin Mahdum

Ömer Taşlı

Tasarım
Zeynep Çakır

Kapak Tasarım
Enes Çağlar

Katkıda Bulunanlar
Uğurcan Aslan
Dilay Okumuş

Onur Han Demirci
Mürşid Doğan

Baskı
Matsis

 Matbaa Hizmetleri Limited Şirketi
Tevfik Bey Mah. Doktor Ali Demir Caddesi

No 51 Sefaköy K.Çekmece İstanbul
0212 624 21 11

Yönetim Yeri
Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Kampüsü

34083 Cibali İstanbul

Yayın Türü
Ulusal-Süreli

Şubat 2015, Sayı 5

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 Kadir Has Üniversitesi Öğrencileri;

Öncelikli olarak okulumuzda 6 Kasım 2014 tarihinde yapılan 
seçimlerde, bizleri üniversitemizin öğrenci konseyinde görevlen-
direrek bizlere göstermiş olduğunuz güvene ve teveccühe, öğrenci 
konseyi yönetim kurulumuz ve tüm bölüm temsilcilerimiz adına 
teşekkür ederim.

Siz değerli arkadaşlarımızın önerilerini dikkate alarak 2015 
yılı İlkbahar döneminde, İstanbul’da bulunan diğer öğrenci kon-
seyleriyle birlikte hareket ederek gerçekleştireceğimiz etkinlikler, 
konferanslar ve aktiviteler olacaktır. Bu yapacağımız programla-
rın yanında bu zamana kadar dört sayısı çıkartılan ve üniversite-
miz öğrencilerinin katkılarından oluşan konseyimizin ‘’Bize Has’’ 
isimli dergisini de yayımlamaya devam edeceğiz.  Dergimizin ha-
zırlanma sürecinde bize destek olan Kadir Has Üniversitesi Rektö-
rü Prof.Dr. Mustafa Aydın’a, öneri ve yazılarıyla desteğini esirge-
meyen öğrenci arkadaşlarımıza ve Basın-Yayın Komisyonumuza 
teşekkür ederim.

                                                                                                                              
   Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı

MUHAMMED FATİH GÖNEN 
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adece dostları ona soyadıyla seslenirdi, bu yüzden ondan Bektaş diye bahsede-
ceğiz burada. Hep “hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun” derdi. Dediğini 

yaptı her zamanki gibi. Hızlı yaşadı, dolu dolu yaşadı. “Yaşlanmaktan nefret ediyorum 
abi” derdi, bundanmış meğer. 
      Bize çok şey öğretti, dostluğu, kan bağı olmadan nasıl kardeş olunduğunu, adamlığı, 
delikanlılığı, cömertliği, iyi kalpliliği, yardımseverliği ve saymakla bitiremeyeceğimiz 
kadar birçok şeyi daha. Çok hayalimiz vardı: Mezuniyetimiz, kuracağımız şirketimiz, 
evliliklerimiz, düğünlerimiz, çocuklarımız… Şimdi hepimiz bir parça eksik kaldık. 
Bütün hayaller yarım kaldı. Ama derler ya; bizim hiç “keşke”miz yok. Keşke demeye-
cek kadar dolu dolu yaşadık her şeyi Bektaş’la. Biz çok şanslıyız böylesine özel bir in-
sanın en yakınlarından biriydik. Çok hayalimiz vardı demiştik ya hani, o hayalleri biz 
gerçekleştireceğiz. Bektaş her zamanki gibi bizimle olacak. Allah bize ömür nasip et-
tiği sürece, onun adını biz yaşatacağız. “Namımız dostlarımızın büyüklüğündendir” 
derdi hep, bizim namımız da Bektaş’ın büyüklüğündendir artık.

Onu çok seven kardeşleri
Hüsnü Fatih ÇAVUŞ, Ezgi GÜZEL

Bilgisayar Mühendisliği - Lisans Öğrencileri

‘‘Hızlı Yaşa Genç Öl,
  Cesedin Yakışıklı Olsun’’

Uğur BEKTAŞ
1992 - 2015

S



‘’Geleceğin imparatorlukları zihnin im-
paratorlukları olacaktır’’. Bu söz tarihin 
önemli şahsiyetlerinden İngiltere Eski Baş-
bakanı Winston Churchill’e ait. Günümüz-
de teknolojinin her geçen gün durdurula-
maz ilerleyişinin ve gelişiminin en başlıca 
sebeplerinden biri mühendislik alanında 
yapılan devrimler ve faaliyetlerdir. Bir mü-
hendisin misyonunu ve faaliyetlerini yeri-
ne getirebilmesi için pek tabii kendi bölü-
münün teorik ve pratik bilgisini mümkün 
olduğunca iyi bilmesi gerekir. Fakat bunun 
kadar önemli bir diğer husus da mühen-
disin sosyal zekasının ve insanlarla ileti-
şiminin iyi olması gerektiğidir. Bu yüzden 

mühendislik bölümü okuyan öğrenciler 
için sosyalleşebilecekleri ve projeler üretip, 
grup çalışması içinde yer alabilecekleri ku-
lüplerde bulunmaları gelecekteki kariyerle-
ri için önemli bir detaydır. Bu sebeple ben 
de bölümümün ikinci senesi içinde bazı 
arkadaşlarımla birlikte Mühendislik Ku-
lübü’ne giriş yaptım. 2012 senesinde yeni 
kurulan yönetim, bu kulübün nasıl iler-
leyeceği ve kulübün karakteri konusunda 
planlar yaptı. Yaptığımız planlar sonucun-
da kulübün karakterini ve sene içerisin-
de yapacağımız faaliyetleri kesinleştirdik. 
Anlayış olarak iletişime açık herkese eşit 
mesafede olup, sadece mühendislik öğren-

cilerinin değil, diğer bölümlerden kişilerin 
de yararlanabileceği etkinlikler planladık. 
Bu sebeple ilk olarak Nokia ve Microsoft 
işbirliği ile  ‘’Mobil Cihaz Yazılım Eğitimi’’ 
programımızı düzenledik. Bu eğitim için 
gerekli eğitmenler bu kurumlar tarafından 
sağlandı. Eğitimin sonunda proje yarışma-
sı düzenlendi ve kazanana Nokia Lumia te-
lefon hediye edildi. Bu benim bu kulüpteki 
ilk etkinliğimdi, senenin ikinci dönemin-
de; ‘’Yurtdışında staj ve eğitim, proje yöne-
timi’’ ve ‘’CV Hazırlama Teknikleri Eğitim-
leri’’ ile programlarımıza devam ettik. Bu 
eğitimler sonunda aldığımız olumlu tepki-
ler ve doğru yolda olduğumuzu düşünme-

miz bizi daha büyük bir projeyi üretmeye 
itti. Bu proje daha önce yapılmamış ve biz-
den sonraki kulüp üyelerine bırakacağımız 
bir etkinlikti. Hepimiz için önemli olan 
Teknolojiyi farklı kategorilere bölerek bir 
‘’Teknoloji Ödülleri Töreni’’ düzenlemek 
istedik. Bunun için önce teknoloji alanın-
da kategorileri ve bu kategorilerde yer alan 
adayları belirledik. Daha sonra  bu adayları 
okulumuz öğrencileri internet üzerinden 
oylayarak kategorilerinin kazananlarını be-
lirledi. Kategorilerin kazananlarının ödül-
lerini Mühendislik Fakültesi dekanımız ve 
birçok hocamızın katılımıyla gerçekleşen 
törende sahiplerine teslim ettik. Bu 2012-

Mühendislik Kulübü
Cemrecan ALTINEL 

Elektronik Müh. Lisans öğrencisi
Mühendislik Kulübü yöneticisi
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2013  senesindeki son etkinliğimizdi. Ge-
çirdiğimiz sene boyunca yaptıklarımızın 
takdir toplaması bizi hem gururlandırdı 
hem de gelecek sene içerisinde motivas-
yonumuzun artmasını sağladı. Başarıla-
rımızdaki en büyük sebep ise kulüp içi 
uyum ve arkadaşlıktı. 2013 senesinde bir 
önceki sene başkanlık görevini başarıyla 
sürdürmüş ve takdir toplamış Yusuf Burak 
Tatlıcan arkadaşımdan görevi devraldım. 
Arkadaşlarımın takdiriyle 2013-2014 eği-
tim-öğretim yılında, kulübümde başkanlık 
görevine başladım. Bu sene içerisinde hem 
yönetim kuruluna yönetici olarak hem de 
aktif üye olarak kulübümüze birçok yeni 
arkadaşımız katıldı. 2013-2014 Eğitim ve 
Öğretim Yılı’na ‘’Minik Eller Yardımın-
la Büyüsün Sosyal Sorumluk Projesi’’ ile 
başladık. Bu projenin amacı Muş ilindeki 
anaokulundaki kardeşlerimizin ihtiyaçları 
üzerineydi. Projeye beklediğimizden çok 
kişi destek oldu ve bir nebzede olsa orda 
ki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebil-
dik. Bundan sonra Microsoft ile işbirliği 

içerisine girerek ‘’Windows 8 –Windows 
8 Phone’’ eğitimini gerçekleştirdik. Eğitimi 
Microsoft’un eğitmenlerinden biri olan Sn. 
Mustafa Kasap gerçekleştirdi. Daha sonra 
Sn. Remzi Durmuş  ile ‘‘Girişimcilik Semi-
neri’’ düzenledik. İlk dönemin en önemli 
etkinliklerinden birinde ise kulübümüz 
sorumluluk üstlendi. Türkiye Bilişim Der-
neğinin okulumuzda düzenlediği ve 2 gün 
süren ‘‘Akıllı Şehirler’’ seminerlerinde ku-
lübümüz  yöneticileri ve üyeleri görev ala-
rak bu projenin organizatörlüğünü yaptı. 
Bize bu imkanı tanıyan başta Sn. Yrd. Doç. 
Dr. Taner Arsan hocamıza ve pek değerli 
TBD yöneticilerine teşekkürü bir borç bili-
riz. İkinci dönem belki de okulumuzda bir 
ilk olan iki kulübün ortak projesini hayata 
geçirdik. IEEE kulübü ile beraber ‘‘Mühen-
dislik Günleri’’ adlı etkinliği düzenledik. 2 
gün süren etkinlikte Mühendislik alanın-
da seminerler ve eğitimlerin olduğu bir 
program gerçekleştirdik. Bu birliktelikten 
memnun olmakla beraber bizden sonrada 
bu tip beraberliklerin sürmesini diliyor ve 

istiyorum. Senenin son etkinliği olarak ise 
bir önceki sene ilk olarak düzenlediğimiz 
Teknoloji Ödüllerinin 2.sini yapmak için 
hazırlıklara başladık. 2.Teknoloji Ödülle-
rinde bazı kategorileri ve adayları değiş-
tirdik. Kazanan adaylar arasında Başta Sn. 
Fatih Portakal olmak üzere hepsine töre-
nimize katıldıkları için teşekkür ederiz. 
Ayrıca törenden önce ödülü ‘‘Tablet’’ olan 
Teknoloji konulu bir Vine yarışması dü-
zenledik. Kazananına ise ödülünü tören sı-
rasında takdim ettik. Bunun yanında  tören 
bitiminde son dönemde ismini duyurmaya 
başlayan Google’ın üretmiş olduğu ‘‘Go-
ogle Glass’’ tanıtım lansmanı düzenledik 
ve merak edenlere  deneme şansı verdik. 
Sene sonuna geldiğimizde sene boyunca 
yaptıklarımızdan şahsım ve kulübüm adı-
na gurur duydum. Eğer bir başarı varsa bu 
kulübün mevcut  karakteri ve kulüp içinde 
yer alan her bir bireyin içtenliği ve dostlu-
ğu sayesindedir.2014 senesinde Başkanlık 

görevini Melis Şenyüz arkadaşıma dev-
rettim. Onun da bu kulübü en iyi şekilde 
temsil edeceğini ve görevini layıkıyla sür-
dereceğinden şüphem yok.2014 ilk döne-
minde ilk etkinlik olarak  1.sınıflara yöne-
lik gerçekleştirdiğimiz Mezunlarla Söyleşi 
etkinliğiyle başladık. Bu etkinlikte ama-
cımız üniversite hayatına yeni başlayan 
arkadaşlarımız bilinçlendirmek ve onlara 
bir nebze olsun yön vermek oldu. İkinci 
olarak yine kulübümüze verilen sorumlu-
luk ile Türkiye Bilişim Derneği’nin okulu-
muzda düzenlediği seminerlerde görev ve 
yetki aldık. 2014-2015 senesinin ikinci dö-
neminde çalışmalarımız okulumuz öğren-
cileri için kaldığı yerden devam edecektir. 
Görevimizin ve misyonumuzun farkında 
olup elimizden gelenin en iyisini yapacağı-
mızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Saygılarımla.
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tletizm sporuna destek olup, her 
sene düzenlenen ‘’Altınboynuz Yol 

Koşusu’’ ile özdeşleşen Kadir Has Üniver-
sitesi’nde artık bir koşu kulübünün kurul-
ması gerekiyordu. Birçok sporcuyu bün-
yesinde barındıran üniversitemizde 2013 
Ekim ayında ‘Has Runners’ koşu kulübü 
kuruldu. 

Kurucu başkanlığını Ultra Maraton koşu-
cusu aynı zaman da ‘’Garmin Türkiye Trail 
Takımı’’nın sporcusu olan Mehmet Yıldı-
rım ve dinamik ekibi üstlendi. Yaptığı dü-
zenli çalışmalar sonucu kısa sürede birçok 
yarışta boy gösteren Has Runners Koşu 

Kulübü şehir içi, şehir dışı 
ve de yurtdışında üniversitemizi en iyi şe-
kilde temsil etmeyi kendini ödev bildi.

Has Runners katıldığı ilk yarış olan ‘’Salo-
mon Trail Run’’ yarışında takım ve bireysel 
kategorilerde kulübümüzü en iyi şekil 
de temsil etmiş olup etkinliğe katılan tek 
Üniversite koşu kulübü olarak da katılım 
plaketi aldı. Bu yarışta birçok arkadaşımız 
ilk defa patika ( trail) koşusu deneyimini 
yaşadılar ve kazandıkları bu deneyimden 
memnun kaldılar.

Kuruluşundan bu zamana kadar Salomon 

Trail Run, İstanbul Avrasya Maratonu, 
New Orleans Yarı Maratonu, 9. Uluslara-
rası Runtalya ( Yeni adı: Runatolia), Geyik 
Koşuları, İznik Ultra Maratonu, Salomon 
Trail Aydos, 24 Saat Ultra Maratonu, Çek-
meköy Ultra Maratonu, Çekmeköy Winter 
Challenge, The North Face Ultra Trail Du 
Mont Blanc-O.C.C., New Balance Büyü-
kada Yol Koşusu yarışlarına katılan kulü-
bümüz birçok kez gerek yaş, gerekse genel 
kategorilerde üniversitemizi en iyi şekilde 
temsil etmenin gururu ile yoluna yeni ya-
rışlar ve yeni projelerle devam etmektedir.

Sadece koşu kulübü faaliyetleri ile kendini 
sınırlamayan Has Runners Koşu Kulübü 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de koşu 
da olduğu gibi okulumuzu en iyi şekilde 
temsil etmeyi kendine hedef olarak belir-
ledi. 

Kuruluşun’dan itibaren 2013 Aralık ayın-
da Darülaceze’yi ziyarete giden Has Run-
ners ekibi burada darülaceze sakinlerine 
sürpriz yapıp, kendileriyle muhabbet edip, 
Darülaceze’de konaklayan sakinlerin dert-
lerini, sevinçlerini, tecrübelerini dinleyip 
onlara destek olmuş yeni yıl öncesi mo-
rallerini en yüksek seviyeye çıkarmak için 
elinden geleni yaptı.

2014 Nisan ayında bu sefer geleceği-
mizin sporcuları, öğretmen, doktor ve 
mühendislerine destek olmak amacıy-
la Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na  
(TEGEV) ziyarette bulunmuş, burada eğit
im gören çocukları sürpriz hediyeler ile 
sevindirip onlarla güzel vakit geçirdiler.
2015 senesine hızlı bir giriş yapan koşu ku-
lübü dördüncü’sü düzenlenen Çekmeköy 
Kış Ultra Yarışları’nda kulübü temsilen ko-
şan Mehmet Yıldırım 45Km’yi 4:30:41 süre 

içinde koşarak genel sıralama 
da üçüncü oldu.

Bu yıl içersinde patika ve yol koşuları dahil 
birçok koşu da yer alacak olan Has Run-
ners Koşu Kulübü’ne katılmak ve koşmak 
isterseniz info@hasrunners.com adresine 
mail atmanız yeterli olacaktır. Ayrıca kulü-
bü sosyal medyadan da takip edebilir sizde 
koşmaya başlayabilirsiniz.

www.hasrunners.com
facebook.com/khasrunningclub
twitter.com/hasrunners
instagram.com/hasrunners

HAS RUNNERS
A
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eride bıraktığımız yüzyılın en büyük sorunla-
rından biriydi: İsrail-Filistin meselesi. İkinci 

Dünya Savaşı’nın ardından çokça yara alan Yahudi di-
asporasının önemli bir kısmı eve dönmek istemiş; dö-
nemin İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’un çalışmaları 
ve deklarasyonuyla Kudüs’e göç başlamıştı. Takvimler 
1948’i gösterdiğinde I. Dünya Savaşı’ndan en çok za-
rar gören Arap halkı ile II. Dünya Savaşı’nda yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yahudi halkı uzun yıllar 
sürecek bir çatışmaya başlamıştı. Maalesef, iki büyük 
savaşın yarattığı mazlumların kavgası günümüzde de 
devam ediyor; coğrafyanın üzerindeki ateş bir derece 
bile alçalmıyor. 

1948’den bu yana her yıl açıklanan ölü sayısı çift haneli 
rakamlara ancak birkaç kez indi. Böylesi bir coğrafyada 
hayatta kalmak zor bir eylem iken; kadın olarak yalnız-
ca var olmak bile bir cesaret göstergesi kabul ediliyor: 
Filistin’de yaşamak; bir gazeteci olarak Filistin’de yaşa-
mak; kadın bir gazeteci olarak Filistin’de yaşamak…

“Bu sahada bulunmam bile Arap geleneklerine doğru-
dan bir hakaretti; bu yüzden birçok ölüm tehdidi aldım; 
ancak en korkuncu erkek meslektaşlarımın, beni tek 
başıma İsrail’in hava saldırısı yaptığı bir yere bırakıp el 
sallayarak ve gülerek uzaklaşmalarıydı.” 

1987, Suudi Arabistan doğumlu Eman Mohammed, 
eğitimini Gazze’de aldı. Foto muhabirliği yapmaya baş-
ladığında henüz 19 yaşındaydı ve çektiği ilk fotoğrafla 
beraber Gazze Şeridi’ndeki ilk kadın foto muhabiri ol-
muştu. 

Gazze’de fotoğraf ajanslarının hepsi kendisini eğitmeyi 
‘cinsiyetini’ gerekçe göstererek reddetti. İş için gittiği 
her yerde, “Bu işi bırak!” nasihati ile karşılaşıyordu.

 İnsanlar, onun erkek egemen bir sahada yapamayacağı-
nı iddia etti. Ayrıca geleneklere karşı geliyordu; fotoğraf 
çekmeye devam ettiği her dakika, kendisi ve ailesi üze-
rindeki leke biraz daha koyulaşıyordu. 

O ise, çok çok önceleri yaratılan ve kendisi için deza-
vantajlarla dolu bu cinsiyetçi ortamdan faydalanma 

yoluna gitti. Kadınlar üzerindeki sosyal sınırlandır-
malar ve İsrail-Filistin çatışması arasında tıpkı kendi-
leri gibi kadınların hikayeleri de önemsiz ve konu dışı 
görülüyordu. İsrail-Filistin çatışmasında ölen yalnızca 
erkekler değildi, savaş hikayeleri yalnızca erkeklere ait 
değildi; orada kadınlar da yaşıyordu. Eman Moham-
med, Gazze’deki kadınların hayatlarına daha çok dikkat 
etmeye başladı. 

Erkeklerin daha önce göremedikleri için bahsetmedik-
leri, anlatmadıkları bir pencere müthiş bir berraklıkla 
kendisine açıktı; erkeklerin erişimi olmayan alanlarda 
kendisine daha önce hiç görülmemiş bir erişim veril-
mişti: Kadınların acıları, kadınların fotoğrafları, kadın-
ların hikayeleri, kadınların dünyaları… Açıkça görülen 
acı ve çabanın ötesinde; kendisi tatmin etmese de kah-
kaha ve başarı kareleri de yakaladı; daha önce el değme-
miş toprakları keşfeden bir kaşifti Eman Mohammed.

Çektiği fotoğraflar, ardarda başarı getirdi. Fotoğrafları 
ve yazıları The Observer, Guardian, Le Monde, Washin-

ghton Post gibi dünyaca ünlü gazetelerde yayınlandı. 
Birleşmiş Milletler ve TedTalks dahil olmak üzere yüz-
lerce yerde fotoğraflarını ve anılarını anlattı. Başarıların 
ardından erkek egemen sahada kabul edilen bir ege-
menliğe kavuştu; erişemediği, ulaşamadığı, çekemediği 
fotoğraflar artık eski de kalmıştı.
Onun anlattığı ve fotoğrafladığı Khader’in kaderi!

Mohammed Khader, Filistin doğumlu bir işçi yirmi yıla 
yakın yılını İsrail’de çalışarak geçirmiş, 20 yıl boyunca 
birçok farklı işte çalışarak para biriktirmiş, emeklilik 
planı olarak da doğduğu topraklarda dört katlı bir ev 
inşa etmeye karar vermiş; sonrasını mutluluk ve huzur 
olarak planlamış anlayacağınız… Ancak civardaki ilk 
hava saldırısında dört katlı evi yerle bir edilmiş; 20 yıl 
boyunca döktüğü tere karşılık kazandığı her şey uçup 
gitmiş. Hava saldırısından yalnızca yetiştirdiği güver-
cinler ve Tel Aviv’den aldığı jakuzi küvetini kurtulabil-
miş; Khader küveti enkazın tepesine yerleştirip her sa-
bah çocuklarına köpük banyosu yaptırmaya başlamış.

Cesaretten Fazlasına Sahip Bir Kadın!

“İşim savaşın yaralarını gizlemek için değil; Gazzelilerin 
görülmeyen hikayelerini bütün bir çerceve ile göstermek içindi.”  

Eman Mohammed.

“İşim savaşın yaralarını gizlemek için değil; Gazzelilerin 
görülmeyen hikayelerini bütün bir çerceve ile göstermek içindi.”  

Eman Mohammed.
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smanlı Döneminin sosyo-ekonomik gücünü 
oluşturan azınlıklar; 1920-1922 Türk-Yunan 

Savaşları, 1912-1913 Balkan Savaşları, 1923 Lozan 
Antlaşması çerçevesinde Türk ve Yunan hükümet-
leri tarafından imzalanan karşılıklı mübadele, 6/7 
Eylül olayları, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gibi çe-
şitli olaylardan dolayı ülkeyi terk etmek zorunda 
kalmışlardır. Günümüzde İstanbul’un azınlık nü-
fusunu Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve Yahudiler 
oluşturmaktadır. Tarih Vakfı’nın Ekim 2011- Mayıs 
2013 arasında yürüttüğü araştırma raporuna göre, 
2013-2014 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 23 
tane azınlık okulu faaliyet göstermekteydi. 22 tane-
si İstanbul’da yer alan okulların dağılımı şu şekilde-
dir; 16’sı Ermenilere, 5’i Rumlara, 1’i de Musevilere 
aittir. Öğrenci sayılarında belirgin dalgalanmalar 
bulunan azınlık okulları değişen demografik yapı-
ya karşı ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan da 
ülkenin sosyo-ekonomik yapısına ve güncel eğitim 
sistemine de ayak uydurmaya çalışıyorlar.

İSTANBUL RUMLARI

 Kendi kökenim sebebiyle İstanbul’daki diğer azın-
lıklara kıyasla Rumlara daha yakın olmamdan do-
layı İstanbul Rumları hakkında kısaca bilgi vermek 
isterim. Yeni bir insanla tanıştığımızda ülkemizde 
en çok sorulan sorulardan bir tanesi ‘’Nerelisin’’ so-
rusudur. Bu soruya eğer İstanbulluyum diye cevap 
verirseniz; ‘’Aslen nerelisin’’ sorusu onu takip eder. 
Karşısındakini İstanbullu olduğuna inandırmak, 
azınlık kavramını açıklamak için baya bir çaba 
sarf etmen gerekebilir. İnsanların belirgin bir kıs-
mının ülkemizin tarihi ve aynı şehirde yaşadıkları 
vatandaşları hakkında bilgi sahibi olmaması bu tip 
sorunları doğurmaktadır. Ülkemizde son yıllarda 
azınlıklara yönelik yapılan çeşitli çalışmalar, ku-
rulan dernekler, vakıflar vs. insanların azınlıkları 
‘fark etmelerini’ ve merak etmeleri sağlamışlardır. 
Böylelikle bilgi eksikliğinin oluşturduğu bu uçu-
rum olumlu yönde etkilenmiştir.
 İstanbul Rumlarının günümüzdeki sayısı 4000 ci-
varındadır ve faaliyet gösteren 5 tane okulları bu-
lunmaktadır. Bu 5 okul arasında 3 tanesi orta okul 
ve lise eğitimi vermekte geriye kalanlar ise ilkokul 
eğitimi vermektedirler. İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün 2009 yıl sonu verilerine göre , İstanbul’da 
17’si ilköğretim olmak üzere toplamda 22 Rum 
okulu bulunuyordu. Öğrenci sayısındaki düşüş ne-
deniyle bu okulların büyük bir bölümü günümüz-
de faaliyetlerine devam edememiştir. Günümüzde 
İstanbul’da faaliyet gösteren 3 büyük Rum okulu 

şunlardır:

ÖZEL ZOĞRAFYON RUM LİSESİ

 1893 yılında açılışı yapılan okulun adı, o dönemde 
yaptığı devasa bağışla okulun kurulmasında katkı-
da bulunan Galata bankeri Hristakis Zoğrafos’dan 
gelmektedir. Fen Lisesi olarak kurulan okul daha 
sonra Zoğrafyon Ticaret Lisesi olarak isim de-
ğiştirir. Rumların sayı olarak fazla olduğu bu dö-
nemlerde okullar da kız ve erkek lisesi olarak ikiye 
ayrılıyorlardı. Fakat değişen ülke şartları, öğrenci 
sayısındaki belirgin gerileme vs. gibi nedenlerden 
dolayı erkek lisesi olarak kurulan Zoğrafyon Lise-
si 1998-99 eğitim yılında karma eğitime geçmiştir. 
Okulun şimdiki müdürü olan Yani Demircioğ-
lu’nun okulun gelişiminde ve eğitim şartlarının 
iyileştirilmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. 
Sosyal ve kültürel faaliyetleriyle tanınan okul, İs-
tanbul’daki Rum kültürünün en başarılı temsilci-
lerinden birisi olup, gelenek ve göreneklere sahip 
çıkarak ülke çapında ve yurtdışında başarılarıyla 
tanınmıştır. Okul hakkında detaylı bilgiye okulun 
web sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.zog-
rafyon.com

ÖZEL FENER RUM LİSESİ

 15. yy da kurulan okul yüksek, görkemli binasıyla 
şehrin birçok bölgesinden fark edilmektedir. Dış 
cephesinde kullanılan tuğlaların rengi nedeniyle 
‘kırmızı okul’ olarak da anılan okul Osmanlı Dö-
nemi’nde, Osmanlı toprakları üzerinde bulunan 
Rum gençlerin eğitilmesini kendine misyon edin-
miştir. Okulun kuşbakışı görünümü kanatlarını 
açmış bir kartala benzemektedir ve yapımında 
Marsilya’dan getirilen kırmızı tuğlalar kullanılmış-
tır. Bu da okulu belirgin kılan önemli bir detayıdır. 
Fener Rum Erkek Lisesi olarak kurulan okul son-
raki dönemlerde değişen şartlar nedeniyle karma 
eğitime geçmiştir. Okul bugün, Özel Fener Rum 
Lisesi ve İlköğretim Okulu adıyla üniversitelerde 
çeşitli başarılara imza atmaktadır. Okul hakkında 
detaylı bilgiye okulun web sitesinden ulaşabilirsi-
niz: http://fenerrumlisesi.k12.tr 

ÖZEL ZAPYON RUM LİSESİ

   1875 yılında eğitime başlayan okul, adını kuru-
cusu Evangelos Zappas’tan almış, anaokulu, ilko-
kul, ortaokul ve lise eğitimi vermektedir. Kız lisesi 
olarak kurulan okul 2000’li yıllarda karma eğitime 
geçmiştir. Beyoğlu’nda bulunan ve neoklasik bir 

ÇOK KÜLTÜRLÜ ŞEHRİN AZINLIK SAKİNLERİ, 
İSTANBUL RUMLARI

 VE
 OKULLARININ TARİHİ GEÇİDİ

‘’Ben ki, Sultan Mehmed Hanım... İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerin-
izde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne 
de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah’a, Peygamber’e, Kur’an’a 
ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece 
güvencem altındadır.’’ Fatih Sultan Mehmed’in Bosna-Hersek’i fethinden sonra 4 Nisan 1478 
tarihinde yayınlanan fermanında bu sözler yer almaktaydı. Bu sözler Osmanlı Döneminden 
başlayıp günümüze kadar süren, farklı kültürlerin bir arada yaşaması tartışmalarına ışık 
tutmaktadır. Zaman zaman bu iyi niyetli, barışçıl yaklaşım siyasi olaylarla zedelenip kırılma 
noktasına gelse de İstanbul uzun yıllar boyunca farklı kültürleri bir arada barındırmayı, onları 
tek bir çatı altında birleştirmeyi başarmış, kültürel açıdan zengin bir başkenttir. 
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mimari yapıya sahip olan okul binası 6-7 Eylül 
olaylarında önemli hasarlar görmüş ve onarılmış-
tır. Çok katlı yapısı, mermer heykelleri, yüksek 
tavanları, geniş sınıfları ve girişteki geniş mermer 
merdivenleri, binanın neoklasik mimarisini oluş-
turan temel unsurlardır. Kız lisesi olarak eğitim 
verdiği dönemlerde en üst katı yatakhane olarak 
kullanılıyormuş, günümüzde bu kat kullanıma ka-
palıdır. Okul; ilköğretim, ortaöğretim ve liseden 
oluştuğu için diğer Rum okullarına göre daha fazla 
öğrencisi vardır ve daha geniş bir öğretmen kadro-
suna sahiptir. Günümüzde İstanbul’da rastlanması 
zor olan farklı iç mimarisiyle göz kamaştıran özgün 
bir yapıttır. 

   İstanbul Rumları ve azınlıklar üzerine yaptığı 
çeşitli araştırmalarla, yazdığı makalelerle  ve aynı 
zamanda bir eğitimci olarak tanıdığım Dr. Korni-
lia Çevik Bayvertyan’la İstanbul Rumları ve Rum 
okullarının bugünü ve geleceği hakkında bir rö-
portaj yaptık. Kendisine katkılarından dolayı ve 
değerli zamanını ayırdığı için çok teşekkür ederim.

Sayın Kornilia Çevik ilk önce insanlara sizi tanı-
ma fırsatı verelim. Kısaca kendinizden ve çalış-
malarınızdan bahseder misiniz?
1967 doğumlu İstanbul’lu bir Rum’um.  (Birçok 
Rum gibi kökenlerim  Batıdan ve Anadolu’dan geli-
yor. Babamın ailesi Makedonya göçmeni, annemin 
ailesi ise Karaman’ın Niğde bölgesinden. Küçük 
yaştan itibaren, kızkardeşim ve ben, evde anne ve 
babamızın, kültür olarak birbirine olan üstünlükle-
rini dinleyerek büyüdük. Batı ve doğu geleneği sen-
tezinin aslında bir zenginlik olduğunu şimdi daha 
iyi anlıyorum.)  
 Cemaat ve Azınlık Okulu olan, Zapyon Lisesinden 
1985 de mezun oldum.  İ.Ü. Edebiyat Fakültesinin 
Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1989 da bitir-
dim. 1993 yılında mezun olduğum okul, Zapyon 
Lisesinde Rum Edebiyatı alanında öğretmenliğe 
başladım. 1998 yılında Selanik Üniversitesi Pedago-
ji ve Dil Bölümünde  doktora programına yazıldım. 
Bu eğitimi 2008 de tamamladım ve doktor ünvanı-
nı aldım. Doktora konum: ‘İstanbul’da Dil Mesele-
si’ idi. 2004-2008 yılları arasında İstanbul Üniver-
sitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
okutmanlık yaptım. Bu dönem zarfında, Yunanis-
tan’da düzenlenen ve  Yunan dilini konu alan bir-
çok kongreye sunumla katıldım. Aynı dönemde, 
Rum Okulları için kitap hazırlayan bir ekipte çalış-
malarım olmuş, gazete ve dergilerde dille ilgili ma-
kalelerim yayınlanmıştır. (Toplumsal Tarih dergisi, 

Azınlık gazeteleri Apoyevmatini ve İho, Paros, Po-
litis). 2009’da Sabancı Üniversitesi nde, Leyla Neyzi 
nin ‘sözlü tarih’ seminerlerine katılarak, bu alanda 
eğitim aldım ve Rum azınlıkları konu alan bir sözlü 
tarih araştırmasına giriştim. 2013 yılından itibaren 
misyonu çok kültürlülük olan, Paros dergisinde, bu 
sözlü tarih çalışmalarımı, daha dar bir alanda ve 
röportaj şeklinde yayınlamaya başladım. Aynı rö-
portajlar, Atina’da yayınlanan Politis gazetesinde de 
yayınlanıyorlar. Çevirileri tarafımdan yapılmakta-
dır. Ayrıca, 2014’ten itibaren internet radyosu, ra-
dio-İHO’da, haftada bir gün olmak üzere edebiyat 
programı yapmaktayım. Bu uğraşlarım yanısıra, 
Zapyon Okulu nda öğretmenlik görevime de yirmi 
iki yıldır devam ediyorum. 

Günümüzde İstanbul Rum nüfusundaki dalga-
lanmaları nasıl yorumluyorsunuz? 
İstanbul Rum nüfusu, son yıllarda, Yunanistan’dan 
ekonomik göç kaynaklı olarak buraya yerleşen Yu-
nanlılar ve üniversitelere eğitim için gelen gençler-
le dalgalanmalar yaşamaktadır. Ancak bu yeni nü-
fusun var olan Rum nüfusa entegresi gecikmekte, 
çok kolay olamamaktadır. Sebebini Rum nüfusun 
kapalı bir toplum anlayışı ile yaşıyor olması ve 
rumların, buraya gelenlerle, kültürel birlikteliğin 
yanısıra, kültürel farklılıklarının da olması şeklinde 
açıklayabiliriz. 
Ayrıca, Rum nüfusu yaklaşık otuz senedir, Antakya 
Rum Ortodoksları ile din birliğinden dolayı, cema-
at birliği geliştirmiştir. Arap Ortodoks çocuklar, 
Rum okullarında eğitim görmekte ve Rum nüfusa 
dahil edilmektedirler. Bu şekilde, 1700 lerde seyre-
den Rum nüfusu, bugün 3000 ler gibi sayılmıştır. 
Tabii buna Yunanistan’dan katılan Yunanlılar da 
katıldığında, 3500 ile 4000 cıvarı bir rakamdan 
bahsedilmektedir.

Günümüz İstanbul Rum nüfusundan hareketle 
gelecek hakkında nasıl bir yorumda bulunabi-
lirsiniz? Gelecek için gözünüzde canlanan tablo 
sevindirici mi yoksa endişelendirici mi?
Zannediyorum ki, bu durum bir yirmi sene daha 
böyle devam edecektir. Yunanistan’ın ekonomisi, 
oradan buraya göçüp, önümüzdeki yıllarda hız-
landırabilir de. Arap Ortodoks ların da bir şekilde, 
Rumlarla bir arada varlık göstereceklerine inacım 
var. Ancak Antakya’dan İstanbul’a daha önceki yıl-
larda olduğu gibi, yeni bir göç seferberliğinin yaşa-
nacağına da ihtimal vermiyorum. (Bu tabloya, zor 
da olsa, en azından, bu oluşumun yarattığı sorun-
larla baş etmek durumunda kalmış kendi neslimin 

insanlarının alıştığına inanıyorum.) Durum tabii 
ki endişe vericidir. Çünkü gelinen nokta bir azınlı-
ğın ‘varoluşunu’ tehdit etmektedir. Özlenen ve arzu 
edilen bu değildir. 

Son yıllarda sayıları artan azınlık dernekleri ve 
vakıflarının, ülkemiz azınlık kavramı üzerindeki 
etkilerinden bahseder misiniz? 
Azınlık Dernekleri ve Vakıfları faaliyetlerinin azın-
lık kavramı üzerinde olumlu etkisi olduğuna ina-
nıyorum. Azınlıklar, dernekleri ve vakıfları kanalı 
ile geliştirdikleri faaliyetlerlerle, toplumun geneli 
tarafından daha iyi tanınmaktadırlar. Ayrıca, bir-
çok alanda, yaşanan diyalog, iyiniyet ve hoşgörü 
durumu -olumlu ve olumsuz anlamda-, azınlıkla-
rın kendilerini ifade  etmelerini sağlamış ve getto 
toplum yapısının yumuşamasına olanak vermiştir. 

Eğitim verdiğiniz okulda şu an kaç öğrenci eği-
tim görmektedir?
Bugün öğretmenlik yaptığım Zapyon Okulunda 
240 öğrenci mevcuttur. Bunlar, okulun, yuva, ilko-
kul, orta ve lise kısımlarında eğitimlerine devam 
etmekteler. Okulun Lise kısmında 17 öğrenci bu-
lunmaktadır ve zaman zaman, farklı dönemlerde, 
lisede boş sınıfla eğitime devam edildiği olmuş-
tur. Bu durumda, Rum nüfusun yıllardır demog-
rafik sorun yaşamasından kaynaklanmaktadır. 
Zaten bütün Rum Azınlık Okullarındaki öğren-
ci nüfus sayısı 240 dır ve bu öğrenciler halen faal 

olan diğer iki Rum Okuluna (Zoğrafyon Rum ve 
Fener Rum’ a) dağılmaktadır.

Okullardaki öğrenci sayısını artırmak veya eği-
tim şartlarını iyileştirmeye yönelik yapılan her-
hangi bir çalışma var mı?
Okullardaki öğrenci sayısının arttırılması durumu 
zor, çünkü yasalarca belirlenmiş sınırlamalar var. 
Örneğin, yurtdışından ve Yunanistan’dan bizim 
okullara gelecek öğrenciler, misafir öğrenci sayılı-
yorlar ve diploma alamıyorlar. Sadece bir ‘çıkış’ ya-
zısı almaları da sonradan gidecekleri ülkelerde so-
run yaratabiliyor veya geçersiz sayılabiliyor. Ayrıca, 
son döneme kadar, anne ve babası Rum ortodoks 
olmayan öğrenci Rum Okullarına alınamıyordu. 
Son on yıldır, en azından annesi Rum olan öğren-
ciler Rum okullarına devam edebiliyorlar. Varolan 
nüfus da maalesef, sağlıklı bir eğitim öğretim ola-
nağı sunmuyor. 

   Anadilde eğitim şartları ile ilgili olarak, Yunanis-
tan’dan yeni kitapların getirtilmesi veya hazırlan-
ması çabaları var. Tabii bu durum da mütekabili-
yet  esaslarının sunduğu olanaklar doğrultusunda 
gelişme gösteriyor. Ayrıca dönem dönem eğitimci-
lere, eğitim kalitesini arttırıcı seminerler düzenlen-
mektedir.
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hmet Ümit’in 2010 yılında yayımla-
nan ‘‘İstanbul Hatırası’’ başlıklı kitabı, 

bilindik Türk polisiye romanı olmasının yanı 
sıra içerdiği birçok tarihi bilgi ile de dikkat 
çekiyor. Tarih meraklısı olmayan İstanbul-
lulara, farkında bile olmadan yaşadıkları 
şehre dair bir takım bilginin yanında şehrin 
geçmişi ilgili birçok da detay sunuyor. Yazar 
sadece bir cinayeti çözmekle kalmıyor aynı 
zamanda tarihten kesitler sunarak okuyucu-
sunun romanın yapraklarında İstanbul’un 
tarihini koklamasını sağlıyor. Aynı zamanda 
romanımızın kahramanı Nevzat Komiser ile 
Rum bir kadının aşkıyla komiserin yanında 
çalışan Ali ile Zeynep’in aşk öyküleri, oku-
yucuyu içine çekmeyi başarıyor.

Bu kitap ne anlatıyor derseniz, yukarda da 
söylediğim gibi bir cinayeti konu alıyor. Ka-
rısı ve kızı bir suikasta kurban gitmiş kah-
ramanımız Nevzat Komiser, duygusal olarak 
çöküntüde olmasına rağmen cinayet masa-
sında çalışarak hayatına devam etmektedir. 
Bir gün Atatürk büstünün önünde elleri kol-
ları bağlanmış olarak duran ve elinde eski 
paraların olduğu bir cesetle karşılaşır. Kar-
şılaştığı bu cinayeti araştırırken ardı ardına 
birbirleriyle bağlantılı cinayetler gelmeye 
başlar. Katilin vermeye çalıştığı bir mesaj ol-
duğunu anlamakta gecikmeyen Nevzat Ko-
miser cinayetlerin ortak noktasının; öldü-

rülme şekliyle birlikte ellerine tutuşturulan 
eski sikkeler olduğunu, sikkeyle bırakıldığı 
anıtların bağlantısının olduğu ve ayrıca ce-
setlerin yerde bulunuş şekilleriyle bir son-
raki cesedin bulunacağı yeri göstermesi gibi 
detayları kısa zamanda çözerek katilin peşi-
ne düşer. Sarayburnu’nda bulunan ilk ceset-
le başlayan hikâyemiz, cinayeti araştırırken 
gezilen yerler itibariyle okulumuz çevresin-
de olması ve kahramanımız Nevzat Komi-
ser ’in Balat’ta oturması, bizler için romanı 
daha ilginç kılıyor. Yazar, o zamanlar henüz 
yapılması planlanan Haliç Metrosu’nun İs-
tanbul’un tarihi yapısını bozduğunu ve bu-
nunla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini 
vurguluyor. Bugün gördüğümüz görüntü de 
ne yazık ki bunu doğrular nitelikte.

Katilin neredeyse son sayfalara gelene kadar 
ortaya çıkmayışı kitabı elinizden bırakma-
manıza, sonucuyla da sizi şaşırttığından tah-
minlerinizin ötesinde bir iş ortaya çıktığını 
gösteriyor. Söylediğim gibi sadece iyi kurgu-
lanmış bir polisiye romanı olmayışı, size siz 
istemeseniz de kültürel ve tarihi birçok bilgi 
vermesiyle farkını ortaya koyuyor.

(*)Ahmet Ümit- İstanbul hatırası arka kapak 
yazısı. Everest yayınları. Yayın no 1218

Ahmet Ümit-İstanbul Hatırası

“Byzantion’dan İstanbul’a uzanan, heyecan yüklü  
bir serüven…”

Sıla ABALI
Endüstri Mühendisliği - Lisans Öğrencisi
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utlu bir sonbahar gününden geri-
ye havanın kararmasına dakika-

lar kala… Rüzgârın kulağıma bir şeyler 
fısıldadığını hissedebiliyordum. Sanki 
anlatmak istediği bir şeyler vardı bana. 
Yaprakların ağaçtan düşüp yere değerken 
çıkardığı sesin içimde uyandırdığı duy-
gu… Daldan düşen yapraklar ve rüzgârın 
hafif hafif, içtenlikle söylediği nağmeler 
benden hoşlanmış gibiydi. Saçlarımı dağı-
tıyor ve benimle dans edercesine tatlılıkla 
esiyordu. Kulağım diğer yandan uzaktan 
uzağa, inceden inceye gelen bir sesi an-
lamlandırmaya çalışıyordu, daha çok son-
bahar akşamına yakışır şekilde çalınan, 
kemanı andıran… Belki de bu sesi çok 
uzaklardan gelen kayıkçıların ve martıla-
rın çıkardığı sesler oluşturuyordu, bilmi-
yorum. Her şeyiyle sonbahara yakışır bir 
akşamdı o akşam. Kafamın içi uzaklardan 
görünen deniz kadar berrak ve sakindi. 
Tek başıma o bankta oturmuş, hayatı sey-
rediyordum.
 
Nasıl olduğunu anlamadım ama birden 
sen belirdin sağ tarafımda. Nasıl bu kadar 
sessizce yanıma yaklaştığını merak etmiş-
tim doğrusu. Belki de ben çok dalgınım; 

geldiğini anlamayacak kadar… Her ney-
se... Geldin ve bankın sağ tarafına usulca 
oturdun. Dikkatimi çeken ilk şey kahve-
rengi uzun saçlarındı. Rüzgâr saçınla dans 
ediyor, gözünün önüne getiriyordu. Sade-
liğin güzellik bulmuş haliydin. Geldiğin 
andan beri sana bakıyor, gözlerimi alamı-
yordum senden. Sen denizi seyrediyor-
dun, yakaladığın bir sese de kulak verip. 
Yüzündeki şaşkınlık ifadesi, dikkatimi çe-
ken bir şeyler olduğunu söylüyordu. Belki 
de –benim gibi- sen de kemanı andıran 
o sesi anlamaya çalışıyordun. Bir zaman 
sonra kafanı yavaşça bana doğru çevirdin. 
O an ağaçların baharda olduğu gibi tekrar 
yeşile büründüğünü, akşam sakinliğine 
dalmış daha coşkulu dalgalandığını, mar-
tıların yorgunlularını unutup daha hızlı 
uçtuklarını hissetmeye başladım. O anda 
aklım bir kâğıt parçası gibi hafiflemişti; 
rüzgâr aldığı gibi uçurdu, nereye uçurdu-
ğunu kendisi bile bilmeden. O anda donup 
kalmıştım, ne diyeceğimi bilemiyordum. 
Ne demeliydim? Ne demeliydim de bu ne-
fesimi kesen zamana bir son verip normale 
döndürmeliydim. Çünkü kendimi hisset-
miyordum ve sen bana bakınca; vücudum 
kaskatı kesilmiş, hareket edemiyordum; 

çünkü ucu bucağı olmayan sonsuzluk ge-
çiyordu içimden. Sana dokunmak istiyor-
dum, rüzgârın şarkılar okuduğu saçlarına, 
bana içten içe gülümseyen ve gamzelerini 
ortaya çıkaran yanaklarına, o narin omzu-
na. Fakat büyülemiştin beni, bunların hiç 
birini yapamıyordum. Her şeyin normale 
dönmesi için rüzgârı ve o sesi duymak is-
tiyordum yeniden. Fakat duyabildiğim tek 
ses, nefesindi. Sakin, durgun ve dinlendi-
rici nefesin… Tüm seslere değişebilirdim. 
Bu ses; çok garipti ama öyleydi.

Hisli, derinden gelen bakışlarla bana bak-
tığın an fark ettim. Gözlerin çok derinden 
bakıyordu, konuşuyordu gözlerin, evet, 
gözlerin içten içe konuşuyordu benim-
le. Rüzgârın sana dediklerini anlatmaya 
çalışır gibi. Ama susuyordun sen, neden 
konuşmuyordun sahiden? Kelimelerin 
yetemeyeceğini mi düşünüyordun yoksa? 
Yoksa anlatmak mı istemiyordun? Ya da o 
sonbahar akşamının o asil sessizliğini böl-
mekten mi kaçınıyordun? Belki de konuş-
masan da seni anlayacağımı düşünüyor-
dun, bilmiyorum cevabını. Tek bildiğim 
gözlerinin benimle konuşmak istemesi. 
 
Sessizliği bölmek istemedin. Bana bakma-
yı bırakıp denizi seyretmenden tahmin 
ediyorum ki yakamozu izliyordun. Bense 
sana bakmaya devam ediyordum. Rüzgâ-
rın saygıyla taşıdığı tuz kokusunu içime 
çekiyordum. Ooh, tertemiz ve ferah… 
Fakat heyecanım hala devam ediyor, yatış-
mıyordu bir türlü. O sonbahar gününden 
geriye kalan saatler sanki sonsuzluğa akı-
yordu. Dünyanın en güzel yerini sorsalar 
tam olarak sağ tarafımı tarif ederdim; göz-
lerindeki masumiyeti… Usulca denizden 
gelen tuz kokusunu her burnuna çekişinde 
sanki benden de bir parça içine dolardı. 
Bu durumdan memnun olduğunu düşü-

nürdüm yüzündeki mutluluğu okuyunca. 
Huzur doluydun burada. Rüzgârın sana 
fısıldadığı şeyler sanki hoşuna gidiyordu. 
Yere düşen yaprakların çıkardığı ses gece-
nin orkestrasına eşlik ederdi. 

Birdenbire artık konuşabileceğini fark et-
tim, artık özgürdüm, seninle konuşabile-
cektim. “Nasılsın?” dedim sana, ilk dedi-
ğim şey bu oldu. Şaşırmıştın adeta böyle bir 
şey duymayı beklemiyordun benden belki 
de. Kafanı yavaşça bana doğru çevirdin 
ve tekrar bana bakmaya başladın. Tekrar 
bana bakıyordun, gözlerime, en derinime. 
Gözlerin, çok güzeldi. Uzun uzun baktın 
yine. Vereceğin cevabı merak ediyordum. 
Ne söyleyecektin bana? Tüm dikkatimi 
sana vermiş seni izliyordum. Konuşmaya 
başlamadan önce aldığın nefesi hissedebi-
liyordum. Sanki o nefesle birlikte ben de 
toz olmuş havaya karışmıştım. Söylediğin 
tek bir şey beni olduğum yerden uçurma-
ya yetebilecek güçteydi. Nedense kendimi 
çok hafif hissediyordum. Etrafta senden ve 
benden başka kimse yoktu. Sadece ikimiz 
vardık, beraberdik. Ve ben hazırdım, bir 
toz bulutu kadar hafiflemiş kendimi artık 
sana bırakmıştım. 

Hazırdım, ne söyleyeceksen hazırdım, 
söyleyeceğin her şeye hazırdım, senindim 
tamamen. Ve beklediğim o an gelmişti. 
Konuşmaya başlıyordun! Ama hayır, hayır, 
bu mümkün olamaz, mümkün değil! Öy-
lesine gerçek, öylesine sıcak, öylesine iç-
tendi ki ihtimal dahi verememiştim buna. 
Belki de unutmuş olmalıydım. Her şey o 
kadar güzel ve büyüleyiciydi ki o an… La-
net olası alarm!

 

 Üstüne Biraz da Gece Ekleyin

Muhammed Alparslan BUDAK 
 Hukuk - Lisans Öğrencisi
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İhtiyacın olduğu zaman tuvalete gidersin. İhti-
yacın olduğu zaman tuvalete gitmelisin. 5 da-
kika, 10 dakika, yarım saat veyahut 45 dakika; 
fark etmez. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. İster 
gazete okursun, ister film izlersin. Tuvalette 13 
sezonluk dizi bitiren arkadaşım var benim. Ki 
kendisi kesinlikle Cemil diye biri değil.
Tuvalette istediğin gibi dökersin içini. Kimse de 
sana karışamaz kardeşim. Aynı yaşam alanını 
paylaştığın kişi -atıyorum, Cemil diye biri- ka-
pıyı yumruklar en fazla. O kadarı da olur illâ 
ki. Her halükarda ihtiyacın varsa tuvalete gidip 
rahatlarsın. Kesinlikle içinde tutmazsın ve ke-
sinlikle içinde tutmamalısın. Zira içinde birike-
ni tutmak, ihtiyacını gidermekten daha zordur. 
Bu yüzden kabızken rahatsızlık duyarız.

Ben sizin burada biyoloji bilginizi sorgulayacak 
en sondan bir önceki adamım.

Yazı, M.Ö. 3200 yıllarında Sümer rahipler tara-
fından Zigguratlar’daki depolara gelen malları 
not alma ihtiyacını gidermek için icat edildi. 
Arkeologlar M.Ö. 26. yüzyıla ait olduğu düşü-
nülen, üzerinde Sümer bir baş rahibenin -atı-
yorum, Cemile diye birinin- göreve seçildiği 
gün ona verilen hediyelerin listesi yazılı olan, 
bir tablet buldu. Yazı bile bulunmadan önce 
Mısırlılar alfabesiz fakat derdini anlatmaya 
yeten cinsten resimleri ve sembolleri içeren 
hiyeroglif sistemini icat etti. Arkeologlar bun-
ları da buldu. M.Ö. 13. yüzyılda, yani yazının 
icadından çok sonra, Hitit İmparatorluğu ile 
Antik Mısır Krallığı arasındaki Kadeş Savaşı’nı 
bitiren Kadeş Antlaşması imzalandı. Arkeo-
loglar bu antlaşmanın yazılı olduğu taş tableti 
1906’da Çorum’da buldu. Çok yıllar sonra Or-
han Veli “Aşk Resmige Çiti” isimli şiirini yazdı. 
O öldükten sonra -atıyorum, Cemil diye biri 
tarafından- bu şiir, şairin diş fırçasına sarılı bir 

kâğıtta bulundu. Şiir, 
Yaprak dergisinin 1 
Şubat 1951 tarihli Son 
Yaprak isimli sayısın-
da yayınlandı.
Ben sizin burada 
tarih bilginizi sor-
gulayacak en sondan 
bir önceki adamım.

Tarih boyunca insanlar duydukları yazma ih-
tiyacını veyahut isteğini kil tabletlerle, taşlarla, 
kâğıtlarla, sanal blog sayfalarıyla karşıladılar. 
Ve bunlar, yazan dahil, en az bir kişi tarafından 
görüldü. “Ya Ramses kardeş, biz bu antlaşmayı 
imzalamayalım. Gel Hattuşaş Kahvesi’nde sen, 
ben bir de Cemil diye iki kişi oturup eşli ba-
tak atalım.” deseydi eğer III. Hattuşili; ne onlar 
yaşamış olurdu, ne de aktarım ihtiyacı gideril-
mediği için savaş ve antlaşma yaşanmış olurdu. 
Özdemir Asaf “Lavinia”yı yazmamış olsaydı ya 
kendi içinde patlar yaşayamazdı ya da unutup 
yaşamazdı.
Yazı yokken bile insanlar mağara duvarlarına 
resimler çizerek yine derdini anlattı. Kağıt yok, 
kalem yok, harf bile yok. Ama dertlerini bir şe-
kilde çizerek yazdılar, yazmak için çizdiler. Ne 
yaptılar? İçlerini boşalttılar. Ne yapmadılar? İç-
lerinde tutmadılar. Patlamadılar. Zira düşünce 
kabzı olmak zordur, ağrıtır, can yakar.

Yani Cemil diye birinin de dediği gibi:
“Zor olan yazmak değil, yazmamaktır aslında.
 İçinde tutarsan patlarsın, hayatının her faslın-
da.”

Aslında ikinci dize çok yersiz olmuş. Zira bu 
fikrimi yazmasam içimde patlardı.

KABIZ veya NABIZ
M. Kaan KARATAŞ

Radyo, Televizyon ve Sinema - Lisans Öğrencisi

24 25

EDEBİYAT

Saatleri isteyen sendin
Ve tüm saatler sana geçiyordu
Sana vardı
Ama saatler hiç sen olmadı

...
Yağmur Sana Değmesin

Kerem GÜRSES
Hukuk - Lisans Öğrencisi

Fotoğraf: Metin Mahdum
Radyo Televizyon Sinema - Lisans Öğrencisi



Geçtiğimiz günlerde birkaç haber sitesinde 
ve sosyal paylaşım platformlarında üniversi-
te yaz okullarında verilen eğitim için geriye 
yönelik 10 yıl içinde ödenen ücretlerin geri 
alınabileceğinin okuyuculara haber olarak 
servis edildiğini gördüm. Bu konuda birkaç 
arkadaşım da bana danışınca bu yazıyı yazma 
gereği duydum.

Öncelikle medyaya servis edilen metinde 
okuyuculara lanse edilen hususu açıklamalı-
yım; bahis konusu habere göre, öğrencilerin 
üniversite yaz okulları için ödediği ücretin 
haksız olarak nitelendirildiği bir emsal Yar-
gıtay kararı verilmiş ve bu Yargıtay kararına 
istinaden açılacak davalar ile üniversitele-
re ödenen ücretlerin geri alınmasının önü 
açılmıştı. Ancak ne yazık ki, işin aslı haber 
sitelerinde yazıldığı gibi değildir. Söz konusu 
Yargıtay kararının konuyla ilgili olan kısmı 
yani hüküm fıkrası şu şekildedir  “Somut 
uyuşmazlığın yukarıdaki hükümler ışığında 
incelenmesi gerekir. Davacı vekili davacının 
davalı eğitim kurumunda 2005- 2008 ile 
2009 güz yarıyılı döneminde eğitim aldığı-
nı ve eğitim ücretinin ödenmesine rağmen 
başarısız olunan dersler nedeni ile davacıdan 
2. kez tahsilat yapıldığını, belirterek toplam 
13.530,00 TL’nin davalıdan tahsilini istemek-
tedir. 2005 - 2008 yılları ile 2009 güz yarı yılı 
döneminde eğitim ücreti toplamı 42.780.00 
TL olduğu halde davacının davalı Üniversite-
ye toplam 50.252,00 TL ödediği, bu kapsamda 
davalı üniversitenin 7.472,00 TL ‘yi davacı-
dan haksız yere tahsil ettiği anlaşılmaktadır. 
Haksız yere davacıdan tahsil edilen 7.472,00 
TL davalı üniversite yönünden sebepsiz 
zenginleşme teşkil eder ve sebepsiz zenginle-
şilen tutarın davacıya iadesi gerekir. Toplanan 
kanıtlara göre davanın kısmen kabulü ile 
7.472,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren 

değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti 
ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte dava-
lıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı-
nın fazlaya yönelik isteminin reddine, karar 
vermek gerekmiştir.”

Yani, bahis konusu bu Yargıtay kararı esasen 
yaz okuluna ilişkin değil, daha önce dönem 
içinde alınmış ve başarısız olunmuş derslerin 
diğer dönemlerde tekrar alınması halinde 
öğrenciden alınan ek ücretin haksız olduğu-
na ilişkin bir karar. Buna göre de, bu karar 
yalnızca dönem içinde alınıp başarısız olunan 
dersin sonraki dönemlerde tekrar alınması 
halinde ek ücret ödenmesi talebinde bulunan 
üniversitelere karşı, bu ücretin geri ödenme-
si talebiyle açılacak davalarda emsal teşkil 
edebilir.

Peki bu kararı emsal alarak yaz okulu ücreti-
nin geri ödenmesi için dava açılırsa ne olur? 

Yaz okulunda, üniversiteler öğrencilere 
tekrardan ders vererek bir hizmet sundukları 
için yaz okulu ücretleri esasında, ifa edilen 
bir edim karşılığında istenilen haklı ücret-
lerdir. Bu sebeple yaz okulu ücretinin haklı 
olmadığını iddia ederek açacağınız davanın 
reddi yönünde karar çıkması şahsıma göre 
kuvvetle muhtemeldir. Davanın reddi ha-
linde yargılama giderleri ve aleyhinde dava 
açtığınız kurumun, davada kendisini temsil 
eden vekilinin(avukatının), kararın verildiği 
tarihteki avukatlık asgari ücret tarifesine göre 
belirlenecek nisbi ücretini ödemek durumun-
da kalacağınızı bildirmekte yarar görüyorum.

Ayrıca son olarak şunu da belirtmek gerekir 
ki, medyada bu gibi konularda çıkan her 
haber ne yazık ki gerçeği yansıtmayabiliyor. 
Bu sebeple bu tür haberlere itibar etmeden 

evvel mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri-
ye sahip olduğunu düşündüğünüz hukukçu 
meslektaşlarımıza başvurmanızda kati surette 
yarar vardır. 
      
      

Fotoğraf: Metin Mahdum
Radyo Televizyon Sinema - Lisans Öğrencisi

YAZ OKULU ÜCRETLERİ GERİ ALINABİLİR Mİ?
    Damla AKGÜN
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TÜRKİYE’NİN DERGİ 
SERÜVENÜNE YOLCULUK

Arif SERİN 
Yeni Medya - Lisans Öğrencisi

‘‘Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konu-
ları inceleyen ve belirli aralıklara çıkan süreli 
yayın, bülten mecmua.’’
Elinizde tuttuğunuz derginin Türk Dil Kuru-
mu sözlüğüne göre anlamı bu. Ancak Türki-
ye’de dergiyi sadece bu kelimelerle anlatmak 
dergiciliğin yüz elli yılı aşkın tarihine karşı 
oldukça eksik bir tanım olur. Matbaanın Os-
manlı topraklarına gelişi iki yüz yıl gecikince 
dergiyle tanışmamız da 19. yüzyılın ortalarına 
dek mümkün olmuyor. Ancak dergiler, Os-
manlının son dönemlerinden günümüze bu 
toprakların kültürel, siyasal, düşünsel değişim 
ve dönüşümünün büyük aktörlerinden biri 
olmayı başarıyor. Gelin, Türkiye’de dergicilik 
serüvenine Bize Has Dergisi ile bakalım. 

Bilinen ilk Türkçe dergi 1849’da çıkan 
tıp dergisi Vaka-i Tıbbiye. Avrupa ile 
benzer biçimde dönem dergilerinin 
genel yönelimi bilim üzerine. Sonraki 
yıllarda dergilerin içeriği genişliyor 
ve Tanzimat Fermanı’nın da etkisiyle 
kültür, sanat, tarih dergi sayfalarına 
karışıyor, Osmanlı aydınlarının seslerini 
duyurduğu yer haline geliyor. Sultan II. 
Abdülhamid’in tahta çıkışıyla başlayan 
İstibdat Dönemi gazeteler üzerinde bir 
baskı unsuru haline gelince dergi de 
kıymete biniyor. 1891’de haftalık olarak 
yayın hayatına başlayan bilim dergisi 
Servet-i Fünun sonraları içeriği tama-
men edebiyata bırakırken dönemin 
sanat-toplum çelişkisinde Osmanlı’nın 
içinde bulunduğu buhranlı dönemi de 

yansıtıyor. Türk romanının büyük ilk örneği 
Aşk-ı Memnu’nun yazarı Halit Ziya Uşaklı-
gil’in eserleri Servet-i Fünun’da yayınlanıyor.  
Meşrutiyet’in 1908’de ilanı ile dergiciliğin 
fikirsel yönü güçlenirken, sansür korkusu da 
biraz olsun azalıyor.
Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyet’in 
ilanı ile birlikte dergicilik faaliyetleri de arta-
rak devam ediyor. Bugün de yayın hayatına 
devam eden Aydınlık dergisi 1921 yılında 
kuruluyor. Dönemin en büyük tirajlı dergi-
si Yedi Gün dönemin usta gazetecisi Sedat 
Simavi tarafından çıkarılıyor. 1933 yılında 
kurulan Varlık dergisi ise, kurulduğu günden 
bugüne dek edebiyatçılar için bir ekol olarak 

yaşamına devam ediyor. Bugün edebiyat ve 
düşün tarihine yön veren usta kalemlerin ilk 
imzaları Varlık’ta yer buluyor. 1943’te Necip 
Fazıl Kısakürek’in önderliğinde çıkan Büyük 
Doğu ise dönemin tüm entelektüellerini bir 
araya getirse de İslami düşüncenin temsilcisi 
ve sonrasında siyasi  tarihimizin de önemli 
bir yapı taşı oluyor. On altı kez kapatılmasına 
rağmen otuz beş yıl boyunca yayın hayatına 
devam eden dergi,  Edebiyat Dergisi, Diri-
liş gibi yeni  dergi ve ekolleri de doğuruyor.  
1869’da Teodor Kasap tarafından çıkarılan 
Diyojen’le başlayan mizah dergiciliği ise 
Oğuz Aral’ın Gırgır’ı ile beş yüz bin tirajla 
günümüzde hiçbir derginin ulaşamadığı tirajı 
yakalıyor.

Türkiye topraklarına adıma attığı andan 
itibaren sevilen ve dönem dönem ülkeye 
damga vuran dergicilik bugün bilgi-iletişim 
teknolojilerinin gelişmesiyle büyüyor, içerik 
artıyor, bununla birlikte çıkarılan dergi sayısı 
da artıyor ancak bir görüşe göre de dergicilik 
yavaş yavaş ölüyor.  Elbette internet ve sosyal 
ağların getirdiği anlık haberleşme ve bilgiye 
ulaşım dergiyi de gazetelerin kaçınılmaz sonu 
gibi tarih çöplüğüne gönderecek gibi gelebilir 
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hepimize.  İşin aslı ise bu bitişin sadece kağıt 
baskı için geçerli olduğu. Tam tersine yayıncı-
lık asıl şimdi başlıyor. 
Dergicilik de bu teknolojik gelişmeyle bera-
ber yeni bir boyuta taşınıyor. Kağıt masrafı, 
dağıtım tekeli gibi zorluklardan uzak yeni 
bir döneme evriliyor. İçeriğe ulaşan tüketici 
yeni medya araçlarıyla aynı zamanda üretici 

durumuna geliyor. Dijital yaşamın içine 
doğmuş kuşak içinse dergilerin işi bundan 
sonra daha da zorlaşıyor. Bir dergi için 
internet sitesinin olup olmaması önemli 
değil, bundan sonra e-derginin tüm rafları 
boşaltacağı bir süreç başlıyor.  
 

‘’Deveden Büyük Fil Var’’
2015’in ilk günlerinde yeni bir dergi yayın 
hayatına ‘’Merhaba’’ dedi: Harakiri FİL, 
Gazeteci Can Dündar’dan milletvekili 
Melda Onur’a; romancı Vedat Türkali’den 
sosyal medyanın fenomenlerinden Hoca-
ların Hocası’na kadar ünlü ve geniş yazar 
kadrosuna sahip dergi ‘‘Deveden büyük 
Fil var’’ sloganıyla yayın hayatına başladı. 
Tirajları bol olsun. 



on yılların gözde tartışmalarından yeni me-
dya-geleneksel medya tartışması. Gazete ve 
dergilerin geleceği hakkında kötümser teoriler 
oldukça fazla ancak dijital dünyanın nimetleri 
geri tepilecek gibi değil. Dergiciliğin ‘’yeni’’ 
serüvenini Keçi Edebiyat Dergisi editörü, eski 
bir Khas’lı Halil Türkden’le konuştuk. 

Türkiye’de yaygın kanı dergiciliğin öldüğü 
üzerine. Ancak rafları dolduran bir sürü 
derginin olduğunu görüyoruz. Yeni Medya 
dergiyi bitirdi mi?
Yeni medyaya gelince, yeni dünya düzenine 
toplumsal, siyasi ve ekonomik meselelerdeki ge-
tirilerinden ziyade insanın üretiminde önemli 
değişimlere yol açmıştır. Üretimden de öte, gün-
delik pratiklere de etki etti. 

En yalin haliyle, yatmadan önce annesinin 
okuduğu masalla büyüyen bir yetişkinin çocuğu 
şimdi elinde tablet cihazıyla ve onun içindeki 
kitabı seslendiren dijital kayıtla uyuyakalıyor.

Basılı yayın ve dijital yayın arasındaki o gereksiz 
karşılaştırmalara da anlam veremiyorum. Nos-
taljiyle derdi olan bir toplumuz. Geleneksel olana 
verilen değer başka şey, ama nice yenilikler vad-
eden bir yeni medya aracına neden basılı yayını 
öldürecek tehdidiyle bakılıyor, anlamıyorum. 
Halen önemli derecede basılı yayın var raflarda. 
İnsanların posta kutusuna maddi manevi farklı 
gerekçelerle ulaşamayacak dijital dergiler, evler-
in ve cihazların içine kadar girmeyi başardılar. 
Yeni medya dergiciliği bitirmedi, dergicilikte ve 
yayınlama insiyatifinde yeni kapılar açtı, biçim 
ve içerik anlamında “yeni” yollar önerdi. 

Edebiyat dergileri, Türkiye topraklarına 
adım attığı andan itibaren kültür ve düşünce 
hayatını etkilediğini görüyoruz. En ünlü şairl-
erimizin, romancılarımızın hatta siyasilerim-
iz yolu dergilerden geçmiş. Bugün dergiciliğin 
bu misyonu ne halde?
Dergileri edebiyatçının okurla dertleştiği ye-
rler olarak görüyorum. Türkiye’deki şair ve 
yazarların birçoğunun edebiyatla ilk teması der-
gi ve gazetelerle olmuştur. Türkiye’de Markopaşa 
ekolü diye bir gerçek var. Sabahattin Ali, Rıfat 

Ilgaz, Aziz Nesin, Orhan Veli, Ece Ayhan, Yaşar 
Kemal ve daha nicesi…

Oyunları, öyküleri ve şiirleriyle yaşayan birçok 
yazar için dergilerin apayrı bir önemi vardı. 
Örneğin, Garip akımı ilk defa Varlık Dergi-
si’nde yer bulmuştu. Dergiler pek çoğu için 
bir okul niteliğindeydi. Dergiler sadece yazar 
değil, iyi gazeteciler de yetiştirmiştir. Tabii bu 
dergilerin büyük bir kısmının ekonomik, si-
yasi ve toplumsal baskılar içinde çıkarılmaya 
çalışıldığını da göz önünde bulundurunca, der-
gi çıkarma uğraşı, o işin içindeki insanları işine 
ve âşık olduğu uğraşına daha da bağladığı açık. 
Özetle, dergi çıkarmak ve dergilerde yazmak, 
insanı mücadelesine bağlayan ve sonuna kadar 
gitme heyecanı veren bir iştir. 

Bugün de değişen ve çeşitlenen biçimden, içerik-
ten laf açılınca dergilerin önemini yitirmediğini 
ama başka kapılardan geçtiğini söylemek müm-
kün. Eskiden dergi basacak kağıt bulunamaz 
haldeyken, duvar dergileri çıkarılırken, bugün 
dijital bir dergi yapıp binlerce okura ulaşmak an 
meselesi. 

33. İstanbul Kitap Fuarı’nda edebiyat derg-
ileri üzerine düzenlenen panelin başlığı İnat 
Yolculuğu idi. Elektronik dergicilik elbette 
basım, dağıtım gibi yüksek maliyetlerden kur-
tarıyor dergileri. Ama edebiyata dair kıym-
et bilinmezliği düşününce Keçi bunu nasıl 
başarıyor? 
İlk sayıdan itibaren ülke çapında öğretmenler, 
kütüphaneciler, yayıncılar, sanatçılar, okurlar 
ve hatta yolu edebiyattan geçmeyen insanların 
bile dikkatini çekti Keçi. Gerek ismiyle, gerek 
içeriğindeki özgünlüğüyle, gerekse dijital bir 
edebiyat dergisi oluşuyla… Zira biçimsel an-
lamda farklı bir kimliği var Keçi’nin; ne basılı bir 
edebiyat dergisi, ne de herhangi bir linke tıklayıp 
hemen karşınıza çıkan bir dergi. İçeriğinin 
özgünlüğünün yanı sıra, okuma biçimi olarak 
da okuru özel bir yola sokuyor. İnsanlar kendil-
eri için tasarlanmış alanlarda iyi hissediyor, 
edebiyat okuru da öyle.www.keciedebiyat.com 
sitesine girip dergiyi ücretsiz bir biçimde ciha-
zlarına indirebiliyorlar ya da sitenin içinde kalıp 

on yılların gözde tartışmalarından birisi 
yeni medya-geleneksel medya tartışması. 

Gazete ve dergilerin geleceği hakkında kötüm-
ser teoriler oldukça fazla ancak dijital dünyanın 
nimetleri de geri tepilecek gibi değil. Dergicili-
ğin ‘’yeni’’ serüvenini Keçi Edebiyat Dergisi edi-
törü, eski bir Khas’lı Halil Türkden’le konuştuk.

Türkiye’de yaygın kanı dergiciliğin öldüğü 
üzerine. Ancak rafları dolduran bir sürü 
derginin olduğunu görüyoruz. Yeni Medya 
dergiyi bitirdi mi?
Yeni medyaya gelince, yeni dünya düzenine 
toplumsal, siyasi ve ekonomik meselelerdeki 
getirilerinden ziyade insanın üretiminde önem-
li değişimlere yol açmıştır. Üretimden de öte, 
gündelik pratiklere de etki etti. 

En yalın haliyle, yatmadan önce annesinin oku-
duğu masalla büyüyen bir yetişkinin çocuğu 
şimdi elinde tablet cihazıyla ve onun içindeki 
kitabı seslendiren dijital kayıtla uyuyakalıyor.

Basılı yayın ve dijital yayın arasındaki o gerek-
siz karşılaştırmalara da anlam veremiyorum. 
Nostaljiyle derdi olan bir toplumuz. Geleneksel 
olana verilen değer başka şey, ama nice yeni-
likler vadeden bir yeni medya aracına neden 
basılı yayını öldürecek tehdidiyle bakılıyor, 
anlamıyorum. Halen önemli derecede basılı 
yayın var raflarda. İnsanların posta kutusuna 
maddi manevi farklı gerekçelerle ulaşamayacak 
dijital dergiler, evlerin ve cihazların içine kadar 
girmeyi başardılar. Yeni medya dergiciliği 
bitirmedi, dergicilikte ve yayınlama insiyatifin-
de yeni kapılar açtı, biçim ve içerik anlamında 
“yeni” yollar önerdi. 
Edebiyat dergileri, Türkiye topraklarına adım 
attığı andan itibaren kültür ve düşünce haya-

tını etkilediğini görüyoruz. En ünlü şairleri-
mizin, romancılarımızın hatta siyasilerimiz 
yolu dergilerden geçmiş. Bugün dergiciliğin 
bu misyonu ne halde?
Dergileri edebiyatçının okurla dertleştiği yerler 
olarak görüyorum. Türkiye’deki şair ve yazar-
ların birçoğunun edebiyatla ilk teması dergi 
ve gazetelerle olmuştur. Türkiye’de Markopaşa 
ekolü diye bir gerçek var. Sabahattin Ali, Rıfat 
Ilgaz, Aziz Nesin, Orhan Veli, Ece Ayhan, Yaşar 
Kemal ve daha nicesi…

Oyunları, öyküleri ve şiirleriyle yaşayan birçok 
yazar için dergilerin apayrı bir önemi vardı. Ör-
neğin, Garip akımı ilk defa Varlık Dergisi’nde 
yer bulmuştu. Dergiler pek çoğu için bir okul 
niteliğindeydi. Dergiler sadece yazar değil, iyi 
gazeteciler de yetiştirmiştir. Tabii bu dergilerin 
büyük bir kısmının ekonomik, siyasi ve top-
lumsal baskılar içinde çıkarılmaya çalışıldığını 
da göz önünde bulundurunca, dergi çıkarma 
uğraşı, o işin içindeki insanları işine ve âşık 
olduğu uğraşına daha da bağladığı açık. Özetle, 
dergi çıkarmak ve dergilerde yazmak, insanı 
mücadelesine bağlayan ve sonuna kadar gitme 
heyecanı veren bir iştir. 

Bugün de değişen ve çeşitlenen biçimden, içe-
rikten laf açılınca dergilerin önemini yitirme-
diğini ama başka kapılardan geçtiğini söylemek 
mümkün. Eskiden dergi basacak kağıt bulu-
namaz haldeyken, duvar dergileri çıkarılırken, 
bugün dijital bir dergi yapıp binlerce okura 
ulaşmak an meselesi. 

33. İstanbul Kitap Fuarı’nda edebiyat dergi-
leri üzerine düzenlenen panelin başlığı İnat 

Eski bir Khas’lı
 Halil TÜRKDEN
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Yolculuğu idi. Elektronik dergicilik elbette 
basım, dağıtım gibi yüksek maliyetlerden 
kurtarıyor dergileri. Ama edebiyata dair kıy-
met bilinmezliği düşününce Keçi bunu nasıl 
başarıyor? 

İlk sayıdan itibaren ülke çapında öğretmenler, 
kütüphaneciler, yayıncılar, sanatçılar, okurlar 
ve hatta yolu edebiyattan geçmeyen insanların 
bile dikkatini çekti Keçi. Gerek ismiyle, ge-
rek içeriğindeki özgünlüğüyle, gerekse dijital 
bir edebiyat dergisi oluşuyla… Zira biçimsel 
anlamda farklı bir kimliği var Keçi’nin; ne basılı 
bir edebiyat dergisi, ne de herhangi bir linke 
tıklayıp hemen karşınıza çıkan bir dergi. İçe-
riğinin özgünlüğünün yanı sıra, okuma biçimi 
olarak da okuru özel bir yola sokuyor. İnsanlar 
kendileri için tasarlanmış alanlarda iyi hissedi-
yor, edebiyat okuru da öyle.www.keciedebiyat.
com sitesine girip dergiyi ücretsiz bir biçimde 
cihazlarına indirebiliyorlar ya da sitenin içinde 
kalıp okumalarını kolaylaştıracak bir uygulama 
içinde dergiyi okuyabiliyorlar. Dijitalde edebiyat 
dergisi okumak alışılmış bir şey değil, ama Keçi 

içerik ve tasarım bağlamında bunu başarabilen 
bir dergi.

İçeriğinizden eminseniz ve doğru içeriği uygun 
bir formatta servis ediyorsanız, yaptığınız işin 
okuru, takipçisi kendiliğinden bir araya geliyor. 
Her işte olduğu gibi, ürettiğinize malzemeye 
önce kendiniz inanmalısınız. Keçi’nin inadı 
biraz da bundandır.

Biçim ve içeriğin yanı sıra yaptığınız yayının 
niyeti ve söylemi de önemli elbette. Keçi inatçı 
olduğu kadar umutlu da aynı zamanda. Umutlu 
çünkü iletişimin, günlük diyaloğun dili bu 
kadar nefret üzerine kuruluyken, Keçi sözün ve 
edebiyatın gücüne inanıyor. Bu inancı da sözün 
bu hastalıklı dünyayı iyileştirecek olmasıyla 
ilgili. Sözün önünü kesen sansür, yasaklamalar 
ve önyargı gibi duvarları kabul etmeyerek yola 
devam ediyor. Edebiyatı ve sözü bu kadar mer-
keze koymak, dünyada olan biten onca olum-
suz şeyi görmezden gelmek değil elbette; ama 
edebiyat insana, sözün nefret söyleminin önüne 
geçmesi de barışa ilişkin bir tutumdur. 

‘’Türkiye’den neden bir Google
 çıkmıyor?’’

‘’İnternetten nasıl para kazanılır?’’
‘’Mark Zuckerberg parayı nasıl –kırdı-?’’

...

Bu ve benzer soruları devam ettirmek 
mümkün. Web 2.0’ın hayatımıza girme-
si, dijital dönüşümün getirdiği yenilikler, 
milyarlarca cihazın birbirine bağlanması, 
sınırların ortadan kalkması dilimize de 
yeni bir deyimi kazandırdı: 
Dijital Girişimcilik.

Mükemmel bir fikriniz mi var? Çok iyi 
kod yazan bir ekibiniz mi var? Yoksa bir 
girişimde bir yatırımcıya bile ihtiyaç duya-
mayacak kadar zengin misiniz? Üzgünüz, 
bunlar girişiminizin başarılı olması için 
yeterli olmayabilir. Konuyla ilgili bir on-
larca kitap yazılıyor, etkinlikler yapılıyor, 
üniversitelerde birimler kuruluyor. Peki, 
dijital girişimcilik nedir, girişimci nasıl 
olunur? Hüsranla sonuçlanan yüzlerce gi-
rişimin başarısızlığının arkasındaki sebep 
neydi?

Bize Has bu sayıda girişimcilik üzerine 
üç kitabı tanıtıyor. Kitapların yazarı ba-
şarılı bir girişimci Serkan Ünsal. Elektrik 
mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 
Ericsson, Turkcell gibi büyük bir çok şir-
kette uzman ve yönetici olarak çalışan Ün-
sal, 2010’da dakick.com’u kurar ve Türki-

ye’nin en başarılı internet girişimlerinden 
birine imza atar. İlk kitabı Dijital Girişim-
cilik Rehberi’nde girişimciyi tanımlıyor, 
başarılı ve başarısız örneklerin özellikleri-
ni açıklıyor. Yatırımcı ile ilişkileri, girişim-
cinin motivasyonlarını inceliyor. 
İkinci kitabı Silikon Vadisi ve Girişim-
cilik’te girişim ekosistemini, şirketlerin, 
devletlerin, üniversitelerin konuya bakışı-
nı ele alıyor. 
Serinin üçüncü kitabı Dijital Girişimcilik 
101’de ilk iki kitap güncel bir bakışla ye-
niden ele alınırken girişim türleri açıkla-
nıyor, başarı be başarısızlık hikayeleri an-
latılıyor. Ekosisteme giriş süreci, yatırımca 
ile ilişkiler ve girişimin finans ve yatırım 
süreci ile ilgili çok temel tüyolar veriyor. 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tara-
fından e-kitap olarak yayınlanan kitapları 
online olarak okuyabildiğiniz gibi diledi-
ğiniz gibi indirebilirsiniz.

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK 
(Hayaller Silikon Vadisi, ya hayatlar?)

Ecemnur ÖZCAN

Yeni Medya - Lisans Öğrencisi
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Fotoğraf: Muhammed USTA
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Değersizleşen Kareler 
Filmle Daha Değerli

Muhammet USTA
Uluslarası Ticaret ve Lojistik - Lisans Öğrencisi

yüksektir. 

Banyo konusunda yine Sirkeci’deki ‘’Akın 
Color ve Murat’’ ticaretten yardım alabilir 
veya evinizde kurduğunuz mini karanlık 
oda ile filmlerinizi tablaya biliriniz. Hem 
artık filmin tamamını basmanıza gerekte 
yok, çözünürlüğü yüksek tarayıcılar ile 
filmlerinizi bilgisayara aktarabilir ve arşiv-
leyebilirsiniz. 

Minolta X-300 / Ilford Pan 100
Fotoğraflar Analog Makine ile 2014 yazın-
da çekilmiştir. 

İletişim için: muhammetusta@outlook.
com

enstantane, odak gibi ayarlara kadar ince 
ince düşünüp basarsınız deklanşöre. Uğraş 
ister, birazda maliyetlidir fakat emin olun 
size verdiği haz bambaşkadır.
Çektiğiniz otuz iki karenin iyi mi kötü mü 
olduğundan habersiz sirkecinin yolunu 
tutarsınız. Elinizde kalanlar size artı olur.

Nerede bulabilirim?
Günümüzde analog makinelerin maalesef 
üretimi yapılmıyor ikinci el ve temizini 
bulmanız belki biraz zaman alabilir fakat 
biraz ilgilenmeye başladığınızda elinizden 
düşmeyen bir obje haline gelebilir!  Yine 
de ben sıfır ürün istiyorum diye tutturur-
sanız ‘’Lomografi’’ işinizi görebilir. Lo-
mografiler aksan itibariyle genelde plas-
tiktir. Makinelerin birçoğu eski Rus Lomo 

markasından özenilerek yapılmıştır. Aynı 
zamanda günümüzde moda haline gelmiş 
bir objedir.

Gerçek analog makineler için adresiniz 
‘’Sirkeci Hayyam Pasajı’’ veya bitpazarları 
olabilir. Eğer bir Lomografi arıyorsanız 
Galata’daki şubesinden temin edebilirsiniz.

Halen film satan ve banyo yapan yerler 
var mı?
Günümüzde eskiye dönüş yaşanıyor, 
tüketilenlerin yanında eskiye rağbette 
azımsanmayacak şekilde çok. Filmlere ge-
lecek olursak bu dönüşten nasibini alanlar 
arasındalar. Birçok eski film markası hala 
üretime devam etmekte veya etmeyenle-
rin filmlerini piyasada bulunma şansıda 

üketmek çağımızın en temel proble-
mi haline geliyor. Bizi özel hissettiren 

birçok şey, belki de şuan diğer tüketilen 
çöpler arasında yerini alıyor. Geldiği-
miz noktada her şeye çok çabuk ulaşıyor 
olmamız, onları çabuk kullanıp atmamızı 
sağlayan temel faktörlerden biri olabilir. 
Teknoloji durmaz ve elbette gelecek tekno-
lojidir fakat duygular ve hisler çoktan yüz 
tutmaya başlamış. Elimizde kalanlar ise 
dijitallik ve duygudan yoksun görseller... 
Dijital makinelerle çektiğimiz yüzlerde 
binlerce fotoğraf sizce de anlamsızlaşmı-
yor mu? Bilgisayarlarımız, telefonlarımız 
veya tabletlerimizdeki yüzlerce fotoğraftan 
hangisi daha değerli? Hangisi daha özel?

Kafanızda kareyi kurgular, derinlik, 

T

Fotoğraf



ayatımızda belki de en çok özlediği-
miz dönemdir çocukluk… Sevinç-

ler  imiz kocaman olduğu kadar, üzüntü-
lerimiz de bir o kadar küçücüktür orada. 
İstediğimiz oyuncak alındığında bizden 
mutlusu yoktur; sevdiğimiz bir oyuncağı 
kaybettiğimizde ise bizden somurtkanı. 
Tozpembedir dünya ve hiçbir ayrım yok-
tur gözümüzde. İşte böyle masumane bir 
dünyada en yakın arkadaşlarımızdı oyun-
caklarımız. Çocukluğumuzu oluşturan 
yapbozun birer parçalarıdır onlar. Keşke 
ağızları olsa da konuşsalar, çok şey anla-
tırlar. Her insanın içinde muhakkak bir 
çocuk vardır. Oyuncak Müzesi de insana 
bu çocuğu tekrar hareket geçirme fırsatı 
sunuyor..

Oyuncak Müzesi 2005 yılında şair/yazar 
Sunay Akın tarafından İstanbul’da kurul-
du. Göztepe’de ailesinden kalma bir köşkü 
müzeye çevirmiş yazar. Böyle bir köşke 
sahip olsak hiç kuşkusuz pek çoğumuz 
kendi çıkarımız için kullanırdık ama Su-
nay Akın’ın, bu köşkü kendi çıkarlarına 
kullanmak yerine kapılarını çocuklara aç-
mış. Köşk beş katlı ve yaklaşık olarak 4000 
adet oyuncak mevcut müzede ve en eskisi 
1830’lu yıllardan kalma. Müzenin yelpaze-
sinin bu derece geniş olması anne, baba ve 
aile büyüklerinizle birlikte keyifli zaman 
geçirmenizi sağlıyor. Üç kuşak bir arada 
buluşuyor.

Sunay Akın bu müzeyi kurmak için ger-
çekten çok  uğraşmış. Pek çok ülkedeki 
antikacıları, koleksiyoncuları ve açık art-
tırmaları bitmek bilmeyen bir azim ve ka-
rarlılıkla kapı kapı dolaşmış.  Sonunda bu 
azminin meyvesi almış ve çocukluktan be-
raber haya  lini kurduğu İstanbul Oyuncak 
Müzesi’ni 23 Nisan 2005 yılında ziyaretçi-
lerinin beğenisine sunmuş.

Müzedeki oyuncaklar kullanılmış parça-
lardan oluşuyor ve her biri üretildiği döne-
min özelliklerini ve yaşam tarzlarını yansı-
tıyor. Oyuncaklar o dönemin ev, okul, iş ve 
gündelik hayatlarını yansıtan küçültülmüş 
birer kopyaları gibiler.   

Müzenin dekoru insanların eğlenerek öğ-
renmelerini amaçlayarak tasarlanmış ve 
her oyuncak konusuna göre bölümlere 
ayrılmış. Vahşi batı ve western tarzı oyun-
caklar bir odada, uzay oyuncakları bir di-
ğer odada ve savaş oyuncakları gene başka 
bir odada toplanmış. Müzenin bu özelli-
ği oyuncakları daha akılda kalıcı bir hale 
getirmiş ve ziyaretçilerin yeni şeyler keş-
federek öğrenmelerini görsel bir şölenle 
birleştirerek kolaylaştırmış. Aynı zamanda 
müzeyi auidioguide eşliğinde gezerseniz 
Sunay Akın sesi eşliğinde gezerken bir-
çok yeni ve anlamlı bilgi öğrenebilirsiniz. 
Örneğin uzay oyuncakları bölümüne gel-
diğiniz zaman, insanın uzaya çıkma serü-
venine şahitlik ediyorsunuz ve Sunay Akın 
belki de şu ana kadar dikkatimizin çekme-

OYUNCAK MÜZESİ
Mustafa KOCABINAR

Radyo, Televizyon ve Sinema - Lisans Öğrencisi
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diği bir konuya dikkat çekiyor. 1920’lerde 
yaptığı oyuncaklarla çocukların hayalleri-
ne uzayı yerleştiren Amerikalıların aya ilk 
ayak basan millet olması… Buda bizlere 
oyuncakların insanın gelecekteki hayalle-
rinde ne kadar önemli bir katkıda bulun-
duğunu gösteriyor.

Müzede en çok ilgimi çeken odalardan 
birisi savaş oyuncaklarının olduğu kısım. 
I. ve II. Dünya Savaşları sırasında Alman-
ya’da, yapılan savaşları resmeden oyuncak-
lar, Türk askerleri, kurşun askerler, Pearl 
Harbor baskının resmeden oyuncaklar 
sizleri savaşların içerisine çekiyor ve onla-
rı izlemekten kendinizi dakikalarca alamı-
yorsunuz. 

Müzenin her odasında sizleri rengarenk 
bir dünya bekliyor. Bu yüzden hiç sıkılmı-
yorsunuz gezerken. Hatta bulunduğunuz 
odadan ayrılmak istemezken diğer yandan 

bir sıradaki odaya geçmek için sabırsız-
lanıyorsunuz ve her odada sizi başka bir 
sürpriz bekliyor. Western odasında vahşi 
batı kovboyları ve Kızılderililerle zaman 
geçirirken, uçakların olduğu odada mü-
fettiş Gadget ile konuşurken buluyorsunuz 
kendinizi. Bir yandan çocukluk anılarınız 
gelirken gözlerinizin önüne bir yandan eğ-
lenerek öğrenmenin keyfine varıyorsunuz. 
Eğer nostalji seviyorsanız ve içinizdeki 
çocuk içinizde bir yerlerde hala yaşıyorsa 
sizde müzeyi ziyaret edebilir ve içinizdeki 
çocuğa bir hediye sunabilirsiniz.

Müzenin Ücretleri ve İletişim bilgileri:
Müzeye giriş tam 10 TL ve öğrenci 7 TL. 
Hafta içi 9.30-18.00 hafta sonu 9.30-19.00 
saatleri arası açık.

Adresi: Ömer Paşa Cad. Dr. Zeki Zeren 
Sok.No:15 Göztepe/ İstanbul
Tel No: 0216 359 45 50-51
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Tevfik Fikret… Servet-i Fünun Edebiyatı’nın 
en büyük şairi… Kitaplarda böyle yazıyor ve 
çoğumuzun dikkatini bile çekmiyor. Sadece 
Tevfik Fikret değil aslında birçok şairimizin 
sadece isimlerini biliyoruz. Adını duyduğu-
muz önemli bir şairin bir şiirini bile okumaya 
tenezzül etmiyoruz. Sanırım artık şiire eskisi 
kadar önem vermiyoruz. Artık duygularımız-
la şiir dans etmiyor. Boynunu büküp köşede 
bize bakıyor  ve sıranın kendisine gelmesini 
bekliyor.  Biz onu ya görmüyoruz ya da gö-
rüp gönlü olsun diye bir kaç tur atıp yerine 
geri bırakıyoruz. Neyse bu böyle uzayıp gider 
ben konuyu çok daha fazla dağıtmadan Tevfik 
Fikret’ten bahsedeyim.

Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 yılında İstan-
bul’da dünyaya gözlerini açtı. Çok küçük yaşta 
henüz 12 yaşında annesini kaybetti. Babası da 
o sıralar sürgündeydi ve oradan dönemedi. Bu 
yüzden bakımını anneannesi üstlendi. Bu du-
rum Fikret’in hiç kuşkusuz dış dünyasını ol-
duğu kadar iç dünyasınıda çok değiştirdi. İçe 
dönük bir yapıya büründü ve  yalnızlık onunla 
bir bütün haline geldi. Şiirlerinde de zaten bu 
izleri görüyoruz. Fikret çok başarılı bir öğren-
cilik hayatı geçirdi. Galatasaray Lisesi’nde 11 

yıl eğitim gördü ve burayı birincilikle bitirdi. 
Burada dönemin ünlü şairlerden Recaizade 
Mahmut Ekrem ile tanıştı. Ekrem onun fikir 
babası ve üstadı oldu; Fikret de onun yolun-
dan giderek Türk şiirini daha üst noktalara 
taşıdı.

Fikret’in şiirlerinin teknik bakımdan en 
önemli özelliği hiç kuşkusuz şiiri konuşma di-
line yaklaştırması ve anlamı birden çok mıs-
raya taşımasıdır. Bu bir devrimdir Türk şiirin-
de ve kendinden sonra gelen nesillere örnek 
teşkil etmiştir. Ayrıca Türk şiirinin batılaşma-
sında da başrol oynamıştır. Fikret’in şiirlerine 
içerik olarak baktığımızda iki ayrı dönem kar-
şımıza çıkar. Birinci dönemindeki şiirlerinde 
toplumsal konulardan tamamen zıtlamıştır 
kendini. Zaten Servet-, Fünun şairlerinin ge-
nel özelliğidir bu: toplumdan soyutlanıp ken-
dilerine yeni bir dünya kurmak. Tevfik Fikret 
de böyledir işte. Çocukluğunda annesiz ve ba-
basız kalması onun bu yapısının oluşmasında 
baş etken olmuştur. Şiirlerinde hastalık, ölüm, 
ızdırap konularını sıkça işlemiştir. Hayata 
karşı kırgınlığı vardır Fikret’in. Hayalle gerçek 
sürekli savaş halindedir onun şiirlerinde. Ger-
çeklerden kaçarak tabiata çekilip oraya sığınıp 

Hayata Dargın Şair: 
        Tevfik Fikret ve Aşiyan

Bir ömr-i muhayyel...Hani gülbünler içinde 
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş; 

Bir ömr-i muhayyel...Hani göllerde,yeşil,boş 
Göllerde,o sâfiyet-i vecd-âver içinde 

Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel 
Bir ömr-i muhayyel!

   TEVFİK FİKRET
Kübra UYANIK

Reklamcılık - Lisans Öğrencisi
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yalnızlık ve sessizlikle avunmak ister. Tabiat 
adeta onun arkadaşıdır. Bu yüzden tabiattaki 
seslere ve varlıklara önem vererek şiirlerinde 
sık sık işlemiştir Tevfik Fikret. Şiir hayatının 
ikinci döneminde ise toplumsal konulara 
yönelmiştir şair. Toplumdaki kopuklukları, 
çirkinlikleri sert dille eleştirmiştir. İstanbul’a 
‘’Sis’’ adlı şiirinde küfür derecesine varan ifa-
deler kullanmıştır. Geleceği gençlikte görmüş 
ve oğlu Haluk’a yazdığı şiirlerle gençliğe yol 
gösterici olmuştur. Sonra bu şiirleri Şermin 
adı altında kitaplaştırmıştır.

Tevfik Fikret şiir dışında da önemli bir kari-
yere sahipti. Galatasaray Lisesine Türkçe öğ-
retmeni olarak girdi ve daha sonra Buranın 
müdürlüğünü yaptı. Ayrıca 1908-1909 yılları 
arasında Galatasaray Spor Kulübü’nün koru-
yucu başkanlığını üstlendi ve o yıllarda Ga-
latasaray Spor Kulübü ilk şampiyonluğunu 
yaşadı. Aşiyan Müzesi’nde bunun fotoğrafı 
mevcut. Servet-i Funun dergisinin yöneticili-
ğini de bizzat kendisi yaptı. Onun istifasının 
ardından dergi çok uzun yaşayamadı ve 2 ay 
sonra bir çeviri yüzünden kapandı

Ve Aşiyan… Tevfik Fikret boğaza bakan bah-
çe içinde bir evde oturma hayali kurarmış her 
zaman. Göksu’nun tam karşısında, Boğaz’a 
hakim olan bu yere daha önceden eşiyle be-
raber sık sık gider ve orada kurmak istedik-
leri yuvayı hayal ederlermiş.1905 yılında bu 
hayalleri gerçekleşti. Fikret evin planlarını 
kendisi yaptı. Eve Aşiyan; Farsça ‘’Kuş Yuva-
sı’’ anlamına gelen ismi taktı. Bu ev dönemin 
istihbat havasından bunalmış, özgürlükçü şa-
irin şehirden ve insanlardan uzak, çok sevdiği 
tabiatla iç içe yaşamasını sağlamıştır. Tevfik 
Fikret burada adeta inzivaya çekilmiştir. Aşi-
yan Tevfik Fikret’in ölümünden sonra ihtiyaç 
gereği eşi tarafından öğrencilere pansiyon 
olarak kiralanmış, hatta Robert Koleji’nin evi 
satın alması gündeme gelmiştir. Bunun üzeri-
ne dönemin Milli Eğitim bakanı ile dönemin 
İstanbul Valisi harekete geçmişler ve ev İstan-
bul Belediyesi tarafından satın alınmıştır. 19 
Ağustos 1945 tarihinde Aşiyan törenle müze 

olarak ziyaretçilerine açılmıştır.

Aşiyan müzesi 3 kattan oluşuyor. İçeri girdiği-
niz zaman size akıllı cihaz veriyorlar ve onun-
la birlikte odaları tek tek ilerliyorsunuz. Mü-
zenin ilk katında giriş kısmında salon mevcut. 
Salanda bal mumundan yapılmış Tevfik Fikret 
heykeli var ve sizi içten bir misafirperverlikle 
karşılıyor. Onun karşısında sultan Abdülme-
cid’in yaptığı ve Tevfik Fikret’in etkilendiği 
‘’Sis’’ tablosu mevcut. Ayrıca birinci kata Ab-
dülhakhamit’e ait kişisel eşyaların bulunduğu 
salon mevcut. Salonda bir oda Servet-i  Fünun 
Edebiyatı şairlerinin fotoğraflarına, kitapları-
na ve şiirlerine ayrılmış. Ve bir oda da kadın 
şairlerimizden Nigar Hanım’a ayrılmış. Müze-
nin ikinci katında Tevfik Fikret’in yatak odası 
ve çalışma odası mevcut. Şairliğinin yanında 
aynı zamanda ressam da olan Fikret’in tablo-
larını burada görebilirsiniz. Dekarosyonlar o 
dönemi yansıtıyor ve Fikret’in zevkine gore 
restore edilmiş. Müzenin bodrum katında 
ise mutfak ve yemek odası mevcut. Yemek 
takımları o zamanda kalma çatallar, kaşıklar, 
tabaklar ve bardaklardan oluşuyor. O dönemi 
merak edenler için mutlaka gidip görülmesi 
bir yer.

Sizde bir gününüzü ayırıp burayı ziyaret ede-
bilirsiniz. Aşiyan yokuşu yaya olarak gide-
cekler için biraz yoruyor ama yorulduğunuza 
değiyor gerçekten. Özellikle ordaki manzarayı 
gördükten sonra tüm yorgunluğunuzu atıyor-
sunuz. Bahçeye oturup ordan boğazı izlemek 
inanın içinizi rahatlatacak ve Fikret’e gıptay-
la bakacaksınız. Hatta kendi kendinize ‘’Bu 
manzarada bende şair olurdum.’’ diyeceksiniz 
içinizden. Müze turunuz çok fazla sürmüyor. 
Yarım saate bitirebilirsinizher odayı gezmeyi. 
Ve gerçekten orada dolaşırken Fikret’i daha 
yakından tanıyacak o dönemle bağlantı ku-
racaksınız. O dönemin siyasi bunalımından 
kaçan Fikret’in burada neden inzivaya çekil-
diğini anlayacaksınız…
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inemada zaman, tiyatroda zaman, resimde za-
man, hayatta zaman ve yaşadığımız her an algı-
ladığımız zaman perspektifi içerisinde var olan 

hareket eylemleri… Tarihten bu yana zaman ile ilgili 
yazılan birçok bilimsel, felsefi, edebi romanlar, ma-
kaleler, kitaplar vardır. En çok bilinen zaman tartış-
malarından biri ise Newton’un zamanın evrenin bir 
parçası olduğuna ve nesnel olarak ölçülebileceğinden 
bahsederken Leibniz ise zamanın nesnel olmayıp sa-
dece algıladığımız bir şekilde yansıtabildiğimizden 
bahseder. 
Nasıl başa çıkabileceğiz?
Peki bunun sinema ile ne alakası var? İzlediğimiz 

filmleri sinematografik açıdan ele aldığımızda zaman 
daima vardır. Zamanda iki tür film  belirir. Birincisi 
algılamadığımız zaman ile olay örgüsünü takip etme-
miz. İkincisi ise zamanı ele alıp süreklilik biçimini se-
naryo ile işlemesi. 

Gel gelelim Doğu Avrupa çingeneleri ile Nolan’ın In-
terstellar filminin arasındaki farka!
Polonya Sineması yönetmenlerinden biri olan Joan-
na Kos 2013 yılında ‘’ Papuzsa’’ adlı (Bronislawa Wajs 
adlı Polonya edebiyatını etkileyen çingene bir kadın) 
Polonya çingenelerini anlatan gerçek hayattan esin-
lenmiş bir filmi ele alıyor. Filmde bir grup çingene 

DOĞU AVRUPA ÇİNGENELERİNDEN 
HOLLYWOOD’UN INTERSTELLER’INA 

GİDEN ZAMAN KAVRAMI

Oğuzhan CEYLAN
Reklamcılık - Lisans Öğrencisi
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ormanlarda göçebe hayatı yaşar ve zaman kavramını 
yoksayıp yaşamlarını sürdürür iken Papuzsa adlı bir 
kadının bu sırada yazdığı şiirleri Polonyalı bir şairin 
kitap haline dönüştürmesini anlatıyor. Fakat çinge-
nelerde zaman kavramı yoktur. Ve okuma yazma da 
öğrenmezler çünkü okuma yazma zamanı ızdıraplı 
yapan bir şey olduğunu söylerler. Film bize zamanın 
algılanmayabilir birşey olduğunu hatırlatırken biz da-
ima zamanı düşünüyoruz. Şu an bile bunu okurken 
düşünmüyor musun?

Peki neden Avrupa Sineması zamanı soyut olarak 
verirken Hollywood bilim kurgucuları somut olarak 
bize yansıtır? Kültürel farklılıkların zaman kavramını 
eşelediği aşikardır. Avrupa sinemasında kasvet ve sor-
gulayış kültürel ve tarihsel açıdan sinemadaki zaman 
kavramınıda etkilediğini açıkça görebilmekteyiz. 

Filozof Henry Bergson’un tanımı ile hareket haline 
olan bir grubun benliğindeki bilinçleri zamanı oluş-
turan asıl şey olduğunu bize yansıtır. Peki Interstellar 
arasındaki fark nedir? Kesinlikle bilim ile felsefe ara-
sındaki zaman farkı değildir. Fark sinematografik ve 
senaryo açısından bilim ve felsefenin zaman öngörü-
sü ile izleyicilere sunduğu beyazperdedir. 

Interstellar bize zamanda yolculuğu, boyut değiştir-

me, ölçümlenebilir evreni, varolan teorileri açıkça 
yansıtmıştır. Aradaki fark tıpkı Platon’un metafizik ile 
dünyadışına çıkması ile Aristo’nun maddesel dünya-
daki fani zamanı gibidir. Nolan’ın filminde zamanın 
somut olarak izleyiciye direkt olarak anlatır akabinde 
izleyici gerçekçilik ve yaşam arasında bağ kurar. 

Psikolojik olarak her iki filmi de ele aldığımız takdir-
de, gerçek zaman ile nesnel olmayan zaman arasında 
gider, gider ve geliriz. Bunların dışında kimi sinema 
filmi zamanın değerli olup harcanmaması gerektiği 
hakkında soyut olarak bize iletir kimi film ise zama-
nın ızdırabından yola çıkarak varoluş mücadelesini 
verir. Fakat  sinema insan zihni ile oynar!

Birtakım ikilemler ile izleyici daima sorgular ve bu 
gündelik yaşantısını çok etkiler. Öyle yada böyle insan 
varoluşçuluğun içine çekiliyor. J.P Sartre  gibi deme-
ye başlar insan; çırılçıplak zaman yavaşça varoluyor 
kendini beklettirir ve geldiğinde de tiksinti verir diye. 

Hah! İşte anlatmak istediğimiz şeyde bu!
Filmde anlatılan çingenelerden mi zamanı algılayabi-
leceğiz yoksa Interstellar ile mi bu yola çıkacağız? İşte 
sinemada ki bu sorunun insan hayatını nasıl etkiledi-
ğini ve psikolojik olarak sorgulayıcı varoluşu ile insan 
zihni ve sinema arasındaki bağlantı ne gibi sonuçlar 
doğuracak peki?
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dilden çıkarılmıştır. Bu kelimelerden 
yoksun olan insanlar, durum ne kadar 
vahim de olsa anlatabilecekleri bir yol 
bulamamışlardır. ‘’Çift-Düşün’’ yöntemiy-
le beyinleri iyice ambale olmuş insanlar 
görürüz. Şu an bize her ne kadar garip 
gelse de, “Savaş barıştır” cümlesi onların 
dil dünyasında gayet anlamlıdır.

The Truman Show’da, Truman’a gerçek-
leri göstermek isteyen bir kadın karakter 
vardır. Bu kadın karakter yaşadıklarının 
sahte olduğunu, çevresindeki herkesin 
birer oyuncu olduğunu anlatmaya ça-
lışmaktadır. Ancak bu kadın karaktere 
Tanrı\Yönetmen engel olur. Çünkü böyle 
bir şeyin gerçekleşmesi demek reyting-
lerini kaybetmek demektir. 1984’de ise 
Smith’in yanında olan bir kadın karakter 
görürüz. O da Smith gibi “Big Brother”ın 
olduğu yerlerde kendi benliğinden farklı 
davranır. İkisi de birbirlerini etkileyerek 
gerçekliğin ve doğruluğun sandıkları gibi 
olmadığını anlatmaya çalışırlar. Yine bu-
rada Tanrı\Otorite karşımıza çıkar. Çün-
kü insanların gerçekliğin farkına varması 
demek, onlar için otoritelerini ve baskı-

larını kaybetmek demektir. The Truman 
Show’daki reyting kaygısından oluşan 
engelleme, 1984’de iktidarın kuvvetini 
koruma şeklinde karşımıza çıkar.

Son olarak The Truman Show’da Truman 
artık her şeyin sahteliğini fark ettiğin-
de yönetmen ona şöyle der: ‘’Ben seni 
risklerden, acılardan ve kaygılardan 
korudum. Sana böyle bir hayat verdim. 
Dışarısı bilinmez bir dünya.” Truman’ın 
buna cevabı kurgu dünyasını terk etmek 
olur. 1984’de Smith onun kadar şanslı 
değildir. Bir nevi iktidarın oluşturduğu 
kurgudan kaçmak ister ama iktidar bu 
konuda Truman’daki yönetmen kadar 
insaflı değildir. Gerçeği elde etme arzusu 
Smith’in beyninin yıkanmasına kadar 
varır. Burada dikkatimizi çeken şey şu: 
İktidarlar, yönetmenler, ya da gücü elinde 
bulunduran kişiler kendi otoritelerine 
zarar geleceğini anladıkları zaman insan-
ları şu anki konforlarından men etmekle 
korkuturlar.

1984’de de yine buna benzer bir gözetle-
me durumu vardır. The Truman Show’dan 
farklı olarak burada bütün insanlar “Big 
Brother” tarafından gözetlenir. İnsanlar 
da bu durumun farkındadır ama neden 
böyle bir şeyin olduğu konusunda sor-
gulama geliştiremezler. Çünkü sistem 
sorgulamayı ortadan 
kaldırmıştır. The Tru-
man Show’da olan 
“bilinçsiz gö- zetlenme” 
hali 1984’de “bilinçli 
gözetlenme” şeklinde 
vuku bulur. Yukarda 
insanların gözet-
lendiklerini hissedince 
tepkilerini ortaya 
koydukların- dan bah-
setmiştim. Ancak 
1984’de bu durumun 
olmamasının sebebi; 
otoriter iktidarın 
dilde yaptığı bazı deği-
şikliklerdir. İnsanların 
kendilerini, duyguları-
nı ve düşün- celerini 
anlatacakları kelimeler 

TRUMAN SHOW VE 1984
Ayşenur GÖLDAĞI

Halkla İlişkiler - Ön Lisans
The Truman Show’da kendini “Tanrı 
Arketipi” ile özdeşleştirmiş bir karakter 
bulunmaktadır. Bu karakter TV’de reyting 
kaygısı güderek bir kişinin hayatını geri 
döndürülemeyecek şekilde etkilemiştir. 
Bu noktada 1984 ile arasında büyük bir 
benzerlik bulunur. 1984’de de kendisini 
Tanrı gibi gören, sürekli insanları izleyen 
otoriter bir iktidar vardır. Ve bu iktidar, 
Smith’i, hayatını etkileyecek işkencelerden 
geçirir. Smith’in artık düşünmemeyi seç-
mesine, kendisinin koyun gibi güdülmeye 
izin vermesine yol açar.

The Truman Show’da başka birinin haya-
tını izleme isteği vardır. İnsanlar şiddete 
ya da gözetlenme durumuna karşı çıksa 
da bunlara uğrayanın kendileri olma-
dığı sürece böyle durumlara yoğun bir 
talep gösterirler. Filmde de bu durumu 
görebiliriz. Truman adında bir adamın 
doğumundan itibaren gösterilen hayatı 
büyük bir reyting sağlar. İnsanlar gündüz 
kuşaklarında Truman’ın “gerçekliğini” 
izler. “ Bakalım yarınki bölümünde gerçek 
sandığı kurguyu fark edebilecek mi?” 
merakı reytinglerin arttırılmasını sağlar. 



smanlı İmparatorluğu’nda padişah-
ların erkek evlatlarına şehzade de-

nirdi. Cem Sultan da İstanbul’un Fatihi 
Sultan Mehmet’in küçük şehzadesidir. 
Cem Sultan, Edirne Sarayı’nda dünyaya 
geldi. ….Annesinin yanında dikkatli ve 
özenli bir eğitim aldı. Cem Sultan 16 ya-
şındayken Konya’ya görevli olarak gönde-
rildiğinde ağabeyi II. Bayezit da Amasya’da 
görevlendirilmişti. Cem Sultan 4 yılı Kara-
man’da (eski adıyla Larende) olmak üzere 
Konya’da 6 yıl valilik görevinde bulundu. 
Mahiyetinde lalalar, dini eğiticiler, şairler, 
askerlik ve devlet yönetimi eğitiminden 
sorumlu seçkin kişiler bulunuyordu.  

Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında ne-
reye olduğunu sır gibi sakladığı bir sefer 
hazırlığındayken Gebze’ye yakın kurulan 
Otağ-ı Hümayun’unda nikriz hastalığının 
şiddetlenmesi ve ani başlayan karın ağrı-
sı neticesinde dünya malını ve saltanatını 
bırakarak mübarek ruhuyla Allah’a (cc) 
kavuştu.  Tarihçiler arasında bu seferin 
Roma’ya ya da Mısır’a yapılacağına dair iki 
farklı görüş bulunmaktadır. Cihan padi-
şahının Vendik asıllı doktoru Yakup Paşa 
(Maestro Lacopo) tarafından zehirlendiği 
de rivayet edilmektedir. 

Osmanlı kanunnamesine göre padişah 
ölünce yerine büyük oğlu geçecektir. 
Amasya’da bulunan Şehzade Bayezid’e ve 
Konya’da bulunan Şehzade Cem’e, Fatih 
Sultan Mehmet’in vefat haberini iletmek 
üzere ulaklar yola çıkarıldı. Cem Sultan’a 
gönderilen Keklik Mustafa isimli ulak yol-
da yakalandığı için haber şehzadeye ulaşa-
madı. Haberi alan büyük Şehzade Bayezid 
6 gün içinde İstanbul’a yetişti ve yeniçeri-
lerin de desteğiyle padişahlığını ilan etti. 
Cem Sultan bu haberi aldıktan sonra dört 
bin süvariden oluşan bir ordu ile İstanbul 
üzerine yürüdü. Bursa civarında Osmanlı 
ordusunu mağlup etti. Bursa’da padişah-
lığını ilan etti. Adına para basıldı ve Ulu 
Cami’de hutbe okundu. Ağabeyi II. Baye-
zid’in yeniçeri ordusu tarafından yenil-
mesi üzerine ilan ettiği padişahlığın ömrü 
ancak 20 gün sürebildi.

Cem Sultan kaçarak önce Konya’ya oradan 
da Mısır’daki Memlük Sultanı’na sığındı. 
Memlük Sultanı Cem Sultan’ı törenlerle 
karşıladı. Hac farizasını yerine getirmek 
üzere Mekke’ye gitti ve sonrasında tekrar 
Mısır’a döndü. Cem Sultan, kendisinin Fa-
tih Sultan Mehmet’in padişahlığı sırasında 
doğması, ağabeyi II. Bayezit’in ise Sultan 
Fatih’in padişahlığından önce doğması ne-
deniyle taht hakkının kendisine ait oldu-

Cem Sultan
(Talihsiz Şehzade)

Kazım GÖKTAY

O
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ğuna inanıyordu. 

Karaman Beyi Kasım Bey’in daveti ve teş-
vikiyle bir kez daha Sultan II. Bayezit ile 
çarpıştı ancak yine mağlup olarak Rodos 
şövalyelerinin vaadleriyle Rodos’a sığındı.  
1489 yılında Roma’ya gönderilen ve bura-
da törenlerle karşılanan Cem Sultan Vati-
kan sarayına yerleşti. Papa ile görüşmeden 
önce teşrifatçıların tüm ısrarlarına rağmen 
kavuğunu çıkarmayan ve diz çökmeyi red-
deden Şehzade Papa ve etrafındaki kardi-
nallere ayakta durarak başıyla selam verdi.  
Cem Sultan’ın hüznüne iştirak ederek ağ-
ladığı rivayet edilen Papa gerçekte onunla 
birlikte Osmanlı üzerine bir haçlı ordusu 
ile sefer düzenleme niyetindeydi. Papa yal-
nız görüşmelerinde Cem Sultan’a Hıristi-
yan olmasını ve seferin kazanılması halin-
de Osmanlı Padişahlığı’nı da teklif etmişti. 
Şehzade tüm bunları şiddetle reddetti. 
Rodos şövalyeleriyle yapmış olduğu anlaş-
mada istediği zaman serbest kalabileceği 
sözü verilmişti. Papa’ya bundan sonra tek 
emelinin Mısır’a dönerek ailesiyle birlikte 
yaşamak olduğunu iletti.  

Cem Sultan’ın annesine yazdığı hasret şiir-
leri meşhurdur. 1494 yılında İtalya’ya giren 
Fransa Kralı 8. Charles, Papa ile anlaşarak 
Cem Sultan’ı yanına aldı. Fransızlarla pek 
çok kalenin zaptına şahit olan Cem Sultan 
hüzün ve ızdırap dolu bir hayat geçiriyor-
du. Napoli Krallığı’nın mukavemetinin 
kırıldığı sıralarda Cem Sultan’da hastalık 
belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Yüzün-
de ve boynunda şişlikler oluştu. Otuzbeş 
yaşında 25 Şubat 1495 Çarşamba sabahı, 
şehâdet getirerek ruhunu teslim etti. Ce-
nazesi Napoli’den alınarak Osmanlı’ya tes-
lim edildi. Cem Sultan’ın ağabeyi Osmanlı 
Padişahı Sultan Bayezit çok üzgündü. İs-
tanbul Cem Sultan’a 3 gün yas tuttu. Cena-

zesi Bursa’da defnedildi. 

Cem Sultan’ın Avrupa şehirlerinde aldığı 
bir papağan vardı. “Allah Cem Sultan’a 
sağlıklar versin” diye konuşurdu. Cem 
Sultan’ın cenazesi ile birlikte İstanbul’a 
getirdiler ve siyaha boyadılar beyaz pa-
pağanı. Cem Sultan’ın cenazesinde ger-
çekten ağlayan papağanı idi. “Allah Cem 
Sultan’a rahmet eylesin/ Allah Cem Sul-
tan’a rahmet eylesin/Allah Cem Sultan’a 
rahmet eylesin” diye ağlıyordu papağan. 
Biz de Cem Sultan’a Allah’tan rahmet di-
liyoruz. 

Cem Sultan, ağabeyi Sultan İkinci Baye-
zid’a yazdığı bir şiirinde ona şöyle sesle-
nir:

“Sen bister-i gülde yatasın şevk ile handan,
Ben kül döşenem külhan-ı mihnette sebeb 
ne”

(Sen gül döşenmiş yatakta neşeyle gülerek 
yatarken, ben zahmet ve eziyet içinde küle 
batayım, neden)

Sultan İkinci Bayezid ise ona şöyle cevap ve-
rir:

“Çün rûz-i ezel kısmet olunmuş bize devlet,
Takdire rıza vermeyesin böyle sebeb ne,
Haccacü’l-Haremeynüm deyüben da’va kı-
larsun,
Ya saltanat-ı dünyeviye bunca taleb ne”

(Bize ezelden saltanat kısmet imiş,sen ise 
kadere rıza göstermedin buna sebep ne,
Hacca gittin kendini temizlemek davasına 
düştün,peki dünya saltanatı için bunca hırs 
niye)
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Beslenme uzmanı Arzu Tunca ile yaptığı-
mız söyleşide bizlerle besin gruplarını ve 
beslenme önerini paylaştı.

Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülme-
si, sağlığın korunması için gerekli olan be-
sin ögelerinin yeterli miktarlarda ve uygun 
zamanda tüketilmesi ve bunların vücutta 
kullanılmasıdır. 

Sağlıklı beslenmek, hastalıklara karşı ko-
runmak ve obezite, diyabet, kalp damar 
hastalıkları  gibi sağlık sorunlarının önü-
ne geçebilmek için önemlidir. Yetersiz ve 
dengesiz beslenme vücudun büyüme-ge-
lişme ve normal çalışmasında aksaklıklara 
neden olacağından ”yeterli ve dengeli bes-
lenme sağlığın temelidir” diyebiliriz.
 
Günlük alınması gereken temel besinlerin 
planlanmasında dört besin grubu kullanı-
lır.

1.Grup:
Süt grubu
Süt, yoğurt, peynir, çökelek, lor, süt tozu 
vb.
                                                                                        
*Protein,
*kalsiyum ve fosfordan zengindirler.
*Çok iyi B2 ve B12 vitaminleri kaynağıdır-
lar

2.Grup: 
Et, yumurta, kuru baklagil grubu 
Etler, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagil-

ler, fındık, fıstık, ceviz ve benzeri yiyecek-
ler

*Protein kaynağıdırlar,
*demir, çinko, fosfor, magnezyum ve 
*B vitaminlerinden (B1, B6, B12) zengin-
dirler. *Kuru baklagiller posa içerirler.

3. Grup:
Sebze ve meyve grubu
Her türlü sebze ve meyveler

*A,E,C,B vitaminleri,
*kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, 
*posa 
*antioksidan ögelerden zengindirler.
 
4.Grup: 
Ekmek ve tahıl grubu  
Tahıllar (buğday, pirinç, mısır, ve bunlar-
dan yapılan un, ekmek, makarna, bulgur 
ve benzeri besinler)

*Karbonhidrattan zengindirler.
*Az miktarda protein içerirler.
*B12 dışındaki tüm B vitaminlerinden 
zengindirler.

Sağlıklı beslenme önerileri:

•Kahvaltısız güne başlamayın. Kahvaltı 
günün en vazgeçilmez öğünlerindendir.  
Uyandıktan sonra en fazla 1 saat içinde 
kahvaltınızı yapmış olmalısınız.

•Günde 2 lt su tüketmeye özen gösterin. 

SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Meltem AYDAŞ
Reklamcılık - Lisans Öğrencisi
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SAĞLIK
Yemeklerden önce 1-2 bardak su için. Ye-
terli miktarda su tüketerek kan dolaşımı-
nızın düzenli olmasına katkı sağlamış ola-
caksınız.

•Günde 3 öğün yerine 5-6 öğün tüketin, 
porsiyonlarınızı küçültün..

•Ara öğünlerle metabolizmanızın yavaşla-
masına engel olun. Ara öğün seçenekleri 1 
porsiyon meyve, 1 bardak süt, yoğurt ya da 
kefir, 10 adet fındık, badem olabilir.  

•Düzenli fiziksel aktivite yapın. Haftada 4 
gün 35-40 dakikalık yürüyüşlere vakit ayı-
rın.

•Mevsiminde sebze ve meyveleri tercih 
ederek beslenmenizde  bu  besin grubuna 
mutlaka yer verin. Yüksek lif içeriği saye-
sinde sindirim sisteminizin çalışmasını 
kolaylaştırırken metabolizmanızı hızlan-
dıracaktır.

•Tam tahıl ürünlerini tüketin. Besin değeri 
yüksek, daha fazla posa içeren tam tahıl-
lar; kan şekerini hızlı yükseltmezler ve bu 
özellikleriyle oluşabilecek insülin direnci  
ve tip 2 diyabeti önlemede rol alırlar. Tok-
luk hissinin uzun sürmesini ve barsakların 
düzenli çalışmasına da katkı sağlarlar.

•Yemeklerinizde sağlıklı yağlar kullanın. 
Zeytin yağı, fındık yağı, ayçiçek yağı gibi 
içinde doymamış yağ asitleri bulunan yağ 
türlerini kullanabilirsiniz. Yağda kızartma 
yönteminden kaçının. Besinleri  fırında ya 
da kendi suyunda pişirin.

•Süt yoğurt kefir tüketmeye özen gösterin. 
Günde 3 porsiyon süt grubundan tüketin.

•Haftada en az 2 porsiyon balık, 2-3 porsi-
yon kuru baklagiller tüketmeye özen gös-
terin.

•Yemeklerinizi yavaş yiyin ve iyi çiğneyin. 
Evde sadece masada yemek yemeye özen 
gösterin. Televizyon seyrederken, yatakta 
ya da mutfakta değil.

•Fazla tuz tüketiminden kaçının. Hiper-
tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hasta-
lıkları başta olmak üzere obezite ve diya-
betten korunmak amacıyla günlük olarak 
tüketilmesi gereken tuz miktarı 5 gramdır.

•Şekerli gıdalar, kek ,pasta gibi fazla kalori 
ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durun. 
Besinlerdeki şeker iki kaynaktan sağlanır. 
Biri besinin kendisinden gelen şekerdir ( 
Meyve ve süt şekeri gibi) diğeri ise besin-
lere sonradan eklenen şekerdir. Sonradan 
eklenen şekerler boş enerji kaynaklarıdır. 
Fazla tüketilmeleri obezite ve diğer siste-
mik hastalıkların temel nedenir.

•Tek tip beslenme düzeninden uzak du-
run. Beslenmenizde tüm besin gruplarına 
yer verin. Süt grubu, et ürünleri grubu, ta-
hıl grubu ve meyve sebze grubu ana öğün-
lerinizde mutlaka bulunsun.

•Mutfak alışverişleriniz için liste yapın. 
Etiket okumaya özen gösterin. Kalorisi 
yüksek ancak tokluk sağlamayan yiyecek-
lere mutfağınızda yer vermeyin.
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Önümüz arkamız sağımız solumuz ‘‘Moda’’ . TV’yi 
açtığımızda, dergileri karıştırdığımızda, akıllı tele-
fonlarımızdan sosyal medya hesaplarımıza girdiği-
mizde, etkinliklere katıldığımızda, arkadaşımızla 
kafede buluştuğumuzda... Kısacası her tarafımızı 
istila ettiler. Peki, nedir bu moda denilen şey hiç 
düşündük mü? Gelip geçici bir heves mi, başa sa-
rıp durduğumuz bir döngü mü? Bir tür ihtiyaç mı, 
gösteriş mi yoksa tedavi mi? Birilerini takip mi, bir 
şeyleri taklit mi, bir tür pazarlama stratejisi mi? Her 
geçen gün kafamda yeni bir anlam değişikliği kaza-
nan, ama bir türlü netleştiremediğim tek kavram-
dır moda. Evet, ne olduğundan emin olamıyorum 
ama ne hissettirdiğini çok iyi biliyorum: ‘Heyecan’.   

En basitinden yazın gelmesini üç şeyden anlıyoruz; 
havaların ısınmasından, çiçeklerin açmasından ve 
bir de baktığımız her vitrinde baharın gelmesiyle 
açan çiçekler gibi canlanan renklerden ve çılgın-
laşan desenlerden... En güzel anlarımızda aklımızı 
başımızdan alıp heves volümümüzü 2 katına çıkar-
masından anlıyoruz aslında modanın bizi ne kadar 

da heyecanlandırdığını. Evlenmek denildiğinde 
aklımıza ilk gelen şey evleneceğimiz kişi değil de 
gelinliğimizin neye benzeyeceğini düşünmek değil 
midir zaten? Veya hangi tarz bir otomobille düğü-
ne gideceğimiz...    

Kısacası moda, aslında heyecan ve mutluluk hissi-
ni tetikleyen bir unsur. Bu unsuru keşfe başladığı-
nızda; her alışverişinizin, her karşılaşmanızın bir 
hikayesi olmaya başlıyor. Özellikle ‘’Limited-Editi-
on’’ koleksiyonlarının açılışı, indirim günleri, sev-
diklerinizin sizi düşünerek aldığı hediyeler... Bütün 
bunlar bir zaman sonra bağımlılığa sürüklüyor. 
Eminim ki birçoğunuz da bu bağımlılığa tutulmuş-
tur ama diğer bağımlılıkların aksine vazgeçmeye 
asla niyeti yoktur. Çünkü moda; bir satın alma has-
talığından çok adrenalin ve mutluluk tutkunluğu,  
hayatı tiye almanın aslında o kadar da güç olmadı-
ğının farkındalığı ve insanoğlunun bazen küçücük 
bir takıdan bile mutlu olabildiğinin göstergesidir.

MODANIN YANSIMASI
Pera YAYLALI

Hukuk - Lisans Öğrencisi

MODA



Khas Kürek Takımı
Mehmet Gökhun KARAGÖZ

Hukuk - Lisans Öğrencisi

SPOR

ürek ,dünyanın en zor sporları arasında 
gösterilerin orta mesafe-dayanıklılık sporu-

dur.  Uluslararası kürek parkuru standardı 2000 
metredir. Ekipler 2000 metreyi en hızlı şekilde 
bitirmek için kendilerine ayrılan parkurda düz bir 
rota üzerinde ilerler. Yarış esnasında sporcuların 
hem kuvveti hem de dayanıklılığı çok önemlidir, 
zorluğuna dair ünü bu iki faktörü birleştiren nadir 
sporlardan olmasına borçludur. Dünyada çok yay-
gın olan kürek sporu, ülkemizde ne yazık ki pek çok 
güzel branş gibi hak etiği değeri göremiyor. Pro-
fesyonel kulüplerin sayısı dünya ortalamasının çok 
çok altında. Başlıca kulüplerimiz diğer branşlarda 
da olduğu gibi Galatasaray ve Fenerbahçe.

Küreğe 2001 yılında Galatasaray’da başladım. 
Başladıktan 2 yıl sonra 2003 yılında milli takı-
ma seçildim. 2009 yılında küreği bırakana kadar 
her yaş grubunda Türkiye şampiyonluğu yaşadım 
ve Dünya şampiyonası dahil olmak üzere çeşitli 
şampiyonalarda 6 yıl boyunca ülkemizi temsil et-
tim. Üniversiteye hazırlık dönemimde bıraktığım 
küreğe, 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde 
tekrar başladım, son 2 yıldır ise takımın kaptan-
lığını yapıyorum.

Kadir Has’ı seçmemdeki en büyük etken üniversi-
tenin küreğe verdiği önem ve destekti. Türkiye’de 
yaygın olmamasına rağmen Kadir Has ilk kürek 
takımı kuran ve küreğe destek veren üniversitel-
erden biridir. Biz de Kadir Has Kürek Takımı olar-
ak bu köklü geleneğin ve desteğin hakkını vermek 
için çok çalışıyoruz. Şu an takımımız 15 erkek ve 
5 kızdan oluşuyor. Haftaiçi 2 gün derslerden önce 
büyük özveriyle sabah saat 7’de, Haftasonu 2 gün 
saat 8’de olmak üzere 4 su antrenmanı ve haftaiçi 
3 gün salon antrenmanı yapıyoruz. Son 2 yıldır ara 
tatilde okulumuzun yurdunda takım olarak  gird-
iğimiz kampın meyvelerini toplamaya başladık 
ve bu yıl sezon başında düzenlenen Türkiye Ku-
pası’nda 2. olduk. Geçen sezon başlattığımız ve bu 
yıl ilk meyvesini aldığımız atağımızda hedefimiz 
şampiyonluk ve bu sezon için kendimizi Türkiye 
Şampiyonluğu’nun en ciddi  adaylarından biri olar-
ak görüyoruz.
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Bu günlerde, spor diye adlandırdığımız kavram 
birçoğumuzun hayatında önemli bir yer tutuyor. 
Dünyanın hemen her ülkesinde insanlar ister pro-
fesyonel, ister amatör, isterse de izleyici olarak ol-
sun mutlaka sporun bir bölümünde yer alıyor. İşte 
bu yüzden çağımızda spor tam bir endüstri halini 
almış durumda. Bu spor endüstrisinin lokomotifli-
ğini de futbol üstlenmekte.
 
Futbol endüstrisinin dünya çapındaki değeri günü-
müzde 550 milyar avroyu aştı ve bu değer her tür-
lü ekonomik krize rağmen artmaya devam ediyor. 
Son dönemlerde futbol dışı sermayenin de sektöre 
girmesinden dolayı bazı kulüpler bir sezonda yüz 
milyonlarca avroyu transfere harcayabiliyor. Ancak 
şimdilik bu kulüplerin sayısı 5’i geçmeyecek kadar 
az. Bu yüzden oyuncu yetiştirmek ve bunları doğru 
pazarlayabilmek son derece önemli. Dünyada Bre-
zilya, Arjantin, Portekiz gibi ülkeler transfer gelir-
leri açısından ön sıralarda yer alıyorlar. Ülkemiz ise 
bu çerçeveden bakıldığında çok gerilerde. İşte bu 
yazıda da dünyanın futbol alanında marka ülkesi 
olan Brezilya ile ülkemiz Türkiye’nin son 10 yıldaki 
transfer bilançolarının karşılaştırmasını inceleye-
ceğiz.
     Peki ama neden Brezilya? Girişte de bahsetti-
ğimiz gibi Brezilya futbolda marka bir ülke. Milli 
takım bazında defalarca dünya kupası kazanmış, 
futbolu yaşam tarzı haline getirmiş, dünyaca ünlü 
yıldız oyuncular yetiştirebilen ve bunları son dere-
ce yüksek ücretlere pazarlayabilen bir ülke. Brezilya 
ile Türkiye her ne kadar birbirine çok uzak coğraf-
yalar da olsa, ekonomik gelişmişlik ve sosyal yapı 
bakımından büyük benzerlikler gösteriyor. Futbol 
bu ülkelerde her türlü olumsuzluğa karşı adeta bir 
panzehir. Her iki ülkede de futbolcu olabilmek 
milyonlarca gencin hayallerini süslüyor. Dahası 
futbolu tek kurtuluş yolu olarak görenler bile var. 
Diğer bir benzerlik de futbola bakış açılarımızda. 
Hem Brezilya hem de Türk halkı, diğer toplumla-
ra nazaran futbola daha duygusal bakıyor. Her iki 
ülke insanı da üzüntülerini ve sevinçlerini en üst 

seviyede yaşıyor. Tabi bu durum kimi zaman bazı 
olumsuzluklar doğursa da anlaşılan bu biraz hayata 
bakış açısı ve kültürle de alakalı. Ayrıca tesadüf bu 
ki Brezilya ve Türkiye 1. futbol liglerinin kuruluşu 
bile aynı tarihte: 1959
Ancak bunca benzerliğe rağmen konu futboldan 
para kazanmak olduğunda siyahla beyaz gibi ayrı-
lıyor bu iki ülke. Karşılaştırmayı da bu işi doğru ve 
yanlış yapan iki uç örnek oldukları için Brezilya ve 
Türkiye özelinde yapmayı uygun gördüm. 

Öncelikle ülke liglerinin son 10 yıldaki transfer bi-
lançolarını baz alırsak, Brezilya liginin toplam geliri 
1 milyar 450 milyon avrodur. Aynı şekilde Türkiye 
Süper Lig’ine baktığımızda bu kazancın sadece 430 
milyon avro olduğunu görüyoruz. Şekil 1-A   Yani 

Brezilya liginin neredeyse 4’te 1’i. Brezilya kulüp-
leri bu kazancı toplamda 7800 oyuncu satarak sağ-
larken, Türk kulüpleri 5100 oyuncu satmıştır. Bu-
nun karşılığında Brezilya kulüpleri yaklaşık 8000, 
Türk kulüpleri ise 6000 oyuncu satın almışlardır. 
Bu satın almalar sonucunda ise Brezilya kulüpleri 
toplam 530 milyon avro harcama yapmıştır. Aynı 
şekilde Türk kulüpleri ise 880 milyon avro harcama 
yapmıştır.  Şekil 1-B
Kar ve zarar tablosuna bakacak olursak, tüm bu 
transferler sonucunda Brezilya ligi 920 milyon avro 
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kar ederken, Türkiye Süper Lig’i 450 milyon avro 
zarar etmiştir. Bu 10 yıllık süre zarfında Brezilya 
ligi her sezon kar etmiş, Türkiye ligi ise istisnasız 
her sezon zarar etmiştir.  Şekil 1-C   Süper Lig ile 
Brezilya ligi arasındaki makasın en çok kapandığı 
yıl ise 2012 olarak görünmektedir. Şekil 1-C   An-
cak bu durum Türk kulüplerinin 2012 yılındaki 
transfer başarısından kaynaklanmamaktadır. Bu 
daha çok 2011 yılında Türkiye’de patlak veren ve 
birçok  kulübü kapsayan şike soruşturmasıyla açık-
lanabilir. Çünkü o sene ülkede futbol oynamaya 
uygun ortam olmadığı gerekçesiyle birçok futbolcu 
yurtdışına transfer olmuştur. Buna rağmen Süper 
Lig 2012 senesinde de eksi değer vermekten kur-
tulamamıştır.

Bu durumu bir de mikro ölçekte inceleyecek 
olursak Brezilya’nın Santos FC ve Türkiye’nin Fe-
nerbahçe SK kulüplerine bakabiliriz. Bu kulüpler 
ülkelerinin en çok şampiyon olmuş, en çok mali 
kaynaklara ve taraftara sahip kulüplerinden ikisi. 
Yani birbirine denk kulüpler olarak ele alabiliriz. 
Ancak transfer harcamalarına ve kazançlarına bak-
tığımızda durum hiç de denk gibi görünmüyor. 
Yani her iki kulüp de kendi ülkelerinin bu konu-
daki karakteristik özelliğini bire bir yansıtıyor di-
yebiliriz. Santos kulübü son 10 yılda transferden 
180 milyon avro kazanıp, transfere 55 milyon avro 
harcamıştır.  Şekil 2-A   Fenerbahçe kulübü ise 55 
milyon avro kazanırken, 220 milyon avroyu kasa-
sıdan çıkarmıştır.  Şekil 2-A   Kar/zarar tablosuna 
baktığımızda Santos 125 milyon avro kar ederken, 
Fenerbahçe ise 165 milyon avro zarar etmiştir.  Şe-
kil 2-A

Rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Hem lig, hem de 
kulüpler özelinde karşılaştırdığımızda Brezilya 
ve Türkiye arasındaki uçurum çok net olarak gö-
rülüyor. Adeta iki zıt kutup gibi. Tabi bu durumu 
oluşturan birçok etken var. En önemlisi oyuncu 
yetiştirmek. Diğer bir etken, ülkelerdeki futbolun 
ve kulüplerin yönetiliş tarzları. Daha sonra da ligle-
rin prestiji gibi konular bu durumun oluşmasında 
önemli birer etken.

Sonuç olarak ülkemizdeki onlarca kulübün borç 
batağında olduğunu düşünürsek, kulüplerin daha 
dikkatli ve planlı transfer politikaları izlemeleri ge-
rekiyor. Bu da bütünüyle profesyonel olarak plan-
lanmış bir futbol ortamından geçiyor.

Şekil 1-B

Şekil 1-C

Şekil 2-A
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izinle başımdan geçen ilginç ve benim için son 
derece çalkantılı geçen bir hikayemi paylaşmak 

istiyorum. Ama önce ufak bir bilgi vermem gereki-
yor.
 
Küçüklüğümden beri doğaya meraklı olsam da 2010 
yılından beri doğa sevgimi profesyonelliğe taşıya-
rak, Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği’n-
de (KAD) aktif görev alıyorum. Dernek bünyesinde 
‘’Canyoning’’ adı altında ülkemizde yeni yeni gelişen 
ve içerisinde camping, trekking, hikking vb. bir çok 
doğa sporunu barındıran bir spor branşı ile ilgileni-
yor. Ancak benimde katılmış olduğum bir etkinlik 
ayrıca bir hikâye oldu hepimiz için.

Anlatmaya neresinden başlayacağımı bilmediğim 
uzun bir hikaye bu seferki… Zaman zaman öfkenin, 
bolca sevincin, inanılmaz şaşkınlığın, hüznün, belki 
en başında vazgeçmek zorunluluğuna karşı içimde 
büyüyen inadın,  bu inada bağlı içimde büyüttüğüm 
meydan okuma iç güdüsü ve bunların içerisinde han-
gisinin baskın olduğunu hiçbir zaman ayırt edemeye-
ceğim çok tuhaf bir hikaye…
Dernek programımızda yer alan yıllık Valla Kanyon 
geçişinin bu sene nelere gebe olduğunu bilemeden 
yaptığımız hazırlıklar, geçiş yaklaştıkça karşılaştı-
ğımız bürokratik engeller ile çıkmaza girmekteydi. 
Sınırlı bildirim ve izinler ile yıllardır derneğimizde 
yapılabilen etkinlikler bu yıl artık aşılamaz boyutlar-
da engeller ile zorlaştırılmıştı. Ardı arkası gelmeyen 
bürokratik zorunlulukları bıkmadan usanmadan ye-
rine getirmeye çalışırken son ve kalıcı adım olarak 
bölge yetkilileri ile yüz yüze görüşmeyi seçerek der-
neğimizin kalıcı şekilde izin ve prosedür işlemlerini 
aşmasını umuyorduk.

Valilik, Milli Parklar, Kaymakamlık, Bölge Jandarma 
Komutanlığı dörtgeninde saatlerce süren git geller, 
kendi aramızda yaptığımız değerlendirmeler bizi git 
gide daha da çıkmaza sokuyordu.  Anlamsız buldu-
ğumuz bir çok prosedür yüzünden hem kızıyor hem 
bunlar için önerilerimizin de belki ileride karşılık bu-
labilmesi adına hep aklımızda olan “son sözü” etme-
meye çalışarak sabrediyorduk.

Herkesin bizi haklı bulduğu bir ortamda, daha yu-
karılardan yazılan kanunlar karşısında çaresiz olan 
kanun uygulayıcılarının aslında samimi yaklaşımları 
bize hem azim veriyor ama buna karşılık sonuç elde 

edememenin verdiği çaresizlik ise öfkelendiriyordu. 
Sonuçta bize kimse hayır demiyordu. Ama evet di-
yen kişileri sıkıntıya sokmak istemediğimiz için de 
oldukça zorlaşıyordu karar vermek.  
  
 
Düşündük ki… Bazen yanlışları düzeltmek için bi-
rilerinin elini taşın altına sokması gerekir. Bu kişiler 
biz olmalıydık. Belki bu aşamada vereceğimiz karar 
yeni yazılmış kanunların revizyonunu sağlayabilir ve 
yetkilileri bu yanlışlarından döndürebilirdi… Ama 
bir taraftan da bu kadar zorluk bir şeylere mi işaretti? 
Bu da kafamızda gittikçe büyüyen bir soru oldu.

Daralan zaman, kafamızda büyüyen soru işaretleri ve 
bizden yola çıkmak için haber bekleyen ekibimizin 
heyecanı, kafamızdaki gel gitler... Sonunda riskli ola-
nı seçtik. ‘’Valla’’ya girecektik.

Ekibimiz geldi… Yorgundular… Uzun ve uykusuz 
bir gece geçirmişlerdi. Ama yüzlerinden heyecan ve 
gülümseme eksik olmuyordu. Biliyorlardı ki zor bir iş 
yapacaklardı. Çoğu kimsenin aklından bile geçirme-
yeceği, az kişinin cesaret edebileceği ve maalesef de 
çok ama çok az kişinin başarmaya muktedir olabile-
ceği kısacası gerçekten zor bir işti yapacakları. Bunun 
sonunda her şey vardı. “Orada kalmak bile…”

Daha önce olan bir hadise sebebi ile  Valla’nın geri 
dönmesine izin vermediği bir doğa dostu anısına 
yaptığımız bir anıt hazırlığı bize hem inanılmaz bir 
heyecan verirken hem de tuhaf duygular yaşatıyordu.

Artık hazırlıklar tamam… Tek sıra kanyon girişi… 
Kâğıt üzerinde mükemmel duran bir geçiş stratejimiz 
var ve kalabalık bir ekibiz: Tam 15 kişi... Dile kolay! 
Su ise geçen seneki etkinliğin belki bir buçuk katı… 
Bu su seviyesinde, bu kadar insanın geçişini sanırım 
bir daha kimse görmeyecek… Ama asıl zorluklar ve 
tuhaflıklar içeride: Hiç aklımıza gelmeyen cinsten…

Geçen yıl arkadaşlarımızın yürüyerek geçtiği giriş 
bölgesinde bile ayağımız yerden kesik. Suyun gücünü 
daha ilk metrelerde iliklerimize kadar hissediyoruz. 
Metreler metreleri, dakikalar dakikaları kovalıyor. 
Mücadele yoğunlaşıyor. Elbette yüzlerde ki endişe de. 
Buna ben de dahilim. 

Ardı ardına çavlanlar, farklı yüksekliklerdeki su dü-

 15 KİŞİ BAŞLADIK VE 16 KİŞİ İLE BİTİRDİK…
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kararın ise birinin hayatını kurtaracak kadar önemli 
olduğunu ise bir iki saat sonra öğreniyoruz.  İdrak et-
mekte, inanmakta  zorlandığımız olaylar ise tam da 
bu noktada başlıyor.

Uzun bir müddet yaralı arkadaşımızın acısını dindir-
mek, mümkün olursa çıkan kolunu yerine sokmak 
için verilen mücadele ve arkadaşımızın bu zamanda 
çektiği acının bizde yarattığı çöküntü. Omzu oturt-
mayı her denediğimizde bağırması ve sesinin kanyon 
duvarlarında yankılanması. Kimsenin dillendireme-
diği  ama istisnasız herkesin tek endişesi…. Ertesi 
gün.  Bir yaralı ile kanyon geçişi... Ve bu kanyon Valla 
Kanyonu…   

Uzun bir süre devam ediyor ilk yardım çabalarımız 
ama nafile. Omuz ilk kez çıkmış ve yerine oturmu-
yor. Üstelik acısı gözlerinden anlaşılıyor yaralının. 
Tabi bu sırada bir grup arkadaşımızın omzu ile ilgi-
lenirken bir grup kamp düzeni oluşturuyor. Ancak 
arkadaşlarımdan gelen ‘konuşmalar duyuyorum’ 
sözlerine bir müddet kulak asmıyorum. Konuşmala-
rımızın yankıları olduğunu düşünerek söze dahi ka-
rışmıyorum. Israrlı iki arkadaşım ses yönüne gidiyor 
ve geri gelerek birini bulduklarını söylüyorlar… Hem 
de doktormuş. Yok artık…! Bizim yaralımız var.. Val-
la kanyonundayız, gece ve doktor ayağımıza geliyor. 
Sadece gülüyorum bu espriye… Ama yüzleri ciddi. 
Dönüyorum. Gerçekten biri ile beraber gelmişler. 
1.85 civarı boy, kuvvetli ve spora alışık bir vücut ya-
pısı, ellili yaşlar, tuhaf ve şaşkın bir yüz ifadesi. Ama 
gerçek. Çok sınırlı kıyafeti ( ? ) elinde sadece bir sopa, 
ayağında trekking botu. Bir müddet bakıyor ama 
konuşamıyorum. Çünkü söyleyecek söz bulmakta 
gerçekten zorlanıyorum. Neye şaşırmalıyım bilemi-
yorum. Adamın bu saatte burada olmasına mı, bura-
ya kadar sınırlı kıyafet ve sopayla ulaşabilmesine mi, 
bizimle karşılaşabilmesine mi, o kadar tehlikeli nok-
tayı geçebilmesine mi yoksa bizim yaralımız varken 
bu kişinin bir doktor olmasına mı? Kendimi nihayet 
toparlayıp hikayesini soruyorum… Yüzmek için gir-
diği ve gördüğü manzaranın cazibesi ile devam ettiği 
yerden akıntı sebebi ile geri dönememesini anlatıyor. 
Yanlış aldığı bilgi ile verdiği ölümcül karar ile bekle-
mek yerine yola devam etmesini. 3,5 km olduğunu 
duyduğu kanyonun ‘dönemiyorum bari diğer taraf-
tan çıkayım’ diye düşünerek devam ettiğini, defa-
larca irili ufaklı tehlike atlattığını, düştüğünü, bazen 
çok uzun süreler nasıl devam ederim sorusuna yanıt 
aradığını anlatıyor. Ne yalan söyleyeyim ..Aklımdan 
şüphe ettiğimden çok yakın dahi durmak istemiyo-
rum uzun süre. Gözlemliyorum belli ettirmeden hal 
ve hareketlerini. Kolay değil kim olduğunu, huyu-
nu suyunu bilmediğiniz birine hem de bu zorluklar 

şüşleri ve geçişleri için mümkün olan en az riskli çö-
zümü en kısa sürede üretme çabası ayrıca bir düşün-
ce yorgunluğu yaratıyor beden yorgunluğundan öte. 
Her biri için bir çözüm üretiyoruz ekip olarak. Ekibin 
yavaş ilerlemesi haricinde hiçbir sorun görünmüyor 
şimdilik. Ekip diri ve inançlı… Ama aynı zamanda 
beklentilerinin üzerinde bir geçiş ile karşılaştıklarını 
yüzlerinden okumak çok mümkün. Çantalar gittikçe 
ağırlaşıyor. Çantamın içindekileri paylaştırmak ihti-
yacı duyuyorum. Yakınımda olan ve çantası benim-
kinden hafif iki kişiye 60 metrelik ipimizi ve bot ta-
kımlarımızı ayrı ayrı dağıtıyorum. Buna şükretmem 
ise sadece beş dakika sürüyor. Yaptığımız tehlikeli bir 
yan geçiş sırasında arkadaşlarımızdan birisi akıntıya 
kapılıp çavlana sürükleniyor ve aşağı düşüyor. Şans-
lıyız ki beline bağlı olan güvenlik ipi düşmesine en-
gel oluyor. Ama ipin diğer ucunu tutmaya çalışırken 
ben ve Hasan Abi de kendisiyle birlikte suya çekiyor. 
Şafak çavlanın altında zemine az kala havada ası-
lı kalmış ve üzerine tonlarca su akıyor. Biz çavlanın 
üzerinde suya düştük ve ayağımıza dolanan iki çanta 
bizimle birlikte düştü. Akıntı çantalarımızı götürdü. 
Bu noktadan sonra tek derdimiz aşağı düşün arka-
daşımızı kurtarmaktı. Herkes birlikte yardımlaşarak 
ufak yaralanmalar ile arkadaşımı yukarı çektik. Olan 
bizim çantalara oldu diyebiliriz. İki çanta üç kişilik 
kamp malzemesi... Çantalardan birisi benim. Artık 
soğuk bir gece için beni koruyacak hiçbir şeyim yok. 
Yedek ayakkabım yok. Acil ihtiyaç çantam yok. Ama 
şükür etmem gerekiyor biliyorum. Çünkü arkadaşı-
mız gayet iyiydi ve en uzun ipimizle bot takımımızı 5 
dakika ile kurtarmıştım.

Eksiklerimizi arkadaşlarımız kapatıyor gece. Herkes 
kendinden feragat edip başkasının eksiğini kapatıyor. 
İşte ekip bu demek…

Öncesinde, yaşadığımız sıkıntı dolu zamanlar hiç 
bitmiyor. Saat 14.00 sularında gerçekleşen çavlan 
maceramızdan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bir 
süre sorunsuz bir şekilde geçiyor etkinliğimiz. Her-
kes benzer sorunların yaşanmamasını umuyor. An-
cak hava kararmasına ve kamp alanına yaklaşmamıza 
yakın bir arkadaşımız bir geçiş esnasında yaralanıyor. 
Omuz bölgesi hasar almış. Omuz çıkık! Yapmak ya 
da denemek zorunda olduğumuz şeyler bu dakika 
itibari ile çok daha kritik. Artık bir yaralımız var. Ye-
niden gel git düşünceler. Yardım çağırmak, devam et-
mek, omuzu yerine takmaya çalışmak, takarken daha 
büyük zarar verme ihtimali, gelecek yardımın bir çok 
kişinin başına açacağı dert, devam etmenin getirece-
ği zorluklar….Ve daha fazlası.  Düşünmek ve karar 
vermek için bu noktada kamp atmaya karar veriyo-
ruz. Planladığımızdan 150 metre geride. Bu mecburi 
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içerisinde sırtınızı dönüp uyuyacaksınız az sonra… 
Kaybettiğimiz malzemelerden doğan zafiyet ile zor 
bir gece geçiriyorum. Soğuk ve uykusuzluk vuruyor 
çok geçmeden. Kalkıp ateşi canlandırıyorum az biraz 
ısınmak için. 10-11 derece olduğunu tahmin ediyo-
rum havanın ama rüzgar düşürüyor hissedilen ısıyı. 
Çok geçmeden uyanıyor ve yanıma geliyor Enver 
İnce.. Neticede onunda giysileri yok.. Derin bir soh-
bet yapıyoruz ufak ateşimizin başında. Konuştukça 
doğru söylediğini ve aklının da gayet yerinde oldu-
ğunu hissediyorum. Bu hem rahatlatıyor içimi hem 
de şaşırıyorum. Aklı başında adamın ne işi var bu-
rada… ( kendimizi saymıyorum tabi ) Biraz rahatla-
tıyorum kendimce onu. Mucize yaşadığını ve bunun 
boşuna olmadığını söylüyorum. Tabi bizlerin burada 
olmasının boşuna olmadığını da düşünüyorum. Bu 
kadar bürokratik zorluğa karşı çaba, harcanan para, 
daha önemlisi emek… Tuhaf ama arkadaşlarımızın 
yaralanması bile Enver Bey içinmiş meğer… Zira her 
şey yolunda gitmiş olsa, programımızda 2 saat geride 
olmasak karşılaşamayacakmışız anlaşılan. Anıl Bakar 
anısına yapmış olduğumuz anıt mezar esnasında ve 
sonrasında tüm ekibin yaşadığı duygusal anlar dahi 
Enver beyi hayata tekrar yaklaştıran anlarmış me-
ğer. Güzel ve değerli bir anı bıraktığımız kanyonda 
bilmeden bir kazazedenin bize yaklaşmasını bekli-
yormuşuz demek ki. İşte o gün gerçekten kaderin ne 
olduğunu anlamaya ve inanmaya başladım. Kader ne 
kadar tuhaf işliyor. Birinin mezar yeri, bir başkasının 
hayata tekrar bağlanma sebebi oluyor.

Sabaha karşı soğuk artıyor. Üstü arkadaşlarımın sa-
yesinde kuru ve giyinik olan ben bile uyku tulumsuz 
donarken, Enver Beyi’n yarı çıplak halde bu geceyi 
geçirmesinin imkansız olduğunu düşünerek uyuyo-
rum.
Kalkış çok erken. İki günlük daha yolumuz var. Yol 
uzun, yol zor, yol tehlikeli. Artık bir kazazede ve bir 
yaralımız var üstelik. Ne ile karşılaşacağımız bilme-
den devam etmek kararındayız. Teknik becerimiz, 
kanyon bilgimiz, cesaretimiz, ekibimizin gücü ve 
yeterliliği buna müsait. Devam ediyoruz; ama artık 
daha yavaş.  Ama iyi bir düzen oluşturduk yaralı 
önden gidiyor. Böylece zaman çok da aleyhimize ça-
lışmıyor. İnanılmaz bir cesaret ve dayanıklılık göste-
riyor yaralı dostumuz. Acı çekiyor her noktada ama 
tamamını içine gömüyor. Yüzünden belli. Her ada-
mın işi değil 2 gün çıkık omuz ile kanyon geçmek.
Ardı ardına zor geçişler, ardı ardına verilen mücade-
le ile yoruluyoruz. Sonunda en çekindiğimiz bölgeye 
geliyoruz. Atlama yaparak öncünün geçişini takiben 
kalanların iple geçebileceği bu nokta eğer su altın da 
ise her hangi bir planımız yok. Durumu görüp karar 
verilecek. Korktuğumuz gibi değil çok şükür. Sınırlı 

bir seviyede suyun altında atlama noktası. Atlıyorum. 
Kaymamak lazım; kayarsam sonrası malum… Geçi-
yorum karşıya. Sırayla geçiriyoruz herkesi ve nihayet 
ikinci günün kamp yeri. Bu noktayı geçmenin verdi-
ği tarifsiz bir huzur var içimde. Sanki kanyon bitmiş 
gibi geliyor. Bundan sonrası sorun değil. Erken yatı-
yorum. Dünkü üşümemi telafi ediyor arkadaşlarım 
bu defa daha fazla malzeme yardımı var. Tulumda 
sıcak bir uyku…

Ciddi bir inişi takiben Valla Kanyonunun can dama-
rı kapalı alandan zorlu çıkış… Sorun değil. Ama bu 
günde bir çantayı kaybediyoruz. Sorun değil. Artık 
birbirini daha iyi kollayan, güveni tekrar gelmiş, daha 
düzenli ve cesaretli bir ekibiz. Alışkınız ve tecrübeli-
yiz yaralıyı taşımakta. Ve biliyoruz ki her metre bizi 
çıkışa götürecek.
Çıkışta ne ile karşılaşacağız diye merak ederek kanyo-
nun uzun kanallarını da yüzerek geçiyoruz. Kolay de-
ğil… Girişte karşımıza aldığımız her bürokrat çıkışta 
hesap soracak… Artık gizli kalması mümkün değil. 
Kanyondan uzun gelen kanyon sonrası yol bitiminde 
kayıp doktorumuzun ekip arkadaşları karşılıyor bizi. 
Açlığımızı gideriyorlar çeşit çeşit acil malzeme ve yi-
yeceklerle… Sürpriz.
Basının da haberdar olduğu bilgisi geliyor ki kısa bir 
süre endişeleniyoruz bizden haber bekleyen aileleri-
mizin yanlış bilgi alma ihtimallerine karşı. Ama yo-
lunda görünüyor her şey. Arkadaşları alıp götürüyor 
Enver doktoru. Tuhaf bir tanışma ama ortak verilen 
mücadele ayrılığı oldukça zorlaştırıyor. Sanki sonra-
dan gelen biri değil, bir yabancı değil de bir ekip üyesi 
ama ayrılmak zorunda olduğumuz.

Hoşça kal Enver Bey… Yanlışların doğrular getir-
diği, doğruların yanlış olduğu tuhaf bir üç günde 
karmakarışık duygular, mucizeler kaldı geride. Asla 
unutamayacağım bir aktivite oldu kuşkusuz. Ama 
kesinlikle çıkarılacak çok ama çok ders var. Bunların 
tamamı bende saklı ve çoğu hayata dair… Bir kısmı 
da misyonumuzla ve çalışmalarımızla daha doğrusu 
derneğimizle ilgili. Doğruları, yanlışları tekrar koya-
cağım önüme. Muhasebesi daha acımasız olacak bu 
defa. Ama kişisel olarak yaşadıklarım asla sonuçsuz 
ve sebepsiz kalmayacak.
Tabii ki istisnasız tüm ekip arkadaşlarıma, her zor-
luğu aşmakta gösterdikleri ve gittikçe artan azimleri 
için, anlatılmaz paylaşımcılıkları için, cesaretleri için, 
dev yürekleri ve kuvvetli bilekleri için ayrı ayrı ve 
binlerce kere teşekkür ederim. Ekip olmadan başara-
mazdık. İyi ki varsınız… Ve iyi ki birlikteyiz..
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