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 Haberleri Okuma
Kılavuzu Öğrencileri DOSYA
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Başlarken

Hikâyenin Başlangıcı Değil; Devamı
Yaşadığımız çağda yapılacak 
“En nitelikli iş nedir?” sorusuna 
belki sayısız argüman geliştirebi-
lir, cevaplar sıralayabiliriz. Ancak 
bu kadar gürültünün içerisinde 
“Ben başladım” diyebilmek; ic-
raatımız her ne olursa olsun as-
lında bir yaşam belirtisi olacaktır. 
Bahane aramadan, bir şeyleri 
beklemeden, birilerini suçlama-
dan “başlayabilmek” tam da bu 
zamanın gençleri için bir şifa, 
formül, kılavuz olabilir.

Biz başladık. Bu anlamda Aka-
demi Beyoğlu Gençlik Merkezi 
tüm imkanlarıyla gençler için 
seferber olan bir kurum olması-
nın yanında, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’nın (GSB) devlet-gençlik 
akreditasyonunu göstermesiyle 
de güzel bir başlangıç noktası 
oldu. Yüzlerce gençlik merkezi-
nin yanında Türkiye’nin ilk ve tek 
medya temalı gençlik merkezi 
olan Akademi Beyoğlu, İstan-
bul’un en gözde yerlerinden bi-
rinde genç medyacı adaylarına 
çok güzel imkanlar sundu, usta 
isimlerin katılımıyla gerçekleşen 
atölyelerde unutulmaz hatıralara 
olanak sağladı.

Kapağımızda “Haberin Devamı 
İçin Tıklayınız!..” dedik. Ekibimiz-
den Emine Cuci’nin teklifiydi bu. 
Gençlerin merkez olduğu ve as-
lında “yönettiği” bir merkezde 
söz onlarda olmalıydı, öyle de 
oldu. Medya temalı bir gençlik 
merkezinde medya enformas-
yonuna işaret edecek, haberden, 
haberi oluşturan süreçlerden ve 
okuma kültürümüzden bahsede-
ceğimiz bir dosya hazırladık. 

Gazetecilik ve Habercilik Atöl-
yesi’nde bizim Haberleri Okuma 
Kılavuzu olarak adlandırdığımız 
derslerdeki öğrencilerimiz rö-
portajlar yaptı, derginin tama-
mındaki muhtevayı hazırladı. Ya-
yın kurulumuz ve yazı işlerimiz 
de kendileriydi. Akabinde Grafik 
Tasarım Atölyesi öğrencilerimiz, 
ders hocamız Saliha Eren öncü-
lüğünde grafik tasarıma el attı ve 
huzurlarınıza Filtre Dergisi’ni su-
nabilmiş olduk.

Evet, Filtre Dergisi. Derginin isim 
sürecini sona sakladım. Zira ne 
demiştik; hikâyenin devamı… 
Bundan yaklaşık 11 sene önce 
değerli dostum Hamdi Koçoğlu 
öncülüğünde çıkan bir öğrenci 
dergisinin adıydı Filtre. Hamdi’ye 
“Bu ismi kullanabilir miyiz?” diye 
sorduğumda “Tabii ki” dedi, çok 
memnun oldu. Çünkü Filtre de 
bizim için çok uygun bir isimdi. 
Hayatın ve sanal alemin olumsuz 
bombardımanlarına, karşılaştığı-
mız veya bizi bekleyen zorluklara 
bir filtreleme yapmak gerekiyor-
du. Bir içme suyunun bardağımı-
za doluncaya kadar geçen sü-
reçte yaşadığı arınma süreçleri 
gibi, bizim de bu ülkenin gençleri 
olarak sınırları sonsuz olan ama 
insani sınırlarda birleşen; kendi 
dünya görüşlerimiz, ideallerimiz 
ve güzel niyetlerimizle bir filtre 
sistemimiz vardı, göstermek is-
tedik. 

Ve bir de teşekkür. Başta GSB 
Bakanımız Sayın Dr. M. Muhar-
rem Kasapoğlu olmak üzere, 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdü-
rü Sayın Emre Topoğlu’na, Aka-
demi Beyoğlu Gençlik Merkezi 
Müdürü Sayın Eşref Gürsül’e, 
Akademi Koordinatörleri Serhat 
Çebi, Meral Değercan, Nurgüzel 
Korkmaz ve her daim nazımızı 
çeken Mesut Güneş’e binlerce 
kez teşekkürler.

Hikâyenin devamı yeni eğitim 
döneminde hız kesmeden “de-
vam” ediyor. Yeni öğrencilerimiz 
ve bitmeyecek heyecanımızla 
tekrar görüşmek üzere.

Salih Yüzgenç



Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’n-
da kadınlarda Nida Eliz Üstündağ 40 dakika 
55 saniye ile birinci oldu. Erkek yarışmacılar 
içerisinde ise Polat Uzer Turnalı 38 dakika 22 
saniye ile en hızlı yarışı tamamlayan yüzücü 
unvanını aldı. Yaklaşık 55 ülkeden katılan 2465 
yüzücü birbirleriyle yarıştı. İstanbul Boğaz’ı-
nın iki yakasından kulaç atan yarışmacılar, 
6,5 km’lik parkurda soluğu Kuruçeşme Cemil 
Topuzlu alanında tamamladı. Kıtalarararası 
yüzücüler içerisinde kadınlarda, Hilal Zeynep 
Saraç 41:19 ikinci, Hanna Pasicchnyk 41:20 ile 
üçüncü olarak yarışı tamamlarken, erkekler ya-
rışmacılar içerisinde Mustafa Sevenay 39:57 ile 
ikinci, Çağatay Alper Üstünal 04:32 ile üçüncü 
oldular. 

Kıtalarararası Kulaçlar 
İstanbul’da İki Yakada Yarıştı

12 yaşındaki Benyamin Ahmed bilgisayarında üret-
tiği 3500 balina grafiğinden oluşan başarılı koleksi-
yonunu NFT sertifikasıyla satışa sundu. Satış sonucu 
290 bin (yaklaşık 3,3 milyon Türk lirası) sterline 
sahip şimdi genç bir girişimci ve yetenek.

Dijital sanatının dışında birçok alanla ilgilenen ve 
teknolojiyle özellikle yakından ilgilendiğini belirten 
Ahmed “Bu alana girecek çocuklara tavsiyem, ken-
dinizi kodlama öğrenmeye zorlamayın. Bunun yerine 
dans etmeyi sevenlerin dans ettiği veya yemek yap-
maktan hoşlananların yemek yaptığı gibi, elinizden 
geldiğinde bu işle ilgilenin “Tavsiyesinde bulundu. 
Londra’da yaşayan küçük mucit 5 yaşından beri ba-
bası tarafından kod yazma eğitimi alıyor. 

12 Yaşında Yazılımcı
 Genç Yetenek Girişimci 

Boks alanında birbiriyle aynı adı taşıyan 2 
başarılı sporcumuz Tokyo Olimpiyatları’n-
da büyük başarılara imza attı.

Boksta Buse Naz Çakıroğlu Bulgar rakibi-
ni yenerek gümüş madalya kazandı. Final 
karşılaşmasında ise Busenaz Sürmeneli 
Çinli rakibi Hong Gu’yu yenerek Türkiye’ye 
kadınlar kategorisinde ilk altın madalya-
sını kazandırmış oldu. Ayrıca bu sonuçla 
Busenaz Sürmeneli, olimpiyat tarihimizin 
altın vuruşla adını yazdıran ilk şampiyon 
boksörü oldu.

Tokyo Olimpiyatları’nda 
Altın Vuruş Türkiye’den 

Klasik yay ve bireysel erkekler kategori-
sinde mücadele eden milli sporcu Mete 
Gazoz altın madalya kazanarak Türkiye’nin 
yüzünü güldürdü. İtalyan rakibi Mauro 
Nespoli ile kıyasıya mücadele eden guru-
rumuz Mete, 6-4 yenerek şampiyonluğa 
adını altın madalya ile yazdırdı ve okçuluk 
tarihimizin ilk olimpiyat madalyasını elde 
etti. 

Okçulukta Olimpiyat 
Şampiyonuyuz!

Tokyo 2021’de Türkiye’yi temsil eden 
birçok sporcu önemli başarılara imza 
attı. Milli sporcu Eray Şamdan ilk gümüş 
madalya ile karate alanında başarı sağla-
dı. Genel olimpiyat sıralamasında Türkiye 
Uzakdoğu sporlarından biri olan Karate 
alanında Olimpiyat 2.’si oldu. 

Karatede Olimpiyat 
2.’si Türkiye 

“Haber” gerçekten çok önemli bir kavram. Bunu, Aka-
demi Beyoğlu’ndaki derslerimizde bir kez daha detaylı-
ca öğrendik. Öylesine önemli ki eğer bir ülke veya olay 
hakkında kötü veyahut olumsuz haberler verirseniz, sizi 
okuyan/izleyen/dinleyen insanlar bu şekilde inanacak. 
Yok, “Ben iyi ve güzel haberler aktarayım” derseniz de 
insanlara iyi düşünme imkanı vermiş olacaksınız.
Buna “beyaz haber” diyorlar. Yani iyi ve olumlu haber-
lere. Gazetelerin 3. sayfa haberlerinden gına geldi; yo-
rulduk. Sanki dünyada ve Türkiye’de hiç iyi bir şey yok-
muş gibi cinayet, tecavüz, kaos ve savaş haberleri okur 
olduk.

Sizler için içerisinde özellikle gençlerin olduğu beyaz ha-
berlerden bir bukle sunmak istedik. Umarım meramımız 
da haberlerimiz de karşılık bulur.

Bu Haberler İyi Gelecek!Bu Haberler İyi Gelecek!
Sümeyye Temel Beyaz 

Haberler
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DOSYA
Filtre Dergisi

Yazı İşleri

HABERİN DEVAMI İÇİN 
TIKLAYINIZ!..

Konu, bölge, isimler ve olay 
örgüsü başka başka da olsa 
neredeyse her gün kötü ha-
berlere maruz kalıyoruz. Ta-
bii haberin içeriği kötü diye 
vermeyecek değiliz; bir şe-
kilde topluma aktarmak da 
lazım ama haberin kendisi 
kötü, verilişi biçiminden tu-
tun da amacına kadar… Ve 
maalesef gazeteler, televiz-
yonlar, radyolar ve dijital 
medya mecraları balıklama 
yapıyorlar bu haberleri. Peki 
niye?

Çünkü çok okunuyor. Çok 
tıklanıyor. Çok izleniyor. Tek 
dert kamuoyuna bilgi ver-
mek olsa bir olay neden bir 
kaotik senaryoya dönüştü-
rülsün? 

Kendi başına gelmesini iste-
meyeceğin bir şey; başka-
larının başına geldiğinde ne 
yaparsın? 

Gazetelerin üçüncü sayfa 
haberlerine konuk olduğu-
nu düşün ama dolaylı konuk; 
bir cinayet haberimiz var ve 
habere konu olan kişi senin 
kardeşin. Mağdur olan hem 
de… Muhabir ve gazetesi 
cinayet zanlısının adını baş 
harflerle sansüre uğratmış ki 
kamuoyunda tepki oluşma-
sın; ancak senin kardeşinin 
adını gayet net bir şekilde 
isim soy-isimle beraber ver-
mişler. Hatta fotoğrafta da 
kardeşinin cesedi gözükü-
yor, hafif bir mozaik atmışlar 
görsele ama çok bozmadan; 
yoksa gerçekliği düşer…

Biz, bütün dünya, “kötü ha-
berlere” bağımlıyız. İyile-
rimiz bu sebepten haber 
okumayı kestiğini söylüyor. 
Bazılarımız arada bir göz 
atıyorum derken bazılarımız 
da işi birkaç seviye ileriye ta-
şıyıp, “Kötü haber varsa ben 
de iyi haber yaparım” diyor 
ki onlara her daim duacı olu-
ruz.

Bu kötü haber bağımlılı-
ğı sadece okumakla kalmı-
yor, aslında suça ortak olma 
unsuru olan paylaşma yani 
güncel tabirle “yayma”yla 
sonuçlanıyor. Yukarıda pay-
laştığımız ve asla kendi ba-
şımıza veya bir yakınımıza 
gelmesini istemeyeceğimiz 
bir olay bir de bakıyoruz ki 
bizim ellerimizden, ağzımız-
dan ve gözlerimizden dün-
yaya yayılmış…

“Peki hiç mi haber okumaya-
lım?” diye sorduğunuzu du-
yar gibi olduk, orasına ne biz 
karışalım ne de siz karışın. 
Ancak okumanın ötesinde 
nasıl okuyacağımız büyük 
bir mesele. Yani; maalesef 
tüm dünya ortalaması kötü 
haberlere bağımlı hâlde ol-
duğu için medya mecraları 
da daha fazla kişiye ulaşma 
hırsıyla bu haberleri çok iş-
tahlı paylaşıyor. Bu durumda 
da haber daha sansasyonel 
olsun diye yan tarafta verdi-
ğimiz haber örneği gibi hiç-
bir etik kurala uygun olma-
yan metinler ortaya çıkıyor.

“Aşk cinayeti” diyorlar me-
sela. Aşkın cinayeti olur mu 
gerçekten? Aşk uğruna can 
verilecek kadar kıymetli bir 
duygu iken “aşkım” dediği 
insanın canını almaya teşeb-
büs edebilir mi bir insan?.. 
Sonra hayatını kaybeden ki-
şinin sosyal medya paylaşı-
mından bahsediyorlar mese-
la, neden? Haberi okuyanlar 
hemen sosyal medyadan o 
isimleri arayıp bir de kendi-
leri görmek istemezler mi? 
Kanıtlanmamış ve asla öl-
dürme gerekçesi olamaya-
cak bir iddia uğruna (burası 
çok önemli iddia) cinayete 
kurban giden birini, suçla-
mazlar mı?

Sonra maktulün “sevgilimi 
çok seviyordum” ve “namu-
sumu temizledim” ifadele-
rinin habere konu olması... 
Şaka gibi değil mi? Hep oku-
muyor muyuz bunları?.. Zor-
la bir katili aklayacağız.

Şimdi, en başta bir soru sor-
muştuk ve kısa bir haber ör-
güsü üzerinden buraya ka-
dar geldik. Hikayesi farklı da 
olsa 3 maymunu oynamak 
(görmedim, duymadım, bil-
miyorum) bu tip haberlere 
karşı takınılacak en güzel ta-
vırlardan biri. Bu tabii “gör-
mezden gelme” gibi de algı-
lanabilir ki o da pek mümkün 
olmayabilir. O zaman kötü 
haberlere karşı en güzel ta-
vır ne? “Her duyduğunu söy-
lemesi kişiye yalan olarak 
yeter!” mefkuresinden hare-
ketle, her duyduğunu, gör-
düğünü, tıkladığını yayma-
mak; paylaşmamak sanırım. 
Hele ki kendi başımıza gelsin 
istemiyorsak.  

Kötü Haber 
Bağımlılığı

Aşkın 
Cinayeti
mi Olur?

Kendi Başına 
Gelsin 
İstemiyorsa…
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Aşağıdaki paylaşım da Azer-
baycan’ın Karabağ Harekâtı 
döneminde Ermenistan ordu 
sözcüsü Shushan Stepanyan 
tarafından yapıldı. Stepan-
yan, daha önce düşen bir 
TB2 SİHA’nın fotoğraflarını 
“Karabağ Savunma Ordusu 
hava savunması bir Bayrak-
tar’ı daha vurdu” ifadesiyle 
paylaştı ve binlerce insanı 
buna inandırdı.

İnanmak 
Çok Kolay…
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Peki Çözüm Ne? 
Herkes bunu soracak mutlaka.

 Birincisi her habere balık-
lama dalmayacağız.

 İkicisi herkes işini iyi ya-
pacak: Özellikle adalet tera-
zisini elinde bulunduranlar 
ve gazeteciler.

 Üçüncüsü ve en önemlisi 
ise yalan haberin nihayetin-
de bir iftira, yalan, suç oldu-
ğunu bileceğiz.

 Her ne kadar unutmuş ol-
sak da, tam bununla ilgili 
Mecellede ve kanunlarımız-
da yer alan güzel bir ilke var:

 “Beraatı zimmet asıldır.” 
Bir başka deyişle suçluluğu 
ispat edilene kadar herkes 
masumdur.

Yani mesela, hakkında bir 
suç isnadı olan kişi için dü-
şünmemiz gereken ilk şey, o 
insanın böyle bir suçu işle-
mediği olmalı. Ta ki kişinin o 
suçu işlediği deliller ile ispat 
edilene kadar. Emin olun ka-
famız masumiyet karinesi ile 
çalışırsa daha az tufaya dü-
şeriz.

ki bir kampanya üzerinden 
paylaştığı, “öncesi-sonrası” 
paylaşımlarında ciddi bir 
hata; yani yalan olduğunu 
gözlemlemiştik. 2018 yılına 
ait olduğu iddiasıyla pay-
laştığı bir fotoğrafın; 2020 
yılında çekildiğini söylüyor-
du. Ancak 2020 iddiası ile 
paylaşılan fotoğraf aslında 
stok görsel temin sitelerinde 
yüklü olan, daha önce 2014 
ve 2018 yıllarında farklı ha-
ber sitelerince kullanılan bir 
fotoğraftı. 

Ha, soracaksanız belki, bu 
durum ortaya çıktığında 
“Malum tweet silindi mi?” 
diye. Hayır, tabii ki silinme-
di…

“Tyson Ranch”
Bir diğer örnek de yine 
Twitter’dan. İddiaya göre 
Amerika’da bir kafe sahibi 
mekânın girişine, “Köpekler 
ve Müslümanlar giremez” 
yazıyor. Yıllar önce İslam 
dinini seçen dünyaca ünlü 
boks şampiyonu Mike Ty-
son ve 2 arkadaşı ise buna 
tepki olarak mekâna gelip; 
kafenin orta yerinde namaz 
kılıyor. Paylaşımdaki video-
da gerçekten Tyson ve ekibi 
namaz kılıyor ama mekânın 
bahsi geçen kafe olmadığını 
anlamak çok zor değil. Mike 
Tyson’a ait olan “Tyson Ran-
ch” şirketinin logosunu vi-
deodaki mekânın duvarında 
gördüğünüzde oranın “Müs-
lümanlar giremez” şeklinde 

bir uyarıya sahip olamaya-
cağını anlıyorsunuz…

Haberleri Bir de 
Böyle Okuyun
Hasılı sadece gazeteler, te-
levizyonlar ve dergiler de-
ğil; ana akımın dışında kabul 
edilen medya mecrası olan 
sosyal medya da ciddi an-
lamda; hatta çok daha büyük 
ölçüde yalan haber erozyo-
nuna sahip. E köşemizin adı 
haberleri okuma kılavuzu da 
olunca bahsetmeden geçe-
medik. Biz ne kadar uyarsak, 
söylesek, “yapmayın” desek 
de bu tip paylaşımlar muh-
temelen devam edecektir. 
Ancak siz değerli okuyu-
cular bir haber veya içeriği 
okurken şu maddelere dik-
kat ederseniz bu haberlerin 
önüne bir nebze geçebiliriz:

TEYİT EDİN
Özellikle sosyal medyada-
ki paylaşımlar eğer şüphe 
uyandırıyorsa muhakkak te-
yit edin.

KAYNAĞI SORGULAYIN
Haberin kaynağı ile ya iletişi-
me geçin ya da internet ara-
masıyla sağlamasını yapın.

İKİNCİ BİR 
KAYNAĞA BAKIN
İkinci bir kaynak (eğer güve-
nilirse) bize kılavuzluk yapa-
caktır.

5N1K VAR MI?
Haberi inşa eden en önemli 
süreç 5N1K’dır. Yani: Ne, ne-

Neden İnanıyoruz?
rede, ne zaman, niçin, nasıl 
ve kim? soruları. 

TARİHİ İNCELEYİN
Haberin veya paylaşımın ta-
rihi eskiye ait olabilir. Biz ise 
“şu an” zannederek paylaşa-
rak bir hataya yol açabiliriz.

LİNKLERİ TAKİP EDİN
İnternet ortamındaki haber-
lerin linklerini kontrol edin. 
Sahte veya benzer linklerle 
halkı aldatma yolu, çok kul-
lanılan bir yöntem.

GÖRSELİ ARATIN
Özellikle Google Görseller 
üzerinden şüphe ettiğiniz 
haberin görselini aratarak 
farklı bir ortamda kullanılıp 
kullanılmadığını tespit ede-
bilirsiniz.

REFERANSI KİM?
Habere veya olaya referans 
olan veya paylaşa güvenilir, 
ehil biri mi? Sosyal medya 
parodi hesaplarla dolu…

İDDİALARA DİKKAT EDİN
Çok fazla iddia bulunan ha-
berler kesin değildir. Yani, 
“Futbolcunun Fenerbahçe 
ile anlaştığı iddia edildi” ha-
beri zaten bir iddiadır, ger-
çek değildir.

SÖYLEMLERE
YOĞUNLAŞIN
Cinsiyetçilik, ırk, milliyet, nef-
ret ifadeleri içeren haberler 
çok yanlı olabileceği için her 
zaman şüpheyle okuyun.

Bir insanın bir haber veya 
açıklama/duyuruya “Neden 
inandığı” sorusu; sadece ha-
berler üzerinden değil, daha 
çok psikolojik ve sosyolojik 
açıdan da ele alınarak ce-
vaplanması gereken bir sü-
reç. Ve özellikle psikolojik 
bağlamda yapılan çalışmalar 
gösteriyor ki biz, kötü veya 
olumsuz habere bağımlıyız.

Bu olumsuz yönde olan ba-
ğımlılık haber alma süreçle-
rini de etkiliyor ve kamuo-
yuyla paylaşılan haberlerin, 
bilgilerin teknik anlamda 
sorgulanabilir olmamasına yol 
açıyor. Özellikle sosyal med-
yada birisi çıkıp bir paylaşım 
yaptığında “Neden?” soru-
sunu sormaya çok ihtiyaç 
duymuyoruz.

Tekrarlama
Araştırmalara göre insan-
lar, tekrarlanan ifade tanıdık 
geldiğinde, kendi bilgilerine 
dahi başvurmadan başla-
rını sallayarak onaylıyorlar. 
İddiaların bazılarının yanlış 
olduğu uyarısı bile bu etki-
yi tamamen ortadan kaldı-
ramıyor, yalnızca azaltıyor. 
Daha da önemlisi uyarı, an-
cak iddialara maruz kalın-
madan önce yapılırsa etkili; 
sonrasında ayırt edilebilir bir 
etkisi görülmüyor. 

Her Paylaşım 
Teyide Muhtaç
Kamuoyunun yakinen tanıdı-
ğı bir siyasi ismin Twitter’da-
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Klişeler ve polemiklerle dolu dünya ve Tür-
kiye gündemi özellikle biz gençler için çok 
sıkıcı bir ortam oluşturuyor. Sosyal medya-
yı bilgilenme amaçlı neredeyse kullanamı-
yoruz; çünkü oluşan kaotik ortam herkesin 
tek taraflı düşünceleriyle kendisini anlattığı, 
eleştirinin ve düzeyli tartışmanın neredeyse 
imkansız olduğu bir havayı oluşturuyor.

Biz gerçekten de iyi haberler okumak istiyo-
ruz. Bu ne kadar mümkün, olabilir mi emin 
değiliz. Ancak iyi ve güzel gelişmeler, bizim; 

yani ülkemiz gençliğinin başarılı çalışmaları 
daima oluyor. Maalesef bu tip gelişmeler bir 
cinayet haberi kadar gündem olmuyor ama 
bize durmak, iyiyi ve doğruyu aktarmaya 
gayret etmek yakışır. Bunu biliyoruz.

Gazetelerin üçüncü sayfaları, gündüz kuşa-
ğındaki programlar her ne kadar ülkedeki 
olayları anlatsa hatta bazı meseleleri çözü-
me de kavuştursa bizlerin bir anlamda ha-
berlerden kopmasına da neden oluyor. “İyi 
haber hiç mi yok?” demekten kendimizi ala-

İyi Haberlere İhtiyacımız Var
mıyoruz. Sosyal medyada Türkiye’deki gele-
ceklerini hiçe sayıp yurt dışında benzincide 
çalışmayı yeğleyen gençlerin paylaşımları 
kadar ülkemizdeki idealist, dertli ve çalışkan 
gençleri gündem yapamıyoruz. Buna da bir 
“dur” demek lazım…

İyi haberlere aynı hava su kadar ihtiyacı-
mız var, ciddiyiz. Ruh halimizin sağlıklı ka-
labilmesi, geleceğe umutla bakabilmek ve 
sadece kötü olaylar olmadığını görebilmek 

için buna ihtiyacımız var… Biz Akademi Be-
yoğlu’ndaki eğitimlerimizde medyacı olmak 
veya içerik üretmekle alakalı birçok malu-
mata vakıf olduk. Bunları sistematik bir şe-
kilde kullanmak bize kaldı, yapacağımız işler 
ve hedeflerimiz var. Birilerinden bir şey bek-
lemeyeceğiz yani. Kendimiz topa giriyoruz.

O zaman “Haberin devamı için 
TIKLAYINIZ!”
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Salih Yüzgenç / Gazetecilik 
ve Habercilik Atölyesi

Bu anlamda Akademi Beyoğ-
lu’nda Gazetecilik ve Haberleri 
Atölyesi’ndeki Haberleri Okuma 
Kılavuzu başlığındaki dersimiz-
de hem gazeteciliği, haberciliği 
ve haber yazım tekniklerini hem 
de haberleri sosyolojik bir düz-
lemde ele alarak nasıl oluştuk-
larını, kitleyi nasıl etkilediklerini 
ve medyanın bu doğrultuda na-
sıl bir güç olduğunu aktarmış ol-

Emre Güler /
Görsel Efekt Atölyesi

Dersteki amacımız, geleceğin 
“visual storytelling” görsel hika-
ye anlatıcılığına adım atmaktı. 
Uzun bir yazılı metnin veya kar-
maşık bir istatistik verinin birkaç 
görsel ve efekt ile daha anlaşıla-
bilir nasıl yapılabileceğini birlikte 
keşfediyoruz. İleride bu yetenek-
ler bir sosyal sorumluluk projesi 
ya da gündem olacak belgeselin 
içeriğini üretmekte kullanılabilir.

Altuğ Öncü /
Keman Atölyesi

Derslerimizi toplu olarak ger-
çekleştirdiğimiz için herkes aynı 
anda aynı müziği çaldı ve birlikte 
bir ekip çalışması gerçekleştirildi. 
Yeni başlayan arkadaşlarımız ile 
ileri seviyede olan arkadaşları-
mız bireysel çalışmalarının yanı 
sıra ortak etütlerle beraber çalış-
tılar. Hep beraber iyi bir seviyeye 
ulaştık.

Yusuf Öcalan /
Diksiyon Atölyesi

Akademi Beyoğlu’nda diksiyon 
derslerinde nasıl bir genç kitle 
ile karşılaşacağımı merak ediyor-
dum!

Öğrencilerin ortalaması üniver-
site eğitimli, ilgili ve öğrenmeye 
açık bir gençlikti. Diksiyon dersi-
mizin başlangıcında eleştiri var-
dır! Gençlerin konuşmalarındaki 
kusurlarını söylediğimizde; gü-
cenmemeleri, hatalarını söyledi-
ğimizde değiştirmeye çalışmaları 
onların ne kadar istekli ve güzel 
ahlaklı olduklarının işareti idi. 
Muhabbetli ve neşeli bir ortam-
da derslerimizi işledik. Doğru ko-
nuşmanın yanında, sahne duru-
şu, etkili konuşma ve şiir okuma 
etkinliği yaptık. 
Bir öğrencimiz TRT’de çok sey-
redilen bir kültür programına 
seyirci ve genç katılımcı olarak 
davet almış. Program ana konu-
ğuna sorular sormak imkânı da 
varmış. Öğrencimiz mikrofonu 
eline aldığında sorduğu soru ve 
konuşması ile program sunucu-
sunun dikkatini çekmiş, beğenil-
miş. Daha sonraki programlara 
da katılması istenmiş. Çünkü bu 
arkadaşımız Türkçeyi Doğru ve 
Etkili Konuşma Dersi aldı, farklı 
olduğunu hemen belli etti.

Serdar Gökalp /
TV ve Radyo 
Programcılığı Atölyesi

Derslerimi farklı kılan iki husus 
var; bunlardan ilki katılımcı ar-
kadaşların hepsinin çok üretken, 
yaratıcı ve bir şeyler öğrenmeye 
istekli olmasıdır. Derse katılan 
genç arkadaşların enerjisi ve on-
ların enerjisinin bize yansıması 
derslerimizi sıradan bir işleyişten 
çok farklı kılmaktadır. Ders işle-
yişimiz hiçbir zaman klasik ders 
akışındaki gibi olmadı. Yani ko-
nuyu anlatıp, not alıp evlerimize 
dağılmadık. Derslerimiz karşılıklı 
istişareye dönük yapıldı.

Diğer bir husus ise Akademi 
Beyoğlu bünyesinde kurulan 
stüdyolardır. Bu stüdyolarda her 
hafta bireysel ve grup çalışma-
ları yapılarak kursiyerlerin demo 
kayıtlarının olması sağlanmıştır. 
Green Box’tan radyo stüdyosuna 
kadar birçok imkanın sağlandı-
ğı merkezde her hafta bireysel 
çalışmalar üzerine kursiyerlerin 
hataları tespit edilip daha iyi ol-
maları hedeflenmiştir.

Türkiye’nin ilk “medya” temalı gençlik merkezi Akademi Beyoğlu 2019’dan bu yana 
gençler için hizmet veriyor. Akademi’ye gelen öğrenciler, alanlarında yetkin isimler-
den medya ve müzik başta olmak üzere birçok alanda ders alıyorlar. Ayrıca Akade-
mi’de gençler için giriş katta çok zengin bir kütüphane bulunuyor. Hatta çay ve kek 
ikramı da mevcut :)
Akademi Beyoğlu’nda şimdiye kadar 150 farklı alanda ders verildi. Şu an ise ak-
tif   25 ders programına ek olarak 1200’ün üzerinde öğrenciye hitap ediyor. Biz 
de bu tecrübeyi ve güzel örnekleri paylaşmak adına sizler için yaz dönemin-
de gerçekleşen atölyelerimizdeki bazı hocalarımızın görüşlerini toplamış olduk. 
Buyrun okumaya.

duk. Bunu da tartışarak, öğren-
cilerimizin katkılarıyla etkileşim 
kurarak ve uygulamalar yaparak 
gerçekleştirdik. Kendi adıma 
mutmain olduğumu ve güzel bir 
ortam yakaladığımızı söyleye-
bilirim. Ayrıca şu an bu satırları 
okumuş olduğunuz dergimi-
zi de dersimizdeki öğrencileri-
mizin fikirleri ile hazırlamanın 
mutluluğunu taşıyorum. Öğren-
cilerimizle meselelere başka bir 
açıdan baktık ve bir dergi ça-
lışması hazırlayarak somut bir 
hatıra bırakmış olduk. Onlara bir 
kez daha teşekkür ederim.

Eren Haklı
Nazmiye Yanık Akademi Tanıtım
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Engin Uzun /
Fotoğrafçılık Atölyesi

Akademi Beyoğlu’nda 2 yıldır 
eğitim veriyorum. Benim ders-
lerimin en temel özelliği şudur; 
25 yılda ne öğrendiysem bütün 
sırlarımı hiç saklamadan söylü-
yorum. Derslerdeki hissiyatım 
aslında sadaka-i cariyedir. Çün-
kü öğrencilerden bir veya birkaç 
tanesi güzel meslek sahibi olursa 
elbet bana dua edecek. Bu du-
rum da beni çok heyecanlandı-
rıyor. 

Günümüzde ibadetin nasıl ya-
pılacağını biliyoruz fakat kime 
yaptığımız konusunda eksiğiz. 
Yani Allah’ı tanımıyoruz. Ben 
derslerimde genelde her şeyin 
Allah’tan geldiğinin ve her şeyin 
Allah tarafından yapıldığının is-
patını yapmaya çalışıyorum. Me-
sela makro fotoğrafla bir sineğin 
sağ ve sol taraflarındaki 4 bin 
tane gözü gösteriyorum... Rabbi-
mizin küçük bir varlığa olan öne-
mine şahit olmaya vesile olmak 
benim için onur verici.

Cüneyt Gürenç /
Bağlama Atölyesi

Gerçekten bağlama çalmak ve 
müzik öğrenme anlamında ka-
rarlı olarak derse katılım sağla-
yan öğrencilerden beklediğim 
karşılığı bulduğumu söyleyebi-
lirim. Bu öğrencilerin hem der-
se katılım anlamında hem de 
konuları anlama ve uygulama 
anlamında son derece verimli 
olduklarını gözlemledim. Katı-
lımcı öğrenciler bağlama öğ-
renme konusunda son derece 
istekliler ve her biri talep edilen 
çalışmaları oldukça özenli bir 
şekilde icra etmektedirler.

Oya Çebi / Sunuculuk 
ve Spikerlik Atölyesi

Ben hiçbir zaman sadece teorik 
bilgiden yana olmadım. Ezber 
bilgi istemedim. Gençlerin hep 
yaşayarak, yaparak, görerek, 
paylaşarak öğrenmelerinden 
yana oldum. Çocuklara ben de-
ğil, biz olmayı öğretmeye çalış-
tım. Çok başarılı bir insan olmak 
yerine önce çok vicdanlı, çok 
mutlu insan olmalarının önemini 
anlattım. Hiçbir zaman önyar-
gılı olmamalarını ve her zaman, 
herkese hiçbir ayrım yapmadan 
eşit davranmalarını istedim. Yani 
benim dersimi farklı kılan sadece 
bilgi üzerine değil aynı zamanda 
hayat üzerine olması. 

Ben gençlere sadece derse girip 
kitap bilgilerini anlatmak yeri-
ne bizzat bir haber merkezinde, 
stüdyoda, sokakta, muhabirlik 
sırasında, sıcak yayınlarda ne ya-
şayacaklarını uygulamalı olarak 
gösterdim. Bu nedenle yaptığı-
mız her ders hem onlar için hem 
de benim için çok şey ifade ediyor

Saliha Eren / Grafik
Tasarım Atölyesi

Öğretmenliği ne kadar sevdiğimi 
onlarla birlikte keşfettim diyebi-
lirim. Gençlerle çalışmak insana 
enerji veriyor. Dünyaya ve içinde 
yaşadığımız zamana karşı, aşina 
olduğumu veya bildiğimi düşün-
düğüm şeylere dair yeni bir ba-
kış açısı kazandırıyor.  Daha önce 
geçtiğim yollardan tekrar geçme 
fırsatı buluyorum onlarla. 

Elimden geldiğince bilgimi ve 
tecrübemi onlarla paylaşmaya 
çalışıyorum. Çünkü ister merak 
için ister kariyer olarak düşün-
dükleri için dersime katılsınlar, 
hayatlarında bir fark yaratmak, 
gelecekte karşılaşabilecekleri bir 
soruna ışık tutmak bana mutlu-
luk veriyor. 

Farklı sektörlerde uzun yıllar ge-
çirdikten sonra, insan çok şey bi-
riktiriyor. Ve biriktirdiklerimiz de 
paylaşıldıkça değerleniyor, yeni 
bir anlam kazanıyor. Gençlerin, 
geleceğe yapılacak en güzel ya-
tırım olduğunu düşünüyorum. 

Miraç Çelenk /
Piyano Atölyesi

İlk dersimizde öğrencilerle ta-
nıştıktan sonra heyecanları göz-
lerinden belliydi ve dedim ki bu 
gençlerle güzel bir yol izleye-
ceğim, müziği en güzel şekil-
de onları sıkmadan, yormadan 
derslerimizi işleyeceğiz. Son-
ra hoca-öğrenci ilişkisindense 
abi-kardeş olarak daha güzel 
enerji yakaladık. Çünkü sıkılma-
larını hiç istemedim, müziğin 
bağdaştırıcı ve birleştirici oldu-
ğunu anlattım hep onlara. Bera-
ber 3 ayı geride bıraktık ve çok 
güzel eserler çaldık. Öğrencile-
rim çok azimliler. Bazen “Hocam 
bu parçayı hemen bitirip Valse 
çalalım” diyenler oluyor, ben de 
çok mutlu oluyorum. Özel ders-
lerde böyle enerji, böyle ışıl ışıl 
gençler her zaman olmuyor. İyi ki 
bu oluşumun içindeyim diye her 
zaman söylüyorum.

Zeynep Altay /
Belgesel Çekimi
Atölyesi

Öğrencilerin dersimden öğren-
dikleri başlıca şeylerden biri; bir 
belgesel dosyası hazırlama sü-
recinde izleyecekleri yollar, çekim 
sürecinde görüşmecilerle iletişim 
kurmakla ilgili bilgiler ve belge-
selin gerçek veya etik ile ilişkisine 
dair bilgiler olduğunu düşünüyo-
rum.

Öğrencilerle eğitim süreci hak-
kında konuşma fırsatımız olmuş-
tu ve ben de atölyenin nasıl gitti-
ğini sormuştum. Birkaç öğrencim 
sinema alanı dışında eğitim al-
mıştı. Yani belgesel ve sinemaya 
dair bilgileri derin değildi. Bana, 
artık belgeselleri izlerken farklı 
bir bakış açısıyla izlediklerini ve 
kafalarındaki doğa ve televizyon 
belgeselciliği dışında da belgesel 
türlerinin oluştuğunu söylemişler-
di.

Benim için belgesel filmin gerçek-
likle ilişkisi kadar etik kavramıy-
la olan ilişkisi de çok önemlidir. 
Bundan dolayı derste üzerinde 
durduğum konuların başında 
“etik” konusu vardı. Bu konuyla 
ilgili sinema mezunu bir öğren-
cim, “Atölyenin bana, belgesel 
noktasındaki etik ve sorumlu du-
ruşa dair bilgilenme, düşünme, 
daha fazla hassasiyet gösterme 
katkısı olurken aynı zamanda 
dosya hazırlama sürecinde doğ-
ru sorular sormayı öğrenme, rö-
portaj tekniklerinde pratikleşme, 
yeni uygulamalar keşfetme ve 
bununla beraber belgesel fikrinin 
oluşma sürecinde toplumsal göz-
lemimi geliştirmeme çok ciddi 
katkısı oldu” demişti.
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Beyza Nur Gelir Öğrenci 
Görüşleri
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İstediğim Seviyelere 
Geldim

İlaç Gibi Geldi

BİZ VARDIK!

Kendime Ayna 
Tutabilmeyi ÖğrendimSunuculuk-spikerlik hedefi ile başladığım 

bu yolda olmak istediğim seviyelere geldim.

Bir sunucu-spiker yeri geldiğinde içerik fark 
etmeksizin metin yazmalı ve bunu anlata-
cak donanımda olmalı. Ben de Akademi Be-
yoğlu bünyesinde medya eğitimleri alarak 
hedeflediğim noktaya yaklaştığımı düşünü-
yor ve emeği geçen başta öğretmenlerim 
olmak üzere bu imkanları sağlayan Akade-
mi Beyoğlu ailesine teşekkür ediyorum.

Diksiyon dersinin hayat serüveninde bu kadar 
önem teşkil edeceğini düşünmemiştim. Açıkça-
sı büyük bir beklentim olmadan başladığım bu 
eğitimde çok şey öğrendim, çok güzel insanlar 
biriktirdim ve en önemlisi kendime ayna tutabilme-
yi öğrendim. 

Türkçeyi doğru ve etkili konuşmak size çok güzel 
kapılar açar, birçok fırsat sunar. Kıyısında köşe-
sinde de olsa diksiyon dersine gidilmesini tavsiye 
ediyorum. İyi ki Akademi Beyoğlu var.

Özellikle internet ağı ile haberleşmenin çok kolay olduğu 
zamanımızda en büyük ihtiyacımız olan “Haberleri Okuma 
Kılavuzu” dersi bize ilaç gibi geldi.

Haberleri nasıl bir bakış açısı ile okumamızı, nasıl teyit 
etmemiz gerektiğini, 5N1K kuralına dikkat etmemizi ve 
haber yazım süreçlerini bu derste öğrendik. 

Haberciliği pratik ve teorik olarak öğrendiğimiz “Haberleri 
Okuma Kılavuzu” dersleri bittiğinde haberlere artık daha 
farklı bir gözde bakar olduk. Bu fırsatı bize sunan Akademi 
Beyoğlu’na, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığımız Salih 
Yüzgenç hocamıza çok teşekkür ederiz.

Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde çok 
özel bir ders dönemi geride kaldı. Biz, yani 
öğrenciler hem öğrendik, hem de somut 
işler yaparak aldığımız eğitimlerin hakkını 
vermeye çalıştık. Hazırlanan bu dergi 
çalışmasında da Akademi’de eğitim alan 
öğrencilerin aldıkları eğitimler hakkında 
görüşler paylaşmasını, kendi dünyalarından 
nasıl bir karşılık bulduğunu görmek istedik.

Bakalım Akademi Beyoğlu öğrencileri dersler 
hakkında neler düşünüyor ve kendilerine 
neler kazandırdıklarını düşünüyor.

Beyza Nur Gelir Öğrenci 
Görüşleri
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Bu Yaz Akademi Beyoğlu’ndaBu Yaz Akademi Beyoğlu’nda

Kendime Artı
Özellikler Kattım

Fark Edemediğim 
Yönlerimi Keşfetmemi 
Sağladı

Habercilik
Kutsal Bir Meslek

Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi’nin hazırladığı 
medya eğitimlerinden grafik tasarım eğitimine 
katıldım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki gerçekten 
çok güzel bir eğitim sistemi oluşmuş merkezde. Bu 
anlamda herkese sonsuz teşekkür ederim.

Derslerimizde yeri geldi bildiklerimizi hatırladık 
yeri geldi yeni şeyler öğrendik. Kendime çokça ar-
tık özellik kattığımı, bunun için hep meraklı gözler-
le dersleri dinlediğimi söyleyebilirim. Emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkür ederim, inşallah devamın-
da başka eğitimlerde görüşürüz.

Diksiyon dersi için iyi ki Akademi Beyoğlu 
Gençlik Merkezi’ne gelmişim diyorum. Çünkü 
bana Yusuf Hocamızı kazandırdı. Onun sayesinde 
kendime olan güvenim ve kendimde fark edeme-
diğim yönlerimi keşfetmemi sağladı.

Bu yüzden Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi’ne 
ilgili oluşundan ve yardımlarından dolayı çok 
teşekkür ederim.

Doğru haber okuma dersiyle beraber hayatımdaki 
adalet, habercilik ve haber kelimeleri yeniden an-
lam buldu. Bu dersi aldığım ilk günden beri öğren-
diğim en önemli şey haberciliğin kutsal bir meslek 
olduğudur. Bunu bize öğrettiği için Salih Hocama 
ve bu fırsatı bize verdiği için akademi Beyoğlu’na 
çok teşekkür ederim. Artık gördüğüm her haberi 
analiz ederek okuduğum için çok mutluyum, iyi ki 
sizleri tanıdım.

Profesyonel Bir Bakış 
Açısı Kazandırdı

TV ve Radyo Programcılığı dersiyle birlikte izlediğim 
içeriklere daha farklı ve bilgili bir şekilde yaklaşmaya 
başladım. İzlediğim içeriklerin arkasındaki yapının artık 
nasıl bir işleyiş içerisinde olduğunu biliyorum. Bu da 
bana profesyonel anlamda bir bakış açısı kazandırdı. 

Ekranda gördüğümüz şeylerin sadece onlardan ibaret 
olmadığını aslında arkasında bir fabrika gibi sürekli 
işleyen bir sistemin sonucu olduğunu, sadece gördük-
lerimizden ibaret olmadığını öğrendim. Bu bağlamda 
Akademi Beyoğlu’na ve Serdar Hocamıza bizlere sun-
muş oldukları bu güzel fırsat için teşekkür ediyorum. 
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Eren Haklı / Gazetecilik ve Habercilik Atölyesi

E. Rumeysa Terzioğlu / TV ve Radyo Programcılığı Atölyesi

Mehmet Taha Ersöz / Grafik Tasarım Atölyesi

Beyza Nur Gelir / Gazetecilik ve Habercilik Atölyesi

Kübra Funda Akay / Diksiyon Atölyesi
Zehra Tarhan / Diksiyon Atölyesi

Nazmiye Yanık / Sunuculuk ve Spikerlik Atölyesi
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Akademi Beyoğlu 
Gençlik Merkezi’ne 
Minnettarım

After Effect benim bilmediğim bir dünyanın 
varlığından haberdar olmamı sağladı. Halihazır-
da üniversite okuyorum ama mezun olunca ne 
iş yapmak istediğime karar verememiştim, bu 
kursla mezun olunca kesinlikle tasarım yapmak 
istediğimi fark ettim.

Başta Emre Hocamız olmak üzere Akademi Be-
yoğlu Gençlik Merkezi’ne minnettarım. 

Tercih Ettim,
Tavsiye de Ederim

Akademi Beyoğlu’nda fotoğrafçılık eğitimi 
alıyordum. Bu eğitimde alanında ünlü ve 
deneyimli kişilerle tanışıp birçok alanda na-
sıl kaliteli çekim yapabileceğimi öğrendim. 
Gelmek isteyenlere; tercih ettim, tavsiye de 
ederim.

TV ve Radyo Programcılığı eğitimi genel itibari 
ile günlük hayatımda televizyon izlerken, radyo 
dinlerken; daha da geniş bakış açısı görme ve 
dinleme olanağı sağladı.

Misal veriyorum, televizyon izlerken “Aslında şu 
sahne eğik çekilebilirdi. Mesajını daha derin vere-
bilirdi” diye düşünerek o içeriğin alternatiflerini 
veya eksiklerini fark edebiliyorum. Netice itibari 
ile benim için bu dersin aslında olumlu bir dönüşü 
olmuştur.

Geniş Bir Bakış 
Açısı Kazandım

Artık Daha
Bilinçliyim

İyi Bir Eğitim Güzel
Arkadaşlıklar Kattı

Akademi sayesinde çok farklı karakterlerde 
insanlarla bir araya geldim, normalde tanışma 
şansımızın çok düşük olduğu insanlarla sosyal 
etkileşimlerde bulundum. Çevremi genişletti 
bu durum. Hobim olan spikerlik mesleğine dair 
değerli bilgiler öğrendim. Artık spikerleri takip 
ederken daha bilinçli takip ediyorum.

Akademi Beyoğlu, alanında uzman kişiler-
den alınan iyi bir eğitim güzel arkadaşlık-
lar kattı. 

Akademi Beyoğlu 
Mihenk Taşı Oldu

İnsan, ancak kendisine bir şeyler kattığında, 
ruhunu doyurduğunda ve zihin dünyasını 
zenginleştirdiğinde yaşamın gerçek manası-
na varmış olur. Benim bu manayı bulmamda 
Akademi Beyoğlu mihenk taşı oldu.
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Sena Aktaş / Sunuculuk ve Spikerlik Atölyesi

Esra Tosun / Fotoğrafçılık Atölyesi 

Büşra Çifçi / TV ve Radyo Programcılığı Atölyesi
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Akademi Beyoğlu ilk medya temalı gençlik 
merkezi olarak biliniyor. Böyle bir merkezi 
biz gençlere kazandırdığınız için minnettarız. 
Peki bundan sonraki dönemlerde bu tür farklı 
temalarda gençlik merkezleri açılacak mı? 

Bundan sonraki süreçte Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’mızın (GSB) illerdeki gençlik merkezlerinde 
tematik çalışmaların devam etmesini planlıyo-
ruz. Şu an için yalnız Akademi Beyoğlu Gençlik 
Merkezi’nde tematik çalışmalar yapılıyor fakat 
bundan sonra diğer gençlik merkezlerimiz için 
de bu tür çalışmalar yapılmaya devam edile-
cektir.

“Gençlerin projelerine hazırız”

GSB bünyesindeki gençlik 
merkezlerinden bütün genç-
ler faydalanabilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı bünyesindeki tüm gençlik 
merkezlerinden ve hatta taş-
radaki tüm tesislerinden genç-
lerimiz faydalanabilmektedir. 
Hizmetimiz tüm gençlerimize 
ücretsiz olarak verilmektedir. 
Gençlerimizin yapacağı proje-
lere de katkı sunmaya hazırız 
ve bu konuyu da gençlerimi-
zin bilgisine sunarız.

Gençlik merkezlerinde eği-
tim gören gençlerden nasıl 
bir karşılık bekliyorsunuz?

Bir kurum olarak bizim asli işi-
miz gençlerimizin serbest za-
manlarını en kaliteli, en verimli 
ve en etkili şekilde geçirme-
lerini sağlamaktır. Dolayısıy-
la biz eğitim-öğretim dışında 
kalan zamanlarda merkezleri-
mizde onların kişisel gelişimi-
ne, geleceğe bakışlarına farklı 
bir vizyon, farklı bir pencere 
açarak gençlerimizi hayata 
daha iyi, daha olumlu, daha 
sosyal, daha girişken ve daha 
üretken hale getirebilmeyi 
amaçlıyoruz. 

Sunduğumuz tüm hizmetler 
gençlerimizin sosyalleşmeleri 
ve ürettikleri fikirleri geliştir-
meleri içindir. Bunun yanında 
gençlerimizin gençlik merkez-
lerindeki aidiyetlik duygularını 
geliştirmelerini ve onların bir 
kardeşlik iklimi içinde yaşa-
malarını arzu ediyoruz.

Derslerden sonra aldıkları 
eğitimi pratiğe dökmek adı-
na teknik destek talep eden 
genç öğrencilere yardımları-
nız oluyor mu?

Biz eğitim gören tüm genç-
lerimize gerekli her türlü tek-
nik desteği sağlıyoruz. Yal-
nız gençlik merkezlerindeki 
gençlerimize değil genç ofis-
lerimizin de bu tür ihtiyaçlarını 
gençlik merkezleri aracılığıyla 
gençlerimize iletiyoruz.

Şu an sizin gençlere sundu-
ğunuz fırsatlar, sizin gençli-
ğinizde size sunuldu mu? Bu 
tür fırsatlar sunulsaydı sizin 
neslinizin şu anki durumun-
dan nasıl bir farkı olurdu? 

Bizim zamanımızda bu tür 
imkanlar yoktu. Gençlerimiz 
bu noktada çok şanslı. Ben 
gençliğimde tüm imkansız-
lıklara rağmen spor yaptım. 
Fakat futbolu çamurlaşan 

Gençlerin Kardeşlik İklimi İçindeGençlerin Kardeşlik İklimi İçinde
Yaşamalarını Arzu EdiyoruzYaşamalarını Arzu Ediyoruz

Nazmiye Yanık
Röportaj

Ülkemizdeki gençlik ve spor faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Tabii gerek 
nüfus gerekse de merkezi özellikleriyle İstanbul, bu anlamdaki en aktif şehrimiz. 

Biz de Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi öğrencileri olarak çeşitli birçok faaliyete 
imza atan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ile 
bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisinin gençler hakkındaki görüşlerinin yanında 

gençlerden beklentisini de öğrendiğimiz röportajımızı keyifle okumanızı diliyoruz.

bir alanda oynardık. Şimdiki 
imkanlara baktığımızda tüm 
sahaların UEFA kriterlerine 
uygun sentetik sahalar oldu-
ğunu görüyoruz. Aynı şekilde 
bizim ilçemizde yalnız bir kü-
tüphanemiz vardı ve çok so-
ğuktu bu nedenle çok verim-
li kullanamıyorduk. Fakat bu 
dönemdeki gençler imkanlar 
bakımından çok şanslılar.

“Gençlerimizi bekliyoruz”

Son olarak; gençler için han-
gi tavsiyelerde bulunmak is-
tersiniz?

Gençlerimizin kendilerini ge-
liştirebilmeleri adına muhak-
kak bir hobi edinmelerini ve 
bunların sanat, spor veya do-
ğayla ilgili olmasını tavsiye 
ederim. Gençlerimiz bir alan-
da uzmanlaşıyor fakat daha iyi 
olabilmek için sporla, sanatla, 
kültürle uğraşmaları kendile-
rine olan öz saygılarının, ken-
dilerine olan inançlarının ve 
toplumsal farkındalıklarının 
oluşmasına zemin hazırlar. 
Dolayısıyla tüm bu imkanların 
sağlandığı gençlik merkezle-
rimize tüm gençlerimizi bek-
liyoruz. 



Nazmiye Yanık
Deneme
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Uzak Ama Yakın: HallyuUzak Ama Yakın: Hallyu
Bu yazıda farklı kültürlerin di-
ğer kültürlere etkilerini açık-
lamak amaç edinildi. Örnek 
olarak Kore dalgası (Korece 
hallyu) etkisinden bahsede-
ceğiz. Burada daha çok Türk 
gençlerini ele alacağız. Kore 
dalgası neden dünyada bu ka-
dar popüler oldu? Türkiye’ye 
nasıl ulaştı? Türkiye’de Güney 
Kore ile ilgili etkinliklere na-
sıl katılım sağlayabiliriz? Kore 
hayranlığının gençler üzerin-
deki etkileri nelerdir? Bu gibi 
soruların cevaplarını tartışa-
cağız.
Kore dizisi ve K-Pop müziğinin 
popülerliği sonucunda Türk 
hayranlar, Korece öğrenme ve 
Güney Kore’de eğitim almak 
istemekte. Son yıllarda diji

tal teknolojilerin gelişmesiyle 
birbirine uzak olan bölgelerin 
kültürel anlamda yakınlaştı-
ğını görmekteyiz. Uzaklıkları 
yakın hale getiren kitle iletişim 
araçları ve gelişen iletişim tek-
nolojileridir. Özellikle interne-
tin gelişmesiyle farklı ülkelerin 
birbirine olan mesafesi kısaldı 
ve anlık etkileşim giderek arttı. 
Yabancı arkadaş edinmek de 
artık çok kolay. İsteyen herkes 
internet üzerinden Koreli arka-
daş edinebilir. Kore dalgasının 
kültürel içerikleri; Kore yapımı 
dizi-filmler (k-drama), k-pop 
müziği, moda, kozmetik, es-
tetik ve oyunlardır. K-drama-
lar konularını gündelik ya-
şantıdan alan acıklı, komik ve 
entrika dolu öykülerin birlikte 
anlatıldığı türlerdir. Kore kül-

türü bu yönüyle ve insan iliş-
kileri yönüyle Türk kültürüne 
çok benzemekte. Türkçe ve 
Korecenin aynı dil ailesinden 
geliyor oluşu ve iki ülkenin de 
benzer geleneksel kodlara sa-
hip olmaları söz konusu. Bu iki 
ülke birbirinden ne kadar uzak 
olsa da tarih boyunca benzer 
siyasi ve kültür pratikleri içe-
risindedir. Türkiye’de gün geç-
tikçe artış gösteren Kore dizi 
uyarlamaları söz konusu. Türk 
yapımcı ve senaristlere göre, 
özgün bir senaryo bulmanın 
zorluğu sonucunda yabancı 
dizi uyarlamaları artmıştır. Ya-
bancı diziler arasından özel-
likle Güney Kore dizileri tercih 
edilmekte, sebebi ise iki ülke-
nin kültürlerinin yakın ve ben-
zer oluşudur.

Züleyha Uzer Uzak Ama 
Yakın
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İlk Kore Dizimiz: Denizler 
İmparatoru
Güney Kore, Avrupa’ya ilk te-
levizyon dizi ihracatını Türki-
ye’de TRT kanalı ile yapmıştır. 
Türkiye’de Kore dizileri, İngiliz 
uydusunun Güney Kore Kamu 
Kanalı Arirang TV’nin TRT 
ile anlaşması sonucu ilk defa 
2005 yılında yayınlanır. Türki-
ye’de yayınlanan ilk Kore dizi-
si TRT’de yayınlanan “Denizler 
İmparatoru” olmuştur.
Güney Kore’ye hayranlığı olan-
lara ‘Kore fanı’ veya ‘Korecan’ 
denir. Son zamanlarda günde-
lik yaşantısını bu hayranlıkla 
şekillendiren bir kitle ortaya 
çıktı. Türkiye’den buna bir ör-
nek verecek olursak 10 Ağus-
tos 2021 Salı günü İstanbul Ka-
dıköy’de evden çıktıktan sonra 
haber alınamayan 3 kız çocu-
ğu Avcılar’da polis ekipleri ta-
rafından bulundu. Çocukların 
polise verdikleri ifadeye göre 
izledikleri Kore filmlerinin et-
kisinde kalarak Kore’ye gitmek 
için evden kaçtıkları öğrenildi. 
Gençlerin psikolojisini bozan 
bir dalga olduğu ileri sürülü-
yor fakat olayı sadece Hallyu 
ile bağdaştırmamak gerekir. 
Bu olay sadece Kore dalgası 
yüzünden diyemeyiz. Hallyu 
etkisi genelde ebeveynler 
tarafından kötü algılanı-
yor. Aslında burada bir 
kültür, yaşam tarzı ve 
farklı bir dil öğre-
n i l iyor. 

Z kuşağı internetle büyüdü. 
Benim görüşüme göre olum-
suz yanlarından çok olumlu 
yönleri vardır. Yukarıda gördü-
ğünüz habere bakacak olursak 
haberdeki çocuklar daha 12-13 
yaşlarında. Bu çocukların ai-
leleri, çocuklarını bu konuda 
eğitmelidir. 

Kore Kültür Merkezi Hakkında 
Biraz Bilgi
Hallyu, hükümet destekli pa-
zarlama stratejileriyle tüm eğ-
lence ve alışveriş pazarını da 
etkisi altına almış bir popüler 
kültür stratejileri olarak tanım-
lanır. Türkiye’de de Kore Kültür 
Merkezi bu görevi üstlenmiştir. 
Şimdi biraz Kore Kültür Merke-
zi’ni tanıyalım.
Kore Kültür Merkezi, Güney 
Kore ve Türkiye arasındaki 
kültür alışverişini güçlendir-
mek için 13 Ekim 2011 tarihinde 
Güney Kore Hükümetine bağ-
lı olarak Türkiye’nin başkenti 
Ankara’da kurulmuş olan bir 
devlet kurumudur. Kore Kültür 
Merkezi; sergi salonu, gösteri 
salonu, sınıflar, seminer oda-
ları, kütüphane, K-Pop oda-
sı, Kore Yemeği odası eğitim 
danışmanlığı odası, kafeterya, 
Taekwondo salonundan oluş-

maktadır.  Merkez, ziyaretçi-
lere çeşitli sergiler, göste-

riler, etkinlikler, dersler, 

Kore’de eğitim hakkında semi-
nerler aracılığıyla Kore kültü-
rünün özünü sergilemektedir. 
Türkiye’nin her yerinde Kore 
ile alakalı kurum ve gruplar-
la işbirliği içinde, Kore ile ilgili 
sergi, gösteri, sempozyum ve 
seminerler düzenleyerek Kore 
kültürünü geniş bir alana yay-
mak için çabalamaktadır. Bu 
amaçla Türk Hükümeti yanı 
sıra yerel yönetimler, ilgili kül-
tür ve sanat kuruluş ve grupla-
rı ile yakın işbirlikçi ilişkiler inşa 
etmektedir. 
Kore Kültür Merkezi’nde Kore-
ce, Kore yemeği, Taekwondo 
başta olmak üzere Geleneksel 
Kore Kıyafeti (Hanbok), K-Pop 
Akademi, Kaligrafi, Geleneksel 
Kore çalgıları gibi Kore kültü-
rüyle ilgili çeşitli dersler veril-
mektedir. Türkiye’de Korece’yi 
yaygınlaştırmak amacıyla An-
kara Üniversitesi TÖMER ile 
işbirliği yapılarak Ankara, İs-
tanbul, Bursa, İzmir’de Sejong 
Hakdang açılmış olup Trab-
zon’da da Avrasya Üniversitesi 
iş birliği ile bir Sejong Hakdang 
açılmıştır. 2005 yılında TRT’de 
yayınlanan Kore dizisi ile baş-
layan Kore Dalgasını tanıtmak 
ve devam etmesini sağlamak 
için Türkiye’nin birçok şehrin-
de Karavan Kore Günü Etkin-
likleriyle Ankara’da olmayıp 
Kore etkinliklerine katılmak is-
teyenler için düzenli olarak fa-
aliyetlerde bulunmaktadır.
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Hocam öncelikle kısaca sizi tanı-
mak isteriz?.. Kendinizden biraz 
bahsedebilir misiniz? 

İsmim Eşref Gürsül, 1978 doğum-
luyum. 2000 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda (MEB) öğretmen 
olarak göreve başladım. 2015 
yılına kadar çeşitli kademelerde 
öğretmen, müdür yardımcılığı, 
müdür başyardımcılığı ve okul 
müdürlüğü görevlerinde bulun-
dum. 2015 yılında ise genç bir 
bakanlık olan Gençlik Spor 
Bakanlığı’na (GSB) gençlik mer-
kezi müdürü olarak atandım. 
2015 yılından bugüne kadar da 
İstanbul’da gençlik merkezi 

müdürü olarak birkaç merkezde 
yöneticilik yaptım. Şu anda da 
Akademi Beyoğlu Gençlik Mer-
kezi’nin müdürü olarak görev 
yapmaktayım. 

Akademi Beyoğlu’nda gençlere 
neler sunuyorsunuz? 

Türkiye’de şu anda 360 tane 
gençlik merkezi var. Bu gençlik 
merkezlerinin 359’u bir tarafa, 
Akademi Beyoğlu Gençlik Mer-
kezi bir tarafa. Çünkü bakanlığı-
mızda medya temalı tek gençlik 
merkezi şu anda içinde bulundu-
ğumuz merkezimiz. Bu gençlik 
merkezimizde temamızın medya 
olması hasebiyle medyaya ilgi 

duyan gençlere atölye ve kurs 
çalışmaları yapıyoruz. Bu kap-
samda medya ve medyanın alt 
başlıkları olan alanlara ilgi duyan 
gençlere yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 18 farklı başlıkta 
eğitimimiz var. 

Peki neden medya? Neden böyle 
bir özelliğe sahip? 

Artık dünya medya üzerinden 
yönetiliyor, biliyorsunuz. Yasama, 
yürütme ve yargıdan sonra dör-
düncü basamakta medya yer 
alıyor. Gençler dünyayı telefonun 
üzerinden okuyorlar, anlıyorlar ve 
hayatlarını ona göre tasarlıyorlar. 
Biz de gençlerin bakış açılarına bir 

renk katmak istedik. Medya üzeri-
ne eğitim veren okullara herkes 
gidemeyebilir. Bu yüzden merakı 
olan herkese medya ile ilgili yete-
nek kazandırmaya yönelik faaliyet-
ler yapmak istiyoruz. Gençlik mer-
kezleri zaten gençlerin serbest 
zamanlarına taliptir. Bu kapsamda 
burada, gençler serbest zamanla-
rında medya ile ilgili çalışmalar 
yapsın istedik. Mesela fotoğrafçılık 
kursu açtık. Gençler fotoğrafa 
meraklıdır, gelsinler burada fotoğ-
raf çekimi ile alakalı işin püf nokta-
larını öğrensinler diye düşündük. 
Yine sunuculuk spikerlik eğitimin-
de ekran önünde konuşma ilgisi 
olan varsa kendini geliştirebilir. 
Binamızın içerisinde greenbox ve 
ses kayıt odası var. Kendi videosu-
nu çekmek isteyen, YouTuber veya 
İnfluencer olmak isteyen gençleri-
miz bu alanlarda kendini geliştir-
mek isterse devletin kendilerine 
sunmuş olduğu imkanlardan 
faydalanabiliyorlar. Merkezimiz 
vermiş olduğu eğitimle gençleri 
farklı kılacak çalışmalar yapabile-
ceği bir ortam vaat ediyor. Bunun 
için de medya çok önemli diyoruz. 

Merkezden sadece Beyoğlu ilçe-
sinde yaşayan gençler mi yarar-
lanabiliyor? 

Hayır, gençlik merkezlerinin 
sadece kendi bulunduğu ilçeye 
değil, her ilçeden herkese faali-
yet yapabilme özelliği vardır. 
Bizim temamız medya. Belki 
sadece yüz yüze eğitimlerimize 
İstanbul ve çevresinden katılan 
gençler olmuştur ama online 
eğitimlerimize tüm Türkiye’den 
gençler katılmıştır. Özellikle pan-
demi sürecinde bunu test ettik, 
dolayısıyla herkes katılabilir. 

Şimdiye kadar kaç genç merke-
zimizden yararlanabildi? 

Sayı olarak şu anda yaz dönemi 
olmasına rağmen açmış olduğu-

muz 18 ders başlığımıza 2 bin 
400 gencimiz başvuru yaptı. 
Ancak toplamda 10 bin 700 
üyemiz var. Bu üyelerimizle de 
online olarak etkileşim halinde-
yiz. 

Merkezdeki gençlerden nasıl 
geri dönüşleri alıyorsunuz? 

Kurslarımıza olan katılımlar zaten 
olumlu teveccühleri olduğunu 
gösteriyor. Tabii yine de daha çok 
çalışma alanı açmamız lazım. O 
faaliyetleri, atölyeleri açmamız 
lazım ki gençlerimize hizmet 
üretebilelim. Ben de aslen Mısır 
kökenliyim. 

Merak ettim, Türkiye’deki 
yabancı öğrencilere yönelik özel 
bir etkinlik var mı?

Biz yabancı öğrenci tabirini 
kullanmıyoruz. Onlar bizim misa-
firimiz. Dolayısıyla buradaki faali-
yetlerimize de o misafirlerimiz 
katılabilir. Temamızın medya 
olması hasebiyle faaliyetimizi 
talep ettikten sonra her genç 
katılabilir. Biz sadece “Genç mi? 
Değil mi?” ona bakıyoruz. Dolayı-
sıyla genç olan herkes faaliyetle-
rimize katılabilir. Ama örneğin 
misafir öğrencilerimizden biri 

geldi ve “benim şöyle bir projem 
var” dedi. Ona misafir olmasın-
dan kaynaklı teşvik edici katkılar 
sunmaya, ön açmaya elbette 
çalışıyoruz. 

Bizi kırmayarak sorularımıza 
yanıt verdiğiniz ve samimi 
cevaplarınız için çok teşekkür 
ederiz hocam. Son olarak genç-
lere bir mesajınız var paylaşmak 
isteriz… 

Akademimiz bünyesinde böylesi-
ne güzel bir dergi çalışması 
yapmanız ve röportajınız için asıl 
ben teşekkür ederim. Bizim göz-
bebeğimiz, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimize mesaj vermek 
mahiyetinde değil ama devletimi-
zin onlara sunmuş olduğu bu 
imkanlardan sonuna kadar istifade 
etmelerini isterim. Biz gençlere 
proje yapmayalım, onlar gelsin 
“benim böyle bir projem var, onu 
hayata geçirmek istiyorum” desin-
ler. Biz onlara ön-ayak olalım, çalış-
malarının önünü açalım. Onlara 
önlerine çıkan engelleri ortadan 
kaldırmakla alakalı çalışmalar 
yapalım. Çünkü biz onlara hizmet 
etmek için varız.

Türkiye’de 383 gençlik merkezi bulunuyor. Bu gençlik merkezlerinden biri, diğer 
gençlik merkezlerinden farklı bir yapıda: Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi. 
Merkez, Türkiye’de ilk ve tek medya temalı gençlik merkezi olma özelliği taşıyor. 
Bu özel temalı gençlik merkezinin öğrencisi olarak, dergimiz için merkezimizin 
müdürü Eşref Gürsül hocamızla bir röportaj yapmak istedik. Niyetimiz hem 
kendisini hem de akademiyi sizler için tanıtmak. Haydi okumaya…

Gençlere 
Hizmet Etmek 
İçin Varız
Biz gençlere proje yapmayalım, 
onlar gelsin “benim böyle bir 
projem var, onu hayata geçirmek 
istiyorum” desinler. Biz onlara ön 
ayak olalım, çalışmalarının önünü 
açalım. Onlara önlerine çıkan 
engelleri ortadan kaldırmakla 
alakalı çalışmalar yapalım. Çünkü 
biz onlara hizmet etmek için varız.

Selman Fargali
Röportaj
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Sosyal Medyadan 
Asosyal Bağımlılığa 

Günümüzde yeni iletişim 
teknolojileri ve sosyal med-
ya, toplumsal, kültürel, 
ekonomik ve politik dönü-
şümleri tetikleyebildiği gibi 
bireylerin gündelik hayatları 
ve yaşam tarzları üzerinde 
de bir takım köklü değişikler 
yaşanmasına sebep olmak-
ta. Bu teknolojik ortamın ko-
lay ve hızlı şekilde ulaşma, 
zaman-mekan kısıtlarını aşa-
rak iletişim kurma, gündelik 
hayatı kolaylaştırma gibi fay-
dalarının yanı sıra bir de fark-
lı dezenformasyonlar oluştu. 
Kişisel mahremiyetin tehli-
keye girmesi, içerik yoğunlu-
ğundan faydalı bilgileri süz-
menin zorluğu, manipülatif/
yalan haberlerin hızla yayıl-
ması ve artmasıyla olumsuz 
etkilerin çoğaldığı şu zaman 
diliminde toplumsal bir ya-
şam tarzından uzak, izole 
bir yaşam tarzı başladı. Ve 
maalesef bu yaşam biçimi 
de modern bir sorun olarak 
sosyal medya bağımlılığını 
ortaya çıkardı. 

Bireylerde gözlemlenen 
sonuçlara göre işte sosyal 
medya bağımlılığının 
belirtileri:

• Sürekli çevrim içi (online) 
olma isteği,

• Yüz yüze yapılan iletişimden 
uzaklaşma,

• Sosyal ortamlarda dahi sos-
yal ağlarla muhatap olmak,

İnternet bağlantısı olmadı-
ğında sosyal medyadan uzak 
kalınca huzursuz ve yoksun 
hissetme,

• Sosyal medyada karşılaşılan 
kişilerle kendi hayatını kıyas-
lama dürtüsü,

• Yaşamın her anını, yaptığı 
her aktiviteyi sosyal medyada 
paylaşma isteği,

• Dijital bir hastalık olan 
F.O.M.O yani “Fear Of Missing 
Out” Türkçesiyle bir şeyleri 
kaçırma korkusu.

Türkiye’de Sosyal Medya 
Bağımlılığı

Türkiye’de chat odaları ve 
forumların yayılmaya baş-
lamasıyla sosyal medya ba-
ğımlılığı başlamış oldu. Buna 
örnek olarak Türkiye’nin sos-
yal medya kullanımında Av-
rupa’da birinci, dünyada ise 
Twitter kullanımında ilk onda, 
Facebook’ta ilk beş ülke ara-
sında yer almasını göstere-
biliriz. Aslında bu rakamlar 
bağımlılık boyutunu ciddi bir 
şekilde ortaya koyuyor. 

İnternet Bağımlılığına 
Tedavi Merkezi: İnternet 
Bağımlılığı Polikliniği

Sosyal medya mecralarının 
çoğalmasıyla internet başın-
dan ayrılamayan kimselerin 
hepsine ayrı ayrı vakit ayır-
mak istemeleri, akıllı telefon-
lar bağımlılığı ciddi nebzede 
körükleyen nedenler olarak 
karşımızda. Buna istinaden 
internet ve sosyal medya 

Sümeyye Temel
Araştırma
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bağımlılığına karşı Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Has-
tanesi’nde internet bağımlılı-
ğı polikliniği kurulmuştur.  

Peki Bağımlılığa Karşı 
Ne Yapabiliriz?

Elbette ki sosyal medya 
kontrollü olduğu sürece ha-
yattan keyif almak mümkün. 
Kişisel ilişkilerimizi yüz yüze 
de diri tutmak, hobilerimizi 
arttırmak, gerekli olmadıkça 
tüm sosyal medya uygula-
malarından bildirimi kaldır-
makla başlayalım.
Sosyal medya ve internet 
sörfüne karşı telefonunuz-
dan olabildiğince uzakta 
durmaya çalışın. Özellikle 
yüz yüze görüşmelerde tele-
fon cepte veya çantada kal-
ması ikili ilişkiler açısından 
önemli.
Gerekli zamanlarda gerek-
li gördüğünüz gönderileri 
paylaşın. Bu hem zaman ta-
sarrufu hem içerik tasarrufu. 
Özellikle de yalan haber ve 
algıya yönelik paylaşımların 
hızla yayıldığı bu zaman di-
liminde haberin kaynağını 
araştırmadan görsel popü-
larite paylaşımlarından uzak 
durmakta fayda var. 
Sosyal medyayla güne baş-
lamayın. Sabah katlığınız-
da ve artık gün sonunda bir 
rutin olan medya sörfü alış-

kanlığına bir dur demek için 
uyku vakti geldiğinde yat-
maya yakın saatlerde tele-
fonla teması bırakın. 
Can sıkıntısı iyidir. Sıkılmanın 
yanlış bir tarafı yok. Bu, aklın 
yaratıcı, özgün üretici olma-
sını sağlar. Yaratıcılık beyin, 
beden ve ruh için enerji-
dir. Can sıkıntısından dolayı 
sosyal medya gezintisinden 
uzak durmaya gayret edin. 
Sosyal medyayı kontrol et-
mek için gün içinde bir kez 
zaman ayırın. Özellikle el 
uyuşması ve sık sık elde olu-
şan ağrı ve vücudun belli 
bir oturma şeklinden dolayı, 
parmaklarda şekil bozuklu-
ğu, boyun ve bel fıtığı, bo-
yunda kireçlenme hastalıkla-
rı artmakta. 

Sen Sosyal Medyayı 
Yönet, Hepsi Bu…

Ve unutmadan: Sosyal 
medya olmadan da sevile-
ceksiniz. Sosyal medyayı 
azalttığınızda edineceğiniz 
kazanımlara, bilgiye, tecrü-
belere odaklanın. Zamanını-
zı sınırlandırın. Yeni hobiler, 
alışkanlıklar edinin. Kendi sı-
nırlarınızı çizin. Günde 1 saat 
sosyal medya için fazlasıyla 
yeter. Yapmamız gerekenle-
re ve sorumluluklarınıza yö-
nelin. 
Sosyal medya seni değil, sen 
sosyal medyayı yönet ve 
kontrol et. İşte hepsi bu.
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Rabia Şenol
Teyit

Günümüzün Vebası:

Yalan Haberlere 
Neden İnanıyoruz?
Yalan habere inanmanın 
birçok sebebi olabilir. Mesela 
sorgulamamak, zihnimizi 
yormak istememek. Hazır 
olan, önümüze gelen haber-
lere inanmak kolayımıza geli-
yor. Fazlaca güven duygusu 
bizi şüphe duymamızdan 
alıkoyuyor. “Neden yalan 
haber yazsınlar ki?” düşünce-
siyle önümüze çıkan bütün 
haberi, bilgiyi sorgulamadan 
kabul etmiş oluyoruz.

Bir diğer sebep kendi düşün-
cemizden olan haberlere 
karşı algı mekanizmalarımızın 
açık olması. Haber yanlış da 
olsa düşüncemizi destekle-
yen bir haberse evet artık o 
haber doğru hükmünde 
oluyor. Kendi düşünceleri-
mizle haberlerin doğruluğu-
nu ve yanlışlığını değerlendi-
rip, inanabiliyoruz.

Popüler kültürün etkisiyle paylaşım furyasına 
ayak uydurmak, haberlerin doğruluğunu sor-
gulamamak, eleştirel bir bakış açısına sahip 
olmamak bizleri yalan haberlere itibar eden, 
paylaşan kitlenin içine dahil ediyor. Kendinizi 
yalan haberden korumak için şunlara dikkat 
edin:

• Haber başlıklarına şüpheyle bakın,
• Her yazılana güvenmeyin,
• Tarihleri inceleyin,
• Başka haber kaynaklarına bakın,
• Fotoğraflara dikkat edin,
• Yazının abartılı olup olmadığına bakın.

Bunlara dikkat ederseniz sosyal ağlarda doğru 
haberin yayılmasına katkıda bulunmuş olursu-
nuz. Farkındalığımız artarsa dönüşebilir, geli-
şebiliriz. Unutmayın ki sosyal medyada gördü-
ğünüz her bilgi doğru ve güvenilir değildir.

Yalan Haberlerden Nasıl Uzak Durabiliriz?

2013 yılında The Associated 
Press’in Twitter hesabı, 
“Son Dakika: Beyaz 
Saray’da iki patlama oldu ve 
Barack Obama yaralandı.” 
diye bir tweet paylaştı. Bu 
tweet 4 binden fazla kez 
paylaşıldı. Sonra da hesap 
tespit edilip yalanlansa da 
tüm dünya bu haberden 
olumsuz yönde etkilendi.

Yalan haber okumaktan gına geldi.
Her geçen gün giderek artan sosyal medya kullanımı, bizlere düşüncelerimizi 
özgürce yansıtabildiğimiz bir ortam oluşturuyor. İlk etapta olumlu gibi gözükse 
de bu mecrayı sadece basit bir düşünce paylaşımı olarak görmek doğru olmaz. 
Zira bu mecralarda birçok manipülasyon, provoke edici söylemler, yalan haber-
ler, iftiralar, isnatlar ve dahası karşımıza çıkmakta. Dünyada ve ülkemizde yaşa-
nan toplumsal kargaşalar, siyasi olaylara ve terör saldırılarına bakıldığında hep-
sinin ayaklanması sosyal medya ile gerçekleşiyor. Kaynağı bilinmeyen bilgiler, 
videolar, ses kayıtları ışık hızında yayılıyor. Tek bir yalan haberle kitleler örgüt-
lenip, kullanıcılar haberin savunucusu olabiliyor. Gerçek olmayan birçok bilgi, 
fotoğraf ve video bu mecralara servis ediliyor. İnsanlar galeyana getirtilip, ha-
rekete geçirtiliyor. Örneklendirmek gerekirse;

YALAN HABER HABER
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Emine Cuci
Bir Başka 
Açıdan

14. yüzyıl, Avrupa, Nicolaus Copernicus, 
bilimsel otorite olan kilise aksini iddia etse 
de “Dünya güneşin etrafında dönüyor.” 
Copernicus’un “Göksel Kürelerin Devinimi 
Üzerine” isimli kitabının yayınlanmasıyla 
kıta, kiliseyle ilintili olan karanlık çağından 
sıyrılarak bir ışık yaktı ve bilimsel hareketlili-
ğini başlattı. Bilimsel gelişmelerle birlikte 18. 
yüzyıl İngiltere’sinde makinelerin üretime 
sokulması amaçlanarak “Birinci Sanayi Dev-
rimi” gerçekleştirildi. Bu devir artık buharla 
çalışan makinelerin devriydi. Bu ilk sanayi 
devriminin sonuçlarındın biri de tarım işçile-
rinin istihdamının tarladan fabrikalara kaydı-
rılmasıdır. Bu yöntemle, tarımdan daha 
büyük ölçüde gelir sağlanmıştır.

18. yüzyılın sonlarına doğru ise “İkinci Sanayi 
Devrimi” gerçekleştirildi. Bu dönemin en 
belirgin özelliği, elektrik gücünden faydala-
nılarak seri üretime geçilmesidir. Endüstriye 
yönelik bu tür devrimci yaklaşımlar, I. Dünya 
Savaşı'nın başlamasıyla sona ermiştir. Seri 
üretime devam edilse de bilimsel gelişmeler 
durdurulmuştu. Ta ki üçüncü sanayi devrimi-
ne kadar. “Üçüncü Sanayi Devrimi” ile elekt-
roniklerin ve bilgi teknolojilerinin kullanılma-
sıyla dijital devrim yapılarak üretimde oto-
matikleşme hedeflenmekteydi.

Genellikle dijital devrim olarak adlandırılan 

bu dönem, analog ve mekanik sistemlerden 
dijital sistemlere geçiş dönemiydi. Ve yeni 
bir dönemin ayak sesleri duyuruldu, dördün-
cü sanayi devrimi: Endüstri 4.0

Bir Hedef: Endüstri 4.0
Yoğun nüfusu sayesinde insan gücünü kulla-
nıp ekonomik açıdan Avrupa’nın önüne 
geçen Çin devleti, Avrupa ekonomisi için 
büyük bir risk faktörüydü. Avrupa’dan bir 
karşı atak beklenirken bir Alman projesi olan 
“Endüstri 4.0” ilk defa 2011 yılında Alman-
ya’da düzenlenen Hannover Teknoloji Fua-
rı’nda duyuruldu ve dünya gündemine 
oturdu. Alman Federal Hükümeti’nin 
Endüstri 4.0 projesine yaptığı desteklerle 
sistem günümüz sanayisinde yerini aldı. 
Almanya, Japonya ve Amerika gibi gelişmiş 
ülkeler, Endüstri 4.0 hedefine yöneldiler. 

Endüstri 4.0, bir hedeftir; amacı ise üretimde 
insanın yerini alacak robotların kullanımıyla 
daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha 
az israf ile üretim yapmaktır. Endüstri 4.0 
genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen 
devralması, yapay zekanın gelişimi, üç 
boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan 
evlere taşınması, devasa miktardaki bilgi 
yığınının veri analizleriyle ayıklanarak değer-
lendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle ince-
lenmesidir.

İnsanoğlu kuş misali, nereden nereye... Şairinde dediği gibi 
“Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve 
teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir.”  
Varoluşundan bu yana kendini sürekli bir arayış içinde bulan 
insanoğlunun yaşam standartlarını yükseltmek için geliştirdiği 
bilim ve teknolojiyi hayatında vazgeçilmez bir konuma getirmesi 
inkâr edilemez bir gerçekliktir. 

XXI. Asır; Bilim ve Teknoloji Asrı

“Nesnelerin İnterneti”
Endüstri 4.0 üç sistemsel 
organizasyonun genel 
adıdır; nesnelerin interneti, 
hizmetlerin interneti ve 
siber-fiziksel sistemler. Bu 
sistemler, birbirleriyle ileti-
şim halindeyken toplanan 
verilerin analizini yapıp 
gerekli durumlarda insanları 
bilgilendirmek üzerine 
tasarlanmıştır. Bu makineler 
aralarında kablo bağlantısı 
olmaksızın sensörler ile ileti-
şimlerini sağlaması planlan-
maktadır. Bu yüzden, bu 
devrime “Internet of Things” 
yani “Nesnelerin İnterneti” 
deniyor. Bu şekilde, sistem 
az maliyetle hızlı üretim 
yapacak ve çok az hata 
vererek çalışacaktır.

Yirmi yıl içerisinde tamamen 
hayatımıza gireceği öngörü-
len Endüstri 4.0’ın robot 
merkezli olması hedefleni-
yor. Böylece karanlık fabri-
kalar olarak adlandırılan ışık-

sız ve insansız üretim alanla-
rında artış ile de ticaret yeni-
den tanımlanacak.

Bu teknolojiye sahip ülkeler 
rakipleri ile aralarında ciddi 
ekonomik farklar oluştura-
caklardır. Şimdiden araştır-
ma geliştirme birimleri 
kurup hazırlıklarına başlayan 
ülkeler mevcuttur. Zira tek-
nolojinin devletler açısından 
önemini gösteren en iyi 
örnek de; dünyanın önde 
gelen teknoloji şirketlerin-
den Apple’ın değerinin 183 
ülkenin yıllık milli gelirinden 
yüksek olmasıdır.

Gelecek Nasıl Gelecek?
Geleceğin dünyasında bizi 
neler bekliyor? World Eco-
nomic Forum’un 20 ülkede 
yaptığı araştırmaya göre, 
gelecekte 20 ülkede 75 
milyon kişi işini kaybedecek 
ve 133 yeni meslek ortaya 
çıkacaktır. 2018 yılında 
yayınlanan “The Future of 
Jobs” adlı rapora göre şu 

anda orta okulda okuyan 
öğrenciler üniversiteden 
mezun olduğunda eski mes-
leklerin yarısından fazlası 
olmayacaktır. Yukarıda bah-
settiğimiz bu yenilikler yeni 
endüstrileri ve yeni iş kolları-
nı oluşturacaktır. Yeni dün-
yada STEAM (bilim-teknolo-
ji-mühendislik-sanat-mate-
matik) becerilerini birlikte 
kullanabilecek kişiler, disip-
linler arası yetkinlikleri ile 
yeni dünyanın temellerini 
oluşturacak kişilerdir. 

Anlaşılacağa üzere günü-
müzde refaha, güce ve itiba-
ra sahip olmanın yolu, bilim 
ve teknolojiye sahip olmak-
tan geçiyor. Ülkelerin geliş-
mişlik seviyesi, ulaştıkları 
bilim ve teknoloji seviyesi ile 
ölçülen bu dünyada ancak 
bilim gelişirken teknoloji ile 
de bu gelişmeleri yakalayan-
lar, modern dünyanın söz 
sahipleri olabileceklerdir. 
Peki şimdi, biz gelecekte 
kim olacağız? 
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Emine Cuci
Röportaj

Merhaba Nahda. Bize eğitim hayatından, 
Türkiye’ye geliş sürecinden ve diller ile 
ilişkinden bahseder misin? 
Merhaba. Liseyi Komor Adaları’nda tamamla-
dım. Komor Adaları birkaç adadan oluşan bir 
ülke ve ben en büyük adasında yaşıyordum. 
Buradaki Heybeli Ada’yı görünce kendimi 
ülkemde gibi hissetmiştim hatta. Halkımız 
Komorca konuşuyor ancak resmi dilimiz Fran-
sızca. Okulda ikinci dil olarak Arapça öğren-
dim. Mısır’da genel mikrobiyoloji üzerine 
lisans eğitimi aldım. Mısır’da eğitim dilim İngi-
lizceydi. Daha sonra YTB vasıtasıyla Türki-
ye’ye gelip yüksek lisansa devam ettim. Şimdi 
ise kendi imkanlarımla İstanbul Üniversitesi’n-
de doktora eğitimime devam ediyorum. 

Bir Dili Konuşmak İstiyorsanız Maruz 
Kalmak Zorundasınız
Türkçeyi burada hazırlık sınıfında öğrendim. 
Türkçe bence zor bir dil değil. Eğer bir dili 
konuşmak istiyorsanız o dile maruz kalmak 
zorundasınız. Bunun için yurtdışına da çıkabi-
lirsiniz. Bence dil öğrenirken dinlemek çok 
önemli. Sonraki adım ise konuşmak oluyor. 
İnsanlar dil öğrenirken yanlış konuşurum diye 
çekiniyorlar. Aksanı çok önemsiyorlar ama 
şunu unutuyorlar; siz anadil konuşucusu ile 
konuştuğunuzda yanlış konuşsanız da sizi 
anlayacak. Bu sebeple konuşmaktan korkma-
mak gerekiyor.

Türkiye’yi tercih etmenin özel bir sebebi var 
mı?
Türkiye, Komor Adaları’nda bilinen bir ülke. 
Tarih derslerinde Türkiye’yi biliyoruz. Özellikle 
İslam tarihinde Osmanlı tarihini gördük. 
Mısır’dan sonra daha gelişmiş ama Müslüman 
bir ülkeye gitmek istedim. Komor Adaları’n-
dan buraya gelen öğrenci arkadaşlarım da 
vardı. Burası güvenli bir ülke ve insanları iyi, 
burada olduğum için huzurluyum.

Okul dışında neler yapıyorsun?
Genelde okulda projelerimiz ile ilgileniyorum 
onun dışında da workshoplara, alanımda 
çeşitli seminer sempozyum gibi uluslararası 
akademik toplantılara katılmaya çalışıyorum. 
YTB’nin düzenlediği uluslararası seminerlere 
katıldım, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğ-
renci Merkezi’nin düzenlediği gezilere, etkin-
liklere katıldım. 22 Arap ülkesini tanıtan bir 
etkinlikte Komor Adalarını tanıtmaya gönüllü 
olmuştum. Kıyafetlerimizi ve yemeklerimizi 
sunmuştum.

Türkiye’de gördüğün sana garip gelen örf 
adetler var mı?
Burada siz evlenirken kız alıyorsunuz. Biz 
erkek alıyoruz. Yani sizde kızlar evden ayrılı-
yor, eşinin yanına gidiyor. Bizde ise erkek 
kadının evine gelir. Sanırım çoğu ülke sizin 
gibi ama biz farklıyız. Bir de siz düğün konvo-
yunda çocuklara para dağıtıyorsunuz. Bunu 
çok güzel bir adet olarak buluyorum. Bizde 
böyle adetler yok. Farklılıklar var ama farklılık-
larımızla güzeliz.

Çok Şanslısınız, Üniversi-
teye Para Ödemiyorsu-
nuz
Türkiye ve Komor Adaları’n-
daki eğitimi karşılaştırabilir 
misin?
Eğitim okula göre değişiyor. 
Özel okullarda eğitim iyi ama 
devlet okulları için aynı şeyi 
söyleyemem. Ülkemde 
sadece bir üniversite var. Ve 
orada da her bölüm yok maa-
lesef. Bu sebeple akademik 
kariyerimi sürdürebilmem 
için yurtdışına çıkmam gerek-
ti. Bir de siz çok şanslısınız, 
çünkü devlet üniversitesine 
para ödemiyorsunuz. Biz 
devlet üniversitesinde 
okusak da eğitim için devlete 
para ödüyoruz. Mısır’da da 
aynı şekildeydi. Ama siz 
devlet okullarınızda para 
ödemiyorsunuz.

Yurtdışında eğitimi tavsiye 
eder misin?
Evet, tabii ki. Şöyle düşün; 
eğer bu kahve fincanının  
içinde yaşarsan sadece belirli 
bir alanı görür ve bilirsin 
ancak bu fincanın sınırları 
dışına çıkarsan ufkun geniş-
ler. Farklı seçenekleri de 
görebilirsin. Hatta sadece 

eğitim değil yurt dışında 
yaşama tecrübesi kazanmayı 
da özellikle tavsiye ederim. 
Tatilden bahsetmiyorum 
ama. Elbette gençken dünya-
yı keşfetmek çok güzel. Staj 
yapmak, eğitim almak, tecrü-
be edinmek çok kıymetli.

Hayal Kurmayan İnsanlar 
İleriye Gidemezler
Gelecek planlarından bah-
seder misin? Ülkene dönme-
yi düşünüyor musun?
Ülkem ve Türkiye arasında 
bilim köprüsü oluşturmak; 
ülkelerimiz için uluslararası 
projeler düzenlemek istiyo-
rum. Yurtdışına çıkıp güzel 
bir iş bulup kalıyor insanlar. 
Ama dönmemiz lazım ki ülke-
lerimizi geliştirelim. Bazı Türk 
arkadaşlarımdan da bu ülke-
den gitmek isteyip dönmek 
istememelerine dair cümleler 
duyuyorum. Ama yurt dışın-
da yaşamanın zorluklarını 
bilmiyorlar.

Evet mutlaka yurt dışına 
çıkın, Avrupa’ya gidip birkaç 
ay staj yapın bunlar olmalı 
ama dönmek isteyeceksiniz. 
Senin dilinle konuşan insanla-
rı arayacaksınız. Oradakiler 
ne kadar iyi olsa da hep 
yabancı olacaksınız. Aidiyet 
duygusunu arayacaksınız. 
Kendini tamamlamak ve 
bulmak için yolculuğa çıkıl-
malı. Televizyonda görmekle 
yaşamak aynı değil. Gidin 
ülkeler gezin tecrübe kaza-
nın, isterseniz bilimsel, kültü-
rel ya da her ne sebeple ise 
de gidin tecrübe kazanın 
sonra da ülkenize dönün. Ben 
bir amaçla buradayım ve 
dönme umuduyla yaşıyorum. 
Benim babam hep der ki, 
“Hayal kurmayan insanlar 
ileriye gidemezler.” Bu 
sebeple hep yüksek hayaller 

kuruyorum ki o yüksek mer-
tebeye yaklaşabileyim.

Teşekkür ederiz Nahda. Son 
olarak eklemek istediğin bir 
şey var mı?
Hocalarımı çok seviyorum. 
Danışman hocam her zaman 
yanımdadır ve her an destek 
olur. Burada herkes çok iyi, o 
kadar güzel şey yaşadım ki 
kötü anım varsa da hatırlamı-
yorum. Hatırlamak da istemi-
yorum. İyiyi düşünelim ve her 
şey iyi olsun. 

Herkes tabii ki aynı değil. 
Bizim burada olmamızın 
neden önemli olduğunu 
bilmeyenler bize ön yargılı 
davranabiliyor. Onlara anlat-
maya çalışıyorum. Ne kadar 
değerli olduğunuzu keşke 
bilseydiniz… İnsanlar burayı 
tercih ediyorsa demek ki siz 
değerlisiniz. Biz, üniversite-
deki Türk öğrenci kontenjanı-
nı etkilemiyoruz, bilakis üni-
versitelerinizi uluslararası üni-
versite kategorisine taşıyo-
ruz, ülkeniz için faydalı araş-
tırmalar yapıyoruz. Bir de siz 
burada ırkçılık yapmıyorsu-
nuz. Evet kurallarınız var ama 
bu asla ayrımcılık değil. 
Bunun için teşekkür ederiz.

ve Dönme Umuduyla Yaşıyorum
Bir Amaçla Buradayım

Nahdhoıt Ahamada Rachıd (Nahda 
Ahmed Raşit) İstanbul Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Temel ve Endüstriyel 
Mikrobiyoloji Anabilim dalında uluslara-
rası doktora öğrencisi. Nahda ile ulusla-
rarası öğrenci olmayı, eğitimi ve dil 
öğrenmeyi konuştuk.



Sena Azak
Gezi-Yorum
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Gulnisa Momın

Umut

5 Mayıs 2016 tarihi hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. O gün Türkiye’ye eğitim için gitme kararı 
almıştım. Bu büyük karar beni hayallerime getirdiği gibi hayatımı da tamamen değiştirdi. Artık ailem-
den uzakta olacağımı biliyordum ama bu kadar uzun bir süre olacağını hiç tahmin etmemiştim. Beş 

seneden beri ne ben onlara gidebildim ne de onlar bana gelebildi. İletişimimiz tamamen koptu, telefonda 
bile seslerini duyamıyorum artık. Tahmin edebiliyor musunuz? Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. 
Tek bildiğim her zaman bir zorlukla beraber bir kolaylığın olduğu ve ayni derdi yaşan binlerce Doğu Türkis-
tanlı kardeşlerimin yanımda olduğudur. 

Rüya görmeyi seviyor musunuz? Ben çok seviyorum çünkü ancak rüyalarımda anneme sarılabiliyorum. 
Rüya görmeyi seviyorum çünkü ancak rüyalarımda mahalleme gidebiliyorum ve ailemle bir sofrada oturup 
yemek yiyebiliyorum. Soframız sade yemeklerimiz tek çeşit olmasına rağmen o sofralarda hepimiz mutlu-
yuz. Ne zaman İstiklal marşı duysam ayağımın ucundan giren bir sancı beynime doğru geliyor ve gözlerim 

İnanıyorum ki biz bir gün Doğu Türkistan’da özgürce kendi İstiklal mar-
şımızı söyleyeceğiz, belki o gün anne babamız olmayacak ama bayram-
lık kıyafetlerimizle onların mezarına doğru koşacağız. Ağaçlarımıza ve 
topraklarımıza özlemle sarılacağız. Yeter ki bu yolda yanımızda olun ve 
bize inanın.

Hayaller ve Hayatlar
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yaşarıyor. “Acaba bir gün İstiklal 
marşını kendi topraklarımda öz-
gürce söylemek nasip olur mu?” 
diye soruyorum kendime. Bazen 
verdiğim “Evet” cevabından şüp-
he ettiğim için kendimden utanı-
yorum. Gecelerin sessizliğinden 
korkuyorum çünkü o zamanlarda 
annemin, babamın ve kardeşle-
rimin sessiz çığlıklarını duyuyo-
rum. Hiçbir şey olmasa bile içimi 
adını koyamadığım bir huzursuz-
luk ve hüzün kaplıyor. Bunun adı 
özlem mi? Hasret mi? Ya da acı 
mı? Tüm bu duyguların yanında 
şuna inanıyorum ki adalet bir 
gün yerini bulacak ve Çin’in yap-
tığı zulüm yanına kalmayacak. 
Belki soracaksınız, “Niye oluyor 
tüm bunlar?” diye. Bunu açıkla-
yabilmem için size biraz Doğu 
Türkistan’dan bahsetmem gere-
kiyor.

1949 yılından beri Çin Halk Cum-
huriyeti yönetimi altında bulunan 
Doğu Türkistan’da insan hakları 
ihlalleri hayatın tüm alanlarında 
varlığını artırarak devam ettir-
mektedir.

Çin Hükümeti, özellikle bölgede 
yaşayan yerleşik halktan kurtul-
mak için uygulamaya koyduğu ve 
2018 yılında uydu görüntüleri ve 
tanıklıklarla ispatlandıktan sonra 
kabul ettiği “toplama kampları-
nı” suçu ve suçluyu gizlemek su-
retiyle “meslek edindirme kursu” 
olarak dünyaya kabul ettirmeye 
çalışmakta, bu şekilde Doğu Tür-
kistanlıları terörizm, ayrımcılık ve 
aşırılıktan arındıracağını iddia et-
mektedir.

Esasında bu kamplarda insanlığa 
karşı suç kategorisinde sayılan 
suçlar işlenmekte olup kamplar-
da kalan birçok insandan tekrar 
haber alınamamaktadır.

Bir millet tamamen inkâr edil-

mekte, ibadet özgürlüğü yok 
sayılmakta, Türkçe isimler ve ya-
zılar yasaklanmakta, Doğu Tür-
kistan bölgesine kasten Sincan 
adı verilmektedir. Bu uygulama-
lar ile millet bilinci yok edilmeye 
çalışılmaktadır. Bahse konu böl-
genin kadim bir Çin toprağı oldu-
ğu iddia edilerek bölgenin tarihi 
ve değerleri yok sayılmaktadır.

21. yüzyılda; yani özgürlüğün 
dillere destan haline geldiği bu 
çağda, çağdışı bu kısıtlamaları 
anlamak belki zor gelebilir ama 
hepsi gerçek. Dünyanın gözünü 
kapattığı bu zulme maruz ka-
lanların yüreğinin kan ağladığı 
bir gerçek. Buradan bu yazımı 
okuyan tüm vicdan sahiplerin-
den zalimlere karşı zulme maruz 
kalanların yanında yer almalarını 
ve onlara ses olmalarını içtenlikle 
rica ediyorum. İnanıyorum ki biz 
bir gün Doğu Türkistan’da özgür-
ce kendi İstiklal marşımızı söyle-
yeceğiz, belki o gün anne baba-
mız olmayacak ama bayramlık 
kıyafetlerimizle onların mezarına 
doğru koşacağız. Ağaçlarımıza 
ve topraklarımıza özlemle sarıla-
cağız. Yeter ki bu yolda yanımız-
da olun ve bize inanın. 

Şimdi biraz Türkiye hatıralarım-
dan bahsedeyim. Türkiye’ye gel-
dikten sonra üniversite sınavına 
girdim ve İstanbul Üniversitesi’ni 
kazanarak orada okumaya baş-
ladım. Kendi doğup büyüdüğüm 
toprağımdan ve ailemden uzakta 
olmak beni ne kadar zorladıysa 
da aynı zamanda kat kat daha 
güçlendirdi. Artık büyümüştüm, 
daha doğrusu küçük yaşta bü-
yümek zorunda kalmıştım. Orda 
zulüm altında olan kardeşlerim 
için, sessiz ağlayan milyonlar-
ca Uygur halkı için büyümek ve 
dimdik ayakta durmak zorun-
daydım. Zamanla Türkiye ikinci 
bir vatanım haline geldi. Güzel 

şeyler de oldu, hayatıma bir süre 
güzel insanlar girdi ve bana yal-
nız olmadığımı benim onların 
ailesinin bir parçası olduğumu 
söylediler. Allah hepsinden razı 
olsun! Tabii bunların yanında 
maddi ve manevi açıdan karşılaş-
tığım sorunlar da fazlasıyla oldu. 
Ailesinden uzak kalan birçok 
Doğu Türkistanlı insan psikolojik 
sorunlar yaşamaya başladı bu-
nun yanı sıra okul harçlığı ödeye-
bilmek için çalışmak isteyen ama 
iş izni olmadığı için çalışamayan 
ve okuldan ayrılmak zorunda ka-
lan arkadaşlarımız da oldu. Bu en 
acı verici olanıydı, çünkü onlar 
yaşayabilmek için hayallerinden 
vazgeçmek zorunda kalmıştı. 
Öyle böyle hepimiz bir şekilde 
alışmaya başladık ve kendi yolla-
rımızı çizdik. Türk halkıyla kültür 
açısından benzer olmamız bizim 
en avantajlı noktamızdı.

Tüm bu acı olayların yanında bir 
de pandemi süreci başladı. Bu 
süreç herkesi zorlayan sancılı 
bir süreç oldu. Bu süreci iyi de-
ğerlendirebilmek için internet-
ten aramalar yaptım ve karşıma 
Akademi Beyoğlu çıktı. Burası 
bana kendimi geliştirebileceğim 
birçok fırsat sundu. Grafik tasa-
rım, fotoğrafçılık, haber yazım 
teknikleri, sunuculuk-spikerlik 
ve TV programcılığı gibi birçok 
kursa katıldım. Bugün bu yazımı 
okuyorsanız fark etmişsinizdir; 
burası aynı zamanda bana sesimi 
duyurma fırsatı da verdi. Bura-
daki müdürümüz Eşref Bey gibi 
birçok değerli hocalarım bana 
buranın benim ailem olduğu-
nu hissettirdi. Hepsi her fırsatta 
Doğu Türkistan’ın sesini duyur-
mak adına elinden gelen her şeyi 
yapacağını söylediler. Bu vesile 
ile hepsine gönülden teşekkür-
lerimi iletiyorum. Bize bu geniş 
çaplı eğitim fırsatını veren yetki-
lilere de içten şükranlarımı sunu-
yorum.
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DİNİN YILDIZI, HEZÂRFEN OKYAY
Gül alırlar gül satarlar
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar

Çarşı pazar güldür gül
“Yunus öldü diye salâ verirler

Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez”

Eline geçen kitaplardaki eski 
ciltlerin güzelliği Okyay’ı mücel-
litliğe sevk eder. Mücellitlik mes-
leğinde de kendini geliştirir ve 
yaptığı ciltlerden kazandığı 400 
lira ile Şeyh Hamdullah’ın II. 
Bayezid için yazdığı Kur’an-ı 
Kerîm mushafını satın alıp kendi 
koleksiyonuna dahil eder. Bu 
mushaf ve Okyay koleksiyonu-
nun pek çok parçası şimdi Top-
kapı Sarayı Müzesi Kütüphane-
si’nde sergileniyor.

Meşhur tekkelerden olan Özbek-
ler Tekkesi’nin şeyhi Edhem 
Efendi’den ebru sanatının ince-
liklerini, kağıt kullanımı ile ilgili 
birçok bilgiyi ve biraz da maran-
gozluğu öğrenir. Şeyh Edhem 
Efendi bir sene sonra vefat etse 
de Necmeddin Okyay ebru sana-
tına kendi gayretleriyle devam 
eder. 

On parmağında ondan fazla 
marifet bulunan Necmettin 
Okyay, gül yetiştiricisi olarak da 
anılır. Dünyayı teşrif ettiği Üskü-
dar Toygartepe’deki dört 
dönümlük bahçesinin bir kısmını 
gül yetiştirmek için ayırır ve bu 
bölümde 400 çeşit gül yetiştirir.

1948 yılında resmi işlerinden 
emekli olan Necmettin Okyay, 
bundan sonra evinde talebelerle 
birlikte sanat ve zanaat işlerine 
devam eder. Okyay’ın evi adeta 
kültür-sanat evine döner; birçok 
sanatkâr, alim ve arif zatların 
uğrak yeri olur. İslam alimi 
Muhammed Hamidullah her 
İstanbul’a gelişinde mutlaka 
Okyay’ın evine uğramış ve onun 
için “bakıyyetü’s-sâlihîn” yani 
“salih kimselerden gelen kimse” 
diyerek iltifat etmiştir.

Hat sanatındaki muva�akiyetle-
rinden dolayı “Şeyhü’l-hattatîn” 
olarak zikredilen Necmettin 
Okyay’a “Hezârfen” ünvanı da 
verilir. Hezârfen, pek çok ilim 
dalında uzmanlaşmış kimselere 
denilir.

Özel hayatı hakkında detaylı 
bilgi bulunmayan Hezârfen Nec-
mettin Okyay’ın Nebih Okyay; 
Sami Okyay; Sacid Okyay isimle-
rinde dünyaya üç güzel insan 
kazandırdığı bilinir. 

5 Ocak 1976’da Hakk’a vasıl olan 
Hezârfen Necmettin Okyay, 40 
yıl boyunca imamlık yaptığı, 
emek verdiği Valide-i Cedîd 
Camii’nde cenaze namazı kılına-
rak Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnedilir.

Talebe Necmeddin 
Hafızlık Yolunda

“Okyay” Soyadı 
Kemankeşlikten Geliyor

Gül Gibi Zarif Adam

  Osmanlı eğitim sisteminde 
çocukların 4 yaşında eğitime 
başlaması sebebiyle Necmeddin 
Okyay da ilk eğitimine Karagazi 
mahalle mektebinde başlar ve 
sonrasında Kur’an-ı Kerîm’i 
hıfzetmek için Ravza-i Terakkî 
Mektebi’nde Kasapzâde Hâfız 
Mehmed Efendi’nin önünde 
diz çöker. Tahsili devam eder-
ken hocası Mehmed Efendi 

vefat eder ve Hâfız Şükrü 
Efendi gözetiminde hafızlı-

ğını sürdürür.

Azimli ve istikrarlı bir talebe olan 
Necmeddin Okyay aynı mekte-
bin hat hocası Hasan Talat Bey 
ile rik‘a, divanî, celî divanî yazıla-
rını meşkeder ve icazetini alır. 
Talat Bey, öğrencisi Necmed-
din’in elinden tutar ve Nuruos-
maniye Medresesi’ne götürerek 
Hattat Filibeli Hacı  Ârif Efen-
di’ye emanet eder. Hat derslerini 
Üsküdar İdâdîsi’ne devam ettiği 
için bırakmak zorunda kalan 
Okyay, bu sefer ebru sanatına 
yönelir.  

“Üsküdar'ın Toygartepesi'ndeki 
evimizde 19 Rebiülevvel 1300'de 
doğdum. Artık milâdîsini siz 
hesap edin evlâdım (29 Ocak 
1883). ‘Sait Paşa İmamı’ diye 
maruf, Mecazib-i İlâhiyeden olan 
Rıza Efendi bizim kapı karşı 
komşumuz imiş. Ben doğmadan 
dört ay evvel, hiç gelmediği 
halde, kapımızı çalıp babama: 
‘Bir oğlun olacak, ismini Nec-
meddin (dinin yıldızı) koy!’ 
demiş. O gece, peder de, rüya-
sında, yatak odasının penceresi-
ne bir kuyruklu yıldız konduğunu 
görünce, doğduğumda ismimi
Necmeddin koymuşlar” 

  İstanbul’un en nezih mekanla-
rından, kutlu komutan öncülü-
ğünde gerçekleşen büyük fethe 
şahit olmuş Üsküdar’da 1883 
yılında, Mahkeme-i Şer’iyye Baş-
katibi bir babanın oğlu olarak 
dünyaya gözlerini açar Mehmet 
Necmeddin Okyay. Annesi 
Binnaz Hanım ise tam bir 
Osmanlı hanımıdır.   Necmeddin 
Okyay, kendi doğum hikayesini ve 
isminin konulmasını şu sözlerle 
ifade eder:

İlim öğrenmeye adanan bir hayat 
süren Necmettin Okyay, İslam 
Peygamberi Hazreti Muham-
med’in (sav) ok kullanma sünne-
tini de yerine getirmek ister. Bu 
sebeple Sultan Abdülaziz’in 
Okçubaşısı Seyfeddin Bey’den 
dersler alarak kemankeş olur. Bu 
sebepledir ki soyadı kanunu 
çıkınca “Okyay” soy ismini almış-
tır.  

Hâfız Necmettin, okuyuşunu 
kemale erdirmek niyetiyle de 
aşere ve takrîb derslerini Ahmed 
Nazîf Efendi’den okur ve icazeti-
ni alır. Başkâtipliğin yanında Vali-
de-i Cedîd Camii ikinci imamlığı 
vazifesini sürdüren babası 
Abdünnebî Efendi vefat edince 
kendisi bu göreve tayin edilir. 
Daha sonra birinci imamlığa yük-
selen Necmettin Okyay, Üskü-
dar’ın en güzide camilerinden 
olan Valide-i Cedîd’de 40 sene 
bu vazifeyi idame ettirir.

Eren Haklı

Portre
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Ömer, protez ayağı yapıldıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini 
anlattı. Üniversiteyi okuduktan sonra Japonya havaalanında 
görev yapmaya başladığını söyledi. Cengiz Bey ise kampı bitir-
dikten sonra Ömer’in evine gitti. Ömer’in ailesi ile tanıştı. 
Ömer’in oğlunun isminin Cengiz olduğunu öğrendi ve Cengiz 
Bey hayatının en mutlu gününü yaşadı…

Bu hikâye 90’lı yıllarda gerçek hayatta yaşanmış bir hikayedir.

90’lı yıllarda yaşayan bir 
ailenin 9 yaşındaki çocuğu 
Ahmet, o zamanlar fiyatı 
normal bir memur için çok 
fazla olan bir spor ayakkabı 
almak için ailesini çok zorlu-
yordu. Babası Ahmet’e 
ayakkabıyı almayı çok isti-
yordu fakat bütçesi yetme-
diğinden dolayı almaya 
gücü yetmiyordu. En sonun-
da Ahmet’in uzun diretmele-
ri sonucunda babası ailenin 
günlük harcamalarından 
kısmaya başlayıp Ahmet’in 
ayakkabısı için para biriktir-
di. 

Bir gün oğluna “Haydi 
Ahmet gel, bugün istediğin 
ayakkabıyı almaya gidece-
ğiz” dedi. Ahmet sevinçten 
havalara uçuyordu. 

Sonra baba oğul ayakkabıyı 
almaya giderken yolun 
kenarında tartısıyla otur-
muş, insanların kilolarını 
ölçerek para kazanan bir 
genci gördüler. 

Babası Cengiz, Ahmet’e “Gel 
de kendimizi bir tartalım” 
dedi. Ahmet, “Bizim evimiz-
de zaten tartı var, neden 
burada tartılıyoruz?” deyin-
ce, babası “O gencin 
durumu iyi olmadığı için ona 
yardımcı olmamız gereki-
yor” dedi. Sonrasında ise 
kendilerini tartarlarken 
gencin ayaklarını kapatan 
bir çarşafın rüzgârın esme-
siyle uçup gitmesiyle o 
gencin ayaklarının olmadığı-
nı gördüler…

Tartıldıktan sonra Ahmet 
huzursuz bir tavırla yola 

devam ederken bir anda 
durup babasına, “Baba ben 
ayakkabıyı almaktan vaz-
geçtim” dedi. Babası şaşıra-
rak, “Oğlum sen bunca 
zamandır bu ayakkabıyı 
sana almam için çok dil 
döktün. Şimdi neden vaz-
geçtin?” dedi. Ahmet kısa 
bir süre uzaklara daldıktan 
sonra babasına, “Benim spor 
ayakkabı giyecek ayaklarım 
var ama onun ayakkabı giye-
cek ayakları bile yok” dedi. 
Ve spor ayakkabı için ayrılan 
parayı o gence verilmesini 
istedi.

Babası Cengiz, oğlu Ah-
met’in bu hareketinden 
dolayı gurur duyarak parayı 
o gence vermek için tekrar 
gencin yanına gitti. Gencin 
isminin Ömer olduğunu, 
bebekken ayaklarını bir has-
talıktan dolayı kaybettiğini 
ve babasının vefat ettiğini 
öğrendiler. Ömer hem anne-
sine hem de eve bakmak için 
bu şekilde para kazanıp aynı 
zamanda da okulda okuyor-
du…

Birkaç gün sonra mühendis 
olan Cengiz Bey hem Ömer’i 
utandırmamak için hem de 
yardımlarını rahat bir şekilde 
yapabilmek için Ömer’in 
evde olmadığı bir vakitte 
evine gidip, annesiyle görüş-
tü ve bir dernekten geldikle-
rini söyleyip, onlara yardım 
yapacaklarını söyledi. Ve bir 
miktar nakit yardımında 
bulunduktan sonra aynı ay 
içerisinde Cengiz Bey 
Ömer’e protez bacak tasar-
layıp Ömer’in ayağını kulla-
nabilir hale getirdi.

“O Adamı Aramayın”
Yıllar geçti, 2015 yılına 
geldik. İzci lideri olan Cengiz 
Bey, Japonya’da “jamboree” 
adıyla düzenlenen uluslara-
rası bir kampa çağrıldı. 
Havaalanına indiği zaman 
orada çalışan personeller bir 
problemin olduğunu söyle-
diler ve odaya geçip üstünü 
aramaya koyuldular. Tam da 
o anda güvenlik müdürü 
odasından çıktı ve “O adamı 
aramayın” dedi. Cengiz Bey 
şaşkınlık içinde müdüre 
bakarken, müdürün ağzın-
dan şu kelimeler döküldü, 
“Bir zamanlar kaldırım taşı 
üstünde oturmuş ay sonunu 
nasıl getireceğim diye kara 
kara düşünürken, siz tartıl-
maya gelmiştiniz. Siz o tartı-
ya çıktıktan sonra benim 
hayatım değişti. Evimize 
çeşitli yardımlar yaptınız, 
Ayağım yoktu bana ayak 
tasarladınız. Ben sizin hakkı-
nızı nasıl öderim?” diyerek 
Cengiz Bey’e sarıldı. Cengiz 
Bey, olanları inanamıyordu. 

Ömer, protez ayağı yapıldık-
tan sonra hayatının nasıl 
değiştiğini anlattı. Üniversi-
teyi okuduktan sonra 
Japonya havaalanında 
görev yapmaya başladığını 
söyledi. Cengiz Bey ise 
kampı bitirdikten sonra 
Ömer’in evine gitti. Ömer’in 
ailesi ile tanıştı. Ömer’in 
oğlunun isminin Cengiz 
olduğunu öğrendi ve Cengiz 
Bey hayatının en mutlu 
gününü yaşadı…

Ben Sizin Hakkınızı
Nasıl Öderim?

Selman Fargali
Hiç Unutmam
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KOLAY SAĞLIKKOLAY SAĞLIK
İlk Yardımın ABC’s� 
Olur mu?
İlk yardımda ABC’nin airway 
(hava yolu), breathing (nefes 
alma) ve circulation (dolaşım) 
anlamlarına geldiğini öğrendi-
ğimde çok şaşırmıştım. 

Peki ilk yardımın ABC’si nasıl 
oluyor?

A harfi, airway (hava yolu) 
demek. Burada hastanın solunum 
yolu açık olmalıdır yoksa Allah 
göstermesin hasta birkaç dakika 
içinde boğulabilir. Bunu engelle-
mek için hastaya trakeostomi 
yapılmalıdır. Trakeostomi, boğa-
zın ön kısmından kesilerek açılan 
solunum yoludur. ABC’deki B 
harfi ise breathing (nefes alma) 
demektir. Hasta yeterli derecede 
nefes almalı ve akciğerler 
karbondioksit atıp oksijen alabil-
melidir. Eğer A ve B yerine getiril-
diyse C harfimiz, yani circulation 
(dolaşım) devreye girer. Bu 
aşamada kan dolaşımı stabil hale 
getirilirilirken, hastanın kalbi ve 
kan basıncı da sürekli kontrol 
altında tutulur. 

İlg�nç Ama Sakız Ç�ğnemen�n Faydaları
Her gün çiğnediğimiz sakızın faydaları olabileceğini hiç düşünmüş 
müydünüz? O zaman sizlerle sakızın bazı faydalarını paylaşalım…

Neredeyse her insan hayatı boyunca en az 1 kere sakız çiğnemiştir. 
Ama muhtemelen bunun bir faydası olduğunu düşünenimiz çok 
azdır… Araştırmalara göre sakızın kilo kontrolüne yardımcı olduğu, 
iştahı azalttığı, daha az yemek yemeye neden olduğu, konsantras-
yonu artırdığı, stresi azalttığı, ağız ve diş sağlığını desteklediği tespit 
edilmiştir. Ne kadar da faydalı bir şey değil mi? 
D�şler�m�z B�z� Şaşırtab�l�r
Hepimizin bildiği gibi dişlerimiz vücudumuzun vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Ancak maalesef bu önemli parçamıza gereken hassasiye-
ti göstermiyoruz. Ve muhtemelen birazdan paylaşacağım şu bilgileri 
de bilmiyoruz…

Diş minesi, insan vücudundaki en sert madde. İnanması güç ama 
üzerine gelen yaklaşık 300 kg yüke kırılmadan direnebiliyor. Ancak 
şişe kapağı açmak ve sert kabuklu yemişleri kırmak için dişlerimizi 
kullanmak asla yapmamamız gereken eylemler. Bu, ne kadar sağlam 
olsa da dişlerimize zarar verebilir. Ayrıca hepimizin diş izi aynı 
parmak izi gibi farklıdır ve dişler doğmadan önce oluşmaya başlar. 
Ve çıkarken ağrısıyla meşhur 20’lik dişleri insanların yüzde 35’inde 
görülmez.

Soğuk Havalarda
Dudaklarımız Neden 
Kurur?
Soğuk havalarda, özellikle de kış ayla-
rında kuruyan ve çatlayan dudaklar hem 
kötü bir görüntüye hem de acıya neden 
olur. Peki dudaklarımızın bu şekilde kuruma-
ması ve çatlamaması için hangi yanlışları yap-
mamalıyız?

• Çok soğuk ve rüzgârlı havalarda dudakları-
mızı açıkta bırakmak: Soğuk havalarda 
dudaklarımızın kurumasının en önemli sebep-
lerinden biri soğuk ve rüzgârdır. Bu sebeple 
dışarı çıkarken atkı veya benzeri bir şeyle sara-
rak ağzımızı kapatarak sert havanın olumsuz 
etkilerinden korunmalıyız. 

• Ağızdan nefes almak: Burnumuz tıkandı-
ğında ağzımızdan nefes alma ihtiyacı duyabili-
riz. Ancak ağızdan nefes almak dudaklarımızın 
kurumasına neden olacaktır. 

• Yanlış diş macunu tercihi: Dişlerimizi her 
gün düzenli olarak fırçalamak ağız ve beden 
hijyeni açısından şarttır. Ancak diş macununun 
dudaklarımızı tahriş edip etmediğine dikkat 
etmemiz gerekir. Eğer mevcut diş macunu 
böyle bir tahrişe neden oluyorsa yenilemekte 
fayda var.

Aşırı Uykunun (H�persomn�a)
Zararları
Canlılar için hayati bir ihtiyaç olan uyku vazge-
çilmezimiz. Peki uykuya fazla dalarsak hayatı-
mızda ne gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir?
Aşırı uyku isteği olarak tanımlanan hipersom-
nia, ana uyku evresi 7 saat ve fazla sürmesine 
karşın, aynı gün içinde tekrar eden uyku evre-
leri oluşumu ya da birden uykuya dalma hâli-
dir. Hipersomnia depresyon riskini artırır, obe-
ziteye ve baş ağrısına neden olur, kalp hasta-
lıklarına yol açar, sırt ve bel ağrılarına neden 
olur. Eee boşuna dememişler, “Her şeyin fazla-
sı zarar…”

Açık Havada Olmanın 
Sağlığa 3 Faydası
Okulda, evde, iş yerimizde genel-
de kapalı ortamlarda vakit geçiri-
riz. Bu durumdan ötürü açık 
havada olmanın farklı bir 
güzelliği olur bizim için, nefesimiz 
açılır. Ve gerçekten de açık 
havanın çok önemli faydaları 
vardır:

• D vitamini depolarımızı doldu-
rur:  D vitaminini cildimiz 
aracılığıyla güneşten alırız ve D 
vitamini, bağışıklık sistemini 
koruyan en önemli vitaminlerden 
biridir. D vitamini depomuz dolu 
olduğunda depresyon, kanser, 
kalp krizi, inme gibi pek çok ciddi 
hastalığın da önüne geçmiş 
oluruz.

• Modumuz yükselir:  Işığın 
insanların ruh halini iyileştiren bir 
etkiye sahip olduğu bilimsel 
araştırmalarca kanıtlanmıştır. 
Ayrıca bulunduğumuz mekân ne 
kadar güneş alırsa alsın, dışarda 
alınan gün ışığı daha etkili 
olacaktır. İngiltere Essex Üniver-
sitesi’nin bir araştırmasına göre, 
doğada yapılan 5 dakikalık bir 
egzersiz bedenimize çok iyi 
gelecektir.

• Konsantrasyonumuzu gelişti-
rir: Araştırmacı Richard Louv’un 
yaptığımı bir araştırmaya göre 
hiperaktivite ve dikkat eksikliği 
yaşayan çocukların doğada vakit 
geçirmesi sonucu konsantra-
syonlarının artabileceğini ortaya 
çıkmıştır. Yani siz veya bir 
yakınınız konsantrasyon eksiliği 
yaşıyorsa, doğada daha fazla 
vakit geçirmeli…

Sena Azak
Sağlık
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Sena Nur Gürer
Sinema
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Farkl ı  Yönler i  i le
Eşsiz Lezzetlerimiz
Bilindiği üzere Türkiye gerek 
coğrafi konumuyla gerek kültürel 
açıdan köprü görevini üstlenmesi 
sebebiyle çok zengin bir ülkedir. 
Bu çok çeşitlilik, farklı kültür, farklı 
etnik kökenler ülkemizin yemek 
kültürüne de yansımış ve bize 
bambaşka lezzetlerin kapısını 
açmıştır. Osmanlı Dönemi’nde 
bağlantımızın olduğu diğer bölge-
lerle yapmış olduğumuz ticaretle 
beraber Türk yemekleri tıpkı bir 
keşif gibi yayılmış ve eşsiz lezzetle-
rimizin tadı hem Orta Doğu'ya 
hem Balkanlar'a ulaşmıştır. Muhak-
kak ki giden lezzetlerimiz kadar 
bize dönen yeni gelen ve dönüşüp 
gelen de birçok lezzet bulunmak-
tadır.
Tüm bunların yanında Türkiye öyle 
zengin bir ülke ki kendi içindeki 
yedi farklı bölgede dahi zenginlik-
leri saymakla bitmez. Marmara 

Bölgesi’nde öğrendiğimiz bir 
yemeği İç Anadolu'da bambaşka 
bir lezzet olarak tanımamız müm-
kündür.
Bu farklı bölgelerde insanlarımızın 
kültürü ile yaşayan yemeklerimiz 
bizlere hem miras niteliğini 

taşımakta hem de dünya üzerinde 
yemek kültürünü en iyi şekilde 
temsil etmektedir.
Öncelikle bu kültürü yaşatan Ana-
dolu’muzun evlatlarına ve annele-
rine teşekkür ederek ardından da 
bu zenginliğimize dikkat çekerek 
birkaç incelemede bulunalım.

KEŞKEK
Ana maddesi buğday ve et olan 
geleneksel bir yemeğimizdir. 
Keşkek, Anadolu’da düğün yemeği 
olarak anılır. Genel olarak Batı Ana-
dolu, Trakya, Doğu Anadolu Bölge-
si, Karadeniz ve Orta Anadolu’da 
yaygındır.
Şuhud Keşkeği: Afyonkarahisar’da 
meşhurdur. Yörede yetişen göce ve 
nohut ile yapılır. Bu keşkeğin 
patenti de mevcuttur.
Merzifon Keşkeği: Merzifon Keşke-

ğini diğer keşkeklerden ayıran en 
belirgin özelliği ezilerek lapa haline 
getirilmesidir. Tereyağlı salça sosla 
ikram edilmesiyle ön plana çıkar.
Dedebağ Keşkeği: Bir diğer adı 
Karacasu Keşkeği olan Dedebağ 
Keşkeği, Dedebağ Yaylası’nda 

tarihi bir kişiliğe addedilerek yapı-
lır.,
Adapazarı Dartılı Keşkek: Bu keşkek 
tavuk etiyle yapılır. Adapazarı 
yöresine özgüdür.

İÇLİ KÖFTE
Esas adı Kibbe olan içli köfte Arap 
mutfağına ait bir yemektir. Türki-
ye’de ise daha çok Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu’da tüketil-
mektedir. Hamurlu bir yiyecek olan 
içli köftenin dışı un ve bulgurdan, 
içi ise isteğe göre patates ve 
kıymadan oluşmaktadır. Bölgelere 
göre yapılışında farklılık olan içli 
köftenin bazı şehirlerde iç dolgusu 
daha kavrulmuş ve çeşitli baharat-
lar kullanılarak yapılırken bazı 
şehirlerde ise etsiz ve ceviz konula-
rak tüketilmesi tercih edilebilir. 
Tüketilme biçimi ise yine isteğe 
göre haşlanarak ve yoğurtlu sarım-
sakla olabildiği gibi kızartılarak da 
kullanılabilir.

PATLICAN
Ülkemizin birçok yerinde severek 
yemeğini yediğimiz patlıcanı ince-
leyelim. Hem yemeği hem reçeli 
hem turşusu yapılan patlıcan hangi 
yörede, nasıl soframıza ulaşıyor?
Patlıcan Turşusu: Trakya, Çanakkale 
bölgelerinde kışlık hazırlıklar 
arasında yer alan bu turşu 'dolma 
patlıcan turşusu' adıyla da 
anılmakta ve sofralarımıza taşın-
maktadır.
Patlıcan Reçeli: Anadolu, Akdeniz, 
Iğdır çevresiyle birlikte patlıcan 
reçeli, özellikle Akdeniz Bölgesi’n-
de tercih edilir. Yöresel olmakla 

birlikte bize patlıcanı tatlı yeme 
imkanı sunar.
Patlıcan Kebabı: Şanlıurfa, Gazian-
tep, Adıyaman illerinde patlıcanı 
bayılarak yiyeceğimiz bir lezzet 
olarak görüyoruz. Patlıcan kebabı, 
bu yöreye ait olmakla birlikte yaz 
aylarının eşsiz lezzeti de olmakta-
dır.

PEKMEZ
Pekmez, çeşitli tarım ürünlerinin 
ezilip kaynatılmasıyla elde edilen 
tatlı bir şuruptur.
Üzüm Pekmezi: Üzümden elde 
edilen bu pekmez Ege, Marmara, 
Trakya gibi bölgelerde sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Nevşehir ve 
Niğde pancarından elde edilir. 
Kırklareli, Amasya gibi illerimizde 
meşhurdur. 
Kana kolay karışır ve halsizliğe 
birebir şifadır. Kemik erimesi, öksü-
rük, iştahsızlık, halsizlik, zayıflık 
gibi rahatsızlıklarda bir numaralı 
tavsiyedir. Cilde böbreğe tansiyo-
na dahi etkisi görülen mucizevi bir 
şuruptur.

TARHANA
Büyük bir bölümü yoğurttan 
oluşan tarhananın ana malzemele-
ri; kurutulmuş nane, buğday unu, 
kurutulmuş kırmızı biber, yeşil 
biberden oluşur. Türkiye’de çeşitli 
illerde kullanılan tarhana daha çok 
Uşak, Edirne, Afyon, Malatya ve 
Kahramanmaraş illerinde ünlüdür. 
Yapılışı illere göre farklılık göster-
mektedir.
Uşak Tarhanası: Yukarıda belirttiği-

miz malzemelerin karışımı ile 
hazırlanan hamur 20 gün bez 
üzerinde serili şekilde gölgede 
kurutularak yapılan tarhana çeşidi-
dir. Uşak tarhanası en meşhur 
tarhanalardan biridir ve patent 
sahibidir.
Malatya Tarhanası: Üç gün ekşimesi 
ve mayalanması için bekletilir. Son-
rasında kurumaya bırakılır. Koruma 
ve muhafazası bez çuvallarda 
sağlanır.
Maraş Tarhanası: Dövme ve yoğurt-
tan yapılan Maraş Tarhanası, 
yapımı ve tüketimi açısından diğer 
tarhanalardan farklıdır. Tercihe 
göre çerez, çorba halinde, yağda 
kızartılarak tüketilebilir. 
  Bu tarhanaya daha çok tadından 
dolayı “Ekşi Tarhana” denilir. En 
önemli özelliği meyvelerin püre 
haline getirilip pişirilmesidir. Pişir-
me aşamasından sonra ilave edilen 
buğday unu asıl tarhanayı oluştu-
rur.

PEYNİR
Peynir Tatlısı: Marmara Bölgesi’nde 
(Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ) 
doğmuş bu tatlının bir diğer adı da 
‘hoşmerim’dir. Esasında kahvaltı 
sofralarında görmeye alışık oldu-
ğumuz peyniri buralarda tatlı 
olarak soframızda görmemiz 
mümkündür.
Kuymak: Karadeniz Bölgesi’nin 
vazgeçilmez lezzeti olan Kuymak, 
ana maddesi peynir olan bir ürün  
olarak mutfağımızı süslemektedir.

LAZBÖREĞİ
Börek olarak adlandırılsa da aslın-
da Karadeniz mutfağına ait bir 
tatlıdır. Daha çok özel günlerde 
tüketilse de yaygın bir yiyecek 
türüdür. Genel olarak Karadeniz’in 
doğu illerinde bilhassa Trabzon’da 
meşhurdur. Laz böreği deyince 
akla “Hopa Laz Böreği” gelir. 
Patentli olan bu laz böreği kendisi-
ne has hazırlanan muhallebi ile 
elde edilir. Balkanlar’da ise “Sütlü 
Börek” adıyla yufka yerine irmik 
lapası kullanılarak yapılır.

DOMATES
Domates Reçeli: Bozcaada ile 
özdeşleşmiş olan bu reçel, doma-
tesi tatlı bir lezzet olarak soframıza 
sunar.
Biber Salçası: Ülkemizin güney 
illerinde ve doğusunda yemeklere 
katılması için yapılan bu salçalar 
sofralarımıza acı tadıyla ve katı 
kıvamıyla ulaşmaktadır.
Domates Salçası: Ülkemizin batı-
sında biber salçasına nazaran daha 
tatlı ve acısız bir lezzet olarak 
ortaya çıkar. Bu salçayı kahvaltı 
sofralarında dahi görmek müm-
kündür.
Verdiğimiz bu üç örnekte gördü-
ğümüz üzere yenilen herhangi bir 
şeyi sadece yemeklerimizde tuzlu 
olarak değil tatlı, ekşi ve daha 
birçok şekilde sofralarımızda 
görmekteyiz.

Beyza Nur Gelir
Yemek
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Rabia Şenol
Kitap
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Mûsîkar:
Mûsikî kelimesi, Arapçadan dilimize yerleşen 
ve “müzik sanatı”nı karşılayan bir tabirdir. Bu 
güzel kelimenin çıkış noktası ise “mûsîkar”dan 
gelmektedir. “MûsîkaMûsîkar” rüzgar estikçe gagasındaki 
deliklerden türlü türlü sesin çıktığına inanılan 
efsanevi bir kuşun ismidir. Zannımızca o kadar 
güzel ses çıkarıyordu ki zamanla sanatın en nadide 
kolunu oluşturan müzik sanatına kaynaklık etmiştir.

Çitlembik:
Menengiç ismiyle de bilinen ve genellikle Akdeniz 
bölgesinde yetişen, oldukça dayanıklı bir ağaç 
türüdür. Fakat bu ağaçta asıl dikkat çekici olan 
Haziran ayında vermeye başladığı meyvesidir. 70 
farklı türü olan ağacın meyvesi, genel itibariyle 
yeşilden kahverengiye döner. Rengi, boyutunun 
küçük olması ve sevimli görünmesi dolayısıyla ufak 
tefek, esmer ve sevimli kadınlar için kullanılan bir 
tabir haline gelmiştir. 

Meftûn: 
Dilimize  Arapçadan  gelen  bu kelime tfn kökünden  
türemiştir. Kelimeyi  ilk  duyduğumuzda mana 
itibariyle aşkla münasebeti gelir aklımıza. Öyle ki 
doğrudur da; birine gönül vermiş, tutkun, vurgun, 
hayran olmuş, şaşmış anlamlarını taşır. Fakat kelime 
ne kadar masum görünse de fitneye düşmüş, 
sihirlenmiş anlamlarını da taşımaktadır o minik 
bünyesinde. Sanıyoruz ki bu mana, birini haddinden 
fazla sevmenin kişiyi fitneye düşüreceği inancından 
ortaya çıkmıştır.

Serâpâ:
Farsçadan dilimize geçen bu güzelim kelime 
“baştan ayağa” anlamındadır. Farsça ser “baş” ve 
pa “ayak” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. 
Orhan Seyfi’nin şiirinde kullanıp gönlümüzde 
çiçekler açtırdığı bir mısrası: “Serâpâ güzelsin, 
hicab etme hiç.”

Nâzım:
Edebiyat camiasında sıklıkla kullanılan fakat günlük 
hayatta manasına pek dikkat etmediğimiz kelime. 
Arapça nzm kökünden gelen kelime tanzim eden, 
nizama koyan, düzenleyen anlamlarının yanında 
edebiyatta nazım haline koyan, manzume yapan 
anlamlarında da kullanılır. 
“Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da.
Hatta sevda yüzünden ölmek de…”

Gâfil:
Çevresinde olup bitenlerden habersiz, farkında 
olmayan, gözü bağlı demektir. Dilimize Arapçadan 
geçen kelimeyi “aymaz” kelimesiyle karşılarız. 
Gaflet kelimesiyle akraba olan kelimemiz ihtiyatsız, 
dalgın, tembel anlamlarında da kullanılır.

Kelimelerin büyülü olduğu bir gerçektir. 
O deryaya bir kez daldığımızda sanki 
bambaşka bir aleme giriş yapmış ve onun 
büyüsüne kendimizi kaptırmışızdır. Kimi 
kelimeler vardır ki kalbimize ilmek ilmek 
işlenirken kimi kelimeler de yumruk olup 
boğazımızı düğümlemiştir. 

Şairin mısralarında bahsettiği; “kelimeler, 
bazısı tüyden bazısı demir” dediği yerde 
tüyden diye tabir ettiği, kalbimize şifa 
niyetindeki bazı kelimeleri derledik. Keyifli 
okumalar dileriz.

ŞAŞIRTAN KELİMELER

 Nazmiye Yanık
Sözlük
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