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Değerli okuyucularımız,

Eğitimciler için en değerli ve mutluluk verici za-
man, kazandırdıkları bilgi ve becerilerin, bir ürü-
ne, davranışa ya da başarıya dönüşmüş olarak 
görülebildiği zamanlardır. 

Bu nedenle elinizde tuttuğunuz dergi bizim için 
çok değerli. Dergiyi gazetecilik eğitimlerini yarı-
layan 11. sınıf öğrencilerimiz hazırladı.  Bu dergi 

bütün yıl boyunca öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların bir özeti olarak da 
düşünülebilir. 

Okulumuz, iletişim eğitiminde bir marka olmayı hedeflemiş ve bu amaç 
doğrultusunda standartlarını sürekli yükselterek ülkemizin en çok tercih 
edilen meslek liseleri arasında yer almayı başarmıştır. 

Marka olma iddiamızı ve bu yolda geldiğimiz noktayı görünür hale ge-
tirmeye büyük önem vermeliyiz. Çünkü günümüzde çalışmak, üretmek 
kadar;  yapılanları iyi sunabilmek, görünür hale getirebilmek de başarı 
kriterleri arasında önemli bir yere geldi. Ayrıca derginin içeriğinin ve mi-
zanpajının tamamen öğrencilerimiz tarafından oluşturulmuş olmasının da 
bizim için önemli ve mutluluk verici olduğunu vurgulamak isterim. 

Okulumuzda yürütülen deprem güçlendirme çalışması nedeniyle her za-
mankinden daha kısıtlı olan imkanlara rağmen dergiyi yayına hazırlayan 
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve dergimizin baskısı konusunda des-
tek veren Doğan Ofset’e teşekkür ediyorum.

Keyifle okumanız dileğiyle… 

OKUL MÜDÜRÜ
MEHMET HAKAN NAZLI
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“Uzun soluklu yolculuğumuzda attığımız ilk adım”

Dergimizin bu seneki sayısında sizlere “Merhaba” demekten büyük mutlu-
luk duyuyoruz...

Elinizdeki sayıda yer alan yazılar, okulumuz 11/A Gazetecilik sınıfı tarafın-
dan kaleme alınmış, ilgi ve istekle okuyacağınızı umduğumuz yazılardır. 
Doğanay, bizleri sektöre hazırlayacak önemli bir basamak ve biz de bu 
fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Şunu belirtmeliyiz 
çoşkulu bir heyecanla yayımladığımız bu yılki sayı, bizim ilk tecrübemiz. 
Hatamız olduysa hoşgörünüze sığınıyoruz.

Birbirinden değerli yazılarımız arasından kapak konusu olan “Bir İstan-
bul Masalı”yla, güzel İstanbul’umuzu asırlık tarihiyle ele aldık. Bu sayıda 
Kadıköy’ün Gezgin Boğası, her döneminde farklı olaylara şahit olmuş Ga-
lata Kulesi ve Kız Kulesi’nin efsaneleriyle muhteşem bir yolculuğa çıkarıyo-
ruz sizleri... Buram buram tarih kokan Safranbolu ve Ohrid sokaklarından, 
Türk Sinemasının 100. Yılı ve edebiyatımızın güçlü çınarı Adnan Binyazar’a 
mektuplar... Özetle tecrünesiz kalemlerin elinden çıkan bir sayıyla karşınız-
dayız. Her şey sizin gülüsemeniz için...

Bize bu yolda cesaret ve güç veren öğretmenlerimize buradan teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.

Severek okumanız dileğiyle...

Yasemin DELİ
Zeynep BİLGİN

Neslihan DEVECİ
Sevgi YURTSEVER

EDİTÖRDEN
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Okul dergimizin tarih köşesi için İstan-
bul 29 Mayıs Üniversitesi dekanı Feridun 
Emecen ile bir röportaj yaptık. Kitapları ve 
kariyeri hakkında bilgilerin yanı sıra Türk 
toplumunun içinde bulunduğu durum ve 
gençlere tavsiyelerini yansıtmaya çalıştık. 

İlk olarak ne zaman tarihe ilgi duymaya 
başladınız? Sizi bu mesleğe iten sebep-
ler nelerdi?

Tarih öğretimine 1975’te lise mezuniye-
ti sonrası başladım.4 yıllık lisans eğitimi 
sonrası 1979 da mezun oldum.Mezuniye-
timden bir yıl sonra fakültede Tarih Araştır-
maları Kütüphanesinde işe başlamam bu 
yoldaki kariyerimin ilk adımı oldu.1979’da 
doktora programına dahil olarak tarihçilik 
mesleğine giriş yaptım.Akademik anlam-
da 1981’de asistan olarak öğrenim hayatım 
başlamış oldu.

Osmanlı tarihinde ilginizi çekenler 
nelerdi?

Osmanlı tarihi bizim yakın geçmişimizi 
oluşturur.Türk tarihi içinde içinde önemli 
sıçrama dönemidir.Modern zamanları si-
yasi yapıyı etkilemiş dünya tarihini şekil-
lendirmiştir.Bu bakımdan çalışma alanımı 
Osmanlı tarihinin klasik eserleri oluşturdu.

Yazdığınız 2 kitapta Manisa’nın adı ge-
çiyor.Sizce Manisa’nın şehzade sancağı 
olmasının anlamı nedir?

Manisa benim doktora çalışma konumdu. 
Şehzadelerin idari tecrübe kazandıkları,staj 
yaptıkları bir şehirdir.Bu şehrin XVI. yüzyıl-
daki sosyal ekonomik ve siyasi yapısını or-
taya koymaya çalıştım.Manisa, İstanbul’un 
bir küçük örneği gibi idare edildi.Şehzade-
ler buranın sosyal idari yapısında önemli 
değişmelere yol açtı.
 
Osmanlı padişahları yaptıkları işler-
de tamamen İslami esasları mı örnek 
alırlar?

Osmanlı padişahlarının şahsi dünyaları ile 
devlet yönetimini karıştırmamaları lazım-

dır. Osmanlı Devleti bir İslam devleti vasfı 
gösterir fakat eski Türk geleneklerinden de 
etkilenmiştir.Hukuk sistemindeki örfi uy-
gulamalar bunu gösterir.

“Dizi ve filmleri gerçek tarih gibi 
algılama hatasına da düşmeme-
liyiz.’’
Sizce ülkemizde yapılan tarihi dizi ve 
filmlerin halka tarihi sevdirmesindeki 
etki nedir?

-Tarihi dizi ve filmler şüphesiz geniş kitle-
lerin ilgisini çekmek bakımından önemli 
rol oynadı.Bu ilginin doğru tarihi öğren-
meye kanalize edilmesi gerekir.Dizi ve 
filmleri gerçek tarih gibi algılama hatasına 
da düşmemeliyiz.

Yabancı tarih dizileri ile Türk tarih dizi-
lerini karşılaştırabilir misiniz?

Yabancı tarih dizileri daha çok paralar har-
canarak ve emek verilerek gerçekleştirilen 
yapımlardır.Gönül arzu eder ki Türkiyede 
de böyle büyük projeler gerçekleştirilsin.

Çok sayıda üniversite açılması tarih 
eğitiminin kalitesini nasıl etkiler?

Üniversitelerde sosyal bilim alanının açıl-
ması yanlış değildir.Çünkü entelektüel bi-
rikim Felsefe,Tarih ve Edebiyat okumakla 
şekillenir. Mesleki dalların bunlardan son-
ra öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Öğrenciler için sınavlarda soru çıkacak alan, bir ders olan tarih aslında hayatın kendisi. Tanıklık ettiğimiz her an, gün 
ve olaylar bir zaman sonra bir neslin karşısına tarihsel bir dönem olarak çıkar. Ve her an alanın bir tarihi vardır. Sanat 
tarihi, dinler tarihi, inkılap tarihi, medya tarihi gibi… Biz gazeteciler için ise tarih yaprakları, arşivler, söylemler, 
sözler tarihin altın sayfaları ya da karanlık devirleri bir memba niteliğinde…

TARİHİN ALTIN SAYFALARI...

DOĞUŞ TUT

FERİDUN EMECEN KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini 
tamamladıktan sonra 1979’da 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ 
Tarihi Kürsüsü’nden mezun 
oldu. 1981’de Yeniçağ Tarihi 
Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 
1985’de 16. yüzyılda Manisa ve 
yöresinin sosyal ve ekonomik 
tarihini aydınlatmaya yönelik 
doktora tezi kabul edildi. 
1987’de Yeniçağ Tarihi Anabilim 
Dalı’na yardımcı doçent olarak 
atandı. 1989’da ise doçent 
unvanını almaya hak kazanan 
Emecen 1995’de aynı anabilim 
dalında profesör kadrosuna 
atandı. 2012 Şubatında kendi 
isteğiyle emekliye ayrıldı. Halen 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde görev 
yapmaktadır.
Çalışma sahasını klasik dönem 
Osmanlı tarihi teşkil etmekte 
olup bu alanla ilgili pek çok 
araştırma ve makaleleri 
yayımlanmış bulunmaktadır. 
1994-2000 yılları İstanbul 
Üniversitesi dekan yardımcılığı, 
2006-2007’de Avrasya Enstitüsü 
Müdürlüğü yapmış olup 16 Mart 
2012 tarihi itibariyle İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi dekanlık görevini 
yürütmektedir.

RÖPORTAJ
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Gündemdeki Osmanlıca tartışmaları ko-
nusunda neler düşünüyorsunuz?

Osmanlıca öğrenmenin aydın birey açısın-
dan önemli olduğunu düşünmekteyim.
Kültürel derinlik,sosyal toplum hayatının 
dinamiklerini anlamak ve yorumlamaktan 
geçer.En azından aşinalık olması kültür bi-
rikimi açısından mühimdir.

Tarihin siyasete karıştırılması konusun-
da neler düşünüyorsunuz?

Bugün tarih algısı daha çok duyguların 
esiri olmuş duırumda.Tarih siyasi açıdan 
kullanılmaya müsait bir alandır.Fakat bu 
yanlış tarih ve algısını doğurabilir.Doğru 
tarih öğrenme toplumumuzu,sosyal yapı-
mızı anlamayı,meselelere çözüm bulma-
mızı kolaylaştırır. Sahte tarih algısı ile yola 
çıkılmaz.

Sizce Osmanlı farklı din ve mezhep-
ten insanları nasıl bir arada tutmayı 
başardı?

Osmanlı sistemini hukuk ve adalet prensibi 
şekillendirmiştir.Bu durum gayrimüslimle-
rin kendi dini inançlarını rahatça yapabil-
me imkanı tanımıştır.Osmanlı gevşek bir 
idari anlayışla problemleri rahatlıkla çö-
zebilecek hukuki ve idari sistemi geliştirip 
uygulamışlardır.

Son olarak gençlere tarih konusun-
daki tavsiyeleriniz nelerdir?

Gençlere,sıkılmadan akademik çalış-
maları doğru tarihe ulaşmaları bakı-
mından okumalarını tavsiye ederim.
Tarihçi olmayan tarihle geçinen fırsat-
çıların yalan yanlış tarih kitaplarından 
uzak durmaları doğru tarih algısının 
oluşması bakımından önemlidir. 
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AŞAMA AŞAMA ÖZÇEKİM

NURDANE ÖZ

HABER

KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER 

Selfie’nde mükemmel görünmek istiyorsan 
‘fotoğraf çek’ düğmesine basmadan önce 
kendini baştan aşağı süzmen lazım.Tabii 
ki doğrudan çektiğin ve kötü göründüğün 
bir fotoğraf dünyanın sonu değil,silersin 
gider.Ama saçını başını baştan düzeltirsen 
daha rahat bir şekilde bir sürü deneme ya-
pabilirsin.

IŞIĞA DİKKAT
Sadece selfie’de değil,ışık genel 
olarak,fotoğraflarda çok önemli bir rol 
oynar.Söz konusu selfie olunca ise öne-
mi daha da artıyor.Eğer fotoğrafı çektiğin 
ortamın aydınlatması iyi değilse fotoğraf 
yanıltıcı veya çok karanlık ve kasvetli ola-
bilir.Diğer yandan,ortamda ki bir gölgeyi 
yüzünde ki kusurları kapatmak için de kul-
lanabilirsin tabii. 

AÇI ÇALIŞMASI YAP
Birçok insan selfie çekerken açıya dikkat et-
memek gibi bir hataya düşüyor ama sen on-
lardan olma.Bazı insanlar aşağıdan,bazıları 
yukarıdan,bazılarıysa yandan fotoğraf çe-
kildiğinde daha güzel görünür.Farklı açılar 
dene ve sana uygun olanı uygula. 

KENDİNE GÜVEN
Selfie çekerken utanmanın alemi yok.Kim-
se bakmıyormuş gibi rahat takıl,değişik 
saç modelleri,farklı açılar,aksesuarlar 
ve ilginç yüz ifadeleri denemekten çe-
kinme.Keyfine bak, yaptığın işin tadını 
çıkar,kendin olmaktan korkma. 

ARKANI KONTROL ET 
İyi bir selfie’nin püf noktalarından biri 
de arka planın ferah ve temiz olması.Sen 
sen ol, kendini kaptırıp da odanda ki kir-
li çamaşır yığınının önünde selfie çeke-
yim deme sakın Selfie için,her zaman iç 
açıcı,aydınlık ortamları tercih et. 

SABİT DUR
Hepimizin bildiği ama en zor uyguladı-
ğımız ipuçlarından biri de fotoğraf çeki-
lirken kıpırdamamak.Bu,selfie çekerken 
her zamankinden daha zor çünkü az 
önce de dediğimiz gibi aynı anda fotoğ-
rafı hem çeken hem de çekilen kişi konu-
munda oluyoruz.Sen de derin bir nefes 
al,rahatlamaya çalış ve pozunu ver ! 

AYAR ÇEK
Madem elimizde akıllı telefonlar ve gü-
zelliğimize güzellik katan uygulama-
lar var,neden kullanmayalım ki? Filtre 
kullanmaktan,fotoğraflarını kırpmaktan 
ya da kolaj yapmaktan;geri durma.Bunu 
resmi güzelleştirmeye yönelik bir doku-
nuş olarak düşün.Kullandığımız filtrelerle 
mükemmel  selfie’ler çekebilirsin. 

Selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim, son dönemin en gözde fotoğrafçılık ve sosyal paylaşım trendi.Sen de 
başkalarının çektiği fotoğraflarından memnun kalmıyorsan ve kendini fotoğraflamaktan keyif alıyorsan doğru yerd-
esin! Her ne kadar eğlenceli olsa da selfie çekmek göründüğü kadar kolay değil;çünkü hem model hem de fotoğrafçı 
rolüne aynı anda bürünmemiz gerekiyor.Biz de düşündük,taşındık ve sizin için birkaç selfie çekme ipucunu sıraladık. 
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BAĞIMLI YAŞAM EVLERİ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

SOFİA ŞEN

HABER

Ülkemizde son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve kullanımı ne yazık ki birçok gencin ölümüne ve yitip gitmesine 
neden oluyor.Üstelik bağımlıların rehabilitasyonsürecini tamamlayabileceği imkan ve kurumlar yeterli değil.

Şehir ve Yaşam Dergisi öncülüğünde kuru-
lan BAYEV(Bağımlı Yaşam Evleri) Gönüllü-
ler Derneğitam da bu ihtiyacı karşılamaya 
yönelik faaliyetler yürütüyor.Dergi Editörü 
Nurşah Alagöz ve gönüllü arkadaşları tara-
fından 2014 Ağustos tarihinde Beylikdüzü 
Gürpınar’da kurulan BAYEV,uyuşturucu te-
davisini sürdüren ya da tamamlamış herke-
se kapılarını açtı.

BAYEV,madde bağımlısı gençler ve çocuk-
lar için kurulan ve onları topluma,hayata 
kazandırmayı amaçlayan bir dernek.Ayrıca 
geçtiğimiz aylarda bünyesini genişleten 
BAYEV,savaş mağduru çocuklar için de yar-
dım çalışmaları yapıyor.

BAYEV’E GİTTİĞİNİZDE NE-
LERLE KARŞILAŞIRSINIZ?

Dernek binasında çeşitli sanat ve hobi 
atölyeleri bulunmaktadır. Oluşturulan 
kütüphane ise, gençleri kitap okumaya 
davet ediyor.Dernek bünyesinde çıka-
rılacak olan dergiçalışma imkanı sunul-
makla birlikte;fotoğrafçılık,muhabirlik 
ve grafik tasarım gibi alanlarda mesleki 
eğitimler veriliyor.Gönüllü psikiyatr ve 
psikologlar,hem ailelere hem de çocuk-
lar ve gençlere psikolojik destek veriyor.
Oluşturduğu futbol takımı ile bireyle-

ri spora teşvik ediyor,turnuvalara ha-
zırlıyor.Ailelere ve okullara seminerler 
düzenleyip,bilinçlendirme çalışmaları 
yapılıyor.Ayrıca savaştan kaçıp gelen Su-
riyeli çocuklara da Türkçe ve Arapça ders-
leri veriliyor.

BAYEV NELER YAPTI?

19 EYLÜL 2014  BAYEV Yönetim Kurulu 
Başkanı ve beraberindeki heyet,İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu makamında 
ziyaret etti. Vali Mutlu,sosyal sorumluluk 
noktasında üstlenmiş oldukları görevden 
ötürü derneği ve çalışanlarını kutladı.

28 KASIM 2014 Madde bağımlıları-
nın yararına Ataköy İspirtohane Kültür 
Merkezi’nde bir hafta süreyle karma sergi 
düzenlendi.

19 Aralık 2014 Arel Üniversitesi’nde “Gele-
ceğini Uyuşturma” konferansı verildi.

28 ARALIK 2014 Kamuoyunun dikkatini 
çekmek adına İstiklal Caddesi’nde “Uyuştu-
rucuya Hayır” yürüyüşü yapıldı.

30 ARALIK 2014 Dernekte bulunan ba-
ğımlılara moral vermek ve sevindirmek 
adına,ailelerle ve gönüllülerle birlikte alkol-
süz bir yılbaşı kutlaması düzenlendi.

 BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2013 Uyuşturucu Raporuna göre, 
hukuki işlem gören kişilerin sayısı 
neredeyse birçok şehrimizin 
nüfusundan fazla. Yani tamı 
tamına 130.049 kişiye uyuşturucu 
ile ilintili suçlardan işlem 
yapılmıştır.

4.155 eroin olayında 7.349 kişi
68.276 esrar olayında 107.485 kişi
1.434 kokain olayında 1.989 kişi
4.445 ecstasy olayında 6.327 kişi
171 captagon olayında 278 kişi
99 metafetimin olayında 193 kişi
3 asetik anhidrist olayında 193 kişi
3.401 sentetik kannabinoid 
olayında 4.784 kişiye işlem 
yapılmıştır.
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BAŞARILI TÜRK KADINLARI
BEYZANUR ASLANPAY-ELİF TAŞYURT

Geçmişten günümüze birçok ilke imza 
atan Türk kadınları iş hayatında da oldukça 
başarılı. İlk kadın Başbakan Prof. Dr. Tan-
su Çiller, ilk BakanTürkan Akyol, ilk kadın 
Emniyet Müdürü Feriha Sonerk yaşamları 
boyunca tarihe yön veren ve diğer kadın-
larımızın örnek aldığı muhteşem insanlar. 
Günümüzde de birçok başarılı projede yer 
alan kadınlarımız iş dünyasının da vazge-
çilmez isimlerinden... Betül Mardin, Oya Ec-
zacıbaşı, Semahat Arsel, Ümit Boyner, Şule 
Namlı, Güler Sabancı, Arzuhan DoğanYal-
çındağ, Suzan Dinçler iş dünyasının büyük 
emektarlarından... Kendilerinden sonar ge-
lenlere öncü ve örnek olan Lale Aytaman, 
Nuran Devres, Safiye Ali gibi isimleri yad 
etmeden geçmek olmaz..

HAYATA HAKİM VE GUCLU 
BİR KADİN BETUL MARDİN

Betül Mardin, 1926 yılında İstanbul’da doğ-
du. Mardin Türkiye’de Halkla İlişkiler’in te-
melini atan ilk kişidir. Arnavutköy Kız Koleji 
ve BBC Televizyon Kursu mezunu olan Be-
tül Mardin, 1995 yılında Uluslararasi Halkla 
İlişkiler Dernegi’nin (IPRA) başkanlığına ka-

dar yükselmiş ve bu göreviyle IPRA’nin ilk 
türk kadın başkanı olmuştur. Daha sonra 
uluslararası Halka İlişkiler Derneği tarafın-
dan kendisine “Member Emeritus” unvanı 
verilmiştir. Dünyada sayılık işide olan bu 
ödülle, Betül Mardin Halkla İlişkiler dalında 
önemli bir üst ad ve iyi bir hocadır. Ayrıca 
Mardin’in IPRA GOLDEN WORDEN AWARDS 
(1994), American Hotel Birliği Hakla İlişkiler 
Altın Anahtar ikinciliği (1982), Kadınca Der-
gisi En Başarılı Kadınlar (1996) gibi birçok 
farklı kurumdan ödül almıştır. 

BAŞARILI BİR MÜZE İŞLET-
MECİSİ OYA ECZACIBAŞI..

Oya Eczacıbaşı, 1959 yılında İstanbul’da 
doğdu. Strasbourg’da Lycee Marie 
Curie’dan mezun olduktan sonra yüksek 
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bi-
limler Fakültesi İşletme Bölümü’nde sür-
dürdü. Universty Of Leicester’da Müze 
İşletmeciliği dalında master yaptı.1985 yı-
lında İstanbul Kültür Sanat Vakfi’nda Bienal 
Danışma Üyesi olan Eczacıbaşı, birçok sergi 
düzenlemesinde yer aldı. Ayrıca 1994-2011 
yılları arasında Robert Koleji Mütevelli He-
yeti Üyesi, 1996-2006 yılları arasında Hisar 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-
2006 yıllarında Türk Eğitim Gönüllüleri Vak-
fı Yönetim Kurulu Üyesi ve 2002-2007 yılları 
arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) 
Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Oya Eczacıba-
şı, 2002-2007  yılları arasında da Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Müze İşletmeciliği alanın-
da öğretim üyeliği yaptı. Kurulusundan 
bu yana İstanbul Modern Yönetim Kurulu 
başkanlığını yürüten Eczacıbaşı, Muse-
um Of Modern Art (MOMA) Uluslararası 
Konseyi’nde yer almaktadır. 

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KA-
DINLARINDAN İKİNCİSİ

Güler Sabancı 1955 yılında Adana’da doğ-
du. Ortaoğretimini TED Ankara’da üni-
versiteyi ise Boğaziçi Üniversite İşletme 
Bölümü’nü okumuştur. Eğitimini tamam-
ladıktan sonra aynı yıl LASSA Lastik Sanayi 
A.Ş’de çalışmaya başlamıştır.14 yıl boyunca 
KORDSA Kord bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş 
Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Güler 
Sabancı, 1997’de Sabancı Holding Lastik ve 
Takviye Malzemeleri Grup Başkanı olmuş-
tur. Sabancı 2004 yılında SakıpSabancı’nın 
ölümüyle Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğine seçmiş-
tir. TUSİAD’ın ilk kadın yönetim kurulu üye-
si olan Güler Sabancı ayrica European Ro-
und Table Of İndustrlalists’in (ERT) halen ilk 
ve tek kadın üyesidir. Sabancı, İnternatio-
nal Busines Council’in ilk Türkiyesidir. Güler 
Sabancı 2013’de Fortune tarafından “Dün-
yanın En Güçlü 50 İş Kadını” arasında ikinci 
seçilmiştir. Bunun yanı sıra Sabancı birçok 
liderlik ve hayırseverlik ödülleri almıştır.

İLK KADIN VALİ: LALE AYTA-
MAN

Lale Aytaman1944’te İstanbul’da doğdu. 
Aytaman İstanbul Avusturya Kız Lisesinden 
mezun olduktan sonra 1962 yılında Phoe-
nix, Arizona’da AFS öğrenci değişimine ka-
tılmıştır. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 
Doktorasını ise Hamburg’da Alman Dili ve 
Edebiyatı üzerine yapmıştır. Aytaman An-
kara ve İstanbul Üniversite’inde öğretim 

HABER
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BAŞARILI TÜRK KADINLARI
görevlisi olarak Almanca dersi vermiştir. 
Bunun yanı sıra 6 Temmuz 1991-1994 yılla-
rı arasında Muğla Valisi olarak görevini ye-
rine getirmiştir. Türkiye’nin ilk kadın valisi... 
Muğla valisi olarak Avrupa Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Planlamalar Kongresi Türk Milli 
Heyeti Başkanlığı yapmıştır. Valilik döne-
minde yaşadığı anıları “İğneli Koltukta Dört 
Buçuk Yıl” adlı kitabında toplamıştır.

İLK KADIN RADYO SPİKERİ; 
EMEL GAZİMİHAL..

Türkiye’nin ilk kadın spikeri 1937 yılında 
Ankara Radyosu’nda göreve başlayan Emel 
Gazmihal’dir. Üstelik Atatürk’ün isteği üze-
rine eğitim için gönderilen Gazmihal, 2. 
Dünya Savaşı yılarında dünyada savaş ha-
beri okuyan ilk kadın spikerdir.

İLK KADIN DOKTOR; SAFİYE 
ALİ 

Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli hiz-
metleriyle tanınan bir ailenin kızı olan Sa-
fiye Ali 1891 yılında doğdu. Amerikan Kız 
Koleji’nde okudu. Balkan savaşı günlerinde 
cepheden getirilen pek çok yaralıyı görüp 
doktor olmaya karar vermiştir. Fakat döne-
min şartlarında bu mümkün değildir. Safi-
ye Ali tüm zorluklarara ğmen dönemin Ma-
arif Vekili Şükrü Bey tarafından Almanya’ya 
gönderilir. Kadın ve çocuk hastalıkları 
üzerine öğrenim gören Safiye Ali, ülkesine 
döner ve birçok başarılı işe imza atar.Safiye 
Ali yakalandığı kanser hastalığından 1952 
yılında yaşamını yitirdi.

İLK KADIN HAKİM; SUAT 
BERK

Suat Berk 1901 yılında dünyaya geldi. 
Atatürk’ün isteği ile okula girince ilk hu-
kuk diploması alan üç kadından biridir. Sa-
dece Türkiye’nin değil dünyanın da ilk “İlk 
Sulh Hakimi”dir. Hakim olarak göreve baş-
ladığı tarihte dünya basınında büyük bir 
yankı uyandırmıştır. Bir süre hakimlik ya-
pan Berk, daha sonar Türkiye İşBankası’nın 
avukatlığını yaptı.2002 yılında Bodrum’da 
vefat etmiştir.

İLK TV SPİKERİ; NURAN DEV-
RES..

Turkiye’nin ilk kadın tv spikeri Nuran Dev-
res TED Ankara Koleji’nin ardından Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakulte-
si İngiliz Filolojisi bölümünde eğitim aldı. 
Üniversite eğitimi sırasında TRT’de spikerlik 
sınavını kazandı. 31 Ocak 1968’ de TRT’nin 
Ankara’ daki deneme mahiyetindeki ilk te-
levizyon yayınının spikeriliğini üstlenmiştir. 

Devresin yaptığı açılış konuşması şöyledir: 
“Burası 3. bant 5. Kanaldan deneme yayın-
ları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 
Ocak 1968.  Bu akşamki deneme yayınla-
rına başlıyoruz.”Üç yıl daha TRT’de çalış-
tıktan sonra Amerika’nın  Sesi’nin Türkçe 
servisi için açılan sınavı kazanan Devres, 
TRT’den istifa edip kısa süreliğine ABD’ye 
gitti. 1980’lerin sonlarından itibaren sena-
ristlik yapan Devres, Bir Aşk Uğruna, Evdeki 
Yabancı, Savunma, Marziye, Bize Ne Oldu, 
Cinlerle Periler, Kara Melek,  Melekler Adası 
gibi pekçok ünlü TV dizisinin senaryosuna 
imza attı. Senaryoları nedeniyle “Entrikalar 
Kraliçesi” olarak da tanınmıştır.

BOYER GRUBU’NDAN ÜMİT 
BOYNER..

1963 yılında İstanbul’da doğan Ümit Nazlı 
Boyner üniversite eğitimini ekonomi da-
lında 1985’te Universty Of Rochester’da 
tamamladı. 1996’da Boyner Grubu’nun 
holdingleşme stratejisi ile birlikte Finas-
mandan Sorumlu Başkan Yardımcısı ola-
rak işine başladı.TUSİAD’da 2005 yılında 
Dış Tanıtım Komisyonu’ndan sorumlu 
yönetim kuruluşu üyesi, 2007 yılında ise 
başkan yardımcısı oldu. 21 Ocak 2010’da 
TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na se-
çildi. Ayrıca Kadın Girişimciler Dernegi’nin 
kurucu üyesi ve dörtyıl süreyle başkan 
yardımcılığı görevini üstlendi.

DOĞAN GRUBU’NUN PARLA-
YAN YILDIZI..

Arzuhan Doğan Yalçındağ 1964 yılında 
İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üni-
versitesi ve Londra Amerikan Fakultesi’nde 
okuyan Arzu DoğanYalçındağ 1990-1993 
yıllarında Milpo A.Ş bünyesinde Alman Qu-
elle Firması ile birlikte Mail Order şirketini 
kurmuştur ve yöneticiliğini yapmıştır.1994 
yılında ise Alternatif Bank’ın kuruluş çalış-
malarına katılmış ve yönetim kurulunda 

yer almıştır.1995-1996 yıllarında Milliyet 
Dergi Grubu’nun yönetiminde göreve baş-
lamıştır. Finans bölümünün sorumluluğu-
nu almıştır. Arzu Doğan Yalçındağ sırasıyla; 
Kanal D, CNN İnternational, DoğanYayın 
Holding CNN Türk’de çalışmış ve yayın 
hayatına girmiştir. 2005 yılında Doğan TV 
Holding A.Ş’yi kuran Arzuhan Doğan Yal-
çındağ, şirketin İcra Kurulu Başkanlığını 
üstlenmiştir. Ayrıca 2007-2010 tarihleri 
arasında TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğını yürütmüştür.  Yalçındağ TUSİAD’ın ta-
rihindeki ilk kadın başkanıdır. Arzu Doğan 
Yalçındağ Aydın Doğan Vakfı’nın ve Türki-
ye Kadın Girişimcileri Derneği’nin kurucu 
üyesidir.Yalçındağ Doğan TV Holding A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı. 

VERGİ REKORTMENİ; SEMA-
HAT ARSEL..

Semahat Arsel 1928 yılında Ankara’da doğ-
muştur.Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding’in 
yönetim kurulu üyesidir. Arsel 1964-1972 
yılları arasında Koç Holding Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Vehbi KoçVakfı Yönetim kurulu 
üyesidir. Daha sonraki yıllar ise TURYAT ve 
SANERC (Semahat Arsel Nursing Edicatio-
nal &Research Center) in başkanlığını yaptı.
Hala TURYAT ve SANERC’in başkanlığını ve 
Vehbi Koç Vakfi Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Üstelik 2012 yılında vergi rokertmeni oldu 
Semahat Arsel. Koç Üniversitesi Hemşire-
lik Yüksek Okulu kurucusudur. Hastanesi 
bünyesinde yer alan SANERC 2004 tari-
hinde Koc Universitesi Hemşirelik Yüksek 
Okulu’na bağlanmıştır. Semahat Arsel ayrı-
ca TEGV’in kurucu üyesidir.
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TARİH BOYUNCA MİTOLOJİ

KAAN MAYALI

ARAŞTIRMA

Merhaba, arkadaşlar! Bu yazımızda sizlere hepimizin kulaktan dolma bilgilerle aşina olduğu mitolojiyi tanıtacağız. 
Önce mitolojinin sözlük anlamını ve ne olduğunu belirtip daha sonra 3 popüler mitoloji örneğinden (Yunan, Mısır ve 
İskandinav) bahsettik. Keyifli okumalar!

MİTOLOJİ NEDİR?

Mitoloji, Yunanca kökenli bir kelimedir. 
Etimolojik açıdan ‘’söylenen ya da duyulan 
söz’’ anlamında kullanılan ‘’mithos’’ ve ‘’ko-
nuşma’’ anlamında kullanılan ‘’logos’’ keli-
melerinin birleşiminden oluşur.

Günümüzde belirli bir din veya kültürdeki 
mitlerin bütününü ya da mitlerin incelen-
mesini, yorumlanması bilimini ifade eder.
Mit sözcüğü gerçekte olmayan bir hikâye 
veya anlatı için tercih edilir ve çoğunlukla 
bir yanlışlık, doğru olmayan unsur vurgusu 
barındırır.

Mitoloji bilimi ise alegorik anlatıma sahip 
olan mitleri inceler. Bu mitler  genellikle bir 
ülkenin kuruluşu veya açıklanması muh-
temel olmayan doğa olaylarından ortaya 
çıkar. Örnek verecek olursak, yıldırım çarp-
tığını gören bir insan, kutsalının kendisine 
kızdığını düşünebilir ve bunu çeşitli sim-
gelerle dile getirebilir. Mit kutsal öyküler 
anlatır;en eski zamanda, “başlangıçtaki” 
masallara özgü zamanda olup bitmiş olay-
ları anlatır.Mit her zaman bir “yaratılış”ın 
öyküsüdür: Bir şeyin nasıl yaratıldığını, na-
sıl varolmaya başladığını anlatır.

İlk oluştuğu dönemde sözlü olan bu efsa-
neler sonradan kaleme alınmış. Geleneksel 
sözlü anlatım yoluyla rahipler ve ozanlar 
aracılığıyla günümüze kadar gelmiştir. Ob-
jektif bir doğruluk taşımazlar. 

Dinler ve Mitoloji

Çoğu dinde mitolojinin çok önemli ve 
öncelikli bir yeri bulunur. Mit, daha önce 
bahsettiğimiz gibi alegorik bir anlatıma 
sahiptir. Bir olay, sahip olduğu özelliklere 
göre simgeleştirilir ve oluşan sembollerle 
dile getirilir. Bugünkü yaygın dinlerin köke-
nindeki anlatılar, çoğu kişi için tarihi olaylar 
olarak ele alınır. Fakat bazı kişiler için de bu 
anlatılar sahip oldukları özelliklere göre mi-
tolojik olabilir. 
Genel anlamda din ile mitoloji tamamen 
farklı kavramlardır. Mitoloji, sadece mito-
lojik nesneler ve imgelerle ilgilenir. Din ise 
daha farklı alanları çevreler.

Çeşitli Mitoloji

Çağımızda yaygın olarak bilinen üç mitolojik 
kültür bulunur: Yunan, Mısır ve İskandinav.

Yunan mitolojisi 

Tanrılar, tanrıçalar ve kahraman-
lar hakkındaki hikâyelerden olu-
şan sözlü edebiyatla yaratılmış ve 
yaygınlaşmış bir mitolojidir. Gü-
nümüzde, bu mitoloji hakkındaki 
bilgilerimizi sözlü edebiyatın yazılı 
hallerinden alıyoruz. Genel olarak 
Yunan mitolojisi Yakın Doğu  ve bir-
çok Avrupa mitolojisini etkilemiştir.
Her mitolojinin bir yaratış hikayesi 
olduğuna değinmiştik. İşte Yunan 
yaratışçılığı: 

Eski Yunan tanrıları,Yunan mitoloji-
sine göre evrenin başlangıcında or-
taya çıkmış, en eski ve ilk tanrılardır. 
Bu tanrılara dair bilgilerimizin başlı-
ca kaynağı Hesiodos’un Kozmogoni 
adlı sözlü edebiyat eseridir.

Khaos, evren meydana gelmeden önceki 
maddesiz, şekilsiz boşluktur. İlk varlıklar bu 
“kaos”tan türer.

Gaia, Yunan mitolojisinin toprak ana’sıdır. 
Khaos’tan türemiş ilk varlıktır. 

Tartarus, Khaos’tan türemiş yerin yedi kat 
dibini yani cehennemi temsil eden tanrı. Ve 
hepimizin bildiği varlıkların meydana getiri-
cisi olan aşk tanrısı

Eros da Yunan mitolojisi içinde yer alır. 

Şimdi gelelim, Eski Yunanlıların inandığı tan-
rılar içinde en büyük sayılan tanrılara. Birço-
ğumuz tanrıların ismini belki filmlerden, 
video oyunlarından ya da işletme ve kurum 
isimlerinden duymuşuzdur. İşte 12 Olympos 
Tanrısı:

Zeus, Yunan mitolojisindeki en güçlü ve 
önemli tanrıdır. ‘’Tanrıların ve İnsanların Ba-
bası’’ diye bilinir.Göklerin, şimşeklerin ve gök 
gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde 
bir şimşek ile resmedilmiştir. Bereket ile öz-
deşleşmiştir, yağmur ondan beklenir. Sim-
gesi şimşeğin yanında boğa, kartal ve meşe 
ağacıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı oldu-
ğu için taht ve asa ile de sık sık betimlenir.

Hera,  Evlilik Kraliçesi olarak anılır. Mitoloji-
de en güçlü, en cesur ve Afrodite’den sonra 
en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. 

Poseidon, denizlerin ve karaların tanrısıdır. 
Poseidon hırs ve gücü temsil eder. 

Demeter, Yunan mitolojisinde tarımın, be-
reketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin 
tanrıçasıdır. İnsanlara toprağı ekip biçmesini 
öğreten bu tanrıçadır. 

Athena, Atina kentinin baş tanrıçası ve ko-
ruyucusudur, kent ismini de ondan almıştır. 
Zeka, sanat ve barış tanrıçasıdır. 

Hestia, Olimpos’taki tanrıların en kibarı 
olarak bilinen Hestia, aile tanrıçasıdır, bu 
yüzden de günlük ev hayatında önemli bir 
yere sahiptir.
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Apollon,  Anadolu kökenlidir. Mitolojide 
müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şii-
rin tanrısıdır.

Artemis, Apollon’un ikiz kız kardeşi, vahşi 
doğa, avcılık ve ay tanrıçası. Apollon güne-
şi, Artemis ise ayı temsil eder. 

Ares, Athena’nın zıttıdır. Savaş tanrısıdır. 
Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler 
ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile 
ünlüdür.

Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk ve güzel-
lik tanrıçasıdır.

Hephaistos, Tanrılar ve kahramanlar için 
demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve 
zırhlar üreten ateşler tanrısı. 

Hermes, Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrı-
ların en hızlısıdır. Zeus’un habercisidir. 

Mısır mitolojisi

Mısır mitolojisi, İbrahim’i dinler öncesi 
uzun bir süre boyunca Mısır’daki insanların 
inançlarının ve dini uygulamalarını içerir. 
Barındırdığı hikayeler ve tanrılar itibariyle 
tarihin en eski mitolojisidir.Diğer mitoloji-
lerden farkı, hikayelerini sembollerle anla-
tılmasıdır. 

Mısır mitolojisindeki yaratı-
lış hikayesi:

Mısırlılar evrenin başlangıcında kaosun 
kara sularıyla dolu olduğuna inanırlardı. 
Mitolojinin ilk tanrısı olan Re-Atum, su-
dan doğarak yeryüzünü yeniden yarattı. 
Yarattığı ilk şeyler ise nem ve hava oldu. 
Nem-hava ikilisi dünyayı yarattı. Re-Atum 
ardından gök ve yeri yarattı. Gök ve yer bi-
linmezlik içinde dolaşırken tesadüf eseri in-
san soyunu yarattı. Daha sonra Re-Atum’un 
oğlu Osiris dünyaya geldi ve Mısır’a hük-
metmeye başladı. Re-Atum’un ikinci oğlu 
Seth dünyaya geldiğinde ise kâinatı büyük 
bir korku ve kötülük sardı. Seth Mısır’a hük-
medebilmek için Osiris’i öldürdü ve cesedi-
ni parçalara ayırdı. Osiris’in karısı İsis ceset 
parçalarından oğlunu yarattı. Osiris’in oğlu 
ve parçası olan Horus daha sonra Seth’i ye-
nilgiye uğratarak kötülüğü uzun bir süre 
ortadan kaldırdı. Horus’un Mısır’a hükmet-
meye başlamasıyla da firavun soyunun 
başlangıcı atılmış oldu.

Mısırlılar, ölülerinin ruhlarının öteki dünya-
da dirilip yeniden bedenlerine döneceğine 
inandıklarından bedenleri ‘’mumyalama’’ 
işine büyük önem verirlerdi. Mumyalama, 
çeşitli işlemler sonucunda cesetlerin çü-
rümesini önlemek amacıyla uygulanan bir 
gelenekti.

Mısır mitolojisinde hayvanlara tapma, gün-
lük yaşam kültürünün bir parçasıydı. Çeşitli 
hayvanlara saygı duyarlardı. Onlar sayesin-
de tanrılarla daha yakın bir iletişim kurar-
lardı. Kedi kutsal ve itibar gören bir hay-
vandı. Mısır’da 4000 yıl önce evcilleştirilmiş 
ve kediye karşı hayranlık ve saygı duymuş-
lardı. İlk evcilleştirilmiş kediler, yılanlardan 
korunmak için kullanılmıştır. Kedi, kemir-
genler için tipik bir avcıydı. Yine de kedi 

Mısırlılar için sadece normal bir 
hayvan değil, bir tanrı olmuştu. 
Avcılık tarzı gezintilerde kediler 
kullanılırdı. Aile yaşamında da bü-
yük yer kaplardı. Evlerde, evi kötü 
ruhlardan ve şeytandan koruması 
için kedi heykelleri bulunurdu. 

İskandinav mitolojisi

İskandinav mitolojisi, Kuzey Avrupalı 
halkların, semavi dinler öncesi dinlerini 
ve inanışlarını içerir. İskandinav mitolo-
jisinin en önemli farkı tanrılarının ölüm-
lü olmasıdır. İskandinav tanrıları insana 
benzemekle birlikte dev boyutluydu. Bu 
tanrılar yer, uyur, doğar, ölür, sever nef-
ret eder, korkar ve kederlenirdi. Başarılı 
olduğu kadar başarısızlık da gösterebilir, 
savaşta yenilebilirlerdi.

İskandinav mitolojisindeki 
yaratılış hikayesi:

Dünya yaratılmadan önce sadece Gin-
nungagap adı verilen bir uçurum vardı. 
Ginnungagap’ı Yunan mitolojisindeki 
Kaos olarak da görebiliriz. Dünya daha var 
olmadan önce 11 nehir akan Niffleheim’da 
ölüm var oldu. Niflheim’ın güneyinde baş-
ka bir sıcak dünya daha oluştu; Muspell; 
Devlerin koruduğu yerdi. Devler buraya 
Stur yani Siyah dediler. Niflheim’ın nehir-
leri donmuştu. Bu nehirlere Ginnungagup 
dendi. Günün birinde Muspell’deki kıvıl-
cımlar nehirlerin üzerine düştü ve nehir-
leri eritti. Muspelheim’dan çıkan ateşler 
Niflheim’dan çıkan buzları eritti ve oluşan 
sihirli sudan ilk yaratık meydana geldi: 
Dev Ymir. Ymir ne erkek ne de dişiydi fa-
kat buz devleri sülalesinin atası oldu. Di-
ğer devleri “terleyerek” yarattı. Vücudunu 
oluşturan sihirli sular koltuk altları eriyin-
ce aktı ve bunlardan diğer devler oluştu.

Bir süre sonra çiftleşmeyi öğrenen bu dev-
lerin çocukları oldu. Bu çiftleşmelerin en 
önemlisi Bor ile Besta’nın çiftleşmesidir. 
Bor ve Besta’nın üç çocukları oldu; Odin, 
Vili, Vé. Bu üç kardeş kendilerine bir dünya 
yaratmak isteyip devlerin saldırısına uğra-
dıkları zaman Ymir’i öldürdüler.

İskandinav tanrıları üç grupta toplanır; 
Aesir (tanrılar) Asynjur (tanrıçalar) ve Vanir 
(hem tanrı hem de tanrıçalar).



İskandinav mitolojisinin en çok bilinen 3 
tanrısı Odin, oğulları Thor ve Loki, Aesir 
grubunda. 

Odin, bütün tanrıların şefi ve evrenin ku-
rallarını koyan tanrıdır. Almanca’da adı 
Wodan’dır. İngilizce’deki Wednesday ( Çar-
şamba) ‘’Odin’in günü’’ ‘’Wodan’s day’’ den 
gelir. 

Thor,Thor’un simgesi şimşektir. O kutsal sa-
vaş tanrısıdır.Düşmanlarına attığında ken-
disine geri gelen Mjolnir adında bir çekici 
vardır. 

Loki,  İskandinav mitinde Loki kıskançlık ve 
tüm kavgaların ruhudur. Bir devin oğludur 
fakat tanrılarla beraber Asgard’da yaşar.

Popüler kültürde mitolojiler 

Percy Jackson ve Olimposlular: Rick Rior-
dan tarafında yaratılmış, 17 ödüllü kitap dizi-
sidir. Konu olarak Yunan mitolojisi günümüze 
uyarlanmıştır. 

Immortals (Ölümsüzler) : Antik Yunan’da ge-
çen filmde, savaşçı prens Theseus kötü güçle-
re karşı savaş açar; tanrılar ve insanlarla, titan-
lar ve barbarların çarpışması yer almaktadır. 

Vikings (Vikingler) : Tarihsel drama türünde 
bir Kanada-İrlanda ortak yapımı televizyon di-
zisidir. İskandinav mitolojisi’nden efsanevi Vi-
king savaşçısı Ragnar Lodbrok’un maceraları 
ele alınmıştır. 

Age of Mythology : Popüler bir seri olan Age 
of Empires’ın yaratıcılarından mitolojik bir vi-
deo oyunu.
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Sisifos Hikayesi ve Albert 
Camus 

Nobel ödüllü yazar Albert Camus’un yo-
rumladığı, Yunan mitolojisinde önemli yer 
tutan Sisifos 
hikayesi:

Zeus, bir kartal biçimine girerek ırmak-
tanrı Asopos’un kızı peri Aigina’yı kaçır-
mıştır. O sırada Korinthos kralı olan Sisifos 
kızını her yerde aramakta olan Asopos’a 
Aigina’ya ne olduğunu söyleyeceğini bil-
dirir. Ama bir şartı vardır. Asopos da buna 
karşılık Korinthos’a yeterince su verecek-
tir. Zeus da bunun üzerine Sisifos’un ca-
nını almak üzere Ölüm Tanrısı Thanatos’u 
görevlendirir. Sisifos Thanatos’u zincirler. 
İnsanların ölmemelerinini bir kaosa se-
bep olabileceğini düşünen Zeus, Hades’e 
Sisifos’un yakalanacağına dair söz verir. 
Zeus’un emriyle Ares Sisifos’u yakalar ve 
Ölüler Ülkesi’ne götürür. Ancak Sisifos 
kaderine katlanmak istemez. Kendisine 
cenaze töreni yapmamasını karısından 
ölmeden önce istemiştir. Törensizliği hoş 
karşılamayan Hades,  karısını cezalandır-
ması için Sisifos’un yeryüzüne dönme 
önerisini kabul eder. Ama yeryüzüne dö-
nen Sisifos, tekrar yeraltına inmeyi red-
deder. Sisifos yıllarca yeryüzünde yaşaya-
caktır. Bu durumdan da hoşnut olmayan 
Hades, bu kez Haberci Tanrı Hermes’i 
Sisifos’u yakalamakla görevlendirir. Kur-
naz Sisifos, uzun bir zaman sonra Hermes 
tarafından yakalanır ve yeraltı dünyasına 
tekrar götürülür. Nihayet, gerçek ölü-
münde cezalandırılır. Ölüler Ülkesi tan-
rıları onu sonsuza dek taş yuvarlamaya 
mahkûm ederler; hedefe her yaklaşmada 

taş yine aşağıya düşer. Albert Camus, Si-
sifos hikayesini şöyle açıklar: ‘’ Homeros’a 
bakılırsa, Sisifos ölümlülerin en bilgesi, 
en uyanığıydı. Sisifos’un uyumsuz kah-
raman olduğu anlaşılmıştır. Tutkularıyla 
olduğu kadar sıkıntısıyla da uyumsuzdur. 
Tanrıları hor görmesi, ölüme kin duyma-
sı, yaşam tutkusu, tüm varlığı hiçbir şeyi 
bitirmemeye yö¬nelttiği bu anlatılmaz 
işkenceye malolur. Yeryüzünün tutkuları 
için ödenmesi gereken ücrettir bu. Ruh-
lar ülkesindeki Sisifos konusunda hiçbir 
şey söylenmez bize. Söylenler imge gü-
cümüzle canlandırılmak için yaratılmıştır. 
Burada yalnız kocaman taşı kaldırmak, 
yuvarlamak, yüz kez yeniden başlanan 
bir yokuşu tırmanmasını söylemek için 
gerilmiş bedenin tüm çabası görülür; kı¬ 
rışmış yüz, taşa bastırılmış yanak, balçık 
kaplı kitleyi yüklenen bir omzun, onu 
indiren bir ayağın desteği, kollarla yeni-
den toparlama, toprağa batmış iki elin 
tümüyle insansal güveni görülür. Gök-
süz uzamla, derinlikten yoksun zamanla 
ölçülen bu uzun çabanın en sonunda, 
amaca ulaşılmıştır. Sisifos o zaman taşın 
birkaç saniyede bu aşağı dünyaya doğ-
ru inişine bakar, yeniden tepelere doğru 
çıkarmak gerekecektir onu. Gene ovaya 
iner. Sisifos bu dönüş, bu duruş sırasında 
ilgilendirir beni. Böylesine taşlarla baş 
başa didinen bir yüz, taşın kendisidir şim-
diden! Bu adamın ağır, ama eşit adımlar-
la sonunu göremeyeceği sıkıntıya doğru 
inişi gözlerimin önü¬ ne geliyor. Bu saat, 
bir soluk alışı andıran, tıpkı yıkımı gibi 
şaşmaz bir biçimde geri gelen bu saat, bi-
lincin saatidir. Tepelerden ayrıldığı, yavaş 
yavaş tanrıların inlerine doğru gömüldü-
ğü saniyelerinin her birinde, yazgısının 
üstündedir. Kayasından daha güçlüdür. ‘’
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ZAMAN MAKİNESİNDE 

PELİN ÖZÇELİK- CANSU ŞAHİN- BUSE TUTAL- AYLİN AYKUT  

HABER

İstanbul Modern, Türk Sinemasının 100. 
Yılı için düzenlenen “Yüzyıllık Aşk” sergi-
sine ev sahipliği yaptı. Biz de sizler için 
bu sergiye misafir olduk.

Türk Sinemasının 100. Yılında 10. Yılını 
kutlayan İstanbul Modern’in böylesine 
önemli bir zamansal kesişimi dikkate 
almaması düşünülemezdi. Türk sinema-
sı 100 yıl boyunca seyircisinin zihninde 
unutulmaz kareler bıraktı. Susuz Yaz mı 
desek, Türkan Şoray’ın göz alıcı filmlerin-
den mi bahsetsek bilemedik. En iyisi ilk 
adımlarımızı küratör Gökhan Akçura ve 
Müge Turan’ın hazırladığı büyüleyici yol-
dan atmaya başlayalım.

Sergide Türk Sinemasına ait her şeyi bul-
mak mümkün. “Yüzyıllık Aşk” sergisine, 
birçok yazarın sinema ve seyirci konulu 
yazılarının yanı sıra görsel arşiv malze-
mesinin sunulduğu kapsamlı bir katalog 
eşlik ediyor. Katalogdaki her bir makale 
Türk Sineması hayranlarının ilgisinin çe-
kecek özenle yazılmış.

Sergiye attığınız ilk adımla beraber Türk 
Sinemasının 100 yılını yaşamaya başlı-
yorsunuz. Büyüleyici bir kapıdan geçtik-
ten sonra kendinizi Türk Sinemasının bir 
karakteriymişsiniz hissine kapılıyorsu-
nuz. Kimi zaman eski filmlerden kesitler 
izlerken, kimi zaman da nostaljik şarkılar-
la serginin tadını çıkarıyorsunuz.
Girişte Türk Sinemasına ait aldığınız bilgi-

lerin ışığında sergi daha keyifli bir hal alı-
yor. İlk koridorda hemen solunuzda sizin 
için tasarlanmış eski sinema biletlerin-
den bir tane edinerek sinema koltuğu-
nuzdaki yerinizi alıyorsunuz. İstediğiniz 
plağı takarak keyifli bir şekilde başlıyor-
sunuz filminizi izlemeye…

Henüz izlediğiniz filmin etkisinden çı-
kamamışken unutulmaz filmlerin gala-
sından kareler sizi karşılıyor. Kendinizi 
günümüzün ve geçmişin galalarını kar-
şılaştırmaktan alı koyamıyorsunuz. Arzu 
ederseniz sizin için ayrılan köşedeki Ses, 
Perde, İnci gibi magazin mecmualarını 
inceleyebiliyorsunuz.  Siyah beyaz sayfa-
ların arasında yer alan haberleri okurken 
yüzünüzde istemsiz oluşan tebessüm 
size eşlik ediyor.

Dergilerden başınızı kaldırdığınız an Türk 
Sinemasının üç büyük ismi için ayrılan 
köşeleri görüyorsunuz; Türkan Şoray, Yıl-
maz Güney, Filiz Akın…

Türkan Şoray köşesinde; filmlerine ait fo-
toğraflar, kapağında bulunduğu dergiler, 
adına yazılmış bir şiir, çay tabağı ve bavu-
luyla birlikte şalı bulunuyor.

Yılmaz Güney köşesinde; Yılmaz Güney’e 
ait bir dolabın içinde fotoğraflar, hakkın-
da çıkan haberler, onun adına çıkan Gü-
ney Dergisi, çektiği filmler, oynadığı film 
afişleri ve ayakkabıları bulunuyor.

Filiz Akın için ayrılan köşede ise; Akın’a 
ait fotoğraflar, Pınar Çekirge tarafından 
yazılmış “Başrolde Filiz Akın” adlı kitap, 
maket ev, oyuncak bebek ve bulunan 
fincan takımı Filiz Akın’ın yaşadığı hayatı 
gözlerimizin önüne serer nitelikte… 

Yüzyıllık Aşk, Türk Sinemasının dev isim-
lerine yer vermenin yanı sıra hayranlara 
da yer vermeyi unutmamış.  Türkan Şo-
ray,  Filiz Akın gibi dev isimlerimize hay-
ranları tarafından gönderilen mektupla-
rın sergilenmesi için bir köşe hazırlanmış. 
Mektuplar için ayrılan köşede eski bir tek 
kişilik koltuk ve sehpa bulunuyor. Aklını-
za gelen ilk şey hayranı olduğunuz oyun-
cunun koltukta oturup mektuplarını 
okuduğu oluyor. Ayrıca hayran mektup-
larını siz de rahatlıkla okuyabiliyorsunuz.

Sergi, tamamen aklınızda Türk Sinema-
sına ait herhangi bir soru işaretini bırak-
mayacak nitelikte tasarlanmış. Sergiyi 
incelerken duvarlarda görsel olarak gör-
düğünüz her şeyi açıklayan yazılar bulu-
nuyor. Hepsini okuduğunuzda o yıllara 
dair ne kadar az şey bildiğinizi anlıyor-
sunuz. Bu yazılar sayesinde bilgilerinizin 
üzerine yeni bilgiler ekleniyor. Bu da si-
nemaseverler için kaçınılmaz bir fırsat. 
Sergiyi gezme şansı bulamayan sinema-
severleri de düşünerek bu yazılardan ser-
ginin Türk Sinemasını nasıl ele aldığını en 
iyi şekilde anlatan yazıyı sizlere sunmaya 
karar verdik:
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SİNEMA KİMİN İÇİN YAPILIR?

Elbette öncelikle seyirci için. Sinemayı seyirci 
var eder. Ancak o ilgi gösterdiği sürece sinema 
bir endüstri haline gelebilir. Bu nedenle sine-
manın yapımcıları da, işletmecileri de, sanat-
çıları da seyircinin nabzını tutmak zorundadır. 
Ama bu kolay bir iş değildir. Araştırmalar yap-
mak, anketler düzenlemek, ilişkiler kurmak 
gerekir. Seyircinin neyi, nasıl, niye sevdiğini, 
beğendiğini anlamak bu ilişkilerin olmazsa 
olmazlarıdır. Seyirciyi sinemaya çağırmak, ora-
dan memnun çıkmasını sağlamak, sinemayla 
olan kan bağını sürekli güçlü tutmak kolay 
değildir. Ama seyirci hoş görülüdür. Sinema-
ya aşkla bağlıdır. Ondan beslenir, onu üretir, 
onunla yaşar. Sinema ile seyirci arasındaki yüz 
yılı aşkın bir süredir devam eden aşk öyküsü-
nün satırlarına hoş geldiniz…
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SİNEMA MİKROBU KAPMAK

“Film izlemek, sinema dergisi, kitabı okumak, film mü-
ziklerini dinlemek, film resimlerine bakmak, sinemayı 
konuşmak, sinemayı düşünmek; özetle, isteseniz de 
istemeseniz de sinema bir yerde her zaman vardır; 
odanızın bir duvarına yansıyan, sinema salonlarının 
perdelerinde devleşen, cam ekranlarda ufalan ve video 
kasetlerde korunan. Sinema her an ve yerde elinizin 
altındadır. Sergilediği düşler, maceralar, heyecanlar, 
hayallerle ve gerçeklerle. Dolayısıyla ‘mikrobu’ kapmak 
olanaksızdır.”

Sizler için gezdiğimiz, her anını sizlere aktarmaya ve 
yaşatmaya çalıştığımız İstanbul Modern’in ev sahipliği 
yaptığı “Yüzyıllık Aşk” sergisinin sonuna geldik. Sizler 
için adımımızı attığımız sergide dergi sayfalarına ba-
karken yaşadığımız değişik bir mutluluk hissine engel 
olamadık. Filmleri izlerken o eski görüntülerin tadına 
doyamadık. Kendimizi Türk Sinemasının bir parçası ola-
rak hissetmekten de alı koyamadık diyebiliriz. Sergiyi 
gezemeyenler için umarız yazımızda bu duygularımızı 
bir nebze aktarmışızdır. 

‘sinema’ ile kalın…
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Bu hafta sonu biraz şehrin gürültüsünden kaçmaya ne dersiniz? Cevabınız evet ise, nefes kesen bir doğanın kalbine 
ve buram buram tarih kokan Safranbolu sokaklarına davet ediyorum sizi...

BİR DÜNYA MİRASINA YOLCULUK

ZEYNEP BİLGİN

GEZİ YAZISI

Osmanlı’nın yüzlerce yıllık tarih ve kül-
tür hazinesini saklı tutan; evleri, sokak-
lar, camileri, mağaraları, kanyonları ve 
su kemeriyle Anadolu’da bir bereket 
timsali...Sahip olduğu güzellikler 1994 
UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası’ na 
dahil edilmiştir. Tarihi dokusunu koru-
madaki başarısından dolayı ‘Korumanın 
Başkenti’ unvanını almıştır.

Safranbolu, Batı Karadeniz’de bulunan 
Karabük’ün bir ilçesidir. Paflagonya 
olarak adlandırılan bölgede yer alan 
Safranbolu’nun, bir İyon prensesi tara-
fından kurulduğuna inanılır. Yaklaşık 
3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan 
Safranbolu; Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı gibi birçok köklü uygarlığa ev 
sahipliği yapmış. 1196 yılında Türk ege-
menliğine geçmiş Osmanlı zamanında 
ise 17.yüzyılda İstanbul-Sinop yolu üze-
rinde olması ona tarihteki en önemli dö-
nemi yaşatmıştır.

Gezimize, köy kahvaltısı için Efsane Ko-
narı Gölü’ne giderek başlıyoruz.  Konarı 
Köyü’nde bulunan  bu göl, Safranbolu 
merkezden 8 km uzaklıkta. Maviliğiy-
le hayran bırakan bu doğal güzelliği, 
ördekler  ve balıklar süslüyor. Konarı 
Köyü’nün  efsanesini bize garson anlat-
tı. Efsaneye göre, Hıdrellez günü Konarı 
Gölü’ne bilinmeyen saatlerde iki örde-
ğin geldiği, göle dalıp çıktıktan sonra 
gittikleri söylenmektedir. Bu ördekler-
den biri Yörük Bey'inin kızını diğeri ise 
Konarı Beyi'nin oğlunu temsil etmek-
tedir. Bunun hikayesi, Konarı Beyi’nin 
oğlu ile Yörük Beyi'nin kızı birbirlerine 
aşık olur. Konarı Bey'i, Yörük Bey'inden 
kızını ister. Yörük Bey'i yörük oldukları 
için burada kalıcı olmadıklarını, biricik 
kızının hasretine dayanamayacağı için 
veremeyeceğini söyler. İki genç bunu 
duyduklarında gizlice gölde buluşup 
kaçmayı planlar. Önce delikanlı göle 
gelir. Saatlerce beklemesine rağmen kız 
gelmeyince kendini gölün derin suları-
na atar. Daha sonra kız gelir. Sevgilisini 
suda boğulmuş görünce o da kendisini 
göle atar. Göle gelen ördekler bu iki aşı-

ğı temsil etmektedir.Bu efsanevi yerde 
her ne kadar aradığımız yöresel lezzeti 
bulamasak datam bir köy kahvaltısı ta-
dını aldık.

Safranbolu’yu keşfimize Hıdırlık 
Tepesi’nden başlıyoruz. Açık namaz-
gah şeklinde olan tepede ayrıca, Hıdır 
Paşa’nın mezarı, Köstendil Kaymakamı  
Hasan Paşa’nın Türbesi ve Kurtuluş Sa-
vaşı kahramanlarından  Doktor Ali Yaver 
Paşa Ataman’ın anıt mezarı bulunuyor. 
Ayrıca tüm Safranbolu’yu ayaklarınızın 
altına seriyor bu tepe.

Bir sonraki durağımız Yörük Köyü oluyor. 
Safranbolu’dan 11 km uzaklıkta olan bir 
müze-köy. Bir Türkmen köyü oluşu ne-
deniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafında 1997’de koruma altına alınmış. 
Taşlı sokakları olan ve maket gibi evleri-
ne hayran bırakan köyün, çamaşırhane-
sinde de ayrı bir nostalji kokusu var. Gezi 
evi niteliğinde olan Sipaoğlu Konağı’nı 
da gezmeyi ihmal etmiyoruz. Yolunuz 
düştüğünde köy halkından doğal lez-
zetler almanızı da tavsiye ediyorum.

Yörük Köyü’nden sonra Safranbolu mer-
kezine indik. İlk durağımız Cinci Hanı 
oldu. İki katlı ve 62 odalı olan Han, otel 
ve restoran olarak hizmet vermeye de-
vam ediyor. 1640-1645 yılları arasında 
Anadolu Kazaskeri olan Cinci Hoca ta-
rafından yaptırılmış. Tamamen insan 
gücüyle yapılan Han, Osmanlı mimari-
sinin en gelişmiş örneklerinden kabul 
ediliyor.

Han’dan çıkar çıkmaz soluğu, Safranbo-
lu Eski Çarşı’da bulunan meşhur lokum-
cuda aldık. Safranlı lokumu ve safranlı 
çayı denedik. Bir kaç kutu lokum satın 
almamak da olmaz tabi ki. Eski Çarşı’yı 
gezerken  Safranbolu hatırası ve hedi-
yelik maket konaklar, ahşap el işçiliği 
küçük hediyelik eşyalarda satın aldık. 
Eski Çarşı’nın bitiminde bizi Demirciler 
Çarşı’sı karşılıyor. Demircilik el sanatla-
rının üretildiği yaşayan tek Lonca çar-
şısıdır. Burada bulanan İzzettin Meh-
met Paşa Camii’ne giriyoruz. 3. Selim'in 

zamanında (1794-1798) sadrazamlık 
yapan İzzet Mehmet Paşa, 1796 yılında 
bu camiyi inşa ettirdi. Cami avlusu, al-
tından geçen Akçasu Deresi üzerinde 
yapılan kemere oturmaktadır. Cami, 18. 
yüzyılda batı etkilerinin Türk mimarisine 
yansıdığı eserler arasında gösteriliyor. 
Mihrabının üzerinde Padişah 3. Selim'in 
tuğrası ve  içindeki kalem işleri, bezeme-
leri, çok köşeli kalemi andıran minaresi-
nin gövdesiyle ihtişamını gözler önüne 
sunuyor.
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Safranbolu’ya tepeden bakan Kent Ta-
rihi Müzesi’ne gidiyoruz. 1904 yılında 
Kastamonu Valisi Enis Paşa tarafından 
yaptırılan müzeye, Eski  Hükümet Ko-
nağı da denilmektedir. Müze üç katlı 
bir yapıya sahiptir ve binası kesme taş-
tan yapılmıştır. Müzenin zemin katında 
Safranbolu’nun esnaf ve zanaatkarlar çar-
şısının örnek dükkanları ve balmumları 
sergileniyor. Eczanesinden şekercisine, 
kalaycısından demircisine, baharatçısın-
dan semercisine,yemenicisinden lonca 
kahvesine... Adeta geçmişe götürüyor 
bizi... Birinci katta Safranbolu kültürü ve 
yaşamıyla ilgili sergi salonu ve fotoğraf sa-
lonu var. İkinci katta ise geleneksel eşya-
lar ve kıyafetlerin sergilendiği etnografya 
salonu bulunuyor. Binadan çıkar çıkmaz 
saat kulelerinin minyatürleriyle karşılaşı-
yoruz. Hemen arkasında Safranbolu’nun 
görkemli tarihi saat kulesi, cezaevi ve ufak 
bir mescit yer almaktadır.

Biraz şehrin merkezinden kaçıp doğal gü-
zelliğin kollarına sığınalım. Safranbolu’da 
üç tane kanyon bulunuyor; Düzce Kö-
yü’ndeki Kirpe Kanyonu, aynı bölgedeki 
Sakaralan (Tekekurum) Kanyonu ve To-
katlı Kanyonu... Bunların içinde en ilginç 
olanına gitmek için Safranbolu’dan 8 km 
uzaklıkta bulunan Bağlar Bölgesi’ne doğ-
ru yol alıyoruz. Buraya ziyaret amacımız 
Tokatlı Kanyonu’nu görmek. Kanyonun ta-
dını çıkarmak için Kristal Teras’a giriş yap-
tık. Ve baş döndürücü mazarayla baş başa 
kaldık. Terastaki seyir süresi o günkü kala-
balığa göre 5 ile 10 dakika arasında deği-
şiyor. Yükseklik korkunuz varsa hiç tavsiye 
etmiyorum. Kanyo’nun içinde 9 km’lik bir 
yürüyüş parkuru bulunuyor. Zamanınız 
varsa eğer doğanın keyfini çıkarabilirsi-
niz. Yine bu bölgede bulunan İncekaya Su 
Kemeri, tüm görkemiyle çıkıyor karşımı-
za. 19.yüzyılın sonlarında Sadrazam İzzet 

Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. O 
dönemde ilçeye su götürülmesini sağla-
yan su kemeri,116 metre uzunluğunda ve 
6 kemerli bir yapıya sahip. Buraya kadar 
gelmişken meşhur Bağlar Gazozu’nuda 
içmeyi unutmayın.

Bu bölgedeki başka bir doğa harikasıise, 
Bulak Mencilis Mağarası.Mağaraya girer-
ken bizi 150 basamaklı merdiven karşılı-
yor. Girişte bir teras bulunuyor ve buradan 
mağarayı dolaşmak için bilet alıyoruz. Ye-
raltı Dünyası harikası Mencilis Mağarası, 
Türkiye’nin 4.büyük mağarası. Her mevsim 
sıcaklığı 15 derece. Mağarada bulunan 
sarkık, dikik,sütun ve damlataşlar bugün 
ki halini 3 milyon yıl önce almış. Uzunluğu 
6 km olsada gezilebilen alan 400 metre ile 
sınırlı. 3 girişi olan mağaranın ilerisinde, 
bir şelale ve iki ayrı gölü bulunuyor. Bizans 
ve Osmanlı zamanında şehir merkezine 
giden su kaynağı olmuş. Çok güzel ışık-
landırılmış ve içine yürüyüş yolları yapıl-
mış. Ayrıca Mencelis Mağarası’nın nefes 
darlığı,astım ve bronşit gibi hastalıklara 
da iyi geldiğini duyduk.

Yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatını 
günün sonunda elde ediyoruz. Her türlü 
yöresel tadların mevcut olduğu meşhur 
Kadıoğlu Şehzade Sofrası’na geldik. Res-
torant da; kuyu kebabı, etli yaprak dolma-
sı, perohi,safranlı pilavın tadına doyama-
dık. Ayrıca Safranbolu bükmesi, tereyağlı 
uzun pakla, cevizli keşli yayım, safranbolu 
baklavası,safranlı zerde, göbü, gaygana, 
haluşka, delioğlan sarığı, sac bükmesini 
tatmadan gitmeyin.

Bu kentin güzellikleri bunlarla da sınırlı 
kalmıyor. Göremeyenlerin gitmek için he-
veslendiği, görenlerinde bu atmosferi ye-
niden hissetmek isteyeceği Safranbolu’ya; 
‘gitmedik’ demeyin!
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Anadolu kültürünü her taşında barındıran güzel ülke, Makedonya… Eskiyi arayan herkesin gezip görmesi gereken 
nadide ülkelerden biri. Şimdi, hepbirlikte Makedonya’nın tarihi güzelliklerini keşfedelim.

BALKANLAR’IN İNCİSİ 
MAKEDONYA

NESLİHAN DEVECİ

GEZİ YAZISI

Ohrid St. Paul The Apostle Havalimanı-
na indikten sonra kiraladığımız araba 
ile Priştine’ye doğru yola çıktık.Kurban 
Bayramı’ndan dolayı merkeze geldiği-
mizde birkaç kahve dükkanı dışında 
her yer kapalıydı. Priştine Kosova’nın 
başkenti. Priştine merkez, diğer ilçelere 
göre daha gelişmiş bir yerdir. Lüks otel-
ler, alışveriş merkezi, güzel kahve dük-
kanları bulunuyor.

Priştine dönüşünde Tetova’nın dağlık 
kestirme yolunu tercih ettik. Hiçbir şe-
kilde doğaya zarar vermeden yapılan 
yolda, yer yer akan doğal kaynak sula-
rını görmek mümküdür. Tetova’nın sınır 
kapısından geçtikten hemen sonra sizi 
mükemmel ovalar karşılıyor. Fotoğraf 
çekmemek imkansız, muhteşem manza-
rası sizi  büyülüyor. 

Yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki du-
rağımız Struga. Kalacağımız yer Drim 
Otel. Ohri Gölü’nün hemen yanında yer 
alıyor.Dirim Nehri’nin sağ ve sol tarafında 
nehir boyunca güzel restoranlar, oteller, 
kafeler, barlar görebilirsiniz. Çarşının biti-
minde, sağ tarafa döndüğünüzde nehrin 
başlangıcını göreceksiniz. Nehrin kena-
rından yol boyunca yürüyün, sol tarafta 
yolun bitiminde hediyelik eşyalar çıkacak 
karşınıza. Ayrıca suyun kaynağını da gö-
receksiniz.

Ertesi gün turla 20 dakika süren yolculu-
ğumuz ile birlikte Ohri’de gittik.

Makedonya’nın incisi Ohrid. Evliya 
Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde uzunca 
bahsettiği güzel şehir. Slav dilinde Vohrid 
yani “tepedeki yer” olan şehrin ismi, bu-
gün Ohrid olmuştur.

Kiril Alfabesi Ohrid’de doğmuş ve Kiril Al-
fabesi tüm balkanlara buradan yayılmış. 
Kiril Alfabesi’nin yaratıcısı Aziz Kliment 
ve Metodius kardeşlerdir. Tabii ki Aziz 
Kliment'in öğrencisi Aziz Naum'un da bu 
alfabenin yayılmasında önemi çok büyük.

Avrupa’nın en derin ve en eski krater 
gölü olan Ohrid Gölü ve şehri Unesco 
Dünya Kültür Mirası listesine alınan yer-
ler arasında.

Ohrid çarşısı, çok büyük olmamakla bir-
likte şirin dükkanları barındıran bir çarşı. 
Hediyelik olarak özellikle yöreye özel bir 
yapım olan, beyaz Ohrid incilerinden al-
malısınız. Başka hiç bir yerde bulamaya-
cağınız bu inciler, fiyat olarak uygun.

Ohrid Kalesi’ne doğru çıkarken, sokak-
lara dikkatlice bakın. Çünkü her sokak 
birbirinden şirin. Sokaklar rengarenk, 
evlerden sarkan begonviller, ortancalar 
ve çeşitli çiçek salkımları, sokağa ayrı bir 
güzellik katıyor. 

Sokakların arasında yürümeye devam 
ederken, tektonik kaymalar sonucu or-
taya çıkmış olan küçük bir antik tiyatro 
göreceksiniz. Evlerin arasında bulunan 
ve restorasyon çalışmaları tamamlanmış 
olan Ohrid Antik Tiyatrosu görülmeye 
değer.

Yol üzerinde pek çok irili ufaklı kilise var.  
Makedon biri demişti ki:“Ohrid 'de o ka-
dar çok kilise var ki, neredeyse her gün 
için ayrı bir kilise yapılmış.” Bu küçük şe-
hirde 365 kilise bulunuyor. Ama genelde 
mimari olarak hepsinin şekli birbirine 
benziyor. Kırmızı çatılar ve kiliseler şeh-
re hakim olan sıcak renk. Ohrid’in tarih 
dolu tepelerine tırmanmaya başladık. 
Dağ yamacındaki patika yolda gölgeden 
gölgeye atlayarak, kısa molalarla manza-
ranın tadını çıkararak ilk önce Saint John 
Kilisesi’ne vardık

Patikadan aşağı indiğimizde Ohrid Gölü 
ayaklarımıza uzanıyor. Kişi başı 1 euro 
karşılığında kayıklar ile Ohrid Gölü’nde 
tur atabiliyorsunuz. 

Şehrin koruyucusu Sveti Kliment  heykeli 
ve Ohrid şehrine tepeden bakarken biz-
de onu aşağıdan selamlıyoruz.
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Sveti Naum

Ohrid’e geldiğinizde özellikle ziyaret 
etmeniz gereken yer, Sveti Naum 
bölgesindeki Galioica Doğal Park, 
Arnavutluk ülke sınırına 5 km mesafede. 
Dağın arkasında ve tamamen doğal 
olan bu park, Unesco tarafından Dünya 
Mirasları listesinde bulunuyor.

Ohrid ’den 150 metre yükseklikteki  
Prespa Gölün’den akan su, Sveti Naum 
üzerinden Ohrid Gölü’ne akıyor. 
Manzaraya hakim pek çok restoranın 
bulunduğu Galioica Doğal Parkı 
içindeki bu bölgede motorlu araçlar 
yasak olduğundan küçük kayıklar ile 
minimum 4 kişi 10 euro karşılığı bu 
gölde gezebiliyorsunuz. İlginç olan 
ise, gölün sıcaklığının yaz ve kış 10 

derece olması. Gölün pek çok yerinden 
kaynak suyu çıkıyor. Su o kadar temiz 
ki temizliği tamamen doğallığından 
geliyor. İçinde bulunan karbon ve 
içindeki bitkiler suyu temizliyormuş. Bu 
kayığa kimse dokunamıyor. UNESCO 
tarafından korumaya alınıp bağlanmış 
bir şekilde duruyor. Kayığın içinde 
bitkiler kendiliğinden yetişiyor.

Aynı zamanda bölgedeki en çok 
ziyaret edilen yer ise, tarihi 900‘lü 
yıllara dayanan Aziz Naum Manastırı. 
Burada özellikle zihinsel problemi 
olan hastalara şifa dağıtıyorlarmış. 
Manastırın içinde bir de kilise var. St. 
Naum'un mezarı da bu kilisenin içinde 
bulunuyor. St. Naum Manastırı’nın 
bahçesindeki tavus kuşları insana ayrı 
bir mutluluk katıyor.  
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Yeni rotamız Bitola. Atamı-
zın izlerinin bulunduğu gü-
zel şehir.

Atamızın anıları ile dolu bu şehri çok şi-
rin bulacaksınız. Atamızın okuduğu aske-
ri lise Bitola ’yı ziyaretiniz için tek neden 
bu bile olabilir. İlk durağımız 1899 yılında 
Atamızın mezun olduğu Manastır Aske-
ri İdadisi oldu. Okul şu an müze ve sanat 
galerisi olarak kullanılıyor. Okulun bahçe-
sindeyken bile heyecanlanıyorsunuz. Ata-
mızın ayak bastığı yerlerde dolaşmak size 
büyük keyif veriyor. Bahçede sağ tarafta 
fotoğraflarını görünce çok duygulanıyor-
sunuz. Aynı zamanda arkeoloji eserlerinin 
de bulunduğu binada Atatürk için özel 
bir bölüm oluşturmuşlar. Biletleri alırken 
kalp atışlarınız hızlanıyor. Müzeden çıkan 
herkesin ağladığını görünce, önce ne ol-
duğunu anlamıyorsunuz.Ama içeride do-
laşırken farkında olmadan gözyaşlarınız 
süzülüyor. İçeride bir de anı defteri bulu-
nuyor. İçinizden geçen tüm duygularınızı 
deftere aktarıyorsunuz. Atamın en güzel 
fotoğrafları, hatta hiçbir yerde görmediği-
niz fotoğrafları, elleriyle yazdığı ders not-
ları, askeri kıyafetleri, 17 yaşındaki hali ile 
balmumu heykeli, tüm kitaplarını tek tek 
okuduğu kütüphanesine özenle bakıyor-
sunuz.

Sıradaki güzel şehir ÜSKÜP

Üsküp… Zamanında Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik yapmış, Yah-

ya Kemal Beyatlı’nın doğduğu şehir. Üs-
küp 1392 yılında Yiğit Paşa tarafından fet-
hedilmiş. Sonrasında ise şehir, oğlu İshak 
Bey tarafından yönetilmiş. Makedonya’nın 
başkenti olan Üsküp, Vardar Nehri’nin iki 
yakasına kurulmuş. Nehrin kuzeyinde eski 
Üsküp olarak anılan bölgede çoğunluk 
Müslüman Arnavut halktan, güneyinde ise 
yeni Üsküp olarak anılan bölge çoğunluk 
Makedon halktan oluşuyor. Eski çarşı ola-
rak bilinen yer, nehrin kuzeyinde bulunu-
yor. Şu an pek çok dükkânın kapalı olduğu 
çarşı eski yıllarda alışveriş açısından olduk-
ça cazipmiş. Üsküp çarşısı, zamanında tüc-
carların uğrak yeri olduğundan konakla-
maları için pek çok kervansaraylar, hanlar 
yapılmış. Çarşının bitimine doğru sağlı sol-
lu kafeler ve barlar görebilirsiniz.

Şehrin en önemli meydanı ise elbette ki 
Makedonya Meydanı. Burası aynı zaman-
da Üsküp şehrinin en büyük meydanı. En 
önemlisi de Makedonya’nın bağımsızlığı 
halka burada ilan edilmiş.. Şehrin sem-
bolü olan Büyük İskender heykelinin yanı 
sıra ülke için önemli olan pek çok kişinin 
değişik güzellikteki heykellerini de göre-
ceksiniz. 

(Yeni şehirdeki Büyük İskender’in heykeli) 
(Eski şehirdeki Büyük İskenderin babası 
Kral Phillippe)Eski çarşı, içinde bulunan 
Çifte Hamam 15. yüzyılda İsa Bey deneti-
minde yapılmış. Çifte Hamam’da kadın ve 
erkek kısmı olarak iki bölüm var. 1915 yılı-
na kadar hamam olarak kullanılmış; fakat 
depremin ardından restore edilmiş. Şu an 

Modern Sanat Galerisi olarak kullanılıyor.. 
Duvarlara her ne kadar aslına uygun olma-
yan bir şekilde restorasyon yapılmış olsa da 
ancak tavanların duvar ile kesişme noktala-
rına baktığınızda eski mimariyi görebiliyor-
sunuz. (Duvarların restore edilmeyen kısmı 
ve alt tarafı)

Üsküp Taş Köprü 

Bence Üsküp denilince ilk akla gelen eser, 
Vardar nehri üzerindeki Taş Köprü. Bu köp-
rünün Osmanlı İmparatorluğu’nun Bal-
kanlardaki en önemli mirasları arasında 
olduğunu düşünüyorum. Halk arasında 
köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
olarak da anıldığını duydum. Köprü 6. yüz-
yılda Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafın-
dan yapılmış. Köprünün yan tarafında res-
toranlar, çay bahçeleri ve kafeler yan yana 
bulunmakta. Eskiden tek köprü olan Taş 
Köprü’nün yanında yeni yapılan köprüler 
ile Vardar’ı hayli şenlendirmişler. 

Rahibe Teresa Evi, burada doğup 18 yaşına 
kadar Üsküp’de yaşayan Rahibe Teresa’nın 
adını taşır. Ev, şehir müzesinden çok uzak 
değildir. Teresa’nın yaşadığı ev günümüz-
de ayakta değildir; ama alanın ortasında 
güzel ve modern bir şapel bulunmaktadır. 
Ev, açılışının ardından ilk üç haftada 12.000 
ziyaretçiye ulaşmıştır. Kilisenin açılışına 
Makedonya Ortodoks Kilisesi ve Makedon-
ya’daki Roman Katolik Kilisesi mensupları 
katılmıştır. Rahibe Teresa ve ailesini resme-
den heykel çalışmaları da görülebilir.
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Bahçelievler Belediye Başkanlığına na-
sıl karar verdiniz?

Gençlik yıllarımda itibaren sosyal sorum-
luluk projelerinde görev almaya gayret 
ettim. Birçok dernek ve sivil toplum kuru-
luşunda aktif görev aldım. Her vatandaş 
gibi kendimin de ülkeme hizmet borcu 
olduğumu düşünüyorum. Bu güne kadar 
edindiğim bilgi birikim ve tecrübemin 
Bahçelievler ölçeğinde ülkeme bu borcu-
mu ödediğimi düşünüyorum.

Bu göreve hangi evrelerden geçerek 
geldiniz? Aklınızda daha önce başkan-
lık var mıydı?

Bu güne kadar, 35 yılı aşkın bir süredir 
sosyal aktivitelerin içinde yer almış biri 
olarak, pek çok sivil toplum örgütünde 
yönetici olarak görev yaptım. MÜSİAD, 
BASİAD, ÖNDER ve İstanbul Oluklu Mu-
kavvacılar Derneği yönetim kurullarında 
yer aldım, İstanbul Sanayi Odası Meslek 
Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak 
görev yaptım. Diğer yandan mensubu 
bulunduğum AK Parti’nin kuruluş çalışma-
larında da bulundum. Parti içi Demokrasi 
Hakem Kurulu Başkanlığı yaptım.

Bahçelievler’i demografik ve sosyolojik 
özellik açısından tanıtabilir misiniz? 

Bakırköy Belediyesi’nden ayrılarak kuru-
lan ve 1 Kasım 1992 tarihinde yapılan ara 
seçimde ilk belediye başkanını seçen Bah-
çelievler, belediyecilikte 23. yıla girdi.  Bu 
süre içerisinde beş kaymakam ve üç be-
lediye başkanı Bahçelievler’de görev yap-
tı. 1674 hektarlık yüz ölçümü ile İstanbul 
topraklarının %5’ini oluşturan Bahçeliev-
ler, tarihi yarımadaya, hava alanına yakın-
lığı, E-5 ve TEM otoyollarına sınır olması, 
önemli sanayi ve ticaret merkezlerine ev 
sahipliği yapması nedeniyle hızla gelişti. 
Planlı bir şehirleşme, borçsuz bir belediye 
ve insan odaklı bir yönetimle belediye-
cilikte altın yıllarını yaşadı. Her geçen yıl 

daha çok büyüdü, gelişti ve İstanbul’un 
parmakla gösterilen en modern ilçelerin-
den biri haline geldi. Tamamen öz kay-
naklarıyla yaptığı spor kompleksleri, okul 
spor salonları, kültür merkezleri, caddeleri, 
şehir koruları, alt ve üst yapı yatırımlarıyla 
örnek bir ilçe oldu. 

Bugün 800 bini aşan nüfusu, yüzlerce sivil 
toplum kuruluşu, ülkenin hemen köşesin-
den göç alan dokusu, girişimci ve dinamik 
yapısıyla Bahçelievler, geleceğe güvenle 
bakıyor.

‘‘On yılı aşkın bir süredir halkımızla 
birlikteyiz. Her anı aşk ve heyecan-
la dolu bir süre içinde hayal bile 
edilemeyecek hizmetler yaptık.’’
Bahçelievler Belediyesinde üçüncü dö-
neminizi genel olarak değerlendirecek 
olursanız, Bahçelievler’de 2004 yılın-
dan 2014 yılına kadar neler değişti?

On yılı aşkın bir süredir halkımızla birlikte-
yiz. Her anı aşk ve heyecanla dolu bir süre 
içinde hayal bile edilemeyecek hizmet-
ler yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günden 
itibaren Bahçelievler’i değişen dünyanın 
ve gelişen Türkiye'nin ritmine yaraşır bir 
şehir yapmaya gayret ettik. Bu gayretle-
rimizin sonuç verdiğini görmenin mutlu-
luğu içindeyim. Zira İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptırdığı bir ankete göre 
İstanbulluların yaşamak istedikleri ilçele-
rin en başında Bahçelievler geliyor. Geli-
nen bu nokta, günübirlik kararların değil, 
vizyoner bakış açısının, özverili çalışmanın 
ve marka bir şehir oluşturma gayretinin 
sonucudur. Gece gündüz demeden nasıl 
bir gayretle çalıştığımızı, Bahçelievler’de 
neler yaptığımızı en iyi halkımız biliyor. Her 
yağmurda sele dönen Tavukçu Deresi’nin 
ıslahından şehir korularına, spor komp-
lekslerinden kültür merkezlerine, sosyal 
yardımlardan bilgi toplumu oluşturma 

BAŞKANIN GÖZÜNDEN 
BAHÇELİEVLER

DOĞUKAN ÇUBUKÇU

RÖPORTAJ

Kısaca kendinizi tanıtabilir 
misiniz?

1956 yılında İstanbul'un 
Kadırga semtinde doğdum. 
Aslen Kayseriliyim. 1979 
yılından beri ambalaj sanayinde 
faaliyet göstermekteyim. Tüm 
tahsil hayatım İstanbul'da geçti. 
Yükseköğrenimimi Boğaziçi 
Üniversitesi'nde tamamladım. 
1995-1999 seçimlerinde 3'üncü 
bölge milletvekili adaylığı, ilçe 
başkanlığı ve il yönetim kurulu 
üyeliğinde bulundum.
Hayatım boyunca edindiğim 
bilgi, birikim ve tecrübemi 
kullanarak Bahçelievler'e 
özlenen hizmeti sunmayı 
hedeflediğim için göreve 
seçildiğim 2004 yılından 
günümüze Belediye Başkanlığı 
görevimi sürdürüyorum.

İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan B  Yoğun seçim temposuna rağmen bizlere zaman ayıran Develioğlu, sorularımızı 
sabırla cevapladı. Eğitime verdiği önemle bilinen Belediye Başkanı, Bahçelievler’i genel olarak değerlendirdi. 
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gayretlerine kadar belediyeciliğin her ala-
nında büyük hizmetler yaptık. Yapacakları-
mız elbette bitmedi. Yönünü Avrupa Birli-
ğine dönmüş Türkiye’mizde, vizyonumuzu 
geleceğin baş döndürücü değişimi üzerine 
inşaa ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurulu-
şunun 100’üncü yılı olan 2023’te; bilimin, 
sporun ve sanatın merkezi olan, gelişmiş, 
modern ve dinamik bir Bahçelievler mar-
kası için yolculuğumuz sürüyor.

Bu istikrarınızı nelere bağlıyorsunuz?

Hizmet ilkesiyle çalıştık. Halkımız, eser bıra-
kanlara, teveccüh gösterir. Halkımıza layık 
olmaya özen gösteriyoruz. İstikrarlı olmak 
gerekir. Onu başardık.

Bahçelievler Belediyesi olarak eğitime 
büyük destek verdiğinizi biliyoruz. Siz-
ce belediyelerin eğitime katkısı ne dü-
zeyde olmalı? 

Bir şehir düşünün ki, bu şehri siz dört dört-
lük mamur ettiniz, şu anki yolarımızın iki 
ya da dört misli daha geniş olduğunu dü-
şünün, yeşil alanlarının beş misli olduğunu, 
binalarının her şeyi mükemmel olduğunu 
düşünün ama bu şehirde insan olmadığını 
düşünün, ne işe yarar. Bu şehre ruh katan, 
anlam katan, mana katan insandır. O halde 
bizim insanın ruhuna yönelik çalışmalar da 
yapmamız gerekir. İşte bu çalışmalar eğitim 
çalışmaları, kültürel çalışmalar, sportif ça-
lışmalar, sosyal çalışmalardır. Bunların, be-
lediyecilikte bizim olmazsa olmazımız olan 
fen ve imar çalışmalarımızla beraber at başı 
gitmesi lazım. İşte biz bunları beraber gö-
türüyoruz. Öncelikle okullarımızın bazıları 
depreme dayanıklı değildi onları yeniledik. 
Bu arada çok sayıda yeni okul da yapıldı. 

Ayrıca, çocuklarımızın daha güzel ortam-
larda eğitim yapabilmeleri için ilçemizdeki 
tüm okullarımızın ilaçlanmasından boya ve 
badanalanmasına, çatılarının tamirlerinden 
bahçe duvarlarının yapılmasına, çatı ona-
rımlarından su depolarının temizlenmesine, 
bahçe düzenlemelerinden asfaltlanmasına, 
spor aletlerinin tamirinden 19 okulumun 
bahçesine kapalı spor salonu yapılmasına 
kadar birçok çalışmamız oldu. Bahçelievler 
1992 yılında ilçe olmuştur, 1992’den 2004’e 
kadar yapılmış olan eğitim çalışmalarının 
çok daha fazlasını bizim dönemimizde ger-
çekleştirmiş durumdayız.
 
Bahçelievler’de spor adına faaliyetleri-
niz nelerdir? Özellikle okullara verdiği-
niz destek hakkında ne söylemek ister-
siniz?

Çalışmalarımızın ağırlık noktasını, ülkemizin 
de geleceğini emanet edeceğimiz çocukla-
rımıza; yani size yönelik yaptığımız çalışma-
lar oluşturmaktadır. Çocuklarımızın daha 
güzel ortamlarda eğitim yapabilmeleri için 
ilçemizdeki tüm okullarımızın ilaçlanmasın-

dan boya ve badanalanmasına, çatılarının 
tamirlerinden bahçe duvarlarının yapılma-
sına, çatı onarımlarından su depolarının te-
mizlenmesine, bahçe düzenlemelerinden 
asfaltlanmasına, spor aletlerinin tamirinden 
spor salonu yapılmasına kadar birçok çalış-
mamız oldu.

Göreve geldiğimiz 2004 yılında 
Bahçelievler’in tek bir yüzme havuzu yok-
tu. Geçen süre içerisinde sportif yatırımlar-
da parmakla gösterilecek hizmetler yap-
tık. Her biri birbirinden muhteşem 5 spor 
kompleksi inşaa ettik. Tamamen öz kay-
naklarımızla yaptığımız komplekslerimizde 
yüzme havuzları, basketbol, voleybol sa-
lonları, buz pateni, fitness, step-aeorobik, 
hamam, sauna, jakuzi bölümleri titizlikle 
hizmet veriyor. 11 yıl önce hiçbir okulun 

bahçesinde belediye tarafından yapılmış 
spor salonu yoktu. 10 yılda, 19 okulumuza 
spor salonları yaptık. Yaptığımız bu salon-
lara spor dünyamızın birbirinden kıymetli 
spor adamlarının isimlerini verdik. Okul 
spor salonlarımız, gün içinde okullara, 
akşamları ve hafta sonları da vatandaşla-
rımıza uzman hocalar eşliğinde ücretsiz 
hizmet veriyor.  Bilgi toplumu oluşturmak 
da en büyük hedeflerimizden birisi oldu. 
Daha önce Bahçelievler’de olmayan bilgi 
evlerimizi bu amaçla açtık. Bugün ilçemizin 
10 değişik noktasında hizmet veren bilgi 
evlerimizin 30 bine yakın kayıtlı üyesi var. 
Bilgisayar ve internet kullanmak, kitap oku-
mak, uzman rehberler eşliğinde okul ders-
lerinde yardım almak isteyen çocuklarımız, 
tamamen ücretsiz olan bilgi evlerimizden 
faydalanıp geleceğe güvenle hazırlanıyor...
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Ülkemizde Türkiye Spor Yazarları 
Derneği’nden tarihinde ilk kez ödül alan 
belediyeyiz.Sporda yatırımlarla, ülkege-
nelinde 1. sıradayız. 5 spor kompleksi, 19 
spor salonu ve 55 spor bahçesi 1 parkı ve 
51 bin lisanslı sporcuyla ülkenin spordaki 
başkentiyiz.

Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek 
Lisesi yanına bir spor tesisi yapılıyor. Bu 
tesisten öğrenciler nasıl yararlanabilir 
kısa bir bilgi verir misiniz?

Spor komplekslerimizden herkes yararlanı-
yor. Tabi ki ilçede yaşayan herkes gibi siz-
lerde bu tesisten faydalanabileceksiniz. 

Devam eden ve yapmayı düşündüğü-
nüz faaliyetlerle ilgili olarak bizi bilgi-
lendirir misiniz?

Bahçelievler'e, İstanbul’un en büyük Kong-
re Merkezlerinden birini yapıyoruz. Koca-
sinan da 15 Bin m2’lik inşasına geçtiğimiz 
günlerde başlanan Kongre Merkezi 5’i ye-
raltına toplam 10 kattan oluşmakta olup 
toplamda 46.419 m2kullanım alanına sa-
hiptir. Kongre merkezimiz uluslararası top-
lantılara da ev sahipliği de yapacak olup 
sadece Bahçelievler’in değil İstanbul’un da 
en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca Koca-
sinan Merkez Mahallemizde yapımı devam 
eden yeni bir kültür merkezi inşaatımız 
daha var.

Semt havuzlarıyla tesisleşme sayımızı ar-
tırıyoruz, 4 semt havuzu projelendirdik ve 
ikisinin yapımını tamamladık. Bu havuzlar 
tamamında, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz 
beden eğitimi derslerini buralarda yapa-
caklar.

Ayrıca, Bahçelievler mahallemize dev bir 
spor kompleksi kazandırıyoruz. 8.000 m2 
kullanım alnına sahip olacak komplekste; 
2 yüzme havuzu, çocuk havuzu, fitness, 
hamam, saunalar, kafeterya ve dinlenme 
alanları olacak.
 
Bahçelievler için yaptıklarınızı yeterli 
buluyor musunuz?

İstanbul’un en nadide ilçesi Bahçelievler 
için yapacaklarımız elbette bitmedi. Bahçe-
lievler çok büyük bir marka ama bu marka-
nın içinin dolu olması gerekiyor. Ben buna 
gayret sarf ediyorum. İçini doldurmak is-
tiyorum ve ismini duyurmaya çalışıyoruz. 
Bu şehri, herkesin gıpta ettiği, modern ve 
yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışma-
ya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle, 
güçlü Türkiye’nin örnek ilçesi Bahçelievler’i 
birlikte inşaa edeceğiz. Bahçelievler’de ya-
şamak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın keyfini 
halkımız, her geçen zamanda biraz daha 
yakından hissedecek. Bu şehri, gelecek 
kuşaklara en güzel hali ve güzelliğe yaraşır 
kompozisyonla bırakacağız. 

Son olarak gelecek için biz gençlerden 
beklentileriniz ve tavsiyeleriniz neler-
dir?

Öncelikle sizlerin aracılığıyla Aydın Doğan 
Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nin tüm öğ-
renci ve öğretmenlerine selam ve sevgileri-
mi iletiyorum.

2004 yılında günümüze eğitime olan des-
teğimiz aralıksız sürüyor. Çalışmalarımızın 
ağırlık noktasını, ülkemizin de geleceğini 
emanet edeceğimiz, siz çocuklarımıza yö-
nelik yaptığımız çalışmalar oluşturmakta-
dır. Sizlerin daha güzel ortamlarda eğitim 
yapabilmeleri için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Her zaman çok çalışın, çok çalışarak 
iyi bir eğitim almalısınız çünkü her şeyin 
başı eğitim. Sizler iyi eğitim almalısınız ki 
gelecekte bu ülkede yararlı şeylere imza 

atabilesiniz ve sizden sonraki nesillere de 
daha iyi eğitim imkanları sağlayabilesiniz.
Derginizde bana yer ayırdığınız için de siz-
lere ayrıca teşekkür ederim. 
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Sayın Adnan Binyazar, 

Masalını Yitiren Dev adlı otobiyografik romanınızı öğrencilerimle 
birlikte ardında nice umutları ve bilinçleri yaşamlarımıza katarak 
okuduk. Bir insanın Anka misali küllerinden yeniden nasıl doğabile-
ceğini,  Cumhuriyet’in kazanımlarından biri olan Köy Enstitüleri’nin 
yoksul köy çocuklarına okuma olanağı sağlayarak onları nasıl yetiş-
tirdiğini sizin şahsınızda öğrendik.  Yaşam serüveninizden yola çıka-
rak Türkiye tarihinin bir dönemini kavradık.  Bu yalnızca sizin yaşam 
serüveniz değil, karanlıklara, zorluklara karşı umutla direnen bir in-
sanlığın yaşam serüveni olarak  belleklerimize kazındı. 

Kitabınızda  “Çocukluk bir dev masalıdır. Masalı bozulmuş çocukluk 
neyse masalını yitiren dev de odur. Birbirlerini yitirdiklerinde çocuk-
luk devin, dev çocukluğun büyüsünü bozar. Büyüsü bozulan çocuk 
ise yaşamı boyunca masalını arayan bir dev gibi savrulup durur.” di-
yorsunuz. 

Ancak bizlerin dünyasında kitaplar aracılığıyla yaşantılarımızı zen-
ginleştiren  yazarlar da, dev misali önem  taşır. Kitaplar ve yazarlar 
sanatın büyüsüyle  yaşamın gerçeklerini öğreterek tüm zorluklara 
dirençle karşı koymamızı sağlar.  Yaşamın fırtınalı anlarında savrul-
mamızı engeller.  Sizin bize kattığınız direnç ve umut gibi…

Sayın Adnan Binyazar, kitabınızı okuduktan sonra  sizinle okulumuz-
da yaptığımız kısa ama etkili sohbet, gönüllerimizde derin izler bı-
raktı.  Öğrencilerim duygu ve düşüncelerini  size hitaben yazdıkları 
mektuplarla  belirtti.  Onların duygularını dile getirdikleri bu mek-
tupları olduğu gibi size iletiyorum. 

Tüm yarınlarınızın güzel sabahlara açılması dileğiyle hoşça kalın.

Emine GÜGERCİN

Adnan Binyazar ve 
Öğrencilere mektuplar

Özge Uzun

HABER

Günümüz yazarlarından…
Adnan Binyazar, 17 Mart 1934 tarihinde 
Diyarbakır’da doğdu.Hayatın gerçeklerini 
gözler önüne seren yaşamına küçük 
yaşta zorluklarla başladı.Dimdik ayakta 
durdu, asla pes etmedi. Ancak 14 yaşında 
başlayabildiği ilköğrenimi çeşitli illerde 
sürdürdü. Ardından Dicle Köy Enstitüsü’nü 
ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümü’nü bitirdi.Türkiye’nin çeşitli 
öğretmen okullarında, yüksek okul ve 
konservatuarlarda öğretmenlik yaptı.Türk 
Tarih Kurumu’nda ve Türk Dil Kurumu’nda 
görev alan Binyazar, 1978 yılında Kültür 
Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi 
başkanlığına getirildi. Bu görevi sırasında, 
Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu 
yönetmenliğini yaptı.1981 yılında gittiği 
Berlin’de Eğitim Senatosu’nda çalışırken, 
İncila Özhan’la birlikte 6 ciltlik Türkçe/
Dilve Okuma Kitabı’nı yazdı.Yurtdışında 
çeşitli öğretmen yetiştirme projelerinde 
çalışan Binyazar, bu çalışmalara yönelik 
bir Öğretmen Kılavuzu hazırladı.
Öğretmenliğinin kazandırdığı başarılarını 
yazarlığı ile ustaca birleştiren Adnan 
Binyazar, deneme ve roman alanında birçok 
eser vermiştir;

Ağıt Toplumu (Deneme)                                   
Ay Bazen Mavidir Bütün Öyküleri 
Ayna (Deneme)                                           
Dede Korkut (Halk kültürü) 
Duyguların Anakarası (Deneme)                        
Halk Anlatıları (Halk edebiyatı) 
Kan Turalı (Halk Edebiyatı)                              
Masalını Yitiren Dev (Biyografi) 
On Beş Türk Masalı (Halk edebiyatı)                    
Ozanlar / Yazarlar / Kitaplar (Roman) 
Ölümün Gölgesi Yok (Roman)                           
Şairin Kedisi (Öykü) 
Toplum ve Edebiyat (Deneme)                           
Yazma Öğretimi Yazma Sanatı (Eğitim)

Adnan Binyazar Kimdir?

Yazar okur buluşması

Sayın Emine Gügercin, 

Masalını Yitiren Dev adlı romanımı okuyan öğrencilerinizle yalnızca 
bir saatliğine bir arada oldum. Gösterdiğiniz ilgiyi, yazarlığımın ya-
nında öğretmenliğimin güzel bir anısı olarak hiç unutmayacağım. 
Öğrencilerinizle birlikte, bana öğretmenliğimin onurlu yıllarını ya-
şattınız.  Öğrencilerinizin içtenliği, cesareti, ilgisi, gelecek umuduma 
sevinç kattı. Kırk Yedi yıllık meslek yaşamımda, geleceğimizin aydın-
lığı olarak algıladığım öğrencilere hep sevgi gösterdim. Bu mektup-
ları o tutumuma bir ödül sayıyorum. Mektupları aldığımda onları ay-
rıca yanıtlayacağımı yazmıştım size. Yoğun çalışmalarımdan dolayı 
yanıtları size ancak bugün iletebiliyorum.  

Size ve öğrencilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

En iyi günlere… 
Sevgiyle, saygıyla

Adnan Binyazar
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Yazar okur buluşması

Okuma sevgisi... Hayatınızın tek doğ-
rusu - anahtarıydı geleceğiniz için. 
“Masalını Yitiren  Dev” şu ana kadar 
beni etkileyen çoğu romandan daha 
özel - önemliydi benim için. Çünkü 
onlar gerçekti, kurgu ya da başka 
bir şey değil. Sadece yaşanmışlıklar-
dı. Sizin yaşadıklarınız o küçük yaşta 
yaşanmamalıydı. Ama siz asla pes 
etmediğiniz ve şu an sizinle tanıştı-
ğım, yaşadıklarınıza bir nebze olsun 
ortak olduğum için çok teşekkür 
ederim. siz her zaman kitaplarınızda 
da olduğu gibi hayatın hep iyi umut 
dolu yanında yaşardınız.. Sizi siz ya-
pan şey bu öğretmenim! Sizi gör-
mek ne iyiydi, söyleşi bitip fotoğraf 
çekildiği sırada bana söylediğiniz “siz 
beni çok iyi-dikkatli dinlediniz, çok 
teşekkürler” sözüyle o zaman içiniz-
deki o öğretici sevgisini çok daha iyi 
anladım. Her şey için çok teşekkürler 
tekrardan öğretmenim!  

Betül Yumak

Sevgili Betül, 

Doğada düzlükler var, engebeler var. 
Büyük çukurları koca okyanuslar, gi-
rintileri denizler doldurmuştur. Ha-
yat, yükseltili alçaltılı doğada bir yere 
tutunma sürecidir. Kuşkusuz ortada 
bir adaletsizlik de var. Kimi düz yolda 
ilerliyor, kimi nice engebeleri aşmak 
zorunda kalıyor. Zorluk, her darlığı 
yenerek düze çıkma savaşımı ve düze 
çıkmakta yaşanıyor. Bana Masalını 
Yitiren Dev’i öyle bir hayat yaşattı. 
Bunun ayrımına vararak değerlendi-
riyorsun MYD’yi. 
İyi yazılmış romanlar dünyaya ayna 
tutar, bizi hayatla yüzleştirir. Kendi-
mizi bir anda anlatılan olayın için-
de bulur, orada bir yere yerleştiririz. 
Mektubundan, bunu algıladığını gö-
rüyorum. İzlenimlerini yazıp bana da 
ilettiğin için teşekkürler. 
Nice başarılara ermeni diliyorum.
Sevgiyle, esenlikle

Adnan Binyazar

Sevgili Aleyna,

Kitaplar insana yeni bir dünya açmakla 
kalmaz, aynı zamanda okuyanı ken-
diyle yüzleştirir. Masalını Yitiren Dev’in 
sende bu etkiyi yarattığını görüyorum. 
Bu kitap, en başta seni önyargılardan 
kurtarıyor. Otobiyografinin de, roma-
nın da, şiirin de, öykünün de; hatta 
sıradan bir gazete yazısının da iyisi 
vardır, kötüsü vardır. İyi ile kötüyü 
birbirinden ancak da değişik türde, 
değişik yazarlardan kitaplar okuyarak 
ayırırsın. Yaratıcı eserler bir şeyler öğ-
retme amacıyla yazılmaz. Okur, onlara 
öğrenmek için değil, etkilenip kişiliğini 
bulmak için okumalıdır. Bu konu tartı-
şılırken söylediğim bir sözü sana da 
aktarayım: “Şiir, roman, öykü, yani ede-
biyat öğretmez, ama onun öğrettiğini 
de da başka hiçbir şey öğretemez.” 
Sanat, kişilik oluşumunun yapı taşıdır. 
Mektubunda da belirtiyorsun; Masalı-
nı Yitiren Dev, ailene karşı tutumunu 
sorgulamak gereğini yaratmış sende. 
Bu sonuca ondan bir şeyler öğrendi-
ğin için değil, okudukça, başka du-
rumların da ayrımına varıp özeleştirini 
yapıp kendini sorgulama gereksinimi 
duyduğun için varıyorsun. İnsan, kişi-
liğini bu birikimlerle kuruyor.  
Sevgiyle, esenlikle

 Adnan Binyazar 

Ben otobiyografik romanları okumak-
tan fazla hoşlanmıyordum. Ama öğret-
menimiz bize sizin kitabınızı önerince 
okumak istedim ve okudum. Kitabınızı 
okurken sizin yaşadıklarınızı yaşar gibi 
oldum, sonra sınavlarım olmasına rağ-
men kitabı bırakmak istemedim. Derdi-
nize ortak oldum sayılır. Sizi etkilediği 
kadar beni de derinden etkiledi “Masa-
lını Yitiren Dev”. Okula gelmenizi de sa-
bırsızlıkla bekledim. Çünkü bir kitabın 
yazarıyla tanışmak beni çok etkiler. Siz 
okulumuza geldiğinizde bir de o kitabı 
kendi ağzınızla anlattığınızda daha da 
bir etkilendim. Elimizdekilerin ne kadar 
kıymetli, daha doğrusu ailemizin ne ka-
dar önemli olduğunu bir kez daha an-
ladım. Diğer kitaplarınızı da okumaya 
çalışacağım. Eminim ki onlar daha gü-
zeldir. Bazı yazarlar vardır otobiyografi-
sini yazar ama çok sıkıcı olurlar. Yazmak 
için yazarlar ve insanın içinden okumak 
gelmez. Ama bu kitapla o kadar alaca-
ğımız dersler vardı ki…  Kendimizden 
utanıyorduk. Sizin eskiden yaşadıkla-
rınızla hala hayata daha iyi bir şekilde 
devam etmeniz çok iyi bir başarıdır. 
Kendimden aileme yaklaşımıma çok 
utandım ama bunu değiştireceğime 
kendime çekidüzen vereceğime oku-
mayı bırakmayacağıma karar verdim. 
Bir insan isterse yapamayacağı şey yok-
tur. Bunu bir kez daha sizden öğrendik. 
Sizinle bir daha karşılaşmak dileğiyle, 
Sevgilerimle...     

Aleyna Nayan

Nihal Bakıcı

Kimilerine hayatın ne kadar değerli, 
acı dolu, zorluklar ve engellerle dolu 
ama yine de her türlü acıya rağmen 
ayakta durabilmenin ve şimdi buralar-
da olabilmenin en büyük örneği AD-
NAN BİNYAZAR.

Sizin hayat hikâyeniz beni en derin-
den etkiledi, çünkü hayat zor ve sizin 
o küçücük bedeninizle ve ruhunuzla 
bunlara karşı gelebilmeniz, insanlığa 
oturdukları yerde hayat zor diyenlere 
en güzel örnek. 14 yaşında ilkokula 
başlamanız ve okumaya erken yaşta 
büyük bir ilgi gösterip, öğrenmeniz… 
Hayat dediğimiz bence siz ve sizin gi-
biler…

Kısaca şunu söylemek gerekirse siz iyi 
bir çocuk, iyi bir adam, iyi bir yazarsı-
nız… Ve şunu da söylemek gerekirse 
okulumuza geldiğiniz ve sizi daha ya-
kından tanımamıza izin verdiğiniz için 
size teşekkür ederiz.

Nihal Bakıcı                                                                                                                  

Sevgili Nihal,

Savaş ve Barış’ın yazarı Tolstoy, “Her 
şeye karşın hayat yaşanmaya değer,” 
der. Bu sözü söyleyen, Fransız-Rus sa-
vaşının doğurduğu vahşeti anlatan bir 
yazardır. Benim Masalını Yitiren Dev’de 
sergilediğim olaylar, savaş ortamında 
yaşayanların yanında hiç kalır.  Uzağa 
gitmeyelim, televizyonlarda izliyor-
sundur; komşumuz Irak’ta olanları 
getir gözünün önüne. 21. yüzyılda il-
kel çağların vahşeti yaşanıyor. Herkes 
acıları farklı algılar. Romanda önemli 
olan, acıları, okuyanların içine işleye-
cek bir üslupla anlatmaktır. Masalını 
Yitiren Dev’in farklılığı buradan geli-
yor. Sen de acımı içinde duyuyor, bana 
mektup yazıyorsun. Okuduğun her ki-
tabı böyle değerlendirirsen, zamanla 
kalemin işlerlik kazanır. Bir de bakarsın 
yazarlardan biri de sen olmuşsun... 
Bu duygularla sana başarılar diliyo-
rum. 
Sevgiyle, esenlikle

Adnan Binyazar        
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ANADOLU  ÜNİVERSİTESİ 

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fa-
kültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kuruldu-
ğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon 
ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğ-
rencilerini 1977-78 eğitim yılında kabul 
etmiştir. Önceleri sadece sinema ve tele-
vizyon alanlarında eğitim verdiği için adı 
Sinema ve Televizyon Yüksekokulu olarak 
değiştirilen okul, 1979 yılında Eskişehir İkti-
sadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde 
Televizyonla Eğitim ve Öğretim Fakültesi 
olmuştur. 

İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin, 1947 
yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu’na 
başvurması ile faaliyete geçti 

MARMARA  ÜNİVERSİTESİ

Gazetecilik, Radyo-Sinema-Televizyon, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerini bün-
yesinde barındıran fakülte Marmara Üni-
versitesi Nişantaşı. Kampüsü’nde bulun-
maktadır. Şu anki dekanlığını Prof.Dr.Melda 
CİNMAN (Şimşek) yapmaktadır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi, 1965 yılında UNESCO’nun 
ve Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla Ba-
sın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulmuştur. 
Türkiye’de basın yayın alanında dört yıllık 
eğitim veren üniversite düzeyindeki ilk 
kurum olan bu okul, 1992 yılında İletişim 
Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültenin 
kayıtlı öğrenci sayısı 1200’dür ve her yıl 
yaklaşık 150 öğrenci mezun olmaktadır. 

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 1968 yı-
lında İzmir Karataş Özel Gazetecilik Yüksek 
Okulu adı altında kuruldu.1992 yılında fa-
külte unvanı alarak Ege Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Adını aldı. 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Medya ve iletişimin dünyanın gündemini 
daha çok belirlediği günümüzde bu alanda 
çalışacak nitelikli ve donanımlı genç ileti-
şimcileri yetiştirmekle görevli iletişim fa-
kültelerinin sorumluluğu daha da ağırlaş-
maktadır. 1994′te kurulduğundan bu yana 
bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden 
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
ülkemizin en saygın ve başarılı fakültelerin-
den biridir .

Hangi bölümü seçmeliyim? Hangi üniversite daha iyi? Üniversitelerin taban puanları ne? Hangi üniversite kaç kon-
tenjan ile  alıyor?  10. sınıfta aklımızda belirmeye başlayan bu sorular 11. ve 12. sınıfta bizleri fazlasıyla strese sokuy-
or. İletişim lisesi olarak Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin taban puanlarını derledik. Ayrıca eski mezunlarımızın da 
görüşleriyle Türkiye ‘deki en iyi 10 üniversite hakkında kısa bilgiler elde ettik.

TÜRKİYE’DE Kİ EN İYİ 10 
İLETİŞİM FAKÜLTELERİ

BELEMİR TAŞGÖZ –DİLARA DEMİRBAŞ

HABER
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KOCAELİ  ÜNİVERSİTESİ

İlk yılında kayıtlı 81 öğrencisi bulunan fa-
külte, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 
ikinci öğretim öğrencilerine de kapılarını 
açtı. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan 
Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık 
Bölümleri ise ilk öğrencilerini 2005 yı-
lında kabul etti. 2004 yılında Umuttepe 
Yerleşkesi’ne taşınan fakülte, bugün 2750 
öğrencisi, akademik ve idari personeli ile 
geniş bir aileye ev sahipliği yapmaktadır.

SELÇUK  ÜNİVERSİTESİ

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1993 
yılında Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü ile 
eğitim-öğretime hayatına başlamıştır. 1994 
yılında Gazetecilik, 1997 yılında Radyo-Te-
levizyon ve Sinema Bölümü kurulmuştur.

Bu gün iletişim fakültesi 3 bölümde eğitim-
öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam 
etmektedir.

ERCİYES  ÜNİVERSİTESİ

2001 yılında kurulan İletişim Fakültesi bün-
yesinde Gazetecilik, Radyo Sinema ve Tele-
vizyon ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölüm-
leri bulunmakta. 

İSTANBUL  AYDIN  ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi, belirlemiş ol-
duğu ulusal ve uluslararası eğitim ve öğ-
retim süreçleri ile ilgili stratejik hedeflerine 
ulaşmada, AKTS yaklaşım ve uygulama-

larını, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi’nin Düzey ve Alan Yeterlilikleri ile 
ilişkili olarak eğitim ve öğretim programla-
rının ders ve içeriklerinin tanımlanması, iş 
yüküne bağlı olarak kredilendirilmesi, öğ-
retme, öğrenme, ölçme ve değerlendirme 
yöntemlerini içeren eğitim ve öğretim sü-
reçlerinin tasarlanması, uygulanması, göz-
den geçirilmesi iyileştirmesi ve ulusal ve 
uluslararasışeffaflığının sağlanmasında bir 
kalite güvencesi aracı olarak benimsemiştir.

GAZİ  ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin en eski gazetecilik okullarından 
biri olan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
1967 -1968 akademik yılında, özel statülü 
olarak, Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu 
adıyla kuruldu.

ÜNİVERSİTE PUAN TÜRÜ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUANI EN YÜKSEK PUANI

İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 108 379,89647 441,44894

MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 108 370,14120 429,39906

ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 93 358,55564 434,79753

EGE 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 82 353,78935 375,46025

GAZİ 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 77 349,27922 384,61184

KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 82 337,04453 406,18595

SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 77 316,56887 370,45121

ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 82 310,35888 385,65797

ÜNİVERSİTE PUAN TÜRÜ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUANI EN YÜKSEK PUANI

İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 77 414,22127 443,53154

MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 103 397,32554 456,74476

ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 82 376,73585 432,38741

EGE 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 82 372,92522 443,53906

GAZİ 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 77 366,39596 410,95823

KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 72 338,32941 368,96448

SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 77 336,73430 387,78751

ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ

TS-1 72 324,61965 364,91775

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ RADYO ,TELEVİZYON VE SİNEMA 
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BİR İSTANBUL MASALI
GEZİ YAZISI

GÖRKEM GÜLYAZ

KIZ KULESİ
Boğaz girişindeki ufak adacığa konmuş 
şirin bir kuledir Kız Kulesi. Hakkında çeşitli 
rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, 
Salacak açıklarında yer alan küçük adacık 
üzerine inşa edilmiştir bu sembol haline 
gelen görkemli kule.

Üsküdar’ın sembol yapıtıdır. Ve Üskü-
dar ilçesinde Bizans devrinden kalma 
tek eserdir. MÖ 24 yılına kadar dayanan 
köklü bir geçmişe sahiptir. Kız Kulesi’nin 
eski zamanlardaki isimleri, Damalis ve 
Leandros’dur. Damalis ismi, zamanın Ati-
na kralı Kharis’in karısının adıdır. Damalis 
ölünce bu sahillere gömülmüş ve kuleye 
de bu isim verilmiştir.Bazı Avrupalı tarih-
çiler Kız Kulesi’ne “Leander Kulesi” derler. 

Evliya çelebi ise kuleyi şöyle ifade eder: 
“Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, 
dört köşe, sanatkarane yapılmış bir yük-
sek kuledir. Yüksekliği tam 80 arşındır. 
Sathı mesehası iki yüz adımdır. İki taraftan 
yerde kapısı vardır.”

Osmanlı Dönemi

Bugün seyrettiğimiz kulenin alt katının 
önemli kısımları II. Mehmed devri yapısı-
dır. Osmanlı dönemi boyunca onarılarak 
yaşatıldığı bilinmektedir. 1510 yılında 
olan ve “küçük kıyamet” diye bahsedilen 
depremde İstanbul’da ki pek çok yapı 
gibi Kız Kulesi’de hasar görmüştür. Yavuz 
Sultan Selim döneminde bu hasar onarıl-
mıştır. Çevresi sığ olan kuleye 17. Yüzyılda 
bir de fener konulmuştur. Kız Kulesi aynı 

zamanda bir çeşit gösteri platformu ola-
rak da kullanılmış ve mehterler burada 
top atışlarıyla beraber nevbet okumuşlar-
dır. 1719 yılında çıkan yangında iç kısmı 
tamamen ahşap olan kule büyük hasar 
görmüştür. 1725 yılında şehrin Baş Mimarı 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 
kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Bu 
onarım sonrası Kız Kulesi, kurşun kubbeli 
ve fener bölümü de kagir ve camlı olarak 
restore edilmiştir. 1830-1837 yılları arası 
şehirde kolera ve veba hastalarının ka-
rantina altına alındığı bir çeşit hastaneye 
çevrilmiştir. Kız Kulesi’nde oluşturulan bu 
hastanede uygulanan karantina ile salgı-
nın yayılması büyük ölçüde önlenmiştir. 
Kız Kulesi’nin Osmanlı dönemindeki son 
büyük onarımı II. Mahmud döneminde 
yapılmıştır.

İstanbul… Kimi şehirlerin sultanı der ona kimi dünyanın başkenti olarak seçer. Ruhu, geçmişten günümüze taşıdığı 
değerleri, geleceğe aktarılmasını istediği öyküleriyle sevginin hoşgörünün bayrağını yükselten kent… Bütün 
asırlarda olduğu gibi bugün de bir dünya şehri, medeniyetlerin buluştuğu, tanıştığı ve kaynaştığı eşsiz bir dünya 
kenti olan, bin yılların mükemmel bir ahenge ulaştığı güzel İstanbul’umuzun gezilecek yerlerini tarihsel özellikleri 
ile ele aldık.
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KIZ KULESİ EFSANELERİ
Leandros Efsanesi
Efsaneye göre, Leandros adlı 
bir genç Afrodit’e bağlı Hero 
adlı bir rahibeye aşık olur. 
Ama aşk Hero’ya yasaktır. 
Hero Kız Kulesi’nde yaşar. 
Leandros, her gece onu 
görmek için yüzerek Kule’ye 
gelir. Hero’da onun Kule’yi 
bulması için ateş yakar. Her 
gece bu şekilde buluşurlar. 
Fırtınalı bir gecede Hero’nun 
yaktığı ateş söner. Ve 
Leandros Boğaz’ın serin 
sularında yolunu kaybeder 

ve ölür. Bunu duyan 
Hero acıya dayanamayıp 
intihar eder.

Prenses Efsanesi
Vaktiyle bir falcı, 
şehrin kralına; 
kızını bir yılanın 

zehriyle öleceği kehanetinde 
bulunur. Kızını çok seven 
kral, kızını korumaya almak 
için Salacak açıklarındaki 
kayalıklara bir kule inşa 
ettirir ve kızını bu kuleye 
yerleştirir. Günlerden bir 
gün, şehirden kuleye gelen 
bir meyve sepetinden çıkan 
yılan, kızı sokar ve kız ölür.

Battalgazi Efsanesi
Battalgazi tekfur’un kızına 
aşık olur. Tekfur kızını 
Battalgazi’ye yar etmek 
istemez. Busebeple kızını 
Kule’ye yerleştirir. Battalgazi 
Kule’yi basarak kızı alır ve 
atına atlayıp kızla birlikte 
Üsküdar’dan uzaklaşır. 
“Atı alan Üsküdar’ı geçti” 
sözünün bu olaydan geldiği 
rivayet edilir.



DOGANAY•

)

34

GALATA KULESİ

İstanbul’un en eski  ve en güzel kulelerin-
den biridir Galata Kulesi. Bizans İmparatoru 
Anastasius Oilosuz tarafından 528yılında 
fener kulesi olarak ahşaptan inşa ettirilmiş-
tir. 1348 yılında Cenevizliler  bu ahşap kule-
yi taş olarak yeniden yapmış ve adına Chris-
teaTurris ( İsa Kulesi ) demişlerdir.  1453’de 
Türklerin eline geçmesiyle kule hemen her 
yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir.

Galata Kulesi yaklaşık 70 metre uzunluğun-
dadır. İç yarı çapı yaklaşık 9 metre, dış yarı 
çapı da 14 metreden biraz fazladır. Uzman-
lar kulenin ağırlığının 10 bin ton civarında 
olduğunu tahmin etmektedir. Kalın gövde-
si işlenmemiş moloz taşındandır.

KADIKÖY BOĞASI

 İstanbul’da Kadıköy denilince akla şüphe-
siz boğa heykeli gelir. Kimi zaman bir bu-
luşma mekanıdır kimi zaman protestolara 
ev sahipliği yapar bu 150 yaşındaki hırçın 
boğa.

Gezgin Boğa

Oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Boğa-
nın yapılma nedeni 1800’lerde Fransa ve 
Almanya arasında paylaşılamayan Alsas 
Loren Bölgesidir. Kömür rezervlerinden 
dolayı oldukça önemli olan bu küçük böl-
ge yıllar boyunca Almanlar ve Fransızlar 
arasında devamlı el değiştirmiştir. 1860’lar-
da Fransızların Almanları yendiği savaş 
anısına Paris’te yapılır. Heykeltıraş Isidore 
Bonheure’ün eseridir. Boğa kızgınlığı ve iri-
liğiyle Fransızların gücünü simgeler. Ancak 
Fransızların elinde çok kalmaz, 1870’te Al-
manlar tarafından Alsas Loren geri alınır ve 
“Fransızların gücü” de Berlin’e gider.

Almanya’da da uzun süre kalmaz. Boğa 
Heykeli Alman İmparatoru  II.Wilhelm 
1917’de Enver Paşa’ya hediye eder Boğa 
Heykelini. Boğa önce Enver Paşa’nın sara-
yının bahçesine konulur.Ve başlar heykelin 
Türkiye serüveni.  I. Dünya Savaşı sonunda 
Enver Paşa yurtdışına gider ve heykel sara-
yın bahçesinde unutulur… 50 yıl kadar son-
ra Hilton Oteli’nin bahçesine taşınır. Ardın-
dan Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın 
önüne, sonra da Taksim Gezi Parkı’na götü-
rülür. 1970’li yıllarda Boğa Heykelinin Ana-
dolu Yakası seyahati başlar. İlk durağı şuan 
ki mevkii Altıyol değildir elbette. 20 yıl Ka-
dıköy Belediyesi’nin önünde kalır ve sonra 
da günümüzdeki yerine taşınır.

KAPALI ÇARŞI

Kapalı Çarşı, dünyanın en eski ve en büyük 
alışveriş merkezidir. 

İstanbul’un merkezinde bulunan Kapalı 
Çarşı, gün içerisinde ki en yoğun zaman-
larında içinde yarım milyona yakın insan 
barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turis-
ti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret 
edilen turistik mekanlarındandır. 

TARİHİ

Kapalıçarşı’nın temeli 1461 yılında atılmış-
tır. Devasa bir labirenti andıran, 30.700 
metrekarede 66 kadar sokağı bulunur. 
Dört bin dükkanı ile Kapalı Çarşı şüphesiz 
İstanbul’da görülmesi gereken benzersiz 
mekanlardan biridir. Fatih Sultan Mehmet 
tarafından yaptırılan 15. yy’dan kalma 
kalın duvarlı bu yapı sonraki yüzyıllarda 
ekler yapılarak koca bir alışveriş merkezi 
haline gelmiştir.  

Çarşı, IV. Mehmet zamanında olan 20 Ka-
sım 1651 tarihli yangından 26 Kasım 1954 

tarihindeki yangına kadar 20’yi aşkın dep-
rem ve yangın görmüştür. 1894 depre-
minden sonra yapılan tadilatlarla bugün-
kü halini almıştır.

Kapalıçarşı’nın cadde ve sokakları o za-
manlar aynı işi yapan insanların toplandığı 
yerler olduğu için Kalpakçılar , Kuyumcular, 
Aynacılar , Fesçiler , Yağlıkçılar gibi iş kolla-
rına göre isim almıştır. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’de an-
lattığına göre 17. yüzyılın ortalarında 
Kapalıçarşı’da 4399 dükkan , 2195 oda , 
497 tane dolap adı verilen küçük dükkan , 
iki lokanta , on iki hazine dairesi , bir cami 
, on mescit , bir hamam , 19 çeşme , sekiz 
tulumbalı kuyu , 24 han , bir mektep ve bir 
türbe bulunuyordu. Bugün dükkan ve han 
sayısının o zamandan daha az oluşunun 
sebebi daha önce Çarşı içinde bulunan Sar-
nıçlı Han , Paçavracı Han , Alipaşa Cami Han 
, Yolgeçen Han , Tığcılar Sokak , Örücüler 
Sokak ve Çadırcılar Caddesi gibi bazı han 
ve sokakların 1894 depreminden sonra 
başlayan ve 1898 yılında biten tadilat esna-
sında Çarşı’nın dışında bırakılmış olmasıdır.

İSTİKLAL CADDESİ

İstiklal Caddesi gün içerisinde milyonlar-
ca insanı ağırlayan kültür-sanat, eğlen-
ce ve alışveriş merkezidir. İstanbul’un en 
eski semtlerinden biri olan Beyoğlu’nda 
Tünel’den Taksim Meydanı’na kadar uza-
nan ve 19. Yüzyıldan beri Türkiye’nin en 
önemli caddelerinden biri olma özelliğini 
koruyan bir caddedir İstiklal… 
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Cadde 1.400 metre uzunluğundadır.Orta 
noktası Galatasaray Lisesi’nin yanından ge-
çen Yeni çarşı Caddesi’nin, caddeyi kestiği 
ve 50. Yıl Anıtı’nın bulunduğu yer kabul 
edilir. İstiklal Caddesi idari olarak 9 ayrı ma-
halleyi kapsar.

 İstiklal Caddesi ve çevresi geçmişten kalma 
olumlu ve olumsuz özelliklerini bir arada 
sürdürmekle beraber Türkiye’nin istisnasız 
en kozmopolit bölgesidir. İstanbul’a gelen 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin olmazsa ol-
maz ziyaret yerlerindendir. Caddede insan 
hiç eksik olmaz, sabaha karşı sayılabilecek 
saatler dışında İstiklal her daim kalabalık 
ve şendir. Dünyaca ünlü markalardan ucuz 
giysi satan pasajlara kadar cadde bugün 
alışveriş bakımından çok büyük ölçüde bir 
giyim mağazaları kompleksi gibidir. Giysi, 
aksesuar, ayakkabı-çanta dükkanları cadde 
üzerindeki alışveriş yerlerinin neredeyse 
yarısını oluşturmaktadır. Diğer yarısını ise 
bankalar, fastfood büfeleri, lokantalar ve 
tatlıcılar oluşturur. Cadde ayrıca, tiyatro, 
sinema, kitabevleri ve sanat galerileri gibi 
birçok kültür merkezine ev sahipliği yapar.

GÜLHANE PARKI
Eminönü’nde yer alan tarihi bir parktır. 
Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu 
arasında yer alır. Gülhane Parkı Osmanlı 
döneminde sarayın dış bahçesi olarak kul-

lanılıyordu. İçerisinde bir koru 
ve gül bahçeleri barındırırdı. 
Türk tarihinde demokratikleş-
menin ilk somut adımı olan 
Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 
1839’da Abdülmecit döne-
minde Hariciye Nazırı Mustafa 
Reşit Paşa tarafından Gülhane 
Parkı’nda okunmuştur. İstan-
bul şehremini operatör Cemil 
Paşa (Topuzlu) zamanında dü-
zenlenerek 1912 yılında park 
haline getirildi ve halka açıldı.

ATA’YA 
İSTANBUL’DA 
SON VEDA
Atatürk, halka latinharflerini  
ilk defa parkın bu kısmında 
1 Eylül 1928 tarihinde gös-
terdi. Ayrıca Ata’nın aziz na-
aşı Ankara’ya gönderilirken, 
İstanbul’daki son tören Gül-
hane Parkı’nın Sarayburnu 
bölümünde 19 Kasım 1938 
tarihinde yapıldı. Tabut, top 
arabasından 12 general tara-
fından alınarak Yavuz zırhlısına 
götürülmek üzere rıhtımdaki 
bir dubaya yanaşan Zafer dest-
royerine konuldu.
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STEPHEN KİNG YASİN AKAR

KORKU EDEBİYATININ ‘KRAL’I: 

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu-
sundaki Maine Eyaletinin Portland kentin-
de, 21 Eylül 1947 günü Donald ve eşi Nelli 
Ruth’un erkek çocukları dünyaya gelir. İkin-
ci çocuklarına sahip olan çift, yeni doğan 
oğullarına Stephen adını koyarlar. Stephen 
henüz yürümeye yeni başlamışken annesi 
ve babası boşanır. Boşanmanın ardından 
Stephen ve dört yaşındaki abisi David ile or-
tada kalan anne Ruth’u eskisinden de zorlu 
bir yaşam beklemektedir.

Birçok öyküsünün geçtiği mekan olan 
Maine’nin yazarın yaşamındaki önemi bü-
yük. “Kasabalar hakkında yazarım, çünkü 
ben kasaba çocuğuyum.” diyen yazarın,
çocukluğu babasının yaşadığı yer olan 
Indiana Fort Wayne ile annesinin yaşadı-
ğı Portlan Maine arasında gidip gelmekle 
geçti. Stephen ve kardeşi David, anneleri-
nin Maine’deki aile bireylerini sık sık ziyaret 
ediyorlardı. Stephen 11 yaşına geldiğinde 
anneleri, çocuklarını daha iyi yetişeceklerini 
düşündüğü için Maine’e geri getirdi.

1970’lerden bu yana 60 adet kitabı yayımla-
nan ve kırk milyonun üzerinde hayranı olan 
Stephen King, korku edebiyatı ile ilk kez 
“Weird Tales” ve “Startling Stories” gibi der-
gilerle tanıştı. King, hikayeler yazarak para 
kazanmayı küçük yaşlardayken aklına koy-
muştu. Yayınlanıp para kazanamayan ilk hi-
kayesi 1963 yılında çıkan ”Mezar Soyan Bir 
Yeniyetmeyim” oldu. Daha sonra hikayenin 
ismini “Yarım Bir Korku Dünyası”na çevrile-
rek yayınlandı. King, hikâyede solucanlar 
büyüten ve yanında çalıştırdığı bir genci 

taze gömülmüş ölüleri topraktan çıkartma-
ya zorlayan bir bilim adamını anlattı.

Bu sırada anne Ruth ailesini geçindirebil-
mek için bulduğu her işte çalıştı. Bu zor 
koşullar altında ilköğrenimini ve ardından 
da liseyi başarıyla tamamlayan Stephen, 
Maine Üniversitesi İngilizce Bölümünden 
1970 yılında mezun oldu.

Stephen, ilk parasını yirmi yaşındayken bir 
dergiye sattığı ”Glass Floor-Cam Zemin” 
adlı hikayesiyle kazandı. King hikayede, 
ayna kaplı tabanı ve gizli bir kütüphanesi 
olan hortlaklı bir evi anlattı.

Orono’da Maine Üniversitesi’nin  kütüp-
hanesinde tanışmış olduğu Tabitha ile 
1971 yılının Ocak ayında evlendi. Henüz 
öğretmen olarak bir iş bulamadığı için, 
eşi ile hayatlarını bir çamaşırhaneden 
işçi olarak elde ettiği maaş ve erkek der-
gilerine arada sırada sattığı kısa hikaye-
lerden kazandıkları para ile sürdürdüler. 
Stephen, erkek dergilerine ilk satışını 
üniversiteden mezun olduktan hemen 
sonra yapmıştı. Evliliğinin ilk yıllarında 
bu dergilere hikayeler satmayı sürdüren 
yazarın bu eserlerinden bazıları, daha 
sonraki yıllarda yayınlanan “The Night-
shift Collection” kitabında ve diğer top-
lama kitaplarında yayınlandı. 

1971 yılı sonbaharında Stephen, Maine 
Hampden Yüksek Okulu’nda İngilizce 
dersleri vermeye başladı. Üç çocuk baba-
sı olan yazar kısa öykülerle başladığı ya-

zarlık hayatına “Carrie” adlı ilk romanıyla 
devam etti. Artık profesyonel bir yazar 
olmak isteyen Stephen öğretmenliği bı-
rakır ve tüm zamanını tutkun olduğu tek 
işe, yazmaya ayırır. Tam da o günlerde, 
Stephen’in annesi Ruth geçirdiği zor-
lu hayatın bedelini genç yaşta dünyaya 
veda ederek ödeyecektir.

Tanınmamış bir isimle kendini yeniden 
sınamak için mi, yoksa bir yıl içinde bir-
den çok eserinin yayınlanmasına karşı 
çıkan kitabevlerini tuzağa düşürmek için 
mi bilinmez, King 1977-1984 yılları ara-
sında Richard Bachmann mahlası ile beş 
roman daha yayınlar. Dikkatli bir okuyu-
cunun bu sırrı ifşa etmesi üzerine önce 
Bachmann’ın aniden öldüğüne dair ga-
zetelerde bir haber çıkarılacaktır. 

19 Haziran 1999’da geçirdiği trafik kaza-
sı, korku ve gerilim edebiyatının kralı, ya-
zar Stephen King’in yaşamındaki önemli 
dönüm noktalarından biri oldu. Yerel bir 
gazetenin yanlış haberi nedeniyle ölü 
ilan edildi, ancak ağır yaralı King hasta-
nede geçirdiği üç haftanın ardından yazı 
masasına geri döndü.

Kazanın birinci yıl dönümünde King ken-
disine çarpan otomobili satın alıp kendi 
elleriyle parçaladı ve bir daha trafiğe çı-
kamaması için hurdaya gönderdi. King’e 
çarpan otomobilin şoförü Bryan Smith’in 
ise kazadan bir yıl sonra, tam da King’in 
doğum günü 21 Eylül’de ölmesi hayran-
ları arasında mistik söylentilere yol açtı.

RÖPORTAJ
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Geçirdiği bu ağır travmanın yazarlık haya-
tına etkileri ne olacak diye merak edilirken, 
King yeniden bilgisayarının başına geçer. 
2000 yılına gelindiğinde On Writing – Yaz-
ma Sanatı adlı eseriyle hayat hikâyesini, 
yazarlık hayatının iniş çıkışlarını, etkili bir 
yazar olabilmenin ipuçlarını, geçirdiği o 
korkunç kazayı ve sonrasında yaşadıklarını 
okurlarıyla paylaşan King, sade anlatımı, iç-
tenliği ve alçak gönüllülüğü ile ününü bir 
kez daha pekiştirdi.

Aynı yıl bir ilke imza atarak sanal ortam-
da yayınladığı “The Plant” isimli romanını 
okurların internet üzerinden, sembolik bir 
ücret karşılığı (1 dolar) indirebilmelerine 
imkan verdi. Belli aralıklarla kitap bölüm-
lerini yayınladı. Başta yüksek ilgiye rağmen 
indirmelerde sorun yaşandığı için satış ra-
kamları düştü.

2006 yılına geldiğimiz zaman okurlarına 
cep telefonlarıyla konuştuktan sonra birer 
zombiye dönüşen ve her önüne çıkanı şu-
ursuzca öldüren insanların saldığı dehşeti 
kurgulayan Cell – Cep adlı romanını buluş-
turdu.

2011 yılında yayınlanan ve John F. Kennedy 
suikastını önlemeye çalışan bir zaman gez-
gininin hikâyesini anlatan 11/22/63 adlı 
eseri King’in gerektiğinde bir eseri yazma-
dan önce ne kadar detaylı bir araştırma ya-
pabildiğinin ve bilim kurgu dünyasında da 
nasıl söz sahibi olabileceğinin bir kanıtıdır.

Stephen King’den yazar 
adaylarına 7 tavsiye
Yazmak Üzerine adlı bir kitabı da olan 
ünlü korku ve gerilim romanları yazarı 
Stephen King’in, yazar adaylarına birkaç 
tavsiyesi var…

1. Olay örgüsünü, hikayenin başladığı ana 
nasıl gelindiğini bir kenara bırakıp duru-
ma odaklanın.

2. Metaforlara özen gösterin. Benzetmeye 
yapmaya uğraşırken, inandırıcı olamaz-
sanız, komik olursunuz. Dil oyunlarından 

elbette yararlanın ama onlar sanki aslında 
yokmuş gibi kendiliğinden dahil olsun 
yazdıklarınıza.

3. Diyaloglarda röntgenci bir tavrı benim-
seyin. Okurunuzla elbirliği edip karakter-
lerinizi en özel anlarında gizlice dinliyor-
muşsunuz gibi…

4. Bütün karakterlerinizi eşit ederecede 
sevin. Yazar için “kötü karakter” diye bir 
şey yoktur.

5. Ritim duygunuzu geliştirin. Yazarken 
aksamayın, yavaşlamayın.

6. Yazacağınız hikaye için gereken ön 
araştırmayı yapın ama bunu okurun gözü-
ne sokmayın.

7. Masanın başına oturmaktan asla vaz-
geçmeyin ve yazmaya bir gün bile ara 
vermeyin. Benim ilkem günde hiç değilse 
2000 kelime yazmaktır.

Kış aylarında genellikle sakal bırakmayı 
seven yazar, çocukluğundan beri gözlük 
kullanıyor. Korkularını; uçak korkusu, ka-
ranlık korkusu ve ailesi ile ilgili endişeler 
olarak adlandıran yazarın en büyük korku-
su ise Alzheimer. 

Yazının günlük yaşamında büyük bir sü-
reyi kapladığını söyleyen Stephen King, 
normal bir gününü ise şöyle özetliyor: 
“Sabah yediye doğru uyanırım, duş alırım, 
kahvaltı ederim ve günlük gazeteleri oku-
rum. Sonra büroma çıkarım ve genellikle 
kimseyle konuşmam. Son yazdığım iki üç 
sayfayı okuyarak ısınmaya başlarım ve yaz-
maya dalarım. Günde yaklaşık sekiz sayfa 
yazarım. Ardından bunları gözden geçirir 
ve düzeltirim. Çıkış aldıktan sonra bir kez 
daha gözden geçiririm. Zaten böylece 13 
saat geçer. Hepsi bu.” 

“TELEVİZYON ÇAĞININ YAZARI”
Yazdığı birçok kitabın beyazperdeye uyar-
lanmasının ve ona “televizyon çağının 
yazarı” denmesinin nedeni eserlerinde-
ki sinematografik öğelerin yoğunluğuna 
bağlanabilir.

King’in belki de en büyük başarısı ‘sine-
matografik roman’ tarzını uygulamaktaki 
başarısı oldu. Yazarın ilk sinema uyarlaması 
Brian De Palma tarafından 1976 yılında çe-
kilen “Carrie” oldu. O zamandan beri sine-
ma sektörü ve TV dizileri için bitmez tüken-
mez bir kaynak olan yazar, bu sayede de en 
zengin yazarlar arasına girdi.
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Sıradışı ve tuhaf tarzı ile bilinen  Timothy 
William Burton  1958 yılında Amerika’nın 
Kaliforniya eyaletinde doğmuştur.İçine 
kapanık bir çocukluk  dönemi geçirmiştir.
Diğer çocuklardan farklıdır.Oyun oynamak 
yerine karikatür çizer ve korku filmi izler.
Genelde korku ve gerilim filmlerinde oyna-
yan Vincent Price onu en etkileyen aktör-
lerden biri olmuştur.
12 yaşına geldiğinde yönetmenliğini yap-
tığı çocukluk yıllarımızın unutulmaz filmi  
Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda Johnny 
Depp’in canladırdığı Willy Wonka karakteri 
gibi hayallerini gerçekleştirmek için ailesini 
terk eder.

1971 yılında ilk filmi olan “ The Island 
of Doctor Agor” ‘u    on üç yaşındayken 
yazmış,çekmiş ve Doktor Agor rolünü 
canlandırmıştır.Çocukluk yıllarında çizdiği 
karikatürlerin verimini 9. sınıfta çevre kirli-
liğine karşı düzenlenen yarışmada 1 yıl bo-
yunca sokaklarda asılan posteri ile almıştır .

Tim Burton Burbank Lisesinde okudu. 
Lise yıllarında California Institue of Arts’a 
gitmek için Disney’den burs kazandı. Bu 
okulda Stalk of the celery monsterve King 
of Octopus adında iki kısa film çekti. 3 yıl-
lık  eğitiminin sonucunda animatör çırağı 
olarak Disney stüdyolarına girmeyi başar-
dı. Disney ‘in Siyah-beyazçekilen ve James 
Whale’in “Frankenstein”ından ilham alına-
rak yapılan  “Frankenweenie”(1984) adlı 

kısa filminin festivallerde övgü kazanma-
sına rağmençocuklar için fazlasıyla kor-
kutucu bularak, rafa kaldırmasıyla yolları 
ayrıldı. 2001’den beri Helena Bonham Car-
ter ile birlikte olan yönetmenin Billy-Ray 
Burton adlı bir oğlu ve Nell Burton adında 
bir kızı var.

Burton’ın favori oyuncuları Johnny Depp 
ve Helena Bonham Carter ‘dır.Yönetmenin 
çoğu filminde oynayan Johnny Depp ile 
yakın arkadaşlardır. Hatta oğlu Billy-Ray 
Burton’ın vaftiz babası Johnny Depp’tir.

Sıradışı Bir Hayalgücü
Filmlerinde karakterlerinin abartılı olma-
larına rağmen insani değerlerini kaybet-
memeleri dikkat çeker.Timothy iki dün-
yaya sahiptir.Birincisi normal yaşadığımız 
dünya,ikincisi ise kendi hayalgücünden  
beyazperdeye yansıyan karanlık,çarpıtılmış 
objeler ve gotik betimlemelerle dolu olan 
dünya.Ve Tim Burton’ın filmleri çoğu za-
man bu ikinci dünyada yaşama istediği 
uyandırır.Hüzün,sevgi,kıskançlık,bencillik,a
şk gibi duyguları bu fantastik dünyasında 
doğrudan insanın kalbine söyler.

Tim Burton Klasikleri

Beterböcek (Beetlejuice)
IMDb Puanı:7,4

Beetle juice beetle juice beetle juice üçle-
mesiyle akıllara kazınan film... Efektleri ve 
korkunç komedi unsurlarıyla 1980’lilerin 
çocukluk filmidir.Senaryosunu Michael 
McDowell’ın kendi hikâyesinden uyarlaya-
rak yazmıştır.Film yapıldığı yıla göre özel 
efekler içerdiği için aldığı ödüller genelde 
bu alanda olmuşturdur.

“Shake shake shake senora shake 
your body line.”
Hayalet çift Adam ve Barbara Maitland ya-
şadıkları evi satın alan Charles ve Delia’dan 
hiç hoşnut değildir. Fakat hayalet çiftimiz 
bundan pek hoşnut değildir, tecrübesiz  ol-
dukları için de ev sahiplerini bir türlü evden 
uzaklaştıramazlar.Son çare olarak en acı-
masız hayalet  Beter Böcek’e başvururlar.

Tim Burton
 ZEYNEP ULUKUT

Tim Burton şüphesiz Hollywood’un en kendine özgü,en sıra dışı, en karanlık ve en eğlenceli yönetmenlerinden 
biridir.Uzun metrajlı film kariyerine 1985 yılında Pee-Wee’nin Büyük Macerası filmi sonucu başarısızlıkla başlayan 
yönetmenin kendini kanıtlaması çok uzun sürmediğini biliyoruz.İşte Tim Burton ‘ı 

tanıyalım...

HOLLYWOOD’UN KARANLIK,SIRADIŞIYÖNETMENLERİNDEN:

“Bir insanın deliliği bir diğerinin 
gerçekliği olabilir.”-TİM BURTON

HABER
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Makas Eller(Edward Scis-
sorhands)

IMDb Puanı:8,0
Tim Burton’a makas eller fikrinin ner-
den aklına geldiği sorulduğunda, sev-
mek isteyen ama bunu beceremeyen, 
sevmek isterken kendine zarar veren 
genç jenerasyon için bir imge yarat-
tığını söylüyor. 90’ların en duygusal 
ve sıradışı filmlerinden olan Edward 
Scissorhands bize yine Tim Burton’ın 
masalsı dünyasının kapılarını açıyor.
Burton bizi Edward’ın bu ellerle se-
vebileceğine ve kalesinden yeryüzü-
ne sonsuza kadar kar yağdıracağına 
inandırıyor.Dünya çapında 78 milyon 
dolarlık hasılata ulaşan yapım, eleştir-
menler tarafından Burton’ın en kişisel 
filmi olarak değerlendirilmiştir.

-Tut beni.
-Ben yapamam.
Mucidinin ölmesi üzerine ellerinin 
yapımı eksik kalan Edward sonsuza 
kadar karanlıkta yaşamaya mahkum 
olur ta ki kozmetik temsilcisi Peg 
Boggs onu bulup yaşamak üzere evi-
ne götürene kadar...

Çılgın Marslılar (Mars Attacks! )
IMDb Puanı:(6,3)

Dünya dışında hayat var mı ? Uzaylılar neye 
benzer? Dostlarımız mı yoksa düşmanları-
mız mı? Tim Burton’ın, usta oyuncu kadro-
suyla çektiği ve 1950’lerin uzaylı istilacıları 
konu alan kült filmlerini tiye aldığı komedi, 
bilim kurgu ve aksiyon türü filmidir.

-Ne kadar da çirkin.
-Sen de ona aynı şekilde çirkin gö-
rünüyorsun.
Dünya’ya saldırmanın eğlenceli olacağını 
düşünen yaramaz uzaylılarABD’nin Neva-
da çölüne gelirler Dünyalılar tarafından 
heyecanla ve merakla karşılanır uzay 
gemisinin kapısı açılır ve dost olarak gel-
diklerini söyleyen Marslılar yüksek tek-
nolojili silahlarıyla önlerine gelen herkesi 
öldürmeye bütün binaları yıkarlar hatta 
onlarla fotoraf bile çekilirler .Planlarının 
ortaya çıkmasıyla Dünyalılar ve Marslılar 
arasında yaşam savaşı başlar.

Ed Wood
IMDb:7,9

1994 yapımı siyah beyaz bir filmdir.Holl-
ywood tarihinin en kötü ve başarısız 
yönetmeninin,izliyiciye başarılı bir şekilde 
sunulmasıdır Ed Wood filmi.Ed Wood ha-
yatı başarısızlıkla geçmiş birinin trajikomik 
hayat hikayesidir.Ed Wood  kimine göre 
dünyanın en yeteneksiz , kimine göre güzel 
filmleri olan bir yönetmendir.Hakkında bu 
kadar kötü yorumlar bulunan yönetmen 
film aşkından asla vazgeçmeyecektir.

Charlie’nin Çikolata Fabrika-
sı (Charlie and the Chocolate 
Factory)
                IMDb Puanı: (6.7)

“Charlie’nin Çikolata Fabrikası” 2005 yılın-
da Roald Dahl’ın aynı adlı kitabından esin-
lenerek  yapılmıştır.

“Willy Wonka geliyorr
Çikolata sihirbazıı
Willy Wonka geliyor
Çikolatanın kralııı..”

Tüm dünya Willy Wonka’nın 
esrarengiz,kapıları herkese açık fabrika-
sını tüm dünya merak etmektedir.Ama 
bir gün Willy Wonka çikolata ambalajı-
nın altına 5 altın bilet koyar bu biletleri 
bulan çocuklar fabrikaya girmeye hak 
kazanacaktır ve içlerinden biri hayal 
dünyasının ötesinde bir dünyaya ka-
vuşacaktır. Filmde bileti kazanan beş 
çocuk aç gözlülük,hırs,ukalalık,şımar
ıklık,bağımlılık gibi özellikleri temsil 
ediyor,Charlie Bucket aralarında en fark-
lı olanı. Ve aile,aile, aile dünyadaki herşe-
yi anlamlı kılan,filmin başından sonuna 
kadar bize anlatılan kelime.

Büyük Balık(Big Fish)
IMDb Puanı:(8,0)

 
İnsanlar hayal kurmalı mı?O zaman daha 
iyi mi olacak herşey ?Nasıl öleceğinizi bil-
seniz neler hissederdiniz? 
Büyük Balık’ı izlediğinizde kendinizi rü-
yalarınızda bir seyahate çıkmış gibi his-
sedeceksiniz ama bir bakacaksınız ki her-
şey gerçekmiş.Büyük Balık büyükler için 
hazırlanmış bir masaldır.John August’un 
yazdığı 2003, ABD yapımı fantastik drama 
filmidir. Daniel Wallace’ın Büyük Balık: Ef-
sanevi Ölçülerde Bir Roman adlı romanın-
dan uyarlanmıştır.

“Kötü ya da şeytani sandığınız her 
şey aslında yalnızdır.”
William Bloom babası kanser nedeniyle 
ölüm döşeğinde olduğu içi evine geri 
döner.Gezgin bir satıcı olan babasını ya-
kından tanımak için gençliğinde yaşa-
dıklarına dair öyküler toplamaya başlar.
Babasının yaşadıkları bir yapboz parçası 
gibi yerine oturacak ve bu anlaşılması güç 
olan adamın bütün zaferleri ve zaafları en 
masalsı yönleriyle ortaya dökülecektir.
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The Nightmare Before 
Christmas
             IMDb:8.0

“Tatiller nereden geldi diye me-
rak ediyorsunuzdur belki
Etmiyorsanız diyorum ki başla-
manızın tam vakti! “
Her yıl Cadılar Bayramı kentinin Balka-
bağı Kralı olmaktan sıkılan Jack Skel-
lington artık bu işten yeterince heyecan 
almıyordun,mutsuzdur.Yeni arayışlar 
içindedir ve kendini birden Noel kentin-
de bulur.Noel gecesi için hazırlık yapma 
görevini Cadılar Bayramı kentinin yap-
masına karar verir.Ama bu gecenin so-
nucu faciaya dönüşecektir.

Hayalet Süvari(Sleepy 
Hollow)

IMDb: (7,4)

Film ABD’li yazarWashington Irving’in 
Başsız Süvari adlı hikâyesinden uyar-
lanmıştır.

“Kötülük birçok maske giyebi-
lir.Hiçbiri iyilik maskesi kadar 
tehlikeli değildir.”
18.yüzyılda New York’tan bir olayı 
araştırmak sıradışı  polis müfettişi Ic-
habod Crane için Sleepy Hollow kö-
yüne gelir. Küçük kasabada insanlar 
esrarengiz şekilde öldürülmektedir. 
Yöre halkı cinayetleri yıllar önce ka-
fası kesilerek öldürülen bir süvarinin 
işlediğine inanmaktadır ancak Crane 
buna inanmayacak olayların peşini 
bırakmayacaktır

Sweeney Todd: Flet Sokağı-
nın Şeytan Berberi(The De-
mon Barber of Fleet Street )

IMDb Puanı: (7,5)

Tim Burton’un yönettiği dram, gerilim, 
müzikal tarzındaki 2007 Amerikan yapımı 
film. Başrollerinde Johnny Depp ve Helena 

Bonham Carter’ın oynadığı, 8 dalda Tony 
Ödülü kazanan filmin, önceki yıllarda 10 
farklı sürümü çekildi,birçok ülkede müzikal 
olarak da segilendi.Bu film Tim Burton’ın 
insanları nasıl karanlık ,kötü ve parlak iyi 
gösterebildiğinin en büyük örneklerinden.

“Asla affetme. Asla unutma.”
Haksızlığa uğrayan ve hapse atılan Ben-
jamin Barker adalet aramak için Fleet 
Sokağı’na geri  “Sweeney Todd” takma 
adıyla geri döner. Kızının ve karısını ondan 
çalan Yargıç Turpin’i aşırı derecede takın-
tılı ortağı Bayan Nellie Lovett ile birlikte 
gözlemektedir.Bu sırada Sweeney Todd 
ona yapılan haksızlıkları masumlarada 
ödetir.Benjamin Barker’ın hayatı  ne kadar 
aydınlıksa Sweeney Todd ‘un hayatı o ka-
dar karanlıktır.

Alis Harikalar Diyarında(Alice 
in Wonderland)

IMDb Puanı:(6,5)

Charles Lutwidge Dodgson tarafından 
1865 yılında yazılan Alis Harikalar Diyarın-
da adlı çocuk romanından uyarlanmıştır. 
Senaryosunu Linda Woolverton’ın yaz-
mıştır.Bütün masal büyümek ya da küçük 
kalmak üzerinedir. Alice büyümek isteme-
yenlerin masalıdır.Tim Burton  Alice’i 19 

yaşında ele almasının sebebini şöyle açık-
lıyor; “O yaşta, toplum içine girmeye veya 
evlenmeye ya da başka şeylere itildiğiniz 
bir kültüre giriyorsunuz. Ve bana duygusal 
bir dönüm noktasındaymış gibi geldi.”

“Delisin, manyaksın kafayı yemiş-
sin ama sana bir sır vereyim. Bütün 
iyi insanlar öyledir.”
Alice şimdi on dokuz yaşındadır ve 13 yıl-
dan beri hep aynı rüyayı görmektedir. Ve 
bir tavşan deliğinden geçerek ziyaret ettiği 
diyara geri döner.
Kehanete göre alice Harikalar Diyarı’na  
mutsuzluk getiren, insanlara ve hayvanla-
ra korku salan kırmızı prensesin iktidarına 
son verecektir. Ama Harikalar Diyarı’nda 
Alice’in gerçek Alice olduğuna bir türlü 
inanmayanlar da vardır.

Ölü Gelin(Corpse Bride)
IMDb Puanı : (7,4)

Burton’ın yönettiği ilk uzun metrajlı ani-
masyondur. Hıristiyan inanışına göre biri 
yaşayan biri ölü olan iki gelin, aşkın tanı-
mı için kullanılan bir simgedir.Latince kö-
kenli olan “caritas”, yaşayan, utangaç ve 
sessiz gelini anlatır bu “Victoria”. Modern 
ingilizcedeki “amor” ise ölü, olağan dışı 
ve tutkulu olanı anlatır ki, bu “Emily”’dir. 
Ancak, “amor” doğası gereği bencil ve ölü 

olduğundan, huzura ve istediğine ancak 
ve ancak “caritas” yoluyla kavuşacak-
tır. Ölü Gelin’ de bu durum Victoria’ nın 
Emily’ ye onun için bu aşkı yaşayacağını 
söylemesiyle doğrulanır ve Emily rahatça 
yaşayanların dünyasından ayrılır. Aslında 
böylelikle “amor”, “caritas” yoluyla hem 
var olmuş hem de ortadan kaldırılmıştır. 
Victoria’ nın varlığı önce Emily’ yi yaşat-
mış ve onu yok etmiştir.

“Seni seviyorum Victor fakat; sen 
bana ait değilsin.”
Victor Van Dort kısa süre sonra evlenecek 
olan bir genç adamdır fakat kendini evli-
liğe hazır hissetmiyordur.Ormanda yüzük 
takma alıştırması yaparken yüzüğü yan-
lışlıkla Ölü Gelin’in parmağına takar ve 
kendini birden Emily’ye evlenme teklifi 
etmiş bulur.Böylelikle Victor’un ölüler ve 
canlılar diyarı arasındaki macerası başlar.
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Viva Zapata! (Yaşasın Zapata!); 1952 yılın-
da Hollywood yapımı biyografi-western 
türünde,direniş filmlerinin klasikleri ara-
sında yerini almış bir filmdir. Meksikalı 
ünlü direnişçi lider Emiliano Zapata'nın 
gerçek hayat hikayesini Nobel Edebiyat 
Ödülü Amerikalı yazar John Steinbeck'in, 
“Zapatathe Unconquerable”adlı yapıtın-
dan esinlenerek anlatır. Filmin yönetmen 
koltuğunda, Türkiye'de doğan Rum köken-
li Elia Kazan oturur. Başrollerini ise Marlon 
Brando, Anthony Quinn ve Jean Peters 
paylaşır. Emiliano Zapata, Meksika halkı-
nın özgürlüğünü ve toprak hakkını aramak 
için başlayan 1910’dan 1917’ye kadar sü-
ren Meksika Devrimi’nin öncülerindendir. 
Film, silahından başka bir şeyi olmayan 
direnişçi Zapata’nın; general oluşunu, dev-
rim için mücadelesini, bir halk kahramanı-
na dönüşümünü birbiri ardına gerçekle-
şen olaylar silsilesi ile anlatmaktadır.

İnandıkları uğruna mücadele eden ve so-
nunda emeğinin karşılığını alıp güç sahibi 
olan bazı insanlar; bir zaman sonra sahip 
oldukları gücün esiri olur, eskiden inandığı 
düşüncelerini yitirir ve ona destek olanları 
kaybeder. Zapata ise, iktidarda sahip oldu-
ğu gücün, onu halkından uzaklaştırdığını 
kısa sürede anlar ve iktidardan vazgeçer. 
Halkıyla birlikte haksızlıklara karşı, özgür-
lük ve eşitlik için eskisi gibi birlikte olur. 

Dünyadaki bütün halk isyanlarının aslında 
aynı duygu ve düşüncelerden türediğini 
gösteren en önemli kanıtlardan biridir, 
Viva Zapata. Coğrafik olarak aralarında 

uçurumlar olan ülkelerin bile çektiği dev-
rim filmleri arasında bir çok benzerlik var-
dır. Alışılagelmiş Amerikan sinemasındaki 
gibi Meksika’yı; Amerika’daki suçluların 
kurtulmak için sınırı geçip özgürlüklerine 
kavuştukları ülke olarak ya da eğlenceli 
Acapulco kıyısını göstermemiştir. Onun 
yerine ülkenin geçmişteki sorunlarını ele 
alan bir film olarak çekilmiştir. Bu durum 
özellikle 1950’lerin Hollywood’unda ol-
dukça zordur. Çünkü sinemacıların çoğun-
luğu anti-komünisttir ve bu tarz konularla 
ilgilenmezler. Ancak film bir çok başarı 
elde eder. 1953'te Anthony Quinn "En İyi 

Yardımcı Aktör" Oscar'ını kazanır. Film, 
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 
töreninde "En İyi Aktör" (Marlon Brando), 
"En İyi Senaryo" (John  Steinbeck), "En 
İyi Müzik" (Alex North) ve "En İyi Dekor" 
ödüllerine de aday gösterilmiş ancak ka-
zanamamıştır. Ayrıca Marlon Brando, si-
nemanın saygıdeğer ödüllerinden birinin 
verildiği Fransa’daki Cannes Film Festivali 
ve İngiltere’nin en prestijli törenlerinden 
BAFTA’da "En İyi Aktör" ödülünü kazanır.

Filmin çekimleri sırasında; Marlon Bran-
do, tüm olumlu yaklaşımlarına rağmen 
Anthony Quinn’den hep olumsuz tepkiler 
gördüğünü söyler. Yıllar sonra Brando, bir 
Talk Show’da Quinn’le karşılaşınca konu-
şur ve Elia Kazan’ın düşman kardeşleri 
canlandırdıkları rollerini daha gerçekçi 
yapabilmeleri için Brando’nun Quinn’in 
arkasından kötü konuştuğu yalanını uy-

durduğu ortaya çıkar. Sonradan da gerçe-
ği açıklamayı unutur. Filmin tek kötü yanı, 
gelmiş geçmiş en karizmatik aktörlerden 
biri olan Marlon Brando’nun Meksikalı’ya 
benzemesi için yapılan kalitesiz ve abartılı 
makyajıdır.

Kısaca filmi özetleyecek olursam “olay ör-
güsü, özlü söz, olay örgüsü, özlü söz…” 
döngüsünden oluşur; ancak izleyiciyi hiç 
rahatsız etmez. Aksine filmin en unutul-
mayacak yanlarından biri, replikleridir. 
Beni en çok etkileyen birkaç repliği ve 
sahneyi paylaşmak isterim. Diktatör lidere 
olan başkaldırının ilk günlerinde, Emiliano 
Zapata ve birkaç arkadaşı dağdayken bir 
gazeteci onları bulur. Emiliano’nun kar-
deşi Eufemio (Anthony Quinn) silahı var 
mı diye gazeteciyi kontrol eder, çantasın-
daki daktiloyu görür, çıkarır ve şöyle der: 
"Silahın olmadığını sanmıştım.” Basının 
gücünü ifade eden müthiş bir sahnedir. 
Başka bir sahnede ise Emiliano Zapata, 
halkının kendisine körü körüne bağlan-
dığını görünce‘’Güçlü bir adamı zayıf bir 
halk meydana getirir. Güçlü bir halkın ise 
güçlü bir adama ihtiyacı olmaz.”der.Ayrı-
ca köylü kadınların özgürlüklerini tehdit 
eden düşmanlarına karşı dinamit patlat-
tıkları, kendi canlarını da verdikleri sahne 
ve Emiliano’nun tüm film boyunca gerek 
atlar gerekse yavru köpekleri okşayışı, on-
ları severken yüzünde oluşan mutluluk ve 
şefkat ifadesini ve film boyunca bazı sah-
nelerde karşımıza çıkan Meksikalı yerlile-
rin Latin şarkılarını unutamam.

Viva Zapata!
PINAR CİVAN-DENİZ KESKİN-BORA HASAN YAVUZ

HABER

Meksika’nın “Beyaz Atlı  Kaplanı”nın Öyküsü: 
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Audrey Hepburn her zaman sadelikten yanaydı. 
Günlük yaşamında gayet sade ve gözü yormayan 
bir tarzı vardı. Daima krem rengi ve beyaz gibi za-
rif renkleri kullanır, yüksek belli pantolonlarının 
üstüne küçük kazaklar giyerdi. Günlük yaşamda 
abartıya kaçmak istemeyenlerin rahatlıkla benim-
seyebileceği bir tarz.  

Giydiği elbiselere dirseğini kavrayan eldivenlerle 
sofistike bir hava katardı, bu tarzıyla moda tarihin-
de eldivenle özdeşleşen bir isim oldu.
 
Elbise seçimlerini genellikle sadelikten yana kulla-
nırdı. “Siyah Küçük Elbiselerini” koyu kırmızı rujla 
tamamlardı. 

Ayrıca, makosen ayakkabıların-
da yalnızca erkekler tarafından 
giyildiği söylentilerini unutun. 
Çünkü Audrey Hepburn mako-
sen ayakkabıları ve eşarp kullanı-
mıyla akıllarda iz bırakmış 
bir isim. Farklı eşarp 
bağlama stiliyle 
eşarbı adeta yeni-
den yarattı. Sizde 
farklı eşarp bağlama şekil-
leriyle kıyafetlerinizle tarz yaratabi-
lirsiniz. 

Audrey oldukça feminen 
sayılabilecek bir stile sahip 

olduğu halde kıyafetleri arasında pantolonlar hat-
ta takım elbiseleri de vardı. Feminen giysileri sev-
diği kadar erkek ilhamlı umursamaz görünümü 
de vermeyi iyi biliyordu. Sizde takım elbise giy-
mekten ve maskülen parçaları kullanmaktan kork-
mayın. Doğru kombinasyonu sağlayabildiğinizde 
oldukça klasik, bir o kadar da farklı bir  görünüm 
sağlamış olursunuz. 

Hepburn’ün Funny Face ve Sabrina gibi filmlerle 
popüler hale getirdiği kapri pantolonlar, günü-
müzde kadın gardıroplarının olmazsa olmazların-
dan. Bu parçada dünyaya AudreyHepburn ile mal 
oluyor. Sizde bir kapri pantolon üzerine blazer 
ceket ve içine de bir gömlek giyerek görünümü-
nüzde Audrey stilini yansıtabilirsiniz.

Zarafet ikonu, babetlerini günlük yaşamda yüksek 
bel pantolonları, belden kabarık etekleri, tulumları 
neredeyse her tarz da elbiseleri ile kullanıyordu. Siz-
de babetleri 50’li yılları yansıtan tarz etekler,taytlar 
ve pantolonlarla kombinleyebilir, sade ve rahat bir 
görüntü sergileyebilirsiniz. Ayrıca, şık olmak için to-
puklu ayakkabı giymeye gerek yok, zaman zaman 
topuklulardan kurtulun. Şık ve rahat babetlerkom-
binlerinizde her zaman işe yarar. 

50 yıldır hayatımızda olan “Trençkotlar” da bize 
Audrey’den yadigar. Audrey Hepburn, en basit 
siluetleri alıp onları eşsiz kılmayı biliyordu. Bu 
yüzden kaliteli ve doğru renkte trençkotları ter-
cih ederseniz, kesinlikle Audrey stilini yansıtmış 
olursunuz. 

Audrey Hepburn tarzı denince şüphesiz akla 
gösterişli mücevherler, geniş güneş gözlükle-

ri, büyük şapkalar ve leopar detaylar geliyor. 
Hepburn bu parçaları daima “basic” parça-
lar ile kullanır,sadeliğin içinde şıklığı yaka-

lardı. Sizde bu parçaları basic parçalar 
ile kombinlerseniz, onun kadar 
gösterişli  hem de yalın bir görü-

nüm çizersiniz.

Balıkçı yakalar ve şık el çantalarını da unutma-
mak gerek. Sizde Audrey gibi klasik ve pratik 

bir çanta edinin. Her tarza ve modele uyabi-
lecek bir çanta kurtarıcıdır. Audrey 

stili ile özdeşleşen bu par-
çaları özel ve eşsiz 
kılmak önemli.

AUDREY HEPBURN

SEVGİ YURTSEVER

Beyazperdeye olduğu kadar moda tarihine de adını altın harflerle kazıyan Audrey  Hepburn, şüphesiz gelmiş geçmiş 
en zarif ve Hollywood’un en şık ismi. Kullandığı kendine özgü parçalarla yalnızca kendi döneminde değil, kendinden 
sonraki dönemlerde de dünyanın sayılı stil ikonları arasında yer alır. 1950’lerde Hepburn’ün devrimleriyle moda 
yeniden hayat bulmuş ama etkisi hala sürüyor… Günümüzde modacılar onun kıyafetlerinden ve stilinden esinleni-
yor, Vintage Modası varken bizimde ondan etkilenmememiz mümkün değil. Kendine özgü stili ile hem modacılara 
hem de bizlere ilham kaynağı oluyor adeta.

TÜM ZAMANLARIN MODA İKONU: 

MODA
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‘‘Küçük Siyah Elbise’’

Ünlü siyah elbiseyi bilmeyen yoktur herhalde. Coco 
Chanel’in küçük siyah elbiseyi moda dünyasına kazan-
dırmasından 40 yıl sonra Audrey Hepburn ile klasik-
ler arasına girdi. “Breakfast at Tiffany” filminde giydiği 
Givenchy imzalı bu elbise,gelmiş geçmiş en iyi film 
kostümü seçildi. Bu elbisenin, sinemada popüler hale 
getirdiği için Audrey  Hepburn adıyla anılması doğal. 
Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde gala,resmi 
ya da özel davetler için sıklıkla tercih edilen bu elbise 
Audrey Hepburn şıklığını yansıtıyor adeta. Audrey için 
sadelik, görünümde bir anahtar. Bu elbise de onun eş-
siz stil anlayışının bir göstergesi. 

Hepburn Stili’nin Tamamlayıcıları  
“Saç ve Makyaj”

Audrey stilini yalnızca kıyafette değil, saç ve makyajda 
da ortaya koymuş bir isim. “Pixie” saç kesimi ile giydiği 
her şeyi zaten mükemmel taşıyabiliyordu. 50’li yıllarda 
kadınlar saçlarını ya kısacık kestirdiler ya da onun gibi 
enselerinde toplayıp omuzlarından salıverdiler. Bu dö-
nemde Audrey topuzu ve kahkülleri de oldukça popü-
lerdi. 
Audrey makyaj stilinden bahsedince akla, kalın eyeli-
ner ve rimel ile belirginleştirdiği gözleri gelmeli. Üzeri-
ne uygulanan gölge ile daha da kalınlaştırdığı biçimsiz 
ama dolgun kaşları, bakışlarını güçlendiriyor. Dudak-
larında kullandığı nude tonlar, doğal renklerle belir-
ginleştirdiği elmacık kemikleri ile orijinal bir görünüm 
yaratıyor. Tüm bunlar Audrey Hepburn’ün asaletini ve 
sıradışı güzelliğini oluşturuyordu. AudreyHepburn’ün 
başarılı stilinin oluşmasının sebebi, kendi vücudunu iyi 
tanımasıydı. Üstüne giyeceği her şeyi kendine yakıştır-
mayı bilen biriydi. 

Moda dünyasının önemli ismi, ölümünün üzerinden 20 
yıl geçmesine rağmen hem moda hem de sinema ala-
nına ilham vermeye devam ediyor. Eminim ki, bundan 
20 yıl sonra hala Audrey Hepburn konseptli fotoğraflar 
görmeye devam edeceğiz. 
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MASKÜLEN STİL…
YASEMİN DELİ

ERKEKSİ KIYAFETLERİN ARASINDA KADINSILIĞI YANSITAN BİR TARZ: 

Moda dünyasını her geçen yıl daha fazla 
etkisi altına alan maskülen stili hepimiz 
duymuşuzdur. Maskülen stil öyle bir moda 
akımı ki, bir kadının erkeksi görünümle bile 
ne kadar gözalıcı olabileceğini bizlere ade-
ta kanıtlar nitelikte. Peki bu stil tam anla-
mıyla nedir? Dilimize Fransızca’dan geçmiş 
olan maskülen kelimesinin anlamı, erkeğe 
benzeyen, erkeği andıran, erkeksidir. Do-
minant karakterlerin tercihi olan maskülen 
stil, kadın kıyafetlerinin erkeksi çizgiler ka-
zandırılarak elde edilmesidir. Ancak dikkat 
edilmesi gereken bir şey vardır o da mas-
külen tarz demek, erkek kıyafeti giymek 
demek değil, kadına özgü hazırlanmış, er-
keksi kıyafetler giymek demektir. Bu tarza 
yönelik olarak bayan giyimlerinde oldukça 
farklı seçenekler mevcuttur. İşin sırrı, er-
keksi kıyafetlerin içinde de bir yerden ka-
dınsılığı yansıtabilmektedir.

Geçmiş yıllarda kadınların daha feminen 
daha abartılı, daha şatafatlı kıyafetler gi-
yinmelerine bir tepki olarak doğan mas-
külen giyim tarzı, kadının da erkek kadar 
rahat giyinebilmesini hedefler. Maskülen 
stili ilk olarak Gabrielle Bonheur Chanel 
(Coco Chanel) ile gördük diyebiliriz.Yaşa-
dığı dönemde kadınların giydiği kabarık 
etekleri red edip, kadınlar için pantolonlar, 
ceketler, binici pantolonları hazırlamıştır 
ve Fransa’da gösterişli hayatların içerisin-
de farkını ortaya koymuştur. Maskülen 
şıklığı daha o zamanlarda yaratmış ve 
günümüzde hala kullanılmasına öncülük 
etmiştir. Zaman geçtikte Versace, Armani 
gibi ünlü moda evleri de maskülen tarz ile 
ilgili koleksiyonlar hazırlamışlardır. Erkeksi 
tavır taşıyan giyim tarzı, günümüzde de 
tarzına farklı bir tavır kazandırmak isteyen 
kadınların tercihi oluyor.

MASKÜLEN STİLDE KOYU 
RENKLERİN HAKİMİYETİ

Her moda akımında olduğu gibi mas-
külen stilde de bu akıma hakim olan 
parçalar bulunmaktadır. Özellikle koyu 
renklerin kullanıldığı parçalar maskü-
len şıklığın baş kahramanları. Smokin-
lerin yanı sıra oversize kabanlar, klasik 
pantolonlar, pantolon askıları, ceketler, 
kaba botlar ve Oxford ayakkabılar bu 
stilde oldukça önem taşıyor. Kombin-
leri tamamlayıcı nitelikte şapka, kravat 
ya da fular kullanımında ise kıyafetler 
güçlü görünümü kadar çekici bir hal-
de almış oluyor. Son yılların modasına 
ayak uydurmak o kadar da zor değil. 
Eğer sizde maskülen tarzı kendinizde 
yansıtmak isterseniz yüksek bel panto-
lonlar tercih edebilir, erkeksi bir ceketi 
vücudunuzu saran bir kalem etekle ta-
mamlamayabilir ya da mini eteklerinizi 
dizüstü çoraplarla giyebilirsiniz. Başka 
bir alternative olarak sigarette siyah bir 
pantolonu deri bir ceketile de kombin-
leyebilirsiniz. Önemli olan bu kıyafetle-
rin içinde kendinizi rahat hissetmeniz 
ve bu rahatlığı dışavurabilmenizdir.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDE 
MASKÜLEN STİLİN ETKİSİNDE

Günümüzde bu stili benimseyenler gün-
den güne artıyor.Ünlü tasarımcılardan 
ikonlara kadar birçok kişi bu stili benimsi-
yor. Kadife ceketler ve papyonlarda Kate 
Moss, tarzıyla her zaman dikkat çeken ünlü 
top model Cara Delevingne, Hollywood’un 
en çok kazanan ünlülerinden Julia Roberts, 
popun kraliçesi Madonna, çekiciliği ve 
minyon fiziğiyle Mila Kunis, moda sektö-
ründe adını sık sık duyduğumuz Victoria 
Beckham gibi stil sahibi isimlerin tercihleri 
arasında yer alıyor. Hollywood’un en çok 
dikkat çeken ismi Angelina Jolie ve giydik-
leriyle sürekli gündeme gelen Rihanna ise 
maskülen stili sıklıkla kıyafetlerine yansıtan 
hatta ödül törenlerinde bile bu stille boy 
gösteren ünlülerin başında yer alıyor. Kısa 
saçlarının altına giydiği takım elbiselerle 
adından söz ettiren Rihanna, tercihini ge-
nellikle siyah ve beyazdan yana kullanıyor. 
Bu akımı yakından takip eden Angelina Jo-
lie bir Ödül Töreni’nde (BAFTA) giydiği Sa-
int Laurent takım elbiseyle herkesi kendine 
hayran bıraktı. Bu Angelina Jolie’nin kırmızı 
halıda ilk takım elbisesi değildi. Güzel yıldız 
birçok kez kırmızı halıda takım elbiseyle se-
venlerinin karşısına çıktı. Maskülen giyim 
tarzı, daha uzun yıllar moda dünyasındaki 
etkisini sürdürecek gibi görünüyor.

MODA
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FEMİNEN DOKUNUŞLAR
Maskülen stilde isterseniz detaylarda fe-
minenliği de yansıtabilirsiniz. İnce belinizi 
vurgulayacak bir kemeri, erkeksi ceketi-
nizin üzerinde kullanabilirsiniz. Maskülen 
stilde kullanılan aksesuar kadar önemli 
bir diğer detay ise saç ve makyajdır. Stili 
tamamlayıcı nitelikte en çok tercih edi-
len saç örneği olarak kısa kesilmiş, geriye 
doğru taranmış saçları verebiliriz. Dalgalı 
ve abartılı modeler bu tarzı hiçbir şekilde 
yansıtmayacaktır. Bu saçlara eşlik eden 
koyu göz makyajlarıda feminen görü-
nümü bir parçada olsa hissettirebilir. 
Özellikle son dönemde revaçta olan 
smokey eyes adını verdiğimiz koyu ton-
ların hakim olduğu buğulu göz mak-
yajı bu stille uyum sağlayacaktır. Cara 
Delevingne‘den aşina olduğumuz kalın 
kaşlar ise saç modellerini tamamlıyor.
Yine son zamanlarda daha maskülen 
görünmek adına kadınların elmacık 
kemikleri üzerine uyguladıkları koyu 
makyajlar da dikkat çekmektedir.
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BANA MASAL ANLATMA
YÖNETMEN: Burak AKSAK 

OYUNCULAR: Hande DOĞANDEMİR,Fatih 
ARTMAN, Tarık ÜNLÜOĞLU 

TÜR: Komedi Romantik 

VİZYON TARİHİ: 9 OCAK 2015

KONUSU: Suriçi semtinde yaşayan ve ha-
yatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan 
iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin 
gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat 
doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca 
yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi 
el attığı her şeyi güzelleştiren masal kah-
ramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman 
olmak isterken, diğeri kahramanının peşin-
dedir...

MUCİZE
YÖNETMEN: Mahsun KIRMIZIGÜL 

OYUNCULAR: Talat BULUT,Mert TURAK, 
Mahsun KIRMIZIGÜL 

TÜR: Dram-Komedi 

VİZYON TARİHİ: 1 OCAK 2015

KONUSU: 1960'ların yoksulluk içerisindeki 
Türkiye’sine ayna tutan film, aynı zamanda 
darbe sürecinin etkisini de beyazperdeye 
taşıyor. Ege'nin cennet gibi bir köşesinden 
Anadolu'nun uzak bir köyüne sürgün yiyen 
bir öğretmenin (Talat Bulut) hikayesini an-
latan film, yokluk içerisinde okulu, okuma-
yı eğitimi dört gözle bekleyen çocukları da 
konu ediniyor. 

Başarılı müzik kariyerinin ardından sinema-
ya yönelen yönetmen ve senarist Mahsun 
Kırmızıgül'ün beşinci uzun metrajlı filmi 
olan Mucize, yine dram öğelerinin ağır 
bastığı bir öyküye sahip. Senaryosu da 
Kırmızıgül'e ait olan projede Talat Bulut, 
Mert Turak gibi isimler yer alıyor.

AŞK SANA BENZER
YÖNETMEN: Taner Elhan

OYUNCULAR: Fahriye Evcen, Burak Özçi-
vit, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl

KONU: Ege'de bir balıkçı kasabasında ai-
lesinden kalan restoranı elinde tutmak 
için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya 
gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile 
karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim 
hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondur-
macıdan manava kadar kasabanın pek çok 
sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, ken-
disi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in 
geçmişinden gelenler onun ve aşkının pe-
şini bırakmayacaktır..

FİLMLER BİRAY LÜLECİ  BUSENUR ÖZKAN
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ÇALSIN SAZLAR

YÖNETMEN: Nesli ÇÖLGEÇEN

OYUNCULAR: Belçim BİLGİN, Caner 
CİNDORUK,Engin HEPİLERİ

TÜR: Komedi Dram Romantik 

VİZYON TARİHİ: 9 OCAK 2015

KONUSU: Her ikisi de dalgacı, hayalci ve 
hayatı hafife alan iki yakın dost, müdavimi 
oldukları çalgılı meyhanede şarkı söyleyen 
Yasemin'e aşık olurlar. Herkesin yüreğini 
hoplatan ama bir o kadar da dobra bir ka-
dın olan Yasemin ve iki gencin eğlenceli, 
neşeli ve aynı zamanda naif, hüzünlü hika-
yesi, aşk ve dostluk kavramlarını farklı bir 
kurguyla da masaya yatırıyor.

SON MEKTUP

YÖNETMEN: ÖZHAN EREN

OYUNCULAR: Tansel ÖNGEL,Nesrin 
CAVADZADE,Hüseyin Avni DANYAL,Bülent 
ŞAKRAK

TÜR: Dram, Epik, Tarihi

VİZYON TARİHİ: 18 MART 2015

KONUSU: Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem, 
I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak 
Çanakkale cephesine gider. Savaşın çetin 
koşulları altında askerlerin hayatta kalması 
için mücadele veren Nihal Hemşire ile bu-
rada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şart-
lar altında, bir de Fuat adında kimsesiz bir 
çocuğu sahiplenirler. İngilizlerin bir hava 
baskınında Salih Yüzbaşı sayesinde kurtu-
lan “Küçük Gazi Fuat”, yüzbaşı ve hemşire-
nin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi 
olacaktır.

YAPIŞIK KARDEŞLER 
YÖNETMEN: İlker AYRIK 

OYUNCULAR: İlker AYRIK,Hakan 
BULUT,Suzan KARDEŞ

TÜR: Komedi

VİZYON TARİHİ: 30 OCAK 2015

KONUSU: Halim ile Selim komik iki kar-
deştir. Fakat sıradan kardeşlerden farkları, 
doğuştan yapışık ikizler olmaları, bu yaşa 
kadar beraber yaşamış olmalarıdır. Küçük 
bir köyde sıra dışı hayatlarına mutlu me-
sut devam ederler fakat yaşları gelmesine 
rağmen, kendilerine uygun 'hayırlı' bir kıs-
met bulamazlar. Hal böyle olunca da büyük 
şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar... 
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İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Mo-
digliani (1884-1920) geçtiğimiz yüzyılın 
hayat öyküsü ile en çok ilgi çeken sanat-
çılarından biridir. Yoksulluğundan giyim 
kuşamına, kadınlarla ilişkilerinden uyuş-
turucu ve alkol bağımlılığına, uçlardaki 
yaşam tarzından hastalığına ve ölümüne, 
hatta karısının intiharına kadar yaşamı et-
rafında neredeyse Vincent Van Gogh'un ki 
kadar meşhur olan bir efsane yaratılarak 
"Trajik sanatçı" tipinin ve bohemliğin tim-
sali olmuş ve ölümünden sonra büyük bir 
şöhret kazanmıştır. Acıdır ki hakikaten de 
baştan sona trajik olarak nitelenebilecek 
yaşam öyküsü, uğruna kendini tükettiği sa-
natını da gölgeler hale gelmiştir. Ölümün-
den sonra, belki de ideolojik sebeplerle, 
Modigliani'nin etrafında romantik bir "tra-
jik sanatçı" miti örmek isteyen Andre Sal-
mon gibi bazı yazarlar Modigliani'nin yete-
neğinin kaynağının sefih bohem yaşantısı 
ve uyuşturucu bağımlılığı olduğunu, hatta 
ayıkken Modigliani'nin sıradan bir ressam 
olduğunu savunabilecek kadar ileri gitmiş 
ve birçok genç sanatçı ressamı taklit etmek 
umuduyla uyuşturucu kullanımı ve bo-
hem hayat tarzına heves etmiştir. Halbuki 
günümüz sanat tarihçileri ressamın eğer 
bu özyıkıcı eğilimlerine kapılarak hayatını 
mahvetmese sanatında çok daha yüksek 
seviyelere ulaşacağını öne sürmektedir.

Amadeo Modigliani 2 Temmuz 1884'te 
İtalya'nın Livorno kentinde doğdu. 19.yüz-
yılda Livorno İtalyan standartlarına göre 
yeni bir şehir sayılırdı. Modigliani’nin yetişti-
ği kent, deniz taşımacılığı ve gemi yapımına 

yoğunlaşmış hareketli bir ticaret şehriydi 
ancak daha önemli bir özelliği, inancı yü-
zünden ayrımcılık görenler için bir sığınak 
olmasıydı. 

Kültürlü bir Yahudi ailesinin en küçük oğlu 
olan Modigliani, ressamın doğumun-
dan kısa süre önce iflas eden bir işadamı 
olan Flaminio Modigliani ve eşi Eugenia 
Garsin'in dördüncü çocuğu olarak fakir bir 
hayata gözlerini açtı. Daha on yaşında iken 
tüberküloza yakalanan Modigliani hayatı 
boyunca zayıf akciğerlerinin yarattığı has-
talık tehdidinin gölgesinde yaşayacaktı. 
Ressamın özellikle kültürlü bir kadın olan 
annesi ile çok yakın bir ilişkisi vardı. İlk öğ-
retmeni ve kendisini sanata yönlendiren 
de annesiydi. 14 yaşında annesi onu La-
verno'daki en usta ressam olan Guglielmo 
Micheli'nin sanat okuluna kaydetti. Hocası 
Micheli " Macchiaioli" adı verilen ve Fransız 
izlenimcilerine yakın, renge ve manzaraya 
ağırlık veren yerel bir İtalyan resim akımı-
na dahildi. Modigliani burada 1898'den 
1900'e değin çalıştı. Biçime yönelik ilk sa-
nat eğitimi 19.yüzyıl İtalyan sanat ortamı-
nın temaları ve üsluplarından derin şekilde 
etkilenen bir atmosferde gelişti. Bir yandan 
Rönesans sanatının tesiri, diğer yanda Le-
utrac ve Giovanni Boldini gibi ressamların 
üsluplarının etkileri ilk dönem çalışmalarını 
derinden etkiledi.

Annesinin de cesaretlendirmesiyle sanat 
eğitimini tamamlamak amacıyla 17 ya-
şında evden ayrılarak önce Floransa'ya ve 
1903 yılında da Venedik'e taşınan ve Isti-
tuto di Belle Arti'ye kaydolan Modigliani 
burada ilk kez haşhaş içmeye ve şehrin 
tekinsiz gece hayatında vakit geçirmeye 
başladı. Ömrü boyunca arttırarak sürdü-
receği bu aşırı hayat tarzını seçmesinin 
kökeninde basit bir gençlik isyanı veya 
klişe bir bohemlik hevesinden daha öte-
de, Nietzsche'nin ki gibi radikal felsefelere 
olan bağlılığı yatmaktadır. Küçük yaştan 
itibaren dedesi İsaco Garsin tarafından fel-
sefe konusunda eğitilen ressam, Nietzsche, 
Baudelaire, Carducci ve Comte de Lautre-
amont gibi yazarlardan derin şekilde etki-
lenmiş ve gerçek yaratıcılığa giden tek yo-
lun düzene ve hayata meydan okumadan 
geçtiğine inanmıştır.

Beş yıl sonra 1906'da genç Amedeo Paris'e 
geldi ve önceleri Montmartre bölgesinde 

sakin bir hayat sürdü. Paris'te Montmartre'de 
yoksul sanatçılar için bir komün olan Le 
Betau-Lavoir'e yerleşti ve Caulaincourt soka-
ğında bir stüdyo kiraladı. İkbalden düşmüş 
bir ailenin çocuğu olan Modigliani gösterişli 
giysileri ve tavırları ile fakirliğini bohemlik 
örtüsü altına gizlemeye çalıştı. Bu dönemde 
önceleri Venedik'teki yaşamının aksine asos-
yal denebilecek kapalı bir hayat sürdürdü. 
Bu dönemde Picasso, Utrillo, Jean Cocteau 
ve Soutine gibi avangart çevrelerin önde 
gelen sanatçılarıyla tanıştı. İlk dönem eser-
leri (1908 tarihli Yahudi Kadın gibi) o sırada 
daha yeni başlayan kübizmden nispeten az 
etkilenmiştir ve daha çok Steinlen, Lautrec 
ve Picasso'nun Mavi Dönem’iyle ilinti kuru-
labilir. Ancak bir yıl dahi geçmeden tavrı ve 
ünü dramatik olarak değişti ve kendini şık bir 
akademisyen sanatçıdan bir çeşit serseriler 
prensine dönüştürdü. Bohem çevrelerde bile 
sivrilecek derecede aşırı hareketlerde bulun-
maya, çok miktarda alkol, haşhaş ve absent 
kullanmaya ve kadınlarla günübirlik ilişkiler 
yaşamaya başladı. Kadınlar onu dayanılmaz 
şekilde çekici bulurken, ressamın kendi de 
kadın cinsine hayrandı. Kadın portreleri ve 
nü çalışmalarının eserlerinin merkezi teması 
olması şaşırtıcı değildir. Bu eksantrik hayat 
tarzı, gösterişli kahverengi fitilli kadife ceketi, 
boynundaki parlak kırmızı fuları ve kocaman 
siyah fötr şapkası ile giyinişine de yansıyordu. 

Amedeo Modiglianin Trajik Sonu
Özge Uzun

HABER
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Onun bu değişimi ve nerdeyse intihara 
varan özyıkıcı temayüllerinin kaynağında 
çocukluğundan beri çektiği tüberkülozun 
eninde sonunda onu erken bir ölüme gö-
türeceğine dair kanaatinin ressamı henüz 
yaşarken hayatın tadını çıkarma düşünce-
sine ve saldırgan bir aşırılığa yöneltmesi 
olduğu düşünülebilir.

 Bu sefih hayat tarzı kaçınılmaz olarak mali 
sıkıntıları da beraberinde getirdi. 1909 yı-
lında para sıkıntısı içindeki Modigliani sık-
lıkla eserlerinin bir bölümünü de ardında 
bırakarak bir küçük stüdyodan diğerine 
taşınmak zorunda kaldı. Kötü sağlığı onu 
daha iyi bakım göreceği İtalya'ya annesinin 
yanına dönmeye zorladı. "Viyolonsel Ça-
lan Adam" tablosundaki çizgi renk ve fırça 
darbesini aşmakta ve daha bu dönemde 
Modigliani’nin özgün tekniğini göstermek-
tedir. Paris'te yaşadığı dönem boyunca ci-
ğerleri kötüledikçe ve uyuşturucu ve alkol 
bağımlılığı sağlığını bozdukça daha defa-
larca annesinin yanına dönecektir.
Aynı yıl tanıştığı heykeltıraş Brancusi vası-
tasıyla Afrika heykelleri ve maskları ile tanı-
şan Modigliani 1913'e değin sadece forma 
yönelik araştırmalarla meşgul oldu ve dört 
yılda sadece 30 tablo yaptı.
 
Oranları uzatılmış yatay ve sade formlar ve 
oval yüzler bu dönem heykellerinde ka-
rakteristik özelliklerdir. Hem çizimlerinde 
ve hem de yağlıboyalarında kadın zarafe-
tini dışavuran kıvrımlı kontör çizgileri kul-
lanır. Daha sonra sağlık sorunları ve mali 
nedenlerle heykeli bırakıp tekrar resme 
yoğunlaşmak zorunda kalsa da Afrika hey-
kel sanatından öğrendikleri yaşamı boyun-
ca eserleri üzerindeki tesirini sürdürdü. 
Modigliani'nin sanatında Afrika ve Kam-
boçya primitif sanatlarının etkisi olduğu 
bilinse de stilizasyonlarında Kuzey İtalya'da 
geçen eğitim yıllarında çevresinde bulu-
nan ortaçağ heykellerinin de aynı oranda 

etkisi olabileceği düşüncesi de makuldür. 
Portrelerinde Afrika kabile masklarına duy-
duğu ilgi etkisi görülürken hem resim hem 
heykellerinde görülen oturan figürlerinde, 
figürlerin yüzleri belirgin badem gözleri, 
büzülmüş dudakları, çarpık burunları ve 
uzatılmış boyunları ile düz ve maske gibi 
yüzleriyle Antik Mısır resimlerini andır-
maktaysa da. aynı karakteristik özellikler 
ortaçağ Avrupa resim ve heykelinde de 
görülmektedir. Sanatçının Avrupa figüratif 
resim geleneğinden Eski Mısır’ın hiyeratik 
formlarına, Klasik ve Afrika heykel sanatına 
değin bir kaynaklar demetinden beslendi-
ğini söylemek doğru olacaktır.

1914 ve 1916 arası, Modigliani'nin İngiliz 
gazeteci Beatrce Hastings ile ilişkisi denge-
siz bir yaşam tarzını daha da kötüleştirdi. 
Bu dönem eserlerinde Divizyonizm etkileri 
görülmektedir. 1916'da ressamın yaşamı 
yeni bir yola girer. Modigliani'yi meşhur bir 
sanatçı haline getirmeye azmeden arka-
daşı Leh şair Leopold Zborovski ressamın 
menajerliğini üstlendi. Kübizm'den etkile-
nen bu dönem eserleri (Kisling, 1915) ke-
sin hatlı sert kompozisyonları ile farklılaşır. 
Modigliani artık üslubuna tam olarak ha-
kimdir. Kahverengi, gri, siyah, mavi ve yeşil, 
deri rengi için ise okr kırmızısı kullandığı re-
simlerinde renk kullanımı ölçülüdür. Ancak 
resimlerini karakteristik bir şemaya indir-
gemesi 1916 tarihli Chaim Soutine ve 1917 
tarihli Blaise Cendrars'ın portrelerinde gö-
rülebileceği gibi modellerinin kişiliklerini 
resme yansıtmasını engellememektedir. 
Bu dönemde çıplak kadın figürü çalışmala-
rı sıklaşır. Kadın vücudunun çizgileri adeta 
ritmik melodilere dönüşür.

İlerde eşi olacak zarif ve yetenekli sanatçı 
Jeanne Hebuterne ile de şair Zborovski'nin 
evinde tanışır. Hebuterne o sırada 19 ya-
şındadır ve Katolik kökenli bir burjuva 
ailesinin kızıdır. Modigliani ile ilişkisi yü-
zünden ailesince reddedilen Hebuterne, 
Modigliani'nin daha dengeli bir yaşam 
tarzı sürdürmeye başlamasına neden oldu 
ve ressamın yaşamının son iki yılındaki 
en iyi çalışmalarının birçoğunun da ilham 
kaynaklığı etti. Bu dönem portrelerinin 
karakteristik özelliği uzatılmış silüetler 
ve özellikle uzatılmış boyunlardır. Dos-
tu Zborovski'nin de cesaretlendirmesiy-
le Modigliani ilk sergisini Ekim 1917'de 
Paris'in Latiffe sokağındaki Berthe Weill 
Galerisi’nde açtı. 32 yağlıboya ve çizimin-
den oluşan sergide çok az eser alıcı buldu 
ve nü tablolarından rahatsız olan Paris po-
lis şefi tarafından aynı gün içinde eserlerin 
"umumi ahlaka uygunsuzluğu" gerekçe-
siyle kapatıldı.

Kasım 1918'de çiftin ilk ve tek çocukları 
olan Jeanne Modigliani doğdu. mali sıkın-
tılar ve akciğer enfeksiyonu yüzünden zayıf 
düşen sanatçı şair Zborovski'nin de des-
teğiyle, 1918-1919 kışını ailesiyle Nice'de 

geçirdi. Burada geçirdiği dönemde tablo-
larının yalnızca çok küçük bir bölümünü 
turistlere satabilse de ölümünden sonra 
en popüler ve başarılı işleri olarak tanına-
cak eserlerinin çoğunu da bu dönemde 
üretti. Mayıs 1919'da eşi ve kızı ile Paris'e 
dönen Modigliani La Grande Chaumiere 
Sokağı’nda bir daire kiraladı.

Modigliani 1920'de, günlerdir kendilerin-
den haber alamayıp merak eden komşu-
ları tarafından dairesinde yüksek ateşten 
sayıklar halde bulundu. Karısı dokuz aylık 
hamileydi. Hemen çağırılan doktorun ya-
pabileceği birşey yoktu. Çünkü ressam o 
zamanlarda tedavisi olmayan bir hastalık 
olan tüberkülar menenjitten muzdaripti.

24 Ocak 1920 tarihinde henüz 35 yaşınday-
ken Hopital de la Charite'de hayata göz-
lerini yuman Amedeo Modigliani Paris'in 
neredeyse tüm avangart sanat çevresinin 
katıldığı muazzam bir cenaze töreniyle 
toprağa verildi. Dokuz aylık hamile olan eşi 
Jeanne Hebuterne ertesi gün ailesinin evi-
nin 9.kat penceresinden atlayarak intihar 
etti. İki aşık, öfkesi dinmemiş olan Hebuter-
ne ailesinin nihayet 1930 yılında Jeanne'ın 
mezarının taşınmasına izin vermesine dek 
ayrı mezarlıklarda yattılar.

Beş kuruşsuz ve kimsesiz halde ölen ve 
ömrü boyunca yalnızca bir tek kişisel sergi 
açabilen Modigliani'nin ünü ölümünden 
sonra birden arttı. Acıdır ki ressamın öldü-
ğü yıl zengin Amerikalı müşterilerin Paris'i 
istila ettiği yıl oldu. Bugüne değin hayatı 
hakkında dokuz roman, bir tiyatro oyunu 
yazılan, bir belgesel ve üç uzun metrajlı 
film çekilen Amedeo Modigliani'nin sanat-
çı öldüğünde henüz 15 aylık olan kızı Jean-
ne tarafından "Modigliani: İnsan ve Efsane" 
adlı bir de biyografi yazılmıştır.  
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DOST RABİA ACUN

YAZILMAMIŞ 4 HARF:

Önceleri hayatı adlandırmakta zorluk çek-
sek de, dört harfli bir kelimenin karşılığında 
saklıdır bunca yalnızlığın çaresi. Dört harften 
ibaret bir kelimedir dost ve tıpkı aşk gibi o da 
tek heceden ibarettir. Kendimizi ansızın tam 
ortasında bulduğumuz büyük ıssızlıkların, yal-
nızlıkların adıdır dünya. Bu ıssızlıkta yarım ve 
sahipsiz olmanın uğultusuyla savruluruz bir 
sağa bir sola. Her adımda, her bakışta kendi-
miz gibi olanı, bize benzeyeni ararız. Yüzümü-
zü bir yüzde, bakışlarımızı başkasının gözle-
rinde seyretmek isteriz. Bir ayna olsun isteriz 
kâh karşımızda kâh yanı başımızda. Bir ayna 
olsun ve hatırlatsın bize bizi, bir ayna olsun ve 
azaltsın kimsesizliğimizi…

Yolumuzu aydınlatır bir 
dost
 Dibi yokmuş gibi uzayan karanlık bir kuyudur 
bazen hayat, nefes aldıkça düşer, düşerken tu-
tunacağımız bir dal, gözümüzün önünde bir 
ışık olsun isteriz. Ömür ise çoğu zaman güm-
bürtüsü başımıza vuran uğultulu bir ormanı 
geceler gündüzler boyu dolaşıp durmaktır. Ya-
nımızda bir ses olsun isteriz bu ormanda do-
laşırken, adımları adımlarımıza karışan bir göl-
ge… Uçsuz bucaksız bir çöldür yürüdüğümüz, 
her adımı bambaşka seraplarla, yanılgılarla 
dolu. Güneş tam tepemizdeyken, içimizde ve 
dışımızda büyüyen bu dünya çölünde duadan 
bir bulutun gölgesinde yürümek isteriz.

Ezberden bildiğimiz şiirlerin şarkıların redi-
fi, sonu gelmeyen romanların, hikâyelerin, 
mesnevilerin eskimeyen, değerini yitirmeyen 
kahramanıdır dost. Ekmek kadar gerekli, su 
kadar azizdir dostun varlığı. Ne kardeşe ben-
zer ne arkadaşa. Dostun kalbinden kalbimize 
uzayan yol; kardeşimizin, arkadaşımızın hatta 
annemizin babamızın dahi kalbinin kıyısından 
geçer. Dost dışındaki cümle tanıdıklarımız 
hayatın, dünyanın bir hatırası olarak yaşar ve 
kalır içimizde; ancak dostluk ezeli ve ebedi bir 
hatıranın tekrar tekrar yaşatmasıdır kendisini. 
Dostluğun ağır usul ve kendiliğinden kurul-
ması, konuşmadan dahi dostlarla anlaşabil-
memiz biraz da bu yüzdendir.

HABER
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DOST
Gündüz gecenin dostudur; 
kış, sonbaharın…
Dost tek ve tek heceli olsa da dostluklar başka 
başkadır. Güneş yıldızlarla dosttur mesela ve ay 
gecenin karanlığıyla… Dağların dostu bulutlar-
dır, denizlerin dostu kıyılar. Cuma ve cumartesi 
dosttur, pazar ve pazartesi… Gündüz gecenin 
dostudur; kış, sonbaharın… Kayalar, dost olmasa 
çiçeklerle, onların köklerini basar mıydı bağırları-
na? Toprak insanı dost bilmese serilir miydi ayak-
ları altına?
Ne görür ne duyarız etrafımızdaki binbir türlü 
dostluğu. Halbuki sessiz ve duru bir ırmak gibi 
yakınımızda akıp giden başkalarının yaşadığı 
dostluklardan dahi içimize dolan bir huzur vardır 
ve bu dostlukların bereketinden sessiz sedasız 
nasiplenir kavruk yüreğimiz.

Beraber ıslanacağınız bir 
dost
Bütün renkler gridir tek başınıza bakıyorsanız, 
bütün mevsimler hazandır, içinden yalnız geçi-
yorsanız. Ansızın yakalandığınız bir yaz yağmu-
runda beraber ıslanacağınız bir dostunuz yoksa, 
hiçbir yağmurun bereketinden nasibinizi alma-
mışsınızdır. Hiç değilse ömrünüz içinde bir kez 
karlı yollarda üşüyerek dolaştığınız bir dostunuz 
olmadıysa, kış kelimesinin karşılığı yarım kalmış-
tır lügatınızda. Suyu acı, ekmeği katıdır, bir kez 
olsun dosta kurulmamış sofraların.

Bir dost bulamayışımızdan-
dır

 Yeryüzünde kalbimizi en çok kanatan yara, sü-
rekli yanımızda yakınımızda olmasa da çiçekle-
rin kaderinden, kelebeklerin ömründen, gülün 
renginden bahsedebileceğimiz yahut saatlerce 
birlikte susabileceğimiz bir dostun yokluğudur. 
Bir dost bulamayışımızdandır sendeleyişimiz, ya-
rımlığımız, ürkekliğimiz ve adına hayat denilen 
oyunu hep kıyısından izleyişimiz. 
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Monopalet Nedir ?
HALİL UZALDI

HABER

Tam Türkçe karşılığı ile ’tekpalet’ sporu, 
malzeme açısından ayrıntılı fakat bir o 
kadar eğlenceli bir spor dalıdır. Spor, özel 
olarak fiberglastan imal edilmiş, geniş 
yüzeyli, tek parça bir palet ile yapılmak-
tadır. Sporcunun ayakları sabit kalır, yani 
birbirinden ayrılmaz. Diğer yüzme stille-
rinden çok farklı olan bu sporun teknik 
hareketi, bir yunusun suda süzülüşünü 
andırmaktadır.

Bu süzülüş hareketi, sporun hiç de kolay 
olmadığını hemen anlatmaktadır. Mono-
palet için gerekli olan bir diğer ilginç mal-
zeme ise, bu spora özgü şnorkeldir. Plastik-
ten yapılan bu malzeme, üzerinde bulunan 
yay biçimindeki metale bağlı bir lastik ile 
sporcunun alnına takılmaktadır. Böylelikle, 
normal bir şnorkele göre hem önden su-
yun yaptığı basınç azaltılmış olur, hem de 
sporcunun istediği gözlüğü takabilmesine 
olanak sağlanır. Resmi yarışmalarda, şnor-
kelin ölçülerine aşırı itina gösterilmektedir. 
Buna göre şnorkelin kalınlığı 19–23 mm 
arası, yüksekliği ise maksimum 48 cm ol-
malıdır. Sporcu ve antrenörlerin malzeme-
ler konusundaki şikâyetleri malzemelerin 
ülkemizde üretilmesi yönünde yoğunlaş-
maktadır. İthal malzeme edinmek zorunda 
kalan kulüp yöneticileri, ’’Bir an önce Türk 
yatırımcıların bu işe el atması ve mono 
sporcularına ucuz ve yerli malzeme sağla-
malarını bekliyoruz’’ demektedirler.

Monopalet sporu, hem sık hem de düzenli 
antrenman gerektirmektedir. Antrenman-
larda, antrenörün uyguladığı dril ve setle-
re özen göstermek gerekir. Paletli yüzme, 
ilerleme kaydedildiği takdirde gayet kolay 
ve etkili bir spor dalıdır.

Ülkemizde halen yeterli ilgiyi göremeyen 
bu spor, yabancı ülkelerde iki tür olarak 
yapılmaktadır. Havuz ve açık deniz müsa-
bakaları olarak yapılan monopalette; Ha-
vuz müsabakaları, su üstü ve su altı olmak 
üzere iki türde gerçekleştirilmektedir. Su 
üstü yarışlar 50–100–200–400–800–1500 
4x100-4x200m olmak üzere sekiz dalda 
yapılırken, su altı müsabakaları, 50m ne-
fessiz, 100–400-800m tüplü olmak üzere 
dört dalda yapılmaktadır. Açık deniz mü-
sabakalarında ise mesafeler daha fazladır. 
Erkekler için 3-8km, bayanlar için 2-5km 
şeklindedir. Mesafenin gerektirdiği üzere 
bu müsabakalar, nehir ve göllerde yapıl-
maktadır ve suyun soğuk olması, sporcu-
ları dalgıç kıyafeti giymeye zorlamaktadır.
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PALETLİ YÜZME
Dünya spor tarihinde paletli yüzme spor 
olarak 60’ lı yıllarda çift palet ile normal 
yüzme tekniği olarak ortaya çıkmış, daha 
sonra mono palet ( tek palet) icat edilmiş 
ve yunus balığın hareketine (deflin) ben-
zer bir stil kullanılmaya başlanmıştır. Yal-
nız şunu vurgulamak gerekiyor – mono 
palet bir yüzme aletidir, spor veya yüz-
me branşı değildir. Günümüzde ise hem 
mono palet, hem de çift palet müsabaka-
larda farklı stiller olarak kullanılmaktadır. 
Bu stiller mono palette, su üstü, dip ve 
tüplü olarak 3 kategoriye ayrılırken; çift 
palette serbest yüzme şeklindedir.

Su üstü kategorisinde, başın ön kısmın-
dan su üzerine uzanan şnorkel kulla-
nılarak yüzülmektedir. Tüple yüzmede, 
yüzülen mesafelere göre farklı ölçü ve 
boyutlardaki(1, 4 ve 7 litrelik) tüpler kul-
lanılır ve tüp önde tutularak yüzülür. Dip 
yarışında, şnorkel veya tüp kullanılma-
dan nefessiz şekilde yüzülür.

Paletli yüzme sporunda hız, güç ve daya-
nıklılık en önemli unsurlardır. Bu unsurlar 
yüzme sporu ile arasındaki farkı oluşturur 

çünkü paletli yüzme, yüzmeye oranla çok 
daha hızlı bir spordur. Paletli yüzmede, bu 
üstün hızından dolayı, denizlerin en hızlı 
yüzücüsü olan yunuslara benzetilmektedir.
Ülkemizde paletli yüzme sporu seksenli yıl-
larda ortaya çıkmış, zayıf olmasına rağmen 
ilk ulusal müsabakalar yapılmıştır. Bu dö-
nemlerde aralıklı olarak birkaç tane ulusla-
rarası yarışa iştirak edilmiştir. 1995 – 2000 

yılları arasında Paletli Yüzme sporu ivme 
kazanmaya başlamış, tanıtılmaya ve popü-
larite kazanmaya başlanmış, müsabakala-
ra katılan takımlar çoğalmış. 1995 yılında 
müsabakalara 4–5 takım katılmaktayken, 
2000 yılında bu sayı 20’ leri aşmıştır. 1998 
yılından bu yana ulusal takımımız her yıl 
yapılan uluslar arası yarışların (4 müsabaka 
hariç) hepsine katılmıştır. temsil etmiştir.

Monopalet Tekniği

Monopalet ile yüzme tekniği basit olduğu kadar akıcı bir 
şekilde uygulanmalıdır. Yüzücünün iki ayağı bir büyük 
paletin içindedir ve iki ayak aynı anda vuruş hareketi 
yapar. Kollar ise harekete aktif olarak katılmadan başın 
üzerinden öne doğru uzatılır ve burada sabit tutulur. Eller 
üst üste konarak su ile sürtünme minimuma indirilir. Nefes, 
başın ön tarafında bulunan bir şnorkel yardımıyla alınır.

İspanya’nın 
Barcelona 
kentinde üçüncüsü 
düzenlenen Dünya 
Kulüpler Arası 
Paletli Yüzme 
Şampiyonası’nda 
ülkemizi iki kulüp 
temsil etti. 93 
kulübün ve 513 
sporcunun katıldığı 
yarışmada okulumuz 
öğrencilerinden Halil 
Uzaldı 50 metre su 
üstü mesafesinde 
final yüzerek 7. oldu.

Halil 
Uzaldı
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Yeni Dünya’nın Yeni Sporu:’‘eSpor’’
Cenk Rışvan -  Utku Anbar

eSpor, dünyanın bir ucundaki kişinin diğer 
ucundaki kişilerle internet üzerinden oyun 
oynayabileceği ya da büyük organizasyon-
lar aracılığıyla fiziksel olarak da bir araya 
gelebileceği bir spor dalı.

Dünya üzerinde elektronik spor ile uğra-
şan, büyük çoğunluğu genç, 70 milyonun 
üzerinde insan var. Bu sporun en popüler 
olduğu yerler teknoloji merkezi ülkeler: 
Güney Kore, Japonya, Çin ve ABD. eSpor 
Avrupa’da da çok popüler. Teknoloji lide-
ri ülkeler arasında yer almamasına karşın 
Türkiye, genç nüfus oranının çok yüksek 
olması sayesinde eSpor alanında ön sıralar-
da. Avrupa pazarında Almanya’dan sonra 
ikinci.

Türkiye’de 7 bin 757 kayıtlı eSpor takımı, 
42 bin 664 kayıtlı oyuncu var. Son altı ayda 
da 2 bin 560 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından verilen lisansları aldı. eSpor, ilk 
zamanlarında Dijital Oyunlar Federasyonu 
adı altında yer alırken daha sonra Geliş-
mekte Olan Sporlar Federasyonu bünye-
sine girdi. Fakat hızlı gelişimin ardından 
eSpor, birkaç ay içerisinde özerkleşme ih-
timali olan Dijital Oyunlar Federasyonu’na 
geri dönebilir.  

Bakanlık, bu spor dalına ayrı bir ilgi gös-
teriyor. Bakanlık, Dünya Şampiyonası’na 
gitmeye hak kazanan eSpor oyuncularına 

sporcu vizesi verdi ve gri pasaportla turnu-
vaya gönderdi.
eSpor geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın da 
takım kurmasıyla gündeme geldi. 

Espor yöneticilerinin gözü üniversitelerde. 
Önümüzdeki yıllarda Kolej Ligi düzenle-
mek istiyorlar:Riot Games Türkiye yönetici-
si Bora Koçyiğit, “Özellikle ABD’de üniversi-
teler başarılı eSporcuları arayıp bulup burs 
veriyorlar. Basketbolda nasıl NCAA varsa 
eSporda da inanılmaz boyutlarda Kolej 
Ligi var. Aynısını Türkiye’de oluşturmaya 
çalışıyoruz. Türkiye’de 180’den fazla üniver-
sitede gönüllü temsilcimiz bulunuyor. Üni-
versitelerarası turnuvalar yapıyorlar. Bunu 
önümüzdeki yıllarda Kolej Ligi haline getir-
mek istiyoruz. Üniversitedeki Spor Yöneti-
mi derslerinde Espor Yönetimi, Espor Yöne-
ticiliği dersleri koydurmak istiyoruz. Çünkü 
bu alanda çok ciddi organizasyonlar var ve 
bu nedenle yönetici açığı bulunuyor”
Koçyiğit, 10 yıla yakın bir süre LİG TV’de 
üst düzey görevlerde bulundu. Türkiye’de 
eSpor gelişimini görünce LİG TV’deki işin-

den ayrılarak oyun dünyasına adım attı. 
Bu alanda futbol, basketbol gibi sporların 
izlenme oranlarını eSporla sağlıklı bir şe-
kilde kıyaslayabiliyor. Verdiği bilgiler şaşır-
tıcı: “İnternet üzerinden yaptığımız sadece 
bir kura çekimini 10 bin kişi izliyor. Ülker 
Sports Arena’daki maçı 10 bin kişi bilet ala-
rak, 260 bin kişi de o anda web yayınından 
izledi. Bu rakamlara derbiler ve büyük ku-
lüplerin maçları dışında ulaşmak çok zor. 
Kore’deki 2014 Dünya Şampiyonası’nın fi-
nali internet üzerinden 27 milyon tekil kişi 
tarafından izlendi”

Bu oyuncuların, bilgisayar bağımlısı olup 
saatlerce bilgisayar başından kalkmayan 
insanlar gibi algılandığı mutlaka oluyordur. 
Sizce durum nasıl?’ sorusunu yönelttiğim 
Bora Koçyiğit ülkede ebeveynlerin bakış 
açılarının değiştiğini söylüyor: 

“Satranç bir spor mu? Kabul edildiğine 
göre spor. Motor sporları bir spor mu? Ara-
ba, motosiklet kullanıyor adam. Burada da 
sporcu bilgisayar kullanıyor. Her şeyin faz-
lası zarardır. Bir insan aralıksız 7-8 saat fut-
bol veya basketbol oynayabilir mi? Bizim 
için en önemli şey eğitim. Oyuncuları çok 
sıkı eğitimden geçiriyoruz. Öncelikle vü-
cut açısından formda olmaları gerekiyor ki 
refleksler iyi çalışsın. Yürüyüşünü yapacak, 
boş zamanlarında koşacak, yediği yemeğe 
dikkat edecek. Anne babalar da bilinçleni-
yor. Eskiden ‘Benim çocuk oyun oynuyor’ 
diyorlardı. Ama şimdi onları bir sporcu ola-
rak görüyorlar.”

“Kore’deki her takımda her bir oyuncunun 
koçu, mentörü ve analisti bulunuyor. Espor 
oyuncuları çok yüksek meblağlar karşılı-
ğında transfer oluyorlar. Hatta Beşiktaş’ın 
takım kurması Kore’de haber oldu. Burada-
ki futbol eşittir, Kore’deki eSpor” diyen Riot 
Games Türkiye Yöneticisi, “Herkes oyun oy-
nar ama herkes bu işi yapamaz” diyor  ve 
başarının anahtarını sıralıyor: Takım çalış-
ması, strateji, refleks ve zeka. Eğer bunlar-
dan biri bile olmazsa sistem bozuluyor.

HABER
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Yeni Dünya’nın Yeni Sporu:’‘eSpor’’

Son Yıllarda Oyun Dergisinin Başına 
Gelen En İyi Şey

Oyun dergisi Level’ın yazarlarından Ayça 
Zaman, Beşiktaş’ın e-sporda takım kurmasını 
“son yıllarda oyun dünyasının başına gelen 
en iyi şey” olarak değerlendiriyor: “Kulüpler 
destek verdikçe çok daha iyi olacak. 
Beşiktaş’ın eSpor girmesi çok büyük bir 
adım. Son senelerde oyun sektörünün başına 
gelen en iyi şeylerinden biri. Bu çok şeyi 
değiştirecek”

Türkiye bu alanda hızlı ilerliyor. Oyuncu 
ve takım sayısına oranla sponsorluklar da 
artış halinde. Bu sektörden iyi para kazanan 
yönetici ve oyuncular var. Yayın yapıyor, ciddi 
reklam da alıyorlar.

Türkiye’de profesyonel ligin henüz bu sene 
başlamasına karşın oyuncu sayısı lisanlı 
olarak 2 bin 560 kişi var. 1-2 sene içinde 
de lisanslı eSpor oyuncusu 50 bin kapısına 
dayanabilir. Türkiye’de birçok spor dalı bu 
kadar kısa bir süre içerisinde henüz böyle bir 
lisans sayısını görmüş değil. Sosyal medya 
verileri, forum yazıları, internet üzerindeki 
yayınların takibi de dikkate alındığında eSpor 
Türkiye’de en popüler birkaç spor dalından 
biri olarak karşımıza çıkıyor.
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“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kap-
samında düzenlenen etkinliğe Hürriyet 
Gazetesi’nden eğitim servisi müdürü Nu-
ran Çakmakçı ve İstihbarat Müdürü Celal 
Korkut katıldı. Okulumuz Gazetecilik dalı 
öğretmeni Ayten Şenkul tarafından düzen-
lenen söyleşide, öğrenciler meslek seçimi, 
muhabirlik ve gazetecilerin çalışma koşul-
ları hakkında bilgi aldılar.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Nuran 
Çakmakçı “Üniversite sınavına girerken 
önemli olan sınavı kazanmak değil, doğ-
ru mesleği seçebilmek. Meslek seçerken 
ne olmak istiyorum, beni nasıl bir iş mutlu 

eder sorularını kendinize sorun. Tercihleri-
nizi oluştururken ilgi, yetenek ve istekleri-
nizi göz önünde bulundurun” dedi.

Meslek yaşamındaki deneyimlerini öğren-
cilerle paylaşan Hürriyet Gazetesi İstih-
barat Müdürü Celal Korkut ise  istihbarat 
servisi çalışma düzeni ve haber toplarken 
karşılaşılan sorunlar hakkında öğrencileri-
mizi bilgilendirdi.

Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olarak konuklarımıza davetimizi ka-
bul ettikleri ve değerli bilgilerini paylaştık-
ları için çok teşekkür ediyoruz.

OKULUMUZDA 10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI

Etkinlik



•DOGANAY

)

57

Okulumuz Radyo ve Televizyon bölümü 
öğrencileri her yıl olduğu gibi bu  yıl da 
TRT İstanbul Radyosu stüdyoları ve ya-
pım mekânlarını ziyaret etti.

Okulumuz Radyo ve Televizyon bölümü 
öğrencileri her yıl olduğu gibi bu  yıl da 
TRT İstanbul Radyosu stüdyoları ve ya-
pım mekânlarını ziyaret etti.

Radyo stüdyolarının küçük olması nede-
niyle iki gruba ayrılan öğrenciler, oku-
lumuz Radyo ve Televizyon öğretmen-
lerinden Sevda GÖKÇEN rehberliğinde 
geziyi gerçekleştirdi. 6 Mart Cuma ve 
9 Mart Pazartesi günü yapılan gezide 

öğrenciler TRT FM ve KENT Radyo’da 
yayınlanan ve sunuculuğunu Süha 
UNER’in üstlendiği “Ada Vapuru” adlı 
radyo programının canlı yayınına katıldı. 
TRT Türk Sanat ve Türk Halk Müziği ko-
rolarının provalarını izleyen öğrenciler 
keyifli dakikalar geçirdi. Radyoda çalışan 
spiker,yapımcı,  tommaystr ve ses  tek-
nisyenleriyle sohbet ederek bilgi aldılar. 
Ardından Radyonun çeşitli bölümlerini 
ziyaret eden öğrencilerin yayın stüdyo-
suna ilgisi büyük oldu. Teknik görevli-
ler yardımıyla yaklaşık 10 dakikalık bir 
demo kaydı hazırlayan öğrenciler gezi 
sonrasında tarihi radyo binası önünde 
toplu özçekim yaptı.

OKULUMUZDA 10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI

TRT İSTANBUL RADYOSU’NU 
ZİYARET ETTİK

Etkinlik
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Ol-
cayto ve Genel Sekreteri Sibel Güneş öğ-
rencilerimizle gazetecilik deneyimlerini 
paylaştı.Basının sorunları, temel gazete-
cilik ilkeleri ,gazetecinin doğru davranış 
kurallarının konuşulduğu seminer genc 
gazeteci adayları için ders niteliğindeydi.

Okulumuz Gazetecilik Bölümü 10/A Sınıfı 
öğrencilerinin Basın Müzesini ve Gazeteci-
ler Cemiyetini ziyaretleri programında ger-
cekleşen seminere Basın Müzesi ev sahip-
liği yaptı.Seminer Gazeteciler Cemiyetince 
oluşturulan dünyanın sayılı ve örnek basın 
müzelerinden biri olan kurumda Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcaytonun 

yönetiminde gercekleşti.Öğrencilerimiz 
için özel olarak hazırlanan, tarihin ruhunu 
taşıyan mekanda yapılan seminerde bası-
nın sorunlarına değinildi.Gazetecilik ilkele-
rinden, meslek ahlakından güncel örnek-
lerin verildiği seminer öğrencilerle yapılan 
soru cevapla interaktif şekilde gerçekleşti.

Gazeteciler Cemiyeti´nin kuruluşu ,amaç-
ları mesleki örgütlenmedeki yerinin  de an-
latıldığı seminer öğrencilerimizin meslek 
hayatlarına dair ciddi rehberlik oluşturdu.

Seminerin ardından Basın Müzesi ile basın 
tarihinde yolculuk edildi.Ardından Gazete-
ciler Cemiyeti ziyaret edildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Öğrencilerimize Seminer Verdi

Etkinlik
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´´Yazarlar Okullarda´´ projesi kapsamında Haydar Ergülen okulu-
muzu ziyaret etti.  Okulumuz Konferans Salonunda gerçekleşen 
söyleşide  Ergülen, şair ve yazar olmaktan, daima kendimizi gelis-
tirmemiz gerektiğinden,hayal  gücü ve yeteneğin ötesinde iyi bir 
gözlemci olmamiz gerektiğinden bahsetti. Öğrencilerin sorularına 
yanıt veren Ergülen, ´´Şiir herşey değildir ama herşey şiirdir.´´ dedi.  
Konferans sonrası  Haydar Ergülen, ögrencilerin kitaplarını imzaladı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Öğrencilerimize Seminer Verdi

HAYDAR ERGÜLEN 
OKULUMUZDA

Etkinlik
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Milli Mücadele’mizin önemli kahramanla-
rından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Kara-
bekir Yıldıran okulumuzu ziyaret etti. Oku-
lumuz konferans salonunda gerçekleşen 
söyleşide Timsal Karabekir, babası Kazım 
Karabekir  ve silah arkadaşlarının anıları-
nı anlattı. Kurtuluş savaşından ve vatan 
sevgisinden bahseden Timsal Karabekir, 
o günün zorluklarına ve yaşanan acılara 
değindi.  Atalarımızın biz gençlere ema-
net ettiği bu vatanı korumamız  ve sahip 
çıkmamız gerektiğini vurguladı. Söyleşi 
Timsal Karabekir´in öğrencilerle beraber  
söylediği ‘’Türk Yılmaz’’ marşı ile  sona erdi.

TİMSAL KARABEKİR 
OKULUMUZDA

Etkinlik
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Milliyet gazetesi yazarı ve ülkemizde eğitim alanında ha-
zırlanan programlar arasında önemli bir yere sahip “Genç 
Bakış “ ı yayına hazırlayan , sunan Abbas Güçlü okulumuzun 
spor salonunda öğrencilerle buluştu. 

Milliyet gazetesi yazarı ve ülkemizde eğitim alanında ha-
zırlanan programlar arasında önemli bir yere sahip “Genç 
Bakış “ ı yayına hazırlayan , sunan Abbas Güçlü okulumuzun 
spor salonunda öğrencilerle buluştu.

Eğitim sisteme ile ilgili önemli konuların tartışıldığı söy-
leşide, Güçlü, ÖSS ve LGS’ye hazırlanan gençlerimize yol 
gösterdi. Dünyadaki pek çok eğitim sistemini yerinden in-
celeyen Abbas Güçlü, verdiği örneklerle eğitim sisteminin 
geliştirilmesi açısından önemli önerilerde bulundu. Söyleşi, 
öğrencilerin eğitimle ilgili yoğun sorularıyla devam etti. Se-
minere, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

TİMSAL KARABEKİR 
OKULUMUZDA

Abbas GÜÇLÜ ile “ GENÇ 
BAKIŞ” Okulumuzda

Etkinlik
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Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır!

İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak baş parmağındaki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağındakidir.

Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.

Eskimolar buzdolaplarını yiyeceklerin donmaması için kullanır.

Fındık ve zeytin meyvedir.

Doğum gününüzü en az 9 milyon kişiyle paylaşıyorsunuz.(sosyal medya aracılığıyla)

Timsahlar daha derine batabilmek için taş yutarlar.

Kâğıt para sanıldığı gibi kâğıttan değil pamuktan yapılır. 1950´den önce kenevir, ağaç kabuğu ve marijuana yaprağı kullanılarak yapılırdı.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
BESTE ÖZVER

RÖPORTAJ

ABD’nin çeşitli eyaletlerinde hala yürürlükte olan bazı yasalar;

New Jersey’de oturanların çorbayı höpürdeterek içmeleri yasaktır.

İllinois’te bıyıklı bir adam bir kadınla öpüşemez.

Providence’de bir satıcı Pazar günü aynı müşteriye hem diş fırçası hem de diş macunu satamaz.

Minnesota’da çıplak uyursanız hapse atılabilirsiniz.

İndiana’da kasım ayından mart ayına kadar banyo yapmak yasaktır.

Ülkemizde hala yürürlükte olan bazı yasalar;

Ülkemizde ki yasalar çoğunlukla içkiyle ilgili birçok il ve ilçelerinde alkol satışı yasaklandı.

Kumluca Belediye Başkanı H. Çetinkaya birahanelerde kadın eleman çalıştırılmasını yasakladı.

İstanbul, Bodrum ve Antalya’da iç çamaşırıyla denize girmek yasaklandı. Arsin Belediyesi ise denize girilmesini yasakladı.

Efes’te topuklu ayakkabı ile yürünmesi yasaklandı.

Edremit’te bekarların parka gitmesi yasak. 
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