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TRT AVAZ 10 yaşında
 
Güçlü ülkelerin, güçlü kamu yayıncıları vardır. 

Bugün geldiğimiz noktada TRT, sadece Türkiye’de değil dünya çapında da 
önemli bir takipçi kitlesine sahip güçlü bir kamu yayıncısıdır. 

Bizi diğer yayıncılardan ayıran en önemli özelliğimiz ise; yayın politikasını 
belirlerken ülkemizin, milletimizin değerlerini, insanlığın ortak vicdanını daima 
göz önünde bulundurmaktır. 

Ülkemizin her alanda tanıtılması ve kültürel coğrafyamızda bulunan halklarla 
olan bağlarımızın güçlendirilmesine yönelik projeler üretmek, nitelikli yayınlar 
yapmak ve takipçi kitlemizi genişletmek, belirlediğimiz önemli hedefler 
arasındadır. Bu bağlamda TRT, farklı temalardaki kanallarıyla milletimize ve 
dünyaya hitap etmektedir.

21 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT AVAZ, Türkiye Cumhuriyeti 
ve Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında bir kültür köprüsü olmayı başardı. 
Bugün 10 yaşında olan TRT Avaz; yayın coğrafyasını oluşturan Türk ve Türk 
soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik hazırladığı özel içerikli programlara 
ilaveten ikili ve çoklu kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor, yeni 
işbirliği alanlarının doğmasına vesile oluyor.

Türk dünyasının ortak kanalı, ortak sesi olma amacını taşıyan TRT AVAZ; Orta 
Asya, Kafkasya, Türkiye ile yayınlarının ulaştığı diğer tüm bölgelere yönelik 
yayın ve işbirliği projeleri üretiyor. Bugün gelinen noktada TRT AVAZ hedeflediği 
her bölgede tanınıyor, seviliyor. Bu bize gösteriyor ki; kaliteli yapımlar, nitelikli 
içerik ve köklerimizden ilham alarak oluşturulan üzerinde incelikle çalışılmış 
projeler izleyiciye sunulduğunda; ortak paydası insan ve vicdan olanlar tereddüt 
etmeksizin kaliteliyi ve iyiyi tercih ediyor.

Ayrıca içinde bulunduğumuz Mart ayında milletimiz için gurur kaynağı olan 
önemli yıl dönümlerinin kahramanlarını; İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, 
Çanakkale şehitlerimizi ve diğer tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 

Mensubu olmaktan gurur duyduğum TRT aracılığıyla daha kaliteli ve değerliyi 
sunmak için tüm gayret ve imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.  
 

İbrahim Eren
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür
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AYIN KARELERİ Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr
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Kadınlar Günü
Ortaya çıkışıyla ilgili 
hikâyeler değişkenlik 
gösterse ve tüketimi 
özendirse de özel günler salt 
anlamlarıyla manidar. Çünkü 
bu özel günler, hayatın 
koşturmacası içinde bazen 
unuttuğumuz değerleri 
anımsatıyor. Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü de böyle… 
Geçtiğimiz yılın TÜİK 
rakamlarına baktığımızda 
kadınların yüzde 57’si mutlu 
olduklarını belirtmişler. 
Ancak durum göründüğü 
kadar tozpembe değil. 
Bu yılın Ocak ayında 2’si 
hamile 43 kadın öldürüldü. 
Geçtiğimiz yıl ise 440 
kadının öldürüldüğü bilgiler 
arasında. Amacımız 
Kadınlar Günü kutlamalarını 
tatsızlaştırmak değil. 
İstihdam, eğitim… Hepsi 
çok değerli… Her insan 
gibi kadınların da haklarını 
korumak ancak en önemlisi 
de yaşam hakkını korumak 
hepsinden değerli. 

Fotoğraf: Reuters

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr
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“Verme, dünyaları alsan 
da, bu cennet vatanı”
Her dizesi büyülü bir şiir 
İstiklal Marşı… Her okuyuşta 
bir kez daha hayran bırakan, 
tekrar tekrar insanın içine 
işleyen… Bu vatanın 
hangi badirelerden geçip 
böylesine dimdik ayakta 
var olduğunu bilen bir şairin 
yüreğinden kopup gelmiş; 
her bir kelimesi, her bir 
cümlesi üzerinde uzun uzun 
düşünülmesi gereken…
Mehmet Akif Ersoy’un, 
Anadolu’da Milli Mücadele 
devam ederken kaleme 
aldığı eser, 12 Mart 1921’de 
Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından “İstiklal 
Marşı” olarak kabul edildi.  

Fotoğraf: AA
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Çanakkale Geçilmez
Vatanın imanla, inançla, 
gerektiğinde süngüyle, 
canla, kanla korunduğu, 
“Çanakkale Geçilmez” in 
yedi düvele ezberletildiği 
bir destandır Çanakkale. 
Gece nöbetinde matarasına 
doldurduğu dere suyunun 
kıpkırmızı kan olduğunu 
anlayan askerin ve 
“Mehmed’in düşmanı 
boğduğu sele,/Mübarek 
kanını kattığı yerdir.”
Çanakkale Savaşı denince 
unutulmaz çok şey var: 
Deniz savaşları, karada 
süngü süngüye mücadele, 
Nusrat mayın gemisi, 
Yahya Çavuş, Conkbayırı, 
Anafartalar, 57. Alay, 
Yüzbaşı Dimitroyati, 
Seddülbahir ve elbette 
Mustafa Kemal…
İsimli, isimsiz bütün 
kahramanlarımızın ruhları 
şad olsun…

Fotoğraf: AA



Özlem KARADAYI DOĞAN /ozlem.karadayi@trt.net.tr

Dijitalleşen dünya ile birlikte 
her geçen gün çok daha fazla 
hayatımızın içine girmeye 
başladı fotoğraf… Bir vakitler  
“an”ı saklayabilmek ve 
belgeleyebilmek için çekilirdi 

sadece fotoğraf. Bugün ise yaşamlarımızın 
vazgeçilmez bir parçası. Gün geçtikçe 
fotoğraf ve fotoğrafçılık sınırlarını zorluyor 
ve yepyeni mecralarda, yepyeni biçimlerle 
karşımıza çıkıyor. 

Ürün fotoğrafçılığı da son yıllarda 
gelişmekte olan bir sektör. Fotoğrafın 
reklam ve pazarlama sektörünün en 
etkin güçlerinden biri olduğu söylemek 
yanlış olmaz sanırız. E-ticaret sitelerinin 
çoğalması ve internet alışverişlerinin 
artmasına paralel olarak ürün 
fotoğrafçılığı da inanılmaz gelişme 
gösterdi. Katalogların yerini alan dijital 
platformlardaki artışın üzerine bir de 

markaların rekabeti eklenince bu alana 
gösterilen talep de ivme kazandı. 
Fotoğrafın satış üzerindeki etkisi kavrayan 
firmalar ise bu iş için özel bütçeler 
ayırmaya ve profesyonel fotoğrafçılarla 
çalışmaya başladı. 
Ankara’nın reklam ve ürün fotoğrafçılığı 
konusunda önde gelen isimlerinden biri 
olan Arda Ayderman ile fotoğraf ve sektör 
üzerine konuştuk.  

GÜNCEL

Arda Ayderman’dan, hızla gelişen ürün fotoğrafçılığı ve incelikleri…

Satış ve pazarlamada 
fotoğrafın gücü
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Eskiden sadece katologlar için çekilirdi 
ürün fotoğrafı. Şimdilerde ise e-ticaret 
sitelerindeki artış ile birlikte ürün 
fotoğrafçılığı da inanılmaz gelişme 
gösterdi. Nedir ürün fotoğrafçılığı, 
incelikleri? 
Evet, kataloglar hâlâ kullanılmaya devam 
etse de günümüz dünyasında e-ticaret 
sitelerinde çok yoğun bir artış oldu. Bu 
artış da firmaların ürün fotoğrafçılığı 
sektörüne yönelmesine neden oldu. 
Sektöre olan farkındalık gelişti. İşin özünde 
kabul edilmesi gereken bir gerçek var.  
Tüketimi arttırmak için etkileme sanatını 
kullanmak zorundasınız. Tabii ki bunun için 
her işte olduğu gibi bir takım inceliklere 
dikkat etmek gerekiyor. Satılmasını ya da 
pazarlanmasını düşündüğümüz ürünün 
çeşitli açılardan, iyi ışıkla aydınlatılmış, 
müşteriyi aldatmayacak ya da kafasında 
soru işareti bırakmayacak biçimde 
fotoğraflandırılması çok önemli. Ürün 
olarak nitelendirdiğimiz malzemenin 
yelpazesi çok geniş, bu sebeple fotoğraf 
çekimlerini genellemek mümkün değil. 
Ürüne göre açı, ışık ve kompozisyon 
belirlersiniz. Bir peynir ile parfüm çekimi 
için kullandığınız teknikler elbette aynı 
değil. 

Ürün fotoğrafçılığını reklam 
fotoğrafçılığın bir kolu olarak mı 
tanımlamak gerek? Sanırız tamamen 
farklı anlamlar içeriyor? 
Kulağa bir benzerlik var gibi gelse de aynı 
şeyi ifade etmiyorlar; hatta aslında oldukça 
uzaklar birbirine. Ürün fotoğrafçılığını bir 
kaç cümle ile açıklayabilmemiz mümkün. 
Oysa reklam fotoğrafçılığı ile ilgili kitaplar 

yazabilirsiniz. Ama tüm bunların ötesinde 
reklam fotoğrafçılığının en önemli özelliği 
yaratıcı (creatif) süreçten geçiyor olması. 
Bir bakıma hayallerin gerçekleşmesidir.

Fotoğraf bir anlamda ürünün en 
can alıcı noktası… Fotoğrafın 
profesyonelliği ürün satışını ne kadar 
etkiliyor?
Ürün fotoğrafçılığı gerçekliğin yeniden 
sunumu gibi bir bakıma. Ürüne ait 
fotoğrafların çok doğal olması gerekli. 
Gerçeği en doğal ve en estetik haliyle 
yansıtmalısınız. Müşteri ile doğru 
etkileşimi yakalamak zorundasınız. Bana 
göre çektiğiniz fotoğraf ile ürün, müşteri 
üzerinde “ilk görüşte aşk’’ duygusu 
yaşatabilmeli. Burada önemli bir nokta 
daha var. Yapılan çekimin profesyonelliği 
kadar, ürünün kullanılma şeklini doğru 
göstermek de çok önemli.

Peki, marka ve imaj üzerinde nasıl bir 
etkisi var fotoğrafın?
Kullandığınız görsellerin kalitesi, markanın 
güvenilirliği ve bu işe ne kadar ciddi 
baktığının da bir göstergesi. Özensiz 
çekilmiş fotoğraflar hem müşterinin 
dikkatini çekmeyecektir hem de müşteriyi 
kuşkuya düşürüp, daha iyi, daha kaliteli 
olduğuna inandığı başka ürünlerin 
arayışına yöneltecektir.

Eğilimler ne yönde? Kimi firmalar 
fotoğrafı, marka ve imaj çalışmalarının 
önemli bir parçası gibi kabul etse de 
halen konuya amatör yaklaşanlar da var 
sanırız. 
Her iki yaklaşımı da görmek mümkün 
sektörde. Ama hangisi kazanıyor 
derseniz; fotoğrafın önemli bir enstrüman 
olduğu bilincine ulaşmış firmalar tabii ki. 
Burada markanın, bu bilince ulaşmasını 
sağlamanız gerekiyor. Doğru ve 
profesyonel bir fotoğraf, marka için önemli 
bir yatırımdır. Nasıl ürününü geliştiriyor ise, 
zamanla reklam için kullandığı malzemeleri 
de geliştirmeli firmalar.

Her fotoğrafçı bu işi yapabilir mi yoksa 
ürün fotoğrafçılığı özel bir uzmanlık mı 
gerektiriyor?
Çok uzun zaman önce bu ayrışmaları 
yaptık zaten; moda fotoğrafçısı, belgesel 
fotoğrafçısı, düğün fotoğrafçısı gibi… 
Başarı biraz da kendinizi hangi alanda 
geliştirdiğinizle ilgili. Yapamaz diyemeyiz 
tabii kimse için; çalışırsınız, öğrenirsiniz, 
denersiniz ve sonuçta iyi kötü yaparsınız…  
Ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar 
kendinizi ortaya koyarsanız, ne kadar 
emek harcarsanız o kadar 

Arda Ayderman
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karşılığını alırsınız. Bu, biraz da bu işe nasıl 
baktığınızla, nasıl yaklaştığınızla ilgili.

Özellikle tercih ettiğiniz bir ürün grubu 
var mı? Neden?
Yemek fotoğrafçılığını seviyorum, Mutfağa 
her zaman ilgi duydum. Çekimler sırasında 
yemeklerin tadına bakmak ve test etmek 
hoşuma gidiyor. Kendime gurme diyemem 
ama hatırı sayılır bir damak zevki oluşturdu 
yemek fotoğrafları bende. Ama diğer 
yandan işin içinde ilginç ve yaratıcı çalışma 
arkadaşlarınız var ise her iş, her proje çok 
keyifli oluyor.

Özel ekipmanlara ihtiyaç oluyor mu? 
Fotoğraf çekiminden, çekim sonrası 
işlemlere uzanan yaratıcı süreçte neler 
var?
Eğer uzmanlaştığınız bir alan var ise 
ekipmanlarınızı ona göre oluşturuyorsunuz; 
yoksa fotoğrafçılık ekipman olarak lebi 
derya bir sektör. Mobilya çekiyorsanız 
lensleri ve ışıkları farklı, mücevher, moda, 
yemek çekiyorsanız çok daha farklı. 
Reklam fotoğrafı için konuştuğumuzda, 
yaratıcı ajansın fikri bulduktan sonraki 
süreçte size aklındakileri anlatması ya da 
çizmesi ile başlar süreç. Artık fikre göre, 
kumaş pazarına mı gidersiniz, marangoza 
ahşap mı kestirirsiniz yoksa demircide 
kaynak mı yaptırırsınız bilinmez. Siz 
prodüksiyonda kullanacağınız materyalleri 
bir araya getirir fotoğrafı çekersiniz sonra da 
rötüşlerle görsele son halini verir ve teslim 
edersiniz. Tabii bu süreç söylendiği kadar 
kısa ve basit olmuyor gerçek hayatta. 

Fotoğrafçılık nedir size göre? Siz 
kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz?
Latince kelime anlamı aslında çok net, 
‘photo’ ve ‘graphy’, yani ışıkla yazmak. 
Bu ikisi bir araya geldiğinde büyülü bir 
şey oluyor. Bazen tek bir kare öylesine 
yer ediyor ki zihninizde, aklınızda; 
üstünden yıllar geçse de bir kıvılcım 
ile o büyülendiğiniz fotoğraf zihninizde 
canlanıveriyor. Fotoğrafın gücü de 
buradan geliyor zaten. 
Bana gelince ürün fotoğrafçısı, reklam 
fotoğrafçısı ya da sadece fotoğrafçı… 
Tercih size kalmış… Ben ise kendimi, 
müşterilerimin ihtiyaçlarını en iyi şekil de 
karşılamaya çalışan, ürünlerini satması 
için hizmet veren bir görsel içerik üreticisi 
olarak nitelendiriyorum genelde. 

Fotoğrafçı ile fotoğraf sanatçısı arasında 
nasıl bir çizgi var? Yapılan işin türü mü 
belirliyor bunu; yoksa kalitesi ve niteliği 
mi?
Bana göre fotoğrafın niteliği, biraz da amacı 
belirliyor bunu. Fotoğraf sanatçısı iseniz 
bir eser ortaya koyarsınız, sizin hikayenizi 
anlatır ve de eşsiz olur. Ama fotoğrafçı 
dediğimiz noktada akla daha çok ticari 
kaygılarla yapılan bir iş, bir meslek geliyor.

Para kazanmanın kolay yolu olarak 
görülüyor kimilerince fotoğrafçılık. 
Sanıldığı kadar kolay bir meslek olmasa 
gerek…
Hiç bir mesleğin kolay olmadığını 
düşünüyorum, Para kazanırsınız ama 
sizi çoğunlukla terletir. Bu aldığınız 
işin sorumluluğudur, müşterinizin 

Tek bir kare ile, birden fazla etki yaratmak mümkün.
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beklentilerini karşılamak zorundasınız, 
bir farklılık yaratmalısınız, kendi çizginizi 
yansıtmalısınız.  
Reklam ve ürün fotoğrafçılığını 
elinizdeki dijital bir fotoğraf makinesi ile 
yapamazsınız sadece. Pek çok yardımcı 
araca ve bir birikime ihtiyacınız var. 
Kullandığınız ışıklar, lensler, aydınlatma 
aksesuarları gibi bir çok enstrümanınız 
olmalı. Üstüne bu enstrümanları 
kullanabilecek deneyiminiz olmalı. Bu 
çok kolay olmadığı için, kolay para da 
değil. 

Beğendiğiniz fotoğrafçılar ya da 
çalışmalarından esinlendiğiniz 
isimler oluyor mu? Rekabetin 
olduğu bir sektör. Fark yaratmak 
için neler yapıyorsunuz? Nelerden 
besleniyorsunuz?
İlginç ve farklı bir şey gördüğünüzde 
veya okuduğuna da bunu aklınızın bir 
köşesinde saklıyorsunuz ve gün geliyor 
yaptığınız bir projenin temel taşı oluyor. 
Evet, takip ettiğim insanlar var; işlerini 
ve tarzlarını çok beğendiğim yerli, 
yabancı reklamcılar var. Esinlenmek de 
var işin içinde özgün olmak da. Bence 
etkili ve güzel olan ikisinin doğru şekilde 
harmanlanması. Fark yaratmak tabii ki 
önemli, ama fark, sektörü paylaştığınız 
insanlardan çok kendi işinizle ilgiliyse çok 
daha anlamlı. Her işiniz bir sonrakinden 
daha iyi olmalı bu yüzden. Bazen 
kendiniz için bazen de müşterileriniz için.

Türkiye’de genel olarak fotoğrafçılığın 
ve özelde ürün fotoğrafçılığının geldiği 
nokta nedir?

Fotoğrafçılık insanların çok ilgilendiği 
bir konu. Kimi hobi olarak görüyor, kimi 
amatör; kimi de profesyonel olarak 
ilgileniyor ya da ilgilenmek istiyor. 
Fotoğrafçılıkla ilgili pek çok paylaşım 
sitesi mevcut. Bu platformlar ilgilenen 
pek çok insanı cesaretlendiriyor ve 
teşvik ediyor. Fotoğraf artık sosyal 
medyanın önemli bir parçası; doğal 
olarak hayatımızın da bir parçası. Daha 
önce anı fotoğrafı çekmekten öteye 
gitmeyen insanlar bile yaratıcı bir şeyler 
koymaya çalışıyor artık.  
Teknoloji ve fotoğrafçılığın gelişimiyle 
ürün ve reklam fotoğrafçılığında da 
çok büyük yol aldık son yıllarda. Bu 
konuda dünya ile senkron olduğumuzu 
düşünüyorum. Çok nitelikli işler 
çıkıyor artık Türkiye’den. Ama çok 
uzak olmayan bir zamanda yeniden 
şekilleneceğini düşünüyorum ürün 
fotoğrafçılığının.

Dijital fotoğrafçılığın kazandırdıkları, 
kaybettirdikleri neler fotoğrafçıya?
Aslında kameranın dijital mi analog 
mu olduğu önemli değil çok fazla. Asıl 
önemli olan ne çektiğin, nasıl çektiğin…  
Ama kabul etmeliyiz ki dijital kameralar 
bize çok önemli bir şey kazandırıyor; 
zaman… Anında görüntü almak 
büyük bir kazanç. Eğer teknik olarak 
kıyas yapacaksak bu da sizi analog 
fotoğrafçılık ile rekabette bir kaç adım 
öne çıkarır. Bana göre kaybettirdiği pek 
bir şey olmadığı gibi artıları çok fazla. 
Profesyonel dünyada fazla yeri de 
kalmadı zaten analog kameraların. 

Stüdyo çalışmaları

Dijitalleşen dünya ile birlikte 
fotoğraf da hayatımızın her 
alanında yer almaya başladı. 
Günümüzde hızla artan 
e-ticaret anlayışı ile ürün 
fotoğrafçılığı, her geçen gün 
biraz daha önem kazanıyor. 
Müşteri ile etkili iletişim kurma 
isteği ve rekabet yepyeni bir 
sektör yarattı. 

Grafik Tasarım: Feride Ortaç
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Televizyonculuk ekip işidir. 
Seyircinin hiç bilmediği ve 
tanımadığı kamera arkasında, 
çok sayıda insan pek çok 
farklı alanda yayın için 
emek verir. Dekorcusundan 

kostümcüsüne, makyözünden ışıkçısına, 
kameramanından yönetmenine, 
yapımcısına… Büyük bir yayıncı ordusu, 
televizyonları başındaki izleyicilere 
seyir keyfi yaşatmak için çalışır. Bu 

ekibin isimsiz kahramanlarından biri de 
efektçilerdir. Dergimizin bu sayısında 
TRT’nin Efekt Servisini konuk ediyoruz 
sayfalarımızda. Kimlerdir, ne iş yaparlar, 
neler yaşarlar? Gelin hep beraber 
öğrenelim.

Ankaradaki Dekorun ışıltılı 
kostümü
Arı stüdyosundayız. Akşam Sefası 
programı için stüdyo hazırlanıyor. 

İlk olarak dekorcular işe koyuldular. 
Programın dekoru hazırlandıktan sonra 
efekt servisi çıktı sahneye. Tabiri caizse 
çıplak olan dekora ışıktan bir elbise 
giydirdiler. Senkronize bir şekilde renk 
değiştiren bu “göz kamaştırıcı” elbisenin 
nasıl hazırlandığını hayranlıkla izliyoruz.  
Efektçiler Selim Uyanır, Fatih Güngör ve 
Sinan Gürbüz’ü iş başında görüntülüyoruz. 
Ardından arkadaşlarımızla samimi bir 
sohbete başlıyoruz.

TRT’DEN Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Dekorun makyajı
Efekt
TRT Efekt Servisi; ışıl ışıl bir dekor, sahneye yağan kar, konfeti ve balon, programa 
efsunlu bir hava katan sis ve dahası onların işi…
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İşinin ehli
TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü Görsel 
Sanatlardan Sorumlu Müdürlüğüne bağlı 
çalışan Efekt Servisi, Şef Kemal Yılmaz, 
Selim Uyanır, Fatih Güngör, Sinan Gürbüz, 
Mehmet Yalçın Birge, Sefa Elmas, Ergün 
Ertürk’ten oluşuyor. Yedi kişilik işinde 
uzman bu ekibin sadece Ankara’daki 
değil TRT Bölgelerindeki, özellikle 
İstanbul ve İzmir’deki çekimlere de sırayla 
gittiklerini, sadece stüdyo içi değil dışında 
yapılan çekimlere de sahne efektleri 
hazırladıklarını öğreniyoruz.

Efekt Servisi ne işi yapar?
Yaptıkları işin ses efektleriyle bir ilgisi 
olmadığının altını çizerek, sahne efektleri 
hazırladıklarını vurgulayan efektçiler 
“biz ışıkçı değiliz” diyorlar. Öyleyse tam 
olarak ne yapıyorlar? Efekt Servisi’nin 
çalışmalarını Şef Kemal Yılmaz’dan 
dinliyoruz: “Teknolojinin de ilerlemesiyle 
kendini geliştiren Efekt Servisinin iş 
çeşitliliği de arttı. Led teknolojisi ışık 
kaynağı anlamında Efekt Servisine yeni bir 
yol açtı. Stüdyo içi veya dışında yapılan 
program çekimlerinde, konserlerde dekor 
servisiyle eş zamanlı, ortak çalışmalar 
yapıyoruz. Led ışık kaynaklarıyla dekorun 
aydınlatılmasının yanı sıra, dekordan 
bağımsız olarak da birçok farklı iş de 
yapıyoruz. Örneğin Plazma, Projeksiyon 
uygulamaları, video mapping uygulamaları, 
yarışma programlarında kullanılan 
puanlama sistemleri, dmx sinyal üniteleri 
kullanılarak sistemin ışık masası üzerinden 
kontrolünü sağlıyoruz. Sis makinaları, kar 
makinaları, balon ve konfeti makinaları 
kullanılarak tam anlamıyla görsel bir 
zenginlik oluşturuyoruz.”

Dünden bugüne efekt
80’li yıllarda tüm dünyada 
televizyonculuğun gelişmesi ile birlikte 
TRT’de kurulan Efekt Servisi, o zamanın 
şartlarına rağmen harika işlere imza 
atmış. Yüzlerce ışık kaynağı kullanılarak 
görsel zenginlik sağlanmış, farklı 
efekt malzemeleri kullanılarak gerek 
stüdyolarda, gerekse dış çekimlerde, 
konserlerde ve farklı aktüel çekimlerde 
bir çok unutulmayacak programa imza 
atmış. Ekiple sohbet ederken eski günlere 
dönüyoruz. Milli Piyango çekimlerinin 
TRT’den canlı olarak yayınlandığı dönemi 
anarak yaşadıklarını anlatıyorlar. O günleri 
Sinan Gürbüz’den dinliyoruz: “Şans 
Yıldızı, Joker, Turnike, Bir Kelime Bir İşlem 

gibi yarışmalar yapılıyordu o zamanlar. 
Sayısal Gece, Sayısal Loto yayınlarında 
sunucu “Efektteki arkadaşlardan rica etsek 
bir de sıralı görsek diyordu” hatırlarsınız. 
Çıkan sayıların ekrana yansımasını biz 
yapıyorduk. Milli Piyango çekilişlerinde 
yaz günleri dışarıya çıkardık biz de 
stüdyoyu dışarıya taşırdık. Sayısal gece 
gibi programlarda hem dekorun efektleriyle 
ilgileniyorduk hem de puanlama sistemini 
biz kuruyorduk. Bir Kelime Bir İşlem’de 
öncelik basma butonu, harfleri ekrana veren 
sistem gibi… Sahne efekti dışında birçok 
işi biz yaptık. Bu tarz yarışmaların yoğun 
olduğu  yaşandığı günlerdi o günler.” 

Olmazsa olmaz
“Televizyonculukta dekor, görsel bütünlüğü 
tamamlayan bir tasarım olarak düşünülecek 
olunursa, efekt de bir nevi dekorun ve 
sahnenin görsel makyajıdır” diyen efektçi 
arkadaşlarımız sözlerine şöyle devam 
ediyor:
“Televizyonculuk açısından ekranda ilk 
önce fark edilen ve olmazsa olmaz zorunlu 
unsurlardan olan dekor ve ışık ne kadar 
önemliyse efekt de o kadar önemlidir. Çünkü 
görsellik televizyon yayını için en önemli 
unsurlardan biridir. Servisimizin yaptığı 
görsel efektler ekran karşısındaki izleyiciye 
büyük bir keyif vermekte, programın 
enerjisini pozitif etkilemekte.Bu bir haber 
programı da olabilir, müzik eğlence programı 
da, Ramazan programı da… Sahne 
efektlerinin kullanılmadığı program yok. 
TRT’de kullanılamayan efekt yok.”

Diğer servislerle koordineli bir 
şekilde
“Efekt Servisi”nde yaşanan iş akışını ise 
Fatih Güngör’den dinliyoruz:  “Yapımcının 

Televizyonculukta 
dekor, görsel bütünlüğü 
tamamlayan bir tasarım 
olarak düşünüldüğünde 
efekt de dekorun ve 
sahnenin makyajı olarak 
nitelendiriliyor. Bu bir 
haber programı da olabilir, 
müzik eğlence programı 
da… Sahne efektlerinin 
kullanılmadığı program yok. 

Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Fatih Güngör

Selim Uyanır

Sinan Gürbüz
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talebine göre çalışmaktayız. Stüdyo 
ve dış çekim taleplerinde istenilen 
işin ortaya çıkması için gerekli emeği 
ve özveriyi gösteriyoruz. Gerek reji 
toplantılarında, gerekse uygulama 
sırasında ortak bir fikir oluşturarak, 
görsellik anlamında en iyi sonucu 

almaya çalışıyoruz. Yapılacak olan efekt 
işleri, kapalı alanda veya stüdyoda, 
stüdyonun durumuna göre belirleniyor. 
Eğer aynı stüdyoda farklı günlerde, 
farklı programlar çekilecekse aynı gün 
içerisinde kurulumu, işletmesi ve program 
bitiminde malzemelerimizin sökümünü 

yapıyoruz. Yine aynı stüdyoda 
farklı günlerde dekorların ve efekt 
kaynaklarının konumları değişmeden 
farklı programların çekimi yapılacaksa, 
stüdyodaki efekt kaynaklarının 
işletmesi, bakım ve onarımını da yine 
biz yapıyoruz. Eğer malzemelerimizde 
bir arıza oluştuysa ya stüdyoda ya da 
Efekt Servis Şefliğimizdeki çalışma 
atölyemizde onarıp tekrar kullanılır hale 
getiriyoruz. Işık servisiyle koordineli bir 
şekilde çalışıyoruz. Sahne ışıklarıyla 
stüdyo ışıklarını koordineli bir şekilde 
çalıştırmak istiyorsa kontrolü ışıkçıya 
veriyoruz. Dekor, efektlerin ışıktan 
bağımsız çalışmasını gerektiriyorsa 
biz kumanda ediyoruz. Çekim dış 
mekânda yapılacaksa Tras denilen 
dev kafesler kuruluyor bu kafesler 
üzerinde çubuk ledlerle aydınlatıyoruz. 
Açık alanlarda yağmur, kar ihtimaline 
karşın önlemlerimizi alıyoruz, ona göre 
kurulum yapıyoruz. Led TV, Plazma TV, 
projeksiyon da kurabiliyoruz. 

Canlı yayın kazası oluyor mu?
Canlı yayın esnasında efektte bir 
aksaklık olursa ne yapıyorsunuz? 
diye soruyoruz. “Aksaklık olmaması 
gerekiyor zaten. Onun için uğraşıyoruz. 
Problem çıkmaması için öncesinde 
testleri yapıyoruz.” cevabını alıyoruz.  
Ama oldu diyelim… Selim Uyanır 
“Müdahale edebileceğimiz durumlar 
var edemeyeceğimiz durumlar var. 
Görüntüye girmemek kaydıyla yönetmen 
ve stüdyo şefi ile irtibatlı bir şekilde 
dekorun uygun bir yerinden geçip 
arızayı hemen giderebiliyoruz. Reklam 
aralarında da müdahale edebiliyoruz. 
Bugüne kadar da çok bir sıkıntı olmadı.” 
diyerek anlatıyor o anları. Sürekli 
elektrik kablolarıyla çalışıyorsunuz, 
tehlikeli değil mi? diye sorduğumuzda 
ise “Biz profesyoneliz, sıkıntı yok” diyor 
kendinden emin bir şekilde.

Efekt deyip geçmeyin
Kar yağması gerekiyorsa köpükten kar 
yağdıran, istendiğinde sahneyi sisle 
dolduran, programın en coşkulu yerinde 
konfetilerle hoş bir ambiyans oluşturan, 
baloncuklarla programlara neşe katan 
bu ekip işini severek yapıyor. Çalışma 
programları 8 saatlik mesaiye sığmayan 
bu ekibin tek istediği ise verdikleri 
emeğin daha iyi anlaşılabilmesi…

Ergün Ertürk

“Bir Efsane Çanakkale” gösterisi sis uygulaması.

Fihimafih - Konyo Zazadin Hanı projeksiyon çalışması.
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TRT’de 
programların 
sahnelerinin 

aydınlatmaları 
Plazma 

projeksiyon 
uygulamaları; 
sis, konfeti, 
balon, kar 

makinalarının 
kullanımı… 
İşinin ehli 
7 kişilik 

Efekt Servisi 
tarafından 
yapılıyor.  

Kemal Yılmaz Kar efekti çalışması

Gönül Bağı -TRT İzmir
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Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ve TRT 
işbirliği ile gerçekleştirilen 
Mavi Tutku programının 
çalışmaları sırasında 
Şile-Ağva açıklarında 

batan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma Alman 
denizaltısı U-23 bulundu. Böylelikle 75 yıllık 
bir sır gün yüzüne çıktı. Tarihi keşif, 
bir yıl önce filoya katılan yerli arama gemisi 
TCG Akın kadar TRT için de çok değerli. 
Üstelik denizaltının tarihçesi filmlere konu 
olacak türden. U-23’ün hikâyesi, mürettebat 
ve görgü tanıklarının ifadeleriyle çok yakında 
Mavi Tutku ile TRT ekranlarında. Programda 
75 yıl önce U-23’ü batıran, 96 yaşındaki 
Alman komutan da yer alacak. Öykünün geri 
kalanını program yayınına bırakalım. 

“Mavi Tutku” denizaltının izini 
sürdü
Almanya, II. Dünya Savaşı’nda Ruslarla 
savaşmak için 6 denizaltısını Karadeniz’e 
göndermek istedi. Türkiye savaşta tarafsız 
olduğu için boğazları kullanamadılar. 
Çılgınca bir plan yapılarak gemiler 
parçalara ayrıldı. Yedi bin kilometre 
karadan taşınarak dört ayda Romanya’ya 
ulaştırıldı. Burada parçalar birleştirildi ve 
gemiler Köstence Limanı’ndan denize 
indirildi. 6 Alman gemisi 1942-1944 yılları 
arasında Ruslarla savaştı.  Üç tanesi 
Ruslar tarafından batırıldı, diğer üçü ise 
Karadeniz’de mahsur kaldı. Mürettebat, 
gemileri Türk karasularına yakın noktalarda 
batırdı ve karaya çıktı. Hitlerin denizaltıları 

da denilen bu denizaltılardan biri U-20 idi. 
U-20, TRT’nin ilgiyle takip edilen programı 
Mavi Tutku ekibi tarafından Sakarya’nın 
Karasu açıklarında yaklaşık 10 yıl önce 
görüntülenmişti. Sıradaki hedef, Ağva 
açıklarında aranan U-23 denizaltısıydı. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TRT 
ekibinin ortak projesiyle, 4 yıllık çalışma 
sonunda ona da ulaşıldı. TRT’nin su altı 
belgesel programı Mavi Tutku ve Deniz 
araştırmacısı Selçuk Kolay’ın yaptığı 
araştırmalar sonucunda denizaltının 
bulunduğu tahmin edilen alanda yapılan 
çalışmalar, bir gizemi daha aydınlatmış 
oldu. U-23 denizaltı batık keşfini bir yıl önce 
donanmaya katılan, gelişmiş su altı arama 
cihazlarına sahip TCG AKIN gemisi yaptı. 

TRT’DEN Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

Hitler’in denizaltısını 
TRT ekibi buldu

TRT programı “Mavi Tutku” ekibi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz’de tarihi 
bir keşifte bulundu. 75 yıl önce Türk karasularında batırılan Alman U-23 denizaltısı Ağva 
açıklarında tespit edildi. U-23’ü konu alan Mavi Tutku bölümü çok yakında TRT ekranlarında.
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U-23’ün filmlere konu olacak 
tarihçesi 
Nazi Almanyası’nın Ruslar’la 
Karadeniz’deki mücadelesi pek bilinmez. 
Bu filo, ilginç hikayesiyle tarihte hak 
ettiği yeri hiç bulamadı. Alman-Rus deniz 
mücadelesindeki en önemli aktör ise 
Türkiye’ydi. II.Dünya Savaşı’nda Almanya, 
Barbarossa Harekatı kapsamında 
Karadeniz’e bir denizaltı filosu göndermeye 
karar verdi ve Türkiye’den boğazların 

açılması talebinde bulundu. Türkiye ise 
Montrö Sözleşmesi gereğince boğazları 
askeri gemilere kapatmıştı. Üstelik 
denizaltıların gizli geçişlerini engellemek 
için de Çanakkale ve İstanbul boğazlarına 
manyetik hatlar döşemişti. Bunun üzerine 
Almanlar, 40 metre uzunluğundaki küçük 
tonajlı tip II-B sınıfı 6 adet denizaltıyı (U9, 
U-18, U-19, U-20, U-23 ve U-24) Hamburg 
Kiel’de sökerek kara ve nehir yoluyla 
Romanya’nın Köstence limanına kadar 

7 bin kilometre boyunca 4 ay gibi kısa 
bir sürede taşıdılar. Burada tekrar monte 
edilen denizaltılar Karadeniz’e açıldı ve 
iki yıl boyunca Rus donanmasına karşı 
56 operasyon gerçekleştirdiler. Savaş 
sonuna doğru Ruslar, üç denizaltıyı batırdı 
ve Almanların üssü olan Köstence, Kızıl 
Ordu’nun eline geçti. Bu durumda Almanya, 
Karadeniz’de kapana sıkışan üç denizaltı 
U-19 U-20 ve U-23 için Türkiye’den 
boğazları açmasını istedi ancak bu istek 
yine geri çevrildi. Başka çaresi kalmadığını 
anlayan Amiral Karl Dönitz, denizaltı 
komutanlarına gemilerini batırma ve 
Türkiye’de karaya çıkma emri gönderdi. 
U-19 Karadeniz Ereğli, U-20 Sakarya 
Karasu, U-23 Ağva açıklarında batırıldı, 
personel karaya çıktı. Denizaltıcılar karaya 
çıktıklarının ertesi günü Yunan adalarına 
geçemeden yakalandılar ve Isparta 
Beyşehir’de bir buçuk yıl tutuldular. Savaşın 
bitmesinin ardından da ülkelerine döndüler. 

Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

“Hem kurumum adına hem ekibimiz 
adına şunu söyleyebilirim: Tarihe bir not 
düşüyorsunuz ve kıyılarımızdaki tarih, 
gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu çok 
gurur verici bir durum.” 
Hakan Aslan-Mavi Tutku Programı Yönetmeni

“Derinlerdeki karanlık bir sayfayı 
gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu 
yaşadık. TCG Akın Komutanlığı 
mavi vatanda daima Türk milletinin 
hizmetindedir.” 
Yarbay Cenk İlgün-TCG Akın Komutanı 

“Her bulunan batık bizi o anki tarihe 
götürüyor. Bu heyecan verici bir şey.” 
Selçuk Kolay-Su altı Araştırmacısı

2009 yılından beri su altı 
dünyasının gizemlerini 
ve güzelliklerini TRT 
ekranlarında izleyiciyle 
buluşturan “Mavi Tutku” 
10’uncu yaşında. TRT Haber, 
TRT Belgesel, TRT Avaz 
ve TRT 4K kanallarında 
yayınlanan program Nisan 
ayından itibaren düzenli bir 
şekilde TRT Haber’de olacak. 

Mavi Tutku ekibi 2011 yılında Fethiye körfezi açıklarında 1953’te denize zorunlu iniş yapan Fransız Yolcu 
uçağı enkazına 270 metre derinlikte ulaşmıştı. Bu enkaz tarihin önemli uçak kazalarından birine aitti. 

Batığı bulunan U23 Denizaltısı
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GÜNCEL Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

8 Mart; dünya kadınlarının günü. 
Aslında bu tarih, 1857’de 
Amerika’da yaşanan trajik 
bir kitlesel kadın acısının yıl 
dönümü. Fakat artık bu tarih, 
biz kadınların haklarımız kadar 

sorumluluklarımızı da tekrar ve tekrar 
anımsadığımız bir tarih oldu. Haklar ve 
sorumluluklar deyince, Cumhuriyetimizin 
bizlere Avrupalı kadınlardan çok önce 
tanıdığı haklarla doğrusu çok talihliyiz. 
Öte yandan toplumsal yaşam içinde 
kadının karşılaştığı tavrın tüm dünyada 
hâlen benzer olduğu da maalesef başka 
bir gerçek. Fakat şimdi burada kadın 

olarak dünyaya gelmenin ve yaşamanın 
zorluklarından bahsetmeyeceğiz. 
Asırlarca geriye uzanan tarihimizde 
olduğu gibi günümüzde de yüzümüzü 
ağartan, gururumuz olan, bizlere de kendi 
hayatlarımızda her neyle uğraşıyorsak 
en iyisini yapma adına azim aşılayan 
bir kadınımızdan bahsedeceğiz; serbest 
dalışta nice rekorlara imza atan milli 
sporcumuz Şahika Ercümen’den.
Geçtiğimiz ay Antarktika’da kurulmuş olan 
100 bilim üssünden biri de Türkiye’nin 
oldu. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup 
Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) 
koordinesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk 
ekibinin kıtadaki çalışmaları başladı. Türk 
bilim insanlarıyla kıtaya giden milli sporcu 
Şahika Ercümen ise burada rekor bir dalış 
gerçekleştirerek tarihe geçti. Üstelik bilim 
seferinin lideri de bir kadın: Doç. Dr. Burcu 
Özsoy 

Antarktika’da tüpsüz dalan ilk 
Türk kadın sporcu
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu 
Şahika Ercümen’in yaptığı hiç kolay bir 

Türk kadınının Antarktika’da 
tarihi dalışı

Serbest dalış dünya 
rekortmeni milli sporcu 
Şahika Ercümen, 3. Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi 
kapsamında gittiği “beyaz 
kıta”da yaptığı dalışla 
tarihe geçti. O, gururumuz 
olan, bizlere de kendi 
hayatlarımızda her neyle 
uğraşıyorsak en iyisini 
yapma adına azim aşılayan 
Türk kadınlarından sadece 
biri.
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iş değil. Elimizi sokmak istemediğimiz 
soğukluktaki suya, eksi derecede bir 
havada, soğuğa karşı özel bir koruyucusu 
olmayan elbiseyle 2 dakika süren 
serbest dalış yapmaktan bahsediyoruz. 
Doğrusu bu; güçlü bir irade, disiplinli bir 
birikim ve hedef sahibi olmayı gerektirir. 
Dalış sporunda Türkiye’de ilklere imza 
atan Ercümen, bu dalışıyla, dondurucu 
sularda Türk bayrağını dalgalandırarak 
Antarktika’da tüpsüz dalan ilk Türk kadın 
sporcu oldu.  Milli sporcu Ercümen’e eşlik 
eden ise Yeni Zelandalı dalış eğitmeni 
Jonathan Francis Sunnex’di. 

“İnsan şartlarını zorlayan bir 
soğuk”
Kıtada serbest dalış yapan ilk Türk 
kadını olmanın, hayatının en gurur 
verici olaylarından biri olduğunu belirten 
Ercümen, motivasyonunu şöyle dile 

getiriyor: “Antarktika’dayız, bunu bilerek 
daldık ama gerçekten insan şartlarını 
zorlayan bir soğukluk var. Burada dalış 
yapmak bizim için de bir ilk. Sembolik de 
olsa bilim çalışmasının bir parçası olarak 
Antarktika’da bayrağımızı dalgalandırmak 
soğuğu ve acıyı unutturuyor, öyle müthiş 
bir gurur var içimizde.” Ercümen, 3. 
Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 
geldiği kıtada, hava şartlarının uygun 
olması halinde başka dalışlar da yapmak 
istediğini dile getirdi. 

Bilimsel araştırmalara katkı 
Ercümen, aynı zamanda iklim 
araştırmaları, jeofizik, biyoloji, deniz 
bilimleri ve diğer birçok bilim dalları için 
doğal laboratuvar özelliği taşıyan kıtada, 
Türk bilim insanlarının çalışmalarına da 
katkı sundu. Milli sporcu, dalışı sonrası 3. 
Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan 

bilim insanlarının projeleri için denizden 
sedimantasyon örneği aldı. Böylece 
Ercümen, Antarktika’nın soğuk sularında 
bir saat kaldı. Milli sporcumuz bundan 
sonra da yapacağı dalışlarla Türk bilim 
ekibinin çalışmalarına katkı sunmayı 
istiyor.

Antarktika Türk Bilim İnsanlarına laboratuvar oldu
Antarktika, zorlu doğa koşulları ve coğrafyası nedeniyle insanlığın ilgisini çeken ve keşfedilmeyi bekleyen bir bölge. Bu nedenle kıtada 
30 ülkeden yaklaşık 100 üs bulunuyor.  Artık bu üslerden biri de Türkiye’nin bilim üssü olan “Türk Bilimsel Araştırma Kampı” Türkiye 
uzun zamandır bölgede bilimsel araştırmalar yapma ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Kutup bölgelerinin geleceği hakkında söz 
sahibi olmayı istiyor. Bunun için 2016 ve 2017 yıllarında seferler yapılarak Antarktika’da kurulacak üs için hazırlık ve fizibilite çalışmaları 
yapılmıştı. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-
Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen üçüncü sefer olarak tanımlanan “Türk Bilimsel Araştırma Kampı” ise 29 Ocak’ta başladı 
ve Türk bilim insanları zorlu bir yolculuğun ardından araştırma kampının kurulacağı Horseshoe Adası’na ulaştı. Bölgede yaz mevsimi 
olması nedeniyle hava sıcaklığı -10 derece olsa da ekibi büyük bir fırtına karşıladı. Hızı saatte 126 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 
çalışmalar yavaşlasa da ağırlığı yaklaşık altı ton olan üç modül; mavna, zodyak botlar ve helikopterler yardımıyla karaya taşındı. Bir 
haftanın ardından Horseshoe Adası’na Türk Bilimsel Araştırma Kampı başarılı bir şekilde kuruldu. Türkiye’nin kıtadaki geçici üssünde 
Türk bayrağı göndere çekildi. Her gün yaklaşık 12 saat çalışan Türk bilim insanlarına Şilili gemi mürettabatı yardımcı oldu.

Antarktika’da Türkiye zamanı
Şubat’ın son günlerinde ise Türkiye’nin Antarktika’daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu. Bu istasyonda iki yıl boyunca rüzgar hızı, rüzgar 
yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler elde edilecek. 
Bilim ekibi 6 Mart’ta yurda döndü fakat üs 3 yıl boyunca yani 2022’ye kadar kullanılacak. Üssün Türkiye’yi, Antarktika Anlaşmalar 
Sistemi’nde “danışman ülke” statüsüne bir adım daha yaklaştırması hedefleniyor.  Sefere 11 Türk bilim insanıyla birlikte 4 yabancı 
araştırmacı katıldı.

Türk kadınının Antarktika’da 
tarihi dalışı

Antarktika, zorlu doğa 
koşulları ve coğrafyası 
nedeniyle insanlığın ilgisini 
çeken ve keşfedilmeyi 
bekleyen bir bölge. Bu 
nedenle kıtada 30 ülkeden 
yaklaşık 100 üs bulunuyor.  
Artık bu üslerden biri de 
Türkiye’nin.
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TRT’DEN Ela TEKİN / ela.gurman@trt.net.tr

TRT’nin; amatör ve profesyonel 
belgeselcileri desteklemek, 
belgesel türünün gelişmesine 
ve yaygınlaşmasına katkı 
sağlamak, çeşitli ülkelerden 
farklı ve yüksek nitelikli 

belgesel filmlerini seyirciyle buluşturmak 
ve uzun vadede dünyanın her tarafından 
belgeselcilerin fikir alışverişinde bulunacağı 
bir ortam oluşturmak amacıyla başlattığı 
Uluslararası TRT Belgesel Günleri’nin 
bu sene 11’incisi düzenleniyor. TRT’de, 
belgesel günlerine hazırlık tüm hızı ve 
heyecanı ile sürüyor.

Rekora imza atıldı
Festival bitiminde sahiplerini bulacak 
ödüller için 23 Kasım 2018 tarihinde 
başvurular başlamış, 25 Ocak 2019 
tarihinde ise sona ermişti. Yapımı 
tamamlanmış belgeseller, üç ana kategori 
olan Uluslararası, Ulusal Profesyonel 
ve Öğrenci Filmleri alanında yarışıyor. 
Bu sene ayrıca, henüz fikir aşamasında 

olan, yapımı tamamlanmamış projelere 
de Proje Destek Yarışması adı altında 
destek veriliyor. 2018 yılında, 79 ülkeden 
624 belgesel filminin katıldığı Uluslararası 
TRT Belgesel Ödülleri’ne; bu sene 101 
ülkeden bin 397 uluslararası film başvurdu 
ve bir rekora imza atıldı. Organizasyonda, 
Ulusal Profesyonel kategoride 104 film, 
Öğrenci Filmleri kategorisinde 104 film, 
Proje Destek Yarışması’nda ise 280 proje 
ön elemede yer aldı. 11. Uluslararası TRT 
Belgesel Ödülleri’nin ön elemesi, Şubat 
ayı içerisinde, her kategorinin alanlarında 
uzman üyelerden oluşan kendi ön eleme 
jürisi tarafından tamamlandı ve finalist 
olarak belirlenen filmler, trtbelgesel.com 
sayfasından duyuruldu. 
 
Nisan’da İstanbul’dayız
11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri 
etkinlikleri, 25-30 Nisan tarihleri arasında, 
İstanbul’da gerçekleşecek. Finale kalan 
filmlerin gösterimlerinin haricinde, 
özel seçki ve panorama filmler, birçok 

festivalde ödül almış belgeseller, TRT 
yapımı belgeseller de “Belgesel Günleri” 
kapsamında izleyiciyle buluşacak. Film 
gösterimlerinin haricinde yönetmenlerle 
söyleşiler, özel paneller, konserler de 
ücretsiz ve halka açık gerçekleşecek. 
Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak 
Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucunda 
kazananlar belirlenerek, 29 Nisan 2019’da 
düzenlenecek özel bir gala programı ve 
ödül töreni ile kazananlara ödülleri takdim 
edilecek. 

Ödüller
En iyi belgesel filmlerinin belirleneceği 
festivalde; Ulusal Profesyonel Belgesel 
kategorisi birincisi 50.000 TL, Öğrenci 
Filmleri kategorisi birincisi 25.000 TL, 
Uluslararası Yarışma birincisi ise 10.000 
Avro ile ödüllendirilecek. Bu ödüllerin yanı 
sıra her kategoride iki özel para ödülü daha 
bulunuyor. TRT Proje Destek Yarışması’nda 
ödül alacak olan üç projeye de proje başına 
net 10.000 TL ödül verilecek.

Uluslararası TRT
Belgesel Günleri’ne rekor katılım
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Uluslararası TRT
Belgesel Günleri’ne rekor katılım

Nilgün Aydoğan
TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı / Düzenleme Yürütme Kurulu Üyesi

“Uluslararası TRT Belgesel Günleri, Kurumumuz tarafından, 2009 yılından bu yana 
düzenlenmektedir. Her yıl özel gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşileri ve birbirinden renkli 
etkinlikleriyle yeni farklılıklar ortaya koyan Uluslararası TRT Belgesel Günleri, dünyanın da 
saygın belgesel festivalleri arasında yer almayı başarmıştır. Uluslararası TRT Belgesel Günleri; 
izleyicilere, tüm bu finalist filmlerin yanı sıra, özel seçki belgesel filmler, farklı kategorilerdeki 
belgesel gösterimleri, yapımcı-yönetmen söyleşileri, paneller ve konserlerle geçen, dolu dolu bir 
beş gün yaşatmaktadır. Belgesel dolu geçen bu beş gün boyunca, tüm gösterimler halka açık ve 

ücretsiz gerçekleştirilmektedir. İzleyiciye ve sektörün profesyonellerine önemli bir belgesel film yelpazesi sunulmaktadır. Her yıl, bir 
iletişim fakültesi paydaş üniversite olarak belirlenmekte ve belirlenen üniversite öğrencileri, bu günler boyunca, tüm etkinliklerimizde 
bizimle birlikte olmaktadır. Bu seneki paydaş üniversitemiz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. 10 yıldır büyük bir emek ve titizlikle 
gerçekleştirilen bu festivalin çıtasını daha da yükseltmek ve de bu anlamda nitelikli işbirliklerinin gerçekleştiği ortak bir platform 
oluşturmak için bu yıl yeni ve daha da kapsamlı bir festival içeriği oluşturuldu. 11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri, bu yıl farklı 
paydaşlarla uluslararası ölçekte daha vizyoner bir festival olma yolunda adım atmayı amaçlamaktadır. Uluslararası TRT Belgesel 
Günleri’nin önemini her sene daha da arttırmaktadır.”  

Hakan Türkyılmaz
TRT Televizyon Dairesi Müdür

“Bu yıl, 101 ülkeden bin 397 belgesel film başvurusunun yapıldığı yarışmada; Uluslararası 12 
belgesel, Ulusal 10 belgesel ve Ulusal Öğrenci kategorisinde 10 belgesel olmak üzere toplamda 
32 belgesel film finale kalarak, İstanbul’da düzenlenecek festivalde yarışmaya hak kazandı. TRT 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren’in desteğiyle, her geçen yıl 
‘TRT Belgesel Günleri’nin kapsamı genişlemekte ve başvurular giderek artmaktadır. Bu da bizim 
için sevindirici bir durum. Her yıl bahar aylarında İstanbul’da düzenlediğimiz “Uluslararası TRT 

Belgesel Günleri” etkinlik ve final haftaları ile dünyanın dört bir yanından belgeselcileri bir araya getiriyoruz. Bu yıl, farklı bir kategori 
daha açarak ‘Proje Destek Yarışması’ düzenledik. Bu kategoride, belgesel sektörünü desteklemek ve belgesel yapma düşüncesi olan 
katılımcıların hayallerini hayata geçirmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda 280 başvuru gerçekleşti ve Ön Eleme Jürisi 
tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 10 proje finale kaldı. Seçici Kurulların izleme ve değerlendirmeleri 25- 28 Nisan 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapılacak, kazanan projeler ise 29 Nisan 2019 Pazartesi günü, yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları 
ve konukların katılımıyla düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak. Yarışma sonrasında ödül alan filmleri TRT’nin farklı kanallarında 
yayınlayarak, daha geniş kitlelerle buluşturacağız.”                   

Alper Tunga 
Özdemir
Yönetmen 

“Neredeyse 
başlangıcından bu 
yana, aralıklarla 
içinde bulunduğum 
Belgesel Günleri’nin 

benim için yarışmadan daha fazla anlamı var. ‘Şenlik’ demek 
daha doğru geliyor bana.
Şenlik’te, şüphesiz bazı belgeseller ödül alacak, ancak 
bundan önemlisi ülkemizden ve dünyanın her yerinden gelen 
‘belgesel sinema’ örneklerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz 
hep birlikte. Seyirci olarak, jüri üyesi olarak, belgeselciler 
olarak yanında olmaktan mutluluk duyduğumuz Belgesel 
Günleri’nin kurumsallaşmasını sağlayan TRT kurumunu, 
geçmişten bugüne emeği geçenleri saygıyla selamlamamız 
gerekiyor. Onların özverisi olmasaydı bu mutluluğu 
yaşayamazdık.”

Tülay Akca 
Prodüktör

 “Festivalimizin, 
yarışma ve 
gösterimlerin yanı 
sıra dünyanın 
her tarafından 
belgeselcilerin 
buluşup düşünce 

alışverişinde bulunacağı bir platform niteliği taşımasını 
hep önemsedik. Çünkü biliyoruz ki; yerli olsun, yabancı 
olsun belgesel yönetmenleri için böyle etkinlikler, somut 
kazanımlar sayılabilecek entelektüel ve profesyonel 
katkısının yanında aynı zamanda atmosferleriyle de önemli 
bir motivasyon kaynağı. Festivalimizin mottosuna gelince; 
‘Belgesel sinemada yaratıcı yaklaşımları teşvik etmek’… 
İddialı bir slogan gibi algılanabilir. Ama gözlemlerime 
dayanarak şunu söyleyebilirim, ödül alan yarışmacılarımızın 
bir iki yıl sonra yeni bir belgeselle tekrar gelmesi sık 
rastladığımız bir şey.” 
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İstiklalimizin 
Marşı

Yıl 1920... Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yabancı 
güçler karşısında çaresiz 
kaldığı günlerde, Türk halkı 
mağlubiyeti kabullenmemiş, 
‘kendi göbeğini kendi 

kesmeye’ karar vermiş, istiklal ateşi Mustafa 
Kemal Paşa’nın önderliğinde Anadolu’nun 
her köşesini sarmıştı. Osmanlı Devleti’nin 
başkenti İstanbul’da süren umutsuz 
bekleyişin tersine Anadolu, heyecan ve umut 
dolu, küllerinden doğan yeni bir ülkenin 
ayağa kalkışına tanıklık ediyordu. Ankara’da 
oluşturulan hükümet, Türk milletinin yepyeni 
bir heyecanla, kendi geleceğini belirlemek 
üzere ipleri eline aldığını gösteriyordu.
Ankara’da milli heyecanın doruğa ulaştığı 
yer, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan 
Millet Meclisi’ydi. Mustafa Kemal Paşa’nın 
yayınladığı bir bildiriyle 23 Nisan 1920 

Cuma sabahı erken saatlerde, Ankara’da 
bulunan herkes Meclis binası çevresinde 
toplanmıştı. Hacı Bayram Camii’nde 
kılınan namazın ardından Meclis’te bir 
tören düzenlenmiş, ardından saat 13:45’te, 
Ankara’ya gelebilen 115 milletvekili Meclis 
salonunda toplanmıştı. En yaşlı üye 
sıfatıyla toplantıya başkanlık yapan Sinop 
Milletvekili Şerif Bey, Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunu tüm dünyaya şu sözlerle 
duyuruyordu:
“İstanbul’un yabancı kuvvetler tarafından 
işgal olunduğu ve bütün temelleri ile 
halifelik makamının ve hükümet merkezinin 
bağımsızlığının yok edildiği hepimizce 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a 
minnet ve rahmetle…

 Anadolu, heyecan ve umut 
dolu, küllerinden doğan yeni 
bir ülkenin ayağa kalkışına 
tanıklık ediyordu. 
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bilinmektedir. Bu duruma baş eğmek, 
milletimizin, teklif olunan yabancı köleliğini 
kabul etmesi demektir. Ancak tam 
bağımsızlık ile yaşamak için kesin olarak 
kararlı bulunan ve ezelden beri hür yaşamış 
olan milletimiz, kölelik durumunu son derece 
ve kesinlikle reddetmiş ve hemen vekillerini 
toplamaya başlayarak Yüksek Meclis’imizi 
meydana getirmiştir. Milletimizin iç ve 
dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının 
sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, 
kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün 
dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi’ni 
açıyorum.”
İşte bu sözler, gelecekteki Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de habercisiydi. Halk 
bundan böyle, kendi iradesini temsil eden 
Ankara hükümeti tarafından yönetilmek 
istediğini açıkça ortaya koymuştu. Milleti 
temsil etme yetkisi Meclis’e verilmişti. Bu 
yeni düzende yapılması gereken çok şey, 
atılması gereken çok adım vardı. Bunlardan 
biri de, artık milletin hep bir ağızdan 
söyleyip bütünleşeceği bir milli marşın tespit 
edilmesiydi.

Vatan şairi Mehmet Akif
İstiklal mücadelesinin başladığı ilk günlerden 
itibaren gazete yazılarıyla, vaazlarıyla, 
hutbeleri ve şiirleriyle halkın mücadele 
bilincine ulaşması için elinden geleni 
yapan Mehmet Akif, İstanbul’da durmamış 
ve Anadolu’yu belde belde, köy köy 
dolaşarak bu mücadelenin sadece Türk 
Milleti’nin mücadelesi olmadığını, savaşın 
kaybedilmesi durumunda, İslam’ın da son 
kalesinin elden gideceğini anlatıyordu. 
Halkın bilinçlenmesinde faaliyetleriyle büyük 
emek sarf eden Akif, 1920’de Büyük Millet 
Meclisi’ne Burdur Milletvekili olarak girmiş 
ve mücadelenin ruhunu, gerçek mahiyetini 

bu defa da halkın temsilcilerine anlatıyordu.
Mehmet Akif, Ankara’daki günlerini Tacettin 
Dergâhında geçirirken, Garp Cephesi 
Kumandanlığı, kahramanca çarpışan 
askerlerimizi şevklendirecek, manevi güç 
olacak bir marş yazılmasını arzu etmiş 
ve Maarif Vekâleti bu hususta bir yarışma 
düzenlemişti. Kazanacak sanatkâra para 

ödülü verilecekti. Yarışmaya 724 şiir 
gelmişti. Fakat bunlar arasında, mücadele 
şuurunu istenen idrak seviyesinde ve 
istenen belâgatte işleyen şiir yoktu. İstiklal 
mücadelesini ebedileştirecek mısralar, 
ancak mukaddes değerler uğruna yapılan 
mücadelenin ruhunu taşıyan ve bunu bütün 
benliğinde hisseden bir kalemden çıkabilirdi.
İlk akla gelen Mehmet Akif’ti. Fakat “para 
karşılığında hislerini haykırmayı uygun 
bulmadığı için” yarışmaya katılmamıştı 
Mehmet Akif. Ancak arzulanan şiir 
bulunamayınca, zamanın Maarif Vekili 
(Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi, Akif’e 
bir mektup göndererek katılmamasındaki 
sebebin ortadan kaldırılacağına söz verdi ve 
başka konuları da dile getirerek Akif’i ikna 
etti. Bunun üzerine zafere en fazla inanmış 
ve bu inancı her fırsatta dile getirmiş olan 
Akif, İstiklal Marşı mücadelesini abideleştiren 
o şiiri yazmaya başladı.

İSTİKLAL MARŞI’NIN ÖDÜLÜNÜ 
BAĞIŞLADI
Mehmet Akif, kırgınlık olmasın diye 
ödülü aldı ama bağışladı.

İstiklal Marşı’nı milletine hediye eden ve 
bu şiirin sahibinin Türk Milleti olduğunu 
her an ifade eden Mehmet Akif, şiiri 
bu sebeple Safahat isimli eserine 
koymamıştır. Mehmet Akif, Marş için 
konulan ödülü, kırgınlığa sebep olmamak 
için almış fakat ödül bedeli olan 500 
lirayı; “Fakir İslam kadın ve çocuklarına iş 
öğreterek, onları yoksulluktan kurtarmak” 
amacıyla kurulmuş “Darülmesai” isimli 
derneğe bağışlamıştır.

Mehmet Akif, Anadolu’yu 
belde belde, köy köy 
dolaşarak bu mücadelenin 
sadece Türk Milleti’nin 
mücadelesi olmadığını, 
savaşın kaybedilmesi 
durumunda, İslam’ın da son 
kalesinin elden gideceğini 
anlatıyordu.

İstiklal Marşı’nın 1930’a kadar kullanılan bestesinin 
nota kitabından İstiklal Marşı’nın 10 kıtası



İlahi esinle…
İman ve ümit, Akif’i marşı yazabilmeye 
iten iki temel güçtü muhakkak. O dönem, 
Ankara’da Tacettin Dergâhı’nda ikamet 
ediyordu. Yine maneviyatı yüksek bir gece 
yarısı, yaşadığı his yoğunluğu esnasında, 
rivayetlere göre bir kalem aramış, 
bulamayınca da eline geçirdiği bir çiviyle 
bağımsızlık heyecanının doruk noktasına 
çıktığı mısraları, hemen kaydetmek 
telaşıyla duvara kazımıştı:

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.”

Mustafa Kemal’in başkanlığındaki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 
1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların 
itirazlarına rağmen Mehmet Akif’in yazdığı 
şiir defalarca okutturularak ve coşkulu 
alkışlarla kabul edildi. Mecliste İstiklal 
Marşı’nın kıymetli dizelerini okuyan ilk kişi 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah 
Suphi Tanrıöver’di.

İSTİKLAL MARŞI’NI HER BÖLGE 
KENDİ BESTESİYLE ÇALIYORDU…

1924’e kadar Edirne ve çevresinde Ahmet 
Yekta Bey’in, İstanbul’da Mehmed Zati ve Ali 
Rifat Beylerin, Suriçi’nde İsmail Hakkı Bey’in, 
İzmir ve Eskişehir civarında İsmail Zühdü 
Bey’in, Ankara ve çevresinde ise Osman Zeki 
Bey’in besteleri çalınıyordu.

Yarışmaya katılan 
bestelerden ne 

yazık ki pek azının 
notaları günümüze 
ulaşabildi. Bugün 
beste notalarından 

sadece 11 tanesi gün 
ışığına çıkarılabildi.

Yarışmaya katılan 11 beste günümüze ulaştı

İstiklal Marşı’nın yazıldığı Mehmet Akif evi
Tacettin Dergahı Ankara

12 Mart 1921’de 
İstiklal Marşı defalarca 
okutturularak ve coşkulu 
alkışlarla kabul edildi. 

Mehemet Akif Ersoy - İstiklal Marşı şiiri kapağı

Rauf Yekta Bey

İsmail Zühtü Ateş

Abdülkadir Töre

Osman Zeki Üngör

Ahmet Yekta Madran

Mustafa Sunar

Halit Lemi Atlı

Mehmet Zati Arca

Ali Rifat Çağatay

İsmail Hakkı Aksoy

Kazım Uz
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1930’a kadar kullanılan beste
12 Mart 1921’de Mehmet Akif’in 
şiirinin Millet Meclisi tarafından kabul 
edilmesinden sonra sıra müziğe gelir. 
Bu yönde yapılan duyurunun ardından 
Türkiye’nin dört bir yanından notalar 
gelmeye başlar. Yarışmaya gönderilen 
bestelerin sayısı konusunda çeşitli 
kaynaklarda çelişkili bilgiler bulunmasına 
rağmen, kayıtlara göre 55 beste 
değerlendirmeye tâbi tutulur. Bu bestelerin 
sahipleri arasında dönemin ünlü müzik 
adamlarının yanı sıra bestecilik vasfı öne 
çıkmayan, ancak kalbi milli heyecanla atan 
müzik öğretmenleri, yurtdışında öğrenim 
gören öğrenciler ve dahi istiklale sevdalı 
birçok insan da vardır. 
Yarışmaya katılım yeterliydi. Ancak bu 
sırada Anadolu’daki savaş iyice kızışmış 
ve konu önceliğini yitirmişti. Yönetici 
kadroların yoğun olarak Anadolu’da 
devam etmekte olan savaşla ilgilenmeleri 
nedeniyle yarışmanın birincisini tespit 
etmek mümkün olmamıştı. Bu belirsizlik 
durumu, ilginç bir gelişmeyi de beraberinde 
getirmişti. Yarışmaya beste gönderen bazı 
müzik öğretmenlerinin, görev yaptıkları 
bölgelerde kendi bestelerini okutmaları 
nedeniyle, yurdun değişik yerlerinde, farklı 
farklı Milli Marşlar çalınıp söylenmeye 
başlamıştı. 
Bu belirsizlik, ülkenin tam olarak düşman 
işgalinden kurtarılışına kadar sürdü. 
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra milli 
marş konusu bir kez daha gündeme 
geldi. Artık, yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni 
temsil edecek milli marşın tespit edilmesi 
ve ülkenin her yanında aynı marşın 
okunması arzu ediliyordu. Nihayet 1924’te 
Encümen-i Musiki bünyesindeki bir 
komisyon tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda Ali Rifat Çağatay’ın Acemaşiran 
bestesi Milli Marş olarak kabul edildi. 

Son beste
1921’de açılan yarışma geç de olsa 
tamamlanmış, üç yılı aşkın bir sürenin 
sonunda, arzu edilen Milli Marş tespit 
edilebilmişti. Ne var ki, seçilen müziğin 
Milli Marşa uygunluğu bir tartışma konusu 
olarak kalmıştı. Pek çok kişi Ali Rifat 
Bey’in bestesinin Batı müziği kalıplarına 
uymadığını düşünüyor, bir milli marş 
için fazla ağır olduğunu öne sürerek 
değiştirilmesi gerektiğini savunuyordu. 
Eleştirilerin dozunun giderek artması 
üzerine, sonunda 1930 yılında Milli 
Marşın değiştirilmesi gündeme geldi ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Şefi Zeki Üngör’ün bestesinin yeniden 
düzenlenmesiyle, halen kullanılmakta olan 
Milli Marş ortaya çıktı.

KAZIM KARABEKİR’DEN 
PARİS FİKRİNE TEPKİ

İstiklal Marşı için açılan yarışmada 
başlangıçta bestelerin değerlendirilmek 
üzere Paris Konservatuarı’na 
gönderilmesi düşünüldü. Bu fikre en 
fazla tepki veren isimlerden biri Kâzım 
Karabekir Paşa’ydı. Karabekir, tepkisini 
sözleri ve bestesi kendisine ait “Türk 
Yılmaz” adlı alternatif bir marş kompoze 
ederek gösterdi.

1924’te Encümen-i Musiki 
bünyesindeki bir komisyon 
tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda 
Ali Rifat Çağatay’ın 
Acemaşiran bestesi milli 
marş olarak kabul edildi. 

Son söz rahmet ve minnetle 
andığımız Mehmet Akif’in, 
hasta yatağında söylediği 
sözler olsun:
“Allah, bir daha bu millete bir 
İstiklal Marşı yazdırmasın!”

Osman Zeki Bey yönetiminde Osmanlı Askeri Bandosu 
Muzıka-i Hümâyun 1920 ISTANBUL

Kaynaklar:
1)Prof. Dr.Necat Birinci “Döneminin Şiiri İçinde İstiklal 
Marşı” konulu konferans metni. (Aydın Üniversitesi 
2011)
2)Nihad Sami Banarlı “Millî Şâir Olarak Akif”, Kitaplar 
ve Portreler (İstanbul 1985)
3)İsa Kocakaplan, “İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif 
Ersoy”, (İstanbul 2005)
4)TDV İslam Araştırmaları Merkezi İslam Ansiklopedisi 
Mehmet Akif Ersoy
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Fotoğraflar: AA özel koleksiyonu

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr
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Bir destandır Çanakkale Zaferi… Bu 
destanı yazan kahramanları ne kadar 
ansak, ne kadar anlatsak az. Sadece, 
şaire kulak verip bir durmak, 
düşünmek, anımsamak istedik. 
“Vatan kalbinin attığı yerden” , 
vatanımızın kalp atışlarını dinlemek 
için… 

Dur 
Yolcu

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr
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Şiirler mi yoksa soluk, cansız, renksiz 
fotoğraflar mı? Anaların yanık bağrından 
çığlık olup dökülen ve o gün bu gündür 
gök kubbede yankılanan türküler mi? 
Belgeseller ya da tarih kitapları mı? Ne 
anlatır Çanakkale’yi? Söylenmiş tüm 
sözleri, her hatırayı, orada yaşanmış her 
bir saniyeyi aktarabilsek, anlatabilir miyiz? 
Büyük bir yük var omuzlarımızda…
Neyse ki, yalnız değiliz. Büyük şair 
Mehmet Akif Ersoy bizimle: “Bu, taşındır, 
diyerek Kâ’be’yi diksem başına / Rûhumun 
vahyini duysam da geçirsem taşına 
/ Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ 
namıyle / Kanayan lâhdine çeksem bütün 
ecrâmıyle / Mor bulutlarla açık türbene 
çatsam da tavan /Yedi kandilli Süreyyâ’yı 
uzatsam oradan / Sen bu âvîzenin altında, 
bürünmüş kanına / Uzanırken, gece 
mehtâbı getirsem yanına / Türbedârın gibi 
tâ fecre kadar bekletsem / Gündüzün fecr 
ile âvîzeni lebriz etsem / Tüllenen mağribi, 
akşamları sarsam yarana.../ Yine bir şey 
yapabildim diyemem hâtırana.” *

“Saati ezilmiş”
Bu güne kadar yazılan, çizilen, anlatılanları 
tekrarlamaktan başka bir şey gelmez 
kalemimizden. Çanakkale Savaşı denince 
unutulmaz çok şey var: Deniz savaşları, 
karada süngü süngüye mücadele, Nusrat 
mayın gemisi, Yahya Çavuş, Conkbayırı, 
Anafartalar, 57. Alay, Yüzbaşı Dimitroyati, 
Seddülbahir ve elbette Mustafa Kemal… 
Şimdi size aktaracağımız anı, TRT 
arşivlerindeki hazinelerden bir tanesi 
yalnızca. Yıllar önce Atatürk’ten Anılar 
programında konuşan ve Çanakkale 
Savaşı’na dair anılarını aktaran Sami 
Yanardağ, o zamanlar Mustafa Kemal’in 
emir subaylığını yapmış bir asker. 
Yanardağ, televizyon programında o 
günleri şöyle anlatıyor:  “Conkbayırı 
muharebesi başlarken; Atatürk, yanında 
kurmayı İzzettin Bey, yaveri Cevat Abbas 
Bey, iki emir subayı olarak benle Zeki 
Doğan vardık. Önümüzdeki siperde benle 
Zeki Doğan duruyorduk. Bir mermi geldi 
bizi toprağın altına gömdü. Toprağın 
altından çıktık. Ben Mustafa Kemal Bey’in 
yanına gittim. ‘Efendim bir emriniz var mı?’ 
dedim. Saati ezilmiş. Bir mermi gelmiş 
saatine vurmuş. Eğer saati olmamış 
olsaydı kalbinden içeri girerdi mermi. O 
zaman ben; ‘Efendim benim saati takdim 
edeyim, hem de fosforludur gece de 
görülür’ dedim. Aldı bileğimi eline, baktı 
fosfora… ‘Peki’ dedi ‘Şimdi sen bir keşif 
vazifesi alsan ne yaparsın?’ Birden bire 

şaşırdım. Böyle bir sual soracağı hatırıma 
gelmemişti. ‘Efendim arkadaşlarımın 
saatiyle idare ederim.’  ‘Olmaz’ dedi. Saati 
almadı.”

“Kumandan böyle olur”
Sami Yanardağ, komutanı Fevzi 
Bey tarafından bir göreve gönderilir. 
Döndüğünde, Fevzi Bey’in yerine 
Mustafa Kemal’in komutan olduğunu 
görür. Yanardağ o anları şöyle aktarıyor: 
“ ‘Efendim ben Fevzi Bey’in emir subayı 
olarak bulunuyordum. Vazifeden şimdi 
geldim, ne emredersiniz’ dedim. ‘Kalınız’ 
dedi. Kaldım. Biraz sonra Zeki Doğan, 
Tayfur köyünden geldi. O gece bir taarruz 
tertipledi. Kıtalar 60 kilometre yürüyüş 
yapmıştı. Yorgundu. Yorgunluğundan 
bahsettiler. Atatürk; ‘Burada geçireceğimiz 
her an, bizim zararımızadır düşmanın 
kârınadır. Onun için derhal taarruz 
edeceksiniz’ dedi ve taarruz emrini 
verdi. Ve düşman da hiç böyle bir şey 
beklemiyordu. Geceleyin bir baskın 
halinde taarruz edildi. İlk seferde daha 2 
bin düşman esir alındı.  Ve düşman geriye 
çekildi, toplarının himayesi altına girdi. 
O gece taarruzu Mustafa Kemal Bey 
yaptı. Sabaha doğru çadırına geldi biraz 
dinlenmek için. Zaten Çanakkale’de uyku 
denilen şey yoktu. Ancak üç dört saatlik 
dinlenmeler vardı. Sabahleyin kalktı. 
Çadırının önüne bir masa konulmuştu. 
Orada sabah kahvaltısı yapacak ama 
kafasında mütemadiyen bir şey dönüyordu. 
O da; Conkbayırı ateşler içinde yanıyordu. 
Oraya bir an önce yetişmek istiyordu. 
Beni çağırdı: ‘Yanına altı tane atlı al. 
Derhal cenup grubu istikametine git. 
Oradan gelmekte olan piyade alayını 
al, Conkbayırı’nda Kurtdere var oraya 
getir. Yarın ben geliyorum, emre imtisal 
edin’ dedi. Gidiyordum; ‘Dur, yolu biliyor 
musun?” dedi. ‘Bilmiyorum cenup 
grubu istikametine giderim’ dedim. ‘Çok 
dolaşırsın’ dedi. ‘Köyden ata bindirilmiş bir 

kılavuz al, o sizi daha kestirme götürür’ 
dedi. Kumandan böyle olur, yalnız emir 
vermekle değil aynı zamanda yapılma 
kolaylıklarını da gösterir.” **

Türk ordusunun çiçekleri
Sami Yanardağ’ın anısından 
aktarabildiğimiz cümleler bunlar. Ancak 
tavsiyemiz TRT Arşiv Dairesi’nin web 
sitesinden programı izlemeniz. Çünkü 
Sami Bey’in vurgularında, duruşunda, 
anlatışındaki etkiyi buraya aktarmamız 
imkânsız. Tıpkı “Çanakkale İçinde Aynalı 
Çarşı” türküsünü dinlerken hissettiklerimizi 

aktaramayacağımız gibi. “Hey Onbeşli” 
türküsünde, o incecik fidanları 
hatırlamanın içimizde yarattığı sızıyı ifade 
edemeyeceğimiz gibi. Bu öyle bir sızı 
ki, bırakın bizi İngiliz General Aspinall-
Oglander’i bile etkilemiş ve “Gelibolu’daki 
kanlı muharebeler, Türk ordusunun çiçeğini 
bitirmiştir” demiştir.  O çiçeklerin o gün bu 
gündür hiç bitmeyeceğini İngiliz General 
nereden bilsin?
Henüz lise çağındaki bu gençlerin 
Padişahın emriyle Harbiye Nezareti’nin 
çağrısı üzerine harbe gitmeleri ve çoğunun 
geri dönmemesi pek çok okulun bir sonraki 
sene mezun verememesine yol açmış. 
Onlar da, üniversiteli ağabeyleri gibi, adeta 
yarışırcasına cepheye koşmuş ancak pek 
çoğu, bir daha mekteplerine dönememiş. 
Atatürk daha sonra; “Biz Çanakkale’de bir 
darülfünun (üniversite) gömdük” demiştir.   
Vatanın imanla, inançla, gerektiğinde 
süngüyle, canla, kanla korunduğu, 
“Çanakkale Geçilmez” in yedi düvele 
ezberletildiği bir destandır Çanakkale. 
Gece nöbetinde matarasına doldurduğu 
dere suyunun kıpkırmızı kan olduğunu 
anlayan askerin ve “Mehmed’in düşmanı 
boğduğu sele,/Mübarek kanını kattığı 
yerdir.” ***

Yanık sesli asker
Biri olmadan diğerini anlayamayacağımız 
pek çok ayrıntıyla örülü Çanakkale 
Savaşları… Büyük fotoğrafı görebilmek, 
hele de bugünden, durduğumuz yerden 
o zamanı değerlendirebilmek bir maharet 
istiyor. Dahası, kirlenmemiş bir yürekle 
bakmak gerekiyor. İşte o zaman Seyit 
Onbaşı’nın insanüstü bir güçle o mermiyi 
nasıl kaldırdığını, o merminin İngiliz zırhlısı 
Ocean’ı nasıl ağır yaraladığını, Nusrat’ın 
bıraktığı mayınlara çarpan geminin nasıl 
sulara gömüldüğünü anlayabiliriz. Üstelik 
savaşın seyrini değiştiren pek çok olaydan 
yalnızca biri bu. İşte o zaman Çanakkale 

Vatanın imanla, inançla, 
gerektiğinde süngüyle, canla, 
kanla korunduğu, “Çanakkale 
Geçilmez” in yedi düvele 
ezberletildiği bir destandır 
Çanakkale. Biri olmadan 
diğerini anlayamayacağımız 
pek çok ayrıntıyla örülüdür 
Çanakkale Savaşları…
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Savaşı hakkında söylenen meselleri anlar, 
o destanı yazanları tam yüreğimizin içinde 
duyumsarız. 
“Bomba sırtı vakasını anlatmadan 
geçemeyeceğim. Siperler arasında mesafe 
sekiz metre, yani ölüm muhakkak… Birinci 
siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına kâmilen 
düşüyor. İkincidekiler onların yerine geçiyor. 
Fakat ne kadar gıpta edilecek bir itidal ve 
tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 
üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak 
bir korku ve endişe göstermiyor, sarsılmak 
yok. Okuma bilenlerin ellerinde Kur’an-ı 
Kerim, cennete gitmeye hazırlanıyorlar. 
Bilmeyenler Kelime-i Şehadet getirerek 
yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini 
gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldi. 
Emin olmalısınız ki, Çanakkale Savaşları’nı 
kazandıran bu yüksek ruhtur.” Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, kendisinin de dâhil olduğu o 
yüksek ruhu bu cümlelerle tanımlıyor. 
Seddülbahir’e çıkan düşmanı fevkalade 
bir cesaret ve kahramanlıkla yenen Bigalı 
Mehmed Çavuş’un anlatımını ise şu sözlerle 
aktarıyor: “Ben mangamla nöbette idim. 
Düşman gemileri sahili şiddetle bombardıman 
ettikten sonra çıkarma yapmaya başladılar. 
Bu sırada gizlendiğimiz yerden çıkarak yere 
yattık ve düşmana ateşe başladık. Düşman 
da yere yatarak bize ateş ediyordu. 
Birbirimize çok yakındık. Bir ara tüfeğimin 
mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan 

tüfeğimi attım. Bunu gören bir düşman 
neferi ayağa kalkarak bana ateş etmeye 
başladı. Hemen istihkâm küreğini çekerek 
üzerine atıldım. Kaç kişiyi vurduğumu 
hatırlamıyorum. Gözümü açtığım zaman 
kendimi sıhhiye çadırında buldum.” 

Arkadaşımızı vurdunuz
Birbirine birkaç adım mesafedeki 
siperlerden kurşun sıkan askerler ve 
onlar hakkında anlatılan sayısız hikâye… 
Bir tanesi, bir tanesi daha, o kurşunlar 
gibi yüreğimize saplanır ansızın: Bu kez 
anlatan karşıdan, Anzaklardan bir askerdir.  
Ateş kesilip de gece olunca yanık sesli bir 

Mustafa Kemal; “Vatan ve 
namus görevini tamamen 
yerine getirmek için bir adım 
bile geri gitmek yok” emrini 
vermişti. Geri gitmediler, 
aksine ateşe ve ölüme 
aldırmadan düşmanın üzerine 
yürüdüler. Geçit vermediler. 
Savaşın ve ülkemizin kaderini 
değiştirdiler. Ruhları şad 
olsun…

*Çanakkale Şehitlerine-Mehmet Akif Ersoy
** Atatürk’ten Anılar Programı - www.trtarsiv.com
*** Bir Yolcuya - Necmettin Halil Onan 

Çanakkale Savaşı’ndaki 15’lilerden biri. 13 yaşındaki 
bu çocuk cephede gönüllü bombacılık yapıyordu.

Gazi Mustafa Kemal’in 
Çanakkale Savaşlarıyla 
özdeşleşmiş bu fotoğrafını, 
Conkbayırı’nda Binbaşı 
Mehmet Alganer çekmiş.
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İÇ ACITAN KAYIPLAR
1914 - 1916 tarihleri 
arasında verilen zayiata 
bakıldığında acı bir tablo 
ortaya çıkıyor.

Kaynak: Gn. Kur. ATASE Bşk.lığı

Kaynak: Güven, C. (2016). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ÇANAKKALE 
ONLARA DA ACI 
VERDİ
İngiliz ve Fransız 
ordularının kayıpları da 
yabana atılmamalı…

ÇANAKKALE’NİN ŞAŞIRTAN DETAYLARI

Çanakkale muharebesinin en büyük zararı insan kaynağına olan tesiridir. Ancak şu kesin ki, bizim 
kayıplarımız ve tahribatımız kadar bize karşı mücadele eden milletler de büyük kayıp verdi. 

Türkiye

Türk Ordusu

İngiltere

İngiliz Ordusu

Fransa

Fransız Ordusu

Gelibolu

Türk’ün güzel türküler söylediğini anlatır 
torununa. Ne dediğini anlamasalar da, o 
türküleri dinlemek, savaş yanığı ruhlarına 
iyi gelir. Bir gece ses duyulmaz… Sonraki 
gece… Bir sonraki gece… Merak edip, 
Türkçe bilen arkadaşlarına yazdırdıkları 
notu sipere taşla fırlatırlar. Taşa bağlanarak 
gelen yanıt şudur: “O arkadaşımızı 
vurdunuz.” 
Çanakkale, savaşın içinde insan 

olabilmenin, insan kalabilmenin destanıdır 
aynı zamanda. Kilometrelerce uzaktan 
gelip, bizim topraklarımızda şehit düşenleri 
de sahipleniştir.  “…Burada, dost bir 
vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn 
içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle 
yan yana koyun koyunasınız. Uzak 
diyarlardan evlatlarını harbe gönderen 
analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. 
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur 

içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar 
bu topraklarda canlarını verdikten sonra, 
artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu 
sözleri çok uzaklarda yankı bulmuştur. 
Torunları yıllardır, vatanımızın bağrında 
dedelerimizle koyun koyuna uyuyan 
dedelerini ziyarete gelir. 

310
BİN
KİŞİ

460
BİN
KİŞİ

79
BİN
KİŞİ

Çanakkale, 
savaşın içinde 
insan olabilmenin, 
insan kalabilmenin 
destanıdır 
aynı zamanda. 
Kilometrelerce 
uzaktan gelip, bizim 
topraklarımızda 
şehit düşenleri de 
sahipleniştir. 

57
bin 

şehit

32
bin 

yaralı

15
bin 
ölü

43
bin 
ölü

72
bin 

yaralı

208
bin 

kayıp

Savaşa katılan asker sayısı Savaşa katılan asker sayısı Savaşa katılan asker sayısı
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GÖĞSÜME MADALYA TAKTILAR
  

  Sonra da yalnız Türklere has olan koyu bir tevazuu ile:
- İşte bu kadar, dedi. Muradına erdin mi? Bunu yazacak ne var sankim?
- Seyit sana madalya filan verdiler mi?
- Bir gün beni çağırdılar, bunu sana Alman generali gönderdi dediler. Göğsüme bir madalya taktılar.
- Resmini o gün mü çektiler?
- Çocuk musun efendi be, o gürültüde yanımıza resimci mi sokulabilirdi? Bir hafta sonra paşalarla 
beraber bizim tabyaya bir resim zabiti geldi de o çekti.
- Sana verdiler mi?
- Resim çekildikten bir hafta kadar sonra bir gün beni kumandan çağırdı. ‘Bak Seyit’, dedi. ‘Al bu 
senindir’. Bir de ne göreyim? Bir ufak kitap. Ta başta benim resmim. Hırslandım. Resmim başa 
konacak adam mıyım ben? Bir de içini açtım, daha birçokları var. Onları görünce ferahladım amma 
benim resmim başta diye bir türlü ısınamadım. O kitap da sonra kayboldu.

Kaynak: Tarihin Akışını Değiştiren 
Savaş Çanakkale 1915 kitabı

“Vatanın imanla, inançla, 
gerektiğinde süngüyle, canla, 
kanla korunduğu, Çanakkale 
Geçilmez’in yedi düvele 
ezberletildiği bir destandır 
Çanakkale. Gece nöbetinde 
matarasına doldurduğu 
dere suyunun kıpkırmızı kan 
olduğunu anlayan askerin ve 
“Mehmed’in düşmanı boğduğu 
sele / Mübarek kanını kattığı 
yerdir.”

Çanakkale Savaşı’nda Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve cephe de savaşan 
askerlerin bu fotoğrafını da Binbaşı 
Mehmet Alganer çekmiş.

Sırtına mermiyi yüklenip savaşın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı olayını 
bilmeyen yok. Kahraman Seyit kendisiyle röportaj yapan gazeteciye olayı 
anlatıyor. Gazeteci röportajın son bölümününde onun mütevazılığından dem 
vuruyor:



34    TRT VİZYON TRT VİZYON   35    

KAPAK Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Oyun Değil! 
Siber Zorbalık!
Dijital oyunlara sızan siber zorbalık çocuklarımız için ciddi bir tehlike. Siber zorbalıkla 
nasıl mücadele edilmeli, ailelere ve kurumlara düşen görevler neler uzmanlara sorduk.
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Anne babalar, uzun bir 
süredir özellikle büyükşehir 
sokaklarının tehlikelerle 
dolu olduğunu düşünüyor. 
Medyaya yansıyan çocuk 
istismarı ve çocuğa yönelik 

şiddet haberleri bu düşüncenin en önemli 
nedenlerinden biri sadece. Ebeveynlerin 
belki de aşırı korumacı tutumu sebebiyle 
çocuklar artık sokağa rahatlıkla çıkamıyor. 
Bu sebeple evlere hapsolan çocukların cep 
telefonu, tablet veya bilgisayar vasıtasıyla 
tüm dünyaya açık hale gelmeleri, çoğu 
anne baba için bir sorun teşkil etmiyordu. 
Tâ ki “Mavi Balina - Whale Blue” ortaya 
çıkana kadar. Ailelerin ve çocukların 
kâbusu haline gelen, intihar oyunu olarak 
bilinen ve yaşanan birçok intihar vakası 
ile ilişkilendirilen “Mavi Balina - Whale 
Blue” nedir / ne değildir tam olarak 
anlaşılamamışken “Mariam” ve diğer 
benzerleri girdi hayatımıza. Dünyanın pek 
çok ülkesinde yasaklanan ve zararlarına 
karşı devletlerin önlem almak için 
çalıştığı bu oyunlar tüm çabalara rağmen 
yaygınlaşmaya devam ediyor. Peki ama 
neden ve nasıl?

Duygu manipülasyonu
Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz 

Mavi Balina 
ile başlayalım 
söze. Oyunun 
resmi bir 
internet adresi 
ve yasal satışı 
olmadığını, 
sosyal medya 
organları 
üzerinden bir 

yöneticinin gönderdiği kişiye özel linkler 
aracılığı ile oynanabildiğini belirtelim 
öncelikle. 
Ardından Sosyal Medya Uzmanı Deniz 
Unay’ın görüşünü alalım. “Mavi Balina 
ve türevleri aslında bir oyun değil, siber 
zorbalık” diyerek sözlerine başlan Unay 
“Bu siber zorbalık önce gönderdiği bir linkle 
çocuğun bilgisayarını, cep telefonunu ya da 
tabletini ele geçiriyor, oradaki bütün kişisel 
bilgilere ulaşıyor. Kişinin özel fotoğrafları, 
kimlik bilgileri, malindeki yazışmalara kadar 
her şey var bunun içerisinde. Sonrasında 
çocuğa bazı emirler gitmeye başlıyor. 
50 görev, her gün bir tanesi olmak üzere 
veriliyor. İlk görev mesela ‘bir kağıda mavi 
balina çiz gönder’ gibi oluyor. Bu süre 
zarfında çocuktan bazı müzikleri dinlemesi, 

bazı filmleri izlemesi isteniyor. Bu müzik 
ve filmlerle çocuğun duyguları manipüle 
edilerek subliminal mesajlar, olumsuz 
tepkiler çocuğa yerleştirilmeye başlanıyor. 
Gece 4.20’de kalk şu filmi izle gibi 
talimatlar var hatta Facebook’ta kurulan 4’ü 
20 geçe grubuna 250 binden fazla insan 
katıldı ve o saatte “evet buradayız” dediler.” 
diyerek özetliyor durumu. 

Bu tarz oyunlar artacak
Bu tarz oyunların, teknik olarak kaynağı 
bulunamadığı için engellenemediğine 
dikkat çeken Deniz Unay’a öyle ise ne 
yapılmalı diye soruyoruz?
“İnternetin deep web dediğimiz karanlık 
dünyasından gelen bu oyunlarla teknik 
açıdan baş etmek çok zor. Tüm dünya 
bundan muzdarip. Maalesef bu tarz 
oyunların sayısı ve türevi artmaya devam 
edecek. Çocuklarımızın özellikle sosyal 
medyada kurdukları arkadaşlıklara, 
bilgisayarda vakit geçirdiği unsurlara çok 
dikkat etmemiz gerekiyor. Evlatlarımızın 
15-16 yaşından önce sosyal medya 

hesabı açmalarına izin vermeyelim. 9. sınıfa 
gelmeden önce çocuklarımıza akıllı telefon 
almayalım. Kişilik gelişimleri belli bir noktaya 
ulaştıktan sonra bu imkânları çocuklarımıza 
sağlarsak daha güzel olur. ” 

Farkındalık oluşturmalıyız
Milli Eğitim Bakanlığının projesi çerçevesinde 
dört yıldır okulları gezerek seminerler 
veren Unay, sadece 2018 yılında 100 
binin üzerinde öğretmen, öğrenci ve veliye 
ulaşmış. Seminerlerinde verdiği mesajı şöyle 
özetliyor: “Okullara gittiğimizde görüyoruz 
ki çocukların yüzde 90’nı bu oyunlardan 
haberdar. Hem basın çok ilgi gösterdi hem 
çocuklar arasında çok yaygınlaştı hem de 
çocukların sevdiği youtuberlar “bu oyunlar 
çok tehlikeli dikkat edin” şeklinde videolar 
yayınladılar. Bu videoların çok olumlu 
etkileri oldu. Biz çocuklara ‘bu oyunları 
oynamayın, çok tehlikeli’ demiyoruz, bu 
zaten onların bildiği bir şey. Bir arkadaşınız 
oynuyorsa davranış modeliniz ne olmalı? 
sorusundan yola çıkarak çocuklara 
farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Çocuk 
Mavi Balina oynayan birine acil bir şekilde 
müdahale etmesi gerektiğini hissetmeli. 
‘Arkadaşımı vazgeçirmeliyim, sokağa 
çıkarıp onunla daha fazla vakit geçirmeliyim, 
gücüm yetmiyorsa ailesine, öğretmenine 
haber vermeliyim ve bunu acil bir şekilde 
yapmalıyım’ farkındalığını kazandırmaya 
çalışıyoruz. Bunu başarırsak o çocuğun 
önüne 100 tane Mavi Balina türevi oyun 
da gelse hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. 
Okullarımızda, bu oyunları oynayan 
arkadaşlarına müdahale ederek belki de 
onların hayatlarını kurtaran çocuklarımız var.” 

Çocuklarımıza farkındalık eğitimi

Ziya Selçuk 
Milli Eğitim Bakanı
 
Dijital dünyanın tüketimi artırmak için 
çocukların bazı duygularının kötüye kullanımı 
söz konusu. Biz buna bir bıçak gibi yaklaşıp, 
‘kötüye kullanırsanız kötü, iyiye kullanırsanız 

iyi olur’ demek durumundayız. Yani dijital dünyadan uzaklaştırmak gibi bir derdimiz yok 
çocukları, bu yanlış olur. Eğitim sadece sınıfta olmaz, aile terbiyesi, sokak, akran grubu 
ve sosyal medya çocukların eğitimini bütünsel olarak etkiler. Milli Eğitim Bakanlığının 
da problemleri çözme, gereğini yapmakla ilgili sorumluluğu var. Bu sebeple 5-12 
yaş arasındaki çocukların online faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek riskler konusunda 
eğitimler veriyoruz. Bu farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde risk yönetimi 
yaklaşımını benimsiyoruz. Mesela, teknoloji bağımlısı bir grup varsa, bütün herkese 
teknoloji bağımlılığıyla ilgili tüm içeriği vermek yerine sadece risk grubuna yönelik 
olarak spesifik çalışmayı tercih ediyoruz.

Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Zararlı dijital oyunlara karşı 
“farkındalık” oluşturması, 
onlarla mücadelenin ilk 
ayağı olarak görülüyor. 
Bu çerçevede okullarda 
eğitimler verilerek 
eğitimciler, aileler ve 
çocukların bilinçlendirilmesi 
hedefleniyor.  

Sosyal Medya Uzmanı 
Deniz Unay
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Sosyal bir deney mi yapılıyor?
Oyunun yaratıcısı olarak lanse edilen 
21 yaşındaki Rus vatandaşı Philipp 
Budeikin’in tutuklandığını ve mahkemede 
kendini ‘dünyayı biyolojik atıklar 
temizlediğini’ söyleyerek savunduğunu 
hatırlattığımız Unay, Budeikin’in sadece 

oyun yöneticilerinden biri olduğu 
görüşünde: “Yakalanan Rus genç sadece 
bu hesabın yöneticilerinden biri. Onun 
arkasında da muhtemelen sapkın ve ne 
olduğu belirsiz bazı gruplar var. Belki de 
çocukları ve gençleri hedef alarak olumsuz 
bir sosyal deney yapıyor birileri, belki de 
başka bir tehlikenin parçası bu…”

Mariam: korku filmi gibi
Mavi Balina’nın ardından “Mariam” oyunu 
geldi gündeme. Oyunda Mariam isimli genç 
bir kız kayboluyor ve evine dönebilmek 
için oyunu oynayan kişiden yardım istiyor, 
böylelikle oyun başlıyor. Oyun Türkçe 
oynanabiliyor. Mariam içinde oyuncuya 
şahsi sorular sorulabiliyor bu sorulara 
cevap verilmezse bir sonraki bölüme 
geçilemiyor. Yine Mariam’da da oyuncunun 
hesapları ele geçiriliyor, kişisel bilgilerine 
erişiliyor, telefonundaki çeşitli uygulamalara 
erişilebiliyor, bu da kişinin mahremiyetini 
tehlikeye sokuyor. Bu oyunun bir linki, 
indirilebildiği bir adresi var bu yüzden 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ailelere 8 önerisi:

1- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerikli 
sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu 
filtrelerin açık olmasına dikkat edin.
2- Tanımadığınız kişilerden ve özellikle Japonya (+81), Kolombiya (+52) ve Meksika (+57) 
ülkelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etmeyin. Çocuklarınızı bu mesajlar hakkında 
bilgilendirin.
3- Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Sık kullanılan sosyal medya 
platformlarında tanımadıkları kişiler ve anonim hesaplar ile iletişimde olmasını engelleyin.
4- Çocuklarınızın kullandığı internet erişimi olan tüm cihazlarınızda ebeveyn koruması 
kullanın gezinme geçmişini saklayarak periyodik olarak kontrol edin.
5- Çocuklarınız internette yaptığı aramalar sonucunda birçok zararlı içerik ile 
karşılaşabilirler. Daima kontrollü bir internet gezintisi hedefleyin.
6- Daima lisanslı ve güvenilir kaynaklardan internet erişimi sağlayın. Sosyal medyada 
karşılaştığınız reklam bağlantılarına tıklarken dikkat edin.
7- Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerini geri çevirin. Çocuklarınızın internet 
ortamında oynadığı oyunlardaki arkadaşlık edinimlerini kontrol edin.
8- Özellikle bu şekilde ortaya çıkan siber zorbalıklarda insan faktörü çok önemlidir. 
Asılsız haberlerle insanları suistimal etmeyin. Kaynağını bilmediğini haberleri paylaşarak 
meşrulaşmasına destek olmayın.

Uzmanlar ebeveynlere, 
dijital oyunları çocuklarıyla 
birlikte seçmelerini hatta 
onlarla birlikte oynamalarını 
öneriyor. Ailelerin çocukların 
sosyal medya hesaplarını 
da onları rahatsız etmeden 
takip etmesi gerektiğinin 
altını çiziyorlar.
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kontrolü daha kolay. Birçok ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de Mariam yasaklandı. 
Fakat farklı yollar kullanarak oyuna giren 
ve oyunu oynarken çektiği videoları 
Youtube’da paylaşanlar hala var maalesef. 

Kulaktan kulağa yayılan hikâyeler 
de tehlikeli olabilir
Bazı dijital korku karakterlerinin ise varlığı 
son zamanlarda tam bir muamma haline 
geldi. Ailelerin sanal ortamda kulaktan 
kulağa uyarı maksatlı yaydığı ancak 
gerçekliğine dair bir kanıt bulunmayan 
bazı sözde dijital oyunlar Mavi Balina’ya 
benzetildiği ve gençleri intihara sürüklediği 
iddiaları sebebiyle büyük bir korku 
atmosferine sebep oldu. ‘Dediklerimi 
yapmazsan gece gelirim’ şeklinde çocukları 
tehdit eden ve çocukların kendilerine 
zarar vermesini emreden, şiddet içerikli 
videoların paylaşıldığına dair haberler 
özellikle whatsapp üzerinden aileler 
tarafından son derece hızla yayıldı. Bunun 
bir örneği Japon heykeltıraş Keisuke 
Aiso’nın yaptığı patlak gözlü, soluk benizli, 
korkunç ifadeli ‘Kuş Kadın’ heykelinin 
söylentilerle sözde bir dijital korku 
figürüne dönüşmesi. Biraz da ailelerin 
sorgulamadan bu korku dalgasını kendi 
aralarında yayarak büyüttüğü söyleniyor. 
Bu gelişmeler üzerine Heykeltıraş Aiso ise 
suçluluk hissettiğini açıklayarak heykeli 
parçaladı. 

Medya Balonu mu?
Bu korkutucu haberlerin ailelerden daha 
fazla basının etkisiyle yayıldığı da iddialar 
arasında. 
Arjantin’de 12 yaşındaki bir kız çocuğun 
Whatsapp üzerinden yayılan oyunun 
etkisiyle intihar ettiği iddiası uluslararası 
basında hızla yayıldı. Tüm dünyada 
yetkililer tarafından Japonya, Kolombiya 
ve Meksika’dan gelen mesaj isteklerinin 
kabul edilmemesi gerektiği yönünde 
uyarılar yapıldı. Korkunç görsellerin ve 
videoların YouTube’a sızdığı, çocuklar 
çizgi film izlerken birden karşılarına 
aniden bu korkunç karakterlerin çıktığı 
ve onları korkuttuğu haberleri tüm 
dünyaya yayıldı ve aileleri dehşete 
düşürdü. Bunun üzerine Youtube bunları 
yalanladı ve bu tür görüntülerin ya da 
videoların platformlarında bulunmasına 
izin verilmeyeceği yönünde bir açıklama 
yayınladı.  
Durum bu noktada iyice kafa karıştıran bir 
hale geldi. Adı geçen bazı karakterlerin ve 

oyunların çok tehlikeli olduğu görüşünün 
aksine bunların gerçekte var olmadığı ve 
medyanın “balonu” olduğunu savunan bir 
görüş ortaya çıktı. 
Samaritans ve NSPCC adlı yardım 
kuruluşları, bu tür oyunlarla İngiltere’de 
zarar gören kimsenin olmadığını, “çocukları 
kendilerine zarar vermeyi düşünmeye sevk 
edebileceği” için bu haberlerin daha riskli 
olabileceğini savundu. İnternet Güvenliği 
Merkezi medyayı “sahte haber” yaymakla 
suçlarken Çocuklara Yardım Örgütü 
NSPCC “Bizi arayan medya mensuplarının 
sayısı, çocukları için endişelenen ailelerin 
sayısından fazla” açıklamasında bulundu.

Ne mümkün ne değil 
kestirilemiyor
Bilişim Uzmanı Salih Cenap Baydar kâbus 

gibi nam salan 
bazı dijital 
oyunların 
aslında var 
bile olmadığı 
görüşünde.  
“Tüm dünya 
bu tuzağa 
düştü” diyen 
Baydar 

“Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Mühendisler 
bile neyin yapılabilir neyin yapılamaz 
olduğunu ayırt etmekte zorlanıyorlar. 
Teknoloji herşeyi mümkün kılabilirmiş gibi 
geliyor insanlara. Çoğu kimse bir tehlike, 
bir tehditle ilgili uyarıldığını düşündüğünde 
iyi niyetle sevdikleriyle bu tür oyunlarla ilgili 
mesajları paylaşıyor. Böylelikle gereksiz bir 
paniğe sebep oluyorlar. Gerçekten böyle 
bir tehlike varmış gibi ürküyorlar. Whatsapp 
gruplarında bu tarz mesajlar çok dolaşıyor. 
Gerçekliği olmayan, internet trollerinin belki 
de organize odakların yaydığı, insanlara 
sürekli büyük bir tehdit altında yaşadıklarını 
hissettirip onları tedirgin etmeye yönelik 
mesajlar yayılıveriyor. Bilemiyorum belki de 
psikolojik bir savaşın bir parçasıdır bu ama 
bu tuzağa düşüyoruz.” görüşünde. 

Teyit mekanizmaları çalıştırılmadı
Peki ama kim, niye? diye soruyoruz “Bir 

Var gücümüzle çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Fatih Sayan

Çocuklarımızı Mavi Balina ve benzeri 
oyunların tehlikelerine karşı korumak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Oyun kılıfıyla kültürel 
kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef 

alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler 
düşüyor. Çocuğunuzun yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları 
ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun. Çocuğunuzun internete 
erişiminin, aileyle ortaklaşa kullanılan bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın. 
Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik aletlerde ebeveyn koruma sisteminin açık 
olduğundan emin olun. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. 
Çocuğunuzla internet dünyasını birlikte keşfederek, ona rol model ve rehber olun. 
Mahremiyet bilinci oluşturun, çocuklarınıza gerçek hayatta olduğu gibi internette 
de tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması gerektiği bilincini verin. İnternette yayılan 
yeni akımları takip ederek, http://www.guvenliweb.org.tr/ ve http://guvenlioyna.org.tr/ 
internet sitelerinden dijital oyunlardaki ve sanal ortamdaki tehlikelerine karşı bilgi edinin. 
Çocuğunuzun davranışlarını yakından gözlemleyin. Eğer çocuğunuzun Mavi Balina 
oyununu oynadığını fark ederseniz, elektronik aletlerden uzak kalmasını sağlayarak 
uzmanlardan destek alın.

Aile ve çocuk profilleri 
etkin hale getirilerek 
internet daha güvenilir 
hale getirilebiliyor. İnternet 
adresi ve yasal satışı 
olmayan oyunlar teknik 
olarak engellenemediği 
için ailelerin çocuklarının 
oynadıkları oyunları sürekli 
takip etmeleri gerekiyor.

Bilişim Uzmanı 
Salih Cenap Baydar



iyi niyetli bir de kötü niyetli senaryo var” 
diyor ve ekliyor Salih Cenap Baydar: 
“Kötü niyetli senaryo; birileri toplumun 
huzurunu kaçırmak için yapıyor. Bana 
daha çok muhtemel gelen diğer senaryo 
ise trol dediğim tipte birilerinin bu hikâyeyi 
uydurarak internete salmış olması. Bu 
tipler yaptıkları ile kitleleri öyle ya da böyle 
etkilemekten garip bir zevk alıyorlar. Bunun 
örnekleri çok fazla var sanal dünyada 
ama bu patlak gözlü, soluk benizli figür 
çok tuttu çünkü gerçekten ürkütücü bir 
karakter. İnsanlar çocuklarını koruma 
içgüdüsüyle hareket ettikleri için hemen 
yaydılar ve bir anda büyüdü mesele. Tüm 
dünyada teyit mekanizmaları doğru düzgün 
çalıştırılmadığı için durum bu hale geldi.” 

Unay’a göre hepsi gerçek!
Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay ise 
tam tersini düşünüyor. Teknik olarak çok 
kısa bir sürede milyonlarca sahte hesap 
açılabileceğini, whatsapp dan doğrulama 
kodları alabilecek sahte numaraların 
olduğunu anlatan Unay “Bu numaralar 
doğuyor ve ölüyorlar, kendini imha ediyor, 
o yüzden izini süremiyorsunuz. Türkiye’de 
telefon numaralarının kaçla başladığı belli. 
Hazırlanacak bir yazılımla belli bir numara 
aralığı girilerek o numaralardan kaç kişinin 
whatsapp kullandığını tespit etmek çok 
kolay. Ortaya çıkan listeden ister seçerek 
ister rast gele numara belirleyerek mesaj 
gönderebilirsiniz. Mesajlara geri dönme 
oranı dünyada yaklaşık binde 3’tür. Reklam 
sms’lerine bile insanların geri dönüş 
oranları binde 3 civarındadır. Bu karşı 

konulamaz bir istatistik, insanlar mutlaka 
geri dönüyorlar. Çocuklar daha çabuk 
tuzağa düşüyor. Bu teknik olarak mümkün. 
Ülkemizde bu tarz vakalar var, benim de 
gördüğüm görüştüğüm çocuklar var. Bu 
masum bir iş değil, masumlaştırılacak bir iş 
hiç değil” şeklinde konuşuyor.

Biz ne yapabiliriz?
Tehlikeli dijital oyunlar gerçek mi yalan mı? 

Bunun yerine 
başka şeyler 
konuşmamız 
gerektiğini 
düşünen 
Bilişim Uzmanı 
Özgür Ekinci 
ise “Sonuç 
olarak benzer 
zararlı 

içeriklerin maalesef hiç bitmeyeceğini 
kabul ederek, kendimize bir güvenli bölge 
oluşturmalıyız” diyor ve devam ediyor: 
“Devletler, platform sahipleri ya da güvenlik 
yazılımları ne yaparlarsa yapsınlar bizim 
yapmamız gereken en önemli konu 
çocuklarımızla konuşmak, iletişimde 
kalmak, dinlemek ve anlamak. Bazı 
oyunları yaygınlaştırmak için reklamları 
ve tanıtımları kullanıyorlar, bunlar için de 
önlem alabiliriz. Mesela çocuklarımızın 
cihazlarında reklam engelleyici kullanmamız 
bir nebze olsun güvenlik sağlar. Ek olarak 
Youtube’da ki tanıtımlar da tehlikeye kapı 
açıyor. Belirli kanalların dışında Youtube’da 
da kanal ve tanıtım kısıtlamasına gitmek 
bizi benzer zararlı içeriklerden koruyabilir. 

Çocuklarımıza birer akıllı telefon, tablet 
veya PC vermek onların her istediğini 
özgürce yapabilecekleri anlamına 
gelmemeli ve bunu bilmeliler. Bu sayede 
onlarda da bir otokontrol başlamalı. Fakat 
bunu algılayamayacak sorumluluğu fark 
edemeyecek çocuklarımız da olacaktır, 
o zaman da iş bizlere düşüyor. Düzenli 
olarak cihazları ve internet paylaşımlarını, 
kullanımlarını kontrol etmeliyiz.

Oyun değil Virüs
Aksi durumda günümüz yazılım 
teknolojileri artık bu gibi içerikleri çok daha 
kolay üretilebilir ve erişilebilir kılıyor. Bunu 
engelleyemeyiz. Bir uygulamanın reklamı 
ya da tanıtımı o kadar hızlı yayılabilir ki, 
resmi otoriteler tarafından engellenene 
kadar çok geniş kitlelere yayılabilir. 
Korkutucu karakterlerle bir gün iletişimde 
kalan bir çocuk günlerce korku dolu rüyalar 
görebilir. Bunun telafisi yoktur ki, artık o 
çocuğun hatıralarına sirayet etmiştir virüs. 
Onarmak için çok uğraşmamız gerekecek. 
Zaten amaçları da bu işte, virüslü, zararlı, 
sorunlu bireyler üretmek isteyen bir aklın 
geliştirdiği sorunlu üretimler bunlar. Biz, 
bunun gibi uygulamaların her zaman 
olabileceğini unutmayarak, çocuklarımızı 
korumalı kollamalıyız.”

Yüzyılın vebası
Gerçek şu ki çocuklar çok korktular, 
aralarında konuşarak bu korkuyu yaydılar 
ve evin içinde bile dolaşamayan, yalnız 
yatamayan, uyuyamayıp kâbus gören çok 
fazla çocuk var. Çok korktuğu için hiçbir 
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Bilişim Uzmanı 
Özgür Ekinci



şey yapamaz hale gelen çocuklar yanı 
başımızdalar. Bu noktada Ruh Sağlığı 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzman 
Klinik Psikolog Hatice Kübra Arslan’ın 
görüşüne başvuruyoruz. Bu sözde 
oyunları; şiddete karşı duyarsızlaştıran, 
kişisel verileri elde ederek şantaj yapan, 
Facebook ve diğer sosyal medya 
unsurları üzerinden çocuklara ulaşarak 
korku, merak ve heyecan duygularını 
yani adrenalini besleyen mecralar olarak 
tanımlayan Aslan, sanılanın aksine 
çocuk ve ergenlerin yanı sıra cinsiyet 
fark etmeksizin yetişkinlerin de bu 
oyunları oynadığına dikkat çekiyor. İntihar 
noktasına varmadan önce aşama aşama 
oyuncuların ruh sağlığının bozulmuş 
olduğunu vurgulayan Arslan “Örneğin 50 
tane görev var ama 50. göreve gelene 
kadar zaten kişi artık yeterince yanlış 
değer yargılarına sahip oluyor ve ruh 
sağlığı bozularak değersizlik hissi ve 
şantajın da etkisiyle intihara kadar varmış 
oluyor” diyor. 

Neden bu tarz oyunlar 
oynanıyor?
Şiddet içerikli oyunlar ve bilgisayar 
bağımlısı çocuklar ile ilgili araştırmalar 
yapan Psikolog Arslan bulgularını bizimle 
paylaşıyor: “Gördüm ki depresyon 

oranları daha yüksek oyun bağımlısı olan 
kişilerin. Bir internet kafede sürekli vakit 
geçiriyorlardı. Not ortalamaları düşmüştü. 
Toplum tarafından devamlı olarak 
‘sen şöylesin, sen böylesin’ eleştirileri 
alıyorlardı. Özgüvenleri zedelenmişti. 
Hiçbir şeye yetişemez olmuşlardı. Bu 
da kederli bir hal oluşturuyor doğal 
olarak. Sosyal anlamda izole olmaya 
başlamışlardı. Haftada 140 saat internet 
kafede oyun oynayan çocuklar olduğunu 

gördüm. Orda yatıp kalkıyordu çocuklar. 
Aile içi sıkıntılar da olabileceğini saptadım. 
İletişim problemleri yaşadıkları için, 
sadece oyunda kendilerini iyi ve değerli 
hissediyor, orada var oluyor, kabul 
görmüş hissediyorlar. Bunu kaybetmek 
istemedikleri için de o davranışları yapmış 
olabilir. Uygunsuz o görüntülere maruz 
kala kala duyarsızlaşıyorlar hatta yardım 
etme davranışı da azalıyor giderek. Empati 
yeteneği düşüyor.”

Oyunları önce ebeveyn oynamalı

Fadime YÜCEYALTIRIK 
TRT Çocuk Dijital Sorumlusu 

Tüm uyarılar, uyaranlar çocuklar için oyunun 
cazibesi yanında etkisiz kalabilir. Çocuğu zararlı 
içerik ve oyunlardan en iyi ebeveyni koruyabilir. 
Örneğin ilk bakışta bir araba yarışı oyununda 
pistte mi yarışılıyor yoksa polisten kaçan bir 

suçlu mu canlandırılıyor anlamak zor olabilir. Bu nedenle, ebeveynin, çocuğuna uygun 
oyunları seçerken araştırması ve hatta oynaması gerekir. Çocuklarının yaşına uygun, 
içeriğini inceledikleri, reklam içermeyen, kişisel bilgilere erişim izni istemeyen, yararlı 
ve eğlenceli oyunları tercih edebilir. Oyunların indirilme sayısı, puanı, açıklama ve 
yorumları da mutlaka dikkatlice incelenmelidir. Ayrıca, internetteki risk ve tehditlerden, 
zararlı oyun ve uygulamalardan haberdar olmak için güncel teknoloji haberlerini, aile fo-
rumlarını takip etmelerini öneririz. Ebeveynler, mobil oyunları yasaklamak yerine faydalı 
uygulamalar yükleyip belli bir süre sınırı koyarak, teknolojik aletlerin bilinçli kullanımına 
dair çocuğu yönlendirebilir.
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Psikolog Arslan bu sözleriyle çocukların 
neden bu tarz oyunlar oynadığının 
ipuçlarını veriyor ve ekliyor: “Korku 
filmi izlemek gibi aslında. Korkarız ama 
izlemek de isteriz, tam olarak o duygu. Bir 
taraftan tedirgin oluyor ama diğer taraftan 
merak duygumuz nedeniyle o adımı 
gerçekleştirmeden edemiyoruz gibi…”

Aileler ne yapmalı?
Aileler nasıl davranmalılar? diye soruyoruz. 
Uzman Klinik Psikolog Hatice Kübra Arslan 
önerilerini sıralıyor ardı ardına: Aileler 
çocukların sosyal medya hesaplarını 
takip etmeliler. Çocuğun ruh hali 
paylaşımlarından anlaşılabilir. Hafta sonu 
bir yemeğe gitmek aile içi paylaşım için 

yeterli değil. 
Akşam herkes 
yorgun argın 
olduğu için aile 
içinde oyunlar 
oynanamıyor, 
sohbet 
edilemiyor. 
Yarım saat 
bile olsa 

vakit ayırılması gerekiyor. Birlikte bir kitap 
okumak, eskiden oynadığımız isim - şehir 
- hayvan gibi hımbıl, beştaş gibi oyunlar 
oynamak çok önemli. Çok şahsileşti 
hayatlar, herkes odasında, hâlbuki ortak 
alan da olmalı, buna dikkat edilmesi 

gerekiyor. Direk başında bekleyerek 
değil de çocuğunuzu rahatsız etmeden 
internette hangi sitelere girdiğinin takibi 
çok önemli, kontrol ve takip hep olmalı. 
Bilgisayarda oyun oynamasın demiyoruz. 
Ama oyunlar ailelerle birlikte belirlenmeli. 
‘Hangi oyunları oynayabilirsin gel birlikte 
belirleyelim’ gibi bir yaklaşımla çocukla 
birlikte belirlenebilir. Saatlerce internette 
vakit geçirmesine izin verilmemeli, yaşa 
uygun olarak bir saat sınırı getirilmeli. 
Multiplayer oyunlarda çocuk tanımadığı 
kişilerle oyun oynuyor. Dikkatli olması 
konusunda uyarılmalı, sakıncaları 
anlatılmalı, isim, telefon adres bilgileri 
vermemesi konusunda bilinçlendirilmeli. Bu 
kişiler bir yerlere buluşmaya çağırabilir. Bu 
kimseleri tanımıyoruz ve ne yapacaklarını 
bilmiyoruz. O yüzden bu tür davetlere 
neden katılmaması gerektiği anlatılmalı. 
Sosyal anlamda çocuğun kendini var 
edebileceği alanlar oluşturmak gerekiyor. 
Çocuk bir şekilde sakıncalı oyunlara 
bulaşmış olabilir. Aileler çocuklarına “Böyle 
bir şey olmuş olabilir, hiç kızılacak bir şey 

yok, benimle paylaşırsan bununla ilgili ne 
yapacağımıza bakabiliriz, ama öbür türlü 
senin kendi içinde bunu yaşaman senin 
için de çok zor, sana da çok büyük bir 
yük olur, böyle bir durum olursa benimle 
paylaşabilirsin” gibi bir konuşma yapılabilir.

TRT önemli bir alternatif 
Çocukları zararlı oyunlardan korumak 
amacıyla TRT kamu yayıncılığının gereği 
olarak birçok alternatif sunuyor. TRT 
Çocuk, kişisel gizliliğin ve veri güvenliğinin 
sağlandığı, çocukların eğlenirken 
öğrendikleri ve aileleriyle birlikte keyifli vakit 
geçirebildikleri oyunlar geliştiriyor. Maysa 
ve Bulut, Rafadan Tayfa, İbi, Telali, Ege 
ile Gaga, Kuzucuk, Rüzgar Gülü, Elif’in 
Düşleri, Bulmaca Kulesi, Mutlu Oyuncak 
Dükkânı gibi ilgiyle takip edilen yapımlarını 
oyunlaştıran TRT Çocuk’un sadece web 
ve mobil platformlar için geliştirilen Orman 
Doktoru, Animasyon Stüdyosu, Su Altı 
Kaşifi, Bilgi Adası, Çiz Bul gibi özgün 
oyunları da büyük ilgi görüyor. Düşündüren 
ve eğlendiren macera, bulmaca, 
bilmece, yarış, hayvanlar, günlük yaşam 
ve bilgi ağırlıklı oyunlar ile çocukların 
gelişimlerine destek olunuyor. TRT 
Çocuk’un pedagoglarla birlikte geliştirilen, 
40 milyondan fazla indirilen güvenilir, 
eğlenceli, eğitici, öğretici 32 oyunu, web, 
IOS ve Android platformlarında, reklamsız 
ve ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor. 

Uzman Klinik Psikolog 
Hatice Kübra Arslan 

Korkutucu karakterlerle 
bir gün iletişimde kalan 
bir çocuk günlerce korku 
dolu rüyalar görebilir. 
Bunun telafisi yok.
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TRT Çocuk, çocukların gelişimini ve zekâ 
becerilerini geliştirirken, çizgi filmleri ve 
programlarıyla kazandırdığı alışkanlıkları, 
web ve mobil oyun uygulamaları artırarak 
sürdürecek. Çok yakın zamanda 4 yeni 
oyununu daha çocukların beğenisine 
sunacak. 

Anne babaların başvuru kaynağı
TRT Çocuk, Ebeveyn Akademisi 
blogunda “Güvenli ve yararlı mobil 
uygulama ve oyunları nasıl seçersiniz, 
çocuğunuzu zararı video içeriklerden nasıl 
korursunuz, dijital oyunlar yasaklanmalı mı 
yasaklanmamalı, ekran zamanı yönetimi, 
mahremiyet eğitimi” gibi başlıklarda 
hazırlanan makale ve uzman videolar ile 
ebeveynleri bilgilendiriyor. TRT Çocuk 
Ebeveyn Akademisi bloğuna https://
www.trtcocuk.net.tr/ebeveyn-akademisi 
adresinden ulaşılabiliyor. 
Örneğin Yrd. Doç. Dr. Billur Çakırer  
“Zararlı Oyun Yararlı Oyun Ayrımı Nasıl 
Yapılır?” başlıklı makalesinde ailelere ufuk 
açacak bilgilere yer veriyor: “Çocukları 
zararlı oyunlardan uzak tutmak için ilk 
adım iletişim kanallarını açık tutmaktır. 
Sorgulayıcı bir tutum sergileyerek oyun 
davranışlarını yargılamak ve onları 
korkutmak ya da oyundan yoksun 
bırakmakla tehdit yerine açık uçlu sorular 
sorarak (Youtube’dan hangi oyunlarla ilgili 
videolar izliyorsun? Nasıl oyunlar oynamak 
hoşuna gidiyor? Arkadaşlarının en çok 
oynadıkları oyun nasıl oynanıyor? Sence 
hangi oyunlar bazı çocuklar için tehlikeli 
olabilir gibi) hangi oyunları oynadıklarını, 
oyun oynarken neler hissettiklerini ve 
oyunların amaçlarıyla ilgili bilgi edinmeye 
çalışın. 
Bazen çocuğunuzdan bilgi almak zor 
olabilir. Böyle durumda çocuğunuzun 

akranlarıyla sosyalleştiği ortamlarda, 
arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı yaratıp 
bilgileri onlardan alabilirsiniz. Çocuğunuzun 
heyecan ve adrenalin ihtiyacını güvenlik 
önlemleri alınmış oyun ve etkinlik 
alanlarında gidermesini sağlayın (mesela 
yükseklikten keyif alan bir çocuk için 
tırmanma duvarları iyi bir alternatif olabilir). 
Çocuğunuza dijital bir oyun alındığında ilk 
olarak sizinle birlikte oynamasını sağlayın, 
merakla oyunu öğrenmek için ona sorular 
sorun. Oyunun içeriği ile ilgili düşünmesini 
destekleyin. 

Devlet seferber oldu
Tüm dünyayı etkisi altına alan bu oyunlar 
devletleri de harekete geçirdi. Ülkemizde 
de birçok kurum konu ile ilgili çalışmalar 
yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi aileleri bilgilendiren 
bir bildiri yayınladı. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ve İçİşleri Bakanlığı koordineli bir şekilde 
çocuklarımızı bu oyunların tehlikelerinden 
korumak için çalışıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı bünyesinde kurulan Sosyal 
Medya Çalışma Grubunun çalışmaları 
sonucu ‘Google Türkiye Temsilciliği’ son 
6 ayda 51 içeriğe erişim engeli getirdi, 
söz konusu zararlı içerikler silindi. 2 
kişi gözaltına alındı. Bakanlık zararlı 
dijital oyunların çocukların erişimine 
engellenmesi için Bilgi Teknoloji ve İletişim 
Kurumu’na resmi yazı ile talepte bulunuyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı ise 843 bin öğretmen, 
58 bin yönetici, 7 milyonun üzerindeki 
öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve 
teknolojinin zararları konusunda geçtiğimiz 
öğretim yılı ve bu öğretim yılında eğitimler 
düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 
faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) gelen ihbarları 
değerlendirerek zararlı oluşumlara ulaşımı 
engelliyor. Güvenli internet için altyapı 
çalışmalarını yürütüyor. BTK http://www.
guvenlinet.org/guvenli-internet-hizmeti 
adresinde daha güvenli bir internet 
kullanımı için neler yapılması gerektiğini 
anlatıyor. Zararlı dijital oyunlara ve 
çocuklara zararlı dijital içeriklere karşı 
mücadelede aralıksız sürdürülüyor. 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda 7 gün 24 saat çalışan 
siber polisler, geçen yıl ödeme sistemleri 
suçunu işleyen 3 bin 500, yasa dışı bahis 
oynayan ya da oynatan 2 bin ve bilişim 
suçlarına karışan 500 şüpheliyi, gözaltına 
aldı. 

Son söz olarak
Unutulmamalı ki televizyon, tablet ve telefon 
çocuk bakıcısı değil, hatta 3 yaşına kadar 
çocukların hiç karşılaşmamaları gereken 
elektronik aletler. Uzmanların önerileri 
gösteriyor ki anne babalar çocuklarını 
korumak istiyorlarsa onlara daha fazla vakit 
ayırmayı bilmeliler. Sorunlarıyla baş etmeyi 
bilen, iletişime açık bireyler yetiştirmek sanal 
değil gerçekten sosyal bireylerle mümkün. 
Belki de 20 yıl önceki gibi çocuklarımızla 
aile büyüklerimizi ziyarete gitmeli, dost, 
akraba ve komşularımızla tanıştırmalıyız. 
Denemeye değer, öyle değil mi?

TRT Çocuk’un 
pedagoglarla birlikte 
geliştirilen ve 40 
milyondan fazla indirilen 
güvenilir, eğlenceli, 
eğitici, öğretici 32 
oyunu; web, IOS ve 
Android platformlarında, 
reklamsız ve ücretsiz 
olarak çocuklarla 
buluşuyor. 
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TRT’DEN Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

İlkbaharın müjdecisidir Nevruz… 
Kış uykusundan uyanan doğanın 
bayramıdır… Yeni bir başlangıç, 
yeniden merhaba diyebilmenin 
mutluluğudur… Binlerce yıldır, baharı 
karşılamanın sevinciyle kutlanan 

Nevruz, tüm Türk Cumhuriyetleri’nin ortak 
bayramıdır. Büyük bir coşkuyla ve görkemli 
şölenlerle kutlanan 21 Mart Nevruz 
Bayramı TRT için daha da özel bir anlam 
ifade etmektedir. 

Türk dünyasının Avaz’ı
Bundan 10 yıl önce 21 Mart 2009’da TRT 
Avaz Türk dünyasının ortak sesi olabilmek 
amacıyla yayın hayatına başladı. Bu yıl 10. 
yaşını kutlayan TRT Avaz, yeni misyonu, 
yenilenen yüzü ile yeni yayın dönemine 
birbirinden iddialı yapımlarla başlıyor. 
Nevruz Bayramı TRT Avaz’ın 10. Yıl Galası 
ile taçlandı. TRT Avaz 10. Yıl Galası 
Azerbaycan İçtimai TV, Türkmenistan 
Yaşlık TV ortak yayını ile gerçekleşti.

Gala’ya TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İbrahim Eren, Eskişehir 
Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, 
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 
Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat 
Ambrayev, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Ömer Kocaman ve davetliler katıldı.

Rengârenk bir Nevruz
Eskişehir Anadolu Üniversitesinin ev 

TRT AVAZ’la 10 yıl
TRT Avaz 10’uncu yaşını ve Nevruz Bayramı’nı, 2019 Türk Dünyası Eğitim 
Başkenti Eskişehir’de kutladı. 



42    TRT VİZYON TRT VİZYON   43    

Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Binlerce yıldır, baharı karşılamanın 
sevinciyle kutlanan Nevruz, tüm Türk 
Cumhuriyetleri’nin ortak bayramıdır.

sahipliğinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Gala; 
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan’dan gelen 50 
dans sanatçısının sergilediği özel gösteri ile başladı. Türk Dünyası 
Dans Sanatçıları TÜRKSOY’dan Arman Ermuhammet’in sanat 
yönetmenliğini yaptığı özel bir koreografi ile Nevruz’u, uyanışı ve 
dirilişi anlattı.

Müzik şöleni
Kırgızistan’dan Salamat Sadıkova, Azerbaycan’dan Teyyüp Aslanov, 
Özbekistan’dan Nasiba Abdulleyava, Kazakistan’dan Amre, 
Türkmenistan’dan Akmuhammet Hanov seslendirdikleri şarkılarla 
muhteşem bir konsere imza attılar. Türk Halk Müziği Ustalarından 
Ümit Tokcan da gecede sahne alarak türküler seslendirdi.
Gecenin müzik direktörlüğünü TRT Ankara Radyosu Tar sanatçısı 
Murat Akcan yaptı. TRT Çok Sesli Korosu Şef Elnara Kerimova 
yönetiminde, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ise Şef Murat 
Sümer yönetiminde unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. 
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Büyük Türk Milletine armağan
Azerbaycan’ın büyük şairlerinden Ahmed 
Cevat’ın “Bismillah ve Ey Türk” şiirleri, 
ailesinin isteği ve izni ile Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu koordinatörlüğünde, 
Azerbaycan’ın ünlü kompozitörü Aygun 
Samedzade tarafından bestelendi. Ahmed 
Cevat’ın ailesi, şairin bu eserlerini Büyük 
Türk Milletine, armağan etti. Gecede 
“Bismillah ve Ey Türk” seslendirilirken 
duygusal anlar yaşandı.

10. Yıl Hizmet Ödülleri
Gecede, Türk kültürüne, tarih 
araştırmalarına ve Türk Dünyasının 
bütünleşmesine katkıda bulunanlara 10. 
Yıl Hizmet Ödülleri verildi. Bu kapsamda, 
Eskişehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Şafak Ertan Çomaklı’ya da günün anısına 
özel olarak hazırlanan Kırgızistan’ın 
dünya çapında tanınan ressamı 
Hasan Dursunkulov’un resmettiği Türk 

tamgalarından oluşan “Âlemin Kapısı” 
isimli yağlı boya tablo hediye edildi.
Türk Dünyasının bütünleşmesine katkıları 
nedeniyle Türk Konseyi adına Genel 
Sekreter Bagdat Amrayev, Türk kültürüne 
katkılarından dolayı TÜRKSOY’u temsilen 
Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş 
ve Avrasya Yazarlar Birliği adına Başkan 
Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ile Türk tarih 
araştırmalarına katkılarından dolayı Prof. 
Dr. Ahmet Taşağıl  ödül alan isimler oldu.

“Türk dünyasının birlik ruhuna 
katkı sağladı”
Programda konuşan TRT Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren 
“Tam 10 yıl önce 21 Mart 2009 yılında, 
Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan 
geniş coğrafyada büyük bir coşkuyla 
kutlanan baharın ve değişimin müjdecisi 
bir Nevruz günü, TRT Avaz yayın hayatına 
başladı. Tam 10 yıl sonra bugün yine 

TRT Avaz, bölgede büyük bir başarı 
ve sahiplenmeyle yeni yayın dönemine 
başlıyor. TRT Avaz, kısa sürede varlığı ve 
yüklendiği sorumlulukla Türk dünyasının 
birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağladı, 
birbirinden güzel programları ekrana 
getirdi” dedi. 

Yeni yayın dönemi, yepyeni 
yapımlar
Bir yıldır hazırlıkları süren TRT Avaz’ın 
yeni projelerinin lansmanı da bu gecede 
yapıldı. Türk dünyasının milli uyanış 
hareketlerinin büyük öncülerinden olan 
İsmail Gaspıralı’nın, TRT Avaz tarafından 
da benimsenen; “Dilde, fikirde, işte 
birlik” ülküsü ile hazırlanan ve yeni yayın 
döneminde ekrana gelecek olan Ötüken, 
Laleler: Kafkas İslam Ordusu, Köklerin 
izinde, Geleneksel Sporların İzinde, 
İpekyolu, Göçen Lezzetler gibi yeni 
programların tanıtımları gerçekleştirildi.   

TRT Avaz Türkler 
arasında köprüler 
kurdu

TRT Avaz 
Koordinatörü Sedat 
Sağırkaya:

TRT Avaz, 21 Mart 2009 
yılında, özellikle Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerinde, 
Rusya Federasyonu 

içerisinde özerk bölgelerde yaşayan, ana dili Türkçe olan 
Türk soylu kardeşlerimizle Anadolu Türkleri arasındaki bağı 
güçlendirmek, bu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesini 
arttırmak, ortak ruh köklerinden beslenen bu halkların arasındaki 
bağları güçlendirmek için kuruldu. TRT Avaz 2009 yılından beri 
yayınlarına bir kültür kanalı olarak devam etmekte. Bir yıldır 
yeni bir yapılanma sürecindeyiz. Kanalımızın bu coğrafyada bu 

cumhuriyetlerde daha fazla izlenebilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu 
Başkanımız ve Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey yeni bir irade 
ortaya koydu. Biz de TRT Avaz’ın Türk dünyasında dilde, fikirde, 
işte birliğe hizmet edecek bir misyonla, daha güçlü bir kanal 
olması ile ilgili çalışmalara başladık. Planladığımız diğer işleri de 
yaptığımızda kendini Türk soylu hisseden bütün kardeşlerimizin 
ulaşabilecekleri, takip edebilecekleri, tercih edecekleri bir kanal 
olmaya gayret ediyoruz. Nevruz bütün Türk soylu halkların ortak 
bayramıdır. Baharın gelişini, tabiatın yeniden canlanmasını ifade 
eden, her yerde çok büyük bir coşkuyla kutlanan bir bayramdır. 
Biz de Nevruz’u büyük bir coşkuyla, bir yenilenme, hayatın 
yeniden canlanması olarak değerlendirip kutluyoruz. Yeni 
projelerimizin önemli bir kısmını 21 Marttan sonra kanalımızın 
yayın akışına yerleştireceğiz. TRT yapımı, dünyada 84 ülkede 
izlenen dizileri kanalımızda yayınlamaya başladık. Türkiye ve Orta 
Asya için yayın yapan iki farklı Avaz kanalı mevcut. Büyük reyting 
alan TRT’nin önemli dizilerini eş zamanlı olarak kanalımızda, 
farklı bir dil seçeneğiyle de yayınlıyoruz. Yeni hazırladığımız 
projeleri de hangi ülkede yaptıysak o ülkenin dilinde ve Türkçe alt 
yazılı bir şekilde yayınlayacağız.
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TRT’DEN Ela TEKİN / ela.gurman@trt.net.tr

Damarları buz, yürekleri ateş!
İlgi çekici hikâyesiyle, umudunu canlı tutanların hayata karşı dik duruşunu anlatan “Tek 
Yürek” dizisi, sporla ateşlenen savaşçı ruhları TRT ekranından yansıtıyor. 

Künye
Yönetmen

Mehmet Ada Öztekin
Yapımcı

Ahmet Kayımtu
Senaryo

Meriç Demiray, Banu Tekcan
Elif Asılkefeli

Görüntü Yönetmeni
Burak Yazıcı

Sanat Yönetmeni
İbrahim Bektaş

Müzik
Tuna Velibaşoğlu

Deniz Bijen Rahimi
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Mücadele ruhunu yansıtan 
hikâyesi ve oyuncu 
kadrosu ile dikkatleri 
üzerine çeken TRT 1’in 
yeni dizisi “Tek Yürek” 
ekranlara gelmeye 

devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı 
günden itibaren ilgi çeken ve önemli bir 
izleyici sayısı yakalayan yapım, umudunu 
kaybetmeyenlerin başarı öyküsüyle 
seyircisini ekrana bağlıyor. 

Derinden etkiliyor
Bulanık sularda yaşam mücadelesi veren 
Yiğit (Hilmicem İntepe) ve arkadaşları ile 
yeniden ayağa kalkmaya yeminli Halit’in 
(Tayanç Ayaydın) öyküsü izleyicileri 
derinden etkiliyor. Kanada’da yaşayan 
Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz 
ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Tüm 
bu üzüntülerin üstüne buz hokeyi koçluğu 
yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı 
olay kariyerinin son bulmasına neden 
olur. Bu sebeplerden dolayı çocuklarıyla 
İstanbul’a, babasından kalma evine geri 
döner. Tam bu sırada, semtinin belediye 

başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu 
vesileyle de buz pistinden haberdar olur. 
Başkan geleceği gören, spora düşkün, 
girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz 
pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi 
kapsamında insanları paten yapmaya teşvik 
etmek istemiştir. Şimdi bu mekânda daha 
büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel 
tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz 
hokeyi takımı kuracaktır, ama kiminle? Halit 
hayatı boyunca kolayı seçmemiştir. Takımı 
mahallenin delikanlılarından kurmaya 
karar verir. Buz hokeyi sporundan bihaber 
olan gençlerden; Kardeşi ve arkadaşları 
için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri 
Yiğit “Hercai”, Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan 
“Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve 
mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu 
Umut’tan…

Değerli oyuncu kadrosu
Hayatta kötü kadar iyinin de olduğu 
gerçeğinin altını çizen “Tek Yürek”, buz 
hokeyi sporunu da gündemde tutarak 
sporun gücünü vurguluyor. Başrollerini 
Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem 

İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, 
Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay 
Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, 
İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile 
Kadriye Kenter’in paylaştığı “Tek Yürek”in 
yönetmenliğini usta isim Mehmet Ada 
Öztekin üstleniyor. Bu vesile ile Tayanç 
Ayaydın ve Vildan Atasever ile Tek Yürek 
dizisini ve oyunculuk hayatlarını konuştuk. 

Hilmicem İntepe (Yiğit)
“Gerçek bir hikâyeden yola çıkan “Tek 
Yürek” projesinin içinde bulunmaktan 
mutluluk duyuyorum. Birlikteliğin, 
dayanışmanın gücünü ve imkânsızı 
başarabilmenin hikâyesini anlatıyor 
“Tek Yürek”. Oynadığım Yiğit karakteri 
ve arkadaşları kan bağı olmadan bir 
aile olmayı başarabilmiş, birbirine bağlı 
bir grup. Çekimler hızlı ve zorlu. Hiç 
bilmediğimiz bir sporu öğreniyoruz. 
Buzda durmak bile bu kadar zorken, biz 
bir buz hokeyi takımı olmaya çalışıyoruz. 
Hayatım boyunca sporla iç içe oldum ama 
Bodrumlu olmamdan kaynaklı hiç kış sporu 
denememiştim. Şimdi ben de yepyeni 
şeyler öğreniyorum. Genç ve azimli bir 
ekibiz. Roller arasındaki samimiyetin 
oyuncular arasında da oluşması çok 
güzel. Yiğit, kendi ayakları üzerinde duran 
kardeşi Osman dışında akrabası olmayan 
biri. Ama bence en güzel özelliği yufka 
yürekli ve yardımsever olması. Ayrıca içi 
dışı bir. En hassas noktası ise sevdiklerine 
zarar gelmemesi için her şeyi yapabilecek 
olması.”

Anıl Tetik (Yusuf)
“Tek Yürek dizisine her projemde olduğu 
gibi büyük önem gösteriyorum. Yapımı 
farklı kılan, gerçek bir hikâye ve başarı 
öyküsü olması. Dizimiz şu an gayet iyi 
gidiyor. Her hafta yükselen reytingimiz ve 
gelen tepkiler de bizleri çok mutlu ediyor. 
Ekibimiz çok sıcakkanlı ve enerjik, o 
yüzden bu durum set ortamını daha güzel 
kılıyor. Yusuf Zengin karakterine hayat 
veriyorum ve bu karakter tam bir mahalle 
delikanlısı. Arkadaşlarını kardeşi gibi 
görüp onlar için canını verebilecek kadar 
çok seviyor. Onlarla büyüyüp, onlarla her 
türlü zorluğa göğüs geriyor. Bu gurup, tam 
anlamıyla ‘uçurum altılısı’ ekibi. Yusuf, 
ablasını terk eden nişanlısına, ablasının 
uğradığı haksızlığı hazmedemeyip bir 
vukuatta bulunmuş zamanında. Yusuf’un 
istediği hayat ne kadar lüks bir hayat olsa 
da içinde bulunduğu yaşam buna müsaade 
etmiyor.”

Atakan Yılmaz (Oğuzhan)
“Seyirci daha önce hiç rastlamadığı 
bir hikâyeye tanıklık ediyor. Bu kadar 
zamandır aslında nasıl oldu da hiç 
haberimiz olmadı diyebilecekleri gerçek 
bir öykü bu. Herkesin kendinden bir şey 
bulabileceği, kendini görebileceği bir dizi 
“Tek Yürek”. Kamera arkası ekibimiz çok 
tatlı ve profesyonel. Herkes birbirine çok 
sahip çıkıyor. Ekip olarak iyi bir uyum 
yakaladık. Başta ‘altılı’ arkadaş grubu 
olmak üzere herkesin iletişimi sağlam. 
Çok eğleniyoruz. Süreç boyunca içinde 
bulunmaktan keyif aldığım bir proje oldu. 
Eminim ki seyirci de bunu hissediyor, 
daha da hissedecek. Oğuzhan oldukça 
heyecanlı bir karakter. Ve pimpirikli. Küçük 
şeylerle mutlu olmayı hayat ona öğretmiş. 
Hayatını düzene sokmak istiyor, ona umut 
veren her şeye dört elle sarılmış durumda. 
Duygularını hiç saklayamayan biri. Hatta 
zaman zaman en olmadık yerlerde bu 
sebeple ağzından çıkan kelimelerle 
trajikomik durumlara düşüyor.”

Yayınlanmaya başladığı 
günden itibaren ilgi çeken 
ve önemli bir izleyici sayısı 
yakalayan “Tek Yürek” bir 
başarı hikâyesi...Bulanık 
sularda yaşam mücadelesi 
veren Yiğit ve arkadaşları 
ile yeniden ayağa kalkmaya 
yeminli Halit’in öyküsü 
izleyicileri derinden 
etkiliyor. 



48    TRT VİZYON TRT VİZYON   49    

Tugay Bahşi (Mazlum)
“Sıfırdan başlayanların hikâyesi aslında 
bizim dizimizin hikâyesi. Tabii ki hayatta 
kimse sıfır değildir ama bazen öyle 
olduğunu düşünürsünüz. İşte biz de, 
tam olarak o noktaya gelmiş altı genç 
arkadaşın hayatlarının nasıl değiştiğini 
anlatıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de buz 
hokeyinin gelişmesine ve yayılmasına ön 
ayak olduğumuz bir proje. Ben de böyle 
bir projenin içerisinde bulunmaktan dolayı 
mutluluk duyuyorum. Mazlum Kahraman, 
çok değişik bir karakter. Babası ile büyük 
problemleri olan, istediği aile hayatını 
yaşayamamış, küçücük bir evde oturan, 
geçim sıkıntısı yaşayan, ailesine bakmak 
zorunda kalan biri Mazlum. Ancak istediği 
ve hayalini kurduğu bu aileyi küçüklükten 
beri tanıdığı arkadaşları ile oluşturmuş. 
Onlar için canını bile vermeyi göze alan, 
onların yanındayken hayatın tadını çıkaran 
biri oluyor aniden. Ama söz konusu kavga 
olursa tamamen ruh hali değişiyor. Aynı 
zamanda aşık. Yani Mazlum, sağı, solu, ne 
yapacağı belli olmayan bir karakter.”

Arda Aranat (Umut)
“Tek Yürek, buz hokeyi ve altı gencin 
hikâyesi olmakla beraber kaybolmuş 
çocukların topluma nasıl kazandırırız 
hikâyesi. Sporun gençler için ne kadar 
doğru bir uğraş olduğunu gösteren bir 
dizi. Kısacası bizden bir dizi. Çekimlerde 
çok eğleniyoruz. Birbirimizi çok sevdik. 
Tabi ki her iş gibi bizimde zorlandığımız 
günler oluyor ki bunların başında buz 
pisti sahneleri geliyor. Alışık olmadığımız 
bir soğuk olduğu için biraz yoruluyoruz. 
Umut, aile kavramını genç yaşta annesinin 
gitmesiyle kaybetmiş, onu umursamayan 
babası yüzünden de zamanın büyük 
çoğunluğunu sokaklarda geçirmiş. 
Düştüğü sokakta onu olduğu gibi sevip 
kollayan kardeşleri yerine koyduğu grupla 
karşılaşıyor. Bu dostluk zamanla, Umut’a 
ailesi bu beş çocukmuş gibi gelmeye 
başlıyor. Diğerlerine göre çok zeki olan 
Umut duygularına pek hâkim olamıyor bu 
yüzden de babası tarafından sözlü olarak 
herkesin içinde aşağılanan bir karakter. Bu 
da Umut’u tanımadıklarına karşı çekingen 
kılmış.”

Kaan Altay Köprülü (Akif)
“Tek Yürek, içinde olmaktan büyük 
mutluluk duyduğum bir proje. Gerçek 
bir umut hikâyesini anlatıyoruz. Çok 
samimi, seyirciyle arasına mesafe 
koymayan bir iş. Bu zorlu yaşamlarında, 
buz hokeyi ile hayata tutunan gençlerin 
yaşayacakları süreçler oyuncu olarak beni 
çok heyecanlandırıyor. Kendi oynadığım 
karakter dışında tüm karakterlerin 
serüvenini büyük bir merakla takip 
ediyorum. Muhteşem bir yönetmen ve 
ekibiyle çalışıyoruz. Oyuncular olarak 
bizler, çekimler başlamadan önce toplanıp 
vakit geçirmeye başladığımız için gerçek 
hayatta da arkadaş olduk. Sanırım bu da 
ekrana yansıyor. Ben dizide Akif karakterini 
oynuyorum. Akif, çok zor şartlarda 
hayatını sürdüren bir çocuk. Bir ailesi 
yok, kendi başına büyümüş. Kendisine 
arkadaşlarından bir aile kurmuş. Fakat 
herkesten yıllardır sakladığı bir sırrı var. Bu 
onun için hayatını çok zorlaştırıyor. Hem 
çok güçlü hem de çok zayıf. Akif ile birlikte 
oyuncu olarak kendimde hiç bilmediğim 
duygular keşfediyorum. Akif’i oynamak 
benim için büyük bir şans.”

“Uçurum Altılısı”
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Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
Annemlerin yönlendirmesiyle oldu. 
Açıkçası ben gazeteci olmakla ilgili planlar 
kuruyordum. Onlar benim için en iyi 
geleceğin oyunculuk olduğunu düşündüler. 
Böyle bir tavsiyede bulundular ben de 
bir deneyeyim derken bir baktım tam 
ortasındayım. Yatıp kalkıp dua ediyorum 
bana böyle bir yol gösterdikleri için. Tabi 
onlar kendi doğurdukları malzemenin 
nasıl mutlu olacağını, nasıl keyifli bir hayat 
süreceğini biliyorlardı. Dolayısıyla da 
onların dediği sözü takip ettim. 

Tiyatro eğitiminizden ve tiyatrocu 
kimliğinizden bahseder misiniz?
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı mezunuyum. Ama mezun 
olduktan birkaç sene sonra tiyatro 
yapmayı tamamen bıraktım. Kendimi 
kamera önü oyunculuğuna sinema ve 
dizilere verdim. Çünkü son dönemlerde 
tiyatroda sahne üzerinde yaptığım 
çalışmalarda o kadar küçük bir izleyici 
sayısına ulaşmıştık ki artık oyunculuk 
biçimleri kamera önüne doğru kaymaya 
başlamıştı. Ben de bu işi mecrası olan 
yerde devam ettireyim dedim. Tiyatroyu 
bıraktım. 

Pek çok projede yer aldınız sizi en çok 
hangisi etkiledi?
Benim için şu ana kadarki en önemli 
projelerimden bir tanesi Pazar (The 
Market)  Benjamin Hopkins tarafından 
çekilen proje oldu. Hakikaten gönlümde, 
yüreğimde ne varsa koyduğum, çok yoğun 
bir serüvendi. Zaten sonucunda da ödüller 
geldi. Hem Antalya Film Festivali’nden 
hem de Locarno Film Festivali’nden. 
Hem film ödüller aldı hem ben ödüller 
aldım. Hayatımın bir altın projesi olarak 
kariyerimde yer almaktadır.

Sizce yükselişiniz hangi projeyle oldu?
Yükseldiğim tek bir proje var diyemem. 
Bütün projelerim benim için emin ve güçlü 
basamaklar oldular. Hepsi, kariyerimde 
hangi noktada duruyorsam bu noktaya 
gelebilmem için çok büyük yardımcı 
oldu. O yüzden içlerinden bir tane 
seçmem diğerlerine haksızlık olur diye 
düşünüyorum. 

Farklı bir isminiz var, anlamı nedir? Bu 
konuyla ilgili öğretmeninizle bir anınız 
var hatta değil mi?
Adımın anlamı güvenilir, koruyan, 
kapsayan, hami demek. Eski bir isim. 
Annemler çok düşünerek araştırarak 
bulmuşlar. Çünkü ismin insanın karakterini 
taşıdığına inanıyorlardı. 
Dolayısıyla büyük bir 
araştırma sonucu Tayanç’ı 
bulmuşlar ben de elimden 
geldiğince altından kalkmaya 
çalışıyorum adımın. İlkokul 
öğretmenin Nimet Ateş ile hiç 
unutmadığım bir anım var. 
Her yerde de anlatırım onu; 
“Bir gün eğer ismini birileri 
anlayamaz telaffuz edemezse 
onlara kızma. Demek ki sen 

ismini onların aklına kazıyamamışsın” 
demişti. Asla unutmadım bunu. 

Bildiğimiz kadarıyla müzikle de 
ilgilisiniz. Müzik hayatınızın neresinde?
Müzikle ilgim hep oldu, enstrümanlarla. 
Şimdi evi görseniz ufak bir kayıt stüdyosu 
gibi. Ama gel gör ki müziğe ayıracak 
-vakit bulamıyorum, çalışma programım 
dolayısıyla. Hepsi öyle süs gibi etrafta 
duruyorlar. Umarım bir gün o şansı 
yakalayacağım. Kendimi çok rahatlattığım, 
çok şanslı hissettiğim bir alan orası çünkü.

Can verdiğiniz buz hokeyi antrenörü 
Halit karakteri için neler söylersiniz?
Ben röportajlarda genelde karakterimi 
anlatmayı sevmem. Zaten her perşembe 
bir şekilde anlatıyorum, proje izleyiciyle 
buluştuğunda. Artık bir proje başladığında 
karakterle ilgili dışarıdan konuşuyor olmak 
beni ondan bir parça uzaklaştırdığı için 

“Çalışmaya başladığımız 
ilk günden bu güne kadar 
çok hızlı kaynaştığımız, 
kimyalarımızın çok hızlı 
bir araya geldiği, stressiz, 
keyifli, mutlulukla, aşkla 
çalıştığımız bir setimiz var. 
O da zaten inanıyorum ki 
ekrana yansıyor.”

Tayanç Ayaydın ile…
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bu duruma hassasiyet gösteriyorum. 
O yüzden karakterim her perşembe 
gördüğünüz gibi. 

Çekimlerden biraz bahseder misiniz? 
Nasıl gidiyor?
Seyirci tabii ki sadece kamera önündeki 
ekibi görüyor ama kamera arkasında 
da çok önemli bir ekip var. Çalışmaya 
başladığımız ilk günden bu güne kadar 
çok hızlı kaynaştığımız, kimyalarımızın 
çok hızlı bir araya geldiği, stressiz, keyifli, 
mutlulukla, aşkla çalıştığımız bir setimiz 
var. O da zaten inanıyorum ki ekrana 
yansıyor. Bir kere bile gerilmedik, bir kere 
bile ters düşmedik. Çok büyük bir harmoni 

ile çalışıyoruz. Bu kadar yoğun bir çalışma 
programında bu uyumu bulmak çok büyük 
bir lüks. O lüksün keyfini çıkartıyoruz. 

Özel hayatınızda ilgilendiğiniz bir spor 
var mı? Daha önce buz hokeyi ilginizi 
çekiyor muydu?
Hayatımda bir sürü sporla uğraştım. 
Lisanslı yüzücülük yaptım. Her işe biraz 
ucundan bulaştım, biraz da maymun 
iştahlılığın getirdiği durum sonucu. Ama hiç 
hayatımdan çıkartmadığım, dönem dönem 
ara verdiğim ama hep hayatımda tuttuğum 
bilardo vazgeçilmez sporum. Projeden 
önce hakikaten buz hokeyinden hiç 
haberim yoktu. Türkiye’de yapıldığından, 

takımlar olduğundan, buz pisti olduğundan 
haberim yoktu, bir sürü seyircimizin de 
olmadığı gibi. Şaşırdım açıkçası. Şu an 
hokey hayatımın tam merkezinde duruyor.

Kariyerinizde hedefte ne var?
Oyunculuk öyle hedef koyulabilecek 
bir yolculuk değil, bana öyle geliyor en 
azından. Nehir gibi akıyor. Duru yok, durağı 
yok, dinlenme vakti yok, hep akarında 
giden bir yolculuk o. Eğer illa bir hedef 
soruyorsanız; bir gün bırakmak bu işi. Artık 
elden ayaktan kesildiğimde, insanların 
fazlaca vaktini almaya başladığımda, 
hedefim bu işi tadında ve kendimce en 
yüksek noktada bırakmak olur.
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Vildan Atasever ile...
Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?
Kariyerime beş yaşımda, Yeşilçam filmlerini 
izleyip, aynanın karşısında onları taklit 
etmekle başladım. Sonra annemin çay 
günlerinde komşulara taklitler yapmakla 
devam ettim. Okul yıllarımda bu hayalle 
eğitim hayatımı geçirdim. Sonra Türk 
sinemasının önemli ismi Türker İnanoğlu’nun 
öğrencisiyken Perihan Mağden’in yazdığı iki 
genç kızın romanını okuyup, karakter analizini 
yaptığım dönemde Kutluğ Ataman’ın romanı 
sinemaya uyarlayacağını duydum, inanılmaz 
bir tesadüfle. Handan karakterine seçilmemle 
sinema hayatım başlamış oldu. Sonrasında 
Zeki Demirkubuz’un yazıp yönettiği “Kader” 
filmi oyunculuk hayatımın dönüm noktası 
oldu. 

Aldığınız ödüllerden bahseder misiniz? 
İlk oynadığım film, ilk canlandırdığım 
karakterle Türkiye’nin önemli festivallerinden 
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde çok 
değerli oyuncular arasından sıyrılarak, en iyi 
kadın oyuncu dalında aday gösterildim. Hülya 
Koçyiğit, Ferzan Özpetek, Nuri Bilge Ceylan, 
Yılmaz Erdoğan, Aytaç Arman gibi isimlerin 
oluşturduğu jüri tarafından, o genç yaşımda 
ödüllendirilmek, şimdi bile beni o anın 
heyecanına geri götürüyor. Sonrasında Zeki 
Demirkubuz gibi yazar bir yönetmenin kaleme 
aldığı önemli bir karaktere hayat vermek ve o 
karakterle hemen ertesi yıl yine festivallerden 
ödüllerle dönmek… Oynadığınız filmlerin yıllar 
geçmiş olmasına rağmen unutulmadan aynı 
etkiyle izlenmesi ve hatta üniversitelerde ders 
olarak görülmesi bir oyuncu için nasıl güzel 
bir servet. Her şeyden önemlisi sizi bugün 
bile sevgisiyle ödüllendiren sevenlerinizin 
olmasına paha biçilemez. 

Sinema mı, dizi mi? Nasıl bir tat 
bırakıyorlar sizde?
Neyi kiminle, nasıl yaptığınız çok önemli. 
Hakikatle yapılan her iş çok tatlı. Her ikisinin 
de ahlakını bilmek gerekir. Ben hakikatle 
anlatılmış karakterlerin özveri ve titizlikle 
anlatıldığı yerde olmak istiyorum. Yaşamın 
hikâyeleştiği yerdir tercihim.
 
Yeşilçam filmlerini sorsak size ne 
dersiniz? 
Günümüzde hâlâ değerini kaybetmemiş, 
samimiyeti gördüğümüz, yüzümüzde 
gülümsemeyle düşünmemize vesile olmuş, 
zamansız, mekânı olmayan, cinsiyetsiz 

sadece yaşamın insan üzerinde ki izlerini 
en derin, en temiz, en anlamlı şekilde 
anlatılmış filmlerine ve karakterlerine 
hayrandım. O anlamların zamansızlığının ve 
ölümsüzlüğünün içinde olmak isterdim bugün. 

Yaptığınız iş ile ilgili prensipleriniz var mı? 
Olmazsa olmazlarınız neler?
Herkes bildiği işte üstündür. Çalıştığım 
ortamın huzurlu olması benim için çok önemli. 
İşini severek, güler yüzle, paylaşarak yapan 
insanlar olmazsa olmazımdır. 

Başka bir karaktere bürünmenin en büyük 
zorluğu nedir?
Her insan bir âlemdir. Başka bir kişinin 
hikâyesine, tavrına, diline, kısaca karakterine 
her anlamda kendi haline dönüştürmeye 
çalışmak benim için çok eğlenceli. İnsanın 
ufku insandır gibi. Uçsuz bucaksız ufuk 
çizgisi. 

Eğlenceli bir imaj çiziyorsunuz. Vildan 
Atasever’ın nasıl bir kişiliği var?
İnsanın kendisini anlatmasının doğruluğunu 
hâlâ düşünür dururum, çevresinde ki 
insanlardan dinlemek de benim için biraz 
göreceli. Herkes herkesi kendi aynasıyla 
görür. Herkes kendi yüreği ile bakar etrafına. 

Her şeyin zamanı güzeldir. 
Bildiğimiz kadarıyla beş kardeşli bir ailede 
büyüdünüz, aile sizin için ne demek?
Aile kaderinizdir, şanstır, sizi şekillendirendir. 
Ben şükür ediyorum. Bugün sahip olduğum 
değerlerime baktığımda aslında hepsini 
annem ve babamdan aldığımı düşünüyorum. 
Aile her şeydir. Dualarını üzerinizden eksik 
etmeyendir. Huzurdur.

Bir röportajınızda kitap aşığı olduğunuzu 
söylemişsiniz. Hangi tür kitapları 
seviyorsunuz?
Her tür kitabı okumaya gayret gösteriyorum 
çünkü her tür, farklı okyanusların kıyısıdır, 
ne kadar açılacağınız size kalmış. İnsan 
bilmediği dünyalardan kendi dünyasını 
besler. Her okuduğunuz kitabı kendi öz 
süzgecinizden geçirme sorumluluğunuz var, 
tıpkı hayatta yaşarken gibi. Nerden nasıl 
mazhar olacağınızı bilemezsiniz. Edebiyat, 
felsefe, düşünce kitapları, roman, psikoloji, 
fıkıh, İslam tarihi diye sıralayabilirim. 

Yeni projeniz TRT 1’in yeni dizisi Tek 
Yürek’in çekimleri nasıl gidiyor?
Her hafta sinema filmi tadında, gerçek 
hayattan esinlenerek anlatılmaya emek 
verilen bir hikâyeyi telaşla ama titizlikle, adı 
gibi tek yürek olarak çalışıyoruz. İşini severek 
yapan insanlarla yol alınca yolculukta keyifli 
oluyor.

Tek Yürek’teki rolünüz için bir kuaförde 
özel eğitim aldığınız doğru mu?
Evet doğru. Bir mahalle kuaförünün aslında 
aynı zamanda tedavi merkezi gibi olduğunu 
gördüm. Kadınların sadece sohbet etmeye 
geldiği, dertleştiği bir mekân. Herkes 
birbirinden haberdar ve herkes yettiğince 
dert ortağı. Her semtin bir tavrı ve dili 
olduğunu gördüm. Dertlerin de dertleşmenin 
de değiştiğini. Çok güzel anlara, yüzümde 
tebessüm bırakan hatıralara sahip oldum. 
İlknur’ları gördüm. 

İlknur karakteri için neler söylersiniz? 
Genç kadın aşkını nasıl yaşıyor?
Aile kavramını tek başına ayakta tutmaya 
çalışan bir kadın İlknur. Kutsi muhabbetin 
divanesi. Abla, kardeş, kuaför, dost, sırdaş... 

Son olarak gelecek hedeflerinizde neler 
var?
Mutlu olmak.
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TRT’nin tek kanal olduğu, 
siyah-beyaz yayınların 
yanında tek tük renkli 
yayının gerçekleştiği, teknik 
arızanın Necefli maşrapa 
ile özdeşleştiği yıllar… 

Yayının İstiklal Marşı ile sonlandığı, 
Eurovision Şarkı Yarışması’nın, büyük spor 
müsabakalarının, en çok da buz pateninin 
maaile izlendiği zamanlar…
80’lerde çocukluğunu yaşamış bir neslin 
belleğinde unutulmaz izler bırakan, 
şarkılarıyla, danslarıyla, atlayışlarıyla 
büyülü bir dünyanın kapısını aralayan, 
onları düş peşinde koşturan kaç spor 
vardı ki? İzlenmesi bu denli keyif veren, 
özendiren; gözünüze, gönlünüze, 
ruhunuza, kulağınıza aynı anda hitap 
eden… 2005’te genç yaşta kaybettiğimiz 
dönemin TRT spikeri Kenan Onuk’un 
kusursuz Türkçesi ve muhteşem sesi 
eşliğinde kim bilir kaç insan coşkuyla, 
heyecanla izledi o müsabakaları… Kim 
bilir kaç çocuk kaygan parkeler üzerinde 
bir kuğu gibi süzülmeyi denerken kendini 

buzlar üzerinde hayal etti. Kim bilir kaç 
insan kalbi küt küt çarparak, nefeslerini 
tutarak izledi İngiliz Jayne Torvill - 
Christopher Dean çiftinin muhteşem 
danslarını. Pek çoğu onlar sayesinde 
öğrendi Bolero’nun tınısını. Ve Bolero 
eşliğinde gerçekleştirdikleri o unutulmaz 
performansı hafızasına kazıdı altın 
harflerle. Adını bilmeyen kalmamıştı 
Doğu Almanya’nın buz kraliçesi Katarina 
Witt’in. Biraz daha zorlasa ailemizin kızı 
olacaktı sanki. Sorsak geniş kitlelerce 
o kadar tanınıp, sevilen başka bir buz 
sporcusu yoktur dünyada. 2 Olimpiyat, 4 
dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu bir yana 
gönüllerimizin şampiyonuydu o. 
İşte gerçekler ve hayaller her zaman 
örtüşemiyor ne yazık ki.  Dönemin şartları 
ve imkânsızlıklar nedeniyle buz pateniyle 
yanıp tutuşan o çocukların hayalleri bir 
düş olmaktan öteye gidemedi. Yüzlercesi, 
binlercesi gibi, benim gibi...

İlk çalışmalar
Önce Fehmi Tekelioğlu ve birkaç arkadaşı 

bir araya gelerek bir buz pateni kulübü 
kurmak için çalışmalara başlar o yıllarda. 
Tarihler 1968’i gösterdiğinde Ankara Buz 
Pateni, Hokeyi ve Figür Pateni İhtisas 
Spor Kulübü kurulur. 1971’de de Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tescil ettirilir. 
Kulübün çalışmalarıyla 1972 yılında Ankara 
Belediyesi tarafından ilk buz pistinin temeli 
atılır. 1974 yılında tamamlanmasına 
rağmen önemli eksiklikler nedeniyle 
açılamaz. Ta ki 1981 yılında Ankara 
Kurtuluş Parkı’nda “Atatürk Buz Pateni ve 
Spor Tesisleri” açılana dek hayaller askıya 
alınır bir şekilde.
Bir ilk, bir dönüm noktasıydı Kurtuluş 
Parkı. Sadece Ankara’da buz dünyasının 
kapısını aralayabildi o dönemde çocuklar 
ve ruhu çocuk kalanlar… Onlar Başkent’te 
yaşadıkları için şanslıydılar. Benim gibiler 
ise yolu Ankara’ya düştüğünde tadabildi 
ancak o zevki. Ağzımıza çalınan bir parmak 
baldan öteye gidemedi tabii bu deneyimler. 
Ama ülkemizde buz patenin ilk tohumları 
orada atıldı. 80’lerin başında açılan pist, 
Türkiye’nin ilk ve uzun süre tek buz pisti 
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80’lerde 
çocukluğunu 
yaşamış bir 
neslin hayalleri, 
bugünün çocuk 
ve gençleriyle 
hayat buluyor.

Buzun 
büyüsü
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Zeynep Yoldaş 

Geçtiğimiz haftalarda Artistik 
Buz Pateni Ege Ümitler 
Şampiyonası’nda kendi 
kategorisinde Türkiye birincisi 
olan Zeynep henüz 9 yaşında.

Buzda kendimi çok özgür hissediyorum. 
Sabah 05.00’te kalkıp 06.00’da 
çalışmaya başlıyoruz. Sonra okula 
gidiyorum. Okul çıkışı da akşam 
antrenmanlarına katılıyorum. O kadar 
erken saatte sabah antrenmanlara 
gitmek çok zor ve yorucu oluyor. Ayrıca 
herkes tatil yaparken ben çalışmak 
zorundayım. Ama her şeye rağmen çok 
seviyorum. Bir gün Olimpiyatlara katılıp 
büyük başarılar elde etmek istiyorum. 
Örnek aldığım sporcular Alexandra 
Trusova, Evgenia Medvedeva ve Alina 
Zagitova,

olarak, ilk sporcularımızın yetişmesine vesile 
oldu. Kâh Kurtuluş Parkı’nın yarı olimpik 
pistinde, kâh Gençlik Parkı’nın kışın donan 
havuzunda harikalar yaratmaya çalışan o 
sporcular bir şeyler öğrenebilmek adına 
sınırları zorladılar. Ardından İstanbul’da 
birkaç küçük pist hayata geçirildi. Türkiye’de 
yapılan ilk buz pateni karşılaşması da 1985 
yılında Kurtuluş Parkı Buz Pisti’nde Buz 
Pateni Federasyonu’nun henüz kurulmamış 
olması nedeniyle gayri resmi olarak 
düzenlendi. 
1986 yılında Kayak Federasyonu’na 
bağlandı buz pateni. Böylece 16 Ocak 
1987’de Boğaziçi Patinaj Salonu’nda Türk 
buz pateni tarihinin ilk resmi müsabakası 
gerçekleştirilmiş oldu. 
İlk olimpik buz pisti ise yine Başkent Ankara 
açıldı 1988 yılında. Televizyon ekranlarından 
kalbimizi fethetmeyi başaran Katarina Witt, 
konuk olarak geldiği pistin açılış töreninde 
bu kez Başkentli buz düşkünlerinin 
yüreğine dokundu. Sporcunun tek başına 
ve çocuklarla yaptığı gösteri, canlı yayınla 
Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştı. 1991’de 
Türkiye Buz Sporları Federasyonu’nun 
kurulmasıyla artistik paten bağımsız bir 
federasyonun bünyesinde örgütlenme fırsatı 
bulabildi sonunda.

Destek bekliyor
Müzik ve dansın sporla muazzam bir 
birleşimi buz pateni aslında; içinde pek 
çok estetik değeri barındıran. Maalesef 

ülkemizde tüm güzelliklerine rağmen 
henüz hak ettiği yere gelebilmiş değil. 
Gerekli desteği görememesi bir yana 
yetersiz tesis, antrenör sayısının azlığı, 
buz sporlarının yüksek maliyetli olması, 
çok emek harcanması gereken bir branş 
olması yüzünden sporcuları ve aileleri 
oldukça sıkıntılı süreçler yaşıyor Türkiye’de. 
Kostümlerin fiyatları bile dudak uçuklatıyor. 
Kulüpler sponsor problemi yaşadığı, buzun 
saatlik ücreti çok yüksek olduğu için aileler 
yüksek bütçeler altında eziliyor bir nevi. 
Sayılı birkaç pist halk seanslarının dışında 
kalan sürelerde çalışma saatleri olarak 
kulüplere bölüştürüldüğü için sporcular 
çok erken ve çok geç saatlerde antrenman 
yapmaya fırsat bulabiliyor. Haftanın en az 
üç dört günü sabah 06.00’da gerçekleştirilen 
antrenmanlar için 7-8 yaş grubundaki 
çocuklar bile güne saat 05.00’te başlamak 
zorunda kalıyor. Zorlu bir antrenmanın 
ardından okula, okuldan sonra yeniden piste 
dönüyorlar. 
Oysa fırsat verilirse kim bilir kaç saklı 
cevher adını duyuracak dünyaya; Türkiye’yi 
olimpiyatlarda temsil eden ilk buz dansçıları 
olarak tarihe geçen Alper Uçar ve Alisa 
Agafonova çifti gibi, çiftler kategorisinde 
dünya çapında ilk madalyayı getiren Çağla 
Demirsal ve Berk Akalın çifti gibi, Olimpiyat 
ve Dünya Şampiyonası’nda finalde yarışan 
ilk Türk buz patencisi Tuğba Karademir gibi 
ya da kendi yaş kategorisinde dünya rekoru 
kıran Efe Çetiz gibi…

Müzik ve dansın sporla 
muazzam bir birleşimi 
buz pateni aslında; içinde 
pek çok estetik değeri 
barındıran… Ama maalesef 
ülkemizde tüm güzelliklerine 
rağmen henüz hak ettiği 
yere gelebilmiş değil.

Türkiye’yi Olimpiyatlar da temsil eden ilk buz dansçıları 
Alper Uçar - Alisa Agafonava çifti.
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Kutay Eryoldaş ve Zeynep Aydın
Vizyon Buz Sporları kulübü Antrenörleri

Ne zaman başladı buz 
Pateni serüveni sizin için? 
Sporcu geçmişinizden ve 
antrenörlük döneminden 
bahseder misiniz biraz?
Kutay Eryoldaş: Benim için 
buz pateni, sekiz yaşında 
ailemle bir buz revüsünü 
izledikten sonra başladı. 
Ben aslında buz hokeyi 
oynamak istiyordum ama 
bir süre sonra bu sporu çok 
sevdim. Yaşım itibariyle 
biraz geç başlamış olsam da 
13-14 yaşlarında yaşıtlarımı 

yakaladım ve peşinden de Türkiye şampiyonlukları geldi. Önce 
gençler sonra da büyükler kategorilerinde defalarca kez ülkemizi 
temsil etme hakkı elde ettim. Bu amaçla Rusya’ya gittim ve iki sene 
boyunca Rusya milli takımı sporcuları ile çalışma fırsatını yakaladım. 
Sonrasında Türkiye’ye döndüm ve bir süre devam ettikten sonra 
sakatlıklar ve koşulların yeterli olmaması sebebiyle 23 yaşında 
sporculuğa veda edip antrenörlüğe başladım. O zamandan beri de 
gerek Türkiye’de gerek uluslararası platformlarda hem Vizyon Buz 
Sporları’nı hem de ülkemizi temsil eden sporcular yetiştiren takımın 
bir üyesiyim.
Zeynep Aydın: 1998 yılında buz pateni ile tanıştım. Sporculuğumun 
büyük kısmında senkronize buz pateni sporcusuydum; milli 
takımımızla beraber pek çok uluslararası yarışmaya katıldım. 
Yaklaşık 14 yıldır antrenörlük yapıyorum. 

Türkiye’de buz patenine ilgi nasıl? Bu sporun geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
K.E: Türkiye’de buz patenine ilgi özellikle yeni sahaların açılmasıyla 
beraber artmış durumda. Fakat bu ilgi dünyanın diğer ülkelerine 
kıyasla hâlâ amatör düzeyde diyebiliriz. Profesyonel sporculuk 
anlamında henüz dünyayı yakalayabilmiş değiliz maalesef. Bunun 
için yeterli sayıda tesisten çok, donanımlı eğitmen kadrolarına 
ihtiyacımız var ki şu anda en büyük zaafımız da o.
Z.A.: Aslında çok ilgi var ama bu sporun meslek olarak yapılması 
henüz ülkemizde mümkün olmadığı için çoğu sporcu, bir noktadan 
sonra eğitim hayatına ağırlık veriyor ve spordan kopuyor. Tesis 
sayısı giderek artmakta ancak alt yapıyı geliştirecek projeler var 
olmadıkça, buz pateni sporcularına mesleki anlamda bir gelecek vaat 
edilmedikçe ne yazık ki daha iyi yerlere gelmesi çok zor. 

Oldukça pahalı ve meşakkatli bir spor. Neden?
K.E: Artistik buz patenini zor kılan en önemli etmen birkaç sporun 
bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Atletizm, jimnastik, bale 
ve modern dansın bileşiminden oluşmasının yanında sahnede 
gösterdiğiniz performans, tiyatral yeteneklerinizin de sergilenmesini 
gerektiriyor. Yüksek koordinasyon becerisine sahip olmanız ve 
bu koordinasyonu kontrol edebilecek kuvveti en kısa sürede elde 
etmelisiniz. Bu da bu sporda ustalaşmayı çok zor hale getiriyor. 
Ustalaşmak için de yapacağınız çalışmalar için gerekli malzemeler 
ve saha tahsisleri diğer sporlara nazaran daha pahalı. Fakat şunu 
da söylemeden geçmemek lazım; Türkiye, dünyada buz pateni 
sporunun yapıldığı en ucuz ülkelerden biri. Ülkemizde diğer sporlarla 
kıyaslandığında pahalı gibi gözükse de bu alanda diğer ülkelere göre 
daha ucuza aynı kalitede yapabileceğiniz bir spor. 
Z.A: Malzemeler yurt dışından temin ediliyor. Henüz ülkemizde 

üretim yok. Bunun dışında tesislerin kurulması ve işletilmesi de 
maliyetli. Basketbol, voleybol gibi her alanda yapılabilecek bir spor 
değil. Ama tüm bunlara rağmen en pahalı spor diyemem, daha 
meşakkatli sporlar da var.

Sıkıntılar neler? Ne tür desteklere ihtiyacınız var? 
K.E: Sıkıntıların başında elbette çalışma koşulları geliyor. Son 
zamanlarda tesislerin açılması ile artan buz saati çocuklar için daha 
olanakları genişletmiş olsa da, uzun ve yorucu okul saatlerinden 
fırsat bulup çalışabilmek çocuklar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. 
Bununla birlikte yüksek oranda “veli sponsorluğu” ile ilerleyen bir 
spor. Velilerin sezon içi ve dışında kulüplere ciddi yardımlarda 
bulunmaları gerekiyor ki yeterli oranda antrenman yapabilsinler. 
Sponsor desteği ne yazık ki bireysel olduğu ve henüz çok 
tanınmayan bir spor olmasından dolayı kişisel ilişkiler dâhilinde 
gerçekleşebiliyor sadece. 
Z.A: Artık daha çok tesisimiz var. Sporcu sayısı her geçen gün 

artıyor ama antrenör sayısı 
yetersiz kalıyor. Buz pateni 
antrenörlüğü meslekleştirilmeli 
ki insanlar bu branşta bir 
gelecek görsün. Ülkemizdeki 
kalifiye antrenör sayısı bir 
elin beş parmağını geçmiyor. 
Başarılı olmak isteyen 
sporcular yurt dışından 
bilgi ve tecrübe kazanmak 
istiyorlar. Bunu yatırım olarak 
görebilecek ve potansiyeli 
olan sporcuları tespit edip 
maddi destek sağlayacak 
girişimcilere ihtiyacımız var. 

Destek olmak için önce başarı göstermenizi bekliyorlar. Oysa 
destek almadan başarılı olmak çok zor. 

Sizin özel olarak vurgulamak istediğiniz bir şey var mı?
K.E: Buz pateni son 10 yılın çocuk gelişimi makalelerinde özellikle 
vurgulanan bir spor. Çocukların karada ve suda eğitim almasının 
yanında artık buzun üzerinde geliştirecekleri kabiliyetlerin de 
diğerleri kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu noktada bütün 
çocuklara, ister profesyonel ister hobi amaçlı buz pateni yapmalarını 
fiziksel gelişimleri açısından şiddetle öneriyorum. Alacakları yüksek 
koordinasyon ve denge eğitimi, onlara hem hareket kabiliyeti hem 
de özgüven kazandıracak. 
Z.A: Buz pateninin artistik yanını her zaman ön planda görüyoruz. 
Ama işin arka planında biyomekaniğe ve fizik prensiplerine 
dayalı teknik bir taraf var. Teknolojiyi kullanmak gerekli. Elimizde 
potansiyeli yüksek çok fazla çocuk var. Doğru antrenmanla ve 
yatırımla olimpiyat şampiyonları yetiştirebiliriz. Uzun vadeli bir 
projedir bu ve tek başına bir kulüp veya bir antrenör hatta bir iki 
dönemlik federasyonlar bunun için yetersiz kalır. Devlet eliyle 
sistem kurulmasına ihtiyacımız var. Sporcuyu destekleyen okullara 
ihtiyacımız var. 

Geçtiğimiz haftalarda senkronize takımınızla güzel bir başarı 
elde ettiniz. Biraz bahseder misiniz?
Z.A: 2013 yılında küçük yaştan beri çalıştığım sporcularımla bir 
takım kurdum, bu takım gelişti ve ilerledi. Bu yıl 6. kez Dünya 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edeceğiz. Bizim bir arada 
olmamızın büyük bir manevi bağdan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Çok zor şartlarda ve yoğun çalışıyoruz. Destek gördüğümüz de 
oluyor, görmediğimiz de. Ama hedef hep daha iyi yarışmak ve 
ülkemizi güzel temsil etmek. 
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Senem Donat Ahıskalı
ISU Hakemi, eski Türkiye şampiyonu

Türkiye’nin en eski buz 
pateni sporcularından Senem 
Donat Ahıskalı, şimdi ISU 
(International Skating Union) 
hakemi olarak kariyerine 
devam ediyor.

Çok uzun zamandır buz 
pateni ile içi içesiniz. Nasıl 
başladınız?
Çocukluğumda TRT’de 
yayınlanan Buz Pateni 
Şampiyonalarını izlerken 
duyduğum hayranlık 

zamanla aşka dönüştü. İlgimi gören babam binbir güçlükle bana 
İtalya’dan bir çift paten getirtti. Hemen o zaman Ankara’da ilk ve tek 
olan üstü açık pistte aldım soluğu. Buz maceram 1984 yılında işte 
bu küçücük pistte başladı. 3 ay sonra ilk yarışmama girdim ve 3. 
oldum. Bu yarışma ilk Türkiye Şampiyonasıydı ve biz Türkiye’deki 
gerçek anlamda ilk sporculardık. Daha sonraki yarışmalarda kendi 
kategorimde birçok kez Türkiye Şampiyonu oldum.
Ankara kışlarının dondurucu soğuğunda Gölbaşı kıyılarındaki 
donmuş su birikintilerinde ve hatta Gençlik Parkının donmuş 
havuzunda bile kaydık. Daha sonra Belpa Olimpik buz pistine 
kavuştuk. Bu pistte daha sistematik, düzenli çalışmalar başladı 
ve değerli sporcular yetişti. 1989 yılında Belpa yönetimi bizi 
Moskova’ya kampa gönderdi. Moskova Olympiski’de Natalia 
Linuthchuk yönetimindeki 3 haftalık kamp bizim için bir dönüm 
noktası oldu.

Hakemliğe geçişiniz ne zaman oldu?
1992 yılında eğitimime daha çok eğilebilmek için aktif sporculuğu 
bıraktım. Aynı yıl, o zamanki Federasyon Başkanı’nın ısrarıyla 

hakemliğe başladım. 1999 yılında Uluslararası Hakem, 2007 
yılında da ISU şampiyona hakemi oldum. Bu sene hakemlikte 26. 
yılımı dolduruyorum. Birçok yarışmada ülkemi başarıyla temsil 
ettim. Hep bu sporun içinde oldum, hep bu sporun gelişmesi 
için çalıştım.  Buz Pateni Federasyonunda da çeşitli görevlerde 
bulundum; seminerler, kurslar verdim.

Hakemliğin zorlukları nelerdir?
Buz pateni Hakemi olmak kendi başına zorlu bir süreç. Kuralları 
detaylı ve çok iyi bilmek, yenilikleri takip etmek, çok iyi bir paten 
ve sanat altyapısına sahip olmak, iyi gözlem ve muhakeme 
yeteneği, çabuk ve doğru karar verebilmek olmazsa olmazlardan.
Uluslararası Hakemlik ve ISU Şampiyona hakemi olmak ise 
yüksek standartları olan ayrı bir zorlu süreç. Bu unvanlara sahip 
olmak için ISU’nun kontrolünde ve yetkisinde olan uzun, detaylı 
ve oldukça zor sınavlardan geçmek gerekir.

Türkiye buz pateninin geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Şu anda Türkiye’de buz pateninin geldiği noktaya bakarsak, çok 
yol kat ettiğimizi görürüz ama Uluslararası alanda daha başarılı 
olabilmek için daha çok yolumuz var. 80’li yıllarda Ankara, İzmir, 
İstanbul’daki birkaç küçük pistten şimdi Ankara, İzmit, İstanbul, 
Erzurum ve İzmir’deki Olimpik pistlere ve Türkiye’nin çeşitli 
yerlerindeki diğer pistlere kavuştuk. Daha çok sporcumuz, 
antrenörümüz ve olanaklarımız var. Birçok sporcumuz uluslararası 
yarışmalara katılıyor ve çeşitli başarılar elde ediyor. Ama diğer 
ülkelerdeki sporcularla kıyaslandığında daha az saat çalışma 
yapabiliyorlar. Rusya’da bir sporcu günde 5-6 saatlik bir çalışma 
yaparken bizim sporcularımız 1,5-2 saat çalışabiliyorlar. Buna 
rağmen 3’lü atlayışlar yapabilmeleri bence takdire şayan bir 
başarıdır. Türkiye’de buz pateninin daha çok gelişebilmesi için 
daha çok piste ihtiyacımız olduğu yadsınamaz bir gerçek. Aynı 
zamanda ciddi bir altyapı planlaması yapılması gerek. Ayrıca bu 
spora devlet desteğinin artması da şart. Ancak bu şekilde azınlık 
sporu olmaktan çıkıp hak ettiğimiz noktaya gelebiliriz. 
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Fatma Yade Karlıklı

Buz pateni kariyerine şimdiye dek 
pek çok başarı ve derece sığdıran 
Yade, geçtiğimiz haftalarda TRT 
Spor kanalında yayınlanan “Spor 
Her Yerde” programına konuk 
olmuştu. 

Henüz üç yaşındayken biraz tesadüfi 
bir şekilde başladım patene. Buz 
pateni benim için her şeyden öte çok 
eğlenceli bir uğraş. Piste kendimi çok 
özgür hissediyorum; sanki uçuyormuş 
gibi... Ama bu işe gönül verdiyseniz 
hiç ara vermemeniz gerekiyor. Ayrıca 
çok çalışmak ve sabır gerekiyor. Yeni 
bir element çıkartırken yeni hareketler 
yapıyor ve yeni teknikler öğreniyorsun. 
Ama bu elementi doğru yapabilmek için 
sürekli tekrarlamak gerekiyor... Başta 
çok zor gelse de zamanla korkularınızı 
yenmeyi ve kendinizi kontrol etmeyi 
öğreniyorsunuz. Şu anki hedefim Junior 
Grand Prix yarışmalarına katılmak 
sonrasındaki hedefim ulaşabileceğim en 
son nokta olan olimpiyatlarda ve Dünya 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek, 
başarılı bir sporcu olmak. Örnek aldığım 
sporcular arasında Ashley Wagner ve 
Yuna Kim var. Daha çok milli sporcunun 
ülkemizi uluslararası yarışmalarda 
temsil edebilmesi için bu spora daha çok 
destek verilmesini çok isterim... 

Zeynep Sueda Dal 

Sporcusu olduğu Team 
Carnival, Şubat ayında Ankara’da 
gerçekleştirilen Senkronize Buz 
Pateni Türkiye Şampiyonası’nda 
birincilik kazanan 8 yaşında Zeynep, 
TRT personeli Nesim Dal’ın kızı.

Buz patenine 6 ay önce başladım. 3 
ay önce Altın Patenciler bünyesindeki 
Team Carnival Senkronize Takımı’na 
katıldım. Her gün sabah 5’te kalkıp 
6’da antrenmana gidiyorum. 8’de okula 
gidip, 14.30’da eve dönüyorum. Yemek 
ve ödevden sonra akşam artistik paten 
antrenmanlarına gidiyorum saat 18.00’de. 
Haftada üç gün ise senkronize takımın 
antrenmanı var. Takımımız 13 kişiden 
oluşuyor. Birbirimize çok destek oluyoruz. 
Takımımız çok iyi. Ankara’da yapılan 
Senkronize Buz Pateni Yarışması’nda 
kendi yaş kategorimizde birinci olduk. 
Nisan ayında yine yarışmamız var ve 
çalışmaya devam ediyoruz. Bundan 
sonraki hedefim milli sporcu olmak ve 
ülkemi temsil edebilmek. Buz üstünde 
yeni figürler yapabilmek beni çok mutlu 

ediyor.  En büyük hayalim çok zor olsa 
da üçlü axel atabilmek. O kadar heyecan 
duyuyorum ki çok zor olmasına rağmen 
hiç yorgunluk hissetmedim. Buz pateni 
yaparken ona yardımcı olan jimnastik, 
bale, dans gibi sporları da yapmış 
oluyoruz. Bu yüzden hiç sıkılmıyoruz. 
Patenin bana kattığı en önemli şey ise 
kendimi daha güçlü hissetmem. 

Kendi yaş kategorisinde dünya rekoru kıran Efe Çetiz.

Nilsu Doğan

“Buz beni tamamlıyor”

Hayatıma biraz geç girdi ama çok 
sevdim buz patenini. Buzda ken-
dimi özgür ve mutlu hissediyorum. 
Bana çok şey kazandırdı ve beni 
tamamladığını düşünüyorum. Ama 
çok zor bir spor ve çok çalışmak 
gerek.
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TRT’DEN Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

Dondurucu soğukta çekilen 
bir göç hikâyesi
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TRT’nin beğeniyle izlenen 
kanallarından TRT Belgesel, 
yeni bir yapıma imza atmaya 
hazırlanıyor. Prof. Dr. Halil 
Değertekin’in “Muhacirler” adlı 
kitabından uyarlanan “Kardan 

Mürekkep” adını taşıyacak olan belgeselin 
çekimlerine Bitlis’te başlandı. 1915 yılında 
Rus işgalinden kaçan bir ailenin dramını 
konu alan göç hikâyesi yapım drama tarzında 
belgeselleştiriliyor. Kış aylarının dondurucu 
soğuğunda evini yurdunu terk etmek zorunda 
kalan insanların çektiği sıkıntıları, yaşadıkları 
acıları anlatacak olan Kardan Mürekkep, 52 
dakikalık tek bölüm olarak 2020’de seyirciyle 
buluşacak. 

Belgeselin konusu ve kurgusu
TRT’nin iç yapımı olan belgesel; yaşanmış, 
gerçek bir göç hikâyesini, kış aylarının 
dondurucu soğuğunda evini yurdunu terk etmek 
zorunda kalan insanların çektiği sıkıntıları, 
yaşadıkları acıları anlatıyor. Belgeselin 
yönetmeni Nurtaç Erimer, belgeselin konusunu 
şöyle betimliyor: “1915 yılında Rus işgalinden 
kaçarak Bitlis’ten ve Varto’dan çıkan bir ailenin 
yaşadıklarının arkasında, bu yörede yaşanan 
bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Rus işgali 
nedeniyle evlerini bırakarak kaçan insanları 
yollarda çekiyoruz. Üç ay yürümüşler karda 
kışta. Yani 1915’e dair 1916’ya dair iki dönem 

Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

Dondurucu soğukta çekilen 
bir göç hikâyesi

TRT, ses getirecek yeni 
bir yapımı izleyicisiyle 
buluşturmaya hazırlanıyor. 
Dram tarzındaki belgeselde; 
1915 yılında Rus işgalinden, 
Ermeni zulmünden kaçan bir 
ailenin öyküsü ekseninde, 
kış aylarının dondurucu 
soğuğunda evini yurdunu 
terk etmek zorunda kalan 
insanların çektiği sıkıntılar, 
yaşadıkları acılar anlatılacak.
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çekeceğiz. Bir de işin günümüz kısmı var... 
O dönem insanlar açlık, susuzluk, dağlarda 
eşkıyalar, korku ve ağır doğa koşullarında 
Ruslardan kaçıyor. Bunu gerçekleştirmek ve 
aslına uygun hale getirmek için çalışıyoruz. 
Burada halktan büyük destek alıyoruz.”

Hassasiyeti olan bir konu
Belgeselin hikâyesinin oluşturulması 
aşamasında Bitlis ve Muş’ta araştırmalar 
yapılmış. Rus işgalinin ardından yaşanan 
göç süreci tarihi gerçekliğiyle tespit edilmiş. 
Ruslara destek veren Ermenilerle Türk halkı 
arasında yaşananlar kurguya dökülürken ise 
oldukça hassas davranılmış. 

Yerel oyuncular rol alacak
Nurtaç Erimer’in yönetmenliğini, Cafer 
Şanal’ın prodüktörlüğünü yaptığı belgeselde 
Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları ile yerel halk, 
oyuncu olarak rol alıyor. Bitlis Valiliğinden, 
Bitlis Eren Üniversitesinden, Kızılay’dan ve 
Bitlis halkından lojistik destek sağlanmış. 
Belgeselin çekimlerinde ise kameramanından 
kostümcüsüne, TRT personeli çalışıyor. 

Dondurucu havada çekimler 
yapılıyor
Belgesel Bitlis’te dondurucu soğuk havada, 
sıfırın altında 15 derecenin ölçüldüğü Dörtağaç 

Prof. Dr. Halil Değertekin’in “Muhacirler” adlı kitabından uyarlanan “Kardan Mürekkep” 
adını taşıyacak olan belgeselin çekimlerine Bitlis’te başlandı. TRT’nin iç yapımı olan 
belgeselin oyuncu kadrosunda yerel oyuncular ve yöre halkı var.

Belgesel, sıfırın altında 15 derecenin ölçüldüğü Bitlis’te çekiliyor.
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ve Değirmenaltı köylerinde çekiliyor. Bu 
koşullarda oyunculuk yapmak da zor, teknik 
ekip olarak azimle çekimlere devam etmek de.

Çekimler bu yıl tamamlanacak
Belgeselin çekimine 28 Ocak’ta başlandı, 

kış çekimleri 9 Şubat’ta tamamlandı. Bahar 
ve yaz çekimleri ise Bitlis’te yapılacak. 
Belgeseli 2019 sonu veya 2020 başlarına 
yetiştirmeye çalışacaklarını söyleyen Cafer 
Şanal, “Kış çekimlerimiz var, baharda 
çekimlerimiz var, yaz çekimlerimiz var. 

Nihayetinde kitabın yazarı hocamızla Halil 
Değertekin ile de Bitlis’e geleceğiz” diyor. 
Animasyon ve kurgu aşamalarının da 
tamamlanmasıyla drama türündeki belgesel 
seyirciyle buluşacak.

Nurtaç Erimer
Yönetmen

“1915 yılında Rus işgalinden kaçarak Bitlis’ten ve Varto’dan 
çıkan bir ailenin yaşadıklarının arkasında, bu yörede yaşanan 
bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Rus işgali nedeniyle evlerini 
bırakarak kaçan insanları yollarda çekiyoruz. Üç ay yürümüşler 
karda kışta. Yani 1915’e dair 1916’ya dair iki dönem çekeceğiz. 
Bir de işin günümüz kısmı var... O dönem insanlar açlık, 
susuzluk, dağlarda eşkıyalar, korku ve ağır doğa koşullarında 
Ruslardan kaçıyor. Bunu gerçekleştirmek ve aslına uygun 
hale getirmek için çalışıyoruz. Burada halktan büyük destek 
alıyoruz. Şu an hava çok soğuk. Oyuncuların giysileri ise ince. 
Ağır ve zor koşullarda iş yapmaya çalışıyoruz.”

Belgeselin çekimlerinde kameramanından kostümcüsüne, TRT personeli görev aldı. 

Cafer Şanal 
Prodüktör

“Bitlis’e kalabalık bir ekiple geldik. Bitlis Valiliğinden, Bitlis Eren 
Üniversitesinden ve Bitlis halkından çok destek aldık, lojistik 
destek. Oyuncularımız var Van Devlet Tiyatrosundan, yerel 
oyuncularımız var, yerel gençlerimiz var… 28 Ocak’ta ‘motor’ 
dedik ve oyuncularımızla projeye başladık. Dramatik bir 
belgesel. Yakında belgeselin kış çekimlerini bitireceğiz. 2019 
sonu veya 2020 başlarına belgeseli yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Kış çekimlerimiz var, baharda çekimlerimiz var, yaz 
çekimlerimiz var. Kitabın yazarı hocamızla Halil Değertekin ile 
Bitlis’e geleceğiz.” 
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1915 Olaylarında madalyonun 
diğer yüzü
Dünya bilim adamları, siyasetçileri ve 
vicdan sahiplerine düşen görev, 1915 
olaylarını yalnız Ermeni tehciri üzerinden 
okumak yerine, madalyonun öteki yüzünü 
görüp Müslüman mültecilerinin acılarını da 
anlamaya çalışmak olsa gerek.
Savaşların en trajik sonuçlarının başında, 
savaş bölgelerinde yaşayan sivil halkın 
yaşadığı bölgeleri terk etmeleri yani 
göçler geliyor. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Anadolu topraklarında yaşanan savaşlar 
büyük insan kitlelerinin evlerini, işlerini ve 
memleketlerini terk ettiği büyük bir göç 
trajedisinin yaşanmasına neden oldu. Türk-
Rus mücadelesinin yaşandığı bölgedeki 
Müslüman ahali Rus işgali nedeniyle 
evlerini yurtlarını bırakıp iç bölgelere doğru 
göç etti. 

Göçün nedenleri
Geniş bir coğrafyaya uzanan ve geride 
derin yaralar bırakan göçün sebebi sadece 
başka bir devletin hâkimiyetinde yaşamak 

istememek değildi. Daha önce Kars, 
Ardahan ve Batum’da yaşayan Müslüman 
ahaliye Rusların neler yaptığını biliyorlardı. 
İnsanlar hayatta kalma çabası içindeydiler. 
Müslüman halkın göç etmesindeki diğer 
önemli bir faktör ise Ermenilerdi. Savaş 
sırasında Rus saflarında savaşan ve 
bölgede nüfus çoğunluğu iddiasıyla 
devlet kurmak isteyen Ermenilerin 
yaptıkları büyük bir göç dalgasının 
oluşmasına neden oldu. Cephede savaşın 
başlamasından itibaren 150 km bölgede 
tutunamayarak geri çekilmek zorunda 
kalan Türk ordusunun savaşlarda başarısız 
olması da göçü tetiklemişti. 1914 yılında 
savaşın ilk günlerinde başlayan göç, 
1917 yılına kadar aralıksız devam etti. 
1916 yılında Erzurum’un Rus işgaline 
uğramasının ardından göç eden insan 
sayısı doruk noktaya ulaştı. Türk ordusu 
geri çekilirken cephaneyi nakletmek için 
sivil halkın elindeki araçlara el koymuştu. 
Tüm ulaşım araçlarına el konulmuş olan 
halk dondurucu soğuğa rağmen orduyla 
beraber Anadolu’nun içlerine doğru geri 

çekildi. Ülkenin kuzeyi, doğusu ve güney 
doğusundan iç kesimlere doğru hareket 
eden göç sırasında, valilikler tarafından 
alınan her türlü tedbirlere rağmen 
muhacirler yol boyunca çete saldırıları, 
salgın hastalıklar ve açlıkla mücadele 
etmek zorunda kaldılar. Erzurum’dan 
başlayan göç dalgası Erzincan ve Sivas 
üzerinden Kayseri, Niğde, Kırşehir ve 

Dünya bilim adamları, 
siyasetçileri ve vicdan 
sahiplerine düşen görev, 
1915 olaylarını yalnız 
Ermeni tehciri üzerinden 
okumak yerine, madalyonun 
öteki yüzünü görüp 
Müslüman mültecilerinin 
acılarını da anlamaya 
çalışmak olsa gerek. 
12 milyon insanın acısını!

1915 Olaylarında madalyonun diğer yüzü.
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Çatalca bölgelerine kadar yayıldı. Van ve 
Bitlis’ten göç edenler ise Diyarbakır yoluyla 
bağlı bölgelere Urfa, Antep ve kısmen 
Adana’ya göç ettiler. Göç hareketi geniş bir 
coğrafyayı sardı.

Göç kontrol altında
Önceleri muhacirler meselesi merkezden 
yönetilen bölge valilerinin uygulamalarıyla 
çözülmeye çalışıldı.  Sayı her geçen 
gün artarak 800.000’e ulaşırken, büyük 
bir dünya savaşında mücadele veren 
Osmanlı Devleti, onlara yardım etmek 
için tüm imkânlarını seferber ediyordu. 
Muhacirler için güvenli yollar sağlanmaya, 
yiyecek, giyecek temin edilmeye, salgın 
hastalıklardan korunmaya çalışılıyordu. 
TRT’nin belgeseli “Kardan Mürekkep”e 
konu olan Van, Bitlis ve Muş bölgelerinden 
Diyarbakır bölgesine gelen muhacirlerin 
sayısı 200.000 civarındaydı. Göç yolları 
üzerine kurulan aş evleri sayesinde 
muhacirlere sıcak yemek dağıtıldı. Hasta 
ve yaralıların tedavi edilebilmesi için 
hastaneler açıldı. Açılan yetimhanelerde 
ailelerini kaybeden yaklaşık 1.500 çocuğun 
bakımı üstlenilmişti. Eşlerini ve akrabalarını 
kaybeden kadınlar için dulhaneler açılmıştı. 
Antep ve Maraş’a yapılan sevkiyat 15.000 
civarındayken Adana’ya 10.000 kişi sevk 
edilmişti. Alınan her türlü tedbire rağmen 
çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. 
Zaman içinde ise sayının artması, mevsim 
koşulları, ordunun ambarlarından verilen 
erzakın da azalması nedeniyle göç kontrol 
edilemez oldu. 

 Göç kontrolden çıkıyor
Göç alan olarak öyle genişledi ve mülteci 

sayısı öyle çoğaldı ki taşra idareleri 
yetersiz kalmaya başladı. Artık muhacirler, 
daha çok zorlukla karşı karşıyaydılar. 
Çetecilik, yağmacılık yüzünden göçmen 
kafilelerinden çok sayıda insan hayatını 
kaybetti. Savaş bölgelerinde sıkça 
görülen kolera, sıtma, dizanteri ve tifüs 
gibi hastalıklar muhacirleri toplu ölümlere 
götürdü. Sürekli hareket halinde olan 
kafileler salgın hastalıkların Anadolu’nun 
içlerine kadar yayılmasına neden oldu. 
Bir diğer büyük sorun ise iaşe ve yiyecek 
meselesiydi. Savaş boyunca bölgeden 1,2 
milyona yakın insan göç etmek zorunda 
kalmıştı ki hayatta kalmayı başaranlar 
savaş sonrasında memleketlerine geri 
dönebildiler.

1915’te ne oldu?
1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’nda 
Rus orduları, Osmanlı ve Rusya’daki 
Ermenilerden kurulmuş olan gönüllü 
birliklerle Osmanlının doğu topraklarına 
girdiler. Osmanlı ordusunda bulunan 
Ermeniler de silahlarıyla birlikte firar 
ederek Rus kuvvetlerine katıldılar. 
Ermenilerin oluşturduğu birlikler, ordunun 
lojistik kanallarını tahrip ederek Osmanlı 
ordularının ilerlemesini yavaşlattı ve öte 
yandan dağa çıkarak çeteler oluşturdular. 
İlerleyen Rus orduları 1915 yılı ortalarından 
itibaren Van, Muş ve Bitlis’i, ardından da 
Erzurum, Erzincan ve Trabzon’u işgal 
ettiler.
Osmanlı Hükümeti, bu gelişmelerin 
önüne geçmek için Ermeni temsilcileri 
ve kanaat önderlerini ikna etmeye çalıştı 
ancak başarılı olamadı. Hınçak ve Taşnak 
komitelerinin öncülüğünde Anadolu’nun 

birçok yerinde isyanlar başladı ve Rusların 
işgal ettiği bölgelerde masum halka karşı 
katliama giriştiler. Kendilerine katılmayan 
Ermenileri bile öldürmekten çekinmediler. 
Türk erkeklerinin cephelerde bulunması 
ile savunmasız kalan Türk köylerine 
saldırdılar. Kayseri’de, Maraş’ta, Muş’ta, 
Bitlis’te, Diyarbakır’da ve Elazığ’da isyan 
ederek katliamda bulundular. Van’ın Zeve 
köyünde olduğu gibi birçok köyün halkını 
kimseye acımadan katlettiler. 
I. Dünya Savaşı’nın bütün hızıyla sürdüğü 
Çanakkale Cephesi’nde ölüm - kalım 
mücadelesi veren Osmanlı Devleti, 
Ermeni - Rus iş birliğini önlemek için 
birtakım önlemler almak zorunda 
kaldı. 24 Nisan 1915’te Ermeni komite 
merkezlerinin kapatılması, belgelerine 
el konulması ve komite başkanlarının 
tutuklanarak sürülmesi bir genelgeyle tüm 
komutanlıklara bildirdi. Bu genelge üzerine 
İstanbul’da Hınçak ve Taşnak komite 
büroları kapatılarak üyeleri tutuklandı. 
Ermenilerin, 1915 olaylarının yıl dönümü 
olarak andıkları 24 Nisan günü bu 
genelgenin yayımlandığı gündür.
Alınan önlemler sonuç vermeyince 27 
Mayıs 1915’te Tehcir (Göç) Kanunu 
çıkarıldı. Bu yasa ile Ruslarla iş birliği 
yaparak katliama girişen Ermenilerin 
tehlike oluşturdukları için yaşadıkları 
illerden güvenli bir Osmanlı toprağı olan 
Suriye’ye göç etmeleri kararı alındı. 
Bununla birlikte göç ettirilen Ermenilerin 
vergileri ertelendi, diledikleri eşyalarını 
almalarına izin verildi, yol boyunca 
saldırılara karşı korumak ve ihtiyaçlarının 
giderilmesi için memurlar görevlendirildi, 
can ve mal güvenlikleri için karakollar 
kuruldu. Ayrıca I. Dünya Savaşı’nın 
sona ermesi halinde uygulanmak 
üzere Tehcir Kanunu’na tabi tutulan 
Ermenilerin dönüşlerini düzenleyen 
Geri Dönüş Kararnamesi yayınlandı. 
Osmanlı Hükümeti, göç edenlerin insani 
ihtiyaçları için planlamalar yaptıysa da 
savaş koşulları, iç çatışmalar, intikam 
peşindeki yerel gruplar, eşkıyalık, açlık 
ve salgın hastalıklar nedeniyle göçler 
sırasında çok sayıda Ermeni hayatını 
kaybetti. Tarihi belgeler, hükümetin, söz 
konusu trajik olayların yaşanmasını 
amaçlamadığı gibi göç eden Ermenilere 
karşı işlenen suçları da cezalandırıldığını 
açıkça ortaya koymakta. Nitekim, savaş 
sırasında yaşanan olaylara karışarak suçlu 
bulunanlar yargılanarak idam edildi.
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FOTOĞRAF Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Hamit Yalçın’ın objektifinden 
Kuzeyin Masal Ülkesi

İletişim olanaklarının kısıtlı olduğu 
dönemlerdi. Mektup ve özel 
zamanlarda atılan kartpostallar 
dışında çok seçenek yoktu. Ancak o 
kartpostallar, en az mektuplar kadar 
hayal gücüne malzeme sağlardı, 

hele de çocuksanız. Özellikle de yeni 
yıl kutlaması için tasarlanmış olanlar… 
Karlarla örtülü ağaçların arasında, ışıkları 
dışarı sızan kulübeler… Kızakları çeken 
ren geyikleri… Donmuş göller üzerinde 
buz pateni yapan küçük çocuklar… 
Hatta biraz daha paraya kıyılmışsa, 

kar yağışı hissi uyandıran simler olurdu 
kartpostalların üzerinde. Bizim sadece 
hayal edebileceğimiz türden hayatlardı 
resmedilen. Ancak dedik ya, belki sırf bu 
yüzden hayal gücümüzü beslerlerdi.

Kartpostallar gerçek oldu
Bizler büyürken, iletişim olanakları da 
çeşitlendi ve hız kazandı. Artık kimse 
mektup ya da kartpostal göndermez oldu. 
Öte taraftan, dünyanın dört bir yanından 
hiç bilmediğimiz gerçek görüntüler, gerçek 
hayatlar, “bir tık” kadar yakın oldular. 

Hatta yeni arkadaşlar edinme fırsatı oldu 
bu sayede. İşte bu yeni olanaklar bize, o 
kartpostallardaki gördüğümüz görüntülerin 
masal değil gerçek olduğunu anlattı. 
Lapland’ın fotoğraflarını her gördüğümüzde 
bu duygular uyandı içimizde. Evet, 
böyle masalsı yerler vardı ve birileri 
orada yaşıyordu, biz gidemesek de 
birileri gidiyordu ve bizimle fotoğraflarını 
paylaşıyordu. İşte fotoğraflarını zevkle 
takip ettiğimiz Hamit Yalçın’ın Lapland’a 
gittiğini öğrendiğimizde de bu nedenle 
heyecanlandık. Bir ustanın gözünden 
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masal diyarı fotoğrafları kim bilir nasıl 
güzel olur diye düşündük.  Sonuçların 
bir bölümü sayfalarımızda… Siz Hamit 
Yalçın fotoğraflarıyla o bölgeyi ziyaret 
ederken, biz de kısaca size Lapland’dan 
bahsedelim. 

Ren geyiklerinin diyarı
Finlandiya’nın kuzeyinde yer alan 
Lapland aslında bir ülke adıymış gibi 
algılansa da bu ülkenin bölgesi. Diğer 
adıyla Laponya’nın en turistik kenti ise 
Rovaniemi. Hamit Yalçın da fotoğrafçı 
arkadaşlarıyla birlikte bu kenti tercih etmiş. 
Gerek Ren geyiklerinin gerekse ‘husky’lerin 

çektiği kızaklarla, muhteşem manzaralar 
eşliğinde gerçekleştirilen safariler turistlerin 
vazgeçemedikleri deneyimlerden. Biz 
de bu deneyimleri Hamit Yalçın’dan 
dinledik: “Ocak ayının sonlarında eksi 
derecelerin iki basamaklı sayılarla ifade 
edildiği bölgede, en zor şey dışarıda uzun 
vakit geçirmek. Fotoğraf çekmek için 

eldivenlerinizi çıkardığınızda bir süre sonra 
parmaklarınızı hissetmiyorsunuz. Özel 
giysiler bile Akdeniz iklimine alışık bizleri 
pek uzun süre koruyamıyor. Ren geyiğinin 
çektiği kızağı kullanırken ise, ne yazık ki, 
hiç fotoğraf çekmem mümkün olmadı.”

Çok güvenli
Bölge o kadar güvenliymiş ki, timelapse 
yapabilmek için kimi zaman fotoğraf 
makinesini otomatik ayarda dışarıda 
bırakmış Hamit Yalçın. Yalçın Finlandiya 
hakkında bize şunları söylüyor: 
“Finlandiya’da kış mevsiminde günler kısa,  
geceler uzun olurken yaz mevsiminde 
de tam tersi gerçekleşiyor. Bu muhteşem 
doğa olayının ismi ‘gece yarısı güneşi’ 
yani Midnight Sun. Bu olay aslında Kuzey 
ve Güney kutup dairelerinde gerçekleşen 
bir tür doğa olayı. Bu doğa olayı, 

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Çocukluğumuzun 
kartpostallarından fırlamış 
gibi bir yer Lapland... 
Masalsı bir yeryüzü 
cenneti... Hamit Yalçın’ın 
her bir karesiyle o masal 
diyarında kısa bir gezinti 
yapmak mümkün. 
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Bölgenin en ilgi çekici olaylarından biri de hiç kuşkusuz 
kuzey ışıkları. Lapland’da çıplak gözle ile seyredilebilecek, 
muhteşem bir doğa olayı.  Yılda 200’den fazla gecede 
görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Finlandiya’da yaz mevsimi yaşanırken 24 
saat güneşin batmamasına neden oluyor 
ve özellikle Lapland bölgesinde iki aydan 
fazla sürebiliyor. Lapland’da, Noel Baba’nın 
yaşadığı iddia edilen bir ev bulunuyor. Bu ev 
ziyaretçilere açık. Finlandiya eşsiz doğası, 
gölleri nehirleri ve insanlarına sağladığı 
yaşam standartlarının yüksekliği ile birlikte 
dünya sıralamasında yaşanabilir en mutlu 
ülke bakımından birinci sırada yer alıyor.”

Kuzey ışıkları
Bölgenin en ilgi çekici olaylarından biri 
de hiç kuşkusuz kuzey ışıkları. “Aurora 
Borealis” Lapland bölgesinde özellikle 
mart ve eylül aylarında çıplak gözle 
seyredilebilecek, muhteşem bir doğa olayı. 
Yılda 200’den fazla gecede görenleri 
kendine hayran bırakan bu doğa olayı 
Hamit Yalçın ve ekibine de göz kırpmış.
Tam burada, kuzey ışıklarının oluşumu 
hakkında küçük bir hatırlatma yapalım. 
Bizim yıldızımız Güneş, büyük bir çekim 
gücüyle kendini oluşturan maddeleri tutuyor. 
Ancak nedeni bilinmese de Güneşin 
yüzeyindeki yüksek hareket enerjisine 
sahip parçacıklar bu çekim kuvvetini 
yeniyor ve bizim atmosferimize ulaşıyor. Bu 
parçacıklar atmosferdeki oksijen ve nitrojen 
atomlarıyla birleşince, ortaya belli renklerde 
ışıma çıkıyor. Neden sadece kutuplardan 
izlenebiliyor sorusu akıllara takılabilir. 
Burada, dünyanın manyetik alanının 
devreye girdiğini söyleyelim ve konuyu çok 
daha uzatmayalım. 

Buz gibi gölden Fin hamamına
Bir göller ülkesi olarak da anılan ve 
187.888 gölüyle bu unvanı hak eden 
Finlandiya’da kışın göller donunca, ortaya 
ilginç görüntüler de çıkıyormuş. Turistler için 
bu göllerde balık avı turları düzenleniyor 
ve öte yandan dileyenler buz gibi sulara 
girdikten sonra ünlü Fin hamamlarında ter 
atabiliyormuş. 
Buzdan heykeller, yarı aydınlık geceler, 
ren geyikleri, karlarla kaplı evler, ormanlar 
ve gerçekte bir masalın içindeymiş hissi 
uyandıran görüntüler… Sözü fazla uzatmak 
istemiyoruz çünkü böyle bir deneyim klasik 
deyişle “anlatılmaz, yaşanır”. Ne diyelim, biz 
şimdilik Hamit Yalçın’ın kartpostal tadındaki 
fotoğraflarıyla gezeceğiz Lapland’ı… 
Gerçeği için de hayal kurmayı sürdüreceğiz.
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Dinledikleri seslerle buluştular
TRT Radyoları, Dünya Radyo Günü’nde 
stüdyolarının kapılarını dinleyicilere açtı. 
Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı olmak 
üzere her kesimden radyosever, TRT 
Trabzon Radyosuna gelerek stüdyoları 
gördüler ve program yapımcılarıyla 
tanışarak sohbet ettiler. Yıllardır büyük 
tutkuyla dinledikleri radyonun stüdyosuna 
konuk olan radyoseverler, yayın masasına 
oturdu, kulaklık takıp yayın akışını izleyerek 
stüdyo yayınlarının nasıl yapıldığına tanık 
olmanın heyecanını yaşadılar. TRT Radyo 
Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ise 
Dünya Radyo Günü dolayısıyla Türkiye’de 
radyoculuğun geldiği konumu ve TRT’nin 
radyoculuk misyonunu, tarihi Ankara 
Radyosu Stüdyolarında basına anlattı.

TRT sanatçıları kanser hastaları 
için sahnedeydi
TRT’nin kamu kuruluşlarıyla ve özel 
sektörle ortaklaşa yürüttüğü pek çok 
sosyal sorumluluk projesi var. Bir yandan 
da TRT, Türkiye’nin kamu yayıncısı 
olarak küçük-büyük her türlü sosyal fayda 
sağlayan faaliyete destek vermekte. 
Bu faaliyetlerden biri Uludağ Onkoloji 
Derneği (ONKO-DAY) yararına Bursa’da 
düzenlenen sosyal sorumluluk konseriydi. 
Konserde TRT sanatçıları kanser hastaları 
için sahne aldı.

69. Berlin Film Festivali’nde 
TRT, dizilerini tanıttı
TRT, dünya çapında dizi ihracatında 
Amerika Birleşik Devletleri’nden 
sonra ikinci sırada. Geçtiğimiz 
günlerde Almanya’nın başkenti 
Berlin’de düzenlenen 69. Berlin Film 
Festivali (Berlinale) kapsamında TRT 
dizileri tanıtıldı. Festivalin önemli 
merkezlerinden biri olan Zoo Palast 
sinemasında düzenlenen etkinlikte 
ayrıntılı sunum yapıldı.

TRT İstanbul Radyosunun kara 
kedisi
TRT İstanbul Radyosunun binasında 
doğum yapınca fark edilerek 
sahiplenilen, “Gece” adı verilen kedi, 
kurumun neşe kaynağı oldu. Radyoyu 
evi olarak benimseyen, canlı yayınlara 
giren, konserlere katılan, haber 
biriminde kameraman ve muhabirlerle 
sabahlayan Gece, sosyal medya 
hesaplarının da kahramanı oldu..

TRT’nin sevilen dizisi Elimi Bırakma’ya iki ödül
TRT 1’in sevilen dizisi Elimi Bırakma, ilk günden itibaren merakla takip edilen diziler 
arasında. Aile bağlarının önemini, her zorluğa karşı birlikte mücadeleyi vurgulayan Elimi 
Bırakma, dijital televizyon platformu olan 1001 TV tarafından iki ödüle layık bulundu. 
1001 TV’nin yaptığı, 600 binden fazla oy kullanılan ankette; 20 bin 900 oy ile Elimi 
Bırakma ‘Yılın En İyi Dizisi’ seçildi. 31 bin 700 oy ile de Azra ve Cenk çifti, ‘Yılın En İyi 
Dizi Çifti’ seçildi. Dizi, aynı zamanda sosyal medyada dijital analiz şirketlerinin verilerine 
göre de en çok konuşulan diziler listesinde.
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TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de 
TRT ile İletişim Fakülteleri arasında yeni bir 
ortak zemin oluşturmak, akademi dünyası ve 
öğrencilerle TRT Akademi Dergisi etrafında 
yeni birliktelikler oluşturmak amacıyla 
2016 yılından bu yana “TRT Akademi 
Söyleşileri” düzenleniyor. Ülkemizin pek çok 
üniversitesine konuk olan “TRT Akademi 
Söyleşileri” bu kez “Müzik Yayıncılığı” 
konulu etkinliğiyle Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’ndeydi. Prof. Dr. Yunus Cavit 
Can’ın moderatörlüğündeki söyleşiye TRT 
Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, 
TRT Müzik Kanal Koordinatörü Dr. Süleyman 
Bektaş ve Sanatçı Orhan Hakalmaz 
konuşmacı olarak katıldı. ESOGÜ Rektörü 
Prof. Dr. Kemal Şenocak ve TRT Genel 
Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da söyleşinin 
konukları arasındaydı.

TRT Personel Koroları konseri
TRT personelinden oluşan iki ayrı Türk 
Sanat Müziği Personel Korosu Mart 
ayında konserler verdi. Arı Stüdyosu 
ve Akün Sahnesi’ndeki konserler 
izleyiciden büyük ilgi gördü.

TRT’den çok özel Safranbolu
Pek çok kez belgesellere konu olan 
Safranbolu, bu kez çok farklı bir 
kurgu ve hikâyeyle belgeselleştirildi. 
Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınışının 25’inci yıl dönümü 
dolayısıyla, TRT İç Yapımlar tarafından 
hazırlanan “Emanetim Safranbolu” 
belgeselinin galası ilçede yapıldı.  

TRT’den Balkan ülkelerinin 
medya mensuplarına eğitim
TRT, bir dünya markası olarak artık 
uluslararası medya kurumları için de okul 
niteliğinde. Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT iş 
birliğinde, Balkan ülkelerinden Türkiye’ye 
gelen medya mensuplarına medya 
eğitimleri verildi.

TRT sanatçıları “Bozlağın Altın 
Sesi” için sahnedeydi
Türk Halk Müziği sanatçısı ve 
Ozan Hacı Taşan’ı anma etkinlikleri 
kapsamında TRT sanatçıları 
Kırıkkale’de sahne aldı.

TRT Çocuk’un Rafadan Tayfa’sı 
Kosova’daydı
Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları 
kapsamında Balkanlar turuna çıkan 
Rafadan Tayfa kahramanları maskotları, 
Kosova’nın güneybatısındaki 
Prizren’deydi. Kosova, Almanya, 
Yunanistan ve Kuzey Makedonya’dan 
sonra son durak Kosova oldu. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) himayesinde, TRT 
ve Kosova merkezli Türkiye Mezunlar 
Derneği (TÜMED) iş birliğinde Prizren 
Xhemajli Berisha Kültür Evi salonunda 
düzenlenen gösteriye Kosovalı 
çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 
bir saat süren gösteriye katılan 
Kosovalı çocuklar, Rafadan Tayfa çizgi 
filmini çok sevdiklerini ve karakterleri 
yakından gördüklerinden dolayı sevinçli 
olduklarını söyledi. Rafadan Tayfa çizgi 
filmi, Kosovalı çocuklar tarafından da 
sevilerek, ilgiyle izleniyor.
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Bir kent düşünün ki neredeyse 
insanlık tarihi ile yaşıt… On 
bin yıl boyunca, topraklarında 
yaşayan otuz üç uygarlığın 
bırakmış olduğu izleri 
taşıyan devasa bir kültür 

örneği. Diyarbakır ve çevresi tarih öncesi 
dönemlerden itibaren her zaman önemini 
korumuş, Anadolu ile Mezopotamya, 
Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü 
görevi yapmış önemli bir merkez. Burada 
yapılan araştırmalarda, Yontma Taş 
Devri’nden başlayıp Cilalı Taş Devri’ne 
kadar uzanan tarihi izlere rastlanıyor. 
Şüphesiz bu nedenle de çeşitli uygarlıkların 
tarihi ile kültürel mirasını günümüze kadar 
getiren, geçmişi ile insanlık tarihine ışık 
tutan önemli şehirlerden biri.

Tarih modayla buluşuyor
Tarih, kültür ve inanç üçlüsünün bir arada 
yoğrulduğu Diyarbakır, açık hava müzesi 
konumunda olan kadim bir şehir. Her 
köşesinden, her taşından tarih fışkırıyor. 
Bu yaşanmışlığın gelecek nesillere 
aktarılabilmesi ise paha biçilmez. İşte 
bu nedenle geçmişten devraldığımız 
mirası gelecek kuşaklara tanıtıp 
aktarabilmek için, Diyarbakır Olgunlaşma 
Enstitüsü önemli bir çalışmaya imza 
atarak Diyarbakır motiflerini moda ile 
birleştiriyor. Şehirdeki tarihi dokulara farklı 
bir bakış açısı kazandırarak her yıl tema 
çalışmaları yürüten Kurum, özgün ürünler 
tasarlamak maksadıyla son birkaç yılda bu 
yöndeki çalışmalarını büyük bir gayretle 

sürdürüyor. “Mezopotamya’nın Çiçekleri”, 
“Kadim Kentin Sırları - Ulucami Motifleri”, 
“Hevsel Bahçesi’nin Kuşları”, “Hz. 
Süleyman Türbesi Mezar Taşı Motifleri” 
gibi temaları içeren motifler kimi zaman 
elbise, kimi zaman örtü, kimi zaman da 
tablo ve seramiklerde hayat bulup farklı bir 
boyut sunuyor.

Kültürel değerlerimizi koruyor
Olgunlaşma enstitüleri, Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı yapılar. Diyarbakır 
Olgunlaşma Enstitüsü ise Türkiye’deki 
yirmi dört olgunlaşma enstitüsünden 
biri. Bu kurumlar, kültürel değerlerimizi 
özellikle de geleneksel el sanatlarımızı 
ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını 

Kadim şehrin motifleri
Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü’nde geçmişten günümüze bir köprü oluşturuluyor. 
Diyarbakır’ın tarihi figürleri taştan kumaşa modaya ilham kaynağı oluyor. 
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koruyan, yeni ürünler hazırlayan, bu 
ürünleri arşivleyerek gelecek kuşaklara 
aktaran yapılarıyla önemli bir hizmet 
sunuyor. Ortaya konan ürünlerin ulusal 
ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını 
sağlayan, teknolojik gelişmelere uyumlu, 
sektörde yer alacak nitelikli iş gücü 
yetiştiren, eğitim ve öğretimin yanı sıra 
araştırma, tanıtım, pazarlama, tasarım 
ve üretim süreçlerinin tümünü bir arada 
gerçekleştiren olgunlaşma enstitüleri, 
eğitim sistemimiz içerisinde saygın bir 
yere sahip.

Kıymetli çalışmalar
Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü’nün 
çalışmaları içinde paha biçilemez 
özellikte ürünler de yer alıyor. Kıymetli 
zatlara saygı göstermek amacıyla mezar 
sandukalarına örtü örtmek İslamiyet’te 
kabul görmüş, Selçuklu ve Osmanlılarca 
uygulanmış bir gelenek. Anadolu’da İslam 
kültürü ile en erken karşılaşan şehir olan 
Diyarbakır’ın önemli şahsiyetlere ev 
sahipliği yaptığı ise bilinen bir gerçek. 
İslam orduları komutanı Halid Bin Velid’in 
oğlu Hz. Süleyman ve yirmi yedi şehit 
sahabe surlarla çevrili Diyarbakır İç 
Kale’de bulunmakta. Bu bilgiler ışığında 
örneğin; Kurumca, Hz. Süleyman kabri 
için bir Puşide yapılarak 27 Mayıs 2018 
gibi Diyarbakır’ın fethine tanıklık eden 

önemli ve bir o kadar anlamlı bir günde 
serilmiş. Ayrıca Eğil ilçesinde bulunan Hz. 
Elyesa ve Hz. Zülkifl peygamber kabirleri 
için de Puşide çalışmaları büyük bir özveri 
ile devam etmekte. 

El sanatlarının her dalı
Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü 
kadim kentin bilinen ve gizemli kalan 
tüm güzelliklerini ortaya çıkarıp, ülke 
genelinde ve uluslararası düzeyde 
şehri tanıtmak gayesiyle çalışmalarını 
geliştirilerek devam ediyor. Bu kıymetli 
çalışmaları sürdüren Kurum’un 
Müdürü Şirine Eronat konu hakkında 
“Kurumumuzda geleneksel el sanatlarının 
hemen hemen her dalına bir şekilde 
dokunmaktayız. Çünkü amacımız 
geleneksel el sanatlarımızın gelecek 
kuşaklara aktarılması ve en güzel şekilde 
yaşatılmasıdır. Bunun yanı sıra öğretmen 
ve tüm çalışanlarımızla giyim, dokuma, 
kuyumculuk, yiyecek ve içecek, seramik 
gibi alanlarda da faaliyet göstermekteyiz. 
Diyarbakır’ın taşlarındaki o güzel ve 
anlamlı motiflerin her biri elbiselerimizde, 
örtülerimizde, takılarımızda vücut 
buldukça yaptığımız işin ehemmiyetini 
anlamaktayız. Taştan kumaşa 
yolculuk olarak da nitelendireceğimiz 
çalışmalarımız mevcut.” diyor.

Gurur vesilesi
Böylece geçmişi bugüne bağlayan tarihi 
yapılar üzerindeki kabartma ve figürler 
modaya ilham veriyor. Kente özgü 
motifler, sanat tarihçisi, resim öğretmeni, 
giyim ve tasarım öğreticisi ve dikiş, 
nakış ustalarının yer aldığı özel bir ekip 
tarafından fotoğraflanıyor. Aslına uygun 
olması açısından fotoğraflanan motifler, 
bilgisayar ortamında, desenlere uygun 
kıyafet modelleri üzerine tasarlanıyor. Proje 
kapsamında yirmi kişilik araştırma ekibi iki 
yıldır sahada. Hazırlanan özel koleksiyonun, 
Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da 
düzenlenecek defilelerle podyumda 
tanıtılması hedefleniyor. Sahip olduğumuz 
değerlerin unutulmamasına önemli bir örnek 
olan bu çalışmalar, geleneksel el sanatlarını 
yaşatırken modernize ederek geleceğe 
aktarıyor ve gurur vesilesi oluyor.

Ela TEKİN  / ela.gurman@trt.net.tr

Tarih, kültür ve inanç 
üçlüsünün bir arada 
yoğrulduğu Diyarbakır, 
açık hava müzesi 
konumunda olan kadim bir 
şehir. Her köşesinden, her 
taşından tarih fışkırıyor.  
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Bir NBA geleneği: 
All-Star Hafta sonu
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Cleveland Cavaliers’ın yıldızı, 
milli sporcumuz Cedi Osman 
da All-Star hafta sonunda boy 
gösterdi. 

NBA olarak bilinen Amerikan 
Basketbol Ligi’nde 30 takım 
mücadele ediyor. Her takım 
bir sezonda 81 maç oynuyor. 
Üstelik bunu çok sıkışık bir 
sezonda, neredeyse altı aylık 

bir takvimin içinde haftada bazen 3-4 maç 
oynayarak gerçekleştiriyorlar. All-Star hafta 
sonu ise bu oyuncular için bir eğlence fırsatı, 
seyirciler için bir basketbol şöleni hem de ligin 
en iyi oyuncularını onurlandırmak için bir şölen. 
15-18 Şubat tarihleri arasında 68. düzenlenen 
All-Star hafta sonu 1991 yılından sonra ilk kez 
Charlotte şehrinde ve yeni salonları Spectrum 
Center’da gerçekleşti.
60 yıllık tarihinde Mehmet Okur’un asıl All Star 
kadrosunda yer aldığı, Hidayet Türkoğlu’nun 
ise özel yetenek gösterilerinde yer aldığı 
All Star hafta sonunda milli oyuncumuz 
Cedi Osman da Dünya ve Amerika karması 
maçında Dünya takımında yer alarak, bu 
önemli organizasyonun bir parçası oldu.
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Biz de hem milli sporcumuzun All-Star hafta 
sonunu hem de 3 gün boyunca yaşananları, 
sonuçlarıyla ve kayda değer olaylarıyla sizler 
için derledik. 

Yeni format
Son iki maça kadar All-Star kadroları 
taraftarların verdiği oylar ve koçların seçimiyle 
gerçekleşiyordu. Bu format değiştirildi ve 
yine seyircilerin oyları sonucunda Doğu-
Batı Konferanslarında en fazla oy almış 
oyuncuların seçimleriyle gerçekleşmeye 
başladı. Bu seçimler beraberinde bir 
rekabet havası da yansıtıyor. Bu senenin 
en fazla oy almış oyuncuları yani kaptanları 
ise Batı Konferansından Los Angeles 
Lakers oyuncusu Lebron James, Doğu 
Konferansından ise Milwaukee Bucks’tan 
Giannis Antetokounmpo kendi takımlarına 
11’er oyuncu seçtiler.

All-Star Ünlüler Maçı
All-Star hafta sonunun ilk geleneği olarak 
gerçekleşen ünlüler maçında, ülkemizden 
de tanıdığımız bir isim vardı: kalp cerrahı Dr. 

Mehmet Öz. Beyaz ve Maviler arasındaki 
maçı ise Mavi Takım 82-80 kazandı. Eski 
basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan 
futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda 
Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı 
Quavo gibi isimlerin maçında Türk cerrah 
sayı bulamasa da asistleriyle göz doldurdu.

Yükselen Yıldızlar Maçı
NBA’de bu sezonun dikkat çeken isimlerinden 
Luka Doncic, Kyle Kuzma, Jayson Tatum, 
ülkemizde de oynamış Bogdan Bogdanovic 
gibi genç yıldız adaylarının Yükselen Yıldızlar 
Maçı’nda Dünya Karmasında yer alan Cedi 
Osman, maçı 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 
2 top çalmayla tamamladı. Maçı 161 – 144 
önde tamamlayan ABD karmasında Kyle 
Kyle Kuzma 35 sayı, 6 ribaund, 2 asistle 
maçın MVP’si oldu. Jayson Tatum ise 30 sayı 
attı ve 9 ribaund aldı.

Üç Sayı ve Smaç Yarışmaları
All-Star hafta sonunun belki maçın 
kendisinden de çok merak edilen olayı 3 sayı 
ve smaç yarışmalarıdır. Bu sene ise üç sayı 

ve smaç yarışmalarını genç isimler kazandı: 
Brooklyn Nets’te forma giyen Joe Harris 
ve Oklahoma City Thunder’dan Hamidou 
Diallo…

All Star maçı
All Star hafta sonunun asıl menüsü ise tabii 
ki All-Star maçının kendisiydi. Yıldızların 
boy gösterdiği maçta Team LeBron, Team 
Giannis’i 178-164 mağlup etti. Team 
LeBron’dan Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaund, 
2 asist, 1 top çalma, 2 blok performansıyla 
All-Star maçının MVP’si oldu.. .
Team Giannis’te ise kaptan 38 sayı, 11 
ribaund, 5 asistlik performans sergiledi. 
Maçın en değerli oyuncusu ise Golden State 
Warriors’tan Kevin Durant oldu.

Wade ve Nowiztki sürprizi 
NBA’i yakından takip edenlerin iyi tanıdığı 
iki veteran yıldızlar Dwayne Wade ve 
Dirk Nowiztki de özel bir izin vasıtasıyla 
kariyerlerinin sonunda bir kez daha All-Star 
maçında boy göstermeyi başardılar. 2000’li 
yılların simgeleri olan iki yıldızın attığı sayılar 
büyük bir coşkuyla karşılandı.

All-Star hafta sonunun ilk geleneği olarak gerçekleşen ünlüler maçında, ülkemizden de 
tanıdığımız bir isim vardı: kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz.                          
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Curry kardeşlerin buluşması
All-Star hafta sonundaki üçlük yarışması 
ilk kez iki kardeşin buluşmasına tanık oldu. 
NBA’deki Curry kardeşlerin ünlüsü ve 
daha başarılı olan Steph Curry ile kardeşi 
Seth Curry, 3 sayı yarışmasında karşılıklı 
yarışarak kozlarını paylaştılar. Sonuçta ise 
3 sayı yarışmasını iki kardeş değil Brooklyn 
Nets’ten Joe Harris kazandı. Bu arada Curry 
kardeşlerin babaları Dell Curry de popüler 
bir NBA oyuncusuydu.

Giannis Etkisi
NBA’in dünyadaki etkisinin bir önemli 
parçası da içinde barındırdığı insan 
hikayeleri…Allen Iverson’ın hapse girmesi, 
Michael Jordan’ın babasının öldürülmesi, 
Kevin Durant’in fakirlikle dolu geçmişi, çete 
savaşlarından, evlatlık verilen çocuklara 
kadar NBA’deki her oyuncunun geçmişine 
dair anlatılmayı hak eden bir öyküsü var. 
NBA’in yeni süper starı Yunan yıldız Giannis 
Antetokounpo için de bu durum böyle. 
Aslında 1991’de Nijerya’dan Yunanistan’a 
göç etmiş bir aileye mensup olan Giannis, 
kardeşleri ile birlikte Atina sokaklarında 
seyyar satıcılık yaparak okulunu okuyor. 
Basketbol antremanlarını ise koçunun 
harçlıklarıyla, kıyafetleri ise arkadaşlarının 

eskileriyle çözüyor. 18 yaşına geldiğinde ise 
basketbolda yeteneği keşfediliyor, ABD’ye 
gidecek ama bir sorun var. Giannis’in 
pasaportu yok. Nijerya’dan kaçtıkları için 
Nijerya pasaportu, göçmen olduğu için de 
Yunanistan pasaportu yok. Neredeyse bir 
gün içinde Giannis’e pasaport çıkartılıyor ve 
vatandaş yapılıyor. Ardından bugüne kadarki 
süper yıldız hikayesi de gerçekleşmiş oluyor. 
Bugün 24 yaşındaki süper yıldız senede 25 
milyon dolar para kazanıyor. All-Star maçına 
kaptan olarak çıkan oyuncu, maçın da 
kahramanları arasındaydı.

Düşük heyecan ve Jordan 
etkisizliği
All-Star maçlarının atmosferi sponsorların 
müşterilerine dağıttığı bedava biletlerin de 
etkisiyle daima düşük bir havada geçer. 
Chorlette’taki Spectrum Center’ın atmosferi 
de bu düşük enerjiden nasibini aldı. Maç 
sırasında 3-4 küçük an ve hareket dışında 

salonda ağır bir sessizlik hâkimdi. Bunda 
üniversite eğitimini Charlotte şehrinde alan, 
hatta şu anda şehrin NBA takımı Charlotte 
Hornets’in sahibi olan Michael Jordan’ın 
sessizliğinin de etkisi büyüktü. 

Meşhur NBA Partileri
All-Star hafta sonu maçın yanında maç 
sonrası partileriyle de meşhur. Hatta 
kimilerine göre oyuncuların tamamı bu 
partileri, maçın kendisinden de fazla 
bekler. Bu partilerde “coşan” oyuncuların 
çoğu, ertesi hafta ya sakatlanır ya da kötü 
performans gösterirler. Bu da başka bir NBA 
geleneğidir. 
Charlotte’taki çeşitli kulüplerde ve evlerde 
yüzden fazla parti düzenlendi. En büyüğünü 
Michael Jordan’ın düzenlediği bu partilerde 
NBA komisyoneri (başkanı) Adam Silver, 
oyuncuların tamamı, film yıldızları, şarkıcılar 
ve şirket sahipleri katıldı. Basit bir sodanın 
bile 25 dolara satıldığı bu partilerin 
gelirinin neredeyse tamamı hayır işleri için 
kullanılıyor. 
All-Star hafta sonundaki asıl yıldızlar 
maçında bugüne kadar ülkemizi temsil eden 
tek isim Mehmet Okur’du. Gelecekte ise 
dünya basketbolunun en büyük arenasında 
bizleri bakalım hangi genç yıldızlarımız 
temsil edecek?

2020 All-Star maçı ise 16 
Şubat’ta Chicago’daki 
United Center’da 
gerçekleşecek.

All-Star’ın en değerli oyuncusu Kevin Durant.
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GÜNCEL

İlki 14 Mart 1919’da kutlanan ve bu sene 100 üncü senesini dolduran “Tıp Bayramı” sadece 
Türk hekimlerine ait bir bayram. Bu bayramı önemli kılan en büyük ayrıntı ise uzun süren 
savaşlardan sonra yorgun düşen Osmanlı’nın zor zamanlarında, İstanbul ve Tıbbiye’nin 
işgal edildiği günlerde, milli mücadele için gereken ilk adımı Türk hekimlerinin atmasıdır. 

14 Mart Tıp Bayramı 
100. yılında

Elvan BEKİROĞLU / elvan.tasbas@trt.net.tr
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14 Mart’ın asıl hikâyesi acaba nedir? 
Neden tıp günü değil, tıp bayramıdır? Bu 
soruların cevabı bugünkü Haydarpaşa 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında 
cevap buluyor. Nasıl mı?
Sultan Abdülhamid Han dönemi, ülkenin 
her anlamda yenilikler kazandığı bir 
dönemdir ve sağlık alanında da önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönem, 
Osmanlı coğrafyasında pek çok sağlık 
kurumunun inşa edildiği, eskilerinin 
onarıldığı, ameliyathanelerin yapıldığı, 
doğumevlerinin, tıp dallarına ait 
hastanelerin açıldığı ve bir anlamda tıpta 
ciddi bir ihtisaslaşmanın gerçekleştiği 
dönemdir. Sultan Abdülhamid Han 
tarafından yaptırılan ilk modern tıp okulu 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’dir. Yapımına 
1894’te başlanmış olan binanın açılışı ise 6 
Kasım 1903 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. 
Okul, 1903-1909 yılları arasında Askeri 
Tıp Mektebi iken bu tarihten sonra sivil 
tıp mektebi olarak da hizmet vermiştir. 
Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde 
eğitim verilen bu Tıp Mektebi’nden çok 
değerli bilim insanları ve siyasetçiler 
yetişmiştir. 14 Mart Tıp Bayramı’nın ilk 
tohumları da bu binada atılmıştır.

Savaşlar ve Tıbbiye 
Osmanlı Devleti’nin 1912 ve 1922 yılları 
arasında katıldığı savaşlar birbiri ardınca 
devam etmiş ve büyük acılar yaşatmıştı. 
Tıbbiyedeki hocalar ve öğrencileri bu acı ve 
ıstırabı en yakından yaşayanlardandı. 
1912 yılında başlayan Balkan Savaşı, 
Osmanlıyı her yönden zor durumda 
bırakmış, Ekim ayında seferberlik ilan 
edilmişti. Bu tarihte Darülfünun Tıp 

Fakültesi’ndeki derslere de ara verildi. 
Hocalar ve son sınıf öğrencileri askeri 
birliklere atandılar. Tıbbiye binasının her 
yeri hastaneye çevrilmiş, klinik yatakları 
yaralılara yetmeyince dershaneler, koğuşlar 
hatta koridorlar bile hastane görevi 
görmeye başlamıştı. Ekim 1912 - Mart 1913 
tarihleri arasında Tıbbiye resmen kapatıldı. 
Aynı ay içerisinde de yeniden açıldı ve 
savaştan dönen hocalardan sağ kalanlar 
yine savaştan sağ çıkan öğrencilerle 
eğitime tekrar başladılar.
1914 yılında Birinci Dünya Savaşı 
başlamış ve Tıbbiyeliler tekrar silah 
altına alınmış, 1915 yılından itibaren tıp 
öğrencileri Çanakkale başta olmak üzere 
tüm cephelerdeki değişik hastanelere 
dağılmışlardı. 1915-1916 yıllarında tüm 
hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere 
dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane bir yıl kapalı kalmış ve burası 
“Hilal-i Ahmer Hastanesi” olarak hizmet 
vermişti.
Tıbbiye bir yıl sonra 1916’da eğitime 

tekrar başlamış ve savaştan sağ çıkanlar 
derslerine devam edip tıp eğitimini 
tamamlamaya çalışmışlardı.

İşgalde Tıbbiye
I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan 
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti 
mütareke ve işgal dönemine girdi. Mondros 
anlaşmasını bahane eden itilaf devletleri 
filosu 13 Kasım 1918’de İstanbul’u işgal 
etti. Müttefik donanmaları savaşarak 
geçemedikleri Çanakkale Boğazı’ndan 
geçerek İstanbul önlerine demirlediler. 
Mustafa Kemal Paşa, komuta ettiği Yıldırım 
Orduları kaldırılınca İstanbul’a döndü. O 
gün İtilaf donanması İstanbul önlerine 
gelmiş ve İstanbul fiilen işgal edilmeye 
başlanmıştı. Haydarpaşa’dan işgali izleyen 
Mustafa Kemal Paşa ve Dr. Rasim Ferit 
Talay karşı kıyıya geçmek üzere rıhtıma 
gelmişlerdi. Mustafa Kemal “Hata ettim. 
İstanbul’a gelmemeliydim, ne yapıp edip 
Anadolu’ya dönmenin çaresine bakmalı” 
diye söylendi, sonra yaveri Cevat Abbas’a 
dönerek kararlı bir sesle “Geldikleri gibi 
giderler” dedi. 
Bu dramatik tabloyu Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane’nin pencerelerinden üzüntüyle 
izleyen Tıbbiyelilere, Tevfik Salim sert bir 
ses tonuyla yaptığı konuşmada; ”Efendiler! 
Ordusu asla mağlup olmamış bir milletin 
çocuklarısınız. Çanakkale’de aylarca ateş 
ve ölüm saçan ve büyüklerinizi korkutup 
yenemeyen, arzuladığı bugüne o yoldan 
kavuşamayan bu donanmanın bugünkü 
kuru gürültüsü sizi telaşlandırmasın…” 
ifadelerini kullandı.
21 Kasım 1918’de Meclis-i Mebusan 
feshedildi. İngilizler Aralık 1918’de 

Bu tarihi sadece bir 
bayram, bir kutlama olarak 
algılamamalı. Bu tarih 
savaşlarla yorgun düşmüş 
ve işgal altındaki özgür bir 
milletin çocukları olan Tıbbiye 
hocalarının ve öğrencilerinin 
işgale karşı protestosu, tek 
bir kuvvet ve yürek olarak 
buldukları çıkış noktası idi. 

14 Mart Tıp Bayramı 
100. yılında
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Tıbbiye’yi işgal etmek istemişlerdi. 
Öğrencilerin direnmesi karşısında; ancak 
3 Şubat 1919’da işgal gerçekleşebildi. 
Sonrasında ise Haydarpaşa’daki tıp 
eğitimi İngiliz askerleri tarafından beş sene 
sürecek işgal döneminde yapıldı.
İşgal sonrası öğrenciler çatı katına 
sürülmüş, karyolaları alınmış, yer 
döşeklerinde yatmışlardı. Tuvaletler gece 
İngiliz askerlerine ayrılmış, Tıbbiyelilerin 
tuvaletlere girmesi yasaklandığı için 
öğrencilerin yatakhanelerine idrar kovaları 
koymak zorunda kalınmıştı.
Askeri öğrencilerin üniformalarıyla 
dolaşmaları yasaklanmıştı. Bu durumu 
boykot eden öğrencilerin başlarında fes, 
üstlerinde pijama ya da gecelik entarileriyle 
derslere girdikleri bilinmektedir. Askeri 
Tıbbiye’ye alınacak öğrenci sayısı yirmi 
ile sınırlanmıştı. Tıbbiyelilere bırakılan bir 
de bodrum katı vardı. On beş Tıbbiyeli 
delikanlı bir gece Fenerbahçe’deki İngiliz 
cephaneliğini soyarak kaçırdıkları silah 
ve bombaları işgal altındaki binanın 
bodrumuna getirip sakladılar. Silahlar 
buradan Anadolu’ya aktarıldı. Okullarının 
işgal edilmesini bir türlü hazmedemeyen 
Tıbbiyelilerin bir kısmı da Anadolu’ya 
geçip Kuvayı Milliye saflarına katılmaya 
başlamıştı. Bu duruma daha fazla sessiz 
kalamayan Tıbbiyeliler (Sırrı, Kazım İsmail, 
Yusuf, Müfit ve Hikmet) bir araya gelerek, 
İngiliz işgaline karşı protesto toplantısı 
düzenlemeyi kararlaştırdılar.

Neden 14 Mart?
İşgal altındaki Tıbbiyede öğrencilerin bir 
araya gelmeleri, toplanarak konuşmaları 
yasaktı. En ufak topluluklar bile silahlı 

askerlerce dağıtılıyordu. Bu durumda bir 
araya gelip rahatlıkla konuşma ortamını 
yaratmak için “Tıp Bayramı” kutlamaları 
gündeme geldi. Düzenlenecek bir Tıp 
Bayramı, bilimsel bir toplantı olacağı için 
izin almak daha kolay olacak, bir araya 
gelebileceklerdi.
Tıp Bayramı olarak 14 Mart kararlaştırıldı 
çünkü 14 Mart 1827 tarihinde Sultan II. 
Mahmud tarafından kurulan tıp okulu 
Tıphane-i Amire; hiç ara vermeden ve 
kendini sürekli yenileyerek bugünkü tıp 
eğitimine kadar gelmişti. Bu sebepten 
14 Mart tarihi esas alınmıştı. 1827 
yılından önceki tıp, klasik dönem Osmanlı 
Tıbbı gelişmiş ve çok iyi uygulanan 
bir tıptı. Fakat 18. yüzyıldan sonra 
bozulmaya başlamış, 19. yüzyıla gelince 
düzeltilemeyecek bir hal almış ve devamı 
gelmemişti. Bu nedenle Tıp Bayramı 
başlangıç noktasını 14 Mart 1827 tarihi 
olarak almıştı.
Tıp öğrencileri hocalarıyla beraber 
hemen bir “Tıp Bayramı” organizasyonu 
yaptı ve 14 Mart 1919 günü Beyazıt’taki 
Darülfünun binasının toplantı salonunda 
toplanıldı. Toplantı için Darülfünun rektörü, 
Tıbbiye’nin dekanı ve bütün tıp hocaları 
ile İstanbul’daki hastanelerin hekimleri bir 
araya geldi. Ayrıca Tıbbiye’nin öğrencileri 
ve diğer fakültelerdeki öğrenciler de 
destekleyerek toplantıya katıldılar. Hatta 
İngiliz işgal ordusu hekimleri de tıp 
bayramına davet edilmişti.
İlk kutlama günü olan o günde Dr. Memduh 
Necdet yaptığı konuşmada: “İtiraf ediyoruz 
ki vatan, bilhassa onun kalbi, beyni olan 
İstanbul bu dakikada korkunç bir buhran 
geçiriyor. Ama korkmuyoruz… Buradayız, 

burada kalacağız… İstanbul bizimdir, 
çünkü halife ve hakan yatağıdır. İstanbul 
bizimdir çünkü şehitler ve tarih buradadır. 
İstanbul bizimdir çünkü istiklâl buradadır.” 
cümlelerini bitirdiğinde, tüm salon 
heyecanla alkışlamaya başlar.
Tıbbiyeliler tam bu esnada okulun iki saat 
kulesi arasına büyük bir Türk Bayrağı 
asmıştır. İngiliz bahriyelileri toplantıyı 
şiddet kullanarak dağıtır ve birçok öğrenciyi 
tutuklar. 1918’de büyük harp bitmiş lakin 
Tıbbiyeliler için yeni bir harp başlamıştır. 
Bu yeni harbin adı “Milli Mücadele”dir. 

Sonraki bayramlar
Bir sene sonra 1920 de Tıp Bayramı gene 
önemli bir toplantı ile kutlandı. Özellikle 
1921 yılında Çağdaş Tıp Eğitiminin 94.yılı 
kutlamaları çok görkemli oldu. Tıbbiyeliler 
büyük hazırlıklar yaptılar, tören Kadıköy 
Hale sinemasında oldu. Bu tıp bayramına 
da İstanbul’daki asker, sivil bütün hekimler, 
devletin ileri gelenleri, hatta işgal ordusu 
mensupları, hekimleri ve pek çok Tıbbiyeli 
katıldı. Büyük coşku ve heyecan vardı. 
Yapılan konuşmalarda işgal altındaki 
bir ülkenin aydınlarının acı ve ümit dolu 
mesajları verilmişti. 

Milli Mücadele ve Tıbbiyeliler
Tıbbiyelilerin özgürlük için mücadeleleri 
sadece tıp bayramı ile sınırlı değildir. 
15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgaliyle 
tertiplenmeye başlanan Milli Mücadele’yi 
destekleme mitinglerine Mektebi Tıbbiye 
öğrencileri aktif destek vermiştir. Bildirilerin 
Mekteb-i Tıbbiye öğrencileri tarafından 
dağıtılması, ardından 20 Mayıs 1919’da 
Üsküdar’daki meydanda, 22 Mayıs’ta 
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Kadıköy Meydanı’ndaki Şehr-i Emanet 
binası önünde, 23 Mayıs’ta Sultanahmet 
Meydanı’ndaki mitinglerde, hep ön saflarda 
yerlerini aldılar.
Milli Mücadele’ye her aşamasında aktif 
katılım gösteren Tıbbiyeliler aralarından 
seçtikleri iki öğrenciyi Anadolu’ya 
göndermeye karar vermişlerdir. Ancak 
topladıkları para sadece bir kişinin 
tren biletine yettiği için, 14 Mart direniş 
toplantısını organize eden genç 
Tıbbiyelilerden Hikmet Boran, Tıbbiyelileri 
temsilen Sivas Kongresine katılmıştır. 
Hikmet Bey’in kongrede 9 Eylül 1919 
gecesi manda konusunda sarf ettiği sözler 
milli mücadele tarihimizde unutulmaz 
bir yer bulmuştur. “Paşam, murahhası 
bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya istiklâl 
davamızı başarma yolundaki mesaiye 
katılmak üzere gönderdiler, mandayı 
kabul edemem.” şeklinde konuşma 
yapmıştır. Milli Mücadelenin ilk günlerinden 
itibaren fırsat bulan Tıbbiye öğrencileri bu 
mücadeleye katılmışlardı. 
14 Mart 1921’de tekrar Kadıköy’de Hale 
Sineması’nda bir kutlama düzenlenir. 
Öğrencilerin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 
Hale Sineması’na kadar toplu yürüdükleri 
bilinmektedir. Bu defa devam eden Milli 
Mücadele’nin şevkiyle daha heybetli ve 
organize bir kutlama tertip edilir. Böylece 14 
Mart kutlamaları gelenek halini almış olur.

Zaferden Sonra Tıbbiye
2 Ekim 1922’de son birlikler İstanbul’dan 
ayrıldı, İtilaf devletleri işgal ettikleri 
toprakları terk ettiler, İstanbul’u 
boşalttılar. Tıbbiyeliler yaşadıkları olayları 
unutmayarak büyük bir gayretle derslerine 
ağırlık verdiler. 6 Ekim 1923’de Türk 
birlikleri İstanbul’u resmen teslim aldı ve 
tam 23 gün sonra da Cumhuriyet ilan edildi. 
Tıbbiye öğrencileri bu sancılı dönemde 
ölen arkadaşlarının hatıralarını kalplerine 
gömdüler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık 
mücadelesinde yerlerini aldılar.

Sonuç olarak  
On yıl süren savaşları, İstanbul’un işgali 
ve Milli Mücadeleyi Haydarpaşa’daki 
binasında yaşayan, savaşlarda bizzat 
silahlarıyla savaşan, yaralıları tedavi eden 
Tıbbiyeliler “Tıp Bayramının” etkisiyle 
işgalcilere karşı tek vücut olarak “biz 
buradayız” diyebilmişti. Tıp Bayramları hiç 
ara vermeden devam etti.
Tıp Bayramlarımızın 100’üncüsünü 
kutladığımız 2019 yılı, neden ve nasıl 

bu günün bayram olarak kutlandığında 
bilmek, Milli Mücadele’ye katılan ve 
kaybettiğimiz Tıbbiyelileri anmak, o zor 

günlerde yaşanılan acıları hatırlamak, 
özgürlüğümüzün kıymetini fark edebilmek 
için çok önemli bir fırsattır.

İkinci Mahmud dönemi
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Kültür bir toplumun yapıp 
ettiklerinin yekûnudur. 
Tarlayı ekip biçip mahsul 
vermesini beklemek gibi 
toprağa atılan tohumların 
başak vermesiyle kültür 

meydana gelir. Neo-liberal politikaların 
tüm dünyayı etkisi altına almasıyla her şey 
gibi kültür kavramı da biçim değiştirmiş 
ve klasik anlamını ve belki de değerini 
yitirmiştir. Çok uluslu şirketler, ulus aşırı 
korporasyonlar kendi kültürlerini inşa etmiş 
ve milletlerin, devletlerin kültürlerini yapı-
bozuma uğratmıştır. Kültürün özelleştirilmesi 
sorunsalı da bu dönemde tartışmaya 
açılmıştır. 

Kültür emperyalizmi 
TRT 2’nin yeniden yayın hayatına 
başlaması mutluluk verici bir gelişme 
ama her şeyden önce bir zorunluluktu. 
Nedenlerini birkaç başlıkta sıralayayım 
ama önce kültür kavramının sosyal 
bilimlerdeki tartışması üzerine birkaç 
konuya değineyim. Batı modernleşmesi 

ve aydınlanması, özellikle kıta Avrupası, 
kendi değerlerini revize etmekle kalmamış 
kolonyalist bir yaklaşımla kendi kültürlerini 
başka milletlerin kültüründen üstün görerek 
sömürgesi altındaki ülkelere dayatmışlardır. 
Bu sömürge illa toprak işgal etmek olarak 
algılanmamalıdır, kültürel olarak da başka 
milletlerin kültürlerine müdahale etmişlerdir. 
Bu kültürel müdahale askeri müdahaleden 
daha köklü ve dönüştürücü olmuştur 
şüphesiz. Osmanlı’nın son yıllarında 
açılan misyoner okulları, Fransız liseleri ve 
Amerikan kolejleri Türkiye’nin “aydın sınıfı” 
yetiştirmiş ve Batı’nın kapsayıcı kültürel 
müdahalesi yüzünden kendi kültürüne 
yabancılaşmış bir “aydın sınıfı” yetişmiş 
denebilir. Batılı antropologlar ve sosyologlar 

başka milletlerin kültürlerini o kadar yok 
saymışlardır ki “kültürsüz” kavramı halk 
arasında bile kullanılan bir kavram haline 
gelmiştir. Oysa kültürsüz bir insan ya da 
toplum tahayyül etmek mümkün değildir 
çünkü mesela; yemeği çatal-bıçakla yemek 
nasıl bir kültürse elle yemek de başka bir 
kültürdür. 1’inci kapitalist dönemde – bu 
dönemi Fordist üretimin hâkim olduğu 
dönem olarak adlandırabiliriz – tekçi, 
yayılmacı, kuşatıcı Batı merkezli bir kültür 
politikası hâkim olmuştur. Çeşitli global köy 
markaları ve Amerikan filmlerinden, kılık 
kıyafete, yeme içme alışkanlıklarına kadar 
her türlü kültürel oluşumun Batı’dan yer 
küreye yayıldığı bir dönem bu. 

Tektipleştirmeci “global köy” 
vizyonu
70’lerdeki petrol krizi ve ağır sanayinin 
yerini alan alternatif sanayiler ve çok 
uluslu şirketlerin yaygınlaşmasıyla da 
2. kapitalist dönem başlıyor. Bu dönem 
de küreselleşmenin kültürel olarak 
yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, global köy 

KARANLIK ODA Kürşat SAYGILI / kursat.saygili@gmail.com

 Çöldeki Vaha TRT 2
TRT 2’nin yeniden yayın 
hayatına başlaması 
mutluluk verici bir gelişme 
ama her şeyden önce bir 
zorunluluktu.  
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vizyonunun ulusal kültürleri aşındırdığı bir 
dönem oldu ve bu etki ulusal/milli kültürler 
üzerinde hâlâ bir baskı unsuru oluşturuyor. 
Çok kültürlülüğün, kültürlerarasılığın 
batı merkezli bir yeniden inşa süreci bu 
süreç ve esas gaye ulusaşırı şirket ve 
korporasyonların pazarını genişletmek. 
Artık tektipleştirmeci bir sömürgeleştirmenin 
yerini yerli/mahalli kültürlerin küresel pazara 
açılmasına bıraktığını gözlemliyoruz. 
Ancak Batı, özellikle kıta Avrupası felsefi 
ve sosyolojik düzlemde 18. yüzyıldan 
kalma sömürge kültürünü devam ettiriyor. 
Yerli ve mahalli kültürlerin pazara çıkması 
birçok sosyal bilimci tarafından bir kazanım 
olarak görülse de kimliklerin ve kültürlerin 
ehlileştirilerek pazara sunulduğu ve batılı 
değerlerle bağdaştırıldığı göz ardı ediliyor. 
Sonuçta Türkiye – ki askeri müdahale 
ile sömürgeleştirilememiş tek Müslüman 
ülkedir – gibi ülkelerde dahi hepimiz batılı bir 
enformasyonla eğitiliyor ve batılı değerleri 
benimseyerek büyüyoruz ve ait olduğumuz 
kültürle okuduğumuz / izlediğimiz / seyircisi 
olduğumuz kültür arasında kalıp içsel ve 
bazen toplumsal çatışmalar yaşıyoruz. Hâl 
böyle olunca kültür meselesi, üzerine hala 
sıkı sıkıya düşünülmesi gereken bir konu 
olarak karşımıza çıkıyor.

TRT 2’nin varlık nedeni bir 
zorunluluk
Şimdi TRT 2’nin varlığının neden bir 
zorunluluk olduğunu birkaç maddede 
özetleyebilirim sanırım. Kültürün 
özelleştirilmesi kavramından bahsetmiştim. 
Şirketlerin ve özellikle global, ulusaşırı 
şirketlerin sanatı 1980’lerden sonra 
keşfetmesi ve önemli bir yatırım aracı 
olarak görmesi tesadüf değildir. 80 sonrası 
küreselleşme döneminde markaların 

tutundurulması ve global pazarda geniş 
kitlelere ulaştırılması için sanat, bir aracı 
olarak kullanılmıştır ve şirket değerleri her 
türlü değerden ulusal / milli değerlerden 
dahi üstün görülmüştür. Krizin temelinde 
de bu yatmaktadır zaten. Neo-liberal 
politikalar milli değerleri aşındırmakta 
bir sorun görmemiş, her ne kadar yerli/
mahalli kültürleri pazara davet etseler de 
ulusal kültürlere açıktan bir saldırı olmuştur. 
Şimdi Türkiye’de özel sektörün, sanata ne 
kadar yatırım yaptığı ortadadır. Türkiye’de 
özel kanalların açılmasıyla başlayan 
görsel kültürün yaygınlaşması TRT’nin 
politikalarının aksine her türlü kültürel 
erozyonun önünü açmıştır. Örneğin TRT’nin 
yasaklı listesinde olan ve gazinolardan, 
gazete köşelerinden, sinemadan başka 
kendilerine alan bulamayan kimliksiz bir 
fantazi kültür olduğu gibi özel kanallar 
eliyle ekrana taşınmıştır. Kültürel olarak 
ciddi bir kırılma yaşamış olan ülkemiz 90 
sonrası bu “ekran” müdahalesiyle sarsılmış 
ve kültürel gerileme dönemine girilmiştir. 
TRT 2, o yıllarda esaslı, yerli ve milli 
duruşuyla evrensel değerlerle yerli değerleri 
uzlaştırmayı ve ekrandaki çölde bir vaha 
olmayı başarmıştır.
Günümüzde işler daha çetrefil bir hâl almış, 
özel kanalların sayısı arttıkça ekrandaki 
kirlilik de çoğalmış şirketlerin kültüre olan 
müdahalesi hız kazanmıştır. 2000 sonrası 
ekrandan halka aktarılan kültürel bozulma 
tarihimizde görülmemiş bir kirliliğin de 
başlangıcı olmuştur. Şimdi TRT 2’nin 
yeniden yayın hayatına başlaması tekrar ve 
yeniden bir çölde vaha etkisi yaratacaktır. 

Ulusal kültürler ne kadar küreselleşmesinin 
etkisiyle sarsılmış olsa da TRT 2, bir misyon 
belirleyerek değerlerimizi genç kuşaklara 
aktarmayı bir görev bilmelidir. Kanalın 
gayelerinden biri de bu olmalıdır. Genç 
kitlelerin TV izleme alışkanlıklarının on-line 
platformlara kayması, webdeki içeriklere 
yönelmesi belirsiz bir durum yaratmaktadır 
ve TRT 2 bu aşamada da küresel şirket 
kültürlerinin baskısını genç kitlelerin elinden 
almalıdır. Türk - İslam sanatları, Türk 
mitolojisi, Türk yaşayışı ve ahlaki değerleri 
ön plana çıkarılarak bu “ne idüğü belirsiz” 
kültürel iklimde bize ve özellikle genç kitleye 
nefes aldırmalıdır.

Sanatın evrenselliği
Son olarak da TRT 2’den kişisel bir 
beklentim var. Sanat yerli bir üretimdir 
şüphesiz ama evrensel olmak zorundadır. 
(Buradaki evrenselliğin küresellikle bir 
ilgisi yoktur. Evrensel değerler kadimdir 
ama küresel değer ve üretimler global 
köy vizyonuna hizmet eden sömürgeci 
bir yaklaşıma sahiptir.) Festival filmlerinin 
ekranda kendine yer bulması şüphesiz 
çok olumlu bir gelişmedir; ancak bizim 
Müslüman dünyayla kültürel ve sanatsal 
bir alışverişimizin olması gerekmektedir. 
Üstelik sadece Müslüman dünya da değil 
Çin’den Balkanlara oradan Afrika’nın 
uçlarına kadar birçok kültürün ve çoğunluğu 
bizimle neredeyse akraba yahut kardeş 
olan kültür ve ulusların kültürel ve sanatsal 
birikimlerini, eserlerini ekranda görmek ve 
onlarla tanışmak, hem izleyiciyi batıya olan 
bağımlılıktan kurtaracak hem de bizi kültür 
merkezi kılacaktır.            

Çoğunluğu bizimle 
neredeyse akraba yahut 
kardeş olan kültür ve 
ulusların kültürel ve sanatsal 
birikimlerini, eserlerini 
ekranda görmek ve onlarla 
tanışmak, hem izleyiciyi 
batıya olan bağımlılıktan 
kurtaracak hem de bizi kültür 
merkezi kılacaktır.            
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Geçtiğimiz günlerde bir 
Oscar Ödül Töreni’ni 
daha geride bıraktık. 
91. Akademi Ödülleri, 
yine çok konuşulan 
bir geceyle sahiplerini 

buldu. Yıllar boyunca adını sinema 
tarihine altın harflerle yazdıran pek çok 
filmin yanı sıra yalnıza dönemin popülist 
yaklaşımlarıyla öne çıkan ve kısa sürede 
tozlu raflar arasında unutulup gitmeye 
mahkum olan yüzlerce yapıma ev sahipliği 
yaptı Akademi Ödülleri… En ağır eleştirileri 
de bu ikinci grup için aldı. 
Büyük geceye sayılı günler kala işte 
tam da bu yüzden yine topa tutuldu 
bir kez daha. “Black Panther”in (Kara 
Panter) aday gösterilmesiyle başlayan 
eleştiriler, organizasyonun sunucusuz 
gerçekleştirileceğinin açıklanmasıyla 
alevlendi. Bazı kategorilere reklam arası 
ödül kararı ise gerginliği iyiden iyiye 
tırmandırdı. 
Neyse ki korkulan olmadı ve ödül töreni 

kazasız belasız sona erdi. Belleklerde 
renkli kareler, sürprizler, bildik tartışmalar 
bırakarak... 

Freddie Mercury’ye saygı duruşu
Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize 
Theron, Amy Adams, Rachel Weisz, Lady 
Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter 
gibi sinema, müzik ve moda dünyasının 
ünlülerinin birbirinden şık kıyafetleriyle 
boy gösterdiği kırmızı halı seremonisinin 
ardından, dünyaca ünlü Queens grubunun 
performansıyla başlayan tören, 30 yıldır 
ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan 
yapıldı. Adam Lambert, 1991 yılında 
hayatını kaybeden unutulmaz solisti 
Freddie Mercury’nin yerini alarak, grubun 
“We Will Rock You” ve “We Are The 
Champions” isimli parçalarını seslendirdi.
En İyi Film ödülü için “Bohemian 
Rhapsody” ve “Roma” favori 
gösterilirken “Green Book”un (Yeşil 
Rehber) Hollywood’un en prestijli ödülü 
kucaklaması gecenin en büyük sürpriziydi. 

Film, Mahershala Ali’ye de en iyi yardımcı 
erkek oyuncu Oscar’ı kazandırdı. Oyuncu, 
2017 yılında da Moonlight filmiyle aynı ödülü 

SİNEMA Özlem KARADAYI DOĞAN / ozlem.karadayi@trt.net.tr

Bir ödül töreni daha geldi geçti; belleklerde renkli kareler, 
sürprizler, bildik tartışmalar bırakarak... 

Oscar’ın ardından
TARIHE GEÇECEK İLKLER

91. Oscar Ödülleri’nde, her sene 
olduğu gibi yine ilklere imza atıldı.

“Black Panther”, “En İyi Film” dalında 
aday gösterilen ilk süper kahraman filmi 
olurken; “Roma” En İyi Film dalında 
Oscar’a aday gösterilen ilk Netflix yapımı 
film oldu.
91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın 
yönetmenler arasından aday gösterilen 
olmadı.
Bu yıl Oscar ödül töreni sunucusuz 
yapıldı. Farklı isimler tören boyunca 
sunuculuk ödülleri takdim etti. 
Animasyonda ödül alan ilk siyahi 
yönetmen “En İyi Animasyon” ödülüne 
layık görülen “Spider-Man: Into the 
Spider-Verse” filminin yönetmeni Peter 
Ramsey, bu dalda ödül alan ilk siyahi 
yönetmen oldu.
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almıştı. Mizah, müzik, dostluk temalarını 
içeren bir yol filmi olan “Yeşil Rehber”, siyah 
bir piyanistle beyaz şoförünün 1962’de 
New York’tan ırkçı güney eyaletlerine 
gerçekleştirdiği yolculuğu anlatıyor. 
10 dalda adaylığı olan “Bohemian 
Rhapsody”, geceden dört ödülle ayrılırken; 
“Roma”, “En İyi Yönetmen” dâhil üç Oscar 
kazandı. En iyi yönetmen Roma filmiyle 
Alfonso Cuarón’un oldu.
Olivia Colman, “The Favourite” ‘Sarayın 
Gözdesi) filmindeki performansıyla “En İyi 
Kadın Oyuncu” seçilirken; “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödülü “Bohemian Rhapsody” filmi 
ile Rami Malek’in oldu. Eleştiri yağmuruna 
tutulan “Black Panther” (Kara Panter) ise, 
üç Oscar ile ayrıldı geceden.

Geceye damgasını vuranlar
Gecenin ilk ödülü “En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu” kategorisinde “If Beale 
Street Could Talk” filmiyle Regina King’e 
gitti.”Saturday Night Live” programının eski 
oyuncuları Tina Fey, Amy Poehler ve Maya 

Rudolph bu kategorinin ödülünü vermek 
üzere sahneye çıktı.  Üçlünün espirileri 
geceye damga vururken, pek çok sosyal 
medya kullanıcısı, “Keşke sunucular onlar 
olsaydı” yorumunu yaptı.
Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-
şarkıcı Lady Gaga, “En İyi Film Şarkısı” 
kategorisinde Oscar kazanan “A Star 
Is Born” (Bir Yıldız Doğuyor) filminin 
soundtrackı olan Shallow şarkısının 
performansı için sahneye çıktı. Bu anlar 
gecenin belki de en çok akıllarda kalan ve 
beğeni toplayan anlarıydı.  
“En İyi Uyarlama Senaryo” ödülünü alan 
“BlacKkKlansman” filminin yönetmeni 
Spike Lee, America’nın ırkçı geçmişiyle 
ilgili konuşmasıyla dikkat çekti. Ödülü 
anons eden oyuncu Samuel L. Jackson’ın 
kucağına atlayarak yaptığı sevinç gösterisi 
ise gecenin en unutulmaz anı olarak 
hafızalara kazındı. 
“En İyi Kostüm Tasarımı” ödülünü vermek 
üzere sahneye çıkan Melissa McCarthy 
ve Brian Tyree Henry, iddialı kostümleriyle 
herkesi gülümsetirken; Oyuncu Keegan-
Michael Key’in, “Mary Poppins Returns” 
filminden “En İyi Film Şarkısı” adayı “The 
Place Where Lost Things Go”yu sunmak 
üzere Dolby Tiyatrosu’na elinde şemsiyeyle 
uçarak girmesi tatlı bir şaşkınlık yarattı. 
Gecenin en büyük sürprizlerinden 
biri de Glenn Close’un ‘En İyi Kadın 
Oyuncu’ dalında ödülü Olivia Colman’a 
kaptırmasıydı. Daha önce 6 kez Oscar’a 
aday olup kazanamayan Close, 7’nci 
seferde de şansızlığını kıramayınca, Paul 
Newman’ın rekoruna ortak oldu.
Trump’ın sınırına duvar örmek istediği 
Meksika, filmleriyle bir kez daha 
Hollywood’u fethetmeyi başardı. 
Hatırlanacağı üzere son 5 yılın 4’ünde 
Meksikalı yönetmenler Oscar ödülünü 
kazandı. 2013’te Alfonso Cuaron, 2014 

ve 2015’te Alejandro Gonzalez Inarritu ve 
2017 Guillermo del Toro’dan sonra 2018’de 
bir kez daha Alfonso Cuaron “Roma” 
filmiyle En İyi Yönetmen dalında Oscar’ın 
sahibi oldu. 
Trump, gecenin gündemi olmaktan yine 
kurutulamadı. Oscar Ödülleri’nin dağıtıldığı 
sahnenin tasarımı sosyal medyada yoğun 
yer buldu. Swarovski taşlarla süslü sahneni 
üzerindeki sarı dalga tasarımına bazı 
sosyal medya kullanıcıları ABD Başkanı 
Donald Trump’ın saçlarına benzetti.

Yıllar boyunca adını sinema 
tarihine altın harflerle 
yazdıran pek çok filmin 
yanı sıra yalnıza dönemin 
popülist yaklaşımlarıyla öne 
çıkan ve kısa sürede tozlu 
raflar arasında unutulup 
gitmeye mahkum olan 
yüzlerce yapıma ev sahipliği 
yaptı Akademi Ödülleri.

ÖDÜLLER

En İyi Film
Green Book
En İyi Yönetmen
Roma (Alfonso Cuarón)
En İyi Kadın Oyuncu
Olivia Colman (The Favourite)
En İyi Erkek Oyuncu
Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Regina King, If Beale Street Could Talk
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Green Book
En İyi Film Şarkısı
Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
En İyi Film Müziği
Black Panther
En İyi Uyarlama Senaryo
Blackkklansman
En İyi Orijinal Senaryo
Green Book
En İyi Kısa Film
Skin
En İyi Görsel Efekt
First Man
En İyi Kısa Animasyon Film
Bao
En İyi Animasyon Film
Spider-Man: Into The Spider-Verse
En İyi Kurgu
Bohemian Rhapsody
Yabancı Dilde En İyi Film
Roma
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Rüzgâr Gibi Geçti, Amerikan 
İç Savaşı döneminde geçen 
uzatmalı bir aşk hikâyesinin 
anlatıldığı yıllanmış bir kült 
film.  Etkisini hiç kaybetmedi.  
Yapım süreci bile başlı başına 

ayrı bir senaryo olabilecek film, Amerikan 
Film Endüstrisi tarafından hazırlanan tüm 
zamanların En İyi Filmleri listesinde en 
çok seyredilen filmler arasında gösteriliyor.  
Ayrıca film orantısal olarak tüm zamanların 
en çok gişe hasılatı yapan filmler arasında 
yer alıyor. Filmin yapım hikâyesi kısaca 
şöyle: Yazar Margret Mitchel’in 1936’da 
yayınlanan Pulitzer ödüllü Rüzgâr Gibi 
Geçti adlı romanının tüm yapım haklarını 
David O. Selznick satın alır ve eserin filmini 
yapacağını açıklar.  Başarılı bir reklam 
kampanyasıyla Amerikan kamuoyu bu filmi 
konuşmaya, filme ait her açıklamayı takip 
etmeye başlar.

Başrolleri kim oynayacak?
Özellikle filmdeki iki önemli rol olan Rhett 
Butler ve Scarlett O’Hara’yı kimlerin 
oynayacağı büyük bir olay haline gelir. 
Gary Cooper, Clark Gable, Ronald Colman 
ve Fredric March bu rolü kapabilmek için 
kıyasıya mücadele etmektedirler. Nihayet 
Rhett Butler rolü Clark Gable’ın olur ve bu 
seçim basın tarafından “seyircinin kararı” 
olarak açıklanır.
Scarlett rolü içinse; iki yıl boyunca iki 
bin civarında aday taranarak bunlardan 
doksan tanesine deneme çekimi yaptırılır.  
Bu adaylar arasında Jean Arthur, Lucille 
Ball, Tallulah Bankhead, Joan Bennett, 
Claudette Colbert, Joan Crawford, Bette 
Davis, Frances Dee, Irene Dunne, Paulette 
Goddard, Susan Hayward, Katharine 
Hepburn, Ann Sheridan, Lana Turner ve 
Lauretta Young gibi önemli isimler de vardır. 
O yıllar dikkate alındığında 92 bin dolar gibi 
bir harcamaya mal olan bu kampanyanın 
sonunda ABD’de pek tanınmayan bir İngiliz 
tiyatro oyuncusu olan Sir Laurence Olivier’in 
eşi Vivien Leigh’in seçimi kamuoyu için tam 
bir sürpriz olur.
Ashley rolü için düşünülen Leslie Howard’da 
sorunsuzca seçilirken, Melanie rolü için 
birçok aday ileri sürülmüş, rol daha sonra 
Joan Fontaine’e teklif edilmiş, fakat Joan 
Fontaine bilinmeyen bir sebepten rolü 

istememiştir. Yine onun tavsiyesiyle yerine 
kardeşi Olivia de Havilland role seçilir.

O zamana kadar çekilmiş en 
pahalı ve en uzun filmdir...
2 yıldan fazla süren ön çalışmalardan 
sonra 10 Aralık 1938’de George Cukor’un 
yönetmenliğinde çekimlere başlandı.  
Ancak bir süre sonra Cukor ile Gable 
anlaşamadılar. 13 Şubat 1939’da Cukor 
yönetmenlikten ayrılmak zorunda kaldı.  
Gable’ın isteği üzerine Victor Fleming bu 
görevi üstlendi.
Ekip günde 18 saat çalışıyordu. Bu tempoya 
dayanamayan Fleming hastalandı. Yine 
yönetmen değişti ve Sam Wood işi devraldı. 
Bir kaynağa göre de filmin sadece yarım 
saatlik bölümünü Wood çekmiştir. 14 gün 
sonra Fleming görevine geri döndü ve 27 
Haziran 1939’da çekimleri tamamladı.
4 milyon 240 bin dolara mâl olan film, o 
zamana kadar çekilmiş en pahalı filmdi.  
Ayrıca 220 dakikalık süreyle de en uzun 
film... Gable, 71 günlük çalışması için 120 
bin dolar, Leigh ise 125 gün için 25 bin dolar 
aldı.

300 bin nüfuslu Atlanta’ya 1 
milyon seyirci 
İlk gösterimi 15 Aralık 1939’da Atlanta’da 
yapıldı. Nüfusu 300 bin olan kente, 

film gösterimde kaldığı sürece filmi 
seyredebilmek için 1 milyon kişi akın etti. 
1939 yılının koşullarında 3 gün içinde 2.500 
kişi filmi seyretti. Bu başarısına ve ilgiye 
rağmen film aynı yıl on filmlik yılın en iyi 
filmleri arasında ancak dokuzuncu olabildi.

10 dalda Oscar ödülü
Rüzgâr Gibi Geçti, 29 Şubat 1940’da yapılan 
Oscar törenlerinde tam 14 dalda aday 
gösterildi. 10 dalda Oscar alarak o yıla kadar 
en çok Oscar kazanan film ünvanını kazandı.

Rüzgâr Gibi Geçti
Yönetmen: Victor Fleming
Senaryo: Sidney Howard
Eser: Margret Mitchel
Görüntü Yönetmeni: Ernest Haller
Müzik: Max Steiner
Oyuncular: Clark Gable (Rhett Butler), Vi-
vien Leigh (Scarlett O’Hara), Leslie Howard 
(Ashley Wilkes), Olivia de Havilland (Me-
lanie Hamilton), Thomas Mitchell (Gerald 
O’Hara), Hattie McDaniel (Mammy), Evelyn 
Keyes (Suellen), Barbara O’Neil (Ellen), Ann 
Rutherford (Carreen), Harry Davenport (Dr. 
Meade), Jane Darwell (Bayan Merriwether), 
Ona Munson (Belle Watling), Isabel Jewell 
(Emmy Slattery), Ward Bond (Tom), Jackie 
Moran (Phil Meade), Marcella Martin (Cath-
leen Calvert), Mickey Kuhn (Beau Wilkes), 
Yakima Canutt.
1939, ABD, 220 dk.
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Ödül kazanılan dallar:
− En İyi Kadın Oyuncu: Vivien Leigh
− En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hattie    
   McDaniel
− En İyi Sanat Yönetmeni: Lyle R. Wheeler
− En İyi Renkli Sinematografi: Ernest        
   Haller, Ray Rennahan
− En İyi Yönetmen: Victor Fleming
− En İyi Kurgu: Hal C. Kern, James E.      
    Newcom
− En İyi Film: David O. Selznick
− En İyi Senaryo: Sidney Howard
− Teknik Başarı: Don Musgrave
− Onur Ödülü: William Cameron Menzies 

Filmde neler olmaktadır?
Filmin konusu Amerikan İç Savaşı’nın olduğu 
yıllarda geçer.  Yani bilinen Kuzey-Güney 
Savaşı.  Filmde, Güney, inanılmaz bir 
zenginlik içinde gösterilir.  Bu zenginliklerin 
içinde aslen İrlandalı olan Scarlett’in (Vivien 
Leigh) evi; Tara Çiftliği de vardır. Tara 
hakikaten çok görkemlidir. Scarlett, Tara’yı 
çok sever, hayatının en mutlu günlerini orada 
geçirir. 
Savaş, Güney’in şartlarını çok ağırlaştırır.  
Ağırlaşan yaşam şartları nedeniyle Tara’dan 
ayrılmak zorunda kalan Scarlett bir süre 
sonra Tara’ya geri döner.  Annesinin 
öldüğünü, babasının ise aklını kaçırdığını 
öğrenir.  Yiyecek olmadığı gibi satın alacak 
paralarının da olmadığını öğrenir. Çiftlikte 
süte ihtiyacı olan yeni doğmuş bir bebek, 
bebeğin hasta annesi, Scarlett’in dadısı, kız 
kardeşleri ve bir zenci yardımcıları vardır. Bir 
de yakılıp yıkılmış, ekilip beyaz pamuklarla 
dolmayı bekleyen uçsuz bucaksız topraklar.

Kesişen aşklar…
Filmin aşk grafiği de oldukça etkileyicidir. 
Scarlett (Vivien Leigh) ve Rhett (Clark Gable) 
aslında birbirleri için yaratılmışlardır. Ancak 
Scarlett, 12 Meşeler Çiftliği’nin varisi Ashley’e 
(Leslie Howard) olan hastalıklı aşkı yüzünden 
Rhett’e karşılık vermez. Onun kendisine 
duyduğu tutkulu ve çılgın aşkı reddeder, 

Ashley’e olan tutkusunu sürdürür. Bununla 
birlikte Ashley, kuzeni Melanie (Olivia de 
Havilland) ile evlenir. İşte film bu çalkantılı 
ortamda izleyiciyi kendine kilitlemeyi başarır.

İlkler, enler ve ilginçlikler
Rüzgâr Gibi Geçti’de ilk kez bir zenci aktris 
Hattie McDaniel Oscar Ödülü (En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu) aldı. Hattie McDaniel, 1930 
ve 1940’lı yıllardaki zencilere yönelik tavır 
nedeniyle filmin Atlanta, Georgia’daki ilk 
gösterimine katılamadı. Buna karşın, aldığı 
“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü” ile 
Afro-Amerikalılar için bir gurur kaynağı oldu.
220 dakikayla, o zamana kadarki en uzun film 
olan Rüzgâr Gibi Geçti’de aynı zamanda ilk 
kez film arası verildi.
Filmin müziği o zamana kadar bestelenmiş 
en uzun süreli film müziğiydi. 
Yapımcı Selznick sinemada ilk kez argo 
kategorisindeki “damn” (lanet) kelimesini 
kullandı ve bu yüzden 5.000 dolar ceza 
ödemek zorunda kaldı. Scarlett rolünü 
alabilmek için adaylardan biri, kendisini 
çırılçıplak hediye paketi yaptırdı ve paket 
yapımcı Selznick’e gönderildi. Selznick 
ailesiyle birlikte Noel kutlarken bu paketi açtı. 
Bu ilginç hareket, yapana herhangi bir başarı 
getirmedi. Film Rusya’da 1989 yılına kadar 
gösterilmedi.

Rüzgâr Gibi Geçti, Amerikan 
İç Savaşı’yla birlikte uzatmalı 
bir aşk hikâyesinin anlatıldığı 
yıllanmış bir film. Yapım 
süreci bile başlı başına ayrı 
bir senaryo olabilecek bu 
film, Amerikan Film 
Endüstrisince, hazırlanan 
tüm zamanların En İyi Filmleri 
listesinde en çok seyredilen 
filmler arasında gösteriliyor. 
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AYRAÇ

Hayat öyle garip ki! Bazıları 
için 39 sondur, bazıları 
içinse 40’lı yaşlar başlangıç. 
İlk Türk Müslüman kadın 
oyuncu Afife Jale, büyük 
bir şöhretle öldüğünde 

daha 39 yaşındaymış. En çok satan 
kitap yazarlarından Ayşe Kulin ise ilk 
öykü kitabı yayınlandığında 43 yaşında. 
Meğer 25 yıl boyunca elinde dosyalarla 
yayınevlerinin kapısından defalarca 

çevrilmiş. 
Hayat sırlı bir 
yolculuk, bir de cins-i 
latif denilen kadın 
kısmındansanız 
erkeklere göre de 
sürmesi daha zor. 
Belgesel yazarı 
Melda Davran, Kız 
Gücü Hikâyeleri adlı 
kitabında pek çok 
ünlü kadınımızın 
gerçek yaşam 
kesitlerinden alıntılar 
yapmış. Karşılaştıkları 
zorlukları, acıları, 
sevinçleri, çılgınlıkları, 
aşkları, mücadeleleri 
yazmış. Sayfaları 
çevirirken kimi zaman 
hem cinslerimiz 
adına gurur duyuyor, 
kimi zaman onların 
yaşadıklarını kendi 
tecrübemiz bilerek 
ilham alıyoruz. Elbette 
hepsine bir kadın 
olarak verdikleri 
mücadeleden dolayı 
minnettarız. 
Bu isimlerin arasında 

kimler yok ki: Afife Jale, Aslı Erdoğan, 
Aysel Gürel, Ayşe Kulin, Azra Erhat, 
Bahriye Üçok, Betül Mardin, Bilge Olgaç, 
Denizkızı Eftalya, Duygu Asena, Fatma 
Aliye, Füreya Koral, Güher-Süher Pekinel, 
Gülriz Sururi, Halet Çambel, Halide Edip 
Adıvar, Leyla Gencer, Maryam Şahinyan, 
Melek Kobra, Meral Okay, Mina Urgan, 
Muazzez İlmiye Çığ, Müzeyyen Senar, 

Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, 
Nezihe Muhiddin, Nihal Yeğinobalı, Piyale 
Madra, Sabiha Gökçen, Safiye Ayla, 
Safiye Erol, Semiha Berksoy, Suat Derviş, 
Şafak Pavey, Tezer Özlü, Thilda Kemal, 
Türkan Saylan, Ümmiye Koçak ve Yıldız 
Kenter. 
Her birinin ortak noktası yaşam sevinci, 
kararlılık, tutku ve cesaret. Hepsi ama 
hepsi içlerindeki “gücü” ilk hissettiklerinde 
daha çocuktular. Kadın olmanın, 
cinsiyetin de ötesinde “insan” olabilmenin 
mücadelesini verdiler. Kitapta Sabiha 
Gökçen’den Leyla Gencer’e 40 kadının 
hayatı ikişer üçer sayfada, mesaj yüklü 
bir gerçeklikle öyle güzel anlatılmış ki, 
satırların nasıl akıp gittiği fark edilmiyor. 
Yazılanlar tarih, bilgi ve belge. Genç ve 
olgun bütün kadınların okuması gereken, 
erkeklerin ise okuduğunda kültürünün 
kadınıyla gurur duyacağı, biraz da erkek 
baskısını içten içe eleştireceği türden.  
Mesela Fatma Aliye’nin 1889 yılında 
çevirdiği ilk kitabın (Georges Ohnet: 
Volonté) üzerine “Çevirmen: Bir kadın” 
diye yazmışlar. Kadının adının bile 
istenmediği zamanlar! Fakat şimdi 50 
liralık banknotun arka yüzünde onun 
portresi var. Ümmiye Koçak  ise on 
çocuklu bir ailenin mucizevi bir şekilde 
ilkokula gitmeyi başaran kızı. Adana’nın 
bir köyünde tiyatro kurmuş. Kadının 
kadına şiddetini anlattığı ‘Yün bebek’ 
öyküsü uzun metraj film olmuş. Altın 
Portakal’ın ardından Avrasya’nın En 
İyi Kadın Sanatçısı ödülünü kazanmış. 
Ronaldo’yla kendi çektiği reklam filminde 
oynayan da Ümmiye Koçak… Kırk 
kıymetli kadının yaşamından ibretler Kız 
Gücü Hikâyeleri’nde.

Türkiye’den ışık tutan
40 kadın 
Yaşam sevinci, kararlılık, tutku ve cesaret ortak noktaları oldu. Kadın olmanın, 
cinsiyetin de ötesinde insan olabilmenin mücadelesini verdiler. Erkekler bu kitabı 
okuduklarında kültürlerinin kadınlarıyla gurur duyacaklar, biraz da içten içe kendilerini 
eleştirecekler!

Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr
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YÖNETMEN ECE SOYDAM, MATHIEU DUMOND
YAPIMCI ECE SOYDAM
KAMERAMAN EROL YAZICI, MATHIEU DUMOND, SELÇUK KARAÇAM
KURGU ÖZGÜR ARIKAN
SESLENDİREN LEVENT YILDIZ
YAPIM YÖNETİM YARDIMCISI HAVA SARE GÜNEŞ

Belgesel Film
KUZEY
67 49 32‘º ‘‘



92    TRT VİZYON TRT VİZYON   93    


