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Öncü anlayışla daima ileri
Dünya yayın sektörü, teknoloji ve değişen izleme alışkanlıklarıyla bambaşka bir yöne 
doğru evrilirken, bu dönüşümdeki farklı perspektif ve referans kaynak ihtiyacına yönelik 
TRT öncü adımlar atmaya devam ediyor. 

10 Haziran’da “Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu”nu gerçekleştirerek 
geleceğin medya dinamiklerini dijitalleşme üzerinden değerlendirdik. Bu alandaki ilk 
oluşumları dikkatle takip ediyor, dünyanın en köklü yayın kuruluşlarından biri olarak 
sahada fark oluşturacak bakış açıları geliştiriyoruz.

Geçtiğimiz Nisan ayında TRT Fransızca’nın lansmanının ardından, 15 Haziran’da 
TRT Balkan’ı medya dünyasıyla tanıştırdık. TRT Balkan alışılagelmişin ötesindeki 
haberciliğiyle, ortak tarihimiz açısından son derece önemli olan Balkanların, dünyadaki 
sesi olan uluslararası bir haber platformu olarak faaliyet gösterecek. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Sayın Fahrettin Altun’un 
katılımıyla onurlandırdığı açılış törenimizde, söylenmeyenleri söylemeye, sesine yer 
verilmeyenlerin sesi olmaya devam eden uluslararası habercilik anlayışımıza bir kez 
daha vurgu yaptık. 

Uluslararası habercilikte olduğu kadar ulusal ve uluslararası belgeselcilikte de ilk akla 
gelen yayıncı ve yapımcı olan TRT, 2-6 Haziran tarihlerinde dünyanın önde gelen 
belgeselcilerini İstanbul’da ağırladı. 12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri 
4 kategoride 24 ödülü sahiplerine ulaştırırken, 4 gün boyunca üç farklı salonda, ücretsiz 
ve halka açık etkinliklerle adeta bir belgesel şöleni yaşandı. Haziran ayının bir başka 
uluslararası TRT organizasyonu ise Türk ve dünya sinemasına yeni yazarlar, yeni 
yönetmenler kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz TRT 12 Punto oldu. 19-26 Haziran 
tarihleri arasında dünya sinemasına yön veren isimlerinin jüri koltuğunda oturduğu, 
profesyonellerin bilgi birikimlerini aktardığı, önemli atölyelerde yeni ufukların açıldığı 
12 Punto’da, finale kalan 12 senaryo ödülle buluştu. 

Bütün bu emeklerin uluslararası alanda prestijli ödüllerle karşılık bulmasının 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada Fransa’dan güzel bir haber geldi. TRT ortak 
yapımı “Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness), 28 Mayıs’ta düzenlenen Cannes Film 
Festivali’nin en büyük ödülü Altın Palmiye’yi alarak bizi gururlandırdı. 

Haziran ayında TRT ekranlarında yayına giren yeni ve önemli yapımlarımızın 
bazılarından da bahsetmek isterim. CSO’nun bir mimarî harikası olan yeni binasının 
inşa hikâyesini anlatan “Müzikli Bir Göç Masalı”, 7 Haziran’da TRT 2 ekranlarında 
izleyicisiyle buluşurken; çocuklara karne hediyesi olacak “Mutlu Oyuncak Dükkânı” 
10 Haziran’da sinema perdelerinde yerini aldı. TRT 1 izleyicisinin gönlünü fethedeceğine 
inandığımız yeni dizimiz “Balkan Ninnisi”, 21 Haziran’da Üsküp’te düzenlenen gala 
gecesiyle ekranlara merhaba dedi. 30 Haziran’da ise “Seni Kalbime Sakladım” isimli 
yeni bir romantik komedi dizi ile aile kanalımız TRT 1’in yaz ekranına bambaşka bir renk 
geliyor. Yeni yapımlarımızın ekranlardaki ve sinemalardaki yolculukları hayırlı olsun.

Yeni iş birlikleri de bu ayın önemli gündem maddeleri arasındaydı. Türkiye’nin kamu 
yayıncısı olarak Millî Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız ‘İngilizce Öğretimi ve Yaz 
Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü’ ile gençlerimizin eğitimine 
katkı vermenin heyecanını yaşadık. D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı ile imzaladığımız 
protokol ise uluslararası yayıncılık ağımızda yeni çalışmalara zemin hazırladı. 

Haziran ayına damga vuran yapım, yayın, organizasyon ve iş birliği çalışmalarında 
emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Fotoğraf:  AA

Türlerin devamı için
Haziran ayı çevreye dair 
pek çok anlamlı günü 
barındırıyor. 5 Haziran’ı 
Dünya Çevre Günü, 8 
Haziran’ı Dünya Okyanus 
Günü olarak anarken, ayın 
17’sini Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele Günü 
olarak geçiriyoruz. Artık 
iklim krizinin boyutlarının 
ne denli büyük olduğunu 
ve bir an önce önlem 
alınması gerektiğini tüm 
ülkeler kabullendi. Zararın 
neresinden dönülebilecek 
yaşayıp göreceğiz. Çünkü 
çok ciddi bir biçimde sular 
azalıyor ve türler yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya 
kalıyor. Biz de ülkemize 
özgü inci kefalinin bu güzel 
fotoğrafıyla konuya dikkat 
çekmek istedik. İnci kefali, 
tuzlu - sodalı sulara sahip 
Van Gölü’nde yaşayabilen 
endemik tek balık türü 
ve nisan - temmuz arası 
üremek için gölden ayrılıp 
akarsulara göçüyor. Tıpkı bu 
özel balık gibi, dünyamızı 
paylaştığımız türlerin ve 
elbette insanların yaşamının 
devamı için hepimize 
görevler düşüyor.  
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Fotoğraf:  AA

Yaz yağmuru
Ne yazık ki önceki 
sayfamızda değindiğimiz 
gibi iklimde ve meteorolojik 
olaylarda yaşanan 
dengesizlikler tüm dünyayı 
etkiledi. Ülkemizde ise 
deyim yerindeyse kara 
bulutlar çoğunlukla 
Ankara’yı hedef aldı. 
Ankaralılar şimşeklerin, 
gök gürültüsünün arasında 
bir türlü gelmeyen yaz 
günlerinin özlemini 
çekerken kimi semtler 
aşırı yağışa teslim oldu. 
Üst üste sel baskınlarının 
gerçekleştiği kentte ne yazık 
ki, can kayıpları da yaşandı. 
Hepimizin bildiği, şöyle bir 
serpip geçen, toprağın mis 
gibi koktuğu “yaz yağmuru” 
kavramı yerini böylesi bir 
tabloya bıraktı. Anadolu 
Ajansı’nın objektifinden 
yağmurun romantik yanını 
bu güzel fotoğrafla yaşarken 
böyle felaketlerin bir daha 
yaşanmamasını temenni 
edelim. 
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Tüm spor dalları TRT’de
Bu güzel fotoğraf bu 
ay içinde Antalya’da 
gerçekleştirilen Eskrim 
Avrupa Şampiyonası’nı 
simgeliyor. Pek çok dünya 
sporcusunu ülkemizde 
ağırlayan şampiyona, 
zorlu karşılaşmalara sahne 
olurken eskrim tutkunları 
bunları TRT ekranlarından 
izleme şansı buldu. 
Sporseverlerin zevkle takip 
ettiği TRT Spor ve TRT Spor 
Yıldız kanalları; hepimizin 
bildiği gibi futbol, voleybol, 
basketbol gibi alışılagelmiş 
spor dallarının dışında pek 
çok farklı dalı da ekranlarına 
konuk ediyor. 
İzleyiciler halter, hentbol, 
boks, güreş, bisiklet, golf 
gibi spor dallarının yanı sıra 
eskrim gibi sporları da TRT 
ekranlarından izleyebiliyor.  

Fotoğraf:AA



10    TRT VİZYON TRT VİZYON   11    

Türkiye’nin kültür ve sanat 
kanalı TRT 2, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen iki önemli 
festivali ekranlara taşıdı. 28 
Mayıs - 12 Haziran tarihleri 

arasında İstanbul ve Ankara’da sanatseverleri 
ağırlayan “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” ve 
“Başkent Kültür Yolu Festivali”, TRT farkıyla 
izleyiciyle buluştu. 
İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nden 
başlayıp Galataport’a uzanan; Ankara’da 
ise Ulus ile çevresindeki tarihi ve kültürel 
mekânlarda düzenlenen etkinliklerden özel 
yayınlar, TRT 2 ekranında yer buldu.

İstanbul sanatla taçlandı
Sanat, bu toprakların içinde ve yakınında 
yaşayan tüm medeniyetlerin vazgeçilmez bir 
parçası olmuştur her daim. İstanbul şehrinin 

kültür - sanat hikâyesinde ise Beyoğlu hep 
başrolü üstlendi. Bu yoldan çok sanatçı 
geçti; her biri sanatını icra edebilmek için 
bu yolları alt üst etti. Sanatı tüm benliğiyle 
hissetti, hissettirdi… Sadece Beyoğlu’nda 
kalmadı o sanat; biraz Ege’nin esintisi, biraz 
Anadolu’nun sezgisi derken, doğudan batıya 
Türkiye’nin her yerinde bir kültür mozaiği 
oluşturdu. 
Sanata sınır çekmeden yepyeni bir rota 
çizen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”,  tarih, 
kültür, sanatla harmanlanmış bu yollarda; 
sanatçıları, sanatseverleri ve koca bir şehri 
yanına alarak çıktığı yolculuğuyla büyük 
ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından bin 
500 fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton 
etkinliğiyle başlayan etkinlik, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 
gerçekleşti.
Festival kapsamında kurulan 3 açık hava 

sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde 
etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir 
yanına taşıdı. Alanında duayen yerli ve 
yabancı 4 bin 953 sanatçının katıldığı 40 
mekân ve 62 salonda, 53 kültür - sanat 
kurumu paydaşı ile düzenlenen etkinlikler, 
7’den 70’e herkesi sanatın birleştirici 
gücü altında İstanbul’da bir araya 
getirdi. “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” 
kapsamında konserlerden sergilere, 
çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve 
opera temsillerinden film gösterimleri ve 
açık hava konserlerine kadar çok sayıda 
etkinlik, İstanbullu sanatseverlerle buluştu. 
İstanbul sanatı doyasıya yaşadı, sanatla 
taçlandı. 

Anadolu’nun kadim şehri sanata 
doydu
Köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel 

TRT’DEN Özlem KARADAYI DOĞAN / ozlem.karadayi@trt.net.tr

Geçmişle geleceğin, sanatla hayatın tüm renklerini bir araya getirerek, oluşan eşsiz 
mozaiği tüm dünyaya sunmayı hedefleyen “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” ve “Başkent 
Kültür Yolu Festivali”nden özel yayınlar, TRT 2 ekranında izleyiciyle buluştu.

TRT 2 “Kültür Yolu”ndaydı
Floransa Bayrak Dansçıları (Sbandieratori Città di Firenze) gösterileriyle başkentlilere coşkulu anlar yaşattı
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mirasa sahip, pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapmış kadim bir şehir olan 
başkent Ankara da sanatın hep içindeydi. 
“Başkent Kültür Yolu Festivali” Ankara’nın 
kültürel, mimari ve tarihî miraslarına kendi 
rotasıyla dikkat çekerken farklı kültürel 
deneyimleri yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel 
hayata katılımın ve kültür turizminin 
önemli stratejik projelerinden biri olarak 
ortaya koyduğu festival, Ankara’nın 
kültürel mirasının, somut ve somut 
olmayan ürünleriyle bir bütün olarak 
korunup yaşatılmasını ve dünya vitrinine 
taşınmasını misyon ediniyor.

“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” ile 
aynı tarihlerde gerçekleşen festival 
kapsamında, kentin tarihi bölgesi olan 
Ulus ile çevresindeki tarihi ve kültürel 
mekânları da içine alan 4.7 kilometrelik 
kültür yolu üzerindeki 70’den fazla farklı 
noktada 300’den fazla etkinlik gerçekleşti. 
Festival, Ankaralıları ve çevre illerdeki 
sanatseverleri yerli ve yabancı binlerce 
sanatçı ile buluşturdu. Cumhuriyetin 
başkenti Ankara’nın, kültür ve sanatın 
da başkenti hâline gelmesi amacıyla 

hayata geçirilen festival kapsamında, 
senfoni konserlerinden dans gösterilerine, 
heykel yapım atölyelerinden tiyatro 
temsillerine, edebiyat söyleşilerinden 
çocuk etkinliklerine, sergilerden film 
gösterimlerine kadar çok geniş bir 
yelpazede hayat bulan kültür etkinlikleri, 
7’den 70’e herkese sanat dolu günler 
yaşattı. 

Sanat TRT 2’de
İstanbul’da Galata Kulesi, Emek Sineması; 

İstanbul ve başkent 
Ankara’nın kültür ve sanat 
yaşamını dünya sahnesine 
taşıyan “Beyoğlu Kültür 
Yolu Festivali” ile “Başkent 
Kültür Yolu Festivali”, 28 
Mayıs - 12 Haziran tarihleri 
arasında 16 gün boyunca 
sanatın ve sanatçının adresi 
oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde

TRT 2’nin Galataportta gerçekleşen çekimlerinde Günseli Kato ve  konuğu Yönetmen Derviş Zaim



Festival günlükleri
İstanbul rotası
“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”, AKM 
Gençler Yolda sergisine ev sahipliği 
yaparken Refik Anadol’un festivale özel 
Rumi Dreams eseri de etkinlikler içinde 
yer aldı. Hüsamettin Koçan’ın Ayağımdaki 
Diken sergisinin sanatseverlerin beğenisine 
sunulduğu festivalde;
Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye taşıdığı 
Sinan Operası ve Donkişot Balesi’nin yanı 
sıra Amadeus, Kral Lear gibi seçkin eserler 
de izleyiciyle buluştu. 
Festival boyunca Devlet Tiyatrolarının 
özel gösterimleri gerçekleşirken AKM 
Türk Telekom Opera Sahnesi, Anadolu 
Ateşi ve Troya gösterilerine ev sahipliği 
yaptı. AKM Kütüphane Buluşmaları adı 
altında hayata geçirilen söyleşi dizisinde 
ise İlber Ortaylı’dan Kemal Sayar’a, Beşir 
Ayvazoğlu’ndan Doğan Hızlan’a Türkiye’nin 
önde gelen isimleri yer aldı. 
Festivalde ayrıca cazdan klasik Türk 
müziğine seçkin isimler sahne aldı. 
Ahmet Özhan, Göksel Baktagir, Derya 
Türkan, Özel Özer, Ender Doğan, Fatih 
Erkoç, Kerem Görsev, Refik Odman gibi 
daha birçok isim program kapsamında 
müzikseverlerle buluştu. 
“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”, Rebetiko 
müziğinin önde gelen isimlerinden 
Glykeria’nın AKM Türk Telekom Opera 
Salonu’nda gerçekleştirdiği özel bir konserle 
sanatseverlere “merhaba” demişti. Yine 
festival kapsamında, Doğu Avrupa’nın 
geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik 

sahnesinde evrenselleştiren Barcelona 
Gipsy Balkan Orchestra, Suzan Kardeş ile 
aynı sahnede bir araya geldi. Tunuslu ud 
üstadı Dhafer Youssef ise Sufi geleneğini 
İstanbullu müzikseverler için ustalıkla 
harmanladı.
Festival programında çocuklara yönelik 
etkinlikler de öne çıktı.  Festival günleri 
boyunca Atlas Sineması her gün 400 
öğrenciyi ağırladı. AKM Çocuk Sanat 
Merkezi, yarışmaların yanı sıra resim - 
boyama, plastik sanatlar, bale, drama, 
bilim, hikâye okuma atölyeleri ve masal 
buluşmaları etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 
Ayrıca AKM’den Galataporta uzanan rota 
boyunca tüm etkinlik noktalarında çocuklara 
hitap eden, konserler ve tiyatrolar yer aldı. 

Ankara rotası
“Başkent Kültür Yolu Festivali” de 
Türkiye’den ve dünyadan yıldız sanatçıların 
yer aldığı nitelikli ve renkli programlarıyla 
dikkat çekti.
Festival boyunca 500’den fazla etkinlikte 
yaklaşık 6 bin sanatçı sanatseverlerle 
buluştu. 
CSO Ada’nın, klasik müzikten dünya 
müziğine farklı sanatçıların konserlerine ev 
sahipliği yaptığı festivalde, İspanyol şarkıcı 
Buika, dünyaca ünlü Bosna Hersekli sanatçı 
Dino Merlin ve “Afrika’nın altın sesi” Salif 
Keita müzikseverlerle buluştu. CSO, şef 
Rengim Gökmen yönetiminde, dünyaca 
ünlü keman virtüözü Bomsori’ye eşlik 
ederken; şef Cemi’i Deliorman yönetiminde 
gerçekleşen konserde ise yine dünyanın 
en iyi keman virtüözleri arasında gösterilen 

Maxim Vengerov, müzisyen kardeşler 
piyanist Birsen Ulucan ve keman sanatçısı 
Özcan Ulucan ile aynı sahneyi paylaştı.  
Mozart, Beethoven ve Haydn besteleri 
İstanbul’un ardından Ankara’da da 
yankılandı.  
Şef Giovanni Antonini yönetimindeki 
Deutsches Symphonie - Orchester Berlin’in 
eşlik ettiği ünlü soprano Anna Prohaska, 
CSO Ada’da klasik müzik sevenlerle 
buluştu.  
Festival elbette müzikle sınırlı kalmadı. 
Fotoğrafçılık alanında birçok önemli 
ödüle sahip olan Amerikalı fotoğrafçı 
Steve McCurry başkente konuk olurken 
günümüzün en iyi görsel yapımcılarından 
biri olarak kabul edilen sanatçının 
CerModern’de gerçekleşen sergisi Ankaralı 
sanatseverleri ağırladı. 
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin çok 
değerli sanatçıları tarafından sahnelenen 
Aida, Kuğu Gölü, Midasın Kulakları, Romeo 
ve Juliet gösterileri ise Büyük Tiyatro’da 
izleyici ile buluştu. 
Ankara Devlet Opera ve Balesince 20 yıldır 
kapalı gişe oynanan, bale ile klasik Türk 
müziğini bir araya getiren “Harem”, festival 
için özel olarak yeniden hazırlandı. 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi, festival 
boyunca ülkemizin en uzun soluklu sanat 
yarışması olan Devlet Resim ve Heykel 
Yarışması’nın 75. yılına ait eserlere de ev 
sahipliği yaptı. 
Festivalde, Emircan İğrek, Göksel, Kubat, 
Sakiler, Sattas, Simge Sağın, Yüksek 
Sadakat gibi değerli solist ve gruplar, 
ücretsiz konserler verdi. 
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Başkent Kültür Yolu Festivali’nde seğmenler, Ankaralılarla buluştu

Ankara’da müzeler, kale bölgesi gibi iki kentin belleğine sanatla kodlanan mekânlar edebiyat, tiyatro, müzik, opera, gastronomi, resim ve 
sinema ile dolup taşarken TRT 2 de “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” ile “Başkent Kültür Yolu Festivali”ni özel yayınlarla eş zamanlı olarak 
ekrana taşıdı. 
“Başkent Kültür Yolu Festivali”nde Mehmet Nuri Ersoy ve Özgül Özkan Yavuz’un konuk olduğu etkinlikler ile “Beyoğlu Kültür Yolu 
Festivali”nden Beşir Ayvazoğlu, Derviş Zaim, Ahmet Misbah Demircan, Nejat Çuhadaroğlu’nun katıldığı etkinlikler ve tabii ki daha fazlası 
TRT 2 ekranından izleyiciyle buluştu.  

Afrika’nın altın sesi şarkıcı Salif Keita, Ankara’da konser verdi
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Eğlenceli şarkıları, keyifli 
macerası ve sımsıcak 
hikâyesiyle çocuklar 
için harika bir film olan 
“Mutlu Oyuncak Dükkanı” 
vizyonda… TRT, ortak 

yapımlarıyla yedinci sanat olan 
sinemanın göz alıcı dünyasıyla minikleri 
buluşturmaya devam ediyor. Çocuklar, 
TRT’nin animasyon filmlerinde, güvenli 
içeriğe sahip yapımlarla sinema sevgisi 
kazanırken bu mecraya ilgi duyarak 
büyüyor.

Galadan renkli görüntüler 
paylaşıldı 
TRT Çocuk’ta beğeniyle takip edilen 

ve 75 bölüm olarak yayınlanan, “Mutlu 
Oyuncak Dükkanı” programının aynı adlı 
sinema filmi 10 Haziran’da beyaz perdede 
izleyicileriyle buluştu. TRT Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın sosyal 
medya hesabından yaptığı özel paylaşımla 
duyurulan yerli sinema filminin galasında, 
çocuklar kahramanlarla bir araya gelerek 
onlarla eğlenceli vakit geçirme şansı 
yakaladı. Filmi önceden izleme fırsatı bulan 
davetliler, sosyal medya hesaplarından 
galada çektirdikleri renkli fotoğraf kareleri 
ile beğenilerini paylaştı.

“Devam edecek”
Vizyona girmeden hemen önce Ankara’da 
düzenlenen gala keyifli görüntülere sahne 

Türkiye’nin dört bir yanında gösterime giren animasyon filmi “Mutlu Oyuncak Dükkanı”nda 
çocukları keyifli bir macera bekliyor! Bu yılın dördüncü TRT Çocuk animasyon filminde, 
eski dostlar yepyeni hikâyelere yelken açıyor. 

TRT’DEN Ela GÜRMAN / ela.gurman@trt.net.tr

Sinemada yerinizi alın! 
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oldu. Organizasyona katılan TRT Genel 
Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol 
kameralara, vizyona giren filmin çocuklara 
yaz tatili hediyesi olduğunu ifade etti: 
“Çocuklarımız eğitim yılını bitirmek üzere. 
Biz de onlara bu filmi küçük bir hediye 
olarak görüyoruz. Mutlu Oyuncak Dükkanı, 
yayınlandığı dönemde TRT Çocuk’ta çok 
beğenildi; dijital mecralarda ciddi karşılığı 
olan bir yapımımız... Dolayısıyla sinemaya 
da bunu bir film olarak sunmak istedik. 3D 
teknolojisi kullanılan, yeni bir tasarımla 
hazırlanan, çocuklarımızın özellikle 
arkadaşları ile olan ilişkilerine, takım 
duygusuna ait olgulara dikkatini çekmek 
istediğimiz çok keyifli bir yapım olacak. 
Devamı da gelecek…”

Herkesin keyif alacağı bir film
Sinema salonunda neşeyle cıvıldayan 
çocukların ağırlandığı galada, 

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu ve Yapımcı Murat Kaya filmin sevilen 
kahramanlarıyla

Eğlenceli film “Mutlu 
Oyuncak Dükkanı” 
vizyonda… Kıpır, Çilli, 
Fistan, Pofu, Maviş ve 
Robi çocukları heyecanlı 
serüvenlerine ortak etmek 
için hazır!

Ankara’da düzenlenen “Mutlu Oyuncak Dükkanı” filminin galası keyifli görüntülere sahne oldu
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TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa 
Bora Durmuşoğlu, filmin heyecanını 
çocuklarla paylaştı. Gerçekleştirilen 
röportajda Durmuşoğlu, “Özellikle okul 
öncesi çocukların, ilk sinema deneyimi 
açısından çok güzel bir macera izleme 
imkânı var. Mutlu Oyuncak Dükkanı’na 
hem ebeveynleri hem de çocukları gönül 
rahatlığıyla bekliyoruz.” diye konuştu. 
Filmin yapımcısı Murat Kaya ise TRT’ye 
teşekkür ederken her yaşta bireyin filmi 
keyifle izleyebileceğini söyledi: “3 - 6 yaş 
grubundaki çocuklarımızı kapsayan bir film 
ama sürekli bir macera ve koşturmayı iç 
içe alan bir film olması nedeniyle daha ileri 
yaş gurubundaki çocuklarımıza da hitap 
ediyor.”

Bu yılın dördüncü TRT ortak 
yapımı animasyon filmi 
Ocak ayında “Aslan HÜRKUŞ: Kayıp 
Elmas”ın ardından “Kaptan Pengu 
ve Arkadaşları 2” ile “Doru: Macera 
Ormanı” animasyon filmleri vizyona 
girerek gişede önemli başarılara imza 
atan filmler olmuştu. “Mutlu Oyuncak 
Dükkanı” ise ilgiyle karşılanan bu zinciri 
devam ettiriyor. Bu yılın dördüncü TRT 
Çocuk animasyon filmi “Mutlu Oyuncak 
Dükkanı”nın yapımcılığını, TRT Çocuk’un 

mucit kahramanı Aslan’ın yapımcısı 
Murat Kaya, yönetmenliğini ise H. Sinan 
Güngör ve Semih Turalı üstleniyor. Ortaya 
çıkarılan projelerin eğitsel tarafına titizlikle 
önem veren kanal, bu yapıma da aynı 

hassasiyetle yaklaşıyor: Çalışmaları 
titizlikle sürdürülen sinema filminde takım 
çalışmasının önemi, arkadaşlık sevgisi, 
sorunlarla başa çıkabilme yeteneği gibi 
kazanımları geliştirmek hedefleniyor.

Sinema filminde takım 
çalışmasının önemi, 
arkadaşlık sevgisi, 
sorunlarla başa çıkabilme 
yeteneği gibi kazanımları 
geliştirmek hedefleniyor.

Hedef, arkadaşları kurtarmak
Senaryosunu Özgür Balamir’in kaleme aldığı, müziklerini Ali Bakan’ın bestelediği “Mutlu 
Oyuncak Dükkanı”nda hayat tüm sıradanlığıyla devam ederken Kıpır, çatıda mahsur kalan 
bir oyuncağı fark eder: Zıpzıp Tavşan’ı çatıdan kurtarır ve onu sahibine kavuşturmak için 
bir plan hazırlar. Ancak diğer oyuncaklar yuvalarını terk etmek istemez. Kıpır ise herkes 
uyurken Zıpzıp Tavşan’ı uyandırarak kaçmaya karar verir; amacı ertesi gün pazara 
gidecek oyuncakların durduğu kutuya gizlice girerek dükkandan kaçmaktır. Fakat işler ters 
gider ve yanlışlıkla diğer tüm oyuncakları kutuya hapseder. Sabah olunca Pofu, Alyanak, 
Çilli, Fistan ve diğerlerinin satılmak üzere şehir pazarına gittiklerini fark eden Kıpır’ın 
geriye yapacak tek bir şeyi kalmıştır: Arkadaşlarını kurtarmak. Kıpır önde Zıpzıp arkada, 
şehrin dört bir yanını dolaşırlar ve macera başlar.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, filmin çocuklara yaz tatili hediyesi olduğunu ifade etti

Macera dolu bir hikâye
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Çocuklar yaz tatiline girerken 
TRT Çocuk kanalı durup 
dinlenmeden içeriklerini 
zenginleştiriyor. Kanal, 
bu ay da dopdolu. İki ayrı 
yapım haziran ayının 

sürprizlerinden. TRT Çocuk’un yeni 
kahramanları, hazinelere ait zenginlikleri 
korurken serüvenleriyle heyecanlı dakikalar 
yaşatacak. Bir başka program ise minikleri 
güzel Türkçeyle buluşturacak. Çizgi film 
“Hazine Takipçileri” ve “Türkçe Benim Evim” 
programı çocuklar için ekrana gelecek.  

Hazineler korunmalı, takipçiler iş 
başına
Dünyanın paha biçilmez hazinelerini 
korumakla görevli üç kahraman takipçinin 
cesur maceralarını konu alan TRT Çocuk’un 
yeni yapımı “Hazine Takipçileri”nde Mac, 
Mo ve Mip, Profesör Katmandu ile robot 
Bayan F’nin yardımıyla dünyanın çeşitli 
yerlerindeki hazineleri kurtarmaya gidecek. 

Kahramanlarımız tarihi, arkeolojik veya 
manevi değeri olan bu hazineleri kurtarırken 
kendileri ve hayat hakkında önemli dersler 
edinecekler. Çocuklar, nadir bulunan 
eserleri ortaya çıkarmak konusunda tam 
bir uzman olan Mo, Mac ve Mip’e çıktıkları 
maceralarda eşlik edecek.
Farklılıklara saygı duyma, ekip ruhu, 
yardımlaşma ve sorumluluk gibi kazanımları 
geliştirmeyi hedefleyen “Hazine Takipçileri”, 
13 Haziran’dan itibaren hafta içi her 
gün, saat 17.15 ve 20.05’te TRT Çocuk 
kanalında ekrana gelmeye başladı. 

Doğru, temiz, güzel Türkçe
TRT Çocuk’un yepyeni programı “Türkçe 
Benim Evim” ile çocuklar, günlük hayatta 
kullandıkları kelimelerin yanında yeni 
kelimeleri ve bu kelimelerin doğru 
telaffuzunu öğrenebilecek. 
“Türkçe Benim Evim” programı, tiyatroyla 
ilgilenen ve doğayı çok seven Begüm 
ile meraklı dostu papağan Çuçu’nun 

serüvenlerine ortak olan çocukların kelime 
dağarcıklarını genişletmeyi ve onlara etkili 
konuşmayı öğretmeyi hedefliyor. 
Yerli içerik çeşitliliğini artırmaya devam 
eden TRT Çocuk kanalının bu yeni 
programıyla çocuklar, Çuçu ve Begüm’le 
her bölümde yepyeni bir bilgi edinecek. 
Tarihî ve kültürel mirasımız olan 
Türkçemizin doğru kullanılmasını sağlamayı 
amaçlayan yapım, haziran ayında TRT 
Çocuk izleyicileriyle buluşacak.

Ela GÜRMAN / ela.gurman@trt.net.trTRT’DEN

Yepyeni, hep yeni
TRT Çocuk kanalı bu ay da farklı yapımları içerikleri arasına katarak çocukları 
sevindiriyor.“Hazine Takipçileri” ve “Türkçe Benim Evim” programları çocuklar için ekrana 
geliyor.

Türkçemizin bilinçli 
kullanılması adına erken 
yaşlardan itibaren farkındalık 
kazanılması önemli. “Türkçe 
Benim Evim” programı bu 
yönden çocuklara rehber 
olacak.
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Ela GÜRMAN / ela.gurman@trt.net.tr
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TRT’DEN Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

“Müzikli Bir Göç Masalı” sadece Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, enstrümanların, 
sanatçıların taşınmasını değil, büyük bir tarihi göçü de dramatik bir dille anlatıyor.

Notalar taşınırken

Siz hiç bir arpın konuştuğunu 
duydunuz mu? Evet, aslında 
tüm müzik aletleri kendi 
dillerinde konuşur ve özellikle 
de bir araya geldiklerinde 
ruhları okşayan eserlerle 

seslenirler. Ancak burada kastettiğimiz 
tam olarak bu değil. TRT tarafından 
hazırlanan “Müzikli Bir Göç Masalı” 
belgeselinde bizlere Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın 200 yıllık tarihini ve 
yeni binasına taşınma hikâyesini anlatan 
arptan bahsediyoruz. Dilerseniz konuyu en 
başından aktaralım. 
Hepimizin bildiği gibi uzun yıllar 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 
konserleri Ankara’da kültür ve sanatın 
kalbinin attığı bölgede yer alan binasında 
müzikseverlerle buluşuyordu. Büyük 
Tiyatro, Resim ve Heykel Müzesi, Devlet 
Opera ve Balesi, Cermodern ve elbette 
Ankara Radyosu gibi tarihi binaların 
yakınındaki bu özel yapı, geçen zamanla 
artık müzikseverlere yeterli gelmemeye 
başlayınca yeni bir bina yapma fikri oluşmuş 

ve yapımına yıllar önce başlanmıştı. 2020 
yılında salgının yarattığı tüm olumsuz 
koşullara rağmen tamamlanan bu binaya 
taşınma serüveni ve CSO tarihi, TRT 
tarafından 68 dakikalık bir belgesel hâline 
getirildi. Bu özel belgeselde ise hepimize 
yazının girişinde bahsettiğimiz arp rehberlik 
ediyor. 
“Müzikli Bir Göç Masalı” sadece 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, 
enstrümanların, sanatçıların taşınmasını 
değil, büyük bir tarihi göçü de dramatik bir 
dille anlatıyor.

Köklü geçmiş
1826 yılında “Muzika-i Humayun” adı altında 
kurulan ve dünyada örneğine az rastlanır 
şekilde 200 yıllık uzun bir geçmişe sahip 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 
Türkiye’nin en önemli müzik kurumlarından 
biri. Ankaralı sanatseverlerin konserlerinde 
yer bulabilmek için zorlandığı, çoğu zaman 
koridorlarında ayakta konserlerin izlendiği 
tarihi CSO Konser Salonu, 1961’den bu 
yana orkestraya ev sahipliği yapmış fakat 

ne yazık ki sanatseverlerin artan ilgisine 
karşın kapasite olarak yetersiz kalmaya 
başlamıştı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talepleriyle, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 
yapımı 28 yıl süren yeni binasına taşınma 
hikâyesinin bir belgesele dönüşmesine 
TRT tarafından karar verildi. Orkestranın 
tarihindeki bu önemli gelişme, aşama 
aşama takip edildi, gerek sanatçılarla 
gerçekleşen çekimler, gerek mimari 
özellikler ve inşaat süreci, gerekse 
röportajlar ve anılarla zenginleştirilen özel 
bir anlatımla, çok özel bir belge film üretildi.

Derin arşiv çalışması
TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde hazırlanan ve TRT 2 kanalında 
yayınlanan “Müzikli Bir Göç Masalı”, 
yaklaşık 70 kişinin katkı sunduğu bir ekibin 
1,5 yıllık yoğun çalışması sonucunda 
ortaya çıktı. Belgesel, 1992’de bir proje 
yarışmasıyla başlanan yapının, son dönem 
inşaat serüveni ve orkestranın taşınma 
hikâyesini, yapılan aktüel çekimlerin yanı 
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sıra 100’e yakın farklı kaynaktan derin 
bir arşiv çalışması ile birlikte harmanlıyor. 
Şehir, mekân, mimari, müzik, sanat, tarih ve 
hatıralar belgeselin ele aldığı katmanlardan 
bazıları... 
Belgeselde, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, binanın mimarı, 
orkestra şefi, orkestranın çalışan ve emekli 
üyeleri, dünyaca ünlü solist sanatçılar, 
müzikolog, müzik yazarı, döneme tanıklık 
etmiş daimi izleyiciler ve fotoğraf sanatçısı 
Ozan Sağdıç’la yapılan röportajlar, çok 

sesli bir müzikal dönemin panoramasını 
ortaya koyuyor. Filmde, salgın dolayısıyla 
röportaj yapılamayan İdil Biret, Suna Kan, 
Rengim Gökmen, Gürer Aykal gibi önemli 
isimlere TRT’nin zengin arşivinden belgeler 
aracılığıyla yer veriliyor. 

Açılış takip edildi
Belgeselin çekimlerine 2020 temmuz ayı 
sonlarında başlanmıştı. Yoğun salgın 
şartlarında, bir yandan ilerleyen inşaat 
aşamaları takip edilirken, bir yandan da 
sanatçıların -tarihi binaya veda niteliğinde- 
belgesele özel dinletileri, röportajları, 

fotoğrafları, Ankara’ya ilişkin sembol 
mekânlar gece ve gündüz olarak kayıt altına 
alındı. 2020 aralık ayında yapılan “CSO Ada 
Ankara” yerleşkesinin açılış aşamaları takip 
edildi, Pekinel Kardeşler ve dünyaca ünlü 
soprano Angela Georghiu’nun da katıldığı 
yeni binadaki ilk konser, belgesel için kayda 
geçirildi. 

Tarihi bina ne olacak?
Belgesel “CSO’nun ayrıldığı 60 yıllık Tarihi 
Binası’na ne olacak?” sorusuna da yanıt 
veriyor. Bu binanın yine önemli kültür - 
sanat kurumlarımızdan olan Devlet Çoksesli 

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

“Müzikli Bir Göç Masalı”, 
1826’da “Muzika-i Humayun” 
olarak kurulan ve bugüne 
kadar varlığını kesintisiz 
sürdüren Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın 
çok sesli müzik tarihinin 
ve taşınma öyküsünün 
yanı sıra; CSO Ada Ankara 
Yerleşkesi ve Konser 
Salonları’nın son dönem 
inşaat serüveni ve binanın 
zorlu salgın şartlarında 
tamamlanma hikâyesini 
ekrana taşıyor.

Müzikli Bir Göç Masalı belgeselinde arp rehberimiz oluyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın geçmişi 200 yıl öncesine dayanıyor
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Korosu’na tahsis edildiği ve bu şekliyle 
varlığını koruyacağı belgeselde vurgulanan 
noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Tarihçesi eskiye dayanan enstrümanlardan 
biri olan arpın dilinden anlatılan taşınma 
öyküsünü, Türkiye’nin en özel seslerinden 
Gülen Karaman’ın seslendirdiğini de 
belirtelim.

Belgesel, 23. Uluslararası 
Altın Safran Belgesel Film 
Festivali’nde “Kültürel Miras 
ve Korumacılık” temalı 
kategoride jüri tarafından 
“Övgüye Değer Belgesel” 
ödülüne layık görüldü.

“Bir masal naifliğiyle aktarmaya 
çalıştım” 
F. Neslihan Semerci (Yönetmen) 
Yapacağımız belgesel Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın adına layık özel 
bir çalışma olmalıydı. Bu motivasyon, 
bizi ekip olarak hem güdülüyor hem 
de sorumluluğumuzu ikiye katlıyordu. 
Bir yandan CSO’nun büyük ve özel 
tarihini işleyecek, bir yandan da yapımı 
tamamlanmakta olan yeni konser mekânı 
“CSO Ada Ankara”nın inşaat serüvenini 
takip edecektik. Yanı sıra arşivler, gazeteler, 
fotoğraflar ve belgelere ulaşacak ve görsel 
materyallerle belgeseli zenginleştirecektik. 
Bu üçlü yapı, süreç içinde bizi zorlasa da, 
ekibimizin gayretli ve özverili çalışmalarıyla, 
ortaya senfoni tadında bir belgesel 
çıkardığımıza inanıyorum. 
Mekân - insan ilişkisi, bir yönetmen 
olarak yaptığım projelerde beni çok 
heyecanlandırıyor. Mekânın bir binadan, bir 
yapıdan ibaret olmadığını bu belgeseldeki 
röportajlarda da görmek mümkün. Belgesel 
konuklarının da söylediği gibi; “İzleyici 

kendisini o salona aitmiş gibi hissediyor”. 
Aynı duyguların daha da fazlasını sanatçılar 
yaşıyor. 60 yıldır kullandıkları bina, kendileri 
için adeta bir ev olmuş. “Evimden çok, 
ailemden çok orada vakit geçirdim” diyor 
bir sanatçımız. Ama yenilikler için değişimin 
de şart olduğunu ekliyor. Dolayısıyla da 
buradan taşınmak demek, geçmişle beraber 
uzun ve lirik bir yolculuk demek. Aslında biz 
de sanatçılarla, izleyicilerle, enstrümanlarla 
beraber bir duygusal yolculuğa şahitlik 
ediyoruz. 
Belgeselde bu yolculuğu anlatacak, 200 
yıllık büyük bir geçmişe sahip orkestrayı 
temsil edecek enstrümanın tarihi de çok 
eskilere dayanmalıydı. Bu projede bir 
taşınma hikâyesini, orkestradaki en köklü 
enstrümanlardan arpın dilinden, bir masal 
naifliğiyle aktarmaya çalıştım. Bir insan, 
çok benimsediği, uzun yıllarını geçirdiği 
bir yerden ayrılırken neler hissederse, bir 
enstrümanın da benzerini yaşayacağını 
hayal ettim ve belgeselimizin çıkış noktası 
bu oldu. 
CSO sanatçıları ile gerek tarihi bina, 
gerekse yeni konser salonunda 
gerçekleştirdiğimiz belgesele özel 
dinletilerle, belgeselimizde müzikli ve 
duygulu bir atmosfer yakaladık. Bu dinletiler 
eski binaya hüzünlü bir “veda”, yeni binaya 
ise bir “merhaba” niteliğindeydi. Sadece 
sanatçılarla değil, CSO’yu uzun yıllardır 
takip eden dinleyicilerle de gerçekleştirilen 
röportajlarda mekânların insanlar üzerinde 
bıraktığı duygusal etkileri gözlemledik. 
Belgeselimizin galası benim için çok 

önemliydi. Çünkü belgeseli, yeni konser 
mekânında,  çekim dönemlerinde birlikte 
uzun saatler harcadığımız sanatçılarımızla 
aynı anda izleyecektik. Belgesel sonrasında 
birçoğunu gözyaşları içinde görmek beni 
hem çok mutlu etti hem de duygulandırdı. O 
izleyicilerden özel bir grup da CSO emekli 
sanatçılarından Oktay Dalaysel’in ailesiydi. 
Belgeselimiz için önemli isimlerden biri 
olan Oktay Dalaysel’i maalesef röportaj 
tarihinden 1 hafta önce kaybetmiştik. 
Dalaysel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’na 45 yıl hizmet vermiş, bunun 
30 yılında da başkemancılık görevini 
yürütmüş çok büyük bir sanatçı, aynı 
zamanda kıymetli bir hoca idi. Ani kaybı, 
sanat çevreleri ve öğrencileri kadar, bizleri 
de derinden üzmüştü. Kendisinin bizimle 
paylaşacağı onlarca anı ve bilgi vardı. 
Röportajımızı gerçekleştirememiş olsak 
da, arşivden kullandığımız bir bölümle 
kendisine de belgeselde yer vermek istedik. 
Tamamlanınca da belgeselimizi onun adına 
ithaf etmeyi uygun bulduk.  
Bu belgesel için kalabalık bir ekip, 
çekimlerin çok zor olduğu salgın döneminde 
yoğun bir özveriyle çalıştı. Gerek ön 
araştırma, gerek çekim, gerekse post-
prodüksiyon aşaması son derece dikkat, 
özen ve emek gerektiriyordu. Görüntüden 
kurguya, arşivden ses-tasarımına, metin 
yazarından prodüksiyona kadar emek 
veren bütün ekip arkadaşlarıma tekrar çok 
teşekkür etmek istiyorum. Ortada bir başarı 
varsa bu içtenlikle oluşmuştur.

Belgeselde CSO Ada inşaatındaki dinletilere de tanık oluyoruz
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“Salgın sırasında günde 18 
saatten fazla mesailer yaptık”
Emine Moğul (Yapımcı)
Yapımcılığını üstlendiğim “Müzikli Bir 
Göç Masalı” isimli belgesel film oldukça 
zor koşullarda çekilen, ciddi bir ekip 
çalışmasının ürünüdür.
Bağlı bulunduğumuz İç Yapımlar Dairesi 
Başkanlığı tarafından bu projenin hayata 
geçirilmesi için görevlendirildiğimiz günden 
itibaren hummalı bir ön hazırlık süreci de 
başlamış oldu. Projeye katkı sunacak, 
değerli kılacak program konuklarının 
yanı sıra devam eden bir inşaat süreci 
ile de karşı karşıyaydık. Bir taraftan 
inşaatı takip etmek, diğer taraftan da 
tarihi CSO binasının taşınma sürecindeki 
heyecanı, kaygıyı, merakı ve hüznü 

bir arada verebilmek için hiçbir detayı 
kaçırmamalıydık. Çok bilinmeyenli denklem 
gibi… 
Yapımcı için kalabalık ekipleri organize 
etmek, sahada organizasyon hatalarını 
minimize etmek, çekimin selameti için 
gerekli tedbirleri almak başlı başına zor bir 
iş iken tüm bu durumlara bir de pandemi 
süreci eklenmişti. Tüm dünya ile birlikte 
ülkemizde de vaka sayılarının zirvede 
olduğu, pandeminin en sancılı dönemlerinde 
ekibin uygun çalışma koşullarının 
sağlanması benim için hiç kolay olmadı. 
Çekimlerimiz inşaat süreciyle paralel 
gitmekle birlikte 1,5 yıldan daha fazla sürdü. 
Çekim mekânlarında bazen 18 saatten 
fazla devam eden günlük mesailer yapmak 
zorunda kaldık. İnşaat alanında içerde 450 
civarında inşaat emekçisinin çalıştığı sırada 
dışarıda pandemi süreci tüm gerçekliği 
ile karşımızdaydı. Tüm bunlara rağmen 
çekimler esnasında hiçbir arkadaşımız 
covid-19 virüsüne yakalanmadı. 
Uzun çalışma saatlerinde ihtiyaç 
duyduğumuz teknik veya lojistik desteğin 
sağlanması için tamamen kurumumuzun 
imkânlarını kullandım. Bütün bu süreçte 
şahsi aracımın arkası ise ekibimin insani 
ihtiyaçlarının karşılanması için hep hazırdı.
Sahada çalışırken bazen her şey istediğimiz 

gibi yolunda gitmeyebiliyor. Çekim 
mekânımızın yeni yapılmakta olan devasa 
bir inşaat alanı olduğunu düşüncesi bir sürü 
çözülmesi gereken problemi de devamında 
getiriyordu. Fakat inandık. Bir gün bile bu 
inancımızdan vazgeçmedik.
Yalnızca kalabalık bir çekim ekibine değil 
oldukça kalabalık program konuğuna ve 
çalışma arkadaşına da sahiptik. Program 
konuklarının salgına rağmen çekimlere dâhil 
olabilmesi için sahada gerekli tedbirleri de 
almıştık.
Projeye başlarken bizden istenen; CSO Ada 
Ankara içerinde yer alan yeni binanın resmi 
açılışına yetiştirilmek üzere belgesel tadında 
kısa bir tanıtım filmiydi. Açılış töreninde 
gösterimi yapılan tanıtım filminin ardından 
çekimlere kaldığımız yerden devam ettik.
Finalde uzun metraj belgesel film 
versiyonunu projeye katkı sunan, emek 
veren, inanan tüm paydaşlarımızla birlikte 
CSO’nun yeni evinde hep birlikte izledik, 
duygulandık, gururlandık. Bu projede 
bizimle yürüyen ismini tek tek sayamadığım 
tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür 
ediyorum. Böylelikle TRT’nin kurumsal 
belleğine değerli bir eser daha katmanın 
gururunu yaşıyoruz.

Başkentin kültür adası: CSO 
Ada Ankara

2020 yılında yapımı 
tamamlanan, dünyaca ünlü 
ve çok özel sanatçılarla açılışı 
yapılan bu yeni konser salonuyla 
beraber, gerek sanatçılar 
gerekse sanatseverler için 
yepyeni bir dönem başladı. 
2023 kişilik Büyük Salon ve 500 
kişilik Mavi Salon’dan oluşan 
CSO Ada Ankara,  kapasitesiyle, 
mimarisiyle, akustik ve teknik 
özellikleriyle Türkiye’nin en özel 
ve işlevsel yapılarından biri 
haline geldi.
Ankara’nın ve Türkiye’nin son 
dönem sembol yapılarından biri 
olacak bu özel mekân, kültür ve 
sanat faaliyetleriyle nice sanatçı 
ve sanatsevere ev sahipliği 
yapacak ve kültür tarihimizde 
önemli bir yer tutacaktır. 

CSO’nun yeni binası akustik açısından dünyadaki birkaç salondan biri
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TRT tarihe not düştü
“Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında 
ilk kez seyircisiyle buluşan 68 dakikalık 
“Müzikli Bir Göç Masalı” belgeselinin galası, 
7 Haziran 2022’de CSO’nun yeni binasında 
yapıldı. Belgeselin haziran ayı içinde 13. 
TRT Belgesel Günleri kapsamında İstanbul 
Beyoğlu Atlas Sineması’nda da halka açık 
gösterimi gerçekleştirildi. 
TRT Genel Müdür Yardımcıları Fethi Fahri 
Kaya, Muhammed Ziyad Varol  ve Kültür 
Bakanlığı yetkilileri, CSO sanatçıları ve çok 
sayıda davetlinin katıldığı galada gösterim 

öncesi CSO sanatçıları mini bir konser verdi.
Gala programında konuşan TRT Genel 
Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol 
şunları söyledi: “Türkiye’nin kamu yayıncısı 
TRT olarak bu taşınma hikâyesine kayıtsız 
kalmamız mümkün değildi. Yaklaşık 70 
kişiden oluşan belgesel ekibi 1,5 yıl boyunca 
yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 
Çekimler öncesinde derin bir müzik 
araştırması yapıldı.”
Varol, belgeselin Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nda 30 yıl başkemancı olan 
sanatçı Oktay Dalaysel’e ithaf edildiğini 
belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz da konuşmasında, yeni binanın 
yapım aşamasını kayıt altına alan belgesel 
ekibine teşekkür etti. Yavuz sözlerini “Sanat 
tarihimizin bu kıymetli anlarını gün gün 
bizimle birlikte şantiyede yaşayarak her 
aşamasında kayıt altına alan ve sonucunda 
TRT’nin hazine değerindeki kıymetli arşivinin 
kullanılmasıyla hepimizin gurur duyacağı son 
derece önemli bir belgesel, önemli bir tarihi 
evrak ortaya çıktı.” diyerek sürdürdü.
CSO Mavi Salon’da gösterilen belgesel 
aynı anda canlı olarak TRT 2 kanalından da 
yayınlandı.

Yönetmenliğini Neslihan Semerci’nin gerçekleştirdiği Müzikli Bir Göç Masalı 
belgeseli Uluslararası Altın Safran Yarışması’nda ödüle değer bulundu

Belgesel CSO Ada Ankara’da yapılan Gala ile ilk gösterimini TRT 2 ekranlarından 
yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesrası’nın tarihi binasında orkestra üyeleri ve belgesel ekibi birlikte son kez anı fotoğrafında yer aldılar
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7 ülkeye, 5 dilde ulaşacak olan TRT’nin yeni dijital haber platformu TRT Balkan, bölge 
halkına ve bölgeyi ilgilendiren konulara küresel ölçekte yer verme hedefiyle yayın hayatına 
başladı.

Balkanlarda TRT’nin sesi

Uluslararası yayıncılık 
alanında etkinliğini artırmak 
adına art arda hamleler 
yapmaya devam eden 
TRT, yeni bir projeye 
daha imza attı. Geçtiğimiz 

günlerde TRT Français’in yayın hayatına 
başlamasının ardından TRT Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı bir müjde 
vermişti. Sobacı, TRT Balkan’ın yakında 
yayın hayatına başlayacağını, “Tüm 
dünyaya Türkiye’nin sesini, iddiasını, doğru 
ve hakikat bildiğini ulaştırabilmek adına, 
enstrümanların hepsi ile bunun güçlü bir 
zeminini oluşturma yolunda adım atıyoruz.” 
diyerek duyurmuştu. 
Balkanların nabzını tutacak, bölgede 
yaşanan önemli gelişmeleri, kültürel 
etkinlikleri ve hayata dokunan programları 
ekrana getirecek TRT Balkan, başkent 
Ankara’da düzenlenen tanıtım etkinliğinin 
ardından izleyici ile buluştu. 

İçerik küresel ölçekte 
TRT’nin doğru, tarafsız, güvenilir 

yayıncılık ilkesiyle bir süredir hazırlıklarını 
sürdürdüğü TRT Balkan kanalı, Balkanların 
yeni sesi olmak için yayın hayatına başladı. 
Bölge halkına ve bölgeyi ilgilendiren 
konulara küresel ölçekte yer verme 
hedefiyle hareket edecek olan yeni dijital 
haber platformu, yayınlarını Makedonca, 
Arnavutça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça 
dillerinde gerçekleştirecek. TRT’nin 
yabancı dilde yayın yapan en yeni kanalı 
TRT Balkan, Balkanlarda bulunan her 
kesimden izleyiciye objektif haber sağlama 
amacıyla, Bosna Hersek, Hırvatistan, 
Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova 
ve Karadağ’a özel yayınlar yapacak; 
bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın 
nüfusa sahip bir coğrafyaya hitap edecek. 

Tanıtıma büyük ilgi oldu
Yeni bir soluk getirecek olan TRT Balkan, 
tanıtımının gerçekleştirildiği Grand Ankara 
Oteli’nde çok sayıda davetlinin katıldığı bir 
organizasyonun ardından 15 Haziran’da 
yayın hayatına başladı. İlginin büyük 
olduğu tanıtım toplantısında Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. 
Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı konuşma 
yaptı.

“Yüzyıllar öncesine dayalı 
akrabalığımız, sarsılmaz 
kardeşliğimiz TRT Balkan 
vesilesiyle çok daha güçlü 
olacak.”
TRT Balkan yayınlarının, Türkiye 
ve Balkanlar arasındaki kardeşliğin 
artarak devamına ve sonraki nesillere 
aktarılmasına vesile olmasını temenni 
eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
“Yüzyıllar öncesine dayalı akrabalığımızın, 
sarsılmaz kardeşliğimizin TRT Balkan 
vesilesiyle çok daha güçlü, birbirimizden 
haberdar olmak suretiyle çok daha 
sıkı hale geleceğine canı gönülden 
inanıyorum.” diye konuştu. TBMM 
Başkanı, bugünden itibaren Arnavutluk, 
Bosna - Hersek, Hırvatistan, Karadağ, 
Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’a 

Ela GÜRMAN / ela.gurman@trt.net.trTRT’DEN
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haberlerin Türkiye’den aracısız olarak 
ulaşacağını belirterek “TRT’nin doğru, 
yansız ve titiz haber anlayışı, 5 ayrı dilde 
yayınla Balkan coğrafyasının her köşesine 
ulaşacaktır.” dedi. 

“Türkiye ile Balkanlar’ın ortak 
mirasını, medya ve eğitimle 
geleceğe taşımak ülkü ve 
ideallerin en ulvisi…” 
Dijital teknolojilerin gelişmesiyle dünyadaki 
olayların cep telefonlarından anında takip 
edilebildiğine vurgu yapan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, “Bu hız, bir yandan bilgi 
ve habere ulaşmayı kolaylaştırırken diğer 

yandan da bilgi kirliliğinin oluşmasına 
sebep olmaktadır. Daha önce hiçbir 
dönemde bilgi kirliliği ve dezenformasyon 
dediğimiz, bir bilgiyi çarpıtarak yanlış 
aksettirme ve kasıtlı olarak yanlış yayma 
girişimlerine bu kadar maruz kalmamıştık.” 
değerlendirmesinde bulundu. Bilgi kirliliği 
içinde doğru habere ulaşmanın öneminin 
arttığını söyleyerek TRT’nin dijital yayın 
yapan yeni kanalları sayesinde mümkün 
olduğunca bilgi kirliliğine geçit verilmediğini 
ifade eden Mustafa Şentop, Türkiye ve 
Balkanlar’ın ortak mirasını, medya ve 
eğitimle geleceğe taşımanın, kendileri 
için ülkü ve ideallerin en ulvisi olduğunu 
vurguladı. TBMM Başkanı, “Balkanlar’daki 
Türk ve Müslüman kardeşlerimizle 
eğitim kurumlarımız ve TRT Balkan 

sayesinde, bütün bağlarımızı daha da 
pekiştireceğiz inşallah.” sözlerine yer 
verdi. Konuşmasında, başta TRT Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı 
olmak üzere, TRT Balkan’ı yayın hayatına 
hazırlayan bütün TRT çalışanlarına 
şükranlarını sunarken “Dünyada ve 
ülkemizde meydana gelen olayları doğru, 
hızlı ve tarafsız olarak ulaştıran TRT 
camiasını tebrik ediyor, çalışmalarının aynı 
minval üzere devam etmesini diliyorum. 
Yapılması planlanan bütün programların 
Anadolu ve Rumeli coğrafyasının 
güzel insanlarını bahtiyar edeceğine 
inanıyorum. TRT Balkan’a uzun, hayırlı, 
verimli ve kesintisiz bir ömür diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

TRT Arapça, TRT World, 
dijital platformlar, TRT 
Rusça, TRT Almanca 
ve TRT Fransızca gibi 
uluslararası alanda etki 
yaratacak TRT’nin yeni 
dijital haber kanalı TRT 
Balkan, düzenlenen 
tanıtım gecesinin ardından 
15 Haziran’da, Balkanlara 
“Merhaba” dedi.

TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TRT Genel 
Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Balkan’ın yayınlarının hayırlı olmasını diledi
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“TRT Balkan, bölgesel ve 
küresel barış ile istikrara katkı 
sağlayacak”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Prof. Dr. Fahrettin Altun, konuşmasında, 
projenin Türkiye’ye, bölgesine ve tüm 
dünyaya iyilikler, güzellikler getirmesini 
temenni ederek TRT Balkan’a uzun soluklu 
ve başarılı bir yayın hayatı diledi.
İletişim Başkanı Altun, “Ben inanıyorum 
ki TRT Balkan da yine Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin 
uluslararası alanda yürüttüğü adalet 
mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek 
ve bu adalet mücadelesinin Balkan 
coğrafyasında taşıyıcı unsurlarından biri 
olacak ve yine inanıyorum ki TRT Balkan, 
Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki 
güçlü sesi olacak.” dedi.
TRT Balkan’ın, bölge gerçeklerini dış 
güçlerin değil bölge aktörlerinin ağzından, 
gözünden bütün dünyaya aktaracağını 
ifade eden Altun, “TRT Balkan, bölgenin 
etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak. 

TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle 
bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı 
sağlayacak. Elbette TRT Balkan, ülkemizin 
tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat 
arayışını Balkan coğrafyasına en doğru 
şekilde, en yetkin şekilde anlatacak, 
aktaracak.” değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli yenilik, güçlü 
kurumsallaşma ve vizyoner 
büyüme 
TRT’nin, yayın hayatını sürdürürken üç 
temel prensiple hareket ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, “Her şeyden önce TRT’nin 

sürekli yenilik prensibini esas aldığını, 
ikinci olarak güçlü kurumsallaşma 
yaklaşımını ilke edindiğini ve üçüncü 
olarak da vizyoner büyümeyi esas aldığını 
görüyoruz. Bu proje, bu üç temel ilkenin 
somutlaşmış bir halidir. TRT bu yaklaşımı, 
sürekli yenilik, güçlü kurumsallaşma ve 
vizyoner büyüme yaklaşımını sadece 
ulusal alanda değil uluslararası alanda 
da hayata geçirmeye gayret ediyor.” 
diye konuştu. Altun, TRT’nin uluslararası 
kanalları ve dijital platformlarının günden 
güne daha da güçlendiğini ve etki alanını 
daha da artırdığını vurgulayarak, bugün 
hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettiklerini 
dile getirdi.
TRT Arapça, TRT World, dijital 
platformlar, TRT Rusça, TRT Almanca 
ve TRT Fransızca’nın yayın hayatına 
sırasıyla başladığını bugün de bu aileye 
TRT Balkan’ın katıldığını söyleyen 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, “41 dil 
ve lehçede TRT’nin yayın performansını 
sürdürdüğünü görüyoruz, bununla gurur 
duyuyoruz.” dedi. Altun, kanalın Türkiye’ye, 
Balkanlara ve dünyaya hayırlar getirmesini 
temenni ederek, projede emeği geçenlere 
teşekkürlerini iletti.

TRT Balkan katılımcı, tarafsız ve 
çok sesli haberciliğin kaynağı 
Düzenlenen tanıtım etkinliği gecesinde, 
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Zahid Sobacı da dünyanın pek çok 
bölgesinde farklı dillerde gerçekleştirdikleri 
platformlara, TRT Balkan’ı eklemenin 

Türkiye’nin Balkanlara 
açılan yeni yüzü TRT Balkan, 
yayınlarını Makedonca, 
Arnavutça, Boşnakça, 
Hırvatça ve Sırpça dillerinde 
gerçekleştirecek. Bosna 
Hersek, Hırvatistan, 
Sırbistan, Makedonya, 
Arnavutluk, Kosova ve 
Karadağ’a özel yayınlar 
yapacak; bölgesel dilleri 
konuşan 30 milyonu aşkın 
kişiye hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası 
alandaki güçlü sesi olacak.” dedi

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı’nda 
yaptığı konuşmada “Dezavantajlı coğrafya, toplum ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz.” dedi
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mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 
Sobacı konuşmasında, “Balkanlar’da, 
medya rekabeti oldukça çetrefilli bir 
yapıda. Üstelik kara propaganda 
faaliyetlerinin belirgin şekilde hissedildiği, 
kanlı terör örgütü FETÖ gibi yapıların etki 
alanı oluşturmaya çalıştığı bir zemin söz 
konusu. Belli başlı medya kuruluşlarının 
yanlı haber ve içerik ürettiği, bölge 
halkını dezenformasyonla etki altında 
tutmaya çalıştığı bölgede, çok dilli bir 
dijital haber platformunu kurarak bu 
düzene itiraz ediyoruz.” sözlerine yer 
verdi. TRT Balkan’ın katılımcı, tarafsız 
ve çok sesli haberciliğin kaynağı olarak 
Balkan medyasına yeni ve güçlü bir ses 
getireceğini söyleyen Sobacı, “TRT Balkan, 
insanlığın vicdanıyla bütünleşen söylemleri 
kamuoyuyla paylaşarak, birbirinden farklı 
kimlik ve kültürlerin, ortak ahlaki ve vicdani 

değerlerde buluşmasına vesile olacak. 
Kanlı savaşların ve çatışmaların yaşandığı 
Balkanlar’da, uluslararası ve yerel topluma, 
vicdanları harekete geçiren bir ses olma 
yolunda ilerleyecek.” yorumunda bulundu.

 “Yayınlarımızda perspektif, 
derinlik ve bağlam denklemini 
gerçek haberciliğin zeminine 
oturtuyoruz.”
Uluslararası medya ve yayıncılık alanında, 
tez ve antitezin yıllarca aynı kaynaktan 
beslendiğine işaret eden TRT Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, 
dünyanın çok seslilik, farklı bakış açıları ve 
özgün hikâyelere ihtiyaç duyduğunu belirtti. 
Sobacı, TRT ailesi olarak, dünyadaki tek 
merkezli, tek kutuplu yayıncılık ve medya 
sistemine karşı çıktıklarını ifade ederek, 
“Yayınlarımızda perspektif, derinlik ve 
bağlam denklemini gerçek haberciliğin 
zeminine oturtuyoruz. Bu, doğal olarak 
görmezden gelinenlerin yanında olmayı, 
kimsenin gidemeyeceği yerlere gitmeyi, 
özgünlüğü, orijinalliği ve kapsayıcı bir yayın 
anlayışını beraberinde getiriyor.” dedi. 
TRT’nin yayınlarının, televizyon ve radyo 
kanalları ile dijital haber platformları 
üzerinden dünyanın 7 kıtasına 41 yabancı 
dil ve lehçede ulaştığını söyleyen TRT 
Genel Müdürü, “Artık bölgede ve dünyada 
çok ciddi izleyici kitlesi ve tanınırlığı olan 
TRT World ve TRT Arabi’nin yanı sıra dijital 

haber platformlarımız TRT Almanca, TRT 
Rusça, TRT Fransızca ve bugün itibarıyla 
yayın hayatına başlayan TRT Balkan, 
milyonlarca kişiye kendi ana dillerinde adil, 
tarafsız ve farklı bakış açılarını ulaştırmaya 
devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Prof. 
Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Balkan’ın 
içeriklerinin her geçen gün artan bir 
zenginlikle devam edeceğine inandığını 
söyleyerek, platformun kurulmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

“TRT Balkan, insanlığın 
vicdanıyla bütünleşen 
söylemleri kamuoyuyla 
paylaşarak birbirinden farklı 
kimlik ve kültürlerin, ortak 
ahlaki ve vicdani değerlerde 
buluşmasına vesile olacak.”

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı 
TRT Genel Müdürü

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, TRT Balkan Dijital Haber Platformu’nun tanıtım programı düzenlendi
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Taş Köprü’nün bir tarafında 
Türklerin diğer tarafında 
ise Makedonların yaşadığı 
Üsküp… Şehir iki farklı 
düğünle şenlenmiş. Her iki 
düğün de, iki ayrı milletin 

renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. 
Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel 
dansların yapıldığı iki düğünde de herkes 
çok mutlu. Kuş sütü eksik olan görkemli 
sofralarda yenilip içiliyor, danslar ediliyor, 
türküler söyleniyor. Oysa her iki düğünde 
de yüzü gülmeyen iki kişi var. Makedon 
gelin ve Türk damat, düğünden yavaş 
yavaş uzaklaşıyor ve Taş Köprü’ye 
yöneliyor… Onları meraklı gözlerle 
izleyen ailelerin yürek acısı ise yüzlerine 
yansımış…
Ruhuyla, sıcaklığıyla, müzikleriyle, 

danslarıyla bir başkadır Balkan insanı… 
Yaşadıkları o büyüleyici coğrafya 
özlem dolu, aşk dolu nice hikâye besler 
bağrında. İçinde kimi zaman hüzün vardır 
kimi zaman sevinç ve umut… İşte o 
hikâyelerden biri, bu yaz TRT 1’de hayat 
bulmaya başladı.

İki gencin imkânsız aşkı
“Balkan Ninnisi”, TRT 1’in, uzun zaman 
sonra yurt dışında çekilen ilk dizisi. 
Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Üsküp’te 
başlanan dizinin ilk bölümü 21 Haziran 
Salı günü izleyicileriyle buluştu. Vardar 
Nehri’nin ikiye böldüğü, Taş Köprü’nün 
birleştirdiği, Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te geçen imkânsız bir aşkı anlatan 
“Balkan Ninnisi”, usta oyuncu kadrosuyla 
samimi ve eğlenceli bir hikâye sunuyor. 

Usta isimler Erdal Özyağcılar ve Özlem 
Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih 
Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, 
Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp 
Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, 
Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman 
Kara, Kaan Turgut ve Erban Saban rol 
alıyor. 
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi 
olarak tarihi bir konakta buluşan Türk 
ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye 
seven iki gencin yaşamlarından kesitleri 
ekranlara yansıtacak “Balkan Ninnisi”nin 
yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca 
üstleniyor. Senaryosunu Uğur Uzunok, 
Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma 
Koç’un kaleme aldığı “Balkan
Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen 
ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk 

TRT’DEN

TRT’den gönüllere köprü olacak bir dizi

Balkan Ninnisi 
Üsküp’te geçen imkânsız bir aşkı anlatan TRT 1’in yeni dizisi, usta oyuncuları, tarih kokan 
mekânları ve sıcacık hikâyesiyle izleyicinin içini ısıtıyor.

Özlem KARADAYI DOĞAN / ozlem.karadayi@trt.net.tr
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eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizinin 
daha şimdiden ilgi odağı olan müzikleri ise 
Alper Atakan imzası taşıyor.

Yapımcı Uğur Uzunok’tan hazırlık 
sürecine dair
Dizinin çekimleri, Üsküp’ün bütün 
güzelliklerini ve dokusunu yansıtabilecek 
nitelikte olan Üsküp Meydanı, Taş Köprü, 
Vardar Kıyıları ve Üsküp Kalesi gibi önemli 
mekânlarda gerçekleştiriliyor. Ama asıl 
iki ana mekân mevcut. İlki Gazi Baba’da 
bulunan ‘Eski Türk Konağı’, diğeri ise 
Türk Çarşısı’nın içerisinde bulunan 
‘Köfteci Süleyman’… “Balkan Ninnisi”nin 
yapımcı Uğur Uzunok, konakla ilgili 
şunları söylüyor: “Üsküp’ün köklü Türk 
ailelerinden birine mensup olan eski bir 
dostumuz ile Üsküp’ün eski ailelerinin 
arşivlerini taradık. Üsküp’te girilmedik 
sokak bırakmadık desek mübalağa 
olmaz. Bu araştırma sonucunda fark ettik 
ki Üsküp’te gerçekten yaşayan, ayakta 
kalmayı başaran bir konak kalmamış. Ya 
depremlerde yıkılmış, viran olmuş ya da 
Yugoslavya döneminde Komünist rejim 
tarafından harap edilmiş. Araştırmalarımıza 
devam ederken şansımız yaver gitti, güzel 
bir konak karşımıza çıktı. Görür görmez 
işte aradığımız mekân bu dedik ve aksiyon 
aldık.”
Tabii ki bununla bitmemiş hiçbir şey. 
Yapım ekibi tarafından ciddi bir çalışma 
ile konakta kullanılacak malzemeler 
temin edilmiş. İlk aşamada konağın genel 
görünümü ve dayanıklılığı üzerine dekorlar 
ve güçlendirmeler gerçekleştirilmiş. 
Konağın bahçesi ve iç dizayn, özenli 
bir şekilde, en ince ayrıntısına kadar 
düşünülerek hazırlanmış İkinci ana mekân 
olan “Köfteci”nin ise Türk Çarşısı’na uygun 
bir mimaride olmasına özen gösterilmiş. 

Bu özverili iş için, 25 kişilik hazırlık ekibi 
tarafından bir aylık bir çalışma yürütülmüş. 

Şaşırtan manzara
Dizide Türk oyuncuların yanı sıra birçok 
yabancı ve Makedon oyuncunun rol 
aldığını, cast çalışmalarının aylar süren titiz 
bir çalışmayla gerçekleştirildiğini kaydeden 
Uzunok, oyuncu seçimleriyle ilgili olarak ise 
şöyle konuşuyor: 
“Hikâyesi ve kendisi Balkanlar’da geçen 
bu projeye gönül verdiğimizde, inandığımız 

ilk şey Balkan toplumlarının hangi etnik 
kökenden olursa olsun, sıcaklığını, insancıl 
yaklaşımını Türkiye başta olmak üzere 
ulaşabildiğimiz herkese göstermek, burada 
birlikte yaşamanın ne demek olduğunu ve 
bunun güzelliğini anlatmaktı. 
Üsküp’te hikâyemizin dünyasını kurarken, 
buradaki yaşamın gerçek parçası olan 
insanlardan destek almak, buranın 
yerel değerlerini de projemize dâhil 
etmek istedik. Bu bağlamda Üsküp’te 
hazırlıklardan 3 ay kadar önce cast 

“Balkan Ninnisi”, tam 600 
yıl Osmanlı şehri olarak 
kalmış, bir tarafında Türk ve 
Arnavutların diğer yanında 
Makedonların yaşamlarını 
sürdürdüğü Üsküp’te, farklı 
milletlere mensup iki gencin, 
sevdaları uğruna imkânsızı 
başarmak için verdikleri 
mücadelenin öyküsünü 
anlatıyor. Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad, Balkan Ninnisi’nde birbirine tezat iki kardeşi canlandırıyor

Kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Ertan ve Jovanka

Neriman, gücü ve sevgisiyle oğluna karşı da yapıcı ve dengeleyici bir rol üstleniyor
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çalışmalarına başladık. Tabii ki yola ilk 
önce dizimizi Türkçe çekeceğimiz için Türk 
tiyatrosu ile görüşmeler yaparak, oradaki 
ustaları, yeni gençleri, Makedonya’da 
yaşayan usta oyuncuları ziyaretler 
ederek başladık. Süreç içerisinde, 
ekip olarak birçok yetenekli genç ile 
görüşmeler yaparken bir yandan yeni 
insanlar keşfetmek adına toplumun diğer 
kesimlerine ulaştık. Gördüğümüz manzara 
bizleri bir yandan çok şaşırtırken bir yandan 
da çok memnun etti. Başka bir ülkede, 
farklı bir dilde, yabancı bir işi çektiğimizi 
düşünürken ve bundan dolayı endişelerimiz 
varken gördük ki, hangi kökenden 
olursa olsun birçok insan Türkçeyi Türk 
dizilerinden öğrenmiş, ortak kelimelerinde 
çok olması ile Türkçeye yatkınlıkları artmış.”
“Balkan Ninnisi”nin sadece ilk bölümünde 
bile 1000’den fazla Makedon, Arnavut, 

Sırp, Türk ve birçok etnik kökenden insanın 
desteği ile çekilen çok özel sahneler var. 
Uzunok, kurdukları bu güzel, samimi ve 
içten hayali, hep beraber devam ettirmenin 
kendisi için çok önemli olduğunu söylerken 
“Buradan Türkiye’ye, Türkiye’den de buraya 
‘Gönüllerin Taş Köprüsünü’ kurabilmek, 
hem bir yapımcı hem bir senarist hem de 
bir Balkan göçmeni olarak, vatanıma ve ata 
topraklarıma benim için en değerli hizmettir” 
diyor.

Güzel bir melodi, hoş bir sada
“Balkan Ninnisi” çekimleri öncesinde ve 
çekimler sırasında Üsküp halkının, birçok 
kurum ve kuruluşun desteğini yanlarında 
hissettiklerini belirten Uğur Uzunok, 
“Öncelikle Üsküp’e adımımızı attığımızdan 
itibaren bütün Üsküp halkının desteğini 
yanımızda hissettik. Gerek hazırlık 

sürecinde gerekse de çekimler esnasında 
başta Üsküp Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere birçok kurum bize destek oldu. 
“Balkan Ninnisi”nin bu kadim topraklara 
güzel bir melodi, hoş bir seda bırakmak için 
elinden geleni yapmaya çalıştığının Üsküp 
halkı da farkında. Bunu halkın ilgisini ve 
hoş muhabbetini hissettiğimiz için rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz. Bizim Üsküp’ü tanıtma 
ve anlatma hevesimiz takipçilerimizin ilgisi 
sayesinde artıyor. Eski Türk Çarşısı’nda, 
konağımızın olduğu mahallede ve çekime 
gittiğimiz Üsküp’ün güzide mekânlarında 
takipçilerimizin güzel yorumları ve ilgisi 
bizi çok memnun ediyor ve işimize 
şevkle sarılmamıza yardımcı oluyor” diye 
konuşuyor.

Usta isimler Erdal 
Özyağcılar ve Özlem 
Türkad’ın, başrolleri Emre 
Bey ve Merih Öztürk’le 
paylaştığı dizide, Hakan 
Boyav, Can Kolukısa, Suzan 
Akbelge, Sarp Bozkurt, 
Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, 
Emine Halil, Burak Rahman, 
Süleyman Kara, Kaan Turgut 
ve Erban Saban rol alıyor.
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Erdal Özyağcılar - Süleyman
Köfteci Süleyman ve hayalleri

“Türk ailesinin Üsküp’teki 
yaşantıları, orada zaman zaman 
çektikleri zorluklar, yaşadıkları 
çatışmalar, sevinçler ve bu ilişkiden 
doğan komik sahnelerle süslenmiş 
bir aile dizisi Balkan Ninnisi.”
Yıllar önce yayınlanan “Elveda Rumeli” 
dizisinden sonra Üsküp’e gelen ve buradaki 
halkın ilgi odağı olan ünlü sanatçı Erdal 
Özyağcılar, dizide ‘Köfteci Süleyman’ 

karakterini canlandırıyor. 600 yıllık 
Osmanlı şehri Üsküp’te yıkılan bir camiyi 
yeniden yapmak hayalini kuran Süleyman, 
babası ve ailesiyle birlikte bu hayalini 
gerçekleştirmek istiyor. Bu iş için aklındaki 
tek isim mimar olacağını sandığı yeğeni 
Ertan… 
TRT ile bağı çok eskilere, ta “Bizimkiler” 
dizisine uzanan Özyağcılar, “Balkan 
Ninnisi”nin senaryosunu çok güzel, çok 
samimi buluyor ve kısa sürede izleyicilerin 
gözdesi olacağına inanıyor. Dizideki insan 
hikâyeleri; onların hayallerinin, umutlarının, 
birbirlerine karşı sevgi ve saygılarının 

yüreklere dokunacağını söyleyen 
usta oyuncuya göre “Balkan Ninnisi”, 
Balkanlar’da yaşayan Türklerin hatıra 
defterlerini açacak bir proje.

“Balkan Ninnisi” 21 Haziran Salı akşamı 
TRT 1’de başladı. Nasıl bir dizi bekliyor 
izleyicilerini?
Dizide bir Makedon ailesiyle bir Türk 
ailesi var. Üsküp’te kalmış bir Türk ailesi, 
orada yerleşmiş çocukları olmuş. Orada 
Makedonlarla, Arnavutlarla ilişkileri, diğer 
kültürlerle ilişkileri olmuş… Seyirciler, hem 
bu ailenin, hem Makedon bir ailenin ve 
yaşanan bir aşk hikâyesini izleyecekler. 
Türk ailesinin Üsküp’teki yaşantıları, 
orada zaman zaman çektikleri zorluklar, 
yaşadıkları çatışmalar, bu ilişkiden doğan 
komik sahnelerle süslenmiş bir aile dizisi 
Balkan Ninnisi. 

Kimdir Köfteci Süleyman? Hayalleri, 
beklentileri, korkuları neler?
Köfteci Süleyman şöyle bir karakter: 
Yıllar önce Nina diye bir Makedon kızla 
aşk yaşıyorlar. Bildik nedenlerden dolayı 
birbirlerine kavuşamıyorlar. Bu tabii genç 
Süleyman’ın yüreğine bir çizik atıyor. Hiç 
evlenmemiş. Kız kardeşi var, babası var, 
kız kardeşinin çocukları var. Kız kardeşinin 
kocası da ölmüş. Yalnız ama aileye kol 
kanat geren, yeğeninin mimar olmasını 
isteyen, onların iyiliği için çabalayan, bütün 
hayatını ailesine adamış bir adam. Yeğeni 
Ertan’ın da kendisi gibi bir Makedon kızla 
ilişki kurup onun aşkıyla hayatının kayıp 
gitmemesini istiyor. O ısrar içinde. Tabii 
bunlar da aile içinde çatışmalar yaratıyor. 
Yalnız biraz sinirli ama kalbi yüreği çok 
temiz, sıcacık bir karakter.  

Daha önce de bir Rumeli dizisinde yer 
almıştınız. Nasıl buluyorsunuz Balkan 
insanını?
Balkanlar çok değişik bir coğrafya. Çeşitli 
kültürlerin var olduğu bir coğrafya. Burada 
Makedon’u var Türk’ü, Arnavut’u, Rum’u, 
Sırp’ı, Slav’ı, Bulgar’ı var. Bunlar burada 
bir arada yaşıyorlar. Hepsinin kendine göre 
kültürel özellikleri var. Bir bakıma bizim 
Anadolu insanına benziyorlar, sevecenler. 
Tabii kendi aralarında geçmişten gelen bir 
takım sürtüşmeler, bir takım hoşnutsuzlar 
var. Bunları da gidermeye çalışıyorlar. 
Burada bir çocuk doğduğunda üç 
lisanla doğuyor. Makedon ise Türkçe 

Köfteci Süleyman, 
babasıyla ortak 
hayalleri paylaşıyor
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biliyor, Arnavutça biliyor. Türk ise Türkçe, 
Makedonca ve Arnavutça biliyor. Biraz Sırpça 
biliyor. 

Duyduğumuza göre Üsküp’te yoğun 
bir ilgiyle karşılanmışsınız. Neye 
bağlıyorsunuz bu ilgiyi?
Bu ilginin sebebi şöyle: Biliyorsunuz “Yabancı 
Damat” diye bir dizi çekmiştik. Sevgili Türker 
İnanoğlu yapımcıydı. Türkiye’de ilk defa yurt 
dışında oynayan dizidir. Çok sevildi. Yunan 
televizyonlarında reyting rekorları kırdı. 
Balkanlar’da da çok sevildi. Mesela beni hâlâ 
Baklavacı Kahraman diye tanıyorlar. Çoğu 
insan Kahraman diyor. Onun arkasından 
bir üç yıllık “Elveda Rumeli” serüvenimiz 
var. Bitola’da çekmiştik. Buradaki Türklerin 
yıllar önce göç etmeden önceki serüvenini 
anlatıyordu. Burada hem Baklavacı 
Kahraman hem de Sütçü Ramiz çok tanınıyor 
ve seviliyor. İnşallah Köfteci Süleyman da çok 
sevilecek ve tanınacak. 

Siz Makedonya’da en çok hangi bölgeleri, 
şehirleri seviyorsunuz? Üsküp’ün en 
beğendiğiniz yerleri nereler?
“Elveda Rumeli” çekimlerinin yapıldığı Bitola 
benim favori şehrim. Üsküp de çok güzel, 
çok değişmiş. Sonradan yapılan heykeller 
hariç. Bunlar sanki 200 sene önce yapılmış 
gibi duruyor ama birkaç sene önce yapılmış. 
Üsküp’ün en çok sevdiğim yeri Türk Çarşısı 
ve Taş Köprü. Üsküp ayrıca çok yeşil bir 
yer. Havası güzel. Biraz sıcak. Kışın da 
soğuk olacak. Ohrid de çok güzel bir yer. 
Makedonya’nın güneyi, Antalya’sı, Marmaris’i, 
Bodrum’u gibi.

İmkânsız aşk diye bir şey var mı? Yoksa 
aşk her şeyin üstesinden gelebilecek bir 
güce mi sahip?
İmkânsız aşk diye bir şey var bence; imkânsız 
aşkı yaşayanlar da var. Öyle ki imkânsız 
aşk hem dizilere hem filmlere konu oluyor. 
Evet, aşkı tarif ederken çok farklı tarifler 

kullanıyoruz. İmkânlısı var imkânsızı var... O 
aşkı yaşayan bireylerin sorunu. Aşk bu biraz 
oynak, biraz kaynak, biraz yanardöner… Kimi 
denize benzetir aşkı, kimi rüzgâra… Benzetir 
de benzetir. 

Vardar Nehri sadece bir şehri değil, 
insanları da ayırmış sanki. Neler 
söylersiniz?
Vardar Nehri, insanları ayırmış falan değil 
aslında. Vardar Nehri, Vardar Ovası’ndan 
akıp gidiyor. O ayrılma olayı çok kültürlü 
insanların var oluşlarından dolayı oluyor. 
Vardar Nehri’ni bir sınır olarak görmüşler. 
Vardar’ın Taş Köprü’nün bir yanı Türklerin, 
bir yanı Makedonların gibi bir durum olmuş. 
Bunu Vardar Nehri’ne bağlamayalım. O akıp 
gidiyor Vardar Ovası’ndan. İmkânsız aşkı 
yaşayanlar kendilerini atmışlar Taş Köprü’den. 
Vardar Ovası’nda kum yok bu arada. O da 
kahverengi kahverengi akan bir nehir.

Özlem Türkad - Neriman
Ailenin denge unsuru
“Benim için en güzel şeylerden biri 
de buradaki lehçeyi konuşmayı 
öğrenmek. Çok sempatik bir tınısı, 
melodisi, kendine ait deyimleri var. 
Bizim dizimizde çok önemli bir 
unsur dil. Layıkıyla yapabilmek için 
çok çalışıyorum. Sevgili oyuncu 
arkadaşım Erman Saban bize koçluk 
yapıyor bu konuda, sağ olsun çok 
emeği var bizde.”

Neriman, abisi Süleyman’la birlikte köfteci 
dükkânını işleten, babası, çocukları ve 
abisiyle birlikte bir konakta yaşayan sevecen, 
neşeli, sıcakkanlı bir kadın. Süleyman’ın 
aksine çok sakin ve onu dengeleyen bir 
karakter. Ancak gerek savaş sonrası eve 
dönmeyen eşi Salim, gerekse Makedon bir 
kızla evlenerek kendilerini terk eden oğlu 
Hayati, onun kanayan yarası. İçinde fırtınalar 
koparken bile acılarını yüreğine gömüp 
her zaman güler yüzlü ve iyimser olmayı 
beceriyor bir şekilde. Kendi dünyasındaki 
herkesi günahıyla, sevabıyla kabul edip 
bağrına basan bir anne… Aşkın ve ailelerin 

karşı karşıya geldiği bu hassas terazide çok 
önemli bir konuma sahip.
Özlem Türkad senaryoyu ilk okuduğunda 
en çok hikâyenin gerçekliğinden etkilenmiş. 
Balkanların o güzelim topraklarındaki insan 
öyküleri oyuncuyu ilk andan cezbetmiş. Bu 
yüzden dizinin daha şimdiden çok sevilmeye 
aday bir proje olduğu inancında. Neriman’ın 
da kendisi gibi yemek yapmayı ve yedirmeyi 
seven bir karakter olduğunu söylerken o 
pişen köftenin kokusunun ve samimiyetin 
daha ilk bölümden izleyiciye ulaştığından 
fazlasıyla emin. 

Nasıl buldunuz Üsküp’ü ve Balkan 
insanını?
Bu coğrafyayı hep çok sevdim. Daha 
önce de ziyaret etmiştim. Üsküp yemyeşil 
sokaklarıyla size önce huzur veriyor. Şehir 
yaşamına karıştıkça da sizi hemen bağrına 
basıyor. Hayata karışıveriyorsunuz. Çok 
düzenli ve sakin bir yapısı var. Karmaşa 
yok. Birçok milleti misafir eden bu bereketli 
topraklarda olmak benim için çok mutluluk 
verici. Taş Köprü gibi insanları birbirine 
bağlayan bir yer burası. Tüm şehir öyle. 
Benim Balkan kökenli çok sevdiğim birçok 
arkadaşım var. Onlardan da biliyorum, 
şimdi burada yaşadıkça da anlıyorum ki 
sevgi dolu insanlar hepsi de. Kendi küçük 
arkadaş çevrem oluştu bile burada daha ilk 
bölümü çekerken. Farklılıklara rağmen bir 
arada yaşamayı becerebilen insanlardan 
hoşgörüyü bir kez daha öğreniyorum. İyi 
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geliyor bana burada olmak.

Dizideki rolünüzden bahseder misiniz? 
Neriman biraz çekim yaptığımız konağa 
benziyor. Çok geleneksel bir yandan, bir 
yandan çok sağlam. Hayatta tek arzusu 
ailenin korunması ve devamı. Çok net bir 
kadın. Aklından geçenle ağzından çıkan bir. 
Evde kendinden büyük kardeşi dâhil herkesi 
çekip çeviriyor. Onun ekseninde duruyor 
insanlar. Çok komik de bir kadın bence. 
Dobralığı yanında hani bazı arkadaşlarınızın 
anneleriyle onlardan ayrı da görüşürsünüz 
ya, birlikte vakit geçirmekten, akıl almaktan 
hoşlanırsınız. Neriman öyle. Sadece ailesine 
değil çevresine de güven veren, sağlam bir 
kadın. Onun da kalp sızısı var elbet ama 
biraz içinde yaşıyor bu durumu. Sevdim ben 
onu. Umarım sizler de seversiniz.

Siz bu hikâyenin neresindesiniz? 
Dengeleyici bir kadın mı Neriman yoksa 
aşka karşı duran mı?
Neriman bu hikâyede aslında acının 
karşısında duruyor bence. Her ne sebepten 
olursa olsun hem ailesinin hem kendinin 
geçmişte yaşadığı ayrılıklara bakarak daha 
fazla acı çekilmesini engellemeye uğraşıyor. 
İlerleyen bölümlerde neler olacak inanın ben 
de bilmiyorum ama seven bir kadın olarak 
Neriman’ın aşka karşı çok da fazla direnç 
göstereceğini düşünmüyorum. Gücü ve 
sevgisiyle yapıcı ve dengeleyici bir yerde 
duracak bence.

Senaryoyu okuduğunuzda sizi ilk 
cezbeden ne oldu?
Bir Romeo Juliet hikâyesinden yola çıkarak 
çok sahici, çok samimi yazılmış bir senaryo 
okudum ve çok sevdim. Ayrıştırmanın değil 
de birleştirmenin hikâyesi bu. Hem aşk var 
içinde hem de sapasağlam bağlarla birbirine 
bağlanmış bir aile. Yaşadığımız şu çağda 
değerlerimize, erdemlerimize, hoşgörü ve 
sevgiye çok ihtiyaç var. Bu hikâye hepsini 
kapsıyor. Gülümseten bir yanı da var. 
Bir kere Üsküp ağzıyla konuşulan, çok 
sempatik, çok hoş bir lehçe var! Tanıdığım 
arkadaşlarımdan kulak dolgunluğum 
vardı ama burada çok daha doğrusunu 
öğreniyorum. Sevgili oyuncu arkadaşımız 
Erman Saban bize koçluk yapıyor bu 
konuda ne şanslıyız ki! Birçok kelime var 
ortak kullanılan iki dilden birbirine aktarılmış. 
Bunları öğrenmek çok keyifli bir süreç oluyor 
benim için.

Çekimler tarihi 
bir konakta 
gerçekleşiyor. İlginç 
şeyler yaşanıyor 
mu?
Konağımız “ah bir 
dili olsa da konuşsa!” 
diyebileceğiniz, 
Üsküp’ün orta yerinde 
korunmayı başarmış 
birkaç mekândan 
biri. Sanat grubumuz 
mükemmel bir iş 
çıkardı ve konak şu 
an belki de ikinci 
baharını yaşıyor 
bizimle. Evin arka 
bahçesine denk 
düşen, tüm oda 
ve giriş kapılarının 
açıldığı sofadan 
geniş, kocaman bir 
alana çıkıyorsunuz. 
Buranın adı 
“hayat”mış. Duyunca 
çok etkilenmiştim. 
Çünkü evin hem 
içi hem dışı. Sanki 
dünyaya açılan yüzü. 
Kocaman da bir 
bahçemiz var. Oraya bakıyor hayat. Galiba 
set aralarında en çok orda vakit geçirmeyi 
seviyorum.

Yurt dışında olmak sizi zorluyor mu?
Üsküp başta da dediğim gibi pek güzel sardı 
sarmaladı beni. Hiç yabancılık çekmiyorum. 
Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi de çok 
sevdiğim için şimdilik sadece evimi ve 
ailemi özlüyorum. Arada gidip geleceğim 
muhakkak. Başka türlü olmaz. Yorucu 
olacak belki ama bu fedakârlıklara değecek 
bir iş çıkacağına gönülden inanıyorum.

“Seksenler”den sonra yeniden TRT çatısı 
altıdasınız. TRT ve TRT dizileriyle ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
TRT’de olmak evde olmak gibi benim 
için. Yıllardır devam eden “Seksenler”, 
öncesinde “Yerden Yüksek”, daha da evveli 
“Yedi Numara” hep TRT’nin imza attığı, 
çok prestijli işlerdi. Hepsiyle ayrı ayrı gurur 
duyuyorum içinde olduğum için. Dilerim 
“Balkan Ninnisi”nin de yolu açık olur ve en 
az onlar kadar seyircimizin kalbine ulaşır. 

Bu projede benim en büyük şansım başta 
Erdal Özyağcılar ustam olmak üzere, 
pırıl pırıl, yetenekli oyuncu arkadaşlarım, 
senaristinden yönetmenine, teknik ekibine 
kadar şahane bir kadroyla çalışmam. Dilerim 
yolumuz açık olsun ve yıllarca birlikte 
olmaya devam edelim.

Rol aldığınız diğer dizilerde de aynen 
Neriman gibi sevimli, altın kalpli, fedakâr, 
anaç rollerde izledik. Neler söylersiniz bu 
konuda?
İyi ya da kötü rol yoktur. Çünkü sadece iyi ya 
da kötü insan yoktur aslında. Her insan iyiliği 
ve kötülüğü içinde barındırır. Ne taraf ağır 
basarsa biz onu dışardan öyle tanımlarız 
sadece. Dolayısıyla her rolün de içinde var 
olan olumlu olumsuz yönleri tasarlamak ve 
öyle inşa etmek bizim işimizde önemli bir 
konu. Tek boyutlu tipten öte derinliği olan 
karakter yaratmak maharet zaten bence. 
“Anne” rolü ortak müşterek hafızamızda 
belli bir yere tekabül etse de onu 
özelleştirmek, kendime ait bir küçük imza 
atmak çok mutlu ediyor beni. 
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Emre Bey – Ertan
O da göçmen çocuğu

“Çabuk adapte oldum Üsküp’e. 
Sanırım gerçekten de bir şekilde kan 
çekiyor.”
“Balkan Ninnisi”nin yayına girmeden önce 
gerçekleştirilen ilk tanıtımı büyük ses 
getirdi. İzleyiciler tarihi Taş Köprü üzerinde 
buluşan ama kavuşamayan iki gençle 
tanıştı. İşte o gençlerden biri olan Ertan, 
hayalperest, duygusal, ailesine bağlı bir 
karakter olarak çıkıyor karşımıza. Genç 

yeteneklerden Emre Bey’in canlandırdığı 
Ertan, kendi bildiğini yapmak isteyen ama 
bunu yaparken de sevdiklerini kırmamaya 
çalışan biri. Gerçek hayatta da göçmen 
bir ailenin çocuğu olan Emre Bey, “Balkan 
Ninnisi”nin sıcaklığı ve samimiyetiyle kısa 
sürede izleyicinin gönlünü kazanacağını 
düşünüyor. 

Hikâyeyi ve hikâyedeki yerinizi bir de 
sizden duymak isteriz.
Bir Türk erkeği olan Ertan ile bir 
Makedon kızı olan Jovanka’nın özlem 
ve imkânsızlıklarla dolu aşk hikâyesini 

izleyeceğiz “Balkan Ninnisi”nde.. Ailelerin 
işin içine girmesiyle komik ama aslında bir 
o kadar da duygusal anlar yaşayacağımız 
bir hikâye. Bakalım Vardar Nehri üzerindeki 
taş köprünün iki yakayı bağlaması gibi, 
hikâye Ertan ve Jovanka’yı da birbirine 
bağlayabilecek mi?
Ertan ve Jovanka’yı, ekranların yeni  
“Romeo ve Juliet”i olarak niteleyebilir 
miyiz?
Biz Romeo ve Juliet’e benzetiyoruz ama 
izlediklerinde izleyicilerimiz de öyle niteler 
mi biz de merak ediyoruz. 

Siz bu aşkın imkânsızlığına inanıyor 
musunuz? Yoksa içinde bir umut 
barındırıyor mu?
Ailelerden dolayı imkânsız gibi görünen bu 
aşkı, iki gencin umudu ve aşklarına olan 
inançları umutlu bir hâle getirecek bence. 

Çekimler nasıl gidiyor? Üsküp’ü nasıl 
buldunuz?
İstanbul’dan sonra bizim için çok sessiz ve 
sakin. Bize biraz tatil hissi de veriyor. Küçük 
tatlı bir yer. Keyfimiz yerinde şu an. 

Daha önce yurt dışında bir projede yer 
aldınız mı?
Hayır. Yurt dışında ilk projem bu. 
Senaryoyu okuduğumda sıcacık bir aile 
dizisi olduğunu hissettim. Karakterlerin 
birbirine olan bağlılığı, her karakterin 
kendi hikâyesinin olması beni mutlu etti. 
Tabii ki dizinin yurt dışında olması beni 
düşündürdü. İstanbul’da bütün düzeninizi 
yaşantınızı bırakıp buraya gelmek aniden 
alınacak bir karar değil. Üzerine çok 
düşündüm ama benim için de farklı bir 
deneyim oldu.

Siz de göçmen bir ailedensiniz. Bu nasıl 
hissettiriyor? Size kolaylık sağlıyor mu?
Evet, göçmen bir aileden geliyorum. Çok 
yabancı hissetmiyorum burada kendimi. 
Çabuk adapte oldum. Sanırım gerçekten de 
bir şekilde kan çekiyor.

Dizi daha yayına girmeden oldukça ses 
getirdi. Neler vadediyor izleyiciye?
Evet, oldukça ses getirdi. Türkiye’den 
ve Makedonya’dan çok fazla ilgi var. Bu 
durum bizi daha fazla motive ediyor. Biz de 
seyircinin kalbini kazanabilmek için ekipçe 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Zaman zaman gülüp eğleneceğimiz, zaman 
zaman dramatik anlar yaşayacağımız bir 
sezon geçireceğimizi düşünüyorum.
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Merih Öztürk - Jovanka
Aşkta umut her zaman vardır

“Farklı iki kültür, millet veya dil, 
bunların hiçbirisi güçlü bir aşkın 
önünde duramaz. İnsanların 
kalplerini değiştirebilmek cesaret 
ister ve Jovanka bu cesarete sahip.”

Taş Köprü’de buluşup kavuşamayan o 
gençlerden biri de genç oyunculardan 
Merih Öztürk’ün canlandırdığı Jovanka. 
Jovanka’nın, kendisi için çok özel bir 
karakter olduğunu söyleyen Öztürk, “Onda 
kendimden parçalar bulup hayallerine ortak 
olduğum birçok an var” diyor. 
Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad ve Hakan 
Boyav gibi ustalarla birlikte çalışmanın 
ve böyle bir hikâyenin içine dâhil olmanın 
kendisini çok heyecanlandırdığını ifade 
eden oyuncu, hiçbir zorluğun güçlü 
bir aşkın karşısında duramayacağı 
inancında. Ona göre, insanların kalplerini 
değiştirebilmek cesaret ister ve Jovanka bu 
cesarete sahip.

Biraz diziden ve rolünüzden bahseder 
misiniz?
“Balkan Ninnisi”, farklı milletlere mensup 
iki gencin sevdaları için verdiği mücadeleyi 
anlatıyor. Jovanka benim için çok özel bir 
karakter, çünkü onda kendimden parçalar 
bulup, hayallerine ortak olduğum birçok 
an var. Jovanka hayata realist bakan, 
gerçeklerle yüzleşebilen, bununla birlikte 
hayatı seven ve duygusal bağları olan, 
ayakları yere basan çok güçlü olan bir 
karakter. Kendi idealleri olup oyuncu olmak 
gibi bir hayali olan ve bunu gerçekleştirmek 
için çaba sarf ederken annesinin baskısı 
altında arada kalmış, bir yanda hayalleri, 
bir yanda ailesi dururken seçimlerini kendi 
olgunluğuyla ve fikirleriyle karşılayabilmeye 
çalışan dik duruşlu bir kadın. 

Senaryoyu ilk okuduğunuzda sizi en çok 
etkileyen ne oldu?
Senaryoyu ve karakteri ilk okuduğumda 
çok heyecanlandım çünkü farklı milletten, 
kültürden olan ve farklı ağızdan konuşan bir 
karakteri canlandıracak olmak bir oyuncu 
için bulunmaz bir nimet. Kaldı ki böylesine 
güçlü bir ekip, Özlem Türkad, Hakan 
Boyav ve Erdal Özyağcılar gibi ustalarla 
bu güzel oyuncu kadrosu ve senaryoyla 
birlikte olayın içerisine dâhil olmak beni çok 
heyecanlandırdı. 

Nasıl bir aşk Ertan ve Jovanka’nın aşkı? 
Aşk her şeyi yenebilir mi?

Umut her zaman var. En çıkmazların 
içerisinde dahi. İnsanın Anlam Arayışı’nda 
şöyle bir söz geçer: “Beni kalbine mühürle, 
sevgi, ölüm kadar güçlüdür.” Ertan da 
Jovanka da aklı başında iki karakter. Olası 
durumlar onları zaman zaman ayırsa da, 
kaderin onları her zaman ortak paydada 
buluşturuyor olmasına da karşı koyamayan 
iki genç. Ve aileleri tarafından baskılansa 
dahi bu iki genç onlara yalnızca aşk 
hakkında değil; hayat ve değişen dünyadaki 

yeni fikirler hakkında da çok güzel şeyler 
öğretecek. Farklı iki kültür, millet veya 
dil, bunların hiçbirisi güçlü bir aşkın 
önünde duramaz. İnsanların kalplerini 
değiştirebilmek cesaret ister ve Jovanka 
bu cesarete sahip. Kim bilir, hikâyemiz 
ilerledikçe belki de annesinin sert 
çizgilerine ve kalbine dahi dokunabilme 
şansı bulur. 

Jovanka ile benzer yanlarınız var mı?
Jovanka, oyuncu olmak isteyen ama 
annesinin zoruyla siyaset bilimlerini yeni 
bitirmiş bir genç kız. Her genç gibi hayatını 
istediği alanda kurmak için mücadele 
ediyor ve gerekirse de annesiyle karşı 
karşıya geliyor. Bir tarafta kendi hayalleri 
bir tarafta anne figürü... Hayattan 
zevk alabiliyor, şarkı söylemeyi, tiyatro 
oynamayı seviyor. Gerek bu yönlerle 
gerekse oyunculuk ve hayalleri konusunda 
birçok ortak yanımız var ama yapmak 
istediklerim için ailemle karşı karşıya hiç 
gelmedim. Hayallerim için destekleyip her 
zaman yanımda oldular. 

İki farklı kültür aynı çatı altında… Neler 
bekliyor izleyiciyi?
Hikâyemiz, senaryomuz bir yandan iki 
imkânsız aşk hikâyesini anlatırken, bir 
yandan tüm karakterlerin aslında çok 
özel birer hikâyesi olduğunu, onların iç 
dünyasında birçok derin olay yaşadığını 
Balkan kültürüyle birlikte anlatıyor. Harika, 
sıcacık bir aile evini yansıtan konağımız 
var. Eminim sizler de bayılacaksınız. 
Her yeri renkli detaylarla dolu. İki farklı 
kültürdeki bu iki aile aynı evin çatısı 

altında bir araya geldiğinde ise rengârenk 
görüntüler ve anlar çıkıyor. Bunları size 
göstermek için sabırsızlanıyoruz. Severek 
izleyeceğiniz bir aile dizisi. Biz sizinle 
buluşmak için çok heyecanlıyız. Sizin 
de bizi evlerinize misafir edeceğinizden 
şüphemiz yok. 

Üsküp’e kolay uyum sağladınız mı? 
Burada sizi en çok etkileyen ne oldu? 
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Hakan Boyav - Daniel

Aksiyonel bir karakterden kılıbık bir 
adama

“Çorbayı iyi yapıp çorbacı 
olabilirsiniz, pastayı iyi yapıp pastacı, 
ama aşçı olacaksanız her yemeği 
yapabilmelisiniz.”

TRT izleyicisi ona oldukça aşina. Yakın 
zamanda “Teşkilat” dizisinden izlediğimiz 
Hakan Boyav bu kez sıcacık bir aile dizisiyle 
karşımızda. O, Jovanka’nın annesinin yanında 
biraz pasif kalan ve kızını asla bir Türk ile 
evlendirmek istemeyen baba Daniel rolünde. 

İzleyici bu dizide en çok neyi sevecek?
“Balkan Ninnisi”, bir romantik komedi. 
Herkesin hoşuna gidebilecek bir aile 
dizisi tadında. Yazın sıcaklığıyla başlayıp 
kışın soğuk günlerinde de içimizi ısıtacak 
bir dizi olacaktır. Umutlu, esprili, sevimli 
diziler ekranda her dönem sevilmiştir. 
Dilerim bizler de ekip olarak bu samimiyeti 
yakalayabilmişizdir.

Biraz hikâyeden ve rolünüzden bahseder 
misiniz?
Dediğim gibi temelde romantik komedi 
tarzında bir aşk dizisi. Genç kız/genç oğlan 
birbirlerini severler ama iki tarafın ailelerinin 
kültürel yapıları farklıdır, kabaca konusu bu 
şekilde. Ben de kızın hafif kılıbık Makedon 
babası Daniel rolündeyim. Değişik değişik 
roller oynamayı seviyorum. Bu rol ile yine 
bambaşka bir dünyaya giriyorum, seyircim 
de oyuncu olarak farklı rollerde beni izlemeyi 
seviyor. Yani hep beraber yeni sulara yelken 
açıyoruz.

Daniel karakterinde sizi en çok etkileyen 
ne oldu?
Daniel kılıbık Makedon bir baba. Beni 
etkileyen tarafı farklı bir rol oluşu oldu. 
“Teşkilat”taki Tövbekar gibi kahraman bir 
aksiyonel karakterden, Daniel gibi kılıbık bir 
adama dönüşmek zor ama keyifli tabii ki. En 
zor tarafı da Üsküp lehçesi bence, lehçem 

çok iyidir ama Üsküp lehçesi gerçekten zor bir 
lehçe. Çok çalışıyoruz, bu konuda bir oyuncu 
olarak rolün beni zorlamasını seviyorum. 
Çorbayı iyi yapıp çorbacı olabilirsiniz, pastayı 
iyi yapıp pastacı, fasulyeyi iyi yapıp fasulyeci 
olabilirsiniz ama aşçı olacaksanız her yemeği 
yapabilmelisiniz. Bence oyunculuk da böyle 
bir şey. Çabamız bunun içindir.

Daha önce yurt dışında çekilen bir dizide 
rol almış mıydınız? Sizi senaryoda en çok 
etkileyen ne oldu?
Daha önce Yunanistan’da film çalışmam 

olmuştu ve Arnavutluk’da da tiyatro 
yapmıştım. Yurt dışı projeleri keyifli ama 
zorlukları da çok oluyor. Örneğin çevrenize 
uyum sağlamanız gerekiyor. En keyifli 
tarafı ise ekranda sıkça görünenden 
farklı panaroma ve dokularda çekim 
yapabiliyorsunuz. Seyirci de izlediği dizinin 
farklı mekânlarda geçmesini seviyor. “Balkan 
Ninnisi” projesinde de Uğur Uzunok ve ekibi 
yine çok usta bir senaryo ile karşımızda 
olacaklar ama başrolde Balkanlar ve Üsküp 
manzaraları olacaktır.

Hangi konularda zorluk yaşadınız?
Daha önce Üsküp’te bulunmadım ama 
Makedonyalı çok sevdiğim bir arkadaşım 
var ve burası hakkında gelmeden önce de 
gerek diline, gerek kültürüne biraz olsun 
onun sayesinde hâkimdim. O yüzden çok 
yabancılık çektim diyemem. Dizimizin 
Üsküp’te çekilecek olması beni ayrıca 
heyecanlandırdı, çünkü Makedonya’yı, 

Balkan kültürünü ve yemeklerini hep 
merak etmişimdir. Burada yaşıyor olmak, 
buranın insanlarıyla ve kültürüyle tanışıp 
yemeklerini tatmak çok güzel. Balkan 
yeşiline doğasına bayılıyorum. Bana huzur 
veriyor. 

Dizi, müzikleriyle de oldukça iddialı. Sizin 
Balkan müziği ve dansları ile aranız nasıl?

Balkanlar deyince benim aklımda renkli 
desenler, yemyeşil doğa ve kımıl kımıl 
müzikler canlanıyor. Hem müziklerine hem 
danslarına bayılıyorum. Müziklerindeki 
akordeon havası insana neşe katıyor. 
Eminim ki siz de müziklerimizi çok 
seveceksiniz.
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“Balkan Ninnisi”nin galası Üsküp’te 
yapıldı
TRT 1’in yeni dizisi “Balkan Ninnisi”nin ilk 
bölümünün galası Kuzey Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te yapıldı. Eski Üsküp 
Çarşısı’ndaki Kurşunlu Han’da gerçekleşen 
galaya, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı 
Bisera Kostadinovska Stoyçevska, Üsküp 
Belediye Başkanı Danela Arsovska, 
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan 
Mehmet Sekizkök, TRT Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, 
TRT yönetiminin yanı sıra “Balkan Ninnisi” 
dizisi oyuncuları ve yapım ekibi katıldı.
TRT Genel Müdürü Sobacı, gala öncesinde 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
hikâyenin geçtiği yer olan Üsküp’te 
oyuncular, misafirler ve soydaşlarla ilk 
bölümü izleyecek olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.
TRT’nin yurt dışında çekilen diziler serisine 
bir dizi daha eklediklerini anlatan Sobacı, 
bu coğrafyadaki dost ve kardeş ülkelerin, 
vatandaşların ve soydaşların, TRT’nin 
dizilerine, yapımlarına ve yayınlarına çok 
büyük bir ilgisi gösterdiğini söyledi. Sobacı, 
bu minvalde “Balkan Ninnisi” projesiyle 
gönüllerin fethedileceğine inanılarak 
izleyicilerin karşısına çıkıldığını belirtti.
TRT olarak son dönemde yapımların 
çeşitliliğine büyük önem atfettiklerine 
işaret eden Sobacı, “Başarılı tarihi 

dramaların yanı sıra, son dönemde 
ekranlara getirdiğimiz dizilerimizden bu 
konu çeşitliliğini ne kadar önemsediğimizi 
de görebiliriz, anlayabiliriz. Aslında bu 
yeni perspektifin bir yansıması da ‘Balkan 
Ninnisi’ dizimiz ve ‘Balkan Ninnisi’ dizimizde 
biz insana dair, insani ilişkilere dair çok 
öğretici ve hatırlatıcı notlar düşeceğimize 
inanıyoruz. Bu vesilesiyle dizimizin hem 
ülkemiz Türkiye’de hem Balkanlarda hem 
uluslararası alanda büyük bir beğeni ile 
takip edileceğine inanıyorum. Reytingi, 
izleyicisi bol olsun, yolu açık olsun inşallah” 
ifadelerini kullandı.
“TRT ailesi olarak biz aslında ‘gönül 
coğrafyamız’ dediğimiz Balkanlar’a çok 

güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Tam 
da temel faaliyet alanlarımız olarak 
gördüğümüz habercilik ve yapımcılık 
açısından önemli projelerimizi, somut 
çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
Geçtiğimiz gün TRT Balkan Dijital Haber 
Platformumuzun tanıtımını gerçekleştirdik. 
Bugün dizimizin galasını gerçekleştiriyoruz. 
Dolayısıyla iki günde TRT olarak iki önemli 
projeyi burada sizlerle paylaşmanın, 
bir arada gerçekleştirmenin heyecanını 
yaşamış olduk. Bu da bizim coğrafyaya, 
bahsettiğimiz gönül coğrafyamıza TRT 
olarak verdiğimiz önemin bir işareti olarak 
karşımızda duruyor.” diye konuştu.
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Belgesel deyince TRT, TRT 
deyince ise belgesel… 
TRT’nin televizyon tarihi 
kadar eski olan Belgesel 
Programları Müdürlüğü ile 
ilk belgesellerini üretmeye 

başlayan TRT, günümüzde hâlâ alanının 
en önemli temsilcisi… TRT, pek çok başarılı 
iç yapım dışında, dış yapımlara verdiği 
destekle de Türkiye’de belgeselin ve 
belgesel yapımcısının gelişimine katkı sunan, 
beğenileri ve değerlendirme algıları ile yüksek 
bir belgesel film izleyicisinin yetişmesine de 
olanak sağlayan, belgeselciliğin Türkiye’deki 

okulu. Bu perspektiften bakıldığında 
temelleri 2009 yılında atılan ve 2010 yılında 
uluslararası bir boyut ile gün geçtikçe 
büyüyen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, 
TRT etkinlikleri arasında ayrı bir yere sahip. 

2618 yapım değerlendirildi, 3 
mekânda 79 film izlendi
Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı belgesel 
film festivallerinden biri olarak gün geçtikçe 
daha çok adını duyuran festival, pandemi 
sebebiyle yapılamayan 12. ve 13. olmak 
üzere,son iki yılın etkinliklerini kapsayan bir 
zenginlikte düzenlendi. Film sayısı ile birlikte 

seçkilerdeki konu, ülke ve tür zenginliği, 
belgesel severler için adeta bir şölen tadında 
geçen dolu dolu dört gün ile tamamlandı. 
Festival, 2020 yılı için 101 ülkeden 1713 
başvuru, 2022 yılı için ise 79 ülkeden 905 
başvuru aldı. Bu sene İstanbul’da Atlas 
Sineması, Grand Pera Cinemo 7 ve AKM 
Yeşilçam sineması olmak üzere üç ayrı 
mekânda 79 belgesel, izleyicisi ile buluşurken 
festivalin açılış galası Grand Pera Emek 
Sahnesi’nde gerçekleştirildi. TRT 2 ve TRT 
Belgesel kanallarında ise festivale dair 
programlar gün boyu ekranlara yansıdı.
12. ve 13. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri 

Yeliz KARAKÜTÜK / yeliz karakutuk@trt.net.trKAPAK

2 - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye ve dünya sinemasından finalistlerin ve özel 
bir TRT seçkisinin yer aldığı TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nde belgesel severler 
İstanbul’da keşif dolu bir hafta yaşarken, 4 kategoride 24 ödül sahiplerini buldu.

Belgesel yapımları 
İstanbul’da buluştu
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heyecanının bir arada yaşandığı festivalde; 
ulusal profesyonel, uluslararası profesyonel, 
ulusal öğrenci filmleri ve proje destek olmak 
üzere dört kategoride 24 ödül verildi. Ödüller, 
geceye katılan TRT Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT yönetimi ile 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 
Misbah Demircan tarafından verildi.

Gala Emek Sahnesi’nde yapıldı
Tarihi Emek Sinemasının restorasyonunun 
ardından, Grand Pera Emek Sahnesi ismiyle 
sinema severleri ağırlayan salon, 12. ve 
13. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin 
açılış galasına da ev sahipliği yaptı. TRT 
yapımcıları ve yönetmenleri, finalist filmlerin 
yönetmen ve yapımcıları, basın mensupları 
ve belgesel severlerin katıldığı galada 
düzenlenen kokteylin ardından, müzik 
dinletisi ve festivalin açılış filmi olan, Zeynep 
Keçeciler’in yönetmenliğini yaptığı TRT İç 
Yapımı “Anne Gidince”  belgeseli gösterildi. 

Festivalin açılışını TRT Genel 
Müdür Yardımcısı Varol yaptı
2 Haziran 2022’de Grand Pera Emek 
Sahnesi’nde gerçekleşen festival galasının 
açılış konuşmasını ise TRT Genel Müdür 
Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol yaptı. 
Varol festivalin önemine vurgu yapan 
konuşmasında; “TRT’nin gelenekselleşen 
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’ni, sizlerle 
yeniden buluşturmanın heyecanı ile başladık 
bu güne. Heyecanlıyız çünkü pandemi 
nedeniyle verdiğimiz aranın ardından 
12’inci ve 13’üncüsünü gerçekleştireceğimiz 
etkinliğimizde sizlerle bir aradayız.” dedi. 
Belgesel film günleri boyunca öne çıkan 
etkinlikler hakkında da bilgi veren Varol; 
“Her yıl olduğu gibi bu yıl da sizi dünyanın 
dört bir yanından gelen belgesellerle 

buluşturmanın heyecanını yaşarken öneri 
ve değerlendirmelerinizi de çok kıymetli 

buluyoruz. Hepinize keyif dolu bir belgesel 
haftası diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tek, dünyanın 
ise sayılı belgesel film 
festivallerinden biri olarak 
gün geçtikçe daha da çok 
adını duyuran festival, 
pandemi sebebiyle 
yapılamayan 2020 festivalini 
de bu sene değerlendirmeye 
aldı. Dolayısıyla belgesel 
severler, çok daha fazla filmi 
bir arada görme imkânı elde 
etti.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin kapanış 
galasında emeği geçen tüm ekibi kutladı

TRT Uluslarası Belgesel Ödülleri açılış galası, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi 

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol
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Belgesel günlerinde birinci gün; 
uluslararası yapımlar
Dört gün boyunca üç ayrı mekânda 
dünyanın farklı coğrafyalarından hikâyeleri 
perdelere taşıyan TRT Uluslararası 
Belgesel Ödülleri, birinci gününde 19 
film gösterimi, 1 masterclass etkinliği 
gerçekleştirdi. Yarışma dışı olan TRT 
iç yapımları ise farklı konu ve temaları 
ele alış biçimleri ile belgesel alanındaki 
yeni vizyonlara dair fikir verdi. Furkan 
Gündoğan ve Mustafa Belen’in “Ve Bir 
Yeni Ömür”, Osman Emre Şen ve Hilâl 
Yumuk’un “Yaşamın Kıyısında: Nabız”, 
Nuray Kayacan Sünbül’ün “İçtima” günün 
öne çıkan TRT yapımları olurken, Ulusal 
Kategoride; “Bizim İçin” (Zeki Subaşı), 
“Anima” (Kıvılcım Akay), “Bir Hekimin 
Anıları” (Biket İlhan), “Her Şey Yolunda” 
(Muhammet Beyazdağ), Uluslararası 
Kategoride; “Sama İçin” (Waad Al-Kateab), 
“Yağmurdan Sonra” (Jian Fan), “Balole, 
Altın Kurt” (Chloe Aıcha Boro), Öğrenci 
Filmleri Kategorisinde ise; “Gördünüz 
mü?” (Şevval Bozacı) ilk gün dikkat çeken 
filmlerdendi.

Zorlu coğrafyaların sessiz 
çığlıkları
12. ve 13. TRT Uluslararası Belgesel 
Ödülleri’nde hiç kuşkusuz öne çıkan filmlerin 
çoğu, zorlu coğrafyalar olarak nitelendirilen 
savaş ve çatışma alanlarındaki hikâyelere 
dair oldu. Bu alanda başarılı yapımları ile 
pek çok ödül alan TRT prodüktörü Zeynep 
Keçeciler’in konuk olduğu, TRT Belgesel 
Kanal Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman’ın 
modere ettiği bir masterclass düzenlendi. 
“Zorlu Coğrafyaların Sessiz Çığlıkları” 
başlığında toplanan masterclass’ta 
Keçeciler, savaş bölgelerinde bir belgesel 
film hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler 
konusunda önemli bir sunum yaptı. 
Katılımcıların soruları ile genişleyen 
masterclass, birinci gün festivalin öne çıkan 
etkinliği olarak ilgi gördü.

Sağlam bir psikoloji, iyi bir ön 
çalışma ve görünmez olmak
Keçeciler, zorlu bölgelerde belgesel 
yapma ilgisini şöyle dile getirdi; “TRT 
adına bu zorlu coğrafyalara girmeye 
ilk olarak 2010 senesinde Lübnan’da 

başladık. Kurum bizden Filistinli mültecilerin 
kaldığı bir kampı çekmemizi istemişti. 
Bu kamptaki sınırlı yaşam alanı beni çok 
etkilemişti.” Keçeciler bir yönetmen olarak 
bu bölgelerde çalışmanın zorluklarına 
ve hazırlık aşamasına ise şöyle değindi; 
“Savaş ve çatışma dediğinizde ne yazık 
ki sizi bekleyen sadece travmalar oluyor.
Bu bölgelere girerken hem psikolojik 
olarak hem de kâğıt üzerinde çok hazırlıklı 
olmanız gerekiyor. En ufak bir hatanız 
ekip arkadaşınızın ya da sizin canınızı 
kaybetmenize sebep olabilir. Gittiğiniz yerde 
mihmandarınız da çok önemli, kendinize 
güvenmeyip mihmandarınıza güvenmeniz 
gerekiyor. Bu tür bölgelerde görünmez 
olabilmek için; ekibi minimize etmeniz 
de elzem. Çatışma bölgesinde belgesel 
çekmek sadece bir film yapmak değil, bir 
sürü bilinmezi bir arada takip edebilmek 
demektir.”

Belgesel günlerinde ikinci gün; 
panel ve söyleşiler çok ilgi gördü
Festival günlüklerinde 3 Haziran 2022 tarihi, 
panel ve söyleşilerin öne çıktığı ikinci gün 
etkinlikleri ile devam etti. İkinci günde; 18 
filme eşlik eden iki panel ve bir söyleşi, 
katılımcı sayıları ve interaktif yapısı ile 
festivalin ilgi odağını Atlas Sineması’na 
çevirdi. 
Atlas Sineması’nda düzenlenen ilk panel 
dünyaca ünlü yönetmen konukları ile 
“Savaşın Kadın Yönetmenleri” oldu. “For 
Sama”nın Yönetmeni Waad Al- Kataebve 
TRT ortak yapımı “Klondike” filmi ile pek 
çok ödül alan yönetmen-senarist Maryna 
Er Gorbach, Suriye ve Ukrayna’da devam 
eden savaş ile bu zorluklar içinde yapılan 
filmler hakkında bilgiler verdi. Waad Al 

TRT İç Yapımı “Ve Bir Yeni Ömür”, isimli belgeselin gösterimi sonrası yapımcı ve yönetmenleri Furkan 
Gündoğan ve Mustafa Belen ile söyleşi yapıldı

TRT prodüktörü Zeynep Keçeciler ve TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman

Dört gün boyunca üç ayrı 
mekânda dünyanın farklı 
coğrafyalarından hikâyeleri 
perdelere taşıyan TRT 
Uluslararası Belgesel 
Ödülleri, 2020 yılı için 101 
ülkeden 1713 başvuru, 2022 
yılı için ise 79 ülkeden 905 
başvuru aldı. Festivalin açılış 
galası Grand Pera Emek 
Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
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Kataeb ve Maryna Er Gorbach savaşın en 
büyük mağdurları olan kadınlar ve çocukları 
üzerine yaptıkları filmler ile bu yolla 
edindikleri acı tecrübeleri de paylaştılar. 

Görsel bir dünya nasıl kurulur?
Atlas Sineması’nın ikinci gün konuklarından 
birisi de son dönemde adını, pek çok 
ünlü yönetmenin filmindeki başarılı görsel 
imzaları ile andığımız Gökhan Tiryaki oldu. 
Moderatörlüğünü TRT İç Yapımlar Dairesi 
Başkan Yardımcısı Furkan Gündoğan’ın 
yaptığı söyleşide,“Görsel bir dünya nasıl 
kurulur?” sorusunun cevapları keyifli bir 
sohbetle arandı. 
Gündoğan’ın “Hikâye anlatıcılığının 
görsel tarafında, bir senaryoyu ilk elinize 
aldığınızda yaklaşımınız nasıl oluyor?” 
sorusuna cevaben Tiryaki; “Senaryoyu 
ilk elime aldığında bu sahneyi nasıl 
çekerim?” diye başlayan bir çalışma 
şeklinin zaman içinde kendi prensibinde 
değiştiğini ve senaryoya bakış açısının 
pek çok disiplini birarada kavrayan bir 
noktaya ulaştığını söyledi. Tiryaki konu 
ile ilgili şunları dile getirdi; “Senaryoyu bir 
hikâye, bir roman okur gibi okurum, olayları 

karakterleri anlamaya çalışırım. Görüntü 
yönetmenliğinin ilk yıllarında, elinizdeki 
senaryoya bakış açısınız; bu sahneyi nasıl 
çekeceğim, nasıl planlamalıyım,mekân 
bakarken nelere dikkatetmeliyim diye kaygılı 
bir bakış ile oluyor. Daha sonra yıllar geçip 
de uzmanlaştığınızda, görüntü yönetmeni 
olarak daha çok hikâye ile ilgilenmeye 
başlıyorsunuz. Sahneyi nasıl çekmeliyim, 
nasıl ışık yapmalıyım değil de bu insanlar 
ne konuşuyor, projenin duygusu nasıl 
olacak, bu kimlerin ilgisini çeker ya da çeker 
mi gibi şeyler düşünüyorum.”

Görüntü yönetmenliğindeki bakış açısının 
sahnenin teknik yapısından çok, duygusuna 
yönelik olduğunu ise şöyle ifade ediyor 
Tiryaki; “Görsel dünya kurmaktan ilk 
anlaşılan şey; eser ne ise belgesel, sinema 
vs. onun için gerekli olan insan, doğa 
manzarası, ışık gibi şeyler anlaşılıyor. Ama 
ben görsel dünya kurmayı karakterlerin 
gözlerinden, neler anlattıklarından ve aynı 
zamanda sesle nasıl desteklendiğinden 
konuşmak isterim. Görsel dünya aslında 
böyle kuruluyor. Sizin görüntü yönetmeni 
olarak, filmin yönetmenine kamera ve ışıkla 
yardımcı olduğunuz şeyler, bir bütün içinde 
özellikle de sesle birleştiğinde, ardından 
da oyuncuklarla karakterlerin nelerden 
bahsettikleriyle ilgili olarak bir bütün 
oluşturduğunda ortaya çıkıyor. Bu sanat, 
bütün disiplinleri kullanan bir sanat. Görsel 
dünyamızı da, bütün bu disiplinler içinden 
bakarak kurmamız lazım.”

Doğayı tanımak, insanı anlamak
TRT Belgesel kanalının sevilen 
programlarının sevilen yüzlerinden Serdar 
Kılıç, Doğan Akdoğan ve Reshad Strık da 
TRT Belgesel Kanal Koordinatör Yardımcısı 
Ahmet Canbaz’ın moderatörlüğünde bir 
panel ile seyircilerle buluştu.
TRT İç Yapımlar belgesel film seçkilerinden 
ise; uzun süredir ilk kez bir iç yapım olarak 
ekranlara gelen doku-drama türüne güzel 
bir örnek olan “Kardan Mürekkep” (Nurtaç 
Erimer), ilgi çeken hikâyesi ile “Kuru Pasta 
Gazoz” (Pelin Asal), farklı bakış açısı ile 
“İnsan ve Kule” (Murat Ocak), keyifli anlatım 
dili ile “Sahibini Arayan Fotoğraflar” (Özge 
Akkoyunlu)günün öne çıkan filmler oldu. 

Belgesel günlerinde üçüncü gün;
iddialı yapımlar ve ilham veren 
paneller
Festivalin üçüncü gününde 21 film 
gösterimi ile birlikte katılımcılara ilham 
veren konuşmalar ve görüşlerin tartışıldığı 
3 farklı panel düzenlendi. Doç.Dr. Özlem 
Arda tarafından hazırlanan “Proje Sunum 
Teknikleri” isimli panel ile Nilay Yüksel Bilgin 
moderatörlüğünde, Uğur Veli, Hakan Çakır, 
Talha Eyüpoğlu’nun konuk olduğu “Belgesel 
İşleri: Seyirciye Dokunmak” isimli paneller 
özellikle belgesel yapmak isteyen genç 
yeteneklere ilham veren içeriklerle aktarıldı. 
Birbirinden iddialı yapımları bir arada 
izleme imkânı bulduğumuz festivalin 
üçüncü gününde, finalistlerin film izlemeleri 
sonrasında izleyicilerle yaptığı söyleşilerden 
renkli görüntüler ortaya çıktı. “Sıradan 
Birkaç Gün” (Pınar Okan), “Fabrika” 

Waad Al-Kateab, Maryna Er Gorbach

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin en ilgi gören panellerinden birisini, “Görsel dünya nasıl kurulur?” 
başlığı ile görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki gerçekleştirdi

“Çok değerli olan genellikle 
kuytudadır. Ve bu kuytuya 
ancak belgesel vizörü ulaşır.
Belgeselciler, derinlerden 
bulup çıkardıkları gerçeği, 
yaratıcılık ve estetikle 
harmanlayarak toplumun 
dikkatine sunarlar.”

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı
TRT Genel Müdürü
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(Abdulkadir Karakelle), “Müzikli Bir Göç 
Masalı” (F. Neslihan Semerci), “Amigo” 
(Mustafa Sadık Metin) günün öne çıkan 
TRT seçkileri olurken; “Töz” (Neşe Uğur 
Nohutçu), “Kozadan Çıkmak” (Habib 
Yücel), “Göbeklitepe Sakinleri” ( Sedat 
Benek) ulusal kategoride; “Sanduka” 
(Beyza Yıldır), “Yukarı Bak” (Cihan 
Deniz) öğrenci filmleri kategorisinde; 
“Mağara” (Feras Fayyad), “Kayıp Anneler” 
(Tzipi Bider) ve “Anne” (Kristof Bilsen) 
uluslararası kategoride günün ilgi gören 
filmleri oldu.

Belgesel günlerinde dördüncü 
gün;  salonlarda son gün 
heyecanı
Fikir aşamasındaki belgesel film 
projelerine destek veren “Proje Destek 
Jüri Sunumları” ile başlayan festivalin 
dördüncü ve son günü, 21 film gösterimi ile 
tamamlandı. 12. ve 13. TRT Uluslararası 
Belgesel Ödülleri’nin fikir aşamasındaki 
19 projenin değerlendirildiği Proje Destek 
Jüri Sunumları; Ahmet Canbaz (TRT 
Belgesel Kanal Koordinatör Yardımcısı), 

Cemil Yavuz (TRT1 Kanal Koordinatörü), 
Mustafa Öztürk (Prodüktör), Serdar Akar 
(Yapımcı, Öğretim Görevlisi) ve Serdar 
Aslan (Eleştirmen)’dan oluşan seçkin bir 
jüri tarafından değerlendirildi. 

Sobacı: “Belgeselcilik denizin 
dibinden inci çıkartmaya benzer”
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, filmler, 
panel ve söyleşilerle dolu dolu geçen 
bir dört günün ardından 6 Haziran 2022 
tarihinde, finalistler, sanat camiasından 
isimler, basın mensupları ve belgesel 

Festivalin ikinci günü yayımlanan “Kuru Pasta, Gazoz” filinin ekibine teşekkür plaketlerini İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan verdi

Proje destek jüri sunumları; Serdar Aslan, Cemil Yavuz, Serdar Akar, Ahmet Canbaz ve Mustafa Öztürk tarafından değerlendirildi
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severlerin katılımıyla TRT Tepebaşı 
Stüdyoları’nda düzenlenen ödül gecesi ile 
son buldu. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde, 
TRT’nin üst düzey yönetimi ve Kültür Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan da 
ödül törenine katılan isimler arasında yer 
aldı.
Ödül törenin açılış konuşmasını 
yapan TRT Genel Müdürü Prof.Dr. 
Mehmet Zahid Sobacı, “Belgeselciliği, 
denizin derinliklerinden inci çıkartmaya 
benzetebiliriz” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti; “Çok değerli olan genellikle 
kuytudadır. Ve bu kuytuya ancak belgesel 
vizörü ulaşır. Belgeselciler, derinlerden 
bulup çıkardıkları gerçeği, yaratıcılık ve 
estetikle harmanlayarak toplumun dikkatine 
sunarlar. Böylelikle anlama, paylaşma ve 
bilgilendirme zemininin genişlemesine 
vesile olurlar. Ancak bununla da sınırlı 
kalmayıp, bir şey daha yaparlar; şaşırtırlar. 
Bilgilendirirken şaşırtmanın çok kıymetli 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan, 
şaşırabildiği sürece var olur.” 

“Belgeselciliği TRT’den bağımsız 
düşünemeyiz”
Sobacı, ülkemizdeki belgesel tarihini 
TRT’den bağımsız düşünülemeyeceğini 
dile getirdiği konuşmasında TRT’nin 
alanındaki önemine vurgu yaptı. Sobacı; 
“Belgeselciliğin ülkemizdeki tarihini, TRT 
Belgesel kanalımızın da varlığıyla, TRT’den 
bağımsız düşünmek ve değerlendirmek 
mümkün değil. Kurumumuz, geçmişten 
günümüze belgeselcilik alanında ustalar 
yetiştirdi ve bir belgesel sever kitlenin 
oluşmasına öncülük etti. 2009 yılında, 
belgeselciliğin okulu olma sorumluluğuyla, 
tabiri caizse çok ağır bir taşın altına eline 
koydu TRT. Belgeselcilikte sahip olduğu 
deneyimlerle, dünyanın çeşitli noktalarından 
saygın belgeselcileri buluşturacağı, 
alanındaki birikimini, markalaşmış bir 
festival aracılığıyla sektörle paylaşacağı bir 
platform oluşturdu.” dedi.
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid 
Sobacı, ödülleri sahiplerine ulaştırmadan 
önce “Benim nazarımda etkinliğe başvuruda 
bulunan bütün belgeselciler kazanandır. Zira 
önce düşünmek, sonra harekete geçmek; 
senaryosundan çekimine, kurgusundan 
montajına o belgeselin her bir saniyesi için 
büyük emek sarf etmek, özetle bir yola 
çıkma cesaretini göstermek, ödüllerin çok 
ötesinde bir anlama sahip.” ifadeleri ile 
belgesel adına sarf edilen tüm emeklerin 

değerini öne çıkartan kapsayıcı bir dil ile 
konuşmasını tamamladı. 
2 - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 12. ve 13. TRT 
Uluslararası Belgesel Ödülleri, iki festivalin 

kazananlarının açıklanarak ödüllerinin 
verilmesiyle son buldu. Gecede Serkan 
Çağrı ve ekibinin enstrümantal performansı 
ile müziklere eşlik eden ebru sanatçısı Garip 
Ay’ın gösterisi çok beğenildi. 

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde TRT Tepebaşı 
Stüdyolarında sahipleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ni 
sahiplerine takdim etti 
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13 yıldır festivalin en sadık izleyicisi
Ömer Orgun… Festivali kesintisiz 13 yıldır takip eden en sadık izleyicisi, 
üstelik tam bir belgesel tutkunu. Festivale gelip de onu tanımayan, 
tanışmayan yok. Festivale katılan gençlerle ise arası çok iyi. Biz de merak 
ettik ve hikâyesinin peşine düştük... 
Kısa sohbetimizden onun da izniyle size aktaracağımız hayat hikâyesi; çocuk 
yaşta İstanbul’da atölyelerde işçi olarak çalışmasıyla başlıyor. Bir gün biri 
eline “oku bunu” diye bir kitap tutuşturuyor. Bu kitap ile onun tabiriyle “film 
işlerine” merak sarmaya başlıyor. Merakının hayale dönüşen sürecini şöyle 
anlatıyor Orgun; “Film işleri ile ilgili hep hayallerim oldu, belgesel yapmayı 
çok isterdim. Ama derler ya “hayaller Paris, gerçekler Ankara” benim de 

geçeklerim izin vermedi. Bir işçinin böyle bir pratiğin içinde olması benim zamanımda mümkün değildi, hâlâ da zor...” 
Ömer Orgun,belgesel çekme hayallerini gerçekleştiremeyince, neredeyse bir eleştirmen niteliğiyle değerlendirecek kadar sıkı bir belgesel 
izleyicisi oluyor. 2009’da festivali duyunca, peşine düşüyor. “TRT’den asla vazgeçmem” diyor Orgun. “2013’te Marmaray’ın açılmasıyla her 
yıl festivalin daimi izleyicisi oldum” diye de ekliyor. 
Bu seneki festivali nasıl bulduğunu da soruyoruz hemen; “Hepsinin ellerine sağlık, içlerinden seçemiyorum. Ama bu virüsten sebep mi 
bilemiyorum, bu sene üniversiteli gençler yoktu. Burası öğrenciler için önemli bir pratikti, ayrıca bir okuldu. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 
üniversitelerin festivale desteğini görmek isterdim.”
Ömer Orgun’la seneye tekrar görüşmek dilekleriyle ayrılıyoruz… “Kısmet, nasip” diyor ve koşarak başka bir filme yetişiyor.

12. TRT Uluslararası Belgesel 
Ödülleri
Uluslararası Filmler Kategorisi
En İyi Belgesel Film Ödülü, Acasa, My 
Home (Radu Cioniciuc)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
For Sama (Waad Al-Kateab, Edward Watts)
Üçüncülük Ödülü, Lost in Memories (Ruud 
Lenssen)

Ulusal Profesyonel Kategori
En İyi Belgesel Film Ödülü, Bizim İçin (Zeki 
Subaşı)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
Xalko (Sami Mermer, Hind Benchekroun)
Üçüncülük Ödülü,Kadınlar Ülkesi (Şirin 
Bahar Demirel)

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi
En İyi Belgesel Film Ödülü, Memtevri(Fatih 
Ertekin)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
24 Dakika (Harun Köybaşı, Alihan Erbaş)
Üçüncülük Ödülü, Oyuncakçı Saklı 
Yadigârlar(Yağmur Kartal)

Proje Destek Kategorisi
En İyi Proje, Diyarbakır Güvercin Oteli (Elif 
Yiğit Aygün)
En İyi Proje, Kırmızı Çarşamba (Murat 
Adıyaman)
En İyi Proje, Son Defa Gorgit (Zeki Subaşı)

13. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri
Uluslararası Filmler Kategorisi
En İyi Belgesel Film Ödülü, Only The Wind 
(Zofia Kowaleswska)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
A Parked Life (Peter Trıest)
Üçüncülük Ödülü, After The Rain (Jian Fan)
 

Ulusal Profesyonel Kategori
En İyi Belgesel Film Ödülü, Töz (Neşe Uğur 
Nohutçu)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikâyesi 
(Orhan Tekeoğlu)
Üçüncülük Ödülü, HerŞey Yolunda 
(Muhammet Beyazdağ) 

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi
En İyi Belgesel Film Ödülü, Sanduka 
(Beyza Yıldır)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
Gaip (Gülperi Alkan)
Üçüncülük Ödülü, (Seval, Ahmet Keçili)
 
Proje Destek Kategorisi
En İyi Proje, Kıvılcım (Orhan Dede)
En İyi Proje, İyi Ölüm (Hasan Ete)
En İyi Proje, Kolay Gelsin Beyler (Selin 
Aktaş)

Ömer Orgun

2022’nin En İyi Belgesel Film Ödülü’nün sahibi “Only The Wind” yapımı ile Zofia Kowaleswska oldu
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TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş 
Zeydan ile TRT Uluslararası Belgesel 
Ödülleri’nin ardından hem süreci anlatan 
hem de İç Yapımlar’ın belgesel adına 
çalışmalarını değerlendirdiği keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. Zeydan, 13 yıldır 
başarıyla düzenlenen festivalin dünü ve 
bugünü hakkında da bilgiler verdi.

“Belgesel dünyasına hizmet eden 
herkesi destekliyoruz”
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, İç 
Yapımlar’ın büyük emekleriyle uzun 
yıllardır yapılan, son derece profesyonel 
bir organizasyon. Festivalin ilk ortaya 
çıkış tarihçesi ve İç Yapımlar için önemi 
hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri; 
belgesel dünyasına hizmet eden amatör ve 
profesyonel herkesi desteklemek, belgesel 
türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı 
ve yüksek nitelikli belgesel filmleri seyirciyle 
buluşturmak, dünyanın her tarafından 
belgeselcilerin bir araya geleceği bir 
etkinlik hazırlamak amacıyla ortaya çıktı. 
Bu kapsamda, ilki 2009 yılında ulusal 
çerçevede düzenlendi. 2010 yılında 
uluslararası kategorinin eklenmesiyle ise 
küresel bir organizasyon haline geldi. 2020 
yılında 12’nci Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri’ne, tüm dünyayı tesiri altına 
alan salgın süreci nedeniyle ön eleme 
sürecinde ara verilmek zorunda kalındı. 
Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Zahid 
Sobacı’nın liderliğinde, Genel Müdür 
Yardımcımız Muhammed Ziad Varol’un 
talimatları doğrultusunda, İç Yapımlar 
Dairesi Başkanlığı olarak, yarım kalan bu 
serüveni de 13. Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri süreci ile beraber ilerleterek, 2-6 
Haziran 2022 tarihinde tamamlamış olduk. 

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, iki 
yılın ardından bu yıl yüz yüze yapıldı. 
Bu sene yapılan organizasyonun öne 
çıkan özelliklerinden ve kategorilerden 
bahsedebilir misiniz?
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, her 
yıl yüzlerce katılımcının eşliğinde belgesel 
dünyasında etkin ve yetkin ustaların 
panelleri ve söyleşilerine ev sahipliği 
yapıyor. Bu sene de nitelikli birçok etkinliğin 
yer verildiği 12. ve 13. Uluslararası TRT 

Belgesel Ödülleri, katılımcılara belgeselcilik 
adına birçok kazanım sağladı. Belgesellerin 
sevilen yüzleri katılımcılarımız ile bir 
araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Atlas 
Sineması, Grand Pera Cinemo 7 ve AKM 
Yeşilçam Sineması’nda tam 79 yerli ve 
yabancı belgesel film DCP formatında 
gösterime girdi ve yüzlerce belgesel 
sever tarafından beğeniyle izlendi. Ulusal 
profesyonel, ulusal öğrenci ve uluslararası 
profesyonel kategorilerinde ödüle talip 
olan bu eserler, ön jüri kurullarımız 
tarafından büyük bir titizlikle seçilmişti. 
Proje destek kategorisinde ise finale kalan,  
fikir aşamasındaki eserlerin sahipleri jüri 
üyelerimize sunumlarını gerçekleştirdi. 
6 Haziran’daki ödül törenimizde ise 4 
kategoride bu kez 24 ödülümüz sahipleriyle 
buluştu.Yüzü aşkın ülkeden 2618 projeyi 
titizlikle değerlendiren ön jüriye ve 
seçici kurul üyelerimize de şükranlarımı 
sunuyorum.

“Belgesellerin gerçek kahramanları 
seyircilerle buluştu”
Bu yıl atölyeler, paneller ve proje 
destek jüri değerlendirmeleri gibi 
filmler dışında yoğun bir programı 
vardı festivalin. Tüm etkinlikler halka 
açık ve ücretsizdi. İlgi nasıldı, nasıl geri 
dönüşler aldınız?
Film gösterimlerinin başladığı ilk günden 
itibaren finale kalan her belgesel film, 
içerisinde Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği, AFAD, AKUT gibi sivil toplum 
örgütlerinin de olduğu yoğun bir izleyici 
katılımıyla karşılaştı. Film gösterimlerinin 
hemen ardından filmin yönetmeni ile 
doğrudan bağlantı kurma imkânı bulan 
izleyicilerimiz, filmler ve belgeselcilik 
hakkında yönetmenlerimiz ile söyleşiler 
yaptılar. Yönetmenler, yapımcılar dışında 
belgesellere konu olan gerçek kahramanlar 

“İç Yapımlar, Kurum hafızasını taşıyan köklü bir ailedir”

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan
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izledi. Sonrasında sohbet etme ve soruları 
cevaplama imkânı da buldular. Böylece 
bu sene, kolay kolay bulunmayacak 
çok keyifli bir belgesel izleme deneyimi 
sunduğumuzu düşünüyorum. Sosyal 
medya hesaplarımızdan ve bizlere 
doğrudan iletilen mesajlar sayesinde 
katılımcıların çok memnun olduğunu ve her 
sene sabırsızlıkla festivalimizi beklediklerini 
söylemek mümkün.

“İçerik ekiplerimiz dünya standartlarını 
yakalamış ve öncü olmuştur”
Festivalde yarışma kategorileri dışında 
İç Yapımlar seçkilerini de izledik. TRT, 
bu manada Türkiye ve dünyada önemli 
bir belgesel üreticisi. Yapılan işleri nasıl 
değerlendirirsiniz?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki İç 
Yapımlar, Kurum hafızasını taşıyan 
köklü bir ailedir. Biz İç Yapımlar ailesi 
olarak her belgeselimizin üzerinde 
titizlikle çalışmaktayız. İçerik ekiplerimiz 
bu anlamda Türkiye ve dünyadaki 
belgesel standardını hem yakalamış 
hem de bu alanda öncü olma rolüne 
soyunmuştur. TRT Belgesel kanalımızda 
ve diğer tüm kanallarımızda İç Yapımların 
belgeselleri yayınlanmakta ve yoğun 
ilgiyle karşılaşmaktadır. Bu işlerin 
festival bünyesinde de yer alması aynı 
zamanda bizim için de belgesel severlerle 
buluşmanın farklı bir yolu oluyor. 
Açılış filmi olarak seçtiğimiz “Anne 
Gidince”, “Cannes Corporate Media and 
TV Awards 2020” ve “Rolling İdeas 2020” 
gibi onlarca festivalde ödüle layık görülen, 
yönetmen Zeynep Keçeciler’in imzasını 
taşıyan bir İç Yapımlar belgeseli. Seçki 
olarak festivalde yer alan; Los Angeles 
Cinematography Awards 2020 ödüllü 
“Himbalar”, 6. 2021 Türk Dünyası Belgesel 
Film Festivali, Profesyonel Belgesel 
Film Yarışması, Birincilik ödüllü “Sıradan 
Birkaç Gün”, “Papatya Çocuk”, “İçtima”, 
“Merhamet”, “Bahşı: Söyle Ahvalini”, 
“Kardan Mürekkep”, “Amigo”, “Kule ve 
İnsan”, “Gurbet”, “Buradayım - 91 Saat 
Sonra…”, “Müzikli Bir Göç Masalı” gibi 
yayımlandığında izleyicinin beğenisini 
kazanan belgesellerin yanı sıra; “Sahibini 
Arayan Fotoğraflar”, “Kuru Pasta Gazoz”, 
“Ve Bir Yeni Ömür”, “Yaşamın Kıyısında: 
Nabız” gibi seri belgesel olması planlanıp 
üretilecek belgesellerin yer alması İç 
Yapımlar olarak gurur kaynağımız olmuş 
durumda.

Çok kalabalık ve kıymetli bir ekip 
ile çalıştınız. Onların bu yoğun 
çalışmasından ve emeklerinden de 
konuşalım isteriz. Ne kadar sürede, 
nasıl bir ekip ile festivali izleyiciye 
ulaştırdınız?
Çalışma arkadaşlarımız, salgın sürecinin 

ardından Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri organizasyonunun yeniden hayata 
geçirileceği günü sabırsızlıkla beklediler. 4 
Mart itibarıyla başvuruları almaya başladık 
ve 1 Nisan tarihinde başvuru sürecimiz 
bitti. Hemen ardından ön eleme süreci 
başladı ve bu büyük organizasyonun

Osman Emre Şen ve Hilâl Yumuk imzalı “Yaşamın Kıyısında: Nabız” belgeselinin gerçek kahramanlarının 
katıldığı gösterimde keyifli anlar yaşandı

Hatice Güler Yazıcı ve Nükhet Zeynep Yılmaz imzalı “Buradayım: 91 Saat Sonra” belgeselinin gösterimine 
AKUT ve AFAD ekipleri de katılarak İzmir depreminde yaşananları paylaştılar

Festival ekibinin İstanbul’daki çalışmalarından
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Tüm ustalara ithafen; duayen isimlere teşekkür 
Festivalin en keyifli anlarından bir tanesi TRT festival seçkisi  “Bahşi Söyle 
Ahvalini”(Deniz Girginkoç Nazik) filminin ardından, festivalde gösterilen 
iç yapım filmlerin hemen hepsinde farklı görevlerde yer almış TRT’nin 
duayen isimlerinden kurgu yönetmeni Nuri Leblebici, görüntü yönetmenleri 
Mehmet Gülmez ve Sabri Savcı’ya yapılan hoş sürpriz oldu. TRT İç Yapımlar 
Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan, yıllardır pek çok TRT iç yapım projesinin 
mimarlarından olan isimlere, TRT’ye emek veren pek çok usta isme ithafen 
teşekkürlerini sunarak, daha uzun yıllar beraber çalışma dileklerini iletti.
Zeydan konuşmasında; “Bizim yaptığımız iş bir gönül işi, insanların 
kendilerini adayarak iyi sonuçlar alabildiği bir iş. Şuan bizimle birlikte olan üç 

abimiz gibi Kurum’a emek veren çok arkadaşımız var. Yarın inşallah bize de nasip olur, biz de böyle hatırlanırız. Teşekküre ihtiyaçları yok 
çünkü yaptıkları her şey, hem izleyiciden hem yapımcı ve yönetmenlerimizden kocaman teşekkürler alıyor. Festival kapsamında böyle şık 
bir şey düşünüldü, elbette daha iyilerini hak ediyorlar.”diye konuştu.
İç Yapımlar’ın güçlü bağına da değinen Zeydan; “İç Yapımlar güzel bir yer, insan ilişkilerinin sağlıklı yürüdüğü, dostane ilişkilerin çok yoğun 
olduğu bir yer. Biz hem Mehmet abiden, hem Nuri abiden, hem de Sabri abiden her zaman gerçekten hep abilik, dostluk ve yakınlık gördük. 
O yakınlığa ne desek az ama ben 1400 kişilik birimimiz adına size çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Duygulu anlarda TRT deneyimleri paylaşıldı
TRT’de 36 yıldır kameraman ve görüntü yönetmeni olarak görev yapan Mehmet Gülmez, pek çok ödüllü belgeselin de görüntü yönetmenliği 
yapmış bir isim. Gülmez; “Benim TRT’de 36. yılım ama hâlâ kendimi yeni işe başlamış gibi hissediyorum ve aynı heyecanı taşıyarak 
çalışıyorum. Bu bir meslek aşkı bir taraftan da. Bu imkânı bu Kurum’da bulduk, TRT’ye çok şey borçluyuz. O yüzden Kurumumuza çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.
TRT Video Kurgu Servisi’nin en deneyimli kurgu yönetmenlerinden birisi olan Nuri Leblebici, insanlığı ve güler yüzü ile de bilinip seviliyor. 
Leblebici, kendileri için düzenlenen organizasyon için; “Gerçekten çok mutlu oldum. TRT benim için okuldu. Başladığım günden beri 
hâlâ o okul özelliğini devam ettiriyor. Burada çok şey öğrendim, her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Elimden geldiğince de 
Kurumuma katkıda bulunmaya çalışıyorum.” dedi.
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin düzenleme kurulunda da görev alan Sabri Savcı, TRT’de 34 yıldır kameraman ve görüntü yönetmeni 
olarak görev alan isimlerden. Savcı konuşmasında gençlerin bu gelenekleri devam ettirmesinin önemi üzerine; “Evet, bizler Kuruma çok 
emek veriyoruz ama aramıza yeni katılan gençlerin de bu emeği görerek, bu bayrağı bizden devralarak bizlerden daha ileri taşıdığını 
görmek bizi en mutlu edecek şeydir. Dilerim ki;  bu okulu onlar da devam ettirsin, çok çalışmaya devam etsinler.” ifadelerini kullandı.

da salonlarımızda izleyici ile birlikte film 
hazırlıklarını yürüten 100’e yakın çalışma 
arkadaşımız ödül törenine kadar müthiş bir 
performans ve özveriyle çalıştı. 
Organizasyonun başından sonuna kadar 
bizden desteğini esirgemeyen Sayın Genel 
Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız 

başta olmak üzere, tüm paydaşlarımıza 
tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Tabii 
bu süreçte başta Genel Sekreterliğimiz 
olmak üzere; TRT Belgesel ve TRT 
2 Kanal Koordinatörlüklerimizden ve 
Kurumumuzun birçok biriminden destek 
aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Açılışından kapanış galasına kadar 
mükemmel bir organizasyon ve yayın 
gerçekleştiren İç Yapımlar’daki tüm yönetici 
ve personelimize gönülden teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

 

Mehmet Gülmez, Nuri Leblebici, Sabri Savcı, Kurtuluş Zeydan
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Nuri Leblebici, Sinem Dirlik Sivrikaya, Nurtaç Erimer, Şebnem Tezel Albayrak, Berat Kuru
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TRT’DEN Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

TRT’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği “12 Punto 2022”, dünyanın önemli 
sinemacılarının katılımıyla 19 - 26 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. 12 Punto’da 
ödüller 26 Haziran gecesi gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

12 Punto Ödülleri 
sahiplerini buldu

Sinema tarihinin tartışmasız 
en önemli ve etkileyici 
yönetmenlerinden biri olan 
Akira Kurosawa; “Bir film, 
sade kişileri eğlendirirken aynı 
zamanda engin düşünceli 

kimseler için de sofistike olmalı. Gerçekten 
iyi bir film keyif de verir. Bu konuda karmaşık 
olan bir şey yok. İyi bir film ilgi çekicidir ve 
anlaşılması kolaydır.” demiş. Bu sözlere 
kim itiraz edebilir ki? Şiirsel sinemanın 
önde gelen isimlerinden sayılan Andrey 
Arsenyeviç Tarkovski ise “İçinde koca bir 
evreni taşıyan insan, işte benim tek ilgi 
odağım.” derken yine sinemasına dair ipucu 
vermiş olmalı. İşte sinema tam da buradan 
beslenen mucizevi bir icat; İnsanın içindeki 
evrenden… 
Evet, konumuz sinema. Kurulduğu günden 
bu yana sinema ile hep yakın temasta 
bulunmuş ve yayıncılık sektöründe pek 
çok önemli projeye imza atmış Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu, bundan tam 4 

yıl önce yepyeni bir organizasyonu hayata 
geçirdi: 12 Punto TRT Senaryo Günleri. 
Ortak yapımlarla Türk sinemasına katkı 
sağlamayı hedefleyen ve bu katkıları kalıcı 
hâle getirmeyi amaçlayan 12 Punto, sinema 
sektöründe büyük yankı uyandırdı. Hem 
profesyonel sinemacılar hem de yolun 
başındaki gençler için her yıl ufuk açıcı 
çalışmaların yer aldığı 12 Punto’da sona 
gelindi ve ödüller 26 Haziran 2022 akşamı 
sahiplerini buldu.

İlk ve tek
Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan 
ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “12 
Punto 2022”, 19 Haziran’da başladı ve bir 
hafta boyunca etkinliklerle sürdü.  Sinema ile 
ilgilenen herkesin merakla beklediği etkinlik,  
bu yıl üç ayrı platformda yapılarak dünya 
sinemasının önde gelen isimlerini bir araya 
getirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen 
paneller, masterclasslar, söyleşiler ve 
sunumlar İstanbul Beşiktaş’taki Feriye 

Sineması’nda gerçekleştirildi. Etkinlikler 12 
Punto 2022’nin sosyal medya hesaplarından 
canlı olarak yayınlandı ve ayrıca TRT 2’de 
de “12 Punto 2022”ye özel yayınlar yapıldı. 
12 Punto ödül töreni de 26 Haziran Pazar 
akşamı yine TRT 2 ekranlarından izleyiciyle 
buluştu.

Ödüller verildi
26 Haziran akşamı düzenlenen ödül 
töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye’nin 
kamu yayıncısı olarak, biz sinemaya 
desteğimizi her zaman sürdürecek; kıymetli 
hikâyelerin ve yeteneklerin keşfedilmesi 
ve yolunun açılması için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.
TRT 2’den canlı yayınlanan ödül törenine; 
TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet 
Zahid Sobacı, Cannes büyük ödülü Altın 
Palmiye’yi kazanan Hüzün Üçgeni filminin 
yapımcısı Philippe Bober, yönetmen Eliah 
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Suleiman, Saraybosna Film Festivali’nin 
Direktörü Jovan Marjanovic, Avrupa Film 
Akademisi Başkanı Mike Downey ile Türk ve 
dünya sinemasından önemli isimler katıldı.

“Güçlü bir zemin”
Felsefesi, amacı ve kapsamının özgünlüğü 
ile çok kısa bir sürede sinema endüstrisinin 
yakından tanıdığı bir markaya dönüşen 12 
Punto’nun, TRT ailesi olarak herkesin gurur 
duyduğu bir platform olduğunu söyleyen 
Sobacı, “Senaryo aşamasından itibaren 
hikâyenin ele alınarak geliştirilmesine, 
projelendirilmesine, prodüksiyon süreçlerine, 
festival ve dağıtım aşamalarına, uluslararası 
bağlantılarına kadar her adımda ona eşlik 
etmek ve destek olmak, 12 Punto’nun en 
istisnai özelliği. Ayrıca, 12 Punto dünya 
sinemasına damga vuran isimlerle gençleri 
bir araya getirerek yol açan, öğreten, 

sinemaya yeni isimler kazandıran ve ortak 
yapımlar, ortak başarılar, ortak sevinçler 
üreten güçlü bir zemin. Her yıl 12 Punto’ya 
yeni bir katman ekliyor ve etkinliğimizi 
sinemanın bütününe hâkim olan bir yapıya 
kavuşturuyoruz. Bu yıl da ‘12 Punto 
Meetings’ adı altında bir ortak yapım marketi 
düzenledik. Dünyadaki önemli festivallerin 
ve film kuruluşlarının yöneticileri, 12 
finalist proje üzerine görüşmeler yapmak 
için İstanbul’a geldi. Ümit ediyoruz ki, 12 
projemiz ileride oluşacak ortaklıkların ilk 
temellerini bu toplantılarda attılar.” dedi.

“Sinemanın üç büyülü özelliği”
Sinemanın gücünün, onun üç büyülü 
özelliğinden geldiğini aktaran Sobacı, 

sözlerine şöyle devam etti: “İlki, sıradan 
insanları, olayları ve hayatın olağan akışını 
çarpıcı bir şekilde merkeze taşıyabilmesi. 
Elbette, bu büyü hikâyeden ve güçlü 
senaryodan besleniyor. İkinci büyülü özellik, 
rakamların ötesinde, ölçemediğimiz bir 
parametre ile ilgili. Biz sinemaya ilişkin 
olarak rakamlar veririz. Gişe rekorlarından 
bahsederiz. Aslında o rakamlar insanlardır. 
Ulaştığımız milyonlarca insanın hayatında, 
bakışında, algısında bir etki bırakırız. 
Hiç tanımadığımız insanların zihninde ve 
kalbinde bıraktığımız bu etki sinemanın 
ikinci büyüsüdür. Oluşan bu etkiyi ve 
değişimi ölçebilen bir cihaz yoktur. 
Bugünün dünyasında sinemanın üçüncü 
büyüsü süresinde ve içeriğindedir. Her 

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

“Türkiye’nin kamu yayıncısı 
olarak, biz sinemaya 
desteğimizi her zaman 
sürdürecek; kıymetli 
hikâyelerin ve yeteneklerin 
keşfedilmesi ve yolunun 
açılması için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.” 

Bu yıl 4.sü düzenlenen 12 Punto’da ödüller sahiplerini buldu

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı
TRT Genel Müdürü
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şeyin kısaldığı, özet geçildiği, dikkatin 
kesik çizgilere dönüştüğü günümüzde, 
bizi derinlere ve detaylara götürme yetisini 
koruyan sinema çağımızın büyüsüdür. 
Elbette kısa filmler var oluş felsefesi gereği 

kısa süresiyle bütünlüklüdür ve üçüncü 
büyüye o da hâkimdir.”

Sinemanın ustalarından ders
Bu yıl 12 Punto’ya 134 uzun metraj film 

projesinin başvurduğunu söyleyen Sobacı, 
“Türk sinemasından 5 kişilik ön jürinin 
seçtiği 12 finalist proje, bir hafta boyunca 
dünyanın en önemli senaryo ve pazarlama 
- sunum danışmanlarından dersler aldı. 
Projelerini, senaryolarını geliştirdiler; 
filmlerini yatırımcılara, fonlara, jürilere en 
çarpıcı biçimde sunmanın püf noktalarını 
öğrendiler. Ve bir haftanın sonunda, 
dünyanın en önemli sinemacılarından 
oluşan 5 değerli isme projelerini sundular. 
12 Punto’nun kapsamında yalnızca uzun 
metraj filmler değil, kısa filmler de ayrıcalıklı 
bir yere sahip. Bu yıl, başvuru yapan 370 
kısa film projesinden, jürimiz 12 kısa filmi 
TRT Kısa Film Yapım Ödülü’ne layık gördü. 
Kısa filmlerin uzun yolculuğunda yanlarında 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

TRT ortak yapımlarına 125 ödül 
Bu yıl üçüncü kez uluslararası projeleri 
desteklediklerini aktaran Sobacı, Türk 
yapımcıların ortak olduğu uluslararası 
film projeleri arasından seçilen 4 projenin 
TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü 
alacağını söyleyerek şunları kaydetti: “Bu 
vesileyle, TRT ortak yapımlarının son bir 
yılda 202 festivalde 125 ödül kazandığının 
bir kez daha altını çizmek isterim.  Daha 
önce 12 Punto’dan uluslararası ortak 
yapım ödülü alan Klondike, Sundance ve 
Berlinale’den ödüllerle dönerken; TRT ortak 
yapımı “Triangle of Sadness” dünyanın 
en önemli film festivali Cannes’dan Altın 
Palmiye Ödülü’nü alarak heyecanımızı 
katladı. Burada birbirinden kıymetli ortak 
yapımlarımızın hepsini zikretmek isterim 

12 Punto sürecinde paneller, söyleşi ve sunumlar gerçekleştirildi

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım 
platformu “12 Punto 2022” ye TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz (solda) ve TRT Sinema Müdürü 
Faruk Güven katıldı 

Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, 12 Punto 2022’ye konuk oldu

12 Punto etkinlikleri TRT 2’de her 
akşam yayınlandı
19 - 26 Haziran tarihleri arasında“12 
Punto’da Neler Oluyor?” ve “12 Punto’da 
Yarın” isimli programlar TRT 2’de 
yayınlandı ve etkinlikle alakalı bilgi 
akışı sağladı. “Türkiye’nin Hikâyeleri”, 
“Türkiye’de Animasyon Sineması”, 
“Filmimi Nasıl Dağıtırım?”, “Türkiye’nin 
Kısa Hikâyeleri” ve “Mustafa Kara ile 
Masterclass: Kısa Film Senaryosu 
Nasıl Geliştirilir?” başlıklı yayınlarda 
ise sinemanın usta isimlerinin yer 
aldığı söyleşiler ekrana geldi. Ayrıca 
yönetmen Derviş Zaim ve Klondike 
filminin yönetmeni Maryna Er Gorbach 
ve yapımcısı Mehmet Bahadır Er ile de 
söyleşiler TRT 2’de sinemaseverlerle 
buluştu.
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ancak bu, zaman kısıtımız nedeniyle 
mümkün değil. Bu nedenle, uluslararası 
ödüllerle adını dünya sinemasına altın 
harflerle yazdıran yapımlarda emeği geçen 
herkesi kutluyorum. Türkiye’nin kamu 
yayıncısı olarak, biz sinemaya desteğimizi 
her zaman sürdürecek; kıymetli hikâyelerin 
ve yeteneklerin keşfedilmesi ve yolunun 
açılması için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. 12 Punto finalistlerini 
kutluyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Seçkin jüriden büyük ödüller 
12 Punto’nun bu yılki jürisi; TRT ortak 
yapımı Burası Cennet Olmalı filminin 
yönetmeni Elia Suleiman, Eurimages’ın 
direktörü Susan Neiman - Baudais, 
TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni filminin 
yapımcısı Philippe Bober, Saraybosna Film 
Festivali’nin direktörü Jovan Marjanovic 
ve Venedik Film Festivali programcısı 
Paolo Bertolin’den oluşuyordu. Jürinin 
değerlendirmeleri sonucu; ödül töreninde 
iki projeye Uluslararası Ortak Yapım Ödülü, 
üç projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, üç 
projeye TRT Ön Alım Ödülü ve altı projeye 
verilen Proje Geliştirme Ödülleri açıklandı. 
Gecede, TRT Ortak Yapım Ödülleri, TRT 
Ön Alım Ödülü, Proje Geliştirme Ödülü 
ve TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri 
sahiplerini buldu. Ödüller,  TRT Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT 
Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT 
Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad 
Varol ile jüri üyelerinden Jovan Marjanovic, 
Philippe Bober ve Elia Suleiman tarafından 
kazanan projelerin sahiplerine verildi.

Ödül törenine TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve davetliler katıldı

“12 Punto 2022” Ödül Alan 
Projeler
TRT Ortak Yapım Ödülü 
-Karanlıkta Islık Çalanlar / Yönetmen: 
Pınar Yorgancıoğlu / Yapımcı: Zeynep 
Ekmekçi, Bekir Açıksöz, Furkan Besli
- Süt Çiftliği / Yönetmen: Elif Eda Karagöz 
/ Yapımcı: Enes Erbay
- Güve Çiçeği / Yönetmen: Büşra Bülbül / 
Yapımcı: Bekir Bülbül 

TRT Ön Alım Ödülü 
- Güzel Bir Gece / Yönetmen: Ozan Yoleri 
/ Yapımcı: Alara Hamamcıoğlu, Ilgım 
Coşar
- O da Bir Şey Mi / Yönetmen: Pelin 
Esmer / Yapımcı: Dilde Mahalli, Pelin 
Esmer
- Kör Gece / Yönetmen: Reis Çelik / 
Yapımcı: Anıl Çelik

Proje Geliştirme Ödülü 
- Beklenti / Yönetmen: Ali Özel / Yapımcı: 
Funda Ödemiş
- Çığ / Yönetmen: Erdem Tepegöz / 
Yapımcı: Erdem Tepegöz

- Esma’dan Sonra / Yönetmen: Mehmet 
Atan / Yapımcı: Ahmet Edebali
- Geride Kalanlar / Yönetmen: Mert 
Berdilek / Yapımcı: Tarık Tufan
- Kompleks / Yönetmen: Ali Aydın / 
Yapımcı: Ali Aydın
- Yönetmen Kurgusu / Yönetmen: Aydın 
Sayman / Yapımcı: Haydar Işık

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü
-DJ Ahmet (Kuzey Makedonya) / 
Yönetmen: Georgi M. Unkovski / 
Yapımcılar: Ivan Unkovski, Mehmet 
Bahadır Er
-Apathy / Kayıtsızlık (Fransa) / Yönetmen: 
Alexandros Avranas / Yapımcılar: 
Alejandro Arenas, Sezgi Üstün San
-It All Ends Here / Her Şey Burada Bitiyor 
(Hırvatistan) / Yönetmen: Rajko Grlic / 
Yapımcılar: Ivan Maloca, Mike Downey, 
Emir Külal Haznevi
-Sermon to the Fish / Balıklara Nasihat 
(Azerbaycan) / Yönetmen: Hilal Baydarov 
/ Yapımcılar: Carlos Reygadas, Emrah 
Kılıç

Neden 12 Punto ismi?
12 Punto hepimizin kullandığı yazı programlarındaki harf boyutunu anlatıyor. Genel 
olarak akademik olan ya da olmayan yazılar yazarken başta Word olmak üzere diğer yazı 
programlarında da yazı boyutu 12 punto olarak ayarlanır. Çünkü A4 boyutunda bir kâğıtta 
herkesin kolayca okuyabileceği boyutun 12 punto olduğuna dair bilimsel araştırmalar vardır.
Akademik kurullar da, makaleleri basacak dergiler de, yayınevleri de yazı boyutunu 12 
punto olarak tercih ederler. Senaryolarda da böyledir. Senaryolar 12 punto boyutunda 
yazılır. Bu fikirden yola çıkarak 2019 yılında TRT’nin başlattığı ve Türkiye’nin en 
büyük senaryo geliştirme platformuna 12 Punto ismi verildi.
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Jean Baudrillard simülasyon 
teorisinde der ki; “Klasik hatta 
sibernetik bir perspektiften 
bakıldığında teknoloji, vücudun 
bir uzantısıdır. İşlevsel açıdan 
insan organizmasının daha 

karmaşık hâle getirilmiş bir biçimi olan 
teknoloji, doğaya kafa tutmaya ve ona 
üstünlük taslayıp egemenliği altına almaya 
çalışmaktadır. Marx’tan McLuhan’a 
makineler ve dil yetisi aynı pragmatist bakış 
açısı doğrultusunda, insan vücudunun 
organik bir parçası olmakla yükümlü ideal 
doğal (mekanik anlamda) aracılar / araçlar, 
uzantılar ve medya - medyatörler olarak 
değerlendirilmişlerdir. Bu ‘rasyonel’ bakış 
açısı doğrultusunda vücut bir araçtır.” 
Bir bilim kurgu - aksiyon klasiği olan 
Matrix filminde görünen ve filme ilham 

veren kitaplardan biri de Fransız felsefeci 
Jean Baudrillard’a ait “Simülakrlar ve 
Simülasyon” kitabıdır. Yazarın yukarıdaki 
alıntıda da söylediği gibi teknoloji, doğaya ve 
yaratılmışlara kafa tuttukça, bilhassa internet 
çağıyla birlikte, neyin gerçek neyin az gerçek 
ya da gerçek olmadığına dair algılarımız 
da değişime uğradı. Fiziksel açıdan 
algılayabildiğimiz dünyanın yanına sanal 
olarak yenileri eklendi, eklenmeye devam 
ediyor. Bu ortamlara cihazlar vasıtasıyla 
bağlansak da bir şekilde bilincimizle ve 
aklımızla orada da var oluyoruz.
Bu yeni “alternatif” gerçekliklerin; farklı 
dünyaların en sonuncusu ise uzun süredir 
haberdar olduğumuz metaverse. Bu kavram 
ilk kez 1992 yılında basılmış Snow Crash 
(Türkiye’de Parazit ismiyle çevrildi) kitabında 
geçmiş. Kitap, bir yemek kuryesinin sanal 

dünyada başından geçen şeylerin, fiziksel 
dünyada da sonuçları olduğunu keşfetmesini 
ve sonrasını anlatıyor. Mesela sanal dünyada 
kafasını vuran birinin, gerçek dünyada 
kafası kanıyor. İşte kitaptaki bu dünyanın adı 
Metaverse’tü. 
Metaverse’e şu anda çılgınca bir yatırım 
yapılıyor. Google, Nvidia, Facebook ve 
Microsoft’un başını çektiği metaverse, ilk 
bakışta sanal gerçeklik (virtual reality VR) 
teknolojisiyle dâhil olabildiğimiz sanal bir 
dünya olarak görülse de hâlâ tam bir tanımı 
yok. Çünkü büyümeye ve değişmeye 
devam ediyor. Bir yayın kurumu olan TRT’yi 
ilgilendiren çok önemli bir özelliği daha var: 
metaverse bir anlamda da klasik medyaya 
alternatif, yeni bir platform. Tarihi boyunca 
medyadaki her platformda, televizyonda, 
radyoda, dijitalde ve basılı mecralarda söz 

TRT Metaverse
Medyada yeni bir boyut
TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu’nda TRT’nin yeni metaverse projesinin 
temelleri atıldı.

Öztürk Miraç SARAL / ozturkmirac.saral@trt.net.trTRT’DEN
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sahibi olan TRT de bu yeni ortamda yerini 
almaya hazırlanıyor. Geleceğin dünyası için 
hazırlıklarını sürdüren Kurum, geçtiğimiz 
günlerde sektörün önemli isimlerini 
İstanbul’da bir araya getirdi. TRT tarafından 
gerçekleştirilen “TRT Uluslararası Metaverse 
ve Yayıncılık Forumu”, yerli ve yabancı 
teknoloji uzmanlarını tartışma masasına 
oturttu. Yayıncılık sektörünün geleceğinin 
tartışıldığı foruma Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TRT 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, 
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid 
Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı 
Muhammed Ziyad Varol, TRT yönetimi, 
alanında uzman konuklar ve çok sayıda 
izleyici katıldı.

Dijital Türkiye, güçlü Türkiye
TRT’nin metaverse projesi ve stratejisinin 
sunulduğu, UNİQ İstanbul’da gerçekleşen 
etkinliğe dünyanın her tarafından 
metaverse ile ilgili uzmanların yanında 
gençler, öğrenciler ve finans gibi değişik 
sektörlerden konuklar katıldı. Forumun açılış 
konuşmalarını ise TRT Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve İletişim Başkanı 
Prof. Dr. Fahrettin Altun gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasına dijitalleşmenin getirdiği 
fırsatlara ve dönüşümlere değinerek 
başlayan Genel Müdür Sobacı, Küresel 
İnovasyon Endeksi’nde Türkiye’nin ilk 
50’de yer aldığını hatırlattı. Bununla birlikte 
Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi kapsamında dijital dünya için de 
hazır olmasının gerekliliğine dikkati çekti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ilan ettiği dijital seferberliğin ışığında TRT’nin 
metaverse dünyasında yer almasının 
kurumun bugüne kadar dijital yayıncılık 
alanındaki en büyük çalışması olacağına 
vurgu yaptı.
Metaverse’ün 2030 yılına kadar 13 trilyon 
dolarlık bir pazara ulaşacağını, 2080 yılına 

kadar ise dünyadaki en büyük teknoloji 
pazarı hâline geleceğini ve dünyanın 
yayın, yapım, eğitim, çalışma modellerini 

kökten dönüştüreceğini söyleyen Sobacı, 
konuşmasına TRT’nin yayıncılık alanındaki 
gelişmeleri daima en önde takip ettiğini 

Metaverse’ün 2030 yılına 
kadar 13 trilyon dolarlık 
bir pazara ulaşması, 2080 
yılına kadar ise dünyadaki 
en büyük teknoloji pazarı 
hâline gelmesi ve dünyanın 
yayın, yapım, eğitim, 
çalışma modellerini kökten 
dönüştürmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun forumdaki konuşmasında kamu platformlarının da 
metaverse ile uyumlu hâle getirileceğini belirtti

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Metaverse projesinin çok güçlü bir altyapıyla 
hizmete gireceğinin müjdesini verdi

Alanının uzmanları Can Yurdakul, Sara El Jamal, Begüm Aydınoğlu ve Faisal U-K, Metaverse’ü Dizayn Etme 
panelinde söz aldılar
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belirterek devam etti: “TRT’nin metaverse 
ortamında ön sıralardaki yerini alması ve bu 
mecrada en güçlü yayın kuruluşlarından biri 
olması amacıyla, Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen metaverse dizayn ve teknoloji 
şirketleri ile iş birliği gerçekleştirerek tasarım 
ve teknolojik altyapı çalışmalarına başladık.”
Genel Müdür Sobacı, TRT ve yayıncılık 
için çok mühim bir çağa, yepyeni bir dönüm 

noktasına şahitlik ettiğimizin altını çizerek, 
bu silsilede başrolü metaverseün alacağını 
sözlerine ekledi: “Görülen o ki bireyleri, 
toplumları, devletleri, politikaları ve bütün 
bir dünyayı kasıp kavuran bu değişim ve 
dönüşüm silsilesinde başrolü önümüzdeki 
dönemde Web 3.0 ve Blockchain üzerine 
inşa edilen metaverse alacaktır. Üç boyutlu 
ve uçtan uca tasarımsal - deneyimsel 
yapısıyla bir nevi internetin halefi olacak 
metaverse insanların, nesnelerin, hayallerin 
dijital temsilciler aracılığıyla yaşayacağı 
yer olarak tanımlanıyor.” Sobacı, TRT’nin 
metaverse serüveninde ülkemizin ve 
dünyanın önde gelen dizayn - teknoloji 
şirketleriyle iş birliği gerçekleştirerek, çok 
güçlü bir altyapıyla vatandaşlarımızın 
karşısına çıkacağının müjdesini verdi.
TRT Metaverse’ün yayıncılığı çok boyutlu bir 

deneyime çevireceğini söyleyen Sobacı, her 
gelişmenin sadece faydalı olamayacağına, 
negatif tarafları da barındırabileceğine 
dikkati çekti: “Elbette bu yeni dünyada 
her şey güllük gülistanlık olmayacak. Bu 
salondan dışarıya adım attığımızda her 
ne ile karşılaşabiliyorsak, başımıza neler 
gelebiliyorsa; bu yeni dünyada da aynı 
şeyler karşımıza çıkacaktır. Artırılmış 
ve karma gerçeklik teknolojileriyle fiziki 
varlığımızın ve hayatımızın bir uzantısı, 
tatma ve koklama duyularına varıncaya 
kadar hemen her türlü insani eyleme imkân 
verecek şekilde tasarlanmakta olan bir 
dünyadan bahsediyoruz. Bu, şu an için aşina 
olmamız zor bir çerçeve gibi görünüyor. 
Ancak, tüm bu tartışmalar akıp giderken, 
teknoloji beklemiyor ve yoluna devam ediyor. 
Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler; 

Forumdan sonra katılımcılar ve panelistlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi

TRT Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Zahid Sobacı, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ilan 
ettiği dijital seferberliğinin 
ışığında TRT’nin metaverse 
dünyasında yer almasının 
kurumun bugüne kadar 
dijital yayıncılık alanındaki en 
büyük çalışması olacağına 
vurgu yaptı.

Foruma gençlerin ilgisi yoğundu
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diğer iletişim teknolojilerini yayın ve yapım 
alanında kullanırken belirlediğimiz vizyonu, 
insanlığın ve toplumların yararını önceleyen 
prensibi meta-dünyada da uygulayacağız. 
‘TRT hem bellektir hem gelecek’ mottomuza 
yakışır bir biçimde metaverse’te de geleceği 
bugünden tasarlayacak, yayıncılığın, 
bilginin, hikâyeciliğin kurallarını yine, yeniden 
oluşturacağız.”

“Ayağımız dünyada, gözümüz 
uzayda”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. 
Dr. Fahrettin Altun da bu önemli buluşmada 
metaverse mecrasının medya alanını yeniden 
şekillendireceğini belirtti. Metaverse türü 
ortamların, bizim de yazımızda anlattığımız 
gibi felsefi önemli sorulara yol açabileceğini 
söyleyen Altun, “Bugün metaverse, 
gerçeğin yutulduğu, gerçeğin yitirildiği 
bir evren midir?” sorusunu dillendirerek, 
bazı önemli tartışmaları gündeme getirdi: 
“Metaverse’le birlikte her türden biyolojik, 
psikolojik ve metrik verinin ticarileştirilmesi, 
bir yandan insanın metalaştırılması sorununu 
beraberinde getirirken, öte yandan fikirlerin 
hakikati temsil etme imkânını bütünüyle 
ortadan kaldırmakta mıdır? Metaverse eğer 
bir simülasyon evreni ise o takdirde gerçek 
ve imge arasında bir sınırdan söz edebilecek 
miyiz?”
Türkiye’nin teknolojik alanda son yıllarda 
yaptığı yatırımları ve almaya başladığı 
karşılıklara değinen Fahrettin Altun, internetin 
geniş alanlara yayılmasının herkese fayda 
getirdiğini ancak internetin “iyi - kötü - çirkin” 
tüm aktörleriyle de büyümesinin risklerine 
değindi: “İnsan beynini sanal dünyaya 
bağlama fikri, ilk etapta eğlence, konfor 
ve maddi kazanç uğruna sorun edilmiyor 
olabilir. Ancak bunun ‘dijital sömürgecilik’, 
‘dijital kuşatma’, ‘dijital faşizm’ dâhil mevcut 
birçok sorunu büyüteceği yadsınamaz 
bir gerçektir. Simülasyon endüstrisinin 

büyümesiyle artan tüm bu 
endişelerimize, bu dönüşümü 
tasarlama iddiasında olan 
büyük teknoloji şirketlerinin 
kendilerini artık birer yayıncı 
olarak konumlandırması 
da eklenebilir. Dolayısıyla 
önümüzdeki dönemde de 
dijitalleşme ve teknolojinin 
sunduğu imkânlar kadar 
oluşturduğu tehdit ve 
tehlikelere karşı da hazırlıklı 
ve teyakkuzda olmamız 
gerekiyor.”
Metaverse’ün insanların 
yaşantısını, iş yapma 

tarzını ve dünyaya dair algılarını tamamen 
dönüştürecek gibi göründüğünü vurgulayan 
Fahrettin Altun, Türk şirketlerinin metaverse 
alanında da hızlı adımlar atmasını ve küresel 
liderlikte öne çıkmalarını temenni ettiklerini; 
bunun için her türlü desteğin verileceğini ifade 
etti. 
Konuşmasını “gelecek onu tasarlayana 
aittir” şiarına değinerek tamamlayan 
İletişim Başkanı Altun, teknoloji dünyasını 
heyecanlandıracak bir de gelişme paylaştı: 
“Devlet - millet iletişiminin kalbinin attığı 
CİMER ile iletişimde söylem birliğinin 
merkezi araçlarından Devlet Enformasyon 
Sistemimizin yanına, yeni projeleri ekliyoruz. 
Çalışmalarını tamamladığımız Stratejik 
İletişim Yönetim Platformu ve dünyanın 
ilk kamu içerik platformu olan icerik.gov.
tr’nin beta sürümleri hazır. Önümüzdeki 
dönemde bu iki yeni projemizi metaverse ile 
uyumlulaştıracağız.

Forum’da konuşulanlar
Forum’un tanıtım bülteninde ifade ettiği gibi 
insanlık tarihinin başlangıcından bugüne 
kadar birbirimize ulaşma uğraşımız, 
metaverse ile birlikte mekânsız ve hatta 
zamansız bir niteliğe bürünecek. TRT 
de bu dünyanın içindeki yerini alacak. 
Metaverse’ün detayları ve TRT’nin henüz 
başlattığı dâhil olma süreci ise gün boyunca 
gerçekleşen etkinliklerde konuşuldu, tartışıldı 
ve masaya yatırıldı. Forumda, Türk ve 
yabancı katılımcıların yer aldığı “Metaverse’ü 
Dizayn Etmek”, “İnsanlık 2.0: Sırada Ne Var? 
‘Metaverse’ Bize Ne Vadediyor? İnsanlığı 
Ne Bekliyor?”, “’Metaverse’te Oyunlar ve 
Start-up’lar İçin Fırsatlar”, “’Metaverse’te 
Medya, Sanat, Moda ve Eğitim” konulu 
paneller düzenlendi. Metaverse’ün oyunlar, 
start-uplar, medya ve eğitim gibi alanlarda 
neler vaat ettiği tartışıldı. “Metaverse’ü Dizayn 

Etmek” oturumunda söz alan dünyanın 
ilk metaverse mimari şirketlerinden biri 
olan ILLUSORR’un kurucu ortaklarından 
Begüm Aydınoğlu, TRT Metaverse’ün 
yeni yayıncılığın Türkiye’de standartlarını 
yeniden belirleyeceğini ifade ederek, haber 
bültenlerinin tek boyutlu değil, gerekirse 
o ortamın içinde de yer alabileceğiniz 
deneyimlere dönüşebileceğinden örnek verdi. 
Diğer bir konuşmacı Faisal ise metaversete 
yer alacak ilk medya kuruluşu olmanın, 
30 yıl önce ilk internet sitesi açan medya 
kuruluşu olmakla eşdeğer olduğunu söyledi. 
Metaversete olmayı “kontrol edebildiğiniz” 
bir dünyada olmaya benzeten metaverse 
uzmanı, TRT’nin projesini heyecan verici 
bulduğunu ifade etti. ILLUSORR’un CEO’su 
Sara Jamal da metaversün kullanıcılarına 
kötü niyetli taraflardan koruma sağlamak 
için düzenlenmesi gerektiği konusunda 
uyardı. Kullanıcılara kendilerini korumaları 
için gizlilik ve güvenlik seçenekleri sunmanın 
yanı sıra, şirketlerin metaverse varlıklarını 
kitlelere ulaştırmadan önce hedef kitlelerini 
tanımlamaları gerektiğini de söyledi.
Bir kullanıcının şu anda metaverse ortamına 
dâhil olabilmesi için basitçe bir bilgisayara, 
bir kripto cüzdanına, bir dijital avatara ve bu 
platformların keyfini çıkartabileceğiniz VR 
gözlüklere ihtiyacınız var. Çünkü metaverse 
denilen platform, pek çok farklı platformdan 
oluşan bir yer. Siz, “reklam olmasın” diye 
ismini veremediğimiz bu platformlara, 
bu ekipmanlarla gireceksiniz. Şu anda, 
metaverse dair her şey henüz çok yeni, 
biraz da anlaşılmaz. Gün geçtikçe teknolojisi 
basitleşecek, ucuzlaşacak, erişebilir bir 
hâle gelecek. İşte TRT Metaverse, o gün 
geldiğinde yerini çoktan almış olacak.

İletişim Başkanı Prof. Dr. 
Fahrettin Altun, teknoloji 
dünyasını heyecanlandıracak 
bir gelişme paylaştı: 
Çalışmalarını tamamladığımız 
Stratejik İletişim Yönetim 
Platformu ve dünyanın 
ilk kamu içerik platformu 
olan icerik.gov.tr’nin beta 
sürümleri hazır. Önümüzdeki 
dönemde bu iki yeni 
projemizi metaverse ile 
uyumlulaştıracağız.
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TRT’DEN Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimi 
yapılan ve izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan “Hüzün Üçgeni”, sonrasında 
aldığı Altın Palmiye ile TRT ortak yapımlarının başarılarına bir yenisini ekledi.

TRT ortak yapımına 
Altın Palmiye 

Hüzün Üçgeni… Bu iki kelime 
geçtiğimiz ay hepimize büyük 
gurur yaşatan bir başarı 
öyküsünün, Altın Palmiye alan 
filmin adı. İsveçli yönetmen 
Ruben Östlund’un TRT ortak 

yapımı filmi “Hüzün Üçgeni” (Triangle of 
Sadness) bu yıl 75’ incisi düzenlenen sinema 
dünyasının “altın”lı festivallerinden Cannes’de 
büyük ödülün sahibi oldu. Sinemanın en 
prestijli etkinliklerinden biri olan festivalin ilk 
günlerinde dünya prömiyerini gerçekleştiren 
film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından 
dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. 

Bol altın palmiyeli yönetmen
Günümüzün önemli yönetmenlerinden Ruben 

Östlund, uluslararası başarılar kazandığı 
“Turist” ve “Kare” filmlerindeki perspektifini 
“Hüzün Üçgeni” filminde de sürdürdü. 
Altın Palmiye’ye hiç de yabancı olmayan 
yönetmen, önceki filmlerinde olduğu gibi 
bu filminde de insan doğasını hicvediyor. 
Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst 
orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt 
durumlar üzerine kuruyor. Tam adı Claes 
Olle Ruben Östlund olan başarılı yönetmen 
daha önce de belirttiğimiz gibi, aslında Altın 
Palmiye’yi ilk kez almıyor. Östlund 2017’de 
“The Square” (Meydan) filmiyle de Altın 
Palmiye ödülüne layık görülmüştü. 

Hiyerarşi tersine dönerse
Filmin konusu ise kısaca şöyle: “Hüzün 

Üçgeni”, modellik yapan genç çift Carl ve 
Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu 
süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından 
geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında 
Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin 
temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada 
mahsur kalır. “Hüzün Üçgeni”, hiyerarşinin 
aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların 
tersine döndüğü bir hiciv filmi. Film; Türkiye, 
İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, 
Yunanistan ortak yapımı.

Festivalin diğer ödülleri
“Hüzün Üçgeni”ne büyük ödülün verildiği 75. 
Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” 
ödülünü “Decision to Leave” filmiyle Chan 
Wook Park kazandı. İkincilik anlamına gelen 

“Hüzün Üçgeni” film ekibi Cannes’da
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Grand Prix’nin sahibi, Belçikalı yönetmen 
Lukas Dhont’un “Close” filmi ve Fransız 
yönetmen Claire Denis’in “Stars at Noon” filmi 
oldu. 
Koreli oyuncu Song Kang Ho, Japon 
yönetmen Hirokazu Kore-eda’ nın “Broker” 
adlı filmindeki performansıyla “En İyi Erkek 
Oyuncu” seçildi. “En İyi Kadın Oyuncu” 
ödülü ise İranlı yönetmen Ali Abbasi’nin “Holy 
Spider” filmindeki gazeteci rolüyle İranlı aktris 
Zar Amir Ebrahimi’ ye gitti.

Cannes günlüğü
Avrupa’da düzenlenen film festivalleri 
arasında ilk üçte yer alan festivalin en 
büyük ödülü Altın Palmiye. Bu ödül için her 
yıl ortalama 20 film yarışıyor. Cannes Film 
Festivali’nde çeşitli dallarda ödüller verilse de 
en başlıca ödüller şöyle sıralanıyor: Büyük 
Ödül, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, 
En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi 
Kısa Film ve Jüri Ödülü…
Sinema tarihçilerine göre, Cannes Film 
Festivali, varoluşunu bir anlamda Venedik 
Film Festivali’ne borçlu. Sinemanın mucidi 
Fransızlar olunca, en büyük film festivalinin de 
kendilerinin olmasını arzulamışlar bir anlamda. 
Aslında bunu başardıklarını söylemek de çok 
yanlış olmaz herhalde. 

Kırmızı halıda Türk izleri
Siz başlığa aldanmayın. Cannes ile 
özdeşleşmiş kırmızı halıda pek çok Türk 
sinema oyuncusu ya da yönetmeni yürümüş 
olsa da, biz ödüllü Türkleri kısaca hatırlatmak 
istiyoruz. Cannes Film Festivali’nde 
kazandığımız ilk büyük ödül “Yol” filmi ile 
olmuştu. 1982 yılında gerçekleştirilen 35. 
Festivalde Yılmaz Güney ve Şerif Gören 
imzası taşıyan “Yol” filmi, Costa Gavras’ın filmi 
“Kayıp” ile Altın Palmiye’yi paylaşmıştı. 
Bundan 21 yıl sonra, Nuri Bilge Ceylan, 56. 
Cannes Film Festivali’nde “Uzak” filmi ile 
Büyük Jüri Ödülü’nü alırken Güney’e atıfta 
bulunarak: “Bu ödülü 21 yıl önce burada Altın 
Palmiye ödülü alan ve Fransa’da yaşamını 
yitiren Yılmaz Güney’e ithaf ediyorum” 
diyecekti. Ancak bu ödül de Nuri Bilge 
Ceylan’ın son ödülü olmayacak ve 2011 
Cannes Film Festivali’nde “Bir Zamanlar 
Anadolu’da” filmiyle Büyük Jüri Ödülü’ne layık 
görülecekti. Ünlü yönetmenden bahsederken 
Ceylan’ın, 2009 Cannes Film Festivali’nde 
jüri üyesi olarak yer aldığını da notlarımıza 
ekleyelim.
2014 yılında 61. Cannes Film Festivali’nde, 
“Üç Maymun” isimli filmle En İyi Yönetmen 
ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan, aldığı 
ödül sonrası yaptığı unutulmaz konuşmada 

“Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel 
ülkeme armağan ediyorum’’  diyerek belki 
de aldığı ödül kadar değerli bir duyguyu da 
bizlere hediye edecekti. 
2007 yılında Cannes’da “En İyi Senaryo” 

dalında da Fatih Akın’ın filmi “Yaşamın 
Kıyısında”nın ödül aldığını hatırlatalım ve son 
olarak “Uzak” filmi ile “En İyi Erkek Oyuncu” 
ödülünü paylaşan Muzaffer Özdemir ve 
Mehmet Emin Toprak ile bu bölümü bitirelim. 

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Bu yılın Altın Palmiye’si Ruben Östlund’un ellerinde havaya yükseldi

TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” bir hiciv öyküsü

Sinema festivallerinde altınlı ödüller
Konu Altın Palmiye’den açılınca şöyle bir düşündük. Oscar heykelciğini ve Karlovy 
Varyy Film Festivali’nin kristal küresini saymazsak festivallerin çoğunda ilk ödülün adı 
“altın” ile birlikte anılıyor. Peki, bu ödüller gerçekten altın mı? Diğerlerini araştırma işini 
okuyucumuza bırakalım ve Altın Palmiye’nin 118 gram ağırlığında altından yapıldığını 
belirtelim. Ödül Cenevre’de bir saat firması tarafından özenle üretiliyor. Adında altın 
geçen diğer ödüllerden ilk aklımıza gelenleri ise sıralayıverdik: 
Altın Palmiye - Cannes Film Festivali
Altın Aslan - Venedik Film Festivali
Altın Ayı - Berlin Film Festivali
Altın İstiridye - San Sebastian Film Festivali
Altın Leopar - Locarno Film Festivali
Altın Portakal - Antalya Altın Portakal Film Festivali
Altın Koza - Adana Altınkoza Film Festivali 
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Mısırlıların MÖ 3000’li 
yıllarda yazıyı bulmasıyla 
başlayan serüven, her 
dönemin kendine has 
koşullarıyla şekillenerek 
günümüzde de devam 

ediyor. Taşlardan, kil tabletlere, ağaç 
harflerden modern matbaacılığa uzanan 
uzun soluklu bu yolculuğun her bir 
aşaması bir öncekinden daha hızlı ve 
daha geniş platformlara yayılma özelliği 
taşıyor. Teknolojik gelişmelerle daha 
çabuk, daha çeşitli ve daha yaygın hâle 
gelen habere ulaşma özgürlüğü bir taraftan 
amaca hizmet ederken diğer taraftan da 

güvenilirliğine gölge düşürüyor. Toplumu 
sağlıklı ve doğru bir şekilde bilgilendirmeyi 
amaç edinenler için; dönemin koşullarının 
getirdiği hız, tıklanma, sansasyon ya da 
reytingin haberdeki gerçekliğin önüne 
geçmesi bir problem olarak tüm zorluğuyla 
duruyor. İlk Türk matbaasının kurulduğu 
1727’den günümüze kadar uzanan 295 
yıllık basın tarihinin bu dönemecinde, 
basının gelişimi ve yapılması gerekenler 
bir sempozyumda ele alındı. 

Basında hakikat
Türkiye’de medyanın gelişimi ve 
basını güçlendirme çalışmalarının 

yanı sıra hakikat sonrası çağda Türk 
medyasının konumunun ele alındığı 
“Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek” 
sempozyumu, Türk basın tarihine yenilikçi 
bir bakış açısıyla bakıyor. 01- 02 Haziran 
tarihlerinde İletişim Başkanlığı Merkez 
Teşkilatı Binası Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen sempozyuma; Anadolu 
Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın 
İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı 
Edibe Sözen katıldı. Farklı panellerin 
gerçekleştiği sempozyum kapsamında 

Basın döneminden
medya çağına
 “Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek” sempozyumu ülkemizin basın tarihini 
yenilikçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Alanında uzman yetkililerin katıldığı sempozyumda 
“Osmanlı’dan Günümüze Türk Basını” konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Umay KARADAĞ / umay.karadag@trt.net.trTRT’DEN

“Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu”na Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Zahid Sobacı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen katıldı
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Türk basın tarihi geçmişi, bugünü, 
geleceğiyle ele alındı ve genel olarak 
hakikatin önemine vurgu yapıldı.  

Çok sesli, nitelikli ve hakkaniyetli 
bir medya 
Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun; 
“Hiç kuşkusuz, siyasetçilerin, medya 
mensuplarının, akademisyenlerin geçmişi 
ve bugünü doğru okuması, yorumlaması 
kritik önemdedir. Bu sempozyumun bu 
doğrultuda önemli bir çaba olduğunu 
düşünüyorum ve bundan sonra 
gerçekleştirilecek akademik çalışmalara 
katkı sunmasını temenni ediyorum.” 
sözleriyle sempozyumun önemine dikkat 
çekti.  Demokrasinin önemli sütunlarından 
birinin de özgür, güçlü, çok sesli, nitelikli 
ve hakkaniyetli bir medya olduğuna 
işaret eden Altun, demokratik ve hukuki 
değerlere sahip çıkan, mesleki ilkeler ve 
toplumsal sorumluluk idrakiyle çalışan, 
kişilik haklarına saygıyı esas alan bir 
basın camiasının, güçlü bir demokrasi için 
olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Basın tarihine ışık tutacak bir 
eser
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Yayınları tarafından çıkarılan yeni bir 
eserin tanıtımını da yapan Altun; 1924 
- 1927 yıllarını kapsayan ‘Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Künye 
Albümü’nün basın tarihine ışık tutacağına 
dikkat çekti. Basın tarihimizin çok özel 
bir dönemine ilişkin belgeleri içeren 
eserde; Cumhuriyet’in ilk yıllarında basın 
mensuplarına ilişkin kayıtlar, transkripsiyon 
ve tıpkıbasım hâlleriyle yer alıyor. Basın 
tarihimizin ilk kadın temsilcilerinden 
sayılabilecek Madam Hayganuş Mark ve 

Fevziye Abdürreşit Hanım gibi isimlere 
dair bilgilerin de yer aldığı albüm yaklaşık 
bir asır önceki çalışmalarıyla basın 
geleneğimize önemli katkılar sağlamış 
değerli meslek ustalarına saygının bir 
ifadesi olarak kamuoyunun beğenisine 
sunuluyor.

Dezenformasyonun tek kaynağı 
haber değil
Hakikat ötesi çağ olarak adlandırılan 
günümüzde medyanın tüm türlerinde 
dezenformasyona karşı yürütülen 
mücadeleyi ana başlıklardan biri olarak 
ele alan sempozyumda dezenformasyon 
ve algı yönetimi konularını değerlendiren 
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Zahid Sobacı ise, dezenformasyonun 
tek kaynağının haber olmadığını, kişisel 
ve kurumsal düzeyde üretilen içeriklerin, 

yapımların, dizilerin, belgesellerin, 
müzik parçalarının ve sinemanın 
bu dezenformasyonun bir parçası 
hâline geldiğini belirtti. Günümüzde 
dezenformasyon içeriğinde yoğun 
bir artışın yaşandığına dikkati çeken 
Sobacı, “İçerikte bir artış yaşandığında, 
o zaman insanların dezenformasyona 
maruz kalma sıklığı da artıyor. Konular 
çeşitleniyor; enerjiden sağlığa, eğitimden 
afete kadar birçok alanda yalan haberin 
dolaşıma sokulabildiğini görüyoruz.” 
dedi. Dezenformasyonun bu kadar 
yoğunlaşmasının sebebinin “sosyal medya” 
olduğuna işaret eden Sobacı, doğru ve 
teyitli bilginin önemli olduğunun altını çizdi.

Teyit hattı
1920’den bu yana kuruluş amacı 
doğrultusunda Türk halkını doğru 

İletişim Başkanlığınca 
düzenlenen “Türk Basın 
Tarihini Yeniden Düşünmek” 
sempozyumunda Osmanlı 
döneminden milli mücadele 
ve Cumhuriyetin ilk 
dönemlerine, çok partili 
dönemden bugüne, Türk 
basın tarihi farklı boyutlarıyla 
ele alındı.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından 
çıkarılan yeni bir eserin tanıtımını da yaptı

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, dezenformasyon ve algı yönetimi konularını değerlendirdi
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bilgilendirmek ve yurt dışından yapılan 
yayınlara karşı halk ve ulusu korumak 
amacında olan Anadolu Ajansı’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar 
Karagöz, ajansın kuruluş misyonunda 
ulusal ve uluslararası dezenformasyonla 
mücadele olduğunu vurguladı. Karagöz, 
ajans kapsamında hayata geçirdikleri 
projeden bahsederek; “Anadolu Ajansı 
olarak hakikatlere ve gerçeklere mesai 
harcanması gerektiğini düşünüyor ve 
bunun için yeni bir editörlük inşa ediyoruz. 

‘Teyit Hattı’ dediğimiz bu editörlükte 
alanında uzman editörler ve haberciler 
bir haberin hakikat olup olmadığını en 
kısa sürede teyit edecek.” sözleriyle 
toplumu sağlıklı ve doğru bir şekilde 
bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı. 

Çocuklar, bilinçli medya 
tüketicisi olmalı
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen’in 
Cumhuriyet dönemi basın tarihini 

anlatmasının ardından söz alan Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir 
Şahin ise bir yanlışın doğrudan daha 
hızlı yayıldığını vurgulayarak özellikle 
sosyal medyanın öğrenilmesini, bu alanı 
bilen ebeveyn ve çocukların yetişmesini 
arzu ettiklerini dile getirdi. Çocukların 
yeni medya, dijital medya ve medya 
okuryazarlıklarını öğrenerek, bilinçli medya 
tüketicileri olmalarını sağlamanın RTÜK’ün 
görevleri arasında bulunduğunu hatırlatan 
Şahin, bu anlamda hem yurt içerisinde 
hem yurt dışında çalışmalar yaptıklarını da 
sözlerine ekledi.

Sempozyum, yeni küresel sistem içinde gelişen yeni medya düzeninde Türk basınında yapılması gerekenleri 
masaya yatırdı

Atatürk’ün “Gerçekleri 
milletin kulağına ve 
vicdanına gereği gibi 
ulaştırmakta basının görevi 
çok önemlidir.” sözü o 
gün olduğu kadar bugün 
de geçerliliğini koruyor ve 
gelecekte de korumaya 
devam edecek. Tarihe not 
düşmek mi, yeniden yazmak 
mı?  
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Türk basın tarihi 
kilometre taşları
*İlk Türk basımevi, 
İbrahim Müteferrika 
ve Said Efendi 
tarafından 14 - 16 
Aralık 1727 tarihinde 
“Darü’ttıbaatü’l 

Amire” adıyla kurulur. 
*İbrahim Müteferrika Matbaası’nın ilk kitabı olan Vankulu Lügati 
31 Ocak 1729’da yayımlanır. 
*Türkiye’deki ilk gazete Fransızlar tarafından 1795 yılında 
çıkarılan “Bulletin des Nouvelles” (Haberler Bülteni) adlı 
gazetedir.
*Osmanlı ülkesinde yayımlanan ilk Türkçe - Arapça gazete, Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 20 Kasım 1828’de 
Kahire’de çıkarılan Vakayi-i Mısriye gazetesidir. 
*Bugünkü Türkiye sınırları içinde ilk Türkçe gazete, 11 Kasım 
1831’de yayımlanan Takvim-i Vakayi’dir. TBMM tarafından 
1920 yılında yayımlanan Ceride-i Resmîye gazetesi, Takvim-i 
Vakayi’nin Resmî Gazete niteliğinin devamıdır. Bu gazete 1922 
yılında Resmî Ceride adını alır. 1928’de ise TBMM tarafından 
Resmî Gazete’ye dönüştürülür. 
*Ceride-i Havadis, ülkemizde özel sermaye ile çıkarılan ilk 
Türkçe gazetedir.
*21 Ekim 1860 tarihinde Tercüman-ı Ahval’in yayımlanması hem 
gazetecilik hem de edebiyat ve kültür tarihimizin dönüm noktası 
kabul edilir. 
*27 Haziran 1862 yılında yayımlanan Tasvir-i Efkâr Gazetesinde 
millet kavramı ilk kez Şinasi tarafından kullanılır. 
*1876 yılında Sabah Gazetesi yayımlanır.
*5 Temmuz 1894’te yayımlanan İkdam Gazetesi, dönemin en 
önemli yayın organlarındandır. Türkçülük akımına öncülük eder. 
Türkiye’ye ilk rotatifi getiren gazetedir.
*1891 yılında yayımlanan Servet-i Fünun dönemin en önemli 
dergisidir.
*24 Temmuz 1908 “Basın Bayramı” olarak kabul edilir.
*1911 yılında Osmanlı Milli Telgraf Ajansı kurulur.

Milli mücadele dönemi
*1910’lu yıllarda kendi gazetelerini kurarak seslerini duyuran 
gazeteciler, Cumhuriyet döneminin yaklaşık 1960’lara kadar 
olan kesitine imzalarını atan önemli bir kuşağın temsilcileridir. 
Kurtuluş mücadelesi başlayınca, Ankara’daki milli güçleri 
destekleyenler de yine bu gazeteciler olur. 
*1917 yılında Vakit , 1918 yılında Akşam , 1919 yılında İleri adlı 
gazeteler yayımlanır.
*Hukuk-u Beşer, İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye, Öğüt 
gazeteleri de Anadolu’da milli mücadeleye öncülük eder.
*Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920’de Ankara’da Atatürk’ün kararıyla 
kurulur. Ajansın adını da Atatürk koyar. Ajansın temel iki görevi 
vardır: Kuvay-i Milliye’nin temel amacını dışarıya tanıtarak 
haklılığını ispat etmek ve halkı sürekli olarak aydınlatmaktır. 
*8 Mayıs 1924’te Cumhuriyet Gazetesi kurulur
*4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ile 

İstanbul ve Anadolu’da değişik görüşlerdeki muhalif gazete ve 
dergiler kapatılır. 
*1 Aralık 1928 tarihinde gazeteler baştan aşağı Latin harfleriyle 
yayımlanır.
*1931 yılında Matbuat Kanunu (Basın Yasası) kabul edilir.
*1933 yılında Matbuat Umum Müdürlüğü kurulur. Basın 
üzerindeki denetim artar. 
*Atatürk’ün 1920 yılının ilk günlerinde Ankara’da kurduğu 
Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, 1934’te Ulus adını alır.
*İş Bankası tarafından 1935 yılında Tan kurulur.
*Son Posta o yılların en uzun ömürlü gazetelerindendir.
* Dönemin en önemli düşünce dergilerinden biri Kadro dergisidir.
*Varlık, Yeni Adam, Fikir Hareketleri, Ülkü, dönemin diğer önemli 
fikir ve sanat dergileridir.
*Dönemin ünlü mizah dergisi Akbaba’dır. 
*Yedigün, Türkiye’nin en çok satan dergilerinden biri olur.

İkinci Dünya Savaşı yılları 
*1 Mayıs 1948’de yayın hayatına giren Hürriyet gazetesi, 
Babıâli’de çığır açan bir gazete olur. Farklı bir yön çizerek 
kitle gazetesi niteliği kazanır. Türk basınında Kıbrıs sorununu 
gündeme getiren ilk gazetedir. Klişeyle renkli karikatür basımı 
Hürriyet’in Türk basınına getirdiği yeniliklerden biridir.
*3 Mayıs 1950’de Milliyet yayımlanır.
*Tercüman 26 Mayıs 1955’te yayımlanır. Yeni İstanbul’dan sonra 
Babıâli dışında çıkan ikinci gazetedir.
*1955 yılında yayımlanmaya başlayan Yeni Sabah, tiraj 
bakımından Hürriyet’ten sonra Türkiye’nin ikinci gazetesi 
durumundadır.
*Marko Paşa Türk basın tarihine en yüksek tirajlı yayınlardan biri 
olarak kaydedilen mizah dergisidir.
*1950 yılında Türk Haberler Ajansı (THA) kurulur. Cumhuriyet 
Dönemi’nin ilk özel haber ajansıdır.
*15 Temmuz 1950’de yeni Basın Kanunu kabul edilir. 
*2 Ocak 1961’de Basın İlan Kurumu kurulur.

12 Mart ve 12 Eylül dönemleri
*Türk basınına ilk kez 1964 yılında Yeni Gazeteyle giren ofset 
teknolojisi yaygınlaşır. 
*1970’lere girerken ofsetle yayımlanan Günaydın, bulvar 
gazetesi olarak dikkat çeker.
*1970’lerin başında Türkiye’nin en büyük gazeteleri olan 
Hürriyet, Tercüman ve Milliyet ofsete geçer. 
*12 Mart döneminde Ankara’da bağımsız haber ajansı ANKA 
kurulur.

Basının medyaya dönüşme süreci 
Geleneksel basın semtinin Cağaloğlu’ndan kent dışında 
taşınması, ticari radyo ve televizyonların kuruluş tarihi, basın 
döneminden medya çağına geçişin kilometre taşı olarak kabul 
edilir. 1980 sonrası başlayan dönüşümle artık temel amaç 
kamuoyunu bilgilendirmek değil, daha fazla kâr etmek olur. Ticari 
radyo ve televizyonların kurulmasıyla basın döneminden medya 
çağına geçiş sağlanır. 
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TRT’DEN Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

TRT Türk, memleketlerinden uzakta yaşayan vatandaşlarımıza “Siz neredeyseniz, biz 
oradayız” düşüncesiyle yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyor. 

Gurbeti yakın etmek için

Gurbet; daha ilk duyuşta 
iç sızlatan, yürek burkan 
bir kelime. Yan yana 
dizilmiş altı harfle, 
evinden, yuvasından, 
vatanından uzak kalmayı; 

her anı özlemle, kavuşma hissiyatıyla 
geçen bir ömrü özetliyor. Uzakları yakın 
kılmaya, cismen olamasa da hislerle 
vatana yaklaşmaya, yuvaya dönmek için 
ne gerekiyorsa oldurmaya gayret eden 
TRT; radyo, televizyon ya da yeni medya 
gibi pek çok kanaldan gurbette yaşayan 
vatandaşlarımıza yarenlik ediyor. TRT Türk 
de “Siz neredeyseniz, biz oradayız” sloganı 
ile memleketlerinden uzakta yaşayan 
vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını 
hissettirmeye çalışıyor. 
Nisan ayında yeni yayın dönemine 
başlayan TRT Türk, birbirinden keyifli 

yapımlarla, özgün ve özel içeriklerle 
ekranlarını donatmaya devam ediyor. 
Biz de, çeşitli ülkelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın kültürümüz ve dilimizle 
sağlam köprüler kurmasına aracılık eden 
TRT Türk’ün bu dönem ekranlara gelen 
yeni programlarından bazılarını sizlerle 
paylaşmak istiyoruz: 

Berlin Çekirdekçisi
Berlin Çekirdekçisi, “Çok Kısa Dizi” 
sloganıyla TRT Türk ekranlarında izleyicisi 
ile buluşuyor. TRT’nin Türk diasporasına 
yönelik hazırladığı ilk içeriklerden biri olan 
“Berlin Çekirdekçisi”, 16 Mayıs Pazartesi 
günü TRT Türk ekranında başladı.
Hafta içi her gün yayınlanan ve 
yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı dizinin 
senaryosunu İdris Meydi, Volkan Yaveroğlu 
ve Mustafa Eray Kaman yazdı.

Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Burak Alkaş, 
Orçun Kaptan, Selin Köseoğlu ve Emin 
Oğuz’un önemli rolleri üstlendikleri dizide, 
Almanya’da yaşayan Türklerin gündelik 
hayatları ve kimi zaman komik, kimi zaman 
da duygusal hikâyelerine tanıklık ediyoruz.
Dizinin her bölümünde çekirdekçinin 
sahibi, garson ve sıkça gördüğümüz 
müdavimler ile farklı bir konu işleniyor. 
Sıcak, samimi ve mizahi bir vaadi olan dizi, 
her yaştan insanı ekrana çekecek özgün 
bir yapım. Eğer bu çekime siz de kapılmak 
isterseniz sizleri hafta içi her gün Türkiye 
saati ile 20.45’de TRT Türk ekranına 
bekliyoruz. 

Rafet El Roman ile Her Şey 
Yolunda
Rafet El Roman’ın ünlü konuklarını 
şehrin belli bir noktasından arabasına 

Kimi zaman komik, kimi zaman duygusal 
hikâyelerle müdavimi olunacak bir dizi
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aldığı ve Avrupa sokaklarında dolaşarak 
sohbet ettikleri “Rafet El Roman ile Her 
Şey Yolunda” programında konukların 
yaşamlarından kesitler, Avrupalı Türklerin 
hayatlarıyla ilgili ilginç ve güncel konular 
ele alınıyor. Rafet El Roman her cumartesi 
saat 20.00’de 35 dakikalık keyifli bir 
yolculuğu garanti ediyor. 

Oğlan Bizim Kız Bizim
Şoray Uzun’un eğlenceli sunumu ile 
gerçekleşen “Oğlan Bizim Kız Bizim”, 
Türklerle evli yabancı damat ve gelinlerin, 
stüdyo ortamında eşleriyle birlikte bir 
aile olmanın renkli detaylarını anlattıkları 
eğlenceli bir “talk show” programı.
Oğlan Bizim Kız Bizim, kültürler arasındaki 
etkileşimin oluşturduğu ilginçliği hoşgörü 
ve uyum çerçevesinde keyifli bir sohbetle 
ekranlara getirmeyi amaçlıyor. Program 
her pazar, Türkiye saati ile 20.00’de, 70 
dakika boyunca izlenebilir. 

Güzel Türkçem
Ferman Akgül’ün sunumuyla gerçekleşen 
“Güzel Türkçem”, atasözlerimizi açıklayan, 
kültürel ögelerimizi ekrana taşıyan yaklaşık 
10’ar dakikalık bölümlerden oluşan 
müzikli ve çocuklara yönelik bir program. 
Avrupa’da yaşayan çocukların dil gelişimini 
desteklemeyi amaçlayan program, kültürel 
kodlarımızı aktarmaya da yardımcı oluyor. 

Balkan Saati
Balkan coğrafyasındaki önemli etkinlikleri, 
Türk dostu insanları ve hikâyelerini ekrana 
taşıyacak dostluk köprülerini koruyan 
“Balkan Saati”, Balkanlarda yaşayan 
soydaşlarımıza yer veren, samimi ve 
içten bir magazin aktüel program. Her 
cumartesi Türkiye saati ile 12.00’de ekrana 
gelen “Balkan Saati”, 30 dakika boyunca 
izleyicilerle birlikte oluyor ve programı Salih 
Yüzgenç sunuyor.

Aklıselim
Muhammet Burak Yayla’nın sunumu ve 
uzman konukların katılımıyla gerçekleşen 
“Aklıselim” programında, modern hayatın 
içindeki sosyal, kültürel pek çok konunun, 
İslam’ın bakış açısı doğrultusunda 
yorumlanması amaçlanıyor. Program, 
farklı coğrafyalarda, gurbette yaşayan 
birçok vatandaşımıza, doyurucu bir sohbet 
eşliğinde yepyeni ufuklar açabilmeyi 
hedefliyor. Her perşembe Türkiye saati ile 
22.30’da ekrana gelen program 80 dakika 
sürüyor. 

Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Bu yolculuğu kaçırmak istemeyenler TRT Türk ekranlarında buluşuyor 

Ferman Akgül ile Türkçe’mizin incelikleri bu programda

Bu yolculuğu kaçırmak istemeyenler TRT Türk ekranlarında buluşuyor 

Aklıselim gurbette yaşayan vatandaşlarımıza, doyurucu bir sohbet eşliğinde yepyeni ufuklar açabilmeyi 
hedefliyor
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Umay KARADAĞ umay.karadag@trt.net.trTRT’DEN

Türk İşaret Dili Bayramı 
kutlu olsun
Tarihin her döneminde işitme engelli bireyler, iletişim kurabilmek için birbirinden farklı işaret 
dili geliştirdiler. Türk Cumhuriyetlerindeki işitme engellilerin kullandığı dil olan Türk İşaret 
Dili ülkemize has özelliklerle biçimlenerek ve zenginleşerek şimdiki hâlini aldı. Türk İşaret Dili 
Bayramı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 
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Beyni ve bedeniyle bütün, 
gören ve duyan insanlar 
için tasarlanmış bir dünyada 
yaşıyoruz. Hep birlikte, 
herhangi bir engel ya da 
farklılığımızla… Ne kadar zor 

olduğunu hiç düşündünüz mü? Anlamak 
ve anlaşmak için aynı enstrümanlara 
sahip olmadan ama aynı ihtiyacı duyarak 
yaşamaya çalışmak... Dünya Sağlık 
Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde 
466 milyon işitme engelli yaşıyor. Türkiye’de 

ise bu sayı 3 milyonu buluyor. Peki, her 
insanın sahip olması gereken eğitim, sağlık, 
hukuk, kültür alanındaki haklara sahipler 
mi? Sosyal ve kültürel hayata katılmak 
hepimiz için bir hak. Daha onurlu ve 
insanca yaşamanın bir gereği. Engellilerin 
temel hak ve özgürlüklerden faydalanması 
ve toplumsal hayata diğer bireylerle 
eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarını 
sağlamak için hepimize sorumluluktan 
bir pay düşüyor. Türk İşaret Dili Bayramı 
da böylesi bir farkındalığın tanınması ve 

yaygınlaşması için 2007 yılından itibaren 
kutlanan bir gün. Türkiye’de ilk defa Türk 
Dil Kurumu’nun 2007 yılında düzenlemiş 
olduğu “Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı” 
ile 7 Haziran tarihi Türk İşaret Dili Bayramı 
olarak ilan edildi. 

Türk işaret dilinin kökeni
Kaynaklarda en eski dönemlerden bu 
yana Türk işaret dilinin varlığı ile ilgili sınırlı 
bilgiler bulunuyor. Türk işaret dili tarihinin 
Osmanlı Sarayı’nda başladığı pek çok 

Umay KARADAĞ umay.karadag@trt.net.tr

Anlamak ve anlaşmak için 
aynı enstrümanlara sahip 
olmadan ama aynı ihtiyacı 
duyarak var olmaya çalışan 
birçok insan var çevremizde. 
Bu farkındalığı geliştirmek ve 
farklılıklarımızı daha görünür 
kılmak için 2007 yılından bu 
yana 7 Haziran günü Türk 
İşaret Dili Bayramı olarak 
kutlanıyor. Brezilya’da düzenlen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) Erkek Hentbol Milli 

Takımı ile Kadın Basketbol Milli Takımı maçlarını kazanan sporcularımız

Osmanlı döneminde sağır ve dilsiz 
okulu öğrencileri
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kaynak tarafından doğrulanmış bir gerçek. 
Yabancı araştırmacılara göre, Osmanlı 
Sarayında kullanılan sağır ve dilsizlerin 
kullandıkları bu işaret sistemi, dil olma 
kriterlerini büyük ölçüde karşıladığı için bir 
dil olarak kabul edilmiş. Sağır ve dilsizlerin, 
II. Bayezid döneminden bu yana sarayın 
ve haremin çalışanları arasında yer aldığı 
biliniyor. Osmanlılar hakkında Batı’da çıkan 
yazılardan ve Evliya Çelebi’nin notlarından 
yapılan derlemelerden çıkan sonuca göre 
Osmanlı topraklarında yaşayan işitme 
engellilerin en üst düzey hayat standartlarına 
sahip olduğu ve işaret dili kullanan topluluklar 
oluşturdukları saptanmış. 

Eğitim alanında işitme engelliler
İşitme Engelliler Okulu, ilk olarak II. 

Abdülhamit döneminde, Sultanahmet 
Ticaret Mektebi bünyesinde 30 Eylül 
1889’da açılır. İlk defa saray dışındaki 
işitme engellilerin eğitimi için açılan dilsizler 
mektebinde hem işaret diliyle hem de 
sözel olarak eğitim verilir. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında okul İzmir’e taşınarak orada 
bulunan Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi 
ile birleştirilir. 1944 yılında Süleyman 
Gök’ün girişimiyle açılan Sağır Dilsiz ve 
Körler Okulu 1953 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredilir. Bu tarihten sonra 
işitme engellileri konuşturmaya yönelik 
çalışmalar artarken Türk İşaret Dili’nin 
kullanımından vazgeçilerek sözel eğitim 
yaygınlaştırılır. 2000’li yıllarda okullar işaret 
dilinde eğitime geçer.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu
Türkiye’de yaşayan işitme engellilere 
karşı ayrımcılıkla savaşmak için 1960 
yılında kurulan Türkiye Sağırlar Milli 
Federasyonu, 1964 yılında “kamuya 
yararlı” kurum statüsüne ulaştı. Bu sayede, 
Türkiye’de işitme engelliliğiyle ilgili en 
önemli organizasyonlardan biri haline geldi. 
Birleşmiş Milletler çatısı altında Dünya 
İşitme Engelliler Federasyonu, UNESCO, 
ECOSOC, ILO ve WHO organizasyonlarıyla 
iş birliği yapıyor.

Engelliler kanunu
2005’te çıkarılan Engelliler Kanunu 
ile engellilere tanınan haklar yasal bir 
zemine oturdu. Aynı yıl Türk İşaret Dili 

Türk işaret dili tarihinin 
Osmanlı Sarayı’nda başladığı 
pek çok kaynak tarafından 
doğrulanmış bir gerçek. 
Yabancı araştırmacılara 
göre, Osmanlı Sarayında 
kullanılan sağır ve dilsizlerin 
kullandıkları bu işaret 
sistemi, dil olma kriterlerini 
büyük ölçüde karşıladığı için 
bir dil olarak kabul edilmiş.

 İşaret dili seçeneği eklenerek Engelsiz TRT sitesinde sunulan TRT 1 dizileri her kesimden izleyiciye ulaşıyor

Doktorların hayat hikâyelerinin ve meslek zorluklarının ekrana taşındığı sevilen dizi “Kasaba Doktoru” işitme 
engelli izleyiciler için Engelsiz TRT’de yayında
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resmen tanındı. 2007 yılında Birleşmiş 
Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni 
ilk imzalayan ülkeler arasında yer 
alan Türkiye, engellilere yönelik pozitif 
ayrımcılığı anayasal güvence altına aldı. 
2007 yılında işaret dili tercümanlığı meslek 
olarak tanımlayan ülkemizde ilk kez işitme 
engelli bireylere yönelik Dijital Dönüşüm 
Sempozyumu gerçekleştirildi. 

İşaret dili sözlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı 1992 yılında ülke 
çapında işitme engelliler okullarını 
kapsayan bir çalışma yaptı ve 
öğretmenlerden aldığı bilgiler ile bir işaret 
dili kılavuzu hazırlayarak 1995 yılında 
yayımladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
1995 yılında “Yetişkinler İçin İşaret Dili 
Kılavuzu” adlı eser yayınlandı. Okullardaki 
Türk işaret dili sözlüğü ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 2012 yılında hazırlanan Türk 
İşaret Dili Sözlüğü, 1986 kelime ve deyim 
içeriyor. Sözcüklerin anlam karşılıkları değil 
kavramların işaret dilindeki karşılıklarının 
verildiği sözlükte ellerin ve parmakların 
aldığı biçimler ve hareketlerin yönü 
gösteriliyor. Her kelime için resim ve el 
biçiminin de verildiği sözlük, hem basılı 
olarak hem de ağ ortamında kullanıcıların 
hizmetine sunuldu. 

Dünyada bir ilk
Türk İşaret Dili Araştırma Projesi ile 
oluşturulan ülke veri tabanında; Türkiye’de 
ilk defa devlet tarafından onaylanan, 
dünyada da bir ilk olan Türk İşaret Dili Dil 
Bilgisi Kitabı ve Model Sözlüğü bulunuyor. 
Kürtçe ve İngilizce çevirileri de bulunan 
kitaplar bu sayede daha geniş kitlelere 
ulaştırıldı. 11 bini aşkın videodan oluşan 
örneklerle web sitesinde hizmete sunulan 

Türk İşaret Dili Sözlüğünden bugüne 
kadar 2 milyonu aşkın kişi çevrim içi olarak 
yararlandı. 

Türkiye İşitme Engelliler Spor 
Federasyonu
2000 yılında kurulan Türkiye İşitme 
Engelliler Spor Federasyonu, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü çatısı altında 
çalışmalarını sürdürüyor. Federasyona 
bağlı 114 kulüp müsabakalarını; 
Büyükler, Gençler, Ümitler ve Yıldızlar 
Şampiyonaları ile kategorilere ayırarak 
her yaştaki sporculara hizmet veriyor. 
Futbolda olimpiyat, iki dünya ve Avrupa 
şampiyonluğu bulunan işitme engelli 
sporcularımızın voleybol ve hentbolda 
olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Bu 
yıl Brezilya’da düzenlenen Yaz Olimpiyat 
Oyunları’ndan da madalyayla dönen işitme 
engelli sporcular seslerini sporla duyuruyor.

İlk sağır robotik takım
Dünyada ve Türkiye’deki ilk Sağır Robotik 

Takım (Anatolian Deaf Eternals Robotics) 
Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü 
Derneği’nin desteği ile 2018 yılında 
kuruldu. Farklı okullardaki işitme engelli 
öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşan 
sağır robotik takım gelecek vaat eden 25 
gençten oluşuyor. Geleceğin mühendislerini 
buluşturan FIRST Robotik Yarışması 
içinde yer alan, dünyada ve Türkiye’de 
bir ilke imza atarak kurulan sağır robotik 
takım, katıldığı ilk yarışmadan jüri özel 
ödülüyle döndü. Takım; iş birliği içinde 
çaba göstermenin eşsiz gücünü ve fırsat 
yaratıldığında ayrım gözetmeksizin herkesin 
yapabileceğini de gösterdi. 

TRT ile başlayan medya 
erişilebilirliği uygulamaları 
Türkiye’deki sağır toplumun ve Türk 
işaret dilinin görünürlüğünün artması 
konusunda yasal düzenlemeler, sivil 
toplum kuruluşlarının girişimleri ve 
gönüllü bireylerin özverili çalışmalarının 
yanında televizyonun da etkisi çok büyük. 

Türk İşaret Dili Araştırma 
Projesi ile oluşturulan ülke 
veri tabanında; Türkiye’de 
ilk defa devlet tarafından 
onaylanan, dünyada da bir ilk 
olan Türk İşaret Dili Dil Bilgisi 
Kitabı ve Model Sözlüğü 
bulunuyor. Kürtçe ve 
İngilizce çevirileri de bulunan 
kitaplar bu sayede daha 
geniş kitlelere ulaştırıldı.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu her kesimden izleyiciyi aynı ekranda 
buluşturuyor

TRT tarafından, Türkiye’de işitme engeli olan bireylerin habere erişebilmesi için gerçekleştirilmiş olan ilk 
uygulama olan İşitme Engelliler İçin Haber Bülteni
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Dünyada sivil toplum kuruluşlarının 
yönlendirmeleriyle yasal bir zemine oturan 
medya erişilebilirliği Türkiye özelinde TRT 
ile başlar. 1990 - 2004 yılları arasında 
medya erişilebilirliği uygulamaları sadece 
TRT bünyesine gerçekleşir. 1968’de 
başlayan televizyon yayıncılığıyla pek 
çok konuda öncülük görevi üstlenen 
TRT’nin, 1990 yılında teletekst teknolojisine 
dayalı olarak başlattığı Telegün yayınları 
medya erişilebilirliği alanında bir dönüm 
noktası olarak kabul edilir. Bir dil içi çeviri 
uygulaması olan teletekst alt yapısı izleyici 
kitlesinin açık altyazı uygulamasına 
alışmasını sağlar. 1970’li yıllardan itibaren 
Türkçe seslendirmeyle ve gerektiğinde 
kullanılan alt yazıyla sunulan yabancı 
programlar sayesinde TRT, düzenli olarak 
nitelikli diller arası çeviri hizmeti sunar.

İşitme engelliler için ilk haber 
bülteni
Türkiye’de işitme engeli olan bireylerin 

habere erişebilmesi için gerçekleştirilmiş 
olan ilk uygulama TRT tarafından 1984 
yılında başlatılan İşitme Engelliler İçin 
Haber’dir. 1993 yılından itibaren ise Türk 
İşaret Dili’ni anadil olarak kullanan bir koda 
olan Nermin Merdanoğlu’nun Türkçe - Türk 
işaret dili (TİD) çevirisiyle sunulan İşitme 
Engelliler Haber Bülteni 10 yıl boyunca 
haftada 1 kez TRT 1’de yayınlanır. Bu 
haber bülteni, 2000’li yıllarda TRT 2’den 
Bahar Koral ve Bahar Gökkuş’un çevirisiyle 
sürdürülür.
TBMM TV’de siyasal parti liderlerinin 
haftalık konuşmaları da canlı TİD çevirisiyle 
yayınlanır. Diyanet TV’de de çeşitli 
konularda hazırlanan programlar ve Cuma 
hutbeleri için TİD çevirisi sunulur. Diyanet 
TV’de halen TİD - Türkçe seslendirme ile 
sunulan iki dilli yayınlar bulunuyor. TRT’nin 
niteliğe verdiği önem ve uygulamalarda 
görev alanların bireysel çabalarının 
etkili olmasına bir örnek de Nermin 
Merdanoğlu’nun “Sessizliğin Sesi” adlı 
programıdır. 

1998 - 2004 yılları arasında TRT 2’de 
Nermin Merdanoğlu tarafından hazırlanan 
ve 300 bölüm olarak yayınlanan “İki Elin 
Sesi” programı TİD ile sunulan ilk program 
olma özelliği taşır. 

Yasal düzenlemeler
2010’da yasal düzenlemelerle birlikte 
internet sitelerinde erişilebilir görsel - 
işitsel çeviri ürünler sunulmaya başlanır. 
2019’da RTÜK’ün Sağırların, İşitme ve 
Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine 
Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında çıkardığı yönetmelik 
ile 2020’nin Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesi 
medya erişilebilirliği uygulamalarının 
yaygınlaşması yolunda atılan önemli 
adımlardır. 2012’de ciddi bir adım atarak 
dış yapım sözleşmelerine bir erişilebilirlik 
maddesi ekleyen TRT, bu sayede program 
hazırlayacak şirketleri yapımlarını hem 
özgün hem de erişilebilir sürüm olarak 
teslim etmekle yükümlü kılar. 

Medya erişilebilirliğinde TRT 
Medya erişilebilirliği alanında Türkiye’deki 
öncü görevini üstelenen TRT, herkesin bilim, 
kültür ve sanattan yararlanarak topluma 
tam ve eşit katılımı için hizmetlerini gelişen 
teknolojiyi kullanarak sunmaya devam 
ediyor. TRT, engelli bireylerin televizyon 
yayınlarına daha kolay erişebilmeleri için 
ekran ve dijital platformlarında ayrıntılı alt 
yazı, sesli betimleme ve işaret dili seçenekli 

Dünyada sivil toplum 
kuruluşlarının 
yönlendirmeleriyle yasal 
bir zemine oturan medya 
erişilebilirliği Türkiye 
özelinde TRT ile başladı. Alt 
yazının yanı sıra Teleteks 
ve Telegün gibi yayınlarla 
destek bulan medya 
erişilebilirliği uygulamaları 
bugün TRT’de Engelsiz TV 
ile işaret diliyle sunulan 
televizyon programları ve 
dijital medya mecralarındaki 
imkânlarla son teknolojiden 
yararlanılarak devam ediyor.

Daima çocuğa fayda odaklı yayın stratejisi sürdüren TRT Çocuk, engel tanımayan içeriklerine yenilerini 
eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Çocuk’un sevilen programı tüm çocuklara ulaşıyor
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TRT’de bir CODA
Sağır bir anne babanın üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Behiye İlhan’ın ilk ana dili 
Türk İşaret Dili. Türkçeyi geç yaşta öğrenen arkadaşımız Anadolu Üniversitesi Radyo 
ve Televizyonculuk bölümünden mezun olduktan sonra farklı kurumlarda Türk İşaret Dili 
Tercümanlığı yapmış. 2014 yılından itibaren TRT Spor kanalında İşitme Engelliler Spor bültenini 
Türk işaret diliyle sunan İlhan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve sivil hayatta sağır ve işitme 
engelli bireylere yardımlarını sürdürüyor ve çeşitli etkinliklerde tercüman olarak görev yapıyor. 

“Türk İşaret dili özel bir dil”
Türk işaret dilinin sağır toplum için önemi nedir? 
Türk işaret dili demek sağır toplumun kültürü, kimliği ve yaşam tarzıdır. Her ne kadar Türkçe 
sizlerin anadiliniz ise sağır toplumun ana dili de Türk işaret dilidir. Dünyanın her ülkesindeki 
işaret dili farklıdır. Bu da Türk işaret dilinin ne kadar özel bir dil olduğunu gösterir. Benim iki ana 
dilim var: biri Türkçe biri de Türk işaret dili. Hangi dil daha eğlenceli diye soracak olursanız Türk 
işaret dilini tek geçerim. Görsele dayalı olduğu için mimik jest ve beden dillerini de kapsadığı için 
inanılmaz eğlencelidir. Herkese kesinlikle bu dili öneririm. 

Türk işaret dilinin topluma doğru bir şekilde yerleşmesi için yapılması gerekenler nedir, nelere dikkat edilmesi gerekir?
Türk işaret dili doğru yerleşilmesi için en başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde verilen kursun kesinlikle gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. MEB’de alınan 200 saatlik kurs ile hem tercüman hem öğretici olarak piyasada yer alabiliyorsunuz. Bu dilimizin yozlaşmasına 
neden oluyor. Nasıl 200 saatlik İngilizce dil eğitimi alarak tercüman ve İngilizce öğretmeni olamazsanız Türk işaret dili için de aynı şey geçerli. 
Türk işaret dilini bir yabancı dil gibi düşünmek gerekiyor. Bu dilin doğru bir şekilde yerleşebilmesi için eğitimcinin sağır kültürünü çok iyi 
derecede bilmesi ve bu dile de hâkim olması gerekiyor. Bu eğitimin sağır eğitmenden alınması çok doğru olacaktır. Şayet eğitmen işiten ise 
bir sağır birey gibi davranıp hiç konuşmadan bu dili öğretebiliyorsa o dilin gerçek anlamda güzel şekilde yerleşmesini sağlayabiliriz. 

Kaynak: 
Güven, M. (2020) Televizyon Ortamında Erişilebilirlik Uygulamalarının Gelişimi: Sesli Betimleme, Alt yazılama ve İşaret Dili Çevirisi. DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 7, Sayı: 1, ss. 152-175

Engelsiz TRT
2013 yılında kurulan Engelsiz TRT web 
sayfasında işitme ve görme engelli 
bireyler için TRT 1 dizilerinin yanı sıra 
TRT Çocuk, TRT Belgesel ve TRT 
Okul kanallarındaki bazı programların 
erişilebilir sürümlerini alt yazı, işaret dili 
ve sesli betimlemeli olarak dinleyicisi 
ve izleyicisi ile buluşturuyor. Güncel 
içerikler; TRT 1 kanalında yayınlanan 
prime time diziler ve hafta içi her gün 
yayınlanan İşitme Engelliler Haber 
Bülteni izleyici ve dinleyicilere Engelsiz 
TRT web sitesi üzerinden periyodik 
olarak buluşturuluyor. “Kasaba Doktoru”, 

“Kara Tahta”, “Alparslan: Büyük Selçuklu”, 
“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, “Teşkilat”, 
“Gönül Dağı”, “Masumlar Apartmanı”, 
“Seksenler”, “Mavera”, “Dünya Hali”, “Aşkın 
Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli”, “Kıbrıs 
Zafere Doğru” dizileri işaret dili seçeneği 
eklenen TRT 1 dizilerinden bazıları… 
Engelsiz TRT’de “Canım Kardeşim”, 
“Ciciki”, “Keloğlan” ve “Kuzucuk” adlı 
yapımlar erişilebilir sürümleriyle sunuluyor. 
Kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören 
TRT İzle mobil uygulaması ile www.
trtizle.com web sitesindeki “Engelsiz” 
kategorisinde TRT’nin sevilen yapımları 
ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret 
dili ile yayınlanıyor. Engelsiz içeriklere www.
engelsiztrt.tv ve www.trtizle.com/engelsiz 
web sayfalarından ulaşılabiliyor.

yayınlar yapıyor. Kurumumuz; TRT 1, 
TRT Belgesel, TRT Çocuk, TRT Haber ve 
TRT EBA kanalları ile www.engelsiztrt.tv 
ile www.trtizle.com dijital platformlarından 
ayrıntılı alt yazı, sesli betimleme ve işaret 
dili ile yayınlar yapıyor. İşitme ve görme 
engelli bireylerin haber, dizi, belgesel 
ve çizgi film gibi yayınlara erişmelerine 
kolaylık sağlıyor. TRT Çocuk, Türkiye’de 
yayın yapan çocuk kanalları içerisinde 
engelsiz içerik yayını yapan tek kanal 
olarak yer alıyor.

İşaret dilinde TRT
TRT 1’de “Ana Haber Bülteni” ve “Alişan 
ile Hayata Gülümse” programı işaret dili 
ile ekrana geliyor. TRT Haber’de her gün 
İşitme Engelliler Haber Bülteni sunulurken 
hafta içi her gün ekrana gelen “Ekonomi 
7/24” adlı programla yurtta ve dünyadaki 
ekonomik gelişmeler, “Piyasa Raporu” ile de 
döviz kurları ve altın fiyatlarına dair bilgiler 

engelli bireyler için görsel ve işitsel olarak 
yayınlanıyor. TRT EBA kanallarında 
ise Arapça, İngilizce ve meslek dersleri 
hariç diğer tüm dersler ile “Kitap 
Kulübü”, “Animasyon Kampı”, “Bizden” 
ve “Öğretmenler Odası” programları 
işaret dili ile sunuluyor. TRT Belgesel ’de 
“Savaşın Efsaneleri” adlı yapım işaret dili 
ile ekrana geliyor. 
TRT Çocuk’da, Türkiye’nin ilk ve tek 
çocuk haber programı olan “Haberin 
Olsun”da işaret dili tercümesi yapılıyor. 
TRT Çocuk’un engelsiz yayıncılıktaki 
çalışmalarının en yeni örneği olan “El 
Feneri” programı işitme engelli çocukların 
medya yoluyla toplumla bütünleşmesine 
katkıda bulunmak için tasarlandı. İşitme 
engelli bireylerin iletişim aracı olan 
işaret dilini küçük yaşta öğrenmesi, 
dezavantajlı bireylerin içeriklere kolayca 
erişim sağlaması ve işitme engelli 

olmayan akranlarının ise empati yeteneğini 
geliştirmesi hedeflenen programın her 
bölümünde birbirinden farklı kelimelerle 
bir çizgi film izleyen çocuklar, kelimeleri 
öğrenirken yeni kavramlar da kazanıyor. 
Çocukların yanı sıra ebeveynleri de işaret 
diliyle tanıştırmayı hedefleyen program, 
minik izleyicilerin erken ve sağlıklı dil 
gelişimine katkı sağlıyor.

CODA: İşitme engelli anne- babanın engelli olmayan çocuğu olan, bu durumdaki bireylere CODA (Children of Deaf Adults) denir. Bu kişilerin en büyük özelliği ilk 
öğrendiği dilin, yani ana dilinin işaret dili olmasıdır.



Kış aylarında en çok izlenen 
dizi projelerine imza atan 
TRT, yaza da fark yaratacak 
pek çok yapımla giriyor. Bu 
projelerden biri ise yepyeni bir 
aşk hikâyesi…

Yaz güneşi tüm güzellikleri yanında 
getirerek parlarken TRT 1, iddialı bir 
diziyle bu sıcaklığa ortak olacak. Şüphesiz 
kuşların cıvıldadığı, çiçeklerin açtığı bu 
mevsime en çok bir aşk masalı yakışacak. 
TRT 1’in ekrana getirmeye hazırlandığı 
yepyeni yapım “Seni Kalbime Sakladım”, 
etkili hikâyesiyle izleyicisini ekrana 
bağlayacak. 

Tanıtımı yayınlandı
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden 
yeni dizi “Seni Kalbime Sakladım”, 

ilk tanıtımının geçtiğimiz günlerde 
yayınlanmasıyla dikkatleri çekti. Sosyal 
medyada büyük ilgi gören dizi tanıtımı, kısa 
sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. 
Yapım, henüz dizinin ilk bölümü ekrana 
bile gelmeden, “Zeynep ve Civanmert, 
kaderlerindeki aşktan kaçabilecekler mi?” 
sorusunun cevabını merakla bekleyen bir 
hayran kitlesi oluşturmaya başladı bile.  

Bu yaz, iki gencin yollarının 
kesişmesiyle başlayacak
Bu yaz sezonuna damgasını vuracak 
olan “Seni Kalbime Sakladım” dizisi; 
aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve 
güzeller güzeli Zeynep ile “Yekparmak 
Vale” olarak ün salmış, naif ama mert 
mahalle delikanlısı Civanmert’in aşkını 

ekrana taşıyacak. Yepyeni öyküsüyle 
kalpleri ısıtırken heyecanlı bir hikâyenin 
kahramanlarıyla buluşturacak dizi, bir genç 
kadın ile bir delikanlının bakışlarına şahit 
kılacak.

Zeynep ve Civanmert çok 
konuşulacak
Daha önce üstlendiği pek çok yapım 
ile yakından tanınan Şenol Sönmez’in 
yönetmen koltuğunda oturduğu, 
senaryosunu Burcu Yılmaz ve Pınar 
Kaya’nın kaleme aldığı dizi “Seni Kalbime 
Sakladım”, “Aşk alnına yazılmışsa 
eğer, oyun sadece kaderin işidir.” 
diyerek sürükleyici bir aşk öyküsünü 
evlere getirecek. Önümüzdeki günlerde 
kalplerde kelebekler uçuracak Zeynep 
ve Civanmert’in kurmaca aşk hikâyesi, 

TRT’DEN

Yeni bir aşk mı doğuyor?
TRT 1’de iddialı bir dizi daha ekrana geliyor; yaz dönemi bu yapımla kıpır kıpır geçecek. 
Başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’ın üstlendiği, “Seni Kalbime Sakladım”
30 Haziran’da izleyiciyle buluşacak.

Ela GÜRMAN / ela.gurman@trt.net.tr
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zamanla karşı konulamaz bir sevda 
masalına dönüşecek ve seyirci de bu 
öykünün sıkı takipçisi olacak.

İki farklı dünyada oyuncu kadrosu
TRT 1’in iddialı dizilerinden biri olacak 
“Seni Kalbime Sakladım”de buluşan iki 
farklı hayat, iki farklı dünya için kader nasıl 
yazılacak? Dizinin, yaşamları birbirine 
dokunan iki gencin öyküsünü canlandıracak 
güçlü oyuncu kadrosunda: Sevda Erginci 
ile Ekin Mert Daymaz’ın yanı sıra Osman 

Alkaş, Gülseren Gürtunca, Evren Duyal, 
Mehtap Bayri, Elçin Afacan, Gökçe Akyıldız, 
Ali Öner, Berke Üsdiken, Ferhat Baynal, 
Sibel Aytan, Derda Yasir Yenal, Emre 
Taşkıran, Evren Duyal, İlayda Yıldırım, Tarık 
Ündüz, Denizhan Kınacıgil, Özge Akdeniz, 
Ramiz Mullamusa ve Ayberk Aladar yer 
alıyor.

Yaz sezonuna damgasını 
vuracak yeni dizi “Seni 
Kalbime Sakladım”ın ilk 
tanıtımı yayınlandı ve 
büyük bir ilgi gördü.

Yaşamları birbirine dokunan iki gencin öyküsünü anlatacak olan dizinin çekimleri hızla sürüyor
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 Zeynep ile Yekparmak Vale Civanmert, yaz ayları dizilerinin arasında öne çıkan çift olacak
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Dünyanın en büyük havacılık 
festivallerinden biri olan 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST, bu yıl 
sınır ötesine uzanarak bilim 
ve teknoloji meraklılarını 

Azerbaycan’da buluşturdu. İlk kez yurt 
dışında kapılarını açan festival, iki ülke 
arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik 
bağın da göstergesi oldu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), 

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, 
ülkenin önemli kurum ve firmalarının 
desteğiyle 26 - 29 Mayıs tarihlerinde 
başkent Bakü’deki Crystal Hall ve Deniz 
Kenarı Bulvarı Milli Park’ta gerçekleştirilen 
festivale ilgi yine çok büyüktü. 
Festivali sahiplenen Azerbaycanlılar, şehrin 
dört bir yanını TEKNOFEST afişleriyle 
süslerken TEKNOFEST Azerbaycan 

rozetleriyle festival alanına akın etti. 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliği 
kapsamında Türk savunma sanayiinin 
öncü firmalarının, stantları ve ürünleriyle 
yer aldığı festivali 4 gün boyunca 300 
bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında 
çevre şehirlerden de çok sayıda teknoloji 
meraklısı vardı.

“İnsana yapılan en güzel yatırım”
TEKNOFEST Azerbaycan’ın açılış 

TEKNOFEST yurt dışına 
kapılarını açtı
Ayakları yerden kesen festival, bu yıl ülke sınırlarını aşarak kardeş ülke Azerbaycan’da 
gerçekleştirildi.

Özlem KARADAYI DOĞAN / ozlem.karadayi@trt.net.trGÜNCEL
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töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Bakü’de 
bulunmaktan çok mutlu olduğunu 
söyleyerek “TEKNOFEST ateşini önce 
İstanbul’da yaktık sonra Anadolu’ya taşıdık. 
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ‘TEKNOFEST’i 
uluslararası bir marka haline getireceğiz’ 
diyerek işaret fişeğini yaktığında ilk 
durağımız elbette can Azerbaycan olacaktı. 
Bugün sizlerle aziz kardeşlerimizle 
beraberiz” dedi. 
“Bizler şu anda hep birlikte bir tarihe 
tanıklık ediyoruz. Kardeş iki ülkenin el ele, 
omuz omuza teknoloji meşalesini yaktığı 
bir anın şafağındayız” diyen Bakan Varank, 
bu ateşin coşkusunun Azerbaycan’ın 
her tarafını, Türk dünyasını saracağını 
ifade etti. Gençlere yol gösterip, umut 
olunduğunda her şeyin başarılabileceğini 
söyleyen Varank, TEKNOFEST’in 
insana yapılan en güzel yatırımlardan 
bir tanesi olduğuna da vurgu yaptı. Tam 
bağımsız olabilmenin yolunun teknolojik 
bağımsızlıktan geçtiğine dikkat çeken 
Varank, “Bugün Bakü’de sadece bir festival 
yapmıyoruz. Biz buradan tüm dünyaya 
bağımsızlığımızı, tek millet iki devlet 
şiarını bir kez daha haykırıyoruz. Yerli ve 
milli teknolojilerin tohumlarının atıldığı, 
gençlerimizin ufkunu açan TEKNOFEST’le 
muzaffer iki devleti yarınlara en güçlü 
şekilde taşıyoruz. İnşallah TEKNOFEST 
Azerbaycan da kardeşlerimizin teknoloji 
serüveninde adeta bir mihenk taşı olacak. 
Biz bunun işaretini yarışmalara olan 
taleplerden net bir şekilde görebiliyoruz. 
TEKNOFEST Azerbaycan’ın daha ilk 
senesinde yarışmalara binin üzerinde 
takım, 6 binin üzerinde yarışmacı 
başvurdu.” diye konuştu

“Hayallerin sınırı olmasın”
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve 
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar 

da açılış töreninde TEKNOFEST’i en iyi 
anlatan ifadelerin ‘takım çalışması’, ‘yüksek 
teknoloji’, ‘seferberlik’ ve ‘inanç’ olduğunu 
söyleyerek “Dünya düzeyindeki büyük 

26 - 29 Mayıs tarihlerinde 
başkent Bakü’de Crystal 
Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı 
Milli Park’ta gerçekleştirilen 
festivale ilgi yine çok 
büyüktü. Etkinliği sahiplenen 
Azerbaycanlılar, şehrin 
dört bir yanını TEKNOFEST 
afişleriyle süsleyerek festival 
alanına akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, festivalin üçüncü 
günü bir araya geldi

Erdoğan ve Aliyev, Akıncı’ya imza atarken

Erdoğan ve Aliyev, gösterileri yakından takip etti
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işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar 
başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını 

korumaları ve ulusların kendi kaderini 
tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye 

sahip olmanın ne derece önemli olduğunu 
hepimiz görüyoruz.” şeklinde konuştu.
“TEKNOFEST’i çocuklarımızın ve 
gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın, 
önlerine engel çıkarılmasın diye 
yapıyoruz.” diyen Bayraktar,  “2018’de 18 
yarışmayla başladığımız TEKNOFEST 
bugün 40 yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz 
ki TEKNOFEST Azerbaycan da genç 
kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. 
Bu vesileyle Türk uşakları, azimleri 
sayesinde neler başarabileceğini tüm 
dünyaya gösterecek.”  yorumunda bulundu.

Görkemli hava gösterileri
Festival kapsamında en büyük ilgiyi 
Türk ve Azerbaycan ordusunun hava 
unsurlarının gösteri uçuşları gördü. 
Azerbaycan MİG-29 savaş uçakları, 
Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan 
savaş helikopterleri, Türk Yıldızları ve 
SOLOTÜRK gösterileri, Atak helikopterleri 
ve Hürkuş’un hava gösterileri heyecanla 
takip edildi. Türkiye ve Azerbaycan 
Karabağ Zaferi’nin kahramanı Bayraktar 
TB-2’lerin gösterileri ise Azerbaycan 
halkı tarafından büyük coşku ve alkışlarla 
izlendi.
İlk yurt dışı uçuşunu Azerbaycan’a yapan 
Akıncı İHA ise gösterilerin yıldızları 
arasındaydı. Akıncı İHA, Rus MİG 29 
savaş uçağıyla ortak hava gösterisi yaptı.
Festivalde, Türkiye’nin yüksek yerlilik 
oranıyla üretilen ürünleri, silahlar ve 
savunma ürünleri de Azerbaycanlı 
ziyaretçilerle buluşturuldu. Türk şirketleri, 
insan kaynakları ekipleriyle öğrencilerle 
kariyer planlamalarına ilişkin görüşmeler 

Festival kapsamındaki 
en büyük ilgiyi Türk ve 
Azerbaycan ordusunun hava 
unsurlarının gösteri uçuşları 
gördü. Azerbaycan MİG-
29 savaş uçakları, Türkiye 
ve Azerbaycan bayrakları 
taşıyan savaş helikopterleri, 
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK 
gösterileri, Atak helikopterleri 
ve Hürkuş’un hava gösterileri 
heyecanla takip edildi.

Festival kapsamında en büyük ilgiyi Türk ve Azerbaycan ordusunun hava unsurlarının gösteri uçuşları gördü

Festival kapsamında en büyük ilgiyi Türk ve Azerbaycan ordusunun hava unsurlarının gösteri uçuşları gördü

Dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in elinden aldı

Selçuk Bayraktar etkinlik alanında
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gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin havada uçuş 
deneyimi yaşadığı hava tüneli, lazer 
şovları ve konserler ise TEKNOFEST 
Azerbaycan’da eğlenceli anlara sahne 
oldu.

TRT de TEKNOFEST 
Azerbaycan’da yerini aldı
Dünyanın da yakından takip ettiği 
TEKNOFEST Azerbaycan’da TRT’nin 
kurduğu stantlar katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar, TRT 
Çocuk’un kahramanlarıyla resim çektirmek 
için sıraya gidi. Festivalin üçüncü gününde 
Bakü’ye gelen TRT Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Zahid Sobacı etkinlik alanını gezdi 
ve TRT standına uğradı.

İki lider bir arada
Festival çerçevesinde lise, lisans ve 
üzeri mezun kategorilerinde Baku Skills, 
Çevre Teknolojileri, İnsanlık Yararına 
Teknoloji, İnsansız Hava Araçları, 
Planör, Tarım Teknolojileri, CanSet, 
Robotik, Smart Karabağ Hackathon, 
Rocket League Avrupa Şampiyonası 
yarışmaları gerçekleştirildi. 10 farklı 
kategoride düzenlenen teknoloji 
yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in elinden aldı. Nobel ödüllü Türk 
bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da 
katıldığı TEKNOFEST, yarışmalarda 
dereceye girenlere toplamda 260 bin 
Azerbaycan Manatı ödül verildi.
Törenin sonunda Baykar Teknik Müdürü ve 
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Cumhurbaşkanı Aliyev’e plaket, Sancar’a 
ise hediye takdim etti. İki lider törenin 
sonunda katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı 
çektirdi.
TEKNOFEST etkinliğinde bir araya gelen 
Erdoğan ve Aliyev, gösterileri yakından 
takip etti. Kardeşlik vurgusu yapan iki lider, 
Akıncı’ya da imzalarını attı.
Kapanış töreninde tekrar konuşan Selçuk 
Bayraktar. “Kadim coğrafyamızın her bir 
köşesinden Bakü’ye gelerek ‘tek millet, 
iki devlet, tek festival’ mottosuyla yola 
çıktığımız TEKNOFEST’te bizlerle birlikte 
olan siz değerli bacı ve gardaşlarıma 
minnettarlığımı iletiyorum. Hepinizi bu 
Ağustos’ta yapacağımız TEKNOFEST 
Karadeniz’e davet ediyorum. Samsun’da 
buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.
Azerbaycan sen çok yaşa, Türkiye sen çok 
yaşa.” sözleriyle etkinliği sonlandırdı. 

Festivalin üçüncü gününde Bakü’ye gelen TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı etkinlik alanını 
gezdi

Teknoloji yarışmalarında dereceye giren 
takımlar 
Tarım Teknolojileri Yarışması
B Kategorisi Birincisi / BilizzardTS Takımı
C Kategorisi Birincisi / Deltask Takımı

Yeşil Teknolojiler Yarışması
A Kategorisi Birincisi / Greenlines Takımı
B Kategorisi Birincisi / Ateşgah Takımı
C Kategorisi Birincisi / Makertroniska Takımı

Sosyal Teknolojiler Yarışması
B Kategorisi Birincisi / FingerTalk Takımı
C Kategorisi Birincisi / DEC Takımı

Amatör Uydu Modelleme Yarışması
Birinci / İstiqlal Takımı

Bakü Becerileri
A Kategorisi Birinci / DN4 Takımı
B Kategorisi Birinci / RED Takımı

Robotik Yarışması
A Kategorisi Birinci / Bakü Stark Takımı
B Kategorisi Birinci / Mechanics Takımı

Take Off Start Up Summit
Birinci / Recepta

Akıllı Karabağ Hackhaton
Birinci / Safe Karabakh

İnsansız Hava Araçları Yarışması
B Kategori Birinci / Mockingjay Takımı

Planör Yarışması
B Kategori Birinci / Mockingjay Takımı

TEKNOFEST Azerbaycan, Fransa 
basınının yakın markajında

Binlerce kişinin akın ettiği TEKNOFEST 
Azerbaycan ve Türk İHA’ları Fransa 
basınında da yer buldu. Haber ajansı AFP, 
TEKNOFEST ve Türk İHA’larıyla ilgili detaylı 
haber hazırladı.
Haberde; Türkiye’de 2018 yılından bu yana 

düzenlenen TEKNOFEST’in Bakü’de büyük 
ilgi gördüğü dile getirilirken Türkiye’nin de 
festivalde İHA’larıyla dikkati çektiği belirtildi. 
Bayraktar TB2’nin Azerbaycanlılardan 
büyük alkış topladığına vurgu yapılan 
haberde, “Yıldırım hızıyla havada dönen 
insansız hava araçları Türkiye’nin ciddi 
ekonomik hamlesinin işareti” ifadesi ile 
Türkiye’nin İHA’larla attığı adıma değinildi.
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TRT’DEN

Barışın evrensel dili olan sporla; ayrılıkları ortadan kaldıran, birlikte var olma bilincini 
ortaya koyan Etnospor Kültür Festivali, gençlerimizi ata sporlarının ahlakı ile donatıyor. Bu 
toprakların hikâyesi bir şölene dönüşüyor... 

Uluslararası kültür ve spor 
şenliği

Umay KARADAĞ / umay.karadag@trt.net.tr

Kendi köklerimizden dünyanın 
farklı kültürlerine, gelenekten 
geleceğe zamandan 
damıtılarak günümüze ulaşan 
değerleri koruyup yaşatmak 
ve geleceğe aktarmak 

amacıyla yola çıkan Dünya Etnospor 
Konfederasyonu, 2016 yılından bu yana 
her yıl onlarca ülkeden yüzbinlerce 
ziyaretçinin katılımı ile İstanbul’da Etnospor 
Kültür Festivali düzenliyor. Geleneksel 
sporlar ve oyunlar alanında gerçekleştirilen 
dünyanın en geniş katılımlı festivallerinden 
biri olan uluslararası organizasyona destek 
sağlayan konfederasyon, aynı zamanda 
dünya çapında Uluslararası Etnospor 
Forumu ve Geleneksel Sporlar Ödülleri 

organizasyonlarını da yürütüyor. Bu yıl 26 
ülkeden, spor, sanat, kültür ve gastronomi 
alanında 1000’den fazla katılımcının yer 
aldığı 5. Etnospor Kültür Festivali 9 - 12 
Haziran tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlendi.
Festival; okçuluk, yağlı güreş, ulama, 
yabusame, ssireum, şalvar güreşi, kuşak 
güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, 
aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk 
ve pato olmak üzere birçok spor dalına 
ev sahipliği yapıyor. Dünya genelinde 50 
ülkeden 250 sporcunun uluslararası katılım 
sağladığı, 100’den fazla farklı etkinliği 
deneyimleyen katılımcılarıyla şenlik, 
ülkemizde büyük ilgi görüyor.

Misafir ülkeler Kazakistan ve 
Pakistan
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 
ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katıldığı 
5. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış 
töreni İstanbullulardan büyük ilgi gördü. 
Mehteran gösterisi ile başlayan festivalde; 
kökbörü takımı, geleneksel spor branşları 
sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı 
ve Karabağ Atlı Gösteri Ekibinin yer 
aldığı geçit töreni yapıldı. Kazakistan ve 
Pakistan’ın misafir ülke olarak katıldığı 
festivalde Kazakistan’dan atlı güreş, 
Pakistan’dan ise kabaddi branşları yer aldı. 
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26 ülkeden, spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında 1000’den fazla katılımcının yer 
aldığı 5. Etnospor Kültür Festivali 9 - 12 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Bölgesel kültür tanıtımları
14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel 
çadırlarda oba yaşamı, mehter takımı 
ve kılıç kalkan gösterileri düzenlendi. 
Tarihi el sanatları atölyeleri, binicilik ve 
okçuluk aktiviteleri gibi pek çok etkinliğin 
yer aldığı festivalde katılımcılar farklı 
deneyimler yaşadı. Dijital sanat çadırında 
geleneksel sporlarla ilgili görsel şölen 
sunuldu. Bölgesel kültür tanıtımları 
kapsamında; Tacikistan, Özbekistan, 
Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi 
Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Tanzanya, 
Sudan, Tunus, Cezayir, Irak, Filistin, 
Lübnan, Kosova, Bosna Hersek, Kamerun 
ve Gürcistan’ın geleneksel el yapımı 
ürünlerinin tanıtımı ve tadımı yapıldı. 

3 kıtadan geleneksel tatlar
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden 
biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 
20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik 
eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği 
“Evrensel Lezzetler” standı oldu. Afrika, 
Avrupa, Asya’daki 20 ülkenin mutfağından 
unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri 
tadan ve ürünler hakkında bilgi alan 
misafirler farklı mutfak kültürlerini 
deneyimlediler.

Şenliğin olmazsa olmazları
Festivalin keyfini en çok çıkaran, şenlik 

havasına en çok yakışan çocuklar oldu. 
Minik oyunbazlara yönelik gerçekleştirilen 
etkinliklerde çocuklar 60’a yakın geleneksel 
çocuk oyununu oynama imkânı buldu. 
İzcilik standında izciliğe yönelik çeşitli kamp 
oyunları oynayan minikler hem bir arada 
vakit geçirmenin keyfine vardılar hem de 
eğitici bilgilerle donandılar. Halat çekme, ip 
atlama, çelik çomak gibi geleneksel oyunlar 
oynayarak, izcilik düğümlerini öğrendiler. 
En fazla ilgi gösterdikleri alanlardan biri 
de at binme idi. Türkiye Jokey Kulübünün 
organizasyonuyla at binme deneyimi 
yaşayan yüzlerce çocuk binicilik alanını 
doldurdu.

Festivalde TRT rüzgârı
Etnospor tarafından hazırlanan tanıtım filmini 
tüm kanallarında yayınlayan TRT; festivalde 
açtığı TRT Çatı Marka ve TRT Çocuk 
stantlarıyla ilgi odağı oldu. TRT Market 
tanıtımı için Çatı Marka standına yapılan 
totem büyük ilgi gördü. TRT Çatı Marka 
standında bulunan TRT Bil Bakalım ve TRT 
Çocuk Kitaplık için yer alan dokunmatik 
ekrandaki uygulamaları deneyimleyen 
katılımcılar, keyifli dakikalar geçirdiler. 
Televizyon ve radyo kanallarının logoları 
kullanılarak hazırlanan ana backdropun 
olduğu stantta tüm TRT kanalları canlı yayın 
olarak izleyicilerle buluştu.

Umay KARADAĞ / umay.karadag@trt.net.tr

Azerbaycan Atlı Dans Ekibinin Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra ‘İki devlet tek millet’ yazılı bir 
flamayla izleyenleri selamlaması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı

Festivale Kazakistan ve Pakistan misafir ülke olarak katıldı
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TRT Çocuk
Stant içerisine kurulan dev led ekranda 
Rafadan Tayfa Tornet oyunu oynayan 
çocuklar, daha sonra Rafadan Tayfa’nın 
sevilen karakterlerinin görselleri ile fotoğraf 
çektirdi. TRT Çocuk tanıtımları için kurulan 
ana ekranda sevdikleri yapımlarla tekrar 

buluşan çocuklar, stantta bulundukları 
zaman boyunca kanalın sevilen yapımlarının 
müzikleri eşliğinde vakit geçirdiler. Tüm 
katılımcılara dağıtılan TRT Çocuk dergisi, 
çanta, şapka ve Rafadan Tayfa karakterlerinin 
maskeleri günün anısı olarak çocukları çok 
sevindirdi.

Tozkoparan da şenlikteydi
Şenlik boyunca çocuklara hikâye anlatmak 
için kurulan Otağ çadırında 11 Haziran 
Cumartesi günü Tozkoparan oyuncularıyla 
imza günü düzenlendi. Aynı anda kurulan 
ekranda diziyi de seyredebilen çocuklar 
ekrandan izledikleri oyuncularla yüz yüze 
buluşma fırsatı yakalamış oldu. Dizide 
kullanılan ok, kıyafet gibi bazı eşyaların 
sergilendiği çadırda başrol oyuncuları için 
hazırlanan fotoblok da çocuklardan çok ilgi 
gördü.  

TRT; festivalde açtığı TRT Çatı Marka ve TRT Çocuk stantlarıyla ilgi odağı oldu

Festivalin keyfini en çok çıkaran, şenlik havasına en çok yakışan çocuklar oldu.

Şenlik boyunca çocuklara hikâye anlatmak için TRT tarafından kurulan Otağ çadırında Tozkoparan 
oyuncularıyla imza günü düzenlendi

TRT Spor Yıldız’a Etnospor İletişim 
Ödülü
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 
5 - 6 Mart tarihlerinde “Geleneksel Sporların 
İhyası” temasıyla düzenlenen Etnospor 
Forumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
gerçekleşti. Geleneksel sporların yol 
haritasının belirlendiği forum 45 ülkeden 
140 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Forumun 
son gününde geleneksel spor ve oyunlara 
katkı yapanlara ödülleri verildi. Forumda 
TRT Spor Yıldız, Etnospor İletişim Ödülü’ne 
layık görüldü. TRT Genel Müdür Yardımcısı 
Fethi Fahri Kaya ödülü, Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’dan 
aldı.
TRT Spor Yıldız olarak geleneksel sporları 
dünyaya duyurmaktan mutlu olduklarını 
dile getiren Fethi Fahri Kaya, Etnospor’un 
geleneksel sporlarımızı geleceğe taşımak, 
mevcutta ve gelecekte de yaşatmak 
anlamında güzel çalışmalar yaptığını 
söyledi. “Spor merkezli yapılan çalışmaların 
aynı kültürden aynı coğrafyadan ortak dil, 
kültüre ve tarihe sahip ülkeler arasında iş 
birliği ve bu işbirliğinin devamını sağlaması 
açısından değerli. Biz de TRT Spor Yıldız 
olarak bunları takip etmekte bu güzel ve 
değerli faaliyetleri Türk halkına ve bütün 
dünyaya coğrafyaya duyurmaktan dolayı 
memnunuz, mutluluk duyuyoruz. Ben emeği 
geçen bütün arkadaşlarıma Azerbaycan’da 
bu süreç içerisinde faaliyet gösteren bütün 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsine çok 
teşekkür ediyorum.”



Dünyanın dört bir tarafından 
geleneksel sporlar 
Kabaddi: Dünyanın en ilginç sporlarından 
biri olan kabaddi, kökeni Hindistan’a 
dayanan ve özellikle Asya kıtasında oldukça 
yaygın olan bir spor dalı. 30’un üzerinde 
ülkede federasyonu olan kabaddi, İran, 
Bangladeş, Nepal, Güney Kore, Tayland 
ve Pakistan gibi ülkelerde de yaygın 
olarak oynanıyor. 12 oyuncudan oluşan 
ve 2 takım halinde oynanan kabbadi; 
oyuncunun rakip sahaya girerek oyunculara 
değmesi ve kendi sahasına geri dönmesi 
esasına dayanıyor. Oyunun en ilginç 
yanı ise; oyuncunun bu atağı yaparken 
nefesini tutmak zorunda olması. Bu 
nedenle Türkçede ‘nefessiz vur-kaç’ olarak 
adlandırılan oyunun dünya sıralamasındaki 
zirvesi ise Hindistan’a ait.

Menzilli okçuluk: Köklü sporlarımızdan biri 
olan okçuluk M.Ö 100 yıllarından itibaren 
izlerine rastlanan bir spor.  Metehan’ın 
‘öten ok’ icadından Orhan Gazi’nin 
Bursa’da açtığı yarış alanına, Fatih Sultan 
Mehmet’in yerini belirlediği Ok Meydanı’na 
ve hükümdarların kemankeş olmakta beceri 
göstermelerine kadar geçen süreç kadim 
tarihimizde okçuluk, değerini ve önemini 
korumaya devam ediyor. Sporcunun beden 
kontrolü, konsantrasyon, denge, hedefleme 
becerisi gibi fiziksel, bilişsel ve duygusal 
gelişimini destekleyen menzilli okçuluk, Türk 
tarihine ilk olimpiyat madalyası kazandıran 
Mete Gazoz ile büyük bir gelişme gösterdi. 
Türk Okçuluk Federasyonuna bağlı binlerce 
lisanslı sporcu ve yüzlerce kulüple gençlerin 
en çok ilgi gösterdiği spor dallarından biri 
haline geldi.

Yağlı güreş: Geçmişi 4 bin 500 yıl önceki 
eski topluluklara dayanan geleneksel 
Türk sporumuz yağlı güreşlerin Trakya 
ve Balkanlar’dan yayıldığı biliniyor. 
Vücutlarında yağ ile güreşen yarışmalar 
er meydanında büyük bir güç ve ustalık 
sergiliyorlar.

Ulama: Aztekler, Mayalar ve İnkalar gibi 
yerli halklar tarafından binlerce yıl önce 
oynanan ulama oyunu form değiştirerek 
500 yıl sonra tekrar sahneye çıktı. Dünyanın 
bilinen en eski takım sporu olarak kabul 
edilen oyununu yerli halklar; doğurganlık 
ritüelleri ve savaş gibi birçok farklı bağlamda 
oynamış. Topun kalça ile vurularak 

oynandığı oyun yaklaşık 4 kg ağırlığındaki 
kauçuk topu saha sınırları içerisinde tutmayı 
amaçlıyor.

Yabusame: Geçmişi 12. yüzyıl 
Japonya’sına kadar uzanan yabusame, 
Samuray savaşçıları tarafından 
gerçekleştirilen bir atlı okçuluk gösterisi. 
Bu sporun gösteri olarak düzenlenmesi ve 
yabusame olarak resmileştirilmesi 1187’de 
mümkün olmuş. 800 yıldır düzenli olarak 
Japonya’da gerçekleştirilen yabusame 
gösterilerinde samuraylar, vurdukları 
hedeflerle kötülükleri yok ederek huzuru 
sağladıklarına inanıyor.

Ssireum: Kore’de sporcuların sapta adı 
verilen, bel ve bacaklara sarılı kumaş 
kemerleri tutarak birbirlerini yere itmeye 
çalıştıkları geleneksel güreşi ssireum 
felsefi bir bakış açısıyla uyum ve birlikteliğe 
odaklanıyor.  Antik çağlardan beri 
bayramlarda, kutlamalarda ve festivallerde 
barışçıl bir rekabet içinde yapılan bu 
güreş, Kore’de eğitim müfredatına dâhil ve 
yaşatılmasına büyük önem veriliyor. 2018 
yılında Güney Kore tarafından UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Hükümetler arası Komitesi Temsili Listesine 
kaydedildi. 

Şalvar güreşi: Geçmişi çok eski ve köklü 
geleneklere dayanan şalvar güreşinin 
Anadolu’ya Türkmenler tarafından getirildiği 
düşünülüyor. Kırgızistan, Türkmenistan 
ve Türkiye’de Kahramanmaraş’ta 
organizasyonları yürütülen bu güreş 
Moğolistan ve Kazakistan’daki şalvar 
güreşine benzer öğeler taşıyor. Şalvar 
giyen güreşçilerin bütün teknikleri ayakta 
sergilediği, dengenin son derece önemli 
olduğu bu spor, ata sporumuza birçok 
şampiyon kazandırmada büyük faydalar 
sağlamış.

Kuşak (kemer) güreşi: Kırım lehçesinde 
adı “küreş” olan, geleneksel olarak 
“tepreş” denilen bahar eğlencelerinde 
yapılan kuşak güreşinin Türkmenistan’dan 
Kırım’a göç eden Kırım Türkleri tarafından 
Anadolu’ya getirildiği düşünülüyor. Bugün 
Türkmenistan’da milli spor olarak yapılan 
güreş günümüzde Kore’de ssireum adıyla 
yapılan güreş türü ve Japon güreşi judoyla 
da benzerlikler gösteriyor. Türkiye’de 
ağırlıklı olarak Eskişehir ve civarında 

yaşayan Kırım Türkleri tarafından yapılan 
Kuşak Güreşi mahalli organizasyonların 
yanı sıra her yıl Türkiye Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonu tarafından 
düzenlenen şampiyonalarda da yapılıyor. 
Geleneksel Türk kuşak güreşi, Kırım’ın 
Kezlev bölgesinde, Romanya’nın Köstence 
ve Mangalya bölgelerinde her yıl yapılan 
organizasyonlarla büyük ilgi görüyor. 
Tataristan’da, Yakutistan’da ve diğer Türk 
bölgelerinde de yapılan güreş; bele kuşak 
sarılan sporcuların birbirlerinin sadece 
kuşaklarından tutarak hasmının sırtını yere 
getirmesi amacına dayanıyor. 

Aba güreşi: En eski güreş tarzı olarak 
bilinen Aba güreşi Gaziantep ve Antakya’da 
yaşayan İskitler, Sakalar, Uygurlar, 
Karahanlar, Moğollar, Özbekler, Khazaklar, 
Çağataylar ve Kızık Türkleri arasında 
uygulanmış. Kıyafetle oynanan Aba 
güreşi, Orta Asya’da bir yarışma ve askeri 
eğitim aracıyken MÖ 4. yüzyılda Türkler 
tarafından Çinlilere öğretiliyordu. Çağdaş 
bir Uzakdoğu dövüş sanatı olan judo, Aba 
güreşinin modernize edilmiş ve değiştirilmiş 
hali olarak kabul ediliyor. Bugün İsveç’te 
oynanan paçalı güreşin, göçler sırasında 
Baltık bölgesine yerleşen Hun Türkleri 
tarafından öğretildiği düşünülüyor. 

Mas güreşi: Yakut Türklerinin milli sporu 
olan mas Güreşi çok eskilere dayanan bir 
gelenek. Mas, Yakut Türkçesi’nde ağaç 
dalı anlamına geliyor. İki kişinin karşılıklı 
önlerindeki tahtaya ayaklarını koyarak 
elleriyle bir sopayı çekmelerine dayalı olan 
bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, 
dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi 
fiziksel ve duygusal beceriler kazandırıyor. 
Rakiplerin birbirleriyle temas etmeden, 
birbirlerini sarsmadan ve fırlatmadan 
yapılan tek güreş sporu olarak diğer güreş 
türlerinden ayrılıyor.

Mangala: Binlerce yıllık kayalara oyulmuş 
oyun çukurlarıyla Tunç Devri’nden beri 
oynandığını kanıtlanan mangala oyununun; 
Saka, Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, 
Selçuklu, Osmanlı, Ihşit, Tolunoğlu, Memlük 
kültür çevrelerinde oynandığı biliniyor. 
Göbeklitepe’de bulunan taşa oyulmuş 
mangala düzeneğine benzer düzenek 
kalıntıları da düşünülünce oyunun tarihi, 
insanlığın en eski dönemlerine kadar 
uzanıyor. 
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KARANLIK ODA Kürşat SAYGILI / kursat.saygili@gmail.com

Türk sinemasında 
aydın sorunu
Karanlık Oda’da sinemamızdaki aydın kavramının yerini ve “tartışmalı” taraflarını ele almaya 
çalışıyoruz.

Türk sineması ilk yıllarından 
itibaren çeşitli teknik, biçim ve 
biçem değişiklikleriyle gelişimini 
sürdürse de bir aydın sorunuyla 
her daim karşı karşıya 
kalmıştır. Yaygın bir bilgi olarak 

ilk film olarak kabul edilen “Ayestefanos’taki 
Rus Abidesi’nin Yıkılışı”’ndaki niyet ve 
yöntemden tutun, sinemanın ilk yıllarında 
sinema salonlarında gösterilen habervari 
gösterimlere ve propagandist kurmacalara 
kadar sinema, sinemacıların ve ilk 

yıllarda tiyatrocuların elinde halkı eğitmek, 
bilgilendirmek ve donatmak için bir araç olarak 
kullanılmıştır. Şimdi bu erken Cumhuriyet 
döneminden başlayan, sinemanın bir kitle 
iletişim aracı olduğunun bilincinde olan 
sinemacıların “bilinçsiz kitleleri” aydınlatma 
çabaları ister istemez sinemamızda “aydın 
sorunu”nu konuşmamızı lüzumlu kılıyor. 
Burada bir parantez açıp aydın üzerine birkaç 
kelam etmekte fayda görüyorum. Sartre’ın 
“Yazar bir aydın mıdır?” sorusunu yönetmen 
ve senarist için de sormak gerekiyor.

Senarist aydın mıdır?
Sinemanın kolektif bir uğraş, filmin 
endüstriyel bir ürün / meta olduğunun 
bilincinde olarak sadece yönetmenin 
ve senaristin -bu iki meslek festival 
ortamlarında “auteur”lük şemsiyesi altında 
çoğunlukla birleşir- işini kasten öne 
çıkarıyorum. Çünkü temsil mekanizmasını 
çalıştıran ve filmi entelektüel bir zeminde 
tutan çoğunlukla bu ikisidir. Şimdi sorumuza 
dönecek olursak; yönetmenin ya da 
senaristin aydın olması mümkün müdür? 
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Ya da -Besim Dellaloğlu ile sohbetimizde 
kendisinin yönelttiği soru üzerine aydın 
olmak zorunda mıdır?- doğrudan Sartre 
gibi sorarsak bunlar aydın mıdır? Tabii ki 
bu soruya / sorulara cevap vermemiz için 
öncelikle aydının tanımını yapmak gerekir 
lakin bu hamur çok su götürür ve başka 
bir yazının konusu olabilir. Bu konudaki 
tartışmaları şimdilik hasıraltı ederek 
aydının tek bir tanımından hareketle devam 
edeceğiz: “İktidara hakikati söyleyebilen 
kişi”. 
Aydını hakikat peşinde koşan bir kişi olarak 
tanımlarsak yönetmenin ya da senaristin 
aydın olabilmesi çoğunlukla pek mümkün 
değildir. Edward Said; entelektüeller 
üzerine verdiği meşhur konferanslarında 
entelektüellerin tam bağımsız olmaları ve 
iktidara hakikati söyleyebilmeleri için temel 
olarak üç özellik sıralar: sürgün, marjinal, 
yabancı. Virginia Woolf’un kadınların 
kurmaca yazabilmeleri için “Kendilerine 
ait bir odaları ve paraları olması gerekir” 
sözünün entelektüeller için de geçerli 
olduğunu söyleyen Said; kadınların tarihinin 
bütün ezilenlerinin tarihi ile aynı olduğunu 
söyler -Woolf da feminist bir manifesto 
niteliğindeki “Kendine Ait Bir Oda” kitabında 
kadınlar ile yoksullar arasında bir bağlantı 
kurar-. Şimdi piyasa ve sermayedar 
ile sıkı fıkı olmak zorunda olan film 
üreticisinin Yalçın Küçük’ün kelimeleriyle 
konuşacak olursak “embriyonik biçimde 
Don Kişot” olması pek olası görünmüyor. 
Bunları yazarken istisnaların her zaman 
çıkabileceğini bilerek yazıyorum. Fakat 
sinema, endüstriyel anlamda bireysel icra 
edilen ve piyasaya göbekten bağlı olmayan 
sanatlar kadar özgür değildir. Böylece 
icracının -yönetmen ve senarist- “Don Kişot 
ögelerini hiçbir zaman kaybetmeyen”, “saf 
akıllı yenilikçi aydın” olması beklenemez. 

Sinemamızda aydının temsili
Erken Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından 
itibaren ki sinema henüz o yıllarda hem 
bir endüstri hem de bir sanat olarak kabul 
edilmiyor henüz memleketimizde; ancak 
önemli çoğunluğu bir zanaat olan bu sanatın 
yine aydınlar eliyle üretildiğini görüyoruz. 
Şimdi 1934’te elbette Muhsin Ertuğrul 
tarafından çekilmiş Aysel Bataklı Damın 
Kızı filmindeki -senaryosu Nazım Hikmet’e 
aittir- Gülsüm karakterini düşünelim. Bu 
İstanbul’da mektepte okumasına rağmen, 
köyüne dönmüş, şehirliler gibi giyinen 
ama köylüler gibi yaşayan “köyün en 
ücra köşesini İstanbul’un saraylarına” 
değişmeyeceğini söyleyen karakterin tipik bir 

Sovyet olduğu söylenemez mi? Film, teknik 
anlamda da Sergey Einseinstein’ın kurgu 
anlayışını yer yer hissettirmektedir. Fakat 
burada önemli olan nokta “halka rağmen 
halk için” çalışan aydın tipinin belki de 
sinemamızda ilk kez kendine yer bulmasıdır. 
Bir anlamda “Çalıkuşu Feride” tipolojisine 
sahip Gülsüm karakterinin Bataklı Damın 
Kızı Aysel’in insanlığı ve yüceliği karşısında 
mağlup olması da filmin “köylü milletin 
efendisidir” şiarının bir izdüşümü gibidir. Ne 
ki Gülsüm günümüz sinemasının “anti-
entelektüalizm” düşkünlüğünün öncülü 
değildir. Gülsüm “iyi” bir karakterdir; ama 
Aysel kadar iyi olamayacaktır. Bu film köylü 
ile “okumuş” birey arasında keskin ayrımlar 
çizmesiyle önemlidir; ama metin köylüden 
yana tavır almıştır. Küçük bir not olarak;
“birey”in sinemamıza 1980 sonrası 
Anayurt Oteli’yle girdiğini iddia eden 
sinema tarihçilerimizin bir kez daha 
düşünmesi gerekir. Oysa sinemamızda 
spesifik aydının yüceltildiği ve köylünün / 
cahil halk kitlelerinin yerildiği çok sayıda 
film sayabiliriz. Spesifik aydın derken 
kastım doktor, mühendis, öğretmen 
gibi intelicensiya takımı. Yoksa zaten 
sinemamızda Hacivat - aydın eleştirilerini 
saymazsak aydın tipine rastlamamız 
neredeyse imkânsız. Bu okumuş etmiş 

intelicensiya takımının –bu arada 
“intelligentsia” teriminin dünya dillerine 
Rusçadan yayılmış olması da bizim gibi 
Batılılaşmak ile derdi olan milletler açısından 
son derece ironidir- sinemamızda en 
tipik örneği sanırım Mahmut Hoca’dır. 
Hababam Sınıfı’nı Türkiye’nin bir alegorisi 
gibi okursak eğer; tembel, hayta, yaramaz, 
baba parası yiyen ve toplumu düşünmeyen 
bir hedonist tayfanın idealist bir öğretmen 
tarafından muma çevrilme ve ehlileştirilme 
hikâyesi olan Hababam Sınıfı, erken 
Cumhuriyet döneminin ideolojisini de 
nispeten bünyesinde taşır. Her ne kadar 
gülünüp geçilse de toplumun bir şekilde 
adam (!) olamamasıyla eş değer bir şekilde 
Hababam Sınıfı da asla iflah olmaz, 
Kel Mahmut’a rağmen bile… Mahmut 
Hoca aslında burada Tanpınar’ın Huzur 
romanının başkarakteri Mümtaz’ın yaşadığı 
entelektüel krizi yaşamamasıyla dikkat 
çeker. Hayattaki radikal değişikliklerden 
yana olmayan, dünyayı değiştirmenin değil 
onu derin ve yoğun yaşamanın peşinde 
koşan Mümtaz; toplumdan yana mı yoksa 
bireyden yana mı tavır alması gerektiği 
konusunda kararsızdır. Mümtaz’ın bu trajik 
durumu “Türkiye evlatlarına kendisinden 
başka bir şeyle meşgul olmak imkânını 
vermiyor” diyen Tanpınar’ın da entelektüel 
krizini açığa çıkarır. Ne ki Mahmut Hoca ve 
toplumcu sinemamızdaki aydın karakterler 
ülkeyle meşgul olmaktan hayli memnun bir 
şekilde münevver olmanın verdiği saik ile 
çözümler üretmeye, Batıdan öğrendiklerini 
yerelleştirmeye devam ederler. 

Aydın kişinin “anten” olması
“İntelligentsia, Avrupa kültürünün içine 
uzatılmış ulusal bir antendi.” diyor Troçki. 
Biz de Osmanlı’nın son dönemlerinden beri 
Avrupa’ya birçok “anten” gönderdik ki orada 
görüp öğrendiklerini gelip bize de anlatsın 
da biz de asrileşelim. Bu anten olma durumu 

Hababam Sınıfı’nı Türkiye 
alegorisi gibi okursak eğer; 
tembel, hayta, yaramaz, 
baba parası yiyen ve 
toplumu düşünmeyen bir 
hedonist tayfanın idealist 
bir öğretmen tarafından 
muma çevrilme ve 
ehlileştirilme hikâyesidir.

Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı (1914)
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özellikle Kemal Sunal güldürülerinin başat 
malzemelerinden biridir. Bu filmlerde “saflık”, 
köylü olmak, eğitimsiz olmak, muhafazakâr 
olmak ile eş tutulur. “Maymunun gözünü 
açması”, aydınlanması, hayatı doğru 
okuyabilmesi için bir “anten” aracılığıyla 
aydınlatılması, bilgilendirilmesi gerekir. Bu 
“anten” kimi zaman bir insan olabileceği gibi 
kimi zamanlarda bir şehir de olabilir. Örneğin 
Kibar Feyzo filminde Feyzo, şehirden her 
dönüşünde yeni bir fikir ya da icat ile geri 
gelir ve köylü de onun sayesinde bilinçlenir. 
Şehir “faşo aga”nın köyü için bir anten işlevi 
görmektedir. Sinemamızda “köyden indim 
şehre” tezatlıklardan yararlanılan bir güldürü 
unsuru olarak sık kullanılmakla birlikte iç 
göçün bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde 
şehrin ve çoğunlukla İstanbul’un bir kurtarıcı 
olarak imlenmesi de entelektüel bir krizdir. 

Bu “anten” olma durumu salt güldürü 
unsuru olarak kullanılmamıştır elbette. 
“Gramofon Avrat” filmindeki öğretmenin 
“bale”yi yerelleştirme çabaları ve bunun 
üzerine fikir yürütmesi Türk aydınındaki 
Batılılaşma temayülünün sinemamızdaki 
en güzel örneklerinden biridir. Sabahattin 
Ali’nin öyküsünün Ayşe Şasa tarafından 
senaryolaştırılması mühimdir. Şasa hem 
Batı’ya hem de Doğu’ya entelektüel 
düzeyde ilgi duyan bir münevver olduğu 
için ve sinemamızda Şasa gibi ikinci bir isim 
olmadığı için böyle filmlere sinemamızda 
rastlamak her zaman mümkün olmuyor. 
Yine bir Ayşe Şasa senaryosu olan -Safa 
Önal ile birlikte yazmışlardır hatta önemli 
bir kısmı Önal’a aittir senaryonun- Ah 
Güzel İstanbul (1966) belki sinemamızda 
Doğu-Batı bunalımını anlatan en güzel 

filmdir. Bu “ulusal anten” olma mevzusuna 
da açılmış bir parantez gibidir. Bir Osmanlı 
soylusunun Cumhuriyet döneminde fakir bir 
hayat sürmesini, flanör ve bohem yaşamını 
temsil eden Haşmet’in hikâyesi, ulusallaşma 
sürecinde -köksüzlük ve devamsızlık 
problemi açısından- fakirleşen Türkiye’nin 
hikayesi gibidir. Haşmet “yeni”yi olduğu gibi 
alan akranlarından farklı olarak “yeni”ye 
kuşku ile yaklaşır. Sokak fotoğrafçılığı 
yaparak geçimini sağlar, parayla ilişkisini en 
aza indirgemiştir. İstanbul’a şarkıcı olmak 
için gelmiş -memleketinden kaçmış- genç 
bir kızı kurtarmaya çalışır; ama İstanbul’un 
cazibesi Ayşe’yi baştan çıkarmıştır bir 
kere. Bu “memleketinden şarkıcı olmak 
için İstanbul’a gelen genç kadın / erkek” 
teması Yeşilçam’da -ve sonrasında bazı 
filmlerde- çok yaygındır. İstanbul’un Batı’nın 
bir yüzü olması durumu kimi zaman şehri 
taşra karşısında “ulusal anten” kılarken 
kimi zaman da “yanlış Batılılaşma”nın 
bir yüzü kılar. Burada İstanbul’dan kasıt 
elbette koca şehir değildir. Peyami Safa’nın 
Fatih-Harbiye romanında ayrıştırdığı 
şekliyle “modern”in, “frenkleşme”nin mekânı 
olarak Beyoğlu ve çevresidir. Tıpkı Vesikalı 
Yarim’de Safa Önal’ın kurduğu imgelemle 
Kocamustafapaşa ile Beyoğlu arasındaki 
gelenekçi / modern ayrıştırması gibi bir 
durumdan bahsediyorum. Modern olan 
Beyoğlu aşağılık bir mekân olarak kendisine 
yer bulur. Fakat Vesikalı Yârim, mevzubahis 
ettiğim filmlerden şu noktada ayrılır ki; 
Safa Önal ve Lütfi Akad ustalar, trajik bir 
aşk öyküsü anlatırlar sadece. İki dünyanın 
karşılaşması, ibretlik bir aşk öyküsü gibi 
anlatılmaz, trajik insan öyküleri olarak 
anlatılır. Filmde çok az yer alan Halil’in karısı 
bile bir iki sahnede o kadar trajik çizilmiştir 
ki birçok sosyolojik okumaya müsaittir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur kitabında entelektüel bir kriz yaşayan aydını anlatıyordu

Muhsin Bey, göçle değişen İstanbul’daki bir aydının bakış açısını gösteriyordu

Muhsin Bey’de şehir yine 
Yeşilçam’da olduğu gibi bir 
“kurtuluş” alanıdır; ancak 
şehre sonradan gelenin 
kendi kültürünü şehre 
dayatması ve bunu paraya 
çeviriyor oluşu, üstelik 
kendisine rahatlıkla müşteri 
de bulabiliyor oluşunun 
faturası, “gariban” halk 
kitlelerine kesilir.
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İçinde bulunulan durum ajite edilmez, 
toplumun bir gerçeği olarak seyirciye 
aktarılır.  Yine Peyami Safa’nın romanından 
serbest uyarlanan, senaryosunda Şener 
Şen’in de imzası bulunan Nejat Saydam’ın 
filmi Sözde Kızlar (1967), İstanbul’u genç 
kızların kaçınması gereken, tefessüh 
etmiş bir çevrenin mekânı olarak imler. 
Bir eğitim videosu gibi başlayan ve filmin 
içinde gençlere sürekli nasihatlerin verildiği 
bir film olan Sözde Kızlar’da “Gençlik 
Nereye Gidiyor?” başlıklı bir doktora tezi 
yazan Fahri’nin, bir gözlemci edasıyla 
gençler arasında dolaşarak çıkarımlarda 
bulanması tipik Türk aydının bilinçsiz 
çizilmiş portresidir. Entelektüel iktidara 
hakikati söyleyebilen kişidir dedik ya başta, 
şimdi bu kavramsallaştırma üzerinden bir 
çıkarım yapacaksak eğer, Türkiye’de kendini 
entelektüel olarak tanımlayan okur / yazar 
muharrirler ve sanatçılar çoğunlukla bir 
ideolog gibi hareket etmekten geri durmazlar 
ve aydın özelliği göstermekten çok bir sınıf 
aydını özelliği gösterirler. Hakikat peşinde 
koşmak yerine kendi sınıflarının çıkarlarını 
öncelerler. Sözde Kızlar’ın Fahri’si de 
Mahmut Hoca gibi bir ideolojinin temsilcisi 
konumunda Osmanlı’dan kalma bir konakta 
-tabii ki bu konak Safa’nın romanında 
işlevseldir. Çünkü roman mütareke yıllarını, 
işgal günlerini anlatmakta ve memleket 
elden giderken çılgınca eğlenen memleket 
sevdasından yoksun hedonist gençleri 
eleştirmektedir. Yine Beyoğlu - Şişli çevresi, 
daha gelenekçi semtlerden buralara gelip 
sonu hüsranla biten hayat hikâyeleri 
eleştirel bir dille yerilerek tezli roman örneği 
sergilemektedir.- çılgınca eğlenen gençlerin 
arasına dalarak onlara ne kadar aşağılık 
mahluklar olduklarını söyler: “Yeter artık. 
Biraz da kendinizden utanın. Şurada bir sürü 
insansınız. İsteseniz, şuurlu olsanız bir koca 
dünya yaratabilirsiniz. Şu anda binlerce 
genç üniversitelerde, fizik laboratuvarlarında, 
tıp araştırmalarında müthiş bir çalışma yarışı 
içindeler. Sizlerse uçurumun eşiğindesiniz. 
Çığlık attıkça yedi kat yerin dibine 
batıyorsunuz. Biraz kendinize gelin. İnsanca 
yaşamayı öğrenin. Kurtulun bu safahat 
cehenneminden. Böyle yaşamaktansa Allah 
topunuzun canını alsın.” Bu tirat sadece 
Fahri’nin değil aynı zamanda yönetmenin/
senaristin tiradıdır. İstanbul fiilen olmasa 
da kültürel anlamda işgal altındadır ve 
gençler oldukça “bilinçsiz”dir. Film biraz da 
gençleri bilinçlendirmek için yapılmış gibi 
durmaktadır.

Dönüşen ve değişen Türkiye
“Ah Güzel İstanbul” bahsine geri dönecek 
olursak, kültürel anlamda Doğu’yu temsil 
eden İstanbul’un geleneğinin yıkılıp 
parçalandığı ve “yeni”nin körü körüne 
yüceltildiği bir dönemde Haşmet, Fahri’nin 
aksine nihilist bir tavır sergiler. Bozulmanın 
önüne geçemeyeceğinin bilincindedir. 
Haşmet, bu bozulmaya tahammül edemez 
ve sadece Ayşe için “yeni dünya”ya adım 
atmaya razı olur.
Burada Haşmet’in de bir ideolog edasıyla 
vaaz ettiği cümleler vardır. Bu filmin ruhu 
87 yılında Yavuz Turgul tarafından Muhsin 
Bey’de yeniden yaratılır. İstanbul bu kez 
neo-liberal kültürel ve ekonomik dalganın 
etkisi ve işgali altındadır. Urfa’dan türkücü 
olmak için İstanbul’a gelen Ali Nazik, Ah 
Güzel İstanbul’un Haşmet’i gibi bir İstanbul 
Beyefendisi olan Muhsin Bey ile karşılaşır 
ve kültürel çatışma başlar. Muhsin Bey hem 
dönüşen İstanbul’un hem değişen kültürel 
iklimin sancılarını yaşayan, eskinin temsilcisi 
konumundadır. Murat Gülsoy ile yaptığım 
bir röportajda Gülsoy şöyle demişti: “İlk 
seyrettiğimde Yavuz Turgul’a hak vererek 
Ali Nazikler geliyor ve İstanbul kayboluyor 
demiştim; ama şimdi bu bakış açısının 
korkunç olduğunu düşünüyorum. Muhsin 
Bey’de o yok oluşun nedeni Ali Nazik’in 
gelmesiymiş gibi anlatılıyor. Ali Nazik’in 
arabeskte yükselmesi paralel kurguyla 
Beyoğlu’nun yıkılmasıyla birlikte gösterilir. 
Ali Nazik yükselirken Beyoğlu, İstanbul ve 
Muhsin Bey yıkılır. Hâlbuki ikisi birbirinden 
farklı dinamiklerin ürünü.” Gülsoy’un çıkarımı 
çarpıcıdır. Çünkü iç göçün faturası şehre 
sonradan gelen Ali Nazik’e kesilirken yıkılan 
değerlerin ekonomik - politik eleştirisi 
yapılmaz. Buradaki aydın tavrı yıkıcıdır. 

Şehir yine Yeşilçam’da olduğu gibi bir 
“kurtuluş” alanıdır; ancak şehre sonradan 
gelenin kendi kültürünü şehre dayatması 
ve bunu paraya çeviriyor oluşu, üstelik göç 
çok yoğun olduğu için kendisine rahatlıkla 
müşteri de bulabiliyor oluşunun faturası 
“gariban” halk kitlelerine kesilir. Yavuz Turgul 
en nihayetinde eski Yeşilçam geleneğinin 
temsilcisidir. Ve izlediğimiz tipik bir Yeşilçam 
dramıdır. 

Dönüşemeyen aydın
Hem Ah Güzel İstanbul’da hem de 
Muhsin Bey’de ve bu minvalde seyreden 
klasik Yeşilçam öykü filmlerinde anlatılan 
hikâyelerin hemen hepsi entelektüel bir 
duruşun eseridir. Ne ki aydın (yönetmen/
senarist ve çoğunlukla onların fikir dünyasını 
temsil eden karakterler) bu filmlerde 
self-reflexive (öz dönüşümsel) tavırdan 
uzaktır. Yani eleştirilen “sistem”in kendisi, 
Yılmaz Güney’in bazı filmlerindeki gibi 
burjuva değerleri, kültürel erozyon ya da 
yozlaşmış toplumsal değerler olabilir; ancak 
“aydın” sürekli kendini temize çeken, kendi 
değerlerini vaaz eden, “anten” olma işlevini 
sonuna kadar sürdüren taraftadır. Edebiyat 
dünyasından örnek vermek gerekirse 
“Oğuz Atay’ın romanlarındaki ana figürler, 
okuyan, düşünen, yoz toplum değerleri ile 
ters düşen, eleştiren kişilerdir. Eleştirilen, 
yalnızca ince bir mizahla ve parodi-ironik bir 
anlatım tutumu içinde çarpıcı kesitler verdiği 
küçük burjuva yaşantısı değil, daha çok 
aydın bireyin düşünce ve davranış biçimidir.” 
der Yıldız Ecevit. İşte sinemamızda eksik 
olan taraf budur. Aydının kendi düşünce ve 
davranış biçiminin eleştirisine çok az filmde 
yer verilir. 

Kibar Feyzo, yazıda anlatıldığı gibi aydının “anten” olma işlevini ustaca yansıtmıştır

Kaynakça 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur Edward Said, EntelektüelYıldız Ecevit, Oğuz Atay’da Aydın Olgusu
Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler 1. Kitap
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D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı ile TRT arasında protokol imzalandı
Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan’dan 
oluşan D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nın 25’inci kuruluş yılı dolayısıyla 
İstanbul’da “D-8 Yatırım Forumu” gerçekleştirildi. Programda D-8 Ekonomik 
İş Birliği Teşkilatı ile TRT arasında, D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Genel 
Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Zahid Sobacı’nın katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol; 
medya alanında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesinin teşvik edilmesini, 
karşılıklı olarak özel etkinliklerin düzenlenmesini, D-8 Ekonomik İş Birliği 
Teşkilatı ülkelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde 

bulunulmasını, radyo ve televizyon festivalleri, yarışma ve kültür gösterilerine karşılıklı olarak katılımın teşvik edilmesini kapsıyor. Protokol 
imza töreninin ardından D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’na katkılarından dolayı TRT’ye verilen özel ödülü TRT Genel Müdürü Prof. Dr.  
Mehmet Zahid Sobacı aldı.

TRT’nin gazetecilik eğitimleri Arnavutluk ve Kazakistan’da
Yayıncılık ve iletişim okulu TRT, deneyimli kadrosuyla düzenlediği gazetecilik eğitimlerini 
sürdürüyor. TRT’nin tecrübeli eğitim ekibi Arnavutluk ve Kazakistan’daki meslektaşları 
ile bir araya geldi. 
Tiran Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gazeteci ve televizyoncuların katıldığı “3. 
İletişim ve Medya Akademisi” programı kapsamında, “Dijital Haber”, “Dijital Haber 
Kurgusu”, “Haberciler için Sosyal Medya Takip Yöntemleri”, “Sosyal Medyaya Giriş”, 
“Sosyal Medyada Habercilik” ve “Sosyal Medya için Video Yapımı” olmak üzere altı 
farklı başlıkta düzenlenen 17 Haziran’a kadar devam etti. 
TRT tarafından düzenlenen bir diğer eğitim ise “Televizyon ve Dijital Medya Eğitimleri”. 
13- 14 Haziran tarihleri arasında Kazakistan’ın en büyük medya kuruluşu Kazakistan 
JSC “Khabar Agency” personeli için düzenlenen eğitimin dili İngilizce. Çevrim içi olarak 
düzenlenen eğitim programında “Arttırılmış Gerçeklik ve Temel Prensipleri”, “Dijital 
İçerik Pazarlama”, “Televizyon ve Kamu Diplomasisi: Türk Dramalarının Uluslararası 
İzleyiciler Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi” konuları ele alındı.
Eğitimlerin amacı planlanan programlar ile medya mensuplarına katkıda bulunmaktı. Aynı zamanda farklı ülkeler için haber ve program 
yapan gazeteciler ile ikili ilişkileri geliştirerek Türkiye’nin tek kamu yayıncısı TRT’nin tecrübesini yabancı medya mensuplarıyla paylaşılması 
hedeflenmişti. 

Demir Atlı Yörükler TRT 1’de
Demir Atlı Yörükler belgeselinde, down sendromuna farkındalık 
yaratmak için motoruyla farklı ülkeleri gezmiş olan Adem ve kardeşi 
Erden’in, babalarının ölümünün ardından yolları yeniden kesişiyor. 
Çeşitli zorluklardan ötürü kısa bir ayrılık yaşamış olan bu iki kardeş, 
babalarından kalan sepetli bir motorsiklet ile Türkiye’yi gezmek için yola 
düşüyorlar. Babalarının hayali olan bu yolculuk sırasında iki kardeş 
herhangi bir rotaya bağlı kalmadan yeni yerler gezip, yeni insanlarla 
tanışmalarını anlatıyor.
Belgeselde Adem, yıllarca birçok sosyal projeye imza atmış, “Çakır” 
ismini verdiği motoruyla dünyanın birçok bölgesine uzun rotalar yapmış 
genç bir gezgin. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışına seyahatlerinde 
aynı zamanda down sendromuna dikkat çekmek için özel bir gayret 
içerisinde olmuş. Rotalarını genellikle ana yolların dışında oluşturuyor. 

Şehirlerin dışına, ormanlara, dağlara, küçük köylere gidiyor. Oradaki insanların hayatlarına katılıyor, onlarla çalışıyor, çocuklarıyla oynuyor, 
ailenin bir ferdi oluyor. Yaşamların içerisine girip yeni rotalara yol alıyor. 
Erden, Adem’in down sendromlu kardeşi. Uzun yılar Adem’den ayrı olarak anne ve babasıyla Mersin’de yaşamış. Anne ve babasını art arda 
kaybetmesinin ardından, ablasının köyünde yeni bir yaşam kurmuş. Fakat köyde özel eğitiminden geri kalmasıyla hayata tutunma pratiği de 
geriye gitmeye başlamış. 
Şimdi Adem, uzun yıllardır yaptığı yolculuklarına Erden’i de dâhil ederek, Türkiye’yi baba yadigarı sepetli motorla gezmek istiyor. Abi - 
kardeş bir yandan bütçelerinin yettiğince yeni rotalarda yol alacaklar bir yandan da uzak kaldıkları yılların acısını çıkarırcasına yeniden 
kardeş oluyorlar. Rotalarını “Demir Atlı Yörükler” olarak birlikte seçerek, neler yapacaklarına birlikte karar veriyorlar. 12 Haziran’da TRT 1’de 
yayınlanan belgesel, TRT’nin dijital platformlarından da izlenebilir.
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Azerbaycan milli şairi Ahmed Cavad’ı anma konseri canlı yayınla 
TRT Avaz’da
TRT Avaz, Azerbaycan Milli marşının yazarı, istiklal şairi Ahmed Cavad’ın 
doğumunun 130. yıl dönümünü özel bir konserle kutladı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türksoy ve TRT Avaz iş birliğiyle gerçekleştirilen “Ahmed Cevad 
‘İnciler Dök Yoluna’ Konseri”, canlı yayınla TRT Avaz’daydı.
Kardeş iki ülke Türkiye ve Azerbaycan’ın müzikal dostluğu, notalara dökülmüş 
hâliyle izleyicilerle buluştu. Ahmed Cavad’ın eserlerinin yanı sıra opera ve 
marşların da icra edildiği konsere, şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konserde yer alan birbirinden kıymetli eserler Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan 
Celilov, Heyyam Mamedov ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi.

Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri TRT 2’de
2004 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen geleneksel Viyana 
Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri bu yıl da TRT 2 ekranında 
yayınlandı. Viyana’nın ünlü Schönbrunn Sarayı’nın bahçesinde 
düzenlenecek konseri şef Andris Nelsons yönetti. Orkestranın Fransız 
viyolonsel sanatçısı Gautier Capuçon’a eşlik ettiği konserde Avrupalı 
bestecilerin eserleri seslendirildi. Ludwig van Beethoven, Mykola 
Lysenko, Arturs Maskats, Camille Saint-Saëns, Gioacchino Rossini, 
George Enescu, Bedřich Smetana ve Antonín Dvořák’ın esererinden 
oluşan konser 18 Haziran Cumartesi akşamı 20.00’de TRT 2 ekranında 
müzik severlerle buluştu.

Yabancı dil eğitiminde MEB ve TRT iş birliği
Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT, TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz 
okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim 
materyallerinin geliştirilmesi amacıyla “İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları 
İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzaladı.
Bakan Özer, MEB Başöğretmen Salonu’ndaki imza töreninde yaptığı 
konuşmada, dilde çok önemli bir misyonu olan ve dünyanın tüm noktalarında 
Türkiye’nin mesajlarını dünyaya ileten TRT ile çok önemli bir iş birliğine 
adım attıklarını söyledi: “Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem 
İngilizce eğitiminden başlayarak, İngilizceyi ana odağımıza koyarak ve 

İngilizceyi bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, onu günlük yaşam kodlarıyla, günlük yaşamda kullanacak, bir ders anlatımı şeklinde 
değil yeni metodolojileri, yeni yaklaşımları eğitimin içerisinde derç edecek yeni bir yaklaşımı ilk kez yaz okullarında uygulayacağız. TRT’mizin 
oluşturmuş olduğu tüm belgeselleri, tüm dokümanları da bu yaz okullarında ilk kez kullanmaya başlayalım istedik. TRT, bizim eğitimdeki 
en önemli paydaşımız. Sadece bu süreçte değil Mart 2020’de tüm dünyanın beklenmedik bir şekilde yüzleşmiş olduğu Kovid-19 salgını 
sürecinde de bizim en önemli yol arkadaşımız TRT oldu. Türkiye’de Bakanlığının hızlı bir şekilde platformlarını devreye sokmada, dijital 
platformlara erişimin olmadığı yerlerde televizyon kanallarıyla süreçlerin desteklenmesinde en önemli paydaşımız TRT Genel Müdürlüğü 
idi… Yabancı dille ilgili başlatmış olduğumuz yaz okulunu, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla 
yeniden şekillendireceğiz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce 
ve Arapçadan da Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını açacağız. Orada da yine TRT Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak, içerikler 
oluşturarak, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında İngilizce veya Arapçada yeni yaklaşımları deneyerek, nasıl ‘Mesleki eğitimde aradığım 
elemanı bulamıyorum’ retoriğini tarihin çöplüğüne adım adım gömüyorsak, ‘Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ söylemini de 
inşallah tarihin çöplüğüne hep birlikte gömeceğiz.”
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da gerek iş gerekse sosyal yaşamda uluslararasılaşmanın yoğun bir şekilde hissedildiği 
bir dönem yaşandığını, bu nedenle yabancı dil bilmenin tercih değil zorunluluk haline dönüştüğünü söyledi. Kamu yayıncısı olarak dil 
çeşitliliğine önem verdiklerini belirten Sobacı, TRT’nin dünya genelinde 7 kıtaya 41 dil ve lehçede yayınlarını ulaştırdığını ifade etti. TRT’nin 
televizyon kanalları, dijital haber platformları ve radyolarıyla tüm dünyaya, milyonlarca insana kendi ana dillerinde hitap ettiğini aktaran 
Sobacı, aynı zamanda Türkiye’nin tezlerini, iddialarını, haklarını ve stratejik önceliklerini tüm uluslararası kamuoyuna duyurduklarını dile 
getirdi.
Çok farklı yabancı dillerde binlerce saat içerik ürettiklerini, bu içeriklerin bundan sonraki süreçte eğitim müfredatının bir parçası olmasının 
kendileri için mutluluk verici olduğunu vurgulayan Sobacı, “Bakanlığımız ile daha önceden gerçekleştirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz 
deneyim ve tecrübeyle bu çalışmamızın da gençlerimizin gelişimi ve hedeflerini gerçekleştirmesi açısından çok önemli rol oynayacağını 
düşünüyoruz.” diye konuştu.
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Hepimizin, özellikle 
de monoton hayatlar 
sürenlerimizin ve 
hayata yüklediği anlamı 
kaybedenlerimizin yaptığı 
şeydir beklemek. Neyi, 

kimi, neden beklediğini bilmeden! Belki de 
insanlığın ortak bilincinin 21. yüzyıldaki bir 
çeşit dışavurumudur beklemek?
Aslında hâlâ hayattan vazgeçmemiş 
olmaktır beklemek. Umutsuzluktan doğan 
umuttur Godot’yu beklemek. İşte Beckett’ın 
karakterleri, böyle bir ruh hâliyle zamanın 
sonsuzluğu içinde yapabilecekleri tüm 
şeyler içinde onlara en mantıklı gelen 

şeyi yaparlar 
ve beklemeye 
dururlar. 
“Godot’yu 
Beklerken”, iddia 
edildiği gibi tüm 
zamanların en 
iyi oyunu mudur 
bilinmez ama II. 
Dünya Savaşı 
sonrası buhran 
döneminde ortaya 
çıkan absürt 
akımın en meşhur 
örneklerinden 
olduğu doğrudur. 
Öte yandan her 
edebiyatseverin 
mutlaka okuması 
gereken güçlü 
bir eser olduğu 
söylenebilir. 
“Godot’yu 
Beklerken”, 
tiyatro metinlerini 
bir roman gibi 
okumayı sevenler 
için mükemmel 
bir anlatıdır. 
Okurken, metinlerin 
arasında kendinizi 
kaybedeceğiniz 

ve sorgulamalara girerek aslında kendinizi 
bulabileceğiniz bir kitaptır. İki karakterin 
arasında geçen anlamsız ve saçma, ama 
bir taraftan da aslında oldukça zekice 
işlenmiş diyaloglar, insanlığın beklediği 
kurtuluş yolunu nasıl ve neye dayandırdığı 
konusunda ipuçları da verir.
Samuel Beckett’in insanın varlığının 
nedenini sorguladığı, araftaki insanın 
durumunu çarpıcı biçimde dile getirdiği 
metin, varoluşçuluk felsefesiyle örülüdür. 
Metaforlar barındırır, çok katmanlıdır, 
postmodernist, psikolojik ve sosyolojik bir 
okumadır.
II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı kitlesel acı, 

her türlü kavramın içini boşaltmış, insanları 
amaçsızlığa itmiş, dolayısıyla geçmişten ve 
gelecekten sıyrılmış garip bir bekleyiş hâli 
yaratmıştır. Sonu gelmeyen ve anlamsız 
bekleyişin anlatıldığı “Godot’yu Beklerken”, 
tarihin böyle bir kesitinde, hakikatle 
yüzleşmenin getirdiği yıkımın içerisinden 
çıkmış bir eserdir. 
Hikâye, oyunun kahramanları Vladimir ve 
Estragon’un etrafında şekillenir. Varoluş 
sancıları çeken bu iki kahraman, yolları her 
kesiştiğinde birbirleri ile iletişim kurmaya 
çalışırlar ve bu durum bir ritüele binerek 
her gün yinelenir. İki karakter, bir ağacın 
dibinde Godot isimli bir kimsenin ya da 
şeyin gelip kendilerini kurtarmasını bekler. 
Fakat Godot hiç gelmeyecektir. Hatta 
belki de öyle bir kimse ya da şey hiç var 
olmamıştır ve olmayacaktır. 
 
Bunu biliyor muydunuz?
“Godot’yu Beklerken” tiyatro oyunu 
aslında ilk olarak 1948 yılında Fransızca 
kaleme alınmıştır ve 1953 yılında sahnede 
gösterime konulmuştur. Ülke çapında 
ün kazanan oyun, 1954 yılında Samuel 
Beckett tarafından İngilizceye çevrilmiş ve 
sahnelenmeye başlanmıştır.

Kitaptan alıntılar
“Yeryüzünün gözyaşları hep sabit kalır. Biri 
ağlamaya başlamışsa, başka bir yerde bir 
başkasının gözyaşları dinmiştir. Aynı şey 
gülmek için de geçerlidir.” 
“Hava çığlıklarımızla dolu. Ama 
alışkanlıklar duyarsızlaştırıyor insanı.”
“-Neyin var senin?
-Mutsuzum.
-Sahi mi? Ne zamandan beri?
-Unutmuşum.”
“-Ne diyorlar?
-Yaşamlarını anlatıyorlar.
-Yaşamış olmaları yetmezmiş gibi.
-Anlatmadan edemiyorlar.”
“-Seni hiç bıraktım mı ki?
-Gitmeme izin verdin.”

AYRAÇ
Dün ve yarın birbirinin aynı
İnsan hep bir bekleme hâlindedir; neyi, kimi, niçin ve ne kadar süre bekleyeceğini 
bilmez ama bir şeyleri bekler durur. Samuel Beckett, ıssız bir yol kenarında, Godot 
adında ne olduğu bilinmeyen birini ya da bir şeyi bekleyen iki kişinin absürt 
diyaloglarıyla, bekleme hâlini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.
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