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2018 yılı Dünya üniversiteleri 
sıralamasında ERÜ, Türkiye 
üniversiteleri arasında 8. sırada 
yer aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, Ramazan ayı 
münasebetiyle Kayseri’de faaliyet 
gösteren yerel ve ulusal basın 
kuruluşlarının temsilcileriyle 
iftarda bir araya geldi.
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Antalya’da yaşayan ve magazin dergilerinde 
sinema eleştirmenliği, kitap tanıtımları yaparak 
geçimini sağlayan Vahit Tansoy, sinema ile 
suyu, yemeği, havayı, eğlenceyi, aşkı ve hayatı 
bir tutuyor. Tam bir sinefil vakası olan Tansoy 
kötü bir olay yaşadığında ise; “Vahit üzülme bak 
iki hafta sonra güzel bir film vizyona girecek.” 
diyerek teselli buluyor.

ayat enim i in i  ilm ka esiS n n tesin e umut lu yaşam 
Suriye’den Ankara’ya uzanan umut dolu bir 
yolculuk… On beş yaşındaki Muhammet 
Şekerci ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek 
yeni bir hayata başlıyor. Diplomalarının 
Suriye’de patlatılan evlerinde yandığını 
aktaran Şekerci: “Diploma yalnızca bir kâğıt 
parçası” diyor.
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İletişim Fakültesi 2017-2018 mezunlarını verdi
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Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, ERÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. 
Kurtuluş Karamustafa, ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Veli Altınkaya, ERÜ İletişim Fakültesi bölüm 
başkanlarından; Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. 

Mustafa Koçer, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (HİT) Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hasan Güllüpunar, Radyo, Televizyon 
ve Sinema (RTS) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, 
ERÜ Basın-Yayın Müdürü Şevket Atalay, akademisyenler, 
öğrenciler ve misafirler katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Güven, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde 
bulunarak, iletişim fakültesinden mezun olmanın bir 
ayrıcalık olduğunu söyledi. İletişimin önemi hakkında 

konuşan Rektör Güven: “İyi bir iletişim, iyi temas ve 
tatlı bir dil birçok sorunun önüne geçecektir. Bizim 
sizlere tavsiyemiz, ne iş yaparsanız yapın, hangi görevi 
üstlenirseniz üstlenin, insanları dinlemeyi prensip 
edinin. İnsanları önce dinleyin, onlarla iyi bir iletişim 
içerisinde olun. Sorunlarını dinleyip onlara yardımcı 
olmaya çalışın.” diyerek hiçbir meslek grubunun işsiz 
kalmayacağını, asıl işsizlerin kişiler olduğuna dikkat çekti.
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 
Ramazan ayı münasebetiyle Kayseri’de 
faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın 
kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir 
araya geldi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Botanik 
Alakart Restoran’da düzenlenen 
etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, ERÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, 
Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Prof. 

Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Prof. 
Dr. Nafiz Kahraman, Rektörlük 
Kurumsal İletişim Danışmanı 
Prof. Dr. Hakan Aydın, ERÜ Genel 
Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, 
ERÜ Genel Sekreter Yardımcıları 
Fikret Kara ve Talat Hakan Erdem, 
ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Veli Altınkaya, yerel ve ulusal 
basın kuruluşlarının temsilcileri 
ile çok sayıda basın çalışanı 
katıldı.  Konuşmasında Gazeteciler 
Cemiyeti’nin yeni seçilen yönetim 

kurulu üyelerine başarılar dileyen 
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven, “Bu yıl 
Kayseri basınının 108. Gazeteciler 
Cemiyeti’nin de 38. yılıdır. Bu sürede 
cemiyetler ve yönetim kurulları 
başarılı hizmetlerde bulunmuşlardır. 
Bizlerde Erciyes Üniversitesi 
olarak Kayseri basının birikimi ve 
deneyimini önemsiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

“İlerleyen zamanlarda da bu işbirliğimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz”

Gazeteciler Cemiyeti çalışanları ile 
iş birliği içerisinde olunacağını ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Muhammet 
Güven: “İlerleyen zamanlarda da 
bu işbirliğimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz.” dedi. Etkinlikte yapılan 
konuşmalarda Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Veli Altınkaya, 
gazetecileri ağırlamasından dolayı 
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’e 
teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından ise Rektör Güven, basın 
mensupları ile uzun süre sohbet etti.

Rektör 
Güven, 
gazetecilerle 
iftar 
yemeğinde 
bir araya 
geldi

ERİHA

Geleceğin genç girişimcilerine, iş 
dünyasının deneyimlerini sunma 
amacıyla düzenlenen ‘TÜSİAD Bu 
Gençlikte İş Var’ yarışmasının 2018 
döneminin ödülleri sahiplerini buldu.

‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!’ 
yarışmasına bu yıl Türkiye  genelinde 
74 ilden ve 161 üniversiteden 
bin 621 iş fikriyle 4 bin 268 genç 
başvurdu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
yarışmaya en çok başvuru yapan 
ikinci üniversite oldu. Jüriliğini 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak 
Masası Lideri Murat Özyeğin, 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı, Allianz 
Türkiye CEO’su Aylin Somersan-
Coqui ve yarışmanın ana sponsoru 
BASF Türkiye Genel Müdürü Rami 
Atikoğlu’nun üstlendiği yarışmanın 
finaline beş ekip kaldı. Yarışmada 
sırasıyla ön eleme, eğitim kampı, 
TÜSİAD rehberleriyle çalışma ve 
yarı final etaplarını geçen bu beş 
ekip arasından üçüncülüğü Erciyes 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Erciyes Teknopark Sera 
Kuluçka Merkezi’nden ‘Bkare’ ekibi 
aldı. Gıdaları mikrofilm teknolojisi ile 
kaplayarak küflenme sorununa karşı 
geliştirdikleri doğal çözümle üçüncü 
olan ‘Bkare’ ekibi önemli bir başarıya 
imza atmış oldu.

“Ülkemizin gelecekteki refah seviyesini 
gençlerimizin belirleyeceği yadsınamaz 
bir gerçektir”

Erciyes Üniversitesi’nin elde ettiği 
başarıyla ilgili açıklama yapan ERÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven; 
“Ülkemizin gelecekteki refah seviyesini 
gençlerimizin belirleyeceği yadsınamaz 
bir gerçektir. Genç girişimciliğin teşvik 
edilmesi ve yaygınlaştırılması adına 
hem Erciyes Üniversitesi hem de 
Erciyes Teknopark olarak üzerimize 
düşen her türlü sorumluluğu yerine 
getirmekteyiz. Erciyes Teknopark Sera 
Kuluçka Merkezi’nde yeni girişimcilerin 

yetişmesi adına önemli çalışmalar 
yapılmaktadır.” şeklinde konuştu. 
Girişimcilik konusunda farkındalığı 
artırma adına yapılan çalışmalardan 
bahseden Rektör Güven, ‘TÜSİAD 
Bu Gençlikte İş Var’ yarışmasında 
tüm Türkiye’de en çok başvuru yapan 
2. üniversite olmanın meyvesini 
vermeye başladığını ifade etti. Prof. Dr. 
Muhammet Güven konuşmasını şöyle 
sonlandırdı:  “Erciyes Üniversitesi ve 
Erciyes Teknopark olarak, Türkiye’nin 
büyümesi ve kalkınmasında önemli 
rol oynayacak girişimci gençleri 
desteklemeye, toplumun bütün 
kesimlerinde yenilikçi iş fikirlerini 
ortaya çıkarmaya devam edeceğimizi 
tekrar vurgulamak isterim.”

Erciyes 
Teknopark 

Sera Kuluçka 
Merkezi’nden 

‘Bkare’ ekibi 3. 
oldu

2018 yılı Dünya üniversiteleri 
sıralamasında ERÜ, Türkiye 
üniversiteleri arasında 8. sırada 
yer aldı.

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi 
bünyesinde faaliyet gösteren CWTS 
Leiden Sıralama Sistemi tarafından 

‘2018 Yılı Dünya Üniversiteleri 
Sıralaması’ yayımlandı. Yayımlanan 
sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ)  farklı kategorilerde üst sıralarda 
yer alarak önemli bir başarı gösterdi. 
Web of Science veri tabanındaki 
kayıtlara göre Dünya genelinde en 
fazla yayın üreten üniversitelerin dâhil 
edildiği değerlendirmelerde 3 görünüş 
ele alındı. Bu değerlendirmelerde 

yayın sayısı, atıflar ve ortak yazarlığa 
dayalı işbirliklerine dikkat edildi. 
Üniversitelerin 2013-2016 yılları 
arasında gerçekleştirdiği yayınlar 
ve bu yayınlara 2017 yılı sonuna 
kadar yapılan atıfların ile ulusal/
uluslararası işbirliklerinin dikkate 
alındığı değerlendirmelerde, Erciyes 
Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri 
arasında 8. sırada yer aldı.

CWTS Leiden 
Dünya 
Üniversiteleri 
Sıralamasında 
ERÜ’nün 
Başarısı

ERİHA

ERİHA

2018
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‘1. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi’ adlı sempozyumda 
Türkçenin öneminden bahsedildi. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
Kaşgarlı Mahmud Uygulama- 
Araştırma Merkezi (TÖMER) 
tarafından ‘1. Kaşgarlı Mahmud 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ 
adlı sempozyum düzenlendi. 
Sempozyuma; ERÜ Rektörü Prof. 
Dr. Muhammed Güven, Türk Dil 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kaçalin, ERÜ TÖMER Müdürü Doç. 
Dr. Turgut Koçoğlu’nun yanı sıra çok 
sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed 
Güven konuşmasında TÖMER ve 
sempozyumun önemi hakkında bilgi 
verdi. Rektör Güven; “Dünya’nın en 
eski ve en köklü coğrafyalarından 
birisinde konuşulan bir dilden 
bahsediyoruz.  Bu anlamda Türkçe 
öğretmek amacıyla yazılmış ilk 
kitap Divan-ı Lügati Türk, yazarı da 
Kaşgarlı Mahmud’tur. O yüzden de 
TÖMER’in ismi Kaşgarlı Uygulama- 
Araştırma Merkezi buradan 
gelmektedir.” şeklinde konuştu. 
Yıllar önce Dünya’nın en geniş 
coğrafyasına sahip olan Türkçenin 

öğretilme fırsatının kaçırıldığına 
değinen Prof. Dr. Muhammet 
Güven; “Bu sempozyum aracılığıyla 
geleceğin Türkçe öğreticileri olan 
sizler, yabancıların Türkçeye 
olan ilgisini kaçırılmaz bir fırsata 
dönüştüreceksiniz.” dedi.

“Türkçe Dünya’nın en köklü dillerinden 
biridir”

ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. 
Turgut Koçoğlu ise, Türkçe’nin 
Dünya’nın en köklü dillerinden biri 

olduğunu söyledi. Hız ve gelişimle 
birlikte Dünya’da Türkçeye olan 
rağbetin artması sonucu Türkçe’nin 
yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili 
bilimsel çalışma ve faaliyetleri 
zorunlu kıldığını belirten Koçoğlu, 
konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: 
“Son yıllarda hem yayın noktasında 
hem de bilimsel toplantı olarak ciddi 
anlamda çalışmalar yapılmaktadır. 
Erciyes Üniversitesi TÖMER olarak 
ilk bilimsel faaliyetimizi 2018 yılında 
yabancı dil olarak ‘Akademik Türkçe 
Öğretimi’ başlığıyla bir çalıştayı 
düzenleyerek yaptık.” 

“Türkçe 
Dünya’nın 
en köklü 

dillerinden 
biridir”

Cansu Kılıç

ERÜ Tıp Fakültesi tarafından ‘4. 
Erciyes Çocuk Romatoloji Akademisi 
Tedavine Uy, Spor Yap, Daha İyi Ol 
2018’ adlı etkinlik düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk 
Hastanesi’nde düzenlenen ‘4. Erciyes 
Çocuk Romatoloji Akademisi Tedavine 
Uy, Spor Yap, Daha İyi Ol 2018’ adlı 
etkinliğe, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Tıp 
Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel ile 
çok sayıda doktor, hemşire,  romatizma 
hastası çocuklar ve aileleri katıldı. 
Etkinliğin asıl amacının hastalık 
hakkında farkındalık yaratmak 
olduğunu söyleyen ERÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, 
topluma çocuk romatolojisinin 
anlatılması gerektiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Poyrazoğlu; “Yaptığımız 
etkinlik sayesinde hem eğleniyoruz, 
hem öğreniyoruz. Sadece akademik 
personel değil, hastalarımıza ve 
hasta yakınlarımıza neler yapmaları 

gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz.” 
ifadelerinde bulundu.

“Tüm hastalarımızla bir aile gibiyiz”

Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel ise, 
Erciyes Çocuk Romatoloji Akademisi 
hakkında bilgi vererek; “Çevreden 
gelen hastalarımızla birlikte çok 
sayıda hastaya hizmet vermekteyiz. 
Tüm hastalarımızla bir aile gibiyiz. 
Bu toplantılar hastalıklar hakkında 
toplumda farkındalık yaratmak için 
yapılmaktadır. Tabi buraya gelenler 
daha çok bizim hasta grubumuz. 
Ama dışarda yapılan etkinliklere 
farklı hastalarda katıldığı için 
romatizmal hastalığı duyurmuş 
oluyoruz.” şeklinde konuştu.  Bu 
etkinlik sayesinde hastalar ve 
aileleri ile birlikte güzel vakit 
geçirdiklerini vurgulayan Düşünsel, 
hasta, hasta sahibi ve sağlıkçıların 
uyumlu olmadığı takdirde 
romatolojik hastalıkların tedavisinde 
başarıya ulaşılamayacağını 
söyledi. Prof. Dr. Ruhan Düşünsel 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“Bu yıl 4.’sünü yapmakta olduğumuz 
toplantı artık gelenekselleşti. Bundan 
sonra da her yıl devam edeceğiz.” 
Açılış konuşmalarının ardından 
Çocuk Hastanesi bahçesinde egzersiz, 
rehabilitasyon, yoga, refleksoloji ve 
jimnastik etkinlikleri düzenlendi.

ERÜ 
Hastaneleri’nde 
‘Romatoloji 
Akademisi’ 
etkinliği 
gerçekleştirildi

ERİHA

2018



ERÜ Turizm Fakültesi tarafından 
düzenlenen 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı 9. dönem mezuniyet kuşağı bağlama 
töreninde 65 turizm öğrencisi mezun 
oldu. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen mezuniyet törenine, ERÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 
ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü İsmet Taymuş, akademisyenler 
ve öğrenciler katılım gösterdi. Prof. Dr. 
Muhammet Güven konuşmasına, İsrail’in 
Filistin halkına zulmünü kınayarak başladı. 
Rektör Güven; “21. yüzyılın medeniyet, 
huzur, barış ve mutluluk yüzyılı olması 
bekleniyordu. Ama maalesef 21. yüzyılının 
ilk çeyreği vahşetin, katliamların, 
ihanetlerin felaketlerin olduğu bir yüzyılı 
getirdi. Barış ve huzur getirmek amacıyla 
geldiklerini iddia edenler geldikleri 
coğrafyalara kötülük, vahşet getirdiler. 
Kardeşleri birbirine düşürdüler.” şeklinde 
konuştu. Kudüs’te yaşanan katliamda şehit 
düşenlere rahmet dileyen ve yaralılara 
acil şifalar temennilerinde bulunan Prof. 
Dr. Güven konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı: “Gençler; sizler uzun bir 

maraton sonunda mezun olma aşamasına 
geldiniz. Büyük emekler sarf ettiniz ve 
aileleriniz sizlerden büyük beklentiler 
içerisinde. Sizde Türkiye’nin iyi, başarılı ve 
donanımlı bir fakültesinden, bir araştırma 
üniversitesinden mezun olmanın haklı 
gururunu yaşayabilirsiniz.”

“İyi bir turizmcinin kendi genlerinin ve 
kendi benliğinin farkında olası gerekir”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kurtuluş Karamustafa ise, kuşak bağlama 

töreninin Filistin’deki hain saldırının 
üzüntüsünün gölgesinde yapılacak 
olmasının burukluğu içerisinde 
gerçekleşeceğini söyledi. Karamustafa; 
“İyi bir turizmcinin kendi genlerinin ve 
kendi benliğinin farkında olası gerekir. 
Eğer bir turizmci iyi bir kültür elçisi ise 
kendi kültürünü tanıtabilecek yetkinliğe, 
bilginliğe, deneyime sahip olması 
lazım.” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından dereceye giren öğrencilere 
hediye ve plaket takdimi yapıldı. 
Mezun öğrencilerin mezuniyet kuşağnın 
bağlanmasıyla tören sona erdi.

Turizm 
Fakültesi’nde 

mezuniyet 
heyecanı

Cansu Kılıç

YÖK tarafından, Erciyes Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’ne mekânda 
erişebilirlik alanındaki yeterliliği 
simgeleyen ‘Turuncu Bayrak’ ödülü 
verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Mart 
ayında başlatılan ve üniversite kampüs 
sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, 
etkin ve eşit katılımını sağlamak için 
gerçekleştirilen çalışmalarda, başarılı 
bulunan üniversiteler ödüllendirildi. 
Kamuoyunda farkındalık oluşturulması 
adına gerçekleştirilen çalışmada 
‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ve 
‘Engelsiz Program Nişanları’ bayrak 
almaya hak kazanan üniversitelere 
ödülleri, 15 Mayıs 2018 tarihinde 
YÖK Başkanlığı’nda düzenlenen 

törenle verildi. YÖK Başkanlığı 
tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda Erciyes Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’ne mekânda 
erişilebilirlik alanındaki yeterliliği 
simgeleyen ‘Turuncu Bayrak’ ödülü 
verildi. Eczacılık Fakültesi, 15 Temmuz 
Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi 
ve Develi Hüseyin Şahin Meslek 
Yüksekokulu’na ise, gerçekleştirecekleri 
değişiklikler neticesinde turuncu 
bayrak alabileceklerini ifade eden 
‘Turuncu Bayrak Adayı’ belgesi verildi. 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
turuncu bayrak belgelerini, Erciyes 
Üniversitesi’ni temsilen Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp 
Meşe’ye takdim etti. 3 yıl geçerlilik 
süresi bulunan bayrakları tekrar almak 
isteyen üniversiteler yeniden başvuru 
yapabilecek.

YÖK’ten 
ERÜ’ye 
Turuncu 
Bayrak Ödülü

ERİHA

ERÜ Kadir Has Merkez Kütüphanesi’nde 
‘Elsevier Engineering Village Akademik 
Veri Tabanı Eğitimi’ programı düzenlendi. 

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Kadir Has 
Merkez Kütüphanesi’nde ERÜ Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 
düzenlediği ‘Elsevier Engineering Village 
Akademik Veri Tabanı Eğitimi’ programına 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Uzmanı 
Barış Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Veri 
tabanının kuruluş amacının tüm Dünya’da 
mühendislik ile ilgili tüm araştırmaları tek 
bir kaynakta toplamak olduğunu söyleyen 
Barış Yılmaz, “Engineering Village, 
Engineering Information olarak 1884 yılında 
başlatılan 130 yıllık bir veri tabanıdır.” dedi. 
Yılmaz, “2003 yılında bütün eski arşivleri 
dijital ortama geçirerek veri tabanına 

ekledik. Bu sayede 2013 yılında 16 milyon 
kayda ve günümüzde 21 milyondan fazla 
kayda ulaşmış olduk.” şeklinde konuştu. 

“Geçmişten günümüze 22 milyon kayıt 
var”

Barış Yılmaz, Abstrack’in herhangi bir 
alanda yer alan bütün içeriklere tek bir 
kaynak tarafından arama yapılarak ulaşmayı 
sağlayan veri tabanı olduğunu söyledi. 
Yılmaz: “İçeriğinde bibliyografik kayıtları, 
yazar bilgileri, referans bilgileri gibi her 
türlü bilgiye erişmemizi sağlıyor.” diyerek 
Engineering Village içerisinde dokuz farklı 
veri tabanı olduğunu ve bunların konularına 
göre farklılık gösterdiğini aktardı. 
Compandex hakkında da bilgi veren Barış 
Yılmaz, bu veri tabanının içerisinde hakemli 
dergilerin yanı sıra konferans yayınları ve 
tarihi kayıtlarında bulunduğu anlattı. Barış 
Yılmaz konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: 
“Geçmişten günümüze 22 milyon kayıt 
var ancak sonradan dijitalleştirilen arşivde 
ise 1.7 milyon kayıt bulunuyor. Her yıl 4 
binden fazla dergiden ve 5 binden fazla 
konferanstan gelen bütün makaleler ve 
dokümanlar okurlar için indeksleniyor.”

Akademik veri 
tabanı eğitimi 
hakkında bilgi 
verildi

Bilal Orhan
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KAÇAUM tarafından düzenlenen 
‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’ 
panelinde erken evliliğin nedenleri ele 
alındı. 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KAÇAUM) tarafından ERÜ 
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı ve Tıbbi Beceri Eğitim Salonu’nda 
‘Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’ adlı 
panel düzenlendi. Düzenlenen panele 
konuşmacı olarak Bozok Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hülya 
Çakır katıldı. Erken evlilik konusunda 
hassas olduğunu belirterek konuşmasına 
başlayan Hülya Çakır; “Günümüzde 
erken evlilik, çocuk ve gelin kavramları 
birbiriyle karıştırılıyor. Çocuktan 
gelin olmaz, olmamalı da. Maalesef 
toplumumuzda her geçen gün erken 
evlilik sayısı artış gösteriyor. Bu durum 
daha çok ataerkil ve geleneksel ailelerin 
çocuklarında gözlemleniyor.” şeklinde 
konuştu. Erken evlilik konusunun yalnızca 
kızlarda görülen bir durum olmadığına 
dikkat çeken Doç. Dr. Hülya Çakır, 
erkeklerde de görülen erken evliliğin en 
çok Hindistan’da yaşandığını söyledi.

“Erken evlilik değil; erken evcilik”
18 yaşından küçük olan çocukların 
evlendirilmesinin gerçek manada bir 
evlilik olmadığını anlatan Doç. Dr. Hülya 
Çakır; “Bu durum erken evlilik değil; 
erken evcilik.” dedi. Erken evliliğin 
görülmesinin başlıca sebeplerine değinen 
Çakır, sosyoekonomik ve sosyokültürel 

nedenlerle birlikte asıl önemli faktörün 
eğitim eksikliğinden kaynaklandığının 
altını çizdi. Bu durumu en aza indirmek 
için yürütülen projelerden bahseden 
Doç. Dr. Hülya Çakır; “Çocuk Gelinler, 
Süpürge ve Sodem’in Evlilik Değil 
Evcilik Projesi gibi pek çok proje yer 
almaktadır.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. 

ERÜ’de 
toplumsal 

cinsiyet 
çalışmaları 

anlatıldı
Zeynep Bayraktutan

ERÜ Veterinerlik Fakültesi’nde 
düzenlenen ‘Dünya Süt Günü’ 
etkinlikleri kapsamında global 
kirliliğin yoğunlaşmasıyla doğanın 
kirlendiği anlatıldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Veterinerlik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda ‘Dünya Süt Günü 
Etkinlikleri’ adlı konferans 
gerçekleştirildi. Konferansa, ERÜ 
Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah İnci, ERÜ Veterinerlik 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Murat Kanbur ve Prof. Dr. Savaş 
Sarıözkan, Kayseri Tarım Gıda 
Müdürü Sami Yılmaz, Kayseri Gıda 
Tarım Şube Müdürü Cevdet Aktüs,  
Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve 
Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Yeliz Yıldırım, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. Süt tüketimine 
farkındalık yaratmak için her yıl 
etkinlik düzenlediklerini söyleyen 

Prof. Dr. Abdullah İnci, yıllardır 
Tarım Bakanlığı yetkilileri ile bu 
organizasyonu yaptıklarını aktardı. 
İnci: “Çocukların sağlıklı bir şekilde 
süt tüketimi için ve hayvansal gıda 
olduğundan dolayı, sütün sağlıklı 
bir şekilde insanlara ulaştırılması 
noktasında dikkat çekmek istiyoruz.” 
diye ifade etti.

“Global kirliliğin yoğunlaşmasıyla, 
doğa kirlendi ”

Etkinlik hakkında bilgi veren 
Gıda Hijyen ve Teknolojisi Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeliz 
Yıldırım ise, bu yıl süt etkinliğinin 
konusunun global kirlilik olduğunu 
söyledi. Yıldırım; “Global kirliliğin 
yoğunlaşmasıyla, doğa kirlendi. 
Doğadaki düzen yavaş yavaş bozuldu. 
Bu kirlilik insanları fazlasıyla etkiledi. 
Hatta bu kirlilik insanların genetiğini 
bile bozdu.” diye konuştu. 

‘Dünya 
Süt Günü’ 
etkinliklerinde 
global kirlilik 
ele alındı

Merve Erden 

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ 
etkinliği kapsamında öğrencilerin iş 
ararken dikkat etmeleri gereken 
hususlar anlatıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans 

Salonu’nda ‘Kariyer Günleri’ adlı etkinlik 
gerçekleştirildi. Etkinliğe; ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven, ERÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şaban Uzay’ın yanı sıra birçok 
akademisyen ve öğrenci katıldı. ERÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 
“Eskiden bitirdiğiniz okul birinci öncelikti 
ve çok önemliydi ama 

bugün biliyoruz ki bitirdiğiniz okuldan 
veya bölümden daha önemlisi sizin 
becerinizdir ve neler yapabildiğinizdir.” 
diye konuştu. Öğrencilerin farklı alanlarda 
ne kadar çok beceri geliştirirlerse o kadar 
çok imkâna sahip olabileceklerini ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, 
öğrencilere yol göstermesi adına bu tür 
etkinliklerin önemli olduğuna değindi. 
Rektör Güven konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı: “Bu etkinliği sadece iş 
bulmak için değil, kendinize ufuk çizmek 
anlamında da değerlendirebilirsiniz. Bu 
tür etkinliklere gelecekte ben hangi işi 
yapabilirim veya hangi alan bana hitap 
ediyor gözüyle bakmanız önemli.” Etkinlik 
hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şaban Uzay ise, öğrencilerin 
etkinlik kapsamında iş şartlarını en iyi 
şekilde öğrenmeleri gerektiğinin altını 
çizdi. Prof. Dr. Şaban Uzay; “Öğrencilerin 
yaz döneminde gerçekleştirecekleri 
stajlarda içinde bulundukları şartları en 
iyi şekilde öğrenebilmeleri açısından 
bu etkinlik oldukça faydalı. Firmaların 
beklentilerinin yanı sıra ne tür nitelik 
aradıklarını da bu sayede öğrenebilirler.” 
diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ERÜ 
öğrencilerine 
iş ve staj 
hakkında 
bilgiler verildi

Lütfiye Nur Yılmaz
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ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde 
düzenlenen ‘Türk Savaş Stratejileri 
ve Sanatları’ adlı panelde, Türk savaş 
aletlerinin yanı sıra atlı okçuluk ve silah 
süsleme sanatları ile ilgili bilgiler de 
verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda, 
ERÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) tarafından 
‘Türk Savaş Stratejileri ve Sanatları’ 
adlı panel düzenlendi. Panele, 

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Murat Doğan, Kayseri İl Jandarma 
Komutanı J. Kd. Albay Hüseyin 
Bekmez, ERÜ BESYO Müdürü 
Doç. Dr. Yahya Polat’ın yanı sıra 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. 
Murat Doğan; “Savaşın ahlakı ve 
hukukuna uyan bir milletiz. Biz 
hiçbir zaman savaşlarda kadınlara, 
çocuklara, yaşlı ve zayıflara 
dokunmamışızdır. Hiçbir zaman 
yağma kültürü bizde yer almamıştır.” 
diye konuşarak Türklerin savaşçı 

özelliklerini muhafaza ederken 
aynı zamanda savaşlarda da 
yeni taktikler öğrenmekten ve 
geliştirmekten kaçınmadıklarını 
söyledi. 

Geçmişini bilmeyen milletler 
geleceğe şüphe ile bakarlar
Geçmişini bilmeyen milletlerin 
geleceğe şüphe ile baktığına 
dikkat çeken Prof. Dr. Doğan 
konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: “Bizler her zaman 
kendimizden daha kalabalık bir 
toplulukla savaşmamıza rağmen 
galip gelen bir milletiz. Çünkü 
bizim taktik ve stratejilerimiz 
sağlam ve güçlüdür. Tabi 
ki savaş arzu edilmez ama 
ülkenizi korumak için 
savaşmak zorundasınız.” Açılış 
konuşmasının ardından ERÜ 
Veterinerlik Fakültesi Temel 
Bilimler bölümünden Dr. Öğr. 
Üyesi Çağrı Çağlar Sinmez’in 
moderatörlüğünde düzenlenen 
panelde ise konuşmacılar; 
Türk savaş aletleri, Türk 
savaş stratejileri ve hareket 
taktiklerinin yanı sıra imge 
simgelerinin anlamları ile ilgili 
sunumlar gerçekleştirdi. 

ERÜ’de 
Türk savaş 
stratejileri 

konuşuldu
Zeynep Bayraktutan                 

‘Borçlar İfasında Alacakların Durumunu 
Koruyan Önlemler’ adlı konferansta 
borçların ifası konusunda gerekli olan 
tüm bilgi ve kanunlar konuşuldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans 
Salonu’nda ERÜ Hukuk Fakültesi 
tarafından ‘Borçlar İfasında Alacakların 
Durumunu Koruyan Önlemler’ adlı 
konferans gerçekleştirildi. Konferansa, 
ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat 
Doğan, ERÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. 
Akın Ünal, Yeditepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nami 
Barlas, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Borçların ifası konusunda gerekli 
olan tüm bilgi ve kanunları aktaracağını 
dile getiren Prof. Dr. Nami Barlas: 

“Bugün borçlar kanununa kuş 
bakışı bir giriş yapacağız. Bu konu 
hakkında bilgi eksikliğinden dolayı 
kaybedilen davaları göreceksiniz ve 
bu konuyu tespitlerle anlatacağız. 
Sizde bu yöntemle iş hayatınızda 
karşılaşacağınız zorluklarla başa 
çıkacaksınız.” şeklinde konuştu. 
Borçlar kanununun 98. maddesinin 
1926 yılından beri var olduğunu 
aktaran Prof. Dr. Nami Barlas; “98. 
maddesindeki borç vadesi dolduğu 
zaman bu süreyi uzatabilmenin tek 
yolu teminat göstermektir.” diyerek 
konuşmasını şu sözle tamamladı: 
“Bir gün mesleğe atanırsanız ve 
sözleşmeden dönmeniz gerekirse 
müvekkilinizden teminat istetin 
çünkü teminat olmadan sözleşmeden 
vazgeçemezsiniz.” 

Borçların ifası 
ile ilgili gerekli 
kanunlar 
anlatıldı

Mehmet Şirin Akkuş
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ERÜ İletişim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda, ‘Spor Ahlakı ve Psikoloji’ 
adlı panel gerçekleştirildi. Panelde 
sporda etik ve ahlak kurallarından 
bahsedildi. 
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi Nurcan Çetinsaya 
Konferans Salonu’nda ERÜ Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından ‘Spor Ahlakı ve Psikoloji’ 
adlı panel düzenlendi. Panele; ERÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat 
Doğan, İstanbul Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim Balcıoğlu,  ERÜ Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Yahya Polat, Moderatör 
ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Sefa Saygılı, ERÜ Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ERREM) Müdürü 
Öğr. Gör. Mustafa Atak, Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanlığı 
(TFF) Sporcu Psikolojik Performans 
Danışmanı Klinik Psikolog Dr. 
Mehmet Karakaya, akademisyenler 
ve öğrenciler katılım gösterdi. Spor 
ahlakı hakkında konuşan Prof. Dr. 

İbrahim Balcıoğlu, sporun bir sektör 
haline gelmesinden yakınarak; 
“Sporun içine para girince seyircilik 
ön plana çıkıyor.” dedi. Sporda ahlak 
ve etik kurallardan bahseden Prof. 
Dr. İbrahim Balcıoğlu, şunları söyledi: 
“Sporun içindeki her kesimin tabii 
tutulduğu ahlaki ve etik kurallar 
vardır. Ancak sporu yönetici olarak 
spordan anlamayanlar yönetiyor.” 
 

“Bir insan 70 yıllık ömründe 70 bin 
saat televizyon izleyerek ömrünü 
geçiriyor”

ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa 
Atak ise, sanal bağımlılık konulu 
sunum gerçekleştirdi. Televizyon 
ve internet bağımlılığı hakkında 
konuşan Atak, sanallık kelimesinin 
farklı dillerdeki tanımlarını yaptı. 
“Bir insan 70 yıllık ömründe 70 bin 
saat televizyon izleyerek ömrünü 
geçiriyor. Televizyonun yararlı 
tarafları olduğu kadar zararlı 
yönleri de vardır.” diye konuşan 
ERREM Müdürü Mustafa Atak, 
televizyonun bireylerde ortaya 
çıkardığı etkenlerden bahsederek 
konuşmasını sonlandırdı.

‘Spor Ahlakı 
ve Psikoloji’ 
adlı panel 
düzenlendi

Elvan Kandemir
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Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, ERÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Kurtuluş 
Karamustafa, ERÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ERÜ Basın-
Yayın Müdürü Şevket Atalay, ERÜ İletişim 

Fakültesi bölüm başkanlarından; Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçer, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım (HİT) Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Hasan Güllüpunar, Radyo, Televizyon ve 
Sinema (RTS) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vahit 
İlhan, akademisyenler, öğrenciler ve misafirler 
katılım gösterdi.  ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Güven, mezun olan öğrencilere 
tavsiyelerde bulunarak, iletişim fakültesinden 

mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. 
İletişimin önemi hakkında konuşan Rektör 
Güven: “İyi bir iletişim, iyi temas ve tatlı bir 
dil birçok sorunun önüne geçecektir. Bizim 
sizlere tavsiyemiz, ne iş yaparsanız yapın, 
hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, insanları 
dinlemeyi prensip edinin. İnsanları önce 
dinleyin, onlarla iyi bir iletişim içerisinde olun. 
Sorunlarını dinleyip onlara yardımcı olmaya 
çalışın.” diyerek hiçbir meslek grubunun işsiz 
kalmayacağını, asıl işsizlerin kişiler olduğuna 
dikkat çekti.

“Bizim alanımızda işsizlik 
oranı yüzde yirmi sekiz”

Fakülte hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, “Hocalarınız 
olarak bizler öğretim görevimizin dışında 
sizlere hep destek olmaya çalıştık. Bundan 
sonraki hayatınızda başarılı olmanızı, huzurlu 
ve mutlu olmanızı sağlayacak, bilgiler ve 
alışkanlıklar kazandırmaya çalıştık. Bu 
vesile ile öğrencilerimize bir evlat şefkati ve 
hassasiyetiyle yaklaşan, öğreten ve onları 
eğiten tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.”  
diye konuştu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Veli Altınkaya ise, iletişim sektörünün 
iş imkânlarının kısıtlı olduğuna değindi. “Bizim 
alanımızda işsizlik oranı yüzde yirmi sekiz. 
Zor bir meslek seçmişsiniz.” diyen Altınkaya, 
bu konuda ailelerin öğrenciler üzerinde baskı 
yapmaması gerektiğini anlattı. Veli Altınkaya, 
ERÜ İletişim Fakültesi’nin öğrencilerin 
kendisini geliştirebilecekleri iyi bir üniversite 
olduğunu aktararak konuşmasını sonlandırdı.

Mezun öğrenciler TEMA 
Vakfı’na bağışta bulundu

ERÜ İletişim Fakültesi birincisi olan HİT 
bölümü öğrencisi Esra Yıldırım’ a diplomasını 
Rektör Prof. Dr. Muhammed Güven takdim 
etti. Fakülte dönem ikincisi HİT bölümü 
öğrencisi Beyza Cingil’e, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Doğan, fakülte üçüncüsü olan 
HİT bölümü öğrencisi Ozan Gül’e ise Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa 
diplomasını verdi. Etkinlik;  Esra Yıldırım’ın 
mezuniyet kütüğüne ismini çakmasıyla devam 
etti. Fakültede dereceye giren öğrencilere, HİT 
Bölüm Başkanı Hasan Güllüpunar plaketlerini 
verdi. Dekan Prof. Dr. Mustafa Akdağ’ın 
öncülüğünde TEMA Vakfı’na bağışta bulunan 

öğrencilere bağış diplomalarının verilmesinin 
ardından İletişim Fakültesi öğretim elemanları 
mezun öğrencilere diplomalarını verdi. Diploma 
verme töreninin ardından yemin etme ve kep 
atma töreniyle program son buldu.

2017-2018 mezunlarını verdi

Elvan Kandemir Elif Karsavran - Cansu Kılıç - Mizgin Doğan

Haziran 2018Üniversiteden

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
mezuniyet töreninde 3 bölümden 450 öğrenci mezun oldu.

İletişim Fakültesi

Erü Rektörü Prof. Dr. Muhamet GÜVEN

Erü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Erü İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa KOÇER

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli ALTINKAYA



Haber HaberKampüs Kampüs08 09

Haber: Simge ORTAKCI
Tasarım: Elif Nur KOÇBIYIK

Suriye’den Ankara’ya uzanan umut dolu bir yolculuk… On beş yaşındaki Muhammet 
Şekerci ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek yeni bir hayata başlıyor. Diplomalarının 
Suriye’de patlatılan evlerinde yandığını aktaran Şekerci: “Diploma yalnızca bir kâğıt 
parçası” diyor.

Yağmurlu bir Ankara sabahına uyanıyorum. Yağmur 
taneleri odamın penceresinden süzülürken hızla hazırlanıp 
yola koyuluyorum. Yorgun ve telaşlı kalabalıklar 
arasından sıyrılarak Ulus’a doğru yol alıyorum. Tarih 
kokulu sokaklarda ilerlerken bir ses geliyor kulağıma, 
duraksıyorum. Ankara Kalesi’nin daracık sokaklarında 
elinde darbukasıyla şarkı söyleyen bir çocuk beliriyor 
karşımda.  Yaklaşıyorum ve hayranlıkla bakakalıyorum. 
Yüzündeki izlere dalıyorum, söylediği şarkıyı dinlerken. 
Sonra gözüm ellerine ilişiyor, sağ elinin yapışık olduğunu 
görüyorum. Hayranlığım giderek artıyor, bir an önce sohbet 
etmek istiyorum. Şarkısını tamamlar tamamlamaz sohbete 
koyuluyor, adının Umut olduğunu öğreniyorum. Tam da 
adına layık bir çocuk diyorum güçlü ve umut dolu… Kısa 
sohbetimizin ardından dinlediğim şarkıyı mırıldanarak 
yoluma devam ediyorum. Tarihi Saman Pazarı’na 
geldiğimde eski bir dikiş makinesi tamircisine giriyorum. 
Sıcak tebessümüyle karşılıyor beni Muhammet. Kulağa hoş 
gelen aksanıyla hoş geldin diyor ve buyur ediyor içeriye. 
Eski ama tüm gücüyle tarihe meydan okuyan bir tabureyi 
getiriyor içeriden. O sırada dükkâna göz gezdiriyorum. 
1900’lü yıllara ait makineler çarpıyor gözüme. Dikkatle 
inceliyorum her biri ayrı bir tarih, ayrı bir hikâye anlatıyor 
bana.

“Tüm zorlukları en kötüsü de ölümü göze 
alarak çıktık bu yola”

Yaşayan efsaneleri görebileceğiniz bu dükkânda çırak olan 
on beş yaşındaki Muhammet Şekerci, hem dikiş makinesi 
tamiri yapılan hem de eski parçaları birleştirerek yeni 
makineler üreten bu dükkânda çalışıyor. Türkçe öğrenir 
öğrenmez işe başladığını söyleyen Muhammet, kardeşlerinin 
okul masrafları ile evin geçimini sağlayabilmek için 
çalışmak zorunda olduğunu anlatıyor. Ailesiyle birlikte 
umut yolculuğuna çıkan pek çok Suriyeli insandan biri olan 

Şekerci, Halep’te yaşadıkları olaylar nedeniyle Türkiye’yi 
kendilerine ışık edindiklerini söylüyor ve hüzünle anlatmaya 
başlıyor: “Tüm zorlukları en kötüsü de ölümü göze alarak 
çıktık bu yola. Bambaşka bir hayata adım attık. Bir gün 
ağabeyimle birlikte camiye gitmek için evden çıktık. Yolda 
yürürken aniden silah sesleri duyduk. O sesi duyar duymaz 
abimin yere düştüğünü gördüm, bende o panikle yere attım 
kendimi. Kafamı çevirdiğimde ağabeyimin yaralı olduğunu 
gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Bir müddet bekledim, 
benimde öldüğümü sanıp uzaklaştılar. Onlar gittikten sonra 
ağabeyimi sırtıma alıp evimize taşıdım ama geç kalmıştım, 
oracıkta ölmüştü zaten.”Bir müddet duraksıyorum, daha 
küçücük yaşta yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışıyorum. 
Ardından Türkiye’ye geliş hikâyesini anlatmasını istiyorum.  
‘Çok zorluk çektik’ diyor Muhammet Şekerci konuşmasına 
başlamadan önce. Ardından saatlerce sınır kapısında 
beklediklerini söylüyor ve ekliyor: “ Sınır kapısında 
dondurucu soğukta bekledik saatlerce. Yaşam mücadelemiz 
sırasında çantalarımızı da çaldırdık ama her şeye rağmen 
Ankara’ya gelebildik.  Mamak ilçesinde de kendimize küçük 
bir ev bulduk.”

“Diplomalarım patlatılan evimizde yandı”

İlk zamanlar telefonundaki çeviri programı ile insanlarla 
iletişim kurduğunu dile getiren Şekerci, sokakta oynadığı 
oyunlar sayesinde Türkçe konuşmaya başladığına değiniyor. 
“Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyum, en önemlisi de 
huzurluyum.” diyor ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bazı 
komşularımız bizi istemese de dışarda oyun oynadığım 
arkadaşlarım beni sahiplendiler. Hatta şu an onlar 
sayesinde bu kadar güzel Türkçe konuşabiliyorum ve hatta 
çalışabiliyorum. Çünkü dil bilmeden kimse beni işe almadı.”  
Çalışarak evlerinin geçimini sağlayan Muhammet Şekerci, 
okula gidemediğini de belirtiyor. Şekerci: “Diplomalarım 
patlatılan evimizde yandı. Okulumu tamamlayabilmem 

için her şeyi yaptım ancak diplomalarım olmadan kaydım 
yapılamıyor.” diye konuşuyor. Kalp cerrahı olmak 
isteyenMuhammet Şekerci, bu hayalini gerçekleştirmek için 
evde, işte bulduğu her boş dakikada kitap okuduğunu, farklı 
diller öğrendiğini ve ders kitaplarını takip ettiğini söylüyor.

“Diploma yalnızca bir kâğıt parçası” 

Satranç turnuvasında Halep birincisi 
olduğunu anlatan Muhammet 
Şekerci: “Satrancın yanı sıra hip-hop 
yarışmasında ve ses yarışmasında da 
okul birincisi oldum. Aynı zamanda 
gitar ve bateri de çalıyorum.” 
şeklinde konuşuyor. Hayallerini 
gerçekleştirmek için daha çok şey 
yapması gerektiğini düşünen Şekerci, 
çok okuyup çok çalışması gerektiğinin 
altını çiziyor. “Eğer ben kendimi 
istediğim gibi geliştirirsem diploma 
yalnızca bir kâğıt parçası olarak 
kalır.”diyen Muhammet,bir başka hayalinin de Lübnan’da 
düzenlenen ses yarışmasına katılmak olduğunu söylüyor. 
Suriyeli çocuklara umut olabilmek için JustenBieber’ın 
‘Never Say Never’ şarkısını seslendirmek isteyen Muhammet 
Şekerci, sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Her kötü şeyin 
sonunda güzel şeyler olur, önemli olan umut. Hayat 
bitmedi, umut olduğu sürece de bitmeyecek.”  Hayatını en 
önemlisi de yaşadıklarını benimle paylaştığı için teşekkür 
ediyorum Muhammet’e.  Dükkândan ayrılırken umut 
diye fısıldıyorum. Her şey bitti dediğimiz anda karanlıkla 
boğulduğumuzda bir ışık belirir uzaktan… Umut dolu, hayat 
dolu bir ışık. O ışığa ulaşmak hayal gibi görünse de yaşama 
uğruna umut yolculuğuna çıkar insan. Bende bu umudu 
yazmak için hemen yola koyuluyorum. Daracık Ankara 
sokaklarından evime doğru hızla yol alıyorum… 

Sınırın ötesindeSınırın ötesinde
yaşamyaşamumut dolu

Haziran2018 Haziran 2018
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1976 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde doğan Radyo 
Programcısı Nöbetçi Erdem lakaplı Erdem Yurtseven, 
ilk ve ortaokulu Üsküdar’da bitirdikten sonra Kocaeli 
Üniversitesi’nden mezun oluyor. Üniversite yılları sırasında 
yerel bir radyoda yayınlanan ilan ile radyoculuğa ilk 
adımı atan Yurtseven, Sakarya Radyo Seste başladıktan 
sonra Kral FM’de program yapmaya devam ediyor. 
Yaptığı programlarla kendinden hayli söz ettiren 
Erdem Yurtseven, radyoculuğun yaşam tarzı olduğunu 
ifade ediyor. Nöbetçi Erdem; “Kocaeli Üniversitesi’ni 
kazanmamla hayat akışım değişti.  Benim anne tarafım 
Adapazarı’nda yaşıyordu. Kocaeli ve Adapazarı’nın yakın 
olması sebebiyle anneannemlerde kalıyordum ve okul 
için Kocaeli’ye gidiyordum. Radyoculuğun yeni başladığı 
dönemlerde Adapazarı’nda bir radyoda anonsa denk 
geldim: ‘Aramızda çalışacak genç arkadaşlar arıyoruz’ diye. 
Oradaki ortamı merak ettiğim için gittim kapılarını çaldım. 
Radyocu olduğumu söyledikten sonra İstanbul’da doğup 
büyümemden dolayı diksiyonumda iyi olmasıyla onlar için 
avantaj oldu ve 1993 yılında ilk olarak Sakarya Radyo Ses 
de yayın hayatına başladım.” diye konuşuyor. 
 

“Radyo ve radyoculuk bir tutku; futbol, müzik, 
tiyatro gibi”

Radyo ve radyoculuğu tanımlayan Nöbetçi Erdem, 
radyo ve radyoculuğu tiyatroya benzettiğini aktarıyor. 
Radyoculuğun kendisi için vazgeçilmez bir şey olduğunu 
anlatan Erdem Yurtseven; “ Radyo ve radyoculuk bir tiyatro 
gibi, tiyatroda hani sahne her halükarda açılacak diye bir 
şey vardır ya bizde de aynı şey geçerli. Ne şartlarda olursak 
olalım, moralimiz nasıl olursa olsun, bizim için yaşam 
tarzı vazgeçilmez bir şey. O mikrofonun karşısında olmak 
sanki genlerimize işlemiş. Mutlaka oraya gidip o yayını 
yapmamız gerekiyor. Cenazemiz oluyor, doğumumuz 
oluyor ancak her şeye rağmen gidip o yayını yapıyoruz. 
Radyo ve radyoculuk bir tutku; futbol, müzik, tiyatro gibi 
bir şey benim için. Nasıl ki tiyatro, futbol, müzik kendi 
içerisinde başka bir şey ise radyo ve radyoculuğunda bu 
anlamda bambaşka bir şey olduğunu düşünüyorum. ” 
ifadelerini kullanıyor. 

“Kurşundan bile hızlı giden bir kelime ve söz var”

Radyoculuğun zorlukları hakkında bilgiler veren radyocu,  
konuşmak üzerine ilerleyen bir meslek olmasından 
dolayı çok zahmetli bir iş olduğuna değiniyor. Yurtseven 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Radyoculuk konuşmak 
üzerine giden bir meslek olduğu için en önemli zorluğu 
bu. Yani kurşundan bile hızlı giden bir söz ve kelime var. 
Ağzından çıktıktan sonra geri çevirme şansın olmayan 
bir meslek. Ben hep söylüyorum; mesela ben bir döner 
ustası olsam. Döneri biraz fazla kessem, patron ‘Erdem, 
döneri fazla kesme bizi batırırsın. Gramajı ona göre ayarla 
yoksa maaşından keserim’ diye beni uyarır ben de ona 
göre dikkat ederim. Ancak radyoculuk böyle bir şey değil. 

Bu konuşmak ve her gün konuşuyorsunuz. Dikkat etmek 
zorundasın. Belki bedenen yorulmuyoruz ama zihin olarak 
çok yoruluyoruz. Devamlı konsantre olmak zorundasın ve 
bir şey anlatmak zorundasın. Bu sokakta konuşmak gibi, 
otobüste konuşmak gibi değil. Türkiye’nin en çok dinlenen 
radyosunda konuşuyorsun ve yıllardır konuşuyorsun. 
Burası torpille, dayıyla, amcayla olacak bir iş değil. Burada 
başarılı olursan varsın. Başarılı olamazsan asla duramazsın.  
İyiysen varsındır futbolculuk gibi iyiysen forma giyersin. 
Ama iyi olmazsan asla barınamazsın. Bir iki gün durursun 
üçüncü gün burada yerin yok derler.” 

“Benim bir şeyler anlatabilmem için dinlemem 
lazım” 
   
Türkiye’nin en çok dinlenen radyo programcılarından 
biri olan Erdem Yurtseven, başarısının sırrını halktan 
biri olduğuna bağladığını ifade ediyor. Herkes ile bir 
şekilde konuştuğunu anlatan Nöbetçi Erdem; “Her gün 
dışarıdayım. Metrobüse, tramvaya biniyorum. Parkta 
oturuyorum.  İnsanlardan soyutlamıyorum kendimi. Bu 
yaşantının içindeyim. Temizlikçiyle, otobüs şoförüyle, 
doktorla herkesle bir şekilde muhatap oluyorum ve herkesi 
dinliyorum. Çünkü benim bir şeyler anlatabilmem için 
dinlemem lazım, bilmem lazım. İnsanların ruh halini, ne 
durumda olduklarını, sevinçlerini, sıkıntılarını, dertlerini, 
neler yaşadıklarını bilirsem bunları burada anlatabilirim.”  
diye konuşarak sözlerine şunları ekliyor: “İnsanlarla çok 
haşır neşir oluyorum ve girdiğim her ortamda da meslek ne 
olursa olsun herkesten bir şey alabileceğimi düşünüyorum. 
Herkesin bir derdi ve sıkıntısı var. Bence başarının en 
büyük sırrı insanların ruh halini anlatmak ve sadece 
anlatmak değil şarkılarla da bunu süslemek.  Bu ikisi bir 
araya gelmeli. Bunları anlatıp oyun havası çalarsan bu iş 
olmaz. Bunları anlatıp uygun şarkıları sıraladın mı, tabiri 
caize kaymaklı ekmek kadayıfı.”
  
“Yıldız Tilbe canlı bağlantıyı düşürmüştü o beni 
şaşırtmıştı”

Yayın hayatı boyunca yaşadığı ilginç olaylarda bahseden 
Radyocu, yayın kazası anlamında çok fazla şey 
yaşamadığını açıklıyor. Erdem Yurtseven; “ Çok fazla 
yayın kazası yaşamadım ama zaman zaman böyle ilginç 
olaylar oldu. Mesela bir gün Yıldız Tilbe canlı bağlantıyı 
düşürmüştü o beni şaşırtmıştı. Ben normal konuştum. 
Merhaba dedim, merhaba dedi. Ne işle meşgulsünüz dedim. 
Müzisyenim falan dedi. Sonra kahkaha atmaya başladı. 
Tabi bende şaşırdım. Niye güldünüz dedim. Yıldız Tilbe 
“Erdem ben Yıldız Tilbe, nasıl düşürdüm” falan diye. 
Böyle çok ilginç bir şey yapmıştı. Bizi de çok seviyor 
çokta dinliyor. Şaşırttı beni yani. Bir kerede annem canlı 
bağlantıyı düşürmüştü. Nasıl becerdi bilmiyorum. Bu da 
bana bir sürpriz olmuştu. ‘Merhaba Erdem’ dedi. Böyle 

o kadar rahat konuşuyor ki, merhaba dedim. Anne sen 
misin? demiştim. ‘Evet benim’ demişti. Bu ikisi benim için 
çok büyük sürpriz olmuştu ve çok şaşırmıştım” diye ifade 
ediyor.  Çeşitli ortamlarda insanların sevgisini hissettiğini 
ve bunun inanılmaz güzel bir durum olduğunun altını 
çizen Nöbetçi Erdem, Kendisinin isminin bebeklere bile 
verildiğini bunun ise kendisi için inanılmaz gurur verici bir 
durum olduğunu ifade ediyor.

“Geleneksel yayıncılığın öleceğini düşünmüyorum”
    
Karasal yayıncılık ve internet yayıncılığı hakkında 
da görüşlerini aktaran Yurtseven, karasal yayıncılığın 
ölmeyeceğini anlatıyor. Geleneksel radyonun başka bir 
anlam ifade ettiğini açıklayan Nöbetçi Erdem; “Geleneksel 
yayıncılığın öleceğini düşünmüyorum.  Sonuçta radyo 
insanın bir parçası, televizyon gibi değil. Televizyon için 
belirli şartların oluşması gerekli. Ama cep telefonu olduğu 
zaman elektriğe bile gerek yok telefondan bile radyoyu 
takip edebilirsiniz. Radyoya böyle ulaşmak çok güzel 
bir durum, ancak sonuçta internet yayıncılığına kadar 
gitmeye başladı. Belki gün gelecek evden yayın yapacağız 
bu noktaya doğruda ulaşabilir diye düşünüyorum. Fakat 
sonuçta insanların yanında her zaman radyo olacak. 
Radyo asla vazgeçilmeyen bir şey, radyonun şekli 
değişebilir; internet olabilir, analog radyo olabilir, dijital 
olabilir, uydudan olabilir bu değişkenlik gösterebilir 
ama değişmeyecek tek bir şey varsa buda radyonun asla 
ölmeyeceğidir.” diye konuşuyor.

“İyi ifade etmek okumaktan yani ‘İkra’ 
kavramından geçiyor”

Radyoculuk mesleğine gönül vermiş kişilere ve bu 
mesleğe yeni başlayacak olan bireylere çeşitli önerilerde 
bulunan Nöbetçi Erdem, radyoculuk mesleğini iyi bir 
şekilde sürdürebilmek için konuşmanın gerekliği olduğunu 
anlatıyor. Erdem, konuşmasını şu sözlerle sürdüyor: 
“İyi konuşamadığınız sürece radyoda var olamazsınız. 
İyi çalabilirsiniz, bu da bir yere kadar. Çünkü insanlar 
istedikleri şarkıya internetten kolaylıkla ulaşabiliyor. 
Dolayısıyla artık radyo programcıları daha ön plana 
çıkmaya başladı. Bu da daha iyi konuşmak gerekliliğini 
ortaya koyuyor. Bunun içinde çok okumak gerekli. 
İyi konuşmak, iyi ifade etmek okumaktan yani ‘İkra’ 
kavramından geçiyor.”  Başarılı olmak için öncelikle 
çok okunması gerektiğine dikkat çeken Nöbetçi Erdem, 
okumanın yanı sıra farklılık ortaya konması gerektiğinin de 
altını çiziyor. Erdem: “Bu farklılığı diksiyonunuzla, akıcı 
konuşmanızla, Türkçenizle ortaya koyabilirsiniz. Herkes 
gibi olmamalısınız insanlar sizleri dinlediğinde sizde bir 
şey bulmalı. Bu anlamda bir faklılık ile bir şey ortaya 
koyduğunuz zaman asla ve kat’a başarısız olma şansınız 
yoktur.” diyerek konuşmasını sonlandırıyor.

Arka Planda Görünmeyen Sesler
Bazen en duygulu anlarımızda bir ses duymak isteriz. Çoğu zaman bu isteğimizi şarkılar ile kapatmaya 
çalışsak da yeterli gelmeyebiliyor. Hal böyle olunca radyo ve radyoculuk önem kazanır. Radyoculuk 
anlamında başarının sırrını açıklayan Kral FM Radyo Programcısı Nöbetçi Erdem olarak tanınan Erdem 
Yurtseven ise radyonun kendisi için yaşam tarzı olduğunu söylüyor.



Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi’nin bulunduğu 
bina yaklaşık 230 yıl önce Abdülgani Türkmen tarafından 
konak olarak yapıldı. Yıllarca konak olarak kullanılan 
bina 1950’li yıllarda düğün salonu olarak kullanıldı. Daha 
sonra okul olarak hizmet verdi. En son terkedilen bir bina 
olan bu yapı 2010 yılında valilik tarafından satın alınarak 
restorasyon işlemi tamamlandıktan sonra müze haline 
getirildi. 2013 yılında Tıbbi Aromatik ve Bitkiler Müzesi 
olarak hizmet vermeye başladı. Valilikçe alınan bina 
2015 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne 
devredildi ve hala İl Müdürlüğünce hizmet veriyor. 280 
tane tıbbi ve aromatik bitki, müzede sergileniyor.

İlkbahar  ve sonbaharda ziyaretçi 
sayısında artış 

Hatay doğası itibarıyla Akdeniz, Karasal, Ova iklimi 
olmak üzere 3 iklim kuşağı üzerinde yer alıyor. İklim 
kuşağının çeşitliliği burada bitki çeşitliliğinin de bol 
olmasına sebep olmaktadır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Müzesi’nin sorumlusu Araştırma Görevlisi Yaver Güven: 
“ Ülkemizde yaklaşık endemik türde 3 bin çeşit bitki türü 
var. Ülkemizdeki endemik bitki çeşidinin yaklaşık yüzde 
10’u bu da 300 civarında bitkiye tekabül ediyor, bizim 
Hatay doğasında mevcut.”  dedi. Türkiye’de bu amaçla 
kurulan başka bir müze olmadığını ve Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Müzesi’nin ilk ve tek olduğunu belirten Yaver 
Güven yılda ortalama yurtiçi ve yurtdışından gelen 10 
bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bu müzenin ziyaretçi 
sayısının beklentilerini tam karşılamadığını dile getiren 
Yaver Güven: “Daha çok olabilirdi. Bu müzenin etkinliği, 
görselliği daha çok ziyaretçiye sebep olabilirdi. Ancak 
ne yazık ki Suriye’deki olaylar bizim Hatay’a gelen 
ziyaretçi sayılarını da etkiledi. O yüzden biraz düşüş var. 
Özellikle okulların açıldığı ve kapalı olduğu dönemlerde 
öğrencilerimiz gelir. Yani anaokulundan üniversite 
düzeyine kadar çok sayıda öğrenci ziyaretçilerimiz vardır.” 
şeklinde konuştu. İlkbahar ve Sonbahar mevsiminde 

ziyaretçi sayısında artış olduğunun altını 
çizen Yaver Güven, bunun sebebinin 
öğrencilerin ilgisi olduğunu belirtti.

“Bitkileri doktor 
reçetesi gibi 
tavsiye edip 
kullandıramıyoruz”
Soğuk algınlığı için Gül 
Fatma, mide ağrıları için 
Ballıbaba, romatizma 
için Antakya Peygamber 
Çiçeği gibi farklı isimlerin 
bulunduğu müzede birçok 
derde deva olan bitki çeşidi var. 
Bu bitki isimlerinin burada keşfedilen 
ve endemik türde bitkiler olduğunu söyleyen 
Yaver Güven: “Bunlar sadece burada olan bitkilerdir. Bu 
isimlerde üniversitemiz bünyesinde çalışma yapılarak 
resmedilip keşfedilmiştir. Ahmet İlçim hocamızın katkıları 
ve çalışmalarıyla o türlerin keşfedilmesi yapılmıştır.” 
dedi. Bitkilerin sergilenmesinde nelere dikkat edilmesi 
gerektiğinden de bahseden Güven: “Bunlar tamamen 
bilimsel çalışmaların ürünüdür. Yani o bitkilerin Tıbbi 
Aromatik olarak nasıl kullanılacağı, nelere faydalı olacağı 
önemlidir. Bitkileri doktor reçetesi gibi tavsiye edip 
kullandıramıyoruz. Belki tansiyon yükseltici etkisi vardır. 
O kişi de tansiyon hastasıysa zararlı olabilir düşüncesiyle 
biz sadece tanıtımını ve nelere faydalı olduğuyla ilgili 
bilgiler veriyoruz. O konu da burada biyolog arkadaşımız 
da var.  Bu arkadaşımız gelen öğrenci gruplarına, 
yurtdışından gelen turistlere hem açıklama hem tanıtım 
yapmaktadır.” şeklinde konuştu. Müzede görevli olarak 
bulunan biyolog Abdullah Er, müzedeki bitkilerin birçok 
hastalığa iyi geldiğini, her dönemin problemi olan 
kanser hastalığına bile çözüm yolu bulunduğunu belirtti. 
Abdullah Er: “Çözüm yolu var tabi. Bizim müzemizde de 
var. Ama bunu direk tüketim yönüyle değil de ilaçların 
bileşiminde kullanılıyor. Müzedeki bitkilerin hepsi şu an 

ilaçların bileşimi için kullanılan bitkiler. Eczacılık 
sektöründe birebir tescillenmiş 550 tane Hatay’da 

yetişen bitki türü var. 280 tanesinin burada 
tanıtımını yapıyoruz. İçlerinde kanserle 

birebir mücadelede kullanılan bitkiler 
de var. Yani bununla ilgili kitabımız 
da var. Kitapta birçok bitki var kanser 
hücre yıkımında kullanılan ve ya 
anti kanserojen içeren kimyasalın 
bulunduğu şeyler var.” açıklamasında 
bulundu.

Doktorda çare bulamayan 
müzeye geliyor

Doktora gidip çözüm yolu bulamayan hastaların 
müzeye geldiğini söyleyen Er: “ Şu an için nasıl 

söyleyeyim, daha çok yaşlılar var, onlar geliyorlar. Gelip 
söylüyorlar, çare bulamadık biz diye. Günümüz teknoloji 
devri, doktorun yolunu illaki tutuyorlar. Ama doktorun 
söylediğini yapıp fayda bulamayıp buradakilerden fayda 
bulan var mı? Var.  Ama hiç doktora gitmeyip direk buraya 
gelen yok.” ifadelerini kullandı. Müzeyi ziyaret eden 
insanların izlenimlerinin genelde olumlu olduğunu belirten 
Er, müzenin gerek yabacılar gerekse yurtiçi misafirler 
tarafından beğenildiğini söyledi. Abdullah Er: “Müzenin 
Türkiye’de bir örneği yok. Ama Avrupa ülkelerinin 
çoğunda var. Hollanda, Almanya, Çin’de.  Onların ki çok 
farklı. Zaten Avrupa ülkeleri bu tür şeylere önem veriyor. 
Onlar bunları kullanmayı değil de pazarlamayı daha iyi 
biliyorlar. Orda küçük kapsüller halinde kullanımı hazır 
vaziyette birçoğunun satışı da var. Bizim gibi kurutulmuş 
değil onların ki biraz teknolojik halde.” diyerek sözlerini 
şu şekilde sonlandırdı: “Bizim burada satışımız yok. 
Sadece tanıtım yapıyoruz. Bu konuda çalışmamız var. 
İnşallah tamamlayabilirsek bizde burada ileriye dönük 
öyle bir şey yapacağız.

Türkiye’nin ilk ve tek Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi, içerisinde barındırdığı ve birçok 
hastalığa iyi geldiği belirtilen 280 bitki türüyle Hatay’da ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Şifa Deposu
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Kayserili Musikişinas ve Mutrib Hayrunnisa Mermi eski bir 
Selçuklu tedavisi olan ‘Su ve Musiki ile Tedavi’ yöntemini 
Türkiye’de ve yurtdışında birçok ülkede uyguluyor.

Tarih Mayıs ayının ilk onuna tekabül ediyor. Oldukça yoğun 
bir günün temposundan sıyrılarak arkadaşımla beraber 
akşam davetli olduğumuz musiki programına gitmek için 
yola koyuluyoruz. Heyecanlıyım, oldum olası makamlara, 
seslere, enstrümanlara ilgim var. Arkadaşım kararsız belki 
de ilk defa musiki dinleyecek. Elimde Sadık Yalsızuçanlar’ın 
‘Birdenbire’ romanı, tramvaya biniyoruz. Hava yağmurlu 
ama ılık, kırkikindi yağışları vuruyor tramvayın camına. 
Cemil Baba durağında iniyoruz. Kayseri’nin en bilindik 
tarihi caddesi, Osmanlı Sokağı’nı teğet geçerek Yukarı 
Talas’a doğru yürüyoruz. Yağmur dinmiş, güneş nazlı 
bir gelin gibi Panaya Rum Kilisesi’nin arkasından yüzünü 
gösteriyor. Vakit ikindi, bahçelerden hanımeli sarkıyor, bu 
eşsiz sarmaşığın kokusu, Servet Yesari Bey’in ‘Bir hâdise 
var cân ile cânan arasında’ şiirini hatırlatıyor bana. Biraz 
fotoğraf çekip biraz sohbet ederek Yaman Dede Konağı’nın 
önünden geçip, 66 numara Kündane Sanat Merkezi’nin 
önünde duruyoruz. Sanat Merkezi dediğime bakmayın. 
Dört katlı çok merdivenli eski bir taş han burası. Eskimiş 
yeşil kapıya tam vuracakken Ayda Hanım karşılıyor bizi, 
içeriye alıyor. Yüzüme soğuk ve rutubetli bir hava çarpıyor. 
Arapça metinlerin hatla yazılmış duvarlarına gözüm 
çarpıyor. Geniş bir holden musiki odasına geçiyoruz. 
Muazzam bir oda burası. Taş duvarlarda gaz lambaları, 
müzik aletleri asılı, aralarda ‘Kündane’ yazılı bendirler ve 
farklı sazlar var.  Selam verip giriyoruz. Hayrunnisa Mermi, 
samimi bir güler yüzle karşılıyor bizleri. Misafirler gelmeden 
biraz sohbet ettiğimiz Hayrunnisa Hanımla, kendisini ve 
yaptığı işi yakından tanıma fırsatımız oluyor. 

 “Musikiye anne karnında başladım”

“Aslında bana bu işe nasıl başladın diye soranlara anne 
karnında diyorum ama işin aslı şöyle; 11 yaşlarında bir aile 
büyüğümle güzel sanatlar fakültesine tezhip öğrenmeye 
gidiyorum, orada kapının arkasında muhteşem bir ses beni 

tesiri altına alıyor. Ses kesildikten içeri girip ses neye aittir 
diye sorduğumda hocam, tambur diyor.”  Tamburun sesine 
âşık olduğunu belirten Hayrunnisa Hanım; hocamdan 
ricada bulunarak altı ay özel tambur dersi aldım. Tambur 
pahalı bir müzik aletidir bu nedenden eğitim aldığım 
süreçte hocamın tamburuyla öğrendim. Evde hayâli bir 
şekilde ellerimle tamburu çalıştım lâkin meyvesi güzel 
oldu, konservatuvara girdiğimde tamburu takip etmeden 
notaları çalabiliyordum.” diyerek ilk günkü heyecanıyla bize 
aktarıyor yaşadıklarını.

“Ol emrinden buluşuyoruz”

‘Kündane’ anlamca ilgimizi çekiyor. Hayrunnisa hocaya 
anlamını neden Kündane diye sorduğumuzda biraz 
nüktedan biraz edebi dilde naif bir cevap alıyoruz. “Kün; Ol 
emrinden gelen ilk yaratılıştır. İnsan olarak daima güzele 
ve iyiye meylimiz vardır. Var olmanın ve var edilmemenin 
güzelliğini taşımak için ‘Kün’ dedim.” diyerek aktaran 
Hayrunnisa Hoca; “ Kayseriliyim ama uzun zamandır 
memleket hasreti çektiğim için Kayserililere özgü bir ifadeyi 
‘bir tane bir tane’ ifadesini kullandım.”  Kültür Bakanlığı’nın 
terimiyle Türkiye’de  ‘su ve musikiyle terapi’ formatında ilk 
kadın sanatçı olan Hayrunnisa Mermi, zaman içinde ‘Aşk 
Yolcusu’ lakabını almış. Bu lakabın yapmış olduğu işi doğru 
yansıttığını söyleyen Mermi; “Kurmuş olduğum ekiple 
Kültür ve Sanat Bakanlığı ile işbirliği içinde yurtdışından 
ve yurtiçinde programlar düzenledim. Çocuklara ve 
hastalara terapiler yaptık.” şeklinde konuşuyor. İlk yurtdışı 
programının İspanya’da gerçekleştiğini ifade eden Mermi, 
Türkiye’de yeteri kadar ilgi görmediğini belirtiyor.

Âlemdeki seslerde sihir vardır

“Programıma girizgâhım su sesi ile başlıyor. Su her 
şeydir. İnsan vücudunun yüzde yetmişi sudan oluşuyor. 
Vücudunun yüzde yetmişinden su olan bir varlık ancak su ile 

rahatlar. Çünkü su bedene hitap eden bir nimettir.” diyerek 
konuşmasına devam eden Mermi, ilerleyen vakitlerde 
enstrümanlarla devam ettiğini aktarırken Dede Efendi’nin 
“Senden midir/ benden midir/ dilden midir/ bilmem 
neden.” bestesini hatırlatıyor. Hayrunnisa Mermi; “ Meşk 
ederken Dede Efendi’nin bestelerini seslendirip çalıyorum. 
Yabancı arkadaşlar hayran kalıyorlar. Özellikle programda 
çaldığım eseri ve en sonundan okuduğum makamlı Kuran-ı 
Kerim’i soruyorlar, diyorum ki onlara; Âlemdeki seslerde 
sihir vardır.” dediğinde Hayrunnisa hoca, aklıma batının 
göze doğunun sese ve kelâma olan hitabı aklıma geliyor. 
Sanıyorum ki batı uyruklu yaşam tarzı süren insanlar madde 
bakımından doyum seviyelerini dolduklarından makamlı ve 
perdeli sesler duyduklarında manen güzelliğin büyüleyici 
etkisine kapılıyorlar.

Türk Musikisi insanı uyandırıyor

Mermi: “Sesin en büyük kelâm-ı sihri tabi ki Kuran-ı 
Kerim’dir. İnsan maddedir. Kuran-ı Kerim’den sonra 
Dünyaya ait sesler duyma isteği peyda oluyor. Çünkü; 
insanın duymaya, dokunmaya ve görmeye ihtiyacı vardır. 
Huzur da ancak dışarıdan gelen bir etkiyle ortayla çıkabilir. 
Türk Musikisi insanı uyandırır, diri tutar. Biz günde beş 
vakit farklı makamlarda ezanı dinlediğimiz için musiki 
dinlediğimiz farkına varamayız ama musikiyle uzun yıllar 
uğraşıp İslam’a giren arkadaşlar oldu.” diye aktarıyor. 
Memleket hasreti çektikten sonra Kayseri’ye yerleşen 
Hayrunnisa Mermi; Kündane Sanat Merkezi’nde her yaştan 
öğrenci grubuna enstrüman dersi verdiğini belirtiyor. 
Mermi; “ Kişinin müzik aleti seçiminde karakteri etkili 
oluyor. Her müzik aletinin insana seslenişi farklıdır. Kişinin 
seçtiği enstrüman, oturuş şeklini bile etkiler.” ifadelerini 
kullandıktan sonra meşke başlıyor ve bizde büyülü seslerin 
iksirini tadıyoruz. Aşk yolculuğundan sonra aklımızda Dede 
Efendi’nin şu şiiri kalıyor: “Gönül girdi aşk, yoluna/bakmaz 
sağına soluna.” 

Sesin sihrinde saklı şifa

Tasarım: Tuna DURSUN 
Haber: Nur Şevval Seven 
Fotoğraf: Lütfiye Nur Yılmaz
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Tek Nefesle

Serbest dalış branşında milli sporcu olarak uluslararası 
pek çok organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Birgül 
Erken, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim görüyor. 
Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Erken, 
Anadolu Üniversitesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
Bölümü’nden de mezun oluyor. Serbest dalışta başarıya 
ulaşan sayılı Türk kadınından biri olan Birgül Erken, 
farklı disiplinlerde hem havuzda hem de denizde 
defalarca Türkiye rekoru kırarak birinci oluyor. Aynı 
zamanda sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı modelliği de yapan 
Erken, evli ve bir çocuk annesi. Çanakkale Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi’nde  Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni olan Erken, sualtı sporuna başlama hikâyesini 
şöyle anlatıyor: “Çanakkale’de doğup büyüdüm, haliyle 
denize aşina bir çocuktum. Oyunlarımız da hep denizle iç 
içeydi. İlerleyen zamanlarda sualtı sporlarına başladım. 
2004 yılında hocam serbest dalış diye bir türden bahsetti 
ve beni takıma aldığını söyledi. O zamana kadar hiç 
dalmadığım derinliğe antrenmansız daldım. Ayağıma 
taktığım uzun paletle nasıl bir teknikle gideceğimi 
bilmezken sadece yarışmayı gözlemleyebildiğim ölçüde 
öğrenip 66 metre mesafe kat ettim. İşte dalış hikâyem 
böyle başladı.” 

“Dünya’nın en büyük tematik 
akvaryumunda köpek balıkları  
arasında dalış yaptım”
Çocukluğundan beri yaptığı yüzme, voleybol ve atıcılık 
branşlarında lisanslı sporcu olarak başarı gösteren 
Birgül Erken, 7 yıldır serbest dalış yarışlarında milli 
forma giydiğini anlatıyor. Farklı branşlarda peş peşe 

madalya alan tek sporcu Birgül Erken, Dünya ve Avrupa 
Şampiyonası’nın yanı sıra Sofya Kupası’nı kazanan tek 
Türk sporcu oluyor. Sualtı modeli olarak fark yaratan 
projeleri hayata geçirdiğine değinen Erken: “Dünya’nın 
en büyük tematik akvaryumunda köpek balıkları 
arasında dalış yaptım. Sanata ve spora ilişkin projelerle 
ilkleri gerçekleştirmeye de devam ediyorum. Mesela 
Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası’nın özel 
bestesiyle su altında ‘Karanlıktan Aydınlığa’ isimli bir 
dans gösterisi de gerçekleştirdim.” ifadelerini kullanıyor. 
2011 yılından bu yana serbest dalış branşında milli 
forma giyen Erken, Dünya Şampiyonaları’nda iki bronz 
madalya elde ederek Türk bayrağını kürsüye taşıdığını 
söylüyor.

“Gücüm bu spora olan tutkumdan 
geliyor”
Her anının mental ya da fiziksel hazırlıklarla örülü 
olduğuna dikkat çeken Birgül Erken özelliklede yoga 
ve nefes çalışmalarının bu sporda en elzem antrenman 
olduğunu aktarıyor. Hayatının odağında serbest dalışa 
yönelik her çalışmanın yaşam kalitesini yükselttiğini 
belirten Erken; “Evrende var olan her şey, ister varlık 
boyutunda ya da atomik düzeyde olsun; hep hareket 
hâlinde. Biz de bu ritmin bir parçası olmalıyız. Bu yüzden 
ben sporu yaşam biçimi olarak seçiyorum. Uzun yıllar 
sürdürülebilir bir spor yaşamım olması için geleceğe de 
hazırla
nıyorum. Kendime güveniyorum çünkü gücüm bu 
spora olan tutkumdan geliyor. Hâl böyle olunca 
çalışmaktan yüksünmüyorum.” şeklinde konuşuyor. 
Her yaptığı çalışmayı bilimsel temellerle desteklediğini 
vurgulayan Birgül Erken, disiplinli ve devamlı bir şekilde 
antrenmanlarını gerçekleştirdiğini ifade ediyor. “Sabırla 
ve dikkatle kendimi tanımak üzere tüm antrenman 
ayrıntılarını yazıyorum.” diyen Erken,  yaptığı tüm 
dinamik apnea antrenmanlarının video kayıtlarını 
antrenman sonrasında izleyerek yorumladığını da 
anlatıyor.

Guinness Dünya Rekorunu 2 dakika 
24 saniye 29 saliselik dereceyle kırdı
Milli sporcu Erken, Çanakkale Valiliği’nin 18 Mart 
kutlama programında ‘Su Altında Tek Nefesle Bisikletle 
En Uzun Mesafeyi Kat Etme’ branşında 59,6 metreyi 
2 dakika 24 saniye 29 salisede tamamlıyor. 2 metre 20 
santimetrelik derinlikte, 60 metre uzunluktaki parkurda 
rekor kırmayı başaran Birgül Erken, “Dikey olarak 
suyun direncine karşı bisikletle mücadele verdim. Bu 
rekoru şehitlerimize ithaf etmek benim için gurur verici.” 
diyerek kırdığı Dünya rekorunu şehitlere ithaf ettiğini 
söylüyor. Türkiye ve Dünya Şampiyonaları’nda yarışmaya 
devam ederek yeni rekorlara imza atmak istediğini dile 

getiren Erken, “Ülkemi 
uluslararası arenada en 
iyi şekilde temsil etmek 
istiyorum. Bu branşta 
Dünya’nın en iyilerinden 
biri olmanın ötesinde 
‘Dünyanın En İyisi’ olmaya 
çalışıyorum. Yaşamımızda 
yaratmak istediğimiz şeyin 
ne olduğunu derinlemesine 
düşünüyorum.” diye 
konuşuyor. Kendi 
branşında başarılı gençler 
yetiştirmek isteyen Birgül 
Erken, konuşmasını şu 
sözlerle tamamlıyor: 
“İnsanlık için en büyük 

pişmanlıklardan biri, ömrünün sonuna ulaşıp hayallerini 
gerçekleştiremediğini fark etmektir. Hayatınızın sonunda 
hatta ortasında bile bir gün uyanıp cesaret etmediğinizi, 
yıldızlara ulaşmaya çalışmadığınızı, potansiyelinizin 
onda birini bile ortaya çıkarmadığınızı fark etmek 
kalbinizi kıracaktır.”

Kırdı

Haber: Simge ORTAKCI
Tasarım: Elif Nur KOÇBIYIK

Serbest dalış branşında milli sporcu ve sualtı fotoğrafçısı olan Birgül Erken; sualtında 
bisikletle 60 metre pedal çevirerek Dünya rekorunu kırdı. Aynı zamanda Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni olan Erken; “Köpekbalıkları dalış arkadaşlarım, palyaço balıkları 
gizli sırlarımı anlattığım dostlarımdır.” diyor.

2018

Guinnes Dünya

Rekorunu
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Hem Futbolu, 
Hem Sanatı İle 
Dünyaca Ünlü; 
Asamoah Gyan
K a y s e r i s p o r ’ u n  D ü n y a c a  ü n l ü  y ı l d ı z ı  A s a m o a h  G y a n  i l e  h o ş  b i r  r ö p o r t a j  g e r ç e k l e ş t i r d i k .  G e l i r i n i n  b i r  k ı s m ı n ı 
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Sabah uyandığımda içimi bu sefer farklı bir heyecan 
sarıyor. Holigan değilim tabi ki ama futbola ve 
maçlara hep ilgim vardır. Bir başka değişle, ‘Kadın ne 
anlar spordan yahu!’ diyenlerin yok o kadar da değil 
diyenlerindenim. Ne demiştim, evet uyanıyorum ve 
her gün rutinim olan kahvemi yudumluyorum. Bir 
yandan röportaj yapacağım ünlü yıldıza soracağım 
sorular şekilleniyor zihnimde, bir yandan da 
güzel anılar biriktirmek beni büyülüyor. Hemen 
hazırlanıyorum. Yapacaklar listemden bir çizik 
daha siliyorum evden çıkarken. Bu sefer yağmurun 
ince taneleri karşılıyor beni. Hafif esen rüzgâr 
taze bir nefes sağlıyor ciğerlerime. Yolda giderken 
heyecanımı sabitlemeye çalışıyorum. Belki de futbol 
sporunu sevmeyen kızlar anlayamaz beni. Siteden 
içeri giriyoruz. Çiçeklerin mis kokusu ve birbiri 
ardına sıralanmış villalar karşılıyor beni. İçimden; 
“İnsan burada hiç yaşlanmaz yahu.” diyorum.

Futbolun yıldızı sanata tutkulu

17 yaşındayken bebek gibi bir yüzü olduğunu 
söyleyen Asamoah Gyan, sahada çok hızlı olduğunu 
ve kimsenin onu yakalayamadığını bu yüzden 
arkadaşlarının ona ‘babyjet’ dediklerini belirtiyor. 
Ülkesinde bunu 2 yaşındaki çocukların bile bildiğini 
söyleyen ünlü yıldızın bu başarısının dışında sanata 
da büyük ilgi duyuyor. Futbol dışında ilgilendiğiniz 
hobileriniz var mı sorusunu yönelttiğimde şunları 
söylüyor Gyan; “Dans etmeyi çok severim. Artı 
olarak müzikle uğraşıyorum. Bunun yanında ise 
boks ile uğraşıyorum. Profesyonel müzik yapıyorum. 
Birçok şarkı yazdım ve söyledim. Kasetim var. Boks 
promosyoncusuyum yani organizatörüyüm kendime 
ait boksörlerim var. Onları organize ediyorum ve 
boks yarışmaları yapıyorum.” Çok komik bir insan 
olduğunu vurgulayan futbolcu, arkadaşlarının onu 
yakından takip ettiğini ve eğlenmeyi çok sevdiği 
ifade ediyor. Ülkesinden çok ödüller aldığının altını 

çizen Gyan, kendi özel yeteneklerinin olduğunu, 
insanları şaşırtabildiğini kaydediyor. 

Doğduğu ülkedeki çocukları unutmuyor
Gana’da doğup büyüdüğü belirten Gyan, orada 
özel ve çok sevdiği bir çiftin annesi ve babası 
tarafından dünyaya geldiğini söylüyor. Zengin bir 
ailesi olmadığının altını çizen futbolcu eğitimi 
için ailesinin her türlü fedakârlıkta bulunduğunu 
belirtiyor. Yeteneklerinin olduğuna inanan Gyan, 9 
yaşında futbola başladığını elinden gelen her şeyi 
yaptığını söylerken kendisini çok fazla övmekten 
hoşlanmadığını savunuyor. Neden Kayserispor’u 
seçtiğini sorduğumda,  onu çok fazla isteyen kulübün 
olduğunu ancak Kayserispor’un bu şekilde net ve 
ciddi olmalarının etkisi olduğunu ve Kayseri’nin 
sakin olmasından kaynaklandığını söylüyor. Bu 
zamana kadar futbolun ona çok şey kattığını ifade 
eden Gyan, “Önemli paralar kazandım ve bunu doğru 
kullanmaya çalışıyorum. Yardıma muhtaç binlerce 
çocuk var Afrika’da. Onlara yardım ediyorum. 
Futbolla ilgili değil yardımım. Sadece fakir çocuklar 
için. Kimsenin bilmediği köylerde bir yudum suyu 
bile olmayan insanlar var. Onlar için su tankları 
yaptırıyorum. Bununla alakalı bir vakfım var. Su 
şirketleri kuruyorum. Bu yardımları Allah için 
yapıyorum inançlı bir insanım.” şeklinde konuşuyor.

Saygısızlığa tahammülü yok

Futbolun zorluklarına değinen Gyan, yüzlerce 
sakatlık geçirdiğini söyleyerek en önemli 
üzüntüsünün ise; “Dünya Kupası’nda Uruguay’a 
karşı son dakikada bir penaltı kaçırdım. Beni çok 
üzdü. Çünkü kaçırmamış olsaydım, ülkem finale 
çıkacaktı. ”diyor.  Onun için sahada geçen en garip 
olayları sorduğumda futbolcu, bir olay olduğunda 
ya da bir karara karşı çıkıldığında rakiplerle bir 

kargaşa içinde olmaları ya da hakemin üstüne 
gidilmesi olduğunu vurguluyor. En sevmediği 
huyunun sinirlenmek olduğunun altını çizen Gyan, 
en çok sinirlendiği şeyin karşısındaki insanın ona 
saygısızlık yapması ya da saygı göstermemesi 
olduğunu belirterek; “İnsanlarla konuşurken egomu, 
statümü bir kenara bırakırım. Ve onunla onun 
istediği gibi konuşurum. Ama insanlar bana saygı 
göstermediği zaman üzülüyorum ve sinirleniyorum. 
Onların sinirli halimi görmemeleri için sakinleşip 
yalnız ortamlara geçiyorum. Çünkü insanlar beni 
mutlu ve komik görmeye alışık.” ifadelerinde 
bulunuyor. Hayat felsefesinin inanmak olduğuna 
değinen yıldız futbolcu, bir şey için uğraşmanın, 
çaba sarf etmenin ve kendin olmanın önemli 
olduğunu, bunu yaparken her 
zaman başkalarını dinlemenin 
onun başarısına katkı 
sağladığını kaydediyor. 
Hoş sohbet için 
Asamoah Gyan’a 
teşekkür ediyorum 
ve yaşadığım 
bu özel anı ile 
röportajımı 
belgelemek 
üzere yola 
koyuluyorum.
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Bingöl’ün Genç İlçesi’ne Bağlı Çaytepe Köyü’ndeki Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu’nda 
Müdür Baş Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni olan Abdulrezak Bek önderliğinde okulun 
pansiyonundan çıkan atık malzemelerle kitap ve sanat evi oluşturuluyor.

Atık malzemelerden oluşturulan

‘Kitap Ve Sanat Evi’

Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Çaytepe Köyü’ndeki 
Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokulu’nda  Müdür Baş 
Yardımcısı olarak görev yapan 28 yaşındaki 
Abdulrezak Bek, paletlerden koltuklar, meyve 
kasalarından kitaplıklar, balonlardan avizeler, 
boğaz çubuklarından ayraçlar, merdivenlerden 
kitaplıklar, kaşık ve çatallardan çiçekler gibi 
pek çok atık malzemeden estetik dokunuşlarla 
öğrencilerin keyifli vakitler geçirebileceği kitap 
ve sanat evi yaptıklarını anlatıyor. Öğrencilerinin 
eğlenceli vakit geçirmesi için böyle bir yere ihtiyaç 
duyduklarını aktaran Abdulrezak Bek: “Kitap ve 
sanat evi olarak oluşturduğumuz bu çalışmada her 
ürün el emeğimizle yapıldı.” diyor.  

“Öğrencilerimin sosyal ihtiyacını 
hissediyorum”
Öğrencilerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar 
verdiğini anlatan Abdulrezak Bek, şöyle 
konuşuyor: “Öğrencilerimle vakit geçirdiğimde 
sosyal ihtiyaçlarını hissediyordum. Atık 
malzemelerden bir kitap ve sanat evi inşa 
etmenin çocukların bu eksikliğini birazda 
olsun gidereceğini düşündüm ve öğretmen 
arkadaşlarıma bu fikrimi sundum. Onlarda kabul 
edince ortaya güzel şeyler çıktı. Şimdi onlar 
benden daha çok sahiplendiler.” Projelerinin en 
ince ayrıntısına kadar öğretmen arkadaşlarının 
ve öğrencilerinin emeği olduğunu söyleyen Bek, 
kitap ve sanat evindeki tüm kitapların kampanya 
yapılmadan yalnızca okuldaki öğretmenlerin 
desteğiyle karşılandığını aktarıyor. Yaklaşık 
600 kitabın bulunduğunu ifade eden Abdulreazk 
Bek; “Bu ev sayesinde çocuklarımızın okuma 
alışkanlıkları olumlu yönde gelişti. Bunun yanı 
sıra kelime hazneleri de giderek artıyor. Kitap 
okumalarının yanı sıra kelime oyunlarıyla da 
eğlenceli zamanlar geçirebilmelerini sağlayacak 
ortamlar da yarattık.” diye anlatıyor.

Öğrenciler için hayat dolu bir ev

Abdulrezak Bek; “Kitap ve sanat evimizin 
açılışı için ortada ciddi bir çalışmamız vardı. 
Gelen misafirler acaba ne göreceğiz iki üç kasa 
koymuşlardır diye düşünüyorlardı fakat kitap 
ve sanat evimize girdiklerinde tabiri caizse 
ağızları açık kaldı ve çok şaşırdılar.” diyerek 
misafirlerden çok öğrencilerin o kapıdan girdikleri 
andan itibaren mutlu olduklarını ve hiç çıkmak 
istemediklerini vurguluyor. Öğrencilerine yurt 
kelimesinin eş anlamlısını sorduğunda ev diye 
yanıt aldığını söyleyen Bek, kitap ve sanat evinin 
öğrencileri için hayat dolu bir ev olduğunu dile 
getiriyor.  Abdulrezak Bek: “Proje insanı her 
açıdan var eden bir çalışmadır, yorucu evet ama 
bir şeyler üretmek ya da keşfetmek ayrı bir tat.” 

diyerek farklı projelerle insanların umudunu 
geleceğe taşıyabileceklerine dikkat çekerek 
konuşmasını sonlandırıyor. 

Haber - Fotoğraf: Lütfiye Nur YILMAZ
Tasarım: Makbule ASLANTAŞ
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6 yaşından itibaren futbola olan tutkusu ile tüm 
Türkiye’de tanınır hale gelen Azize Ay; 50 yaşında 
olmasına rağmen futbol tutkusundan hala vazgeçmeyip 
tek hedefinin antrenörlük olduğunu söylüyor.  Futbolun 
kendisi için bir aile ortamı olduğunu belirten Azize 
Ay, “Bu yaşıma kadar hayatımda sadece futbol vardı, 
olmaya da devam ediyor. Ben annelik duygusunu 
sahada ve sokaktaki futbol aşığı olan gençlere bir şeyler 
öğreterek tattım. Takım arkadaşlarım ve destekçilerim 
aile fertlerim oldu.” diye konuşuyor. Antrenör olmak için 
çok uğraştığını anlatan Ay, gerekli puanları alıp hedefine 
ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor. 

“Futbol ve antrenörlükle uğraşınca kendimi 
daha dinç ve sağlıklı hissediyorum” 
3 aylıkken babasının vefat ettiğini belirten Azize Ay, 
kendini amcasının büyüttüğünü aktarıyor. “Ben babamı 
görmedim ama eski futbolculardanmış. Babamın bu 
futbol tutkusu ile büyürken 6 yaşından beri mahalle 
maçlarında erkek çocukları ile top koşturdum.” diye 
konuşan Ay,  kendi çapında mahallenin çocuklarına ve 
amatör futbol takımlarına antrenörlük desteği sağladığını 
da sözlerine ekliyor. Azize Ay: “Futbol ve antrenörlükle 
uğraşınca kendimi daha dinç ve sağlıklı hissediyorum. 
Takım arkadaşlarımdan daha fazla çaba sarf ediyorum.” 
şeklinde konuşuyor. Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı 
ile tanışmalarının tamamen tesadüf olduğunu belirten 

Azize Ay, “2 sene önce aşçılık mesleği ile uğraşıyordum 
ve tesadüf eseri televizyon izlerken Diyarbekirspor 
Kadın Futbol Takımı ile karşılaştım. Bu takıma katılma 
fikrini patronum sayesinde aldım.” ifadelerini kullanarak 
Diyarbekirspor’a başvuruda bulunduktan kısa süre 
sonra yöneticilerden olumlu cevap aldığını söylüyor. Ay, 
takıma giriş hikâyesini şu ifadelerle anlatıyor: “Bir gün 
Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı yöneticileri kapımızı 
çaldılar ve çayımızı içip sizi takımımızda görmek 
isteriz dediler. O gün çok mutlu olmuştum, sevinçten 
gözyaşlarımı tutamamıştım. Takım arkadaşlarım 16-26 
yaşları arasında olsa da hepsiyle çok iyi anlaştım.” 

“Gelin çiçeğim bile sarı lacivertti”
Fenerbahçe Futbol Takımı ile tanışma hayalinin 
ise spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım sayesinde gerçekleştiğini 
ifade eden Azize Ay, 40 yaşında evlendiğini ve 
evlenirken düğün salonunda Fenerbahçe marşı çaldığını 
anlatıyor.  “Gelin çiçeğim bile sarı lacivertti.” diyen 
Azize Ay, Fenerbahçe ile tanışma isteğini bir canlı 
yayında belirttiğini, bunun üzerine Rıdvan Dilmen ve 
Aziz Yıldırım ile görüştüğüne değiniyor. Hayallerinin 
peşinden koşmanın öneminin büyük olduğunu ve futbola 
merakı olan genç kızlar ve yaşı ilerlemiş kadınların 
asla hayallerinden vazgeçmemesini hayalleri için her 
türlü çabayı göstermelerini isteyen Azize Ay, futbolun 

maddiyattan çok maneviyat olduğunun altını çizerek 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ben hiçbir zaman 
pes etmedim ailem ve çevrem her zaman bu çabamı görüp 
takdir ettiler. Futbol benim için bir aşk bir tutku oldu ve 
futbolu hiçbir zaman maddi amaçla oynamadım. Çünkü 
futbol gönül işidir.”

Haber: Mehmet Şirin AKKUŞ
Tasarım: Ekrem NAZLI

6 yaşından bu yana futbol oynayan Azize Ay, amatör olarak futbol takımlarında antrenörlük yaptığını 
söylüyor. Annelik duygusunu sahada tattığını aktaran Ay: “Gelin çiçeğim dahi sarı lacivertti.” diyor.

Futbola Adanmış Bİr 
Hayat: Azİze Ay
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Antalya’da yaşayan ve magazin dergilerinde sinema eleştirmenliği, kitap tanıtımları yaparak 
geçimini sağlayan Vahit Tansoy, sinema ile suyu, yemeği, havayı, eğlenceyi, aşkı ve hayatı bir 
tutuyor. Tam bir sinefil vakası olan Tansoy kötü bir olay yaşadığında ise; “Vahit üzülme bak 
iki hafta sonra güzel bir film vizyona girecek.” diyerek teselli buluyor.

“HAYAT BENIM IÇIN BIR 
FILM KARESI”

Ara Güler, “Yaşam size verilmiş boş 
bir filmdir. Her karesini mükemmel bir 
biçimde doldurmaya çalışın.” demiş. 
İşte bunun somut halini taşıyor Vahit 
Tansoy. Hayatı, doğayı, hayvanları seven 
bir insan, tabi ki ilk başta ise sinemayı. 
Annesi ile makul bir hayat geçiren Tansoy, 
Antalya’da bir magazin dergisinde on 
senedir sinema yazıyor. Her günü dolu. 
Zira hiçbir festivali kaçırmıyor ve tam 
bir sinefilmci. Liseden sonra üniversite 
hayatına devam edemeyen Tansoy, 
kendi isteği ile okumadığını ama pişman 
olduğunu belirtiyor. Kısaca sinema ve 
sanatı sevmek onun vazgeçilmezi.

“Hayat benim için bir film karesi”

İlkokuldayken sinemaya gittiğinde büyülü 
ve renkli dünya ile karşılaşan Tansoy, 
yıldızların güzelliği, kadınların güzelliği 
ve o şarkılarda kendini bulmasıyla 
hayal dünyası ile gerçek dünyasının yer 
değiştirdiğini ve bunun onu cezbettiğini 
söylüyor. Film festivallerini kesintisiz 
takip ettiğine değinen Tansoy şunlara 
değiniyor; “ Festivallere katılabilmek 
için bir yıl boyunca Buddha kumbarama 
her gün para atıyordum. Film benim 
tutkum. Sabah ilk seansta sinemaya girip 
gece dörtte çıktığım bile oldu. Hatta bir 
keresinde Antalya’dan otobüse atlayıp, 
İstanbul’a gelip filmi izledikten sonra 
aynı gün dönmüşlüğüm var. Ben hayatı 
bir film karesi olarak görüyorum. Şu an 
sizin bakışınız, elinizin duruşu, arkanızdan 
geçen biri, benim için bir film karesi.” 
Sinema sevmeyen birisine âşık olamadığını 
vurgulayan Tansoy, film saatinde 
gelen randevuyu bile hiç düşünmeden 
reddettiğini söylüyor. Tansoy; “Bir daha 
seyretmem mümkün olmayan filmlerle, 
çok sevdiğim arkadaşlarımın doğum 
günleri, düğünleri çakışınca hep filmleri 
tercih ettim.” diyor. 

“Kendimi ölebilecek kadar huzurlu 
hissediyorum”

Festivallere katılmak için kumbarasında 
para biriktirdiğini kaydeden Tansoy, 
parasını tamamlamış ve biletlerini almış 
olduğunda kendisini ölebilecek kadar 
huzurlu hissettiğinin altını çiziyor. 
“Gittiğim filmleri not ettiğim bir defterim 
var. Geçen yıl sinemada 196 film izlemişim. 
Filmlere o defterde bir de not veririm. 
10 defter doldurdum şimdiye kadar.” 
ifadelerine yer veren Tansoy, sinema 
biletlerini bir dönem çok sakladığını 
ama küçük evi olduğu için sığdıramadığı 
belirtiyor ve şimdilerde sadece festival 
sırasında çok beğendiği filmlerin 
biletlerini saklayabildiğinin altını çiziyor. 
Festivallerde film izleme rekorunun 7 
saat olduğuna savunan Tansoy, sabah 
girip gece dörtte çıktığı açıklamasını 
yapıyor. En sevdiği yönetmenlerin, 
Theo Angelopulos, Wong Kar Wai, Tsai 
Ming-liang, Lars Von Trier, Atom Egoyan 
olduğunu belirten Tansoy bunların çektiği 
bir filmse, beş saniyesini izlediğinde 
hangisinin çektiğini anladığını ifade ediyor. 
Türk yönetmenlerde ise, Nuri Bilge Ceylan 
ve Zeki Demirkubuz’un en sevdikleri 
olduğunu kaydederek; “Demirkubuz’un 
Masumiyet filmi bence Türk sinemasının 
yüz akı.” şeklinde konuşuyor. Hayatında 
en sevdiği filmin Aşk Zamanı olduğuna 
vurgu yapan Tansoy en sevdiği yabancı ve 
Türk oyuncuları şöyle sıralıyor; “Gong Li, 
Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Derya 
Alabora, Fikret Kuşkan, Zuhal Olcay ve 
Haluk Bilginer.”

“Sinemanın kokusunu alıyorum”

Sinemadan koku duyduğuna dikkat 
çeken Tansoy; “Filmlerin, yönetmenlerin 
kendine has kokuları vardır. Teo 
Angelopoulos’un filminde sinema hüzün 

kokar. Ağır sekanslar, geçiş sahneler, 
derin bir müzik. Wong Kar-Wai de hüzün 
kokar. Her sinemanın da kokusu vardır. 
İstanbul’da bütün sinemalara gidiyorum, 
ama şu Emek’in kokusu hiçbir tarafta 
yok. Yaşanmışlık kokusu var. Tavanın 
yüksekliği, efsane 11. sıra…”şeklinde 
dile getiriyor. Sinemada film kaçırdığı 
zaman çok üzüldüğünden bahseden 
Tansoy, şimdi her şeye ulaşmanın çok 
kolay olduğunu ama sinemada izlemenin 
keyfinin başka olduğunu belirtiyor. 
“Mesela çok güzel bir DVD arşivim var, 
ara ara o filmleri evde izliyorum da, 
sinemanın verdiği haz yok. Işığı kapatsanız 
da, çalan telefonu duymasanız da, kapının 
zili çaldığında açmasanız da, o evde 
olmanın rahatlığı var ya olmuyor. Ama 
sinemadaki tedirginlik, karanlık, o koku, 
yanındaki insanı rahatsız etmemek için 
ses yapmamak… Sinemanın güzelliği bu.” 
ifadelerinde bulunuyor.

En özel anı

Festival tarihinde ilk ve son kez 
verilen ‘Ömür Boyu Bilet Ödülü’ için 
Tansoy, 18 senenin yorgunluğunu, 
açlığını unutturduğunu kaydederek; 
“Sadece plaketle ödüllendirileceğimi 
zannediyordum. Orada öğrendim ‘Yaşam 
Boyu Bilet Ödülü’ alacağımı. Hatta o 
gün törene girmek istemedim, çünkü 
iki filmim kaçtı. Ama çok heyecanlıydım 
tabi. Adım anons edilip de, Şakir 
Bey’le(Eczacıbaşı) sahneye çıktıktan 
sonrasını hatırlamıyorum. İstanbul’a 
doğum sancısı çekerek gelmem, otele 
yerleşmem, o yorgunluk, o bitkinlik, açlık, 
o plaketi elime aldıktan sonra bitti.” 
sözlerine yer veriyor. Son olarak Tansoy, 
sevdiği bir filmin sözünden; “Yoksulun tek 
limanı sanattır.”  diyerek kendisinin yoksul 
olmadığını, sinema sayesinde hayatının 
zengin geçtiğinin vurgusunu yapıyor.



Karanlıktan Aydınlığa;

UmutluGülüşBir
Doğuştan tavuk karası olarak nitelendirilen hastalığa maruz kalan Özel Birey Rabia Aydın, çektiği vloglarla hayata umutla 

bakıyor. Çeşitli dallarda ödül alan Aydın; ilk olarak kendi yaşadığı zorluklarla ilgili videolar çektiğini ve ilerleyen zamanlarda 

diğer özel birey arkadaşlarının hayatını incelemeye alacağından bahsediyor. 
Haber : Ali ÜNLÜ
Tasarım: Elif Nur KOÇBIYIK

İstanbul’da yaşayan İmam Hatip Lisesi üçüncü sınıf 
öğrencisi Rabia Aydın, doğuştan tavuk karası hastalığı 
nedeniyle görme yetisini kaybediyor. Gündüzleri yüzde 
on beş oranında görebilen Aydın, geceleri tamamen görme 
yetisini kaybediyor. Yaptığı araştırma sonucu Özel Bireyler 
ile ilgili hiç Youtube kanalı olmadığını fark ettiğini ifade 
eden Rabia Aydın, bu konudan dolayı üzüntü duyduğunu ve bunu ilk 
kendisinin başlatması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Aydın; “Evde 
bir gün Youtube’da dolaşıyordum. Bizim ile ilgili paylaşım yapan bir 
kanala rastlamadım hiç. Bu durum beni fazlasıyla üzdü. Bunu benim 
yapmam gerektiğini düşündüm ve kanalımı kurdum.” diye konuşuyor.  
Kanalda yayınladığı vlogların konularının ne olduğu hususunda bilgiler 
veren Özel Birey Aydın, işe öncelikle kendisinden başlayarak kendi yaşa-
dığı zorluk ve kolaylıkları kanalda anlattığını aktarıyor. 

“İlerleyen süreçte diğer özel birey arkadaşlarımın 
hayatlarını incelemeyi düşünüyorum”

Kurduğu Youtube kanalı ile yaşamış olduğu olaylar ve yaşam zorlukları-
nı anlatarak bir bilinç uyandırmaya çalıştığının altını çizen Rabia Aydın, 
“Öncelikle kendi hayatımda yaşamış olduğum olaylar ve zorluklar ilgili 
videolar çekmeye çalışıyorum. İlerleyen süreçte diğer özel birey arkadaş-
larımın hayatlarını incelemeyi düşünüyorum ve onları hayatlarını konu 
almak istiyorum. Çünkü hepimiz bu hayata zorluklarla geliyoruz ve bu 
zorlukların üstesinden gelebiliyoruz. Ben de bu kanalıaçarak herkese ses 
olmak istedim. Bu şekilde de adımlarımı sürdürmeyi düşünüyorum.” ifa-
delerini kullanıyor.  Görme duyusunun kısıtlamaları dolayısıyla zorluk-
lar yaşadığını anlatan Aydın, hayata, her şeye rağmen pozitif baktığına 
değiniyor.

“Her şeyden önemlisi aile kavramı”

Yaptığı işlerde ailesinin arkasında durduğuna değinen Aydın, özel birey-
lerin bir şekilde bireysel hareket etmeyi öğrenmeleri gerektiğini vurgulu-
yor. Bu bireylerde özgüvenin yerinde ve zamanında olması gerektiğinden 
bahseden Özel Birey Aydın sözlerine şöyle devam ediyor: “ Her şeyden 
önemlisi aile kavramı. Ailelerin benim gibi özel bireyleri sıkmaması ge-

rekiyor. Bu anlamda ailemin bana desteği 
çok oldu. Bireysel hareket etmek burada 

çok önemli ve özgüvenin yerinde ve zama-
nında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 

öz güvensiz birey hiçbir şey yapamaz. Bu anlam-
da özel bireylerin kendisini geliştirmesini uygun 

buluyorum.” Şartlar ne olursa olsun üzülmemek gerektiğini söyleyen 
Aydın, özellikle özel bireylerin kendilerini üzmemelerini ve hayata da 
her zaman olumlu şeylerinde var olduğunu dile getiriyor.

Dünya’da bir ilki başarıyor 

Evrensel boyutta görme yetisi kısıtlı olan bir bireyin bu tür bir çalışma 
içerisinde olmadığını ve bu durumdan çok muzdarip olduğunu vurgu-
layan Aydın, çektiği vloglar ile bir anlamda dünyada bir ilki başarıyor. 
Rabia Aydın; “Toplum içine girdiğimiz zaman bize acıyarak bakıyorlar. 
Bunları duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Bu anlamda neler başarabildiği-
mizi herkese göstermeye çalışıyorum. Diğer özel birey arkadaşlarımın da 
bu tür şeyler yüzündenüzüntü duymaması gerektiğini ve imkân tanın-
dığı zaman neler başarabildiğimizin örneklerini sunmak için çalışılması 
gerektiğini düşünüyorum. Sevdiğiniz ve yapabileceğiniz şeklerde kendi-
nizi asla kısıtlamayın.” şeklinde konuşuyor. Youtube kanalı dışında aynı 
zamanda yüzme, satranç gibi spor dallarıyla da ilgilendiğinden bahseden 
Aydın, bu tür çeşitli dallarda ödül alıyor. 

Yüzme, atletizm, satranç dallarında çeşitli ödüller alıyor

Aktif bir şekilde spor yapan Aydın, yüzme, atletizm, satranç gibi dallar-
da ödül alıyor. Vlogların dışında zamanını bu tür aktivitelerle süslediğine 
değinen Rabia Aydın, çeşitli vakıf ve üniversitelerin düzenlediği etkinlikler 
kapsamında birçok ödül aldığını söylüyor. Aydın sözlerini şöyle sonlandı-
rıyor: “Tüm özel bireylere acıma gözüyle bakılması yerine onlara imkânlar 
sunulması gerekli. Ben bu anlamda etrafımdaki herkese ne denli başarabil-
diğimi açıklamaya çalışıyorum. Kurduğum Youtube kanalının âmâcıda bir 
nebze olsun bunu başarabilmek.  Kimsenin desteğini almadan başladığım bu 
yolda, kanal sayesinde insanların bana geri dönüşleri beni çok mutlu etti. Bu 
doğrultuda ilerleyerek kendimi geliştirmeyi ve insanlarla birlikte tüm özel 
bireylerin sesi olmayı hedefliyorum. İnşallah bunu başaracağım.” 

Kampüs18 HaberHaziran 2018



Kampüs 19 2018HaziranHaber

İçimi saran bir mutlulukla uyanıyorum bu sabah. 
Heyecanımdan mı bilmiyorum ama kalktığım 
gibi kendimi balkona atıp, rüzgârın dansına 
bırakıyorum.  Hemen bir kahve yudumluyorum, 
her yudumda gideceğim şehri canlandırıyorum 
gözümde. Evden çıkıp arabaya bindiğimde meslek 
aşkından sanırım sabırsız bir çocuğa dönüşüyorum. 
Yollar aşılıyor, köyler, kasabalar… Güneşin yavaş 
yavaş doğuşuna tanık olmam huzur veriyor içime. 
Her şarkı eslerinde kuşlar uçuşuyor… Bulutlar 
bizimle geliyor, yollar bize eşlik ediyor… Nihayet 
bir buçuk saatin sonunda Kırşehir’in Kaman 
ilçesine geliyoruz. Evler müstakil ve her bir yerden 
yüzleri neşe içinde çocuklar çıkıyor. Eskiden 
oradan oraya dolaşarak tarikatını yaymaya çalışan 
dervişlere verilen ad olarak biliniyor Abdallar… 
Kırşehir denince akla ilk abdallar geliyor. 
Abdalların birçoğu da Kaman’da yaşıyor zaten. 

Her sokağı ayrı bir senfoni 
Yavaş yavaş Âdem Göçer’in evine doğru gidiyorum. 
Burada abdallığın babadan oğula geçmesi yaygın 
olmakla birlikte, küçük çocukların her birinin 
elinde bidon, pet şişe gibi araçlarla müziğe olan 
duyularını pekiştirmesi ile başlıyorlar öğrenmeye. 
Abdal geleneği dediysek ilk başta Muharrem Ertaş 
ve oğlu Neşet Ertaş’ı unutmamak lazım. Babaları 
gibi gördükleri ozanlarımızın her bir köşede 
ayrı; dinletisi, şiirleri, şarkıları ve özlü sözleri 
duymak mümkün. Bir evin kapısından geçiyoruz, 
Neşet Ertaş’ın “Karadır Bu Bahtım Kara, Sözüm 
Kar Etmiyor Yara, Sen Düşürdün Beni Dara.” 
ilişiyor kulağıma. Her sokak ayrı bir tını taşıyor. 
Kimi güldürüyor, kimi hüzünlendiriyor. Ama ne 
dinlerseniz dinleyin, içinizden tam da yüreğinizden 
hissediyorsunuz. Birde unutmadan her türlü 
çalgı aleti mevcut burada. Davul, zurna, saz, ud, 
kaval, keman, klarnet, bağlama… Hepsini bir 
duyarsanız da şaşırmayın derim. Kiminle denk 
gelirseniz gelin güler yüz karşılıyor sizi. Müzikle iç 

içe olduklarından mı nedir, sıcakkanlılar. Asıl 
ulaşmak istediğim yere geliyorum heyecanla. İşte 
‘Yazı Yolu Köyü.’ Evin kapısına gelmemle zile 
basmam bir oluyor. Kapıyı Âdem Bey açıyor. Tatlı 
bir tebessüm ile karşılıyor beni. Bizde başlıyoruz 
sohbetimize. 

“İnsanın hizmetçisiyim ama vekili değilim” 
Kapıdan girdiğimde tam bir eski evler havasında bir 
düzen karşılıyor beni. Duvarda asılı bir saz var ona 
büyüklerinden kalan. Yerlerde küçük küçük kilimler 
ve eskiden kalma televizyon. Yere bağdaş kurup 
oturuyoruz. Çay ikramı geliyor sofraya. UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
bağlamında, ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ne aday 
olan Âdem Göçer, başlıyor serüvenini anlatmaya. 
Vazifesinin davul çalmak, halkı eğlendirmek ve 
kaşıkla oynamak olduğuna değinen Göçer şunları 
söylüyor; “Dokuz-on yaşlarında babamın yanında 
başladım bu mesleğe. Elli senedir bu mesleğin 
içindeyim. İşimiz, halkımızın iyi ve mutlu gününde 
yanında bulunmak. Onlara ortak olmaktır. 
Gittiğimiz yerlerden insan hoşluğu ile ayrılmak bize 
mutluluk veriyor.” Yaptığı işin de zorluklarından 
bahseden Göçer, zorluğun insanın arkadaşı 
olduğunu belirterek, “Hasta ve rahatsız olduğunda 
ne olursa olsun vazifeni yapmak durumundasın. 
Eskiden davullarımıza deri yapıyorduk. Deriler 
artık bulunmuyor. Şimdi naylonlar icat oldu. Onları 
yaparken elimize diken batıyor ve bundan dolayı 
hastalık yapıyor. Hangi işin kolaylığı olur. Yaşamın 
kendisi zordur. Kendi iraden ile amenna dersen 
yaşam o zaman iyi olur. İnsanın hizmetçisiyim 
ama vekili değilim. Karışamam insan düşüncesine, 
haddim değil.” sözlerine yer veriyor. 

“Bizim eğitimimiz kulak dolgusu” 
Gözlerim ve kulaklarım bahçedeki oyun oynayan 
çocuklara ilişiyor arada, bulunduğum yer sanki bir 
çocuk parkı gibi, seyrediyorum… Göçer, Âlim kişilere 
Abdal dendiğini, Abdallığın insanların kulaklarında 
bir sezgi bıraktığını vurguluyor. Öğrenmenin 
zamanla gerçekleştiğini savunan Göçer, hemen 
gerçekleşmediğini, epey bir süre hatta üç, dört sene 
civarı sürdüğünü belirtiyor. “Eskiden imkân yoktu. 
Deterjan bidonları yoktu. Teneke ve soba boruları 
ile çalardık.” şeklinde konuşan Göçer, çocukların 
küçüklükten yetiştiğini, kendilerinin kulak dolgusu 
ile öğrenmeye çalıştıklarını söylüyor. Peki, işinizi 
seviyor musunuz sorusunu yönelttiğimde ise; “İnsan 
mecburi olduğu her şeyi seviyor. Sevmek bir tek kız 
ile oğlanın işi değil. Ana ve babanın işi değil. İnsan 
sofranın da malzemesini sevecek. Davulda bizim 
soframızın bir malzemesi. Ama o yaşlarda sevmek 
ne bilmiyorsun. Merak ile başladım. Sonra da ihtiyaç 
meselesi oldu. Ekonomik durumlar iyi değildi.” diye 
cevaplıyor. Mesleğinin zorluklarına geldiğimizde 

de şunlara yer veriyor; “Düğünlere ve eğlencelere 
gittiğimizde yakınlarda cenaze, şehit varsa bizi 
üzüyor. İnsan ekmek kapısına küser mi, ekmek 
kapısını kırar mı? Ev düğünleri adet ve törelerimiz 
zamanla kayboluyor. Düğünlerimizde geleneklerimiz, 
oyunlarımız, halaylarımız oluyordu. Bizim eski 
düzenimizde insanlar davetler verirlerdi,  hürmetler 
ederlerdi. Düğünler günler öncesinden başlardı. 
Şimdi herkes salonlarda bir saatlik samimilik 
kuruyor.” 

Yaşayan insan hazinesi 
Çayından yudumlarken arada gözleri doluyor. 
Açıkçası bende etkilenmiyor değilim. Göçer, 
“Büyüklerimizin bizi de insan yerine katıp ödüle 
layık gördükleri için teşekkür ederim. Bana büyük 
bir onur verdi bu ödül.” diyor. 1990’lı yıllarda Kültür 
Bakanlığı’nın sanatçı belgesi vermesi ile birlikte 
yurt dışına da gitmeye başladığını kaydeden Göçer, 
yurtdışında ki devletimize ve vatanımıza bağlı 
olan insanlarımızın için gittiğini vurgulayarak, 
“Biz burada da milletimizin hizmetçisiyiz orda 
da milletimizin hizmetçisiyiz. Hizmetin yurdu 
olmaz.” ifadesine yer veriyor. Biraz da büyük usta 
Neşet Ertaş hakkında konuşmak istediğimde şöyle 
konuşuyor, “Neşet Ertaş… Allah rahmet eylesin. 
Okumuşluğu olmayıp da, beyni, ufku açık bir 
insandı. Herkesin mevkisini bilirdi. Zaten Neşet 
Ertaş’ın konuştuğu türküleri insanın hali ve 
dirliğidir. İnsanı konuşuyor. Vicdanlı bir insandı. 
Vicdanlı olmasaydı zamanında Ankara’nın sahibi 
olurdu ama taşıyamadı. Bizim variyetlerde gözümüz 
olmuyor. Neşet Ertaş ile o kadar günüm geçti ama 
ondan bir tane bile türkü çal bana demedim. Benden 
şarkı neden istemiyorsun diye sorduğunda biz senden 
türkü istemedik ne çaldıysan onu dinledik dedim. 
Her çaldığın bize bir nimettir dedim.” Dinlediğim 
ve öğrendiğim her şey bende bir anı şeklinde 
birikirken, güler yüz ve samimi nasihatler ile 
kapıdan uğurluyor beni Âdem Göçer. Müzik kutusu 
gibi olan sokaklardan kendi şehrime gitmek üzere 
yol alıyorum. Şehirden ayrılırken bende bıraktığı 
bu duyguları belgelemek için kafamda bir taslak 
oluşturmaya başlıyorum bile…

Yaşayan İnsan Hazİnesİ;

Müziğin ve bestelerin hayat bulduğu, sıcakkanlı ve güler yüzlü insanları barındıran bir yerdir 
Kırşehir. UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması için ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ne 
seçilen Âdem Göçer; “İnsanın hizmetçisiyim ama vekili değilim.” diyor.

Haber: Tuğçe DİNÇ
Tasarım: Ekrem NAZLI

Âdem Göçer
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Her engel mutlaka aşılır ancak bir insan kalbinden engelliyse, 
o engel asla aşılamaz. Her zaman bu hayat felsefesini 
benimsemiş bir insan olarak belki de ilk defa ayrı bir 
heyecanla gidiyordum salona. Her zamanki gittiğim salondur 
aslında burası. Basık hava, bunaltıcı sıcaklık ve yoğun ter 
kokusunun olduğu bir salon. Kimisi koşu bandında koşarken, 
kimisi ağır bilmem kaç kiloluk halter kaldırma peşindedir 
bu salonda. Sizin de anlayacağınız üzere bu salon bir spor 
salonu. Ancak bu spor salonunu diğer spor salonlarından 
ayıran çok ince ve büyük bir ayrıntısı var. Bu salonda sağlıklı 
insanın rahatlıkla yapabileceği sporun yanında ayrıca özel 
olarak ayrılmış engelli bireylerin rahatlıkla spor yapabileceği 
bir ortam hazırlanıyor. İşte bu salonu ince kılan ve benimde 
haber yapmama neden olan ince çizgi bu. Haberimin 
başında belirttiğim gibi her engel mutlaka aşılır ancak bir 
insan kalbinden engelliyse, o engel asla aşılmaz felsefesini 
benimsemiş bir başka kişi olan Derviş Kilci, engelli bireylerin 
aslında engeli olmadığını, onlarında diğer insanlardan 
farkı olmadığını kanıtlamak ve engelli bireylerinde spor 
yapabileceğini herkese göstermek amacıyla Kayseri’nin ilk ve 
tek engelli spor salonunu oluşturmak için kolları sıvıyor. Her 
zaman üzerimde spor kıyafetlerim, ayağımda spor ayakkabım 
ve büyük boy önceden alınmış soğuk suyumla girdiğim bu 
kapıdan bu sefer bir elimde ses kayıt cihazım diğer elimde 
fotoğraf makinem ile giriş yapıyorum. Bu sefer ayrı bir 
heyecanla giriyorum bu kapıdan. Gazetecilik mesleğini 
severek yapan ve sürekli insanlara yeni şeyler anlatmayı 
seven birisi olarak bu seferki yapacağım haberin insanlara çok 
şey katacağını düşündükçe ayrı bir heyecana kapılıyorum.

“İnsanların engelli bireylere karşı 
vurdumduymazlığı ve önyargıları var”

Kapıdan içeri girdiğimde her zaman turnikeden geçer, 
soyunma odasına iner, eşyalarımı bırakır tekrardan üst kata 
çıkıp spor aletlerinin olduğu salona girerdim. Ancak bu 

sefer öyle yapmadım.  Kapıdan içeri girdiğim zaman sağ 
tarafta bulunan ve bu zamana kadar hiç girmediğim spor 
hocalarının odasına doğru ilerledim. Kapı açıktı direk içeri 
girdim. Kendi masasında oturmuş form dolduran Derviş 
Kilci, girdiğimi fark etmemiş olacak ki ben girdikten sonra 
bile istifini hiç bozmadan işlerine devam etti. Kendimi fark 
ettirmek için öksürdüğüm zaman beni fark etmiş olacak ki 
kafasını kaldırıp bana baktı ve tebessüm etti. Deviş Kilci 
“Hoş geldin Furkancığım”  diyerek hemen masasının önünde 
bulunan boş sandalyeye beni oturtarak direkt konuya giriş 

yaptı. Daha önceden yanına ne için geleceğimi bilen Derviş 
Kilci, konuya hemen giriş yapınca bende doğal olarak hemen 
ses kayıt cihazımı açtım. Bu konuda o kadar hassas ve 
heyecanlıydı ki bende hiç bölmeden onu dinlemeye başladım. 
Ülkemizde engelli bireylere karşı adeta görmemezlik 
olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Derviş 
Kilci sözlerine şu şekilde devam etti; “İnsanların engelli 
bireylere karşı vurdum duymazlığı ve önyargıları var. Gerek 
aile yapısından kaynaklı olsun gerekse ‘işte elalem ne der’ 
çocuğumun bu durumuna gibi sözlerin önüne geçmek için 
böyle bir projeye adım attık. Benim bu projedeki asıl amacım 
ise bu insanların evde oturmamasını istemediğim gibi birde 
engelli bireylerin diğer insanlardan bir farkının olmadığını 
herkese kanıtlamak istiyorum.” Böyle bir düşünceden ötürü 
engelli bireylere ayrılmış bir spor salonu yerine, herkesin spor 
yaptığı alanda onlara da yer vermek istediğini vurgulayan 
Kilci, “Bizim spor salonumuzun adı engelli bireylerin spor 
salonu değil. Gerek kendilerinden küçük gerek kendilerinden 
büyük insanlarla beraber spor yapacaklar. Yani amacım onları 
ötekileştirmekten ziyade onlara bir isim vermeden insanların 
arasına sokmak. Biz onlara göre burayı dizayn ediyoruz. 
Hiçbir engelli bireyin evde oturmasını istemiyorum.” diyerek 
bu konudaki hassasiyetini aktarıyor.

İlk üyeleri Fatoş Hanım oluyor

Konuşurken o kadar düzgün ve sıralı bir şekilde konuşuyor 
ki Derviş Kilci, bende herhangi bir soru sormadan onu 
dinlemeye devam ediyorum. O konuştukça ben dinliyorum, 
ben dinledikçe o daha da çok şey anlatmak istiyor. Kendisinin 
burada fizyoterapist olmadığını, ruhsal olarak engelli 
bireyleri rahatlatmak istediklerinin altını çizen Kilci, “Burada 
dans ederek onların yüzünü güldürmeyi veya abartıya 
kaçmayacak şekilde doktorlarına danışarak fitnes yapmalarını 
sağlayacağız.” diyor. Üniversiteye yakın bir yer olduklarından 
dolayı kendilerini avantajlı gören Derviş Kilci, Erciyes 
Üniversitesi’nden alanında kendini geliştirmeyi başarmış 
profesörlerle görüştüklerini ve onlardan da yardım aldıklarını 
vurguluyor. Bünyan İlçesi’nde bulunan rehabilitasyon 
merkezinden yetkili kişileri spor salonuna davet ettiklerini 
dile getiren Derviş Kilci konuşmasına şöyle devam ediyor; 
“Rehabilitasyon merkezinden gelen yetkili kişilerin yanında 
o gün tesadüfen Fatoş Hanım da geldi. Kendisinin belden 
aşağısı felçli ve akülü sandalyede hareket edebiliyor. Fatoş 
Hanım bizim ilk üyemiz oldu ve şu an kol hareketleri 
çalışarak düzenli üyelerimizden bir tanesi oldu. Bünyan 
Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen yetkili kişi ise bizi bu 
projede desteklediğini ve hatta ellerinden gelen yardımı 
yapacaklarını ifade etti.” 

“Ücret konusunda engelli bireylerden 
olabildiğince az para alacağız”

Henüz alt yapılarının tam oturmadığına değinen Derviş Kilci, 
Eylül ayında tam bir şekilde halka açık olarak spor salonunun 

duyurusunu yapacaklarını vurguladı. Spor salonunun sahibi 
Mustafa Kaan Örten’in bir yakınının engelli olduğunu 
söyleyen Kilci, ikinci üyelerinin de o olduğunu belirtti. Derviş 
Kilci; “Tam manasıyla hazır olmadığımız için duyurusunu 
yapmadık. Ancak bizi duyup buraya gelen engelli bireyleri 
ise kırmıyoruz, kayıtlarını gerçekleştirerek spor yapan 
sağlıklı bireylerin yanında sporlarını yapmaları için ortam 
sunuyoruz. Bu üyemizden herhangi bir ücret talep etmedik.” 
şeklinde konuşuyor. Konu ücret konusuna gelince ben biraz 
hareketlendim. Çünkü en çok merak ettiğim konu ücret 
konusuydu ve bu soruyu en doğru şekilde nasıl soracağımı 
düşünüyordum. Ücret konusunda ise beni memnun eden bir 
cevap veren Derviş Kilci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; 
“Ücret konusunda engelli bireylerden olabildiğince az para 
alacağız. Gönül ister ki hiç para almayalım fakat buranında 
kendine göre giderleri var ve bu giderleri karşılamak 
zorundayız. Ancak her şey planladığımız gibi giderse Eylül 
ayından sonra sponsor arayışı içerisine gireceğim. Bu sayede 
ücret ödemede sıkıntı yaşayacak olan bireylerin ya da 
spor için para bulamayan bireylerden bu sayede para talep 
etmeyeceğiz.” 

Akdeniz Üniversitesi’nde işletme bölümü okuyan Derviş Kilci 25 yıl market müdürlüğü 
yapıyor. Bu süreç içerisinde taekwondo hocalığı da yapan Kilci, engelli bireylerin de spor 
yapabileceği bir ortam oluşturmak için kolları sıvıyor.
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Engeller bu spor 
salonunda aşılıyor


