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Dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan 
biri olan ve mikroskop ya da 
büyüteç ile görülebilen eserleriyle 
tanınan Necati Korkmaz, gözle 
görülemeyecek kadar küçük 
maddelerin üzerine işlemeler 
yaparak dünyanın mikro sanat 
eserlerini ortaya çıkartıyor.

ünyan n En ü ük Sanat Ese le iEşyay  Renk  ünyay  a n Güzelleşti i
Kadın olmanın da dışında yaşanılan 
bir hayat bahşedildi onlara. Kimisine 
çocuk yaşta üçer beşer çocuk nasip oldu 
kimisine daha bebek yaşta dünyanın 
sağır edici seslerine karşın kulaklarına 
yükten duvarlar örüldü. Hayat, kadınlara 
hep kadınlığın sırları yanında zorluğunu 
da tattırdı. 
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ERÜ Uluslararası 
Öğrenciler Koordinatörlüğü, 
Filistinli Öğrenciler Derneği 
ve Medeniyetin Burçları 
Derneği tarafından ‘Filistin 
Tanıtım Günü’ düzenlendi.

İstiklal a ş n n ka ulünün  y l  
münase etiyle ERÜ ete ine lik Fakültesi n e 

e met ki  E s y an l
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Veterinerlik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 98. yılı kapsamında 
‘Milletin Sesi Mehmet Akif 
Ersoy’ adlı konferans düzenlendi. 
Düzenlenen programa; ERÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Sıdkı İlkay, ERÜ 
Veterinerlik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah İnci, ERÜ 
Veterinerlik Fakültesi Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Çağrı Çağlar Sinmez, 
akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. İstiklal Marşı’nın yazılma 
aşamasından bahseden Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Sıdkı İlkay, “Mehmet Akif Ersoy 
İstiklal Marşı’mızın her kelimesini 
vatan, bayrak, ezan, millet, 
hürriyet ve ecdat gibi kelimelerle 
en güçlü şekilde en derinden 
ve gönülden anlamlandırarak 
yazmış ve milli heyecanı en üst 
seviyeye taşımıştır.” diye konuştu. 
Yüksek Öğretim Kurumu’nun 
üniversitelerde İstiklal Marşı’nın 
kabulü ile ilgili yıldönümü 
etkinlikleri düzenlemesini 
istediğini aktaran Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah İnci, kendilerinin 
de bu kapsamda program 
düzenlediklerini belirtti.

illetin Sesi e met ki  E s y  unutulma
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Türk Toraks Derneği Orta Anadolu 
Şubesi ile Erciyes Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’ne özel ‘Gündelikçi İşçi 
Kadınlar’ sempozyumu gerçekleştirildi. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda 
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle 
düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, 
ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Meda Kondolot, Erciyes Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (KAÇAUM) Müdürü Prof. Dr. 
Asuman Gölgeli, ERÜ Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Can Sevinç ve Türk Toraks 
Derneği Orta Anadolu Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. İnci Gülmez, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Kadınlar gününü 
kutlayarak sözlerine başlayan Erciyes 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, gündelikçi işçi 
kadınların çalışma şartlarının oldukça 
zor ve düşük ücretle olduğunu aktardı.  
Bu durumun Türkiye’nin önemli bir 
sorunu olduğunu vurgulayan İlkay; 
“Özellikle göç alan kentlerde formal iş 
gücü piyasasında sürekli bir iş bulamayıp, 
gündelik veya geçici olarak ücretli statüde 
hizmet sektöründe çalışan gündelikçi 
işçi kadınlar da yer almaktadır. Vasıfsız 
oldukları için düşük ücretlerle çalışan bu 
insanlar özellikle de kadınlar, düşük eğitim 
düzeyine sahip oldukları ve herhangi bir 
mesleki yetkinliğe sahip olmadıkları için 
vasıfsız nitelikteki işlere yönelmektedirler.” 
ifadelerini kullandı. Kadınları gündelik işçi 
piyasasına yönlendiren nedenlerin başında 
yoksulluğun geldiğini belirten Prof. Dr. 
İlkay, dar gelirli kadınlar aile geçimine 
katkı sağlamak amacıyla çoğunlukla kayıt 
dışı ve sigortasız olarak gündelik işlerde 
çalıştığını vurguladı.

Kadınlara toplumsal alanda eşitlikten 
çok hakkaniyete önem verilmeli

ERÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Asuman Gölgeli, akademi camiasında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı 
bir tavır sergilendiğini belirterek 
kadının toplumsal alanda eşitlikten 
çok hakkaniyete de önem verilmesi 
gerektiğini anlattı. Sempozyumda 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 
Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihine 
ve önemine değinen Prof. Dr. İnci 
Gülmez, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 1977’de 8 Mart’ın ‘Dünya 
Kadınlar Günü’ olarak anılmasını kabul 
ettiğinden bahsetti. İşçi kadınların 
çalışma ortamlarında karşılaştıkları 
zararlı kimyasal maddelerin gelecekte 
ortaya çıkacak ciddi sağlık sorunlarının 
ana nedeni olduğunu da belirten 
Prof. Dr. Gülmez; “Türk Toraks 
Derneği olarak temel amacımız ulusal 
akciğer sağlığını geliştirmektir. Bu 
nedenle bölgesel ve küresel kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparak konunun 
öneminin anlaşılmasını, koruyucu 
sağlık hizmetlerine öncelik verilmesini 
desteklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

‘Dünya 
Kadınlar Günü’ 
etkinliğinde 
kadın 
işçilerden 
bahsedildi

Mizgin Doğan
Meryem Merve Atay

ERÜ Uluslararası Öğrenciler 
Koordinatörlüğü, Filistinli Öğrenciler 
Derneği ve Medeniyetin Burçları 
Derneği tarafından ‘Filistin Tanıtım 
Günü’ düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen ‘Filistin Tanıtım Günü’ 
etkinliğine; Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. 
Şahin Güven, ERÜ Rektörü Mustafa 
Çalış, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Mehmet Sıdkı İlkay, Medeniyetin Burçları 
Dernek Başkanı Ali Dursun, Kayseri 
Filistinli Öğrenciler Derneği Başkanı 
Abdullah Dawoodu, sivil toplum kuruşları 
yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Filistin’in dördüncü fatihini 
beklediğini ama fethi gerçekleştirecek 
yiğitlerin öncelikle yüreklerinde Filistin 
davasını öldürmemeleri gerektiğini 
söyleyen İl Müftüsü Şahin Güven; 
“Filistin davası için sadece Filistinli 
kardeşlerimizin değil, İslam dünyasının 
dört bir tarafındaki gençlerimizin 
bu davayı gönüllerine nakşetmeleri 
gerekiyor. Ben, şu an o gençliği karşımda 
görüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Kudüs, Dünya’nın diğer yerlerindeki 
mazlumiyet ve zalimliklerin en çarpıcı 
halidir”

Türkiye ile Filistin halkının ortak bir 
tarihe ve yakın sosyal ilişkiye sahip 
olduğunu belirten ERÜ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Erciyes 
Üniversitesi’nde 64 Filistinli öğrenciye 
eğitim verildiğini aktardı. Prof. Dr. İlkay: 
“Filistinli öğrencilerimiz ağırlıklı olarak 
üniversitemizde tıp ve mühendislik 
eğitimi almaktadır. Bizler özellikle 
lisansüstü ve doktora programında 
Filistinli öğrenci sayımızın artmasını 
arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi Erciyes 
Üniversitesi Türkiye’nin 10 araştırma 
üniversitesi içeresinde yer almayı 
başarmış Anadolu’daki tek üniversitedir.” 
şeklinde konuştu. Kudüs’ün önemine dair 
konuşan Medeniyetin Burçları Derneği 
Başkanı Ali Dursun ise, Kudüs’ün bir 
sembol olduğuna değindi. Ali Dursun; 
“Kudüs, Dünya’nın diğer yerlerindeki 
mazlumiyet ve zalimliklerin en çarpıcı 
halidir.” diyerek konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı: “Kudüs; batı Şeria’dır, 
Gazze’dir, Şam’dır, Halep’tir, Arakan’dır, 
Doğu Türkistan’dır, İstanbul’dur. Kudüs 
bizim vicdanımızdır, henüz çocuk yaşta 
olanların bile birer haysiyet abidesine 
dönüştüğü yerdir.”

‘Filistin 
Tanıtım Günü’ 
kapsamında 
Kudüs ele 
alındı

Elif Karsavran
Hamza Yüksel

ERÜ Veterinerlik Fakültesi’nin öncülük 
ettiği ‘3.Veteriner Eğitim Bilim ve 
Araştırma Kongresi’ kapsamında 
veteriner hekimler bilgilerini paylaştı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik 
Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans 
Salonu’nda VETEBA tarafından düzenlenen 
‘3. Veteriner Eğitim Bilim ve Araştırma 
Kongresi’ adlı programa; ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
İnci, ERÜ Veterinerlik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, 
Veteriner Eğitim Bilim ve Araştırma 
Kongresi Başkanı Batuhan Şahin, ERÜ 
Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Erciyes 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin diğer 
üniversitelerdeki veterinerlik fakültelerine 
oranla daha başarılı olduğunu belirten 
ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, veterinerlik 
fakültesinin araştırma üniversitesi kimliğine 
önemli katkı sağlayan fakülteler arasında 
olduğunu söyledi. Liselerde kariyer günlerine 
çağrıldığını ifade eden Çalış; “Öğrenciler 
bana sürekli, nasıl başarılı olabiliriz diye 
soruyorlar. Onlara üç önemli hususu 
anlatıyorum. Bunlardan birincisi yabancı dil, 
ikincisi kaliteli bir üniversite ki şu an başarılı 

bir üniversitedesiniz. Üçüncüsü ise sosyal 
girişimcilik.” diye konuştu ve sözlerine 
şunu ekledi: “Bir öğrenci eğitim hayatında 
ne kadar sosyal girişimcilik içerisindeyse iş 
hayatında da o kadar başarılı olur.”

“Kaybedilen her hayvan, hem kişilere 
hem de ülke milli gelirine büyük kayıp 
yaşatmaktadır”

Kongrenin önemine vurgu yaparak 
konuşmasına başlayan ERÜ Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı Abdullah İnci, Erciyes 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluşu 
itibariyle hem bölge, hem de üniversite 
olarak çok isabetli bir fakülte olduğunu 
aktardı. İnci; “Kuruluşundan bu yana geçen 
yaklaşık çeyrek yüzyıllık süreçte, birçok zor 
dönemleri yaşamışsa da, bugün itibariyle 
yeni ve ileri bir gelişme periyoduna ulaşmayı 
başarmıştır.” diye konuştu. VETEBA’nın 
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
öğrencileri tarafından kurulduğunu söyleyen 
Batuhan Şahin, kongrenin amacının bütün 
Türk milletin hayvancılık sorunlarında üzerine 
düşen sorumlulukların farkına varıp geleceğin 
veteriner hekimlerine ışık tutmak olduğunu 
kaydetti. Veteriner hekimlerin sorumlulukları 
olduğu kadar hayvan sahiplerinin de 
sorumlulukları olduğunu dile getiren Şahin, 

sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu konuda 
hayvan refahı, sürü yönetimi, kontrol 
programları ve küçük aile işletmelerinden 
başlamak üzere tüm büyük şirketlerde 
uygulanması gerekir. Kaybedilen her hayvan, 
hem kişilere hem de ülke milli gelirine büyük 
kayıp yaşatmaktadır. Bu yüzden ülkemizde 
bilinçli veteriner hekimler ile birlikte bilinçli 
yetiştiriciler büyük bir önem arz ediyor.” 

‘3.Veteriner 
Eğitim Bilim 

ve Araştırma 
Kongresi’ 

ERÜ’de 
düzenlendi

Gülsüm Alpkıray
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı 
münasebetiyle ERÜ Veterinerlik 
Fakültesi’nde Mehmet Akif Ersoy anıldı. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik 
Fakültesi Konferans Salonu’nda İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 98. yılı kapsamında  
‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ 
adlı konferans düzenlendi. Düzenlenen 
konferansa; ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, ERÜ Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, 
ERÜ Veterinerlik Fakültesi Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim 

Dalı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Çağlar Sinmez, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
İstiklal Marşı’nın yazılma aşamasından 
bahseden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Sıdkı İlkay, “Mehmet Akif 
Ersoy İstiklal Marşı’mızın her kelimesini 
vatan, bayrak, ezan, millet, hürriyet ve 
ecdat gibi kelimelerle en güçlü şekilde 
en derinden ve gönülden anlamlandırarak 
yazmış ve milli heyecanı en üst seviyeye 
taşımıştır.” diye konuştu. Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun üniversitelerde İstiklal 
Marşı’nın kabulü ile ilgili yıldönümü 
etkinlikleri düzenlemesini istediğini 
aktaran Veterinerlik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Abdullah İnci, kendilerinin de 
bu kapsamda program düzenlediklerini 
belirtti.

“Mehmet Akif Ersoy’u 
unutturmayacağız” 

Mehmet Akif Ersoy’un ömrünün 24 
yılını kesintisiz olarak veteriner hekimliği 
yaparak toplumun içerisinde geçirdiğini 
dile getiren İnci, sözlerine şunları ekledi: 
“Mehmet Akif Ersoy hayatını, Trakya 
ve Anadolu’da başta sığır vebası ve 
salgın hayvan hastalıkları ile mücadelesi 
sırasında halkın arasında geçirmiştir. 
Akif ’in beyni bu toplumda olgunlaşmış 
ve şair Akif doğurmuştur. Bu vesileyle 
İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet 
Akif ’i ve İstiklal Mücadelemizin tüm 
kahramanlarını rahmet ve minnetle 
anıyoruz.” Mehmet Akif Ersoy’un 
hayatını anlatan Çağrı Çağlar Sinmez 
ise, Mehmet Akif Ersoy’un milletin 
varoluş mücadelesine katılan bir 
kahraman olduğunu ifade etti. Bu 
gibi anma konferanslarını yapmanın 
bir borç olduğunu söyleyen Sinmez; 
“Şairimizi 12 Mart’ta anmak, anlama 
programlarına devam edeceğiz. Bu 
konuda ilk programlarımız olması 
münasebeti nedeniyle bu sürekliliğin 
devam etmesini diliyoruz. Mehmet 
Akif Ersoy’u unutmadık, unutturmadık, 
unutturmayacağız.” diyerek konuşmasını 
tamamladı. Etkinlik, plaket takdiminin 
ardından sona erdi.

‘Milletin 
Sesi 
Mehmet 
Akif Ersoy’ 
unutulmadı

Muhammet Fatih 
Tanrıdanister

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından ‘5. 
Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi’ 
gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür 
Sitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 
kongreye; ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Murat Borlu, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Duran Arslan, Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Tamer Güneş, Kayseri Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 
ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ruhan Düşünsel, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Kongrenin tekrar 
etmesinden mutluluk duyduğunu dile 
getiren ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı, 
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu; “Böyle 
bir kongrenin bilimsel, sosyal katkıları 
yanında, bir de mezunlarımızı görüyoruz, 
hocalarımızı görüyoruz. Tabi ki çok güzel 
bir şey buna vesile olmak.” ifadelerini 
kullandı.
 

“Erciyes Pediatri Kongresi, 
gelenekselleşti”

Kongre’nin başkanlığını üstlenen Prof. 
Dr. Tamer Güneş, konuşmasında Erciyes 
Pediatri Akademisi Kış Kongresi’nin 

5.’sini düzenlemekten mutlu olduğunu 
belirtti. Güneş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Kongrenin birincisini 
yaptıktan sonra ikincisini yapabilecek 
miyiz diye düşünüyordum. Şimdi 5.’sini 
yapmaktayız. Artık Erciyes Pediatri 
Kongresi, gelenekselleşti. Bunun 
devamının geleceğinden hiç şüphemiz 
yok. Artık çok daha büyük sayılara 
erişeceğimizden eminim. Bundan sonra 
her şey daha kolay olacak.”  Kongrenin 
ilk oturumunda Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin kuruluşunu anlatan Prof. 

Dr. Ruhan Düşünsel, Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunlarından olduğunu 
vurguladı. ERÜ Tıp Fakültesi’nin ilk 
kurulduğu yıllarda merkezde bulunan 
devlet hastanesine bağlı olduğunu 
vurgulayan Düşünsel, “Bu 50 yıllık serüven 
beni oldukça mutlu etti.” dedi. Konferans, 
Prof. Dr. Ruhan Düşünsel tarafından 
‘Kuruluşundan Günümüze Erciyes 
Pediatrili Olmak’ konulu sunumu ile devam 
etti. Açılış programı Erciyes Üniversitesi 
Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun müzik 
dinletisi ile sona erdi.

‘5. Erciyes 
Pediatri 

Akademisi 
Kış Kongresi’ 

düzenlendi
Merve Erden
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Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi 
tarafından 6.’sı düzenlenen‘ İstihdam ve 
Kariyer Günleri’ programı kapsamında 
işverenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Turizm Fakültesi 
Konferans Salonu’nda ‘6. İstihdam ve 
Kariyer Günleri’ konferansı verildi. Turizm 
firmalarının stantlarının açılışı ile başlayan 

etkinliğe; Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu, 
turizmciler, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. İstihdam ve kariyer günlerinin 
Turizm Fakültesi öğrencilerinin sektörle 
buluşma anlamında son derece önemli 
olduğunu belirten Karamustafa: “Meslekte 
başarılı olan öğrencilerin meslekteki kariyer 
çizgisini, meslekteki aşamaları nitelikli 

bir şekilde aşabilen öğrencilerdir.” dedi.  
Kariyer dendiği zaman üniversitedeki meslek 
kariyerinin algılandığını ifade eden Kurtuluş 
Karamustafa, öğrencilerinin meslekle iç içe 
olmasını çok önemsediklerini söyledi.

Meslekte başarılı olmanın yolları 
anlatıldı
Turizm öğrencilerinin rol model aldığı 
bir kişinin olması gerektiğinin altını çizen 
Prof. Dr. Karamustafa, turizm eğitimi, 
turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği 
bölümlerinin uygulamalı eğitim açısından 
gerekli olduğunu vurguladı. “Fakültemizde 
minimum 90, maksimum 240 gün staj 
yapılmaktadır.” diye konuşan Prof. Dr. 
Kurtuluş Karamustafa, sadece derslere 
dayalı, sektörden uzak ve iş dünyasının 
parametrelerine uymayan bir eğitimle mezun 
olan öğrencilerin başarılı olmaları hususunda 
zorluk yaşayacaklarına dikkat çekti. 
Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer 
Şanlıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen 
‘İstihdam ve Kariyer’ konulu panel ile 
devam etti. Panele katılan otel yöneticileri, 
işletmeleri hakkında bilgiler vererek, 
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Turizm 
öğrencileri 
meslekle 
tanıştırıldı

Lütfiye Nur Yılmaz
M. Fatih Tanrıdanister

ERÜ Uluslararası Öğrenciler 
Koordinatörlüğü ve Endonezyalı 
Öğrenciler Topluluğu tarafından ‘5. 
Endonezya Kültür Günü’ etkinliği 
düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen ‘5. Endonezya Kültür Günü’ 
etkinliğini; ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Endonezya Ankara 
Büyükelçiliği Temsilcisi Afrian Asri, 
Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 
Yardımcısı Emre Gökduman,Türkiye’deki 
Endonezyalı Öğrenciler Birliği’nin Başkanı 
Darlis Aziz, Kayseri’deki Endonezyalı 
Öğrenciler Birliği’nin Başkanı Abdul Malik 
Ali’nin yanı sıra, çok sayıda akademisyen 
ve öğrenci takip etti. Her yıl geleneksel 
olarak tekrarlanan etkinlikte Endonezya’nın 
geleneksel yemekleri, eşyaları ve kıyafetleri 
sergilendi.

“Türkiye ile Endonezya arasında dostane 
ilişkiler mevcuttur”

İstiklal Marşı ile Endonezya Milli Marşı’nın 
okunmasının ardından Erciyes Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı 
İlkay etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.
Türkiye ile Endonezya’nın yakın ve çok 
boyutlu ilişkilere sahip olduğunu ifade eden 
İlkay; “Tarihi bağlar itibarıyla Türkiye ile 
Endonezya arasında her zaman dostane 
ilişkiler mevcut olmuştur.”dedi. Türkiye 
ve Endonezya arasındaki diplomatik 
ilişkilerin tarihine değinen Mehmet 
Sıdkı İlkay, Cakarta Büyükelçiliği’nin 
10 Nisan 1957 tarihinde faaliyete 
başladığını belirtti. Erciyes Üniversitesi 
olarak Endonezyalı öğrencilerin eğitim 
konusundaki gayretleri ve üniversitedeki 
davranışlarından oldukça memnun 
olduğunu aktaran İlkay: “Üniversitemizde 
6 yüksek lisans ve 42 lisans olmak üzere 
toplam 48 Endonezyalı öğrenci eğitimlerine 
devam etmektedir. Bu öğrencilerimizin 
ülkelerine geri döndüklerinde üniversite 
ile bağlarını koparmamalarını ve birer 
gönül elçisi olmalarını temenni ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. Ülke tanıtım 
günlerinin öğrencilerin kendi ülkelerini ve 
kültürlerini tanıtmaları ve diğer öğrencilerle 
kaynaşmaları bakımından oldukça faydalı 
bulduğunu dile getiren Prof. Dr. İlkay, 
üniversite yönetimi olarak bu tür öğrenci 
faaliyetlerini desteklediklerini vurguladı. 
Ankara’daki Endonezya Büyükelçiliği 

Temsilcisi Afrian Asri, konuşmasında 
Türkiye Endonezya arasındaki kültürel 
yaklaşımın taraflar arasında olumlu bir 
eğilim gösterdiğini kaydetti. Asri: “Bu 
etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta 
Sulh,Cihanda Sulh’ ifadesinin tezahürüdür.” 
diye konuştu. Açılış konuşmalarının 
ardından etkinlik, plaket takdimi, 
Endonezyalı öğrencilerin dans gösterileri, 
şiir dinletileri ve Endonezya kıyafetlerinin 
yer aldığı defile ile son buldu.

ERÜ’de 
Endonezya 

kültürü 
tanıtıldı

Meryem Merve Atay
Şüheda Köse

Suretialem Fotoğraf ve Sinema Derneği 
tarafından ‘Portre Atölyesi ve fotoğraf 
Okumaları’ adlı konferans gerçekleşti. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 

‘Portre Atölyesi ve Fotoğraf Okumaları’ 
adlı konferansa; Marmara Üniversite Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Osman Ürper, Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Oktay Çolak, ERÜ Güzel Sanatlar 
Bölüm Başkanı Nihal Şengül, ERÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Uğur 
Aydın, Suretialem Fotoğraf ve Sinema 
Sanatı Derneği Üyeleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. Birkaç ay önce gittiği ve 
‘Aşura’ denilen bir mateme şahit olduğunu 
dile getiren Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Osman Ürper, katıldığı 
bu matemde birçok fotoğraf ve video 
çekerek kısa bir belgesel haline getirdiği 
ifade etti.Ürper; “İran, Müslüman bir ülke 
olduğu için sıkıntı çekeceğimizi düşündük. 

Özellikle kadınların fotoğraflarını çekmeyin 
diye uyarmışlardı. Fakat böyle bir sıkıntı 
ile karşı karşıya kalmadık. Fotoğrafa sıcak 
bir ülkeydi. Hatta yolda karşılaştığımız 
İranlı bazı kadınlar fotoğraflarını çekmemizi 
istedi.” şeklinde konuştu.

Yılın en iyilerine ödülleri verildi
Gezdiği ülkelerde 100 insanın 
fotoğrafını çektiğini aktaran Prof. Dr. 
Oktay Çolak, bu çekim sonucunda 
‘100 ülke ve 100 yüz’adında fotoğraf 
projesini oluşturduğunu kaydetti. 
Çektiği fotoğrafların hepsinin portre 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çolak: 
“Portre fotoğraflar insanların kişiliğini 
ve karakterlerini yansıtıyor.” dedi. 
Sergilenen fotoğrafların hiçbirinin stüdyo 
ortamında olmadığını dile getiren Çolak, 
proje kapsamında sergilenen fotoğrafların 
hiçbirinde flaş kullanımının olmadığını 
ve çektiği tüm fotoğrafların doğal güneş 
ışığında çekilen fotoğraflar olduğunu 
vurguladı. Konferansın sonunda Yılın Ümit 
Vadeden Fotoğrafçısı Muharrem Daşan, 
Yılın Fotomuhabiri Şeref Kahraman, Yılın 
Düğün Fotoğrafçısı Özer Palyanı, Yılın 
Fotoğraf Eğitimcisi Kemal Beğendik, Yılın 
Fotoğrafçısı Uğur Aydın’a ödülleri takdim 
edildi.

Fotoğrafçılık 
alanında yılın 
en iyileri 
seçildi

Merve Erden
M. Fatih Tanrıdanister
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ERÜ Genç Adam Kulübü ve Milli Türk 
Talebe Birliği tarafından ‘Öz Yurdunda 
Garipsin, Öz Vatanında Parya Doğu 
Türkistan’ adlı konferans düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’nda ERÜ Genç 
Adam Kulübü ve Milli Türk Talebe Birliği 
(MTTB) tarafından ‘Öz Yurdunda Garipsin, 
Öz Vatanında Parya Doğu Türkistan’ 

adlı konferans düzenlendi. Konuşmacı 
olarak Kul Ahmet Cantürk’ün yer aldığı 
konferansa; ERÜ Edebiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Baktır, 
MTTB Kayseri Genel Başkanı Akın Kaya, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Açılış konuşması yapan ERÜ Genç 
Adam Kulübü Başkanı Emre Kolbaşı, Doğu 
Türkistan’da yaşanan zulümleri anmak 
adına bu programı gerçekleştirdiklerini 
aktardı. Kolbaşı: “Orada yapılan zulüm 
bütün Müslümanlara yapılmıştır. Doğu 
Türkistan Türkiye’nin bir meselesidir.” 
dedi. Kul Ahmet Cantürk’ün biyografisini 
anlatan Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Baktır: “Amacımız Doğu 
Türkistanlı kardeşlerimizi anmaktır. Bizler 
Türk toplumu olarak Türk tarihine sahip 
çıkmak zorundayız.” diye konuştu. Şubat 
ayında birçok abide şahsın vefat ettiğini 
ve bu kişileri saygıyla andığını aktaran 
MTTB Kayseri Başkanı Akın Kaya; 
“Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden 
soydaşlarımı da rahmetle anıyorum.” dedi.

“Doğu Türkistan hem ana hem ata 
vatanımız”
Doğu Türkistan’ın yakın tarihinden ve 
coğrafyasından bahsederek konuşmasına 
başlayan Kul Ahmet Cantürk, Doğu 
Türkistan’ın Türkiye’den sonra en büyük 
ikinci nüfus yoğunluğu yaşanan Türk 
toprağı olduğunu belirtti. 1965 senesinde 
Kayseri’ye gelen Doğu Türkistanlı bir 
ailenin evladı olduğunu dile getiren 
Ahmet Cantürk; “Doğu Türkistan bizim 
hem ana hem ata vatanımız. Biz burada 
değişik tayiplerde Anadolu coğrafyasına 
gelmiş insanlarız.” ifadelerini kullanarak 
konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Çin, 
1884 yılında Doğu Türkistan topraklarına 
Şincan ismini verir. Bütün dünya 
kamuoyunda Doğu Türkistan adını 
Şincan olarak tanıtmaya çalışır. Şincan’ın 
kelime anlamı ‘yeni kazanılmış toprak’ 
demektir. Bu da Çin’in Şincan bizim 
kadim toprağımızdır tezini çürüten bir 
argümandır.” 

ERÜ, Doğu 
Türkistan’ı 
unutmadı

Demet Karakuş

ERÜ İletişim Fakültesi’nde 
gerçekleştirilen konferansa Engelli, 
Aile ve Toplum İletişim Danışmanı Adem 
Kuyumcu katıldı. Kuyumcu: “Engelli 
tanımı insan haklarına aykırıdır.” dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim 
Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü tarafından ERÜ İletişim 
Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans 
Salonu’nda konferans gerçekleştirildi. 
Düzenlenen konferansa, Engelli, 
Aile ve Toplum İletişim Danışmanı 
Adem Kuyumcu, İletişim Fakültesi 
akademisyenleri ve öğrencileri katılım 

gösterdi. Bu işe başlama hikâyesini 
anlatarak konuşmaya başlayan Kuyumcu, 
bireyin topluma adaptasyonu için engelli 
bireyi veya ailesini eğitmenin yetersiz 
kaldığını söyledi. Sorunların üstesinden 
gelebilmek için toplumun eğitilmesi 
gerektiğini ifade eden Adem Kuyumcu; 
“Büyük bir kitle ile mücadele etmektense 
büyük bir kitlenin farkındalığını artırıp 
eğitmek daha kolaydır.” dedi. 2005 
yılında 5378 sayılı kanuna da değinen 
Kuyumcu, kanunun Avrupa’dan alınıp 
Türkçeye çevrilmiş hali olduğunu dile 
getirdi. Avrupa’da engelliler ve yaşlılar 
ile ilgili olan haklarının aynısının 
Türkiye’de de var olduğunu kaydeden 
Adem Kuyumcu, engelli bireylere 
acıma ve yardım kökenli bakıldığını 
bu durumun yanlış olduğunu aktararak, 
engelli bireylere eşit yaşam hakkı 
tanınarak bakılması gerektiğinin altını 
çizdi. 

“Engelli tanımı insan haklarına aykırıdır”

Engelli tanımına değinerek tanımın 
bireye suç attığını aktaran Kuyumcu; 
“Engelli tanımı insan haklarına aykırıdır. 

Bu tanımlamayı değiştirdik, bu nedenle 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde 
ve Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
konu açıkça yazılmıştır. Engellilik, 
bireyin bedensel ya da fiziksel farklılığı 
nedeniyle toplumun dışında kalması 
değil toplumu oluşturan bireylerin 
yarattığı engeller nedeniyle hayata 
katılımı engellenmesidir, şeklinde tanım 
yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.  Kör, 
sağır, sakat gibi tanımlamaların özünde 
kötü olmadığını hatta bu tanımları 
vaktiyle engellilerin kendilerine 
uygun gördüklerini anlatan Kuyumcu, 
bu kelimelerin hakaret sıfatı yerine 
kullanıldığından, bu kelimeleri 
kullanmanın uygun olmadığını vurguladı. 
Özürlü kelimesinin herhangi bir konuda 
özrü olan anlamına geldiğini belirten 
Adem Kuyumcu, konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: “Toplumda yerleşen ve 
neredeyse kalıp haline gelmiş acıma 
kültürü mevcut. Onlarında rutin insanlar 
gibi olduklarını kabullenemiyoruz bir 
türlü. Bu sebepten ötürü onlar ile aramıza 
görünmez duvarlar örüyor, rutin hayatı 
onlar için zor hale getiriyoruz. Bunlara 
uyulmayan toplum kuralları da eklenince 
maalesef daha çok yolumuz var.”

Adem 
Kuyumcu 
ERÜ’de 
konferans 
verdi

Elif Karsavran
Sibel Dönmez 
Hamza Yüksel

ERÜ’de ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde Yasama ve Denetim 
Fonksiyonu’ paneli kapsamında Yasama 
Uzmanları Mustafa Keleş ve Ersin Çelik 
konferans verdi.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Amfi 4’te Yasama Derneği ve Siyasallar 
Vakfı tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim 
Fonksiyonu’ adlı panel düzenlendi. 
Yasama Uzmanları Mustafa Keleş ve 
Ersin Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı 
konferansı çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci takip etti. Panel ile ilgili genel 
bilgi veren Yasama Uzmanı Mustafa Keleş, 
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 
Yasama ve Denetim Fonksiyonu’ 
kapsamında sunumların sonrasında model 
parlemento çalışmasının öğrencilerle 
gerçekleştirileceğini ve bu çalışmada her 
bir öğrencinin birer milletvekili, başkan, 
kâtip üyesi olabileceği dile getirdi. Keleş, 

“Yasama kurumu nasıl çalışıyorsa ve neler 
yapılması gerekiyorsa öğrenciler bunu 
uygulayarak öğrenecek.” dedi.

ERÜ öğrencilerinden parlamento modeli 
oluşturdular

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili 
temel kavramlar ve kurumlar ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulunan Yasama 
Uzmanı Ersin Çelik, mecliste karar 
alınabilmesi için belli bir kişi sayısına 
sahip olması gerektiğine vurgu yaptı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 5 
yıllık bir dönem için seçildiğini kaydeden 
Çelik, bazı istisnalardan dolayı bu sürenin 
kısalabileceğini söyledi. Konuşmacılar, 
yasama ve yürütme ile ilgili sunumlarının 
ardından seçtikleri öğrencilerden; 
milletvekili, başkan, başkan vekili, kâtip 
üyesi gibi yasama ve yürütmede yer alan 
kişilere denklik olacak şekilde ekip ile 
model parlamento oluşturdu. Çelik ve 
Keleş, öğrencilerin böyle görevlerde yer 

aldıkları takdirde ne yapmaları gerektiğine 
ve gelen uzmanların yönlendirmeleriyle 
tecrübe sahibi olmalarına imkân tanıdı. 
Model parlamentonun ardından plaket 
takdimi yapılarak programa son verildi.

Hükümet 
sisteminde 
yasama ve 

denetim 
fonksiyonları 

anlatıldı
 Hamza Yüksel
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ERÜ İletişim Kulübü tarafından düzenlenen 
‘Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri’ adlı programda Dr. Öğretim 
Üyesi Kürşad Gölgeli öğrencilere 
deneyimlerini aktardı.

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) İletişim Fakültesi 
Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda 
‘Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri’  
konulu konferans gerçekleştirildi. ERÜ 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kürşad 
Gölgeli’nin konuşmacı olarak katıldığı 
konferansı çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci takip etti. Özgeçmiş hazırlama 
konusunun aslında reklamcılık konusuna 
girdiğini söyleyen Gölgeli, özgeçmiş 
hazırlayan kişilerin kendi tanıtımını 
yaptıklarını belirtti. Halkla İlişkiler Bölümü 
öğrencileri için ‘Terzi kendi söküğünü 
dikemez’ deyiminin geçerli olmadığını 
anlatan Gölgeli: “Eğer biz kendi söküğümüzü 
dikemezsek hiçbir iş yapamayız. Öncelikle 
kendi tanıtımımızı yapıp bir işe yerleşmemiz 

gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Temel 
iletişim kuramından yola çıkarak alıcıyı 
tanıyıp alıcıya göre mesaj kodlanması 
gerektiğini ifade eden Gölgeli, ilk önce 
başvuru yapılacak iş yerini tanıyıp ona göre 
özgeçmiş oluşturulması gerektiğinin altını 
çizdi.

“Özgeçmiş reklam broşürümüzdür”

Özgeçmişin iki türü olduğunu söyleyen Dr. 
Kürşad Gölgeli: “İlki hikâye tarzı anlatımdır. 
İkincisi ise broşür şeklinde olandır. En çok 
broşür şeklinde olan kullanılır.” şeklinde 
konuştu. İşe girmenin de iki önemli aşaması 
olduğunu anlatan Gölgeli, birinci aşamanın 
özgeçmişin incelenmesi ve mülakata 
çağrılma ikinci aşamanın ise mülakat ve 
mülakat sonrası anlaşma süreci olduğunu 
dile getirdi. Gölgeli, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Özgeçmişimizde gereksiz bilgiye 
çok yer vermememiz gerekir. Özgeçmiş 
reklam broşürümüzdür. Bu nedenle özgeçmiş 
hazırlanırken en önemli bilgiden başlayıp 
önemsize doğru doldurulur.” 

ERÜ’de 
Özgeçmiş 
Hazırlama 
ve Mülakat 
Teknikleri 
anlatıldı 

Elif Çolak
Lütfiye Nur Yılmaz

Sigmund Freud hakkında bilgi verilen 
konferansta; Freud’un mitolojik 
masalları ve rüyaları araştırarak 
psikolojik çözümlemeler yaptığına 
değinildi.

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’nda Felsefe 
Bölümü tarafından “Düşüncenin İzinde 
XXXVI. Sigmund Freud” konulu 
konferans gerçekleşti. Hacettepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Cengiz Güleç’in konuşmacı olarak 
katıldığı etkinliği ERÜ Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan 
Topakkaya, akademisyenler ve öğrenciler 
takip etti. Psikiyatri anlayışı ekolünün 
kurucusunun Hacettepe Üniversitesi 
olduğunu aktaran Mehmet Cengiz Güleç, 
Hacettepe Üniversitesi’nin öğrencisi 
olmasından dolayı Freud ile erkenden 
tanıştığını dile getirdi. Tıp Fakültesinden 
mezun olduktan sonra Paris Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlığı, 
Felsefe Bölümü ve Sosyal Antropoloji 
Yüksek Lisansı alanlarında eğitim aldığını 
söyleyen Prof. Dr. Güleç; “Yöneldiğim 
4 alanda da Freud ile yolarımız kesişti 
ve ilgilenmem gerekti. Mesleğim gereği 
dinamik psikiyatri, psikanaliz ilkelerinden 

hareket eden bir psikiyatri anlayışı ekolünü 
benimsedim. Yıllardır bu işi yapıyorum 
ve ne kadar doğru aynı zamanda isabetli 
bir karar verdiğimi yıllar içinde tekrar fark 
ettim. Deli doktoru olmak bana çok iyi 
geldi.” ifadelerini kullandı.

“Freud meslek hayatına hipnozcu olarak 
başlamıştır”

Freud‘u burjuvan idealizminin savunucusu 
olarak gördüğünü daha sonra araştırdıkça 
fikrinin değiştiğini kaydeden Güleç, 
psikiyatri ve terapist olarak çalıştığını 
ve her iki alanda da karşısına Freud’un 
çıktığını söyledi. Sigmund Freud’un 
rüyalarını sistematik bir şekilde kayıt 
altına aldığını anlatan Mehmet Cengiz 

Güleç, Freud’un  rüya yorumları hakkında 
derin araştırmalar yaptığını belirtti. Güleç, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Freud, 
mitolojik masalları ve rüyaları araştırarak 
psikolojik çözümlemeler yapmıştır. 
Freud meslek hayatına hipnozcu olarak 
başlamıştır fakat daha sonra ikinci zihne 
girebilmek adına kadın ve erkek bireylerin 
histeri belirtilerini semptomlardan bulmaya 
çalışmıştır. Hatta o çağlarda histeri 
krizlerinin kadınlara özgü olduğu sanılırdı, 
Freud bunu değiştirdi. Hipnozu terapi 
olarak hastalarını dinlemek için kullanır.” 
Sigmund Freud’un zihnin derinliklerine 
inebilmeyi amaçladığını ifade eden Prof. 
Dr. Mehmet Cengiz Güleç, buradaki esas 
nedeninin insanı daha sağlıklı bir şekilde 
yapılandırmak ve kendini geliştirmek 
olduğunu vurguladı.

ERÜ’de 
Sigmund Freud 

hakkında 
konuşuldu

Sibel Dönmez

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Endüstri ve 
Bilim Kulübü tarafından 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle ‘Kadın Liderler’ 
konulu konferans verildi.

Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Mühendislik 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ‘Kadın Liderler’ adlı 

konferansa, Türk Hava Yolları’nda Proje 
Yöneticisi ve Sistem Programcısı Dr. 
Burcu Sakız, Madame Coco e-ticaret 
İçerik Editörü Pınar Kanık, Türk Hava 
Yolları İnsan Kaynakları çalışan Şahende 
Ünal, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Dr. Burcu Sakız, teknoloji, 
yapay zeka ve sosyal medya alanlarında 
konuşma yaptı. Bilgisayarın, internetin, 
sosyal medyanın tarihsel gelişimi 
hakkında bilgilerini öğrencilerle paylaşan 
Sakız: “Bir şeyler avlayarak, bir şeyler 
toplayarak yaşayan insanlar yerleşik 
hayata geçmiş oldular.” dedi. Bilgisayar 
mühendisliğinin varoluş sürecine de 
değinen Sakız: “Atom bombası yapmaya 
çalışıyordu Amerika, hesaplamaları 
elle yapamadılar. İlk programlanabilir 
bilgisayar Enıac, 1945 yılında oldu ve 
gerçekten bilgisayar mühendisliğinin 
temelini attı. Bütün dünya için çok önemli 
bir gelişmeydi.” ifadelerini kullandı. 
Bilgisayarın Türkiye’deki oluşumunu da 
anlatan Dr. Burcu Sakız, 1960 yılında 
Devlet Karayolları Müdürlüğü’nde ilk 
bilgisayarın kullanıldığını söyledi.

 “İnterneti bulan bir psikiyatristir”
 İnternetin bir psikiyatrist tarafından 
bulunduğunu belirten Dr. Burcu Sakız: 
1960’lı yıllarda insanların bilgilere 
ulaşmasını sağlamak ve bu bilgileri 
paylaşmaları için interneti bulan bir 
psikiyatristir. Bu konuda çalışmalar 
yapıyor ve Amerika’da Savunma 
Bakanlığı tarafından davet alıyor.” 
diye konuştu. Bir internet uygulaması 
üzerinden yarışma yaparak öğrencilerin 
katılımını sağlayan Sakız, beş öğrenciye 
kitap hediye etti. Dr. Burcu Sakız, 
öğrencilere çevrimiçi eğitim önerilerinde 
bulunarak konuşmasına son verdi. Türk 
Hava Yolları insan Kaynakları Bölümünde 
görev yapan Şahende Ünal ise, şirketin 
çalışanlara sunduğu özlük hakları 
konusunda bilgiler verdi. Son olarak 
Madame Coco  e-ticaret İçerik Editörü 
olan Pınar Kanık, internet kullanımının 
artmasıyla ortaya çıkan dijital ticaret 
hakkında bilgiler verdi. ‘Bir gezgin olarak 
kadın’ konulu sunumunu yaptı. Konferans 
plaket takdiminin ardından sona erdi.

Dr. Burcu 
Sakız kadın 
liderler
hakkında 
konuştu

Meryem Merve Atay
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ERÜ Hukuk Fakültesi tarafından 
‘Sorumluluk Hakkında Rıza’ adlı 
konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversite(ERÜ) Hukuk Fakültesi 
Amfi-4’te gerçekleştirilen  ‘Sorumluluk 
Hakkında Rıza’ adlı konferansa; ERÜ 

Hukuk Fakültesi Dekanı Murat Doğan, 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi Alperen Polat, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. ‘Sorumluluk 
Hakkında Rıza’ konusunun aslında Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans tezi olduğunu dile getiren Polat, 
rıza kelimesinin günümüzde herkesin 
bildiği bir kelime olduğunu belirtti. Rıza 
konusunun yazılı olmayan dönemde 
ve Osmanlı dönemi 17. yüzyılda var 
olduğunu söyleyen Alperen Polat, rıza 
konusunda her konuda önce bireyin 
izninin olması gerektiğini vurguladı. Polat 
rıza konusundaki izin hakkında şöyle 
konuştu: “Rıza geçerli ya da geçersiz 
olsa bile çoğu durumda sorumluyu veya 
sorumlu olacak kişiyi değiştirir. Kişi karşı 
tarafı zarara uğrattığında sorumlu olması 
gerekirken rıza aldığında zarara katlanma 

yükümlülüğüyle ya da sorumluluk 
miktarında azalma gerçekleşiyor. Kişinin 
kendisi ile ilgili ilişkilerde kendine 
sağladığı fayda ve zararlarından, hukukun 
kendisine fayda sağladığı durumlarda rıza 
gereklimi sorusunun sorulmasının gerekli 
olup olmadığının düşünülmesi gerekir.”

Rıza’nın başka birine faydası
Rıza konusunda yetersiz iş görme 
diye bir kurumun da var olduğunu ve 
kişinin haberi olmasa da onun menfaati 
için gerçekleştirilebileceğini aktaran 
Polat: “Yetersiz iş görme hükümlerini 
uygulamak mümkün ve burada başkasına 
fayda sağlamak sorumluluk hukuku 
alanına girmiyor.” dedi. Konferans, 
ERÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Murat Doğan’ın Alperen Polat’a plaket 
takdimiyle son buldu.

Sorumluluk 
hakkında 
rızadan 
bahsedildi

Merve Erden

ERÜ Edebiyat Fakültesi tarafından 
düzenlenen ‘Çanakkale’den Milli 
Mücadele’ye Mehmet Akif’ adlı 
programda 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin kabulünün 104 yılı ve İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 98. yılının önemine 
değinildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 
kapsamında ‘Çanakkale’den Milli 
Mücadele’ye Mehmet Akif’ konulu 
konferans gerçekleştirildi. Düzenlenen 
konferansa ERÜ Edebiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Baktır, 

ERÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hülya Argunşah, ERÜ 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. Dr. 
Gökçe Yüksel Peler, ERÜ Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
Etkinliğin açılış konuşasını yapan 
ERÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hülya Argunşah, 18 
Mart Çanakkale Zaferi’nin öneminden 
bahsetti. Hülya Argunşah: “Bugün 18 
Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl 
dönümü. Bundan altın gün önce 12 Mart 
gününde de İstiklal Marşı’nın kabulünün 
98. yılını idrak ettik. Mart ayında yan 
yana gelmiş bu iki tarih biz Türkiye’de 
yaşayan Türkler için çok anlamlı. Millete 
içinden geçtiği zamanı hatırlatan ve 
geleceği kurmada duyarlılık kazandıran 
tarihler olarak da daima sonsuza kadar 
hatırlanmalı.” diye konuştu.

“Akif Çanakkale şiirini Türk Milletine 
armağan etmiştir”

İstiklal Marşı’nın yazılışının kabulünün 
98. yılı olduğunu ve Çanakkale 
Zaferi’nin 104. yılı olduğunu belirten 
ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili 

ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Argunşah, Mehmet Akif 
Ersoy’un ilk kitabının Safahat olduğunu 
ve Safahat’ın yedi kitabın toplandığı 
büyük bir kül yat olduğunu kaydetti. 
Safahat kitabının Mehmet Akif Ersoy’un 
ölümünden sonra kurulduğunu aktaran 
Prof. Dr. Argunşah: “Mehmet Akif’in 
esas edebiyatımız da 1908’den itibaren 
var olmaya başladığını görüyoruz. 
Akif Safahat kitabında daha çok sosyal 
konuları ele almıştır. Safahat 1911 yılında 
basılmıştır ve 1911 yılı İstanbul’unu 
anlatır.” ifadelerini kullandı. Mehmet 
Akif Ersoy’un meyhane, kahvehane, 
hasta, küfe, Seyfi Baba ve benzeri  sosyal 
içerikli şiirlerinde İstanbul hayatının 
imparatorluk sahnelerinin canlandırdığını 
belirten Prof. Dr. Mustafa Argunşah, 
İstanbul’un o zamanlar yoksul şehirler 
arasında olduğunu dile getirdi. Argunşah,  
Mehmet Akif’in en çok kadın ve çocuk 
konuları üstünde durduğuna da vurgu 
yaptı. Çanakkale’de Türk ordusunun 
İngiliz ve Fransızlara karşı büyük bir 
zafer kazandığını anlatan Prof. Dr. 
Mustafa Argunşah, konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: “Mehmet Akif Çanakkale’yi 
hiç görmemiş ama Çanakkale şiirinde 
sanki savaşı adeta yaşamışçasına 
anlatmıştır. Akif o muhteşem şiiri Türk 
Milletine armağan etmiştir.”

Çanakkale’den 
Milli 
Mücadele’ye 
Mehmet Akif

Lütfiye Nur Yılmaz
Hamza Yüksel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Felsefe 
Bölümü tarafından ‘Düşüncenin İzinde: 
XXXVI I: Karl Popper’ adlı konferans 
gerçekleşti.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen ‘Düşüncenin 
İzinde: XXXVI I: Karl Popper’ konulu 
konferansa; İstanbul Biruni Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Adnan 
Ömer Ustaoğlu, ERÜ Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, ERÜ 
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Baktır, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. 20. yüzyılın önemli 
filozof ve siyasetçisi Karl Popper’ı 
anlatmak istediğini belirten İstanbul 
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adnan Ömer Ustaoğlu, Popper’ın 
Viyana kentinde doğduğundan bahsetti. 
Bilim, felsefe ve siyaset alanlarında 
Viyana’nın dünyaya yön verdiğini dile 
getiren Prof. Dr. Ustaoğlu, Karl Popper’in 
1. Dünya savaşında öğrenci, 2. Dünya 
savaşında ise akademisyen olduğunu 
söyledi. Ustaoğlu: “Karl Popper 2. Dünya 
Savaşı’nı oldukça zor geçirmiştir. Bu 

nedenle Avusturya’yı terk etmek zorunda 
kalmıştır.” şeklinde konuştu.

“Popper insan haklarını ve insan 
yaşamını araştırırdı”

Karl Popper’in 1942’de yazdığı ‘Açık 
Toplum ve Düşmanları’ adlı eserini 1942 
yılında kendi ülkesi dışında yazmak 
zorunda kaldığını aktaran Prof. Dr. Adnan 
Ömer Ustaoğlu: “Savaş dışında yaşanan 
olaylar ise Viyana’da yaşanan siyasal 

çalkalanmalardır. Popper insan haklarını 
ve insan yaşamını araştırırdı. Karl 
Popper’ın daha iyi bir dünya düşüncesi 
buradan başlıyor.” diye konuştu. 
Popper’ın insan hayatının değişimi için 
önceliğin bilim olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Ustaoğlu, Karl Popper’in bu nedenle 
bilime yönelik çalışmalar yaptığının 
altını çizdi. Ustaoğlu: “Her filozof gibi 
Popper’in de bir derdi vardı. Karl Popper 
insanlar için daha iyi bir dünyayı nasıl 
oluşturabileceği üzerine çalıştı durdu 
hep.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

ERÜ’de Karl 
Popper’ın 
hayatına 
değinildi
Mehmet Şirin Akkuş
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Kadın olmanın da dışında yaşanılan bir hayat 
bahşedildi onlara. Kimisine çocuk yaşta üçer beşer 
çocuk nasip oldu kimisine daha bebek yaşta dünyanın 
sağır edici seslerine karşın kulaklarına yükten duvarlar 
örüldü. Hayat, kadınlara hep kadınlığın sırları yanında 
zorluğunu da tattırdı. Gelin bu iki kadının hikâyesine 

Haydar Ergülen’in şiiriyle başlayalım;
“Kadın gittiği her yerde şiir diye söylenir:
Kadının gittiği yazın bittiğidir.” 
Yaklaşık iki yıldır adını duyup, önünden geçtiğim 
ancak içine giremediğim bir kafe vardı Ankara 
kalesinin o dik yokuşunda. Yanımda arkadaşlarım bir 

rahat nefes almaya diye girip ‘Dantel Kafe’nin’ eşsiz 
endamında süzülen antika eşyaların seyrine bıraktık 
kendimizi. Size burada kafenin güzelliğini sayfalarca 
tasvir edebilirdim ama daha da enfes bir güzellik 
ve hayat hikâyesi karşılarken bizleri diğerlerine söz 
düşmezdi herhalde.

Eskiyen eşyaların 
eskimeyen ruhu:
Şükran Keskin
Dantel Kafe’nin sahibi Şükran Keskin 
1966 Ankara doğumlu. 15 yaşında 
evlenerek 5 çocuk sahibi olan 
Keskin, beşinci çocuktan sonra Hacettepe 
Üniversitesi Arşivcilik bölümünden 
mezun oluyor. Üniversiteden sonra 3 
yıl devlet dairesinde çalışarak bu işlerin 
kendisine göre olmadığına kanaat 
getirerek, oğluyla birlikte Kızılay’da 10 
yıl kafe işletmeciliği yapıyor. Geçmiş 
yıllarda evliliğini sonlandıran Şükran 
Keskin: “Hep kendi ayaklarımın üzerinde 
durmak istedim. Ne babamdan ne eski 
eşimden ne de oğullarımdan maddi destek 
beklemedim.” ifadelerini kullanarak 
antika eşya biriktirmeye başladığı 
zamanları anlatıyor.

İşitme engeli sadece sesi 
algılamaz, başarıları değil
Aslı Azman 1970 yılında Kayseri’nin Develi 
ilçesinde yüzde 90 işitme engelli olarak 
dünyaya geliyor. Her zorluğun yanında mutlak 
bir kolaylık vardır, biliyoruz. Aslı Azman 
da hem işitme hem konuşma merkezi bozuk 
engelli bireylerden birisi değil kendini bu 
konuda şanslı gören Azman, eğer uğraşırsa 
konuşabileceğini öğreniyor. İnatçı anne ve 
baba Aslı’nın konuşabilmesi için çok emek 
sarf ediyor. Bu süreçte Aslı Azman, ilkokula 
başladığında insanları anlayabilecek kadar 
konuşmayı öğreniyor ama hayatı boyunca 
işitme engelli bireylerin aldığı eğitimi almıyor.

“İşitme engellilerin aldığı 
eğitimi alsaydım şu an 
konuşuyor olamazdım ”
“Şükürler olsun ki işaret dili öğrenmedim. İlk 
olarak 50-100 kelime ile eğitime başladım 
ama işitme engellilerin aldığı eğitimi alsaydım 
şu an sizinle konuşuyor olamazdım.” diyen 
Aslı Azman, işaret diliyle anlaşan insanların 
zaman ve soyut kavramlardan eksik olduğunu 
belirtiyor. Üniversiteye kadar bir şekilde 
iletişim sağlayan Azman, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesine 
başlayınca işlerin değiştiğini şu sözlerle 
anlatıyor: “ Üniversite, ilkokul gibi değil. 
Hoca dersi arkasını dönerek anlatıyor. Not 
alamıyor, verimli çalışamıyordum derken 4 
yılda bitirdim fakülteyi. Okul bittikten sonra 
8 yılda mimarlık yaptım.” ifadelerini kullanan 
Azman ortaokulu ve liseyi de birincilikle 
bitiriyor.

“Allah bana doğuştan bir 
özgüven vermiş”
“Allah bana bir engel vermiş ama yanında 
da doğuştan özgüven  vermiş.” diyen Azman 
neredeyse elini attığı her işi hakkıyla ve 
dereceyle tamamlamış. Aslı Azman hayatında 
ki zorlukları fırsata çevirerek hem kendi 
hayatını hem başka kadınların ve başka 
engelli bireylerin hayatını değiştirerek ‘Tarım 
Engel Tanımaz Projesiyle’ engelliler için 
meyve kurutma tesisi açmaya hazırlanıyor. 
Aynı zamanda Azman, Kayseri Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
‘Engelli Kadınları Tarıma Kazandırma 
Projesi’ kapsamında ‘Girişimci Kadın Çiftçiler 

Yarışması’nda ödül alıyor. Savaşçı ve inatçı 
kişiliğiyle mücadele eden Azman şunları 
aktarıyor: “ Yaklaşık 4 yıl önce kulağımdan 
işitme kaybını daha aza indirmek için bir 
ameliyat oldum bu ameliyat sayesinde 
uğultuyla da olsa sesleri eskisinden daha 
iyi duyuyorum.2008 yılında bir karar aldım 
ve çiftçilik yapacağım dedim. Bu kararın 
ilk adımı olarak elli dönümlük bir arsa 
satın aldım. İnsanların bu arsa da hiçbir şey 
yetişmez demesine rağmen Orta Anadolu’nun 
tek armut yetiştiren en verimli çiftliğini bu 
sayede kurmuş oldum.” sözleriyle bizlere 
yılmayan kadınların öncülerinden birini 
göstermiş oluyor. Ailesinin ve kendi emeğinin 
karşılığı olarak Erciyes Dağı’nın eteklerine 
kurduğu ‘Azman Çiftliğinde’ sadece armut 
değil artık badem de yetiştiriyor.

“Beynimizi etiketlemekten 
vazgeçip işimize 
odaklanmalıyız”
Lise yıllarında kayak yaptığını anlatan Azman 
“Zaten kayak geçmişim vardı, yaptığım işlerin 
yoğunluğundan dolayı da yoruluyordum 
ve kendimi rahatlatacak bir şeyler yapmam 
lazım diye düşünürken Snowbord’a başladım. 
Çok zor oldu öğrenmem neredeyse her gün 
düşüyordum ama vazgeçmedim. ‘Erciyes’in 
ilk Snowbord’cusu’ oldum. İnsanların 
kendilerini bir işe odaklayıp o işin en iyisini 
yapabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. 
Beyinlerimizi etiketlemekten vazgeçip işimize 
odaklanmalıyız.” sözlerinin altını çiziyor. 
Geçen zaman diliminde hem engelli hem 
kadın olmanın verdiği zorluklarla işini 
yapan Azman, başka bir zorluğa daha göğüs 
gererek Türkiye’nin hem ilk kadın hem de 
Snowbordcu tek sporcu, olduğunu öğrenince 
lisansını işitme engelli lisansına çeviriyor.  
Azman yarışmayı şu sözlerle ifade ediyor; 
“Kayseri’deki bölge yarışmalarında birinci 
oldum. Ardından normal yarışmacıların 
yarıştığı yarışmada, benim de yarışacağım 
söylendi. Erzurum’a gönderildiğimde 
lisansımın uygun olmadığı için 
yarışamayacağımı söylediler.”  Tüm bunlarla 
rağmen hala hayatla yarışan Azman, aynı 
zamanda ‘Develi Bisiklet ve Doğa Sporları 
Kulübü Derneği’ nin kurucu üyesi. Ben size 
yalnızca iki kadından bahsettim ama bu o 
kadınlar bizim içimizde belki de evlerimizde. 
Görmeyi ve cesaret etmeyi başardığımız 
sürece dünyaya güzellik katacak bütün renkler 
kadınlarımızın içindedir…

“Biriktirdiğim eşyalar evime sığmadı”
“Yaklaşık 10-12 yıl önce, teneke kutu biriktirmeye başladım. 
Bu birikime zamanla kolonya şişeleri, telefonlar, saatler de 
eklendi derken biriktirdiğim eşyaları evime sığdıramadım. 
Bir nevi istifçilik yaptım.” diyen Keskin, eşyaları 
değerlendirmek için şu an içerisinde vakit geçirdiğimiz 
bu şirin dükkânı kiralıyor. Eşyaların, fotoğrafların ve daha 
nicelerinin büyüsüne inanan Şükran Keskin: “ En lüks 
mağazalardan alışveriş yapma imkânım olsa dahi yine de 
bu güzel antikaları almaktan vazgeçmem. Eski eşyalar 
şimdikilerden çok daha zarif, insanın zevkine daha fazla 
hitap ettiği kesin.” sözlerini kullanıyor. Eşyaların insanın ruh 
haline etki ettiğini ifade ederek: “Eskiden kadınların halet-i 
ruhiyesi nasılsa işledikleri oyalarda, halılara dokudukları 
renklerde ellerindeki işlere yansırdı. Doğal olarak eski 
eşyaları kullanarak hem üreten kişinin hem de sizden önce 
kullanan kişinin haliyle, hemhal oluyorsunuz.” diyor.

“Özgüvenimin ve kadın olmamın 
sıkıntısını hep yaşadım, yaşıyorum” 

Bazen kadın olmak ezici bir yükmüş gibi hissettiriliyor bazı 
çevrelerde. Şükran Keskin, her ne kadar yaşadığı sorunları 
dile getirmekten hoşlanmasa da: “ Özgüvenimin ve kadın 
olmamın sıkıntısını iş hayatım boyunca hep yaşadım, 
yaşıyorum.” sözleriyle vurguluyor.
Sözlerinin ve hayatının altını çizeceğimiz onlarca kadından 
birisiyle daha devam edelim. 

Aslı Azman

İki kadından başlayalım söze. Mücadeleden, zorluktan, çıkılan dik yokuşlardan, statü farkı olmadan 
yapılmış haksızlıkların yıpratamadığı kadınlardan. Birisi Ankara’nın Ağustos sıcağında bir rastlantı 

sonucu hayatını armağan etti bana. Adı Şükran Keskin genç yaşta evlenip, 5 çocuk annesi olmanın yanı 
sıra açtığı kafeyle bizlere eskileri yaşattırıyor. Diğer mücadeleci kadın ise Aslı Azman, yüzde 90 işitme 

engeline rağmen kadınlara yönelik tesisler kurarak uğraştığı spor dallarında yaptığı derecelerle adından 
sıkça söz ettiriyor.  

Şükran Keskin



Kampüs10Mart 2019 Haber

Haber : Mizgin DOĞAN
Tasarım: Tuna DURSUN 

Yaprakları Tabloya 
Dönüştüren Usta Eller

Yaprakların Efendisi olarak 
tanınan Nick Merdenyan, İstanbul 
Kapalıçarşı'daki dükkânında, 28 

yıldır ‘Ağlayan çiçek’ olarak bilinen 
difenbahya bitkisinin yapraklarına 
birbirinden farklı evrensel dinlerin 
hoşgörü, barış ve sevgi mesajlarını 

ilmek ilmek işliyor.

Dünya da eşi olmayan sanatın üstadı 
olan Nick Merdenyan, Kapalıçarşı İç 
Bedestende bulunan tarihi dükkânında 
28 yıldır evrene hoşgörü mesajı vererek, 
sevginin önemine vurgu yapıyor. Asıl 
mesleği lüle taşı işletmeciliği olan 
Merdenyan, namı ülke sınırlarının 
dışına çıkan hikâyesini, şöyle anlatıyor: 
“Yaprak sanatıyla buluşmam oğlumun 
vaftiz töreninde, kuzenimin evimize 
tebrik amacıyla hediye olarak getirdiği 
difenbahya bitkisi ile başladı. Bir gün 
gelen o bitkinin iki yaprağının hafif 
sararması dikkatimi çekmişti, ben de 
o iki yaprağı kesip kitabımın arasına 
koydum. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra 
kütüphanemde bir konu ile ilgili araştırma 
yaparken o iki yaprağın harika bir şekilde 
kurumuş olduğunu ve hiç bozulmadığını  
gördüm. Zaman zaman dükkânıma uğrayan 
cam, mermer, kâğıt üzerine hat yapan 
arkadaşım vardı, bir ziyareti sırasında 
bendeki iki yapraktan bahsettim ve yaprak 
üzerine çalışma yapılıp yapılamayacağını 
sordum. Arkadaşım, ilginç ama bir o kadar 
da hoş olacağını düşündüğünü söyleyerek 
bu iki yaprakla ilk deneme çalışmalarını 
yaptık. Birine Kanuni Sultan Süleyman’ın 
tuğrasını diğerine ise Yunus Emre’nin, 
‘Sev, seni seveni’ sözünü uyguladık.” 
Henüz daha yaptığı ilk çalışmasında 
büyük beğeni toplayan Merdenyan: 
“Dükkânıma gelen Amerikalı müşterilere 
o gün yaptığım çalışmaları gösterdim. 
Çalışmalarıma hayran kaldıklarını ve çok 
başarılı bulduklarını söyleyip, hemen 
satın almak istediler. Gayri ihtiyari bir 
çalışmam olduğunu belirterek satmak 
istemediğimi söylesem de ısrarla almak 
istediler. Bende almasınlar diye o zamana 
göre yüksek bir fiyat söyledim. Uzun süre 
düşündükten sonra Kanuni’nin tuğrasını 
satın aldılar.” diyerek ilk çalışmasını 
nasıl sattığını ve bu sanatı nasıl mesleğe 
dönüştürdüğü dile getiriyor.

Dinlerin buluşma noktası

İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık 
gibi birbirinden farklı dinlerin hoşgörü 
düşüncesinden ilham alarak üç dinin 
simgelerini çalışmalarına işleyen 
Merdenyan, eski bir çalışmasında 

yaprağa üç gül, içlerine de üç dinin 
sembolünü işleyerek adını ‘Buluşma 
Noktası’ koyuyor. Meydenyan, Buluşma 
Noktası’nın büyük talep görmesinin 
şaşkınlığın şöyle ifade ediyor: "Dünyanın 
dört bir yanından gelenler en çok bu 
tabloyu merak ediyor ve satın alıyor. 
Demek ki; insanoğlunun ortak hasreti, 
aynı noktada buluşma hayali. Âdem ile 
Havva’dan doğan kardeşlerin, farklı 
dinlere mensup olsalar da, farklı dilleri 
konuşsalar da aynı yeryüzünün altında 
huzur ve mutluluk içinde yaşamasını 
düşlüyorlar." 

Yapraklara sözden kıyafet 
giydiriyor

Nick Merdenyan yaprakların üzerine 
kaligrafi, minyatür, hat, tezhip, gubari 
sanatlarını kullanarak nakşettiği eserleri 
genellikle üç semavi dinden gelen 
evrensel söz ve dileklerini yansıtıyor. 
Kurumuş yapraklara, deyim yerindeyse 
sözden kıyafetler giydiren Merdenyan, 
yaprakların taşıdığı mesajlar vasıtasıyla 
onlara ‘Sevgi ve hoşgörünü yaprakları’ 
adını veriyor. 
Çalışmalarının çoğu hoşgörü, kardeşlik, 
barış ve üç dinin yüceliği üzerine olan 
Merdenyan: “İslam ülkelerinden gelen 
misafirler daha çok üzerinde ayet 
olan, Amerika ve Avrupa’dan gelenler 
ise evrensel mesaj içeren çalışmaları 
tercih ediyor.” diye ifade ederek farklı 
kültürlerden gelen müşterilerinin ilgi 
duydukları eserler hakkında izlenimlerini 
aktarıyor. Arapça ve Ermenice harflerinin 
hat sanatına çok uygun olduğu görüşlerine 
yer veren ve Budizm üzerine de çalışmalar 
yaptığına değinen Nick Merdenyan: 
“Çalışmalarımla, sanatla hayat bulan 
difenbahya yaprakları üzerine, işlediğim 
her metnin altına İngilizce açıklamaları da 
ekliyorum.” diyor.

Dün Hollanda, bugün 
Florida, yarın Belki İstanbul

Mimar Sinan Üniversitesi’nden iki öğrenci 
ile çalışmalarını yapmaya devam eden 
Nick Merdenyan, yaprakları ilk yıllarda 

Hollanda’dan sipariş ettiğini ancak bazı 
ekonomik nedenlerden dolayı üretiminin 
durduğunu söylüyor. Merdenyan: 
“Yaptığım araştırmalarda Florida’da 
bir sera yetiştirildiğini gördüm, yılda 
bir gidip kullanabileceğim yaprakları 
seçerek kendim getiriyorum. İstanbul’da 
bir sera işletmecisi ile anlaştım. Burada 
da yetiştirilmesi için gayret ediyorum.’’ 
diyerek ifade etti.
Kelebek kanadı kadar ince ve narin olan 
caladium yaprağı üzerine de çalışmalar 
yaptığını belirten Merdenyan: “Caladium 
yaprağı ağır bir boyayı kaldıramayacak 
kadar hassas. Üstelik istediğim sonucu 
difenbahya yaprağından alıyorum. İpek 
gibi dokusu olan yapraklara, yapım 
sürecinde uygun konular seçip, altın 
varak kullanarak, özel boya ve fırçalarla 
çalışmalarımızı yapıyoruz.” diyerek 
çalışmalarının işlem süreci hakkında 
bilgiler veriyor.
Amerika, İsveç ve Türkiye’de birçok 
sergi açan Nick Merdenyan’ın, Dünya da 
çeşitli koleksiyoncuların elinde eserleri 
bulunuyor. Çalışmaları Los Angeles 
Roslin Art Gallery, Florida A-Havva ve 
New York Otantik Jewellery başta olmak 
üzere pek çok galeride sergileniyor.
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Haber: Makbule ASLANTAŞ
Tasarım: Rabia ALAY

İşaret Parmağının Ucundaki 
Dünya  

1980 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde dünyaya gelen 
Rukiye Türeyen, 3 aylıkken geçirdiği ‘Menenjit Hastalığı’ 
yüzünden vücudunun yüzde 98’ini kullanamıyor. Hayatını 
engelli bir birey olarak sürdürmenin, ona okula gitme 
şansı sağlamadığını aktaran 38 yaşındaki Türeyen, 
okula gitmenin o havayı teneffüs etmenin her insanın 
hakkı olduğu gibi, engelli bir bireyinde hakkı olduğunu 
belirtiyor. Okula gitmeyi çok istediğinin altını çizen 
Türeyen: “ Bir şeyleri okumak o konu hakkında bilgi 
sahibi olmak, o kadar güzel ki, anlatmam imkânsız.” 
diyor. Okumayı, gazete manşetlerini okuyarak öğrendiğini 
belirten Türeyen, yazı yazmayı ise bilgisayar aracılığı 
ile öğrendiğini kaydediyor. Dört kardeşin en büyüğü 
olduğunu dile getiren Rukiye Türeyen, hayattaki en büyük 
şansının anne ve babası olduğunu ifade ediyor ve şunları 
ekliyor: “Hikâyem çok küçük yaşlarda başladı. Menenjit 
hastalığı sonucunda engelli kaldım. Birçok ihtiyacımı 
annem karşılıyor.” 

Zorluklara rağmen hayata tutundu
Babasını yaklaşık iki sene önce akciğer kanserinden 
kaybettiğini anlatan Rukiye Türeyen, annesinin 
ise bu süreçte birçok beyin ameliyatı geçirdiğini 
söylüyor. Yaşadığı zorluklara rağmen yaşama sevincini 
kaybetmeyen böyle zamanlarda kardeşlerinin onu hiç 
yalnız bırakmadığını ve hep yanında olduklarından 
bahsediyor. Türkiye’de bedensel engellilerin genel 
sorununun asansörsüz ve rampasız binalar olduğunu 
vurgulayan Türeyen: “Türkiye’de yüksek yapılar 
sorunlardan bir tanesi. Engelliler yok sayılarak yapılıyor. 
Binaların asansörü ve engelli rampaları ile ilgili ciddi bir 
sorun var. Aslında bu sorunların çözümü oldukça basit. 
Toplumun bu konuda duygudaşlık yeteneğinin olması 
yeterli olacaktır.” ifadelerini kullanıyor. 
Kitap yazma düşüncesinin Kahraman 
Tazeoğlu’nun kitaplarını okuduktan sonra 
oluştuğunu ifade eden Rukiye Türeyen, ünlü 
yazarların kitaplarını sürekli okuduğunu 
ve bir süre sonra kendisinde kitap yazma 
merakı oluştuğunun altını çiziyor. Yazdığı 
ilk hikâye deneme eserini bir internet 
sitesinde yayımlayan Rukiye Türeyen: 
“Kitap yazmadan önce birkaç internet 
sitesinde köşe yazarlığı yapıyordum. Fırsat 
buldukça o internet sitelerine yazmaya hala 
devam ediyorum.” diye konuşuyor.

‘Kanadı Kırık Meleğin Kanadına 
Takılanlar’
‘Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar’ 
adlı kitabının karma bir kitap olduğunu ve 
içerisinde kısa hikâyeler bulunduğunu belirten 
Türeyen, yazdığı kitaptaki hikâye başlıklarını 
şu sözlerle anlatıyor: “Ben Engelimle Mutluyum, 
Siz Hiç İsimsiz Anıldınız Mı, Garip Bir Öyküdür 
Hayat, Zor Bir Karar, Fındık Farelerinin İsyanı, 
Gerçek Bir Oyun, Kanadı Kırık Melek, Mehmetçiğe 

Destek Mektubum, Kitabım ile ilgili Medya Haberleri, 
Okuyucularımdan Gelenler’ gibi hikâye başlıklarına yer 
verdim.” Rukiye Türeyen, yazdığı kitabın içeriğinden 
bahsederken kitapta yaşadığı zorluklardan, hayallerine 
ve yaşama sevincine kadar birçok konuya değindiğini 
aktarıyor. Kitap yazma aşamasında en büyük destekçisinin 
ailesi olduğunu belirten Rukiye Türeyen, bunun dışında 
birçok destekçisi bulunduğundan da bahsediyor.  
Türeyen, kitabın yazım aşamasında herhangi bir sorunla 
karşılaşmadığını ve yazı yazarken ekran klavyesi 
kullandığı için zorluk yaşamadığını dile getiriyor İlk 
kitabının yayınlanmasının ardından sosyal medya 
kullanıcılarından destek gördüğüne de değinen Türeyen, 
“İlk kitabın gelirleriyle anneme bir ev almak istiyorum. 
İkinci kitabımı da yazmaya başladım ve bu kitabının 
geliriyle de rehabilitasyon merkezi kurarak kendim gibi 
engelli insanlara yardım etmek istiyorum.” şeklinde 
konuşuyor.

 “Düşe kalka hedefe ulaşılır”

 Kendisi gibi engellilere tavsiyelerde bulunan 
Rukiye Türeyen, engellilere asla 
engelin olmadığını, istedikleri her 
şeyi yapabileceklerini belirtiyor ve 
konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Engelli 
hiçbir arkadaşım kendini eve kapatmasın. 
İçlerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. 
Ben tek parmağımı kullanabiliyorum ve 
o parmağımı kullanarak kitap yazdım.” 

Ailesi ve okurları olmak üzere, Egemen 
yayınevi sahibi Fahrettin Yüksel’in kitap 

basımında kendisine destek olduğundan 
bahseden Rukiye Türeyen, ünlü 

sanatçı Haluk Levent ve Ahbap 
Platformu’nun kitabın 

satışına destek 
verdiklerini dile 

getiriyor. ‘TRT’ 
kanalının 
kendisini haber 
yaparak yanında 

olduklarına 
değinen Türeyen: 
“Okurlarıma 
olumsuz bir şey ile 
karşılaştıklarında 
hemen pes 
etmemelerini ve 

inadına üzerine 
gitmelerini istiyorum. 
Azim ve isteğin 
sonucunda istediklerini 
başarabilirler. Düşe 
kalka hedeflerine 
ulaşacaklardır, yeter 

ki vazgeçmesinler.” 
ifadelerini kullanarak 

sözlerini sonlandırdı.

Sakarya’da yaşayan ve 3 aylıkken geçirdiği Menenjit hastalığı yüzünden vücudunun 
yüzde 98’ni kullanamayan Rukiye Türeyen, sadece işaret parmağını kullanarak kitap 
yazdı. Yazdığı kitaplardan gelecek olan gelirle gerçekleştirmek istediği hayalleri olduğunu 

söyleyen Türeyen, ikinci bir kitap yazmaya hazırlanıyor.
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Şehir yaşamı, kırsal yaşam becerilerimizi elimizden alsa 
da şimdiki zamanın eko köyleri bir nebze de olsa doğada 
var olmamızı sağlıyor. Bilecik’in Gölpazarı’na bağlı 
Kurşunlu Köyü de bu eko köylerden birisi. Türkiye’de ve 
Dünya’da pek çok eko köy olmasına rağmen Kurşunlu 
Köyü’nün hikâyesi bambaşka. Bu köyün hikâyesi 
aslında bir kadınla başlıyor, Bedriye Berber Engin… 
Okuduğu kitaplardan esinlenerek köyünü eko turizme 
açan Bedriye Berber, bu zamana kadar 4 bine yakın kitap 
okuduğunu söylüyor. Kitabı hayatının dönüm noktası 
olarak nitelendiren Engin, okuma merakını şu sözlerle 
anlatıyor: “Okumaya küçük yaşlarda çizgi romanlarla 
başladım. Bulduğum her şeyi okuyordum ve okuduklarım 
üzerinde hayaller kuruyordum. Kitap bulamadığım 
zamanlarda gazete parçaları okuyordum. Böyle böyle daha 
ilkokuldayken kitabı hayatımın odak noktası yapmışım, 
üstelik hayal kurmaya çalışırken.”  Hayatını kitabın 
ekseni etrafında şekillendirdiğini dile getiren Bedriye 
Engin, köy yerinde kitaba ulaşmakta zorluk çektiğini de 
aktarıyor. Aynı kitabı defalarca okuduğunu ifade eden 
Bedriye Berber Engin; “Bu zamana kadar kitap alma 
lüksüm olmadı. Parayla satın aldığım tek kitap; Parma 
Manastırı’ydı. Onu da ucuzluktan almıştım, daha önce iki 
kez okumama rağmen.”  şeklinde konuşuyor.

“İneklerim bile kültürlü”
Hayatı boyunca tarım, hayvancılık ve arıcılık yaptığını 
ifade eden Engin, evlendiğinde kitap okuyacak ortam 
bulamadığını belirtiyor. Daha çok kitap okuyabilmek için 
büyükbaş hayvancılığın yanında küçükbaş hayvancılık 
yaptığını kaydeden Bedriye Berber, konuşmasına şunları 
ekliyor: “Köy hayatı çok zor ve yorucuydu. Gün içinde 
hiç vakit bulamıyordum bu yüzden de odama geçtiğimde 
birkaç sayfa kitap okuyabiliyordum. Bende büyükbaş 
hayvanlarımın birçoğunu satarak küçükbaş hayvan almaya 
karar verdim. Çünkü onlarla ilgilenmek daha kolaydı ve 
hayvanlarımı otlatırken daha çok kitap okuyabiliyordum.” 
Okuduklarını anlatacak kimseyi bulamadığını da ifade 
eden Engin, okuduğu kitapları hayvanlarına anlattığını 
söylüyor ve: “Benim ineklerim bile kültürlü.” diyor. 

“Sıra dışı okur unvanı ile ödüllendirildim”
Oğlunun üniversiteyi kazanmasıyla birlikte daha fazla 
paraya ihtiyaç duyan Bedriye Berber Engin; yaptığı 
tereyağları, peynirleri ve bahçesinde yetiştirdiği ürünleri 
Bilecik pazarında satmaya başladığını aktarıyor. 
Hayatının her alanında olduğu gibi tarlada, bahçede ve 
hatta pazarda kitap okumaya devam ettiğinin altını çizen 
Engin, hikâyesinin pazarda başladığını anlatıyor ve şöyle 
konuşuyor: “Bilecik İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar 
Dengiz, alışveriş yaptığı sırada kitap okuduğumu gördü 
ve oldukça şaşırdı. Ardından beni kütüphaneye davet 
etti. Kütüphaneye adım attığımda kendimden geçtim, 
kocaman bir dünyaydı. Tüm yazarları tanıyordum elbette. 
Zaten dünya klasiklerini Gölpazarı Kütüphanesi’nde de 
okumuştum, bu yüzden Bilecik Kütüphanesi’nde yeni 
yazarların yeni kitaplarını seçmeye başladım. Köyde 
yaşadığım için kitap teslim sürelerini de esnettiler, 10-15 
kitap alıyordum 15 gün sonra götürüyordum. 2 sene sonra 
yine pazarda olduğum bir gün kütüphane müdürü telefon 
ederek beni kütüphaneler haftası için davet etti. Bilecik 
Valisinden ‘En Çok Kitap Okuyan Yetişkin’ ödülünü 
aldım. Ardından, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 
‘Sıra Dışı Okur’ unvanı ile ödüllendirildim.” 

‘Toprağın Kadınları’ Yarışması’nda Türkiye birincisi 
oluyor

Sıra dışı okur unvanına sahip olduktan sonra pek çok 
belgesele konu olduğunu ve üniversitelerde konuşmalar 
yaptığını anlatan Engin, ‘Dünya’yı Değiştiren Kadınlar’ 
başlıklı çalışma kapsamında ‘Toprağın Kadınları’ 
Yarışması’nda Türkiye birincisi olduğunu söylüyor. ‘Kadın 
Çiftçi’ Yarışması’nda ise dört defa Türkiye birinciliğine 
layık görülen Bedriye Berber Engin, tek derdinin eko turizm 
olduğunu vurguluyor. Eko turizmi kitaplardan öğrendiğine 
dikkat çeken Engin, şunları aktarıyor: “Yıllar önce, köy 
turizmi yapan bir kadının hayatını okumuştum. Manastıra 
gelen turistlere ağaçtan elde ettiği şerbeti satarak çocuklarını 
doyuruyor hatta bulunduğu kabileyi de kurtarıyordu. 
Benim köyümde neden olmasın dedim. Kitaptaki çiçek 
bahçeleri benim köyümde de vardı. Üstelik Bulgaristan 
ve Makedonya’dan gelen ailelerden oluşan köyümüz bir 
göçmen köyüydü ve bahçelerdeki çiçeklerin tohumları 
bile atalarının getirdiği tohumlardı. Ayrıca köyümüz en 
temiz köy seçilmişti. Temizlik var, çiçek var, her şey 
organik. Kitaptaki kadından eksik hiçbir şey yoktu. Hayal 
kurmak güzeldi ama bir yerden başlamak gerekiyordu. 
Bende ilk adım olarak sıra dışı okur kimliğimle davet 
edildiğim tüm televizyon ve radyo programlarında köyümü 
tanıtmaya başladım.” Belgesel çekimi için köyüne gelen 
bir yönetmenin tavsiyesi üzerine köy mahsullerini sosyal 
medya hesabında da paylaşan Bedriye Berber, köyünü ve 
köy hayatını anlatan fotoğraflar paylaştığını da ifade ediyor. 
Ekmek yaparken, koyunlarını otlatırken veya bahçede 
çalışırken fotoğraflar paylaşan Engin, zamanla insanlara 
köyünü tanıttığını söylüyor.

“Sadece ben değil, herkes kazanıyor”
15 kişilik çadır kampıyla ve kendisine güvenen bir 
avuç kadınla işe başladığını aktaran Bedriye Berber, 
önünde hiçbir örnek olmadığı için zorluk yaşadığına da 
değiniyor. “İlk başlarda köyüme akın akın misafir gelecek 
sanıyordum ama hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı.” 
diyen Engin, tek amacının kadınların para kazanması 
olduğunu söylüyor.  Başlangıç aşamasında doğa gezileri 
düzenlediklerini, ilerleyen zamanlarda ise aynı anda 
50 kişiyi ağırlayabilecekleri bir sistem oturttuklarını 
ifade eden Engin, şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktası olduğunun altını çiziyor. Amerika’dan, 
İngiltere’den, Hindistan’dan, Japonya’dan ve daha pek 
çok ülkeden de misafirlerinin geldiğini söyleyen Bedriye 
Berber, gelen turistlere yaptıkları yöresel lezzetleri de 
sunduklarını aktarıyor. Kurşunlu Köyü’nde gezi ve 
kamp organizasyonları yaptıklarını da ekleyen Berber, 
eko köyü şu sözlerle anlatıyor: “Gelen gruba göre bir 
program düzenliyorum ve menü belirliyorum. Evlerin 
büyüklük durumuna göre misafirlerimi yerleştiriyorum. 
Gelen konuklar köylü ile aynı evde kalıyorlar. Tabii 
belli kurallarım da var. Her evde aynı yemek pişiyor, tek 
fark; el lezzeti oluyor. Doğaya hasret misafirlerimle pek 
çok aktivite gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız ürünleri de 
pazarımızda satıyoruz. Tezgaha konmadan tüm ürünleri 
de denetliyorum. Yatağıma yattığımda Şahsenem ablanın 
erişteleri ve mantıları, Nursel’in yumurtaları satıldı 
diyorum, evini açanlar kazandı. Turistleri civardaki köylere 
götürüyorum kahvehanede çay içiyorlar, belki de bir haftada 
satamayacağı çayı bir günde satıyor esnaf. Ta Bilecik’teki 
taksiciler bana teşekkür etmeye geldiler, hızlı trenden inen 
insanlar taksiye binip köye geliyor diye. Sadece ben değil, 
herkes kazanıyor.” Çevresindeki tüm kadınların hayatlarına 
dokunmak isteyen Bedriye Berber, gezilerine yakın 
köyleri de eklediğini belirtiyor. “İleriyi görmeden adım 
atmak, yol olmayan bir yerden yürümektir.” diyen Bedriye 
Berber Engin, şu sözlerle konuşmasını sonlandırıyor: 
“Okuduklarımdan öğrendiklerim ve uyguladıklarım hayatımı 
değiştirdi. Kitap çok güçlü bir vizyon. Kitap okumasaydım 
buralara hiç gelemezdim. Bu yüzden farkımız okumak olsun 
diyorum. Uyumak için değil, uyanmak için okuyun.”

‘Sıra Dışı Okur’ unvanına sahip olan Bedriye Berber Engin, 
koyun güderken ve pazarda satış yaparken okuduğu kitaplardan 
esinlenerek köyünü eko turizme açıyor. “Hayatıma, okuduğum 
kitabın boyutu kadar pencere açtım.” diyen Engin, ineklerinin 

bile kültürlü olduğunu söylüyor.Haber: Simge ORTAKCI
Tasarım: Bilal ORHAN

“Uyumak için değil, 
  uyanmak için okuyun”



İstanbul’da yaşayan Fikret Özer, tatil için gittiği Bodrum’da 
deniz kabukları ile yepyeni bir serüvene başlayarak 12 bin 

parçalık deniz kabuğu koleksiyonu biriktirdi.
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Denizaltının 
Gizemli 
Serveti

Fikret Özer’in serüveni 1996 yılında tatil için gittiği 
Bodrum’da başlıyor. İstanbul doğumlu olan Fikret 

Özer’in koleksiyon hikâyesi çocukluğundan 
bu yana içinde var olan denizaltı merakı 

sayesinde ortaya çıkıyor. Limandaki 
satıcıların tezgâhında gördüğü ‘Tridacna 
Squamosa’ adlı deniz kabuğu Özer’in 
koleksiyonunun ilk parçası oluyor. 
“Tridacna Squamosa adlı deniz 
kabuğu beni öyle büyüledi ki, satın 
almakla başladığım bu ilk deniz 

kabuğunun bugün sahip olduğum 12 bin 
parçayı aşkın çok ciddi bir koleksiyona 

ulaşacağını kendim bile o zamanlar hiç 
tahmin etmiyordum.” diyen Fikret Özer, Deniz 

kabuklarının insanlar tarafından taklit edilmesinin 
mümkün olmadığını düşündüğünden dolayı 

kabukların her birinin mücevher değerinde olduğunu 
dile getiriyor.
Deniz kabukları ile arasındaki bağı anlatan Özer: “Benim 
bu koleksiyona başlamamda ki en önemli şey deniz 
kabuklarının insan yapımı değil, canlı şeyler ve sıra dışı 
güzellikleri olmasıdır.” diyor. Özer, doğada oluşan eşi 
benzeri olmayan deniz kabuklarını topladıkça, çeşitli 
kaynaklardan bilgi sahibi olduğunu söylüyor.  Deniz 

kabuğu koleksiyonculuğu para, pul gibi koleksiyonların 
dünyada tarihini göz önüne alındığında daha yeni 

bir olgu olduğunu dile getiriyor. Dünyanın 
çeşitli ülkelerinde deniz ve kara kabukları 

koleksiyonculuğunun yaygın olarak 
yapıldığını söyleyen Özer, kendinin de 
bunlardan mahrum kalmadığını ifade 
ediyor.

12 Bin parçalık deniz kabuğu 
serüveni

Dünya üzerinde bilinen, kayda geçmiş 
yaklaşık 100 milyar türün üzerinde deniz 

kabuğunun olduğunu belirten Fikret Özer, tahmin 
edilenin ise yaklaşık 300 bin çeşit olduğunu 

ileri sürüyor. Özer: “Bugün itibariyle benim özel 

koleksiyonumda 6 bin parçanın da üzerinde farklı 
türden olmak üzere toplamda 12 bin parça deniz 
ve kara kabukları mevcuttur.” diyor. Denizlerin 
daha derinliklerine, günümüzde yeni tekniklere 
erişildikçe yeni yeni türler keşfedildiğini, 
kabuk koleksiyonculuğunun hiç bitmeyen 
bir uğraş olduğunu vurgulayan Fikret 
Özer, yıllar içinde biriktirdiğiniz bu 
güzellikleri sevdiklerinizle paylaşmak, 
koleksiyonculuğun en değerli yanı 
olduğunu söylüyor. Hissettiklerini dile 
getiren Özer:“Sevgi, zaman ve maddi 
imkânınız yeterli olduğu takdirde koleksiyon 
sahibi olursunuz. Bu güzellikleri sevdikleriniz 
ve tüm meraklıları ile paylaşabilirsiniz, zira 
mutluluk paylaşıldıkça çoğalır, güzelleşir.” diye 
konuşuyor. Kabukların basit güzellikler olmadığını, 
dikkatli bir gözle bakıldığında her birinin ayrı birer 
mücevher güzelliğinde ve değerinde olduğunun altını 
çizen Özer, koleksiyonunu güneş ışınlarına maruz 
kalmayacak şekilde ve kapalı dolaplarda muhafaza 
ettiğine dikkat çekiyor.
Özer, 12 bin parçalık koleksiyonunun muhafazasını 
kabukların bulundukları ortamın toz ve nem 
almamasına dikkat ederek, özel çekmeceli dolaplarda 
saklıyor.

Fikret Özer, Deniz Kabuğu koleksiyonunu 
yaklaşık 23 yıldır yaptığını ve her gün yeni 
türler eklemeye devam ettiğini söylüyor. 
Deniz kabuklarına erişmenin ayrı bir 
heyecan ve yaşam sevinci olduğunu 
belirten Özer, yeni türler ile zaman içinde 
karşılaşmanın,  tanışmanın yaşanan 
heyecandan bir şey eksiltmediğini 
anlatıyor. Fikret Özer: “ Efsanelerden 
duyduğumuz gibi denizden uzak olsanız 
bile, bir deniz kabuğunu kulağınızı 
yaslayarak duyabileceğiniz gizemli sesler, 
kimilerine göre dalgaların sesinin hapsolma 
çığlıklarıdır, kimine göre ise deniz kabuklarının sizi 
beklediğine dair bir alamettir.” diyerek konuşmasını 
sonlandırıyor.

Haber - Fotoğraf: Merve ERDEN
Tasarım: Bilal ORHAN



Haber: Demet KARAKUŞ
Tasarım: Demet KARAKUŞ
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Cep Hikâyelerinden Çıkan Yüzlerce 
Yaşam Öyküsü

1984 yılında Adana’da doğan Akın Andırın, 2004 
yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde Sinema-TV Bölümünde okumak için 
İstanbul’a geliyor. Üniversite öğrenimi sırasında 
reklam setlerinde kamera arkası fotoğrafçılığı yapmaya 
başlayan Andırın, bir süre sonra tek başına tanıtım filmi, 
reklam çekimi işleri yapmaya başladığını aktarıyor. 
Akın Andırın: “Son 10 senedir bağımsız olarak çeşitli 
markalar için çekimler gerçekleştiriyorum.’’ diyor 
ve ekliyor “ Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda o 
güne kadar yaptığım işlerin kalıcı şeyler olmadığını 
düşünerek, boş günlerimde kendim için bir proje 
yapmam gerektiğini düşündüm. Bu süreçte de 
‘Cep Hikâyeleri’ fikri kafamda canlandı. İnsanlarla 
paylaşabileceğim, gelecekte izleyecek olan kişilere 
günümüz insanı hatırlatacak bir proje olması benim 
için heyecan vericiydi.’’ Zaman kaybetmeden projeyle 
ilgili çekimlere başlamaya karar veren Andırın, ilk önce 
sokaklara çıkıp hiç tanımadığı insanların dükkânlarına 
girerek onlarla kısa röportajlar yapmak istediğini ifade 
ediyor. Akın Andırın, bu şekilde 10’a yakın hikâye 
topladığını ve 2016 yılının Haziran ayında başlayarak 
her hafta yeni bir hikâye yayınlamaya başladığını 
aktarıyor.

“Yeni insanlar keşfetmek istiyorum”

Andırın: “Elimdeki hikâyeler tükenirken yenisini 
çekmek zorundaydım. Tüm çekim ve montaj sürecini 
tek başıma yürüttüğüm için bunun nereye kadar 
gideceğini de bilmiyordum ama kendime yeni hikâyeler 
bulabildiğim sürece devam etmek gibi bir hedef 
koymuştum.” diye konuşuyor. Şuan Youtube sayfasında 
100’ü aşkın hikâyesi olduğunu kaydeden Andırın, 
yenilerinin de hız kesmeden gelmeye devam edeceğini 
bildiriyor.  Başlangıçta deneme yanılma yöntemi ile 
hiç tanımadığı insanların yanına girip çıkarak, onlarla 
konuşarak ortaya bir şeyler çıkarmaya çalıştığını ifade 
eden Andırın: “Bir süre bu şekilde çekimler yaptıktan 
sonra yeni hikâyeler bulma konusunda çevremdeki 
insanlara danışmaya başladım. ‘Mahallenizde, 
çevrenizde apartmanınızda Cep Hikâyeleri ’nde olması 
lazım dediğiniz birisi var mı?’ şeklinde konuşuyor.
Buralardan çokça kişiye ulaştığını belirten Andırın, bir 
süre sonra Youtube kanalının duyulmaya başladığını 
ve ilerleyen süreçte  Cep Hikâyeleri takipçilerinden 
mailler almaya başladığını vurguluyor. Akın Andırın: 

“Tüm hikâyelere tek tek dönüyorum. Türkiye’nin her 
bölgesinden her şehrinden çeşit çeşit hikâyeler geliyor.’’ 
diyor. Projeyi tek başına yürüttüğü için her şeye 
yetişmesinin mümkün olmadığını söyleyen Andırın,  
uygun bir zamanda bu önerilerin peşinden gitmek 
istediğini, yeni insanlar keşfetmek istediğini anlatıyor.

Gelecekteki nesiller için bugünün bir 
yansıması olmayı amaçlıyor

Anlatılan hayat hikâyelerinin yapım sürecinden 
bahseden Andırın, bir hikâye bulduğunda ilgili kişiye 
ulaşıp ona projeden bahsettiğini ifade ediyor. Çekim 
onayı aldığı takdirde kendisiyle ilgili sorularını 
hazırlayıp uygun bir günde çekime gittiğini belirten 
Akın Andırın: “Çekimlerim bir saat civarı sürüyor.
Sonrasında da 1-2 gün süren montaj süreci başlıyor. 
Montaj, renk düzeltme gibi süreçleri tamamladıktan 
sonra altyazılarını da ekleyip videoları paylaşıyorum.” 
diye konuşuyor. Normalde elinde en fazla 1- 2 hikâye 
olduğunu dile getiren Andırın, konuşmasını şu sözlerle 
sürdürüyor: “Yani paylaşım yaptıktan bir hafta sonra 
paylaşacağım hikâyeyi biliyorum.Ama ondan sonraki 
haftalar için elimde bir şey olmuyor. O yüzden bu 
süreçte yenilerini çekip montajlıyorum.’’ İzleyenlerin 
tepkilerinin genel olarak iyi yönde olduğunu 
kaydeden Akın Andırın: “Videolardan kendilerine 
dersler çıkardıklarını söylüyorlar ve iyi dileklerini 
paylaşıyorlar.’’ diyor.  En çok izlenen hikâyenin 
Kanber Amca olduğunu vurgulayan Andırın, bu 
hikâyenin kendisi içinde ayrı bir yere sahip olduğunu 
aktarıyor. “Yaptığı iş açısından toplum tarafından 
da desteklenen bir kişi Kanber Amca.Bakkalının 
civarından geçtiğim zamanlarda da kendisine uğramaya 
çalışırım.’’ diyen Andırın ‘Cep Hikâyeleri Projesi’nin’ 
empatiyi geliştirmeyi, farklı kesimlerden insanların 
arasındaki görünmez duvarları biraz olsun yıkmayı ve 
gelecekteki nesiller için bugünün bir yansıması olmayı 
amaçladığının altını çiziyor. Bu açıdan şu an amacına 
ulaşmış gibi hissetmediğini belirten Akın Andırın: 
“Böyle hissetsem de gelecekte projenin bu amacı 
daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.’’ ifadelerini 
kullanarak bir kitap hazırlamak istediğini belirterek 
sözlerini şöyle tamamlıyor. “Her hikâyeyi olmasa bile 
seçilen bazı hikâyeleri koymayı ve bu hikâyelerle ilgili 
daha farklı detayları paylaşmak istiyorum.”

1984 doğumlu Akın Andırın, yoğun bir çalışma sürecinin sonunda boş günlerinde kendisi için bir 
proje yapması gerektiğini düşünüyor. Bu süreçte ‘Cep Hikâyeleri’  fikrinin kafasında canlanan ve 

zaman kaybetmeden projeyle ilgili çekimlere başlayan Andırın, hayatın içindeki hikâyeleri yalın bir 
dille anlatıyor.



Tasarım:Makbule ASLANTAŞ
Haber:Belkıs YILMAZ

Türkiye’de ilk Hanbok Tasarımcısı Kübra Rendecioğlu: “Ben yaptıklarımla Global 
Kore dergisinde de ‘Osmanlı topraklarında Hanbok’ başlığını attırmış biriyim. 

Ülkemi çok sevdiğimi yaptığım işlerin sonuçlarıyla gösteriyorum.” diyor.

Kampüs 15Haber Mart  2019

Türkiye’de Bir Hanbok Tasarımcısı:
Kübra Rendecioğlu

1992 Trabzon doğumlu olan Hanbok ve Moda tasarımcısı 
Kübra Rendecioğlu önceki yıllarda Ankara Dama Moda 
Akademisi’nden mezun oldu. Türkiye’de herkesin bildiği 
moda kavramına yenilik getiren Rendecioğlu, Güney 
Kore’nin geleneksel kıyafeti olan Hanbok’u ülkemize 
tanıtarak, çok sevdiği için Hanbok tasarlamaya başladığını 
ama asıl amacının iki ülkenin kültürlerini bir araya 
getirerek Türkiye’ye sunmak olduğunu belirtiyor.

Hanbok başlı başına bir ilham kaynağı

Tasarım illüstrasyonuna, 2012 yılında başladığını ilk 
Hanbok’unu 2014 yılının Aralık ayında diktiğini anlatan 
Kübra Rendecioğlu: “Çizim yapmaya Güney Kore’nin 
tarihi dizilerinin büyüsüne kapılarak başlamıştım. 2015 
yılı için 5 yıl öncesinden kurmuş olduğum hayal ve 
hedeflerim vardı.” ifadelerinde bulunuyor. 2015 yılının 
mayıs ayında ilk defilesini Güney Kore’de yapmak 
istediğini ancak olayların öyle gelişmediğini vurgulan 
Rendecioğlu: “Ben o tarih de Türkiye’de Güney Kore 
hakkında Hanbok defilesi yaptım. Defile yapmak için 
gittiğim Güney Kore’de ünlü Hanbok tasarımcısı Jenifer 
Mok’un desteği sayesinde defilemi yaptım. Benim Hanbok 
serüvenim böyle başlıyor.” diye ifade ediyor. Kendisi 
için Hanbok’un başlı başına bir ilham kaynağı olduğunu 
söyleyen Rendecioğlu: “Renkler ve üzerindeki desenler, 
o klasik Hanbok’da ki sevimlilik, Dangi dediğimiz 
Hanbok’un ağırlığı hele ki prenslerin giydiği Peca’nın 
asilliği, işte bunlar bana heyecan veren elime kalemi 
tutuşturan, kumaşı biçtiren sebeplerdir. O dönemdeki 
saygı anlayışı tıpkı Osmanlı gibi.” şeklinde konuşuyor. 
Osmanlı döneminde ki geleneksel motifleri sevdiğine 

değinen Kübra Rendecioğlu: “Yaptığım her işin bir 
anlamı olmalı. Kuru kuruya sadece bir kıyafeti tanıtmak 
çok benlik bir olay değil çünkü bu olayı herkes yapıyor. 
Yaptığım iş bir anlam ifade etmeli veya bir amaç gütmeli.” 
diye konuşuyor. Güney Kore’nin Türk geleneksel 
motiflerini Türk mimarisini bu şekilde görmüş olduğunu 
anlatan Rendecioğlu: “Amacım iki ülke arasında bir 
moda köprüsü oluşturmaktı. İki kültürü bu şekilde moda 
üzerinde harmanlamak ve insanlara sunmak amaçlarımın 
sonucudur.” diyor.

“Bu aslında karşılıksız iyiliğin vücut 
bulmuş halidir” 

Aslında çok ilginç olmasa birçok güzel anısı olduğundan 
bahseden Rendecioğlu: “2015 yılında ilk yaptığım Hanbok 
gününde İstanbul’un meşhur yerlerini gezmeye çıkmıştık. 
Hanbok’lu kızlar düşünün Gülhane Parkından başlayıp 
Sultanahmet Meydanından Kız Kulesi’ne kadar giderek 
çekim yapmıştık. Sultanahmet Meydanın çekim yaparken 
insanların çok fazla dikkatini çektik ve etrafımıza birçok 
kamera toplandı.” şeklinde ifade ediyor. Kore’ye ilk 
gittiği dönemde yaşadığı bir anısını dile getiren Kübra 
Rendecioğlu: “Gyeongbokgung Sarayına gittiğimiz de 
insanların dikkatini üzerimdeki Hanbok çekti. Galiba biraz 
marjinal bir Hanbok’um vardı. İnsanlar Hanbok’umu 
incelemişti.” diye anlatıyor. Hatta saraya çekim yapmak 
için gelen Japon bir grubun da kendisiyle röportaj 
yaptığını aktaran Rendecioğlu, geleneksel bir kıyafetle 
gezmenin insanların dikkatini çektiğini belirtiyor. Kübra 
Rendecioğlu: “Şimdilerde çok popüler ya da en azından 
o gün yoktu belki de kışın soğuğunda bir deli bendim. 
Ama en özel anım Cheonan bölgesinde bir ailenin yanına 
gitmiştim. Aile Hanbok’a olan sevgimi bildiğinden bana 
sürpriz yaparak bir Hanbok firmasına götürdü.” şeklinde 
konuşuyor. Hayallerini öğrenince bir Firma sahibi 
beklemelerini söyleyip 10 top kumaş ile geri dönmüş. Bu 
anısını anlatırken Rendecioğlu: “Bu aslında karşılıksız 
iyiliğin vücut bulmuş halidir.” diye ifade ediyor.

“Global Kore dergisine ‘Osmanlı topraklarında 
Hanbok’ başlığını attırmış biriyim” 

İlk zamanlarda Hanbok’a aynı görüntüyü 
verebilmek için çok zorlandığını neredeyse 
dikiş dikmesini Hanbok ile öğrendiğini dile 
getiren Rendecioğlu: “Hanbok dikerek 
profesyonelleştim. Korece öğretmenimin 
ödünç vermiş olduğu Hanbok ile kalıp 
çıkarmayı öğrendim.” diyor. 
Hanbok kumaşının Türk 
kumaşlarına göre daha 
kolay dikildiğini ancak 
ilk zamanlar Hanbok 
kumaşı bulamadığı 
için Türk kumaşlarını 
kullandığı bu yüzden 
çok zorlandığını söyleyen  

Rendecioğlu: “ Başlarda asetat, saten, tafta ve organze vb. 
kumaşlar kullandım ancak bunların hepsi Ankara Kore 
Kültür Merkez’inde almış olduğum Hanbok eğitimi ile 
sona erdi.” ifadelerinde bulunuyor. Aslında genel olarak 
hep güzel tepkiler aldığını söyleyen Kübra Rendecioğlu, 
arada bir ‘Neden Hanbok? Para kazanabiliyor musun? 
Neden kendi ülkenin geleneksel kıyafeti yerine başka 
ülkenin?’ diye sorgulayan kişiler olduğunu da dile 
getiriyor. Rendecioğlu: “Her yaptığım işten para kazanmak 
zorunda değilim ve getirisi yok diye de bırakamam sadece 
ara verebilirim. Kendi ülkemin geleneksel kıyafetini 
tasarlamamamın sebebi ise Türkiye’de kaç bin tane 
bindallı kaftan tasarımcısı var bunlardan birinin Kübra 
Rendecioğlu olması neyi değiştirir?” şeklinde belirtiyor. 
Her şey bir kenara kalbinin Hanbok’u sevdiğini açıklayan 
Rendecioğlu sözlerine şunları ekliyor: “Ben yaptıklarımla 
Global Kore dergisinde de ‘Osmanlı topraklarında 
Hanbok’ başlığını attırmış biriyim. Ülkemi çok sevdiğimi 
yaptığım işlerin sonuçlarıyla gösteriyorum.”

“Ben asla vazgeçmiş olmayacağım”

‘Türkiye ve Güney Kore Kültür Harmonisi ve Sosyal 
Sorumluluk Projesi’ hakkında konuşan Rendecioğlu: 
“Ben en büyük iki hayalimi bir ayara getirdi. Bu projemde 
‘Moda ve Sosyal Sorumluluk’ projemi ‘ İstanbul ve 
Seoul’ün Kalbi’ koleksiyonumu İstanbul ve Seoul Moda 
Haftası’nda moda tutkunlarına sunmak istiyorum.” 
diyerek ifade ediyor. Bu konuda daha 
fazla destek görmek istediğini dile 
getiren Rendecioğlu son olarak 
şunları ekliyor: “Bir gün 
birilerinin görüp sesimi duyması 
dileğiyle. Ben asla vazgeçmiş 

olmayacağım.”
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Dünyanın 
En Küçük 

Sanat 
Eserleri

Dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan biri olan ve mikroskop ya da 
büyüteç ile görülebilen eserleriyle tanınan Necati Korkmaz, gözle 
görülemeyecek kadar küçük maddelerin üzerine işlemeler yaparak 

dünyanın mikro sanat eserlerini ortaya çıkartıyor.
1963 yılında Ankara’da doğan Necati Korkmaz, Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin 
Antropoloji Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 
Üniversite yıllarında kaybolmuş el sanatlarını tekrar 
canlandırma çalışmalarına başlayan Necati Korkmaz, 
yıllarca sürdürdüğü çalışmalarının sonucu olarak 
kaybolmuş geleneksel sanatlardan birçoğunu tekrar 
gün ışığına çıkartıyor. Necati Korkmaz, ‘Türk Tasavvuf 
Objeleri’ konusunda eserler ortaya çıkartıyor. 2010 
yılında UNESCO’nun ‘Somut Olmayan Kültürel Miras 
Taşıyıcıları Projesi’ kapsamında Kültür Bakanlığı el 
sanatları sanatkârları listesinde ‘Mütteka ve Hattı Gubari 
Sanatkârı’ unvanını alan Necati Korkmaz, yurt içi ve yurt 
dışında birçok sergiye katılıyor. Türkiye’nin tek Tasavvuf 
sanatları ve Gubari Hat sanatçısı olan Necati Korkmaz, 
Türk-İslam Tasavvuf Sanatları ve kaybolmuş sanat 
objeleri üzerine çok geniş araştırmalar yapıyor. Mikro 
heykel sanatçısı Necati Korkmaz bu sanatın dünyadaki 
bilinen üç sanatçısından biri olduğunu belirterek: “Gözle 
seçilemeyecek kadar küçük bu heykelciklerin yurt 
içi ve yurt dışında sergilendiği her yerde hayranlıkla 
karşılanıyor.” ifadelerini kullanıyor.

İnsan eliyle yapılan en küçük sanat eseri
 Dünya’nın insan eliyle yapılmış en küçük sanat eserlerini 
yaptığını aktaran Necati Korkmaz: “Eserlerimi sadece 
mikroskop ya da büyüteçlerle görülebilirsiniz.” diye 
konuşuyor. Birçok yerde sergisinin olduğunu belirten 
Necati Korkmaz, iğne deliğine yaptığı sema ayin-i 
şerifinin de ilk defa Konya’da sergilediğini anlatarak, 
şöyle konuştu: “Bu çalışma yaklaşık 7 ay sürdü. Bir 
iğnenin deliğinde 3 semazen var. 3’ü de ayrı tavırda 
dönüyor. Ortadaki semazenin altına da ne kadar küçük 
olduğunu göstermek için incir çekirdeği koyduk. Yani 
ortadaki semazen incir çekirdeği üzerinde dönüyor. 
O kadar küçük bir şey ki düşünün, incir çekirdeğini 
iğne deliğinin içine sığdırıyorsunuz, onun üstüne de 
semazenleri yapıyorsunuz. Yani tam bir azim meselesi.”  

Korkmaz, eserlerini bir defada yapmadığını, her 
birinin büyük uğraşlar ve denemeler sonucu ortaya 
çıktığını vurgulayarak, şunları belirtiyor: “Bu eserler 
de yapılırken belki yüzlerce kez kırılmıştır. Kırdığınız 
zaman bir eseri tamir etme şansınız yok. Sabırla, azimle 
tekrar üreteceksiniz. Aylar sürüyor bu çalışmalar belki 
yüzlerce, binlerce defa kırıldığı oluyor. Eserler o kadar 
küçük ki en ufak hata o eserin bozulmasına neden 
oluyor.” Her bir eserin birbirinden ilginç ve şaşırtıcı 
olduğunu belirten Necati Korkmaz: “Eserlerimin 
arasında pek ayrım yapmıyorum ama ziyaretçilerim 
‘Bateri çalan bit’ çalışmamı çok beğeniyor” diyor. Şu 
anda Kuşadası’nda Dünya’nın üçüncü ve Türkiye’nin 
ilk mikro minyatür müzesini açtığını belirten Korkmaz, 
Müze adının ‘Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz 
Mikro Minyatür Müzesi’ olduğunu müzenin henüz bir 
yıllık bile olmadığı halde çok ilgi çektiğini, tanınan bir 
müze olduğunu anlatıyor ve: “Müzemizde 40 adet mikro 
eser sergileniyor.” diyor. Üç odadan oluşan müzenin 
bir odasını, Gubari Hat Tasavvufuyla ilgili yaptığı 
çalışmalara ayırdıklarını söyleyen Korkmaz: “Bir odada, 
yine 30 yılda yaptığım ‘Dünyanın en küçük biblosu,’ 
yazma eserleri, satranç takımı sergileniyor. Kuşadası’nda 
turizm potansiyelini düşündüğümüz zaman, burada yerli 
ve yabancı on binlerce turistin bunları gelip görmek 
isteyeceğini düşünüyoruz. Kuşadası’nda açtığımız 
bu müze ile Türkiye’ye çok büyük ve güzel bir eser 
kazandırdık.” sözlerini kullanıyor. Burada 30 yıldır emek 
verdiğimiz eserlerimizi sergiliyoruz.” şeklinde konuşuyor. 
Necati Korkmaz: “Eserlerim artık kalıcı olarak Kuşadası 
Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi’nde 
sergilenecektir. Eserlerimi görmek isteyenler; dünyanın en 
küçük Kur’an-ı Kerim’ini, incir çekirdeğinden yapılmış 
tespihi ve bu tespihin üzerine yazılmış Allah’ın 99 adını, 
saç telinin üzerine yazılmış besmeleyi ve buna benzer 
40 adet eseri görebileceklerdir.” diye konuşan Necati 
Korkmaz, amacının müzeyi dünyada bilinen ve tanınan 
bir müze haline getirmek olduğunu söyleyerek sözlerini 
sonlandırıyor.

Tasarım:Makbule ASLANTAŞ
Haber:Lütfiye Nur YILMAZ
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Dört sene önce oğlunun 
doğum gününe özel 
yaptırdığı pastayı 
beğenmeyen Gülcan 
Özdemir, önce yaptığı 
pastayla daha sonra 
ise insan figürlü butik 
pastalarıyla herkesin 
beğenisini kazanarak: 
“Hayal ettiklerimi hamurla 
gerçekleştirebildiğimi 
farkettim.”diyor.

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk 
annesi Gülcan Özdemir, dört sene önce oğlunun doğum 
gününe özel yaptırdığı pastayı beğenmiyor. Yaşadığı 
zorluklar neticesinde şeker hamuruna merak duyan 
Özdemir, insan figürlü butik pastalar yapmaya başlıyor. 
Denemek için yaptığı pastaların ilgi görmesiyle bu işe 
hobi olarak devam eden Gülcan Özdemir, pastalara olan 
ilginin kısa zamanda artmasıyla birlikte pasta siparişleri 
aldığını belirtiyor. Gülcan Özdemir: “Arkadaşımın 
nişan töreni pastasını yaparak bu mesleğe başladım.” 
diyor ve sosyal medyanın ve yakın çevresinin etkisiyle 
ismini duyurduğu anlatıyor. Özdemir: “İnsanlar önce ne 
istediklerini iletiyorlar, aldığım istekler doğrultusunda 
bir tasarım pasta oluşturuyorum. Önce tasarım 
yapıyorum, insanların hayal ettikleri aşamada pastaya 
dönüştürüyorum.” diye konuşuyor. Yaptığı pastalarda 
herhangi bir hazır malzeme kullanmadığını kaydeden 
Özdemir, ev yapımı butik pastalarının her zaman taze 
olmasına dikkat ediyor. Bir pastanın yapımının 2 ile 
7 gün arasında tamamlandığını anlatan Özdemir: “İki 
çocukla birlikte bu işi sürdürmek zor. Ama ev kadını 
olmanın şöyle bir avantajı var. Zamanınızı tamamen 
kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İnsanların bana güvenip 
özel günlerine beni ortak etmeleri keyif verici duygu.” 
ifadelerinde bulunuyor.

“Kayseri’nin ödüllü ilk pastacısı”

Yeteneğini mesleğe dönüştüren Gülcan Özdemir, 
yarışmalara katılarak aldığı ödüllerle başarısını kanıtladı. 
Bu sayede tanınırlığının da arttığını söyleyen Özdemir: 
“ Butik pasta alanında Kayseri’de yarışmaya katılan ilk 
kişi oldum. Bu bana ‘Kayseri’nin ödüllü ilk pastacısı’ 
ünvanını kazandırdı.” diye ifade ediyor. Özdemir, 
İstanbul’da katıldığı etkinlikte Güzel ve Çirkin masalını 
20 metrekarelik alana şekerlemeler ve gıda boyalarıyla 
gerçekleştirdikten sonra Afyon Kocatepe Anıtı için 
5 kişilik ekibe nasıl dahil olduğundan bahsediyor ve 
sözlerine şunu ekliyor: “Katıldığım etkinlikleri ve 
ödüllerimi sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum, 
böylece insanlar daha kolay güvenerek sipariş 
verebiliyorlar.” 

Şeker hamurundan heykeller, insan 
figürleri…

 Butik pastacılık, figür modelleme, çizgi karakterler, 
pasta boyama desen tekniklerinin yanı sıra bu işe ilgi 

duyanlara da evinde butik pastacılık eğitimi veren Gülcan 
Özdemir: “Yaklaşık bir senedir butik pastacılık dersleri 
ve şeker hamurundan heykeller üzerine eğitim veriyorum. 
Çok güzel projelerim var. Özellikle çocuklarla güzel 
etkinlikler yapacağız. Çocuklarla çalışmak gerçekten çok 
keyifli, ailelerin de dahil olacağı etkinlikler planlıyorum.” 
diye konuşuyor. Yaptığı ürünlerle insanların ilgisini çeken 
Özdemir: “ İnsanlar benzetme insan figürleri istediğinde 
ya da yaptığım pastayı gördüklerinde bana ait olduğunu 
anlayabiliyorlar. ‘Bu Gülcan’ın pastası.’ diyebiliyorlar. 
Benden feyz alıp yapmayı düşünen yüzlerce kişiden 
sorular alıyorum. Bu anlamda onlara ışık olabiliyorsam ne 
mutlu bana.” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Çocuğu için yaptırdığı pastayı 
beğenmedi, kendi yeteneğini keşfetti       

Haber: Meryem Merve ATAY

Tasarım: Tuna DURSUN
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Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya 
gelen Semrah Doğan 11 çocuklu 
bir ailenin sekizinci çocuğu olarak 
doğdu. 6 yaşında İstanbul’a gelen 
Doğan, kasaplık mesleğine de 14 
yaşında başlamasıyla önemli atılımları 
gerçekleştiriyor.  Toplumumuzdan 
gelen bir gelenek neticesinde 
kadınlarımızın kasaplıktan anladığını 
köy toplumunda hayvanların murdar 
olmaması için bu şekilde kendilerini 
geliştirdiklerinin altını çizen Doğan, 
uzman ve profesyonel anlamda ülkemizi 
dünyada temsil eden ilk ve tek kadın 
kasabı olduğunu anlatıyor. Semrah 
Doğan: “Ülkemizde profesyonel 
anlamda bir kadın kasap maalesef 
yok. Evet, vitrinde tezgâhtar olarak 
kadınlarımızı her alanda görebiliriz. 
Bizim sektörümüzde de tezgâhtar 
olarak birçok kadınımız var. Ancak 
profesyonel olarak, Türkiye’nin kadın 
kasabı unvanını taşıyorum. Türkiye’yi 
dünyada temsil eden ilk ve tek kadın 
kasabıyım.” ifadelerini kullanıyor. 
Mesleğin bütün tekniklerini zor şartlar 
altında öğrendiğinin altını çizen Kasap 
Semrah Doğan, profesyonelliğe bu 
sayede ulaştığını aktarıyor.

“Profesyonel olmak, 
tamamen bu işin 
bütün tekniğini 
bilmekten ibarettir”

Herkesin her mesleği daha iyi 
yapabileceğini ve profesyonel 
olabilmek için teknik bilmenin çok 
önemli olduğunu açıklayan Semrah 
Doğan, tecrübenin ve sistemi iyi 
tanımanın değerli olduğunu vurguluyor. 
Kasaplığın riskli ve ağır bir meslek 
olduğunun altını çizen Doğan; 
“Profesyonel olmak tamamen bu işin 
tekniğini bilmekten ibarettir. Kasaplık 
tamamen yorucu zahmetli bir iş, bundan 

ötürü tekniklerini bilerek hareket 
etmek zorundasınız.” diye konuşuyor.  
Mesleğini okul öncesi ve okul sonrası 
izin kullanmadan ilerletmiş bir kasap 
olduğunu anlatan Semrah Doğan, bu iş 
erkek işi diyen bireylerden dolayı aşırı 
zorlandığını belirtiyor.

“Bir kadın olarak 
adımı bütün dünyaya 
duyuracağım derdim”

Geçmişte ki hayallerinden bahseden 
Doğan, hayalleriyle sürekli alay 
edildiğini anlatıyor. Semrah Doğan: 
“Geçmişte bir kadın olarak adımı 
bütün dünyaya duyuracağım derdim. 
Benimle alay ederlerdi. Tabi bunların 
hepsi geçmişte kaldı.” diyor. Mesleğinin 
zorluklarından bahseden Doğan: “Şöyle 
bakıldığında, et çekiyor, et kesiyor 
deniliyor. Ancak bu meslek soğuk bir 
meslek, sürekli sıfırın altında dolaplarda 
çalışıyorsunuz. Hastalık konusunda 
sürekli hastalanıyorsun. Normalde 
erkeklerin bile tahammül edemeyeceği 
bir meslek. Buna rağmen soğuk 
dolaplarda kilolarca eti taşıyorsunuz. 
Fiziken insanı zedeleyen bir meslek. 
Psikolojik olarak hayvanı tanımak, 
iyi eti bilmek zorundasın. Bunlarda 
zamanla oturan taşlar olarak karşımıza 
çıkıyor.” diye konuşuyor.

“Kasaplık mesleğinin 
sanat ve zanaatkâr 
mesleği olduğunu 
düşünüyorum” 

Kasaplık mesleğinin kesmekten ve 
kanla uğraşmaktan ziyade sanat işi 
olduğunu söyleyen Kasap Semrah 
Doğan: “Ben bu işin kanla bıçakla 
sergileme yapıldığını değil, tam 
aksine bu mesleğin zanaatkâr mesleği 

olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan 
mesleğime duyguda yüklüyorum.” diye 
ifade ediyor.  Et konusunun damak 
tadı ile alakalı olması hasebiyle sürekli 
aynı kalitede eti müşterilere vermek 
zorunda olduğunu vurgulayan Doğan, 
hata payının mesleklerinde olmadığının 
altının çiziyor. Meslek anlamında en 
büyük kazancının meslek ahlakı ile 
alakalı olduğunu belirten Kasap Semrah 
Doğan: “Bu mesleği icra ederken 
hiçbir şekilde yalan söylemedim. 
Sürekli dürüst davranmaya çalıştım. Bu 
meslekte referans çok önemli bir durum. 
Şu an İstanbul’da çalışıyor olabilirim. 
Ancak bir kasap diğer illerde de çok 
rahat deşifre olabilir. Son günlerde 
sosyal meydanında gelişmesiyle çok 
rahat bulunabiliyorsunuz.” şeklinde 
konuşuyor.

“Memleketime hizmet 
etmek istedim”

Çocuk gelişimine önem verdiğinin 
altını çizen Semrah Doğan, memlekete 
hizmetin eğitim ile başlayacağını 
söylüyor. Kadın Kasap Semrah Doğan 
sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Sosyal 
somluluğun bilincinde olan bir insanım. 
Özellikle eğitim açısından çok hassas 
biriyimdir. Çocukların eğitimine önem 
veriyorum. Hep şunu söylemişimdir 
‘Ağaç yaş iken eğilir.’ Çocukken bir 
insanın alacağı eğitim ömür boyu 
onunla gideceğini bildiğim için 
Memleketime hizmet etmek istedim. 
Şu anda Ardahan’nın ilk eğitim vakfı 
olan Arev’in yönetim kurulu üyeliğini 
üstendim. Ve memleketime oradaki 
çocuklara hizmet edebilmek için robotik 
kodlama sınıfı açtık. İmkân verildiğinde 
çocuklarımızın neler başarabileceğini 
bu sayede gördük. Şu an birçok başarıya 
imza attılar. Çin’de düzenlenen bir 
organizasyonda ülkemizde temsil ettiler. 
Bu da gurur kaynağımdır.”

Çıraklıktan Ustalığa Bir Yolculuk; 
Kadın Kasap Semrah Doğan

İstanbul’da yaşayan Semrah Doğan on dört yaşından beri hayran olduğu 
mesleği yapıyor. Doğan, çocuk yaşlarda hayranlıkla başlayan meslek 

serüvenini Türkiye şartlarında ilk kadın kasap olduğunu söylemesiyle 
dikkatleri üzerine çekiyor. Yirmi yıldır çıraklıktan yetişme Türkiye’nin uzman 

kadın kasabı unvanını taşıdığını belirten Semrah Doğan, amacının ülkemizi 
dünyada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ediyor. Haber: Ali ÜNLÜ
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Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazife Oya Levendoğlu 
Öner ile ‘Popüler Kültür ve Sanat İlişkisini’ konuştuk. 
Öner: “ Sanatın popüleriteden uzaklaşması için eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi ve topyekûn bir kalkınmayla 
olacak bir gelişimin olması gerektiğini aktardı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazife Oya 
Levendoğlu Öner, yaklaşık yirmi yıldır üniversite 
bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Çalışma 
alanı olarak Osmanlı Musikisini seçen Öner, sanat 
eserlerinin ayrıştırmadan ziyade birleştirici özellik 
taşıması gerektiğini söylüyor. Sanat eserlerinin 
popüleriteden uzaklaşması için eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi ve toplu bir hareket kalkınmasıyla olacak 
gelişim ile sağlanabileceğini aktaran Nazife Oya 
Levendoğlu Öner; “ Popüler kültürün sanat üzerindeki 
etkisinin yok olması için farkında olunması gerekiyor. 
Dolayısıyla bu ancak eğitim seviyesinin artırılması ve 
topyekûn bir gelişim ile politikaların birleştirilmesiyle 
gerçekleşebilecek bir durum.” şeklinde ifade etti. 
Popüler âlemin ürettiği sanat ürünlerinin toplumu 
değer ve kültüründen uzak bir noktaya yönlendirdiğini 
belirten Prof. Dr. Öner, sanat ürünlerinin birleştirici 
özellik taşıyarak birliğe hizmet etmesi gerektiğini 
aktarıyor.
“Sanatsal üretimlerimizi yine birliğe hizmet edecek 
şekilde topluma sunmalıyız. Sanat eserlerinin 
toplum dinamiklerinde birleştirici özellik taşıdığına 
vurgu yapan Öner, Anadolu büyük coğrafyasının 

birikimleriyle yüklü bir değer olduğunu anlatıyor. 
Nazife Oya Levendoğlu Öner, sözlerine şöyle devam 
ediyor; “ Üretilecek sanatsal politikalar ile toplumu 
yukarıya çekmek gerekiyor. Popüler âleme baktığımız 
zaman toplumu yukarıya çekecek faaliyetler ile 
karşılaşmadığımız gibi şiddeti, cinsiyeti vurgulayan, 
ayrıştıran, güzele sevk etmeyen üretimleri ve 
sanat ürünlerinin de önde olduğunu görüyoruz. Bu 
şekilde varılacak yer değerlerimizi yitirmektir. Var 
olan değerleri kullanmak yerine sürekli değersiz 
üretimler ile yol alıyoruz ve değersizleşmeye doğru 
gidiyoruz. Hâlbuki yapacağımız şey kendi manevi 
değerlerimizden bu toprakların, bu coğrafyanın 
birikiminde faydalanmak. Onları yeniden hatırlamak, 
sanat faaliyetleriyle onları yeniden hatırlatmak 
gerekiyor.” Levendoğlu Öner; “Biriktirdiğimiz sanatsal 
üretimlerimizi yine birliğe hizmet edecek şekilde 
topluma sunmalıyız.” Sanatın bir ruhu olduğunu ve 
sanatla her uğraşan kişinin sanatçı olamayacağının 
altını çizen Levendoğlu Öner, toplumun sanat ve 
sanatçı kavramlarını yanlış anımsadığını vurguluyor. 

“Toplum kolay tüketilebilen şeyleri üretenlere sanatçı 
diyor”

Yıkıcı ideolojilerin yok olmasında sanatın bizlere 
fayda sağlayacağını söyleyen Öner, Sanat ve sanatçı 
kavramlarının iyi açıklanması gerektiğini aktarıyor. 
Sanatsal faaliyetler ile uğraşan bireylerin sanatçı 
olamayacağını anlatan Levendoğlu Öner; “ Bu iki 
kavramın iyi tanımlanması gerekiyor. Eğer sanat ve 
sanatçı kavramları iyi tanımlanmazsa günümüzde 
olduğu gibi kolay tüketilebilen şeyleri üretenlere 
sanatçı tanımlamasını yaparız. Dolayısıyla toplum 
kolay tüketilebilen şeyleri üretenlere, en tehlikelisi 
eğlendiren kişilere sanatçı diyor.” ifadelerini 
kullanıyor. Yıkıcı ideolojilerin bertaraf edilmesi 
için sanatın kullanılmasında en güzel örneği olarak 
Osmanlı sanatını gösteren Öner, Osmanlı Türk 
musikisine bakıldığında ortak kültürel renkleri 
içerisinde barındırdığını söylüyor.

“Dünya medeniyetlerinin ortak mirası olan bir müziğe 
sahibiz.”

Osmanlı musikisinin çok yönlü bir kültüre bağlı 
olduğunu vurgulayan Öner, diğer sanat faaliyetlerine 

örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtiyor. Osmanlı 
musikisinde günümüze miras kalan bir müzik 
kültürüne sahip olduğumuzu açıklayan Prof. Dr. Nazife 
Oya Levendoğlu Öner sözlerini şöyle sürdürüyor; “ 
Dünya medeniyetlerinin ortak mirası olan bir müziğe 
sahibiz. Bu müziği birliğin en güzel yansıması olarak 
değerlendiriyorum. Ancak tabi ki şunu göz ardı 
etmememiz lazım. Osmanlı Padişahlarının sanata 
verdiği değer ve kendilerinin de bizzat sanatçı olmaları 
bu değerin oluşmasında önemli bir atılımdır. Daha 
öncesinde Semerkant, İran merkezli sanat anlayışının 
İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte Osmanlının yeni 
yapılanma sürecinde sanatı himayesi altına alarak, 
ödüllendirmeler yaparak ve bu sayede merkeziyetçi 
bir yaklaşım ile sanatın merkezi biziz imajı da 
doğmuş oluyor.” sözlerine değinerek özellikle o 
dönemde sanat eserlerinin padişahlara ithaf edildiği 
bilgisini aktarıyor. Öner; “Edvar dediğimiz kaynaklar, 
kuram kitapları, makam terkipleri padişahlara ithaf 
ediliyor. Sanatın nerelere geldiğini ve toplumu 
nasıl dönüştürebildiğinin en büyük örneğini burada 
görmüş oluyoruz. Kendi alanımla alakalı olarak orada 
müziğe yüklenen anlamlara baktığımız zaman kâinatı, 
evreni, yaratıcıyı anlamanın da yolu olarak tasavvufi 
geleneğin içerisinde yer alıyor. Şu an kaybettiğimiz 
hiç hatırlamadığımız bir konumda medeniyetimizin 
içerisinde müzik. Şu anda bambaşka bir noktadayız. 
Ne müziğe manevi gözlükle bakılabiliyor, ne de 
sanata.” açıklamalarından bulundu.

 “Sanat eleştiri içinde güzel bir aracıdır”  
Toplumdaki eleştiri dilinin çok ağır olduğunu ve 
sürekli şiddet eğilimiyle ayrılığa götüren bir dile 
sahip olduğumuzu açıklayan Öner, sanat ile ince 
eleştiriler yapılabildiğini altını çiziyor. Öner sözlerini 
şöyle sonlandırıyor; “ Bizim önemli sıkıntılarımızdan 
biri sorunlarımızı hep şiddet yüklü bir dil ile ifade 
etmemiz. Doğru eleştirmeyi bilmeyiz hep kavga 
ederiz. Dilimiz hep şiddet dilidir. Hep ayrılığa götürür 
bizi. Ama işte sanat, eleştiri içinde güzel bir aracıdır. 
İncelikle eleştirirsiniz. Sanatçı eleştirir, eleştirmelidir 
de zaten. Estetikle eleştirir, zekâ ile eleştirir, kırmadan 
naif dokunuşlar ile eleştirir. İşte o zaman karşımızdaki 
eleştirdiğimiz kişiyi kırmayız. Bu sayede karşımızdaki 
birey hem durumu çok iyi anlar hem de şiddete 
başvuramaz. Çünkü karşıdan gelen şey şiddet değildir. 
Nazik bir eserdir.”


