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TOPLULUK BAŞKANINDAN…
 
2019-2020 eğ�t�m ve öğret�m yılı başında Başkanı olduğum Meden�yet B�lg�
Topluluğu'nun, d�j�tal ortamda hazırlamış olduğumuz e-bülten�n�n saygıdeğer
hocalarım ve sevg�l� arkadaşlarım tarafından key�fle okunmasını temenn�
ederek sözüme başlamak �st�yorum. 
 
İç�nde bulunduğumuz pandem� sürec� neden� �le evler�m�ze kapandığımız şu
günlerde, yüz yüze platformlarda buluştuğumuz günler�n özlem�n�
çekmektey�z. Topluluk olarak, sekteye uğrayan projeler�m�z ve planlayıp da
gerçekleşt�rme �mkânı bulamadığımız etk�nl�kler�m�z �ç�n de ayrıca
üzülmektey�z. D�ler�z k� bu sıkıntılı süreç b�r an önce n�hayete erer ve b�zler y�ne
bulunmaktan key�f aldığımız ortamlarda yan yana olma fırsatını
yakalayab�l�r�z..
 
Bundan öncek� süreçte ne yazık k� düzenl� olarak çıkaramadığımız e-bülten�m�z�
bundan sonrak� süreçlerde düzenl� olarak yayınlamak n�yet�ndey�z. Bu hususta
destekler�n� b�zden es�rgemeyen danışmanımız Dr. Öğr. Üyes� Ekrem Tak
Hocamıza, �çer�k konusunda b�ze f�k�r veren Dr. Öğr. Üyes� D�dar Bayır
Hocamıza, ed�törlüğümüzü üstlenen sevg�l� arkadaşım Yağmur Torun’a ve
bülten�m�z� yazıları �le zeng�nleşt�ren sevg�l� arkadaşlarıma teşekkür ed�yorum.
 
El�f Cansu BOZ
Meden�yet B�lg� Topluluğu Başkanı



Biz Kimiz?

Meden�yet B�lg� Topluluğu, İMÜ B�lg� ve Belge Yönet�m� Bölümü çatısı altında,
bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyes� Ekrem Tak danışmanlığında, Bölüm
öğrenc�ler�m�zden Melek Kılıç başkanlığında, 2017 yılında kurulmuştur.
 
Topluluk Yönet�m Kurulumuz 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 4 Üyeden
oluşmaktadır. 6 k�ş�den oluşan b�r Denetleme Kurulumuz ve �k� k�ş�den oluşan
Muhas�p öğrenc� arkadaşlarımız da Topluluğumuza destek vermekted�rler.
 
Amacımız, B�lg� ve Belge Yönet�m� bölüm öğrenc�ler�n�n mezun olduklarında
görev alacakları potans�yel �st�hdam sahalarını öğrenc�l�k yıllarında
tanımalarını sağlamak adına uygulamalı kurum z�yaretler� planlamak,
kütüphane, arş�v, müze ve b�lg� merkezler� �le �lg�l�, alanında uzman olan k�ş�ler�
davet ederek sem�nerler düzenlemek; Kütüphane Haftası'nda alanımızdak�
d�ğer b�l�msel ve sosyal etk�nl�klere katılarak b�l�nçlenmek ve tecrübe ed�nmeye
çalışmaktır. 

 

Meden�yet B�lg�
Topluluğu a�les�,

meslek�
etk�nl�kler�n

düzenlenmes�nde
akt�f rol

almaktadır.



D�ğer BBYB Topluluklarımız

Ankara Üniversitesi

Bilgi-Sizsiniz Öğrenci

Topluluğu

İstanbul

Üniversitesi

BBYON

Topluluğu

Hacettepe

Üniversitesi 

Bilgi Topluluğu

Marmara

Üniversitesi

Bilgi Yönetimi

Kulübü

Atatürk

Üniversitesi 

Bilgi kulübü

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi

Bilgi Topluluğu

Kastamonu

Üniversitesi 

Bilgi Topluluğu

Çankırı Karatekin

 Üniversitesi 

Yaşam Boyu

Öğrenme Topluluğu

Osmaniye

Üniversitesi

OKÜ Bilgi Topluluğu

TKD Kampüs

İstanbul 

İstanbul Medeniyet

Üniversitesi

Bilişim ve Enformasyon

Kulübü

 



 

İMÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Öğret�m Üyeler�m�z

 

 
 

Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. B�lg�n AYDIN 

 

Bölüm Başk. Yard.
Dr. Öğr. Üyes� Ekrem TAK 

 

Doç. Dr. Alpaslan Hamd�
KUZUCUOĞLU 

 

Dr. Öğr. Üyes� D�dar BAYIR
 

Dr. Öğr. Üyes� Akram NEJABATİ
 

Arş. Gör. Büşra AKTAŞ KÜTÜKÇÜ
 



Dr. Öğr. Üyes� Esma Fatıma
BİLGİN TAŞDEMİR

 

Dr. Öğr. Üyes� Kenan YILDIZ
 

Arş. Gör. Esra MUHACİR
 

Arş. Gör. N�sa ÖKTEM
 

İMÜ B�lg� ve Belge Yönet�m� Bölümü'ne
 Yen� Katılan Öğret�m Üyeler�m�z



1 8 - 1 9  E Y L Ü L  2 0 1 9

İMÜ BBYB
İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNİ GEZİYOR!

 

 

 

GEZİ PROGRAMI

Beyazıt Devlet Kütüphanes� Z�yaret�

Sahaflar Çarşısını Tanımak

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanes� Z�yaret�

IRCICA Kütüphanes� Z�yaret�

Ahmet Hamd� Tanpınar Edeb�yat Müze Kütüphanes� Z�yaret�

Prof. Dr. Fuat Sezg�n ve Dr. Ursula Sezg�n B�l�mler Tar�h�

Kütüphanes� Z�yaret�

1.

2.

3.

4.

5.

6.



İMÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm
hocaları ve Medeniyet Bilgi Topluluğu
ailesi  olarak, her eğitim öğretim yılı

başlangıcında oryantasyon programı
kapsamında  yapılan geleneksel

kütüphane ziyaretleri ile Bölümümüze
yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızla

kaynaşmayı amaçlamaktayız.

Hocalarımızın rehberl�ğ�nde
gerçekleşt�rd�ğ�m�z kütüphane

turlarında, ver�len molalarda
hocalarımız �le sosyal ve meslek�

alanda sohbet etme �mkânı da
bulab�lmektey�z.

Yapılan z�yaretler sayes�nde, B�lg�
ve Belge Yönet�m� Bölümü

öğrenc�ler� olarak olası �st�hdam
sahalarımız hakkında b�lg�

ed�nd�ğ�m�z g�b� alanında uzman
k�ş�lerle de tanışma �mkânına

sah�p olmaktayız.



ÇAY SİMİT ETKİNLİĞİ
2 2  K A S I M  2 0 1 9

İ M Ü  B B Y B ' y e  Y e n i  G e l e n
A r k a d a ş l a r ı m ı z  i l e  T a n ı ş m a  

22 Kasım 2019
tar�h�nde

gerçekleşt�rd�ğ�m�z
 ‘Çay S�m�t’ etk�nl�ğ�

sabah 10.00’da
Kadıköy İstanbul

K�tapçısı'nda
başladı. 

 
Bu sam�m� etk�nl�kte
aramıza  yen� katılan

arkadaşlarımızla
kaynaşma �mkânı
bulduğumuz g�b�

sınav stres�m�z� de
atmış olduk. 



Etk�nl�kte, çay ve s�m�t eşl�ğ�nde sohbetler

ed�ld�, şarkılar söylend� ve en öneml�s� de

Bölümümüze yen� gelen arkadaşlarımıza

ün�vers�tem�z,  gelecektek� mesleğ�m�z ve

Bölümümüzün �st�hdam alanları hakkında

tanıtıcı b�lg�ler ver�ld�.

Meden�yet B�lg�
Topluluğu a�les�
olarak her
eğ�t�m-öğret�m
dönem�
başlangıcında
çeş�tl� konseptler
�le b�r�nc� sınıf
arkadaşlarımıza
Bölümümüz
hakkında b�lg�
vermeye devam
ed�yoruz.

Etk�nl�ğe katılan öğrenc�ler, yanlarında b�rer k�tap

get�rd� ve k�tap okuma etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�.



Etk�nl�ğe
katılanlar �le
b�rl�kte Moda
sah�l� boyunca
yürüyüş yapıldı ve
k�tap okuma
molası ver�lerek
karşılıklı
k�tap öner�ler�nde
bulunuldu.





Haz�ne-� Evrak'ın 173. Kuruluş Yıl Dönümü ve XIV.
Arş�vc�l�k Günü etk�nl�ğ� kapsamında, Türk Arş�vc�ler
Derneğ�, İMÜ Meden�yet B�lg� Topluluğu, Marmara
Ün�vers�tes� B�lg� Yönet�m� Kulübü ve İstanbul
Ün�vers�tes� B�lg� ve Belge Yönet�c�ler� Topluluğu �ş
b�rl�ğ� �le ''Kuvve-� Hafızadan Yapay Zekaya: D�j�tal
Gelecekte Arş�vler ve Arş�vc�ler'' temalı etk�nl�k 28
Kasım 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. 
 
Meden�yet B�lg� Topluluğu a�les� olarak bu öneml�
etk�nl�k �ç�n standımızda yerler�m�z� aldık. Etk�nl�k
önces�nde yapmış olduğumuz el emeğ� k�tap
ayraçlarımız katılımcılar tarafından yoğun �lg�
gördü. 
 
Etk�nl�k kapsamında Meden�yet B�lg� Topluluğu
Başkanı El�f Cansu Boz, Topluluğumuzu tems�len
konuşmasını gerçekleşt�rd�. 





SANAL GERÇEKLİK 
ATÖLYESİ

İMÜ Bilişim ve Enformasyon

Öğrenci Topluluğu, İMÜ

Medeniyet Bilgi Topluluğu

ve Marmara Üniversitesi

Genç İnovatif Sağlıkçılar

Kulübü iş birliğiyle 1 Aralık

2019 tarihinde MÜ

hocalarından Dr. Öğr. Üyesi

NURAN AKYURT tarafından

“Sağlıkta Sanal Gerçeklik

Uygulamaları” başlıklı

atölye gerçekleştirildi.



DİYARBAKIR PROJESİ
 

 

 

P r o j e m � z �  h a y a t a  g e ç � r m e k  � ç � n
D � y a r b a k ı r ' a  y o l a  ç ı k a c a ğ ı m ı z  t a r � h l e r d e ,

n e  y a z ı k  k �  d ü n y a y ı  e t k � s �  a l t ı n a  a l a n
C o v � d - 1 9  s a l g ı n ı  n e d e n �  � l e  e v l e r � m � z e

k a p a n m a k  d u r u m u n d a  k a l d ı k  v e  p r o j e m � z �
s a ğ l ı k l ı  g ü n l e r d e  g e r ç e k l e ş t � r m e k  ü z e r e

ş � m d � l � k  e r t e l e d � k .

Bu yılk� sosyal sorumluluk projes�
kapsamında hayal�m�z, D�yarbakır'ın
Kulp �lçes�, Bayır İlköğret�m
Okulu'na kütüphane kurmaktı. 
 
Projem�z kapsamında hocalarımız
başta olmak üzere, bölüm
arkadaşlarımızla b�rl�kte büyük b�r
özver� �le bel�rlenen �ht�yaç
l�stes�ndek� materyaller�  tem�n
etmeye çalıştık.



KERMES
 

3  M A R T  2 0 2 0

D�yarbakır Projem�ze madd� destek sağlamak amacıyla
organ�ze ett�ğ�m�z kermes�m�ze, yoğun katılım oldu.

Meden�yet B�lg� Topluluğu a�les� olarak el emeğ� gıdalarımızı,
ün�vers�tem�zde uygun f�yatlar karşılığında sunduk ve bu

sayede projem�z �ç�n madd� kazanç sağladık. 
Emeğ� geçenlere sevg�ler�m�z �le...



 

T A K SİM  R O T A S Y O N U
G I D A  D AĞ I T I M I

 
 

"Çorbada Tuzun Olsun" Derneğ�,

sokakta yaşayan �nsanlar hakkında

farkındalık oluşturmak, onların

temel �ht�yaçlarını sağlayıp topluma

ger� kazanımlarını sağlamak üzere

kurulmuş b�r Dernekt�r. Meden�yet

B�lg� Topluluğu olarak b�z de bu

amaçla Dernek �le �ş b�rl�ğ�ne

g�derek �k� farklı rotasyonda gıda

dağıtımı yaptık.

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ İLE GIDA
DAĞITIMI YAPTIK

 

1 1  M A R T  2 0 2 0



56. KÜTÜPHANE HAFTASI:
 
 

 

 
 

 

Şehir Kültürü ve Kütüphaneler

30 MART-5 NİSAN 2020

"Şeh�r Kültürü ve Kütüphaneler" teması �le büyük b�r coşku �le
kutlanması planlanan 56. Kütüphane Haftası, bu sene ne
yazık k� dünyayı etk�s� altına alan COVİD-19 salgını neden� �le
çevr�m�ç� platformlarda kutlandı.
 
TC. Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğü başta olmak üzere meslek�
dernekler�m�z�n de katılımı �le ''#evdekal'', ''#k�taplakal'',
''#kütüphanedey�m'', ''#kütüphanedey�z'' g�b� et�ketler �le sosyal
medyada farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve sağlığımız �ç�n
evler�m�ze kapanmak durumunda kaldığımız bu süreçte,
çeş�tl� meydan okumalar (sosyal medya üzer�nden) �le hem
k�tap okumuş hem de k�tap okumayı teşv�k etm�ş olduk.



 

B�zler �se 56. Kütüphane Haftası �ç�n planladığımız
etk�nl�kler�, gerçekleşt�remem�ş olmanın üzüntüsünü
yaşadık . 
İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Meden�yet B�lg�
Topluluğu, İstanbul Ün�vers�tes� BBYON Topluluğu,
Marmara Ün�vers�tes� B�lg� Yönet�m� Kulübü ve TKD
Kampüs İstanbul �ş b�rl�ğ� �le Kütüphane Haftası �ç�n
hazırlamış olduğumuz v�deoları, Topluluk sosyal
medya hesaplarından paylaşarak ses�m�z� b�r nebze
de olsa duyurmaya çalıştık.

Abdurrah�m Aladağ
Marmara Ün�vers�tes� B�lg�
Yönet�m� Kulübü Başkanı

Doğukan Özyolu
TKD Kampüs Başkanı

Alaatt�n Horoz 
İstanbul Ün�vers�tes� BBYON

Topluluğu Kulüp Başkanı

El�f Cansu Boz
İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes�

Meden�yet B�lg� Topluluğu
Kulüp Başkanı



 

Bu sene Hacettepe Ün�vers�tes� B�lg� ve Belge

Yönet�m� Bölümü'nün ev sah�pl�ğ�n� üstlend�ğ� 4.

B�lg� ve Belge Yönet�m� Öğrenc� Kongres�, Cov�d-19

salgını neden�yle çevr�m�ç� ortamda düzenlenen b�r

d�ğer etk�nl�k oldu. Çevr�m�ç� platformda b�ld�r� ve

poster sunumlarını yapan öğrenc�ler arasından

poster sunumunda b�r�nc�l�k Bölümümüzün üçüncü

sınıf öğrenc�s� Şükran Yıldız'ın oldu. ''Çocuk

Kütüphaneler� �ç�n B�r Etk�nl�k Öner�s�: Seç –

Oku"  başlıklı  poster sunumu, en �y� poster seç�len

Şükran arkadaşımızı tebr�k ed�yor, başarılarının

devamını d�l�yoruz.

 

1 6  NİSAN  2020

4. BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 
 
ÖĞRENCİ KONGRESİ
16-18 Nisan 2020, Hacettepe Üniversitesi, Ankara



 

Katılımcıların Youtube üzer�nden canlı olarak �zleyeb�ld�ğ� Kongre'de, 24
b�ld�r�, 6 poster sunumu arasından 2 poster ve  3 b�ld�r� Bölümümüz  öğrenc�ler�
tarafından sunuldu. Kongren�n çevr�m�ç� sunumlarını �zlemek �ç�n tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=uxvlDMMwNfI


ÜNAK SEMİNERLERİ 2020: 
Gençl�ğ�n Onl�ne Sınavı

Ses�m Gel�yor mu?
 

1 9  M A Y I S  2 0 2 0

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı'nda ÜNAK Derneğ�
tarafından çevr�m�ç� olarak düzenlenen "Gençl�ğ�n Onl�ne Sınavı: Ses�m Gel�yor
mu?"başlıklı sem�nerde söz, b�z gençlere bırakıldı.
 
Cov�d-19 pandem� sürec�nde, öğrenc�ler�n yaşadıkları deney�mler �le  uzaktan
devam eden eğ�t�m sonucu alınan çevr�m�ç� dersler�n ve sınavların olumlu ve
olumsuz yönler�n�n paylaşıldığı Sem�nerde, ülkem�zde  B�lg� ve Belge Yönet�m�
alanında eğ�t�m veren ün�vers�teler�n topluluk ve kulüp başkanları �le TKD
Kampüs İstanbul Başkanı konuşmacı olarak yer aldı. Böylece öğrenc�
arkadaşlarımız süreç hakkında f�k�rler�n� paylaşma �mkânı bularak ses�m�z
oldular.
 
İMÜ Meden�yet B�lg� Topluluğu Başkanı El�f Cansu Boz da Bölümümüzü
tems�len konuşmasını gerçekleşt�rd�. D�ler�z k� en kısa zamanda �ç�nde
bulunduğumuz pandem� sürec� n�hayete erer ve etk�nl�kler�m�z� yen�den yüz
yüze platformlarda gerçekleşt�rme �mkânı bulab�l�r�z. 
Sem�ner�n çevr�m�ç�  toplantı v�deosunu �zlemek �ç�n tıklayınız.
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohvDnp5wUEA


Eylül 2019 tar�h�nden �t�baren Bölümümüz, Kütüphanec�l�k ve
Arş�vc�l�k Anab�l�m Dalları  hal�nde yen�den yapılandırılmıştır.
Prof. Dr. B�lg�n Aydın Hocamız hem Bölüm Başkanlığı hem de
Arş�v Anab�l�m Dalı Başkanlığı görevler�n� b�rl�kte yürütürken;
Dr. Öğr. Üyes� D�dar Bayır Kütüphanec�l�k Anab�l�m Dalı Başkanı
olarak atanmıştır.

Bölümümüz, Kütüphanec�l�k ve
Arş�vc�l�k Anab�l�m Dalları  Hal�nde

Yen�den Yapılandırıldı



ÜNAK 2019 SEMPOZYUMU
3 - 4  E K İ M

Ün�vers�te ve Araştırma Kütüphanec�ler� Derneğ� (ÜNAK) tarafından 3-4 Ek�m
2019 tar�hler� arasında Ankara TED Ün�vers�tes� Ayşe Ilıcak Kütüphanes�'nde
düzenlenen ÜNAK 2019 “Kütüphaneler�m�z�n Geleceğ�: İş B�rl�ğ�” temalı
Sempozyum'a �lk defa B�lg� ve Belge Yönet�m� öğrenc�ler� olarak poster
yarışmasına üç öğrenc� arkadaşımızla katılım sağladık. 
 
Sempozyum katılımcıları tarafından yapılan oylama sonucu "Kütüphaneler
Youtube'da Buluşuyor'' başlıklı poster� �le 3.sınıf öğrenc�ler�nden Melek Kılıç 1.
olurken , üçüncülüğü ''TKD Kampüs İstanbul: Benl�kten B�rl�k'e '' başlığıyla 2. sınıf
öğrenc�ler�nden Yağmur Torun ve beş�nc�l�ğ� ''B�lg� ve Belge Yönet�c�ler� Ortak B�r
Platformda Buluşuyor" başlığı �le 1.sınıf öğrenc�ler�nden S�nem Azâde almaya hak
kazandı. İlk üçe g�ren posterler https://unak2019.unak.org.tr/ adres�nde de
yayımlandı.
 
Etk�nl�k koord�natörü hocamız Dr. Öğr. Üyes� D�dar Bayır'a teşekkür ed�yor ve
arkadaşlarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz.
 

https://unak2019.unak.org.tr/
https://unak2019.unak.org.tr/


An interview

with Jonathan

Hames, the

world's most

innovative

person.

ÜNAK 2019 poster
yarışmasında 1. olan 

Melek Kılıç
konuşmasını

gerçekleşt�r�rken.

Etk�nl�k koord�natörü
Dr. Öğr. Üyes� D�dar

Bayır Hocamız ve poster
yarışmasına katılım
sağlayan İMÜ BBYB

öğrenc�ler� yolculuk �ç�n
Pend�k Tren Garı'nda. 

Öğrenc� arkadaşlarımız,
ÜNAK 2019 Poster

Yarışmasına hazırlanma
süreç ve deney�mler�n�

bölüm hocalarımızla ve
d�ğer BBYB öğrenc�ler�yle

de paylaştı.



2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri

Sempozyumu
 

 
Bölümümüz hocaları ve öğrencileri 16-19

Ekim tarihlerinde düzenlenen 2 .

Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri
Sempozyumu ’na katılmışlardır .



KYGM BİLGİ OKURYAZARLIĞI
ÇALIŞTAYI

KIRŞEHİR
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Bölümümüz hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün
davetlisi olarak 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında

Kırşehir’de düzenlenen Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı’na
katılmıştır.

Çalıştay’daKütüphane Kullanımı ve Kütüphaneler,
Kaynak Türleri, Bilgi Arama,Haber Okuryazarlığı
veBilginin İletilmesi Sürecinde Yasal/Etik Konular

başlıkları altında Bilgi okuryazarlığı konusunun çeşitli
yönleri tartışılmıştır.



TÜRK KÜTÜPHANECİLER
DERNEĞİ (TKD) 70. YIL

KUTLAMASI VE SLOGAN
YARIŞMASI
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Türk Kütüphanec�ler Derneğ�’n�n kuruluşunun 70. yılı kutlama etk�nl�kler�
kapsamında BBY Öğrenc�ler� arasında düzenlenen slogan yarışmasını;

Bölümümüzün 3. sınıf öğrenc�s� M�hr�ban Altunkaynak “K�mses�zleşmemek
İç�n En Güzel Çözümdür: TKD” sloganı �le kazandı. Arkadaşımız ödülünü

etk�nl�k kapsamında 15 Kasım 2019 tar�h�nde Ankara’da düzenlenen
toplantıda TKD Genel Başkanı Al� Fuat Kartal’ın el�nden aldı.





 

11 Aralık 2019 tar�h�nde Beyazıt Devlet Kütüphanes�
Emekl� Müdürü Sn. Ayten Şan, İSAM Kütüphane ve
Dokümantasyon Müdürü Sn. Mustafa B�rol Ülker ve Koç
Ün�vers�tes� Kütüphane D�rektörü Sn. Tuba Akbaytürk
Çanak’ın konuşmacı olarak katıldıkları B�lg� Merkezler�
Yönet�m� Panel� yapıldı.

Meslek� b�lg�ler�n� b�zlerle paylaşan değerl� panel�stlere
ev sah�pl�ğ� yaptığımız bugünde, öğrenc�ler�n
sorularıyla panele �lg� göstermes�, �nterakt�f ve key�fl�
b�r ortam sağlamış oldu.Panel�n sonunda Bölüm
Başkanımız Prof. Dr. B�lg�n Aydın tarafından adlarına
ağaç bağışı yapılan TEMA Vakfı’nın sert�f�kaları
panel�stler�m�ze takd�m ed�ld�.



Bartın Ün�vers�tes� BBYB Hocalarının
Bölümümüzü Z�yaret�

 

 2020-2021 eğitim öğretim yılında
eğitime başlayacak olan Bartın
Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Burcu Umut Zan, Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Altay, Dr. Öğr. Üyesi Huriye
Çolaklar ve Arş. Gör. Nuri Taşkın
Bölümümüzü ziyaret ederek
hocalarımızla karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunmuşlardır.

 

Unconscious thoughts
can sometimes bring to
the fore ideas one might

easily dismiss as
unrealistic.



 
 

20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılış
törenine Bölümümüzü temsilen hocalarımızdan
Dr. Öğr. Üyesi Didar Bayır katılmıştır. Dünyanın
en büyük kütüphanelerinden biri olan Millet
Kütüphanemizin tanıtım videosu için tıklayınız.

CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET
KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİ
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https://www.youtube.com/watch?v=URrdQJy_vas


STAJ SUNUMLARI
2 NİSAN 2020

4 yıllık eğ�t�m sürec�m�zde meslek� deney�m kazanmak �ç�n uygulamalı olarak arş�v ve
kütüphane olmak üzere �k� farklı türde 20 günlük  zorunlu staj eğ�t�mler� yapılmaktadır.
 
Öğrenc�ler�n stajları süres�nce ed�nd�kler� b�lg� ve tecrübeler�n� paylaşmaları, �lk defa staj
yapacak öğrenc�ler �ç�n öner�lerde bulunulması adına yüz yüze yapılması planlanan
sunumlar, ün�vers�teler�n tat�l olması sebeb� �le çevr�m�ç� olarak düzenlend�.  
 
2 N�san Perşembe günü çevr�m�ç� olarak yapılan sunumlarda İMÜ BBYB öğrenc�ler�nden
İbrah�m Semo, Mürş�de İrem Dem�r, Rümeysa Taş, Şeynur Görümlü ve Şükran Yıldız
arkadaşlarımız, stajları süres�nce ed�nd�kler� b�lg� ve tecrübeler� b�zlerle paylaştılar.
 
Staj deney�mler�n� paylaşan arkadaşlarımıza teşekkür eder�z.
 
 



SİZDEN 

GELENLER 

İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes�  B�lg� ve Belge Yönet�m� Bölümü
öğrenc�ler�nden gelen yazı, f�lm veya k�tap öner�s�, ş��r, kar�katür veya
ç�z�mler�n paylaşıldığı,  ''S�zden Gelenler'' köşes�nde genç yetenekler�m�z�
keşfederken, key�fl� zaman geç�receğ�n�z� de umut ed�yoruz.
 
S�zler de ''S�zden Gelenler'' köşem�ze herhang� b�r konu sınırlaması olmaksızın
yazı, ç�z�m, öner� veya ş��rler�n�z� göndereb�l�r, bu köşede kend�n�ze yer
bulab�l�rs�n�z. 



VAZGEÇME KENDİNDEN!
Gülsüm H�lal Çamurcu

 

 
Müz�ğ�n o fısıltısını d�nled�n m�? Del�ces�ne dans ett�n m� sokaklarda? B�r�n�n el�n� tutarken korkusuzca
bakındın mı etrafa? En son ne zaman sen oldun mesela? Kend�m�zden kaçmaya o kadar alıştık k� arkamızda
bıraktığımızın aslında kend�m�z olduğunu, ruhumuzun büyük b�r bölümü olduğunun farkına varamaz
olduk. Robotlaşmış bedenlerde, robotlaşmış gülüşler�n ardına sığınırken, geç�p g�den yanımızı göremez
hale geld�k. Kend�m�z�, ruhumuzu, kanayan yer�m�z� b�r kuyunun �çer�s�nde hapsetm�ş ve kapağını sıkıca
kapatmıştık. Kuyunun �çer�s�nde ruhumuz b�r gün kapağın açılacağını ve özgürlüğe kavuşacağını düşünse de
b�zler ruhumuzun o kuyuya a�t olduğunu �nanmış, ruhsuz bedenler hal�ne geld�k çoktan.  En son özgürce
hata yaptığımız, yapılan hatalara güldüğümüz zamanlar b�zlerden b�r b�r ayrılmaya başlasa da sıkıca
yakalamalıyız o zamanları. Usulca ruhumuzu k�l�tl� kuyuların ardından çıkarmalıyız. Sevmel�y�z kend�m�z�...
Çevrem�z�... Belk� de b�r taşı. Yen�den hayal etmen�n perdes�n� aralamalıyız. Sess�zce b�z� bekleyen
özgürlüğümüzü kucaklamalıyız. Sonuçta �nsan ne kadar kend�s�n� severse ve ne kadar hayal kurarsa o kadar
özgürdür. Kusurlarını yen�den ve yen�den sevmel�s�n. Müz�ğ�n o fısıltısına kulak kabartmalı, kalabalığın
�çer�s�nde yen�den “sen” oluşunu kutlamalısın. 
 
Yüzleşmel�y�z kend�m�zle. “Ben buyum ve daha fazlası olmak �ç�n kend�mden, ruhumdan ayrılmayacağım”
demel�y�z. Söz vermel�y�z kend�m�ze. Yaptıklarımızın, yapacaklarımızın sadece kend�m�z �ç�n olacağını
fısıldamalıyız ruhumuza. Ruhumuzu mutlu etmek �ç�n başkalarının mutluluğunu kullanmayı öğrenmel�y�z
belk� de. Beden�m�zdek� son günümüzmüş g�b� günü yaşamalı ve son kezm�ş g�b� sarmalıyız kend�m�z�.
Ş�md� düşün k� sıradan b�r güne açtın yen�den gözler�n�. Geç aynanın karşısına, sev gözler�nle kend�n� ve söz
ver kend�ne. Umut etmekten korkmadığını fısılda. Sadece sen olduğun zaman düşeb�leceğ�n� ama yen�den
kalkmak �ç�n güce sah�p olduğunu fısılda kend�ne. Sen� en çok y�ne sen�n sevd�ğ�n� söyle. Ruhunu b�r daha
kuyuların d�b�nde korku �ç�nde yalnız bırakmayacağını söyle. 
 
Ve de k� “Ne yaparsam yapayım, ben yaptığım �ç�n p�şman olmayacağım. Kend�mden vazgeçmeyeceğ�m...”



Var olmadığımız her yerde mutlu olacağımıza �nanıyoruz. Kend�m�z� beraber�nde
götürdüğümüz tüm o doğa har�kası yerler aslında s�ms�yah. B�z, yalnızca kend� renk
ayarlarımız �le oynuyoruz. Bedenler�m�z�n, ruhlarımızın kollarından tutup sürükleyerek
götürdüğü tüm o yerler, önünde durup poz verd�ğ�m�z ve bell� b�r güruha ya da topluma
oradak� varlığımızı �spat ett�ğ�m�z fotoğraf manzaralarından �baret değ�ller m� yalnızca? Esas
soru �se şu k�: O deklanşöre basılıp obtüratörün açılması �le f�lm�n ışıklanması sağlandığında s�z
de orada mıydınız? B�r ya da b�rden çok fotoğrafın �ç�nde gülümsüyor olmak  kanıtlar mı k�ş�n�n
var oluşunu? Düne  da�r hatıralarımız olsun �st�yoruz ama en n�hayet�nde el�m�zde duyguları
boşaltılmış -tab�r� ca�zse yavan- görseller kalıyor. Aslında doğayı, yanında hoş vak�t
geç�rd�ğ�m�z, kaçamak, tek gecel�k �l�şk�ler; şeh�r hayatından kaçışın altın anahtarı olarak
görüyoruz. Orada olduğumuz zaman onu görmezden gel�yor ve telefonlarımızın ekranlarına
sıkıştırmayı yeğl�yoruz. Velhâsıl y�ne yaşamı ıskalıyor ve kend�ler�n� keşkelere   mahkûm
edenler�n yerler�n� alacak yen� nes�l keşkec�lere dönüşüyoruz.

 

 

UMUTSUZLUĞUN İÇİNDEKİ BEYAZ LEKE SENSİN!

Elif Cansu Boz



 
Hızlı tüket�yor, bu da yetmez g�b� bunu maddesell�kten çıkarıp b�rb�r�m�z�n üstünde dah�
deneme cüret�nde bulunuyor, h�ç farkına varmadan b�rer kobay hal�ne dönüşüyor ve bu sayede
hızla tüken�yor ama nerede duracağımızın ayarını kat�yen kest�rem�yoruz. Mutlu görünmeye
çalışan yorgun bedenler�m�z�, akşamları yatağımıza sererken b�r şeyler�n yanlış g�tt�ğ�n�n farkına
varmakta zorlanıyor, hodb�nce geç�rd�ğ�m�z b�r günün daha b�t�ş�n� kaz tüyü yataklarımızla
taçlandırıyoruz. Mutlak olan �se yalnızca azınlıkta kalan b�rkaç b�l�nc� uyanık nefer�n bunu
değ�şt�recek kararlılığı göster�p gerçek anlamda 'uyanıyor' olması yarınlara.
 
İç �çe �k� k�ş�y�z; �çten �çe olmak �sted�ğ�m�z kend�m�z ve maalesef kaçamadığımız benl�ğ�m�z.
Çoğumuz kaçar g�b� yapmayı becer�p, yen�den yakalanacağı güne post modern b�r çent�k atıyor,
azınlıkta kalanlarımız �se del�rmey� seç�yor. Kend� bedenler�m�z� kara kutulara hapsett�kten
sonra mutfağa geç�yor, mısır patlatıyor, çay deml�yor ve yayları çıkmaya yüz tutmuş esk�
kanepeler�m�zde, ruhları oyulmuş bedenler�m�z� temaşa eyl�yoruz. Lak�n kötü haber! Tamaşa
sanatları n�hayete erd�. Ruhlarımız artık h�ç olmadığı kadar özgür. Ya bedenler�m�ze acı ver�c� b�r
gürültü eşl�ğ�nde dönmes�ne ve olmaz şeyler yapmasına müsaade edeceğ�z ya da ona hükmed�p
onu kapı dışarı etmey� öğreneceğ�z! N�tek�m o kapı açık kaldıkça �çer�  öfke dolacak!
 
Pekâlâ, b�r kez b�le kend�n�ze sordunuz mu gün batımını neden bu kadar sevd�ğ�n�z�? Gündüzün
yalnızca gecey� bekley�ş olduğunu kend�n�ze ne zaman �t�raf edeceks�n�z? Ay m�s�nalarla
gökyüzüne asılıyken �ç�n�zde yalnızca günün güneşe gebe oluşunun gayr� meşru hüznü var değ�l
m�? Esk� b�r melod�, s�z� h�ç tanık olmadığınız b�r cenk meydanına kılıç kuşanmış b�r muhar�p
asalet�yle götüreb�l�yor öyle değ�l m�? İşte o melod�n�n en gen�ş perdes�nde �nd�rmed�n�z m�
kalkanlarınızı? S�per yerler�n�zde sobelend�n�z! Üstel�k bu kanlı b�r oyun! İnt�zar eyled�ğ�n�z o
başkumandan çoktan terk ett� cenk meydanını! S�per yerler�n�zde sobelend�n�z!  Her nev  �ns k�
nevmîd olmaya! Tanrı gökyüzüne ay ve yıldızı her gece bahş eyleyecek.
 
Râm olmak yalnızca ac�zler�n �ş�. Kat� olarak mukavemet göstermel� her k�m k� �nançlıysa! Ş�md�
şay�alardan uzaklaş da dön �ç�ne! İç�nde yaşayan �nsan müsveddeler�ne… O odada kaç k�ş� var
senden başka? D�mağında, (beyn�nde) kend�nle ett�ğ�n c�dale dur demezsen kan çıkacak! K�m
�ster kend� çocukluğunun boğazını sıkmayı? Gözler�nden çıkan kanı kadehe boca ed�p loş b�r
ışıkta kend� kanını yudumlarken ah u zar eylemey�? Sen �sters�n b�l�yorum. Çünkü sen, beyn�m�n
oturma odasında oturan �k�nc� benl�ğ�ms�n; gün batımını seven, duyumsadığı esk� b�r koku �le
cenk eden ve her defasında yaralanan, fırından yen� çıkmış tarçınlı kurab�yey� b�r el�nden d�ğer
el�ne hızlı hızlı transfer ederken boşta kalan el�n� üfleyerek soğutan, duyduğu esk� b�r melod� �le
sokaklarda neşe �le koşturan ve her sefer�nde kalb�n�n üzer�ne düşen. 
 
Sen... 
 
Büyü artık!
 
 



B�z �nsanlar her b�r�m�z asude b�r yaşamın sırlarını arayıp duruyoruz. Üstel�k yaşamanın
manasını ve �ncel�ğ�n�, c�dd�yet�n�, t�t�zl�ğ�n� es geçerek del�ces�ne �st�yoruz. Elbette k�
�nsan b�r şeyler �stemel�d�r, elbette k� �nsan doğasının mayası �stemelere müpteladır.
İstemek yalnızca doğru b�r şek�lde beslend�ğ� zaman somut hal�n� alır. 
 
Gerçekleşt�ğ�nde ray�hasından başımızı döndürecek �steğ�m�ze ulaşmak da�ma güçlü b�r
�raden�n eser�d�r. Bu sebeple �nsan tembell�k ve sıkılganlık g�b� asalak duygulardan
kend�n� arındırmalıdır.
 
Herhang� b�r meşgul�yet ed�nmek bu meşgul�yet�n mütemad�yen arzulanab�l�r olması
�nsan�, dünya üzer�ndek� b�r ottan daha pespaye sev�yede olmaktan kurtaracaktır.
Çünkü �lg� duymak, yaşamanın yapı taşlarındandır. Zamanın değer�n� kavramak,
öğrenmek, b�lmek ve yaşamın olağan akışı �çer�s�nde kend�ne özgü �zler bırakmak �nsan�
durumlardır.
 
Ufkumuzun sınırlarını her gen�şletmek �sted�ğ�m�zde kend�m�z� k�tapların kapısını
çalarken bulacağız. Okumak b�z� düşünsel bayağılık ve sığlıktan kurtaracak yegâne b�r
eylemd�r. Okurken bambaşka z�h�nler�n tenhalarında gez�n�r, keşfeder, tıpkı �nsan
fenot�p�n�n farklı olduğu g�b� düşünsel farklılıkların da olduğu ayrımına ve farklılıkların
büyülü dünyasına g�r�ş�n k�taplar aracılığıyla ulaştığının farkına varırız.

OKUMAK, YAZMAK VE
BENLİĞİMİZ ÜZERİNE

T. FEYZA MACİT
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''İpt�um s�ne l�tter�s morst et v�v� hom�n�s sepultura''
‘’Okumaksızın geçen boş zman b�r tür ölüm, canlı b�r mezardır.’’                                                                  
                                                                                                                                                                                                                      

Seneca



Farkındalık, yaşadığını h�ssetmek �ç�n son derece öneml� b�r olgudur. Derun� ve öznel
duygular �ç�nde gez�nmek, sıkılgan ve öğrenmeye kapalı ruhlar �ç�n er�şmes� zor b�r
zevkt�r. Fakat okumak b�lg�n�n muhafazasını sağlamak �ç�n yeterl� değ�ld�r. Arthur
Schopenhauer bu konuyla �lg�l� olarak: 
“Okurken b�r başka k�mse b�z�m �ç�n düşünür: b�z sadece onun z�h�n sürec�n� tak�p
etmekle yet�n�r�z. Nasıl k� yazmayı öğren�rken talebe öğretmen tarafından kalemle
ç�z�lm�ş ç�zg�ler� tak�p eder, okurken de tıpkı bunun g�b�d�r; düşünme �ş�n�n büyük
bölümü zaten b�z�m �ç�n b�t�r�lm�şt�r.’’ 
d�yerek b�ze yalnızca okumakla �ş�n b�tmed�ğ�n� öğütler. Okuduğumuz her şey�
�ncelemek, süzmek ve aklımızın b�r köşes�ne �l�şt�rmek gerek�r. Öğrend�ğ�m�z her
b�lg�y� �şlemen�n en �y� yolu ed�nd�ğ�m�z çıkarımları yazıya dökmekt�r. 
 
Yazmak bazı �nsanlarca b�r terap�, bazı �nsanlarca statü ve bazı �nsanlar �ç�n de yalnızca
meşgul�yett�r. Sanatın her dalı g�b� yazmak da bel�rl� b�r olgunluğa er�şm�ş olmanızı ve
bunun yanında s�zden yetenek �ster. Hadd�zatında havsalanızda yüzen kel�meler� art
arda okunab�l�r kılmak da b�r tür yeteneğ�n sonucudur. Çünkü yazmak sancılı b�r �şt�r.
Z�hn�n�zde kıvranan kel�meler taşıp döküleb�lmek �ç�n s�z� sıkıştırıp dururlar. Bazen de
sırf b�r kel�me daha fazla yazab�lmek �ç�n odasından her şey� atıp karalara boyayan
Proust g�b� s�z kend�n�z� sıkıştırırsınız. 
 
Dünya üzer�nde h�çb�r doğum sancısız değ�ld�r. Doğurduğunuz şey yarım sayfa yazı, b�r
tuval, zanaat ürününüz olsa b�le… Doğurduğunuz ürünün k�ml�ğ� �se üslubunuzdur.
Üslup benl�ğ�n�zden gelen, her k�tapta başkalarının tenhasında dolaştığınız yerd�r. B�r
k�ml�k oluşturab�lmek –tıpkı dünya üzer�ndek� her şey g�b�- h�ç kolay değ�ld�r. S�zden
nazlı b�r sevg�l� g�b� zaman �ster. Bu zamanı kend� benl�ğ�n�zde gez�nerek tüketmen�z
en doğrusudur. 
 
Hacı Bayram Vel�’n�n d�zeler�ndek� öğüt g�b�:
"B�lmek �stersen sen�,
  Cân �çre ara cânı,
  Geç cânından bul ânı ,
  Sen sen� b�l sen sen�’’
                                                                                                                                                        T. Feyza Mac�t
 
Genç yazarımızı d�nlemek �ç�n tıklayınız.
 

https://www.youtube.com/channel/UC7sWjnA3gZ7ldjUocrhMCfg


SERZENİŞ
 

Eller�n� tuttu
Yutkundu

Yalvarırım gözler�me bak,
Olduğu yere mıhlandı, �şte

 İşte, sağanak �lk yavrusunu doğurdu 
Uzunca b�r düşündü

Çünkü gözler�n�n asl� görev� nutkuma ambargo uygulamaktır, ded�
Uzunca b�r sustu sonra

Altında çalkalanıp duran den�z kadar,
S�tem doluydu

Ağlamaklar doluyken �ç�
O nasıl üstündek� gök kadar

Sak�n ve tenhaydı?  
 

Durgun b�r f�lm�n başkahramanı zanned�yordu kend�n�
Hayatının en büyük yanılgısıydı zannetmek

Yanılgılarını doğum lekeler� g�b� üzer�nde taşır
Her heves� yen� sağanaklara gebe kalır

Bu yalnızca ç�çekler�n�n �ş�ne gel�rd�
 

B�r gün durdu
Yutkundu,

Doğum lekeler�n� kazımak �sted�
Kazıyamadıkça ağladı, ağladıkça yok olmak �sted�

Y�t�p g�tmek ve terk etmek varı yoğu
Bu yalnızca ç�çekler�n�n �ş�ne geld�.

 
Sonraları mutlu oldu

B�r�n�n dalına b�r salıncak kurdu
Dal koptu ve kırıldı sol kolu

Solaktı, yazamaz oldu.
 

B�r gün çöller� keşfett�
Düşündüğü tek şey

Kum taneler� kadar sev�lmek �sted�ğ� oldu
 

B�r gün b�r
kel�me öğrend� 

Onun ağırlığı altında ez�ld�.
Kel�men�n ‘’evde denemey�n�z!’’ �bares� yoktu

Dened� 
S�lkt� üstünden yaşamak ordusunun apoletler�n�

B�r lah�t�n �ç�ne ser�ld� ruhu
Mezar taşı anlatsın �sted� ne yaşadığını

Hayatında anlatamadığı kadar.
 

                      
                        T. Feyza Mac�t



PANDEMİ SÜRECİNDE FİLM
ÖNERİLERİ
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Y A Ğ M U R  T O R U N

CHAPP İE

Yakın b�r  gelecekte geçen f�lmde robotlardan oluşan b�r
pol�s  ordusu,�nsanların güvenl�ğ�n�  sağlamakla
görevlend�r�lm�şt�r.  Ancak bu robotlardan b�r  tanes�
olan Chapp�e b�r  gün kaçırıl ır  ve yen�den programlanır.
Bu andan �t�baren dünyanın � lk  düşüneb�len ve
h�ssedeb�len robotu olan Chapp�e,  artık otor�teler  �ç�n
b�r  tehd�t  olarak algılanmaya başlamıştır  ve b�r  an önce
yok ed�lmes�  gerekecekt�r.
V�zyon Tar�h�: 6 Mart 2015
Süre:  120dk
Tür:  B�l�m Kurgu ,  Dram ,  Komed�
Yönetmen: Ne�ll  Blomkamp
Senar�st: Ne�ll Blomkamp , Terr� Tatchell
Yapımı:  2015-  ADB, Meks�ka
 
Yorumum: Sadece b�r  yapay zekâ f�lm� değ�l  aynı
zamanda �nsan olmanın gerekt�rd�ğ�  tüm duyguları
barındırmasıyla farklı  b�r  f � lm...  İy�  sey�rler.
 
 
 

TÜKEN İŞ

B�r  mühend�s olan Peter,  sürekl�  kend�s�n�n ve
a�les�n�n b�l�nmeyen,  uzaylı  �st�lası  benzer�
ş�ddetl�  çatışmalardan muzdar�p olduğu kabuslar
görmekted�r.  Kabuslar  daha stresl�  hale geld�kçe
a�le �ç�nde de huzursuzluk yaratmaya başlar.
Karısı  Al�ce,  b�r  profesyonelle görüşmes�n�  �ster.
Peter artık kabuslarından değ�l,  gelecekte
yaşanacak olaylardan korkması  gerekt�ğ�n�
b�lmekted�r.  Ve kend�n�  b�r  an önce yaşanacak
felakete hazırlamalıdır.
Or�j�nal  İsm�:  Ext�nct�on
Süre:  95dk
Tür:  B�l�m Kurgu ,  Ger�l�m
Senar�st:  Spenser Cohen ,  Er�c  He�sserer
Yönetmen: Ben Young
Yapımı:  2018 -  AB
 
Yorumum: İzled�ğ�n�zde �lk  yarım saat ekranı
kapatmamak �ç�n kend�n�z�  zor  tutacaksınız ancak
sabrett�ğ�n�zde herşey açıklığa kavuşacak.
Eks�kl�kler�  olmakla b�rl�kte senaryosunun
alışılmışın dışında olması  f� lm� �zleneb�l�r  kıl ıyor.
Kararı  kend�n�z ver�n,  İy�  sey�rler  :)



 

Yorumum: 
 
B�r  an belk�  de “�y�  k�  yapay zekâ
var keşke ben�m olsa"
d�yeb�leceğ�n�z ama sonuçlarını
gördüğünüzde s�z�  korkutacak
b�r  etk�ye sah�p olan belk�  de
asla �stemeyeceğ�n�z türden b�r
yapay zeka örneğ�.  İy�  sey�rler😊  
 
 
 
 
 

UPGRADE

Yakın b�r  gelecekte teknoloj�  hayatın her anına egemen
olduğunda b�le Grey Trace (Logan Marshall-Green) bu
yen�  düzene tesl�m olmamış,  �şler�  el�nden geld�ğ�nce
kend� kas gücüyle,  mekan�k olarak halletmeye devam
etm�ş b�r  adamdır.
 
Ancak günün b�r�nde çok sevd�ğ�  karısı  Asha'nın
(Melan�e Vallejo)  4 k�ş�n�n saldırısı  sonucu öldürülmes�
ve kend�s�n�n omur�l�k felc�  geç�rmes�yle,  yavaş ve acı
dolu b�r  ölümü beklemekten başka b�r  çares�  kalmaz.
Y�ne de günün b�r�nde kend�s�n�  z�yaret eden b�r
muc�d�n �cadı  ona umut olur.
 
STEM adı  ver�len ç�p sayes�nde sadece yen�den ayağa
kalkmakla yet�nmeyen Grey,  STEM'�n üstün �şlemc�  gücü
sayes�nde �nsanüstü yetenek ve güce sah�p olur.  Artık
tek amacı,  karısını  öldürenlerden �nt�kamını  almak
olacaktır.
 
Or�j�nal  İsm�:  Stem
V�zyon Tar�h�:  31  Ağustos 2018
Süre:  95 dk
Tür:  B�l�m Kurgu ,  Ger�l�m
Yönetmen: Le�gh Whannell
Senar�st:  Le�gh Whannell
Yapımı:  2018 -  Avustralya
 
 



WHY  EVERYONE  İ S
DO İNG  YOGA ,  AND
YOU  SHOULD  TOO

KABAKÇ IĞ IN
HAYAT I

Babasız büyüyen 9 yaşındak�  Icare,
annes�n�  de kaybett�kten sonra
yardımsever pol�s  Raymond'un
çabasıyla b�r  yet�mhaneye yerleş�r.
Burada kend�n�  Kabak (Courgette)
d�ye adlandırır,  okuldak�  hayata
alışmaya çalışırken dostluk ve aşkı  da
keşfedecekt�r.  Kabakçığın Hayatı
f�lm�,  İsv�çre'n�n En İy�  Yabancı  F�lm
dalında Oscar adayı  olmuştur.
 
Or�j�nal  İsm�:  Ma v�e de
courgette
V�zyon Tar�h�:  13  Ocak 2017
Süre:  66dk
Tür:  An�masyon ,  A�le
Yönetmen: Claude Barras
Senar�st:  Cél�ne
Sc�amma ,  Claude Barras
Yapımı:  2016 -   İsv�çre  ,    Fransa
 
Yorumum: 
Çağımızın robotlaştığı  b�r  zamanda
�nsan�  duyguları  h�ssedeb�lmek… B�r
an�masyon f�lm� ama asla b�r  çocuk
f�lm� değ�l.  Yet�şk�nler�n �zlemes�
gereken türden b�r  an�masyon.  
İzlemel�  m�s�n?
Kes�nl�kle!
 
 
 



K A R A K A L E M  V E  B İR
D E L İK A N L I N I N  T U H A F
H İK A Y E S İ/ 2 0 1 8

Hayattak� en büyük amacı anne babasının
kat�l�n� bulmak olan b�r del�kanlı,
İstanbul’un yazgısının kend� eller�nde
olacağını nereden b�leb�l�rd�!
 
Beş yüz yıllık tılsımlı gömleğ�n gücüyle
geçm�şten el alan b�r del�kanlı g�derek
kader�nden kaçamayan b�r kahramana
dönüşecek… 
 
B�z �se, İstanbul’u korumak �ç�n hayatını
tehl�keye atanlar ve onu yok etmeye
çalışanların macerasına tanıklık edeceğ�z.

PANDEMİ SÜRECİNDE KİTAP
ÖNERİLERİ

G Ü L S Ü M  H İ L A L  Ç A M U R C U
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Yavuz, a�les�n� y�t�rm�ş, doğduğu şeh�rden göç
etm�ş b�r del�kanlıydı. İç�ne �şleyen tılsımlı
dövmelerle yeryüzünün gel�n�, İstanbul'un
muhafızı oldu. Artık, Mevlana'dan Fat�h Sultan
Mehmet'e s�myacılardan âl�mlere, kutsal
k�taplardan menkıbelere pek çok ustası vardı.
B�n yıllara yayılan kad�m kehanetler�n ve
kerametler�n destanı, Karakalem Kayıpbey
Efsanes�'yle devam ed�yordu.
 

K A R A K A L E M  3 -
M U H A F I Z H A N E  / 2 0 2 0  

B Y   B R A Y N  R İ C E

Güneşe tapan Şems�ler, Ez�dîler, Ermen�ler, Türkler, Süryan�ler,
Keldan�ler, Araplar, Kürtler, Yahud�ler, Müslümanlar,
Hır�st�yanlar... Mard�n’e �zler�n� kazıdılar, taşa kaderler�n�
yazdılar, duvarlara ruhlarını sakladılar...  
Mard�n’de sabaha karşı, gözler� bağlı b�r del�kanlı sokakları
dolaşıyor, bazı evlere çarpı ç�z�yor, “Uyansın halklar! Uyansın
koruyucular! Toplanma vakt�d�r,” d�ye fısıldıyor. G�zl�ce Şam’dan
Türk�ye’ye doğru yola çıkan, Süryan�ler�n d�n� l�der� Ortodoks
Patr�ğ� Mor M�rza Matay göğsüne bastırdığı esk� elyazmasını
açıp okuyor, dehşetl� gözlerle kend� kend�ne mırıldanıyor:
“Tanrım! Ya doğruysa!”  
Yavuz aylardır b�r hastane yatağında şuursuz yatıyor, Aslı onu
sevmeye devam ed�yor; başını, Yavuz’un tılsımlı dövmelerle
kaplı göğüs kafes�ne koyup, g�zeml� ayetler arasında atan
kalb�n� d�nl�yor, eller�n� �ç�nde büyüttüğü bebeğ� taşıyan
karnında bağlıyor...  
Sonra usta senaryo yazarı “zaman” devreye g�r�yor... 
 

 



S E R İ  H A K K I N D A  K I S A C A :

Ser�ye �sm�n� veren karakalem b�r karga. Yazar kargayı sadece kötülüğün b�r sembolü olarak
değ�l, zamana tanıklık eden uzun yaşı neden�yle de seç�yor. Her yere uçab�len, zek� ve uzun
b�r ömre sah�p olan karga, İstanbul’u geçm�şten günümüze �zl�yor. Dünyayı İstanbul’un
dengede tutuğunu �dd�a eden ser� 8000 yıllık geçm�ş�yle tüm kültürler� m�saf�r eden
İstanbul’u dünyanın sınır şehr� olarak anlatıyor. Türlü efsaneler� �ç�nde barındıran şeh�r,
muhafızı Yavuz �le kad�m kehanetler�n ve kerametler�n �z�n� sürüyor. Gökdel, k�taptak�
kahramanları Türk m�toloj�s�nden ve Marvel karakterler�nden es�nlenerek yarattığını
söylüyor. İstanbul'un kad�m sırları, fantast�k kahramanları ve sıra dışı öyküsü �le Karakalem
ser�s� en çok okunan k�taplar arasında yer�n� almayı başarıyor. 
 
Yazar Adı:N�lüfer İpek Gökdel 
Yayın Yılı:2018 / 2019 / 2020 
Yayın Ev�: DEX Yayınları 
 
 
Yorumum: 
Den�zl�’den İstanbul’a uzanan sadece bu şeh�rlerle sınırlı kalmayıp, ülke �ç� ve ülke dışındak�
kad�m şeh�rler�n, kad�m h�kayeler�n� duymaya hazır olun. İlk Türk Netfl�x d�z�s� olan
“Muhafız Hakan” d�z�s�ne �lham olan k�tabın �lk sayfalarını araladığınız zaman d�z�yle
alakası olmadığını, daha fazla �lg� çek�c� olduğunu fark edeceks�n�z. Yavuz'un Den�zl�
Tatvan’da başlayan h�kayes�ne kapılıp g�derken “yok artık” ded�rtecek gerçeklere kapılıp
g�tmemek elde b�le değ�l. Henüz 18 yaşında, ün�vers�te öğrenc�s� olmasına rağmen
İstanbul’un altını üstüne get�ren Yavuz’u em�n�m k� s�zler de ben�m g�b� kıskanacaksınız 😊
İlk k�tabında İstanbul’u kurtardığını düşünen Yavuz �k�nc� k�tapla b�rl�kte yanıldığının
farkına varırken b�zler� mükemmel kad�m gerçeklere sürüklüyor. Ser�n�n son k�tabıyla
b�rl�kte farklı coğrafyanın ve kültürün de yardımına koşarken, onu ve a�les�n� yepyen� b�r
gelecek bekl�yor. Bu arada k�tabı okurken Ahmet karakter�n� bol bol kıskanmadım değ�l.
Süleyman�ye Yazma Eserler Kütüphanes�'nde esk� yazmalar konusunda profesör olan b�r
karakter. K�tapları okurken “keşke şu yazmaları da paylaşmış olsaydı” d�ye bol bol söylend�m
açıkcası. 😊  S�z de b�raz İstanbul, b�raz kad�m gerçekler hayranıysanız okumanızı kes�nl�kle
tavs�ye eder�m. 😊  
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