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SAMĶYAKHON BOBURKHONOVA: Ķyi bir 
evreci ve doĵa insanēsēnēz. Bu ºzelliĵiniz 
nerden geliyor? Ailenizde sizi bu yºnde 
etkileyen biri oldu mu?  

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Hayēr, olmadē ama benim 
ocukluĵumun bir kēsmē Rize Karadenizôde 
daĵlarda ve ormanlarda geti. Biroĵu 
ocukluĵunda kurt ya da ayē gºrmez iken ben 
doĵa ve hayvanlarla i ie b¿y¿d¿ĵ¿m iin 
onlarē ok yakēndan gºrd¿m. Doĵa sevgim de 
buradan geliyor. Yazlarē Rizeôye gidip 
4000m.lik yemyeĸil ormanlarla kaplē daĵlarda 
kamp kurardēk.  Bazen adērda kalēp bazen de 
alēlardan kendimize barakalar yapardēk. 
Yemeĵimizi kendimiz gºt¿r¿r en az bir hafta 
ormanda kalēp geri dºnerdik.  Dolayēsēyla ben 
hem ĸehri hem de daĵlarē gºrd¿m ama daĵlar 
bana daha cazip geldi ve ĸehre geldiĵimde de 
sēkēlēp, sēk sēk daĵlara kamaya baĸladēm. 

SAMĶYAKHON BOBURKHONOVA: Bir 
televizyoncu olmaya nasēl karar verdiniz? Sizi 
televizyon programlarē yapmaya iten ĸey 
neydi? 

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Aslēnda bu biraz tesad¿f 
oldu. ¦niversite sēnavēna girdim ve puanēm 
hem fizik hem de radyo ve televizyonculuĵu 
tuttu. Ama benim gºrsel hafēzam sayēsal 
hafēzamdan daha iyi. Sayēlarla aram pekiyi 
deĵildir, rakamlarla oynamayē hi sevmem. 
Ama fen, sosyal bilimler ve biyoloji ile aram  

ok iyiydi. Bu derslerden hep y¿ksek not 
alērdēm. Bu gºrsel zek©mē radyo ve televizyon 
alanēnda kullanabileceĵime karar verdim ve bu 
mesleĵi setim. 

YASĶN ĶMRE:  Bu zaman kadar birok ºd¿l 
almēĸsēnēz. Bu aldēĵēnēz ºd¿ller iinde sizin iin 
en anlamlēsē hangisiydi? Neden?  

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Benim iin en anlamlē iki 
ºd¿l var. Birincisi D¿nya Yenilebilir Enerji 
Konseyinden aldēĵēmēz uluslararasē bir ºd¿l. Bu 
konsey g¿neĸ ve r¿zg©r enerjilerini yapan 
Avrupaônēn en b¿y¿k oluĸumudur. Onlardan 
Almanyaônēn Berlin ĸehrinde óG¿neĸô ¥d¿l¿n¿ 
aldēk. Bu ºd¿l T¿rkiyeôde alēnmēĸ tek ºd¿ld¿r 
ve uluslararasē olduĵu iin de ok ºnemlidir. 
Bu demek oluyor ki yurt dēĸēndaki insanlar da 
bizim yaptēĵēmēz programē takip ediyorlar ve 
baĸarēlē buluyorlar. Ķkincisi ise WWFôden yani 
D¿nya Doĵal Hayatē Koruma Derneĵiônden 
aldēĵēmēz ºd¿ld¿. WWF d¿nya apēnda ok 
b¿y¿k bir organizasyon ve T¿rkiyeôde de bir 
ĸubesi var. Onlar da ¿lkemizde bu ºd¿l¿ 
sadece iki kiĸiye verdiler ve bunlardan birisi de 
benim. Birok ºd¿l aldēm ama bu iki ºd¿l 
benim iin en ºnemli olanlarē. 

SAMĶYAKHON BOBURKHONOVA: Sizce 
¿lkemizde insanlar yeterince belgesel 
seyrediyorlar mē? Sizin belgesellerinizin bu 
kadar ok seyredilmesinin ve sevilmesinin 
sizce nedeni nedir? 

HAFTANIN ETKĶNLĶKLERĶ 
 

21 .11.2016  Pazartesi  
08:40 TEOG Deneme sēnavē  
 (Tu.,Ma.,Dn.)  
08:40 T¿rke II.Sēnavē  

(4,5,6,ve 7. sēnēflar) 
16:20 Basketbol Okulu  
16:20 Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programē 
 8.sēnēf ºĵr. (T¿r/Mat/Fen/Sos) 
 

22 .11.2016  Salē 
08:40 Matematik Uyg. I.Sēnavē  

(5,6,7 ,8. sēnēflar) 
08:40 TEOG Deneme sēnavē  
 (Fn.,So.,Ķng.)  
13:00  Aydēn Doĵan Uluslarasē 
 Karikat¿r yarēĸmasē atºlye   
 alēĸmasē (7.sēnēf) 
09:50 Y¿zme (2 ve 4.sēnēflar) 
16:20 Modern Dans Atºl./  Piyano Okulu  
16:25 TEOG Bireysel Destek Programē 
 8.sēnēf ºĵr. (Din K¿lt.) 
 

23 .11.2016  ¢arĸamba 
09:00 TEOG -1 Sēnavē (8.Sēnēf) 
(T¿rke, Matematik,  Din  K.Ahlak )  
 

24 .11.2016  Perĸembe 
09:00 TEOG -1 Sēnavē (8.Sēnēf) 
(Fen,  Ķnk.ve Atat¿rk¿l¿k, Ķng .)  
 

25 .11.2016  Cuma  
08 :40 Trafik G¿venliĵi I.s. (4. sēn.) 
15:40 ¢ocuk Sanat Atºlyesi 
15:40 Satran 
15:40 TEOG Destek Programē 
 8.sēnēf  ºĵr. (T¿r/Mat/Fen/Sos) 
 

26 .11.2016  Cuma rtesi  
08:50 TEOG Destek Programē  
 ( 5,6,7, 8.sēnēflar ) 
11:00 Yaratēcē Drama (Anaokulu) 
13:00 Yaratēcē Drama (Ķlkºĵretim) 
 

HAFTANIN S¥Z¦ 
 

¢oĵu insan zek©ya inanēr, ben 
inanmēyorum, bizi birbirimizden ayēran 
emektir, ben alēĸmaya inanēyorum.  
 

Aziz Sancar  

 

I. TEOG Sēnavē sebebi 
ile 23 -24 Kasēm 

tarihlerinde 
okulumuz da eĵitime 

ara verilecektir . 
 

DOĴANIN SESĶNĶ EKRANLARA TAķIYAN TELEVĶZYONCU 

 ¿ven Ķslamoĵlu, bir oĵumuz onu kºĸe bucak gezdiĵi belgesel programlarēndan ve doĵa 
konulu belgesellerden zaten tanēyoruz. Meslek hayatēna 1990 yēlēnda TRT Ankara 
Televizyonuônda baĸlayan Ķslamoĵlu birok kanalda saĵlēk ve evre  konusunda  ºnemli  

haberlere imza attē.  1998 yēlēnda CNN T¦RKô¿n kuruluĸunda yer aldē. Uluslararasē WWF (World 
Wide Foundation) tarafēndan ñEn Ķyi Belgesel ¥d¿l¿ôn¿, 2011 yēlēnda ise Avrupaônēn ¢evre Nobelôi 
olarak gºr¿len ñEurosolar 2011 G¿neĸ ¥d¿l¿ôn¿ aldē. Giderek b¿y¿yen evre sorunlarēna dikkat 
ekmek iin ñYeĸil Doĵaò ve ñSeyirci Kalmayēnò programlarēyla doĵanēn sesine kulak veren G¿ven 
Ķslamoĵlu, T¿rkiye'nin evre sorunlarēnē ekrana taĸēyor. Doĵasē, insanē, k¿lt¿r¿ ve tarihiyle T¿rkiyeôyi 
yeniden keĸfediyor. ¥ĵrencilerimizin katēldēklarē sºyleĸi ºncesinde Samiyakhon Baburkhonova ve 
Yasin Ķmre, yok olan deĵerlerin peĸinden giden Ķslamoĵluôna sizin iin sorularēnē yºnelttiler.  



G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Aslēnda televizyonda ne 
seyrediyorsunuz diye kime sorarsanēz sorun 
belgesel seyrediyorum der. Ama reytingler 
maalesef tam tersini sºyl¿yor. Aslēnda oĵu 
insan show programlarēnē seyrediyor. Bizi 
izleyen kesim daha ok b¿y¿klerimiz ya da 
sizlerin anne ve babalarē. Hatta daha ok ĸehir 
hayatēndan sēkēlmēĸ ya da kºt¿ bir 
ocukluk, genlik geirip artēk doĵaya 
dºnmek ve orda yaĸamak isteyen 
insanlar. Televizyonlarda daha ok 
insanlarēn beyinlerini uyuĸturmaya 
yºnelik programlar var. Ama biz 
doĵayla ilgili bilgi veriyoruz ve evre 
sorunlarēyla ilgi konularē ekrana 
taĸēmaya alēĸēyoruz. Bu da farklē 
d¿ĸ¿nebilen insanlarēn ilgisini ekiyor.  

YASĶN ĶMRE:  Size T¿rkiyeônin en ok 
hangi yºresini ve yemeklerini 
seviyorsunuz diye sorsak bir ayrēm 
yapabilir misiniz? 

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Ben en ok Doĵu 
Karadeniz Bºlgesini seviyorum. 
Aslēnda o yºrenin ok fazla bir yemek 
k¿lt¿r¿ yoktur. Ama daĵlara ēktēĵēnēz 
zaman bulduĵunuz her ĸey size ok 
lezzetli gelir, ¿nk¿ her ĸeyi en 
bozulmamēĸ haliyle bulabilirsiniz. 
Daĵlarda lokantalar yok ama obanlar 
var. Onlar da en ok s¿t ¿retirler ve 
bozulmasēn diye peynire evirirler. Bir 
de odun fērēnēnda piĸmiĸ ekmek ve 
taze bal bulabilirsin. Peynir, ekmek ve 
bal. Bunlarēn ¿¿ de doĵal ve tazedir 
ve ĸehirde bunlarē bulmak ok zordur. 
Onun iin bu ¿¿ benim iin ok 
deĵerli ve kēymetlidir. Bazen de et 
bulabilirsiniz ama her zaman deĵil 
¿nk¿ daĵlarda buzdolabē olmadēĵē 
iin saklamasē zordur ve abuk 
bozulur. 

SAMĶYAKHON BOBURKHONOVA: 
Anadolu insanēnē Avrupalēlardan ayēran 
en ºnemli ºzellikler sizce nelerdir? 
Anadolu insanēnēn hik©yesi daha mē 
dikkat ekiyor? 

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Anadolu 
medeniyetlerin beĸiĵidir ¿nk¿ burda 
Romalēlar, Likyalēlar, Lidyalēlar, Hititliler gibi 
birok kavim yaĸamēĸ. Avrupaôda yaĸayan bu 
kadar ok medeniyet yok. Anadolu, tarih, 
tarēm ve doĵa aēsēndan ok zengin bir yer. Bu 
coĵrafyada, bu kadar ok k¿lt¿rle bir arada 
yaĸamak ok deĵerli. T¿rkiyeôde birok farklē 
insan grubu bir arada yaĸēyorlar. Hepsi ayrē 
diller konuĸuyorlar bu da bizim k¿lt¿r¿m¿ze 
zenginlik 
katēyor.  
Mesela; 
Karadenizôe 
gitseniz farklē, 
Antalyaôya 
gitseniz farklē kēyafetler, yiyecekler ve farklē dēĸ 
gºr¿n¿ĸte insanlar gºr¿rs¿n¿z. Antalyaôda 
ekik gºzl¿ insanlar vardēr mesela onlar Orta 
Asyaôdan gelmiĸ, ama Karadenizôe gittiĵinizde 
ok tipik uzun burunlu insanlar vardēr. Ben bu 
zengin coĵrafyayē ve k¿lt¿r¿ ok seviyorum. 
Ama Finlandiya ya da Norveôe gitseniz sadece 
sarēĸēn ve renkli gºzl¿ insanlar gºr¿rs¿n¿z. 
Bizdeki bu zenginlik d¿nyada ok az yerde var 
ve dolayēsēyla burada deĵiĸik bir s¿r¿ hik©ye 
ēkarmak m¿mk¿n. 

YASĶN ĶMRE: Sizi ok duygulandēran,  
ekmekte zorlandēĵēnēz bir belgeseliniz ya da 
televizyon programēnēz oldu mu? Bize biraz  

hik©yesinden bahsedebilir misiniz? 

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Evet 14 metre boyunda 
kēlē balēĵē avlamak iin yasak olarak atēlmēĸ 
aĵlara takēlmēĸ bir balinanēn hik©yesi var. 
Aslēnda T¿rkiye sularēna ºzellikle Egeôde 
Fethiye aēklarēna balinalar girip ēkēyor ama 
biz bunu gºrm¿yoruz. Yine bºyle sularēmēza 
giren bir balina kēlē balēĵē yakalamak iin  

atēlan aĵlara takēlēyor. Aslēnda kēlē balēĵē olta 
ile avlanēr ve aĵ ile yakalanmasē yasaktēr. 
Balina bu aĵlara takēlēp dolanmēĸ ve dolanēnca 
da denizin dibine dalamamēĸ. Balinalarēn 
beslenmesi iin de dalmalarē gerekir ve 
hayvan beslenemediĵi iin de g¿s¿z kalmēĸ. 
Deniz Araĸtērmalarē Enstit¿s¿ônde bulunan 

Prof. Dr. Bayram ¥zt¿rkôe haber veriyorlar. O 
da beni aradē ve bu balinanēn kurtarēlmasēnda 
bize yardēm edip belgeselleĸtirebilir miyiz diye 
sordu. Ben de gittim ve beraber balinayē 
bulduk. Ancak balina 14m idi ve ok b¿y¿k 
olduĵu iin aĵlarē tek baĸēmēza kesmek 
m¿mk¿n deĵildi. Biz de deniz kuvvetlerinden 
yardēm istedik ve onlar da bize sualtē 
komandolarēnē gºnderdiler. Onlar bile bu 

b¿y¿k 
hayvandan 
ekindiler 
¿nk¿ 
hibirimiz bir 
balina nasēl 

kurtarēlēr bilmiyorduk. Hep birlikte suya girip 
aĵlarē tek tek keserek balinayē kurtardēk. Tabii 
ok kolay olmadē. Bir kiĸinin balinayē 
sakinleĸtirmesi gerekiyordu ve hayvanēn 
kaĸēnēn ¿zerini okĸadēĵēnēz zaman 
sakinleĸiyordu.  

 

Bu kocaman hayvan bizim onu kurtarmak 
istediĵimizi anladē ve aramēzda bu s¿re 
boyunca bir iletiĸim ve duygusal bir baĵ 
geliĸti. Nefes almak istediĵi zaman biraz 
hareketleniyor ve biz de geri ekiliyorduk. 
Dalēp nefes alēyor, daha sonra su y¿z¿ne ēkēp 
olduĵu yerde hareketsiz durmaya devam 
ediyordu. Yani bize onu kurtarmamēz iin 
yardēmcē oluyordu! Ona bir isim bile verdik. 
Adēnēn orda bulunan sat komandolarēndan 
birini yeni bebeĵinin ismi olan óEgeô olmasēna 
karar verdik. Bu kurtarma operasyonu 10 saat 
kadar s¿rd¿. Ege aĵlardan kurtulduktan sonra 
bir ekip onu 2 g¿n boyunca takip etti. Suyun 
dibine dalēp beslendiĵini ve iyileĸtiĵini gºr¿p 
bizim sularēmēzdan ēktēĵēndan emin oldu.  

Biz bu yaptēĵēmēz haberle WWF D¿nya Doĵal  

Hayatē Koruma Derneĵiônde ºd¿l aldēk. Bu 
duygusal deneyim ve ºd¿l benim iin 
gerekten ok anlamlēydē. 

SAMĶYAKHON BOBURKHONOVA: Aĵrē Daĵēônēn 
zirvesinden canlē yayēn yaparken gerekten 

neler hissetiniz?  

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Aĵrē Daĵēôna 
ēkmak ve orda konuĸmak oksijen 
olmadēĵē iin ok zordu ve ēkmak 
yaklaĸēk 4 g¿n s¿rd¿. Buraya 
ēkmamēzēn sebebi ise kalp hastalarēnēn 
ameliyat olduktan sonra evde 
oturmayēp normal hayatlarēna devam 
edebileceklerini gºstermek iindi. Bir 
profesºr¿m¿z kalp ameliyatē olmuĸ 
hastalarēnē Aĵrē Daĵēôna 
ēkarabileceĵini iddia etti. Ben de 
onlarē takip edip onlarēn bu hik©yesini 
haber yaptēm. Bir tanesi 4200môye 
kadar ēkabildi. Ben de bu y¿ksekliĵe 
ēkabilmiĸken sabah erken kalkēp 
zirveye kadar ēkēp indim ve oradan 
canlē yayēn yaptēm. Bu da ok 
heyecanlē ama zor bir deneyimdi 
¿nk¿ oksijen seviyesi ok d¿ĸ¿k 
olduĵu iin konuĸabilmek bile ok 
zordu. 

YASĶN ĶMRE: ¢evre koruma 
projelerinin gerekten iĸe yaradēĵēnē ve 
doĵru uygulandēĵēnē d¿ĸ¿n¿yor 
musunuz? Siz herhangi bir evre 
koruma projesine katēldēnēz mē?  

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Ben, hibir evre 
koruma projesine katēlmadēm ¿nk¿ 
benim iĸim haber yapmak. Ben 
nerelerin korunmasē gerektiĵini ortaya 
ēkarēyorum ve proje yapmak 
isteyenler bu konuda alēĸmalar 
yapēyorlar. Beraber alēĸtēĵēmēz oluyor 
ama ben sadece onlara fikir 
veriyorum. Ben her hafta bir program 
yaptēĵēm iin bu projelerde yer almam 
ok zor. Sadece onlara yol 
gºsterebiliyorum ve bir sorun 
gºrd¿ĵ¿m zaman onlara bildiriyorum. 

En son d¿nyada sadece Bolkar Daĵlarēndaki 
bir gºlde yaĸayan ve d¿nyada tek ºtmeyen ve 
ses ēkarmayan endemik bir kurbaĵa eĸidiyle 
ilgili bir sorun bildirdim. Daĵlara arazi aralarē 
ile gezintiye ēkan insanlar bu gºle girip 
kurbaĵalarēn yaĸam alanlarēnē tehlikeye 
atēyorlardē. Bu sorunu bir programēmda haber 
yaptēm ve yetkililer sadece bu gºlde yaĸayan 
bu kurbaĵalarla ilgili bir koruma projesi 
geliĸtirip bu alana giriĸ ēkēĸē engellediler. 
Bizim bu kurbaĵadan ºĵrenecek ok ĸeyimiz 
var ¿nk¿ burada yaĸayan  t¿rden d¿nyada 
baĸka bir tane daha yok. Dolayēsēyla devletin 
yetiĸemediĵi yerlerde sivil toplum kuruluĸlarē 
devreye girerse bu tip koruma projeleri nin ok 
yararlarē oluyor.  

SAMĶYAKHON BOBURKHONOVA:  ¢evreyle 
ilgili biz genlere vermek istediĵiniz bir 
mesajēnēz var mē?  

G¦VEN ĶSLAMOĴLU: Size verebileceĵim en 
g¿zel mesaj ĸu olurdu ocuklar; D¿nyada 
hibir ĸey sonsuz deĵil, doĵal kaynaklarda 
ºyle. Bu y¿zden unutmayēn ki, evinizdeki 
elektrik d¿ĵmesine her bastēĵēnēzda o 
elektriĵin ¿reten bir elektrik santrali kurulmasē 
gerekiyor. Bu da sahip olduĵumuz doĵal 
g¿zellikleri tahrip ediyor. Bug¿n geliĸmiĸ 
¿lkeler; - ki buradaki geliĸmiĸlikten kastēm 
sadece zenginlik anlamēnda deĵil eĵitim k¿lt¿r 
seviyesi anlamēnda da geliĸmiĸ ¿lkeleri kast 
ediyorum- ne kadar az t¿kettikleriyle 
ºv¿n¿yorlar. T¿ketimle ilgili uygulamalarē 
standart hale getiriyorlar ve diĵer ¿lkelerin de 
bu standartlara uymasēnē saĵlamaya 
alēĸēyorlar. ¢¿nk¿ belli bir d¿zeyin ¿st¿nde 
d¿ĸ¿nebilen her insan, ve her toplum  
t¿ketimle deĵil, ancak ¿retimle var 
olunabileceĵini daha iyi anlēyor ve biliyor.


