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TEKNOLOJİ OKUMAYA ENGEL Mİ?

Teknoloji çağında olmamızın 
getirisi olarak; aradığımız her 
şeyin tek bir tıkla elimizin 
altında olması, dünyanın bir 

ucundaki kişi ya da nesneye anında 
ulaşabiliyor olmamız hiç şüphesiz ki 
içinde bulunduğumuz çağın birçoğumuza 
göre en güzel getirileri. İstediğimiz bilgiye ulaşmak 
için ne saatler süren araştırmalara gerek var ne de 
önce ilgili kitabı daha sonra ise kitabın satırlarında 
bize gerekeni bulmak için çaba sarfetmeye. 
Aradığımız bilgi her ne ise internete yazdığımız an 
yüzlerce sayfa dökülüyor önümüze. Tek yapmamız 
gereken bunlar arasından bize uygun olan ya da 
olanları seçip derleme yapmakken bu bile zor 
gelebiliyor kimi zaman.
Teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya geç 
başlamış, okul yılları ansiklopedi karıştırmakla 
geçmiş biz ebeveynler için bilgiye ulaşmak ne 
kadar zor bu nedenle de ne kadar değerliydi. Tek 
yolu da araştırmak ve hep daha çok okumaktı. 
Okuduğumuz şey dersle alakalı ise tablet 
bilgisayarımızı değil beynimizi çalıştırdığımız için 
yıllar da geçse o bilgileri hatırlayıp; sevdiğimiz 
türden bir kitap ise bambaşka dünyalara dalar hayal 
dünyamızın sınırlarını zorlardık.  Arkadaşlarımızın 
doğum günlerinde bile verilen en güzel hediye 
kitaptı.  Peki artık teknoloji çağında olduğumuza 
ve çocuklarımız da bu çağda her gün daha da 
değişen ve gelişen teknolojiyle büyüdüklerine 
göre onlar için durum nasıl?
Günümüzde birçok evde çocuğun kendisine ait 
tablet bilgisayar olduğu düşünülürse, teknolojinin 
içinde doğan ve başka türlüsünü bilmeyen çocukları 
için evde geçirdiği zaman içindeki boş zaman 
aktivitesinin kitap okumak yerine  bilgisayarında 
vakit geçirmek olması bir çoğumuzun sıklıkla 
karşılaştığı bir durumdur. Bu durum, bazen 
teknolojinin öğrenmeye katkısı bazen de çocuğun 
saatlerce kendisini oyalaması açısından iyi bir yol 
olarak görüldüğünden biz ebeveynler tarafından 
hoşgörüyle karşılanabilmektedir. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus şudur ki ;  teknoloji  
iyi,dengeli ve denetimli kullanıldığında gelişme 
çağındaki çocuğa katkısı olan bir olgudur. 
Bilgisayarlı eğitim ya da boş zaman aktivitesi; 
tek başına bir yol olarak seçilmemeli , okuma ile 
birbirini engelleyen değil destekleyen nitelikte 
olmalıdır.

Teknolojiye bağlı olarak ne kadar hızlı bir toplumsal 
değişim sürecinde olursak olalım okumanın 
bireyler özellikle de gelişme çağındaki çocuklar 
üzerindeki zihinsel  işlev ve önemi  hiçbir zaman 
azalmaz, aksine hep daha çok önem kazanır. 
 Okumak çocuğun düşünme, muhakeme yapma, 
eleştirme yeteneklerini geliştirir. İnternet 
sayesinde bilgiye ulaşmak kolaydır. Zor olan; bu 
bilgiyi yorumlamak, yaratıcılığınla kendi bakış 
açını katabilmektir. Bu yaratıcılığı, hayal gücünü, 
muhakeme yeteneğini geliştirmenin tek yolu da 
okuma alışkanlığının çocuğa kazandırılması ile 
mümkündür.  Benim için, vakit geçirmek adına  
yapılan boş işlerle uğraşmaktan ise kitabımı 
okumak orada bana öğrenme hissi  veren 
karakterle buluşmak daha çekici bir alışkanlık. 
Bu alışkanlığı çocuklarımıza da geçirebilirsek işte 
o zaman görevini en iyi şekilde başarmış anne 
babalar olabiliriz. 
Kısacası; Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırma 
yolunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 
okumanın bir zorunluluk değil tıpkı  bilgisayarıyla 
geçirdiği zaman gibi keyif alacağı bir aktivite olduğu 
fikrini  aşılamaktır. Bunun da en iyi yolu öncelikle 
zevk alacağı kitapları kendisine sunmaktan 
geçmektedir. Sevdiği, ilgisi olduğu alanlarda kitap 
okuyan çocuk hem okumaktan keyif alacak hem 
de zamanla kendisine katkısını gördükçe okumayı 
alışkanlık haline getirecektir. İnternetten bulduğu 
salt bilgiyle yetinmeyip, okumanın kendisine açtığı 
farklı bakış açılarıyla kişisel yorumunu katmayı 
öğrenecektir.
Biz anne-babalar  unutmamalıyız ki; okumak, 
gelişen çağ ile birlikte tarihe karışacak değil 
tam tersi önemi daha da artacak bir kavramdır. 
Çağdaş, eleştirel ve demokratik bir topluma 
sahip olmanın esas yolu okuma alışkanlığına 
sahip çocuklar yetiştirmekten geçer. Okuma 
sevgisi ve alışkanlığı olan çocuk, hızlı öğren-hızlı  
tüket döngüsüne girmeyecek, kişisel ve zihinsel 
becerileri ile geleceğin; kendine güvenli, güçlü ve 
sağlıklı kişiliğe sahip bireyleri olacaktır. 
Okulumuzda okuma alışkanlığı edinme ile ilgili ciddi 
çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda siz değerli 
velilerimizden de ciddi destekler alıyoruz. Bu 
konudaki destek ve katkılarınız için çok teşekkür 
ediyor,hepinize keyifli,  iyi okumalar diliyorum.

Ümit DİLEK
Sınıf Öğretmeni

Haftalık  Online Ders Programı Video 
Döküman ve Duyurular İçin Lütfen 
Sınıfınıza Ait Bölümü Tıklayınız.

Louis Pasteur (d. 27 Aralık 1822 Dole, 
Fransa - ö. 28 Eylül 1895 Saint-Cloud, 
Fransa), Kuduz aşısını bulan Fransız 
mikrobiyolog ve kimyager.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VRq3SAK0xpuOBKrMpW_63zXNJ7qRAdzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13sdN6j0Yzz7Z_GE5DWKIhQnzzZcMLwjm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mqYA78cN8SypeWgKJy-tPwaWJsZDTOy3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yx_s-MU5OI_H5Hg_xQJu--9jHMxH46JC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hQsb053PrXkyVo2_pixXeYrrGOgSoWRB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MDes6DeZZnFet_NvbN3SF5fD4lwusstz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ajM4iAaJkECd-uMMsYtAmh3qmWDN-yB6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15RcE5dFUezDNJHKn23RVe0pf4bNikgfX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KbbQF-RshPNETUg6nusnE9ktaFjVkwo9


SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE ÇOCUKLAR

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

Sosyal medya kullanımı, 
yaşadığımız teknoloji 
çağının tartışılmaz 
en büyük gerçeğidir. 

Hemen hemen hepimizin 
çeşitli platformlarda birçok 
sosyal medya üyeliği bulunmakta ve 
birçoğumuz bu platformlarda gün 
içerisinde sık  sık paylaşımlar yapmaktayız. 
Öyle ki bunu görev 
edinmişçesine 
yaşamaktayız. Bu kadar 
hayatımızın içinde 
yer alan bir gerçek 
elbette ki çocuklar 
tarafından da yakından 
takip edilmekte ve 
onların da kullanım 
alanları içerisinde yer 
almaktadır. Şu da bir 
gerçek ki çocuklar için 
doğru kullanıldığında 
birçok faydası 
vardır  ama yanlış  
kullanımların da ciddi 
olumsuz etkileri olabilir. 
Bu konu birçok kez 
uzmanlar tarafından da 
ele alınmıştır. Öncelikle 
bu ortamları amacı 
dışında kullanan  kişiler 
vardır.  Kişiler sanal 
kimliklerini arzularına, 

dürtülerine, gerçek dışı aktarımlara 
bağlı olarak hazırlayabilmektedir. 
Herkesin rahatlıkla girip istediği şekilde 
kimlik oluşturabildiği bir ortamda 
çocukların bulunması ve dünyadaki 
insanların onunla iletişim kurabileceği 
düşüncesi oldukça ürkütücüdür.Ailelerin 
bu noktadaki kontrolleri ve seçici bir 
yaklaşımla önlemler alması önemlidir. 

Sosyal medya denince akla gelen ilk 
kavram paylaşmaktır. Kişilerin paylaştığı 
resim, video, ses… vs. bir filtrelemeden 
geçmeksizin yer alabilmesi birçok olumsuz 
sonuç doğurabilir. Bu olumsuzluklardan 
korumak için öncelikle çocukların 
tablet, telefon, bilgisayar kullanımı 
ailelerin gözetiminde ve süreli olmalıdır.
Aksi takdirde ciddi zaman kayıpları 

oluşabilmektedir.
 Diğer bir tarafından 
bakacak olursak bir 
sosyal medya ağının 
içerisinde yer almak 
sosyal becerilerin 
gelişmesini sağlar.
Arkadaşlarıyla sürekli 
iletişim halinde 
olmaları birey olma 
duygusunu geliştirir.
Kontrolü güç olan 
teknoloji dünyasında 
faydalarından 
yararlanarak, 
sınırı koruyarak 
çocuklarımızın bilinçli 
kullanıcılar olmaları 
için destek olmamız 
gerekmektedir. 

Aslı NAMUTLU
Türkçe Öğretmeni

Evimizden dünyamıza açılan 
büyük bir penceredir 
internet. Bilgisayar oyunu 
oynamak ve internet 

kullanmak zamane çocuklarının 
en büyük eğlenceleri arasında. Bir 
araştırma 9 ila 11 yaşlarındaki çocukların 
internette büyük riskler aldığını ortaya koydu.
İngiltere’de yapılan araştırma, bu 
yaşlardaki çocukların çoğunun internette 
kişisel bilgilerini paylaştıklarını ve daha 
ileri yaşlardaki çocuklar 
için yapılmış oyunları 
oynadıklarını gösterdi. 
İnternete ulaşımın 
gittikçe kolaylaştığı 
günümüzde çocukların 
güvenli in0ternet 
kullanma becerilerine 
sahip olmalarının önemi 
de artıyor. Bunun için 
ailelere büyük görev 
düşüyor. Öncelikle 
çocuklarla iletişim 
çok önemli. Karşılıklı 
güvenin olduğu bir ilişki 
kurarak karşılaştıkları 
herhangi bir sorunda 
kendilerini rahatlıkla 
ifade edebilmelerine 
yardımcı olun. Böylece 
kontrolü güç  internet 
ortamında ve gerçek 
hayatta karşılaştıkları 
sorunlarda kolaylıkla 
sizden yardım isteyecek 
ve iletişimleri açık olacaktır.
İnterneti kullanmaktan çekinmeyin. 
Hayatın vazgeçilmezi haline gelen kısa 
sürede istenilen her bilgiyi dünyanın 
her yerinden ulaştırabilen bir platforma 

kayıtsız kalmak doğru olmayacaktır. 
Özellikle çocuklar bu kadar aktif 
kullanıyorken, ebeveynler olarak bu 
ortamda onları yalnız bırakmamak 
gerekmektedir. Bu doğrultuda çocukları 
doğru yönlendirebilme imkanı sağlamış 
olursunuz.
Çocuğunuzla internetin güvenli 
kullanımı hakkında konuşmalar yaparak 
bilgilendirin. Özellikle internet ortamında 
yapılan paylaşımların kişisel bilgiler 

olmaması konusunda anlaşmalar yapın. 
Özellikle tanımadıkları kişilerin arkadaşlık 
ve takip isteklerini onaylamamalarını, 
sosyal medya hesaplarını gizli modda 
kullanmalarını, mesaj ve mail yolu ile 

gelen linklere tıklamamalarını, Siber 
zorbalıkta bulunan rahatsız edici mesaj 
atan kişileri engellemelerini ve sizi 
bilgilendirmelerini söyleyin. Şiddet içerikli 
oyunlar oynamamaları ve cinsel içerikli 
sitelere girmemeleri konusunda uyarın.   
Bu uyarıların yer aldığı İnternet ve Akıllı 
Telefon Kullanım Sözleşmesi yapın. 
Çocuğunuzun internette ne kadar zaman 
harcadığını, hangi web sitelere girdiğini, 
ne tür oyunlar oynadığını takip edin. 

İnternet kullanımının 
çocuğunuzu psikolojik 
ve fizyolojik açıdan nasıl 
etkilediğini gözlemleyin. 
Çocuğunuzla gerçek 
hayatta kaliteli zaman 
geçirin. Evde ailece 
oyunlar oynayın. Ev 
dışında gezintiye 
çıkın ve spor/sanat 
etkinliklerine katılın. 
Hayatın sadece 
internetten ibaret 
olmadığını birlikte 
aktiviteler yaparak, 
gerçek hayatı dolu dolu 
yaşayarak gösterin. 
Bu önerilere dikkat 
eden aileler çocuklarını; 
siber zorbalığa, 
yabancı kişilere, 
internet bağımlılığına, 
zararlı sitelere, cinsel 
içerikli paylaşımlara, 
psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlıklara karşı korumuş olacaklardır. 

Gizem DEĞER
Okul Psikoloğu



İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY OLABİLİRSİNİZ, YETER Kİ YETERİNCE İSTEYİN

A.KINAY : Yaptığınız müziğin birçok 
aşamasında sizi görüyoruz. Şarkıların 
yazılmasından miksajına, albüm 
kapağından, klipten kullanılan 
teknolojilerin belirlenmesine kadar 
birçok adımda 
aktif olarak yer 
alıyorsunuz. Bu 
durumu bir çeşit 
“Don Kişot”’luk 
olarak mı 
görüyorsunuz? 
Sizi geçmişte 
Serhat olarak 
bilen kişiler o 
dönemlerde 
müzik tarzınızın 
da çok daha 
farklı olduğunu 
ama sizin size 
biçilen değil 
kendi istediğiniz 
Bedük formatını 
yaratarak başarılı 
olduğunuza 
inanıyorlar.

BEDÜK : Süper 
bir soru, doğru, 
Don Kişot’luk 
denebilir aslında. 
Çünkü hala hiçbir 
plak şirketine 
bağlı değilim, albümlerimi kendi plak 
şirketimden çıkarıyorum. Arkamda kimse 
yok, gerçek anlamda her şeyi tek başıma 
yapıyorum. Biraz egosantrik bir insan 
olabilirim, kendi yaptığım şeylerin çok iyi 
olduğuna inanıyorum çünkü. İyi yaptığımı 
düşündüğüm için de başkasına gitmeyip 
kendim yapıyorum. Eğer 80 milyonluk 
ülkede bir şeyi yapan tek kişiysen, 
gerçekten de yel değirmenlerine karşı 
savaşman gerekebiliyor.

P.KAVVAS : Sizce müziğin tutmasını 
sağlayan şey sözleri mi yoksa güçlü bir  
tınıya sahip olması mı? Sizin müziğinizde 
bu anlamda güçlü olan yön hangisi 
diyebiliriz?

BEDÜK : Ben müzikte herhangi bir 
yönün güçlü olmaması gerektiğini 
düşünüyorum. 360 derece total bir şey 
bu. Her şeyiyle bir bütün olmalı bence 
müzik, hiçbir şey öne çıkmamalı.

A.KINAY : Automatik klibiniz ve klipteki 
kolbastı hareketi fenomen haline 
gelmişti. Video klibinizle ciddi bir akım 
oluşturmuştunuz. Bu anlamda elektronik 
müzik farklı akımlar oluşturuyor mu 

sizce? Örneğin Harlem Shake de bu tip 
yeni bir akım elektronik müzikle ortaya 
çıkan.

BEDÜK : Dönem dönem bu tip akımlar 

oluştu tabi. Gangnam Style, bizim 
zamanımızda Makarena vardı örneğin, 
şimdi de Harlem Shake var. Bunlar 
dönem dönem ortaya çıkan ve insanların 
sevdiği şeyler. Aslında elektronik müzikle 
de hiçbir ilgisi yok. Bu dünyanın 

A.KINAY : Şarkılarınız  MTV, VH1, MCM 
gibi birçok yabancı müzik kanallarında 
da yayınlanıyor. Listeleri uzun süre işgal 
ediyor ve Avrupa ve Amerika’dan yayın 
yapan müzik sitelerinde albümleriniz 
yer alıyor. Gelecekle ilgili yurtdışı sizin 
için ne ifade ediyor? Uluslararası çapta 
bir müzisyen olma yönünde plan ve 
uğraşlarınız var mı?

BEDÜK : Ben zaten yurt içi ve yurt 
dışı olarak ayırmıyorum dünyayı, daha 
global bir bakış açım var. Ortaya bir 
müzik çıkardığım zaman ben bunu tüm 
dünyada çıkarmış oluyorum aslında. 
Bizim sektörümüzün el verdiği kadar da 
yurt dışına ister istemez gidiyor zaten 
şarkılarım. Ama bunun için ekstra bir 
çaba sarf etmiyorum çünkü kendimi yurt 
dışındaki bir sanatçıdan daha aşağıda 
veya daha farklı bir yerde görmüyorum. 
“Avrupa Avrupa duy sesimizi” diye 

bir çığırışım yok. Dünya kalitesinde 
müzik yapıyorum ben. Müziğimi almak 
istiyorlarsa çok güzel, istemeyenlerin de 
kendi kayıpları olduğunu düşünüyorum.

P.KAVVAS : 
Sizi Pitbull’ a 
benzetmelerine 
kızıyor musunuz?

BEDÜK : Pitbull 
dediğiniz adam 
benden sonra 
müzik dünyasına 
girdi ama, nasıl 
oluyorsa beni 
ona benzetiyorlar. 
Bana sorarsanız 
o bana benziyor…  
Şaka bir yana 
arkadaşlar 
kendinizi asla 
diğer ülkelerdeki 
insanlardan 
daha aşağıda 
görmeyin. Daha 
dünyaya hakim 
bir kültürden, 
ülkeden gelmek, 
elbette büyük bir 
avantaj ama asıl 
olan ne kadar iyi 
olduğunuzdur. 

Eğer gerçekten işinizi iyi yapıyorsanız 
er geç fark edilir ve başarılı olursunuz.  
Hayatta istediğiniz her şey olabilir her 
yere gelebilirsiniz. Yeter ki yeterince 
isteyin ve çalışın.

A.KINAY : Türkiye’nin ilk “ RealD 3D” 3 
boyutlu klibini çektiniz. Ayrıca “ Disco 
Breaker” şarkınız için de yine bir ilke 
imza atarak interaktif bir klip çektiniz. 
Teknoloji ile aranız iyi görünüyor. Bunda 
üniversitede Grafik Tasarım okumuş 
olmanızın getirdiği farklı bir görsel bakış 
açısına sahip olmanızın etkisi var diyebilir 
miyiz? Daha ileride ne tür teknolojik 
yeniliklerle dinleyicilerinizin karşısına 
çıkmayı planlıyorsunuz?

BEDÜK : Tabi ki grafik tasarım okumuş 
olmamın ve sanat yönetmenliği yapmış 
olmamın büyük etkisi var bu konuda. 
Bir müzik duyduğum zaman hemen 
görselini hayal edebiliyorum. Seyrettiğim 
bir şeyde hemen kafamda müziğini 
canlandırabiliyorum. Kendi müziğimi 
yaptığım için de görselleri konusunda 
da, şarkıyı olduğundan daha iyi noktaya 
getirecek yönde de uğraşıyorum tabi ki. 
Teknolojinin son ürünü bir müzik türü 

Elektronik müziğin Türkiye’deki öncülüğünü yapan, şarkıları ve albümleri haftalarca MTV VH1 gibi uluslar arası kanalların 
listelerinde kalan, sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından dinleyici kitlesine sahip Bedük’ü New York konseri 
öncesinde okulumuzda misafir ettik. Müzik hayatına her genç müzisyen gibi prodüktörlerle başlayan kendiyle bağdaşmayan 

bir imajla bir süre bocaladıktan sonra kendi yoluna kendi devam etmeye karar veren Bedük’ün hikayesi bütün gençlere ilham 
olacağını düşünüyoruz. Müziğini dinleyiciye aracısız ulaştırmak için sadece müzikle değil albüm kapağından, klip çekimine kadar 
her aşamasında kendi hareket eden ve belki de bu özgürlük sayesinde müziğini dünyaya duyuran genç sanatçı, öğrencilerimize 
başarmak ve istemek arasındaki bağlantıyı kendi müzik kariyerinden örneklerle açıkladı. Hayata geniş bakılması ve hayallerin 
hiçbir zaman kısıtlanmaması gerektiğini söyleyen Bedük “ istediğiniz her şeyi olabilirsiniz, yeter ki yeterince isteyin” diyerek 
öğrencilerimize önemli bir hayat felsefesini hatırlattı. Bakalım Bedük başka hangi konularda bize neler anlattı…



yapıyorum ve teknolojiyle de aram iyi. 
Teknoloji nereye gidecek bilemiyorum 
ama gittiği yere kadar ben de yanında 
gidiyorum.  

P.KAVVAS : Müziğinizin hem görsellik 
hem de altyapı 
kısımlarında bilgisayar 
teknolojisinden çok 
yoğun bir şekilde 
faydalanıyorsunuz. 
Eserlerinizi, hatta sizi 
bir tür “ bilgisayar 
harikası” olmanız 
noktasına getirdi mi 
bu durum acaba? 
Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

BEDÜK : Hayır aslında 
dışarıdan dediğiniz 
gibi görünüyor olsa 
da benim yaptığım iş 
normalde herhangi 
bir müzik türü nasıl 
kaydediliyorsa o 
şekilde kaydediliyor ve 
yaratılıyor. Hatta benim 
yaptığım müzikte şu an 
Türk Pop Müziği’nde 
kullanılandan çok daha az kullanılıyor 
bilgisayar. O yüzden benim yaptığım 
müziğin pek de bilgisayar yeteneğiyle 
ilgisi yok aslında.

A.KINAY : Özellikle son yıllarda çok 
rağbet edilen ama Türkiye’de çok fazla 
da üretilmeyen bir müzik tarzını icra 
ediyorsunuz. Bunun size getirdiği avantaj 
ve dezavantajlar nelerdir sizce?

BEDÜK : Avantajı rakibin olmadığı için 
sektörde alanında tek olmak. Bu müziği 
dinlemek isteyenler otomatik olarak sana 
yönelmiş oluyor. Dezavantajı da aslında 
hiçbir işin rakipsiz 
olamayacağı 
gerçeği. Fenerbahçe 
olmadan 
Galatasaray olmaz 
mesela. 

P.KAVVAS : Bedük 
neleri dinliyor? 
Örneğin son 
gittiğiniz konser 
kimin konseriydi? 
Sizin dinlemekten 
zevk aldığınız 
Türk ve yabancı 
müzisyenler kimlerdir?

BEDÜK : En son Jamoroquai konserine 
gittim diye hatırlıyorum. Ben çok fazla 
tarz seçmiyorum, sanırım meslek 
hastalığı da var bende, her şeyi 
dinlemeye çalışıyorum. Geçmişte de 

sürekli farklı arayışlarım olurdu müzikte. 
Ortaokul yıllarımda metal müzik 
dinlerdim, o zamanlar çok modaydı bu 
tür müzik. Hard Rock, Blues, Caz, her 
şeyi dinledim. Şimdi daha çok indie 
müzik dinliyorum, yani daha bağımsız 
müzikler seçiyorum. Rockla elektroniği 
ince ince birleştiren bir müzik bu. Ama 
yine de 70’ler ve 80’lerin müziğini hala 
çok severim. 
P.KAVVAS : Duygusal şarkılar yazan 
birine, yaşadığınız aşklardan mı 
ilham alarak bu şarkıları yazdınız diye 
sorabiliyoruz. Peki siz nasıl bir duyguyla 
şarkılarınızı yazıyorsunuz?

BEDÜK : Dünyada bir 
tek duygu yok tabi. 
Türkiye’de sunulan 
müzikte hep aynı 
duygu var, sadece 
aşk, ayrılma, yaralı 
sevda ve kavuşma 
duygusu. İnsanlar 
da şarkı sadece bu 
duygular üzerine 
yazılıyor zannetmeye 
başlıyorlar tabi ister 
istemez. Dünyada 6 
milyar insan varsa 

6 milyar farklı duygu da var. Benim 

verdiğim duygu da benim albümlerimi 
dinlerken veya konserlerime gelirken 
insanlar ne hissediyorlarsa odur

P.KAVVAS : Son albümünüzle birlikte 
takım elbiseleriniz de rafa kalktı. 

Overload albümü sizin 
için daha canlı ve 
yenilikçi bir duruşu da 
beraberinde mi getirdi? 

BEDÜK : Evet. 
Sahnedeki duruşumla 
birlikte albümlerdeki 
müziğim de yıllar 
içinde değişiyordu. 
Hem gelişen hem 
değişen hem de aynı 
yerde kalan , organik 
bir yapı aslında. Böyle 
olduğu zaman ben de 
içsel ve dışsal olarak 
değişiyorum tabi.  
İmaj değişikliği değil 
de adapte olma süreci 
diyebiliriz buna. 
A.KINAY : Kendinizi 
bundan 10 yıl 
sonra ne yaparken 

düşlüyorsunuz? Gelecek planlarınız 
nelerdir?
BEDÜK : Çocuklarım 12 ve 14 yaşlarında 
olacaklar 10 yıl sonra. Onlarla yaz 
tatillerine çıkmayı düşlüyorum. Başka 
bir şey düşünmüyorum. Geleceği çok 
fazla düşündüğünde insan bugünü 
yaşayamıyor ve ben bugünü yaşama 
taraftarıyım her zaman.

P.KAVVAS : Peki sahnedeki Bedük değil 
baba Bedük nasıldır acaba? Çocuklarınızla 
en çok ne yapmaktan zevk alıyorsunuz? 
Evinize adım attığınızda farklı bir Bedük’le 
mi karşı karşıyadır eşiniz ve çocuklarınız?

BEDÜK : Valla eşim menajerim olduğu 
için benim her türlü halimle karşı karşıya 
zaten. Şimdi de burada. Evde Serhat 
oluyorum, ,işyerimde Bedük oluyorum. 
Tabi ki evdeki adamla sahnedeki adam 
farklı. Mesela sizler de hafta içi okul 
saatlerinde ve hafta sonu zamanlarda 
farklısınız, tıpkı bunun gibi işte. 
A.KINAY : Son olarak kendinizi bir kelime 
ile ifade etmeniz istenseydi bu kelime ne 
olurdu?
BEDÜK : Yenilikçi, farklı. Bu arada çok 
güzel sorulardı, deneyimli muhabirlere 
taş çıkartırsınız çocuklar.


