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

Her çiçekten birer tane vardır.

 

 

KUANTUMLA BAŞARIYA GİDEN ADIMLAR 

Başarmak için 
hedefinizin 
peşinden 
koşmalısınız. 

Belirli bir plan 
oluşturmak başarı 
sürecinin parçasıdır. 
Rastlantısal tutumlar insanı 
yalnızca ertelemeye ve daha sonra 
düşünmeye teşvik eder ve bu durum 
insanı yavaşlatır hatta çözümlerinin 
yolunu tıkar.
Kesin bir eylem planı size talimatlar 
verir, ilerlemenize ve bilinç enerjinizi 
odaklamanıza yardımcı olur. 1. Olarak 
Amacınızı bilin. 2. olarak Amacınıza 
tam olarak nerden başlayacağınızı 
belirleyin. Planlama sürecince 
mutlaka araştırma yapmak gerekir. 
Araştırma yapın. Örneğin avukat, 
cerrah yada bir psikolog olmak 
istiyorsanız hangi diplomaya sahip 
olmanız gerektiğini, bu diploma 
için hangi okullara gidebileceğinizi, 
gerekli belgeleri, maliyeti öğrenmek 
zorundasınız. 3.olarak  Detaylı bir 
eylem planı çıkarın. 
Uzun vadeli amacınız ulaşmak 
istediğiniz en son noktayı gösterir. Kısa 
vadeli olanlar sizi oraya ulaştıracak 
önemli adımları, acil işleriniz de yola 

devam etmek için her gün yapmanız 
gerekenleri belirtir.
Hedeflerinizin sonlarını tekrar 
tekrar kafanızda canlandırın, bu 
görüntü daha fazla iş yapmanıza ve 
heyecanlanmanıza destek olur. 
Büyük bir amacın peşine düşmek 
büyük çaba gerektirir, başarı içinse 
daha da fazlası şarttır. Amacı bir 
öncelik olarak kabul etmek, ona 
daha fazla zaman ayırmayı, daha 
fazla odaklanmayı ve daha büyük 
bir istekle sarılmayı gerektirir. Seçme 
gücünüzü bilinçli olarak kullanmalı ve 
amacınızı günlük alışkanlıklarınızın 
parçası haline getirmelisiniz. Böylece 
eylemlerinizin ve öncelikleriniz hem 
hayatınızın hem de doğanızın parçası 
haline gelir. Gerçek sorumluluk budur.

“Hayallerinizdeki başarıyı elde etmek 
için onu her gün yaşamalısınız. Başarı 
yalnızca tekrar edilen küçük adımlarla 
gerçekleşir, bir kerede bir adım, bir 
kerede bir adım.”       Anne Klingler

Canan FİLİZ
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
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HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMEYİN…

D.CEMGİL: Bu mesleği nasıl seçtiniz? 
Hayalinizdeki işi mi yapıyorsunuz?
T.TEKELİOĞLU: Sizin yaşlarınızda çok soru 
sormayı seven bir çocuktum, Çok şanslı 
olduğumu düşünüyorum çünkü tutku duyduğum 
mesleği yaptım ve yapıyorum, bir de üzerine 
para almışım diye düşünüyorum. Her insanın 
sevdiği mesleği seçmesini isterim, bu çok büyük 
bir mutluluk veriyor insana ve daha yaratıcı 
oluyorsunuz.
Ö.AĞAOĞLU: Pek çok işi bir arada yaptığınızı 
görüyoruz. Bu kadar üretken olmanızı neye 
borçlusunuz?
T.TEKELİOĞLU: Anneannemin genlerine 
borçluyum. Benim anneannem çok çalışkan 
bir kadındı. Hiçbir zaman pes etmezdi, o 
kadar ki bir kazağı söker tekrar örerdi, evde 
işi olmadığında. Çok 
üretken ve çalışkandı. 
Ben durduğum zaman 
bunalıma giriyorum, 
çalışmak beni mutlu 
ediyor. İçimde sanki 
bir motor var ve o 
motor sürekli bir 
şeyler üretiyormuş 
gibi geliyor bana. O 
motoru tetikleyen şey 
de hayal gücüm, çok 
hayal kurarım. Sizin 
yaşlarınızda başladım 
hayal kurmaya, hâlâ 
devam ediyorum, o 
güzel işler yapmamı 
sağlıyor.
D.CEMGİL: Hem 
Fransız hem Türk 
okuluna gitmiş 
olmanızın gazetecilik 
hayatınızda etkileri 
oldu mu?
T.TEKELİOĞLU: Çok 
etkisi oldu ama biraz 
zor da oldu. Hafif bir 
kamburum var gibi 
hissediyorum sırtımda 
2 okulun çantasını 
taşımaktan Sabahtan öğlene kadar Fransız 
Okulu, öğleden sonra Türk Okuluna giderdim, 
ilkokul tamamen böyle geçti.  Uluslararası bir 
deneyim, çok küçük yaşlarda farklı ülkelerden 
arkadaşlarım oluyordu. En samimi arkadaşım 
İtalyan idi, Arap, Japon arkadaşlarım vardı, 
onlarla hâlâ iletişimim devam ediyor, bana çok 
büyük bir zenginlik getirdi.
Ö.AĞAOĞLU: Türkiye’de gazeteci olmayı nasıl 
tanımlarsınız? Gündemi takip etmek zor mu?
T.TEKELİOĞLU: Zor ve dikenli bir yol çünkü 
Türkiye zor bir coğrafyada konumlanmış 
bir ülke. Demokrasi çok yerleşmediği için, 
gerçekleri söylemek zorunda olan gazeteciler 
mutlaka bazı dönemlerde zorluklar yaşıyorlar. 
Kolay bir şey değil bu ülkede gazeteci olmak 
ama zor coğrafyalarda bu işi yapmak daha 
büyük keyiftir. Kimi zaman bedel ödeseniz de 
eğer bu sizin kalbinize, beyninize, ruhunuza 
işlemişse bundan vazgeçmeniz mümkün değil. 
Gazetecilik benim için bir yaşam tarzı. Şu an 
gazeteciliği belgesellerim aracılığı ile yapıyorum, 
bir televizyon kanalında ya da gazetede değilim 
ama ölene kadar gazeteciyim.
D.CEMGİL: Türkiye’deki basın özgürlüğü 
konusunda ne düşünüyorsunuz? 
T.TEKELİOĞLU: Siz büyüdüğünüz zaman Türkiye 
daha özgür bir ülke olacak, basın daha özgür 
olacak. Basını özgür olmayan bir ülkenin insanları 

da özgür olamaz. Açıkçası şu an çok özgür bir 
dönemden geçmiyoruz diyebilirim.
Ö.AĞAOĞLU: 23 yıllık meslek hayatınıza ve son 
yıllardaki yaşadıklarınıza istinaden size sormak 
istiyorum ‘demokrasi’ nedir?
T.TEKELİOĞLU: İnsanların birbirini anlaması ve 
kendinden olmayanın fikrine saygı duymasıdır. 
Ancak öyle nefes alabiliriz, özgürleşebiliriz, 
birbirimizi tanıyabiliriz ve ancak bu ülke bu 
şekilde daha güzel ve özgür bir ülke olur.
D.CEMGİL: Bir gazeteci olarak siyasi fikirlerinizi 
değiştirecek olaylarla karşılaştınız mı?
T.TEKELİOĞLU: Hayır. Hep aynı fikirdeydim, 
özgürlüğü savunan bir gazeteciyim. Çok siyasi 
bir gazeteci değilken dönemin şartları beni o 
yöne doğru götürdü.
Ö.AĞAOĞLU: Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan 

sonra belgesel çekimi, kitap fikri nasıl ortaya 
çıktı?
T.TEKELİOĞLU: İşsiz bırakıldım gazeteci 
olarak, birçok meslektaşım gibi, kırılma noktası 
yaşadı gazetecilik, bilmiyorum belki siz de 
tanık olmuşsunuzdur. Herkesin savunduğu 
o ‘ağaçlarımızı kesmeyin’ dediğimiz gezi 
olaylarından sonra ben de bir tweet attığım için 
işsiz bırakıldım. İşsiz bırakılan gazeteci sayısı 
bugün on bin kadar, onlardan biriyim. Diğer 
arkadaşlarım gibi vazgeçmedim, pes etmedim. 
İçimde büyük bir tutku olduğu için, dedim ki 
başka türlü nasıl faydalı olabilirim, başka türlü 
insanlara nasıl ulaşabilirim? Bu da belgesel 
fikriyle oluştu. 2010 yılında ilk belgeselimi, daha 
sonra 2 belgesel daha çekmiştim, belgeselcilikte 
deneyim kazanmıştım. Şimdi belgeseller ve 
kitaplarıyla yoluma devam ediyorum ve daha 
çok insana ulaşıyorum. Sanatçı gibi oluyorum 
aslında her yıl bir büyük belgesel üretiyorum ve 
o belgesel pek çok şeye katkıda bulunuyor. Son 
belgesel ile 80 öğrenciye burs vereceğiz. Daha 
hakiki oluyor şu an gazetecilerin yaptığı işten, 
mutluluk duyuyorum belgesellerimle.
D.CEMGİL: Gazeteciler için Persona No Grata 
adlı bir belgesel çektiniz. Bu belgeselden sonra 
değişen neler oldu?
T.TEKELİOĞLU: Basın özgürlüğü konusunda daha 
kötüye gitti. Mesela o belgeselde bana konuşan 
Türkiye’nin en kurumsal medya patronu Aydın 

Doğan medyadan çekildi. Meğer Aydın Doğan 
en son bizim belgeselimizde konuşmuş. Bazı 
kanallar bu belgeseli tekrar tekrar göstermeye 
başladı. Bu belgesel sizler 20 yaşına geldiğinizde 
daha kıymetlenecek, dönüp bakınca diyeceğiz 
ki Türkiye’de zor bir dönemden geçilmiş, basın, 
patron, muhabirler susturulmuş, Türkiye bunlara 
karşı nasıl ilerleyebilmiş. Tarihe not düşen bir 
belgesel oldu, çok da anlamlı oldu. Kanıttır aynı 
zamanda, gazetecilik anlamında da son derece 
önemli.
Ö.AĞAOĞLU: Gazetecilik yaşamınızda kırılma 
noktalarınız oldu mu?
T.TEKELİOĞLU: Evet çok fazla oldu ve hepsi beni 
büyüttü. 27 yaşındaydım Hürriyet gazetesinde 
muhabirdim. Dediler ki: Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Komiserliği kampta çalışacak biri 
aranıyor. Ben çok meraklıydım, Afrika’yı da 

hiç görmemiştim, 
elimi kaldırdım, 
zaten bir tek ben 
kaldırmışım elimi, 
kendimi Nairobi’de 
buldum. Sonra Kuzey 
Kenya’ya gittik, orada 
bir hafta çalıştım. 
Oradaki izlenimlerim 
gazetede yayımlandı. 
O benim hayatımı ilk 
değiştiren, ilk kırılma 
noktamdır. Çünkü 
insana dair her 
şeyin olabileceğini 
gördüm. İnsanların 
bazen ne kadar kötü, 
ne kadar acımasız 
olabildiğini gördüm, 
bu da benim insanlar 
için daha çok 
çalışmamı sağladı. 
Birçok şey yaşadım 
aslında; ‘Yeni Hayat’ 
diye bir organ nakli 
belgeseli çektim. Bir 
çocuğum nasıl ölümle 
yaşam arasında 
kalabildiğini, böbreği 
takılıp hayata 

dönmesi, o çocuk şimdi 7 yaşında onun yaşıtlarıyla 
sağlıklı bir şekilde koşmasını görmek… Büyük 
deneyimlerim oldu, saha gazetecisiyim aynı 
zamanda. Mesela Van’daki depremde, 2.hafta 
gittik, sallantıları da yaşadık o kadar yorgunduk 
ki kalkamadık, tüm gün haber yapmıştık çünkü. 
Sonra öğrendik ki benim kaldığım otel yaklaştık 
bir hafta sonra çökmüş. Biber gazı arasında da 
kaldım, gazetecilerin yaşadığı şeyler bunlar. Bir 
gün; depremde çadırda kalıyorsunuz, ertesi 
gün Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu’nun 
Louvre’ de sergilenişine gidiyorsunuz ve Louvre 
Joconde Salle’ de kalıyorsunuz. Gazetecilik böyle 
bir meslektir, her insanla tanışırsınız, her deneyimi 
yaşarsınız, her olayın içinde olursunuz, çok 
renklidir, sizi çok zenginleştirir. Bence dünyada 
bu kadar çok deneyimi yaşayabileceğiniz, bu 
kadar zengin bir meslek yok.
D.CEMGİL:  ‘40’ında 40 kadın’ belgeselinden yola 
çıkarak şunu sormak istiyorum.  Kadınlar için 40 
yaş bir dönüm noktası mıdır?
T.TEKELİOĞLU: Neden 40 ? Benim de bir oğlum 
var; adı Ömer. Baktım 40’ıma gelirken Ömer’in 
bana çok ihtiyacı kalmıyor, işlerim yolunda 
giderken çok fedakarlık yaptığım insanlar 
gidiyorlar yavaş yavaş. Bir bakıyoruz ki bu bende 
olmadı ama diğer kadınlarda böyle oldu çok 
fedakarlık yaptığınız ve kendinizi unuttuğunuz 
zaman, belli bir yaşa geldiğinizde ,kendinizi 
çok yalnız kalmış hissediyorsunuz.Eğer hayatta 

Muhabirlikten, sunuculuğa, program yapımcılığından belgesel yönetmenliğine kadar medya dünyasında geçen tam 23 yıl. Gazete 
ve televizyon dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Tuluhan Tekelioğlu, gazeteci kimliğinin yanı sıra birçok iş ile başarıyı 
yakalamış isimlerden. Yaptığı birbirinden iddialı belgesellerle yönetmenlik koltuğuna oturan Sn. Tekelioğlu, geçtiğimiz sene Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ödüllünü almaya hak kazanmış. Tuluhan Tekelioğlu; hayal kurarak emeline ulaşan, yaptığı 

işlerle adını zirveye hızla taşıyan,yaşadığı tüm zorluklara rağmen vazgeçmemiş, mesleğine kendini adamış, en önemli duygunun vicdan olduğunu 
savunan, başkalarının hayatlarına dokunan, değişimlerine şahit olan ve daha fazla insana ulaşmaya kendini adamış biri…



tutunduğunuz belli bir uğraşınız, mesleğiniz, sizi 
mutlu edecek meşguliyetiniz yoksa bu çok kötü 
bir şey çünkü 40’ınızda duvara tosluyorsunuz. 
İşte o duvara toslayan kadınları tekrar ayağa 
kaldırabilmek için ‘Sen neye hazırsan, o da senin 
için hazırdır’, diyerek 
’40 ında 40 kadın’ 
belgeselini çektim.
Ö.AĞAOĞLU: Belgesel 
için araştırmalarda, 
gözlemlerinizde  
gazeteci olmanızın 
birçok avantajı olmuştur. 
Peki, dezavantajı oldu 
mu hiç?
T.TEKELİOĞLU: Olmadı 
hayır, aynı zamanda 
sizin bir kişiliğiniz var, 
23 yılda geliştirdiğim, 
insanların beni 
algılaması bir güven 
olmuş. Adım güvenle 
eşleştiği için konuşmak 
istediğim ve bana hayır 
diyen hiç kimse olmadı. 
Cumhurbaşkanı’nın eşi 
Emine Hanım ile röportaj 
yapan ilk gazeteciyim. 
2005 yılında bu 
röportajı yapmıştım. O 
zaman Cumhurbaşkanı 
Başbakan idi. 
Başbakanlıktan bir 
yazı geldi ‘Bu röportajı 
yayımlamamanızı rica ediyoruz’ diye. Bunu da 
hissetmiştim, gazetecilik refleksi böyledir. Belli bir 
zaman geçtikten sonra bütün deşifrelerimi Aktüel 
diye dönemin iyi bir haber dergisine sattım, bu 
sürmanşet ve kapak oldu dergiden. Gazetecilik 
biraz şöyle bir şeydir; size hayır dedikleri zaman 
bu hayırı kabul etmezsiniz, bu hayır bir gün 
evet olacaktır mutlaka, onun yollarını denersiniz 
tatlılıkla. ‘Kapıdan atsa bacadan girerim.’ diye bir 
deyim vardır bizim mesleğimizde.
D.CEMGİL:  Birçok insanın ruhuna dokunan 
belgeseller çektiniz. Yıllar sonra tarihe tanıklık 
edecekler diyebilir miyiz ? 
T.TEKELİOĞLU: Üvey Evlat belgeselimiz Halk 
TV’de 19 Mayısta akşam 8 de gösterildi. Halk 
TV’nin reytinglerine çok büyük katkısı olmuş. Son 
dönemde sanatçıların uğradığı zulmü anlatan bir 
belgeseldi bu. Benim her belgeselim bir cümle 
ile başlar. Üvey Evlat şöyle başlıyor: ‘Nerede bir 
türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur 
çünkü kötü insanların türküleri yoktur.’ Bu da çok 
sevdiğimiz ozan Neşet Erşat’ın sözü. Üvey Evlat 
ve Persona Non Greta’nın ülkeye tarihte ciddi bir 
not düştüğünü düşünüyorum kanıt olarak, aynı 
zamanda kitaplaştırdık da iki belgeseli, Kırmızı 
Kedi Yayınları’ndan çıktı ve youtube’da var. Üvey 
Evlat 50.000’i 
geçmiş izlenme 
oranı.
Ö.AĞAOĞLU: 
Sosyal bir amacı 
ve etki alanı var 
belgesellerinizin. 
Üretime farklı 
bir kaynak 
oluyorsunuz. 
Dokunduğunuz 
yaşamların değişimini görmek size nasıl 
hissettiriyor?
T.TEKELİOĞLU: Bundan başka bir mutluluk 
olamaz, diye düşünüyorum. Bir başkasının 
hayatına dokunmak, bence en büyük mutluluk. 
Bana şunu sorsalar: Sana 1 milyon dolar 
veriyoruz yanında da başkasının hayatını 
değiştirme mutluluğu, hangisini seçersin? Ben 
2.’cisini seçerim, buna şu an Türkiye’de saflık 
diyorlar. Ben bunu seçen taraf oldum çünkü 
benim için hayatta asıl olan şey; vicdandır, 
yaptığın işe saygı duymaktır, onunla var olmaktır, 
para kazanmak değildir.
D.CEMGİL: Persona Non Grata’nın etkisi hâlâ 
sürüyor mu ? Ne düşünüyorsunuz? O belgeseli 

çekerken hangi duyguyla çektiniz?
T.TEKELİOĞLU: O belgeseli çekerken bu meslek 
bazı insanların ve siyasi erkin güdümünde 
kaybolamaz, gazetecilik öldürülemez diye 
çektim. Bu bir yüzleşmeydi aslında, siz selfie 

diyorsunuz buna, ben selfiemizi çektim. 
Selfiede şunu gösterdim: gazetecilik; patronu, 
köşe yazarı, muhabiri, editörü ile beraber bir 
bütündür. Dönemden biz nasıl etkilendik; vicdanı 
seçen gazeteciler olduk, vicdanı seçmeyen yani 
iktidarın yanında olmayı seçenler, kolayı seçen 
gazeteciler oldu, bunu göstermek istedim. 
Gazetecilik mesleği; aynı öğretmenlik gibi kutsal 
bir meslektir. Kamuoyu sorumluluğu vardır. Biz 
dayanışsaydık, her birimiz bir bir kalemlerdik, 
eğer biz birbirimizi korumayı öğrenseydik,  
bizi harcayamazlardı, bizi işsiz bırakmazlardı, 
bazılarımızı hapise atamazlardı. Tüm kalemler 
bir araya gelseydi o zaman biz kendi gücümüzü 
de korumuş olurduk, toplumu da korumuş 
olurduk ama bunu yapamadık. Kendimize de 
bir eleştiri olarak çektim bunu, dayanışalım, 
dayanışmayınca halimizi görüyorsunuz, diye.
Ö.AĞAOĞLU: Yeni hayat belgeseli ile organ 
bağışı oranını arttırdınız. Nasıl doğdu bu fikir? 
T.TEKELİOĞLU: 2013 yılında ben işsiz bırakıldım. 
Babam ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi, dediler ki 
3 damarının değişmesi lazım. Babamı İstanbul’a 
getirmeye ikna edemedim, ben onun yanına 
Antalya’ya gittim. Babam hastanede yatarken 4. 

katta başka şeylerin 
olduğunu gördüm. 
En kalabalık kattı, 
her yaştan ve farklı 
Ülkerlerden insanlar 
vardı, başımı 
kaldırıp baktığımda 
‘Organ Nakli 
Merkezi’ yazıyordu. 
Orada çok vakit 
geçirdim, bir suyun 

ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Biliyor 
musunuz? Böbrek yetersizliği olan insanlar 
için su içmek yasak! Günde en fazla 3 yudum 
su içiriyorlar. Musluklarını kilitleyen anneler 
gördüm, çocukları içmesin hayatta kalsın diye. 
Böbrek çalışmadığı zaman suyu süzemiyor. Bunu 
gördükten sonra dedim ki babam iyileşecek, 
ekibimle geleceğim ve bu organ nakli belgeselini 
çekeceğim. Biz bu belgeseli çektikten sonra fark 
ettik ki; Türkiye’nin ilk organ nakli belgeseli imiş. 
Çok güzel bir şey oldu. Türkiye’ de kadavradan 
organ çıkması çok kolay değil. Bizim orada 
sadece 2 hafta süremiz vardı sadece, paramız 
ona yetiyordu.2 haftada 2 kadavra çıktı, organ 
geldi, hepsini canlı takip ettik, hiç canlandırma 
yoktu belgeselimizde. Bir çocuk hayal ediyordum 
mavi gözlü, onun kahramanımız olmasını 

istiyordum, o çıktı. Kafamda kurduğum tüm 
senaryo 2 hafta içerisinde gerçekleşti. Youtube’ 
da vardır, izleyebilirsiniz. Her yerde gösteriyoruz 
belgeseli, çıkışında Sağlık Bakanlığı’nın masaları 
kuruluyor, çıkışında mutlulukla gidip organlarını 

bağışlasınlar diye 
çünkü organ bağışı 
Türkiye’de bir tabu. 
2014 ten bugüne kadar 
2.000 organ bağışçısı 
toplamışız. Milyonda 
3 olan organ bağışı 
milyonda 5’ e yükselmiş. 
Bu muhteşem bir şey.   
Filmi izledikten sonra 
tüm arkadaşlarım 
organlarını bağışladı. 
Artık organlarını 
bağışlamayan 
arkadaşlarımı yanımda 
tutmuyorum
D.CEMGİL: Kadınlara 
güç veren bir 
belgeseliniz ve kitabınız 
var.’’ Yapabilirsin’’in 
çıkış hikâyesini bizimle 
paylaşır mısınız? 
T.TEKELİOĞLU: 
Umutsuz olduğumuz 
bir dönem, herkes 
umut arıyor, kadınlar 
özellikle. Ben de bir ara 
umutsuz oldum işsiz 
bırakıldığım zaman, 

‘yapabilirsin’ demek beni de ayağa kaldıran 
bir şey oldu. İstedim ki Türkiye’de en mağdur 
olanları yani kadınları göstereyim, bu belgesel 
anlamlı olsun. Yapamaz denilen insanları bulduk 
ama hepsi birer devrimci kadınlar. Türkiye’nin 9 
farklı coğrafyasından 9 farklı kadın… Şimdi hepsi 
ile duygusal bir bağımız da var. Bir whatsapp 
grubumuz var,’ Yapabilirsin’, hayatımızın 
gidişatıyla ilgili birbirimizi haberdar ediyoruz. 
Bu filmden sonra hepsi çok popüler oldular. 
‘Yapabilirsin’ gücü sadece Türkiye’de değil, 
yurtdışına da yayıldı, Amerika’da gösteriliyor. 
Bu gösterimden elde edilen gelirle ÇYDD ile 80 
kızımıza burs vereceğiz.
Ö.AĞAOĞLU: Dalga dalga etkisi büyüyen 
‘Yapabilirsin’de farklı coğrafyalardan farklı 
mesleğe sahip kadınları nasıl bir araya getirdiniz?
T.TEKELİOĞLU: 23 yıllık gazetecilik deneyimi + 
4 ay.
D.CEMGİL: Kadınların bu ülkedeki yeri ve gücü 
değişmeye başladı mı?  Z kuşağı daha farklı 
diyebilir miyiz?
T.TEKELİOĞLU: Siz çok daha farklısınız. Kuralları 
takmıyorsunuz, daha bireyselsiniz. Dolayısıyla 
sizden çok ümitliyim, yeni belgeselimin konusu 
gençler olacak. 29 Ekim’de galasını yapmak 
üzere gençlerle bir umut filmi yapmak üzere yola 
çıkıyorum. Yapabilirsinden daha büyük etkisi 
olacağını düşünüyorum, çünkü Türkiye’nin büyük 
bir genç nüfusu var ve onlara şans tanındığında 
yapamayacakları şey yok.
Ö.AĞAOĞLU: Sizin için zaman ne demek?
T.TEKELİOĞLU: Zor bir soru. Zamansızlığa zaman 
bulabilmek demek. Benim için zaman sonsuzluk 
dilimi. Bugünü yaşamak anlamlı, gelecek için 
hayal kurmak, geçmişi çok fazla önemsememek 
ya da geçmişteki kötü deneyimleri, yarınki 
güzel şeyler için değerlendirmek. Zaman, çok 
hızlı üretmek demek, daha çok şey yapmak. 
Beynimin sağlıklı olduğu dönemde daha çok 
şey yapmak istiyorum çünkü yaşlandığınızda 
beyniniz de yaşlanıyor. Daha çok şey paylaşmak 
istiyorum insanlarla çünkü bu ülkede çok fazla 
malzeme var, bir gazeteci için çok zengin bir yer.
D.CEMGİL: En iyi listeniz var mıdır? En iyi 3 kitap 
ve 3 filmi sorsak size?
T.TEKELİOĞLU: Kitaplar: Küçük Prens, Anna 
Karanina, Yüzyıllık Yalnızlık .
Filmler: E.T. Steven Spielberg’ a bayılırım. Let 
The Sunshine, özgürlüğü anlatan bir film. Bir de 
Beatiful, biraz belgesel alt yapısı var.


