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Değerli okurlar,

Bu ay ki köşemizde sizlerinde çok yakından tanıdığı oyuncu, spiker, 
şair ve gazeteci, sempatik, güldüğünde yüzünde güller açan, her daim 
pozitifliğiyle umut veren ve kitaplarındaki hayat deneyimleriyle farklı 
bakış açıları sunan yazar, program sunucusu İclal Aydın’a yer verdik.
 
Aydın, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesi Tiyatro bölümü 
Oyunculuk öğrencisiyken Berlin’e yerleşmiş. Berlin’deki profesyonel 
tiyatro çalışmalarının altıncı yılında Türkiye’ye dönerek televizyon 
projelerinde yapımcı-moderatör ve oyuncu olarak çalışmaya başlamış.

Aydın’ın ilk kitabı “Hayat Güzeldir”, 2001 yılında çıktı. Ardından “Bitmiş 
Aşklar Emanetçisi” (2003), “Yaz Bitmesin” (2004), “Gördüğüme Sevindim” 
(2005), “Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken” (2009), “Senin Adın Bile 
Geçmedi”(2009) isimli kitapları yayımlandı. 

Şu an söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazan Aydın, televizyon ve sinema 
oyunculuğuna da devam ediyor.

2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü 
tarafından en beğenilen yazar ödülüne layık görülen Aydın’ın Rotary 
Kulübü, İstanbul Üniversitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödülleri 
de bulunmaktadır.

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr

http://www.bilisimdergisi.org/s133
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Arzu Kılıç: Sizi “Hayat Güzeldir” adlı televizyon 
programıyla tanıdık. Daha sonra bu programdaki 
deneyimlerinizi ve notlarınızı yine aynı isimdeki 
“Hayat Güzeldir” adlı kitapta bizlerle paylaştınız. 
Hayatı anlamlı kılan nedir? Sizce kimler ve neden 
insanlar küçük şeylerle mutlu olmasını beceremez?

İclal Aydın: Aslında benim böyle bir misyon edinmişliğim 
veya insanlara karşı öğretilerim yok... Mutsuzluklarla 
mücadele; duruma, zamana ve o an ki gücünüze göre 
değişebilecek bir şey... Keşke yeryüzünde sadece 
mutluluk olsa tabii ki... 
Ya da keşkesiz hayatlar 
yaşayabilsek... 

A.K: Doğru kullanıldığında 
birey hayatında önemli bir 
yere sahip olan İnternet, 
yanlış kullanımında ise 
birçok probleme de neden 
olabiliyor. Siz Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinden 
(İnternet, Facebook, 
vs..) ne şekilde 
yararlanıyorsunuz, 
İnternet’i kullanırken 
kendinize kısıtlama 
getiriyor musunuz? 
Kızınızın uygun siteleri 
ziyaret etmesi ve İnternet’i daha bilinçli kullanması 
için neler yapıyorsunuz?

İ.A: İyi bir Twitter kullanıcısı olduğumu itiraf 
edeyim... Eskiden Facebook gibi sosyal ağlardan 
da yararlandığım oluyordu ama son zamanlarda 
kişisel adresimi kapatıp benim için kurulmuş hem 
profesyonel hem de resmi bir fan sayfam var. Bir 
de resmi web sitem var tabii ki... Benimle ilgili tüm 
haberleri oradan bulanabiliyor. İnternet’i kullanırken 
kendime herhangi bir kısıtlama getirmiyorum. 

İrademle İnternet kullananlardanım. Kızım, çok söz 
dinleyen bir çocuk. O yüzden doğru iletişim kurduğum 
sürece beni anlayabiliyor. Bu nedenle sadece doğru ve 
yanlışı ayırt etmesine yardımcı oluyorum.

A.K: Kızınız için uydurmuş olduğunuz masallar kitap 
oldu. “Zeynep Lal Büyürken” adlı masal kitabının 
çıkış hikâyesini anlatır mısınız?

İ.A: Aslında uzun zamandır yani 3 yıldır bekleyen bir 
projeydi. Kızıma uyumadan önce anlattığım masalları 

bir hikâye kitabı serisi 
içinde toplamak istedik. 
Arkadaşlarının da içinde 
bulunduğu hikâyeleri 
sadece Lal’in değil tüm o 
yaş grubunun okumasını 
sağlamış olduk.

A.K: Bilindiği üzere, 
Bilişim Teknolojileri 
ve İletişim Kurulu’nun 
hazırladığı  “İnternet’in 
Güvenli Kullanımına İlişkin 
Usul ve Esaslar” adlı 
kararıyla Türkiye’deki tüm 
İnternet kullanıcılarının 
işlemlerini kayıt altında 
tutacağı yönünde kaygılar 

bulunuyor.  İnternet’teki bu sınırlamanın demokrasi 
ihlali olduğu yönünde görüşler var. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
 
İ.A: Tam detaylı bilgim yok. Ama zaten 9 yaşında kız 
çocuğu yetiştiren bir anne olarak aile filtrelemesinden 
yanayım. Ama şu an derin kaygılar taşımıyorum. 
Yaşayıp görelim. Bu konu İnternet suçlarının takip 
edilebilmesi açısından önemli  fakat demokrasiye 
aykırı olup olmayacağını birlikte göreceğiz.

İclal Aydın: 
İrademle İnternet’i kullananlardanım…
İyi bir Twitter kullanıcısı olduğunu itiraf eden İclal Aydın, İnternet’teki sınırlamaların 
demokrasi ihlali olup olmadığının zaman içerisinde görüleceğini söyledi.
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